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Lauže rasti 8 užmušti, sužeistų skaičius siekia 
800, bet jų gali būti žymiai daugiau

NAH II PINIfl Al lanUwlMEKSIKOS SOSTINĖJE SUPLEŠKĖJO NAMAI NUO STIPRAUS ŽEMĖS DREBĖJIMO KULKOSVAIDŽIAI, TANKAI, LĖKTUVAIVEŽAMI I KINIJOS PASIENI
C Ir

Maskva nori atbaidyti Kinija nuo veiksmų 
Vietnamo pasienyje, aukštumose

HONGKONGAS, Britų kolonija. — Kinijos vyriausybė turi * 
tikslių žinių apie sovietų valdžios vežamus naujus ginklus pa
sienyje stovinčioms sovietų divizijoms. Kiniečiai žino, kad sovie
tų valdžia visame Kinijos pasienyje laiko 42 raudonosios armi
jos divizijas. Iki šio meto jos buvo ginkluotos Antrojo Pasauli
nio karo ginklais, bet šiomis savaitėmis visos divizijos gaus nau
jus. daug galingesnius ir stipresnius ginklus.

-MEKSIKA, sostinė. — Meksikos sostinėje trečiadienio po
pietę smarkiai du kartu sudrebėjo žemė. Nelaimės metu buvo 
suplešėti keli dideli mūriniai namai Laimė, kad modernūs na
mai statomi su plieno. sijoms. Jeigu -tai būtų buvę vien mūras, 
tai daugelis namų būtų subyrėję. Ketvirtadienį namų lauže jau 
rasti 8 Javonai, bet jų skaičius gali būti dar didesnis, nes sugriu
vusių namų laužas dar neatkastas. Be to, nelaimės metu trečia
dienį 500 sostinės gyventojų buvo suteikta pirmoji pagalba. Dau
gelį teko vežti į ligoninę, nes sulaužyti kaulai ir pramuštos žaiz
dos buvo didelės.

Labiausiai nukentėjo 
Oaxaca provincija

Nustatyta, kad žemės drebėji
mo centras buvo Ooxaca provin
cijoje. Ten labiausiai nukentėjo 
namai ir gyventojai. Pranešama, 
kad Ooxacos kalėjimas sugriau
tas, bet dar neturima žinių apie 
kalinių likimą. Ooxacoje nuken
tėjo žr telefono stotis. Seismogra 
f ai rodo, kad pfraeitą trečiadienį 
Meksikoje buvo-2,000 įvairaus dy 
džio sukrėtimų. Pačioje-sostinė 
je visi juto dų didesnius sukreti 

r- musrbet buvo didokas skaičius 
stipresnių. Vietomis sutrūkinėję 
tiltai ir suplešėję kėliai,

Boumedienne serga 
sunkiu vėžiu

ALŽIRAS, • Alžirija. — Alžiri- 
jos -prezidentasy ’ Boumedienne, 
14 metų valdęs kraštą karių pa- 
galba, sunkiai serga vėžiu. Jam 
buvo padaryta galvos operacija, 
bet ligonis jau antra diena guli 
be sąmonės. Alžirijoje buvo pa
darytas perversmas, kurio metu 
valstybės priešakių atsistojo 
gen.’ Houari Boumedienne. Vy
riausybės valdžią'perėmė kariš
koji grupė kuri dalyvavo per
versme ir padėjo dabartiniam 
prezidentui valdyti kraštą. Jei
gu prezidentas neatgautų sąmo
nės, tai karių grupė parinktų 
naują žmogų prezidento parei
goms. Prezidentas jau praeitą 
antradienį neteko sąmonės. Da
bartiniu metu jis yra geriausio
je Alžiro ligoninėje. Greta jo vi 
są laiką sėdi ir padeda jo žmo
na Alisa. Pirmą kartą jis nete
ko sąmonės lapkričio 18 dieną. 
Kuriam laikui ją buvo atgavęs, 
bet dabar ir vėl jos neteko.

— Ugandos diktatorius prane 
šė Jungtinių Tautų sekretoriui, 
kad Tanzanijos kareiviai jau 
užėmė Matikula miestelį. Amin 
traukia galingas jėgas į Ugandos 
pasienį.

— Amerikos prekybinis defi
citas ne mažėja, bet didėja. Ame 
rikiečiai labai daug išietidžia už 
sienyje laikomiems kariams.

KALENDOMUS
Gruodžio 1: Natalija, Eligijus, 

Giedrūnė, Butigeidis.
Saulė teka 6:57, leidžias 4:21.
Oras nė toks laitai.

Atmetė George 
Dunne veto

CHICAGO, Ill., — Chicagos 
miesto tarybos nariai nutarė 
pasikelti sau algas po $7,500 į 
metus. Jie apskaičiavo, kad vis 
kas brangsta, o jiems gyventi 
esą reikia. Chicagos miesto tary 
bos pirmininkas George Dunne, 
patyręs apie pakeltas algas, tiek 
supyko, kad jis nutarė visą rei- 
kalą p&tikrinti, o kai viskas jam 
paaiškėjo,.tai uždėjo savo veto. 
Miesto valdybos narių pasipik- 
tinimas buvo dar didesnis.

Jie tuojau pareikalavo svars
tyti tarybos pirmininko Dunn'e 
veto ‘atmesti Prieš veto balsavo 
visi 14 tarybos narių, o prieš 
tiktai vienas, pats pirmininkas. 
Dabar visiems tarybos nariams 
pakeltos algos, tik kažin ar bus 
pinigų.

Kunigaikštytė gerokai 
apdaužė kunigaikštį

MADRIDAS, Ispanija. — Is
panija demokratė ja, keičiasi Įs
tatymai ir. net valstybės konsti
tucija. Krašte dar yra daug ku
nigaikštyčių ir kunigaikščių, ku 
riė ne visuomet sutaria ir taikiai 
gyvena. Ispanijos prekybos ins
tituto mokytojas Louis Morales 
kreipėsi į teismą dėl to, kad jo 
mylimoji žmona Dona Ines de 
Bourbon y Parma Sirakūzos ku
nigaikštytė, stora geležine štan
ga gerokai jį sumušė. Kad ir ku 
nigaikštytė, jam atrodo, kad ji 
neturi . teisės štangomis vyrą 
daužyti, kada jis jai duoną už
dirba ir jos nemuša. Teisme pa
aiškėjo, kad mokytojas Morales 
taip pat yra aukštos kilmės, bet 
nenorėjo visų savo titulų teis
mui pasakoti. Visa Ispanija susi 
domėjo šios bylos eiga.

Irano ūkis baigiamas 
naikinti

TEHERANAS, Iranas. — Už
sienio biznieriai, ilgus metus dir 
bę Irane ir pardavinėję valsty
bei reikalingas prekes, priėjo iš
vados, kad dabartiniame Irane 
jokio biznio jau negalima vesti. 
Viskas prasidėjo kino sudegini
mu ir 420 žiūrovų žuvimu. Nuo- 
talinės tarpusaves kovos, žudy
nės, vyriausybių pasikeitimai ir 
gamybos ardymas turtingą kraš 
tą pavertė į ubagyną. Iraną ne
ramumai turi žymiai gilesnes 
šaknis, taip lengvai nepajėgia jų 
išrauti. <

— Graikai ir turkai važiuoja 
iš Irano, nes biznis labai suma
žėjęs.

Detroito Lietuvių Organizacijų Centro 35 metų Jubiliejaus šventės proga lapkričio 11d. B’ronz 
Wheel salėje Dearborn Hts. buvo supažindinti!D.L.O.C. Organizacijos steigėjai ir pirmininkai: Iš 
k. į d. Feliksas Motuzas, Elizabiėta Paurazienė, Jonas Gaižutis, dabartinis D.L.O^L pirm. Adv. 
Raymondas S. Sakia, Alfonsas Nakas, Div.Kazys Karvelis, Bernardas Brizgys ir Antanas Žu
kauskas, ' * • Nuotrauka K. Sragausko.BOJARIAI RADO MAET1NINKU PASLĖPTUS DU GINKLKSANDĖLIUS .

Premjeras aen. Cžeri įspėįo visusckrašto 
gvventojus nenaudoti svetimu ginklu

TEHERANAS. Iranas, — Irano premjeras gen. Rėza Ožeri pra 
nešė krašto gyventojams, kad sovietų pasienyje rasti du naujų 
ginklų sandėliai. Kariai paėmę didžiausias dėžes dar visi nenau
dotų ginklų. Maištininkai rengėsi ateinančią savaitę išeiti į gat
ves ginkluoti. Mašado ir Rabol -miesteliuose. Pasienio sargai se
kė, kaip tie ginklai buvo gabenami į minėtus miestelius ir paslėp
ti iš anksto paruoštuose sandėliuose. Kariai ginklus išsivežė ; ka
riuomenės sandėlius. Kariai taip pat suėmė sandėlių savininkus 
ir paprašė visus miestelio gyventojus, kad pasakytų kas tuos gin
klus užsakė ir jais rūpinosi.

Kariai imasi visų 
priemonių

Karo vadovybė imasi visų 
priemonių ateinančios savaitės 
neramumams* išvengti. Premje
ras supranta, kad sovietų agen
tai ne tik įsigalėjo tikybininkų 
tarpe,, bet jie duoda jiems gink
lus ir kursto prie maišto prieš 
šachą. Kariai yra įsitikinę, kad 
šachas veda tautą progreso ir 
kultūros keliu. Iranas niekad ne 
galės grįžti prie Senos Persijos, 
kur tikybininkai tvarkė visą 
krašto gyvenimą. Be to, Irano 
mulos yra labai atsilikę. Jie bai 
gę tiktai savas seminarijas, ku
rios Jmokslo žinių neturi ir ne
pajėgia suderinti senų tikėjimo 
nuostatų ir mokslo pasiektomis 
žiniomis, šachas pajėgė apgink
luoti naują kariuomenę pačiais 
naujausiais ginklais. Irano ka
riuomenės daliniai yra patys mo 
demiškiausi visoje Persijos įlan 
koje. Irano kariai yra geri lakū
nai ir geri tankistai. Sovietų ka
riams tektų gerokai kraujo pra 
lieti, jeigu jie bandytų pavergti 
Iraną. Bet karo vadovybei taip 
pat rūpi suvaldyti maištininkus 
ir baigti tarpusaves kovas.

i

Premjeras prižadėjo 
keisti įstatymus

Premjeras Ožeri ketvirtadienį 
pareiškė, kad vyriausybė yra 
pasiryžusi baigti bet kokius 
maištus krašte. Kariuomene yra 

pakankamai gertai organizuota, 
kad galėtų įvesti tvarką, iš kitos 
pusės, premjeras prižadėjo per
žiūrėti kelis įstatymus ir pritai 
kyti juos iraniečių nuotaikoms 
ir tikėjimui. Premjerui bekal
bant. susilpnėjo radijo praneši
mai. Pranešimai modernia ir se
na persų kalba buvo girdimi, bet 
angliški pranešimai visai nutilo. 
Kariai tyrinėja šitą reikalą, bet 
jaučiama, kad tikybininkai pri
ėjo ir prie radijo stoties specia
listų. Visi jaučia, kad ateinan
čioji savaitė Irane bus pati sun
kiausioji.

— Etiopijos vyriausybė pas 
kelbė. kad josios kariai galuti
nai sumušė ir nuginklavo Eritrė 
jos maištininkus, siekusius pas
kelbti Eritrėją nepriklausoma 
valstybe.

— Nicaguos policija sulaikė 
amerikietę Gloria Beebon, ku
ri kovojo kartu su vietiniais 
prieš nacionalinę Nicagaruos 
gvardiją. Kareiviai ją suėmė ir 
ir smarkiai mušė.

— Chicagos Continental ban
kas steigia savo skyrius San 
Francisco, Denver ir Londone.

— Į Kaliforniją gręžo 7 seni 
“liaudies maldyklos” sektos na
riai, palikti be pinigo, be mais
to ir be pastogės. Jiems buvo 
patarta nusižudyti, bet jie to ne

, ____
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Graiku pigiai 
pardavė žiniaš

l: pj r : Sus
tinėje leidžiamas ’ “ ’“/astiiųgton 
Post tvirtina, kad rusai nieko 
nežinojo * ir nesirūpino iŠK^ItU 
Amerikos satelitu KH ii, kol 
graikų kilmės amerikietis jiems 
nepardavė rankvedžio apie minė 
tą satelitą. Jie visai nekreipė jo 
kio dėmesio į danguje- iškeltą 
satelitą, tuo tarpu jis fotografa-, 
vo visą sovietų pasienio judėji- 

I mą ir perduodavo visas fotogra
fijas tuos reikalus sekanties 
amerikiečiams. Teismo praneši
muose buvo paminėta, kad Kam 
plies, nuvežęs ran k vedi į Atėnus, 
gavo už jį 3,000 dolerių, bet sos 
tinėje leidžiamas laikraštis tvir 
tina, kad jis gavęs 6,000 dolerių. 
Kamplies pripažįsta kaltu, bet 
teisėjas dar nepaskelbė, kaip il
gai jam teks sėdėti kalėjime.

— Sovietų finansų ministeris 
Garbuzov pareiškė, kad ateinan 
čių metų krašto apsaugos biu
džetas nepadidinta. Jis siekia 17: 
bilijonų rublių.

— K^n’re sen. Byrd susitiko su 
Egipto prezidentu ir aptarė, 
kaip sunku su izraelitais vesti 
bet kokias derybas, nes Beginąs 
labai greitai kaitalioja savo nuo 
monę.

_Triukšmadarys Daniel Els
berg nubaustas$5.000 bauda už 
protestavimą prieš atomo skal
dymo dirbtuvę Colorado valsti
joje. Savo laiku jis paskelbė slap 
tus krašto apsaugos sekretoriaus 
dokumentus.

— Saraz mieste Irano kariuo
menė perėmė savo kontrolėn dar 
vieną aliejaus valyklą. Bijo, kad 
darbininkai ateinančią savaitę 
jos neišsprogdintų.

— Miesto taryba išaiškino, 
kad aldermanas Edward M. Vr- 
dolyk turėjo teisę pirkti ir par
duoti sklypus, uždirbdamas 
44,000 dolerių.

BONA Vokietija.—Vyriausias 
NATO karinių pajėgų vadas 
Europoje generolas Aleksander 
Haig atmeta teigimą esą karo 
atveju Europoje^ per 40 valan
dų sovietų kariuomenė būtų 
prie Reino, upės. Pagerinti šar
vuočiai, oro gynybos pajėgų su- 
moderninimas ir bendrai pasi
ruošimas gynybai tokius sovie
tų norus padarytų neįmanomus. 
Sovietų karinio .laivyno didėji
mą gen. Haig pavadino drama- 
tiškū, tačiau 'Vakarų laivyno pa 
jėgose bendrai imant, žymiai pra 
lenkia Sovietų j ūrų w pa j ę’gak.

- BERLYNAS. — DDR ;(“De
mokratinė Vokiečių Respublika, 
tikriau sakant sovietų okupuo
toji rytinė Vokietijos dalis) pe
rorganizuoja savo karines pa
jėgas pagal modeminę ginklą vi 
mosi sistemą, kas esą būtina 
“socialistinėms” valstybėms tu
rint galvoje Vakarų apsiginkla-5 
vimo pastangas, pasakė DDR 
krašto apsaugos ministeris Wert 
nėr Fleissner. j

OMAHA Nebr. — Pagarsėja-, 
sios našlaičių ir kitaip be globos♦ 
likusių berniukų prieglaudos ir Į 
auklėjimo įstaigos Boys Town) 
vadovybės, kuri visa yra dvasiš' 
kių rankose, Omahos spaudoje 
prasidėjo ginčai, iš kurių aiškė-! 
ja aukotojams žinotini faktai, 
kaip pa v. tik vienas iš 9 ar 10 
prieglaudos reikalingų tėra pri-, 
imamas (Boys Town adminis-- 
tracija tvirtina, kad paskuti- ‘ 
niais 7 metais priimta “per! 
40G); kad kiekvienais metais- 
kiekvieno berniuko išlaikymas 
kaštuoja po $30.000 (paaiškina-, 
ma, kad tiesioginės išlaidos j 
$18.137, $11.500 už rezidencijos Į 
globą, $5,500 už auklėjimą, Į 
$1000 už pagelbini patarnavimą! 
žodžiu administracija pripažįs-i 
ta kad bendrai išeina $30,000. Į 
bet esą reikia Įskaityti detales. » 

. i
Boys Town globėjas yra arki j 

vyskupas Daniel E. Sheehar ir j 
direktorius tėvas (kun.) Ro-j 
bert P. Hupp.

— Hamburge veikiantis insti
tutas nustatė, kad dabartiniu 
metu visoje Vokietijos populia 
riausias žmogus yra dabartinis 
kancleris Helmuth Schmidt.

— Sinajaus žemės skaitėsi ma ! 
žąja Izraelio imperija, kurion’ 
galėjo važiuoti tūkstančiai izra-i 
elitų, ir vis jiems dar būtų daug 
naujos vietos.

—Cook apskrities vyriausiuo
ju teisėju išrinktas teisėjas Har 
ry G. Comerford. Iki šio meto 
buvo teisėjas Boylė.

Kiniečiai buvo gerai informuo 
ti apie paskutiniais keturiais mė 
neriais į Sibirą ir artyn prie pa
sienio vežamus modernius sovie 
tų ginklus. Kiniečiai buvo gerai 

į informuoti apie soviętų valdžios 
■ nutarimą apsiginkluoti 
niais ginklais. Kiek-vk-r** 
tu ba tali j on as gavo kelis 
gos tankus, žvalgybinę lėktuvų 
eskadrilę ir didoką skaičių mo
dernių kulkosvaidžių. Visi seni 
ginklai buvo paimti ir išvežti į 

i Rusijos gilumą. Visą laiką Vo
kietijoje ėjo manevrai. Kinijos" 
karo atstovai pranešė vakararte 
pasiruošti gintis nuo rusų.

| Dabar kiniečiai tiksliai nusta- 
etė.. kad vežami į Rytos., soyjetų 
(ginklai yra. pasienyjgtovin- 
• čiom -JSpvietų., divizijom’^pakei
čiamos visos ginklų rūsys. Ka- 

! reiviai gauna daug galingesnius 
šautuvus, dįuigfdįr' * artilerijos, 
kiekvienas* 'batai!jonas gauria po 
kelis tankus ir aviacijos eskadri
lę. Bataiijono vadai turi būti ge 
rai susipažinę su apylinkėmis, į 
kurias siučiami sovietų kareivių 
batalijonai. Kinija turi gana tiks 
lią ir gerą informaciją apie visą 
sovietų karo medžiagos ir pačių 
karių judėjimą.

Kinijos vyriausybės sluoks
niuose ir manoma, kad sovietų 
valdžia nori pagrasinti. Dabar 
tiniu metu yra kilęs konfliktas 
tarp Kinijos ir Vietnamo. Savo 
laiku Kinija rėmė Vietnamo ko 
munistus ir ragino juos išvyti 
amerikiečius ir užimti visą Viet 
namą. Vietnamo komunistų par
tijos vadai atšalo nuo Kinijos ir 
nukrypo į sovietų pusę. Jie gan 
davo daugiau ginklų ir karo mė' 
džiagos iš Rusijos. Kiniečiai sa
vo laiku nustatė ir paskutines 
sovietų ginklų siuntas į Vietna
mą. Kiniečiai informuodavo pa
saulį apie visus sovietų laivų 
maršrutus su naujais ginklais 
Vietnamu!. Nežiūrint į ginklus, 
vietnamiečiai nepajėgia įsibrau 
ti į Kinijos teritoriją. Kiekvie
name mūšyje, kur tekdavo viet 
namiečia~s susitikti su kinie
čiais. nuker č „vo daugiau viet 
nar’ i, negu Kiniečiai. Kini
ja turi pačius moderniausius 
ginklus, o kinų kariai kovos lau 
ke yra atkaklesni ir kantresni. 
Be to. kiniečiai pirmiausia taiko 
į karo vadus, o vėliau pėstinin
kus lengvai nuginkluoja ir nu
siveda. 1

Kinija mažai turi atomo gink 
lų, neturėjo laiko jų pagaminti, 
bet jeigu rusai bandytų veržtis 
į Kinijos teritoriją, tai kiniečiai 
panaudos pačius naujausius ato 
mo ginklus.

— Ekonomistai apskaičiavo, 
kad nuo 1967 metų maistas, dra 
bužiai, būtai pabrango dvigu
bai



< JAilCNAJ ’ TDR. 1 BRIEDŽIO KŪRYBOSKONCERTĄ PASITINKANT JJ1' nials h/irmonijoy dėsniais. Su 
Į juo tekdavo vieną-kitą dainelę 
parašyti ir suharmonizuoti. Aka- 

- dėmi joj e tekdavo dainuoti ruo
šiamuose vakaruose. t

Išvykęs save’ profesiniam dar-
Gruodžio 10 d., sekmadienį, 3 

vai. p.p. Jaunimo Centre įvyks 
Ohicagos lietuvių visuomenės 
laukiamas dainų koncertas, ku
riam muziką, pagal mūsų, iški
liojo poeto Bernardo Brazdžio
nio lyriką, sukūrė dr. Juozas 
Briedis, ši i progu turėjome su 
Dr. Briedžiu pokalbį, ir su kai 
kuriomis jo mintimis norime šia 
dienraščio skaitytojus supažin
dinti.

— Daktare, iš kur esate ki
lęs Lietuvoje, kur ėjote ben
druosius ir profesinius mok
slus?

Gimiau šiaurinėje Lietuvoje, 
prie pal Latvijos sienos, Nau
sėdijų km., Nemunėlio Radvi
liškio vlšč., Biržų apskr. Savo 
parapijos mokykloje baigęs ke
turklasę, buvau pakviestas į 
Jurbarką pas savo dėdę kun. J. 
Korsaką, kur jis buvo “Saulės” 
gimnazijos direktorium ir dėstė 
lotynų kalbą.

1930 m. baigęs gimnaziją, įs
tojau į Teisių Fak-to ekonomi
jos skyrių, bet dėl lėšų stokos 
persikėliau į žemės Ckio Aka
demiją Dotnuvoje, su viltimi 
gauti, valdžios stipendiją veteri
narijos mokslų studijoms užsie
nyje eiti (tada Veterinarijos 
Akademijos Lietuvoje dar ne
buvo). Deja, tikėtos stipendijos 
iš valdžios negavau . . . Vieną 
kitą litą užsidirbdavau skam
bindamas pianinu nebyliame 
Dotnuvos kine ir Akademijos 
jazz-bande.: ■ : 1

Studijas baigiau 1936 metais; 
gaudamas agronomo *•' gyvuli- 
ninko diplomą". Atlikęs prakti
ką, buvau paskirtas Alytaus ir

Karo Mokyklos aspirantų kur 
sus, kaipo atsargos karininkas.

Kur Jums teko eiti muzikos i 
srities mokslus?

Čia yra labai platus klausi
mas į kurį bandysiu atsakyti 
kuo trumpiau. Pradžioje norė
čiau pabrėžti, kad muzikinė kū
ryba derinasi su visomis profe
sijomis.

Muzika mane lydėjo visą gy
venimą. Muzikoje pradėjau rei
kštis dar būdamas pradžios mo
kykloje. Jurbarko gimnazijos 
mokytojas Jonas Pocius, vietos 
vargonininkas, pastebėjęs ma
no muzikinius gabumus, pradė
jo mane parengti įvairiems 
gimnazijoje ruošiamiems pasi
rodymams. Teko dainuoti solo', 
duetuose, ir imti pas tą patį 
mok. J. Pocių Piano pamokas. 
Laimingu atveju, kas tada re
tai Lietuvoje būdavo, namuose 
turėjau pianiną.

Pamenu, gimnazijoje besimo
kydamas, vakarais negarsinia
me kine skambindavau piani
nu. Man talkininkaudavo ven
gras smuikininkas. Taip užsidir
bdavau 5 litus už vieną vakarą. 
Su tuo vengru kartais nuvaži
uodavom į Smalininkus, kur 
grodavome vokiečių rengiamuo
se šokiuose.

Gimnaziją baigiau labai jau
nas, vos 17 metų amžiaus. Pla
navau vykti į Kauna studijuoti 
kokius praktiškus mokslus, ir 
šalia to toliau lavintis dainavi
me. Mano balsas dar nebuvo nu
sistovėjęs, turėjau keletą metų 
palaukti. Dėl Jėšų stokos, kaip 
minėjau, išvykau įž. C. Akade
miją. Čia aktyviai įsijungiau į

Seinų^apskričiu gyvulininkystės 
instruktorium, vėliau A buvau 
perkeltas į šakių’apskritį, o’ iš 

pašauktas ątiiktkjka- 
rin^$riėveiė/£1938^ m/ baigiau

muzikmį gyvenimą ir labai glau
džiai bendradarbiavau su Aka- 
demijos lektorium Antanu Bu- 
rdriūnų- «Jis; man daiįg padėjo, 
supažindindamas .-su^pagrindi-

bui į 'Alytų, buvau pakviestas 
vadovauti šaulių rinktinės cho
rui, vėliau vadovavau Silkių šau-, 
lių rinktinės ehoi-uL »

Karo mokykloje vadovavau! 
kariūnų oktetui, »• teko sureng
ti kelis kariuomenės muzikos 
pusvalandžius, kuriems paruo
šiau savo muziką ir dainas.

Karinę prievolę atlikęs, bu- 
būrio chorui. Užėjus rusams,! 
vau pakviestas į Ukmergės šau
lių būrio vadus ir vadovavau to 
persikėliau į Biržus, ir mano 
muzikinis gyvenims buvo laiki
nai pertrauktas. 1942 m. buvau 
perkeltas į ž. C Min-ją Kaune, 
ir čia turgau laimingą progą 
įstoti į Jono Butėno dainavimo 
studiją. Tačiau Butėnas neat
spėjo mano balso apimties: jis 
mane ruošė kaip baritoną, ners 
aš nesijaučiau tokiu esąs. Rytą 
frontui artėjant, studijas pas J. 
Butėną teko nutraukti.

Pasitraukus į Vokietiją, kurį 
laiką gyvenau Oldenburge, ir 
pokario metu atsiradus galimy
bei, 1946 m. išvykau tolimes
nėms profesinėms studijoms į 
Bonnos universitetą. Dėka ma
no žmonos pasiaukojimo, kuri 
specialiai išvyko į Angliją, kad 
galėtų mane materialiai parem
ti, studijas galėjau tęsti.

Bonnoje, kur studijavo apie 
70 lietuvių, buvau suorganiza
vęs studentų chorą, kuris labai 
įspūdingai pasirodydavo tarpe 
svetimtaučių. S e k m adieniais, 
per lietuvių pamaldas vokiečių 
bažnyčiose, tekdavo groti var
gonais. Ten ir pagiedodavome, 
ir tos mūsų giesmės pritrauk
davo daug svetimtaučių, ypač 
vokiečių, kurie stebėdavosi mū
sų sugebėjimais. 
■

Bonnoje ąusipažinau su buv. 
Berlyno operos dramatiniu«te
noru dr. Ernst Vassal, ir įsto- 
yįau i jo z damavimp > studija; Į 

SM.

Dr. Juozas Briedis

Š. M. lapkričio 18 dieną 
Brighton Parko Lietuvių Namų 
Savininkų draugija suruošė Pa
dėkos Dienos pobūvį Vyčių sa
lėje, kuris pavyko visu šimtu 
procentų. Salė buvo sausakim
šai pilna, prie durų svečių nebe
buvo galima priimti, nes nebe
buvo vietos. Pavyko dėlto, kad 
draugijc’s valdyba ir nariai dir
bo sutartinai. Pakvietimai buvo 
Pradėti platinti prieš kelius mė
nesius. Nariai patys ėjo ir kvie- 

' tė kitas draugijas bei klubus su- 
| daryti stalus jų ruošiamame pa
rengime. Dabar pasidarė lyg ir 
įprotis, kad - jūs pas mus, ir mes 

; pas jus, kaip sakoma, ranka 
’ ranką plauja, kad abi būtų bal- 
Įtos. Tokiu būdu susidaro salėse 
daug publikos.

Kaip sekėsi iš naujo kurtis 
čia Amerikoje?

1952 m. sausio 10 d. atvyko- 
Jine Amerikon (mano gyvenime 
• 10-j i diena visada būdavo reik-

Be to, Namų savininkų dr-ja 
yra gražiai įsipilietinus Brigh
ton Parke, turi gausų narių 
skaičių, kurie jra patenkinti, 
nes j oe valdyba yra darbšti ir 
vieningą. Pateisindama savo 
paskirtį dr-ja kiek galėdama 
patarnauja kaimynams namų ir 
kituose socialiniuose reikaluose. 
Neikia infcYmacinis biuras, o 
ateityje numatoma veiklą dar 
labiau praplėsti. Dėlto ir šis ap
rašomas parengimas bei dvi va
saros gegužinės praėjo su gra
žiu pasisekimu.

šį Padėkos pobūvį pradedant, 
pirm. B. Paliulis pavietė atsi
lankiusį kunigą Jokūbaitį sukal
bėti invokaciją. Po to paprašė 
malonius svečius vaišintis ir 
linksmintis, jaustis, kaip šeimy
niškose vaišėse. 0 vaišintis ti
krai buvo kuo, Nors šį karta 
dr-jos parengimų šeimininkės 
“sustreikavo’’ ir nutarė pačiais 
nevirti, o samdytis Toli šeimi-

* i-v”. * 'r- - *"• .- ...

Great 
American

studiją nuvykdavo u mažne kas
dien, ne tiek iš reikalo tapti dai
nininku, kiek dėl atsigaivinimo 
pc’ įtempto ’ dienos darbo ruo
šiant doktoratą. Dr. Vassal sa
kydavo, kad dainininkai yra 
trijų rūšių: vieni, kurie nori 
dainuoti, kiti, kurie gali dainuo
ti, ir treti, kurie turi dainuoti. 
Jis sakydavo, kad aš esu iš tų, 
kurie turi dainuoti. Aš pats gal
vodavau, kad dainininku pilna 
to žodžio prasme nebūsiu, bet 
pereisiu į muzikinę kūrybą.

Dr. Vassal mane iš buvusio 
baritono padarė tenoYu. Tas 
persilaužimas nebuvo lengvas, 
ir dar šiandien, mano galvoji
mu, esu kažkas tarp lyrinio ba
ritono ir tenoro. Dainuoju tame 
diapozone, kuris yra man pa
togesnis. A ‘

Bonnoje gyvendamas priva
čiai, 4urėjau pianiną ir, dr. Vas
sal padedamas, galėjau lavintis 
skambinime. Su dr. Vassal pa-

Studijas užbaigus ir žmonai 
iš Anglijos sugrįžus, 1948 m. ru
denį išvykome į Australiją. Lai
ve, be lietuvių, dar buvo daug 
jugoslavui, latvių, rusų ir čekų. 
Lietuvių grupė laive ypatingai 
Išsiskyrė, nes buvau suorgani-

vėliau, jau gyvendamas Austra
lijoje.

1948 m. studijas baigiau, gau
damas agronomojos - gyvuli
ninkystės mokslų daktaro laip
snį. ’

Dream
. Machine,

amanca fe the place that Is made 
oat of dreams. And, ILS. Savings 
Bonds have been helping to make 
bray dreams come true for years.

Ncnrt Bonds mature in lees than 
six years. That means your dreams 
efija come true faster than ever before-

You can buy shares in your parti- 
eolai dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Sond-a-Month plan where you bank.

Before you know it, yrxir American 
i> rain wŪl be a reality.

NorX Boadi wSmj held to
maturity W S retn. 10 (4* th* Srwt
yw). Bond* «r» replMed tf stoiku. «n 
d»*tooy*d. Whftj they ata be 
M year BuU. h not mbinX to
ar krai -jwxw tos-a. w
W Wwtid uafcu

Take stock in America.
Now Hoads mature in lesa than ax yaen.

ninkės ieškoti* nereikėjo/ nes 
valdybos narė ponia Leikienė 
jau nuo seniau yra žinoma, kaip 
gera virėja su puikia praktika, 
galinti gaminti skanius patieka
lus ir didelio masto parengi
mams. Kadangi turi gausią šei
mą, tai ir prie stalų patys ap
tarnauja. Mąistas buvo skonin
gai paruostas ir Įvairus, šeiųri- 
ninkė Dievo apdovanota gera, 
sveikata, pabaigus maisto išda
vimą, dar ir polkutę su vyru su
trepsėjo. Reikia pažymėti, kad 

► dirbo ir kiti, tik, žinoma, be at
lyginimo. Tai vicepirmininkas 
P. Juodis, dirbęs už baro su kai
mynu p. Jokūbaičiu. Taip pat bu- 

jvo gausi ir loterija sū daugybe 
I gražių fantų, todėl beveik visi 
ką nors laimėjo. Prie mano sta
lo vienai* poniai teko geriausias 
laimikis graa pintinė su ketu-J 
riomis geriausio gėrimo’ bonko; 
mis. Ją paaukojo narė\ĄnęIa 
Kojak, turinti užeigą ir^aię. įžie’ 
45-tos ir TaJmap galvių kąmpį: 
Tik aš- ne turėjau. laimės, nęįs 

skirti du dalykus: melodiją h-j irgi du fantus aukojau. Ką jda-" 
iianhoniją. ?>Iėiodijas’ sukurti į rysi, gal kitą kartą? ~ 
man didelės problemos nebuvo. Vaidyba dėkojo, visiems na

sminga}, čia naujas kraštas, 
naujos sąlygos, if laikinai mu
ziką teko atidėti į šalį. Kūrima
sis pareikalavo daug pastangų. 
Pradžioje tarnavau dažų pra
monėje chemiku, vėliau ir pats 
buvau įsirengęs nuosavą dažų 
fabrikėlį.

Lemonte, 
tuanistinėje 
tus dėsčiau 
ką, ir pagal mokinės Šilėnaitės 
žodžius sukūriau tos mokyklos

Maironio vardo’ li- 
mokykloje, 5 me- 

dainavimą ir muzi-

zavęs chorą ir duodavome kon- himną. Dirigavau lituanistinių 
certus. Laivo kapitonas mus pa- m°kyklų dainų šventėje, WiL 
mėgo’, ir tekdavo dažnai su juupow Spring. Ill. 
pietauti.

Atvykus Austrahjon, naujie- P^kau pianiną ir laisvalaikiu, 
ji ateiviai buvome gražiai pri- kurio labai mažai telikdavo, pa-ji ateiviai buvome g 
imti, ir čia per pasirodymą mū-

Pirmai progai pasitaikius,

silavindavau technikoje. Tuo 
pradėjau kurti irsų choras taip pat padainavo Paclu metu

Į dainas.

Čia noriu
šanl dainoms muziką, reikia

keletą dainų.

Po poros mėnesių, suruošus 
Suvienytų Tautų koncertą radio
fone, mano suorganizuotas lie
tuvių vyrų oktetas taip pat la
bai gražiai pasirodė. Tas aštuo-

pažymėti, kad ra-

mų balsingų vyrų oktetas, ku- Jiunk^au: buvo su įiarigoy AiTiYr&H
’----- x -- -------------, Sla mfiz&os teo- gausų fąptų paaukojimą ^te

pasirodydavo ir per lietuvių pa- nla’. įvairūs dėsniai, sucfernn^^ 
renginius. Teko man, kaip soli- mas su melodija ir davimas jm|Palfefe, A
ctui, keletą karių dainuoti hj^spalvio. čia ir Pasireiškia kom-Iriame.nartsdani ; Areliu r 
australų radiofone. Be tiesiogi- P°^l°rlau^ gabumas,

riame ir aš pats dainuodavau,

rengimus. Teko man, kaip soli 
stui

mja, lies
riją gražiai ^ pravedė

Pa

■ dėkos pobūviu v”ši atrodė buvo 
62 ui. amžiaus sulaukęs, ankj»aten*“na;ir Hnksnimosi iki gai

šti išėjau i pensija ir Chicagos-dykst®^ skirstėsi gerai nusitek 
ir duoti piano Pamokas. Deja, konservatorijoj suradau harmo- |kę H pasimatymo
Australijoje teko' pagyventi vos nijos profesorių dr. Louis La’^ 8s1 tik kitą metą. Valdyba 
tris su puse metui ' '

nio darbo, Australijoje teko de
rinti pianinus, taisyti vargonus,

Simo Kudirkos Tragedijai Prisiminti Fondas ateinantį 
sekmadienį, gruodžio 3 dieną, 3:30 valandą vakaro Chicagos 
šaulių salėje, esančioje prie 13-čičs ir S. Westers Avenue 
rodvs filmą

KARO ir TAIKOS KAINA
Spalvuotas filmas tęsis tik pusvalandį. Visi Chicagos ir 

jos apylinkų lietuviai kviečiami atvykti ir pasižiūrėti filmo, 
vaizduojančio galimą karo pavojų ir pastangą jam laimėti 
Kviečia. ’

Aldona Bruspkienė, Fondo pirmininkė

see us for 
financing 

AT OUR LOW RATES

Porta, šiam iš konservatorij os 
išėjus, studijas tęsiau pas Aloy
zą Jurgutį, kuris ten dėstė mu
zikines disciplinas ir teoriją. 
Tos mano studijos tęsėsi apie 
3 metus. Suharmonizavau apie 

dainų.
— Ar ir Jūsų, ponia kbk 

deda muzikinėje kūryboje?
(Bus daugiau)

pa-

linkėjo visiems braighton-par- 
kiečiams Naujais Metais geros 
sveikatos. Parengimui pasibai
gus, kasininkas V. Kelmelis vis
ką gražiai apskaičiavo. Girdė
jau, kad liko gražaus pelno, ku
ris kiekvienai draugijai yra rei
kalingas, kad galėtų paremti vi
sokius lietuviškus kulturinius 
reikalus.

kaimynas V. Galeckas*

WITH REPAYM€NT 
TO FIT YOUR INCOME >

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the sėst way to ularty!

--------------------------------------- ------- -—•— --------------- „ < 
ilgametis patyrimas —sąžiningas darbas 
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuvių įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Westėm Ave^ Chicago, Iii- 60643

TeleL 312 238-97SZ
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traidti&ių, laivų kp4k» 

arų (cnusesj, viešbučių ir automooiliu nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus, Organizuojame Keliones į Lietuvą ir kitu*, kastus* 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiMn* infnr! 
(nacijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, uk reima rezervuou vietas- 
iš anksto — prieš 40-60 dienų.

H -

naujienos, Chicago •, lu, friday, "buemLcr 1, 197?

CHICAGO, ILLINOIS 6001
Phaoei VTrfhda W747

Thnr.9-8 Sat. 9-1

Ptifl AM 
CcBipęuaded 

Quarterly 

OUR SAVINGS 

CERTIFICATES
EARN UP TO

2212 WIST CERMAK ROAD

Pxtol Kazaxausumu

BOVRSi Mon.Tut,Ft 1.9-4

SERVING CHICAGO Al© SUBURBS SINCE 1905

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., TeL VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvit

Voiare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir & 
Station Wagon’s už §3,370 ir daugiau. | 
(Valiotos mašinos — urmo kainomis}

Geriausi mechanikai taisymo U priežiūros deporUxuenU «



MENO ZNB
Redaguoja MIKAS ŠILEIKISDAIL J. PAUKŠTIENĖS PARODA

Pas mus pasidarė jau “tradi
cija” parodas aptarti tik po pa
rodos uždarymo. Lankytojui ir 
dailininkui būtų geriau, ' kad 
prieš parodos atidarymą meno 
apžvalgininkai tartų savo žodį. 
Tada lankytojas būtų supažin
dintas su paroda. Ar toks kri
tiko žodis pakenktų? Sakyčiau, 
kad ne. Reikia turėti galvoje, 
kad menas vis dėlto komercinė 
prekė, bet legali dvasinės kul
tūros sritis, kaip ir kiti meno 
dalykai.

Jadvyga Paukštienė-Dobkevi- 
čiūtė išstatė daugiau, kaip .80 
darbų, bet parodos kataloge yra 
tiktai 60. Paroda vyko Jaunimo 
Centro galerijoje nuo lapr. 17 
iki 26 dienos. Parodą globojo Lit 
huanian Craftsmanship Club.

Keletas žodžių apie kuklią dai 
lininkę J. Paukštienę. Ji baigė 
Kauno Meno mokyklą. Sekan
čiais (1939 m.) studijavo Pary
žiuje Academie de Beaux Arts. 
Paryžiaus pasaulinėje parodoje 
buvo apdovanota aukso medaliu 
už kilimo projektą. Turėjo daug 
savo parodų Vokietijoje, Kana
doje ir įvairiuose JAV miestuo
se. Taip pat dalyvauja ir kolek 
tyvinėse dailės parodose.
. Nėra reikalo “mėsinėti” Pau
kštienės parodos darbų, bet pra
vartu kai ką plačiau aptarti. Vi
sų pirma norisi žinoti, ar Paukš 
tienę galima priskirti kokiai ypa 
tingai' meno srovei? Savaime 
aišku',1 "kad ji turi savitą stilių, 
originalu ' išraiškos charakterį, 
- * "si - r. .. ..

RAITELIAI”

kas Kazimieras Povilaitis:

vykdu urano raštams leisti ko- varkė bus paskelbta vėliau.
! ruitetas. vpacciaujo pirmininkas! Pageidaujama malonus sve-
plonas Kavaliauskas ir išdinin- čių dalyvavimas.

Į Posėdžiams pasibaigus, vtr
Daugiausia knygos išplatino, liau 7 vai. vakare įvyks lietuvių

asmeniškai ir per kitus, netur-' .^ tradicinė Kūčių vakarienė. Bus 
hlanii iš to jokios naudos, gal tik uždegama Kalėdų eglutė ir bus 
nuostolių važinėjimams - tai Ka-’trumpa meninė programėlė, ku- 
nadds lietuvių visuomenės vei- ria atliks bendruomenės Daini- 
kėias J. šarapnickas ir man as-Į ninku būrelis.
meniškai n< l nepažįstamas, tik* Kūčių vakarienės auka tik 
mano idėjos draugu iš tolo pa- K. - <LL 
sidaręs detroitiškis P. Pagojus.
Irgi tokiais labai nuoširdžiais j 
mano draugais, idėjiniais kny
gos platintojais pasirodė cleve* 
landietis P. Tanmlionis ir chiea- 
gieėiai - .J. .lasiūirėnė, A. Rep
šienė, Stazys Pranskevicius, J. 
Balčiūnas, o iš jaunųjų tai kny
gos viršeli gražiai nupiešusiu 
dailininko .L Tričlc dukrelė Ra
munė Tričytė.

Jiems visiems, taip pat manoj 
knygą Palankiai recenzavusiems; 
"Naujienose” ir “Tėvynės Sar
ge”, o ir ją šiltai pristačiusiems 
laikraščių redaktoriams, Ame
rikoje ir kitur, reiškiu savo nuo
širdžią padėką.

Pakartotinai dėkoju ir kny
gos leidėjui Valerijonui Šimkui 
už paskatinimą manęs šią kny
gą išleisti ir parėmusiam jos iš
leidimą, taipgi rėmusiam mane 
ir morališkai.

Dėkui, labai dėkui visiems
P. Stravinskas I 

Chicago, 1978 m. lapkričio 29 d.

A. P.
bet šis, antrasis, jos kūrybos eta 
pas labai skirtingas ‘nuo anks-: 
čiau buvusio impresionizmo, ku 
rio įtakoje ji mokėsi. Pirmoji 
jos paroda Chicagoje Lietuvių 
Auditorijoje stipriai padvelkė 
impresionizmu ir jos piešiniuose 
atspindėjo meilė vaikams ir mo ’ 
tinoms. Aš tada apsidžiaugiau 
matydamas jos spalvingą ir iš
raiškingas humanistinės dvasios 
parodą. Tačiau atsirado kritikų, 
kurie skaudžiai ją užgavo. Po to 
ji pergyvendama smūgį, pasuko 
ekspresionizmo keliu ieškodama 
“savęs”.

Kas gi yra ekspresionizmas? 
Kuo jis skiriasi nuo impresioniz 
mo arba realizmo, ar net natū
ralizmo?

Ekspresionizmas yra psicho- 
loginiov ir dvasinio žmogaus pa
saulio, vidinė išraiška bet kuria 
meno forma. ' štai pavyzdėlis: 
Kai aš grimavau aktorių žydo 
rolei, rezisorius pasakė: “žydai, 
kaip visi žmonės, bet tu pada
ryk, kad būtų tikras žydas”. 
Ekspresionistas savo tikslo sie
kia ne tai, 4 ką mato, bet ką nori 
išreikšti savo kūriniu, panauda- 
mas mažiausia priemonių. Eks-ĮKaip įik cįa yra du dĮ(|elio 
precionizmas yra dvasinės kul-įmato paveikslai: ‘-Praeities Lie- 
tūros atspindis. Ekspresionisti- tuva>- ir ‘^Emigrantai’’. Visas pa 
nės dvasios matome ir lietuvių veikslo dėmesys yra spalvų žais 
dievdirbių mene, žmonės pratę m2S Kiti jau realistiniai pa- 

veikslai “Chicagos pirmas snie
gas' 
lės” 
ma . Pastarasis kūrinys su kė- nesudaro vieningo cha-
rotais medžiais atliktas laisvai 
ir pati kompozicija duoda stip
rias dimensijas. Labiau simbo
liškas paveikslas “Iš žemės į že
mę”, pavaizduoja nebaigiamą 
kelionę, — augalija aukščiau, 
apatinėje paveikslo dalyje eina 
pulkai žmonių Jie ateina ir nu
eina. “Berniukas” taip pat Pau
kštienės tapybai būdingas.

Neskaitant pasikartojančio te-. mo Komiteto Tarybos posėdyje,

Dail. Paukštienės ^kspreslonis
tlnis stilius savitas ir.originalus, vės kūryba draugeliu atvejų su- 

; Pusiau apstraktus, bet dekoraty • siduria su dilema sprendžiant 
• vinis elementas duoda itin tur-; literatūrines ir technines pro
tingas spalvas, tiktai gal kiek ; blem^s. Tai dilema, su kuria dai 
pasikartojantį vaizdą. Jeigu neįijninkė kovoja. Bet tą kovą ji 
būtų buvusi paroda • perkrauta j daugeliu atvejų laimi.
paveikslais, nė kiek nenukentė ‘ šiandien vaizdinis menas jaūįjr Tarj-bos nario J. Audėno pa
tų. būtų buvus. labiau r.on įnėra "kosmetika gražinamas, siūlvnias sudaryti seimo reko- 
eentruota. bet siekiama gilesnės, vidinės „lenduota komisiją _ kuri imtu

Įdomu ir tai, kad J. PausUenes j žmogaus dvasios išraiškos bei, ruošti WOgranm atsikuriančiai 
spalvinguose kilimo stiliaus teks prasmės. Vakarai ir Lietuvoje, neprikla‘usoinai Lietuvai.

rnarerižmo. J. Paukštie. įvykusiame 1978 m. birželio 
10 d. buvo išklausyta: Tarybos 
pirmininko L. Tamošaičio. Val
dybos - dr. J K Valiūno, dr. B. 
Nemicko, B. Bieliuko praneši
mai, Tarybas nario SI. Lūšio 
VLIKO seimo 977 m. vertinimas

DVEJOS LAIDOTUVES

Lapkričio 20 d. šv. Kryžiaus 
ligoninėje mirė Ono Juodval- 
kienė ir muzikas, dailininkas 
Antanas Nakas. Abu pašarvoti 
Pe kaus koplyčioje. Juodvalkie 
nę atsisveikino ketvirtadienį, 
ka’bą pasakydama Liucija Sta
siūnienė, Liet. Gailestingųjų Se 
serų Draugijos vardu. Penkta
dienį po pamaldų bažnyčioje bu
vo nulydėta į krematoriją.

Penktadienio vakare Anta-ną 
Naką atsisveikinti į koplyčią 
susirinko labai daug žmonių. 
Buvo pasakyta daug gražių kai 
bų. Kan. V. Zakarauskas atliko 
pamaldas. Sugiedota Lietuvos 
hmnas. šeštadienį po pamaldų 
Gim. šv. Marijos bažnyčioje, ve
lionis Nakas buvo nulydėtas į 
liet. Šv. Kazimiero kapines.

M. Š.

tuose dažnai slypi ir žmogus, tik 
tai dviejų matavimu tapyboje 
lieka paslėptas, tenka ieškoti.

> for-

dievdirbių mene. Žmonės pratę i 
matyti tiktai paveikslo pavir
šių, realizmą, techniką, ekspre
sionistinis kūrinys tada jiems 
atrodo, kaip nemokšos arba vai
ko darbas...

daro įtakos. Menininkai traukia 
si nuo socalistinio meno ilius
tracijų. Visa Lietuvos dailinin
kų plejada ekspresionistai k. v. 
J. Čeponis, VI. Gurskis, R. Bičiū 
nas, Alg. Švėgžda, Ant. Marti
naitis. L. Tuleikis, L. Surgailis, 
L. Karatajus, Stasys Jusionis, 
L. Katinas, Sofija Veiverytė ir 

“Chicagos industrija”, “Gė ^daugelis kitų.
Karalius ir šokėja , Zic- Amerikos lietuvių dailininkų

Taryba, Išklausiusi visus pra
nešimus ir pasiūlymus, ir juos 
išdiskutavusi, priėmė tokio tu
rinio' nutarimą: Taryba, vyk- 
dyama seimo rekomendaciją, 
nutarė sudaryti lietuves studi
jų kc'misiją. Ją sudaryti pavedė 
valdybai.

(R) LIET. BENDRUOMENĖS 
SUVAŽIAVIMAS

Metinis LB suvažiavimas 
įvyks š.m. gruodžio 16 d. Lie
tuviu Tautiniuose namuose, 6422 
So. Kcdzie Ave., Chicago, Ill. Re 
gistracija Prasidės 9 vai. r., po-, 
sėdžių pradžia 16 vai. Darbo t

Taryba

DENTURE WEARERS
j A major < 

advancement. A
<K’

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfonably up to 4 days

RIMTA KNYGA —GERIAUSIA DOVANA j
NaiHIanaaa galima tavti puikių knyfų, kuriat bri kokią i

toygv spintą ar lentyną. į
Aleksandra Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų | 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- į 
manu. 367 psL Kaina $3. ?

A. PakalnHkis. METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykių prisimini- f 
Iir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, zuste*- J 

. tyti 1 12 dalių. 296 psL. kaina $3.
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMA! IR MINTYS. U tomu.

Bais viršeliais. 836 p«L Kaina $6.00. Minkštais virš.
PreL Vacį. BIrfiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO-

RUA, I dalis. 208 psL, Įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; n dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais <____________________________________

, raktelio, nei stiliaus Kiekvienas 
menininkas turįs savo pašauki
mą, ir daugelis net dėmesio ne-

. kreipia į meno kultūrą.
M. S.

TARYBA ĮPAREIGOJA 
VALDYBĄ

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini-

Gn-

_ ________ ________________________ ____ S2.W
Hwtrikat Tomas — TamHiuriris, LIETUYIiKASlS PAMARYS.

Pakalnės ir Labguvos, apskritys su įdomiais aprašymais. Hiu- 
stradjomia ir dokumentacija. 386 psL. kaina $6.

P. Ksslūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas ^2 puslapių. Kaina $3.

Janina Nartni, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimi J 
170 ptL -----------------------------------------------------------------

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai m

Knygų nfykrM rrikia pridėti 25 et pašto ižlifdoms.

RADJI1NOS,

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI .
HAUJIENOSE GALINA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMIW1MUS
Pr. A. J. Gum«7 — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liefianfius 1905 

matu Įvykius. Jsnlonskic Ir Totoraičio jaunas dienas ir 
rj^/Yį~~r~. ■■■■—. ....---------- —— ■ -■—------------

Or. A. J. Gvsmh — DANTYS, ju priežiūra, sveiksta Ir £rcčii< 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik —-----------
Minkštoje viršeliais tik________________________

Dr. A- J. Guswn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. 
Kelionėj po Europą Upūdži'1. D«btr tik--

$1.00

n.čc

1739 S. Babtei Bt, CMeųa. HL 80808. — TtL HA 1-8I88

$2 56 
taip užsisakyti pastų, atsiuntus žaki arba menay orderi^ prie 
Hurocfytos kainos pridedant 50c. p*3rsh»7!tbT*o llfakfcms.

1733 So. HALSTED ST- CHICAGO, ILL. CWSS

PADĖKA Už IŠPLATINIMĄ 
KNYGOS

“IR ŠVIESA IR TIESA”
Šiemet'išėjusi iš spaudos ma

no knyga “IR ŠVIESA IR TIE
SA” jau išplatinta tiek, kad pa
dengtos jos išleidimo išlaidos, 
liko negrižusios tiktai jos plati
nimo išlaidos, kurias apmoky 
knygos leidėjas “Laisvosios Lie
tuvos’’ redaktorius Valerijonas 
Šimkus.

Knygos platinimą vykdė ir

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jtsfflfrias, A XIS5 IN THE DARK. Pikantiškų Ir Intralų nnvtykii 

aorašymiL paimti iš gyvenimo. Lengvu: stilius. gyva .kalba, gražiai- išleisti 
ifiO psL Kalni $2.50. • i

Dr. Juumi fi. Kenčiu*, HISTORY 'OF LITHUANIA.’ Lietuvai Istorijos 
santrauka nuo pat senųjų trr^u iki pokario metų. Vidutinio formato, 143 
)Sh, dainuoji $2.00. < J

Dr. Juozas B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. literiniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvor valstybėj ir jot kaimynu istorija. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00. ' * \ a

Dauguma šių knygų yri tinkam ns dovanos įvairiomis progomis. Jis Ir 
kitas knygas galima įsigyti, ^trilaukiui 1 Naujienas arba atriuntui Čekį ar 
piniginę perlaida.

ITSf S«wt> HaiiUd CMesf*, HL Se«8

Taupykite dabar
pas mus

iro

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gtfbOvk, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Ch suminėtu knygų galima užsisakyti Naujienose.

Jmm Kačinsku, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai įplei- 
filant Uetinx bėgimą nuo bo&vikų Ir gyvenimą tremtiniu stovyk
loje Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozu KapačirnkUr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
vra natūrali ankstesniųjų atsimiuimų tasa. Tai yra Amerikoje bejsi- 
km-Unčio Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 p«L Kaina 7 doL

eiKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO*.LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokiu 
kalbu girdėjo Ir ką jai žmonės pasakė. 95 p«L SlfiO. Yra taip pat 
flhrrsta £ anglų kalba.

M Zo&heko SATYRINĖS NOVĖLĖS Genialaus rusų rašytojo

D. KwiMt, KILIOM* | ANAPUS GELEŽINĖJ UŽDANGOS. An
driau putabomą neapginni Intantito Ir agltpropo propaganda M 
ntma^avfrąal- Abi Įmygo* paraiytoa lengvu, grafiu ftiliumL

FnH. F. FtkadtfK KRYtlUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 paL dokumentuota Istorinė rtsdiji apie prtmj. Ūkimą.

VlncM LIUBLINO ŪMUOS SUKAKTUS FA RAITĖ J R,

Be tr kftl Ukfinlai yri rnmazzK
NAUJIENOM, I72f W. MALSTID CHICAGO, ILL, fNN 

■MlaefcMf Barto arto duhM paltą lr prMatoat

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepk 

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda i gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:
1. J. Augurfiltyfė- ValelOnhni, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 12d psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijot. gtejmėa. poemos 

Kišeninio formato. 157 psL Kaina $2.00.
3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 paL $1.50.
4. Vlneas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. EHių rinktinė, 169 

psl. Kaina $3.00.
5. Kleopas Jurgellonla, GLODI - LIODI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
6. AnatoHIus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2 00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietrntas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu šilelis“, vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lvriko« knvga. 152 psl $2.50
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

liai, 92 psl., $1,00.
13. * - -.........-......... ...... —
14.
15.
16.
17.

55 psl.
18.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti Į Naujieną 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi.

Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00 
Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Filės. 70 psl $1 00. 
Elena Tumi e nė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psL $2.50. 
Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl $3.00 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI. Mitologijos posmai, 
$1.00. w
Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. S3 0n

kJ •/ A X’w VU,

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ullnote 60608

Pas mus taupomi* jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkes bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigytu

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
menesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki 8%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša

UNIVERSAL
Chicago, HL 606081800 So. HaliHd ft

Federaliniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

TTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
1923 metai*. ' T< 01-8070

Į*t*tro« pil«tvo«4 U*m** aotomobOlam* ^*rt*tyU.
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įtiksiu, pradėta keisti Lietuvos nustatytus tikslus bei 
■ siekimus. Buvo pasiūlytos kelios rezoliucijos, priešin
gos pagrindiniams VLIKo tikslams. '

Bet svarbiausia, pačiame VLIKe išdžiūvo pagrin-THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Daily Exepx Sunday by The Lithuanian Newi Pub. Co, inc dinės lietuvių srovės jungiamieji klijai — tolerancija

I73Y So. Halstad Strwt, Chicago, III. 60608, Tol^hoo. 421-6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

ot December 1, It77 
Subscription Rate*:

ji Umcago $33.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
>16.00 per six months. S9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

pusei metu_____
trims mėnesiams 
vienam menesiui

$16.001
$ 9.00 
t 3.00

Kanadoje:
metams -_____
pusei metu __
vienam mėnesiui

$33.00
$18.00
$ 3.50

Užsieniuose:
metams __________ -___ $34.00
pusei metu__________ ___ 518.00
▼lenam mėnesiui ____ ___  j 4.00

Naujienos eina kasdien, išakinani 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Hl 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikli Mųati pakto Money 
Orderiu kartu /u užsakymu.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai ryto iki 5 t&1. vakaro. Šeštadienini* — iki 12 vaL

Ko lietuviai laukia iš VLIKo?

Vietoje pakantos prasidėjo tarpusavė trintis. Visi ži
nome, kad toliau šitaip negalėsime eiti. Frontas turi 

[būti nukreiptas prieš patį didžiausią lietuvių tautos 
priešą — okupantą. Tam frontui reikia apjungti visas 
lietuvių tautos gyvąsias jėgas. Reikia grįžti prie pa
grindinių darbo tikslų, pastatyti priešakiu didįjį dar
bą suprantančius vyrus ir vieningai siekti paties svar
biausio. į

Kiekvienam aišku, kad dabartiniai veidai išsisėmė- 
Išdžiūvo ne tik’ jų bruožai, bet neteko jungiamųjų syvų. 
Jie neteko junčiai būtinai reikalingos tolerancijos. Jie 
yra įsitikinę, kad Dievas jiems vieniems įkrėtė politinę 
išmintį ir pašaukė juos vadovauti lietuvių tautai. Jie 
stumia į šalį kiekvieną, kuris turi drąsos pareikšti tru
putį kitokią nuomonę, Jie nepajėgia įžiūrėti kiekvieno
je politinėje grupėje, siekiančioje tautai laisvės ir val
stybei nepriklausomybės, šviesesnės minties ir nepajė
gia tos jėgos įstatyti į didžiausios kovos pradalgius. To
lerancija reikalinga visiems apjungti Supratimas rei
kalingas kiekviename lietuvyje įžiūrėti spindulėlį švie
sos, kuri gali nušviesti pavojingą fronto plyšį. Reikia 
išmokti pasinaudoti ta šviesele, užmirštant visas kitas 
jėgas, bandančias švieselę užtemdyti-

Pirmiausia, VLIKas privalo atstatyti savo autori-

i ' ** ‘ "3

Ml

KAM NAUDINGI VILNIAUS
LIETUANISTINIAI KURSAI?

VLIKas yra Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas. Jį sudarė Lietuvoje veikusios politinės parti-, 
jos, kai sovietų karo jėgos įsibrovė į Lietuvą ir panai
kino Lietuvos nepriklausomybę, pavergdamos lietuvius tetą. Jeigu jis yra Vyriausias, tai privalo elgtis, kaip 
sovietiniam imperializmui. - vyriausias. Jis neturi jėgos savo valiai primesti, jis ne-

Visos didesnės politinės partijos siuntė savo atsto-’J 
vus į Vyrausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą ir vi
sos buvo pasižadėjusios siekti nepriklausomybės ir 
klausyti VLIKo patvarkymų. Visą okupacijos metą lie 
tuviai pasižadėjo bendradarbiauti su VLIKu ir padėti 
jam kovoje už krašto gyventojų laisvę ir valstybės ne
priklausomybę. VLIKas, buvo vyriausias lietuvių tau
tos kovos: organas.
, VLIKą sudarė įtakingiausieji politinių partijų va
dai. Jie.buvo pakantrūs ir sugebėjo įtikinti veik visas 
lietuvių politines grupes ir grupeles, kad jos veiktų’ 
bendromis jėgomis ir siektų lietuvių tautai pačių svar
biausių tikslų. VLIKo priešaky atsistojusieji lietuviai 
politikai privalėjo daboti ,kad įtakingesnieji ir energin- 
gesnieji-lietuviai nenukryptų nuo pagrindinių tikslų ir 
bereikalingai .heeikvotų. žmonių energijos ’ir^tautos ^ma
terialinių išteklių^ VIJKo priešakyje; stovėjo j krikščio
nių d&£okrafti, socialistų demokratų/valstiečių liaudi- 
ninkųįjieįį tautininkų vadai

Pavergtoje Lietuvoje VLIKas vadovavo 
gai kovai. Sudaryta ir organizuota kova buvo gerai 
tvarkoma ir .pačioje Vokietijoje. Tremtyje veikusios po
litinės grupės, norėdamos suderinti visų nepriklauso
mybės siekusių grupių veiksmus, įsileido į VLIKą ir ka
ro metu atsiradusias įvairias greičiau kovos, negu po
litikos grupes. Dar daugiau pakaitų atsirado VLIKe 
kai buvo perkeltas į Ameriką, čia prasidėjo didesnės žuveles. Kas nori tiesti lietuvių tautos priešui ranką, 
kovos pačiame VLIKe dėl vadovybės ir politinės inter- tetiesie, jeigu vaiko protas ir silpna valia jam taip dik

tuoja. Su rankas priešui tiesiančias VLIKui nepake- 
Visi žinome, kad paskutiniu metu VLIKas nukry- liui. Bet visus kitus VLIKas privalo apjungti ir rasti 

po nuo pagrindinių tikslų.- Vietoje jungti visas Lietuvos su visais bendrą kalbą.
laisvės siekiančias grupes ir laikytis pagrindinių kovos VLIKas privalo būti tolerantas su visais tais, ku-

pretacijos.

tą

rienin-

L. VENCKUS

, ~ Artimoji Anglija
(Tęsinys)

Visiems pietus pavalgius, galima pereiti 
j atskirą poilsio kambarį, arba galima pasivaikš
čioti mieste. Poilsio kambaryje reikia laikytis ty
los, garsiai nekalbama. Vieni skaito laikrašti, kiti 
knygas, dar kiti atsilošę snaudžia foteliuose, kurių 
čia gana daug. Po pertraukos ir dar nusnūdus 
pardavėjai jaučiasi gerai pailsėję ir būna žvalesni 
kalbėdami su klientais.

Stropiai buvo sekama pardavėjų apranga. 
Moterys visos privalėjo dėvėti tik juodas arba 
tamsiai mėlynas sukneles ar kostiumus, nebent 
kitaip nurodyta skirtinguose skyriuose. Apykak
lės tik baltos ir kremavos. Jokiu būdu nebuvo lei
džiama dėvėti margų, daugiaspalvių drabužių. 
Vasaros mėnesiais moterims leidžiamos alkūnės 
ilgumo rankovės. Ne trumpesnės. Jokių gilių iš
karpų ant krūtinės ar nugaros.

Vyrai Visuose skyriuose, išskyrus kirpykloje, 
turėjo dėvėti kostiumus arba eilutes tamsiai pil
kus, mėlynus arba ir juodus. Marškiniai visuomet 
tik balti ir atatinkamai prie kostiumo priderintas 
kaklaraištis. Tiek krautuvėje, tiiek ir valgykloje 
vyrai dėvi švarkus. Avalynė vyrams ir moterims 
privalo būti tik juodos arba tamsiai mėlynos spal
vos, be aukštų kulnų.

Pabaigai dar viena svarbi pastaba. Kreipian

kusiųjų emigrantų vaikų, įstei
gė Vilniuje, lituanistinius kur
sus, kad jie mokytųsi ten lietu
vių kalbos. Neinu int? kad oku
puotoje Lietuvoje, šiuo metu, 
visose mokyklose, pradedant 
Vaikų Darželiais ir baigiant 
universitetu, visur- dcs'omcs Pa
mokos rusų kalba. Lietuvių 
kalbos paliktos tik dvi pamokos 
per savaitę, o išeivijos jaunimą 
kviečia ir vilioja mokytis lietu
vių kalbos. Ar tai ne propaganda 
ir apgaulė okupanto naudai, 
Tam reikalui, okupantas išme
ta dideles pinigų sumas profe
sūros išlaikymui ir kursantus 
viskuo aprūpinti šešių savai
čių bėgyje, tai nemažai kainuo
ja. Bet okupantas turi kitą iš
skaičiavimą, kuriam kursų pa
sekmės grąžins su kaupu išlei
dus. Kur komunistų propagan
dai nėra jokios baudc?s, tai oku
pantas ten neiueta pinigų nei 
cento. Baltgudijoj lietuvių gyv- 
ištisi rajonai, o lietuviškos mo
kyklos nei vienos nėra, tai ko
dėl tenai nemoko lietuvių kal
bos?

Jeigu mes šendien gyventu
mėm, kur nors Afrikos dyku
mose, ar kitame atsitikusiame 
krašte, kur nėra jokios moky
klos, tai gal ir galėtumėm pa
teisinti tuos tėvus ir vaikus, ku
rie važiuoja į Vilniaus lituanis
tinius kursus. Bet mes gyvena
me šiandien Amerikoje, kur 
klėsti vispusiškos laisvės visų 
tautų mokyklose tai yra visos 
galimybės čia mokytis gimto
sios savo kalbos ir svetimų, 
kiek tik nori. ...

O pedagogų turime pakanka
mai ir aukštos kvalėfikačijos, 
dar išmokslintų neprilausoibeje 
Lietuvoje ir baigusių išeivijbjėį, 
kad jokių sunkenybių nėra-čia 
su • lietuvių kalbos mokslu. Kad 
tėvai neišmokino . savo, vaikus 
net gimtos kalbos žodžiu kal
bėti, tai jau ne įtėvaų joįjjiamįa- 
dūšiai, nusikaltebabmes^e aį)L 
plėšė savo -vaikus,l'atniidimi S 
jų 5 brangiausią Įurta,' 
katfe. TakTUš'^ėVul^TOe pa
šykštėjo : savo* 
išmokinti lietuviuko įžodžio/ tai 
nėra tėvai ir auklėtoja^ o tautok- 
naikintojai, ir tokį turėtų būti? 
smerkiami visos tautos.

(Bus daugiau)

Gudriai ir apgaulingai užmas- kad paliktų dar gudresniais už 
kuota Lietuvos okupanto “mes- pačius okupantus? Taip joki o_ 
kerė”. Jau keli metai, kai umeš- kupantai ir tautų pavergėjai, 
kerioja”, mūsų išeivijos šiaudą- per amžius pavergtas tautas ne- 
dūšių DP tėvų vaikus, kuriuos mokė pavergtojo kalbos ar pa- 
pagimdyti sugebėjo, bet savo

Įgimtos kalbos jiem pagailėjo.
Tai ne tėvai ir ne lietuviai, o 

tautos dvasios ubagai, kad sa
vo vaikus dvasiniu klausimu 
sužalojo ir toliau stumia juos 
į žalingą mūsų iautos dvasiai 
propagandą. Kur tokių tėvų sa
vy  garba ir pasididžiavimas lieJ 
tuvio’ vardu ir praeities tautos 
didingumu? Kad šendien, tie 
tautinės dvasios ubagai, nesi- 
gėdina lenkti galvas Prieš mū
sų tautos pavergėją ir jos nai
kintoją

patriotiškumo’, kad pavergta- 
mokė. pavergtas kalbos ar 
sis būtų sąmoningas ir 
atsparus savo tautai. To niekad 
nebuvo ir šiandien nėra, ir atei
tyje nebus. Kas nesiorentuoje- 

ite Vilniaus lit. kursų reikš- 
Jmės, politinėje plotmėje, tai pa
galvokite psichologiniai, kam 
toki kursai reikalingi ir kam 
naudingi ?

Čia nekalbu, kad tuose li- 
tuari. kursuose nebus jaunimas 
supažindintas su lotyniška raide

- Lietuvos okupantą ir ar vienu kitu letuvišku rašybo- 
j prašyti, kad jų pačių išluošin- 
Itus vaikus ir palikus be gimtos 

ginčius, kurie labai dažnai prasideda dėl mažos ambici- kalbos, kad šiandien okupanto 
jos ir baigiasi vieningos veiklos paraližu. VLIKas suor- tarnai-kacapai ir kiloki ^ėjū- 
ganizuotas ne garbei siektų bet darbui dirbti ir laisvės 
kovai laimėti. Garbingiausias vyras negalės gauti me
dalio, jei galutinoji kova nebus laimėta. Kiekviena or
ganizacija ne tik gali, bet turi teisę įnešti savo indėlį į 
visos lietuvių tautos vedamą kovą. Kaip negalima at
stumti nei vieno į darbą įsitraukti norinčio asmens, 
taip negalima atstumti nei vienos organizacijos, šie-

Į bendrą* darbą negali būti įtrauktas tas mūsų tau- 
kiančios laisvės tautai ir neriklausomybės Lietuvai- 
tietis, kuris..pradėjo,ieškoti ryšių su lietuvių^ tautos 
priešų. Turi būti nustatytos ribos santykiavimui su 
priešu, Reikia neužmiršti, kad per 60 metų visi rusai, 
kurie susitaikė ir bandė prisitaikyti prie komunistų — 
pralaimėjo. Caro armijos gabus karininkas Mikalojus 
Tuchačevskis buvo bolševikų nužudytas,nors kiekvienas 
jo žudikas žinojo, kad be Tuchačevskio nebūtų sovieti
nės Rusijos ir Sovietų Sąjungos. Jeigu Tuchačevskis, į 
raud. armijos eiles nebūtų įviliojęs caro generolus, ad
mirolus ir tūkstančius karių, buvo vis dėlto sovietinės 
sistemos nužudytas, tai ką jau bekalbėti apie mažesnes

turi batalijonų savo įsakymams pildyti, bet jis turi tu
rėti proto, kad išaiškintų, kodėl taip, o ne kitaip turi 
būti. Protas yra galingesnis, negu kardas, todėl jis rei
kia naudoti.

VLIKas privalo baigti tarpusavius organizacinius

tis į kitą tarnautoją, nors jis būtų artimas tavo 
; draugas, niekuomet kliento akivaizdoje nevadink 
jo krikšto vardu. Visuomet kreipkis j ji ar ją 
Mr., Mrs. ar Miss. Užkalbinimas pirmuoju vardu 
anglams atrodo ne mandagu, ne biznieriška ir to
dėl nepraktikuojamas.

Baldų skyriuje greit susidraugauju su jau
niausiu iš šešių pardavėjų — Mr. Herbert Hulme. 
Jis mane nuveda Į skyriaus raštinę. Supažindina' 
su inventorium, parodo kur ką galiu surasti. Pa
taria man kokiems baldų fabrikams rašyti, no
rint užsakyti baldus, kurių nėra krautuvės san
dėlyje. Pasirodo, kad čia kiekvienas pardavėjas 
pats atsakingas už baldų užsakymą ir už tikslų 
prekių pristatymą savo klientui. Kiekvienas par
davėjas čia turi po atskirą rašomą stalą, katalogų, 
žurnalų lentynas, lyg mažą ofisą, kuriame j'is 
tvarkosi kaip jam patogiau.

Pranešimus klientams, laiškus ir užsakymus 
dirbtuvėms bei fabrikams kiekvienas pardavėjas 
pats suredaguoja. Juodraštį nuneša šiam skyriui 
skirtai mašininkei, kuri mašinėle parašo laišką 
ant kompanijos popieriaus su oficialiu antgalviu. 
Po to atneša laišką tarnautojui patikrinti ir pasi
rašyti. Ji užklijuoja pašto ženklus ir pasirūpina 
laiškų išsiuntimu paštu.'

Susipažinęs su aplinka, savo naujais bendra
darbiais ir prekėmis, tikrai jaučiausi patenkin
tas. Nors čia įstojau tik kaip eilinis, vieno sky
riaus pardavėjas, bet jaučiausi geriau kaip krau
tuvės manedžeriu būdamas anoje, New Day Fur

nai išmokintų gimtosios kalbos 
jų vaikus? Tai jau žemiau nu. 
liaus nuėjome, prašydami savo 
tautc's priešo, kad apsileidusius 
tautinėje dvasioje, okupantas 
išmokytų lietuvių kalbos jauni
mą ir padarytų “tyrais” lietu
viais, kuriuos tėvai patys api
plėšė, atimdami iš vaikų patį 
brangiausią turtą - gimtąjį žodį'

Kur jūs. skaitėte tokią istoriją 
ar girdėjote pasakose, kad oku
pantai, kokio rėžimo bebūtų: 
deinokretiškiausio ar žiauriau
sio diktatūrinio, niekuc’met nėra 
buvę kad pavergėjai, pavergtas 
tautas mokintų ir rūpintųsi 
kad pavergtieji nepamirštų sa
vo gimtosios kalbos ir būtų-sti
prūs savo tautinėje dvasioje,

je sakiniu, tai dar nereiškia, kad 
tas viską pateisina lietuvių kal
bos kursą? Kursas tęsiasi šešias 
savaites, o lietuvių kalbos per 
visą kursą būna tik apie 70 pa
mokų, tai dvi valandos per die
ną lietuvių kalbos pamokų. Na, 
o kur likusios dienos valandos 
sunaudojamos * poteriams ar 
komunistų propagandai ir špio
nažui ? . . .

Pagal bendradarbiautojų ir 
tiltų statytojų suprastimą, kad 
kursai yra, tik, /‘nuoširdus ir 
draugiškas Rusijos- meškos pa- 
si tarnavimas” lietuvių tautai. 
Dėl tos “didelės draugystės ir 
meilės/ gyvuliniuose vagonuo
se vežė lietuvius, jaunus, senus, 
moteris ir mažamečius vaikus, 
Sibiro meškų globai ir mirčiai. 
O, kurie lietuviai sugebėjo pasi
traukti į laisvąjį pasaulį, tai 
šiandien okupantas dėl pasitrau-

riei siekia to paties tikslo, kuris yra aiškiai nusakytas 
pagrindiniuose VLIKo kūrimo dėsniuose. Jeigu siekia
me to paties tikslo, tai privalome rasti ir bendra kalbą- 
Visos asmeninės, organizalinės ambicijos privalo būti 
padėtos į galį, kai esame pasiryžę tęsti dideli darbą, — 
padėti pavergtai tautai išsilaisvinti.

Sveikiname VLIKo konferencijon važiuojančius ir 
linkime sėkmės! •

nishing Stores krautuvėje, kur visus fizinius ir 
raštinės darbus turėjau pats atlikti. Kodėl jau 
anksčiau čia nemėginau patekti?

IMIGRACIJA ARTĖJA
Jau praėjo metai, kaip dirbu Kendal Milne 

kompanijos parduotuvėje. Rodos galėčiau būti 
patenkintas ir nieko daugiau nebeieškotū Ta
čiau prieš kelis metus užsuktas imigracijos me
chanizmas, nors lėtai, bet veikia nesustodamas, 
kaip geras laikrodis.

Pirmąsias blankas užpildžiau prieš keturis 
metus. Dapar kartais ir pamirštu, kad dar keti
name kur keliauti, kad laukiame imigrantų vi
zos į Jungtines Amerikos Valstybes. Bet sūnaus 
ir marčios laiškai mums tai nuolat primena Jie 
savo persikėlimu patenkinti. Net ir namus 
Brocktone jau užpirko. Vis klausia kuomet mes 
atvyksime, kada juos aplankysime- Jie žino, kad 
mes sutarėme pirma apsistoti pas savo sponso- 
rius netoli Chicagos. Bet iš New Yorko, iš lai
vo išlipę, aišku aplankysime ir vaikus Brock- 
tone.

Montrimai taip pat negali suprasti ko mes 
dar taip ilgai sėdime Britanijoje. Jiems atrodo 
lyg mes patys tyčia delsiame su kelionę. Todėl 
jiie mus ragina ir ramina. Sako, dėl Amerikoje 
esančios bedarbės, dėl įvairių neramumų ir 
riaušių, apie kuriuos dažnai rašo pasaulio laik
raščiai, nėra mums ko rūpintis. Kas ieško dar
bo, ypač Chicagoje, tas jo ir suranda. Dėl triuk

— Jim Jones labiausiai nus
kriaudė vyresnio amžiaus žmo
nes, patikėjusius jo seklbiamu 
“rojumi Gijanoj”. Jis nusinešė 
visas keliolikos senių santaupas.. 
Jie nerado rojaus ir neturi pi- 
nigų.

— Buvęs prezidentas Richard 
Nikson išskrido į Europą. Oks
fordo universitete skaitys pas
kaita.

šmadarių, tai nereikia tarp jų maišytis. Gyve
nant baltųjų rajone neturėsite jokių problemų 
dėl juodžių.

i Iš Manchesterio išvykę Balys Sebastijonas 
su žmona Onute savo draugams Manchesteryje 
rašo, kad nauju gyvenimu Chicagoje labai pa- 
tenkinti. Taip pat rašo iš Rochdale išvykę Jus
tinas ir Stefa Šidlauskai- Justinas labai paten
kintas nepaprastai geru uždarbiu. Sako per sa
vaitę uždirbąs daugiau, kaip per visą mėnesi 
Anglijoje. Kanadon išvyko Juozas ir Adelė Ra
manauskai, Parėščių šeimos, Stabačinskai ir 
kiti. Jie visi patenkinti, nesiskundžia. Bet pasi
taiko ir išimčių. Toks Jonas Milaknis, hepabu-' 
vęs Chicagoje nei metus, grįžo į Mančesterį. 
Nepatiko jam ir tiek, žinok dabar žmogau, kur 
teisybė. Greičiausiai, kad įr vieni ir kiti teisin
gi, tik vieniems gyvenimas nusišypso, kai tuo 
tarpu kitam plika tikrovė žiauri ir kieta. Kaip 
ten bebūtų, mes nutarėme, savo eilės sulaukę, 
važiuoti. Kada tai bus, dar nežinome, bet atro
do, kad nebe už kalnų- Kartais lyg ir neramu, 
kad per ilgai tas išvykimas neužsitęstų, nes su
laukus pensijos amžiaus bus per vėlu.

(Bus daugiau ■
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LiK. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Modical Building]. Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei nealsxbepu, skambinti 374-86H.

DR. C. K. BOBELIS 
NKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Weatchester Com m unity klinikos 
Medicinoj direktorius

t?3S S. Hanheim Rd., Westchester, IL
VALA?rDQS: 3- 8 darbo dienomis ir 

faw antra šeštadieni 8—3 vai. 
T«U 562-Z727 arba

. £L. — BE 3-5393

DR. A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS
W West 103rd Strwl 

Valandos pagal suanarimą.

FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVI5KAJ
2414 W. 71 St. T«l. 737-51-M

‘>knna akis Pritaiko akinius ir «
“contact lenses’*’ 1

a agal susitarime uždi-yta tre j

DR.LE0NAS SEIBUTIS; 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL an trad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telef.: 776-2880 

Rezidencijos telef.: 448-5545

A. Tamošaitis "Pasivaikščiojimas'

J. KLAUSE1K1S

Mirė Adelė Nausiedienė^ karo ir 
visuomeninio darbo veteranė

Lapkričio 23 d. karo veteranų Adele Nausiediene.
{ligoninėje mirė Adelė Nausiedie-Į Lapkričio 26 d. vakare karste* 
nė. Ji iš Lietuvos atvyko Ameri
kon prieš pirmąjį pasaulinį karą,

Į būdama apie 17 metų jaunuolė.
Išsimokslino, čikagdje labai 

akty’viai dalyvavo lietuvių visuo
meniniame darbe, o ypač mėgo 
dainos ir vaidybos sambūrius.

iB’uvo choristė ir vaidintoja. Mė-
1 go ir spaudai rašyti/buvo akty-
| vi Naujienų bendradarbe, ypač 
daug rašė Naujienų < moterų

< skyriuje, kurį redagavo -Marija
Jurgelioniene, o vėliau Nora Gb.- 
gienė.

Antrojo pasaulinio kare metu 
Adelė Nausiedienė stojo f pagal
binę m o ten? karinę tarnybą. Po

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8«»dra praktika, MOTERĄ iigcc 
Ofisas 2652 WEST 5yth R2ET 

Tai. PR 8-1223
OFISO V AL.: pirm., antiad., trecia n 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai vak. ScJtadie 
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laik' 

pagal susitarimą.

ORTHOPEDas-PROTEZJSTA.'
Aparatai - Protezai. M4a. ban 

; dažai.. Special; pagalba kjfoms 
(Arch Support-/ ir t t. ’

IRSa W«st 63rt S*. Chi«ęfc. KL 60621 
Tel»f.. PR^p^ct t-5084

-
PERKRAUSTYMAl

MOVING 
L»Idini*i — °iln« a ported* 

ŽEMA KAINA 
R. ŽERĖNAS 
T»I. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkTrusfyma* 

ii įvairi y atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 3763996

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS
Yta* programos H WOPA, 

1490 IdL A. M.
Lietuvi? kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet , Šeštadieniai? 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 8 JO 

yal. ryta.
V«do|» Aldona Davirvs

< Tatats HEmtacfc 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AYR, 

CHICAGO, ILL. 40429

šioje visuomeninėje ir kultūri
nėje veikloje - chore,'vaidyboje, 
aktyvi narė Tė\ynės mylėtojų 
draugijoje, SLA 75 kuopoje, 
Tautiniuose namuose dalininkė, 
narė Tautinėje sąjungoje. Uoliai 
lankė lietuvių padengimus.

Šių mėtų balandyje užpuolė
sunki liga, karių veteranų ligo- ributas. Pakvietė Tautinių na- 
ninėje buvo gydoma, bet lapkri-^nių ir Tautinės s-gos veikėją 
čio 26 ir 27 dienomis jau losanJBr. Dūdą kalbėti. Jis perskaitė 
geliškė publika atsisveikino su neilgą atsisveikinimo raštą, pa

Didžiousfcs kuiliu 
posirinkuncu

UenrrJ IcUUulntea 
ChlC5aro> —

Anything less ttum a 20-pound turkey xrould be an insult 
your motber’g boBday feast. With two favorite couples eominc 
for dinner this weekend, be grateful for her gift package of left
over turkey. Stove Top chicken flavor stufltag mix foras a rlnc 
mold and creamy turkey a la king kuztoudcU iL Birds Sye 5-

ir 
677-MA9

185 North Wsbaah Avoxie
TUKKKT A LA KING 

/ 1 package (C os.) chiekca X «sps diced cooked tarkey 
1 eaa (10^ «l) condensed

— Jei žinota asmenis, kurir 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra 
tome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi s» 
vaites nemokamaL

Prspar* Ktnfflng mix m directed on package, twine IM 
▼Bier. Gently press into b greased 4-cup ring mnW; keep vaxza.

brėžiant, jog Adelė Nausiedienė | tuvos moterims Švietėjoms. Me~ 
buvo pavyzdinga čia minėtų or- tai bėga, gyvenimas keičiasi, bet 
ganizacijų narė, nesibaiminusi mes niekados nepakeisime pa- 
betkurio darbo. Susivienijimo garbos ir nepamiršime šias 1110- 
Lietuvių Amerikoje 75 kuopėte terš, kurios pašventė-visų savo 
vardu kalbėjo J. Gedmintas, taip’gyvenimą bedirbdamcs moterų 
pat pabrėždamas, jog Adelė Į gerovei.” 
Nausiedienė buvo pavyzdinga 
narė.

Juozas Kaributas, režisierius, 
kalbėjo apie velionės meilę tea-’ 
trui, priminė, jog Adelė Nausie- 
d’enė vaidino Stasio Pilkos gru
pėje, kai tasai po pirmo karo 
kurį laiką Amerikoje gyveno. 
Pasakojo ir savų prisiminimų 
įspūdžių, kai su Adele susipaži
no po antrojo karo Los Angeles 
mieste.

Tame jubiliejinio Naujienų 
numerio Moterų skyriuje yra ir 

į Adelės Nausiedienės raštas, pa- 
I vadintas - Prisimenant anuos 
laikus. Bus verta tą straipsnį vėl 
Naujienose perspausdinti ir pri
siminti, kaip didžiai kultūringa 
bu v. Adelė Nausiedienė, nes ji 
aprašydama čikagiškę dainos ir 
teatrinę bei spaudos bendradar
biu veiklą, vis daugiau mini ki
tas moteris veikėjas, o kuo ma
žiau kalba apie save, kaip apie 
aktyvią tos veiklos narę. Tame 
straipsnyje yra net toks Adelės 
Nausiedienės sakinys: “Tais lai
kais lietuviai neturėjo laiko aš
triai politikuoti bei girtis savo 
asmens svarba .

A. Milukas priminė, kad Ade
lę susipažino po antrojo karo 
Los Angeles mieste.

A. Milukas priminė, kad Ade
lė Nausiedienė ne tik dainą ir 
vaidybą mėgo, bet luykjp ir 
antrąją tėvynę _ Ameriką. Jos 

■karstas buvo Amerikos vėliava 
aprengtas, ji karo veteranė, su 
ja atsisveikinti buvo atvyku
sios draugės karu veteranės 
(Amerikos vėliava, kuria buvo 
apdengtas velionės karstas, po 
apeigų bažnyčioje buvo įteikta 
giminaitei Violetai Mitkuter 
Gedgaudienei).

' Atsisveikinimo kalboje poetė 
Danutė Mitkienė pasisakė, jog ji 
su velione pusseserės. Buvę mie- 
la su Adele Nausiediene ben- 

. drauti. Ji buve^ išsilavinusi, ido- i . . . .iinx įvairiomis temomis pokalbi. 
ninkė. Mylėjo Ameriką, su gai

lesčiu išgyvendavo- šiais laikais 
Amerikos gyvenime iškylančias

1 negeroves;
Juozas Mitkus padėkojo Ade- 

ji atvežta Į šv. Kazimiero para- lės Nausitd.euėr*‘ laidotuvėse 
pijos bažnyčią. Klebonui preL dalyvavusiems. Pagal velionės 
J. Kučingiui vadovaujant sukal
bėtas rožančius. Bažnyčion su 
velione atsisveikinti, be būrio 
lietuvių, buvo atvykusios ketu
rios uniformuotos amerikietės 
karo veteranės. Atsisveikinimo 
valandėlėje solo giedojo Ona 
Deveikienė, vargonavo Br. Bu-I ' 
driūnas.

Lapkričio27 rytesv. Kazimie minėja 40 m e tiįsąk aktuvėš. Bū
ro parapijos *ba&yčioje' mišias vo išleistos kėlios padidintos 
atlaikė ir kitas laidotuvių mal
das atkalbėjo klebonas J. Ku
čingis. Po pamaldų laidotuvių 
įstaigos tvarkdariai išvežė Adc- 

ir Adelė Nausiedienė niekada 
nedirbo visuomeninio darbo tik 
tam, kad savo asmens svarbą 
parodytų, bet jai rūpėjo akty
viai, kukliai lietuviškoje veik
loje dalyvauti.

G»Vt^HEA«r FUNC j

valią pusseserė Danutė Mitkie
nė ir visa jos šeima rūpinosi ir 
dirbo laidotuves' ’rengdami. Iš 
Tautinių namų besiskirstydami 
laidotuvių dalyviai Mitkų šeimai 
reiškė užuojautos.

. Prisimenant anuos laikus
Į 1954’mL<vasaryje Naujienos

dienraščio"*'laidos, r Alenos laidos 
trečia dalis, & puslapiai, Moterų 
skyrius. E>aug. raštų, daug mo

terų fotografijų. Redaktorė No-
karo apsifij^eno Los Angeles j Lę Nausiediene karste į kremą- ra Gugienė trumpu vedamuoju 
mieste ir čia dalyvavo įvairiau- toriumq. Pelenai.būsią, pagal jos prabilo:

valia, palaidoti prie Los Ange
les esančiuose Westwood Ame
rikos karių veteranų kapuose.

Po karsto išvežime' laidotu
vių dalyviai giminių pakviesti į 
Lietuvių tautinius namus atsi
sveikinimo pietums. Atsisveiki
nimo eigai vadovavo Juozas Ka-

‘"Mes šiandien sustojam va
landėle susikaupti ir mintyse 
vėl pakartoti gilia^ pagarbą ši
oms buvusioms Moterų Sky
riaus brangioms įsteigėjoms ir iybos nariai ir kuopos valdybos rin- 
. . , , . • w . 1-irnoi Toirwii įriti
bendradarbėms, ir žymioms Lie- - - Vaidyba

Mielai mamytei

mirus, jos dukrelę Stella Darašką, mūsų Organizacijos 
narę, nuoširdžiai užjaučiame.

Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Organizacijos 

nariai ir valdyba

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasiukejimą. Mes norė
tume būti Jums nauoiusi 
ir ateityje

$4sk«iios apdraustos ikJ 
-MOAJO

2657 W. 69 STREET
Chicago, IL 606/9

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455

T?i 598-9400 ‘
2 taMescpoom ptedhento atripf
2 taMcspoani ibcsry wfa—

AH a co* moti com
pounded daily — 
Passbook Savings.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

''Ieškokite gero, ne pikto, kad botumėte gyvi", — Amoso 5:14.
Didžiausia šio laiko privilegija yra priklausyti prie Dievo šventųjų 

dr*»ig stės. Norint įstati į šitą draugystę reikia tikėjimo ir paklusnumo, 
keikia taip pat pripažinti, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis, pasaulio nuodė
mių nešėjas. Tokie ištikimi ir paklusnūs jo pasekėjai ateityje gaus gar
bę, šlovę ir nemirtingumą. Dabar jiems priešinasi pasaulis, kūnas ir di
dysis priešas, šėtonas. Pasaulis negali suprasti kokių palaiminimų jau 
dabar gauna tie, kurie atiduoda Dievui savo širdį ir savo valią. Tik tik
rieji Dievo vaikeliai turi savo širdyse ir gali gėrėtis Dievo ramybe, ku
ri perviršija žmonių supratimą ir kurios pasaulis negali nei duoti nei 
atimti.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika S/ Evans 
M

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN/VE.

HEART DISEASE j

't i SIRIN AIM L

Upytės Draugiško klubo priešmeti- 
nis susirinkimas ivyks penktadienį, 
gruodžio 1 d., 1 vai. popiet, Anelės 
salėje, 4500 So. Tai man Ave.

Nariai prašomi atsilankyti, nes bus 
renxama valdyba 1979 metams ir rei
kia dau? svarbiu reikalu aptarti.

Po susirinkimo bus vaišės.
A. KaJys, rašt.

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubo priešmetinis susirinkimas įvyks 
antradienį, Gruodžio 5 d. 1 vai. popiet 
šauliu namuose, 2417 W. 43 St. Na
riai prašomi atsilankyti, nes bus ren
kama nauja valdyba 1979 metams ir 
yra daug svarbiu reikalu aptarti. Po 
susirinkimo bus vaišės.

, A. Kalys, rašt..

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741—<1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS ?
• ' • * ’ ' ‘ . * i ■ 'X'

Sridgeporto Lietuviu Namu Savi- I 
ninku priešmetinis susirinkimas ivyks ’ 
šeštadienį, gruodžio 2 d., 1 vai. popiet, • 
3808 So. Unim Ave., įėjimas iš kfe- į 
m o. Nariai malonėkite atsilankyti, j 
nes yra dan^ dalyku aptarti ir užsi- į 
mokėti duokles. Po susirinkimo bus i 
vaišės. Kviečia valdyba. .|

Stella Kaulakis, pirm, j 1 
----------------------------------------------------------- ( grg
SLA 260 kp. neriu susirinkimas ’ 

įvyks sekmadienį, gruodžio 3 d. 2:30 
vai. popiet, adresu 2549 W. 71st St. 
Chicago.

Bus nominuojami SLA centro Ta- 

kūnai. Taipogi kiti reikalai svarstomi.

HSP

ailF

TĖVAS IR SŪNUS.
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MCDERNISKOS KOPLYČIOS
AIKŽTŠ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

-------------------------- - ----------------------

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
PHONE 254-4470

1 Y^a' Savings
Certificate 

(Minimum $5,000;

AMBULANCh 
PATARNAVJ. 
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

NARIAI:
Cklearoc
Ltotavių
L&MoUivių 
Dire stori u 
Aacociacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS TR LAURYNAS LABANAUSKAS

307 So. LITU AMU A \ VENUE. Phone: YArte 7-4441

BUTKUS - VASAITIS
1445 So. ČOth Ave,, Cicero, Ill. Phone: OLyropic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeO* S-J571

GEORGE F. RUDMINAS
m? So. LITUANICA AYE. TeL: YAr*. 7-1138-11M

STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS
(LACKAWK3D

2424 WES1 STREET AEpvMk 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE Vii tinta 7-4471
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pelo. Hllta, PL J 74-4413

P J. RIDIKAS
3354 S«. HALSTKD STREET Pheo«: TArte T-llll *

< ~ MAUJiiMot, Chicago «, ill Friday. Decembet 1, 1978



t TRUMPAI
—Lietui ių operos solistai Ro

ma Mastienė, pana Stankaitytė 
ir Algirdas Brazis išpildys pro 
gramą koncerte sekmadienį, 
gruodžio 10 d, 3 vai. p. p. Jauni-

— Kalifornijos Lietuvių Spor‘mo Centre. Akomponuoja muzi
to Klubas “Banga”, Los Ange-|^as Arūnas Kaminskas. 
le.% Cal., švęsdamas vienerių me 
tų sėkmingos veiklos sukaktį, 
ruošia pobūvį vakarienę gruo
džio 15 d. 7:30 vai. vak. Tauti
niuose namuose.

— Los Angeles šr>. Kazimiero 
parapijos šeštadieninė \ituanisti 
nė mokykla skelbia popieriaus 
rinkimo vajų ir prašo visus gy
ventojus prie jo prisidėti atve
žant laikraščius bei kitokį popie 
rių į parapijos kiemą, kuriame 
lauks mokiniai ir jį su dėkingu
mu priims. Reikia pagirti mo
kyklos vadovybę už toki lėšų 
telkimą, tuo pat pratinant vai
kus taupumo bei tvarkingumo. 
Reikia manyti, kad visi lietuviai 
tai įvertins ir prisidės prie va
jaus.

— LB Los Angeles Apylinkė 
ruošia Naujųjų 'Metų sutikimą 
gruodžio 31 d. 7:30 vai. vak. šv. 
Kazimiero parap. salėje. Vietas 
rezervuoja Ona Razutienė

— Dail. Jurgio Juodžio darbų 
paroda bus gruodžio 14-17 d. St. 
Petersburgo klubo salėse. Ji skir 
ta šešešdešimt metų Lietuvos ne 
prikliausomybės sukakčiai at
žymėti. Paroda galima lankyti 
nuo vidudienio, bet jos oficialus 
atidarymas bus gruodžio 14 d.- 
7 vai. vak. Lankymo laikas nuo 
vidudienio iki 8 vai. vak. Užda
roma. gruodžio 17 d. 8 vai. vak. 
Ją ruošia ir globoja Floridos 
Amerikos Lietuvių Klubo Val
dyba. .

-- Viliaus
“Sąmokslas prieš žmoniją*’ iš
leista antroji laida. Išleido 
“Laisvosios Lietuvos” leidykla 
Chicagoje. Knyga yra 110 psL, 
kainuoja $2.50, gaunama leidyk
loje ir pas kai kuriuos platinto
jus. Žum. V. Bražėno paskaita 
bus gruodžio 10 d. 5 vaL popiet 
Jaunimo centro kavinėje apie 
Lietuvos bylą ir mūsų veiksnių 
sankryžas. Inž. Kazys Oželis tars 
įvadinį žodį.

— Kazės Brazdžruonytės va- 
dovaujama radijo valandėlė 

“Lietuvos Aidai” pradės trans
liacijas St. Petersburge, Fla., 
banga 1110-AM. Pirmoji trans
liacija bus gruodžio 16 d.

— Sol. Juozės Krištolaitytės- 
Daugėlienės konccertas bus gruo 
džio 17 d. 4 vai. popiet Miami 
Lietuvių Amerikos Piliečių klu-

Bražėno knygos
l

— Sol. Laima Stepaitienė iš 
Encinitas, Cal., ruošiasi pirma
jam dainų ir arijų rečitaliui Ka 
lifomijoje gegužės 5 d. šv. Kaži 
miero parap. salėję, Los Ange
lės, Cal. i

— Reorganizuotos JAV Lietu
vių Bendruomenės Marquette 
Parko apylinkės metinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, gruo 
džio 3 dieną, 11:45 vai. ryto, 
tuoj po mišių, parapijos salėje, 
esančioje 6812 So. Washtenaw 
Avenue. Visi nariai ir pritariau' NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

i* - ■ <: * ■ e _ “< . . . i L •

TJtf Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komiriia kreipiasi I visus steal"

stem# grandisę ne tik lietuviškos spaudos kteštėfharai, bet ir visos išeivijos 
pavergtos. .Lietuvos fc * jos žmonrą gerovei;ę bendromis ' jėgomis 

siekiant Lietuvos nepriklausomybėj, atstatymo, ir. jrįsuotino lietuvišku rei. 
kalą renesanso. «. ’ *

VIS PLEČIANTIS SAJOD2IU1__ ^
rkaftyti-jfr platinti^Naujienas, atsirado mecenatų,-kurie prisidėjo prie Ha-' 
tfnirno yajėns Jabai .vertingomis- dovanomis naujiems riadtytojas®. i' • '

Mykolas Karaitiš, sav. Grand Shores motelio ii Reridenctoto viešbučio, 
1735d Gulf Blvd-^St,, Petersburg, EL-33708, teL813—392-9383/paskvrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
sveSaiš puikiame motelyje 'prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

• Jį:--/"./ r.-r-'/." :
Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir ofisu namus” 

intorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų kuriu vertingos z dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. -ri

Visu ir visos kviečiame 1 talk*.

; Prenumeratos pratęsimo,' užsakymų, bei galimų įkaitytoje refkalr^i 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomia.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 6OM

< S anksto be raginimo pratęsiu savo presnr 
stžlndamas mairašinėjiino Išlaidas. Priede  
i -
Pavardė fr vardas ---------------------------------------

tsopydamu laiką tr

Adreatf

• Užatkair Naujienas kaip dovaną savo — 
yra naujas skaitytojas. Priede doL

Pavardė ir vardas ___________________ - -

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas Ir vietovė

teorii

............................... .... ' '

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spsudą Ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti u£ pridedamus  doL ___

PiTirdė ir vardu ---------------------------------------------------------------------------------

Adresu

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites Mxripv 
finlmtri nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Pavardė ir vardai

Adresu

SinrtJė Ir v*rdw ------------------------------------------------------ --- -----------------------

Adresu . — . ------- -——--------------------------------------

Fr>ird4 fr wdu - - - --------- ---------------

i . . . — —-----—___ _________________ _

Solistė J. Krištoląitytė
MIAMI FLOD1DA.SOLISTĖS JUOZĖS KRIŠTOLAITYTĖSDAUGĖLIENĖS DAINŲ IR ARIJU KONCERTAS
Korircertas ivyks Miami Lietuvių Amerikos Piliečių 

Klubo salėje, gruodžio mėn. 17 d. 4 v. p. p. 
■j ■ ■WcJ * - --------------------- **

Dainą pamilusi iš mažens ir atradusi dainoje, ir iš viso mu
zikoje, daug grožio ir dvasinio džiaugsmo, solistė į dainavimą žiū
ri kaip į neatskiriamą savo gyvenimo dalį.

Solistė jau keletas metų kai gyvena Floridoje ir kas metai vis 
paruošia naują koncerto programą.

Jau keletą kartų yra dainavusi Juno Beach, Miami, St. Pe
tersburg© lietuviams, bei amerikiečių klubams.

Anksčiau gyvendama Clevelande, ten koncertavo viena, ar 
su kitų solistų deriniais. Taip pat su koncertais apkeliavo dau
geli Amerikos bei Canados miestų.

Daug kartų dainavo su Čiurlionio Ansambliu, yra Č. A. gar
bės narė. Keletą kartų yra dainavusi su simfoniniu orkestru, gie
dojusi- bažnytiniuose koncertuose, ar per lietuviškas pamaldas.

Dainavo su Chicagos Lietuvių Opera ir atliko Gildos vaid
menį Rigoletto operoje.

Solistė Juoze Krištolaitytė-Daugėlienė yra išleidusį dainų 
plokštelę,, vardu “Skambėkite Dainos”.

Solistė dainavimą ir bendrąją muziką studijavo Kauno Kons 
servatorijoje, o dainavimo mene tobulinosi Austrijos Mozarteu- 
me ir pas privačius mokytojus Lietuvoje ir išeivijoje.

Visi dainos. meno žmonės žino, kad dainininko' kelias pasi
baigia, kai jis nustoja mokytis1, treniruotis ir kai-jis-pats save 
“apleidžia” Talentai ir titulai patys vieni nieko negali padaryti... 
reikia'labai'daug valios, pastangų, ir pastovaus ir reguliaraus 
mokymosi ir šlifo..., kuris ateina per, su grendimą ir darbą,; , 
' s Siamė' koncerte solistė dainuos Bandelio, Mozarto, Gounod, 
J^nizettL Aopeno--ir -kt.r-taip- pat Lietuvių kompozitorių- mažai 
karą- girdėtas, ar visai naujas kompozicijas. Norėdami Floridoj 
pąątiančio ^negausus dainos meno talentus .pagerbtu • įr 1 *už /vis 
iabiąUj pasigėrėtų turėtumėm kuo gausiau susirinkti į šį reta kon 

11"*1 - - LpLęcrj ■
; ■-’■•i.;... /n--

i 2. Premijai gauti asmenis ar 
vienetus raštu pasiūlo jaunimo 
organizacių vadovybės, jauni 
ino grupės, vyresniųjų organi
zacijos ar paskiri asmenys iki 
k’ekvienc'rių metų gruodžio

'31 d. (pašto antspaudas): 
j 3. Premijuotino' asmens ar 
i jaunimo vieneto tinkamumui į-
vertinti sudaroma Jury komisi
ja, kurion po vieną atstovą ski
ria Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės jaunimo reikalamas va
dovas,- Pasaulio Lietuvių Jau-

i nimo sąjungos valdyba ir JAV 
Lietuvių Jaunimo sąjunga, o du 
atstovus paskiria Kriaučeliūnų 
šeima;

4. Jury komisija, aptarusi as
mens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų daugu
ma iki sekančių metų vasario 
15 d. ir susitaria su Kriaučeliū
nų šeima dėl premijos įteikimo? 
laiko ir pobūdžio,

5. Premijai asmenys ar viene
tai siūlomi raštu, nurodant tik- 
ssliai premijai tinkamumo mo
tyvus, ir siunčiami:

Eugenijaus Kriaučeliūno
Premijos Komisijai
12500 Pawnee Road,
Paloš Park, Illinois, 60464.

— SEIMO BANKETAS. Vy-Į 
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Į 
Komiteto seimas posėdžiausi 
Chicagoje. Seimui p a g e r b t i I 
Pick-Congress viešbutyje (520 BUDRAITIS REALTY

[vairi apdrauda —INSURANCE

Namai, Žarna — Pardavlmvl 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimai 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS 'TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prerdentaa
2212 W. Cermak Road Chicago, IU. Virginia 7-774*

NAMAS — SVAJONĖ: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptume, 3 automobi
liu garažas, du balkonai, patio. Mar
quette Parko centre.
MŪRINIS BUNGALOW. 3 miegami, 

gražiai užlaikytas, $34,000.
NAMAS IR TAVERNOS-SVETAI

NES biznis. $80,000.
MŪRINIS NAMAS. Dideje taverna, 

apie 200 svečiu salė, 2 butai po 6 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St TeL 436-787-

0 GERIAUSIAI ČIA
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 

garažas. Apie $6,000’ pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui Euksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
inette Parke.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
ap:e $18.000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

S. Michigan Ave.), 1978 m.

M. U S
Gaususvnamu pasirinkimas 

pietvakariuose

gruodžio m. 9d. 7 vai. yak„ ren-j gĮjTŲ NUOMAVIMAS—paren-
giamas leanketas. Rengėjas: Sei
mui rengti komitetas, sudarytas 
iš Ohicagoje gyvenančių Vilki
nių grupių atstovų. Banketo me
ninę programą - žodžio ir mu
zikos pynę - atliks Laima Ras
tenytė ir Darius Lapinskas.

kam nuomininkus 
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

OPEN HOUSE
SUNDAY DECEMBER 3RD

Tel. 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chkipos mluto leidiny, 
Dirbu Ir užmiesčiuos r*It, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. 

Tel. 927-3559

D Š M f S 1 O
fcž—88 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tikrai $93 puttčM automobili* 
Utility apdrauetmas pomtalntwr* 

Kreiptis

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų reikia

” ENGINEERS DRAFTSMEN

Excellent opportunities available for J

1 PJA. to 5 P.M.

BY OWNER
220 Waubansee Road 

Riverside, Illinois
BŠCE-or^SCEvmaforrm structural’ (located acress from Forest Preserve), 
eng. with min. 5 vrs. U.S. exp ini ^ewb’ decorated & carpeted 3 bcd-i 
Bridge & Bldg. Design/-Also pisitions!room Brick Home- Living room, Dm-| 
in Civil & Structural Drafting. Must P111* room,. recreation room. Lot 
have min. 4 yrs/exp.' Salaries com-1 size 85x160 Immediate Occupancy.
mensurate with ability. Many Bene 
fits!- ‘ •• • :’ * a

? CALL’372-2092 ' > ( ;
Also shown by appointment.

§79,900.00 - 863-8215

£445 S*. ASHLAND AYL 
523-5773

tieji Bendruomenės vedamam 
darbui kviečiami šiame, susi
rinkime' dalyvauti ’
'' ''r<- Vąlyba

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų.. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

s—Horoscopes, or Astrological 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N, 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr.)

.... -xy t'*-’' • ' • '... -hunų šeima savo mirusiam sū
nui ir broliui prisiminti ^kiria 
kasmetine. J. ; -. \

HELP WANTED — FEMALE 
•r. Darbinlnkiy Reikia . : *

PREMIJA JAUNIMUI I i
iEUGENIJAUS 

KRL4UČELICNO PREMIJĄ
Premijai skirti sąlygos yra 

tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 

1000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglų ar kita kalba), veikla, or
ganizaciniu veiklumu, ar jauni
mo vienetui (sambūriui, tauti
nių šokių grupei, jaunimo cho
rui, sporto būreliui), geriausiai 
reprezentavusiam lietuvius ir

Dr. LgOno ir renos Kriauče- Lietuvių vienerių metų bėgylje:

f

MARLA N0REIKIEN1
Wett IMk St, CMotco, DI M«2» • Tri. WA M7CT

DWlb mlrfnkfanM rOil*s frrirlv
MAIJTAS li tUROPOf lAN^LIV.

DIMI

SIUNTIMAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express ijorp. 

MAROUITTI OI FT PARCILS SIRVICa 
1M1 W. Cklcaw, III. *0425. _ T«L WA 5-1737

m3 U. MalsHd Chlca**. IIL 454CI. — T»L XS4JEJJ*

PART TIME- OFFICE
& LAB HELPER -

High School Graduate needed _ 
hrs./day including Saturdays. Must 
have typing skills. Fringe bene 
fits available. College student con
sidered. Apply in person:
STANDARD BRANDS, INC.

4801 S. OAKLEY
Chicago. III. 60609 

EOE

i

4

NUOSTABUS 3 BUTŲ

Didelis 2 aukštu mūras su 2 dide
liais butais po 6 kambarius ir dar 4 
kambariai beismante Kiekvienai mo
teriai patiks kabinetinės virtuvės ir 
nauji vonios kambariai. 2 mašinų ga
ražas, naujas stogas, naujai dekoruo
ta. Labai gera vieta geroje Brighton 
Parko apylinkėje. G butu namai sun- 
kiaLrahdami, o šį jūs gausite už bar
beno kainą. Skambinkite stebuklingu 
telefonu: 254-8500.

Siuntiniai i Lietuva -L

P. NEDZINSKAS, 4065 Arehar Av. 
Chicago, IIL6063X TtL YA 7-5980

S5/HOUR AT HOME

NO EXPERIENCE OK 
CASH PAID WEEKLY 

FOSTER MISSIONS 
754 GULF TOWER 

JAX, FLORIDA 322.07

MEDICAL OFFICE WORK

Interesting general office work in 
medical center of large university. 
Excellent typing skills and good 
knowledge of english required. Wide 
variety of duties, will work with sev
eral doctors. Good fringe benefits, 
free tuition and opportunity to ad
vance. Call:

996-7657 between 9 and 5.

GERAS BARGENAS

Labai gražioje vietoje prie 63-cios 
i vakarus nuo Narragansett labai pa
trauklus namas, kuris atneš laime 
jūsų šeimai. Visas namas su centri
niu oro vėsinimu, labai puošniai įren
gtu beismantu, 3 labai patraukliais 
miegamaisiais, 2 masinu mūriniu ga
ražu su radijo bangomis atidaromo; 
mis durimis. Tas namas turi būti tuoj 
parduotas ir iums sudaro gerą gali
mybe. Skambinkite stebuklingu tele
fonu: 254-8500.

M. ŠIMKUI 
Notary Public * 

INCOMB TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tai. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai

BEST THINGS IN UFE
įtart tatM^11 Frank Zapcll.

QOtVk W.V5fh St djSk
GA 4-4454 I IWSUIAMC4

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

State Farm Lifę Insurance Company

COUNTER GIRL

Mature woman needed for fast food 
snack shop. Good Pay, Good Tips - 
(around 3250 per week for 40 hrs.) 

1 Elmhurst area. Call Vicki for inter-
k view.

834,-2426

CASH IN ON
THE INSULATION BOOM F ! !

Become an independent foam insula
tion Dealer. We train you on all as
pects of the foam insulation business. 
Inv. Sec. For more info, call Mr. Aker 
at (714)535-1601 (24 hours) or write 
TRIGON INDUSTRIES, 1440 So. State 
College Blvd. Suite 6L, Anaheim, 
California 92806. j

Parduodama taverna ant 69-tosgat-I 
vės. Skambinti tel. iki 4 vai. p.p. 778-1 
8642 arba po 4 vai. p.p. 737 8762.

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWERAGE

All types of plumbing repairs, 
drain lines power rodded, catch 
basins cleaned and rebuilt Free 

estimate. 24 hr. service.
735-6361

MATURE WOMAN NEEDED

By professional couple w/infant for 
child care. Live in. Vic. Woodale 
area. Excellent wages for right per
son. References required.

Call 595-2526

HELP WANTED — MALE-FEMALE j
Reikia Darbininkų ir Darbininkių j

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDUOKITE,

PROGRAMOS VEDtJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vaL vak 
Penktadieniais 9:30—10 vaį. vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

2646 W. 71 »t Street, Chicago, Illinois 60629
ToM. - 778-5374

- < Į HOUSEKEEPER

• Live in. Recently widowed Hanover 
IPk., family w-3 children needs live 

.. . .' in hse. kpr. 5-6 days a wk., pvt. rm., 
Color TV., stereo,. Rm/board, must 
have drivers lie., exc. fringe benefits. 
Salary negotiable.

837-5094.

INVENTORY CLERK
■ Phone & record keeping'for beef 
packer. Must be able to run 10 key 
adding machine by touch. Good work
ing conditions. Excellent salary, PAID 
holidays & vacations plus other fringe 
benefits.

Can GUY
I 487-5600

BURROUGHS MACHINE OPERATOR 
Position available for experienced i 
L-8000 or L-9000 operator. Must Dei 
resident of Elmwood Park. Excellent! 
starting salary & pleasant working! 
conditions. For interview call Mr. J 
Nestman. Village of Elmwood Park, I 

452-7300 fs I

WAREHOUSE HELP
Light warehouse packing. Mother’s 
hours possible. Apply in person. 9-5 
Monday thru Fridav.

Tupperware Warehouse 
5360 McDermott Drive 

BERKELEY 
449-8280

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street,
Tel. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. Seštalieniais iki 12 v.

Vakarais tel. 373-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams, j

MATURE PERSON OR COUPLE 
Child care for infant plus lite house
work in exchange for 2 bdrm. Town-1 
house. Ideal for retirees! Vicinity i 
Woodale area. References required. I

Cill 595 2526 ’

CONSTIPATION
Doctor proven ingredient

Doctors ‘»nd a special laxative 
ingredient to be highly effective in 
relieving even severe const*oa!ton 
overnight Don t let irregularity or 
constipation become a problem. 
This medical ingredient is now 
avaiiab'e m the exclusive EX-LAX 
formula Use only as directed. 
Chocolated Tablets *
or unflavored -Pills EX’LAX

i - KAUJIINO1, CHICAGO I, IU, Fridvį 1, 187$




