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MAISTININKAI IRANO ŠACHO NENUVESERDVĖLAIVIS ATSIUNTĖ PIRMAS ŽINIAS APIE VENEROS ATMOSFEROS VĖJUS
Šeštadienį kitas Amerikos erdvėlaivis bandys 

tapti antruoju Veneos satelitu
MOUNTAIN View, Kalifornia. — Amerikos mokslininkai 

labai džiaugiasi pirmomis žiniomis, kurias erdvėlaivis “Veneros 
I Pionierius” atsiuntė į Kaliforniją. Stebisi netik amerikiečiai, 
bet in užsienio mokslininkai, kad Amerikos technikai sugebėjo 
pastatyti tokį erdvėlaivį, kuris pasiekė Venera, įėjo į jos orbitą 
ir pradėjo pranešinėti naujai pastebėtas žinias.

“Veneros I Pionierius” leng
vai' sukasi apie Venerą, renka 
žinias ir pajėgia jas gana tiks
liai ir aiškiai perduoti Kalifor
nijos erdvių stotims. Pirmo Pio
nieriaus pastatymas kainavo 25 
milijonus' dolerių, bet išleista 
suma parodo visam pasauliui, 
kad amerikiečiai ne tik turi gy
vų idėjų, bet moka apskaičiuoti 
medžiagas, laiką ir skriejimo pa 
jėgumą.

Antrasis Pionierius 
pasieks Venerą

; Antrasis Veneros Pionierius 
pasieks Venerą šeštadienį. Vis

ikas apskaičiuota, kad atstume 
privalo būti Antras Pionierius, 
pajėgtų įsisukti į Veneros orbi
tą ir taptų satelitu, pajėgiančiu 
priartėti dar arčiau prie Vene
ros. Jeigu Antrasis pionierius 
nepfasmuks pro šalį ir nepasi- 
leis į neišmatuojamas erdves, 
tai bus dar didesnis amerikiečių 
pasiekimas matematikoje, fiziko, 
je ir astronomijoje. Amerikie
čiai tikrai turi geras priemones 
erdvei tiksliai matuoti.

Saulės vėjas 
žymiai stipresnis

Antradienį atėjusieji pirmi 
& Veneros Pionieriaus praneši
mai rodo, kad Saulė spinduliai 
Veneros atmosferą daug smar
kiau plaka, negu iki šio meto 
turėti apskaičiavimai. Astrono
mai turėjo duomenų apie Sau
lės spindulių skriejimą į erdvę. 
Jie buvo apskaičiavę tuos spin
dulius, šukuojančius Venerą. 
Dabar pasirodo, kad tie spindu
liai, vaikomi Saulės vėjų, yra 
daug stipresni ir greitesni, negu 
iki šio meto padaryti apskaičia 
vimai. žinodami Saulės vėjo 
greitį Žemėje ir Veneros atsmos 
teroje^ galės nustatyti tikslų to 
vėjo greitį. Galimas daiktas, kad 
galės nustatyti jo pajėgumą, o 
tada galės tiksliai žinoti, kap to 
Ii jis gali pūsti. Antrasis Vene
ros Pionierius atliks penkis ban 
dymus. Jis galės prieiti arčiau 
Veneros ir gailės daryti tkslesnių 
pranešimų apie josios atmosfe
ra, o gal padarys tikslių pavir
šiau^ fotof rafijų.'

Gruodžio 25 dieną Venerą pa 
sieks sovietų valdžios pasiųsta 
raketa, kuri kris tiesiai į Vene-

ros paviršių. Rusai tvirtina, kad 
sovietinė raketa praneš, kas yra 
Veneros paviršiuje. Atrodo, kad 
sovietų valdžia siunčia raketas 
į Venerą ne žinioms rinkti, bet 
propagandai.

Danai atmetę 
sovietų pasiūlymą

STOCKHOLM, Švedija.
Danijos ateinančios žinios sako, 
kad danų vyriausybė atmetė so 
vietų valdžios pasiūlymą įstaig- 
ti bendrą Sovietų — Danijos žu 
vininkystės bendrovę, kurios 
svarbiausieji uostai būtų dabar 
tinėje Grenlandijoje. Kaip žino
me, Danijos 'vyriausybė ateinan 
čiais metals 'duos’ Grenlandijai 
autonomiją, šiuo klausimu jau 
seniai buvo, vędamos derybos 
taip Danijos įr Grenlandijos, o 
dabar reikalas galutinai sutar
tas: Kol ta autonomija bus duo 
ta, tai sovietų valdžia norėjo su 
sitarti su Danijos vyriausybe dėl 
didelės žuvavimo bendrovės. 
Grenlandijoje būtų įsteigti uos 
tai, pastatytos, dirbtuvės pagau
toms žuvims ’ apdirbti ir būtų 
.naudd-danams ir rusams. Svar 
biausia, kad abi valstybės galė
tų uždrausti amerikiečiams žu
vis gaudyti šiaurės vandenyse. 
Danai atmetė sovietų prekybos 
ministerio Iškovo pasiūlymą. 
Jis kelias dienas praleido Ko
penhagoje, bet nepajėgė susitar 
tL

Brežnevas kaitalioja 
savo bendradarbius

Darbo Federacijos prezidentas Georgė Meaney la
bai nepatenkintas prezidento Carterio pastangomis ma
žinti algas, nekreipiant dėmesio į prekių Jr maisto kai
nų kilimą- ”* " *

Ispanai balsuoja 
už konstituciją

MADRIDAS, Ispanija. — Is- 
oanijes pil eč ai balsuoja už nau 
ją konstituciją, kurios pagrin- 
dan yra pade i Europos konsti
tucinės monarhijos principai, 
^emįe as Sua’ez yra įsitikinęs, 
kad priJmtoji konstitucija bus 
patvirtinta. I ponijos fašistuo- 

l ianč os grupės p otestavo prieš 
konstituc ją bet jes sudaro ma 
žumą. A* c’o. kad socialistai 
balsuos už konstituciją. Madri' 
de buvo suruošta demonstracija, 
kurioje buvo keliamas balsas 
orieš naują konstituciją, pripa- 
žįstanč'ą pagrindines žmogaus 
trises kiekvienam piliečiui. Vy
riausybė leido dešiniesiems su
ruošti demonstracijas, bet de
monstrantai turėjo prisilaikyti 
policijos nustatytų taisyklių, 
rinktis nurodytoje aikštėje ir 
skirstytis nurodytomis gatvė
mis. Jos turėjo būti apsaugotos, 
kad niekas nesuruošrų užpuoli
mo.

PREMJERAS AŽERI PASAKĖ GYVENTOJUS RAMINANČIA KALBA
C v

Kariai turi pakankamai galios tvarkai palaikyti 
sostinėje ir visose provincijose

TEHERANAS, lianas. — Maištininkai nenuvers šacho Rėza
Pahlevi, krašto ūkio neišardys ir esančios tvarkos neišardys, — 
trečiadieni per radiją pasakė premjeras gen. Ažeri. Vyriausybė 
turinti žinių, kas finansuoja maištininkus, juos traukia teisman
ir yra pasiryžusi atstatyti tvarką ir normalų gyvenimą visame 
krašte. Vyriausybei taip pat yra žinomas maištininkų planas 

tvarkai ardyti ir šachui nuvei'sti.

PREZIDENTAS SIUNČIA SEKR. VANCEĮ ARŠIUOSIUS RYTUS TAIKOS SIEKTI
Prezidentui atrodo, kad Sadato; laiškas :gali 

sutrukdyti .vykstančius pasitarimus
WASHINGTON, ‘ D. C. — Prezidentas Jimmy Carter, pers

kaitęs Egipto prezidento Sadato laišką Izraelio premjerui Beginui, 
nutarė siųsti valstybės sekretorių į Artimuosius Rytus, kad ga- 

’ lėtų greičiau baigti taip ilgai besitęsiančius taikos pasitarimus. 
Prezirentas nenori, kad stilius ar netiksliai parinktas žodis būtų
pagrindu taikos deryboms atidėti

Pranešimai iš Izraelio sako, politiką Europoje. Jis planuoja 
kad Izraelio kabinetas sutinka 
tartis, bet jis visai nenori priim 
t prezidento Sadato reikalavi
mo. Prezidentas nutarė pasiųsti 
sekretorių Vance, kad jis išaiš
kintų prezidento Sadato tikslus, 
reikalą suprastų ir bandytų įti
kinti Izraelio politikus ir apie;
reikalą vis dėlto tartis bei pasi-: raelis nelabai nori atiduoti Ga- 
rašyti taikos sutartį.

Prezidentas gavo 
Begino atsakymą

būti sekmadienį Egipte, kur ti
kisi susitikti su Egipto prezi
dentu Sadatu, kad galėtų išaiš
kinti Beginui rašyto laiško svar 
blausius tikslus. Iš Kairo pla
nuoja skristi į Jeruzalę, ten pra 
leisti dieną, o vėliau jau tiesiai 
į Washingtona. Aiškėja kad Iz-

i

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
Sąjungos aukščiausios tarybos 
pirmininkas Brežnevas, norėda
mas turėti stipresnį užnugarį, 
šiomis dienomis pakeitė kelis 
aukštus valstybės pareigūnus. 
Į 16 narių politinį biurą Brežne 
vas įsivedė 67 metų amžiaus se 
na draugą Konstantiną čemen- 
ko ir 73 metų amžiaus Nikolai 
Ėčonovą.

L. Brežnevu

KALENDORCLIS

Gruodžio 7: Servą, Ambrozie- 
jus, Vėtra, Ugnelė, Daugardas, 
Svaidargas.

Saulė teka 7:03, leidžias 4:20.
Oras gali snigtL

i zos sritį.
i Dabartiniu metu Gazoje yra 
i pati karščiausia padėtis, kuri 
i gali išprovokuoti naują karą. Iz 

Praeitą sekmadienį preziden- raelis jaučiasi saugesnis, kai Ga 
tas Carter gavo Izraelio prem- j zoje stovi Izraelio garnizonas, 
jero pasiųstą atsakymą Egipto kuris mažiausiai lauktu momen 
prezidentui Sadatui. Carteris tu gali Gazos maištininkus tuč
tuojau suprato, kad prasidėjo; jau pristabdyti. Jei Izraelis ne
naujas nesusipratimas, kuris nie kontroliuos šių jaunų vyrų, tai 
ko neišaiškins ir besitariančių jie gali sukurstyti naują karą 
pusių nesutaikys. Prezidentas prieš Izraelį. Izraelis nustojo 
Carteris. perskaitęs abiejų poli-> daug jaunimo katu metu. Jis ne 
tiku laiškus, suprasto, kad rei- nori dar daugiau jaunų vyrų ir 
kia pasiųsti j Artimuosius Ry
tus valstybės sekretorių Vance, 
pirma ištarti reikalą, o vėliau 
ieškoti priemonių pradėtoms 
taikos deryboms baigti.

Gruodžio 10 dieną abu politi
kai bus Norvegijoje, Nobelio 
taikos premijai gauti. Jiedu tu 
rėš papasakoti apie kiekvieno 
padarytus žingsnius taikai siek 
ti. Sekretorius Vance su jais ga 
lės išsikalbėti tiktai jiems grį
žus iš Oslo. Kai sekretorius nūs 
tatys, kada jiedu bus namie 
galės su juo susitikti, tai tada 
išvyks į Artimuosius Rytus.

Vance pasakys 
kalbą Londone

1 Sekretorius Vance planuoja 
< išskristi į Europą penktadienio 
I vakarą, šeštadienį jis planuoja 
pasakyti kalbą apie Amerikos

moterų netekti, jie reikalingi 
pramonei ir prekybai. Izraelis 
nori būti naudingas atsiliku- 
siems arabams, todėl ir 
taikos.

siekia

— Trys Amerikos aliejaus 
bendrovės planuoja racionuoti 
aliejų ir degalus klientams. To
kio žingsnio imasi Texaco, At
lantic RichfietM ir Continental 
Oil Co. Jos nepagamina tiek alie 
jaus, kiek paradavėjai norėtų.

ir 
ir — Rodezijos raiteliai nenori 

baltų arklių, nes labai priešas 
t lengvai juos gali pastebėti ir su 
žeisti.

Prezidentas Fcrdas 
nebekandid^’^

WASHINGTON. D. C. - Pre 
zidentas kurdas buvo pasiryžę" 
dar kartą kandidatuoti7 .TA v 
zidento pareigoms u._ atrodo, 
kad paskutiniu metu jis pakeitė 
savo nuomonę. Savaites pab^’^j 
je jis paskelbė, kad jis r .jesiąs 
Ronald Reganui gauti nommaci 
jąą, jeigu pastarasis bandytų
kandidatuoti. Tuo tarpu praei
ta trečiadienį jis pareiškė kad 
Niksonas galėtų dar kartą kan
didatuoti, jeigu tik jis norėtų. 
Fordas pareiškė, kad jis prada
rys Niksono kandėdatūrai var
tus. Kodėl Fordas paskutiniu 
metu pradėjo trauktis, tuo tar
pu dar nežinia, bet neatrodo, kad 
jis dar kartą siektu prezidentū
ros. Jam kenktų keli jo padaryti 
pareiškimai apie santykius su 
komunistais

— Tikybinių sektų kriminali
niai nusikaltimai verčia teisin
gumo departamentą leisti vei
kiančius įstatymus.

— Sen. Adlai Stevenson nepa 
tenkintas veikiančiom partijom. 
Jis norėtų Įsteigti trečią partiją, 
be4 neturi laiko.

— Baltijos jūros sovietų ma
rinai mokosi, kaip išlipti sveti
mose žemėse.
Dionne Feivstein eiti mero pa
reigas, kol bus išrinkta naujas 
meras. Ji buvo nužudyto mero 
Marcone dešinioji ranka.

— Nuskendo dar vienas trem 
tinių laivas, vežęs Vietnamo t 
tremtinius į Malajų salyną, žu
vo 26 tremtiniai.

CYRUS VANCE 
W Šute

KARIUS ĮSPĖS Iš 
ANKSTO APIE PAVOJŲ

BRIUSELIS, Belgija. NATO 
gamybos ininisferis antradienį 
autorizavo planą ištobulinti* 
naują stebėjimo iš aukštybių 
sistemą, kuri kaštuos apie $1.8 
bilijono. Vakaru Vokietijos ka
riškų sluoksnių informacijo
mis ra sistema, pavadinta “Js-j 
pėjimas iš Aukšto” ir ‘‘Kontro 
lės Sistema”, susideda iš miš
rių pajėgų — britų 11 Nimro-Į 
du ir 16 iki 18 Boeing 707, Pa
šalinti netikėto užpuolimo pa- 
vojiį, sistema pradėtų veikli 
1980 dešimtmečio' pradžioje.

• ' »■--£

Tie lėktuvai (Ninirodc. ir. 
Boeing 707) bus aprūpinti, ieš
kojimo ' sfebėjimn radaru . ir 
komputeriai* ir skrijbdanii 
aukštybėse nuolat tr^fisliuos ; 
informacijas apie įvykius o-rej 
ir veiklą Varšuvos Pakto šaly-j

, Vyriausybė nustatė, kad už- 
l sienyjo gyvenantieji maištinin
kai yra pasiryžę priversti vy
riausybę atšaukti karo stovį ir 
panaikinti uždraudimą po 9 va
landos vakaro sostinės gyvento

jams išeiti į gatves. Maištininkų 
sukurstyti tikybiniai batikai 
nuo sekmadienio bandė panai
kinti uždraudimą naktimis vai
kščioti gatvėmis ir šūkauti, bet 
jiems nepavyko.

Keliuose sostinės kvartaluose 
vakarais ir naktimis maištinin
kai išėjo į gatves šūkaudami. 
Kiekvieną vakarą į triukšmo 
vietą buvo -pasiųstas gerai gink 
luotas kariuomenės dalinys, ku
ris suyąidyelayp maištininkus. 
Darniausiai Aįe bėgdavo nuo ka 

P kurie nęnoredąyo Jatiduo 
ti,ginklų., ir pasiduoti, tai buvo

• suimami. Susirėmimų metų pra 
eitą naktį trys, maištininkai bu
vo nušaut, o kiti sužeisti. Jiems 
suteikta pirmoji pagalba.

se ir viršum šiaurės Atlanto! Nemalonus įvykis atsitiko pie 
bei Norvegijos ir Arktikos jū- tiniame Irane, Bušar miestely- 
rų.Tos AWACS (Airborn War je šeichas Abu Azuri kurstė 
ning and Control System) sis- vietos gyventojus neklausyti ka 
temos išlaidas sumokės bent •L-riško^ vyriausybės ir reikalauti 
iš 15 NATO narių valstybių, pavaryti dabartinį šachą Pahle- 
Jlmgtinėnis \ alstybėms ir \ a- vi. Jis pasakojo, kad šacho nau
kąru Vokietijai sumokant di
džiąją sąskaitos dalį— ir 28 
nuošimčius.

Washingtone, tuo tarpu, gy 
nyhos pareigūnų teigimu, a fe i 
nantį mėnesį arti 14,000 U. S. 
armijos infanterijos ir tankų 
dalinių skrenda į Europą da 
lyvauti žiein* s manevruose, pir 
muosc tokios rūšies nu<> 1973 
metų.

ji krašto ūkio ir karo pramonės 
metodai yra priešingi pagrindi
niams mahometonų dėsniams. 
Jis tvirtino, kad šachas nesilai- 

jko Korano, todėl jis privalo pa
sitraukti iš mahometonų šijitų 
sektos valdomo Irano., Krašte 
yra didokas šijitų skaičius, bet 

Į jie nesudaro krašto gyventojų 
I daugumos. Krapšte yra kitaip 
Į Koraną interpreeuojančių maho 
Įmetonų. kurie nepritaria pas-

BIZNIS SU SOVIETAIS
Carterio administracijos auk

štieji prekybos pareigūnai pra 
nešė savo kontragcntamsMas- 
kvoje, kad nors jie dar negali 
oficialiai iš anksto užgirti visų 
detalių, kol formaliai nepasi
rašytos eksporto laidimui ap
likacijos, bet ji<* ‘‘nemato jo
kių probelmų“ dėl 1<> iš 28 pa
siūlytų prekių nuo *10 iki *15 
bilijonų Kremliaus pageidau 
jamų prekių prezidentui Car- 
teriui rudenį įteikto sąrašo.

Vienas projektas dėl bilijo
no dolerių pardavimo kainos 
perjungiamos sistemos telefo
nų* koriuos pasiūlė Western 
Electric, jau Komercijos. Depar 
tamente patikrinamas ir ketu
ri kiti projektai jau gavo rei
kalingus leidimus “pilnai ar iš 
dalies”, pranešama iš uždaro 
mitingo, kuriame Jungtines 
Valstybes atstovavo Iždo sek
retorius Michael Blumenthal 
ir Komercijas sekretorė Juani
ta Krepą.

kelbtam šventajam karui ir ne
nori. kad butų ardoma karo pra 
monė ir naikinama dabartinė 
Irano kariuomenė. Kariai reika 
lingi kraštui ginti nuo sovietų 
karo jėgų įsiveržimo.

Vyriausybė Įsakė policijai nu 
vykti į šeicho Abu Azuri vilą ir 
jį suimti, bet šeiho sargai poli
cijos Keli šeiho šau
liai iš tr(o ’-’ šovė vieną polici- 
ninK ada ten nuvyko stiprės 
n is dalinys ir jėga bandė įeiti į 
vidų ir suimti šeichą. Policija 
buvo šūviais sutikta. Susišaudy 
mo metu buvo nušautas pats šei 
chas maištininkas. Pats premje 
ras papasakojo gyventojams šei 
cho Azuri likimą. Premjeras 
apgailestavo, kad taip įvyko, bet 
šeichas neturėjęs teisės priešin 
lis valstybės pasiųstai policijai. 
Kiekvienas maištininkas bus su 
imtas. Kuris greičiau atiduos 
ginklus, tai teismo bus pasigai
lėtas. bet maištą tęsiantieji šei
chai ir mulos bus baudžiami sun 
kiomis bausmėmis. Premjero 
kalba labai raminančiai paveikė 
krašto gyventojus.



Lietuvos kariuomene buvo gerai ginkluota pagal to meto karo reikalavimus, čia matomas priešlėktuvinis dalinys*

Erię,pąminklo>

NEPR. LIETUVOS KARIUOMENĖS ATKŪ 
RIMO 60 METįi SUKAKTIES MINĖJIMAS

Į puotą atvykstančius svečius, 
maloniai ir mandagiai kiekviną 
pasitiko k omit. pirm. A. Juške
vičius ir jo ponia birutininkė 
Zuzana Juškevičienė.

1 tfibj

šokiams grojo Markausko or 
kestras.

solistų nepaprastai 
stipriais balsais, dai- 
arijomis buvo begalo 
Nuo plojimų

jimur is oro į žemę ir iš oro į 
orą taikiniam^.

skristi lėktuvu. Paskambinę į akuose buvo" matyti'hrgių gūftbs. 
kelionių biurą, sužinojome, kai Parvažiavome^j

Lapkričio 25 d. 
minėjimo išvakarės.

Minėjimo išvakarėse, Lietu
vių tautiniuose namouse buvo 
surengta ižkilininga puota su 
trumpa menine programėle, ku
rią išpildė Lietuvių operos son- 
stai Margarita ir Vacys Mom-

Nors lakiojanti raketa (cruise 
missile} yra ęįąr bandyme fazė
je, tačiau jau Svystcipa^ uau as 
jos pakaitalas, pavadintas “ad
vanced strategic air launch mis. 
—• Ta raketa lėks greičiu Už

Some 180 typical American homes can be heated for a 
year with the fuel savings a Chevrolet auto plant in Detroit 
Is getting from car parts before they even go into the auto- 
mobile. Tbe fuel gas is being saved at Chevrolet** Detroit 
Gear <c Axle plant fan a simple metal testing procedure being 
performed ben by HazeDa Fuqua. The electronic apparatus 
identifies pinion gear forgings which need to be beat treated 
before they can be machined. Formerly all pinion gear forg
ings were put through tbe heat treating furnace. By setecttaf 
only the ones which need the beat treatment* soma three 
xniffion cubic feet of gas per month, or M auflion csbfe

mos gr^zo su avienrw-»pūdžiau užkandę ±'pasakę vie- 
už kūnuos sumokėjo , nas kitam1 labanakt.nuėjome 

pavargusių kaulu ištiesti:

(Bus. daugiau) r *

NAUJA LAKIOJANTI
RAKETA-'

Svečių buvo prisirinkę pilna 
salė-— apie 200 asmenų.

Mikužiūtė, “Sandarcte” redak. 
Gr. Lazauskas, buvęs Lietuanis- 
tlkos neakiv. Instituto'Dir. L 
Serapinas su ponia, dail. Tričys 
su ponia, istorikas J. Dainaus 

£hs’ kas, Cicero (R) LB pirm. Prans- 
:kevičius ir kiri.

* <ž k 71

A. Ašoklis talkinami ramo- 
vininkų (ramovėnų) ir šaulių.

Minėjimą atidarė A. Juške
vičius tardamas šiuos žodžius 
“Laisvė - didžiausia, barngiau 
šia žmonijos vertybė; laisve 
tautos širdis. Ten kur nėra lai
svės, nėra kūrvbc's, nėra pažan-

singumo. Tautos laisvės sargy
boje budi jos kariuomenė, šau
lių sąjunga ir apdairi politinė 

mes švenčiame 
Nepriklausomos Lietuvos kari
uomenės atsikūrimo 60 metu 
sukakti . .

rengė iškilmingą ir įspūdingą 
minėjimą.

na Voldemarą, kuris lapkričio 
23 d. išleido isakymią organizuo
ti Lietuvos kariuomene, (bet 
kaip istorikas Dr. J. Jakštas sa
ko (L.E. 34 t., 504 pL): . .pats
veiksmingai telkti krašto paje ’ 
gų ir neęiėmė’^ 4nes tą paskelb
tą nepriklausomybę reikėjo7 dar 
ir apginti?

Pradžioje minėtų &rganizaci-n

Tam minėjimui prisiminti ir 
įamžint, buvo išleistas gausiai 
iliustruotas leidinys iš Lietuvos 
kariuomenės ir Liet, šaulių vei
klos. Leidinį redagavo Ed. Ven- 
gianskas.

1795 m. galutinai Lietuvą pri 
jungus prie Rusijos, jos nepri
klausomybė ir jos kariuomenė 
buvo visiškai panaikinta. Lietu
va rusų vergijoje išbuvo 123 
metus (1795-1918). Ir tik 1918 
m. vasario 16 d. Lietuva vėl bu
vo paskelbta nepriklausoma vak 
stybe, bet tuometiniai Lietuvos 
okupantai vokiečiai, tik lapkri
čio 11 d. teleido lietuviams su
daryti savo valdžią — pirmą

likauskiene tiekė svečiams.
-Iškilieji Lietuvių operos so

listai p.p. M. ir V. Momkai labai 
įspūdingai ir gražiai, vienas 
dainas solo, kitas duetu padai
navo šias dainas ir arijas: 1. 
Banguok vandenyne — Brazin- 
sko% 2. Juokdarys mėnulis — 
Gailevičiaus/3. Kas ant žirgelio 
— St. Šimkaus, 4. Arija iš Do- 
nizelti Meilės eleksyras, 5. Gas- 
■paru^daina iš KornevHio varpai

nas Mindaugas Variakojai, taip 
pat prie paminklo padėjo an
trą, bet mažesnį vainiką. Tuo 
ir baigėsi žuvusiųjų pagerbimas 
prie paminklo, lauke.

Akademinė dalis salėje.
Akademinė minėjimo dalis 

vyko Jaunimo centro didž. sa
lėje. Salės scena buvo papuošta 
dideliu Lietuvos vyčiu, pusiau j 
ratu apsuptas ąžuolo vainiku oj 
šonuose žymėjo sukaKtuviniai 
metai 1918-1978. Kiek atokiau 
šonuose stovėjo dvi gražios tau
tiniais motyvais išskaptuotos fi
gūros. Garbės prezidiumo sta
lai scenoje buvo užtiesti tauti
niais raštais, rankomis austo
mis staltiesėmis o ties viduriu 
perstalus kabojo nuleistos spal-

šti buvo sudarytas ko- 
į kurį įėjo: pirm. A- 

J. Tamulis, St. Ce^ 
Leonai tienė, V. Ku- 
A. Aniulienė, K. 

VL Išganaitis, Ed. 
Vengiariskas, J. Bagdžius, A. 
Ašoklis ir A. Urbonas.

Jo, minėjimo atidarymo kal
ba buvę trumpa, dalykiškai pa
rengta, išsami, aiški, apžvalkinėj 
žodžio pabaigoje sveikino visus 
Lietuvos savanorius kūrėjus, 
karius, šautis ir visus tuos, ku
rie vienokiu ar kitokiu būdu

Lėktuvas, rpdps,'Pol Lot js^ren jįe ? gt
da 8-tą vai vakaro. Petras tuo-.kad mes laimingai sugrąžome 
jau nuvažiavo į- tą^agehtūrą^g^i^s 
nusivežė ir mano užsienio pg^ą. {-kelionės.-. Pasija

lant-Kelpšos. Akcmp. muz 
Jurgutis.

Svečiai 
puikiais, 
norais — 
sužavėti, 
šauksmų net lubos linko.

Puotoje, kiek pastebėjau.
lyvavo šie iškilesnieji lietuvių 
visuomenės veikėjai: Lietuvos 
savanorių kūrėjų s-gos centro 
vald. pirm..pulk. J. Švedas, Chi
cago's skyr pirm. J. Tamulis, 
pulk. K. Mikalajūnas, Vytauto 
Didž. šaulių rinkt pirm. VI. Iš
ganai tis. moterų pirm. St. Cece- 
vičienė, buvęs Sibiro kalynys J. 
Kreivėnas, ALTos inform, ksyr, 
vedėjas kun. J. Prunskis, AL
Tos vice pirm. Dr. VL Šimaitis, 
gen. Daukanto jūrų šaulių kuo
pos pirm. Ed. Vengianskas, 
Klaipėdos jūrų šaulių vice'pirm. 
A. Ašoklis, (R) Liet. Behdr. 
centro vald. pirm. Dr. Vyt. Dąr_ 
gis, (R) LB Marquette Parko 
apylLvald. pirm. J.' Vaičiūnas ir 
vice pirm. J. Bagdžius, East Chi
cago (R.) LB apyl4pinn. čiurųr 
skasi (R) LB Brighton Į^ąr^o 
apyl. pirm., AKraftlį. Šijsfvieų^

^PitdierTovedhe-husbaną. SavingSPIanatwork.EMehSeta<-acfome2A
^Somuch so.that when he went mtohtttla . paycheck to buy Bonds. Regularly. Automatically;

Uamgdie Rev caution, she did too. Right by his side. That way, you’re making a real investment in
t_n Ioadinff cannoasri^ ’W* your future. And in America s, too.

SobuyUnitedStatesSavingsRor^
Mdly knew thfr tme had come to taka Right from the start, it’s beeR an equal

opportunityiav^m^ 
where her husband left off. And when '
the smoke cleared, America had a 
sew victory and a new heroine.

Today, when its time to take 
<«ock in their country, Americans 
ivj US Savings Bonds.

When you join the Payroll

VIKTORAS GALECKAS.

KELIONĖ PO SUVALKŲ TRIKAMPI
(Tęsinys)

Pagalvojau, kad mūsų istori
ja nuo senų laikų yra surišta 
su lenkų: Daugumas didikų ki
lę iš Lietuvos. Norėsime ar ne
norėsime,' bet visai nuo jų atsis
kirti negalėsime, nei lenkų tau
tos kaimynystės neišvengsime 
Taip ir pagalvoji žmogus savo 
prasta ir apytušte galva, kodėl 
nebuvo ieškoma kompromisų, 
kaip dabar jų ieško Izraelis su 
Egiptu, kur žydai ilgus šimtme
čius buvo Egipto nelaisvėje. Už
lipame ant pilies sienos, išmū
rytos iš tašytų akmenų. Nuo pL 

i lies viršūnės fantastiškas vaiz- 
!das. Vavelio pilį ir miestą ap- 
' juosi didinga, graži Vyslos upė, 
I kurios krantai irgi išmūryti ak- 
Įmenimis. Upėje plaukioja laive
liai. Su savo palydovu . Petru 
pradėjau tartis, kur šią naktį 
“nakvynėlę gausim”. Nusilei
dę žemyn, sėdom į autobusą, ku 
ris vėl nuvežė prie turistų infor 
macijos biuro, kur gavome vieš 
bučio Polonia adresą. Jis buvo 
tik už vieno kvartalo. Ten gavo
me didelį gražų kambarį su vi
sais patogumais, bet kaina gana 
brangi. Apsitvarkę nulipome 
apačion papietauti. Ten nutarė
me, kad mums Krokuvoje nebe
buvo ko veikti, tad nusprendė
me rytojaus dieną grįžti į Var
šuvą, nes ten norėjau pamatyti 
pilyje karo muziejų, kur, sako, 
esanti tikra Žalgirio mūšyje ka
riavusios Lietuvos kariuomenės 
vėliava.

Rytą atsikėlėme kiek vėliau. 
Mano palydovas nuėjo į čia pat 
esančią stotį pasiteirauti apie 
bilietus. Prie bilietų langelių jis 

j rado didžiausią 
{eilėse, kur būtų reikėję laukti 
mažiausiai pusę dienos. O ir bi
lietą gavus mažai vilties patek
ti į traukinį, nes vidun pajėgia

Minėjimą bendrai ruošė: Lie- jų sudarytas komitetas š.m. lap 
tuvos savanorių kūrėjų s-ga, L kričio 25-26 d.d., Chicagoje su- 
K.V.S. Ramovė, Lietuvei Didž. 
Kunig. Birutės org., Vytauto 
Didž. šaulų rink., gen. Daukan
to jūrų šaulių kuopa ir Klaipė
dos jūrų šaulių kuopa. Minėji
mai 
mile
Jušk?\ icius, 
cevičienė, K 
likauskiene, 
Milkovailis,

tį, kur pirmiau atskridęs nakvo 
jau. Ryt diena buvo sekmadie
nis, tad turėdami laiko nuvažia
vome prie tos pilies pasiteirauti, 
kada yra lankymo valandos. Ta’ 
čiau ant vartų radome popierių, 
kur buvo parašyta, kad pilis dėl 
remonto dbrbų uždaryta. Vot 
tau, boba, ir devintinės! Neko
kia buvo mūsų laimė. Grįždami 
užėjome į restoraną pasistiprin
ti, kur patys apsitarnauja. Pasiė 
mėm po lėkštę sriubos, salotų, 
bifštrogeno, kavos, braškių py
rago, ir už abudu prie kasos ap
mokėjau tik 80 zlotų. Viešbuty
je būtų reikėję už tai sumokėti 
200 zlotų ir dar duoti arbatpini
gių, o čia pavalgėm taip pigia* 
Pasistiprinę užėjome priešais 
alaus atsigerti.' Tada Petras ir 
klausia, ar jis negalėtų nusipir
kti foto aparatą. Sakėsi už 7000 
zlotų žinąs neblogą rusišką apa
ratą. Už tai man pažadėjo, kai 
bus Krokuvoj savo stuaijų rei
kalais, nufotografuoti Vavelio 
katedroje esančius karalių kars 
tus, o Varšuvoje karo muziejuje 
buvusią Žalgirio mūši?,' lietuvių 
kariuomenės vėliavą. ;Aš suti
kau jo palaukti. Už valandos 
Petras grįžo per abu pečius pa- 
skabinęs foto aparatą ir beteri- 
ją. Tas rusiškas aparatas buvo 
vienas iš geresnių, tačiau labai 
gramozdiškas: svėrė daugiau 2 
klg. Naudojant apšvietimui, rei 
kia laidą prijungti prie foto apa 
rato. Dar vieną naktį pemakvo 
ję tame viešbutyje, 12-tą valan
dą nuvažiavome į gelež.' stotį, 
kuri yra labai didelė ir gana mo 
dėmi. Pats Varšuvos ’ miėstas 
naujai atstatytas taip/kaip bu-

j vo prieš karą. Namai atrodė lyg 
minią žmonių Į seni, :tik centrinės' gatvės5 labai 

plačios, o per vidurį eina train: 
vajai, šonais-autobusai. Ūž va
landos" atėjo traukinyš ir iiėvė- 
luodamas i^udėįo^ f Suvalkiis.

**.*f‘*ti i — ---- --
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Puotą, keliais tartais žodžiais, 
atidarė A. Juškevičius ir mal
dai sukalbėti ir Dievo dovanoms 
palaiminti pakvietė kun. J. Bo- 
revičių S.J. Kaip visuomet taip 
ir šį kartą, Lietuvių tautinių 
namų patiektas maistas buvo 
gausus: karšti, šalti užkandžiai, 
pyragaičiai ir kita kas buvo 
skoningai ir gardžiai pagaminti. 
Ypatinga Padėka tenka Irenai 
Kulikauskaitei už paaukotą mil
žinišką “Napoleoną” pyragą - 
tortą, kurį ji pati pjaustė ir kar- 

ministrų kabinetą. L i e t u vi uitu su savo mamyte ponia V. Ku- 
Tautos Taryba laikinu .ministnr- 
pirmininku • in Užsienių reikalų

Lapkričio 26 d. Koplyčioje.

Minėjimas prasidėjo 12 vai. 
pamaldomis Tėvų Jėzuitų koply-i 
čieje. Pamaldose su vėliavomis 
dalyvavo jau anksčiau išvardin
tos organizacijos, plus Ameri- 

>kos Legiono Dariaus ir Girėno
postas. Viso suskaičiau 7.. velia- vingos gražios tautinės juostos, 
vas. Mišias atnašavo ir tai die- Visus tuos tautinius audinius 
uiai pritaikytą pamokslą pasakė parūpino Z. Juškevičienė.
kun. J. Ęc^.eyičius S.j. Auką ne- Sceną papuošė Ed. Vengians- 
šė A. Juškevičius ir Leonaitienė. kas, Z. Juškevičienė, J. Bagdžius, 
Laike mišių solo giedojo solis
tai M. ir V. Momkai, vargonais 
"grojo, M. Motiekaitis. Koplyčia, 

’ minė jimb ’^dalyvių — niafdinin- 
buvo perpilsią- net durys 

knebeužsidarė. r . '. • ~

klausomybės iškovojimo ir jos 
atstatymo.

į garbės prezidiumą buvo pa
kviesti šie garbingi ir iškilūs as
menys: 1. Lietuves gen. konsu
le J. Daužvardienė, 2. Savanorių 
kūrėjų S-gos centro vald. pirm, 
pulk. Jį švedas. 3. ALTos vald. 
vice pirm, teisininkas Dr. K. Ši
dlauskas, 4. JAV aplinkos ap
saugojimo depart, regionalinio 
dir. pavaduotojas V. Adamkus. 
5. kun. J. Borevičius S.J., 6. šau
lių moterų vadovė SL Cecevičk- 
nė. 7. Vytauto Didž. šauliu r 
rinkt, pirm. VI. Išganaitis. 8. 
gen. Daukanto jūrų šaulių kuo. 
pos pirm. Ed. Vengianskas, 9. 
LDK Birutės oYg. pirm. Leonai- 
tienė, 10. (R) Liet Bend r. cent
ro vald. pirm. Dr. Vyt. Dargis. 
ir 11. Liet. Bcndr. vidurio vaka 
rų apyg. pirm K. Laukaitis.
• Garbės prezidiumui užėmus 
skirtas vietas, į sceną buvo įne
štos visų jau paminėtų pamal
dose, ir prie paminklo dalyva
vusių organizacijų, JAV’ ir Lie
tuvos tautinė vėliavos.

(Bus daugiau)

Ty vrųi susirinko•■£riėnžUvnšiU' ko- 
už Lietuvcs^Įaįgyęįir Ne-

^KSausomybę paminklo, kad 
"įfegSrLus kovoja*4critusiūs>ikarį veikla, šiandien

Abe j os e’^ažiinklo'-pęv-1 
-sėšeį Jsįl ^vžiiauvdmįs išsirikiavb' 
^šį^riais — eilėmis sustojo ura-

■ 'Mūliaprir- šaulės;^Tie
i fesiriiįkiavę Urnfbrmuotf šauliai 
tr šaulės teikė pačiam minėj!- 
imiii . is.^koy.oje^kritusiesicms 
ypatingą kilnumą, pagarbą ir 
čvėnliuuą- Be tų^ unifčrmuotij 
šaulių -puošmenos visas minėji
mai būtų buvęs blankūs ir ne
įspūdingas. Minėjimą savo jau
triu, reikšmingu ir įspūdingu, 
žodžiu atidarė Lietuvos kariuo
menės kapitonas Andrius Juš
kevičius ir tam ’minėjimui va
dovavo. Kiek atokiau, prieš pa
minklą, abejose pusėse buvo pa
keltos, ant aukštų blizgančių 
plieninių stiebų JAV ir Lietu
vos taut vėliavos. Amerikos Le
giono Dariaus ir Girėno posto 
legionėriai trimis šautuvu sal
vėmis vėliavas saliutavo ir pa
gerbė, tuo pačiu suteikdami pa
garbą ir dėl Lietų vos laisvės ir 
Nepriklausomybės kovoje kritu
sioms kariams — didvyriams. 
Nepriklausomybės kovų daly
vis, savanoris kūrėjas pulk. š. 
švedas asistuojamas dviejų u- 
niforinuotų sesių "šaulių SL Cc- 
cevičienės ir Ei. Gabrienės, žu
vusioms didvyriams pagerbti Už
degė šventąją aukuro ugnį. Ta 
proga, trumpai keliais jautriais* 
ri išsamiais žc’džiais, savanoris 
kūrėjas, laisvės kovų dalyvis J. 
Tamulis nušvietė savanorių kū
rėjų karžygiškus* darbus kovų 
laukuose su Lietuvos priešais. 
LKVS-os vice pinn. ir gen. Dau
kanto šaulių kuopos pinu, Ed. 
Vengianskas, lydimas dviejų 
biruliuinkių, pasipuošusių tau 
tiniais rūbais Lirutininkių Z. 
Juškevičienės ir V. Kulikauskie
nės žuvusių kanų didvyrių 
gnrlxri prie paminklo pade įo di
delį puošnų vąsifuką. viršui su 
užrašu 60. Du mažiukai moki 
nukai, buvusio Krašto apsau
gos ministro? pulk. Jono Varia- 
kojo (mirusio 1963 Charles. III. 
(JAV) vaikaičiai Renata ir Jo-

..'■•■A

1500 zlotų. 6-tą vaL nuvažiavo
me į kelionių agentūrą, iš kur 

[autobusas, išeina į mažą Kroku 
vos aerodromą. Neužilgo atva
žiavo autobusas, ir už valandžiu 
kės buvome jau vietoje. Dar kiek 

prisidėjo prie Lietuvos Neprx-jpa]auįę parėjome mažą kontro
lę. Man tik buvo neįprasta, kad 
aerodromus saugo kareiviai. Ly 
giai prieš 8-tą vai. leido lipti į 
lėktyvą, kuriame dar buvo kele
tas tuščių vietų. Mūsų lenkiš- 
kas paukštis pakilo į ankštybes, šile”. Ta raketa lėks 
bet tuojau pradėjo leistž žemyn, dabartinę ir yrą skirta paraiujo- 
Už valandos buvome Varšuvoje * 
Taksis nuvežė į tą patį viešbu-



drumsti nuotaikas. Prisimenu, 
kada DLOC Valdybos nariai 
bandė pasitarti su Altos atsto
vais taip pat įtakingas šnipas 
ausį prikišęs prie sienos klausė
si. Tokie pasitarimai negali bū
ti nuoširdūs, jei šakalius kai- 
š:oja į vežimo ratus.

Švyturio Jūrų šaulių prieš, 
metinis valdybos posėdis

Valdybos posėdyje dalyvavo

Šukys. Pet- 
Bliūdžiuvie. 
Elzbieta Jo- 
Norus, Anta

Detroito naujienos
Detroito Lietuviy Organizacijy Centro Ypatingas 

specialus atstovu susirinkimas
Atstovai sušaukti 1978 m. lap- 

krikričio mėn. 26 d. šv. Antano 
parapijos mokyklos kambaryje. 
Susirinkimą pradėjo pirm. adv. 
Raymondas Sakis. Iš DLDL 25 
organizacijų dalyvavo 27 atsto
vai. Buvo minutės tyla pager
bti pasidarbavę mirusieji. Susi 
rinkime buvo svarstomas tiktai 
vienas klausimas apie įvykusį 
DLOC pasitarimą-pasikalbėjimą 
su Bendruomenės Detroito Apy
linkės Valdybos atstovais spalio pirm. Alfas Šukys, Juozas Kin- 
26 d. Dievo Apvaizdos Parapi
jos mokyklos kambaryje.

Apie pasitarimą su LB refe
ravo DLOC pirm. adv. Raymon 
das Sakis, teis. Stasys Šimoliū- 
nas ir Elzbieta Paurazienė. Dis 
kusijose dalyvavo Dr. Algis Ba 
rauskas, inž. Alfas 
ras Pagojus, Julija 
nė, Kazys Gogelis, 
dinskienė, Antanas
nas ir Vaitėnas, Jonas Gaižu
tis, Nerimantas Udrys, Eduar
das Milkauskas ir kiti.

Diskusijos buvo gyvos ir jud
rios. Po diskusijų buvo balsuo
jami du įnešimai: Elzbietos Pau 
razienės ir Nerimanto Udrio. Bal 
su dauguma buvo priimtas įne
šimas Elzbietos Paurazienės. Nu 
tarimas sekančio turinio:

“Dėl Vasario 16-sios rengimo 
šventės . neatsisakyti tartis su 
LB Detroito Apylinkės Valdy
ba, bet tik paboti Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centro ren
gimo tradicijos ir statuto”.

Susirinkimas baigėsi geroje 
nuotaikoje. Charek t ėringa, kad 
prieš .DLOC atstovų susirinki
mą bažnyčios koridoriuje tūlas 
Linas Stonys dalino iš laikraš
čių multiplikuotas iškarpas. Vi
si supęąntamę ir nujaučiame kie 
no gi siųstas tas žmogus 
-------- ; J į-’-j V-

G

šeimininkė (Tapyba)

_Ž»..

čius, Stepas Lungys, Petras 
Bukšnys, Bronius Valiukėnas, 
Juozas Bražiūnas, Julius Rim- 
kūnas. Klemensas Urbšaitis, mo 
terų seksi jos šaulės — Angelė 
Šukienė, Elena Braziūnienė, An 
gėlė Bukšnienė. Emilija Lun- 
gienė ir Gražina Valiukėnienė. • 
Po pranešimų ir diskusijų nuta
rė metinį susirinkimą šaukti 
1979 metais sausio mėn. 7 d. 12 
vai. šv. Antano parap. patalpa-! M. ŠILEIKIS 
se. Kaip praeitais metais, taip' 

j ir šiais ruošti tradicines bendras • 
i Kūčias Šv. Antano parap. patai 
pose. Vadovauja šaulės sesės. 
Taip pat nutarta ruošti Naujų 
Metų sutikimą Gražinos ir Bro-j 
niaus Valiukėnų rezidencijoje. ’ suvažiavimo, 
2084 Kinmore, Dearborn 
kampas Ford . Rd. Beach Daly j Tautiniuose Namuose (6422 So. 
Rd.

Posėdyje buvo aptartas 
rio 16-os minėjimas, kuris įvyks 
1979 m. vasario 11 d. Dievo Ap-į 
vaizdos Kultūros centre, šau-!svečių registracija.

BENDRUOMENĖS
SUVAŽIAVIMO
DIENOTVARKĖ

J.A.V. R.L.B. Tarybos 
įvykstančio 

Hts., * m. gruodžio mėn. 16 d.

įKedzie Ave., Chicago, Ill ) 
Vasa Darbotvarkė:

liai 
mą

nutarė remti DLOC ruošia- 
Vasario 16-ją.

Ant. SukRv.skas

o Federal Bureau of Investi
gation (FBI) savo rinkiniuose i 
turi 169 milijonus pirštų nuos
paudų ir jos visos yra skirtin
gos.

i

rijų pereito suvažiavimo proto
kolo skaitymas - A. Repšienė

narių 
1978 
Liet.

1. 9.00 - 10.00 vai. atstovu ir

2. 10.00 vaL Suvažiavimo ati
darymas - Andrius Juškevičius.

a) Amerikos Himnas
3. Invokacija - kun. kan. V. 

Zakarauskas
Mirusių narių pagerbimas.
Sveikinimai.
Darbo prezidiumo, sekre
toriato ir komisijų 
sudarymas

5.
6-

P. STRAVINSKAS

VLIKO SEIMO AKIVAIZDOJE
šio mėn. 8-9 d., Chicagoje. kai išgalinčia tarptautinėje ben- 

Amerikos lietuvių sostinėje, šau druomenėje reikšti ir vykdyti 
kiamas VLIKo Seimas jo šieme Lietuvos tautos valią (koks jis 
tinės sesijos darbams.

Tai didelis įvykis mums, chica 
g;eč;ams. Jei šioje VLIKo Sei
mo sesijoje visoms mūsų politi
nėms grupėms pasisektų išsiaiš 
kinti ir pažiūras išlyginti bent 
svarbiausiais Lietuvos laisvini
mo klausimais, tai šis įvykis bū 
tų mūsų išeivijai, net ir visai 
kovojančiai dėl savo laisvės Lie 
tu vai istorinis. Nuo jo prasidė
tu mūsų taika ir solidarumas ne 
tik laisvinimo, bet ir lietuvybės 
gaivinimo darbe. Jei šios viltys 
pasiteismtu, tikėkite, tikra vie-

• nybė grįžtų ir mūsų Bendruo
menėje, šiandien nuskilusioje į 
du tarp savęs bekovojančius 
frontus.

Į Mūsų nesutarimų laisvinimo 
. klausimais tegul ir nėra labai
• daug, bet jie yra esminiai, lie- 
: čia VLIKo vadovaujamą laisvi
nimo organizaciją, net pačią 
VLIKo širdį. Taip yra todėl, 
kad kažkurie nesutarimai liečia 
VLIKO esmę, jo teisinius pa

8. Paskaita: - A.L.B. - nės ski-,grindus, jo teisinį status, nuo ku 
linis ir gairės ateities veL rjų išsprendimo priklauso VLI-

I pagal savo teisinę prigimtį iš 
t krųjų ir yra) o kitų bus lai
komas tik eiline visuomenine 
organizacija (kokių mes turime 
nesuskaitomą daugybę) kol tre 
ti mūsų, neturėdami jokios savo 
nuomonės šiuo esminiu VLIKo 
teisinės prigimties klausimu, 
VLIKo tikros paskirties ir jo 
teisinės galios (tarptautinėje 
bendruomenėje) nesupras, tol 
VLIKas, pats nežinodamas kas 
besąs, savo tkslo ir už davinių 
egzilyje neatliks.

Neužtenka tik aklai priimti 
teisingą pažiūrą į VLIKą, kaip 
tautos atstovybę, o reikia dar 
žinoti y r teisinę logiką, kodėl 
VLIKas toks yra. Reikia at
kreipti dėmesį ir neišleisti iš 
minties tai, jog jis — VLI
KAS tautos teisine atstovybe 
yra tik dėl to, kad jis, kaip (pa
sakyta jo 1944. 11.16 d. deklara-,. 
ei joj e, sudarytas lietuvių) tiks 
liau gal bus pasakius, Lietuvos) 
(politinių grupių, kaip tautos 
politinės 
vykdytojų,
kaip tautos politinės minties 
(kitaip sakant, tautos valios) 
reiškėjos ir vykdytojos, sudeda 
savo ex lege (iš įstatymo) tu
rimus įgaliojimus VLIKe ir tuo 
būdu padaro jį tautos atstovy
be. Rodos, taip paprastas, taip 
aiškus klausimas, o daugelis 
mūsų to nesupranta, arba neno
ri suprasti, net ir kažkurių VLI
Ko politinių grupių atstovai 
VLIKe. Kol šiuo klausimu bus 
neišsiaiškinta, kol nebus tvirtai

mint ies reiškėjų ir
Politinės grupės,

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
NaoJUnoM yauti pulklę knyfv, kuriu bri kckl<

fcnyfv spintą ar lentyną.
Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jauną dieną 

; įtrimlntaal ir įvyktą bei vietą aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 387 psL Kaina $5.

A. PakiInSklt. METAI PRAEITYJE. Netolimu Įvykiu Pamini. 
ir laiko Įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje įpražymd. rurtirj- 
tyti 1 12 daliu. 296 psL. kaina J5.

Dr. Kurt Griniui, ATSIMINIMAI IR' MINTYS, n tomas, Grt- 
. .......... - - - — ------ ’ w.oe

i

7.

Komisijos:

___ fiiii viršeliais. 335 pat Kaina $6.00. Minkštais viri.
Prtf. Vari. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVI1KŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — $3,00, minkštais vir- 
Miris — $2,00; n dalis, 225 psL, įrišti — $3,00. minkš

tais viršeliais_________________________________

5

registracijos 
rezolucijų 
spaudos
vakarienės - Kūčių

a)
b)
c)
d)
J.A.V. R. LB Tarybos na-

■  S2.X
Henriku Tom» — Timišainkis, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

Pakalnės ir Labguvos, apskritys su Įdomiais apnšymaii, fliu- 
Btrarijomis ir dokumentacija. 336 psL. kaina $8.

P. KeriOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Triją dalią Lietuvos 
partizaną buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina Narūnė, TRYS IR VIENA, jaunystės ataiminimaJ
170 psL«.M 

M. Gudais POVILAS MILERIS^ biografijos bruožai 235

Knygai užsikąsi Taikia pridėti 25 et pašto Išlaidoms.
U JI

klai - A. Juškevičius ir 
d r. V. Plioplys.

9. Pranešimai:
i

Tarybos prezidiumo,
Centro’ valdybos,
Apygardų pirmininkų 

ir
Apylinkių bei' Seniūni- 
pirmininkų.

a)
b)

d) 
jų

Ko tolesnė teisinė egzistencija, 
jo “žūti, ar būti”...

• Šie esminiai, teisiniai, VLIKo 
tolesnę egzistenciją liečią klau 
Simai gali būti suprantami tik 
tiems, kurie turi reikiamo tei
sinio žinojimo, kurie yra susi
pažinę su tarptautine nacionali
nių komitetų (koks yra ir mū
sų VLIKas) teise, kartu ir su

10. Diskusijos dėl pranešimų. VLIKo, kaip tarptautinei teisei 
! pažįstamo nacionalinio komite- 
Į to, teisiniais pagrindais. - 
{ Pirmas ir svarbiausias Lietu
vos laisvinimo klausimas yra 
VLIKo teisinės prigimties ir kar 
tu jo teisinės galios, jo kompe
tencijos klausimas. Tai esmin
giausias klausimas: KAS YRA 
VLIKAS? Kol šis klausimas ne- 

; išspręstas, kol VLIKas vienų 
yra laikomas Lietuvos (valsty
binės) tautos atstovybė, teisiš-

11. Tarybos Statuto Į
K-jos pranešimas.

12. Rezolucijų priėmimas. j
13. Klausimai ir sumanymai.'
14. Suvažiavimo uždarymas - 

Lietuvos Himnas.

Pastaba: 7

Registracijos mokestis ir • 
priešpiečiai - $5.00.. ’ 
Priešpiečiai tarp 1 ir. 2 vąL 
dieną-
Vakarienė - Kūčios 7 vaL va
karo Liet Tautiniuose 
Namuose.

ANDRIUS JUŠKEVIČIUS 
J.A.V.R LB-nės Tarybos 
Prezidiumo Pirmininkas

A. REPŠIENĖ 
-JA.V.R. LB-nės Tarybos 
. Prezidiumo Sekretorė

173$ S. Hilstei SL, CMeua. HL W«M. — TeL HA I4IH

Till

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
ga^būvia, privalo susipažinti su žemiau iŠ vardintomis knygomis, 
suminėtai knygas galima užsisakyti Naujienose.
Anoi Oginskis, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apld- 
nt Lietuvą bėrimą nuo bolševiką ir gyvenimą tremtiniu įtovyk- 
Vokietijoje. 273 psL. kietais drobės viršeliais kaina 4 dot
Juozas KspaėlmkaK IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 

rra natūrali ankstesniąją atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kurianČio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 pri. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETtS ISPOMIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ .LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 p<L $1.50. Yra taip pat 
Išversta Į anglą kalba.

M SATYRINtS NOVtLtK Genialiai rusą rašytojo
80 satyriniu noveiią. 199 pusL, kaina $2.

D. KuraMt, K ELION t | ANAPUS GELEŽINES U tD ANGOS. Au- 
tarisus pastabumą neapgauna Inturisto ir agltpropo propaganda bri

[ėjo ir ką jai įmonės pasakė. 95 paL UJO. Yra taip pat 

i TYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus tusų rašytojo

Pref. P. Pekarklh, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 178 pat dokumentuota istorinė studija >p4e prūsą likimą. 
Taint CL —*

Vincai žamaltia. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTI El PAKAITUI.

NAUJUMO**, in* S*. MALSTVO fl, CMKA90, ILL. MM

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI- /L
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTA] ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR ^UYTOJO ATSIMINIMUS ;
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 p«L, liečiančius 1901 

metą Įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir rari- 
rnpfnfrną ________________ ;— -------- :------ —’ -r .

Or. A. J. Gussan — DANTYS, Ją priežiūra, sveiksta ir grefis
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik------------— $W8
Minkštais viršeliais tik   ____________ —;----------- -— SXW

Dr, A. J. Graan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą ĮspūtfiBeL Dabar tik -------------—

Tabriz taip pat užrisakyti paštu, a+aluntus čeki arba money orderi, prie 
nurodyta kalno® pridedant 50c. pershmtiffie IŠialdoesa,

bent jau visu VLIKo politinių 
grupių atsistota ant tvirtų t ei 

įsinės logikos pagrindų, tol VLI 
Ko politinės grupės neturės rei 
kiamo visuomenės pasitikėji
mo, tol masėse jos (kaipgi ir jų 
sudarytas VLIKas) bus visokių 
neišmanėlių pajuokinėjamos šie 
kiant jas. kaip nereikalingas, iš 
VLIKo pašalinti ir VLIKą pa
daryt bepartinį, o iš tikrųjų, iš
kreipus jo teisine prigimtį, pa- 
naikmti.

Žinoma, tokiems VLIKo (mū 
su tautos atstovybės) priešams 
nepasiseks iškart pasiekti to sa
vo pražūtingo tautai tikslo, bet 
jie nenurims, tęs savo destruk
ciją toliau. Jie ardys mūsų ben 
drą laisvinimo darbą, nuolat ir 

skelbs visokias VLIKo 
jo nepartiniu

nuolat 
“nu vlikinimo”,
padarymo, jo “struktūros pakei 
timo” ir, jaunimo prisiviliojimo 
“reformas”, kenkdami VLIKui 
ir jo politinėms grupėms, ku
rioms reikia šiandien visokerio 
pos paramos, jų moralinio ir 
medžiaginio stiprinimo. •

Jei būtų šiame VLIKo Seime, 
jo sesijoje, kurios pozityvių dar 
bu mes su dideliu nekantrumu 
ir geromis viltimis laukiame, tai 
ši VLIKo Seimo sesija, iš tik
rųjų, gali turėtį istorinės reikš
mės.

^equmes no prescription
Doctors find a special laxative 
ingredient to be highly effective in 
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.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JMmlnM, A KISS IN THE DARK. Pikmtlžku ir intymiu 

įprašyspaimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2.30. J

Dr. Jurai B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijoj 
santrauka nuo pat senąją aznžią iki pokario metą. Vidutinio formato, 143 
osL, kainuoji $3.00. < ♦ .

Dr. Jurai B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLKV7- 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimyną istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dingurai šią knygą yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jm ix 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki u 
□inlginę perlaidą., " ' '

I7S1 HxLrtad Stmt, Ckfc*t», 31 ««•»

Taupykite dabar
pas mus

1731 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. W«M

3

15.

1800 So. Haltfod St

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą Uepii 
Lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžią šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdu ir garsą ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmą Ir 
gelmes. ’ £ 4

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos Jeldlnią:
1. J. AuęuttilfyH - VilčIOnleM, 2VAIGKHTO5 NAKTYK Didelio Ur 

mato, 128 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis BaltruUltls, ŽEMtS PAKOPOS. ElerijoA poecoc

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
3. Butkv EILtRAičIAI IR RAITAI. 155 pri. KLJ50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEINIĄ VĖTROJE, ffiią rinktinė, 18P 

psl. Kaina $3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLODI - LIOOI. Lyrikos eilės, 106 pĖL X2J0C.
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ JVENTĖ. Eiliuoti pssakofhnri agle 

t Išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus IVustrarijemt
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKĖČ1A1, Antano BcrvaanAtt 

Anykščiu Šilelis“, vertimas. 42 psL $2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Hlėa. 95 p«L Ė1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. R1 aktinė lyriką. 187
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos kxvgx. 1®
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. ElTlą 

liai, 92 pst. $1,00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. BlėraščiaL 111 pat $1^0
14. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Klės, 70 pM^ $1.001
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. EH___ ___ _ _ -į
18. Alfonsas Tyruolls. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 pd. Ė8JR
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. peratt

55 psL $1.00. w,
18. Adomas Jesat, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 p«L H«.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygai, prašome atsilankyti 1 Niujjeąj 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini orderi.

1739 So. Hal«(od Street,.Chicago, JHJbaoti 80SM

acj»o

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

Taupykite dabar. f

Santaupos, padėtos prieš 10-tą me- | 
nėšio dieną, neša nuošimčius nuo ] 
mėnesio pirmos dienos. |

Išduodami Certifikatai, kurie ne- X 
ša iki i

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

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

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

ERSA
Chicago, III. 60608

yiENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

ĮgtMrta 1SCI mMaU. T< 421-S070

■

MABJIBMCK. OBtCASO I, m„^Thurxlay, IHcembw 7, 1978
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Ai of December 1, 1T77 
Subscription Ratos:

in Chicago $33.00 per year, $18-00 pei 
six months, $10.00 per 3 months. Ix 
other USA localities $30.00 per year 
$16.00 per six months. $9.00 pei 
three months. Canada $33.00 per year 
other countries $34.00 per year.

20 cents per copy.

Nuo gruodžio pirmos d.
, _ - Ditojaičio kainos:

nieagoje ir priemiesciuofie:
metams_______
pusei metu ___
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietota:
metams _______

$33.00 
$18.00 
$10.00 
| 3.50

JJO.OC

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

pusei metu_____________
trims mėnesiams _____
vienam menesiui _ ______

$16.00
$ 9.00
« 3.00

Kanadoje: 
metams , _ _ $33.00 

$18.00 
$ 3-50

pusei metu ___________
vienam mėnesiui_______

Užsieniuose:
metama -
pusei metu_____________
▼lenam mėnesiui —______

$34.00
$13.00
$ 4.00

Pinigui reikia dusti palto Money 
Orderiu kartu /u užaakyau.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai

Reikalingas geras ryžtas
Jau minėjome, kad ateinantį šeštadienį, gruodžio 9 

dieną, Chicagos Pick-Congress hotelyje susirinks Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas metinei ata
skaitai ir ateities darbams pasitarti. VLIKas turi daug 
įvairių problemų, kurias vadovybė referuos, o nariai tu
rės progos pasisakyti ir spręsti..

Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą sudaro 
nepriklausomos Lietuvos politinių partijų atstovai. H- 
gus metus visus VLIKo reikalus tvarkydavo pačioj Lie
tuvoje buvusios politinės partijos, bet laikui bėgant tų 
partijų skaičius didėjo. Dabartiniu metu VLIKo tarybą 
sudaro_.net penkiolika politinių gnipių, kurios aptaria ir 
sprendžia visits' komiteto vedamus ir planuojamus 
datbus.

Nepriklausomoje Lietuvoje didžiomis politinėmis 
partijomis skaitėsi tos politinės partijos, kurios gauda
vo daugiausia balsų ir sudarydavo vyriausybę, turėjo 
daugiausia balsų parlamente. Dauguma minėtų didžiųjų 
partijų Jiarių liko pavergtoje Lietuvoje. Įtakingesnieji 

. partijų vadai rusų jfiuvo. suimti ir išvežti*! ’sovietinę trerri- 
■'tį.c Daugelis jų mirė ^šaltuose Sibiro miškuose; kasyklose, 
prie.kanalų darbų ir nederlingos žemės kolchozuose. Pa- 
čioj^ltietuvojė kiekvienas veikėjas buvo tardomas, klau- 
sinįąįnas/ ir dažnžaušiai laidomas, .^kalėjimuose. Oku
pantui pavyko išniekinti visus veiklesnius partijų vei
kėjus ir narius, bet jiems nepavyko visai išnaikinti žmo
nių pažiūrų politikos ir filosofijos klausimais. Okupan
tas savo prievartą galėjo primesti krašto gyventojams, 
bet jis nepajėgė išnaikinti jų galvose esančių minčių ir 
širdyse turėtų jausmų-

Lietuvių tarpe buvo ir tebėra gyva nepriklausomos 
valstybės mintis. Nepriklausomybės laikais Lietuvoje 
komunistų veik nebuvo. Jeigu šiandien Zimanas su Šar
maičiu kalba apie lietuvius komtmfstuš, tai jis primena 
tiktai šiukšles. Galvas turėjusius lietuvius komunistus 
patys rusai išžudė. Vieną kitą šiandien rehabilituoja ir 
jam paminklą pastato, bet daugelio rusai neleidžia prisi
minti. Požėlai, Angarieciui ir Kapsukui jie pastatė pa-

minkius, bet nei šarmaitis, nei Zimanas lietuviams ne
primena, kad Kapsukas skundė sovietinei žvalgybai 
Aleksą Angarietį ir kitus veiklesnius jaunuolius. Į ko
munistų partiją okupacijos metu sugužėjo kiekvienas 
karjeristas, kuris nekreipė dėmesio į komunistų skelbia
mus dėsnius ir gyvenimo praktiką, Bet į komunistų par
tiją sulindę korjeristai nepatenkinti sovietų patvarky. 
mais ir lietuvių turto grobimais. Lietuviai komunistai 
žino, kad patys lietuviai galėtų geriau tvarkyti ne tik 
ūkio, bet ir kultūrinius reikalus, bet okupantas visur no
ri primesti savo kontrolę. Vyresnio amžiaus lietuvis pa
sakoja vaikams, kaip lietuviai tvarkėsi nepriklausomos 
valstybės laikais. Jaunimui šiandien vadovauja komu
nistai, bet lietuviškas jaunimas ne komunistinis. Kai pa- 
sitaiko proga, jaunimas parodo savo nuomonę ne tik 
apie komunistinę praktiką-

Okupantas nori primesti lietuviams vieną politinę 
partiją, vieną programą, kurią Maskva stengiasi diktuo
ti iš Kremliaus. Lietuviai niekad nepritarė vienai parti
jai. Nepriklausomoje Lietuvoje bandyta primesti krašto 
gyventojams viena partija, bet nieko iš to neišėjo. Lietu
viai yra individualistai, galvoja savarankiškai ir gru
puojasi pagal savo filosofinius ir palitinius įsitikinimus. 
Jie panašiai pradėjo grupuotis praeito šimtmečio pabai- 
goję, panašiai grupavosi iki nepriklausomybės paskel
bimo, o tų pačių principų prisilaikė ir nepriklausomo gy
venimo laikotarpiu. Komunistai taip pat nepajėgė pri
mesti lietuviams vienos politinės sistemos ir programos. 
Lietuviai įvairiai priešinasi tokiai minčiai. 1

Susižavėję okupanto skleidžiamomis mintimis pra
dėjo skelbti, kad ne tik tremtyje, bet ir pačioje Lietuvoje 
įvyko didelės pakaitos. Lietuviai esą jau ne tie, kurie bu
vo prieš 40 metų. Visa eilė svarbių įvykių jiems pakeitė 
nuomones, bet nei vienas tokių minčių skelbėjas savo 
tvirtinimų neparemia tiksliais . duomenims-. Jie tiktai jos pusdykiai vežami f okupuota tarp 100 ir 400 mylių ir ji skrie- 
tvirtina iŠ peties, nes jie nepajėgia suprasti kultūringo I Lietuvą indoktrinuo'ti. Ar visuo- ja apie saulę tarp Urano ir Sa- 
pasaulio varomųjų pažangos idėjų. Jie, kartu SU komu- :nenė neturėtų žinoti, kaip ten turno- Tą atradimą astronomas 
nistais, tvirtina, kad buvusių politinių grupių jau nebė
ra, bet neturi drąsos išdėstyti, kas gi nešančių vietoje rašo “Akiračiuose” Artūras Her- 

‘mann, tada mes turėtume labai
.r labai susirūpinti, nes iš jo pra
nešimo atrodo, kad didelė dalis 
mokinių jau yra komunistų glo
boje. (Žiūr. “Akiračiai” 1978.X, 
Xr. 9.)

Pagaliau, kaip reiktų vertinti 
tokią mūsų kultūrininkų laiky
seną, kurie grįžę iš okupuotos 
Lietuvos viešnagės Jyfi, drba 
pliurpia pagyras apie ten pra
žydusį meną. Kaip tai suderinti 
šų LKR Kronikose' skelbiama
sis mūsų tautai okupanto da
romais genocidiniais' veiksmais? 
Reikia stebėtis; kad mūsų spau
da tyli, lyg jos redaktoriai ne
žinotų, kas ten vyksta. Tuo rei
kalu savo suvažiavimuose ma-

M. K. Čiurlionio dekoracijos eskizas sumanytai operai Jūratė

A. SVILONIS . jdžianginių nuostolių nepadare,
tik namų langai buvo surkėsti, 
puodynėse pakabintos gėlės siū
bavo ir vietos kalėjimo narvai 
tarškėjo.

Yra užrekorduota, kad gana 
smarkus žemės drebėjimas bu
vo lUinojuje metais,, kuomet 
lUinojuje pirmieji ateiviai tebe 
sikūre, tad nebuvo kas ųžrekor

DRAUGIJOJE
mų mūsų išeivija laukia. Lau
kia griežtesnio, aiškesnio pasi
sakymo' prieš visus tuos, kurie 

; vienokiu ar kitokiu būdu 
tarnauja pavergėjui.

(Pabaiga)

(Tęsinys)
Ar neatėjo laikas mūsų patrio- 

tiškajai išeivijai tokiais nelem 
tais pasimetimo reiškiniais susi
rūpinti. štai, kad ir tokiu faktu, 
tau kuris laikas vis garsiau yra 
kalbama apie Lietuvių 16-ąją 
gimnaziją Vokietijoje, kurią 
išeivija remia aukomis. Spau-J 
doje skelbiama, kad trečdalis ■ m as Charles Kowal atrado nau.‘

i na- jr iduoja. Geologų nustatyta, kad
ir lUinojuje esama žemės keva- 

' le plyšių.

NAUJA PLANETA

Hale observatorijos astronc-
SchrriTdt gali susitikti 

su Honeckeriu
mokiniu vra “Tėviškės” draugi- ją planetą. Jos skersmuo siekąVokietija. ...Jeigu at

š tikrųjų yra? Jei tai tiesa, ką padarė, išytręs neseniai pada
rytą nuotrauka per teleskopą 
ant Polomar kalno, Kalif.

Tos planetos otbita nepanaši 
į bet kurios žinomos kometos ir 
asteroido. Ji neturėtų būti pri; 
skiriama prie a steroidų,, nes pa
starieji skrieja tarp Marso ir 
Jupiterio. Nors jos orbita pa
naši į kitų planetų,- tačiau jos 
dydis žymiai mažesnis už žino
mas planetas.

reikalus tvarko. Jie net nežino, kad tiktai politinės gra
pes nuo šio šimtmečio pradžios vedė kovą už Lietuvos 
nepriklausomybę ir gyventojų laisvę.

VLIKą sudarė Lietuvos politinės partijos. Jis pri
valo ir būti politinių partijų kovos organas. Jis rasų ir 
vokiečių pavergtoje Lietuvoje atlikęs reikšmingų darbų. 
Ateityje VLIKo darbai nesumažės, bet dar sustiprės. 
VLIKūi teks ginti pavergtos lietuvių tautos ir sunaikin- 
tos nepriklausomos valstybes teises. Lietuvos nepriklau
somybes bylą Amerikos lietuviai pajėgė perkelti į Eu
ropos saugumo ir bendradarbiavimo konferenciją., VLI- 
Kui teks ginti Lietuvos teises iki taikos konferericijoš, o 
vėliau teks ginti jas ir taikos konferencijoje. Ne rasai 
kalbės lietuvių vardu, bet VLIKui teks^ šioš pafeigoš- 
Užtat VLIKui turi pasitikėti ne tik patys lietuviai, bėt 
ir kitos valstybės, kurios turės paruošti Europą taikai. 
VLIKe neturėtų būti nesamų partijų atstovų, kurie 
dažnai bando lietuvių kovą sukti visai nelietuviška kryp
timi. VLIKo taryboje galėtų turėti savo atstovus visos 
politinės partijos, didelės ir mažos, bet VLIKo vadovy
bėje' neturėtų būti nei vieno vieno žmogaus partijos 
atstovo.'Toki atstovai kenkia VLIKui ir visam laisvini- 

:mo darbui. įganizūbti bendrą darbą •mokančius įvairų grupių.
Kovą už Lietuvos laisvę veda visi lietuviai. Kovai nes'. Tai menkniekis, bet šioje konferencijoje jis privalės 

vadovauja lietuvių politinės partijos, sudarančios Vy- būti aptartas ir išnagrinėtas.į Jeigu konferencija padės 
riausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą, kuris derina vi- įtampą sumažinti, tad ji atliks didelį darbą.

L. VĖNČKUS
> J- >■ i U •

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

Kiti budi dieną ir naktį, laukdami bene pama
tys pabaisą iškylant į viršų.

Už traukinio langų jau pilkėja rytas. Kalnai 
šilais ir krūmais apžėlę. Škotijos avys augina ge
rą, šiltą vilną. Iš tų Vilnų austi drabužiai “Tweed”, 
pavadinti pagal Škotijos tekantį upelį, žinomi vi
same pasaulyje. Ir mano švarkas, kurį dėviu, yra 
“Tweed” medžiagos. Nors visą naktį būsiu sėdė
jęs ar gulėjęs su juo, atsikėlus nebus jokios raukš
lių žymės- Nepamainomas apdaras “Tweed”.

Pagaliau ir Manchesteris. Iš stoties į namus 
grįžtame autobusu. Dar turime kiek laiko pailsė
ti, nusiprausti ir persirengti. Po pusryčių dar ža
dame eiti į darbus. Aš į Kendal Milne krautuvę, 
žmona į Rothblatt & Son siuvyką. Bet jau neilgai 
bedirbsime. ...

•s » -■* -L& * 'rrntaa
LAIVU AR LĖKTUPVU?

Netrukus po to, kai žmona gavo imigracijos
vizą, pradėjome svarstyti koks būtų geriausias tos šiai vasarai, net ir rudeniui, jau išpar- 
būdas vykti Amerikon; skristi ar laivu plaukti, duotos. Taip pat šiam sezonui nebėra vietų ame-

Lėktuvu, aišku, greičiau. Sėdai į Machesterio jrikiečių laive “United States”. Tas šiuo metu 
J---------- -x-.v.-—_ --------- — tupį f^ip vadinamą ’’Mėlynąjį kašpiną (Blue

Ribbon), nes yra pats geričiausiaš keleivinis 
laivas pasaulyje, perplaukiąs Atlantą per ketu
rias paras.

T. ž.

PIETŲ HUNOJUJ 
SUDREBĖJO ŽEMĖ

EFFINGHAM, Illi — žemės 
drebėjimas pirmadienio vakarą 
7.4 5 vai. įvyko Illinois pietry
čių gale — Marion, Clay ir Ri-

žai pasisako ir mūsų patriotinės chland apskričiuose, bet iš žmo 
organizacijos. Tokių pasisaky- nių niekas nenukentėjo ir me-

šų politinių partijų ir grupių veiklą. Chicagon suvažia
vusieji atstovai turi baigti bent didžiausią dalį kovoje 
kylančių nesusipratimų, stumti į šalį garbėtroškas ir or- ...... i ------ •_ _

iližtų įtampa, tai Vakarų Vokie
tijos kancleris Helmut Šchmidt 
ir komunistų valdomos Vokieti 
jos kancleris Erch Honecker ga 
lėtų susitikt^ Jiedu galėtų ap
tarti ir išspręsti; visą eilę klau 
simų, kurių dabartiniu ;metu ne 
pajėgia išspręsti. Ilgiausias va
landas posėdžiaują įvairios ko
misijos, bet jos nieko nesutaria. 
Sovietų diplomatai nenori, kad 
būtini rėikąįai šitokiu,būdu bū- 
tų^ręndžįąmį-bet^tai vienin- 
teW praktikas, ‘būdas škaiku-

tįnąma,?kad kancleris-Scniidt su

MASON VIĖTOJ/POSTONO

CHICAGO. ^^Ligšioliniais ap 
linkos apsaugos Chicagoje Wal
lace Poston, ištarnavęs 22 metu 
oro 'švaros ir’ aplinkos' apsaugos 
šefas, žmonai mirus, iš tarnybos ' 
pasitraukė ir Chicągos meras 
Bilandic jo vieton paskyrė inž. 
Thaddeus Kason* su $42.200 me 
tine alga,'kuri dar pakeliama iki 
$44,100.

Vertindamas bostono nuopel
nus tamyboję meras ‘ Bilandic 
pripažino, kad Poštoho pastan
gos daug prisidėjo prie Chicagos 
svarinimo.

kad lėktuvu skrendant labai nedaug bagažo tega- Tenka rinktis bet kurį Europos kraštų lai- Į (Main Deck) ir žemutiniai A, B ir C deniai. Iš- 
j Įima pasiimti su savim be primokėjimo. Kėliau- vą. Iš jų žinomiausios bendrovės yra vokiečių i skynus B ir C denius, visi ankstesnieji laikomi 
jant atostogų vienas dalykas, bet persikeliant gy- Hamburg — Amerika Linie ir olandų Holland pirmos klasės keleiviams. Kadangi turistų kla-

— America Line. Pasirenku antrąją bendrovę, s®s pigesni, bet taip pat pato-
__ ; jos laivai reguliariai kas 3—4 savaitės kur- ^s’ ir n® į.e keliavimas, nes per At

lantą perveža sykiu su pirmos klasės keleiviais, 
Norėtumėm iš~! P^irenkame turistų klasę.

Bestudijuodami laivo planą, po kelių die-

kad lėktuvu skrendant labai nedaug bagažo tega-

venti bagažo susidaro daugiau.
Laivu plaukiatn kitas reikalas. Nors bagažo nes

kiekis ir čia ribotas, bet leidžiama pasiimti žymiai Suoja per vandenyną ir šiam sezonui kaip tik
daugiau kaip lėktuvu skrendant. Be to, aš visada turį kelias laisvas vietas. 1_________

^an plaukti rugsėjo mėnesio pradžioje, nes iki
laiko jau būsime gavę pinigus už parduotą na-įnų veik atmintinai žinau ,kur mūsų kabinos,

^Guli sau ant denio per dienas, saulė kaiti- mą. Olandų linijos laivas “Nieuw Amsterdam” iš I

lantą perveža sykiu su pirmos klasės keleiviais,

kelionę per Atlantą Įsivaizdavau tik laivu, 
atrodo, kad tai būtų puikios atostogos.

na, vėjelis glosto veidus, o mėlynoji jūra 
linguoja lyg motina savo vaiką lopšyje.
žmona abejoja ar jau taip malonų būtų plaukti, 
bet sutinka. Elytei vistiek su kokia priemone. Jai 
kad tik greičiau, kad tik keliauti. Tad sutaria
me plaukti laivu.

Cook kelionių biuras žinomas visame pa
saulyje, turi savo atstovybes ir kiekviename di
desniame Anglijos mieste- Tos kelionės biuro 
vienas skyrius randasi net mano darbovietėje 
Kendal MHne Co.

Buvome galvoję plaukti britų didžiausiu 
laivu “Queen Elizabeth”. Deja, jame visos vie-

supa, 
Mano

Ringway aerodromą ir už šešių ar astuonių va
landų jau Now Yorke. Vilboras su Petrute ir anū
ku skrido. Patkui mums parašė, kad viskas labai 
patogu. Tuo mes neabejojame- Tik mums rūpi,

to

i kur laivo keltai, valgykla, restoranai, kinas ir 
Southhampton- Į New Yorką išplauks rugsėjo krautuvė. Žmona su Elyte bus atskiroje kabi- 
12. dieną. Tai tinkamiausia mums data- Užsi- noje, jų kabinos numeris B-551. Manoji arčiau 
registruojame ir nuperku bilietus. Kaina už vi
sus tris — 247 svarai.

Parvažiavęs Į namus studijuoju laivo pla- 
Pagal gautus lapelius ir informacijas lai- 

tikrai atrodo gražus. Tai naujai perdeko-
na. 
vas 
ruotas, liuksusinis, plaukiojantis viėšbutis. 
ilgis 758 pėdos, plotis 88 pėdos. Tai jau didelis. 
Klaipėdos uoste, kai įplaukdavo koks keturių, 
penkių tūkstančių (Brat to Register) tonų lai
vas, vadindavome nemažais, tai ką bekalbėti 
apie “Nieuw Amsterdam”, kuris registruotas 
36,667 tonų talpos,, kelėivinis;

Arčiau susipažinus su aprašymu paaiškė
ja, kad šis Jaivas turi devynis denius. Pats 
aukščiausias vadinamas saulės deniu (Sun 
Deck) randasi nėt 69 pėdos virš jūros vandens- 
Po to seka promenadų deniai, tada' pagrindinis

laivo galo. B-561. Žmona ant didesnio laivo dar 
niekad nebuvo koją užkėlusi. Tik iš Klaipėdos 
Į Juodkrantę ir Nidą yra plaukusi su “Kuri- 
sches Haff baltu laivu. Ji labiausiai bijo, kad 
nesusirgtų jūros liga. Jai darosi bloga autobu
so antrame aukšte ilgėliau pasėdėjus, tad kaip 
čia bus per kelias dienas besisupant? r

Raminu ją, kad nebus taip blogai. O jeigu 
ir pasitaikys kokį gurkšnį išmesti j vandenį, 
galėsi paskui sakyti, kad “į Rygą važiuodama” 
atplaukei į New Yorką.

(Bus daugiau

VJQT

GARSINKITE NAUJIENOSE

NAUJIENOS, CHICAGO 8> UI. Thursday, December 7, 1978

sudaro_.net


L>K. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Aodical Building). ToL LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą 

»ei neaisHippta. skambinti 374-80£«

Jii. PAUL V. DARGIS
ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'*steh*st*r Community klinikoj 
Medicinos direktorius 

<® X Hanheim Rd., Westchester, IL
A DOS: 3—9 darbu dienomis 

antra teštadienj 8—3 va!
Tol . 561-2727 arba 562?*26

DR. C. K. BOBELIS 
mksiu slapumo taku 

CHIRURGIJA 
tolat. 695-0533

. EL. — BE 3-5393

DR. A. B. GLEVECKAS 
gydytojas ir chirurgas 

specialybė akių ligos 
3907 Wast 103rd Strac) 

Valandos pagal susi tarimą

ir nelaimingą mirtį. lų. Tai bus didžiausia bet kada
J. Gerulaitytė gimė 1898 m. pastatyta vėjo turbina. Iki šiol 

birželio 16 d., Paežerių dvare, 
Vilkaviškio aps. Ta vietovė yra 
apie 1 km atstume į vakarus 
nuo Vilkaviškio miesto. 1915 m. 
baigė Bobruisko gimnaziją ir ga 
vo mokytojos tarnybą. Grįžusi 
Lietuvon dirbo Valstybiniam 
knygyne. 1924 m. pradėjo dirbti 
Eltoje. Pradžioj buvo korespon
dente, paskiau redaktore ir vė 
liau vyr. redaktore. Lankė Kau
no universitetą ir jame išklausė 
filologijos ir pedagogikos kur
są. Bendradarbiavo spaudoje, 
ypač dajig rašė moterų žurna
luose. Buvo Pnksmo būdo ir gi,gainių. Turbinos sparnai suksis 
lies inteligencijos moteris. i nuo 30 40 aps/min. prie vėjo

Į Vokietiją atvyko su jos glo-'-greičio 11 m/val. ir turbina pa_ 
bojama brolio generolo šeima, sieks didžiausią galingumą prie 
Pradžioj sunkiai dirbo geležies Yį,jo greičio 22 m/val. 
reikmenų fabrike. Vėliau jau į Vietovėse su vidutiniu vėjo

d džiausią buvo veikianti vėjo 
turbina su sparnais 125 pėdų 
tarp galų.

Nors ir eksperimentinės pas
kirties, vienok ji bus pastatyta 
koihunalinės įmonės vietovėje, 
kuri dar neparinkta, ir tieks e~ 
lektros energiją vietinio elektros 
tinklo vartotojams, 
nės maksimalus 
sieks 1.5 megavato.

Bandymo tikslas
ekonominę ir veikimo' savybę 
didelių vėjo turbinų, kai jos pri
jungtos prie konvencinių ei. jė-

Vėjo jėgai- 
galingurnas

yra patirti

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Žiūrėkite, broliai, | savo palaukim į, kad nedaug yra Hminiingy kO- 
nu, nedaug galingu, nedaug aukštos kilmės yra pašaukta" — 1 Kor. 1:24. 
Keista, ar ne? Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kurie 

manė esą teisingais ir priėmė tik ramiuosius ir nuolankiuosius. Tik nuže
mintos Širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje. 
Kaip Viešpats priėmė ir myli žemos kilmės žmones, taip ir mes turime juos 
mylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jų širdys palin
kusios prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik
ta, tai turime juos mylėti ir visais galimais būdais gelbėti jiems pasirody
ti tikrais ir ištikimais Kristaus pasekėjais ir padaryti savo pašaukimą ir Iš
rinkimą tikrą.

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

f

OR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 7L St T«L 737-514$ 

Tikrina akis Pritaiko akiniu, ir 
“contact lenses”’

V ai. agal susitarimu, uždaryta tre< j

DR.LE0NAS sEiBUTis ŽURNALISTĖ J. GERULAITYTĖ 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

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

Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

B*r»dra praktika, MOTERĄ llpe- 
Ofisat 2652 WEST 5yth S*i R2ET 

Tai. PR 8-1223
OFISO V AL.: pirm.; antiad., trečiac* 
t penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šįžtadie 
-*iais 2-4 vai. popiet ir kitu laik- 

pagal susitarimą.

OHTHOPEDa>?ROTE^ISTAS 1 
srtk Aparatai - Protezai. ban- j 

dažai. Special; pagal b* Ljjom* 
(Arch Supports; ir t t.

2850 Wttf 63rd St., Chieegc. Iri. 6067* 
r ?Roip»ct S-5084

perkraustymaT
.f. MOVING

Laidiniai — °ilna iparauda
ŽEMA KAINA

. ' <- ŠERCNAS
Tai. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas p«rkrau$tym«3 

Iš įvairiy *tstumva
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1W2 arba 376-5996

į Žurnalistė J. Gerulaitytė yra įvairių kariškų ginklų? Tai ir 
yra beprasmio Dresdeno bom-1 sugalvojo kuo nors pasaulyje pa 

ZS O Y WM z-s . . 1 ^"l Z. I ..A—I — U L. YS 5T TT
įvyko 1945 m. vasario 12-13 die-j me žuvo apie 150.000 
nomis. W. Churchillis, norėda- Kaip apskaičiavo, 
mas pasigerinti Stalinui, stengė 
si netoli rusų fronto parodyti sa
vo paskutinę jėgą. Tai sugalvo
jo sunaikinti Vokietijos Dresde
no miestą. Jo tikslas, sugriauti 

' ne tik pastatus, bet ir masiniai 
sunaikinti gyventojus. Tuomet 
Dresdene nebuvo jokios kariuo

1 menės, kariškų įrengimų, nei 
apsaugai piešlėktuvinės artile
rijos. Tai buvo pusiau atviras, 
ligoninių ir muziejų miestas. 
Todėl jame daug buvo apsigyve 
nusių svetimšalių. Tai Churchil 
lis aiškiai pamatė, kad. nesaugo
jamą miestą bus lengva užpulti 
ir jį sunaikinti. Prie to nekaltų 
žmonių žudymo dar. prisiviliojo 
ir amerikiečius. Spauda rašė, 
kad Jaltoje Churchilliui pavyko 
prikalbėti prez. F.' D. Roosvel- 
tą, kuris paskutinėmis dieno
mis parėmė tą puolimo plana.

J. Vaičeliūnas (Ž. “Antrasis 
pasaulinis karas”) rašo, kad An 
glija antrojo karo metu gavo iš 
Amerikos 30 bilijonų doleriu pa 
varnos. O kiek dar gavo dovanai

bardavimo nelaiminga auko. Tas j garsėti. Dresdeno bombardavi- 
žmonių. 

tai beveik 
dvigubai daugiau žmonių, negu 
jų žuvo Hirošimoje nuo atomi
nės bombos. Tai buvo nusikal
timas prieš žmoniškumą ir pa
daryta gėda mūsų laikų istori
jai. Tose modemiškų laikų ne
kaltų žmonių žudynėse daugiau 
šia žuvo moterų ir vaiku. Nes 
paskutinę dieną lėktuvai specia 
liai puolė bėgančius ir išsigelbė 
jimo ieškančius žmones. Lavo
nais nuklojo visą miesto sodą 
(Grose Kirten), naikino upės 
Elbės krantuose suguldytus li
gonius, šaudė keliais ir laukais 
bėgančius žmones Ir visa tai bu 
vo daromą didžiausiam,pasaulio 
žmogžudžiui Stalinui ir pasi
gerinti ir j į nustebinti. Po to vi 
same pasaulyje kilo didžiausi 
pasipiktinimo balsai. Todėl ir 
pilnai neišaiškėjo to masinio 
žmonių žudymo “Didvyriai”. 
Tame skaičiuje yra žuvusių ir 
keliolika lietuvių. Man yra ži
noma teų žuvusi žurnalistė J. 
Gerulaitytė, tai ir noriu suteikti 
truputį žinių apie jos gyvenimą

Pradžioj sunkiai dirbo geležies V(\jo greičio 22 m/val. 
reikmenų fabrike. Vėliau jau j Vietovėse su vidutiniu vėjo 
lengvesnę tarnybą gavo Dres- greį£įu ig m/val. jėgainė galės 
deno paste. Tą dieną, kai skau- pagaminti per metus elektros 
džiai sukaukė pavojaus sirenos,! energija pakankama 500 namų 
tai ji savo brolio šeimą skubiai. aptarnaYimui

• išvežė iš miesto ir apgyvendino ’ 
viename vienuolyne. O pati grį Į 
žo į tarnybą ir čia ją pasitiko} 
nelaiminga i — 
1945 m. vasario 13 d. Dresdeno! 
miestas pavirto didžiuliu kapi
nynu, kuriame atsigulė ir mūsų 
tautietė Jonė Gerulaitytė.

Tremtinių spaudai apie jos 
mirtį pranešė rašytoja K. Pa
žėraitė. štai jos straipsnio iš
trauka:

“... Mudvi su Jone rišo gili 15 
metų draugystė. Todėl nenuos
tabu, kad jos mirtį aš nujaučiau 
ir Jonė savo priešmirtiniam laiš 
ke su manim atsisveikino: “Su- 
dievu, Karoliuk, gal mudvi dau; antradienį, gruodžio 5 d. 1 vai. popiet 
giau nebesimatysim. gal skiria-! ^ulhj namuose, 2417 W. 43 St. Na-

■ 0 . . L_ v. 0 , , ,.;i'iai prašomi ats.laukyti, nes bus reu-
, mes amžinai... Nežinau, koks B ’ k--<ma nauja valdyba 1979 metams ir

1 FT » X r. i ... . J VZO į . . , . , .v .' „ ; . - 1 susirinkimo bus vaisęs., žuvimo naktį sapnavau ją. ra-. . a. Kalys, rast.
. šančią man atviruką, kuriame j ~ 
L buvo parašyta: “Prieš mano!
k akis vien dūmai’ir dūmai”.

Mažeika E/ Evans

T. Ž-

j — Toronto lietuviai, ininėda- 
įyyko.mi Lietuvos kariuomenės atkū- 

irimo sukaktį, pagerbė savano
rius kūrėjus, dalyvavusius mi- 
.nejime. Pagerbti buvo: St. Ba
lnelis, J. Durda, A. Jakimavičius, 
Kl. Kazlauskas, St. Pociūnas. L. 
Vaštokas ir Alf- Zubrys.

Laidotuvių Direktoriai

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

E LIDEIKIS

SOPHIE BARČUS 
RADIJO iEIMOS VALANDOS 

Vito, programos ii WOPA,

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio ikT penktadienio 3:00 
—3:3D vaL popiet Šeštadieniai1 
ir sekmadieniaU nuo S^O ikl 9:30 

ryto.
Vedėfa Aldona Daukm 
Telęf,: HEmlock 4-2413

H59 S©. MAPLEWOOD AVB. 
CHICAGO, ILL 60629

Didžiausias kailiu 
pasirinkimą*

{M* vtontot*d 
lietuvi bUUatnJta

NORMANĄ 
URŠTEINz

Tel. 263482* 
faulroi) k

srr-MSi

185 North Wihoh Aw*

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros
1 klubo p.ięšmetinis susirinkimas įvyks

giau nebesimatysim. gal skiria-! kauliu namuose, 2417 W. 43 St. Na-
0 . „. 0 . . ..ma: prašomi atsilankyti, nes bus reu-

I R.--*AUd HdUJd Vdiuyuu llieLdlIlS AX
kimas manes laukia”. O aš jos | -ra. svarbiu reikalu aptarti. Po

. cnClrl n L-1-nz\ K u c* rmir-Ar"

. uĄiMlU
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LaIDOJIMO ĮSTAIGA

Lietuviu Brighton Parko Motery 
klubo pr.ešmetinis narių susirinki
mas

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

įvyks ketvirtadienį, gruodžio 

4500 So. Talman Ave. Narės prašo
mos atsilankyti, nes yra daug svar- 

V. Vųtenietis lreikalų aptarti. Bus renkama 
: vaidyba .1979 metams. Po susirinki- 
Į mo — vaišės. Eugeni ja Strungys, rast.
i ———————— -
Į Lietuviu Motery Draugijos “Ap- 

i” priešmentinis nariu susirin-; 
kimas įvyks šeštadieni, gruodžio 9 di, 
1 vai. popiet, 3808 So. Union Ave., 
j ėjimas iš kiemo. Narės prašomos at
silankyti, nes yra daug svarbiu daly
ku aptarti ir bus valdybos rinkimai 
dėl 1979 m. Turėsime dovanų ir bus. 
vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

Būk laiminga per amžius. Jo- 7 d-, 2 valandą popiet, Anelės salėje, 
rele”. (“Mūsų Kelias”, 1945 m.
Nr. 4-5).

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

VĖJO TURBINA

ERDA ir NA$A planuoja pas-į svietą 
tatyti laike dyj^įų metų didelę. 
vėjo turbiną aut |30 pėdų auk
ščio bokšto su dviem lieknais 
stiklinio pluošto sparnais, api
mančiais 200 pėdų tarp jų ga-!

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS-.’ 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street

Motinai

JOANAI KLEMKIENEI

Jonas Jokubonis

8

4

Microwave Cooking 
Saves. Time & Energy

mirus, Bruno Klemkai, jo žmonai, broliams 
ir artimiesiems liūdesnio valandoje nuošir
džią užuojautą reiškia.

FRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

GaieMTOfi
UetBvtą
LaKotuvią
XreKtoriB

Awociacijo

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVX 
MAS DIENA 

IR NAKTL

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

' (ei žinote akmenis, kuri* 
ri^Iėtu užakyti Naujienai pra- 
4ome atsiųsti jų adresas. Mes 
jiem* siusime Naujienas dvi sa
kaites nemokamai.

With all the emphasis pointing to our dwindling energy 
. resources, today’s homemaker can do her part in conserving 

energy through programmed microwave cooking.
Continuous testing by Frigidaire home economists has 

proved that many foods can be cooked in up to 75 percent less 
time than it takes with a conventional range. With toe addition 
of a “memory” feature in a new electronic Touch-N-Cook 
microwave oven, a homemaker, with the touch of her finger, 
can program the unit to change its setting automatically.

For exam;4e, the homemaker can set the controls to defrost 
for a certain length of time. At the end of the defrost period, 
the oven allows for a holding time, then it will cook the food 
at the preset power level and cooking time, or toe preset 
cooking time and speed.

Every recipe developed for microwave cooking has been 
timed to minutes and seconds. However, a microwave oven is 
more than just a super-fast energy saving cooker. Itf versatility 
seems limited only by the homemaker’s own ingenuity in solv
ing mealtime problems. Here** a 10 minute recipe:

Asparagus Ham Bundles
slices (8-oc pkg) thin-

sliced boiled ham
slices (6-ox pkg) Swiss

cheese
can (15 oz) green

asparagus spear*, 
drained

1. Separate bam dices and 
each cheese slice in half croa 
slice. Top each with 2 to 3 asparagus spears. Roll and place in 
a single layer, seam side down, in a 12x7H-inch glass baking dish.

2. Combine soup, water, and celery salt; spoon evenly over 
asparagus-ham roll*. Cover with plastic film.

3. Microwave on Medium for 3 to 10 mitutes. Pierce a bole

YIELD 14 to 6 MCfis^u

1 can (11 oz) condensed
Cheddar cheese soup

2 tablespoons water
U teaspoon celery salt 

Sliced almonds

In today’s “do-it-yourself” world, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, Is tummg Increasingly to 
“turnings”—or architectural spindles as they're known in th* 
trade—to provide innovative and imadnative touche* M th* 
home.

Architectural spindles—yes, 
they're the same product* 
which used to be known as 
balustrades in staircases—now 
are available in a variety of 
sizes and styles. But the sky’s 
the limit when it comes to 
the decorative uses to which 
they Ye now being put

Architect^, Interior designer* 
and “do-lt-yoursclfers* find 
the spindles a versatile, stylish 
and inexpensive way to add 
character to a b«ne or office, 
indoors or oat.

Spindles are being used m 
candle holders or lamp bam. 
as room dividers, screens and 
valances, or as legs for coffee

mounted on v%Ils and doon 
m decorative element*, xwed 
*x plant holders or a* rriUa 
dement*.

K. A. Nord Oo„ Everett, 
Wash., the world’* largest 
.manufacturer of architectural 
spindles, produce* these dec
orator Items In nine different 
styles, three different thick
nesses and fn height* from 756 
Inches to eight feet.

The spindles are made of 
selected we*tem woods, 
on hopper-fed lathes, wdrial 
to a smooth finish then shrink 
wrapped In dear, protfcttra 
plasbe. A broafcure on cptodM

ANTANAS 1YL PHILLIPS
TOMAS (R LAURYNAS LABANAUSKAS

JUI <o. LITUAN1CA AVENUE. Pkone: YArk» 7-34*

BUTKUS - V AS AIDS
.44b So. ->Uth Ave., Cicero, ILL Phone: OLympie Z-lU<k'

PETRAS BIELIŪNAS
<Š48 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-357J

GEORGE E RUDMIWAS
So. LTTUANICA AVX TtL: YArif 7-113S-11SI

STEPONAS C LACE H?

4424 WEST STUKin
1314 WEST 23rd PLACI
1028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palo* HUh, PL 174-UP

A>vpul>LH 4 1ZA 
VU Tink 7-4471

4*54 g* HALtfHCB STREET Pheot: TArti 7-lfl

< _ MAUJIMOA CHICAGO i, jll. Thursday, Decent 7, ;97&



i T R U M r & i
kės tautiečiui, užsisakiusiam 

j Naujienas 3 mėn., tikslu tinka 
miau susipažinti.

— Aleksas Lingaitis is Brigh
ton Parko, žinomas namų, van
dentiekio ir kitokių hamams 
įrengimų remontuotojas ir tai
sytojas, taip pat dažytojas ir 
dekoruotojas, lankėsi Naujieno
se, kurių pastatui yra teikęs sa

— Martynas Dumšius is Brig 
hton Parko gavo ankstybą kalė
dinę dovaną — metinę Naujie-

_ nų prenumeratą nuo savo duk- 
s terėčios Idos Kasparaitytės. Nau

jasis mūsų skaitytojas p. M. [
Dumašįus anksčiau gyveno Ka- vo specialybių gerus patarnavi-

mus. Dėkui už vizitą, ankstybą 
> pensijon be raginimo prenumeratos pratę 

Čikagą. Jis priklauso simą ir už dvylikos dolerių au-

; nadoje, Montrelio ir Toronto 
miestuose, tik išėjęs 
atvyko į i

, tai lietuviu daugumai, kuri am- ką.
žiu bėgyje išliko lietuviais ir _ Los Angeies LSK Banga 
išlaikė lietuvių kalbą ir papro- Moferų tinklini rinktine suda
rias labai sunkiose sąlygose. Tą|r0 v Karalienė, R. Dehr, L. Ba 
pat galima pasakyti ir apie pa- ■ gį^ytė, V. Butkytė, D. Prasaus- 
nelę Idą. Dėkojant jai už ir G. Dovydaitytė. Bangos
prasmingą dovanos parinkimą j metįnė veiklos sukaktis bus pa- ' 
savo mielam dėdei, kartu jai; minėta 15 d. Tautiniuo
siunčiame sveikinimus ir gerus ‘ 
linkėjimus, o gerą žinią apie nau 
ją prenumeratorių skelbiame vi

— Los Angeles LSK Banga

se namuose.

— Vida Kazlauskaitė, Vitas'

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

REAL ESTATE
Namai, žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSEAS, Prez’dentaa
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. _ Virginia 7-774?

siems skaitytojams, prašydami Underys ir Dinas Rimkus sudaro progos Pasii’0-
atktyviau prisidėti prie platini- naują meninę grupę 1---------
mo VajaUS ’ * ** *’ * ___ *____________ 1___ rlarhs* vra alrfwiai isiinn-

— Ponia J. čiuprinskas iš 
Bridgėporto apylinkės, nepabi
jojus šalčių nė blogo oro ir sli
daus kelio, lankėsi Naujienose 
pasimatyti su senai matytais

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

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

NES biznis. $80,000.
MŪRINIS NAMAS. Didelė taverna^ 

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

ŽEMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance. Income Tas 
1951 W. 63rd St Tel. 436-7878

LABAI ŠVARUS 2 butu namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb.' mū
ras, centralmis šildymas - vėsinimas, 
liuksus naujų namų^apylinkė.

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
inette Parke.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
apie $18.000 pajamų. Geros sajygos. 
Marquette Parke.

— SLA 134-tos Moterų Kuo- Namuose 6422 So. Kedzie Avė-, 
pos susirinkimas įvyks šešta
dienį, gruodžio 9 d., 1:00 vai. 
p.p. Dariaus-Girėno salėj, 4416 
S. Western Ave. Bus SLA Pil
domosios Tarybos nominacijos 
ir kuopc's valdybos rinkimai. 
Molenėkite dalyvauti su dovana 
dėl Grab Bag. Po susirinkimo 
bus vaišės.

C. Austin, fin. sekr. (Pr-)

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUI 

RuTšiama’^ ‘ Stasys RvAys Daug įvairių puošmenų. Moka-
turi metų laikai Pagal Do’nelai- — Poetas Bernardas Braz- 
čio “Metus”, dalyvaujant šoke- džionis skaitys savo kūrybą ren- 
jams, dainininkams ir liaudies giamame koncerte gruodžio 10 
instrumentų orkestrui, kuriam, Į, sekmadienį, 3 vai. 
numatomi nauji instrumentai,- 
o, ansamblio dalyviams - nauji 
tautiniai darbužiai bei apranga.

k <*Trikam-’ *r kitose lietuvių apylinkė- 
i pis’Cji atliks meninę prograiną se- I darbą yra aktyviai Įsijun- 
’ Donelaičio lituanistinių mokyk £es Tėvų komitetas. ■
lų baliuje šį šeštadienį, gruo
džio 9 d., 7:30 vai. vak. Jauni
mo ccentre.

Gintaro Ansamblis Mon

— Philadelphijos V. Krėvės 
lituanistinės mokyklos Tėvų ko
mitetas ruošia kalėdų eglutę, ir 
į ją kviečia visus apylinkės vai*

darbuotojais. pasveikinti juos trealyje, vadovaujamas Z. Lapi-'^us. Eglutė bus gruodžio 10 d. 
/ateinančių švenčių proga. Nau- no ir mokomas Rasos Lukoše- Tėvų komitetą sudaro: K Plius 
jieniečiai ją pažįsta kaip uolią vičiūtės taip pat Audraus ir Al-tkonis Snipienė, G.

gio Lapino, ruošiasi minėti vei- Mironas ir V. Sušinkas. Mokyk- 
klos dešimtmetį gegužės 5 d.,P.os ve<tejas.

piknikų bendradarbę, anskčiau 
vadovavusią surgų kepimui. 
Dėkui ui vizitą, ankstybą pre
numeratos pratęsimą ir dvyli- 
likos dolerių auką Naujienų pa
ramai.

— Dėkui Juozui Skeiviui, Mar 
quette Parko Namų Savininkų 
Organizacijos' pirmininkui, už 
įteiktą penkinę Naujienų para.

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, 

I kurių metu bus atlikta speciali j 
programa.

Kūčių vakarienė - auka 8 dol.Į 
Dėl informacijų skambinti:!

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

6

nimo Centre.
p.p. Jau

maL Taip, pait dėkui'fbs. apylin- Manoma, kad su šia programa

’ — Vilniaus Krašto 
Sąjungos Chicagos

■a

- *'Nąnjtaį vadovybė fr'PIatinitno vajrta ^omisiia kreipiasi t visos skai 
tyto jos Jir T visus lietuvius, fr prašo pasekti knygnešių bei lietuviuos spau
dos pirmūnų.pavyzdžiais,rjdatinant.šį.seziUn^a Amerikos lietuviu.dienraštį 
Su Jud susipažįstant ir jį.užsip?enuineruoiant,: t^shx- sudaryti neęutrūk- 
gtamą' grandisę nė tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos ’išeivijos 
taip pat pavergtos Lietnvcar bendromis jėgomis

r V®<PLKIA>m^$ĄJŪMlUr

^iKykolflsI^araiti^ JsaV/ Grand Shor^ inatėHęJ^JterideircMtf vIe&raSo, 
1735O^GuIFBlvdL;StA Pėtei^urg,-3370ft;'TeVŠ13-^91-975S, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame molėlyje prie-pat 4pajūrio? naudotis privačiu paplūdimiu. 
Žaidimų kambariu, TV, telptęnu ir.irifįis moderniais • įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus* 
lutorė* M. ■ Miškinytė paskyrė $50- premija. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, .kurių vertingos dovanos bus. skelbiamos ir paskirstytos rude-, 
niniame- Naujienų piknike. . r:

Visas fr visus kviečiame ,į didžiąją talką.

Lietuvių 
Skyriaus 

tradicinės Kūčios įvyks š.rif. 
gruodžio mėn. 17 d., sekmadienį, 
3 vai. 30 min. popiet, Chicagoje, 
Jaunimo Centre, apatinėje salė
je. ^Bilietų reikalu prašoriie 
skambinti telef.: 778-0549.

—~ A.a. Bronius Kriaučiūnas, 
buvęs* tardytoju Kaline, mirė- 
gruodžio15 į Hot Springs, Ark?, 
po* ilgos ir sunkios ligos. Liūdė
ti liko' žmona Angelė ir dvi' du
kros." Laidojamas šeštadienį Hot 
Springs kapinėse: ‘

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

me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. TeL247-5081. (Pr.)

— Penktadieni, 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 1 gamintas lietuviškas 
ihaistas- ir kepsniai. Importuoti 
maisto produktai. TALMAN 
DELIKATESAI, ^624 W. 69 Si. 
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

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų ikiltytojų relkilrm 
prašoma pasinaudoti, žemiau esančiomis atimrpomla.

NĄOJISNOS
1739 SO. HALSTID ST. 
CHICAGO, IL 60601

> 3 anksto be raginimo pratęsiu savo

Ttnrtė fr Tardai

Adresai

DOVANOS JŪSŲ MIELIESIEMS

BALTUOS GINTARAS, Itališki 18 ar 14 karatu auksiniai išdirbiniai, 
koralai, kultūriniai perlai ir kitos brangenybės bei aukštos kokybės 
puošmenos. Ispaniškos prekės, Medžio drožiniai iš Drezdeno, Mu
zikos dėžutės iš Šveicarijos, Kristalas iš viso pasaulio, kalėdiniai 
ornamentai.

ROMAS IR DALĖ DAUKŠA Jus kviečia atsilankyti i

AVALON GALLERIES — 4243 Se. 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.

• TJ&akanr Naujienas kaip dovaną savo _. 
yra naujas skaitytojas. Priede ------------  doL

Pavardė ir vardu -------------------------------—

kurti

Adresai

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, nelaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus________ doL1 , y ■ y « «

Pavardė Ir vardas ---------------------------------------------------------------- -------

Adr»f -------------- --------------- —----- -—-------------------------------------------------

• Platinimo rajau® proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa, 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Pavardė ir vardai

Adresai

Pavardė ir vardai

Adresai

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express fjorp. 

MAROUnTK OIFT TARCILJ SERVICI 
1M1 W. *** Chlc*M, III. _ TM. WA 5-173/ 

3333 fa. HalcM Chlew-, HL 40601. — T.L 1SA331*

MARU A NOREKIENl
Weat 4X1 SU Chicago, m W62> • TeL WA MTH 

DMalh e*tirtnkhnas ^erot r»oe jvilrfv
MAISTAI Ii fUROPOf lAN^tLJU.

vak.

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTE,

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

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

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

Pavardė Ir vardai

«<

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano S u l 
paruošta, — teisėjo Al phons 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomn 
formomis.

Me U S;
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
i 4243 W. 63rd SL, Chicago

. TeL 767-0600.

REAL ESTATE
262-5 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534 '

LEGAL SERVICE 
TEISĖTAS PATARNZUJMAS

EL ECTROS ĮRENGIMAI, 
/ PATAISYMAI. .

Turiu Chicago* mUito: 1oldiir4, 
Dirbu Ir užmiesčiuose fr*tt, fa- 
rantuotal Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Ta Iman Ava.

Tel. 927-3559 '
IMMIGRATION

Traffic Cases - Drunk Drivers. From 
j .$300. Motor Carriers - Mechanics 

c Liens - Frauds. Over 20 vrs. exp. LoopKnyga su formomis gauna | office. Reasonable ratežl 
ma Naujienų administracijoje 
1739- South Halsted St.,- Chica 
gcs IL 60608. ’///

office. Reasonable rates!::
1 CALL H. COWEN, 725-3530 Days 

848-4955 eves. & weekends.
.2—M M. AM±!AU* VA!KUOTOJĄ1

ATSIMINIMU
I

RENTING IN GENERAL 
Nu o m o s

Kreiptis

Graži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
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 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

* HAVE A 
BEIT® WINTER 
WHDDRISTAN. <

Today's Dpistan Tablets give į 
you more coMs rebel than 

Cotilac or Aspirin alone.
DRISTAN

i

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

MATURE PERSON OR COUPLE
Child care for infant plus lite house
work in exchange for 2 bdrm. Town-

I 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

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 fer Mr. Kramar

Išnuomojamas kambarys*1 vieno as
mens bute su virtuvės ir kitomis pri
vilegijomis. - Tel. 925-8761.^ ' 3

HELP WANTED — FEMALE 
Dsrbinlnklu Reikia

Tuojau reikalingos patyrusios
SIUVIMO MAŠINŲ 

OPERATORĖS

Susikalbėti angliškai.
Arti transportacijos.

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

PURCHASING CLERK/TYPIST

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

DENOYER-GEPPERT CO. 
5235 N. Ravenswood, 

Chicago, IL 60640

55/HOUR AT HOME

NO EXPERIENCE OK 
CASH PAID WEEKLY 

FOSTER MISSIONS 
754 GULF TOWER 

JAX, FLORIDA 32207

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

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

Call 595-2526

INVENTORI’ CLERK
Phone & record keeping for beef J 
packer. Must be able to run 10 keyl 
adding machine by touch. Good work-J | 
in? conditions. Excellent salary, PAID} 
holidays & vacations plus other fringe; 
benefits. i

Can GUY
487-5600

3XM773

N

---------------- - •• - ~

Siuntiniai i Lietuvą < 
fr kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer AvZ 
Chicago, III, 60632. Tai. YA 7-59S0

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

Jymai ir kitokį blankai.

BESTTH1NGSIN UFE
Frvrtk Zipollx

Q&W1 W.vstft st.
GA 4-M54

fTATt HIM

fW>U*ANC^

r Statę,Farm L?e Insurance Company

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

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street

Tai. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita

rus. Seštalieniais iki 12 v.
Vakarais tel. 373-5047.

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metu, patarnaudama klientams.

-------------------------- ----------------- ---
MEDICAL OFFICE WORK 1

Interesting general office work inf 
medical center of large university.! 
Excellent typing skills and good, 
knowledge of english required. Wide! 
variety of duties, will work with sev-J 
erai doctors. Good frinRebenetits.Į »NAUJIF.N0S’ KIEKVIENO 
free tuition and opportunity to ad-» 
vance. Call:

996-7657 between 9 and 5. / DRAUGkS IR BIČIULIS
I — NAUJUMO*, CHICAOO t, ILL, Thursday, December 7, 1978




