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dienį kreipėsi į Olandijos vidaus reikalų ministeriją, prašydamas j 
duoti jam tremtinio teises ir leisti pasilikti Olandijoje. Jis tvirti-

TRUMPAI IŠ VISUS

Jis prašo Olandijos vyriausybės pripažinti 
jam tremtinio teises ir leisti apsigyventi

AMSTERDAM, Olandija. Sovietų muzikas ir simfoninių or
kestrų vedėjas, praleidęs dvi savaites Olandijoje, praeitą pirma-
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RUSU MUZIKAS KIRILAS KONDRAŠINAS ATSISAKĖ GRĮŽTI Į RUSIJĄ
ria, kad sovietų valdžia, labai smarkiai varžo muzikus ir visus 
menininkus. Jis turi tris suaugusius vaikus, gyvenančius Mas
kvoje, bet jis pats su žmona daugiau nebenori grįžti į Sovietų 
Sąjungą.

Kondrašiną smulkiai
- apklausinėje

Kirilas Kondrašinas ne vieną 
kartą jau važinėjo į užsienius 
ir vadovavo keliems dideliems 
simfoniniams' orkestrams. Rusi
joje, Maskvoje,! jis vadovavo 
Bolšoi teatro orl|estrui kelis me
tus. Jis kelis kartus buvo išleis
tas į užsienius orkestrams diri
guoti ir groti.. Jis yra buvęs ir 
AmerScojė. Jam 'yra labai gerai 
žinomos muzikų gyvenimo sąly 
gos laisvajame pasaulyje ir So
vietų Sąjungoje. Ji$ jau anks-

. čiau planavo išvykti iš Sovietų

SAARBRUCKEN, Vokietija. 
— Hitleris, Goeringas ir Goebel 
sas nebėra Saarbrueckeno gar
bės piliečiai. Kaip praneša, to
kiais žodžiais atsakė šis miestas 
Į kai kuriuos priekaištus. Mies
to autoritetai paaiškino, kad 
teisininkų išaiškinta, jog asme
niui mirus, su juo pačiu išnyks
ta. ir jo garbės pilietybė. Kas 
liečia Hitlerį ir jo kitas “viršū
nes”, jiems suteiktoji garbės pi 
-lietybe nebeturi - reikšmės. -•

WASHINGTON. Alfred

IRANO KARIAI YRA PASIRUOŠĘ PALAIKYTI TVARKA KRAŠTE

Kansas City tampa stambiu Amerikos administracijos centru. Ten tvarkomi 
dėlės Amerikos dalies valstybės mokesčių rekordai.

' 4 • ZL T ' __ ii *

(li-

Kariškoji Irano vyriausybe yra pasiruošusi 
pasitraukti, jei šachas pageidautu

TEHERANAS, Iranas. — Irano žibalo versmių ir valyklų dar
bininkai. prieš porą savaičių grįžę į darbą ir pradėję tvarkingai 
gaminti aliejų ir įvairias degalų rūšis, pirmadienį vėl metė dar
bą ir uždarė visą gamybą. Aliejaus gamybą saugojantieji kariai 
i?leido darbminkus ir prižiūri, kad niekas nepagadintų brangių 
mašinų. Niekas neareštuotas, niekas netardytas.

Paaiškėjo, kad Paryžiuje gy- . —----- ■ -■ -----
venantis maišto vyriausias va
das A. Chomeini Irane dar turi v 
didelės įtakos, jeigu jo patvar
kymų klauso mokslus ėję ir alie 
jaus pramonėje dirbantieji dar 
b;ninkai. Vyriausybė yra gavusi 
iš šacho įsakymą daboti, kad ne 
būtų sugadinta nei viena bran
gi mašina aliejui valyti ir žiba- 
lui iš gilumos traukti. Vyriau
sybė buvo paskelbusi visą eilę 
dekretų apie darbo metimą, bet 
nieko tie dekretai nereiškė. Cho 
meini pranešimas jiems turįs , 
daugiau įtakos, negu premjero n's Pre^ių judėjimas, todėl jie 
kalbos ir įsakymai. ir pakėlė dolerio kainą. Preky-

Pakilo dolerio kaina
CIURICHAS. Šveicarija. — 

Dolerio kaina, pradėjusi kilti Ja 
ponijoje, pradėjo kilti ir kitose 
rinkose. Japonijoje doleris paki 
lo keliomis jenomis, bet nieks 
pasaulyje nežinojo, japo
nai pirmieji pradėjo kelti dole
rio kainą. Dabar paaiškėjo, kad 
Japonija ir JAV pasirašė naują 
prekybos sutartį, kuri geroka 
padidins prekyba. Nauja, sutar
tis patiko japonams, bus didės-

pre^u. Olandijoje jiš ryžos ne- WASHINGTON. —' 
grįžti i Rusiją, kol ten bus ko- Kahn, prezidento Carterio skir- 
munistinė santvarka ir valdys tasis prieš 
maršalai su policijos pagalba. •

OlandĮos minisferis 
užtruks trfs dienas

KITAS NUSIKALTĖLIS ORGANIZUOJA 5

“ca- 
tLras” įsakė ištirti, ar Illinois le- 
I gislatūros ir Cook apskrities 
į tarybos nubalsavimai patiems 
j.sau pakelti algas pažeidžia ad- 

Olandi jos policijos pareigūnai, i minist akcijos savo noru prisi- 
isklausinėjus' Kondrašiną, jam rimtas ‘taisykles. Tas Kahno žy- 
prariese, kad už trijų dienų vi- gis yra pirmas investiguoti al
sais reikalais - ministeris pas- -gas, kokias visuomenės rinkti 
kelbs sprendimą, Kondrašimas'-pareigūnai nutarė sau pakelti, 
policijai pasakė, kad-jis, jeigu j BQNA Vak _ Vokietija.

(dpa) skelbia, kad jau 33 metai 
kaip po karo’ Federalinės Vo 
kiečių Respublikos teisingumo 
įstaigos tebepersekioja karo mi

ra-

Apgaudinėjo žmones Clevelahde, o dabar ‘ 
Gijanoje turi 8,000 tikinčiu sekta

GEORGETOWN, Gijana. David Hill, o dabar pasivadinęs 
binu Emaueliu Washingtonu. pareiškė Amerikos laikraštinin
kams, kad jis jau turi sudaręs naują tikybinę sektą vietoj išsižu
džiusios Jim Jones sektos. Jis pareiškė, kad jau turįs 8.000 ištiki
mų narių, kurie ne tik meldžiasi, bet klauso visų jo įsakymų.

., ? NEĮ^įF ^UhFęERLAi
'! VAŠINGTONAS." ---*

, Saugunjo Apdraūdos ..K>titdto 
pranešimas riešui į 
kad federalinės taisyklės, reiks.

’ laujančios kadJ aūtomobili". cu-
I retų stipresnius bamperius, 
vartotojų i 
akcidentų tyrimai parodė, jog 
susitrenkimo atvejais jokio skir 
tumo nebuvo.

kalbos ir įsakymai. ir pakėlė dolerio kainą. Preky-
Premjeras gen. Ožeri šeštadie ‘ b°s didėjimas yra geras ženk- 

nį ir sekmadieni pasakė kelias paS’ f°dėl doleris šiek tiek paki- 
svarbas kaffiis, ; AL

|kiai išdėstė,-kad kariuomenė iie kijo -ripkoje yž: doleri 1-
autuvu įeis fanatikam^' "tikybinį
parodė, sustabdyti, progreso, kurį pasHr-dį^np^. .ųolem, . pa^ran-

leis fanatikams
iai

£ skirtinėmis

tiniais dešimtmečiais yra pada- septyniom jenom..
riusios įvairios vyriausybės, da-,4. V , ,

>, yra į bartinio šacho prižiūrimos, GV- 
apvylimas, kadangi!venimo standartas gerokai padi

galės, tai 4 sovietų Rusiją nie
kad nebegrįšiąs, tuo tarpu jo 
žmonar Nina tokio aiškaus pa
reiškimo nepadarė. Maskvoje
pasiliko trys josios vaikai: jai Utėlius ir nacius, bet tas dar 
gali ’ateiti noras vaikus aplan
kyti. Olandams šitoks atsakymas! 
nepatiko, bet jie tokius pagei
davimus respektuoja, nors visi 
vaikai jau yra suaugę. Manoma, 
kad Kondrašinui leis apsigyven 
ti Olandijoj.

Sunkiai sužeistas
Aliaskos senatorius

jbas dar toli gražu nebaigtas. 
Šiuo metu vis dar iš įvairių Eu
ropos kraštų, ypač iš Lenkijos, 
kiekvieną mėnesį yra 
skundų. Teismuose šiuo

i bylos tebevedamos prieš 
14,000 kaltinamųjų. f

Nuo 1945 metų iki šių 
pradžios išspręsta jau 84,403 
bylos, iš kurių 6,432 nuteisti, iš

naujų 
metu 

i apie

metų

ABCHORAGE, Aliaska.-AIiasj 14 mirties bausme ir 164 vi- 
kos senatorius Stevens, bandy-Į 
dainas nusileisti Abchorage ae-į 
rodrome, labai sunkiai sutrenk-j ^Š^urge.
tas ir sužeistas. Kartu su juo j HAMBURGAS. Vakarų Vo- 
skridusi žmona buvo vietoje už-Į i^etija. Die Welt iš Santiago 
mušta, o jam pačiam sutrenkta Į gaunamomis žiniomis, paskuti- 
galva, paliestas sprandas ir su- j niais laikais Pietų Amerikoj, ne 
laužyti trys šonkauliai. Pradžio į paprastai padaugėjo keistų, ne- 
je manyta, kad jis nepajėgs atsi J— ‘ 
gauti, bet dabar aiškėja kad jis 
stiprėja ir apsigauna. Tuo pa
čiu metu gyvybės neteko lėktu
vo kapitonas ir jo pavaduotojas.

sam amžiui kalėti. Nacių nusi
kaltimų bylų centralė yra Lud

KALENDORfiLIS
Gruodžio 6: Ašelė, Mikalojus, 

Taute, Gintra, Tolutis.

Saulė teka 7:02, leidžias 4:20.

Oras saulėtas.

žinomų, daugiausia UFO vadi
namų objektų skraidymai, ypač 
aplink kalnus, kur randasi tie 
paslaptingi “keliai ir braižiniai, 
pavadinti senovės astronautų iš 
kitų planotų “aerodromais”. 
Buenos Aires tvirtinama, kad 
Argentinoje tų objektų dažnu
mas ir daugumas turi pasaulinį 
rekordą

Savo laiku David Hill Cleve. 
lande vertėsi apgaudinėjimu 
laiškais. Prižadėdavo laiškų ga
vėjams kalnus, o kai išgaudavo 
didesnę pinigų sumą, tai priža
dėdavo “dangaus karalystę”. 
Kai pateko į prokuratūros ran
kas ir nujautė, kad be kelių me 
tų kalėjimo negalės apsieiti,, tai 
dingo.

Šiandien Gijanoj jis 
Įtakingas vadas

Laikraštininkams jis pareiškė, 
kad jo sektos nariai jį gerbia.! dėlto kad Prezidentui daugiau 
už jį meldžiasi ir jam neša au- rūpi išleisti krašto apgynimui, 
kų, kad jis galėtų gražiai ir iš- bet mažiau lėšų socialinėms pro 
taigingai gyventi. Jis pabrėžė,' gramams, 
kad jo sektos nariai, ne ameri-} 
kiečiai, bet daugiausia iš Gija- j 
nos gyventojų, gali nusižudyti, • 
jeigu jis. sektos pripažintas va
das, jiems įsakys, bet jie galės 
ir kitus nužudyti, jeigu jis jiems 
palieps. Rabinas Washington 
nieko blogo nematęs sektos na
rių savižudybėje. Jis savo na
riams nepatariąs nusižudyti, nes 
jie naudingesni gyvi. Rabinas 
Emanuelis yra apdairesnis už 
Jim Jones. Jis bet kada gali pri
eiti Grjanos ministerio pirminin 
ko ir pasitarti su juo sektos na
rių reikalais. Jie padeda prem
jerui, o premjeras jiems.

RASESVARBIAU
VAŠINGTONAS.

lyderiai pareiškė prezidentui 
Carteriui. kad kovoti prieš inflia 
ei ją didesnės bedarbės sąskaiton 
gali privesti prierasinių riaušių 
dėl darbo ir gali pakenkti jo ad- 
. mini st racijai. Po mitinge Bal- 
tuosiose Rūmuose, Miestų Ly
gos (Urboan League) prezdentas 
Vemon Jordan pasakė reporte
riams esą jis pats ir kiti juodžių 
lyderiai esą rūsčiai susirūpinę

— Juodžių

“Naujasi federalinis bumpe- 
rių standartas, padarius devjr- 
nus kompaktinių ir pusiau kom
paktinių modelių 1979 metams 
ir kelerių senesnių metų’ atspa
rumo (susitrenkimu iš fronto 
ir iš užpakalio važiuojant 5 my
liu greičiu per valandą) jokio 
skirtumo nepastebėta. Dėl to 
“naujas federalinis bumperių

dėjo, daugelis jaunų iraniečių 
baigė aukštuosius mokslus ir įsi 
traukė į valstybės administraci
jos darbą. Premjeras sekmadie
nio kalboje aiškiai pasakė, kad 
karo vadovybė neleis fanatikams 
išvyti dabartinį šachą iš Irano 
ir neleis atiduoti vyriausybės fa 
n atikams.

Irano spauda ir radijo stotys 
pranešė, kad sovietų valdžia fi
nansuoja Chomeini vadovauja
mus maištininkus. Jis turi pa_

standartas yra apgaulė (šia if- kankamai pinigų agentams siųs 
roud) pasakė Ben Kelly, minėto i Iraną, Iraką ir kitas kaimy-
instituto vyr. viceprezidentas.

GAZOLINO ATSARGOS

VAŠINGTONAS.
tiekimui per šią žiemą, neskai-

ni nes valstybes, o šie prieš tre- 
jis metus pradėjo ruošti maištą. 
Sovietų valdžia nori, kad Irane 
būtų suirutė, krašto gyventojų 

_  Gazolino UarPe nebūtų reikalingos santai 
kos ir Irano karo jėgos visai su-

Zremg nebus tokia 
jau saTfa J

CHICAGO, m. — Spalio mė
nesį ateities spėjikai pranašavo, 
kad šiais metais žiema būsianti 
labai šalta, patarė visiems iš 
anksto pasiruošti ir apsisaugoti 
nuo šalčio. Tokias žinias ateities 
spėjikai išskaitę iš žuvų, kurios 
anksti pradėjo ieškoti šiltesnės 
ir saugesnės vietos didžiuose 
ežeruose. Gruodžio pradžioje ke 
Ii Amerikos mokslininkai, dir
bantieji prie oro biuro, tvirtina, 
kad šių metų žiema mažai kuo 
skirsis nuo kitais metais bu
vusių žiemų. Gruodžio pradžio
je buvo kelios šaltesnės dienos, 
bet dabar reikalas keičiasi ir tas 
pirmas šaltis ilgai nesitęs.

WAX- aa ------

tant vieno kito laikino pritruki silpnėti^. Jeigu valdžia patektu

{ — Amerikos ir sovietų atsto
vai Maskvoje pradėjo pasitari
mus naujai prekybos sutarčiai 
aptarti. Amerikiečiai pirmiau
sia įteikė rusams protestą dėl 
žiauraus elgesio su usijon nuvy 
kusrais JAV biznieriaia.

VENECUELOSŠEFU 
IŠRINKTAS HERRERA

Venecuelos opozicijos vadas 
Luis Herrera Campins pirma
dienį prezidento rinkimuose lai 
mėjo balstų kiek daugiau už vai 
džios kandidatą Luis Pinerua 
Ordaz. Spaudos pranešimas skel 
bia kad gautų balsų didumo 
skirtumas, nedidelis, tik Herre
ra turi nepalyginamai didesnį 
populiarumą negu Pinerua, ir 
yra įtakingas lyderis savo So
cial Krikščionių partijoje, kuri 
yra tarptautinės Krikščionių 
Demokratų partijos skyrius.

mo vienoje kitoje vietoje, turė
tu pakakti, didžiosios dvi kom
panija pienėse Energijos De
partamentui. Gazolino pritrūko 
Shell Oil Co., bet neabejojama 
kad iki naujų metų pradžios ir 
ji susitvarkys, o tai palengvins 
spaudimą į Amoco, kuri prade
da pritrūkti high octane bet 
švino (unleaded) gazolino. Te
xaco pranešė šiuo metu gal 
šią mažinti gazolino teikimą 
vo pirkėjams, bet tikisi kad 
bus reikalo mažinti.

tek
sa
ne

BEGINĄS IR SADATAS 
VYKSTA Į OSLO

— San Francisco taryba leido 
premjeras Beginąs ir Egipto 
prezidentas Sadatas ruošiasi ke 
lionėn į Oslo, kur šių metų gruo 
džio 10 dienų jiems bus įteikta 
Nobelio taikos premiją. Kiek-1 kos sutartį liečiančius dalykus. Į šališkai

vienas gaus po 80,000 dolerių, 
j Jie turės pasakyti kalbą aukš
tiems svečiams. Manoma kad 
savo kalboje praktiškų dalykų 
jiedu nelies. Manoma, kad Os
lo mieste jiedu turės progos ap
tarti kelis abiejų valstybių tai-

į tikybinių fanatikų rankas, tai 
visame krašte prasidėtų suirutė 
ir įsigalėtų Maskvos agentai.

Aliejus ir įvairios rūšies dega 
lai yra pačios didžiausios kraš
to pajamos. Į metus aliejaus ga
myba. atneša du bilijonus dole
rių. Sustojus šioms pajamoms, 
nukentės visa krašto pramonė.

Irano šachas 
riais politikais, 
daryti pastovią 
bę ir suvaldytų 
tikus, šacchas žino, kad kariai 
nėra politikai ir kad krašto gy
ventojai nemėgsta griežtos vy
riausybės. Kariškių pravesti arės 
tai ir paruošiamieji darbai karo 
teismams daugelį sukrėtė. Prem 
jeras Ožeri pareiškė šachui, kad 
jis mielu nori pasitrauks, jei
gu šachui pavyks susitarti su 
politikais, sutinkančiais sudary-

tariasi su įvai- 
kad galėtų su- 
krašto vyriausy 
tikybinius fana

Paskoloms pakėlė 
nuošimčius iki 10.25%

CHICAGO. Ill. — Chicagos 
First Federal Savings and Loan 
Associaion pakėlė paskoloms 
nuošimčius iki 10.25%. Praeitų 
metų gruodžio mėnesį First Fe
deral davė paskolas už 8,5% me 
tinius nrrX;mčius. o šiais me
tais jau rikč’ė žymiai daugiau.

*’ laukti, kad nuošimčius 
pakels ir kitos taupymo bendro

CHICAGO. — Dr. Paul O’ Ke
efe. limpamų ligų departamento 
Lojolos universitete pirminin
kas praneša, kad nauji skiepai 
nuo plaučių uždegimo jau gauti 
ir pataria įsiskiepyti, ypač se
nesnio amžiaus žmonėms. Nau
jieji skiepai tinka apsiginti nuo 
14 rūšių plaučių pneumokokais 
uždegimų.

ŠALT LAKE CITY. Utah vals 
tijos aukščiausias teismas tris 
dienas prieš ekzekuciją mirties 
bausmę sustabdė dviem pikta
dariams plėšikams Piere ir And 
rews, kurie buvo nuteisti už kan 
kinimą ir nužudymą trijų žmo
nių apiplėšimo metu. Teismas ti nauią vyriausybę Iki šio meto 
ekzekuciją sustabdė kai advo- šachaTvaldė kraštą pagal kons- 
katai ėmė prikaišioti, kad Utah tituciją, duodančią jam didelę 
mirties bausmės įstatymąs esąs galią, bet jis nesibijo tartis ir 

apie konstitucinę monarchiją.

Jam labiausiai rupi krašto gy
ventojų gerbūvis ir krašto ap
sauga. kad neįsigalėtų Maskvos 
agentai.



GAIDYS IR ŽEMČIŪGO GRŪDAS -

I

(J. A. Krylovas, PASAKĖČIOS, vertė J. Valaitis, iliustruotos, 210 
psl., kaina $4, gaunamos Naujienose).

Nišmanėliai taip sprendžia visiškai: 
Jei ko esmės nežino, Ji^ms vieni niekai.

Mėšlynų bekapstydamas, atrado 
žemčiūgo grūdą čia Gaidys 
Ir sako: “Bevertis daiktas šis 
Netinka net ir badui.
Ir paika gi, kad jį taip vertina aukštai, 
Man būtų daug mielesnis štai
Mieželio grūdas: jis nėra reikšmingas, 
Vienok maistingas”

Balys Gražulis 
AUKSINIAI METAI

Jaunimas, sekdamas vyresniuosius ir eidamas jų pėdomis, 
pratinasi prie bendro darbo lipdant senį besmegenį ...MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS

Dėsto RIMAS NERIMAVIČIUS

MODERNIŲ INTELEKTUALŲ PORINGĖS
Modernių laikų intelektualai 

— premijuoto romano “Sauja 
Skatikų”laureatas Kazys Alme 
nas, ‘^Metmenų’5 žurnalo redak 
torius prof. dr. Vytautas Kavo
lis i/ frontininkų Bendruome
nės ąrbą (f) LB l/iambasado- 
Gus*/ XYashingtone Algiman
tas Gureckas irekordavo savo — - _ ...
pokalbius ir j ųpą paskelbė pa
sauliui “Akiraęįų”-2 numery.

Apie ką sįe^try# intelektua
lai kalbėjo* nUJToš|uš*^ų pūsi“ 
kalbęjimo ^ti*aukgs,ltuęią skfai 
tant patariaipa^ protarpiais už
siimti nosį:| į

i$; Ameri
kos Į^emli į \ęių^kąią:, visu'o- 

. menę,'ties' čfe tos analogijoj ja 
bai pras^v^ta, /tačiaiT" įdomu- 
?ao ' Žino
ma, įįnūsuosB'dėl ^ŠdinamĮįių 
“lunatic fringe” jaudintis arba 
net pasi-3StSijaudip- 
tumė, gaP ir^nerfeknlinga. 
Tačiau man įdomu parT aplin
kybė; kąd/Jie egzistuoja ... 
Manijų pati egzistencija yra 
nesup rtfhfa ni a! * Nė’sup ran tam a, 
ko tie žmonės nori. Galima tar
ti, jSgijtidš varo bejėgiškumo 
jausmas. Bet kodėl į tą pusę, 
kodįl taip kvailai? -

Gįzreckas:: Tačiau mūsų vi- 
sųoiįencj, man atrodo, yra dar 
kitą§ aspektas. Irgi būtų gali
ma toleruoti tuos žmones, ku
rie yra užėmę tokias absoliu
tiniai kraštutines pažiūras ana
pus satyros. Tačiau man susi
daro įspūdis, kad jie yra nau- 
dojami kai kurių institucijų, 
Įkyrios turi didesnį svorį. Na, 
ir spauda infiltravo. Konkre
čiai, — “Naujienos”, šiaip jie 
būtų labai neefektingi. Ekstre 
mistams sunku rąsti bendrą 
kalbą, nes ekstremizmai retai 
būna tos pačios rūšies. Vienas

ekstremistas kitam ekstremistui 
durnu atrodo!

Almenas: Kiekvienas durnas 
savip.

Gurėckas: Taigi, tačiau pas 
mus jie rado bendrą kalbą. 
Man atrodo, kad tai iš šalies or 
ganizuojama. Organizuojama 
ne' visai kvailu žmonių, sie
kiančių tam tikrų politinių tik 
siu ,tam tikru dezorientaciniu 
tikslų musų visuomenėje. Juos 
naudoja tiesiog kaip įrankį. 
Juos kurstant, remiant, duo*J 
dant jiems tribūnų ir tam'tik
rą pripaziūimą tai yra pla
ningas .darbas. ’ 6 lai jau ’su
daro didesne” problemą: Pavyz
džiui, buvo' demonstracija prieš 
Jaunimo Centrą. Ten buvo ro
domi iš' Lietuvos -atvežti 
inaiL Aš vieną iš jų esu matęs 
— ^Senelių, godoš”. Jauv nekal- 
tesnį'filiną Sunku atrasti bet 
kur/ne tik anapus, bet ir šia
pus. Bet buvė demonstracija,' 
buvo net pasišaukti naciai ir 
nors tai sukompromitavo eks
tremistus, tačiau efektas vis- 
tiek buvo atsiektas. Dabar jau 
Juninio Centre filmų Lie
tuvos nerodo, ir, tu r būt, nero
dys labai, ilgą laiką. Oi, kas pa 
sidąro! Jau ųėra ignoravimas.

Visi žmonės dabar šneka, 
kad dų Altos daktarai tarėsi 
su (f) LB atstovais, sveikino
si su čia fmininiu Gurecku ir, 
anot Railos, susipaškuoijo sa
vo rankas.

Baigiant šį labai nemalonų 
dalyką, pasiklausykime seną 
politinį dzinguliuką, skirtą mi 
riiiuų trijų intelektualų pasi
kalbėjimui:

Šoko driskius ir skat malins, 
Skurdžius laikė už skvernų,- 
Ei, vyručiai, duokit ruimo! 
Šaukė, klykė jie balsu.

Savojau apie laikoj tingy. 
Kada nert.ks darban važiuoti. 
Kuomet tau nieko nebestinga — 
Gali sau švilpaut ir dainuoti 
Kaip pensininkui tinka.

Pagyventi dar bus varta.
Paliko man, Dievulėli, 
Neišragauta, nedagsrta . . . 
Tad skrisiu bitinėliu 
Į žiedą man atvertą.

Deja, »r»vyksta taip kaip nori.
Atėjo metai tie auksiniai, 
Bet lėk, kai reikia saugot svorį. 
Tai pilvą skauda, tai krūtinę — 
Ir gerk, žmogus, jei nori.

Gi pa keli aut, pasižvalgyti 
Spėkų nėra, pinigo gaila . . . 
(Mat norisi dar pataupyti.} 
Vistiek gyvenimas- dailus, 
Tiktai nėra kuo pasigirti.

Anksti iš ryto vaikštinėju. 
Iš paskos šuniukas bėga. 
Pasidairau, apžiūrinėju . ' . 
Taip valanda gera prabėga > 
Kol mudu pasi vaikštinėja m. t '

Pareidamas dienraštį parkui 
Vėliau sava spauda ateina. ,.to- 
Be to, aplink namu’; darby 
Kasdien atlikti man priseiąa,. 
Tvarka visur labai svarbuF *' 1

r . ••
Pavalgius lova traukte traukia. 
Pasnaust ir pasvajoti gėrė.' “ • 
Taip vietinės spaudos sulauki, Į. ? 
Čia dar krautuyėr žmona- varo:
— Išpardavimas-— jinai šaukia. r'’

: . . . ’? '.k .• ■: ■ 1 ū'i

Pavargęs vakarienei grįžti. . 
Laikai užsukti tėleviriją/ 
Pasineri ir. užęijRHrstt-.niJF, < 
Tarytum kokią viziją « -Sekr ir Hažnaj’nirts ’ ‘ ■ofluU ”

ii r''}:; reikia f j į jr;
Dienele greit prabMą.-^
- Ar nenuebodu^kį fe _
Dažnai ikoksJkoląga. 
Iš pykčio,^žmogus.iznęt suyirpi 
Tefriūsia,^darbą’ ka^ pafrtėgoV——’

Tiek tjnginiŲ aplink, .regėt. , - t 
Visi 4aBai- geraiz gyVena?* j

Kada kiti nuo darbo stena. f

Nevienas darbą prasimano... _
- Vienai-poežaiėėilrt’otėv 

O antrą*;yąrgsta prįe;romano 
Pcp?ut?s v:š« dažus tėplioja 
DaH?n?hkėrr.iš' 1 imaro.

. Dar kits atsiminimus rašo 
O neprisimena ka valgė. 
Matyt -jo būta tikro šašo, 
Ilgai galando draugams dalgį 

. Ir dar išleisti dolerio paprašo

Va, .čia ir aš eilė* kuriu.
(Kol kas paveikslu *e*epau) 
Bef aš juk talente turiu, ■ 
Šita aš naf-c arškrat -matau, 
Todėl visad save giriu- '

Ot, veikla visuomeninė 
Ir man staiga parūpo. 
Kartais praver»*j ir nAr’gšnę 
Kol dar nenustoiau ūpo. 
Darbuotis dėl Tėvynės.

Tik bendradarbia, mano 
Nesygyvenami. paiko k i. 
Kiejcvler?^ |ci*ąio išmano, 
V:« kita trvp^a šoki — 
Neklauso žodžio mano.

Tarp mūšy šnekant, tik aš vienas 
Nusimanau, žinau puikiausiai 
Bet jiems kalbi tartum j sieną — 
Nors imk*ir šveisk į ausį! 
Tesaugo mane Viešpats Dievas!

Senatvėje nereik skubėti 
Kam nervintis, karščiuotis. 
Reik filosofiškai žiūrėti, 
Su kito nuomone skaičiuot U 
Ir kuo ramiau^ kalbėti.

Bet seniams maža laiko.
O jautrūs ir pikti, lyg širšės. 
Reikėtų taip kaip aš, su saiku. 
Nebent esu perdaug įniršęs — 
Tada manęs įau nesulaiko.

Blogai su reikalais Tėvynės. 
Čia trūksta tautinės drausmės. 
Tai vyksta Žalgirio kautynės — 
Be reikalo ir be prasmės 
Eikvojam jėgas paskutines.

Vieni į Lietuvą važiuoja. 
Kitiems reik viską reformuot. 
Trečiy vaikai tenai flirtuoja, 
O reikia ką kalbi žinot. 
Nevieną ten jau sužvejojo*

Manieji buvo ten nuvykę, 
Tokip vaiky, yra nedaug! 
Čia okupantui nepavyko — 
Manieji šaukei — Ruski, lauk! • 
Tikrai,; sąk*u> atsitiko. k

' Tos painiavos Visai nebūty, • < > 
Tėvynėj g^ laisvė aušty —r 
Ru?b imperija veikiai supūtu 
'Veiksniai manęs' iėi atšakiausty.

• Esu Ąš stipraus.būdo. UiJ.,

Petisininkaifpvisar nebloga. 
Tik laiko to pritrūksta 1 •. 
:Ir gąsdiną mažiausia sloga. 
-Mintis dar retkarčiais padūkšta,

< - Bet > nežinau j£u( kpfcia proga.

jTik kai pažiūriu aš i būrį
* Tyliai cusėdusiy našlių,

' i ( *St5ri
; v JskuL , t

šGal gilfine ir l ma^e jau žiūri?" 
iri IS KARIO

Mikė Melagėlis, atvykęs kar
tu su dipukais iš Žemaitijoj į 
Ameriką, išmoko modernios ma
tematikos ir keliavo po Ame
riką juokindamas ir stebinda
mas žmones. Vienoje Marquet
te Parko tavernoje jis taip aiš
kino:

^įdomiausias mokslas yra mo
derni matematika. Sakykime 
Algiukas yra tik vienerių me
tų, o jo tėvas turi 30 metų. Po 
30 metų tėvas turės 60 m., sū
nus Algiukas pusę jo metų. 
Kai tėvas sulauks 90 metų, tai 
Algiukas tūrės tik trečdalį jo 
metų. Taip metų skirtumai tarp 
tėvo ir sūnaus vis mažėja ir 
mažėja, kad atėjus tam tikram 
laikui jų amžiaus metai turėtų 1 
susilyginti. Kad tai gali būti ro-‘ 
do šis pavyzdys: vienas išva
žiuoja į kelionę kuinu, o antras 
išvažiuoja tuo' pat keliu geru 
arkliu už valandos ar už kurio giminės mirtis, 
laiko paveja tą kuiną,” . . .

Visi klausėsi nustebę Mikės 
Melagėlio modernią matematiką 
ir buvo linkę jai tikėti. Tik An_

!‘lSiSl0J° "j ba« ir atsiga’uti -^rbė/oaug“ lavonų matyti 
p ’ į reiškia šaunias vestuves.

LAZDA nieko gera nežada, tik nuolatinę baimę. 
Vaikščioti ja pasiremiant—liga, vaikščioti su kriukiais 
— praleistuvystė, matyti daug lazdų — nuostoliai ar
ba elgetos likimas. , ? ‘

LAZDYNAS su riešutais reiškia didelius pinigus, 
taip pat sėkmingas vedybas, bet nuskinti riešutai reiš
kia ašaras.

Pagal senų lietuviiką sapnininkų
(Tęsinys)

LANGINE medinė reiškia uždarą sueiga su moteri
mis arba vestuves, geležinė — nesantaiką šeimoje.

LAPAI, jei žali, reiškia gerą sveikatą, o džiūstą ar 
nuo medžio krintą — ligą-

LAPE yra apgaulingos moters ar mergaitės simbo
lis, ją vaikyti — barniai ir nesantaikos su moterimis, 
užmušti ją — išsigelbėti iš apgaulingų moterų. Draugiš
ka lapė reiškia meilę nedorai moteriškei ar apgaulingam 
asmeniui. (gg

LAŠINIAI nieko gero nereiškia ir nežada. Pjausty
ti lašinius — tikėtis artimo asmens mirties.

LAUMĖS JUOSTA rytuose yra geras ženklas dėl 
neturtingų ir dėl ligonių, o vakaruose — dėl sveikų ir 
turtingųjų. Laumės juosta virs galvos —artimo asmens

| LAUKĄ dirbti — turtas, būti lauke — persekioji
mas ir apgaulė.

LAVONAS reiškia daug nemalonumų^ bet pačiam

— Mano senoji matematika 
rodo, kad tarp Algiuko ir jo tė
vo buvo ir pasiliko 30 metų, ne
žiūrint, kad jie gyventų tūkstan
tį metų.

K. Petrokaitis

Pagyrų puodas

— Aš valgiau daug jautienos 
ir dabaj esu stprus, kaip jau
tis, —i gyrėsi Algiukas savo 
draugui Gediminui. Gediminas 
jam atsakė:

— Keistas dalykas: aš visą 
laiką vaikau žuvų, bet plaukti vi
sai ^nemoku.

LEDĄ matyti žiemą nieko nereiškia, vasarą~ .vis- 
kas gerai seksis, ypač staybose, tik ne tiltų statyto- 
jams: jiems reiškia visišką nesėkmę ir gėdą.

LeLIĄ nešioti ar su ja žaisti — visai nereikalingi 
rūpesčiai ir vargai, kuriais bus sunku atsikratyti. -.<• ■

LEKAJUS nieko gero nereiškia, tjk vargą’ir.paže- 
ir.j.ne-o šeimos draugas gyrė vyrą* minima, o bendradarbiautojams su priešu dar 

ir sakė, kad jis yra gerai apsi- apykantą.
skaitęs ir viską žino. “Nebūk 
paikas: tuo tarpu jis dar nieko 
net, neįtaria’’, afsakė žmona.

u

: (t-1/ 'T' v 1 
v ” -f

LELIJĄ matyti ar ją ųpstytiT-r; išsipildys tąvn ..sva
jonės arba norai, bet leliją, matyti žiemą —-nustosi 

i garbės. n J> 7:Z i
1/ uuor 17 (ir

stanti ar užgęsusi nuostoliai, tamsia i-degantį-jefik 
pa: reiškią kietą šjrdj spaudai bei stokis®?
sįšyietimo. ' “

tiškųmą, nelaisvas arba svetimas ar
kalėjimą. Laikrodžio grandinėlė - laįureį^iu^ tur
tingumą, be laikrodžio — panieką. v

LENKTYNES sapnuoti ar joti lenktynių arkliu — 
didelė garbė, bet jei tave pralenkia- — saugokis paže
minimo, jei tu pralenki — gera sėkmė visuose ręjka- 

Huose. .

Smjrdjįui g/jjva apsmuko, 
Susi d r ąsk ė sk n r ir..-d a i, 
O iš jų visų teliko

Xojaiis arkot p<kr aristas pagal moderniųjų laikų picinį.

e > ra trys žmonių rūšys: 
kurie aukoja ir remia, kurie 
neaukoja ir niekam nieko ne
duoda, tik nori gauti ir kurie

Girdžiu — skambėjime dienos, 
Auksinės bangos Dauguvos, 
Balsus nusinešė dainos.

Ar ten dainuoji, ar meldies, 
Kalbėdamas iš pat širdies, 
0 brolis brolio negirdės.

Tikiu — sulauksime dienos,
Vaikai abipus Dauguvos,
Balsingai.vėl susidainuos.

V. Jonikas, “Lydėjau viešnią vėtroje”

Magaryčios
o Rinkiminėje kampanijoje 

__  vienas politikierius pakaltino1 
j savo varžovą, kad jį valdo ir

patys neaukoja ir kitiems pala j leidžia tėvas, tik blogiau j 
ria taip daryti, i>arant šventines; ----- ----- • 1 - -
rezolucijas, patartina visiems1 
įsirašyti į pirmąją gropę. i

LĘŠIAI reiškią nedorą gyvenimą ir paleistuvystę.
LETENOS kojų: jei didelės — sveikatą ir ųr laimė, jei 

sužeistos ar nukirstos — liūdesys ir nuostoliai.
LIEPA reiškia gerą sveikatą ir jlgą .amžią, bet lįe- 

pos žiedui—ligą. Vaikščioti po' liepyną — sėkmė tarp 
ponių ar panelių bei laimingas šeimos gyvenimas-

LIEPSNA nieko gero nereiškia, tik. nuostolius ir 
nesekmes, matyti namą degant« nuostoliai ir tarpu
savio piktumai ar visuomeniški barniai.

LIETSARGIS reiškia gerą apsaugą, nors kartais 
ir su mažais nuostoliais. .

Lietus ūkininkams ženklina pelną, q prekybinin
kams — nuostolius, smarkus lietus sii vėjų reįškįa liū
desį ii- nuostolius, tik neturtingiems reiškia ateinant 
gerenius laikus.

LIEŽUVIS didelis reiškią gerą sveikatą, normalįs 
— įspėjimą, kad vartotum protą, o ne liežuvį, valgyti 
jaučio ar kiaulės liežuvį — palengvėjimas vargų bei 
būvio. , rkontroliuoja galingos jėgos.

Varžovas jam atsakė, kad žmo
nos neturėtų būti maišomos į 
politinius debatus. <

t Valkams kvailai elgtis nc-
suaru-

gusiems: jiems niekas taip elg
tis negali uždrausti.

Daugelis asmenų pinna 
tik vėliau apie tai pagal- 
o gailisi visą gyvenimą.

Patyrimas ateina negeru
Pa' .... t ...
pa- mų„ nusiminimo ir nesantaikų su savo draugais 4 ar 

tautiečiais. _ ,

1 G
! daro.
' voja,

s Psichologai ir |>aslabūs 
žmonės nustatė, kad trumpi si- 
jonėliasi Priverčia vyrus būti| 
mandagesniais: jūs niekuomet i laiku: kai jūs esate senas ir 
neturėjote pregos pamalyti vy-| tyręs, bet jau negalite tuo 
rą, lipantį į autobusą pirma mi- tyrimu pasinaudoti, 
ni sijonėliu apsirengusios mer
gaitės ar moters.

Janu. pilstytojo vyr. 
padėjėja*

LIGONINĖ reiškia, kad nesirūpini savo sveikata 
ir dėl ligos reikės susitikti su gydytojais, limpanti liga 
— prarasti turtą, matyti ligonį lovoje gulintį reiškia 
liūdesi- x. /

LIKERIUS ragauti yra įspėjimas saugoti sava 
sveikatą. , \ .

LIKTARNA deganti: dėl sužadėtinių reiškia 16i- 
mingas vedybas, dėl kitų garbė; juo šviesiau( ji dega, 
tuo didesnė garbė ir džiaugsmai » ; į ; j: /

LINKSMYNES sapnuoti negerai.: turėta nmalodu-

(Rus dąugiau)
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LIETUVOS KOMUNISTU PARTIJA?
tuos
par. 
Lie-

laikus, kuomet komunistų 
tija dar tik .pradėjo kurtis 
tuvoje. Pašnekovė pradeda pa
sikalbėjimą apie komunistinės 
literatūros platinimą. Pasigiria, 
kad ir ji gavusi pirmąjį užda
vinį, tai kaizerinės okupacijos 5 
metais nuvežti lagaminą kc’mu- 
nistiriės literatūros iš Vilniaus

,-te --į

šiemet okupuotoje Lietuvoje las - pasišnekėjimus apie 
yra minima Lietuvos komuni
stų partijos įsisteigimo 60 m. 
sukaktis. Kartu prisimenamas 
ir komjaunimas, kuris, būk įne
šė didelį indėlį į tarybinės Lie
tuvos išvystymą ir suklestėjimą. 
Susirinkimuose, paskaitose ir 
spaudoje aiškinama tos taria
mos sukakties reikšmė ir skati
nami vergai spartinti darbą. į Kauną. O kai Vilniaus darbi- 
Taip kalbama tik dabar. ninku taryba mieste perėmė

Bet senoji kc'inunistų spauda valdžią, tai mokėsi ginti ją gin-L 
kadaise rašė, kad 1918 m. Lie. klu. Buvo Karlo Libknechto 
tuvos komunistų partijos iš vi- vardu pavadinto Vilniaus kom- 
so dar nebuvo. Tik atsirado vie- jaunuolių karinio būrio narė, 
nas kitas simpatizuojantis ko- "žoržo” (dabar “Vilniaus”) 
munizinui, tai ir viskas. O su viešbutyje stovėdama sargybo- 
jais ryšius palaikė ir juos agi- je, saugojo tarybų valdžios dar 
tavo Rusijos komunistų cen- buctojus. Na, ir nepamirštamos 
tras. Bet lietuvių tautai kaip da- dienos, “kai mes septyniolik- 
bar, taip ir anais laikais, komu, j mečiai - aštuoniolikmečiai, ly-’ 
nizmas buvo visiškai svetimas. ■ dejom į Daugpilį buržuazijos 
Tik vėliau, kai jau iš Rusijos įkaitus”. Ir 77 melų senute, lygi 
pradėjo atvykti bolševikų agen- tai prisiminusi nekaltybės sim-Į Adglus ____
tai, tai sulipdė kc'munistų kuo-Įbolį, krykštauja, “štai 2

Jos veikimo gaįres nusta-jjau 60-inelis, kai esu Komuni-j njstaį 193g nEj sulauksią 38 m. m. Z. Aleksa -Arigarietis riužu- 
\ amžiaus. (lytas 1940 m. Neteisingai nu-

• Jaunesnioji dr. S. Matulaičio bausti A. JakseviČius, A. B. Ei- 
ko“;duktė Aldona gimė 1901 m. Da- dukevičiūtė ir kt.
^•!bar gyvena Vilniuje. Kai ta jos 

minima kuopelė steigėsi, tai ji

Pradėjus Lietuvai nepriklau-j Tuo laiku Lietuvoje gyveno 
somai gyventi, pasikeitė ir ti-: 155.125 žydai, kas sudarė 7,65'7 
kybų padėtis. Tuomet visoms 
tikyboms mūsų naujoje valsty
bėje teko administraciniai per
sitvarkyti, nes atsiskyrus nuo 
Rusijos reikėjo prisitaikinti prie 
naujų geografinių ir politinių 
sąlygų. Vyriausybė visoms ti
kyboms leido gyventi sava tvar 
ka, tik žiūrėjo, kad jų kanonai 
būtų suderinti su mūsų valsty 
bės įstatymais. Tai ir susipažin
kime su 1930 m. Lietuvoje buvu 
siomis tikybomis.

Žymiausia tikyba buvo Romos 
katalikų, kuri turėjo 1.739.393 
narius arba 85.72'7 visų Lietu
vos gyventojų. Pagal užimamą
ja vietą, kunigai buvo skirstomi 
kategorijomis ir gavo konkorda 

laiduojamas algas. Turėjo 
716 bažnyčių ir 938 kunigus. Vei

Iliustracija ^ė 3 kunigų seminarijos ir Lie 
— tuvos universitete Teologijos fa

šiemet kuopelę. j,* nU2U(’ė patys komu- m. N. Volovas nužudytas 1937 kultetas. Tikybiniams reikalams
■s _ — _ _ _ _ _ * - • ’ - ..

tė Maskva. Jos spaudžiami Lte-lstų partijos narė, o. atrodo, li- 
tuvos komunistai, nutarė pri-ikau komjaunuolė”.
imti Rusijos komunistų parti-, Pabaigoj pasikalbėjimo 
jos programą. Tai kokia čia! respondentas praneša, kad 
Lietuvos komunistų partija ir! Matulaitytė rašo knygą apie Sa
jos lietuviška programa? Įdo
mu, kad ir pats Lietuvos komu
nistų centras susidarė ne Lietu
voje, bet komunistų valdomoje 
Rusijoje. Tik vėliau tas centras 
persikėlė į Lietuvą ir vadovau
damasis Rusijos komunistų įsa
kymais, pradėjo tverti “tarybi
nę valdžią 
iškilo komunistų partijos reika
lingumo klausimas.
galėjo' -siisidaryti komunistinė škiuose, Vilkaviškio aps. Katrė 
vyriausybė, kai’ Lietuwje dari 
nebuvo komunistų partijos?

Tos tariamos sukakties pro
ga; ^Tėvynės 'balso korespbn^ 
deniai dLr.Ateksiejūnas (Ž.T1978 
m. Nr. 43.) turėjo pasikalbėji
mą su Aldona Matulaityte. Tiks- jo įkurti

iš Valstybės iždo metams gau
davo 1.376.302 litų.

mų gyveno Panevėžy. Ten gyve 
no ir jų dvasiškis, kuris priklau 
sė Trakų Gahamui. Jis vedė tos 
tikybos metrikacijos punktą ir 
gavo metams 300 litų Viso ka
raimų buvo 155 žmonės arba O, 
01 > . Lietuvoje karaimų ir to
torių tikybos išsilaikė tiktai šei
mos tradicijose.

Lietuvoje dar buvo jaunų ma-

V^U gyventojų. Turėjo 300 sina
gogų. 3 rabinų seminarijas ir 
Tikybų departamente užregis
truotų 160 rabinų. Veikė 41 sa
varankiškas ir 134 pagalbiniai 
metrikacijos punktai. Pašalpos,^ų sektų, kurios dėl mažo tikin 
gaudavo 116.510 litų metams. čiuju skaičiaus beveik nebuvo iš 

Evangelikų liuteronų buvo ėjusios v^um0IK Tai tenka nors 
66.578 arba 3.28* /. Turėjo 48 baž trumpai ir jas paminėti. Babtis- 
nyčias ir koplyčias, kurias aptariu turėjime 379, Metodistų — 
navo 15 dvasiškių. Konsistorija ; 245, Adventistų — 200, Mariavi- 
^enkama 3 metams. Ji sudaroma tų — 55. Visos šios keturios ma- 
iš trijų sinodų atstovų: lietuvių, j žosiosios tikybos iš valdžios ne- 
vokiečių ir latvių. Pašalpos gau gaudavo jokių piniginių pašal
davo 60.560 litų. pų Kalbama, kad marijavitų

Sentikių turėjome 32.149 arba j sektos steigėjas yra A. Tulaba, 
1 59 •. Parapijų ir filijų buvo , 
51. Jas aptarnavo 51 dvasiškis, j 
Metrikaciją vedė nastauninkai, 
o tikybinius reikalus tvarkė jų 
rinkta taryba. Pašalpos gaudavo 
32.960 litų.

Stačiatikių buvo 22.925 arba 
l,13ęL Tikybinius reikalus tvar
kė bažnytinė taryba. Vadavavo 
Vilniaus metropolitas. Turėjo 
24 parapijas ir filijas. Jas aptar 
navo 27 šventikai. Piniginės pa
ramos gaudavo 46.000 litų.

Evangelikų Reformatų buvo 
10.678 arba 0,53%. Jie buvo ge
rai susiorganizavę, sudarė Bir
žuose savo konsistoriją ir išsirin 
kę superintendentą. Turėjo 10 
bažnyčių ir 5 dvasiškius. Tiky
bos palaikymui buvo skiriama 
33.760 litų.

Nuo senų laikų Lietuvoje gy
veno totorių, kurie išpažino Ma 
hometo tikybą. Lietuvos maho
metonai kadaise priklausė Tau- 
ridos Mufti j ui, kuris buvo vy- 
riausa jų tikybos galva. Viso 
Lietuvoje ju buvo 1.107 arba 
0,05%. Tikybos reikalus aptar
navo trys mulos, kurie vedė ir 
ir metrikacijos punktus. Mūsų 
laikais visi mulos buvo Tiky
bų departamento žinioje. Pašal
pos gaudavo 300 litų metams.

Lietuvoje dar nuo Vytauto 
Didžiojo laikų buvo apsigyve
nusių karaimų. Jie yra semitų 
kilmės, bet su žydais, dėl tiky 
binių skirtumų mažai drauga
vo. Karaimų sostinė yra Trakai. 
Ten gyveno jų tikybos valdyba 
ir vyriausioji tikybos galva — 
Gaham. Kai Trakai buvo lenkų 

K. Petrokaitis okupuoti, tai keletą karaimų šei.

buvo , anksčiau buvęs katalikų kuni- 
jgas. Jis dar prieš pirmąjį karą 
Kriūkuose (Šakių aps.) pastatė 
marijavitams goplyčią ir pradė
jo steigti jų parapiją.

Tikybų palaikymui viso me
tams buvo skiriama 1.666.692 lt. 
Tai didelė suma, kurią paimda
vo iš Valstybės iždo. Už tuos 
pinigus kiek būtų buvę galima 
kaimuose įsteigti mokyklų, svei 
katos punktų, gimdymo namų ir 
k t. Juk tikybas lengvai išlaikė 
jų pasekėjai -ir kunigai dar su
sikraudavo didžiausius turtus. 
O paskiau/ kaip rašė rašyt. J. 
žemaitė: ‘‘Kunigo naudą, velniai 
gaudo’’. V. Vytenietis

nosios kartos lietuvių tarpe jau 
esama Jim Jones, Moon ir pa
našių “misijomerių” fanatiškų 
sektantų, palikusių savo šeimas 

J ir artimuosius, skelbiančių nau.-

i *JCu YL11U > 111UU L. lYcll J v. r X I •■ ‘ . .. čia vra surašyta tik labai ma-- ’ - - ’ minima kuopele steigėsi, tai ji . . T. . . . , . , ;vo vvresniaia seseri Katre loior> ^;za nužudytų Lietuvos ko_ \>rcsmąj4 seserų xvaire. Joje buvę tik 1/ m. mergiščia. Bet . x A.. . _ -
’ — • •• • Įniumstų partijos pirmūnų. . 0 L _ - ___

komunistų partija labai pinnū- tikėjimus, gyvenančiųjų ko- 
, tai^ reikia tikėtis,į munose įp aprūkusio stiklo aki-

dar bus parašyta jos tėvų ir se-j 
nelių praeitis ir palies jaudinan
čius įvykius...Bet apie tuos jau- ^jLus 
dinančius įvykius ; 
“visagalė” I
Autorė savo knygą sumaniusi 
pavadinti “Katr

Tai ir-pirmoj eilėj kių”.
Katrė ir Aldona yra dr. S. MaJ

Nes kaip talaičio dukros, gimusios Pilvi-

giriasi, kad jau ginkluota sau-j
gojo viešbutį. Prisimenant tuos .. x . ... ,x., x. :nus gerbia, tai reikia tikėtis,, galima drąsiai sakvti, i. , .V . - ... •.»

ar leis rašyti kad t'ok?os „jergiūkštės galėjo i į.ad j.\3U SUI^ daugiau. mi3 ieškančių gyvenimo pras- 
komunistu partija. būli ^psiginkla^sios” tik šiuo- Nes ld°mU’ k°kia t8n 5®"^

tomis ir mazgotėmis. O su to. 
vie-nuo Stebuliš-j “ginklais” saugiausia 

[ta yra tupėti'užpečkyje;
Dr. S. Matulaitis pritarė 

munistinės santvarkos įvedimui. 
Apie 1927 m. išvažiavo į Rusiją.

siautė toj nelaimingoj Rusijoj, 
kad taip kanibališkai komunis
tas komunistą žudė? Bet ar iš- telkiantį šventikui Moon pi- 
drįs viską parašyti senutė Aldc>- nI"^us _ pardavinėjant saldainė-

Man įteko sutikti tokį lietuviu ENERGY
na

_________ ______ lė” 
apie kurios veikla sesuo ruošia- ^937 m fouvo nubaustas ir iš-
si parašyti knygą, gimė 190<> m. 
Gyvendama Rusijoj buvo ko. 
munistų partijos narė ir ben
dradarbiavo jų spaudoje. Vėliau 
atvyko i Vilnių ir būk tai padė- 

tąriamą komunistų
;r

ir ar duos leidimą “vtsaga- 
Maskva?

Dygus Erškėtis.

i RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
ū Na u !!•*«• galim* jauti pulkly knygę, kuriat )»apu«^ br! kokl<

. knygy spintą ar lantyrsą.
1; * 1 ' AMsandqu Fakalnlšklt, ‘ MES GRĮŽTAME. Įdomūs Janui; dieni; 
j uęo atiminimai ir įvyktą bei rietu aprašymai, skaitomi kaip f 
i manas. 367 psL Kaina $3.

I A. Pakatnftkls. METAI PRAEITYJE. Netolimą įvyktą prisimint 
ir laiko įvyktą Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suakira- 
tyti į 12 dalią. 296 psL. kaina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 
1J — žfaia viršeliais. 336 pat Kaina $6.00. Minkštais virš.

, Pref. Vacį. BlržHka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- 
' [ • RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta —'$3,00, minkštais vir-
b šeHala — ?2,00; H dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. mlnkš-

tais viršeliais_______________;_____________________
Henriku Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 

Pakalnės Ir Labguvos, apskritys su Įdomiais aprašymais, Iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psL kaina $6.

P. KeslOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalią LIetuvoĖ
< partizaną buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai

Gri

na

M. Gudelis, POVILAI MILERIS, blogratijoc bnožii 2» 
> puslapiai ----------------------------------------------- —--------

Knygų nžRatanrt reikia pridėti 25 et pašto įvaldoma.

N AU JI1NOS,

DM

tremtas i Kazachstaną. Mirė 
Vilniuje 1956 m.

Jeigu jau dabartiniai komu
nistai drįsta minė Ii tokią neaiš
kią sukaktį,, tai pirmoj eilėj tu
rėtų prisiminti nužudytus stei
gėjus. štai tie pasmerktieji. Ra
šoma, kad Vilniaus kuopelės
steigėja yra A. Drabavičiūtė. Ją 
nužudė komusistai 1938 m., su
laukusią 45 m. amžiaus. R. Pi
teris nužudytas 1937 m. K. Ker- 
novičius nužudytas 1938 m. K. 
Cichovskis nužudytas 1940 m. 
A. Vainšteinas nužudytas 1938

Mūsų spaudoje
Lietuviai faruifiku komunose”

Keleivio 46 nr. yra aprašytas 
f fanatiko Jim Jonės sektos ko
lektyvas Gijanoje ir masinė sek-, 
tos narių savižudystė bėi jų nu-, 
žudymas. Straipsnio *To fanati
kų savižudžių tragedijos* pabai
goje taip rašoma: • ; ;

— Primindami dabartinį. 900 
amerikiečių fanatikų2 nusižudy-

liūs. Jis nekreipė dėmesio į jo
kius logiškus argumentus, tik 
gyrė Moon ar jo skelbiamas idė 
jas, apie kurias jis jokio giles
nio supratimo neturėjo ir neno
rėjo sužinoti. Apie pavergtą Lie 
tuvą -jis nieko nežinojo ir neno
rėjo nieko girdėti.

Visa tai atsitinka bendradar- 
fcd-avimo su komunistais šešė
liuose. Ne juokais Draugas ra
šė,. 'kad tūlas lietuvis advokatas 
aiškino Cicero miestelio ateiti
ninkams, kad ateityje amerikie 
čių šeimas pakeis komunos. Jo 
redaktoriai tai praleido be ko- 
mencaru. Dabar jie gali pasi
klausyti apie ano meto sociali
nės ir kultūrinės revoliucijos

illin

Beytoftrncleseror 
mors powerful than you

17M 3. HaUtti BL, Ukle*c«, DL — TeL KA I41H

I

DR. ANTANO J. GUSENO R ASTAI, 
NAUJIENOSE GALIAI GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS ;
Dr. A. J. Gu$s>n — MINTYS IR DARBAI, 259 Uefiančius 19® ' 

metų Įvykiui. Jablonxklc ir Totoraičio Jaunu dienu- ir'sūri- .į 
rūpiziinuL  ; M®

Or. A. J. Guuen — DANTYS, jų priežiūra, ivrikau Ir grrfla
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ——’ /j, ■ M®
IfinkštaU viršeliai! tik ___ __________________ ;■ ■ SlĄt • -

Dr. A J. Gwen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS Ž?šONĖA
Kelionėj po Europą Įipūdžtei. Dabar tik  -----—M 0t

"UUcnc t>lp pat užriukytl aHluwfus žak! irt* money ordari, pria 
nvrodyfoi kilnos pridedant 50c. pertli«crtima giriama.

173J Se. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. IMW

I Taupykite dabar-
pas mus

asšio

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

vių garbūvis, privalo susipažinti su žemiau Iš vardintomia knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

JvacM Kapeėlnskaa, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozai Kapačlnskaa IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
vr> natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįri- 
kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 p&L Kaina 7 dot

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* .LIETUVOa 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naučakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo Ir ka jai žmonės pasakė. 95 ptL $150. Yn taip pat 
išversta1 anglų kalba.

M Mčanko, SATYRINES NOVĖLĖS. Genialaus rusu rašytojo

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių Šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda Į gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiunse gamtos scenovaizdŽuoee 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų Ir 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:
1. J. AugustiltyH - VilčIOnlenė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYK Didelle hab

įėjo Ir ką jai žmonėg pasakė. 95 p<L tl JO. Yn taip pat 

............— ^TYRINĖS NOV Ė V ĖS. Genialaus rmrą rašytojo 
50 satyriniu novelių. 199 puaL, kaina $2.

D. KuraMa, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Ar> 
tcdauf pasta bernų neapgauna Inturirto ir asJtpropo propaganda bad 
fftraaakaviraal. Am knygoa parašytos lengvu, gražiu rtUlumt

Frrf. F. PakarklK KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pal. dokumentuota istorinė studija apie prūMj likimą. 
Kaina tt *

ta^affla. LIUBLINO ŪMUOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE, 
M pat SiiM

Mb tr kiti laidiniai yra crsnasi ,
NAUJIENOSE, 1719 S*. MALFFED ST„ CHICAGO, ILL. 4ĖM

ar pfelefaę p«rLaM%

2. Jurgis Baltrušaiti*, ŽEMES PAKOPOS. Eegtias, ritamės, poėtMM 
Kišeninio formato, 157 p«L Kaina £2.00.

3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAITAI. 155 pri. MM
4. Vincas Jonikai, LYDĖJAU VIEŠNIA VĖTROJE. EHhj rinktinė, 109 

psl. Kaina $3.00.
5. Kleopai J urge II on lt, GLODI - LIOD1. Lyrika eūėa, 105 pM.
B Anatolijui Kalryi, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL t£00.
7. Nadai Raitenli, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasaJurfimal aMe 

3 Išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus IMurtrseijorau. Š5-0tL
8. Nadas Raitenli, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antino Bannaesfcu 

'•Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psL $2.00.
9. Balys RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. EDės, 95 psl 1L0B
10. Statys Santvarai, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. 197 P«t,
11. Staiyi Santvarai, AUKOS TAURĖ, Bfl lyriko? knyfA M
12. Petrai Sagatai, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eflfūoti ttrfnA 

Ilsi, 92 psL. $1,00.
13. Petrai Sagatai, PLAUK, MANO LAIVELI. Blėraščlal. 111 ptL CM
14. Eugenijui Grvodlį, AGUONOS IS SMĖLIS. EOėt, 70 p«L MM
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. BH
16. Alfonsas Tyrvolls. METU VINGIAI. Lyrikos rtn
17. Jonas Valalflt, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI.

55 pri. $1.00.
18. Adomas Jasai, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 pri. M M

raštine arba užsakyti pakhi, pridedant čeki ar pfnlMri orderi.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

1800 So. HaltHd St

URNA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ,

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

TUKINTI DIDELES ATSARGAS

T< 4H-8070
jRtalcoE ĮdRtBCM BwtomoMlfAms ^RrtatytL

t
1
I 
f

1735 So. HalnUd Street, CMearo, UUjboU WW8

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

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
menesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

r

RSAl
Chicago, III. 60608

■

iuuimką C*>CA«O K IU, Wednatday, Dacembar 8, 107|
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Mūsų minkštanugariai
Sen. Frank D. Savickas (D. 27), Darbo ię KomerciGenis mokytojų institutus, baigusieji mokytojai, dės

tydami zoologiją, mums aiškino, kad gyviai yra bestu
buriai ir stuburius turintieji. . Stuburai, esti kieti, stori, 
stiprus. Jie ne tik pakelia visą kūną, bet jie ir pavojaus 
metu gerai, atsispiria. Tuo tarpu bestuburiai visą laiką 
turi lankstytis. Nenusilenkę jis negali žingsnio žengti. 
Jis nežengia, bet lankstosi

Kada šis gyvių suskirstymas jau kiekvienam klasės 
mokiniui buvo aiškus, tai gyvą mokytoją paklausėm, o { 
prięJęokios rūšies priskiriame žmogų: prie bestuburių, 
ar prie stuburinių? Aiškus daiktas, kad kiekvienam bu
vo aišku/ kurion grupėn turėjo. būti priskirtas žmogus. 
Išaiškinus ši£4 reikalą, ir pąklausinėjus kelis, gyvesnius 
mokinius, mokytoja pasakė, kad yra-žmonių ir bestubu
rių/ Jis/panaudojo kelis lietuviškus priežodžius, kurie 
sakė, kad žmogus lankstosi kaip nendrė, kad žmogus nu
silenkia, iki kelių, iki žemės- ? /
„ Jei^u žmogus turėtų kietą stuburą, tai jis negalėtų^ 

lanksjrtis. kaip, nendrė. Jeigu stuburas, būtų stiprus, tai
Kaip šiuos W dalykus šuderintt 

.Gana ilgai; ^aiškinome kietą; žmogaus stuburą ir lengvą 
^jęrdanlffityiną, priėjome išvados/ kad nė visų žmonių. 
‘Wuburai vienodi. Visi jie turėtų .būti kieti, bet praktiš
kame gyvenime yra. dvejopų, kietų ir minkštų. ;

Pas kuriuos- žmones stuburai yra kieti ir pas ku
riuos minkšti, taip ir nepavyko nustatyti- Klasifikacija 
ilgai užsitęsė. Mokytoja vis dėl. to pareiškė, kad žmogus 
turi kietą stuburkaulį, bet pas kai kuriuos žmones, jis. su-, 
minkštėja. Gal minkštėjimui turi įtakos profesija, gal 
maistas, gal auklėjimas, darbas ir kiti dalykai,bet defini
cija buvo neaiški- Net gimnaziją baigę ir susitikę tą 
šnekią mokytoją paklausdavome, kas. suminkština žmo
gaus nugarkaulį. Visuomet būdavo skanaus juoko, kai 
bandėme ką nors tiksliai ir aiškiai nusakyti.

Jeigu susitiktume šiandien minėtą mokytoją, tai (menininkai nusigabena ten savo paveikslų atsargas, ruo<

lietuvių tautos priešo pabėgo, kad nepatektų į jo ran. 
kas ir nelankstytų jų nugarkaulio, o kai sveiki ir laimin
gi išbėgo, tai tam lietuvių tautos priešui pradėjo lanks
tyti savo nugarkaulį. Lanksto ne kaip nendrės, bet kaip 
sliekui. Menininkų tarpe yra keli, turintieji kietą stubur
kaulį. Jie greičiau luš, bet nenusilenks, tačiau, nelaimei, 
minkštanugarių yra didelis skaičius. Pamatai nusilen
kusį ir stebiesi, kuriam tikslui jis bėgo? Jeigu būtų ne
bėgęs, tai gal kartais jam ir nebūtų jokio reikalo taip že
mai nusilenkti. Bėgti nuo priešo, o vėliau jam lankstyt
is, tikrai neapsimoka. Jeigu priešas nutartų dar toliau 
žingsniuoti ,tai tada ir vėl reikėtų bėgti, pabėgėjus ir 
vėl reikėtų lankstytis. : ■.

Henrikas Zimanas, pavergton Lietuvos nuvažiavu
sių menininkų nugarų lankstytojas, • paskutiniame Per
galės numeryje parašė ilgoką straipsnį apie TSRS k on- 
stituciją ir asmenybę. Straipsnis taikomas lietuviams, 
kurie turėjo asmenybes. Zimanas nugarkaulius jiems 
tiek išlanksto, kad jie pasilieka minkštanugariai. Jis 
lanksto nugarą Vilniun nuvažiavusiems komunistams'' 
gerokai ją lanksto ir kandidatams į komunistų partiją, į 
bendradarbiautojus, į rusų kultūros gerbėjus, į Dosto- J 
jevskio “minties gilumą” ir į kitus dalykus- Iš stipraus I 
stuburkaulio Vytauto Jonyno jis padarė minkštnugarį.j 
tokį jau minkštanugarį,kad jį naudoja kitiem minkštanuga, 
riams lankstyti. Zimanas turi gerai pažinti Jonyną, jei
gu drįsto tokiam palyginimui naudoti. Jeigu Jonyno nu • 
gara nebūtų suminkštinta, tai jis galėtų šūktelti ir Zi- i 
manui pasakyti, kad mano vardui tokiam tikslui nenau- jos komiteto pirmininkas Illinois senate, nori pravesti 
dok, nes tai yra melas. Bet Zimanas žino Jonyno minkš
tumą ir drąsiai jį naudoja “sovietinei konstitucijai” aiš
kinti. štai kuriems sumetimams jis naudoja Jonyną:

“Yra dar vienas mitas. Girdi, JAV, kitų kapita
listinių šalių valdantieji sluoksniai leidžia pasisaky-1 
ti tiems, kurie stoja prieš juos, dargi aplamai prieš; 
kapitalistinę santvarką, iš tikrųjų buržuazinė de- ■ 
inokratija visokiais, būdais siekia užgniaužti darbi-1 
ninku klasės judėjimą. Ji tiktai palieka darbininkų1 
klasei tam tikrus galimumus, kurių jau nebepajėgia 
užgniaužti, ir čia yra jos pranašumas, sakysime, 
prieš fašizmą. Bet galvoti, kad buržuazija leidžia 
darbininkų klasei organizuotis, yra arba padėties 
nežinojimas arba sąmoningas melas. .Darbininkų metimas bei nesiorientavimas 

i klasei tik tiek leidžiama veikti, kiek ji ramiai taiko- vyksta tarp mūsų kultūnnmkų 
. si.su kapitalizmu. Kai tik darbininkų klasė pereina!
rinitą kovą, bųrzuazija siekia monopolįjos' visomis 

, k prięmomėpęus, dažniausiai užmaš^uptomis,, ųęgniatt-. 
'• ĮŽti darbininkų Judėjimą. 'Komunistų partija yra le

gali JAV, bet komunistas pirmasis netenka darbo- 
7^ jis'neturį kur pasisakyti, jis-slaptai-'-persekiojamas. 
• jGražiąi yra pasakęs apie tai dailininkas Vytautas 
' Jonynas, Lankydamasis. Lietuvoje: “Tu gali daryti 

ką nori, bet iš ko gyvensi?”. Tai- yrą labai, teisin- 
ga.” (Pergalė, 1978 m. liepos Nr. 7, psl. 13).
Jeigu jau kapitalistinėje Amerikoje tokia jau dide

lė neteisybė, jeigu jau čia komunistas gali leisti savo laik
raščius, rašyti straipsnius, dirbti, dalyvauti rinkimuose, 
statyti partijos kandidatus, bet jam negerai, tai kodėl 
minkštanugariai nepasilieka ten, kur jiems daug geriau? 
Jeigu nuvažiuoja, kur geriau, o netrukus grįžta, kur ne
gerai, tai kodėl jis taip nelogiškai elgiasi? Kodėl mūsų

Illinois Bedarbių Apdraudos įstatymo reformą pavasa
rio sesijoje. Jis pareiškė spaudos konferencijoje, kad 
dabar yra nevienodi mokėjimai pavieniams asmenims, 
šeimos žmonėms ir šeimoms su vaikais- Be to, mokėji
mus palietė infliacija. Visi mokėjimai būtų padidinami.

kytis ‘Tėviškės” draugijoje, ten 
vesti pokalbį su Pranu Petroniu.šis nelemtas dr. J. Girniaus žygis duoda progą iškelti viešumon, kas šiandien vyksta mūsų išeivijoje. Jau nekalbant apie tai, kad pastaruoju laiku prasidėjo beveik masinis vykimas viešnagėn į okupuotą Lietuvą, gabenimas tūkstančių ir tūkstančių dolerių į okupanto’ kišenę. Jau nekalbant apie vežimą jaunimo į taip vadinamus lituanistinius “kursus”, neva juose išmokyti lietuvių kalbos. Bet tu rime ir tokių kultūrininkų, kurių vardus skaitome dažnai spaudoje, kurie savo vaikus siunčia ten studijuoti mediciną. Taip jau prasidėjo mūsų kultūrininkų formalus bendradarbiavimas su okupanto samdiniais. Tiesa, suvažiavimuose yra priimamos rezoliucijos, kuriose aiškiai pasisakoma prieš bendradarbiavimą su okupanto samdiniais, su okupanto įstaigomis. Reikia su dideliu apgailestavimu pareikšti, kad kai kurie išeivijoje katalikai jau ėmė ne tik bendradarbiauti su okupantui parsidavėliais, bet net persispausdinti Ten pagamintas knygas, kuriose išniekinami tikinčiųjų religiniai jausmai bei pati išeivija. Imta jas jau premijuoti. Tat, neveltui “Akiračių” redaktoriai džiūgauja, kad to, ko jie siekė, jau laimėjo.(Bus daugiau)

A. SV1WNES DRAUGIJOJE(Tęsinys) .■ -Ir . tai: būdinga, kad, toks pasi-

f

ses Prano Petronio kalbos^ laikydamas rankoje ne tuščią stikliuką pareiškė, kad- jis ten jautėsi kaip ministras: Ir kas dar skaudžiau, kad mes katalikai tokių ir panašių faktų akivaizdoje esame tylūs. Tikriaušiii,” niekas iš ateitininkų; kad ir.Jokiam Ateitininkų fedz vadui, .nusiuntusiam į ^kursus” sūnų, ne tik nepareiškė priekaišto, betdr mažiausio papeikimo:Bet dar kartą grįžtant prie J. Girniaus lankymosi pas Praną Petrdnį, jo jam nusilenkimo ir malonės prašymo. Reik pasakyti, kad šis jo žygis labai artimai rišasi su kun. Leonardo Andriekaus, Rašytojų draugijos pirmininko, padarytu skandalu, kai jis ‘^Gimtojo krašto” redakcijai, įrašęs dedikaciją, siuntė savo parašytą poezijos leidinį. Atrodo, kad “Aidų” redakcijos

įir katalikų .inteligentų. Jų jau T! ne vienas tapo ’ net veikliais bendradarbiavimo', puoselėtojais. Ypač liūdnas-reiškinys, kad toks pasimetimas reiškiasi tarp, neeilinių, garbingos ateitininkijos organizacijos veikėjų. Jau. skaitėme.spaudoje, kai vienas, buvęs Ateitininkijos federacijos vadas, dabar kažkur Amerikoje profesoriau jas, lankėsi okupuotame Vilniuje, ten. padarė okupantui palankų pasikalbėjimą, šiandien iš katalikų tarpo vyksta inteligentai pensininkai ir nepensi- ninkai, neva kviesti, neva mokslo įstaigų siunčiami ten. skaityti paskaitų. Taip pat, neseniai bdl- ševikinis “Gimtasis kraštas” paskelbė, kad ir. dabartinis Ateitininkijos federacijos vado sūnus štabo žmonės, jau kuris laikas . . ...... - - - - buvo išsiųstas Vilniun j kapsu, palaiko su “Tėviškės” draugija
tvirtume, kad lietuviški menimnkai turi patį minkščiau- šia parodas, o kurių neparduoda, tai ten susandėliuoja, kinį universitetą gilinti lituanis- draugiškus ryšius. Todėl nuo. 
s^. nugarkaulį. Kodėl?. Ogi todėl, kad jie pirmieji nuo bet vis grįžta į kraštą, kuriame negerai? tikos. Baigęs “kursus”, išklau-seklu buvo ir dr. J. Girniui lan-

NAUJAS PASAULIS PO 
ANTARTIKAMokslininkai/ ’ panaudodami specialų grąžtą; nešeniai pergrę- žė Antartikos Rc^s ievyno gūbrį, J pėdų gilumą, kur Jie ^aįo-žų^ ir kitų gyvūnų ;ųj^ilįkųsius pėdsakus.-Kaikurie mokslininkai mano, kad š^taį'IanisLis^pasaulis po ledų', gąlėįo^liųjjc prieglauda organizmams, kuriedšsi^g^tė į vie- h^ntŽlėę‘||y^rušies gy^bių for_ mąs^^Prie JAV tyrinėtojų prisi- jungę-.Įuokslininkairiš ^ kraštų.

’*• T. ž.— Soviėtų^'aĮnbas^Sorius, pa- buvęs Jonesw6\tn kolonijoje, da vėq“liaudies maldiklos” sektai vilčių, kad* visa sekta galėtų bū ti ^įfimtąį Rusiją.— Romoje iš valstybinės įstai gos vagiliai išnešė didoką kiekį neįrašytu automobiliams vai ruoti reikalingu kortų. Bijoma, kad vagiliai patys sau neišdavinėtų leidimų vairuoti, f

si$. Kodėl?. Ogi todėl, kad jie pirmieji nuo bet vis grįžta Į kraštą, kuriame negerai?

— žudynės Gijanoje labai nei giamai paveikė įvairias tikybines grupes, kurios.mažai kuo sky rėsi nuo Jim Jones vadovaujamos sektos.
L. VENCKUS.

ArtįikOiį Anglija
(Tęsinys).

Šiandien susirinkę savam, pobūvyj—
Man garbė pabūti, kad ir valandėlei, 
Jūsų visų tarpe, gražiajame būryj.

> Nes ir aš kadaise, kaip daugelis Jūsų 
Mundurą nęšiojau kario Lietuvos;
Bet likimas lėmė, kad bėgant nuo rusų 
Atsidūrėm šičia, žemėj Anglijos.

Daugelio dar Jūsų jėgos jaunos, tvirtos.
Daugelio nusilpo karo laukuose.
Bet nežiūrint viso kas baisaus patirto — 
Meilė mūs Tėvynei širdyje vis liepsnos!

Tai gyvai parodo Jūsų gausus skaičius, 
. Organizuotumas, drausmė, eisenos.

Jūsų veikla šiandien rodo gražius vaisius.
Ramovėnų kryžius Jūs krūtines puoš(ia).

Ir toliau taip dirbkit vyrai Ramovėnai, 
šito Jums širdingai noriu palinkėti 
Nors kliūčių nuveikti teks gal dar ne vieną, 
Jums daug vietos augti, plėstis ir stiprėti

O kuomet ir vėlei suskambės trimitas —
Vėliava “Ramovės” drąsiai plevėsuos- 
Mes į kovą stosim vienas paskui kitą, 

Laisvinti mūs Tėvynės, brangios Lietuvos.
jruJT—-

Išvykstantiems į užjūrius veiklesniems lie
tuviams Manchesteriškiai dažniausiai sureng

davo išleistuves. Mūsų šeimos išvykimas sutam
pa su Juozo ir Aldonos Lėkių ir jų ilgamečio 
nuomininko M. Kilo išvykimu. Jie gavo vizas tuo 
pačiu metu ir išskrenda dvi savaites anksčiau- 
Kadangi Manchesteryje visi viens kitą pažįsta, 
tai mūsų ir jų prieteliai mums suruošia bendras 
išleistuves klubo patalpose. Buvo daugiau, kaip 
50 dalyvių, iš kurių tarpo atsirado net astuoni 
kalbėtojai. Jie visi linki mums to paties, tik skir
tingais žodžiais: sėkmės naujame krašte, įsijung
ti į lietuvišką veiklą ir laimingos kelionės-

)Man atrodo, kad Chicagoje tarp tūkstančių 
lietuvių dingsime kaip vandens lašas jūroje. Gal 
tik kokiame chore dainuosiu, šiaip niekur nebe
žadu dalyvauti.

Išvykstantiems įteikiamos dovanėlės, žmo
na ir aš gauname Alekso Kuzmicko rankų gražų 
albumą su Vytim ir Klubo valdybos narių pa
rašais.

Elytei išleistuves tą patį vakarą surengė 
Manchesterio skautai ir lietuviškasis jaunimas 
taip pat klube, tik atskirame kambaryje. Elytei 
taip pat nelengva iš Anglijos išvykti, čia užau
go, mokyklas lankė, čia visas jaunimas jai ar
timas. Norėtų su jais pabūti dar iki išvykimo. 
Tad susitaria su keliomis mergaitėmis vykti. į 
Lietuvių Sodybą, kurioje nesenai pasibaigė skau
tų stovyklą.Dabar ten šaukiamas Europos Lietu
vių Jaunimo suvažiavimas,

ATSISVEIKINIMAS GLASGOVE
Prieš išvykimą į Ameriką dar kartą aplan

kome senąjį Glasgowa. Ten gyvena mūsų mar
čios tėvai— Jonas ir Julija Platkauskąi. Pas 
juos namuose dar* niekuomet nebuvome, nors 
Platkauskai pas mus Manchesteryje jau kelis 
kartus nakvojo. Elytė nevyksta, ji dabar Lietu
vių Sodyboje.

Abu Platkauskai dalyvauja keliose Glasgo- 
wo lietuvių organizacijose. Jie abu seni dainos 
mėgėjai, gieda Joanos Serafinaitės vadovaujama, 
me chore, kuris dažnai aplanko ir kitas Britani
jos, lietuvių apgyventas vietas.

Pasiekiame Glasgowa traukiniu šeštadienio 
vakare. Kalbėdamiesi ir besivaišindami, Plat- 
kauskų namuose prasėdime gerokai po vidurnak
čio. Nakvosime pas juos ,tad ir neskubame. Ant 
rytojaus kartu su jais vykstame į Carfin. Ten 
kasmet vyksta didelė lietuvių eisena, bažnytinė 
procesija. Atlaidai- čia sutinkame daug mielų 
žmonių, su kuriais teko susipažinti pirmą kartą 
apsilankius Glasgowe per anas Velykas.

Po procesijos Platkauskai mus nuveda į vie
nus namus, kur šeimininkės, trys sesutės lietu
vaitės, mus maloniai priimta ir pavaišina, Nors 
mes su jomis nebuvome pažįstami, jos mus, kad 
ir nematytus, tik Platkauskų pristatytus, paval
gydino ir atgaivino. Po ilgo vaikščiojimo 
toks pasistiprinimas labai mums tiko. Kai nore-

jau už tai apmokėti, jos apie tai neleidžia nė 
prisiminti. Atvirkščiai: jos mums ir kitiems sve. 
timiesiems dėkoja, kad “nesididžiavote užeiti”. 
Tų seselių pavardžių šiandien neatsimenu ir esu 
tikras, kad tokį lietuvišką vaišingumą nedaug 
kur begalima užtikti

Vakarą praleidžiame Joanos Serafinaitos 
namuose, čia ji mums suruošė šaunias išelistu- 
ves vakarienę, šalia mudviejų (su žmona) bei 
Platkauskų, dalyvauja ir Škotijos lietuvių dva
sios vadas prelatas Juozas Gutauskas, taip pat ir 
Jonas ir Adelė Gužauskai, pas kuriuos buvome 
apsistoję, kai pirmą kartą lankėmės Glasgowe- 
Apie vidurnaktį jie visi mus palydi į stotį, iš kur 
turime grįžti į Manchesterį. Atsibučiavę moja- 
me paskutinį Sudiev!

Naktis. Traukinio ratai vienodai dunda. Už
simerkęs mintyje matau gražiąją Škotiją, legen- 
darinį jos ežerą Loch Ness. Ten būk tai gyvena iš 
priešistorinių laikų užsilikusi vandens pabaisa. 
Kiek apie ją rašoma, kiek paslaptingų padavimų, 
nors nedaug kas pavyko ją matyt- Tiesa, karts 
nuo karto spaudoje pasirodo tos pabaisos nuo
traukos. Didelis, ilgas šliužas, su ilgu, virš van
dens iškeltu kaklu ir maža galva. Kartais tik nu
gara. Bet tie paveikslai tokie migloti, neaiškūs. 
Turistai prie Loch Ness ežero kasmet atvyksta 
šimtais.

(Bus daugiau)
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bit. K. G. DALUKAS 
AKUtERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Medical BuiWing), Tai. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neataUiepia, skambinti 374-8QP4.

INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Talat. 695-0533

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicines direktorius

1936 S, Henheim Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienom i? ir 

kas antri ieštadienį 8—3 vi. 
Tol.: 562-2727 arba 562 2728

-JEU — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 W.»t 103rd Strec) 
Valandos pagal suaitailma. Dagys šeštadienio vakare (Medžio drožinys)

aplankyti Vaveho pilį ir joje! sijauteme nejaukiai — vėsu, drer esančią katedrą. Autobusas pri- ( na ir nedaug šviesos. Matyt tik vežė prie Vavelio esančios aikš- aprūdiję didikų karstai, čia šutės, kur buvo daugybė balan- radome ir poeto Adomo Micke- džių. Pats miestas dvelkia seno- vičiaus grabą, taip pat ir kitų, vinių namų stiliumi. Mūrai niū netaip garsių, težinomų gal tik rus, apjuodę, kai kur net apsam istorijos knygose. Pašalyje burn anoj ę. šaligatvis ir dalis alks- vo ir Pilsudskio karstas. Viršui tės atskirtas virve, o viduj sto- sukryžiuotas šautuvas ir kardas vėjo staliukai po skėčiais nuo lenkų erelio fone. Pagalvojau, saulės. Prisėdus prie vieno, tuo kiek skriaudų Lietuvai jis pada jau atėjo ir padavėja. Užsisakė- rė. Tik gaila, kad mano foto apa me po didelę ledų porciją ir rate pasibaigė filmas ir lempu- orondžado. Muzikantai grojo tės. Tikrai gailėjaus, kad mažai akordeonu ųr gitara, pirma sė- ■ jų teatsivežiau tikėdamasis, kad dinčiųjų pasiklausę, kokios mu pritrūkus galėsiu nusipirkti vie zikos norėtų. Jie priėjo ir prie toje, tačiau apsirikau, čia jokių mūsų staliuko. Pagalvojau, kad Amerikos foto aparatų, nei fil- jie gal kokie afrikiečiai, nes bu- naų neradau nei Varšuvoje, nei vo labai juodi, bet jie kalbėjo Krokuvoje. Išlipau apsiblausęs, lenkiškai Mano palydovas pa- ūpas sugadintas.aiškino, kad tai esą Lenkijos čigonai. Aš jiems ir sakau lietuviškai:
— Norėčiau valso Prie gintaro •jūros. j Du Missouri universiteto pro-, Jie man lenkiškai atsakė, kad fesoriai Augenbaugh ir Rocka- tos muzikos nežiną Prašė pri- way tvirtina, kad aukšta žemės minti melodiją. Aš vieną punk- sklypų kaina ir gyvenamų namų telį jiems paniūniavau. Ir tikrai stoka verčia susidomėti požemi-KELIONĖ PO SUVALKŲ TRIKAMPĮ : įnojome, kad Vavelio vartus ati- tybc’s, jie nurodo vieną praino. daro antrą valandą, tad mes pra nės ir ofisų kompleksą, įreng- dėjome eiti anksčiau, o man tai ų apleistoje kalkakmenų kasy- buvo kryžiaus kelias su skaudan kloję Kansas City, Mo., o taipo- čia koja ir dar prieš kalną. Galo > projektus Montrealyje ir nepriėjus, pakėlė į viršų gėle-[ Maskvoje žinių virbų vartuS. Pilies viduj] Svarbiausia5 painės sta- re*ej° stota i eūę bilietui įsigy- tvbos privalunias yra didcljs pi. ti. Įėjimas i katedra kamavo ke- • o . T> v . .e įmgų sutaupymas. Požeminiųpatalpų apšildymas ir atšaldy- mas sudaro tik dalį išlaidų, iš- ; leidžiamų paviršiuje^ statomiems pastatams. Kiti privalumai: mažesnė statybos kaina, mažesnis gaisro pavojus, mažesnės palaikymo išlaidos, di- ; dėsnis pasirinkimas vietovės ir

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Vikare ir ryte ir vidudieny ai dotuoju ir laukiu, o lis ilfirdo ma
no balsą". — Psalmė 55:17.
Nėra abejonės, kad geriausiais vyrais ir moterimis pasaulyje yra tie. 

kurie reguliariškai meldžiasi kurie atsiklaupia, kaip kad darydavo Dievo 
mylimasis Danielis. (Dan. 6:10). Taip sunaudotasis laikas suteikia žmogui 
nepalyginamai daug palaimų. Palaiminimų gauna patys maldų darytojai ir 
kiti su kuriais jie susieina. Negalima gyventi pasišventusio žmogaus gyve
nimą, o nepaisyti maldų privilegijos. Dievo žmogui malda darosi dar svar
besnė, kai jis atsimena, kad mes turime Užtarėja arba Gynėją pas Tėvą, 
Jėzų Kristų, Teisųjį, kurio šventuoju vardu mes galime drąsiai artintis i 
dangiškos malonės sostą ir gauti reikalingos pagalbos.

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

(Bus daugiau)

POŽEMINĖ STATYBA

Mažeika 8* Evans

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 St. TeL 737-5145

Tikrina akis Pritaiko akiniu* ir 
“contact lenses’”

Vai agal susitarimą, uždaryta treė

VIKTORAS GALECKAS.

Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601(Tęsinys)Pasiekę Krokuvą, išsigrūdom v -į gatvę, atsistojome į ilgiausią i įvažiavo vienas po kito, tačiau somi^ iliuminuota. Taksis per se eilė labai pamažu trumpėjo. |š_poviskUS vartus įvažiavo į kie_ stovėjom gal porą valandų, kol ma- kur stovei° raudonil P1^ trijų aukštų namai, o jų sienų storumas gal daugiau vieno met ro. Tai senovinė Krokuvos pilis. Užėjome į vidų prie administra ei jos stalo, kur sėdėjo graži lenkė su tautiniais drabužiais. Paminėjus informacijos biurą, ji pareiškė, kad kambarys su dviem lovom yra rezervuotas, bet su sąlyga, kad tegalėsime na kvoti ti kvieną naktį, nes rytojaus dienai vieta esanti rezervuota vienai ekskursijai. Ką da rysi? Užsiregistravus davė rak- tą, ir mes užėję viršun, pasijuto ^tos. fKiek toliau — karalienės) me lyg vienuolyne ar tvirtovė- Jadvygos karstas. Taip pat antį je: lubos išriestos sklautais, o. -dangčio pusamžės gražios mo- sienų storio tikrai nė sunkioji ters balto marmuro figūra, su.restoraną, užsisakėme: blynelių inateine LenM^sjir Lietuvos ka ir po sumuštinį. Pavalgę ėjome rahaus Kartmiero karstą. Ant jo ! snausti Miegojome ilgai, o ry- viršaus stambaus seno barzdoto tą ėjome išgerti kavos. Bepusry vy^ figiir^ aprengta šarvais, čiaujant Įsivertė ekskursija, gal prie sopę, kardas, e ant galvos ka 50 vyrų, moterų ir vaikų. Tarp j-Qna. Toliau už grotų buvo dau-. savęs kalbėjo čekoslovakiškai, o gelio didikų karstai. Nusileįdo- kiti vokiškai Turbūt iš Sudetų

tos minučių pasiekėme tą Pilia kalnį, kuris buvo gana aukštas
DR.LEONAS SEIBUTIS1 eiię taksio' laukti. Nors taksiai buvo visokiomis švie-

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

Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

atėjo ir mūsų eilė lįsti į taksį. Įsėdus Petras pasakė vežti į vieš būtį, šofferis paklausė, į kokį. Atsakėme, kad vežtų į bet kokį, kur yra vietos. Nuvežė į didelį viešbutį, nuėjome prie administracijos stalo ir paprašėm
Bendra praktika, MOTERĄ Ilge*. kambario. Tarnautoja pareiškė,

Ofisas 2652 WEST 5wh S*> P-G-ET 
Ttl, PR-8-1223

OFISO VAL.: pirm- antiatL, treciad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Scštadie- j 
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Aparatai

kad visi kambariai užimti. Vėl išėjome į gatvę ir tarėmės, ką Įdaryti. Priėjo žmogus ir pasiūlė 'kambarį privatiškai pas savo seserį. Aš jau beveik pasiūlymu apsidžiaugiau, točiau mano palydovas nesutiko. Esą neatsargu lįsti į privačias vietas, nes daug pasitaiko apgavikų, kurieaparatai - Protezai. IWd. ban-j
dažai Speciali pagalba kjįomi, stengiasi prigauti atvvkusius išu- ^ad3enlais Amerikos. Jie gali visokių ne-c,.. ChlZ_;: u, Jaunumų pradaryti. As savo pahl ___—___ 1Jt

AW ^rd St;, Chicago ITV -60629 

PRospect 6-5084

perkraustymai

MOVING 
Leidimai — ®ilna aparaudi 

ŽEMA KARMA 
R. i E R t N A S ' 
TeL WA 5-8063

M0 VING
Apdraustas porkraustymas 

U jvairiv •tstumv.

ANTAMAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996 I

SOPHIE BARČUS 
JMlDVP išimos valandos 
VIįoc progrtmos ii WOPA, 

Ujp UI. A.
Lietuviu kafbt: kasdien nuo pir

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

VndiĮt Aldona Davkua 

Tolaf.: HEmlock 4-241J 

715F So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. i0tt9

DUžiautku kailiu 
pasirinkimai 

pu
IXurJ txIHnmJrs

ChloMo>

NORMANĄ 
URŠTEINA

T«L 26X4*34 
ir

S77-MST

Ii zlotai. Įėjus vidun, pasijauti nejaukiai, tamsoka, apšvietimas menkas. Priešakyje netoli durų Į matėme karstą, padėtą ant gėlėj’' žinių stovų. Pats karstas tamsiai pilko metalo. Arčiau priėję, pamatėme viršum karsto dangčio karaliaus Jogailos vidutinio ūgio figūrą iš tamsiai rudos bronzos, j Qesnis PasmnKunas vietoves ir aprengtą šarvais, ant galvos ka-.į Paliklmas žemės paviršiaus plonina. Pridėta geležinė lenta, ku' kitiems tikslams, rioje lotyniškais skaičiais buvo j užrašyta gimimo ir mirimo da-!

E LIDEIKISGAIDAS - DAIMID
I

SENIAUSIA IR DIDŽL4USIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
I f •

TeL 927-1741 — 1742 . -><

T. ž. 4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
.' * •> - >> ė

Telefonas 523-0440 . -

artilerija nepramuštu. Užėję. Į karūna ant galvos. Dar toliau i
iydovo paklausiau ir juokais jį pavadinau Sančo Pansa, mano ginklanešiu, nes jis ant nugaros turėjo kuprinę su reikmenimis. Petras atsiminė, kad noript gau ti nakvynę, reikia kreiptis į informacijos biurą, tik nežinojo, 'kur tas biuras yra. Sugrįžęs į viešbutį pas informatorę gavo adresą ir, liepęs man palaukti, autobusu nuvažiavo j tą- biurą. Valandžiukę palaukus, mano pa lydovas grįžo linksmas, laikydamas rankoje popierį su viešbučio adresu. Tai buvo užmiesčio viešbutis, vardu Kosciuškos Piliakalnis. Paėmę taksį, už keie-

me cementiniais laiptais į rū-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
f!GW HEAP! DISEASE i

Joniškieciy Labdarybės ir Kultūros

GIVt HEART FL'*.?

FRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

kauliu namuose, 2417 W. 43 St. Na
riai prašomi atsilankyti, nes bus ren
kama nauja valdybą 1979 metams ir! 
yra daug svarbiu reikalu aptarti. Po 
susirinkimo bus vai^s.

A. Kalys, rašt.

Lietuviu Bri^htor Parko Motery 
klubo priešmerinis nariu susirinki- ♦ 
mas įyyks ketvirtadienį, gruodžio I 
7 d., 2 valandą popiet, Anelės salėje, l 
4500 So. Taknan Ąve. Narės prašo- t 
mos atsilankyti, ne^ yra daug svar- - 
biu reikalu aptarti. Bus renkama 

į/Valdyba 1972 metams. Po šusirinki- 
i mo — vaišės. Eugenija Strungys, £ait.

JII 1 -1 ■—
________________ ________________' ________ t:___________

'♦* * 4 « L _ . 1 / l ■ L • 4 ' . ’2 a. t ; • - •

SUSIRINKIMU
PRANE ši M A 1

krašto.. Nieko nelaukę apsitvar- SĮ Laiptai siauručiai, nuo mini Į :kėme, užsimokėjome už nakvy- džiojimo net nudilę. Ten irgi pa ne ir atsiėmėme dokumentus.Labai keista, kad visuose vieš-i bučiuose. reikia parodyti pakvį- ' tavimą, kad esi užsimokėjęs už kiekvienos dienos buvimą Len-] kijoje. Išėjome prie vartų lau-į kti autobuso, kuris čia ateina kas valandą. Mūsų tikslas buvo

MW rO OfTAWSEXVE PKEStf PINEAPPLE

G3oW THATA PLUtLP AND FRESH- 

LOOKING PINEAPPLE HAS FOUHC 
A HOME NYOURKTCHEN.YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAYTOaTTANV SEWE 
THIS PELKACY. WW..1T4XLPIH 
EE EASIER.

Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation 
Doctors have found a medica
tion that in many cases zives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
it ch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

l Lietuviy Moterų Draugijos “Ap- 
i svietą” priesmentinis nariu susirih-;
kimas įvyks šeštadieni, gruodžio 9 d., 
1 vai. popiet. 3808 So. Union Avė., 
įėjimas iš kiemo. Narės prašomos at
silankyti, nes yra daug svarbiu daly
ku aptarti ir bus valdybos rinkimai 
dėl 1979 m. Turėsime dovanu ir bus 
vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rašt.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Telef. 476-2345

Chkx^of
Lutu vi y 
Laidotu vi y 
Dirt norią 
Astociacijos I

 AMBULANCE 
PATARNAVI 
MAS DIENĄ 

IR NAKTL 
* 

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

307 &o. LITUANTCA AVENUE. Phone: YArii 7-J44M

VO REMOVE THE HOJIT, 
INSERT A CURVED KNIFE 
CLOSE TO THE SHELL ANO

1446 So. 30th Avb, Cicero, AL Phone: OLympie

ItUr THE PINEAPPLE ON rv$ 
■51DE.WTTH A LARGE, SHARP 
‘KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
COE BCrnOM HBJUGH THEZROU/U.

* — M tinote Minais, kurk 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra- 
tome atsiųsti jų adresus. Mes 
jieuM sių&ūne Naujienas <W aa

SeMOMB THC PINEAPPLE FROM BOTH 5H£LL5. HALVE 
non’LBRnuwvse.sucT off corj <w pdcboh) 
OF EACH OUAKTEK. dHUHK HURT. PUT BACK (N THE

MMX6 AH ArtfACnVfe PUH

1B6 North WahMh Awn*

Mylimai mamytei Lietuvoje mirus,

KAZIMIERUI ir VLADUI 
SKRIPKAMS,

taip pat kitiems giminėms ir artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

SOFUA ir VYTAUTAS RIPSKIAI. 
ALdONA ir JUOZAS STASIULIAI, 
ADEUi ir ADOIJ-’AS JONAIČIAI, 
KONSTANCIJA ir JONAS STAS1UUAL

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
S.tl$ So. LITUANICA AVK. T«L: IAr*» 7-1118-JL1M

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICr

2424 WEST 6Mh STRKFT JUcpiMJe 7-1211
2314 WEST 23rd PLACI Vli tiah 7-4471
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, PaJoe HIDą 11L 174-4414

P. J. RIDIKAS .
3354 8e. HALSTED STREET Ph«o«: TAHt M»D

.1 . ............ —'
I maujtimoą CHICAGO ą hjl Wednesday, December •» 18Z8
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Kazimieras Pra-APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
O GERIAUSIAI ČIA

6

1

bilijonų. Juos Amerikoje pra- domintiems saulės energija mi-
_ dėjo propaguoti 1878 metais per nimas leidinys gali apsaugoti kydytojų sąrašus įvairiose

__________________ >1 ‘ .i QTwlinL’Aco Toivontir^ tolPasauline parodą Philadelphijo-1 nuo nereikalingų išlaidų.

Tel. 737-7200 arba 737-8534

■;.< NAUJU SKAITYTO JŲ VAJUS
Call 595-2526

kalų renesanso.

ir darbų turintieji. Registraci 1239-8400

Visas Ir visos kviečiame i didžiąją talką.
> - ’ ' - . - v - - 7.x-

į

apylinkėse. Teirautis tel. 800- 
325-6400 arba rašyti: Surgery, 
HEW, Washington, DC 20201.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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.

i

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- 
•uette Parke.

MODERNUS 2 aukšty mūro namas, 
apie S18.000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.cialiam Kalėdų numeriui. Pas-j 

kiru asmenų sveikinimai vieto j l je kalėdinių atvirukų priimami? 
ir skelbiami jau dabar šiame i

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

“ - ttliiiuiiw SttkiiiM uMAiaji 
į *"*1K**** MAUlHillil IMIM v

VASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212. W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-774?

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 
. me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sūdą mm e iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

® Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reiaia rezervuoti vietas 
Iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.

Įja veikia kasdien nuo 9:30 v 
ryto 
tad. 
terų Siuntiniai i Lietuvą 

ir kitus kraštua ^^ 
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A*. 
Chicago, III. 60632. T»L -YA 7-5980

a—J« M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai m pmmačlvi aytomobmr 

-lablIH^ įpėnuOlmt* ps^nlntact 
Kreiptis - *į ''

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
or 769-4920

tAIKROOŽlkl' Jr'iiAlildlMTBtS- 

- Tučntšu irSrisyatta; - 
2646 wkt mtin

COOKS FOR STEADY WORK
MEN or WOMEN

Must have some experience- Some 
English necessary. Day or evening 
work.

PICKLE BARREL 
7572N. Western Ave.

743-1942 Ask for Mr. Kramer

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
Blogiausius valgymo pa- j e. bet pradžioje susilaukė 

žai dėmesio.

iki 4:30 v. v., išskyrus šeš 
ir sekmad. Lietuvos Dūk 
draugijos telefonas:

925:3211. (Pr.)

a Bananai Amerikoje yra panikai dėl energijos, atsirado mos pacientams - nereikalingos 
populiariausias vaisius. Per me. daug jos taupymo priemonių, j operacijos. Departmentas pa
tus amerikiečiai jų suvalgo 11 jų tarpe visai apgaulingų. Besi-/ar^a ^uo reikalu gauti antrąją 

(gydytojo nuomonę ir sudarė to-

MATURE PERSON OR COUPLE
ga. Ant paketėliu pažymėti ber-jchild care for infant plus lite housę- 

-v . .1. . jwork in exchange for 2 bdrm. Town-
muko ar mergaites amžių. Pn-1 house. Ideal for retirees! Vicinity;

1 Woodale area. References required.
J - r-kiT roc oMr •*> -

Kalėdoms prisi
gerinusia, prasJ 
labiausiai pagei-

lauti grąžinti pimgu&;rJišgrą
žinami laike 3Q dienų:

AL Miškinyte.1

J . ą * ; .-.j1 - W
Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 

ratorė M. Miškinytė paskyrė S50 premiją Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude-

IMtytFfriplitinti Nanjienas^zstsirado.'mecenatų kurie prisidėjo prfė Kaį 
tinimo rsjffus lsbai vertingomis ;doyaim:^ ria^
ž<>. Mykolas‘Karaitis, sav> Grand ^Shores; moteHo fr RezJdencftiio viešbučio, 
17350 'eGulf- Blvd.,: Stiv Pfetėfsbtirf; FL 33708, 4eL 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti

| NAMAS — SVAJONĖ: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy-į 
mas atominė slėptume, 3 automobi- . » • - ru ■
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 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary PubEe

lusurance* Income Tas

pajėgdama pristatyti užsakyto kalbės Čikagos lietu-
daikto laikė 30 d., turi pirkėjui 

^ Naujienų, vadovybė irlRatoimo vajaus komisiia kreipia# L risusskaT dėl_ preke^ i\epri^f4-
tytoJus?irT visus iietuvrus, ‘ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos span- tyta irjnųa"oayt^ kada', bus pasi
dės pirmūnų pavyzdžiais, platinant ši seniausią Amerikos Keturių dienraštį Pirkėias aali nenutikti 
rFJuo •’gudaryff'nenu^^
ft«a!tąrgrand&ę*iie tii^liėtųri^^spaūddš^Hestėjimui; bet4r'visosIšeivijos naujomis sąlygomis ir pareika-

IIECTROS ĮRENGIMAI,- — 
PATAISYMAI

Turiu Chlogos^ mieste IsldferJL, 
Dirbu Ir užmiesčiuose 
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS- . - : 
I 4514 S. Talman Avė.

Tek 927-3559

Naujienos priima kalėdinius 
sveikinimus iš biznierių, o’rga- 
nizacijų ir Paskirų asmenų spe- ,9gi w 63r<j gt Tel 436_^7g

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū-

liuksus nauju namu apylinkė.
$53,900.

pročius turi jaunes mergaitės, 
norėdamos būti lieknomis. Jos 
visai be reikalo seka savo mo
tinas, norinčias numesti 
svorį. Reikia žinoti, kad jau
noms mergaitėms, valgančioms 
normaliai, svoris laikosi norma
liai ir j tins nėra reikalo badau
ti. Tik nenormaliai didelį ape
titą turinčioms reikia prisilai
kyti dietos. Svarbu gauti 4 pa-1 
grindines maisto rūšis: mėsą, 
pieną 
nius, 
ves.

ma-

savo

e Technikos žodžio 3 n r. taip 
rašoma: saulės energijos susi
domėjimo pasėkoje atsirado 
daug knygų, brošiūrų ir straips
nių, gvildenančių saulės ener
gijos panaudojimą. Dabar yra 
išleista informacinė knyga, ku
ri padeda susigaudyti gausių

I informacijų labirinte. Ja gali
ma gauti už 2 dolerius, pašinu-, 

, . - - Vf . T’ lūs laišką adresu: International į------------------------------------------------------------------
nei jo produktus, 3avai"| Dept. P. 10762,1 a Sveikatos, švietimo ir Ge-dės prašė neskelbti. Po du do-

taip, pat vaisius ir daržo. „ , Belleville, MD departmentas nustato,perins už kalendorių atsiuntė:
120705”. žinotina, kad atsiradus kad daugeliui ligonių yra daro-.St. Liaudinskas iš Tillsonburg, 

~ ■ - ----- —-- - - •’ ---- Ont., Alf. Krakauskas iš Bridge-
porto ir Adomas Piešina iš šiau
rinės Chicagos. Dėkui visiems. 
Visi skaitytojai prašomi remti 
Naujienas ir jas platinti, darant 
pastangų rasti bent po vieną 
naują skaitytoją. Visi lietuviai 
kviečiami į jas atkreipti savo 

(asmenišką dėmesį gerai su jo
mis susipažinti ir pareikšti sa
vo asmenišką nuomonę jas už
sisakant. Platinimo vajaus pro 
ga Naujienos siunčiamos susi
pažinimui 2 savaites nemoka
mai pagal gautus pageidavimus 
arba platintojų bei skaitytojų 
atsiųstus galimų prenumerato
rių adresus.

— žum. Vilius Bražėnas, au
torius knygos “Sąmokslas prieš 

; žmoniją”, susilaukusios antros

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643 

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukiniu, laivu kelto- 

draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k.ąstus;
i

S Perkant įvairias prekes pa
gal katalogus sutaupomas lai
kas ir pinigai, nes pardavimo 
paštu bendrovės darbą gali at
likti su mažiau taurauto jų ir 
išvengti vagysčių. Federal Trade 
Commission,- norėdama apsau-’ 
goti vartotojus nuo nesąžiningu
mų, įvedė prekiavimo per Paštą 
taisykles. Prekės turi būti pris
tatytos garsinime nurodytu ter
minu, jei toks nėra, nurodytas, 
tai leike 30 dienu. Bendrovė, ne-

— A. LeHs, Detroit/Mich., 
pratęsdamas prenumeratą, pa
rėmė Naujienų leidimą $5 auka. 
Tos apylinkės tautietis užsisakė 
Naujienas vieneriems metams 
ir atsiuntė $5 auką, bet pavar-

i

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų ikaltytojų reikalams 
pražonu pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

I

NAUJIENOS
1739 SO. HALST1D ST. 
CHICAGO, IL 60668

zsatindamas grurirašTnėįlmo 
r
Pavardė Ir Tardai —, —

Adrsnf
IP

• UŽ»kxw Naujiena* kaip dovaną savo — 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

Pavardė Ir vardas ____________________.___

koris

Adresas

buvo pagerbti minėjime dalyva
vę savanoriai - kūrėjai: Anta
nas Bartašiūnas, Stasys Griežė- 
Jurgclevicius, Povilas Janavi- 
čius, Silvestras Kantautas, Ka
zys Merkis, Juozas Liutkonis, 
dr. Julius Pakulis, dr. Juozas 
Kriaučiūnas ir 
puolenis.

— Artėjant 
mintina, kad 
mingiausia ir
daujama kalėdinė dovana yra 
Naujienų prenumerata.

— Eržvilko Draugiško, klubo 
priešinetinis narių susirinkimas, 
įvyks gruodžio 6 d., trečiadienį, 
7:30 vai. vak. Anelės salėje, 4500 
So. Talman Avė. Bus valdybos 
rinkimai 1979 metams.

Bernice Žemgulis, rast

— Regina Kudžmaitė ir To
mas Murauskas registruoja da
lyvius į Montrealio Lietuvių 
Studentų S-gos tradicinę žiemes 
stovyklą. Ji bus nuo gruodžio 27 
iki sausio 1 d. St. Donat apylin-

viams gruodžio 10 d. 5 vai. po
piet Jaunimo centro kavinėje. 
Paskaitos tema - “Mūsų pagrin
dinių veiksnių .sankryžos ir Lie- 
tuvę^ byla ’ pasaulinėj e-plotmė? 
je’’/ vPo. pąskaitos bus, diskusi
jos, kuriąs prąyęs kun. dr. Juo
zas Ęrųriskis. Apie. pąskaįiinin- 
kį, ir‘ jo Šakotą, veikla tars žodį 
fnz. Kazys Oželis. '

• *" •• -t ! Z Z - ... .

: Lituanistikos Instituto na
rių 'suvažiavimas- įvyks 1979 m. 
gegužės 26 ir 21 d. Brooklyn 
Kultūros židinyje. Bus paminė-I 
ta Vilniaus universiteto 400 me-1 
tų sukaktis.

— Minint Lietuvos kariuome- 
nės atkūrimo sukaktį Bostoną

DOVANOS JŪSŲ MIELIESIEMS

i ę^lj'pj^S GINTARAS, Itališki 18 ar 14 karatu auksiniai išdirbiniai,
I koralai, kultūriniai perlai ir kitos brangenybės bei aukštos kokybės 

puošmenos. Ispaniškos prekės, Medžio drožiniai iš Drezdeno, Mu-
I zikos dėžutės iš Šveicarijos, Kristalas iš viso pasaulio, kalėdiniai 

ornamentai.

ROMAS IR DALĖ DAUKŠA Jus kviečia atsilankyti į

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

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

Standard Federal Taupymo BUDRAITIS REALTY 
Bendrovė, palaikydama kalėdi
nes tradicijas, pasiunčia Kalėdų 
senelį su dovanomis vaikams į 
Misericordia Home. Ten randa 
prieglaudą protiniai atsilikę vai
kai nuo 6 mėn. iki 12 metų am
žiaus. Vietos gyventojai kviečia
mi prisidėti prie šios kalėdinės 
tradicijos palaikymo, atnešant 
į centrinę įstaigą, 4192 Archer, 
Avė. žaislus ir vaikams apran-

imami tik nauji daiktai.

— Darbų pasiūlos ir paklau
sos tarnyba jaunuoliams ir silp 
nai angliškai kalbantiems vy 
resnio amžiaus lietuviams b 
lietuvėms pradėjo veikti Lieti 
vos Dukterų draugijos namuo 
se,2735W.71 St. čia kviečiam 
registruotis darbo ieškantiej

^45 ^ ASKLAKS AVI. 
5W1775 j

' k’
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-
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Sponsorlaos pavardė, vardas ir vietovė

T

r-

I

i
Į,

Pinrtt ir vardas

Adresai ---------- ------ — ------- ———______________________________

• Platinimo vajaus proga, urašau siuntinėti Naujienas dvi savaites rusipa. 
tinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

fmnM Ir ranki

MARIJA NOREIKIEN1
IMS Weft SU Chkaco, m H62» • TeL WA 

DMeUi jerw rO&lw Ivtlriv
MAISTAS Ii IUROPOS SANDtLIU.

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Cosmos Pareels Express Corp. 

MARQUITTI GIFT PARC BU J1RVICB
L»1 W. 4Wt M. Cklw^, 111. «42J. — T*L WA M737

XU3 X*. CbteM*. HL MBM. — T.L X5A432B

“LIETUVOS AIDAI”
KAZt BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDtJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vai 
Penktadieniais 9:30—10 va], vak.

Visos Laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

2646 W. 71 »t Stre«tr Chicago, Illinois 60629 
T»bf. - 778-5374

vak.

— Penktadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį, gruodžio 8, 9 ir 10 
d., Talman delikatesų krautuvė 
švenčia pirmą gimtadienį.. Kvie
čiame atsilankyti pasivaišinti 
kava ir mūsų gaminiais. Tal- 
man delikatesų krautuvė jau 
dabar priima užsakymus Kū- 
čioms ir Kalėdų šventėms. Pa
ruošiame ir pristatome maistą 
bet kokio’ dydžio pobūviams. 
Namie gamintas lietuviškas 
maistas ir kepsniai. Importuoti 
maisto produktai. TALMAN 
DELIKATESAI, 2624 W. 69 St. 
Tel. 434-9766. Sav. M. L. Kup- 
cikevičiai. (Pr).

BENDRUOMENĖS ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

J.A.V. R. LB Tarybos Prezi
diumas š/m gruodžio mėn. 16. 
d. (šeštadienį) 9 vai. ryto (re
gistracija) Liet. Tautiniuose 
Namuose 6422 So. Kedzie Avė-, 
Chicago, Illinois, šaukia R. L. B. 
Tarybos narių ir atstovų suva
žiavimą, į kurį kviečiama visa 
lietuviška visuomenė kuo skait- 
lingiau dalyvauti.

Po suvažiavimo, 7 vai- vakaro 
toje pačioje salėje įvyks Kūčios, 
kurių metu bus atlikta speciali 
programa.

Kūčių vakarienė - auka 8 dol.
Dėl informacijų skambinti: 

544-3880, 656-2550, 652-8546 ir 
434-3713.

I

(Pr.)

•NAUJIENOS1 KIEKVIENO
DRAUGAS IR BIČIULIS

HELP WANTED — FEMALE 
Darbinlnkly Reikia

* Tuojau reikalingos patyrusios
SIUVIMO MAŠINŲ 

OPERATORĖS

Susikalbėti angliškai.
Arti transportacijos.

PJ. GOULD, INC.
440 No. Wells St.

M. Š I M K U f . .k- 

Nct*ry Public
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplrrood. Tai. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

PURCHASING CLERK/TYPIST

Some experience in purchasing along 
with good typing skills necessary. 
Good salary & benefit program. Call 
Leslie Day at 271-0700.

DENOYER-GEPPERT CO. 
5235 N. Ravenswood, 

Chicago, IL 60640

BEST THINGS IN LIFE

C*ll Prink Zapolli

GA 4-U54

rUTT Fili

tMSOtAMC^

State Farm lite Insurance Company

SS/HOUR AT HOME

NO EXPERIENCE OK 
CASH PAID WEEKLY 

FOSTER MISSIONS 
754 GULF TOWER 

JAX, FLORIDA 32207

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

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.

834-2426 I

MATURE WOMAN NEEDED i

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

Call 595-2526

INVENTORY CLERK K

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL A Associates 

2649 West 63rd Street
Tel. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštalieniais iki 12 v.

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

40 metų, patarnaudama klientams. 
> - ------------

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 A vacations plus other fringe 
benefits.

Can GUY
487-5600

RENTING IN GENERAL
Nuomos

Išnuomojimis kambaryi vieno as
mens bute su virtuvės ir kitomis pri
vilegijomis. - ToL 925-8781-

NAUpINOS, CHICAGO t, IU, Wedn«d<yf Decemb*ę fi, 1871




