
Gruodžio 4: Barbora, Jonas D., 
Mingailė, Vainotas, žvaigždikis.

Siūlė teka 6:39, leidžiasi 4:21.
Gali snigti.

VOL. LXIV Price 20 Chicago, Ill Pirmadienis Monday, December 4, 1978
Olli

TEHERANE

TIKRAI, KAD BAISU

Meteoras, kuris

P ADĖTE RODEZUOJE
Valstybės

premjeras

Sekretorius Vqn.ce 
•tikisi susitarti-

Over One Million Lithuanian 
In The United States

WASHINGTON 
departamento žiniomis, RodezL 
jos nuosprendis garantuoti bal
tiesiems kabinetinio lygio repre
zentaciją penkiems metams, var
gu laimės juodųjų daugumos 
pritarimą. Be to, maršalas lor
das Carver, Britanijos skirtas

— Paaiškėjo, kad šeši serbai 
rengėsi nužudyti Tito. Dabar jie [ 
turėt ailkinfis teisme.

Apie šeštadienio vidurdienį 
miestas jau pradėjo atgyti, pra
dėjo kilti lėktuvai ir judėti au
tomobiliai, bet susirūpinimo kė
lė pranes:mas, kad artėja nauja 
sniego audra prie Chicagos. Di
džiausi sniego debesys, dengę 
Chicagą. pasuko į didžiuosius 
ežerus ir šiaurę, bet iš Ohio vals 
tybės suko nauja audra, kuri 
gali būti dar stipresnė už buvu 
šią. Jeigu Chicaga bus apklota 
kitu tokiu pačiu sniego klodu, 
tai turės kelias dienas kapsty
tis iš sniego.

— Kongreso atstovai dar kar
tą apklausinėj o dr. Martin L. 
Kingo užmušima aplinkybes, bet 
nieko esminio nerado. Padarytos 
didelės išlaidos nereikalingai.

— Penktadienio naktį O’Hare 
aerodrome keli tūkstančiai žmo
nių laukė lėktuvų, bet jie nega
lėjo pakilti ir išvežti keleivių.

komisionierius Rodezijai. atsi

šių metų gruodžio dieną sniegas užvertė ne lik 
bet ir vidurvakarių šiaurės miestus. Tvirtinama, 

n i ego į y id urvą k ariu

— Prezidentas Cartcris imasi 
priemonių apsaugoti didelius 
Aliaskos plotus.

— Atstovas Findley pataria 
prezidentui pasikviesti į Raituo
sius rūmus Arafatą ir tartis su 
juo Art. Rytų taikos reikalu.

vais. Sekr. C. Vance turėjo pro
gos išaiškinti Egipto poziciją ir 
priėjo išvados, kad Egiptas nie
ko kito nereikalauja, kaip vyk
dyti Washingtone pasirašytą 
susitarimą, kurio pagrindan pa
dėti David stovykloje aptarti 
pagrindiniai taikos sutarties 
žingsniai.

CHICAGO 
ketvirtadienio naktį pralėkė per 
dangų JAV vidurvakariuose, nu
šviesdamas visa padangę skais
čiomis mėlyna, žalia ir raudona 
spalvomis, greičiausiai sudegė 
iki nedidesnio už anglies krums- 
lį. Meteoras, patekęs į žemės at
mosferą, degdamas kaleidosko
po spalvomis padarė tokį įspū
dį, kad policijos ir radijo stotys 
paplūdo mačiusius paklausimais 
kas tai buvo.

Apie vidurdienį miestas 
vėl atgijo

SOMOZA NESIDUODA 
VAROMAS

Sekretorius Cyrus R. Vance, išsikalbėjęs su 
Egipto premjeru, pareiškė, kad netrukus pra
sidės Izraelio ir Egipto atstovų pasitarimai 

taikos sutarčiai baigti. Pasitarimai bus 
tęsiami Washingtone.

Jim Jones 
smegenys netvarkoje

SAN FRANCISCO, CaL— Dr. 
Cultron Goodlett penktadienį 
pareiškė, kad išgarsėjęs tikybi- 
ninkas Jim Jones, sunkiai sirgo 
smegenimis. Prieš kelias savai
tes jis buvo specialiai iškviestas 
į Gijaną, kad galėtu patikrinti 
dažnus galvos skausmus “Liau
dies maldyklos’’ vado. Dr. Good 
lett pareiškė, kad jis buvo susi
draugavęs su garsėjančiu sektos 
vadu. Jis pažinęs Jones dar Ka 
lifornijpje ir keliais atvejais tik
rinęs j<E sveikatą. Daktaras he- 
priklausė/?Jonės * vadovaujamai 
sektai,'bet-jis labai gerai žinojo 
vado sveikatos reikalus. Be sme 
genų uždegimo, Jones plaučiai 
taip pat buvo netvarkoje. Dr. 
Goodlett mano, kad plaučiai bu 
vo užkrėsti Gi j anoje gana pra
plausiu grybeliu. Lankymosi me 
tu Jones turėjo 103 laipsnius tem 
peraturos. Daktaras pirmiausia 
ėmėsi ■ priemonių temperatūrai 
sumažinti. Pasirodo, kad Jones 
dažnai sirguliavo ir jautėsi la
bai pervargęs. Jis rengėsi eiti į 
ligoninę.

— Firestone sutiko grąžinti! 
pinigus už padangas, darytas! 
1975-77 m. Jos buvo nesaugios, j

BĖGLYS PER GĖDOS SIENĄ

BONA. — Rytų Vokietijc’s pa
bėgėlis, kuris bėgdamas į Vaka
rus nušovė du jį apšaudžiusius 
komunistų pasienio sargus, nu
teistas 5% metų kalėti už žmog
žudystę. Tai pirmas kartas, kad 
Vakarų Vokietijos teismas nu
teisė Rytų Vokietijos pabėgėlį už 
bėgant Į Vakarus padarytą kri- 
minališką aklą ir pirmas kar
tas. kad pabėgėlis nušovė net du 
DDR kareivius. Pabėgėlis Wer
ner Weinhold, 25 m., pats buvęs 
kareivis, pasiaiškino, kad jis at
sišaudė, kai pasienio sargyba jį 
užklupo bėgant per sieną švie
sią mėnesienos naktį.

Ceausescu pripažįsta, kad san 
tykiai labai tempiasi tarp dvie
jų didžiųjų blokų. Rumunija ne 
gali tos įtampos sumažinti arba

niekia sudaryti

Pirmąją
Chicagą, 

kad vėjas benešą dar daugiau
valstijas ir Kanadą

Rengiasi įrašyti 
Palestinos klausimą

Egipto prezidentas Sadatas 
reikalauja, kad taikos sutartyje 
būtų pažymėtas laikas Palesti
nos klausimui spręstu Dgvid pa 
šitarimųOse/ buvo kalbėta, kad 
1979 metų pabaigoje privalo bū 
ti pravesti rinkimai kairiajame 
Jordano upės krante gyvenan
čiu arabų tarpe. Panašūs rinki
mai privalo būti pravesti Gazos 
srityje. Jeigu nebus sudarytas 
pagrindas palestiniečių atsto
vams išrinkti, tai Palestinos 
klausimas nebus svarstomas, nes 
iki šio mėto: daryŽėra.^o rėika- 
lu susitarta. David stovykloje Iz 
raelio atstovai sutiko palestinie 
čių -klausimą spręsti, bet Begi
nąs, dar neparvažiavęs į Izraelį, 
jau pradėjo keisti padarytą ir 
pasirašytą susitarimą, bet pas
kutiniu metu jau sutiko grįžti 
prie sutarties. Pats gėn. Daja- 
nas jau izraelitams pareiškė, 
kad palestiniečių klausimas yra 
viso šio reikalo svarbiausias da
lykas. Izraelitai verčiami daryti 
nuolaidas, jeigu nori taikos. Be 
ginas, pamatęs, kad nuolaidų ne 
bus, tai ir jis jau sutinka tartis 
pagal prezidento Sadato reika
lavimą. Jis pareiškė, kad Izrae
lis jokių nuolaidų daugiau nebe 
darys, bet atrodo, kad bus pri
versti tas nuolaidas daryti — iš 
Jordanijos žemių pasitrauktu

SPALVOTAS METEORAS

neturėtų kištis j .dvieju. 'uųc 
jų grupes. Prie neuf- -tųjų Ceau 
sese u priskiria _ia partinę Kini
ją, Afrika ir. dali Vak. F.unv>■>.

Nikaragvos prezidentas Anas- 
Sc’nioza pasakė: tegul jo 

lyderiai eina į jk-klą, 
nepatinka jo planas 
nuspręsi] jo pasiliki- 

atidaviau

SAN FRANCISCO. — Nužu
dęs miesto merą George Moseo- 
ne ir prižiūrėtoją (supervizorių) 
Harvey Milk areštuotas įtaria
masis Dan White, išgirdęs, kad 
jo nušautieji abudu mirė vos 
kelioms minutėms praėjus po jo 
suėmimo, susijaudinęs pasakė: 
“O Dieve, kaip baisu!**

Tardomas White aiškinosi tar
dytojams, kad jis tik “labai 
miglotai” atsimena kaip jis at
ėjęs į Miesto valdybą, rašo Oak
land Tribune. White tvirtina ne
turėjęs intencijos žudyti George 
ar ką kitą, bet gali būti, kad tai 
padariau, prisipažino jis.

"Tobulo" nusikaltimo 
"tobulumo" pavyzdys

BOULDER, Colorado. — Pa
vyzdys — Miss Sandra Lee 
Smart, 19 metų amžiaus, baigusi 
aukštesnę mokyklą, svajodama 
turėti linksmą Vasarą kupiną 
gero gyvenimo ir pagarsėti, me
namai išlaidoms dengti “nusa
vino” $32.000 savo tėvų sutaupų 
suktais būdais išgautų taupymo 
bankuose.

“Gerą gyvenimą” ji turėjo, 
bet detektyvai pastebėjo staigią 
permaina Sandros gyvenime — 
puošnūs automobiliai, arkliai, 
brangūs rūbai ir papuošalai — 
įtarė esant “perfect crime” (to
bulas nusikaltimas) — ir “gero 
ji vasara” baigėsi Ji buvo apkal 
tinta antro laipsnio klasta. Bet 
jos tėvai tikisi pinigus atgauti 
ir detektyvai tiki, kad atgaus 
kadangi pasidavė apgaunami. 
Boulder policijos viršininkui pa
ti Miss Sandra prisipažino bu
vusi tikra kad ansciau ar vėliau 
pagaus, bet esą “verta”. Ji pa
garsėjusi, įsigijusi naujų drau
gų ir turėjusi puikią vasarą.

tasio
opozicijos 
jei jiems 
plebiscitu 
mą pareigose.
daugiausia kas galima. .Jei jiems 
nepatinka, jie gali sau eiti į pra
garą. pasakė jis spaudai. U

Sekretorius Varicė. baigęs kom 
ferenciją su Egipto premjeru, 
laikraštininkams pareiškė; kad 
Izraelio atstovai atvykš ' į Wa- i

Vyriausybė yra pasiryžusi sustabdyti 
tvarkos ardymą demonstracijas

TEHERANAS, Iranas. — Penktadienio vakarą visi sostinės 
gyventojai privalėjo būti savo namuose, bet fanatikai, užsidėję 
baltas tunikas ir chalatus, išėjo į gatves ir sutartinai giedojo. — 
šalin šachas. Dievas yra galingas.” Pažymėtina, kad Paryžiuje 
gyvenantis Avatalia Chomini kurstė minias eiti į gatvę ir pa
reikšti liūdesį dėl kelių šimtų žuvusių mahometonų. Iš kur maiš
to vadas savo kalbą sakė, tuo tarpu tiksliai dar nenustatyta, bet 
greičiausiai kalba pasiekė Lraną ir Irako stoties. Irako vyriausy
bė kurį laiką buvo sustabdžiusi Chomini pranešimus, bet dabar 
ir vėl juos pradėjo. Dalis sostinės mahometonų paklausė maišti
ninkų vado ir išėjo į gatves.

Sutartyje aptars pagrindinius žingsnius 
palestiniečiu klausimui spręsti

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Jimmy Carter ir vals- 
tybės sekretorius Cyrus R. Vanie Baltuose Rūmuose pralei
do tris valandas, aiškindamiesi su Egipto premjeru Mustafa 
Chalil, atvežusiu Egipto prezidento Sadato siūlomus priedus 
Egipto ir Izraelio taikos sutarčiau Sekretorius pareiškė, kad su
tartis turės prisilaikyti David vasarvietėje padaryto susitarimo, 
viešai pasirašyto Washingtone.

Sekretorius buvo- užklaustas, 
ar Izraelis atsiųs savo atstovus. 
Jam buvo priminta, kad gen Da 
j an nesirengia daugiau važiuoti 
į Washingtona, nenumatąs rei
kalo. Sekretorius Vance atsakė, 
kad Izraelio atstovai atvažiuo
sią, kai būsiąs reikalas. Toks rei 
kalas yra .

Rumunija pasirenka 
savo kelią

Bukareštas. Nicolas Ceauses
cu, Rumunijos komunistų parti
jos vadas ir klasto prezidentas, 
pareiškė 3,000 Rumunijos vals- 
tybės tarnautojams, kad Rumu
nija pas'rinko savo kelią Vaišu-1 
vos pakto sast le. Rumunija sa
vo laku nele'do sovietų karo 
jėgoms rranevTuct rumunų te* 
rkc/ijoje, o (b bar ji neprižadėjo 
stoti į kovą, jogu Kova bus ki
tų primetama. Rumunija pati 
nori nutarti, ką ji gris ir kada 
stos į karą. Ji nenori, kad sveti
mi maršalai nutartų, kada ji 
privalo mestis į karą. Iš viso, 
Ceausescu pareiškė, kad Hel
sinkio paktas žymiai pakeitė vi 
sus tarptautinius santykius. Iki 
Helsinkio aktų veikė iki to me
to padaryti susitarimai bet po 
Helsinkio aktų visi paktai turi 
būti revizuoti pagal Helsinkio 
aktu svarbiausias taisvkles.

Paryčiu pradėjo 
spausti šaltis

Sniegas apstojo po dvyliktai, 
bet tuojau pradėjo šalti. Gat
vės kiek pradžiūvo, bet paryčiu 
didelės bėdos turėjo automobi
lių savininkai, laikiusieji maši
nas gatvėse, šlapdriba ir šlapias 
sniegas pradėjo šalti ir suraki
no ratus. Motorai ėjo, bet maši
nos nejudėjo. Ratai negalėjo at
sipalaiduoti iš ledo. Chicaga vis 
dėlto judėjo, bet labai lėtai, nes 
gatvės buvo slidžios. Didžiosios 
gatvės buvo apibertos druska, 
tirpdančia ledus ir sniegą, bet 
šalutinės gatvės buvo slidžios 
ir neįvažiuojamos. Policija ne
galėjo teikti pagalbos, nors bu
vo prašoma vykti į kiekvieną 
miesto dalį.

Irano kariuomenė buvo pasi
ruošusi. Ji neatšaukė karo sto
vio. kuris liečia visus ne tik sos 
tinės, net ir viso krašto gyven
tojus. Kariai iš anksto buvo už
ėmę miesto strategines pozici
jas ir pakartojo priemjero įsaky 
mą neiti į gatves švenčių metu 
ir nekenkti krašto ūkiui. Dide
lė krašto gyventojų dauguma 
pritarė vyriausybės patvarky
mams ir sėdėjo namuose. Kai 
pradėjo gatvėse rodytis. fanati - 
kų grupės, pasiruošę kariai pas 
tojo jiems kelią ir»patelė' eiti 
'namo? Kai fanatikai / neklausy
dami karių Hsakymo, ighetlodarni 

’žingsniavo miesto gatvėmis, tai 
Į kariai paleido kulkosvaidžius. 
Pirmieji šūviai buvo ; paleisti į 
viršų, virš galvų. Baitainarški- 
niai pradėjo bėgioti, skirstytis.

Vietomis vis dėlto buvo aukų. 
Penktadienio naktį gatvėse bu
vo užmušti 9 fanatikai, o sužeis 
tų skaičius žymiai didesnis, šeš 
tadienis atrodė ramus, kariai 
patruliavo svarbesnes sostinės 
gatves ir valstybinius centrus, 
šeštadienio rytą dar vieną kal
bą pasakė premjeras Ožeri. ka
riuomenės vadas. Jis pareiškė, 
kad kariuomenė neleis mažai fa 
natikų grupelei ardyti tvarkos 
ir pakenkti krašto ūkiui. Ka
riuomenė ėmėsi priemonių žiba
lo versmėms apsaugoti ir tvar
kai palaikyti.

Be to, premjeras nurodė, kad 
švenčių metu kurstymas eina iš 
užsienio. Pačiu atkakliausiu kurs 
tytoju yra ilgus metus Irake gy
venęs Chomini, kuris persikėlė 
į Paryžių, bet turi ryšius su ki- 

Įtais fanatikais. Vyriausybė turi 
•tikslių informacijų, kad maištą 
j Irane diriguoja užsienio valsty- 
įbė. Kariuomenė yra pasiryžusi 
Į sustabdyti sc'viehi įtaką tikybi- 
; ninku tarpe. Policijai jau teko 
’suimti visa eilė maištą kursčiu- 
įsių šeih:. r mulų. Vyriausybė 
‘žino. ’ ri maistas kenkia krašto 
ūk , užtat ji jau žino ir prie
mones maištui likviduoti. Vy 
riausybė įsakė kariuomenei ven 
gti bereikalingų aukų, bet jeigu 
fanatikai neklausys vyriausybės 
patvarkymų, tai bus pavartota 
jėga. Premjeras patarė visiems 
švenčių metu melstis ir neklau
syti fanatikų, kurie nenori gero 
savo kraštui ir pavyzdingam ša
chui. Vieni šaukia “Mirtis ša

peliui’.”, o premjeras kalbą baigė 
| — “Tegyvuoja šachas”.

—Japonijos liberalų demokra 
tų partijos pirmininku išrink- 

statydino nė vienos dienos tose tas Masajaci Ohita. Manoma, 
pareigose nebuvęs. Carver pa-’kad jis bus naujasis Japonijos 
reiškęs britų ministerių pirmi
ninkui Callaghan, kad jis nori 
atsisakyti jau dabar, kadangi 
pareigos, kokios buvo numaty. 
tos, greičiausia bus pakeisto*.

Library uf Congress
Periodica] Division ~
Washington, D. c. 20540 I I C

Sniego kodas siekia 13 coliu. Buvo 
sustabdytas O'Hare aerodromo judėjimas 

v ' ’ ” ' -s

^CHICAGA, J1L — Penktadienį visą dieną Chicagoje smar
kiai snigo. Kartais -krituliai buvo nedideli; bet vietomis krito pakeisti, ne- nn^ 
dideliais gabalais. Laimė,^kad-audros metu\d?as nebuvo šaltas. Bet.;ĘumTrrj
Nukritęs sniegas šlapo ir leidosi. Penktadienio vakare audra-kieki neutralių valstybių bloką, kur 
aprimo, visą'mieštą uždengusi 13 colių klodu. Toks.didelis snie
go klodas sustabdė* trafiką; pačiame didžiausiame O'Hare aero
drome. Buvo sutrauktos: mašinos sniegui valytų bet nepajėgė. 
Vienur pravalydavo, o kitur tuoj ir vėl priversdavo. Aerodromo 
vadovybė buvo priversta- Chiccagon atskridusius lėktuvus siųsti 
į kitus aerodromus.- Ceausešeu praeitą sa- aite grįžo

iš Maskvos, kur buvo paminėta shingtoną ir tarsis su Egipto tai 
60 metų sutarties sukaktis tarpios deryboms atsiųstais alstc 
sovietų Rusijos ir Rumunijos.
Tuo melu Maskvoje buvo nu
statytos veik visos dabartinės 
Rumunijos sienos. Jis valstybės 
tarnautojams pasakė, kad nepa
sirašė jokios naujos sutarties su 
dabartine šori etų valdžia ir ne
įsipareigojo siųsti Rumunijos 
kariu ar turtu konflikto metu.
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noma. sekantis SLA SEIMAS,

Clevelande.
SLA Pildomoji Taryba, visa

sėdyje, įvykusiame š tt. Vasario ryįe. 
mėnesyje New Yorke, nutarė, 
ateinančio SLA rengimą 
pavesti Clevelande esančiom kuo 
pom. Sykiu Įgaliojo SLA prezi-

GATV VAIŠĖS, už kūnas apmo
kės SLA Centras, nutarta kvies 
ti ir prašyti Seimo Delegatus, 
kad jie į Clevelandą atvyktų iš- 
vakaro prieš SEIMĄ, tai yra JU- 
NE-BIRŽELIO 29 dieną, pavaka

VIKTORAS GALĖCKAS. t

apdirbti, pati pasiprašė, kad jos

ti SLA Pildomąją Tarybą pasi
tarimuose su Seimo Rengimo 
Komisija, galutinai nustatant 
Seimui rengti patalpas ir šeimi
nius parengimus.

Tuo reikalu, spalio 14-tą die
ną. vakare. Lietuvių Kliubo pa
talpose įvyko Seimo Rengimo Ko 
misijos (sudarytos iš SLA kuopų 
Clevelande) posėdis, į kurį at
vyko ir SLA prezidentas Povi
las P. Dangis, šiame susirinkime 
taip pat dalyvavo develandietis, 
SLA Dr. Kvotėjas Dr. Danielius 
Degesys, kuris, atdaręs SUSI
RINKIMĄ, perdavė jo vedimą 
SLA Seimo Rengimo Komisijos 
pirmininkui p. Juozui Stenipu- 
žiui. ■*: • *

• \

SLA prezidentas P. Dangis ;pa 
darė pranešimą apie SLA sfbvį 
dabartinį “NAUJIEMS NA
RIAMS PRIRAŠYTI VAJŲ” ir 
gana plačiai aiškino kas reika
linga, kad tinkamai pravedūs 
seimą, ir tuo metu, įvykstančius 
parengimus. Nutarta, visu čia 
susirinkusių, jog SLA Seimas 
Clevelande prasidės ŠEŠTADIE 
NIO rytą, BIRŽELIO-JUNE 30 
dieną ir baigsis LIEPOS-JULY 
3 dieną, 1979. metais. Seimui vie 
ta parinkta HOLLENDEN HOU 
SEAHEŠBŲTYJE, kuris randasi 
Cleveland© miesto centre.

Kadangi, iš vakaro prieš BEI

Kaip matote Delegatų patogu
mui, šis SLA Seimas prasidės 
skirtingu laiku, tai yra, vietoje 
pirmadienio, kaip būdavo pir
miau, šis seimas prasidės ir bus 
atidarytas ŠEŠTADIENIO RY- 
TĄ-BIRŽELIO-JUNE 30, 1979 
metuose. Taigi, mes “seimavuosi 
me”, “During the WEEK-END”.

Nutarta šeštadienio vakare, 
pirmąją Seimo dieną-JUNE 30* 
turėti ŠEIMINĮ BANKETĄ 
VIEŠBUTYJE. Jei bus ir kitų 
parengimų, tai SLA SEIMO 
RENGIMO KOMISIJA, apie 
juos, praneš vėliau.

Buvo malonu išgirsti nuomo
nes iš čia susirinkusiųč dėl Sei 
mo parengimų ir pačio seimo 
eigos. Labai gražiai, savo mintis 
išdėstė: Juozas Stempužis, pir
mininkas; Dr. I>. Degesys-SLA 
Daktaras Kvotėjas, Dr. Henri
kas SLA 136 kuopos narys., Mrs 
A. S. Narashunas — SLA 14 kp.; 
Nora Braziulienė — SLA 14 kuo
pos NTcepirmininkė, .̂ Jaudvyga 
Budrienė --.SLA, LT6 kuopos 
narė ir SLA.rfelopps vice pirmi
ninkė;, Regina- Nąsvytienė-SLA 
136 kuopos narę k taip pat ir 
SLA 20 kpę narė;,įAdelė Beno 
kraitienė-SLA136 įkps narė;,

• "i

re.,- Uršulė Gaižutįene-SLA 136 
kps narė;, Jonas Nasvytis 136 
kps narys Veronika Braziui! e- 
nė 136 kps nari^, Vincas Beno-

tanas 'Jonaitis' 136 kps pirmi-

£

M. ŠILEIKIS Žiema

Esu tikras, kad SLA SEIMAS 
CLEVELANDE bus tikrai sėk
mingas, turėdamas tokius ga
bius, darbščius veikėjus (veikė
jas), kurie sudaro SLA SEIMO 
RENGIMO KOMISIJĄ.

Po posėdžio įvyko vaišės, ku
rias prirengė sesės, SLA veikė
jos Maistas ir gėrimai tikrai vi
sus patenkino. ų

SLA Narysl t:--------- j-—--- ----- - ----
———[trenkti ir Vienu atveju' vienas

PASTABA: Sis straipsnis 
Naujienų 257 nr. buvo atžy
mėtas kaip užbaigtas. Gavus 
jo tąsą, jis tęsiamas toliau.

’ Ta proga dar užprašiau ir mi
šias už a. a. savo žmoną, miru
sią prieš 10 metų. Be to, klebo
nui priminiau, kad manęs pra
šė Chicagos Balto skyriaus ve- 

‘ dejas parvežti sąrašą nepasitu- 
: rinčių ir vargstančių lietuvių.
: Kuris laikas, kaip Baltas kai ku 
! riems iš jų siunčia drabužių siun 
Linius.

W-...

— Manau, kad jums žinomi 
Punsko parapijos vargšai ir in
validai.

Klebonas manęs išklausė ir 
sako

— Labai atsiprašau, bet tuo
reikalu aš, kaip dvasiškis, nega ^pie to Uet^ų seno
liu to padaryti. O antra da- pat įr vietinės žinios,
bar pas mus socialistinė santvar turi pereiti per val
ka, negalintieji dirbti ar invali- Į d^n<! cenzūrą, kad nebūtų kas 
dai yra senelių prieglaudose, oĮp^^ prieš/jų socialistinę 

. gydymas visiems nemokamas, santvarką Aišku, “Aušra” buvo

bar gauna neblogą pensiją, ku
rios didumas priklauso pagal 
ūkio vertę. Ji pati gyvena savo

gale gyvena šeima, kuri turi pri 
žiūrėti to kooperatyvo augina
mų daugiau nei 200 kiaulių. Že
mė apsėta kviečiais, o buvusi 
savininkė laiko vieną karvę, už 
siaugina porą kiaulių, o dar pri 
sideda nebloga pensija, tad var
go neturi. Taip pamažu, sako, 
ūkius perima valdžia, nes jau
nimas dažniausiai ūkininkauti 
nebenori. Žinoma, išsimokslinę 
gauna geras tarnybas. Lietuviai

rą” kuris išeina kas mėnesį. Ja 
I me yra daug istorinės medžią- « V . « • •

ŽEMĖS DREBĖJIMAS MEKSIKOS SOSTINĖJE'Elgetavimas jau seniai atgyve-. Yiolda, kuri ėjd lietuvių

DVIGUBAS SUKRĖTDIAS BUVO 7.8 IR 7.9° SMARKUMO

MEKSIKOS MIESTAS.— Tre
čiadienį 1.55 vai. popiet ir 5 mi
nutėmis vėliau pyko du gana 
smarkūs žemės sudrebėsimai, 
nuo kurių kai kurie dangorai
žiai lyg saulėgrąžos vėjuje siū
buodami pradėjo beveik susi

" .[.pastatas 'anfrdjc' kampą kiek
Našlių Klubo/vėikla'J'

banjiftlfti ruo^masj C/ t
_______ ____ ■ Idu^.na^L^antis. susįri?Į^iiąs; Duma-
ir ligoniai apdovanoti pinįgink?^^^'^™*^^0 ^^•i^.dieną.

svarstomas 
pagerbti, įnirusieji

dovana,svarstomi ,einamięjt
klubo ? reikalai., Ęankęįe:. atsįąrr 
kę klubo nariąį bei syęčpaį.būvo. 
patenkįnli. priėmimą

Mažiausiai 8 žmonės mirė ir 
šimtai žmonių sužeista, tuzinai 
dangoraižių pradėjo svyruoti, 
krintančių langų sūkių šukėmis į 
apiberdami gatves ir šaligatvius 
ir padidindami pavojus į gatves 
Išbėgusiems žmonėms. Mažiau-j 
šiai au‘ dideli seni pastatai su
griuvo, o apie /50 namų suža
lota. Tūkstančiai įstaigų darbi- 
ninKų ir šexmų iš namų ir Įmo- Į

nęs. Be to, elgetauti yra uždraus
ta/

Tada aš ir sakau:
— Atsiprašau, klebone, supran

tu jūsų padėtį šioje socialistinė
je santvarkoje.
Į Tada jis patarė kreiptis į ki-Įpas dantistą, dariausi protezą, 
j tus tam reikalui sutvarkyti. At- neblogai pritaikė. Už tai

spaudos draudimo laikais. Tik 
vardas toks pasirinktas. Seniau 
vadinosi “Varsnos”.

Dažnai tekdavo nuvažiuoti į 
Suvalkus autobusu, nes te> yra 

[rajono valdžia. Aš važiuodavau

• siprašes kleboną už sutrukdy- 
jmą, palinkėjau klebonui ir toliau 
darbuotis parapijoje, palaikant 
lietuvišką religinę dvasią, nes at 
rodė tik Punsko apylinkė yra iš- 

r tvirtovė. 
Klebonas ir man palinkėjo geros 
kelionės. Nors iš klebono varg
šų sąrašo negavau, bet dėlto jo 

Įkaitinti negalima. Niekas neno-

reikėjo sumokėti 3000 zlotų, kas 
mūsų pinigais tik 20 dolerių. 
Tai lyg ir pusvelčiui. Nemaža 
turistų ta proga pasinaudoja.

vau gražiame parke priešais' ka-nių evakuota.
‘ Devynių ‘aukštų pastatas, ku

riame vra Meksikos laivyno ofr
"“° N**“ ““'sk‘-,------------- .------------------------

.Perskirsdamas pastatą pe. turėti nemalonumų. O vis tiki tas nuo neatmenamų laikų bu ‘ '■ ■
P^dų platumo plyšiu.: vargo ir ten. apstu. Tos gauna- 

,M.ękšikok iždo rūmai pasviro mos pašalpos labai mažos, 600- 
a icnon ptfsėn, pamątariis per dvi

no. Tada priėjau ir aš pasiklau
syti. Jis aiškino, ;kad šitas kriur

vargo ir :en apstu. Tos gauna

700 zlotų mėnesiui, o pragyve
nimas brangus. Paprasčiausios

vo apgyventas / lietuvių kilmės 
žmonių,’kurie dirbo žemę; augi J 
no javus ir medžiojo vilkus. Dėl ' 
to ši vietovė vadinosi«(su) Vii-*'- t

■vestuvi

j

,’ii) i; ž

'^1 ovul č ėt

’ Abonnų ątnbl j . ■

t V -U C

aru

Jų

sutuoktuvės būvą.ifp

j e-lĮnkscppįęr^iu ąįąikpįfebKudibi^ 
koirtisijosjjjarįąi ______
kėjo. ger^u^>8j kfelį^r dJpki-ksiF

WISE ’' ’

4>jiawjčK> vjiiVX

aivųtoLI oiucrio r*
jixifnkt ii ovud

29 dieną, PENKJĄDĮEJJIO kuopos^ Fin:^Se^ų JKązė Vaiče- 
(FRIDAY) VAKARfi? 'Ldettiviu -Runfene ŠĖA *55otėriį-20 kuopos 
Nampose;iy'^S?IMCkėDELĘ- pirmininkė.,- Jl8u\ }

JėU<-

Hl

not nearly enough food, and short on

erica

ui ill

Buy a ear no larger or 
more powerful than you

Wtbon on money.
And then the money came.

Because winter at Valley rage meant snow;«,
Nowadays, people are suE helping America

thccnid-

presided.

Pagal^Kichierio skalę sudre-;kiąulienos mėsos klg. kainui |J^.X^€UXUJ>-^ysxuiaixw> 
^jini^T si^k c pirmasis* 7.8, ant-J nuo 50 iki 1000 zlotų, paprastas 1 tęs šioje ■ vieioje^hažny^ą .Ir 
rasis E9. 'Drebėjimo epicentras kostiumas 2000 — 3000. zlotų.
btivo' pė? 40(1 mylių, prie' įpinti JKhs gauna- iš Balio drabužių siun _ __

RaTif^jc'Vūndenyno į 'tinėlĮ, tai labaixiziaugiasi, o ki čia, mandagi-atsakė/

ve

T^lihiėKejkai Įlanką. Pirmas su- jti žiūri , sjį. pa<¥ydu}- Pasitąikius. antra,: Pasakė*^ktųtaisv^arfer-. 
ffl-g>wu<žšs~'- ii . r /^eĮ^iHią§'4rūKČn'2 miriutes' irtgauti; riėtmkąmo-dydžio drabm nepnamenm'' 2
. ■ w.‘ t ,*wnil»nt»n ’^krnides/’ antras,' truputį žj, parduoda -turguje, 041Ž gau-rf" ■'*- (Bus-'dSS^^iu)“

įvyko' '5 riiinuteriiis tus pinigus nusiperka nors gal .

Dont be t Bom Losert

PASSBOOK 
SAVINGS... 
ths best way to agulariyi

v

'vežiau. Drebėjimė iinpaktę ga- ū" prastesnės rūšies, bet tinka- 
Ėrfia vaizduotis iš to; kad mau-lmo dydžio.
rfymcsi "baseinuose vanduo p ra-' Savo šeimininkui pasakiau^ 

-dėjo Languoti. į^ad noriu užrašyti neturtingas
. UP1 žinių biuro Meksikoje še-i ar invalidus, kurie norė
tas-p. John Virtue, tuo metu bu-l^ * 33110 Dabužių siun- 
Veš:savo ofise, pasakoja: šis vra!tinėlius- Greitai kaiP J 
U-tas aukštas. Namas pradėjo!grama' ^»lėkė visą kaimą. Pra-: 
Siūbuoti po 3 ar 4 pėdas i viena ’dejo 6111 žmones net “ P3’
ir kita puse. Jautėsi, kad narna; raP1^' TaiP surašiau apie 60 S 
sukasi kaip bonkoms atkimšti. ^imv}’ reikaling>i Pagalbos. Dau| 
gi:ąžtas” j giausia tai seneliai ar gausiosj

Tai buvo oirmas drebėjimas’!^ Blofau 
nuo 1957 metu, kur žuvo nes industnjos nėra, išsky
- . . D - * . v . rus Suvalkų baldu ir cementiniuzmdnes. Bet nuostohnąiausias ,, .u - i - - .blokų dirbtuves. Geriau gyvenabuvo 19/3 metais, kai žuvo o2/J M • - , -į ūkininkai, nors turi dirbti sun- į 

_. ? / • kiai. bet jaučiasi savistovūs ir Į3 lik sergąs virėjas savo t
įrštų nenulaižo (Šekspyras), nemegZ ^i±ti
tYoruakUka arba prevencija yra , ~
rhjktė inteligentijos (Walter Ral- t^ni^m^do^a^t/pi^ 
eigh). Didžiausias malonumas kaimą, o tėvai, likę vieni, nega- 
gyvenime yra skaitymas, kbl dar*
esame jauni (Wm. Hszlitt).

see us for 

bnancing 
1 AT OUR 10W RATES

' JS.«

P CAREFUL!
Only you 

can prmnt

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Labdarybės ir Kultūros 
turi pavalgyti pilna burna Tik “vbopnssmetims susirinkiraas įvyks 

1 Jjntrądiem. gruodžio 5 d. 1 vai. popiet 
namuose. 2417 W. 43 SL Na

kams nauja ■aJdyba’ is's' meUirB'ir 
yra daug svarbiu reikalu aptarti P© 
susmukimo bus vaisęs.

A. Kalys, r*št.

vu ūkio: daugelis pasiekę aukš- i Fiai Pašomi atsilaikyti. nes bus ren-

lėdami ūkio apdirbti, prašb val-

ūkio kooperatyvas. Pavyzdžiui, 
viena kaimynė, kurią ir man te
ko pažinti ir kalbėtis, turėjo 15 
hektaru ūkį. Po vyro mirties 
likusi viena, nebegalėjo ūkio

Lietuvį Brighton Parko Moterų 
Klubo pnesmetinį, nariu susirinki- 
mas; įvyks ketvirtadienį, gruodžio 

c P0**1- An^!ės sHėje,. 
4.t>00 So. Talman Avė. Narės prašo
mos atsilankyti, nes yra dang srar- 

aptarti. Bus renkama 
valdyba 1979 metams. Po susirinki
mo vaišės. Eugenija Strungys, rast.

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR 'NCOME . -

CoapmcM
Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFIČATES

EARN UP TO 7V<%

SOW' .SSM

A_ RCKSTELt Rugių gubos (Tapyta)

Savings and Loan
CHICAGO, ILLINOIS 6CKM

P%o«ei VTrffarfa 7*7747

2ZU WEST CEXMAK ROAD

Pma Iiwuciu^

HOURSi NMUTUe.Frl.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 190S

i.u



Kanados naujienos ?
TORONTO, ONTARIO ■

Lietuvos Kariuomenės 60 metų sukakties šventė
Torontas, On L, Kanada, iškil- dr. J. Žmuidzinas. estų karinių 

mingai jiaininėjo Lietuvos Ka-Į organizacijų atstovas kap. Au- 
riuomenės 60 metą minėjimo su
kakties šventę š. m. lapkričio 
25 dieną Toronto Lietuviu Na
muose.

RIJI Toronte Apyl. valdybos 
pakvietimu, minėjimą - koncertą 
suruošė Toronto Vlado Pūtvio 
šaulių kuopa, vadovaujant kuo
pos pirm. Stasiui Jokūbaičiui. 
Minėjimą suruošė labai vykusiai 
ir minėjimą pradėjo minutės 
punktualumu ka;p buvo skelbta 
spaudoje Stasys Jokūbaitis yra 
nepamainomas ir gabus organi
zatorius. Pats būdamas parei
gingas, reikalauja ir iš padėjėjų 
būti pavestuose darbuose parei
gingiems ir punktualiems.

VI. Pūtvio šaulių kuopos pirm. 
Št. Jokūbaičio pakviesti dalyva
vo ir iš St. Catharines: Povilo 
Lukšio šaulių kuopos pirm. A. 
šetikas ir Niagaros Pusiasalio 
KL\‘ “Ramovės” skyriaus pir
mininkas su organizacijos vėlia
vomis. J. šarapnickas ir D. bei 
P. Dauginai — kaip svečiai.

Be to, su vėliavomis šventės 
minėjime dalyvavo estų, latvių 
karinių organizacijų atstovai, 
savanoriai-kūrėja; VI. Pūtvio 
šauliai, skautai, Lietuvos ii Ka
nados vėliavos. Visi vėliavas 
nešė be palydų.

Vėliavų įnešimui ir išnešimui 
pagal kariškas komandas vado
vavo šaulys P. Gulbinskas. Su
giedojus Kanados himną, šven
tei pritaikintą invokaciją per
skaitė kun. P. Ažubalis ir pc to 
“Estonia” orkestro grojamą 
giesmę “Marija, Marija”.

Vėliau sekė sveikinimai. Svei
kinimo,kalbas pasakė: Lietuvos, 
generalinis konsulas Kanadoj? tis prisegė auksinį šauliui pa-

gust Noinmik, latvių atstovas 
Edmunds Ozols. Po sveikinime 
kailių buvo iškviesti į sceną da
lyvavo šventėje savanoriai-kūrė- 
jai: Alfonsas Zubrys, Stasys Da
nelis, Vladas Kasiauskas, Anta
nas Jakimavičius. Jonas Dūda, 
Stasys Pociūnas :r Liudas Vaš-Į 
tokas. Visiems savanoriams-ku-f 
rėjams sesės šaulės prisegė ]X> 
baltą gėlę. Vėliau šventės vado-; 
vas St. Jokubait;s pristatė pa
skaitininką ir trumpai supažin
dino publiką su asmens biogra
fija šiais žodžiais: “Brolis (nes 
šauliai šaulius vadina broliais) 
Marijonas šnapštys yra diplo
muotas teisininkas nuo 1935 m.! 
ir atsargos karininkas nuo 1936 
metų. Lietuvoje nuo 1938 m. ėjo 
teisėjo bei teisme tardytojo pa
reigas, o nuo 1911 meų buvo 
Vilniaus apygardos teismo pro-! 
kuroro padėjėjas. 1949-50 me-- 
tais Vokietijoje buvo vyriausias 
Sargybų bei Darbo dalinių ryšių 
karininkas (kapitono laipsny
je) prie JAV-bių vyriausios ka
rinių pajėgų būstinės Heidelber
ge. Į Lietuvos šaulių sąjungą 
įstojo 1928 m., moksleivių bū
rin. 1931 metais vienas iš šauliu i x-iveikalą — popuri, kurj parasė- 

instrumentavo muzikas A. Prial-
, _ . 1 gauskas-Pralgus. Maršas “Havanas'. _\uo 1967 m. Saiungc’s: „ .. T, . . x . movenai žengia , muzika B. Jo-(t.v. vyriausio) Garbės teismo’ v . n ... . < .„v . inusc; popuri Trimitu airiai ;teisėjas, o nuo 19/3 m. to teismo T • . r i ‘ .. . , Lietuva brangi. Gaudžia truni-pinninmkas. 19/0-ais ir 19/G1^,- r?- T; 3 .1 . ... . . . i tai; Ei. Lietuvos kareivėli; Gele-metais Sąjungos vyriausio-vi-l. X7.n v T. ... . izinio Vilko maršas; I kova; se-suutino atstovų suvažiavimų pir

mininkas.”
Po paskaitos prelegentui M. 

šnapsčiui \lado Pūtivo šaulių 
kuopos nirmininkas St. Jokubai-

A. Petrikonis Gėte

SovietŲ okupantu reikalais. Kaip 
kariškiai už patyrimą kare sri
tyje yra pakeliami į aukštesnes 
kategorijas ir įgauna iš vadovy-

šventės minėjimas terkį meną nenusimanau ir nei 
I teigiamai, nei neigiamai hera 
i šau. Stasys J uškėnas

riuouicuė* 
buvo suruoštas vykusiai. O šven
tės minėjimą meistriškai ir 
sklandžiai, punktualiai pravedė

bės pasitikėjimą vadovauti ai- visuomenės veikėjas ir VI. Put- 
viU šaul’ų kuopos pirm. Stasys 
Jokūbaitis. J. šarapnickas

sakingoms pareigoms, tas pat 
yra ir su kiekvienu asmeniu, 
dirbančiu ar tai visuomeninį ar 
politinį darbą. Ne.urėdami pa
kankamai patirties užimtose pa
reigose* dažnai padaro tiek klai- 

* du, kad tenka valstybei už tai 
tnukentėti, kaip pev. Lietuvai ne- 
{lėkimas anais .netais Vilniaus 
; krašto.

P. B. Varkalai 70 m

Meno parodoje

J J gerbti ženklą ir tuojau sugiedo- linkės valdybos vicepirm. jaunė
tas Lietuvos himnas, išneštos sios kartos veikėja B. Paliulytė

L1 vėliavos ir pradėta meninė dalis
1— koncertas.

Meninę dalį išpildė orkestras
“Flstonia”. Diriguojamas muz.
U. Kook išpildė: Ijetuviškų ka
riškų ir liaudies dainų muzikinį

studentų korporacijos “Saja"’ 
steigėjų ir pirmasis “Jaunių tė-

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

{NioIIarom gcllm* ftvtl >ulklv knyję, kurie* P«pu«i b«l fca'c!< 
toyw »plnt4 «r leirfyM-
AM»nd9* PakilnlikU, MES GRĮŽTAME. ĮdomCj Jitnnj dienij 

tttlminlmxi ir (vykiu bei viettj apražymiL skaitomi kaip ro
manas. 367 psL Kaina $5.

A. PakalnSkls. METAI PRAEITYJE. Netolimu įvykiu prisimini- 
ir laiko (vykiu Lietuvoje ir Vokietijoje apraiymai. suskirs
tyti j 12 dalių. 296 psL. kaina S3.

Dr. Karys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, Gra-
_______Bais Tipeliais. 336 ptL Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.86

Prat Vacį. SIrfSki, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO-
' RIJA, I dalis. 206 psL, Įrišta — $3,00, minkštais vir- 

šeliais — $2,00; n dalia, 225 psL, (rišta — $3,00. minkš-
/ tais viršeliais 32.M
HenrfltM Tomas — Tamašavskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

Pakalnės Ir Labguvos, apskritys sn (domiais aprašymais, Hiu- 
i stacijomis ir dofcoaentacljs. 336 psL, kaina $6.

P. KsriOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvos 
, parfimnų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOnš, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai
170 psl.  3XM

M. Godelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 223 
peslį pisi - ________________________________ $3 JI

Knygas Pakasi reikli pridėti 25 et pašto Išlaidoms.

N A U JIIN O B,

17S9 8. Hilstei BL, CMeaga, HL IMTO. — TeL HA I-IItf 
r _________________________ ____________________________

Į kovą; šė
riau žirgelį; Augo sode klevelis; 
Raniovėnų maršas; Stoviu aš 
parimus; Mes šauliai, mes gynė
jai; Kur dangus ugnim liepsno
ja; Siuntė mane motinėlė; At- 
skrend sakalėlis; Nurimk sesut; 

i Sėdžiu už stalelio; Gražių dai
nelių; Pabuskim iš miego; Jau 
pražydo sode vyšnios; Vėliavas 
iškeltos plakas; Sutems tamsi 
naktužėlė; Savanorių maršas; 
Pa jūriais-pamariais.

Muzikiniam koncertui užsibai
gus, publika nesigailėjo ir ilgai 
plojo. O K.L. B-nės Toronto apy-

tare padėkos žodį programos 
atlikėjams ir svečiams.

VI. Pūtvio Šaulių kuopos pir
mininkas Stasys Jokūbaitis nnv 
zikui A. I^riajgauskui-Pralgus

Šiomis dienomis Jaunimo cent
ro patalpose vyko meno paroda. 
Parodoje dalyvavo 26 meninin- 

. kai. Išviso išstatyta 226 dailės kū 
riniai. Buvo piešinių, ypač T.

Buvo proga pas.kalbėti su vii-, Sparkio gražūs piešiniai. Be to 
niečių sąjungos Kanados kraš-; įvairių išsiuvinėjimų spalvotų 
to v-bes pirmininku St. Varau-; fotografijų, ir ypač daug me- 

Malonus asmuo ir sveikai džio drožinių.
Daugiausia medžio drožinių 

Povilo Laurinavičiaus, net 29 
kūriniai. Kiekviename Povilo 
Laurinavičiaus drožinyje mato
si labai didelis kruopštumas ir 
mažiausios detalės nepraleidi- 
mas. Pavyzdžiui drožinyje “Įšo
ko oželis”, tvora rūtų darželis 
ir baltas ožys su didele barzda 
Hpa per tvorą. Atrodo, kad ne 
drožinyje, bet viską lyg gyvą 
vaizdą matai. “Laisvės Lietu
vai” jaunas vaikinas, liepsnose 
skęstąs, rankas iškėlęs reikalau
ja “Laisvės Lietuvai” — Romas 
Kalanta. Kiekvienas drožinėlis 
gražiausiai nublizgintas ir pa
gal paskirtį spalva pritaikyta. 
Žavėjausi mano tėviškės kaimy
nystėje Salino ežero, pavadintu 
“Ramybė” drožiniu. Porą dro
žinių “Saulėgrąžas” ir “Ramu
nėles” jo žmonelė išd rožinėj o.

Gražiai išdrožinėta Stepono 
Juodvalkio “Vytis” ir “Dešimts 
Dievo įsakymų”. Teresės Ky
bartienės “šaltyšius” ir Vlado 
Vijeikio didelis laikrodis. Žavė
jausi medžio drožiniais, apie ki-

ka.
galvojantis apie Vilniaus krašte’ 
problemas su lenkais šio laik- ■ 
mečio politikoje. \*isi žinome, 
kad lenkai yra klastingi, todėl 
lietuviams kaip lik reikia būti 
šiuo reikalu ypatingai vienin
giems ir paruošti veikalus, kad 
Vilniaus kraštas priklauso tik 
Lietuvai ir pokalbiai su priešu 

j nėra Vilniaus krašto’ išdavimas.
St. Varanka dar nesenas ir 

pilnas energijos, o, be to, lin
kęs apie save suburti didesnį 
būrį patriotų lietuvių, nežiūrė
damas iš kokio Lietuvos kampo 
kilę ir 1.1.

Taip pat teko susitikti SLA 
352 kuopos A. Grinių iš Detroi
to ir pasišnekėti apie SLA bū-

š. m. gruodžio 2 d. Petrui B. 
Varkalai, DBLS garbės nariui, 
daugelio tautinių iniciatyvų me
cenatu’ ir visuomenės veikėjui, 
sukanka 70 metų amžiaus.

Gerbiamasis jubiliatas gimė 
1908 m. gruodžio 2 d. Girininkų 
k.. Kauno aps. Baigė Kauno 
“Aušros” gimnaziją ir VDU 
ekonomijos fakultetą. Gilino stu
dijas Londono universitete ir 
vėliau dirbo Lietuvos pasiunti
nybėje, Londone.

Po karo perėjęs į verslus, sėk 
mingai vadovavo plačius tarp
tautinius ryšius turinčioms ben
druomenėms. Kartu su kitais 
lietuviais 1947 metais įsteigė 
D. Britanijos Lietuvių S-gą ir 
buvo pirmuoju jos pirmininku. 
Pastaruoju laiku išėjęs pensi
jon, dalyvauja liet, visuomeni
nėje veikloje ir dosniai remia 
jaunimą, kuris pasireiškia liet, 
literatūroje bei žurnalistikoje.

Linkime gerb. jubiliatui il
giausių metų.

Petras B. Varkala yra Ameri
koje plačiai žinomo Juozo P. 
Varkalos brolio sūnus. Juozas 
Varkala buvo ekonomistas ir 
auditorius, miręs prieš penke
rius metus.

GERIAUSIA DOVANA
kuriam rūpi gimtinio kramto Uisvė Ir lieto- 

□ripažinti gu Žemiau iivardintomif knygom!*. 
CU fuminėtu knygai galima užsisakyti Naujienose.

Jmm KapailnstaMk SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apled- 
®axrt Lietuvi, bėgimą nuo boUeviku Ir gyvenimą tremtiniu stovyk
loje Vokietijoje. 273 psL. kietais drobė? virbeliais kaina 4 doL

Jurai Kapai imkit, IŠEIVIO DALIA Atsiminimai. Deivio Dalia 
Yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįri- 
knriančfo ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai illu- 
atruota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETĖS JSPODtlAI KOMUNISTU pavergto^ .lietuvcu. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuoae. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 06 paL ŠUO. Yra taip pat 
įkremta ] anglų kalba-

M ZaH^ko SATYRINIS NOVĖLĖSL Genialaus rusų rašytojo 
00 satyriniu novelių. 1® pust, kaina $2.

D. KuraMa, KELIONĖ 1 ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Ao-

KNYGA

Frrf. R fatorklh. KRYtlUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS

VJimm tMMltta. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARASTOJE,

B* Ir kttl Wdlnl*i m protsi
NAUJIENOM, ITN fa HALSTEO ST. CHICAGO, ILL. MMB

už paruošima,ir instrumentavi-lfseimą 19/9 m. Klevelande 
mą orkestrui'šio muzikinio yei-‘lr bendrai SLA veik1^ 
kalo-popuri įteikė škulių sąjUn- 

i gos steigėjo' VL Pūtvio Baštų 
knygą. Programos užbaigai or
kestras sugrojo mar&į “šėriau]siuntė savo vaikus sekti tauti- 
žirgęlį”, muzika B. Jonušo, ir 
šventes vadovas Stasys Jokūbai
tis tarė paskutinį padėkos žodį 
ir kvietė visus svečius, grojant 
estų orkestrui, Unkšmai pasi
šokti ir įsigyti laimikiams b!U^ jaunimą dalyvauti lietuviškoje 
tų. Muzika iš 5 asmenų buvo la
bai gera ir svečiai :seni Ir 
jauni — visi gero'je nuotaikoje 
šoko iki paskutinės užbaigimo 
minutės.

Toronte Lietuvos ICaripoihe- 
nės šventės minėjime, o dar 60 Į 
metų sukaktyje, galėjo būti dau^] ■ 
giau iš jaunimo, neš ateities- 
veikla kaip tik. priklausys jaų-i 
najai kartai, kur jiems teks kal
bėti Lietuvos . išlaisMnftno • nųjb

Skaitau įdomų pasikalbėjimą 
ir su Janina Bumbuliene, kuri 
daugelį metų dirbo su jaunimu,

nhis šokius, o dukra iš šokėjų 
jau tapo šokių grupės mokyto
ja. Janina Bumbulienė ir šian
dien sielojasi jaunimo ateitimi, 
pati dirba ir kitus ragina siųsti

— Meksikiečių kilmės, bet 
Amerikoje gimės politikas Ben 
jamin Femndez rengias kandi
datuoti prezidento pareigoms, 
nepasitiki Beginu. Mažai jis te 
pasitiki ir gen. Dajanu, nes ir 
šis labai dažnai keičia padarytus 
susitarimus.

DR. ANTANO X
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI N E PAPRASTAI ĮDOMIUSGYDYTO* 

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATB4MH41MUS-
Pr. A. J. Gvrnn — MINTYS IR DARBAI, 23G. pid^ Ue&ta&a 1M 

metų įvykiui. Jablonridc Ir Totoraičio jaunu dienai tr sari- 
rftpinimą ____ ‘

Dr. A. J. Guise n — DANTYS, jų priežiūra, ' įveiktu tr grcŽa . ^,-2 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik -___________ S3JI
lOnkštais viršeliai! tik _____——_——

Dr- A. J. Gvran — A U KITA KULTŪRA — ŽtAUROS ŽMONAI
Kelionės po Europą įrpūdfiet Dabar tik _________ ; tUl

leMma taip pet užrilakyti paštu, rMuntui čeki arbe money crdtrt pri* 
nurodytas kelnes pridedant SOe. penlmrikne liteMoma.

NAUJIENOS, 1
1733 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. WSCI I

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti mlefą Hrtii 
lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindintį Medą, apkaišo medžiu Salas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda J gamtos valzdį ir arrsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos sceno^aladfiuose 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti Žodffiah jausters tr 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos Iridlnhi:
1. X Aufvft«l+yH - VaieiOnlef^ tVAWtEXTOS. NAKTY* D54«I}» ftRs 

mato, 126 psL Kaina $1.—.
2. Jurgk Baltnrfaltk, ŽEMĖS PAKOPOJ Segljoa. poetei

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $24)0.
3. ButkV JutA, EILĖRAlčIAl IR RAITAI. 155 psL MJK.
4. Vincas Jonlk>«, LYDĖJAU VIB1N1Ą VĖTROJE, mhj rinktinė, Ifli 

pal. Kaina $3.00.
5. Kleopas Jvrp^llonla, GLODI . LIŪDI. Lyrikai eOėa, 105 SLflB.
6. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. KlėnNtial, R0 pri. IS.®.
7. Nadas Rastanla, TRIJŲ ROIIŲ ŠVENTĖ. BBuoti prakaflntt! apfa 

3 Ikrietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus flhiftrtcritesi S3LM
8. Nadas Rartanla, THE FOREST OF ANYKMIAI, Antane Baranroritp 

"Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psL tt.OO.
9. Balys Rulda, UGNIES PARDAVĖJAS. MUa, P5
10. Stasys Santvara^ ATDARI LANGAL Kfaktlnė
11. Stasys Sastvaras, AUKOS T
12. Petras Sapataa, SAULĖLEIDŽIO 

IU1, 92 psL. $1,00.
13. Patras Saęatas, PLAUK, MANO LAIVELI.
14. Eugenijus Gruodla, AGUONOS IS SMĖLIS.
13. Elana Tumlenė, KARALIAI IR IVENTIUI.
18. Alfonsas Tyrvolla. METŲ VINGIAI. Lyrikos
17. Jonas ValaMa, SWOVM LIETUVIŲ DJBVAL

55 pSL S1.00. ’
18. Adomas Jasai, BOK PALAIMINTAS. Poerik. 111 pri. MOS.
Norėdami įsigyti Haa ar kftaa knygai, praiem itriUnkrti | N 

raktine arba užsakyti paktu, pridadant ėtkį ar pt«i0nį orderį.

1739 So. HalEted Street CMeaa>, IDfaMf K

veikloje, nes iš jų gal bus vie
nas kuris Basanavičius ir pa
kvietė 1978 m. gruodžio 3 dieną 
į Toronto tautinių šokių grupės 
“Atžalynas” tradicinę popietę 
Toronto Lietuvių Namuose.

Šventėje buvo ir laimikių bi
lietų platinimas. Laimikių trau
kimą pravedė V. ir J. Pečiuliai ir 
Suzana Jonikienė, visi veiklūs 
šauliai. Vienas laimikis teko ir 
šių eilučių autoriui.
•J;,-Bendrai paėmus^Lietuvos Ka

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. A KISS IN THE DARK. Pimtataj Ir tatradn nWyMą?

tprtžyiEai, paimti ii gyrenimo. lengvai ttillūs, gyva kalba, griūti ifieiata. 
150 paL Kaina $2.50. ‘ i '

Dr. Juonį B. KMČlua, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos iatorija 
anfrtukt nuo pat sentĮju unfit] iki pokario metę. Vidutinin formato. 143 
mL, kainuoja $2.00. • • *6-1

Dr. Joosaa B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy. 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir joa kaimynu istorija. 
211 psL Kaina $3.00. Kietaia viršeliais $4.00.

Damflnaa šItj Vnygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas tr 
tiUa knygai gahmx įaigrtJ aUilankiui 1 Naujienai arba ataiuntua čeki ix 
ji naginę perlaKU. '

173f Beiti Halfted Street, CMc«s, IB. WM8

Taupykite dabar
pas mus

Kilti

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

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 16-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

8%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Federaiini ai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer-
tifikatus.

JNIVERSA
TTZNA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

ĮMMLrta IMI T< <21-9070
Įstalgoc jfatMM Hhdm MtomoMKatns yotetyR.

Ifondty, bwmib4r 4, 1978f — MASJUBOK CBiČaAd i, RJC
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Helsinkio paktai atpalaidavo tautas
Kai prezidentas Gerald Fordas, pasirašęs Helsin

kio aktus ir pasakęs pačią svarbiausią tarptautinės po
litikos kalbą, išskrido į Rumuniją, tai ne tik preziden
tas Nicoįae Ceausescu, bet didokas rumunų skaičius lai 
bai džiaugsmingai sutiko Bukareštan atskirdusį Ame
rikos prezidentą. Centralinėje valdžios namų aikštėje 
šoko ne tik Ceausescu, bet ir pats prezidentas FordasJ 
Rumunai tada džiaugėsi dviem dalykais: atpalaidavi
mu rumunų nuo anksčiau pasirašytų sutarčių ir prezi
dento Fordo atskridimu į komunistinę Rumuniją.

Nieko apie politiką nenusimanantieji kaikurie 
mūsų leidėjai nusisamdę brežnevinės Helsinkio aktų 
interpretacijos.. Šalininkus, visais būgnais lietuviams 
galvas daužė, kad Helsinkio pasirašyti aktai tiktai Ma
skvai naudingi intrumetai, tuo tarpu ne tik pats Ceau- 
sescu prezidentui Fonrdui pasakojo, kad- Brežnevas neži
nojo, ką jis pasirašė:. Helsinky padėtu parašu jis atpa
laidavo visą eilę pavergtų tautų nuo įvairių pasižadėji
mų, prievarta karo pabaigoje iš jų ivgautų. Džiaugėsi 
ne. tik .rumunai,-, bet., buvo patenkinti lenkai, .Rytų. .vo
kiečiai, latviai ,_ukrainiečiai ir visa eilė pavergtų-tau
tų. Lietuviams politikai’ pranešė,per "galingą'’“Amerikos 
balso” radijo stotis, o rumuai tai patyrė per savo'diplo
matus, ^kurie dalyvavo .paruošiamuose Helsinkio .aktų 
darbuose?*’

Rumunijos komunistas Nicolas Ceausescu jau se
niai bandę atsipalaidoti nuo sovietų jungo. Jam labai 
nepatiko, kai Sovietų karo jėgos atsirėžė dalį rumunų 
teritorijos. Jis skundėsi Stalinui ir kitiems sovietų val
džios atstovams, bet jo prašymai nieko negelbėjo. Jam 
buvo pasakyta, kad jis džiaugtųsi tiktai tokiu nedide
liu sklypo atėmimu, o ne visos Rumunijos prijungimu. 
Ceausescu suprato sovietinio imperialipmo tikslus ir 
pradėjo kovą prieš pačią moderniausisą okupaciją. 
Jis pasiliko komunistas, bet pradėjo ginti Rumuniją 
nuo sovietinės prievartos. Helsinkio aktai jam buvo 
priemonėmis atsikratyti sovietų karo jėgų primestų su-

Lapkičio mėnesį Ceausescu buvo nuvykęs į Mask- 
vą. Vyko jis paminėti prieš 60 metų pasirašytos sutar
ties. Jis pastebėjo, kad ta sutartis dar ir šiandien galio
ja, nustatydama dabartines Rumunijos pagrindines 
sienas- Ceausescu panaudojo šią progą išsikalbėti su 
sovietų valdžios pareigūnais ne tik apie Rusijos, bet ir 
apie tarptautinius įvykius. Jis susidarė įspūdį kad So
vietų Sąjungos vyriausybė ruošiasi dideliam karui. 
Aiškus daiktas, tas karas turės vykti tarp Sovietų Są
jungos ir Amerikos. Kada ir kaip tas karas įvyks, šian- 
dien dar neaišku, bet jau matyti, kad prie karo ruošia
masi. Sovietų diplomatai ir valdžios atstovai stengėsi 
.įtikinti Ceausescu, kad ir jis prisidėtų prie “teisingų”. 
Jis netikėjo ’’teisingaisiais” ir nenorėjo sovietų sirenų 
klausyti. Rusijos sostinėje praleista savaitė jam davė 
žinių apie Sovietų nuotaikas-

Paskutinę lapkričio savaite prezidentas Ceausescu
važinėjo po visus svarbesnius Rumunijos karo ir pra
monės centrus ir pasakojo savo kelionės į Maskvą įspū
džius. Jis sukviestiems valstybės tanautojams aiškiai 
sakė, kad karas tarp dviejų galingiausių valstybių neiš
vengiamas. Jis klausytojams priminė, kad ir jis pats 
buvo keliais atvejais kalbinamas prisidėti prie sovieti
nio bloko, nes šį kartą esą jie išeisią laimėtojais.

Maskvoje Ceausescu išklausė visus sovietų marša
lų ir politikų argumentus apie pasiruošimus artėjan- 
čiai kovai, bet jis klausytojams tvirtinęs, kad jis nesu
tikęs padaryti rusams jokio įsipareigojimo. Jis nepri
žadėjęs rusams karių, divizijų, bet jis taip pat nepriža
dėjęs duoti rusams ir karo medžiagos. Toks Ceausescu 
elgesys rusams buvo pralaimėjimas, nes tuo tarpu pats 
Ceausescu klausytojams prisipažino, kad jis, nesutik
damas su rusais, laimėjo puti didžiausią mūšį. Jis Mask
vai nieko nepažadėjęs. Jis dar toliau nuėjo. Jis sovietų 
valdžios atstovams aiškino, kad Helsinkio aktai atpa-

Kanados kalvos (Akvarelė)

VYTAUTAS SIRVYDAS vienijimo L.R.K.A. Sąnarius. 
1908 m. Pusi. 37.

(Pabaiga)

(Tęsinys)

Didžiausias galvos skaudėji
mas, pasak istoriko ir. Tėvynės 
redaktc'riaus V. K. Račkausko 
buvo: “Lietuviuose nepartinė 
papėdė, ant kurios Pildomoji 
Taryba Susivienijimą pastatė, 
pasirodė labai sunki, nes srovi
niai žmonės nenorėjo prileisti,

4. Lietuviy Romos Katalikų 
Susivienijimas Amerikoje. Dr. 
Antanas Kučas. Išleido LRK Su
sivienijimas Amerikoje 1956.

5. Lietuvių Enciklc'pedija. So J

Kroatai teroristai 
pripažinti kaltais

CHICAGO, IlliYioTs. — Kroa-

laidavo rusų pavergtas tautas nuo prievartos primestų!113(1 organizacija, kiek galėda-
susitarimų arba bent iš tam tikrų dalių. Be to, sovietų 
karo vadų elgesys Čekoslovakijoje visai panaikino Var-

ma, būtą nuošali mūsų srovi
niams politiniams ginčams. Vi
durio kelias, kuris buvo nusta-

i or- 
ir tvirtu-

šuvos paktą. Paktas buvo sudarytas gintis nuo vakaru nebuvo meilus, tačiau 
imperialistinių valstybių, tuo tarpu nosį į Čekoslova-j ganizaciją vedė į ūgį ‘ '
kiją įkišo ne Vakarų, bet Rytų imperializmas- Rumuni- maL

ŠALTINIAI

T. Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje Istorija. Nuo 1886 iki 
1915 mėtų. Išleista 1916 SLA 
spaustuvėje; • • •- - l- .

4 2. Juozas O. širvydas ,(1875b 
193q). Biografijos bruožai. Pa^ 
rašė Vytautas širvydas. S.paudą 
Dirvos, 1941 nu x

5- Spaudos laisvės ir Ameri
kos lietuvių organižuotės suka
ktuvės. Parašė kun. Ą. Milukas. 
1932 m. Spauda A. Milukas and 
Co.

ja nesiuntė savo karo jėgų į Čekoslovakiją, o pats Ceau
sescu buvo nuvykęs į PPragą padrąsinti Čekosolvaki- 
jos komunistų nuo ruošiamos- sovietinės prievartos. 
Pragon buvo nuvažiavęs ir maršalas Tito-, ragindamas: 
čekų partijos vadus nedaryti 'nuolaidų Maskvai; Bet 
Tito nesutiko Siųsti Į Čeksolovakiją savo karo jėgų, tuo' 
tarpui maršalas Jokubovskis pats“nūšilėidb Pragos"' ae
rodrome kartu su sovietų tankais.

Ceausescu, Mąsvkoje pajėgė pasipriešinti .sovietų 
diplomatams ii' .karo vadams, bet jis nepajėgė atsispir
ti neutralumo idėjai,- kurios joki diktatoriai netoleravo 
ir netoleruos. Ceausesdu tikisi sudaryti demilitarizuos 
tą zoną, kurion dvi galingosios valstybės sutiktų kovos 
neįkelti. Jis nori sudaryti trečiąją jėgą, kuri būtų neu
trali, neremtų nei rusų, nei amerikiečių. Prie neutra
liųjų valstybių jis norėtų priskirti dabartinę Kiniją, vi
są eilę Azijos tautų, Afrikos valstybes ir didoką dalį 
Vakarų Europos. Jis mano, kad ir Artimieji Rytai ga
lėtų būti neutralūs. . , ,

Tokio neutralumo idėja galėtų būti tiktai Ceauses
cu galvoje. Praktiškame gyvenime tokio neutralumo į sai niekad nerespektavo jokio neutralumo. Jie jau yra 
nėbus. Amerika šiandien respektuoja komunistinę Ki- pagrobę visą eilę neutralių valstybių. Jas grobs ir atei- 
niją, komunistinę Rumuiją, Juogslaviją ir kitas nepri- tyje. Nedarys jokios išimties ir Rumunijai.

I
1 tai Bozo Kaleiva ir Mike Kod- 

Boston, Mai. Tomas if 1953 zoman Pnpaž’nti kaltais už įsi- 
m.- Tomas XXXVI (Papildy-j 1 Chicagoje esamą Vo-
mai) 1969 m. ! konsulatą. 'šiuo metu

6. Constitution and By-Laws 
of the Lithuanian Alliance of 
America (Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje) 1957 m.

7. Charter, Constitution and 
By-Laws of the Lithuanian R.
C. Alliance of America 1958 
Edition.

8. Amerikos Lietuviai XIX 
Šimtmetyje. Parašė kun. A. Mi
lukas, Tomas I. žvaigždės spau
da, Philadelphia, Pa. 1938 m.

9. Lietuviai Pennsylvanijoje.
Kun. A.' Miluko paskaitas. Phi
ladelphia, Pa:, 1936 m.

10. Pirmieji Amerikos lietu
vių profesionalai ir Kroniką 
Kun. A. Miluko paskaitos. Phi
ladelphia, Pa. 1929 m.

11. Milukijada, arba Nepa
prasto dzūko viršžmogiški nuo
pelnai ir juodesnis už pragarą

j tiems nuopelnams pavydas, ir 
•Atsiliepimas 23 kunigų į Sųsi-

klausomų komunistų valstybes- Rusija tokio dalyko ne
respektuos. čekai norėjo tiktai laisvos spaudos komu
nistų nevykusioms planams pakritikuoti, todėl ir pa
siųsti ten buvo sovietų tankai. Amerika ne tik nespek- 
tuoja komunistinę Jugoslav!jų ir Rumuniją, bet joms 
padeda, kad tiktai jos savo nepriklausomybę gintų. Ru-

i veržimą į Chicagoje esamą Vo- 

rugpiūčio 17 dieną jiedu įsiver
žė į Vokiečių' konsulatą ir suė
mė visą eilę įkaitų. Jiedu reika
lavo Vokiečių vyriausybės pa
leisti iš kalėjimo Vokietijoje 
kalėjime laikomą Aleksandrą 
Bilandecą. Vokiečių konsulas, 
gelbėdamas savo gyvybę, susi
tarė su Vokietijos vyriausybe, 
kad leistų teroristui Kaleiva 
telefonu pasikalbėti su vokiečių 
kalėjime sėdėjusiu Bilandecu ir 
j o žmona. Kaip vienas, Tap - ir 
antrasis patarė jam nesikišti į 
jd' bylos’'Į?eikalūs;1než; Vokietiją; 
galėtu ji išduoti Titui; kuris gė-^ 
riausiu atveju padėtų, jį ilgiems

draugai vedė pasitarimus'^.vo
kiečių vyriausybe if ‘
siprašyti laisvę. Bilaudec patarė | 
teroristams * paleisti konsulą ir 
laikomus įkaitus. Abu teroristai į 
telefonu kalbėjosi su Ghicagos 
miesto meru M. Bilandie, kuris • 
patarė jiems atiduoti ginklus ir 
paleisti visus laikomus įkaitus. 
Jie taip ir padarė. Įsiveržimo į 
konsulatą metu jiedu nieko ne
nužudė ir atidavė ginklus Chi- ' 
cagos policijai, tai nebus bau
džiami pačia sunkiausia bausme.

— Kai sovietiniai “Migai” įsi
kūrė Kuboje, tai JAV turi kraus 
tytis kitur, — paskelbė kiniečių 
spauda.

L. VENQKUS

Artimoji Angliją
(Tęsinys).

Man sugrįžus į krautuvę, kiti pardavėjai ap
stoję teiravosi ko buvau pakviestas pas viršinin
ką. Pasakiau, kad dėl pilietybės neturėjimo. Nu
stebo ir jie sužinoję, kad aš ne britų pilietis. Tai 
pirmas atsitikimas jų firmoje.

Besikalbant Mr. Wilson manęs paklausė:
— Sakyk, ar Mr. Murphy kada nors jūsų ne

paklausė ar išgeriate? —
j — Taip„ kaip tik šiandien klausė- Įdomu, ko

dėl jis teiravosi.
Visi tarnautojai nusijuokė: — Todėl, kad jis 

ir pats mėgsta išgerti ir blaivininkų neapkenčia. 
Gal neužilgo įsitikinsi: —

Ir tikrai. Už kelių savaičių vienas iš parda
vėjų pradėjo organizuoti savaitgalio ekskursiją 
po Yorkširės laukus ir šilynus. Pasakojo, kad 
Mr. Murphy tokias ekskursijas labai mėgstąs ir 
kartu dalyvaująs. Išvykstama autobusu iki ko
kio numatyto nedidelio kaimelio. Ten išlipa vie
na ekskursijos grupė, kita pusė važiuoja toliau 
iki kitos vietovės ar kaimo. Grupės vadai ap
rūpinti žemėlapiais ir kompasais. Jie veda savo 
grupę lyg kokią karinę žvalgybą per orkširės 
kainus, laukus bei pelkynus.

Kitame maršruto gale, dažniausiai mieste
lio gerame restorane, jau užsakyti stiprūs gėri

mai ir skanūs pietūs- Mr. Murphy pats apmoka 
pietų bei gėrimų sąskaitas, niekam neleisdamas 
prisidėti. Tokių vaišių metu jis tarnautojus va
dina net pirmais vardais. Tada risi vienodai su
prakaitavę, purvinais batais “žygio draugai”.

Tačiau ant rytojaus viskas pamiršta. Mr. 
Murphy vėl vaikšto elegantiškai apsirengęs po 
krautuvę, džentelmenas su raudona “carnation” 
atlape, nė žodžiu neprisimenąs vakarykštę eks
kursiją ir draugystę.

AMERIKOS KONSULATE
Sujudome visi. Gavome kvietimą iš Liver, 

pool atvykti Amerikos konsulatan sveikatos pa
tikrinimui. Mums paskirtoji data — gegužės 29. 
diena.

Buvome girdėję apie brangų gydymą JA- 
Valstybėse. Tad jau iš anksto pradėjome “re- 
montuotis”.

žmona jau senai turėjo bėdų su dantimis. 
Tad pradėjo lankyti dentistą. Tas patarė jai 
gendančių dantų negydyti, bet juos ištraukti ir 
pakeisti dirbtinais. Ji dar turėjo apie porą tu
zinų dantų, vieni geri, kiti ne taip jau geri- Eu
ropoje žmonės savo dantis vertina ir saugoja; 
dirbtinus deda tik kai kitos išeities nebėra. Di-
džioje Britanijoje kitaip. Prarado žmogus du 
tris dantis ir turi jau kelis taisytus, blombuo- 
tus dantis — tai daugiau ir nebetaisys. Išraus 
visus likusius dantis ir įsidės dirbtinus. Baltus, 
lygius, gražius. Kaip filmų artistų. Tad paklau- jos plaučiuose-

sė žmona anglo dentisto patarimo, nors jam ir 
nesakė, kad ruošiasi į Ameriką išvykti.

Elytei, kaip tyčia, gerklėje užtino tonsilai. 
Gydytoja patarė operuoti. Netrukus žydų ligo
ninėje nusikratė tos bėdos, kurią turėdavo kas- 

Jmet po kelis kartus- 
į Aš -jaučiausi neblogai. Nugarkaulio opera
cija, atrodo, pavyko labai gerai. Dantis tikrinu 
i reguliariai kasmet- Tonsilas man išpjovė Tel
šiuose vokiečių okupacijos metu, Rodos, kad vi
si esame sveiki, bet ką pasakys konslate?

Į Liverpool vykome traukiniu. Konsulato 
laukiamajame jau daug žmonių, nors dar ank
styvas rytas. Daugiausiai svetimtaučiai, tik vie
nas kitas anglas tarp jų. Užsiregistruojame 
prie langelio ir sėdame į eilę. Ten prasėdime ge
ras dvi valandas, kol iššaukia mūsų pavardes. 
Sveikatos tikrinimas vyksta ne konsulato pa
talpose, bet visai kitoje vietoje. Tikrina nuo
dugniai- Liepia visiškai nusirengti. Aš baimi. 
nuosi, kad gydytojas, pamatęs mano nugaroje 
operacijos žymes, ko gero gali nepraleisti. Gy
dytojas pačiupinėja sąnarius, paspaudžia mato
mą randą. Įsitikinęs, kad galiu kojas bei rankas 
lankstyti be skausmo, galiu lenktis bei sukinė
tis, priekabių neturi. O. K.

Blogesni reikalai su mano žmona. Jos krau
jo spaudimas aukštas, bet pulsas retas. Tas su
kelia gydytojo įtarimą Jis pradeda ją nuodug
niai tikrinti Pagaliau sustoja prie mažo šešėlio

Gydytojas įtaria, tai džiovą

esant. Klausia, kaip senai serganti. Bet žmona 
niekuomet džiova nesirgusi, jam atsako neigia
mai. Jis matyt, netiki ir reikalauja pristatyti 
iš Manchester™ plaučių klinikos nuotraukas, 

; kurias ten padarė belaukiant kvietimo atvykti į 
konsulatą. Išeiname su prislėgta nuotaika.

Sugrįžę iš gydytojo į konsulatą, ten vėl turė
jome eilėje laukti Kol viską atlikome, buvo jau 
vėlyvas popietis. Iš visų imigracijos kandidatų 
paėmė pirštų nuospaudas, kurias jau bent de
šimts kartų esame davę prieš atvykstant į Ang. 
liją. Pasirašome bent kelis pareiškimus, kurių 
skaityti neturime nei noro, nei laiko. 0 klausti 
ant ko pasirašome lyg ir nepatogu. Tik Elytė 
prieštarauja, kad jos dokumentuose, vieton Lie
tuvos pilietybės įrašo “stateless”, reiškia be pi
lietybės. Bet jai paaiškina, kad jos “Travel Do
cument’.’, išduotas britų įstaigos, neįrašyta Lie
tuvos pilietybė- Mano žmona ir aš turime Lietu
vos Užisenio pasą ir keliausime • kaip Lietuvos 
piliečiai.

Pagaliau mus nuveda į vicekonsulo kabine
tą. Moteris. Ji mums paaiškina, kad Elytei ir 
man vizoms gauti kliūčių nėra. Tik Juzefos iš
leisti jie negalėsią ,kol nebus patiekti konkretūs 
daviniai apie jos plaučius, kad neserga tuber- 
kulože. Tačiau ji optimistė ir turi vilties, kad vis
kas gerai praeis, todėl jau dabar mus prisaikdi
na. Pakeliame rankas ir kartojame jos žodžius 
kurių dabar nebeprisimenu.

(Bus daugiau)
NAUJIENOS, CHICAGO 8- ID. Monday, December 4, 1978



OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71 St. TeL 737-5M9
Tikrinu akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’”
VaL asai susitarimą. uždstyU tree i

DR. FRANK PLECEAS'

1>K. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. PuUski Rd. (Crowford 

Modical Bufltfng). Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8ft>4.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wa*tch«$tar Community klinikoj 
Medicinos dirsKtonut

1938 S. Hanhaim Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadienį 8—3 vai.
Tel.: 562-2727 *rba 562 7*28

tNKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA

' T.l.t. 695-0535

.B____ BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 W>£t 103rd Str«) 

Valandos pa^al suMtariiną.

MAGDALENA STANKŪNIENĖsnfaijB—OĮJĮp fin?5 SI

dra savybė yra steigėjo rodo
mas charakterio švelnumas ir 

‘ r pat
rauklumas tol, kol kaip voras

H

-Ki

(Tamsa iš Rytų)
KAI LAISVĖ PIKTNAUDOJAMA ASMENINIAM 

PRATURTĖJIMUI

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

ANTANĄ JONCHA PRISIMINUS
DR.LE0NAS SEIBUTIS

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirti 5—7 vaL vak. 
Ofiso telef.: 776-2880

Rezidencijos telef.: 448-5545

17 d. 
Anta-
21 d. 
kara-

dovybė jį paaukštino superinte- 
dentu. Nuo tada pagerėjo mate
rialinė padėtis ir jis jau galėjo 
padėti surasti darbą pas save

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spės MOTERĄ Hpcs. 
Ofisas 2652 WEST 5vth S'* P-G ET 

Tek PR 8-1223

Niekur kitur nesiveisia tiek 
naujų “pagerintų** religijų - ti
kėjimų, sektų, kaip Ameriko- skelbiamos ^teologijos 
je, kur absohutės laisvės at- i 1 ’ ' ’ ' ’ *
mosferoje dygsta ir tarpsta, museles savo aukas įvytiioja į 
kaip musmirįai sveikų grybų savo voratinklį kur paima sa- 
tarpe geroje žemėje. “Naujų re vo gallon ir valion, perima vi- 
ligijų” kultų paskutiniais me-,są “naujatikio” turtą, palaips

niui įtraukia į galo neturinčią 
vergiją, į besąlyginę ištikimy
bę kultto steigėjui ir bausmių 
gradaciją iki mirties už ma
žiausią prasilenkimą su kulto 
“kanonais’’. Ypač baudžiama 
už bandymą pabėgti. Guyano- 
jc nužudytieji slaptai planavo 

Mokslo-! pabėgti.

tais labiausiai pagarsėjo k pra 
turtėjo “apaštalai” iš Rytų Azi 
jis iki šiol Hare Krišna, “gu
lu” iš Indijos, Nirvanos skcl-’ 
bėjas ir Sun Myung Moon, spe
cialiai dėl amerikiečių, “Su-j 
vienijimo Bažnyčios (Unifica-i 
tion Church), kunigas iš Korė- • 
jos, ir dar minėtina
logijos bažnyčia . j Kun. Jim Jones savo “aviny

Visų tų “tikėjimų** steigėjų ' buvo parinkęs tinkamiau 
svarbiausias siekis įmanomai SJU vietą karštoje tropikinėje 
greičiau praturtėti, o kadangi] Pietų Amerikos 
dideliems turtams hukrauti rei 
kia daugiau rankų, neužtenka] civilizacijos įrengė 
dviejų, dėlto kiekvienas tų

Budėkite ir melskitės, kad neįpultumėt i pagundymus. Mark. 1438.
Kokios rūšies gali būti tie gundymai, mes negalėsime aiškiai permatyti, 

kol jie neateis ant mūsų; nes jeigu iš anksto žinotumėm viską apie juos, jie 
būtų tik lengvi gundymai. Todėl apsisaugokime ir melskimės visada; nes 
būti pasirengusiems yra vienatinis saugiausias būdas; kadangi jūsų priešas, 
velnias, ieško kurį jis galėtų praryti. Jis žino jūsų silpnąsias vietas, ir yra 
pasirengęs iš jų pasinaudoti. Kiekvienas reikalaujame malonios dvasios savo 
širdžiai, o lygiai taip reikalaujame Dievo “malonės, kuri mums pagelbėtų 
reikalui atėjus”, jei norime pergalėti.

“Apsisaugok tu, mano siela,
Dešimt tūkstančių kariauja prieš tave;

Didi pulkai nuodėmių ant tavęs puola,
Stengias nukreipti nuo laimėjimo tave.”

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

I

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

džiunglėje, 
raistuose, per 150 mylių nuo

^Liaudies 
baėnyčios stovyklą”, kurioje 

. ‘‘gurų** (išminties mokytojų) i prices savaitę įvyko pa
siekia sutraukti didesnius skai} sauU sukrėtusi tragedija. 1 a sto 
čius paeskėjų, jaunų idealistų, į 'T^la yra tropikinių lietingų- 
juos indokrinuoti ir paversti j 3^ (tropical rain forest) 
savo kulto naudai sunkiai dir- I aikštėje, ir tos girios kryžkrei- 
bančiais “zombi’* išplautomis] išpintos 
smegenimis vergais.

Jau buvo skelbta, kiek mili
jonų dolerių judomų ir neju- 
domų turtų Amerikos jauni-i 
mas uždirbo’‘f**kunigui” Sun 
Myung Mooi5W**kurio “mesia
nizmas’* įvertintas dolerių mi
lijonais. Krišna jau paseno ir 
mažiau begarsėja. O kas gali 
suskaitvti kiek ekstremistu 
rausia Amerikos laisvės šaknis 
tokių, kaip šiomis dienomis i 
staiga pagarsėjęs, lyg atomi-į 
nės bombos sprogimas “kuni- Į 
gas” Jim Jones “Liaudies Baž 
nyčios” arba “Liaudies Mal
dyklos” steigėjas' iš San Fran
cisco, kuris, pasirodo, per 15 
meftų <spamękšlaūja” marksiz-!

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tek 737-8600
Tek 737- 8601

i 1978 m. lapkričio mėn. 
j nuo širdies smūgio mirė 
!nas Joncha, o lapkričio 
1 buvo palaidotas Dangaus 
į lienės kapinių mauzoliejuj (Hill- ne vienam savo broliui ar se
aside, Ill.) šalia savo mirusios sei. Velionis pasidarė apylinkė

je žinomas ir jo rekomendacijos 
Velionis buvo gimęs 1889 m.' savo tautiečiams į kitas dirbtu-

Y m------------.r_---- -- 4-itt»Aizs namaĄai cAlrmAc ir

prie Skaudvilės. Amerikon atvy-.kos darbo gavime
j ko 1912 metais. Tais pat metais,' Aukštos pozicijos fabrike jį 
’neradęs New Yorke darbo, at- paskatino susidomėti ir savo 
vyko į Chicagą ir, mieste nėra-: miestelio politika. Apie velionį 
dęs darbo pasuko į Melrose Par. daug ir plačiai rašė ne tik vieti

nė anglų spauda, bet ir didieji 
Chicagos laikraščiai rašė ir skel
bė pasikalbėjimus įvairiais rei-

t JLJ-L. y UVkAAV

{žmonos Onutės.

----- j sausio mėn. 25 d. Tauragės aps.! ves turėjo nemažai sėkmės ir jta

OFISO VAL.- pirm., antrad.. treciaa. !kąą< čia išgyveno 60 metų.

šilto tamsaus 
j vandens upėmis, o tos girios, ' 
i upės ir balos “pilnos” plėšrių 
Į piranha žuvų ir elektrinių un
gurių, kurie kerta 500 voltu, jė 
ga, o sausumoje tirštai įvai
riausių rusių gyvačių, kaip ’ 
bush master, viena iš nuodin- , 
giausių krūminių šliužų, ir ; 
anakondų ir smaugiančiųjų 
milžinų gyvačių (boa constri
ctor) ir pagaliau vampirų šik
šnosparnių... Dėl to daugelis 
nelaimingųjų “n au j ak rikštų”, 
vietoje bėgti ir kad bevelijo 
pasirinkti mirtį kompanijoje 
su kitais “marksistais krikščio 
nims”, rodo faktas, kad .stovj” 
klos aikštėje rado šviežiai iš
kastą, apie 35 jardų ilgumo ir 
10 pėdų gilumo tranšėją ma
siniam kapui... ir kad daugu- 
mas žinojo^ kad kitos išeities

ELDEIKIS
DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

•T penkt. 2-4 i- K-8 vai vak. &štadie- j ' I
’ais 2-4 vai. popiet ir t tu un™ I Porą metų gyveno Westches-

pajal susitarimu , ter pcTą metų gyveno Pennsyl-^;^ ^""dionį išgarsino ir iš
-įvania, Audubon, apie porą rne-.^ stojęs į rinkimus

). P. tų Johnson City, Tenn., iš viso Melrose buvo išrinktas
TEZISTAS; Amerikoje išgyveno 66 m. Ne- mjeslo tarvbos nariu. Pareigas 

į nuostabu, kad Melrose Parkas .jo metų Chicago Riv^ fab.
---------- ------- »|jain buvo mid^, savas ^zįs-.rjko superintendentu išbuvo 32 nio ir krikšėionizmo sutapati- 

vą.: tt^ir.6_s,.soitlldien3ais g-j j tarnas ir jis .s^ęydayo, kąd W;metus; Po II $». karcr atvykus nimo i'de|^.Ir nuvedė j mirtį
- _ . - - , . v lietuviu “dievo paukšteliu'5 bau- 908 žmones?/ fKad ir jaunas buvo, bet prieš. ‘ . . . . \ ... w . „ , . , J to voratinklio nebėra, k-a i n /J J .t . igai, 1949 ir keliais sekančiais Tokiu “religinių” kultu lieii-1 patvykdamas i Ameriką, veliomsiT \ . . . _ . T.‘ 5 ų -i •• * i • x j metais A. A. Joncha daugeliui įau mokėjo šaltkalvio amatą dar ... , ų.i; . j - a- : pas save surado darbus. Ir sian-Lietuvoje. Kada jaute, kad ilgiau^,.. T . , . . . f dien Belhvoode Chicago Rivetsgyvenant Lietuvoje jam reikes. , . .. , _

.eiti į rusų kariuomenę tarnauti,idirbtuve^ .^bedirba gražus bu
tai kaip arti Vokietijos sienos] r-'s vNn? ir m°terų.
gyvenęs, turėjo progos pabūti j Jis buvo pirmūnas, kai Mel-
Tilžėje ir ten dar pasitobulinti 
šaltkalvio amate ir gauti prakti
kos mašinų supratime. 

Atvykęs į Melrose Parką gavo 
darbą geležies apdirbimo dirb- pastatyti bažnyčią, 
tuvėje. Tad dienomis dirbo, o pirktas namas ir vieta 23-oj gar 
vakarais ėjo mokytis anglų kal-jvėje. Viskas ėjo gerai ir tvarkin 
bos. Kada kalbą išmoko sumanė gai. Parapijai įsteigti sutrukdė 

! pasitobolinti mašinų technikoj J tik negavimas iš arch vyskupijos 
: ėmė lankyti Lewis kolegijos me lietuvio kunigo. Cicero ir Mel- 
į chanikos ir mašinų konstrukci-1 rose Parko lietuviams reikėjo 
Į jos skyrių. Vargo ir tobulinosi varžytis dėl kunigo. Laimėjo Ci 

ceero. Ten ir šiandien lietuvių 
kolonija turi savo parapiją. Mel 
rose Parko bažnyčia ir žemė ati 
teko italams. 

Velionis Joncha įsteigė ir va-

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-17411742 1 ‘

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

>rthopeda>prot: 
Aparatai - Protezai. 1—— —* 
dažai. Special; pagalba Ejioms. 
(Arch Support;; ir t t.

2850 w»«t 63rd St„ Chicago. IfL 60629’yra jo antroji gimtinė irtėvynė /j
___L 8-5084

PERK KAUSTYMAI

MOVING 
L.idim.i — Pilna (paraudi 

ŽEMA KAINA 
R. ŽER1NAS 
T»L WA 5-3063

i

v.

MOVING
Apdraustas park ra ustyma* 

U Įvairi p atstumų.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 arba 376-5996

rose Parko' lietuvių kolonija su
manė įsteigti savo parapiją. Jis 
vadovavo senosios kartos lietu
viams žemei pirkti ir parapijai 

Buvo nu-

SOPHIE BARČUS
RADUO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos H WOPA, 

1490 ta* L A M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9-30 
ai ryto.

Vedėja Aldona XUukus

TeMa HEmJock .4-2413
7159 So. MAPLEWOOO <Vf. 

CHICAGO, ILL 60629

| V * C-

I ne metus ar kitus, bet daug ii- 1
» giau. Kaip taurus žemaitis savo 
užsispyrimu mokyklą baigė. Bai 
gus mokyklą ir parodžius fabri
ke savo sugebėjimus darbe ir

4 mašinų patobilinime, fabriko va dovavo ne vienai lietuvių orga-

Mylimai mamytei Lietuvoje mirus,

fataiffo*) ir
S77^W

CBotr*

Didžiausios kailių 
pasirinkimai

pae rirttefceB.

185 North Wtbaah Amjrt

NORMANĄ
RŠTEINA

KAZIMIERUI ir VLADUI 
SKRIPKAMS,

taip pat kitiems giminėms ir artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Jei žinute asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

KRISTINA AUSTIN.
. MARTYNAS GUDELIS. 

JTOZAS PRONSKI’S, 
JOXAS MERŽV1NŠKAS.
PRANAS F. LLKAS-LVKdSfc VIČIUS

ana

j mirtis, rodo tas faktas, kad šim
■ F tas ir astuoni a hdešimt trys to 

nizacijai Melrose Parke. Jis pri I kulto nariai buvo į skiauteles 
klausė šv. Jono, Onos, Vytauto 
draugijoms ir buvo jų valdybo
je. Dar ir šiandien gražiai vei
kia Joncho ir kitų įsteigtas 1935. 
metais Melrose Parko. Lietuvių 
Amerikos piliečių klubas. Jis va1 
dovavo keletą metų Lietuvių 
Bendruomenei ir už tai buvo iš 
rinktas JAV LB Melrose parko 
apylinkės garbės pirmininku. 
Velionis lietuvybės išlaikymui į 
daug dirbo ir rėmė stambiomis j 
aukomis. Lietuvos laisvės atsta
tymui ir sustiprinimui pats pir
ko Lietuvos Laisvės Bonus, va
dovavo Melrose Parko bonų pir 
kimo veiklai.Jis buvo nepailsta 
mas kovotojas ir kovai vesti pi
nigų aukotojas pavergtos Lietu
vos išlaisvinimui iš komunisti
nės diktatūros jungo.

Aprašyti jo nuopelnus, pasi
šventimą lietuvybės išlaikymui 
ir Lietuvos laisvinimui, reikėtų 
ilgos studijos. Šio straipsnelio 
rėmai tam yra tik lašas jūroje. 
A A. Antanas Joncha Melrose 
Parko lietuvių kolonijoj nuo' pat 
jos atsirado iki šiandien buvo I 
ašis, apie kurią sukosi kolonijos 
lietuvių kultūrinė veikla, ir vi 
sos kitos veiklos šakos. Ką ve
lionis yra daugumai lietuvių Mel 
rose Parke padaręs, vienaip ar 
kitaip padėjęs, tą kiekvienas ži
no. Bet ką jam mirus padarėme 
mes, kaip gausiai lankėme jį šer 
meninėje, kaip gausiai palydėjo 
me į amžino poilsio vietą, tegul 
turi kiekvienas savo širdyje 
skaudžią žaizdelę ir tikėkime, 
kad niekas negalės nei pasitei
sinti, nei atsiprašyti Visados už 
gerą atsimokama nevertingai ir 
net piktai. O Tu, Antanai; at
baigęs savo žemėje kelionę, pali
kai kolonijoje pėdsakus, buvai 
žmogumi ir jų niekas negalės 
ištrinti. Ilsėkis ramybėje amži
nai atsigulęs Dangaus karalie
nės kapinių mauzoliejuje šalia 
tavo žmoneles Onutės. K. T.

įraše sava vardus ir skiauteles 
prisisegę prie rankovių, 
laidotoji žinotų kas jie 
vo.

Atidavę, kaip reikalavo

kad 
btr

pats
• ‘^liaudies bažnyčios” steigėjas 

Jones visas šio pasaulio gėry
bes, išgabenti į tolimos šalies 
raistus, ciano nuodais pavai
šinti, o įnirti norėjusieji nu
šauti arba peiliais nudurt? bu
vo sekančią dieną rasti ^nal- 
dyklos” aikštėje, sutinusių ir 
pamelinavusių lavonų formo
je, veidais žemyn, o pats “Re
verend” ir keli jo ištikimiau- 
sieji rankiniais įrankiais nusi- 
galabinę, pats Jones baltai-rau- 
donų spalvų drabužiu apsivil
kęs veidu aukštyn. Jam gala- 
bintis, atrodo. Imivo sunkiau- • 
šia, kadangi ]>er tuos 15 metų, 
nuo “People Church’’ Indiano
je įsteigimo iki “exodo į dyku
mas” buvo sukaupęs daug ini 
lijonų dolerių vertės turtą, pri
verkiamas savo kulto nariais 
kandidatus jam užrašyti visus 
turtus, kaip pinigai, žemė, na
mai, net Welfare čekius. i

Du kulto nariai, kuriems pa
sisekė iš mirties stovyklos pa
bėgti ir civilizaciją pasiekti, 
pranešė, kad “tėvas” Jones į 
Guyanos raistus buvo atsive
žęs $500,000 pinigais ir bran
genybių seifų, o palies “Rev.” 
Jones sūnus tvirtina, kad jo 
tėvas išsivežė $3 milijonus ... Į

Iš Chicagos į Guyaną vieni 
iš pirmiausių buvo nuskridę 
Chicago Tri lx* ne bendradar

biai Michael Sliced ir Timothy 
Manully. J. P.

FIGHT HEART DISEASE

GlVt HEART FŪ*i

I

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

f

J

AMBULANCE 
PATARNAV' 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ,

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTi 
DALYSE.

YRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Li et avių 
udiotuvlų 
Hrectori^

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

A07 So. JU'iUANICA AVENUE. Pkone: YArO 7-346

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Telef. 476-2345

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. ČOth Avė* Cicero, OL Phone: OLympic Z-1U03

PETRAS BIELIŪNAS
*348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAf*y«tte S-257J

GEORGE F. RUDMINAS
1319 So. LTTUANICA AVĖ. TeL: TArit 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS
(LACIAWWTT

2424 WEST STRKX7 KKptNk 7-121*
2814 WEST 2Srd PLAC1 VTitfnh 7-M7J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palo* Hills, VL 874-44W

8854 So. HALSTKD STREET PhAM! TAHi M»D

< — naujumo^ cmicaoo t. ill. Monday, December 4, 1978



O GERIAUSIAI ČIA

Notary Public

Tel. 737-7200 arba 737-8534

834-2426

INVENTORY CLERK
Sponsoriaus pavardė, vardas Ir vietovė

Adreso

Pavardė ir vardai

Adresai “LIETUVOS AIDAI
Rood

DRAUGAS IR RIMULIS

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60631 Ttl. YA 7-5980

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

PERSONAL 
Asmeny įeik©

• Rožių tėvynė yra Persija. Iš 
čia jos paplito visame pasaulyje.

ENERGY 
WISE a

• Platinimo vajaus 
tinimui nemokamai

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, TL 60608

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Don’t be a Bom Loser!

S5/HOUR AT HOME

NO EXPERIENCE OK 
CASH PAID WEEKLY 

FOSTER MISSIONS 
754 GULF TOWER 

JAX, FLORIDA 322.07

U!l Frank Zapolls 
{201^ W.TSfh St 

GA 4-U54

— Vakarų Vokietija yra tre
čioji turtingiausia valstybė pa
saulyje. Turtingiausioj! skaitosi 
Kuwaitas, antroji JAV. o trečio
ji Vakaru Vokietija.

NAUJIENOS’ KIEKVIENO

Insurance, Income Tar
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
Muziejus ruošia tradicinę kalė
dinę programą gruodžio 10 d. 
4-6 vai. popiet muziejaus patal
pose. Bus giedamos lietuviškos 
kalėdinės giesmės ir angliškai 
tos šventės himnai. Muziejaus 
Moterų organizacija svečius pa
vaišins. ■"

• Clakau' Naujienas kaip dovana savo — 
yra naujas skaitytojas. Priede _______ doL
Pavardė Ir vardai —--------,---

Doctors imd a special laxative 
mgreo ent to be highly effective m 
relieving even severe constipation 
overnight Don't let irregularity or 
constipation become a problem. 
This medical ingredient is now 
available m the exclusive EX-LAX 
formula Use only as directed. 
Chocolated Tablets _ ~ _
or Unflavored Pills EX-LAX

prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipą.
U Įsipareigojimu.

A. T V E R Ą S _ 
LAIKRODŽIAI Ir MANMNYBB!

Pardavimai Ir 'Taisymąww wirr 0* stumti
TeM4 UtoMk

• Platinimo vajaus proga, 
pastangas, prašau jas siunti:

Pavardė Ir vardai -----------

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS ’PERMINAM3 
08 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

— Ponia Justina Nattsas, da
bar gyvenanti Minnęapolyje. 
gruodžio 10 d. švenčia 86-ąj; sa
vo amžiaus . 
nūs Stephen

NAMAS — SVAJONE: 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. Didelė taverna, 

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

ŠIMAITIS REALTY

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Tatarūnas. Taip pat buvo pa
gerbti Klaipėdos sukilimo daly
viai: J. Augaitis, P. Bliūdžius ir 
V. Tamošiūnas.

M. i I M K U S £ 
Notify PoMte

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplawood. ToL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai., pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chkigot nrierto laldirri, 
Dirbu Ir užmiesčiuose fffcltj 9*~ 
nntuotal ir sąžiningi!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. 

Tol. 927-3559

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

e Yra nustatyta, kad dirbti
niai dantys — protezos buvo 
Šveicarijoje 15-ine šimtmetyje. 
Tai nustatyta iš rastos žemėje 
dantų protezos.

COUNTER GIRL

Mature woman needed for fast food 
snack shop. Good Pay. Good Tips - 
(around 3250 per week for 40 hrs.) 
Elmhurst area. Call Vicki for inter
view.

PETRAS KAJZANAUSKAS. Prerdentaa
2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-7741

Išnuomojamas kambarys vieno as
mens bute su virtuvės ir kitomis pri
vilegijomis. - Tel. 925-8761.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

DOVANOS JŪSŲ MIELIESIEMS

BALTUOS GINTARAS, Itališki 18 ar 14 karatu auksiniai išdirbiniai, 
koralai kultūriniai perlai ir kitos brangenypės bei aukštos kokybės 
koralai, kultūriniai perlai ir kitos brangenybės bei aukštos kokybės 
zikos dėžutės iš Šveicarijos, Kristalas iš viso pasaulio, kalėdiniai 
ornamentai.

ROMAS IR DALĖ DAUKŠA Jus kviečia atsilankyti i

AVALON GALLERIES — 4243 So. Archer. Tel. 247-6969

Iki Kalėdų atdara nuo 9:30 vai. ryto iki 8:30 vai. vak. 
sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4 vai. popiet.

lutės, dieninės įvairių chorų 
programos, Austrijos Winter 
Time in Viena pari&a ir dar ke
letas kitų specialių parodų.

— Sofija G Ja d Įsius ir Matilda 
Jagminas Lš Marquette Parko 
gavo Amerikos pilietybę.

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. -6 3rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

nuo gilios senovės Šimkus. Pradėta “Malda už tė- 
padainuotos 5 įvairių 

gamtos grožio, gėrė- į kompozitorių suharmonzuotos

HOUSEKEEPER

Live in. Recently widowed Hanover 
Pk., 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.

837-5C94.

— Nick . Gedvilas' iš Spring 
Valley,, BU> gavo ankstyvą kalė
dinę dovanai Geroji j o' duktė 
Nellie E. Calder, sveikindama 
savo mielą tėvelį^su.^ar^ėjąnčio- 
mis Kalėdomis, jpTatesjė vięnę- 
ri'eriis m eta ms, jo prenurųęratą 
ir feifejo 3auę ;š<įesi^^H 
kanciais metais.

D t m 111 o 
Š2—M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

Tlkfcd >98 puumfltfl automoblllf 
liability apdraudimas pominlntef 

Kreiptu f
A. LAURAITIS 

4M5 So. ASHLAND AVK.
SRM77S ,.vA '

Lietuvis
mylėjo dainą ir muziką. Jis ją vynę’ 
sėmėsi
damasis didžiulių miškų ošimu, ’ dainos. Po to į estradą įžengė 
upeliu čiurlenimu, nepaprastu dviejų stovyklų jungtinis latvių 

• paukščių čiulbėjimu. Todėl dai-j choras ir padainavo 4 dainas.
na kiekvienam lietuviui yra pil-[Nuskambėjo choro aidai ir aikš 
nai suprantama ir artima jo sie
lai. Ką pripažįsta ir svetimieji, 
kad lietuvių tauta yra dainų tau 
ta. Nes lietuvį daina lydi nuo

" lopšelio iki šaltųjų kapelių. Il
gainiui daina tobulėjo, atsirado 
gerai išlavintų chorų ir pradėjo 
ruošti dainų šventes. Jos prade 
tos ruošti dar prieš pirmąjį karą 
ir buvo tęsiamos ir nepriklauso
moj Lietuvoj. Apie jas jau buvo 
plačiai rašyta, tai ir nekartosiu.

šiuo kartu noriu parašyti apie 
dainų šventę suruoštą Vokieti
joj. Tai buvo pirmoji dainų die
na pradedant nelaimingą trem 
ties gyvenimą. Ji buvo suruošta 
Wuerzburgo lietuvių stovykloj, 
1946 m. rugsėjo 8 čL Pati dainų 
šventė sudarė esminę iškilmių 
dalį kurią papildė dar ir kito
kio pobūdžio pasirodymai, šven 
tės išvakarės koncertavo Schein 
įeldo ir Hanau chrorai. Sekančio 
dienos ankstyvą rytą buvo iškel 
tos Lietuvos, Latvijos ir JAV 
vėliavos ir sugroti tų tautų him 
nai. Iškilmingose pamaldose 
giedojo Fuidos lietuvių choras. 
Po pertraukos vyko tarpstovyk- 
linės tinklinio bei krepšinio var 
žybos. Vėliau pasirodė Wuerz
burgo vaikų teatras su savo pa
ruoštu scenos veikalu. Dainų 
šventės programa prasidėjo 5 
vai. po pietų. Dalyvavo apie 500 
dainininkų, pasipuošusių tauti
niais drabužiais. Dirigavo muz. 
B. Budriūnas ir vėliau muz. V. <

S. KAZE BRAZDZ10NYTE,
“J „ PROGRAMOS VEDtJA

Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vaL vak 
Penktadieniais 9:30—10 va], vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374

garsiai nūs ueį geįmOs priežiūros darbus. Ji 
[yra Naujienų rėmėja ir, būda- 
jma Čikagoje, visuomet atšilau- 
:ko Naujienų raštinėje. Visiems 
[nuostabą kelia jds jauna išvaiz
da, energija ir gera nuotaika, 
nors yra mačiusi daug vargo, 
kol sukūrė gerą gyvenimą. Ma-j 
lonu Prisidėti prie sveikinimų ir 

įgerų linkėjimų. Ta proga dera 
padėkoti gerajam sūnui Stepui 
ir jo žmonai Nattsahis už auką 
Naujienoms.

— Ponia V. Pavilionis iš Ame
rikos Legiono Gem Swift posto 
Buvo pagerbta 3-ojo Čikagos 
distrikto sueigoje už darbus; Ve- 
jeranų ligoninėse. Jį yra to’ posto 
’Moterų,yįęneto valdyboje. A;.-

I? ^J-^LietovIu kalėdine progra
mai ATnirfšfmaš,tOArouhd6 ttie 
Worlds / Mokslb ‘ ir, x prambhėš 
muziejuje Bus'" gruodžio 7; dieną

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

SIUNTINIAI ] UETUV4 
Cosmos Parcels Express oorp- 

MARQUITTI OIFT PARCIUS SKXVKa 
LM1 W. *9f* 5L, Cblo«», HL — T»L WA 3-273? 

X33J Ik Cblo**, HL WMI. — TeL
V. VALANTINAI

— MoL ris, turinti namą Mar
quette Parko apylinkėje, ieško 
kitos moters kompanijonės. Vel
tui privalus miegamasis ir galės 
naudotis viso namo patogu
mais. Teirautis.

tel. RE 7-8105. (Pr.)

• JAV ekonominiai analizuo
tojai tvirtina, kad dabar žmo 
nes Išleidžia apie 60 bilijonų do
lerių per metus -drabužiams. 
195Ų metais išleisdavo tik treč
dali šios sumos.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
MARDA N0REISIEN1

WAS Weft SU CMexfo, m W52f • Tel WA M7E2
DMftUt pMirtnkimer rOiUr tvilrhr 

MAISTAS Ii EUROPOS SAND8LIU.

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 liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
ine tt e Parke.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
ap:e S18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

VALDIS
REAL ESTATE

2625 West 71st Street

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.

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

lyvausl Lietuvos J kryčių šokėjai. 
Ją paruošė Lietuvos gen. konsu
le, jųzė Daųžyardięnė ir Frank 
Zapolis. 'Eglutę ..parėdė Vyčių 
jaųniinas, vadovaujant Vandai 
Radavičięnei,.bei globojant LVi 
Tėvų komitetui.-. Muziejuje da-j

tę ‘sudrebino 120 vyrų ir mote
tu šokėju grupė, kuri mikliai pa 
šoko 4 tautinius šokius. Jiems 
vadovavo Batūra. Grojo Wies- 
badeno lietuvių stovyklos pu
čiamųjų instrumentų orkestras, 
vadovaujamas Obolevičiaus. Vėl 
tęsiama dainų šventės programa 
ir jungtinis vyru choras, diri
guojamas B. Jonušo, padainavo 
3 dainas. Vėliau tas pats choras, 
diriguojamas B. Budriūno, dar 
padainavo 3 dainas, šventę už
baigė mišrus jungtinis choras, 
kurio 6 dainas pasidalindami di- vo amžiaus gimtadienį. Jos sū- 
rigavo muz. B. Jonušas ir muz.1 nūs Stephen C. ir marti, gy^v. 
B. Budriūnas. i Marquette Parke, sveikindami

Dainų šventėje dalyvavo: Fui ją įr linkėdami dar daug šviesių 
dos, Hanau, Schweinfurto, Wuer metų bei tokių si 
zburgo ir Scheinfeldo lietuvių sė jos Naujienų i 
chorai, šventės organizatorium Nežiūrint amžiaus^ 
buvo muz. V. Šimkus, vyr. diri jyj-^ žvali ir guvi, dabar gyvena 
gentas : — B. Budnūnas. žiūrovų pas dukterį, dirbančią universi- 
buvo apie 5,000, atvykusių iš .teto administracijoj 
įvairių Vokietijos vietovių. Nu* 
leidžiant vėliavas, g— 
kambėjo trijų tautų himnai ir j 
ateičiai teikianti vilčių Marijos 
giesmė. Taip praėjo pirmoji dai 
nu šventė Vokietijoj, kuri paro 
dė, kad lietuvis savo tautines 
tradicijas stengiasi palaikyti ir 
gyvendamas tremtyje.

V. Vytenietis
(Naudotasi: “Pėdsakai”, 1946 

m. Nr.2.)

* — Sol. Genė Ugia^skienė pa- 
kviesFaRainuoti-. Neyv ^prko vy
rų choro Perkūnas konęerte-ba- 
liuje gruodžio 9. diena^Kullųro^ -y. • .U.* •" n* * * * . z \ ** ‘ .

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.

Call GUY
487-5600

Tuo reikalu Jums gali dan 
-padėti teisininko Prano Š u l 
paruošta, — teisėjo Alphons 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
gr IL 60608.

Graži, lengvai skaitoma i 
įdomi 250 puslapių knyga suB 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti.ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
, Autoriaus adresas:

. 7114 SL Campbell Avė., 
L G Qiicagq, rIL; 60629. r ;

— Muzikas Arūnas Ramins" 
kas akompanuoja poeto Ber
nardo Brazdžionio lyrikos ir dr. 
Juozo Briedžio kompozicijų kon
certe, kuris įvyks gruodžio 
10 d., sekmadienį, 3 vai. popiet 
Jaunimo Centre. Bilietai gauna
mi “Marginiuose”.

— Minint Kariu omenės atkū
rimo sukaktį Detroite buvo pa
gerbti jninėjime dalyvavę sava, 
noriai-kūrėjai: K. Daugvydas, bar yra specialios parodos: Tau. 
SL šimo'liūnas, K. špakauskas, tinės Kinijos meno bei dirbinių 
dr. V. Misiulis, T. čiunka ir B. paroda, 31 tautos kalėdinės eg-

MATURE PERSON OR COUPLE
Child care for infant plus lite house- 

Iwbrk in exchange for 2 bdrm. Town- 
j house. Ideal for retirees! Vicinity 
Woodale area. References required.

Call 595-2526

REAL ESTATE AGENTS
For dynamic expanding north side 
office. Must be 21 years or older. 
Full or part time. We prepare trai
nees for salesman exam. Weekly se
minars given at 5333 N. Lincoln av. 
every Saturday at 3:30 p.m.

BEN-J REALTY
239-8400 or 769-4920

PHYSICAL. FITNESS

attractive Female. Needed For Pro 
tein and Juice Bar and Physical Fit
ness. Club Located at 111 E. Wacker.

CONT \CT:
Camille or Peg at 861-1220

•Naujieną vadovybė ir Platinimo vajaus kometa kreipiasi 1 vira skaT 
jus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau- 
pirmūną pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį,

bet Ir' visos 4šeivtibs 
bendromis Jėgomis 

lotino lietuvišku rel

skaityti ir platinti NauKeM,;'atrira.do meeenrt^ kurie prisidėjo prie Pla
tinimo- vajaus labai yertin^onife^Jovaiiomfs naujiems

Mykolas Karaitis, sa v. Grand'-Shores mofelio^r Rezidencinio viešbučio, 
17350, Gulf Blvd., StA Petersburg, FL'33708, » 813—391-9753/ paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. ‘Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje, prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu it kitais, moderniais -įrengimais.

Mūsų bendradarbė Ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M- Miškinytė paskyrė' $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame ' Naujienų piknike. ■

— Adv. Charles P. Kai nepri
taria politikierių kelionėms rink
ti duomenis nedraugilkose Ame
rikai valstybėse ir švaistyti mo
kesčių mokėtoju pinigus. Apie 
tai jis rašo Southwest News- 

►ukakčių, pratę- Herald lapkričio 30 d. laidoje, 
prenumeratą. Jis pageidauja, kad iš tų kelio- 
;, p. Justina nių grįžę politikieriai duotų sa

vo raportus mokesčių mokėto
jams, kurie netiki pažadais, o 

Ji kasdien laukia veiksmų. Ten pat įdėtas 
jai padeda atlikti namų ruošos J. Kesner Kahn raštas, kad lat

viai dabar turi vergauti rusams. 
Minima Lietuva ir kitos komu
nistų pavergtos tautos.

BEST THINGS IN LIFE

Slate F arm L«1e Insurance Company

CONSTIPATION 
į Doctor proven ifigrędient 
requir&no prescription

TM A WIDOW in Arizona, on S.S in
come, have a mobile home on an 
acre. Would like to meet a sincere 
gentleman - who would relocate an l 
share expenses.

Have no dependents - in 
health, nondrinker or smoker. 

Lithuanian descent 
Write in English to:

Box 220 
Naujienos

1739 S. Halted St 
Chicago, HL 60608




