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AMERIKIEČIU ŠEIMOS PASKUBOMISIŠVAŽIUOJA IŠ IRANO '
Tikybininkai išvystė labai biaurią 

propagandą prieš amerikiečius
TEHERANAS, Iranas. — Irano premjeras Ažeri ir kariuome 

nes vactai tvirtina, kad niekas negalės priversti šacho Pahlevi at
sisakyti nuo sosto, bet amerikiečiams gyvenimas Irane darosi ne
pakeliamas. Apskaičiuojama, kad krašte yra virš 40.000 ameri
kiečių, kurie dirba įvairiose krašto pramonės šakose. Pastaruo
ju metu fanatiški tikybininkai sugebėjo išvystyti tokią didelę 
neapykantos propagandą prieš amerikiečius, kad veik neįmano
ma dirbti kažkuriose įstaigose. Visų Irano nelaimų priežastimi 
iraniečiai fanatikai skaito amerikiečius. Daugelis iraniečių su
pranta, jog tai yra propagandos padars, bet jie nepajėgia fana
tikų sustabdyti.

Be Amerikos rusai 
nebūtu laimėję TREČIADIENI PATVIRTINO NAUJAI PRIIMTĄ DEMOKRATINU KONSTITUCIJĄ

isoanijoj nebus diktatoriaus, bet bus

demokratinė kostitucine monarchija
MADRIDAS, Ispanija. — Praeitą trečiadienį visoje Ispani-

šios tikėjimo sektos skaičius 
kiekvieną metą mažėja, bet Ira 
ne jų dar yra daug. Mulos pajė

Amerikiečiai skuba 
išvažiuoti namo

Amerikiečių šeimos skuba pa . gia įtikinti iraniečius, kad šitoks 
naudoti lėktuvus, kad galėtu iš- plakimas yra pats didžiausias 
važiuoti iš Irano ir pasiekti Ame nuodėmių atleidimas. Irano karo 
riką. Specialūs, propagandistai vadovybė yra pasiruošusi plaki 
gąsdina amerikiečius. Kas iki mus suvaldyti. Kariai nenori, 
šio meto buvo, tvirtina jie ame kad būtų laužomi kariškių pat- 
rikiečiams. tai tik menkniekis, varkymai nuo 9 valandos vaka- 
tų įvykių, kurie bus netolimoje ro nesirodyti gatvėse, 
ateityje. Amerikiečiai ‘nedori. įlž__-__ —

giomis dienomis latoatikai. šijr 
tai rengiasi vakarais bizūnais 
vienas kitą viešose - vietose plak

PREZIDENTIŠKAS JUOKAS

MAQKVA. Rusija. — V. Aver i 
rell Harriman, buvęs Amerikos Į 
H Markvo:e. praeitai
t^rč;ad;pni buvo suruošęs pas
kaita Maskvoe gyvenantiems 
amer kicč'ams u sovietų žurna
lisfams bei d r’nmatams. Harri- J°Je buvo patvirtinta naujai parlamento priimta Ispanijos kons- 
mana^ vra b;zn evius. bankiniu- tituc-ja. kuri visiems laikams baigia Ispanijoje 
kas ir d'ploma4as. Pačiais sun- 

, k;au«;a;s I jis mokėjo su 
1 rusa;s ra t: bendrą kalbą ir ves 
I ti kara prieš nacius. Pasirodo, 
j kad Harrimarr paskaita buvo 
idomi. visi at:dž:ai klausėsi. Jis 
turėįo pari dares užrašus, bet 
daugiausia kalbėio be jų. Reikia 
neužmiršti, kad Harrimanas yra 
87 metų amžiaus, bet jis turi 
gerą atmintį — ir gali laisvai 
oasakoti. Nuotaika pasikeitė, 
kai buvęs Amerikos ambasado
rius, iš savo pastabų priminė 
dieną ir laiką, ir pradėjo-pasako 
ti apie susitikimus su Stalinu. 
Jis pastebėjo, kad Stalinas bu
vęs žiaurus, bet jis karo metu 
buvo geras vadas. Vieno pasi
kalbėjimo metu Stalinas, padė
kojęs už amerikie^- •’savo advokatą ir kad Kinijoje

t, t- -'šią ir jotokią ka J

buvusiu gen. 
Franko ir kitų kariškių Įvestą diktatūrą. Didelė krašto gyvento
jų dauguma pasmerkė Franko diktatūrą, kuri mindė pagrindi
nes žmogaus teises, nugyveno krašto ūkį. susilpnino krašto ap
saugą ir turtingą kraštą išstūmė iš kultūringų vakarų Europos 
tautų tarpo. Mokslas pramonė ir prekyba visai nusmuko.

=- ~ — = j Ispanijoje buvo pravėsti*fesvi
ŽMONIŠKĖJIMO ŽENKLAI rinkimai į parlamentą/ Balsavi- 
KINIEcIl REVOLIUCIJOJ muose galėjo dalyvauti visos 
PEKINAS. - Kinu oficialus ■ Dolitinės P^ijos. šitokiu būdu 

“Liaudies dienraštis" visą pus-1 Rinktas parlamentas paruošė 
lapį užimančiame straipsnyje ne' nauĮa krašto konstit^r-’m. Kons 
tiesioginiai kritikuoja “Kultūros • t’tu^ija baigė gen. Franko dik- 
Pevoliucija ir buvusi Pirminin- ;tatūr^ visus 3° paskelbtus dekre 
ką Mao Cetungą dėf teisingumo fus. įsakymus ir patvarkymus, 
paniekinimo ir pabrėžžiama. kad ^sPanarns - grąžinta spaudos ir 
visi piliečiai, aukštai ar žeirrai \ 
stovintieji yra- lygūs prieš, įs- j 
tatymus. Laikraštis pabrėžia,

ti. Tai esanti bausmė už pada
rytas nuodėmes kasdieniniame 
gyvenime .ar mintyse. Amerikie 
čiar nenori būti So plakimo liu
dininkais. Kariai. yra pasiruošę 
suvaldyti -šijitųs. Jie neleis fa- 
natikams' ardytį nu st itytos^var 
kos.-.Po deviįtos: valaMos vaka 
ro niekas Tieturi:teįsės būti gat
vėse. ' t

Irane neramumus 
finansavoMaskva

Irano’ karo- vadovybė "turi tiks 
lių įrodymų, ‘kad dabartiniai ne 
ramumai yra suplanuoti ir f man 
suojami sovietų valdžios agen
tų, jau seniai užmezgusių ryšius 
su šeichais ir mulomis. Sovietų 
valdžia naudojo šijitus pinigams 
persiųsti į Siriją, o iš ten jie jau 
laisvai eidavo į šeicho Avatalia 
Chomeini centrą.

Vienos sumos'eidavo per Si 
rijos bankus, 'kitos pasiekdavo. 
Chomeini iš Libijos, trečios ji 
pasiekdavo pačiame Irake, kai 
jis ten gyveno.

Kariai pasiryžę 
palaikyti tvarką

Fanatikams uždrausta eiti ( 
gatves ir mušti vienas kitą. Ira 
no valdžia jau yra uždraudusi 
fanatiškiems šijftams plakti vie 
nas kitą, bet šitas tikybinis pa
protys yra labai senas. Kaiku- 
riais metais mulos nepataria 
šiuo papročiu naudotis, bet šiais 
metais jie reikalauja, kad gyven 
tojai vieni kitus pląktų už pada
rytus nusikaltimus Mohametui.

KALENDORELIS

Gruodžio 8: Marijos Nekaltas 
prasidėjimas, Eksuperija, Sofro 
nijus, Gedenė, Kaunis.

Saulė teka 7:4, leidžias 4:20.
Oras debesuotas, gali snigti

Garsusis aktorius' ir juokda- 
rys'Bbb Hope pasakoja toki nau 
jadarą: Buvęs prezidentas Ha
rold Fordas tikrai myli savo žmo 
ną Betty, ypaepo to, kai jr grį
žo iš klinikos po grožio opera
cijos pagražėjusi, pajaunėjusi.

Grįžusi iš ligoninės su nauju 
veidu Betty paklausė Geraldo 
“Ar dabar labiau myli mane?” 

.“Tafip’I, atsakė Forcįas,. “bet 
jei sužinos mano žmona, ji ma
ne užmuš!”

Vokietija amerikiečiams 
labai brangi

FRANKFURT, Vokietija. —. 
Amerikoje yra didokas vokiečių, 
skaičius, kurie norėtų dažniau 
nuvykti į Vokietiją ir ten pasis- 
vėčioti, bet Vokietijoje jiems 
viskas labai brangu. Ten bran
gus yra maistas, viešbučiai, dra 
bužiai ir apavas. Amerikiečiam 
patinka vokiečių maistas, alus, 
švara, bet jie negali pakęsti to. 
nepakrastai didelio brangumo. 
Anksčiau vokiečiai nevažiuoda-l 
vo į Ameriką nes čia viskas 
jiems atrodė nepaprastai bran
gu. Dabar amerikiečiams vis
kas pačioje Vokietijoje atrodo 
brangu, nes dolerio vertė gero
kai nukrito.

i
■ ■■ ■

Pasirašė susitaimą 
sienoms tvarkyti

BONA, Vokietija. — Vakarų 
Vokietija ir komunistų primes 
tos Rytų Vokietijai atstovas Bo 
noje pasirašė sutartį sienoms 
tvarkyti. Abiejų valstybių siena 
yra 1.297 kilometrų ilgio. Dalis 
sienos eino Elbės vandenimis, 
apie 94 kilometrus. Sutartis aiš
kiai nubrėžia visus svarbesnius 
sienos punktus, kelius, kalnus, 
slėnius, miestus ir miestelius. 
Pasienio sargai turėjo duoti svar 
bių duomenų, kad susitarimas 
būtų aiškus abiem pusėm. Hans 
Juergen Wischnewski vadovavo

. Didžiausi sniego. klodai trečiadienio naktį apklojo visą Vi- 
dun-akarių sritį.’ Vietomis sniego klodas siekia 10 coliu. ." T tJO TARPU IZRAELIS NESTATYS '=NAUJŲ KOLONIJŲ ..:

kad
ara-

Egipto premjeras Chalil pasimatė su Izraelio 
užsienio reikalų ministeriu Dajanu

JERUZALE, Izraelis. — Izraelio premjeras pareiškė, 
tuo tarpu Izraelis nestatys jokių naujų kolonijų užimtose
bu žemėse. Buvo pasklidę gandai, kad Izraelis jau dabar stato 
kolonijas kairiajame Jordano krante, ’bet paaiškėjo, kad staty
bos darbai buvo nutraukti ir neruošiamos gyvenvietes Jordani- 
jon siunčiamiems izraelitams.

Tuo pačiu metu Beginąs paste 
bėjo, kad gruodžio 17 dieną ši
tas klausimas iš naujo bus svars 
tomas Beginąs pastebėjo, kad 
gruodžio 17 dieną Egipto ir Iz
raelio taikos sutartis turėjo bū 
ti aptarta ir pasirašyta. Jeigu 
iki to meto sutarties nebus, tai 
Izraelio kabinetas dar kartą 
reikalą svarstys.

— Italijos teismo prokuroras 
panaikino Sofijos Loren bylą, 
nes nėra pakankamai įrodymų, 
bet jis reikalauja paskirti jo
sios vyrui Carl Ponti tris metus 
kalėjimo sumokėti 35 milijonus 
lirų už nemokėjimą muitų už

šį išvežamus meno paveikslus.

tusrgįnklūs, 
ro medžiagą,

žodžio laisvė, garantuojamos pa 
čios pagrindinės žmogaus tei
sės ir įvesta konstitucinė monar 

kad kiekvienas turi teisę turėti c^Ua- 3 •
čidvukiui- ir kad Kinijoje Franko paskyrė ku-

ratstatomė teisingumo ministeri- mgąikštį Jųan Cąrlcs^fe iPfT 
pareiškė: -- Jeigu Į ja ir kitos ■tęisių^JinstitucĮjbs, dinMiLc r VLsl : •• kabiai .pasižadėjo 

kurios. t bųyp. jpąnąi^įp to$, į perf kiaušy tč ikarai iaus,, Jųan Cąrlos. 
ukųltūposr7 ręydLiucijąA . bąjgti ^pilietinio

jiems juristaųaš. karo? padarinius.’.pakvietė demo
se universitetuose atsĮeįgjąYrtf^kr^žą Adolfo Suąręz- depaokrati 
teisių fakultetai. I' H/vyriausybei .sudalyti,z.tvar-

4 j - o * f kai i > atstatyti, i laisviems ri nki - 
Kitame straipsnyje pabrėžą pravestį }r krašto konsti.

mas reikalas ekonomijos — ^ei tucijaį inti. ., 
gti tribunolus'leisti tr bausti1 kr? t .
minalistus ekonomijos srityje. L Parlamentas priėmė naują 
Naujuoju planu vagys, korupci-: konstituciją, bet ji galėjo įsiga- 
jos sugadinti valdininkai ir

ne Amerika, -tai hntumo
ra pralaimėję...

Salėje kilo kuždesy s. Rusai pa 
reiškė, kad Stalinas jokio daly
ko negalėjęs pasakyti Aukšti 
’oareigunai apie tokį Stalino pa
reiškimą būtų girdėję, bet nie
kas negirdėjo, kad Stalinas bū
tų taip prasitaręs. Visa sovietų 
propagandos mašinerija taip pa
ruošta, kad rusai “patys laimėjo apsi į lioti tiktai tuo atveju, jeigu kraš
karą apie amerikiečiu pagalba Į ^idę reikalų vedėjai būsią per to gyventojų dauguma ją pat- 
niekad neužsimenama. Iš visoj duodami teismui. jvirtins. Prieš kon^titįucijos priė-
paskutiniu metu Stalino vardas 
labai retai minimas sovietų spau 
doje. Harrimano charakteristi
ka rusams nepatikusį, bet jie ne 
tikėjo, kad Stalinas būtų taip 
prasitaręs. Vėliau vienas sovie 
tų propagandistas klausė:

Gen. Dajanas 
išskrido į Šveicarija

— Pari Wamke įspėjo krašto 
gyventojus, kad dabartinis stra 
tegmių ginklų projektas yra 
naudingas tiktai sovietams.

Paaiškėjo, kad Izraelio užsie
nio reikalu m misteris Dajanas 
ketvirtadienį išskrido į šveicca- 
riją. Ten jo laukia Izraelio mi- 
nisteris pirmininkas Chalil. ku
ris buvo Washingtone, tarėsi su 
prezidentu Carteriu ir valsty
bės sekretorių Vance. Premje
ras žino, kad Izraelis gavo Egip 
to prezidento Sadato laišką, bet 
jis nori tuo reikalu pasikalbėti 
su Izraelio užsienio ministeriu. 
Savo laiku Dajanas buvo pareiš 
kęs, kadjis Egipto sutarties rei 
kalus daugiau nesirengia tartis, 
bet į Šveicariją tuojau išskubė
jo.

— Irane, Zanian miestelyje,
teisininku grupei, atstovaujan. įvyko susirėmimas tarp fanati
kai Bonos vyriausybę, o komu-lkų ir policijas. Dešimt fanatiku 
nistinės Vokietijos komisijai va j nušauta, o policijos buvo su- 
dovavo R. MoĮdt. (sužeisti tiktai trys.

— Irano šeichas Azuri buvo 
nušautas šalia jo namų, bet ne 
namuose. Jis šaudė į policiją.

— JAV ir Jungtinės Tautos nu 
tarė išspręsti Vietnamo bėglių 
klausimą. Daugelis valstybių pa 
sižadėjo paimti po kelis šimtus.

— NEW YORKe teisiami ser 
bai pareiškė, kad jie nesinrengė 
Tito žudyti, kaltinimai be pama 
to.

— Illinois valstija nepajėgė 
išmokėti stipendijų 11,000 stu
dentu.

— U. S. Street bendrovė veda 
bilijono dolerių derybas moder
niom plieno liejyklom pastatyti 
dabartinėje* Kinijoje.

jvirtins. Prieš kon^titįucijos priė- 
jmimą ar atmetimą visame kraš 
:te praėjo stiprus agitacijos lai
kotarpis’. Demokratinis Ispani
jos alementas stojo už konstitu- 

įeinę monanrchiją. o konservaty 
i vūs elementai ragino žmones pa 
’likti geb. Franko įvestą tvarką 

, , v. iistatvmus ir ramvbę. Konserva-reikalams. trecia-L . . .. . ", .,n , .... i tonai pajėgė Madnde suruošti dieni sutiko pirkti ta $1.8 bilijo • AAA . ... . . _- . -40.000 žmoni u mitingą, kunameno kaštuojanti JAV-biu suma-'. . . / . . .1 - ’įvairus kalbėtojai siūle atmesti
. .paruošta konstitucija ir patarėpenimo ar Kontroles Sistemą.!. .. /T ‘ •*/-2, J . , , , . . ; karaliui Juan Carlos grįžti prieTa sistema vra tokia, kad atitm; . ,. . „ /, . . J ...: pagrindimu gen. Franko nuos-kami jautrūs įrengimai 1/ iki* . ... ... tatu ir jo įvestos griežtos tvar- 20 Boeing 707 lėktuvuose is;. ‘ J * 6, . , , . , , , . i kos.aukstvbiu stebėdami kas darosi j T ., ..... . . . ../ , Liberaliniai elementai kelioseant Žemes, visu pusvalandžiu! . . . . ,, , . .{vietose susauke dar didesniusanksčiau pastebės ir praneš, jei . . . ...... v . L mitingus, kūnuose įvairus kal-Sovietai uzsimanvs is pasalų! . . . . t, . bbetojai kviete palikti kraštepulti Europą. , ... , ..r konstitucinę monarchiją.

ARMIJOJ DAUGĖJA JUODŽIŲ;Sv’r.bu' k?d M,l! f"“’™:>
Y grindines žmogaus teises, ir kras 

VAŠINGTONAS. — Juodžiu I te būtu ^mokratinė santvarka, 
nuošimtis per paskutinius 8 me J Ketv:r\ri' r. o rytą buvo sus-

.NATO GERI NORAI
BRIUSELIS, Belgija. — NA

TO valstybių pareigūnai, sujau- Į 
dinti kalbomis, kad Preziden- j 
tas Carteris galįs atsisakyti ža- į j. 

. dėjimo kasmet didinti išlaidas Į. I i:— Kaip ten bebūtų, koks yra apsigynimo —— 
tas visas Gijanos biznis?

Harrimano priminimas ru
sams buvo toks svetimas, kaip nytą Ankstybo iš Dausų Pers-j 
Gijanos savižudystės.

GM SUTIKO MOKĖTI 
$335,000 pabaudą

DETROITAS. — General Mo
tors Coip. sutiko sumokėti 
$335,000 kopensasiją našlei, ku
rios vyras Richard Chamipine, 
33, žuvo nelaimėje kai išgėręs 
nakties metu važiuodamas GM 
1972 metų Chevrolet Nova mo
delio automobiliu sustojęs greit 
užmigo. Kitas važiuodamas apie
kelio viduryje išjungė šviesas ir 
70 mylių greičiu trenkė visu 
smarkumu į užpakalį ir Nova, 
gazolino tanko pripilamajai žar
nai atplyšus gazolinas užsidegė. 
Teismo medicinos ekspertai pa
rodė, kad Champine buvo gėręs 
tik legaliai leistiną saiką ir kad 
jis mirė tik dėl gaisro, kilusio 
dėl netikusiai įrengto gazolino 
tanko. Likusios su 7 vaikais 
našlės advokatai reikalavo $5 mi 
Ujonų.

— George Meany sako, kad

tus JAV Armijoje padaugėjo 
dvigubai kaip Pentagono vėliau 
šiame raporte rašoma. Juodųjų 
reprezartacija kariuomenėje 

1970 metais buvusi 14 nuoš. iki 
šių metų padaugėjo iki rekor
do 28 nuošimčių: Marinuose juo 
džių nuošimtis nuo 1970 iki 1978 
metų padaugėjo iki 18 nuoš. 
Aviacijoje per tą patį laiką iš 
12 iki 15'4 ir Laivvne iš 5 iki I 1

ka’č tik 66'; paduotų bal
sų. Kiti balsai dar tebeskaičiuo
jami ir pranašami centrui. Iš 
suskaičiuotų balsų. 87,8G bal
suotojų pasisakė už naują kraš 
to konstitucija. Tiktai 7.9/> sus 
kaičiuotų balsų pasisakė prieš 
naują konstituciją 4.9$ paduotų 
balsu buvo sugadinti ir negalė 
jo būti priskaičiuoti vieniems 
ar kitiems.

Premjeras Suarez labai paten

prezidentas nori kontroliuoti tik ! mui pakelti miesto tarybos naf
tai algų kėlimą, bet jis nieko ne riams algas net 60$v, bet apsi
daręs dėl prekių, ypač maisto, galvojo ir sako, kad užtektų pa. 
kainų kėlimo. kelti jas 7%.

--------------------(kintas, kad toks didelis gyven-
— Chicago meras Bilandic sa- tojų skaičius pasisakė už naują 

vaitės pradžioje pritarė pasiūly- konstituciją. Jis pareiškė įsiti-
kinimą, kad kraštas bus priim
tas į Europos valstybių rinką ir 
galės atsistoti greta visų kultū
ringų Europos tautų.



RAŠO VLADAS RASCIAUSKAS

laikomos'.šv.(Pabaiga)

No. 79

ŠVARI IR NATŪRALI IŠVAIZ DA

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvio

c I

We except
937 W. Garfield, Oak Park, Illinois 60304

For appointment calk 
(312)383-0088

Alamo, Kalifornijoje, yra lei
džiamas dukart mėnesyje bui
ties “ekspertų” informacinis' lei
dinys--“The Ruff Times’", ku
riame giriamasi kaip jie viską 
praeityje yra tiksliai išpranaša-

specialybės — topografijos. At’ 
^sveikinant įspaudžiau į ranką 
pluoštą zjotų, sakau, turės nors 
būtiniems reikalams. Rugpjūčio 
14 ir aš išsiruošiau į kelionę at
galios. Atsiskaičiau su šeiminin
kais už prabuvimą ir manęs ap*-

Savo kelionėse 'tu-‘ 
r išHausytr geriau- 

siiį iiprąfešorių^ paskaitų,; nieko 
ije^nmęmokėdarna  ̂/Dauguma •

4Tatx?An®&iiš Ehukąičio iššo- 
kis prieš tėvą/ ateitininką yra 
ne kas kita, kaip meškos pasi- 
tamaviinas mūsų ateitininkijai.

* ' /' Ateitininkas

see u* for 
tyQUt financing 

AT 0U» tOW RATS

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savyagularty!

CHICAGO. mjNQC«M.

PfeoaM Vbfhla VTWt
Thor.>-8 s<ta 9^1

VteV savo T^rgifmr^ c^itrų’-ra* 
yra. .lietuviškų^ rparap^^] negali 
ardytu

damos visų .lietuvių laikraščių> 
leidžią visiems jose, pasisakyti. 
Draugas, .būdamas, viso., pasauli o 
lietuvių laikraščiu,. bet.. . jame

NAUJIENOS. CHICAGO «, ILU Friday,

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM" Tablets ąrą. 

50% stronger than Doans.
Before you take Doans PiHs for 

muscufar backache, remember this* 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan's. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pam reliever per 
dose to reheve backache.

. To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles4oosen-you can move rryxe 
freely in minutes’ There’s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM

. Tablets. Take onty as directed.

ĮKAINUOTI $129 UŽ PILNUS VIRŠUTINIUS ARBA ŽEMU 
TINIUS. GARANTUOTI.

reiškinio, tai yra, vaikų išvedi“ 
mo iš lietuviškų parapijų baž
nyčių laiko įnešimu nedarnos į 
ateirininkiją Nejaugi, tėvas atei 
tininkas jau nebegali pareikšti 
savo kritiškos pastabos dėl ko
kios nors neigiamos nuokrypos 
įsigalinčios ateitininkijoje? An
drius Laukaitis, atrodo, būtų pa 
tenkintas, jei dėl to tėvai tylė
tų Tai jau per daug, nes tai tė
vų teisių varžymas.

Ir peršasi išvada, kad Andrius 
laukaitis ateitininkų išvedimą 
iš lietuviškų parapijų bažnyčių 
laiko teigiamu reiškinių dėl ku
rio tėvai turėtų tik džiaugtis ir 
dar rengėjams dėkoti. -/ ‘

Be to, savo korespondencijo
je parodo ir stoką geros valios. 
Jis nutyli atsišaukime suminė
tus argumentus, kodėl ateit in in 
kai neturėtų šalintis nuo * lietu
viškų parapijų Tiesa, kad yra 
išimtinų atvejų kai Rei
kalas laikyti pamaldas ir /atvi
rame ore, - bei- aikštėse ar didžiu 
lėse salėse? Bet tai yra tik'išim
tini atvejai.-Bažnyčiai; tokie at
vejai nėra svetimi; Televizijoje 
buvo rod<5ma popiežiaus ihtro- 

• nizacijos. dskU^nė ' 
šv. Mišios <hnVo
Petro-aikštėje. Ir-tai dėLfį kąęl 
■tokiai masei žmonių bažnyčią ;

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., TeL VI 7-1515
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Netrukus pradėjo keleivius 
leisti į lėktuvą, kuris buvo pris
tatytas visai arti. Netrukus jis 
išjudėjo į savo starto kelią, o 
ten, paleidęs visą jėgų mūsų 
paukštis lengvai atsiplėšė nuo 
žemės. Už tai visi keleiviai smar 
kiai paplojome Vis dėlto nusi
bodo 11 valandų sėdėti įspraus
tam į siaurą sėdynę,, nors valgy 
tį ir gerti nešė kaų pora valan
dų. Ir taip laimingai, tik gal 
kiek sustingęs, parlėkiau- tais 
pačiais paukščių keliais į savo 
namučius. Vistiek namuose ge-. 
riaušių.. Atsiprašau, kas skai
tys — .gal perdaug pripasakojau 

.savo natūralia.šnekta.

'ii .7ągu;siait^ii i tarpe yra to-

patariu kad^' “nęsigedinanf 
kiąūštųki^dvfenb, kuris daugiau 
žino.' Jiš pasakys‘ ir pamokys, 
kaip- daugiau pasimokyti.^ At
simenu^ -aš ^ paklausiau vieno 
prancūzo, kaip nįan-šį tą patir
ti apie Velykų salas, tai man 
patarė pasiskaitytu geografą 
Redus. Tai buvo- įdomiausias 
Žemės, žmonių ir gyvenimo ap- 
rašytojas. Naktimis tą' knygą 
skaičiau Gaila, kad nežinau, kur 
ji dabar galėtų būti. Tai buvo 
stora knyga, labai naudinga.

Atsimenu, kad rašiau apie il
gą miegą Velykų saloje. Aš su
pratau. kodėl miėgojaullga ke
lionė po Pietų Ameriką tiek iš
vargino, kad negalėjau ant ko
jų stovėti. Buvau -tiek pervar
gęs, kad ir miegoti negalėjau. 
Kai atskridau į-JįTdykų salą ir 
atsiguliau viešbutyje, visai prie 
Ramiojo vandenyno, tai miego
jau, kol atsigavau. Man atneš
davo kavą į kambarį, išgerda
vau ir vėl virstdavau į lovą. 
Turiu pasakyti, y kad sala yra 
karštoje žemės zonoje. Tos sri- 
tys-visą laiką turėtų būti karš
tos. Bet viskas yra Pacifiko sro
vėje. Ten nuolat pučia ramus

mą žinoma, doleriais. Jie tuo 
užmokėsiu buvo patenkinti. 
Duktė Teresė pasisūlė mane pa
lydėti į Varšuvos aerodromą. 
Gražiai atsisveikinau, kaip su 
tikromis giminėmis. Kaimynas, 
turėdamas reikalų Suvalkuose, 
ir mus pavėžino į stotį. Ir vėl 
8-nių valandų kelionė. Liko dar 
kelios valandos laiko, iki išlėks 
mano paukštis. Savo jaunai pa
lydovei atidaviau atlikusius zlo
tus, dar pridėjau porą dešimkių 
doleriais, kad galėtų ką sau nusi 
pirkti. Su taksiu nuvažiavome 
į aerodromą o ji mane palydėjo 
iki kontrolės. Aš likau kitoj pu
sėj tvorelės. Per ją atsisveiki
nau su savo palydove r, padėko 
jęs už paslaugą, pabučiavau į 
abu žandelius.

J. Lieponių golfo klube pondencijoje pila demagogiją ir 
toliau. Jis lietuvio tėvo ateiti

kad Andrius Laukaitis yra be
dieviškos organizacijos narys, 
nuoseklu, kad jam sunku ats
kirti golfo klubą nuo bažny
čios. štai, prie kokių nesąmo
nių Andrius Laukaitis veda 
Draugo skaitytojus. Būtų jis 
daug išmintingesnis, jei bedie
vybės etikiečių taip greitai ne- 
seginėtų lietuviškai spaudai.

nepastoviuose laikuose visiškai 
nesunyktų taip sunkiai sudėtos 
piniginės santaupos.

J. J-tis

kiau, jo nepabaigęs. Man daug 
geriau, matote, patinka važiuo
ti, negu apie keliones rašyti. 
Gabu būti prisėdęs prie gražiau
sios istorijos,. bet kai man pa
sako, kad galiu važiuoti, tai vis
ką metu ir pradedu rengtis kelio 
nėn. Gavęs tikslią žinią apie nan 
ją kelionę, apie rašymą :aš‘dau
giau nebegalvoju.' Rašinejiihus 
galiu nutraukti viduryje saki
nio, kad tiktai galėčiau planuok 
ti-įr ruoštis naujai kelionei.

Man . atrodo, kad- •- gyvenime 
man labiau -patiko• mokytis,,ne-, 
gu -mokytį,-.Kai vąžįųoju,,tai.piCh 
kinuos! apie krąštuą jr:: žn^ųęs* 
ko 'nįąišmpkąųip kai ,ra§ąų .tai,, 
man ariP<io^ ^ąd ęokau 5^itįus?c

vandenyno vėjelis, todėl salos 
temperatūra niekad neperšoka 
75 laipsnių ir niekad nebūna že-: 
menė 63 laipsnių. Kai vasarosi 
oras, buvo gaivinamas šiltos švie 
žio oro srovės, todėl ten ateini 
nors pailsėti ir atsigauti. Jeigu 
kada būsiu pervargęs ir norėsiu 
gerai pasilsėti, tai, galvojau, va
žiuosiu į Velykų salą atsigauti.

(Bus daugiau)

ATEITININKO ATSAKYMAS 
ANDRIUI LAUKAIČIUI

• Dabar jie sako,-kad 1979-me- 
‘taiątyra .70% galimybė didelei 
recesijai- ar neb depresijai; Did
miesčiai, bankrutuos ir juose.ne- 
judomo- turto nuosavybės* kartu 
su •ttĮrtįągąįs- užmiesčiais baisiai 
Jęrisįančios; Tuo- tarpu mažuose 
miesteliuose ir, kaimuose,nuosa
vybės ,ęaketos .greičiu iškilsian
čios.^, \ i L

Taipgi* primygtinai; teigia kad 
1979280- metais Kaliforniją ir vi- 
durvakarių valstybes ištiksian
čios sausros, kurios net iššau
ksiančios tragišką maisto pro
duktų stoką.

Didėlė suirutė pasireikš ban
kų sistemoje taipgi federalinės, 
valstijų ir miestų bonuose.

Tokiuos teigimus tvirtina ir 
Washingtone leidžiamas savait
raštis /‘The Spotlight”, kuriame 
Dr. Anderson ir kiti ekonomis
tai tvirtina 1979 m. būsiantį eko 
nominį chaosą Amerikoje ir 
dalinai visame pasaulyje. Jų žo 
džiais tariant bus DOOMSDAY 
spalių 15 cl 1979 metais.- e

Jie ankščiau rekomendavo sa 
vo santaupas investuoti perkant 
aukšsą, deimantus, sidabrą ir 

’vertingus meno kūrinius. Dabar 
šioms vertybėms iškilus į dau
sas dar galima pirktis vietomis 
ir labai žemomis kainomis že
mės plotus. Tokia situacija pa
sinaudojo buvusiais depresijos 
laikais Joe Kennedy ir Bernard 
Baruch vėliau tas pigiai įsigy
tas nuosavybes pervesdami į mi 
lijoninius turtus.

Žinoma į šiuos jų tvirtinimus 
galima kreipti ir visai nekreipti 
dėmesio. Reikia vadovautis savo 
protu ir išmonėmis, kad šiuose

Quarterly 

OUR SAVINGS 
.CERTIFICATES 
earn up to 7%%

— Į sveikatą, — sakau, — gal 
greitai nesimatysim, nes kitą sa 
vaitę turiu grįžti į Ameriką.

Visi apgailėjo ir prašė greitu 
laiku vėl užsukti į Punsko kraš
tą. žinoma, aš prižadėjau, nes 
šis kraštas man labai patiko: jau 
čiausi, kaip savas pas savus. O 
ir savo tėviškę iš čia beveik ga
lėjau užmatyt anoje Geležinės 
uždangos pusėje. Užsakiau ir aš 
visiems po šimtinę gramų ir ke
lias vištos kojas užkąsti- Tik 
motocikliuko vairuotojas neėmė 
nė į bumą nes milicija labai tik 
riną *ar nebūsi išgėręs. Turi su 
savin) ir balionėlį pūsti, o jis pa 
rodo, jei ir mažai tebuvo išger
ta. Pajuokavus ir rimtai pakal
bėjus, baigdami paskutinį gur
kšnį jie palinkėjo laimingos-ke
lionėj 6 as, paspaudęs visiems 
dešinę, sėdau ant ožio, ir taip 
parbliurbėme į namus. Grįžęs 
radau keletą :žmonių belaukiant. 
Norėjo, kad -aš juos - užrašyčiau 
Balfo pašalpai' gauti. Kelios' die
nos prabėgo nepastebimai?*Rug 
pjūčio ‘ 13 • Petr&s išvažiavo prak 
tiko^.xžarhttxatikkti^fc&jtęko^ 
lovakijos sienos iš pasirinktos 

aru u n m

Andrius Laukaitis, gyvenan
tis Lemonte, karts nuo karto pa 
rašo trumpus reportažus iš ne
registruotos L. Bendruomenės 
veikios. Nereiktų jo dėl to peik
ti. Bet rašant, jis turėtų žinoti, 
kad reikia rašyti objektyviai ir 
suprasti ką kiti parašo.

Neseniai Andrius Laukaitis 
pasišovė Drauge aprašyti atei
tininkų šventę, įvykusią Lemon1 Andrius Laukaitis savo korės 
te J,
(žiūr. Draugas, lapkričio mėn.
28 d.). Nežinau, ar jis yra atei- ninko pasisakymą dėl neigiamo 
tininkijos narys, ar tik juo ka
da nors buvęs. Savo korespon
dencijoje pateisina minėtos šven 
tės rengėjus, giria ir dėkoja J 
ir J Lieponiams užprielankumą, 
ko neparodė Lemonto apylinkės 
amerikiečių parapijų klebonai. 
Įtarinėja, kad tas tėvas, kuris 
parašė atsišaukimą į ateitinin
kų tėvus, kad rengiamos ateiti
ninkų šventės jų pamaldos vyk
tų lietuviškų parapijų bažnyčio 
se, o ne privačiuose butuose, 
bei 'golfo klubose. Jo manymu, 
kad tokį atsišaukimą parašė ne 
ateitininkas, nes j į '"atspausdino 
bedieviškame laikraštyje.

Paskaičius šitokį demogogiš- 
ką svaiščiojimą, negalima tylė
ti. Tiesą nematau šiuo reikalu 
su juo, ateityje vesti betkokias 
diskusijas, nes iš jo korespon
dencijos aišku, kad jam nerūpi 
lietuviškų parapijų bažnyčios. 
Atrodo iš viso, kad jis neskiria 
bažnyčios nuo golfo klubo.

Įtarinėja, kad tas tėvas, ku
ris rašė atsišaukimą neateitinin 
kas, nes jį atspausdino bediemš 

[kame, laikraštyje. Noriu jo pa- 
Į klausti, kokį laikraštį Andrius 
Laukaitis . /laiko bedievišku ir 
kokį ne?’Jei jam Naujienos?yra 
bedieviškos, tai tokiu, reiktų lai

NEBRANGŪS DIRBTINIAI DANTYS

ninkai savęh/švęnpių pamaldąs 
daro, kai jų:y^ą>®ažąs 
ir. tai -dažnai _ kariojasL, lai, 
Ida pakelti-balsįJcz-tai.piriįiau.^ 

neleidžia ^visiej^ pasisak^įjįet Airi pi^^įlriįu-ięvaų tLietų- 
ix ,n^išienšš^af«tMnl^i^.!'-t4o-:1^‘'<"1' — t.k.r.V;
larpu Naujienose ..galį pasisakyti 
visi ir visi ateitininkai.

Pagaliau, jei -jau vadovhdfc 
Andriaus Laukaičio išmone, tai 
reiktų daug lietuviškų laikraš: 

įčių paskelbti bedieviškais. Jų 
tarpę ir “Pasaulio lietuvį”, L. 
Bendruomenės oficiozą Juk ja
me jo redaktoriai ib jo repor
teriai nieko apie Dievą nerašo. 
O dažnai jame rasi nuokrypų 
nuo tiesos, biaurių paniekinan
čių pravardžiavimų. Tiesa, Nau
jienos nėra pranciškonų leidžia
mo “Varpelio” lygio, bet jose 
religinių minčių galima riešku
čiomis semti.

Bet eikime dar toliau, jei L. i 
Bendruomenė leidžia bedievis- j 
ką žurnalą tai ji pati yra bedie j 
viską organizacija. Tada išeitų,!

Včfare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir
Station. Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos masinos— urmo kainomis)

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente ]

Buvau pradėjęs rašyti apie los suolų trinti mažai turėjau 
Velykų salas. Aprašymą nutrau Į progos, tai turiu, žinias papildyti 

gyvenimo žiniomis. Mes moko
mės kiekvieną dieną bet daug 
maloniau mokytis, kai esi kelio
nėje, matai žmones, jų namus, 
duoną, avinėlius, viščiukus, ką 
jie valgo. Kai, matai, kad mote
riškė tuziųą kiaušinių parduoda 
tai jau gali žinoti, kad gyveni- 
'mas sunkus, bet kai pamatai vi- 
'suš laukus pilkus virstų ir viš
čiuku, tai kad ir kalbos ’ nesu
pranti, bet. žinai kad ta šeima 

f turi vištienos ir/kiaušinių.
L , Man atrpdo/kad mokytis gali 
kiekvienas^ kuris to nori.' Jei 

^mokytis nenorų tai jam ir ge- 
riąūsias ųrįlvefsitetas nepadės.

. :Q -jei kori ^dkytis; tai ir be ūrn 
(.ypDsįtėtp Tcelicihėse sūtfnki'mb- 
lvk^į^žfn<6ki&,’^ kurie noriai tau 
^^alį^ipa dalykus, kai pasakau

(Tęsinys)
Atostogom baigiasi

Rytojaus diena buvo sekma
dienis. Kaip paprastai, šeimi
ninkas su žmona ant motocikliu 
ko išvažiavo pirmutinių mišių į 
Punską Jiems parvažiavus, visi 
kartu valgėme pusryčius, o aš 
račiaus važiuoti sumai, nes ma 
no buvimo laikas baigėsi, reikė
jo atsisveikinti su matytais žmo 
nėmis. Petras pavėžino ant mo
tocikliuko. Po pamaldų užėjau 
į “Rūtą”. Ten radau daug pa
žįstamų veidų, mane irgi daug 
kas pažinojo. Tai vieni ir pa
prašė sėstis prie jų stalo ir be 
jokių ceremonijų pasiūlė išmes-

tlin .L>:
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NEPR. LIETUVOS KARIUOMENĖS ATKŪ
RIMO 60 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS

(Pabaiga)
Dalyvaujant solistei M. Mom- 

kienei buvo sugiedoti JAV ir 
Lietuvos himnai. Kun. J. Bore- 
vičius buvo paprašytas sukalbė
ti maldą - invokaciją. Pagerbi
mui savanorių kūrėjų, buvo pa
prašyta juos atsistoti ir jų gar
bei prie jų krūtinių kiekvienam 
birutininkės prisegė po gėlę. Tik 
labai gailą, kad visą šią iškil
mingą ceremonialą gerokai su J 
menkino pačios birutininkės, jos! 
buvo apsirengusios paprastais 
drabudžias o’ ne puošniais tau*’ 
tiniai^ rūbais.

Kavalerijos dalinys rikiuotėje

PAGERBTAS PROF. A. VARNAS

Prieš 60 metų Lietuvos kari
uomenės atkūrimą ir nepriklau.- 
somos Lietuvos valstybės atsta-1 
tymą ir jos apgynimą nuo daug 
gausingesnių priešų, jis t laiko 
stebuklu. Mūsų jaunutė, silpnai 
ginkluota ir silpnai apmokyta 
kariuomenė savo ryžtu, drąsa ir 
Pasiaukojimu iškovojo Lietuva' 
laisvę ir nepriklauscmybę. Pa-Į 
sibaigus nepriklausomybės ko* te= 

jvoms, Lietuvos kariuomenė la-l 
i po tautos auklėtoja ir samonin '-vra Partlzani'”s pagrįs- tiniu Geležinio vilko uuu šo gar-
i go lietuvio dvasios skiepvtoja.i^ f-'^'it^ kariuomenės .no. sais. Jiems nutilus, salė suūžė, 
IDėl 1910 metu bolševiku okupa-Įkykla’ s?'»onin«u»iu. fatrio- 
eijos jis pasisako:‘-19.10 metais1 tlz‘nU-. Š,is sąjudis -vra ,nun,s 

! prasidėjus Lietuvos trage.lijaij "nIŽ!ninškai ^y-
Nepr, laetuvos kariuomenės vra rvškus liudininkas karine- bėniIS’ bcl nenuneigiamas laidas 

• į tautos neginčijamą teisę lai
svai! gyveniman, reikalaujant 
teisės šauktis į visą pasaulį.” 
Pamini Sadūnaitę, Petkų, Ga
jauską ir Kalantą ir juos įriki- 
uoja į partizanų eiles. Savo pas- 
kaitos baigiamajame žodyp 

;prelegentas sako: “Jeigu gyve- 
Inhnas iš mūsų atėmė teisę dir
bti s? varne krašte karinės orga
nizacijos struktūroje, tai tikslas 
nustatytas 1918 m. lapkričio 23 
d. įsakyme yra nepasikeitęs. At 
likime save Pareigą naujose ap
linkybėse, ruošiant dvasios ka
rius naujai prisikelenčiai Lietu. 

1 vai”.
Užtraukus uždangą, scena bu- 

vo P.arcn^a trumpai meninei 
Jis nes-!PrOSraina^ uždanga vėl

’ pasiskleidė, joje tvarkingai su

atkūrimo G0 metų minėjimo menės įnašo į tautinio sąmonin- 
šio-proga, žodžiu sveikino: 1. "Lie- guvo vystymosi.? (A. PI.).

tu vos gen. konsule J. Daužvar- je vietoje atmetu filosofinį, jo-i
dienė, 2. ALTos vice pirm. Dr. kios reikšmės dabar neturintį 
K. Šidlauskas, 3. (R) LB centro svarstymą, ar geriau būti oku_ 
vald. pirm. Dr. Vyt. Dargis ir puoliems, sunaikinant tautą po 
4. LB vidurio vakarų apygardos milijoninės armijos tankais, ar 

j susilaukti los pačios okupacijos 
i nesipriešinant. Atsakymas šian
dien turi būti visiems -aiškus. 
Tautinės savisaugos - instinktas 
turėjo visus įtikinti, kad gyva 
rezistencija yra laidas j naują 
nepriklausomą gyvenimą. Su
naikinta ir išžudyta tauta tos 
galimybės neturi.’’

Tuo tarpu 1941 metu suklimą 
priel bolševikus ir priešinimąsi 
vokiečiams per visą okupacijos 
laikotarpį 'jis užgiriu. _ __
merkia ir nepeikia ir antrajai

kos apsaugojimo depart, regio- bolševikų okupacijai, mūsų par-lslo^s žymusis, pasidi-

vald. pirm. K. Laukaitis.
Raštu sveikino: 1. iš Romos 

Min. St. Lozoraitis, 2. Lietuvos 
atst. Washingtone Dr. S. Bac- 
kis, 3. VLlfco pirm. Dr. K. Va
liūnas, 4. ALTos garbės pirm. 
Dr. K. Bobelis, 5. PLB vald. 
pirm. Vyt. Kamantas, 6. Liet, 
šaulių s-gos tremt. pirm. K. Mil- 
kcVaitis, 7. Vyskupas Brizgys, 
8. LDK Birutės org. pirm. Leo
nai tienė, 9. Vytauto Didž. šau
lių rinkt, pirm. VI. Išganaitis ir 
sveikinimų pabaigai, JAV aplin-

halinio direktoriaus pavaduoto-/ tizanų pasipriešinimą, tik ap- 
tojas Vaidas Adamkus skaitė gaili tūkstančius žuvusių jaunų
tai minėjimo- dienai pritaitytą 
paskaitą" '

’ Čia patiekiu jo pakaitos min
čių santrauką ii- kaikuriuos jo 

Tiesioginius passakymus.

gyvybių, kur kiekvieno lietuvio 
gyvybė, lietuvių tautai yra bran
gi. Apie tai prelegentas kalba 
šitaip: “Vist ik pats ryškiausias 
kariuomenės darbo liudininkas

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nau[Io«oM ftllma gauti pulkly knygę, kuries >apuc$ bei kokią 

knyuv spintą ar lentyną.
Aleksandrs PakalnftJdi, MES GRĮŽTAME, Įdomūs jaunu dienų 

atiminimai ir Įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psL Kalni $5.

A. P»k*lnSWt, META! PRAEITYJE. Netolimu Jvykft} priiimini- 
Ii I*i±o tvykiu Heteroje ir Vokietijoje įpraijmtl, ruiiin- 
tyti j 12 dailu. 296 psL. kaina. IK.

Dr. K«y» Grinius, ATSIMINIMAI IR'MINTYS, n tomas. Gra- 
_____  iiais Tiršelials. 338 psL Kaina 18.00. Minkštais virš. $5.68

FnH. Vacį, flirtiška, SENŲJŲ LIETUVItKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 206 psL, Įrišta — S3,00, minkštais vir
šeliais — 82,00; D dalis, 225 psL, Įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais$2.58

Henrikas Temas — TamsJavskss, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 
Pakalnės ir Labguvos, apskritys su {domiais aprašymais, Hiu- 
stoacijomis Ir dokumentacija. 338 psL, kaina S8.

F. KeriOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvos 
partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina $3.

Janina Nerflnš, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminiori

žiavimo vertas, Chicagos Lie
tuvių operos vyrų choras. Tuo
jau prieš jį pasirodė ir gabusis, 
darbštusis, pagarbos vertas fr 
iškilusis jo vadovas - dirigen
tas, muzikas A. Gečas. Jam kil
stelėjus rankas, suūžė lyg smar
ki audra, uraganas, sugriaudė 
devyni perkūnai, lyg sužaibavo 
žaibai ir švystelėjo lyg ugnys ir 
liepsnos, susiūbavo salės sienos 
ir sudrebėjo jos langai nuo sa
vus džiuginančių ir drąsą įkvė
piančių o priešą gąsdinančiu, 
drąsių, bet melodingų balsų, ku
rie kaip šėlstantis vėsulas ver
žėsi iš choro vyrų galingų krū-

POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 283

Knygų užsakini naikia pridėti 25 et pašto išlaidosi.

17W S. H&btei 8L, Ūkiate*, EL »«««• — TeL HA I4IW

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lletu- 

rių garbūvia, privalo susipažinti su žemiau ii vardintomis knygomis, 
čia suminėtu knygas galima užsisakyti Naujienose.

Asam Ksp^lRskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei-

Juras Kspsčlnskatr IŠEIVIO DALIA, Atsiminimai. Išeivio Dalia 
▼n natūrali ankstesniųjų atsiminimų tųsa. Tai yra Amerikoje beįaL 
kuriančio Ir patvariai įsikūrusio asmens istorijų Knyga gausiai iliu
struotu 300 psl Kaina 7 doL '

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ .LIETUVO  ̂
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naučakluose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai fanonės pasakė. 95 p«L $1JO. Yra taip pet 
Urenta | anglų kalbu

jai žzaonės pa^&kė. 95 psL $1.50. Yn trip prt 
Styrinės novėlėk g*h1a1>im rusų retojo 

80 Mtyrinių novelių. 199 pust, kalni $2.

D. KwiMi, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Ao-

FfM. F. PikarirlK KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS

V1MCM Umilfk. LIUBLINO UNUOf SUKAKTUS PARAITĖJB,

Be ir kiti Mdlakl yra crrnnni
MAUHVNOM. I7N Sa. HALST1D ST^ CHICAGO, RJL. MM

ar ^•riaK^,

(lentai zmenininkai iš Lietuvos 
atsiuntė savo profesoriui nuo
širdų sveikinimą ir grupės nuo
traukas.

Prie garbės stalo buvo Jo Exc. 
vyskupas \\ Brizgys, Liet. Gen.
konsule Juzė Daužvurdienė, j už importuotas televizijas, 
komp. prof. Juozas Žilevičius,! tomobilius. drabužius, batus ir 

kitus reikmenis.

Meksikos ir kitais įvairiais ka
nalais iš užsieninių valstybių, 
kur sudaro dideh deficitą Ame 
rikos ekonomijai.

Kongreso komitetas apskai
čiuoja, kad amerikiečiai išlei
džia žymiai daugiau dolerių 
šiems “evT’ gamir ams negu 

au-

inž. Antanas Budis, prof. Var_

Yra išleistas gausiai iliustruo- 
tas 20 psl. akademijos ir parodos 
katalogas. Sekmadienį paroda 
buvo atdara lankytojams, o pir-

— Pennsylvania state trans
portation Department išleido 9 
milijonus dolerių pagerindamas 
ožkų vaikščiojimo takus juos už 
pildamas 8 colių žemės danga 
ir apsėdamas žole. Dabar ten pui 
kūs ožkoms pasivaikščioti takai 
bet mokesčių mokėtojai galvoja 
kaip visai betiksliai jų iššvaisto 
mi doleriai. Pennsylvanijos ke
liai ir greitkeliai yra reikalingi 
skubesnio remonto ir taisymo ne 
gu minėti ožkų pasivaikščioji
mo takai.

Praėjusį šeštadieni, gruodžio 
2 d. Liet. Tautiniuose Namuos^ 
buvo suruošta akademija ir pa
roda pagerbti šimtametį meno 
veteraną prof. Adomą. Varną. 
Nežiūrint sniego audros, salė 
buvo pilna jo gerbėjų. Kitiems 
pritrūko vietų.

Varnui pagerbti komiteto
pirmininkas inž. Domas Ado- nas su penia ir k t. Varnas padė- 
maitis atidarė akademiją ir pa- kojo visiems už suteiktą jam Už
kvietė ponią Marią Rudienę dėlę garbę, 
programai vadovauti. Invokaciją 

; sukalbėjo ir žodžiu sveikino vv-
* . i skupas V. Brizgys. Gen. konsu- 

. lė p. Daužvardienė ir kun. An- 
sas Trakis. Buvo perskaityti madienį buvo perkelta į nuola- 
sveikinimai Varnui JAV prezi- tines Čiurlionio Galerijos, Ine. 
dento J. Carterio ir prezidentie- patalpas Midland Savings banko 
nės Rosalyn; Liet. Diplomatijos namouse, 4(£J8 Archer ir Gali- 
šefo Lozoraičio 
toriaus Charles 
landiko; Dr. K. 
Bobelio; komp. 
daugelio kitų.

į Pagrindinę ir išsamią kalbą 
pasakė “Varpo” redaktorius An- 

r; tanas Kučys Naujienos rytoj ją 
♦ pradės spausdinti. Solistės: Mar
garita Momkienė ir Genovaitė 

> keletą 
dainų ir duetų, muz. Jurgučiui

su staugė, plojo', šaukė, rėkė lūs, 
bis, be pabaigos, be galo ir b? 
krašto. Tuoj buvo užtrauktas, 
sudainuotas kitas Lietuvos ka
rių maršas, dar kitas, dar kitas 
ir dar kitas. Po kiekvieno mar
šo _ karinės dainos, salėje kar
tojosi vis tas pats. Baigus pas-^ 
kūtinį maršą, dainą, salė banga-’ 
vo, ūžė, staugė; kaip galingos, 
audros, uragano išjudinta ir su-’ 
kelta amžinoji Baltijos.Palan- 
gos jūra ir be pertraukos, be pa- Maždkienė““padainavo 
liovos vis šaukė, rėkė bis, bis J - • • -
bis, Choras buvo priverstas grį- akompanuojant. Mikas Šileikis, 
žli į sceną ir sudainuoti, sugie- renginio komisijos pir-
doti, užtraukti dar vieną^ galiu- mininkas. apibūdino prof. Var- 

no’ kūrybos keturis laikotarpius
į ir atidarė parodą. Margučio ra- 

Dėl gilaus džiaugsmo, susi- <Įij0 valandėlės vedėjas p. Pe- 
jaudinimo, dėl jaunių potvytno trutis užrekordavo kai kurias 
pakilimo, tesugebėjau užsiraŠy- kalbas.
ti tik šias dainas-- maršus: 1. 
Geležinio vilko maršas, 2. Pa
jūriais, pamariais ir 3. Žydi o- 
belys prie kelio, o jų buvo su
dainuota žymiai daugiau.,

Manau, kad šitas aukšto me
mo Ivgio Lietuvių operos vyru- ... 
choras, sau lygaus konkurento] *uota*°Je- Jam buv<>' H<^ta 
neturi. . . , ’ . .

Minėjime, salėje galėjo būti 
apie 300 svečių.

Visoms minėjimo iškilmėms 
užsibaigus, visi choro dalyviai 
ir svečiai’ buvo pakviesti į šau
lių namus užkandžiais kuriuos 
paruošė moterų šaulių vaddvė 
Stasė Ceceyičienė, tąlkihama ki
tų sesių šaulių, o išlaidas apmo
kėjo A. Juškevičius'. " ė V

Už taip puikiai, gražiai ir iš
kilmingai suruošta-ir taip sklan- 

■: • ■ ■ . . i

iš Romos, sena-ifornia gal., kur bus galima lan_ 
Percy, mero BL kyti banko valandomis, o sek- 
Valiūno, Dr. K. madienį - nuo 2 iki 5 vai. vaka- 
J. Žilevičiaus iri ro.

Tai paskutinė proga aplanky
ti prof Varno darbų parodą ir 
įsigyti jo gražių meno kūrinių.

M. š.

liovos vis šaukė, rėkė bis, bis,

gą Lietuvos karių karo dailią - 
marša.

Akademiją užbaigiant buvo 
sugiedotas Lietuvos Himnas ir 
Ilgiausių metų prof. Varnui. Va- 

. karienės metu prof. Varnas pa
sirašinėjo autografus progra

mmes leidinyje ir buvo geroje

dovanėlių. Beje, buvusieji jo stu-

džiai pravestą 60 metų mūsų at
kurtos kariuomenės sukakties 
minėjimą, didžiausia garbė ten
ka kap. Andriui Juškevičiui, jo 
pirmajai talkininkei Zuzanai 
Juškevičienei, visiems minėji
mo komiteto nariems, ramovi- 
ninkams (ramovėnams), šau
liams, šaulėms, ypač uniformuo
tiesiems ir visiems kitiems prisi- 
dėjusiems prie to minėjimo pa
rengimo’.

(Pabaiga)

Ir nesinori tikėti
— Atrodo nėra tikėtina, kad 

narkotikų importas sudarytų 
neigiamą faktorių Amerikos Į fondų, 
ekonomijoje. Toliau Frederick 
Brody pietinės JAV srities Drug 
Enforcement Administration gal 
va teigia, kad amerikiečiai me
tuose išleidžia nemažiau 48 bi
lijonus ■ dolerių marijuanai ir ki 
tiems narkotikams pirkti. Nar
kotikai yra trečias iš eilės po 
General Motors, Exxon kompa
nijų biznių šių dienų Ameriko
je teigia tas pats F. Brody. Nar
kotikai daugiausia atkeliama iš

— Sunkaus svorio bokso čem
piono Leon Spinks, kuris laimė 
jęs rungtynes- prieš Mohammed 
Ali gavo 320,000 dolerių atlygi
nimą, kurio atrodo užtektų ir jo 
motinos išlaikymui. Tačiau jo 
motina dar vis gauna kelis šim
tus dolerių pašalpa iš valstijos 
ir federalinės valdžios šalpos

— JAV 94-tas Kongresas ru
denyje nubalsavo Kongreso gro 
žio salionui pridėti dar. 25 tar
nautojus, kurie bus apmokami 
kaip federaliniai tarnautojai. Jų 
uždavinys bus gražiai papuošti 
kongresmanus fotografijoms ir 
televizijos filmų ištraukoms. O 
už visa tai turi atlyginti mokes
čių mokėtojų kišenės.*

Parinko J. J-tis

KNYGOS ANGLŲ.KALBA .......
;' - JmIum, A -■ KISS TME bĄJtŠ; ’jflanHŽfai iraoijiis>
aprašymai, paimti iŠ gyvenimo Lengvai raliui, gyva kalbu gražiai išleistu 
150 psL Kaina $3.30.

Dr. Juras B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijos 
amtnuka nuo pat iki-pokario .meti*. Vidutinio formato, 142
oaL, kainuoji $2.00. ■.;? *

Dr. Juras B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir Jos kaimynu istorijį. 
SI psL Kiina. $3.00. .Kietais viršeliais $4.00. įj;

Dauguma šių knygų yra tinkamos- dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitai knygų galima įsigyti atsilankius 1 Naujienų arba atsiuntus čeki 12 
piniginę perlaidu

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI^ f: 
NAUJIENOSE GALIAI GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO 

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO-ATSIMINIMUS 
Dr. A. J. Gutwn — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liėčfančiui 1905 

metų įvykiui. Jiblomklc ir Ivtoničlo jaunai , dienu ir suri- 
rfipininią. ______ _____________ _____ :------ ' $A0C '

Or. A. J. Gumn — DANTYS, jų priežiūra, įveiktu Ir greS# . ?
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik  _____ —' $XW
IGnkĮtrii viršeliais tik ____________________

Dr. A. J. Groan — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 2MONĖ1 '
Kelionės po Europą įiptldžLeL Dabar tik  ;—’ tUf 

^kna taip prt užsisakyti pašfv, rMunfus čakf arba monry grdert prie 
nurodytai kainos pridedant 50c. parsiuntime HHaldema.

1731 Se. HALSTED STW CHICAGO, ILL. WCtt

TO

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

lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo metffių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmls ir pamažu įveda į gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenoval»fltiuau svajoja. 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodBdais jausmų ir minoj 
gelmes. ’

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. AufUftiftyH-VričIOnlenš, ŽVAIGŽDiTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 125 psL Kaina $1.—.
2. Jurgfi Baltrušaiti^ ŽEMtS PAROPOS. EiegDoa, fiJexmAa, poemoa 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina S2D0.
3. Butkų Juro, EILPRAščIAl IR RAITAI. 155 pat $1.30.
4. Vincas Jonikas, LYDtJAU VIEJNIĄ VtTROJK ISMų rinktinė. 1® 

psL Kaina $3.00.
5. Kleopai Jurgelionis, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eflėK. 105
6. Anatolijus Kairys, AUKSINI S U A. BlėraščiaL 80 psL t£00.
7. Nades Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ JVENTt. Eiliuoti pamk^mH

i išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus fliiLstiadŲocoiL 10JflA
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYK1ČIA1, Artose RMrmauAo 

'Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 85 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyriku 19f mt. 1MD
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURA, 5-ji lyrflro- IrayrL 1W
12. Petras Sagstai, SAULRLE1DŽ1O SPINDULIUOSE. EHuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1,00.
13. Petras Sagstės, PLAUK, MANO LAIVELI. SSlėraŠčial, 112 p<L $1.00
14. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMtLIS. HIM, 70 pC. UjOO.
15. Elena Turn lėni, KARALIAI IR IVINTIUI. SUėrafflM. ® Ml
10. Alfonsas Tyrvolis. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 |KL MS
17. Jonas Valaitis, SENOVtS LIETUVIŲ DIEVĄ L MHdlocUsa pCSBiii 

55 psl. $1.00.
18. Adomas Jasss, BOK PALAIMINTAS. Poerijs, 115 J*L tt.lO.
Norėdami įsigyti Šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Nrujleųų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pipirini orderį

3

1739 So. Habited Street, Chicago, IDlnoti WM9

1731 Sexik Existed Street, Cklextfs, ffi. IWBI

Taupykite dabar
pas mus

&

Chicago, III. 606081800 So. Halstod St

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygeles sąskaitos
neša

JTENA SITPRIAUSTŲ BENDROVIŲ,

Įsteigta M®! m«taU.
Įstalgce jdetaoM Itocoas •wtomoMHams yaatetytt.

TUKINTI DIDELES ATSARGAS

T< 4Ž1-W7O

į|83HŪ

1 M MABJOMoa. cskaoo t, ILL, Friday, December S, 1978

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

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
menesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
ELL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigui reikia rimti'pašto Money 
•Orderiu kartu ru užsakyiau-

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

tų, kad jie ir toliau svetimųjų vergijoje gyventi norėtų. 
Išvis reikia labai abejoti, ar tos naujos partijos ir sąjū
džiai yra, ar tai nėra tik Br. Kviklio fantazija, kurios 
skleidimas gali brangiai Lietuvos žmonėms kaštuoti. At
sargiau su tokiomis “informacijomis”, net ir tada, jei 
jose būtų koks krislas tiesos. į

Kai dėl lietuvių “išeivių tautos”, tai tokios išvis nė
ra. Kas yra apsisprendęs ‘išeiviauti”, tai jis Lietuvos 
(valstybinei) tautai nepriklausą VLIKas tokio neat
stovauja, nors jis pagal savo kilmę arba kraują ir lietu
vis būtj. Mano oponentui reikėtų gerai skirti etninę ar
ba nacionalinę tautą (natio) nuo valstybinės tautos (po-1 
pulus, Staatsvolk, body politic prasme), nes antraip bus; 
sunku mums susikalbėti. VLIKas yra ne lietuvių, o Lie- Į 
tuvos tautos atstovybė; tautos, kuriai priklauso visi Lie- j 
tuvos žmonės, kaip valstybinė bendruomenė (Staatsge-1 
meinschaft) nariai. Savo tarpe galima kalbėti, tas są
vokas ir painiodami, bet kada reikės dalykas aiškintis 
tarptautiniuose santykiuose, tai kalba turi būti aiški, 1 
kad būtų žinoma apie ką kalbame, pvz., kokią tautą no
rime atstovauti.

t

3. Kuri politinė grupė yra silpna, o kuri ne, tegali1

Senasis Kaunas

A. Kučio kalba dari. Adomo Varno 
sveikinimo akademijoje

Paklauskit mūsų didįjį su- būrys lietuvių. Beveik visi jie 
kaktuvininką, ar jo amžiaus savo tėvų svajonėse buvo nu- 
prabėgę metai buvo ilgi, ir jis-matyti kunigais. Nebuvo išimtis 
tikriausiai atsakys, kad, rodos,!ir Adomukas. Motinos (tėvas

buvo susipratęs lietuvis. O toks 
negalėjo pramatyti savo ateitį, 
nes rusiškoji valdžia galėjo ją 
bet kada nukreipti visai kita 
linkine, negu buvo ^anuota i>ei 
svajota.

Taip įvyko ir su šios dienos 
jubiliatu. Atostogų metu, 1902 
metų vasarą jis su keliais ki
tais surengė Žiniūnų kaime, ne
toli Joniškio, vaidinimą “Ame
riką Pirtyje”. Pats jame ir vai
dino. Tačiau iš savo žmonių 
tarpo atsirado šnipas, kuris pra
nešė žandarui apie nelegaliai 
ruošiamus vaidinimus. Grėsė 
kalėjimas ar ištrėmimas. Jis Lė
go per Vokietiją į Lenkiją, bet 
vokiečių policijos buvo sulaiky- 

; tas ir atiduotas rusams. Gabena
mas į Šiaulius, Žeimių stotelėje 
pavyko nuo sargybinio pas 
prukti ir laimingai pasiekti 
Lenkiją.

Tai buvo pirmoji Adomo 
Varno tremtis. Už lietuvišką žo
dį, už vaidinimą scenoje, už

vimas jo politinėms grupėms nėrazjų pareiga, < 
teisė. Kas neturi noro, laiko ar pinigų, negul nei Į Sei
mą nevažiuoja, o kuri grupė išvis nenori VLIKe daly
vauti, visuomet gali iš jo pasitraukti — tai irgi jos tei
sė. Mano nuomone, jei pasitrauktų iš VLIKo tų nuola
tinių VLIKo “reformatorių” (siekiančių VLIKą ’’nuvli- 

1. VLIKas išeivijoje veikti ir atstovauti tautą ne- kinti”) politinės grupės, arba tokia, fikcija, kaip kolegos 
gali dėl’-to, kad jis pats netekęs po kojomis gimtosios Vytauto ’’Krikščioių darbininkų partija”, tai dėl to nie

kam nebūtų skriaudos, nes tokios mūsų politinės gru
pės niekuomet nebuvo ir dabar nėra...

Taigi matome, kad mūsų ‘Draugo” redaktoriaus 
priekaištai VLIKui ir jo politinėms grupėms nepa
gristi. i

Mano oponentas, matyt, nelabai pasitikėdamas šiais 
savo argumentais VLIKui, mūsų tautos teisinei atsto
vybei,-sugriauti, dieną palaukęs, išpylė antrą vedamąjį 
(XI.29) apie politinę veiklą, politikavimą ir LIETUVOS 
LAISVINIMO REIKALUS. Straipsnio pradžia visai ge
ra, vidurys pakenčiamas, gi pabaiga, kur kriškai ver
tinamas laisvinimo darbas — tai persūdytas vinegretas 
VLIKo svečiams iš New Yorko pavaišinti_  “Pasaulio
lietuyįų dienraščio” redaktorius tenai rašo taip: ’’..-tik
ros kovos dėl Lietuvos laisvės mes negalime vesti, nes ji 
pirmoje eilėje turi būti vedama tėvynėje.- Ir ten tikrai 

‘^ažttlohių^kurie tokią kovą'tyėcfėTr'^Jab^2 tebeVėdą”. i 
Atseit, gerbiamieji vlikiečiai ir nusėrię partiečiai!, ko 
jūs čia dabar važiuojate pas mus vesti kovos dėl Lietu
vos, kur tos kovos vesti negalite? Geriau važiuokite į

■ Lietuvą pakovoti ,tik kad ir ten yra žmonių, kurie to-( 
kią kovą vedė ir dabar tebeveda”. Todėl grįžkite namo ir 
Įsėdėkite..

Po šių dviejų “Draugo” redaktoriaus Br. Kviklio 
VLIKą stipriai griaunamųjų straipsnių tuojau (XII. 5) 
Įsijungė dar ir mano kažkoks brangiavardis ir brangia- 
pavardis, pasirašęs inicialais “P. S.”, paraš’s irgi straip-

■ shį su tendencija VLIKą vis dėlto kažkaip “atnaujinti”, 
tik nenurodydamas kaip. Straipsnis baigiamas pagieža 
ir panieka bei skaudžiu įžeidimu tiems, kurie kovoja 
už gėrį ir tiesą, kaip mes tą suprantame, o kada reikia 
pasisakyti prieš dideles “svetimas nuodėmes”, tai pake
liame ir savo balsą, kad mus girdėtų tie, kurie dėl savo

VUKo griovyba pagal planą
1978. XI- 27 d. “Drauge” paskelbtas Br. Kviklio ve

damasis siekia VLIKą,-kaip tautos atstovybę, panaikin
ti šiais-motyvais:

žemės; <
2. per ilgą ’laikotarpį “pasikeitė lietuvių tauta, ką 

rodo faktas, kad okup. Lietuvoje ‘’susikūrusios ar kuria
si naujos grupės, kyla nauji sąjūdžiai visiškai kitais 
principais”; .
; ■ 3. išeivijoje veikiančios VLIKo politinės grupės su- 
ijjilpnėjųsies ir netunnaoš narių.

Vedamojo autorius, daro išvadą, kad VLIKą reikia 
reformuoti, .padaryti -jį nepartiniu, kad į jį būtų galima j 

.■ įtraukti’gabaus nepartinio mūsų jaunimeL
ATAKYMAS'“DRAUGO” REDAKTORIUI

Ii: VLIKas, kaip’tautos atstovybė, pasiteisina tik
- egziljrje, kur jis gali turėti. santykių su kitomis valsty

bėmis ir su tarptautinėmis ^instftacijpmis^’l'duoti ljpms 
skundus,, memorandumus ir kitus valios, pareiškimus pa
vergtosios tautos vardu,kaip tarptautinei teisei ^žinomas 
nacionžfinis’korąitetas^vio jis negalėtų^aryttp.būdamas 
okupljldėtuvoję/’bkųp'ąnto. pogrindyje,.Tiesiog sunku su-; 
prasti, kaip galima laikraščio redaktoriui-publicistui ki-' 
taip galvoti. į * - L ■ į

2. VLIKas atstovauja Lietuvos (valstybinę) tautą, 
siekiančią savo laisvės, nežiūrint kokios tautybės, jos 
nariai bebūtų ir kokioms politinėms grupėms ar sąjū
džiams jie bepriklausytų. Svarbu tiktai viena, kad jie 
norėtų turėti savo laisvą, nepriklausomą valstybę ir gy
venti joje laisvai. Ar Br. Kviklys mano, kad šiandien 
okup. Lietuvos žmonės, sudarą mūsų valstybinę tautą, 
taip “pasikeitė”., kad jau nebenori būti laisvi, turėti sa
vo laisvos, nepriklausomos valstybės? Nemanau, kad to-; 
kių būtų, net ir tarpe tų, kurie “kuriasi” ’’naujas” gru
pes ir sąjūdžius tokiais ’’naujais principais”, kad jų na
riams jau nei Lietuvos ’išlaisvinimas iš Sovietų nerūpė-

...... r------ - -r- j-" —r—, w , *-&“**.taip neseniai buvau vaikas, o jau buvo miręs) valią pildyda. __ ---------- Ui.
pati gruė tą dalyką sprendžia. Ir VLIKo Seime dalyva- Į dabar, žiūrėkit, jūs jau mane mas, jis iš penktos klasės įstojo, šviesos ir meno kibirkščių sklei- 

 ; nuo žandarų, slėpkis 
i būdamas įsitikino, kad kunigy-| svetimoje šalyje. Toks buvo ke- 

x - tai ne jo pašaukimas. Jis Jono Basanavičiaus, dr-
vis daugiau susidomi paišyba ir. Jono šnūp0) dn juozo Adomai- 
apskrita: daile. Artinantis šven- ^j0.§erno, kun. Miluko ir dan
tiniams jis tarė sau ir motinai: gep0 
ne, kunigu būti negalėsiu. Į

Į O kas toliau? Ar būsi gydytoj Staptelėjo Varšuvoj, užsidir- 
ju ar advokatu, ar inžinierium, ko kiek pinigų vienoje bažny. 
ar mokytoju kur nors tolima-. tinio dekoravimo studijoje, ir 
me Rusijos mieste? Jei jau ne'Patraukė į Krokuvą. Čia prade- 
į kunigus, juk tik tokios profe- je studijas Dailės akademijoje 
sijos tada mūsų žmonėms ir f Lietuvis svetimame krąšte ies- 
buvo žinomos. Kad kas eitų pĮko lietuvių. Rado jų čia.ir Var- 
dailininkus, buvo nepaprastai į nas. Jie buvo įsteigę net drau* 
didelė retenybė. Tai turėjo būli>^ pavadintą “Rūtos”' vardu, 
tik keistuolis. !0 Sėtuvių' studęntų tarpe buvo’

Bet jubiliatas tada nesvarstė,; tokie, kurie vėĖau tapo garsūs, 
kokia bus nauda iš jo pasirin- kaip skulptorius Petras Rimša, 
kimo. Menas jį viliojo kaip naša- poęta^ Jurgis. Baltraitis^rasįy- 
kų pasaulis. Jis ryžosi; pakelti tojas Juozas Herbaciauskas, įgy- 

_risus sunkums, visą vargą, ir dytojas -ir medicinos profesorius 
inedateklius, kad tik galėtų pa- Petras Mažylis ir kiti.
tekti į jį. > f Mūsų? {farbmg^sfs '-jubiliatas

Būdamas dvidešimties metų irAfikąįdju čiurįio-
.amžiaus jis atyykšta į Petrapilį pažinūs-.įįivo rSStr-
[ir Įstoja j Štiglico vardo taiko- §uvoj^ jRartąf 'čriutlronis napra-

fiV in i — — ---------- 1 , » ” ” sviesus iro uk jų gerbiate, sulaukusį šimto me-į į kunigų seminariją. Tačiau joje į^į
tų!

Metai bėko po metų, dešimt- Iste 
mečiai po dešimtmečių, o dabar 
ir visas dešimtis tų dešimtme
čių. Nepaprastai gražus skai
čius! Juo tikrai verta didžiuo
tis. Juo labiau mūsų jubiliatui, 
kuriam Aukščiausias davė jėgų 
ir sveikatos išnaudoti savo ta
lentą iki šio laiko. Ir juo labiau, 
kad, pažvelgus'į praeitį, matėsi 
didelė atliktų darbų eilė ir dau-, 
gybė sukurtų meno vertybių, 

•kurios kartų kartoms primins 
I Adomo Varno vardą-

Kai kalbame apie žmogaus 
amžių, galime tarti, kokia yra 
jauna mūsų naujai atgimusi 
tauta. Juk sukaktuvininkas bu
vo jau keturių metų berniukas, 
kai pasirodė pirmasis mūsų 
tauta budinusios “Aušros5’ lai
kraščio numeris. ‘O kaj pradėjo 
eiti dr.. Vinco Kudirkas /ir jo 
bendraminčių ^Varpas5", tai A- 
domukas, būdamas dešimties 
metų, Jau buvo'pradžios -moky
kloje. Kai čia* savo 
garbingąjį'' * jubili jatą 
prieš savo 'akis matome mūsų! 
tautos prisikėlimą ir po jo se
kusius visus didžiuosius ųvy- ,• i i • • -, - -J praslinko sunkiai, nesj reikėjo^ 

pačiam pasirūpinti pragyveni-?
Adomas Varnas gimė 18.79į-mu, bet antraisiais, kai gavo-10 , . „. ,T

metų sausio 1 dieną šiaurinėje [rublių mėnesiui stipendiją ir ne-j Peizažo katedraU'fada vario. • 
Lietuvos dalyje, Joniškio mie-j mokamai pietus, tai dalykai įė-ivavo iš' Paryžiaus 'pakviėstas 
stelyje. Tėvai turėjo 40. ha. ūkį.’ jo į normalias vėžes ir jau ro-l garsaus vardo daiUnirikas Stan- 
Dvylikos metų būdamas jis jaukės, kad taip bus gaUma baigti Į nislavskis. Jis davė vardą savi- 
baigė pradžios mokyklą ir bu- -mokslą ir net gauti stipendija x 
vo nuvežtas į Mintaujos gimna. -išvažiuoti į užsienį.
ziją, kurioje mokėsi nemažas Bet Adomas Varnas jau tada

painiosios dailės mokykla. įMat, jo
u - J* buvo'.yjltis gautį 'Wpen4iją,>^^

> tarpe tunmec . ° . . ■ ‘ kurią liaudies’ dairią. Muzikas
tai )“ “f™8“?

□atome -musuie,a7°‘. k Įūirito vardą,/dsinQssHnel»diJa
.rpr -jo se- t Pirmieji meti į"0'

tauosms 'l'-y-Uraslmkd suukiai. J-
■į ną, "jis lyk: matąsų siaurės Lie 
’ tuvos lygumas. 5 * >

išdidumo mus visai nenori klausyti.
Galutina išvada tokia: VLIKo GRIOVYBA VYKS

TA PAGAL PLANĄ. . . , -
P. Stravinskas

tam stiliui, kuris buvo pava
dintas Krokuvos mokyklos pei
zažu. Tie, kurie Lenkijos mu
ziejuose stebėjo Staniskavškio’ 
tapybos darbus, gali pastebėti 
jo įtaką ankstyviesiems Ado
mo Varno gamtovaizdžių pa
veikslams.

(Bus daugiau) ■*

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

KRAUSTOMĖS
Parduodant namus sutartyje pasižadėjo

me, kad rugpiūčio 15 d., atiduosime raktus nau
jam savininkui. Iki mūsų išplaukimo į Ameriką, 
liko mažiau kaip menuo. Tą laikotarpį praleisi
me, kaip nuomininkai, Antano Jakimavičiaus 
namuose. Jis viengungis, -nuomininkų neturi, tad 
sutiko mus priimti. Baldus pardavėme, kai ką 
palikome, nes vežtis neapsimoka. Tik savo tele
viziją pasiimame .pas Antaną išsikraustydami ir, 
ją ten jau paliksime. Mūsų buvusiuose namuose j 
gyventi pasilieka Vaclovas Paulauskas ir Anta
nas Jaloveckas, mūsų ilgamečiai nuomininkai ir 
draugai.

Tiek metų nuosavame name išgyvenus ne
lengva vėl tapti nuomininku. -Nors Antanas žmo
gus geras, nieko -nedraudžia daryti ir mūsų ne
varžo, sako jauskitės kaip savo namuose. Bet 
kaip tu žmogau, gali jaustis kaip, namuose, kai 
neberandi nei rankšluosčio nei barzdai skusti 
irankių. Rodos, kiekvienas menkniekis dabar kaž
kur supakuotas, užkištas, pasidarė labai svarbus, 
ir reikalinga <. Bėjo negali apsieiti. Pirmąją nak
tį atsikrattetę gulime be pagalvių, nes jos kažkur 
giliai užpakuotos. Bet pamažu viską susiranda.

line. Kuomet jau vėl žinome,, kur ką galima su
rasti, vėl reikia iš naujo pakuoti.

Atsisveikiname lenogviau, kai bagažą trauki
niu iš Manchesterio pasiunčiame į Southamp-, 
tono uosta. Rodos, atrinkome tik būtiniausius ■ 
dalykus, bet iš jų susidarė net penkiolika lagami- j 
nų ir dėžių. Jų bendras svoris sudaro 1275 sva- Į 
rai (Ibs). Vien už jų persiuntimą iki uosto sumor- 
kėjau £18-4, neskaitant draudimą.

Savo tarnybą Kendal Milne & Co- firmoje už
baigiau savaitę prieš išplaukimą. Žmona su siu
vykla atsisveikino savaitę anksčiau. Išvykimo 
proga mano buvusieji bendradarbiai, su sky. 
riaues viršininku Mr. Murphy priešakyje, man 
įteikia dovaną: lengvą, bet stiprų lagaminą.

I ~ V" "L” ~
Po to visi nueiname į “Chop House” resto

raną. Darbas čia baigtas. Man visam laikui, ki
tiems tik dieną pasibaigė. Besisvaišinant, Mr. 
Murphy man sako:

— Tuomet, kai kalbėjomės apie britų pilie
tybės reikalus, turbūt netikėjote man, kad žadė
jau jus paskirti savo pavaduotojo vieton? —

— Ne, netikėjau. — ;
— 0 visdėito aš apie tai galvojau, nes neži

nojau. kad rengiesi išvažiuoti Amerikon. —Gai
la, kad išvykstate, bet linkiu sėkmės- —

Atsisveikindamas Mr. Murphy‘man padavė 
voką, kuriame radau jo paties parašytą reko
mendacinį laišką. Be to jis kompanijos mane-

džeriui pranešė, kad išvykstu į Ameriką. Tas 
man pasiūlė rekomendaciją Chicagoje veikian
čioje prabangioje Marshall Field & Co. krautu- 

.vėje. Pasirodo, kad Kendel Milne su Marshall 
Fields kompanija turėjo prekybinius ryšius. 
Kaip tik tą 1962 metų vasarą Chicagoje lankėsi 
Kendel Milne kompanijos architektas Md. Gould 

Įir svečiavosi su Marshall Fields kompanijos va
dovaujančiais pareigūnais. Jis man parašė re
komendaciją, adresuotą Mr. Jones, Store Mana
ger, Marshal Fields Chicago. Gera turėti tokį 
laišką, gal nuvažiavęs galėsiu juo pasinau- 
doti-

Paskutinėmis dienomis atsisveikiname su 
artimesniais savo draugais. Priešpaskutinį sek
madienį su žmona nuvykome į Honley, .prie Hud
dersfield, kur gyvena Kazio Minutos šeima. Jo 
žmona vokietaitė, augina jie dukrelę. Per savai
tę vakarais nueiname -dar pas Jakubaičius ir Son
gailas, taip pat nuvykstame pas Verbylas, ku
rie irgi galvoja apie imigraciją. Jų sūnūs Juozas 
ir Romas išvyko į Montreal) ir Kanados gyveni
mu patenkinti, kviečia savo tėvus.

Paskutinį sekmadienį mus ant pietų pasi
kvietė Petkevičiau Adolfas Petkevičius karo me
tu vokiečių buvo priverstas dirbti amunicijos 
fabrike. Ten jam sužeidė akį. aikui bėgant ta 
akis pradėjo aptemti ir pagaliau visai apako. Bu
vo girdėjęs apie Jungtinių Tautų Organizacijos

specialų skyrių (U. N- H. C. R. ^identification 
Fund, Palais des Nations, Geneva, Switzerland), 

; kuris rūpinosi nuo vokiečių nukentėjusių asme
nų gerbūviu. Susirišau su tą įstaiga, užpildžiau 
atsiųstas blankas, pridėjau reikalingus sužaloji
mui įrodyti dokumentus, kuriuos irgi išrūpinau 
iš Hamburgo ligoninės, kur Adolfas buvo gydo
mas nuo akies sužeidimo. Visus dokumentus su
tvarkęs pasiunčiau jo prašymą pašalpos gavimo 
reikalu. Jeigu nuo nacių nukentėjusiems žydams 
tas fondas išmoka milijonus, tai mūsų žmonės 
jiems padarytą nacių skriaudą bent užregis
truoti turėtų. Kaip su tuo prašymu pasibaigs, 
Petkevičius paaiškins vėliau. Tai paskutinis An
glijoje mano geras darbelis artimui.

Europos Lietuvių Jaunimo suvažiavimas pa
sibaigė. Irena šneliūtė ir Bernadeta Navickaitė 
iš Londono grįžo, bet Ellytė su Kristina dar pa
siliko Londono Lietuvių Namuose. Nori tas tris 
dienas dar kartu pabūtu Su Manchesteriu ji jau 
atsisveikino- Trečiadienį jau išplaukiame, tad 
sutarėme, kad ji iš Londono atvyks jau tiesiog į 
Southamptono uostą, kur šiandien su žmona at
vykome ir dabar jos laukiame.

(Bus daugiau
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U ŠILEIKIS Waukeganas

tuose taip pat ir Nastės visi vy žadėjo atvežti ir mums. Taigi 
rai ir sūnus ir žentas, visi ne- visko turime užtektinai 
blaivininkai, bet gyvena gerai, j rai, kad parašai. Rašyk kaip 
Nastei gal ir nelengva, reikia pas jus ir jūsų krašte. Lauk- 
visus aprėkti, Šiaip vyrai suėsim.
geba ususikombinuoja” tami Likit sveiki- Sesuo Ona" 
gurkšniui Iš algos ne visi ge-
ria, ir karakteris ne visų vie- — Conservative Digest lapkri 
nodas, nors išgėręs žmogus ne 
prilygs blaiviam, taip. O ką 
moterys? Moteriį geria mažiau 
ir dauguma ii vis, jos netari
laiko, augina vaikus* rūpinasi riai rūko marijuana reguliariai, 
šeimos reikalais.

Taigi nelengva mūsų mote- 
darbas ir nuolatiniai “ka 
apsunkina sveikatą, ga- 

nervus. Bėgti, bėgti nėra 
kur, nuo vilko bėgsi, ant 

nuo vilko bėgsi, ant

Ge-

čio-mėn. numeryje 32 pusi, pa
teikia Jack Anderson raporto 
štrauką, kuriame pažymima kad 

26 Kongreso nariai ir 5 senato

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Kalnai bus pajudinti 'ir kauburiai drebia, bet mano gailaitlngu- 
mas neatstos nuo tavęs ir mano ramybės sandora nebus pajudinta, sako 
tavęs pasigailintis VieJpats". — Iza. 54:10.
Matome kokius brangias ir palinksminančius pažadus Dievas yra da- 
savo žmonėms. Jis visuomet rūpinasi savo vaikeliais. Jis juk žino ko

OR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tol. 737-5U9 

n’lmna akis Pritaiko akiniu, j, 
“contact lenses'”

Lietuves moters laiškas broliui
Ilgametis Naujienų skaity- kia. Ar ir pas Jus taip išplitęs 

tytojasgavo iš savo sesers, gy-l girtavimas? Pas mus, na kiek 
ai &gąl susitarimą, uždaryta tree į venančios Žemaitijoje, laišką, Į aš žinau, geria 90 

DP T I?ANT A G QT?TnTT'rTCj!kUriS bUS idomUS visierns Ame. gal 10% būna taip saiKingų, 
I^Tv.Lxl^vLVAo dHiLoUUoj rikos lietuviams, nes jis vaiz-| kad gali dar, valdyti visas “ke- 

j duoja gyvenimą geriau, negu 
iš Lietuvos sugrįžusių intelek
tualų pareiškimai, štai, netai
sytas laiškas, kurį kiekvienas 

j lietuvis supras:
‘^Sveikas Kazimierai ir šeima!

procentu, 
būna taip saikingų,

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

Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

’••’ėn praktika. ,pe. MOTERĄ Ilge
Ofisą, Ž652 WEST 5«h STR2ET 

Tol. PR 3-1223. •
OFISO VAL.: pirm., antiad., trečiad 
r penkt.- 2-4 ir 6-8 vai. rak. SUtadie 
'raiš 2-4 vai popiet- ir ' Etų lailn 

pagal susitarimą. '

J

.5 5 ORTH0P£DAb-PRQTEZlSTA5 
Aparatai - Protezai. M4a. ban 
dažai. SpedaL pagalbč11jfomf 
'Ąrc^ ,§uppor£ h: X t l.

<■’850 Węsf 53rd St^. Chic4gc^ I?V
‘PRospoct g-5QS4 :

' ■ ' < ~~ —

' perkraustymai

i ■■ iMOVING
j Lsidimsi — °ifna aparauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS
Tai. WA 5-3063

rim;

dina 
nėra 
kur, ---- ------
tė, galvojau, sukurs šeimą, iš
eisiu pas ją. Kur čia beeisi, 
jeigu ir žentas “traukia”, šiek 
tiek po algos, po avanso. Liko 
sūnus ir šitas, atrodo, nespjau
dys. Kai grįžo iš armijos, išgė
rė su tėvu bonką. Aš nuste
bau, nejaugi, sakau, ir tu mėg
sti? Nepergyvenk sako,mama, 
aš jau suaugęs; visi dabar ge- 
ria, tokie laikai. Bisiai, sakau, 
prasti laikai, jeigu visi turi 
gerti. O pasaulyje tiek gražių 
dalykų, švenčių, koncertų, te
atrų, jog laisvalaikį galėtų 
žmonės panaudoti daug geres
niems dalykams, negu tani 
bjauriam girtavimui.

Jūs klausiate, gal mums ką 
reikėtų atsiųsti Kalėdoms. Nie 
ko mums nereikia, visko yra 

. pirkti, o tiek įr tų išeigų, visų, 
vaikai jau išsižėnijo. Vestuvių

turias verčias”, kaip seniau 
sakydavo.

Negalima sakyti, kad visi 
būtų alkoholikai, neitų į dar
bą; ne, į darbą eina visi, dirba 
kasdien, bet išgeria ir darbe ir 
po darbo ir su kiekvienais me
tais dažniau, ir tarpai negerti, ‘ Jau nebus, šiaip niekur ip ne- 

baž-

Vienas is jų rep. John Burton 
(D. Calif.) yra kokaino vatoto- 
jas taip tvirtina suimtasis heroi 
no smugleris Gino Del Prete.

— Vėžiu mirė gen. George S. 
Brown, buvęs JAV karo jėgų 
štabo viršininkas.

vęs
jiems reikią. Jis davė jiems visokių gėrybių ir. kolei buvo paklusnūs, visi 
dalykai tarnavo jų gerovei. Iš tikrųjų nei vienas iš visų jo gerųjų pažadų 
neliko neįvykdytas. <Joz. 23:14). Jis rūpinasi visais mažiausiais ir didžiau
siais mūsų kasdieninio gyvenimo reikalais. Esame liudytojais, kad kiek
vienas mūsų prityrimas arba tikėjimo ištyrimas pasirodė esąs mums naudin
gas. E tikrųjų, visa veikė mūsų, amžinai gerovei.

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

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
DaIMIDGAIDAS

SENIAUSIA IR DUzŽIAUSLA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

Don’t be a Bom Loser!

Lietuvių Motery Draugijos “Ap- 
šv.eta” priesmentinis narių susirin
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 19/9 m. Turėsime dovanu ir bus 
vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

ENERGY
WISE

Jūsų laišką gavau, rašytą 
IX. 11-tą, Labai jau įdomus jū-!; vis trumpėja, Tai aš taip su- beeinu, tik retkarčiais į 
sų laiškai ir apie žmonių ve- prantu, visą organizmą baigia hčią, o čia užtenka, jug dir- 
dybas ir lėktuve ir po vande- užvaldyti degtinė ir vis sun- ^aine, nevisus prageriame. Ge 
niu ir apie tai, kad nenorite kiau ją nugalėti. ‘ r* mūsų vyrai, algas mums
matyti .Vilniaus rūmų, Aš vr^ Kiti sako, kad šitą viską at- ri mūsų vyrai, algas mum duo

da valdyti o šiaip viską tvarko 
me moterys, Ueka ir drabu
žiam. šiaip šiemet buvo sun
kūs metai, labai daug lijo,! 
daug visko supuvo laukuose, j 
Mūsų nieko, skubėjau kasiau . 
anksti bulves, Užteksim visko.' 
Pas sūnų užaugo gerų bulvių,

5 sada žinau, kad. Jūs viską su
prantate kaip reikiant, protin
gai ir dar, aš labai norėjau, 
.kad ir mano sūnūs būtų bent 
kiek pąnašus į Jūs ir vardą 
norėpau Jūsų, duoti,) tik A. A' 

ban l 'mama neleido. Sakė,-kad jai 
bbus skaudu vis-'girdėti tą var- 
'dą^tai padėjo’ji išrinkti kitą, 
-pagal žmoniųtykuiną ’^- net- 
‘ riukšriiingą, ' Stasį, ii tikrai, 
5 jis ’ tylus,' niekada' nesukau j a, 
tik gal perdaug lėtas. Žmoną 

įgavo irgi lėtą, tai nežinau ka
tras , “prasiverš į vadovaujan
čius*’, o kaip žinote, kiekvie
noje “brigadoje” reikia va-

MOVING
, - J >

Apdraustu pa r kramtymai 
1$ įvairių afsturfiv.

ANTANAS VŲLIMAS 
1>J. 376-1382 arba 376-5996

XX'

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742nešė šita valdžia, o šie tvirti

na ,kad tai senoviška atgyvena 
ir vis negalinta nuo jos atpra
tinti, Mano supratimu, niekas 
čia labai ir,nepratina, kaimuo 
se visur pilna naminės ‘‘gamy
klų”, niekas jų neieško, nors 
vjsL žino, , o krautuvėse pilna 
degtinės, vyno, nors yra įsakai 
parduoti tik nuo H'tos valan
dos. Pardavėjos žiūri tik savų 
planų, nes degtinė brangi, nuo 
jos geriau eina planas, negu 
nuo duonos,, kuri pigi.

Taigi darbovietės, kaip jos 
baudžia, pirmiausia sako, kad 
nesveika gerti; išaiškina, o jei 
nepadeda, tai pastebėtas dar
bo laike neblaivus, nupiešia 
jo plakatą; užrašo pavardę; . 
reikia, girdi, sugėdinti. Kiek

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
L Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR:CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULAMC1 
PATARK AV5- 
MAS DIENA 

IR MAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

CUc&coc
Uetwviu 
LEMotivių 
Jtreitorii 

A^sociacijos

GRASILDA PADŽUKAS
Pagal tėvus Kaminskaitė

Gyv. Marquette Parko apyl., anksčiau Rose landė.
Mirė 1978 m. gruodžio 5 d., 8:35 vai. vak. sulaukusi senatvės Gi

musi Lietuvoje, .Kulių parap., Razučių kaime.
Amerikoje išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Frank, sūnėnai - Joseph, Alphonse ir Frahk 

Linkus su šeimomis, dukterėčia Anne Sidell, jos vyras Alphonse ir 
jų duktė dr. Naomi CorsLsu šeima, giminės - Bronius ir Algis Garbiniai 
su šeimomis, Aldona Gaižutytė, Julia Lauren ir Elsie Padžukas su šei
momis bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko brolienės 
- Teklė Kauklinienė ir Veronika Degulienė su šeimomis.

Priklausė Roselando Moterų klubui, Žemaičių Kultūros klubui, 
Marquette Parko Namų Savininkų Organizacijai, buvo amžina narė 
Tėvu Marijonų rėmėjų.

Kūnas bus pašarvotas šeštadieni 3 vai. popiet Mažeika-Evans ko
plyčioje, 6845 So. Western Ave. '

Pirmadieni, gruodžio 11 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply- 
"čios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a a. Grasildos Padžukienės giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinmą.

. Nuliūdę lieka:
vyras, sūnėnai, dukterėčia, giminės.

Informacijai tel. RE 7-8600.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Telef. 476-2345

'iidovo.
; Žinai,Kazimierai,šį kartą nore
Įciau kalbėti su Jumis apie vy
rus , kurie mėgsta girtauti, tik
Jūs supraskite mane teisingai, ten tos gėdos, jeigu pa v. iš 10- 

\ nenoriu aš čia kuo pasiskūsti ties devyni geria. Ką čia tas 
r vienas ir besijuoks, jeigu esa

me visi vienodi draugai.
Ne tik kaime, geria ir mies-

i

Ii

SOPHIE BARČUS
į RADIJO iElMOS VALANDOS
* * -

Visos programos H WO PA,

1490 Id L A. M,
. Lletuvfg kalba: kasdien nuo pir
madienio iki' penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais

l ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 8:30

j Jums, kad ar mano vyrąs ge- 
jria; ne, man tik būtų įdomu, 
t kaip ten pas Jus santvarka ko-

A. L. B-nes Melrose Park 
Apilinkės Garbės Pirmininkui

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

V»dė|t Aldo oi Diukvi

HEndock 4-2413 

7W So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL. 60629

ANTANUI J0NCHA1

mirus, dukterį Vijota, Hiter su šeima, gyv. Johnson City, 
Tn., sūnų Teodorą su šeima, gyv. Barrington, III., svainį R- 
Kalans su Seimą ir kitus artimuosius šioje liūdesio valando
je nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi.

Didžiausio kailiu

116 North Avwxa*

Grtairo«>

.NORMANĄ
BURŠTHN4

- Jei žinote asmenis, kuru 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra 
tome atsiųsti jų adresus. Me? 
jiems ttijrime Naujiena* dvi sa

R.L. B-nės Melrose Park Apylinkė

Tauriam Žemaitijos sūnui 
ir didžiam patriotui

ANTANUI JONCHAI
mirus^ dukterį Yiįolj, Hiter su šeima iš Johnson City, 

Tn., sūnų Teoddrą su šeima, gyv. Barrington. IB., svainį R. 
Kalaus su šeima, kitu,s gimines, draugus ir pažįstamus — 
vienminčius šidje liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi, *

R. Lietuvių Bendruomenę

ES

Nuo

1 Y?** S»V1TV> 
Certificate 

(Minimum $5,000)

III
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632
PHONE 254.4470

5i%
An accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings.

ANTANAS M. PHILLIPS
fOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

>0< -o. UTUAMCA AVENUE. Pkonn: YArdi 7-3U>

1914 metų
Midland Savings aptar 

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū 
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje

Saskano* apdraustos ik) 
*40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 60619 

Tat 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE., 
Bridgaviow, Illinois 60455

T-l S98-9400

BUTKUS - VASAITIS
sa* so. Sbih Ave, Cicero, lit Phone: OLympie Z-100?

PETRAS BIELIŪNAS
^48 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-4571

GEORGE F. RUDAUNAS
•tt!9 8o. LITUANICA AVK T«L: YArii 7-1138-11M

( - NAUJU**, CNtCAOO •, hx Friday. December $. 1078

2424 WEST 6MB STRUTI mupwbllc 7-12D
UI 4 WEST 2M PLACE Vlixfaita 7-M7>
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe HUta, PL I 74-4411

P. J. RIDIKAS
UM 8». HALSTKD 8TRKET

STEPONAS C. LACK IB SŪNŪS
(LACTAWIO

Ph«M! FAnb MII)



O GERIAUSIAI ČIA

Tel. 737-7200 arba 737-8534

-VLIKO SEIMAS ČIKAGOJE

nį' tarne

lefonu

Adresu

Sponsorlaus pavardė, vardas ir vietovė

as lietuvišką spaudą Ir Naujienų

Adresu

Pavardė Ir vardas

Adresu “LIETUVOS AIDAI
INVENTORY CLERK

S5/HOUR AT HOME
NO EXPERIENCE OK 

CASH PAID WEEKLY 
FOSTER MISSIONS 
754 GULF TOWER 

JAX, FLORIDA 32207
• Platinimo rajau* 
tinimui nemokamai

NAOJIIWM
1739 SO. RALSTID ST. 
CHICAGO, IL WfOt

* H inksto be nginiao 
mstindamas sutiratiDėjimc

311 Frank Lapoil* 
QOtVj W.TSfh St.

GA 4-1654

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

BEŽDŽIONIŲ TRŪKUMAS 
EKSPERIMENTAMS

uraiau riuntinėti Naujienas dvi savaites susipa.
(u Įsipareigojimu.

■3— Penktadienį,, šeštadienį ir 
sekmadienį, gruodžio 8, 9 ir 10 
d., Talman delikatesų krautuvė

P. NEDZINSKAS, 4065 Arehar Av 
Chicago, III. 60632. T»I. YA 7-5980

MEDICAL OFFICE WORK

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

996-7657 between 9 and 5.

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

Pavardė ir vardas ----------------------------- —

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
gc IL 6-2608.

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

Call 595-2526

• Platinimo vajaus proga, 
paatong^ pražtof^ariun^i 

Pavardė ir vardas ------------

Namai, Žarna — Pardavlmvl 
REAL ESTATE FOR SALE

Doctors tind 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 in the exclusive EX-LAX 
formula. Use only, as directed. 
Chocolated Tablets 
or Unflavored -Pills. EX-LAX

Gausus namų pas!rinkimas 
pietvakariuose

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

Namai, žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

M. i I M K U I 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4159 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai. ,

Rhesus besdzionių trūkumas 
gali sukelti rūpestį čia JAV me
dicinos mokslininkams ir skie
pų gamintojams. Indija, didži
ausias beždžionių eksportuoto
jas, nutraukė nuo 1978 m. ge
gužės beždžionių eksportą į JAV 
dėl tariamo sutarties laužymo.

1955 m. sutartis draudžia

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

PURCHASING CLERK/TYPfeT

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

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAM3
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

Il1CTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Toriu Chicago* mi«*to . laidinę
Dirbu Ir užmi»*6>uo*. greit, ga
rantuotai tr sąžiningą i 

KLAUDIJŪS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Ava. 

Tai. 927-3559

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkię

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar. Išnuomojamas kambarys vieno as 
mens bute su virtuvės ir kitomis pri
vilegijomis. - Tel. 925-8761.

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

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

— Jonas Janulaitis, mūsų 
bendradarbis iš Marquette Par
ko, linkėdamas geros nuotaikos 
prieškaldėdiniame laikotarpyje, 
atsiuntė $10 Naujienų paramai. 
Dėkui už laišką ir už auką.

C*—' .Važiuoja į > Floridą. Galiu 
paimti vieną 'asmenį. Skambinti 
Juozui, b<'4eL- 247-4377. (Pr.)

PELNINGAS NAMAS - j.

Nustok. rūpintis pajamomis r- pirk 
dviaukšti mūrą su d vieni. 6 kambariu 
butais ir dar 4 kambariu butu/ Ka
binetinės virtuvės, naujos vonios, 2 
masinu garažas, gera vietą, geroje 
Brighton Parko apylinkėje. Kainą 
$57,900 taigi bargeno ' laikas yra da
bar. Reikia tik skambinti stebuklin
gu telefonu: - 254-8500.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Raikte

Vlras ir visus kviečiameĮ:dfcffiąją talką. J-4?-■■ .. C į"
• ’ ;: ■ ' ■ \. 'y . y ‘ ■ ' t ’ * j ' *"* ‘ " - •' -' ’ - ’ ’

Prenumeratos pratęsima, ufeakymų, bei ‘ gaUmtj įkaitytoje rrdkiUcnr
pnioma pasinaudoti žemiau Mmfinrrir atkarpomis

Steve Everlin, Hot Springs, 
Ark., sveikindamas artėjančių 
švenčių proga, atsiuntė gerus 
linkėjimus ir $5 auką. Dėkui.

MATURE WOMAN NEEDED t 
By professional couple w/infant for\ 
child care. Live in. Vic. Woodale i 
area. Excellent wages for right per-’ 
son. References required.

Call 595-2526

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

American Travel Service^ Bureau
7 - 9727 S. Western Ave^ Chicago,r HI. 4>0643

Telef. 312 238-9787
* V • Nemokamas- patarnavimas rinkant lėktuvų, traukinių, laivų -kelio
nių (cruises), viešbučių ir automobiliu nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių ’draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių 'apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

£ Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reA ia rezėrvuou vietas 
S anksto prieš 45 į60 dienų.\

Antanas K'sielis, London, 
On t., Canada, užsisakydamas 
žiemes metui Naujienas, tarų 
kita taip rašo: “Pas mus Kana
doje vargas su paštu- Labai ne
reguliariai gaunami Kanados ir 
Amerikos laikraščiai, bet tai ne 
Tamstų kaltė”- Toronto tautie
tis užsisakė Naujienas viene- 
riems metams ir atsiuntė $4 jų 
paramai, bet pavardės prašė ne
skelbti. Dėkui už dėmėsi Nau
jienoms ir j u platinimo vajui, 
dėkui už auka.

HELP WANTED — FEMALE. 
Darbininkiy Reikia

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

ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centrahnis šildymas - vėsinimas, 
liuksus naujų namu apylinkė.

$53,900.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvyniu, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.
. MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

— Stasys Gasiūnas iš Mar
quette Parko specialiu laišku 
atsiuntė $3 už kalendorių- Dė
kui. 1979 m. kalendorius jau 
yra spausdinamas ir reikiamu 
laiku bus pristatytas visiems 
prenumeratoriams.

— Ignas Dubauskas, prieš ke
letą metų atvykęs iš Brazilijos 
į Čikagą, gavo liūdną žinią, kad 
Rio de Janeiro' mieste mirė jo 
motina Anelė Kovaitė-Dubaus- 
kienė.

Vytautas Vaitonis iš Mar
quette Parko, buvęs Naujienų 
tarnautojas, pratęsdamas pre
numeratą, parėmė Naujienų lei
dimą $7 auka. Dėkui. Taip pat 
dėkui tos apylinkės tautiečiui, 
užsisakiusiam Naujienas 6 mėn. 
ir atsiuntusiam $2 auką, bet pa
vardės prašiusiam neskelbti.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmofl Parcels Express Corp- 

MARQUrm GIFT TARCIL1 SVRVtCI 
IMI W. 69tfe CkkH»r IIL *0429. — T*L WA 3-173? 

XW Sk IIL W60t. — Tel, 154^32
V. VALANTlMAf

jfwJo narių ir svečių registracija 
- šį šeštadieni, gruodžio 9 d?

■ 9:00 vai. ryto 'Pick-Congress 
viėšbuČid,' 520 7 So. Michigan 
A Ve., Biickiiigharh' salėje, 1-me 
^ūks^’Sfehno posėdžiai prasi- 
;des lteh p'^ lO'vat’ ryto.

bahkeUŠ' buš šėstądiė- 
ė, Flcrėn-

— V. Steponis išrinktas Ame
rikos Lietuvių Tarybos New 
Yorko skyriaus pirmininku, J 
Bagdonas ir P. Wytemis - vice, 
pirm-, C. Janušas - sekr., V. Kul. 
pa - ižd., A. Vebeliūnas - fin. 
sekr., M. Žukauskienė ir xlr. A, 
Goldnerienė - iždo globėjomis, 
Helen Kulber ir P. Ąžuolas * in
formacijai. Alto sk. nariai yra: 
Br. Spudienė, J. ’Gedvilienė, B- 
Bobelis, A. Koncė, J. Ivaškevi
čius, J. Valaitis, VI. Sidas, adv- 
S. Briedis; dr. V. čekas ir dr. 
J. J. Stukas.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARU A N0REIKIEN1 

BW3 Wert SL, Chicago, m W62> * Ttt WA M7X7
DW»(ls BMiHfikhMf hilrlv

MAISTAS Iš ĮUROPOf SANDtLIU.

naudoti beždžiones ginklų pra
monės bandymams. Indija pri
kišo, kad beždžionės buvo pa
vartotos bandymams kariuome
nės radiokgijos institute.

Kai kuriems tyrimams žmo
nių senėjimo, maliarijos ir žmo
nių reprodukcijos srityse bež
džionės yra tinkamiausi gyvu
liai darbuotis su jais, o rhesus 
beždžionės yra populiariausios. 
Dr. Salk’o polio skiepai buvę pa
gaminti iš rhesus beždžionių 
inksto audiniu. i

— Lietuvių klubąs, Lake 
Worth, Fla., ruošia lietuviškas 
pamaldas ir bendras kūčias 
gruodžio 24 d. Pamaldos bus 2

— SLA 134-tos Moterų Kuo-i 
pos susirinkimas įvyks šešta
dienį, gruodžio 9 d., 1:00 vai. 
p.p. Dariaus-Girėno salėj, 4416' 
S. .Western/Avė. Bus SLA Pil-Į 
domosios Tarybos nominacijos^ 
ir kuopei valdybos rinkimai j 
Molenėkite dalyvauti sū dovana 
dėl - Grahp Bag. : Po r susirinkimo 
bus vaišes ■ . , , , .

t., Austin, fin. sekr. (Pr.)

BARGENAS

ST. TURIBIUS PARAPIJOJ

Labai švarus, beveik : naujas, 5% 
kambarių mūrinis ant 33 pėdų, skly
po. 3 labą! patrauklūs miegamieji, 
ąžuoliniai virtuvės kabinetai, durys 
ir visas medis, Hoolywood stiliaus vo
nia, apsauga nuo potvynių,.: šildymo- 
šaldymo centrinė sistema, pilnai in- 
zoliuotas^Jabaį 4>uosnūsr kilįnai. Tas 
namas tūri būti' greitai parduotas. 
Skambinkite -stebuklingu. _ .telefonu: 
254-8500.

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL * AmocMm 

2649 West 63rd Street, 

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iž anksto snsits- 

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

Rastinė veikia jau daugiau kaip 
40 metu, patarnaudama klientams.

NAMAS — SVAJONĖ: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptume. 3 automobi
lių 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 svečių salė, 2 butai po 6 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY

— A. a. dr. Bronius Radziva- 
nas mirė gruodžio 2 d. New 
Yorke, sulaukęs 6.8 m. amžiaus. 
Liūdėti liko žmona Bronė ir sū
nus inž. Vytautas su šeima. Ve
lionis buvo ne tik geras gydyto
jas, bet ir nuoširdus visuomenės 
veikėjas. Jis ilgai liks žmonių 
atmintyje.

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

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano S u l 
paruošta, — teisėjo Alptipns

— Horoscopes or Astrologicat Wells peržiūrėta, “Sūduvos1 
Tarot Card Readings. Saturday, išleista knyga su legališkomh 
11 to 5 no appointment neces-' formomis.
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St, Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr.)

NEW BUNGALOW

BY BUILDER
Solid brk, 3 bdrm., raised ranch. 
w/1^ cer. tile bths, & tiled cab. kit. 
w/built in dishwasher. Cptg. through
out, & full bsmt. Close to schls., shpg., 
& trans. 3120 S. 53rd Ave., Cicero. 
Low S50’s.

Call 445-8913
Or 445-9640, Beverly Const. Co.

JAV įveža kasmet apie 12,060 
beždžionių. Dabar JAV-se yra 
kelios rhesus beždžionių veisi
mo kolonijos. Jose Prižiūrimos 
beždžionės yra sveikesnės ir gy
vena ilgiau už importuotas lau
kines. Kai kuriose laboratorijo- 

pobūviams? “ jos B®’Vena daugiau-kaip 50 
lietuviškas
Importuoti.* Dėl Indijos uždraudimo bež- 
TALMAN džionių kaina pakils. Dabar vie- 

DELIKATESAI, 2624 W. 69 St. 'na rhesus beždžionė kainuoja 
TeL 434-9766. Sav. M- L. Kup ’ nuo $200 iki $450. 
cikevičiai.

S, KAZE BRAZDZIONYTE, “ I PROGRAMOS VEDtJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—0:30 vsL vj 
Penktadieniais 9:30—10 va], vak.

Visos laidos iž W0PA stoties, banga 1490 AM.

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

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

Insurance, Income Tas

2951 W. 63rd St TeL 436-787?

— Antanas Kruklys, Ameri
kos Lietuvių Tarybos Hot 
Springs, Ark., skyriaus valdy
bės narys, kiekviena proga pare
mia Naujienų leidimą. Dėkui už 
ankstybą be raginimo prenu
meratos pratęsimą ir už dešimt vai. popiet Sacret Heart bažny.

įdėjo

liai 7’* vai', o vakarienė ’ 8" vai. 
i Vok. -Banketo meninę programą 

Atfiks'TjAima Rastėipįė 5f^l5a“ 
riūs Lapiiiskaį* jirogramis pra
nešėja" Riftfa’ Bkotubstaite? t)ar 
tifrima dpie 20 vifetu. Rezervuo- 
?trW.-863242Š6;

'zAūto'niobiiiūs> galima pasista 
'tyti viesbučio/garaže, įsūkant i 
jį 'iŠ Wabash‘Avė. * vykstant į 
šiaurę, arba * iš Congress vyk
stant į rytus. "Nuolaidai gauti, 
reikia garažo kortelę štampuoti 
pas viešbučio durininką. (Pr).

Tuojau reikalingos patyrusios
SIUVIMO MAŠINŲ 

OPERATORĖS

Susikalbėta angliškai.
Arti transportacijos.

P.J. GOULD, INC.
440 No. Wells St.

čioje, o 3 vai. bus kūčios Car-, švenčia pirmą gimtadieni. K vie’ 
penters salėje. Dahwius regi- čiame atsilankyti pasivaišinti 
slruoja St Augūnic-nė ir J. Na- kava ir mūsų gaminiais. Tal- 
vasaitis. ,man delikatesų krautuvė jau

dabar priima užsakymus Kū- 
čioms ir Kalėdų šventėms. Pa
ruošiame ir pristatome maistą 
bet kokio dydžio 
Namie gamintas 
maistas ir kepsniai 
maisto produktai.

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

Čikagos ir ąpyiink& lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai^ prašomi at 

į vykti ir kny^ą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas: *

7114 S. Campbell Avę., 
į Chicago, IL. 60629. 1

.Naujienų vadovybę ir,Tajaua kpoaisiU krelpiasi.i-Ttos fkaT 
.wiseStti J>eL BetgiSkre.span-

Aną ptrmlrnTt pavyzdžiais, platinŽnfsfseniausią Amerikos'IfettiVĮų dlehraštį. 
su juo susipažįstant irųjį sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviuos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
ta$> pat* pavergtos Lietuvos k Jos fanonių gerovei, bendromis 
tieldiiit Liėtūtoš tiė£HKaūšWW. aStatytfib & risu&tino^Iie^TitoQd 
kahĮ renesanso.^* 

už 
jrv i j £

ftitjrti ’Ir 'piatfiffi^Nan^epas; 
ttūlmo. Y»iąąB labąjį Jtfffipsoa 

* • *■ w .* _ ...» - -

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores. motelio Ir Rezidencinio viešbuSc. 
17350 Gulf Blw^.St^ Petersburg^ 
trijų dienu^ atostogas ! dvięftįf asm 
svečiais puikiame/:________________ _______ .
žaidimų kambarin, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

- - Mūsų bendradarbėj Ir - savritinė^kūžięs ,-MAjjink mus mflsų.
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatu kurių 'vertingos dovanos bus skelbiamos _ir paskirstytos rude- 
ainiams' Naufienų piknike.

.AjnOMiA* .fr 

'Pardarimai Ir Taisymas . . 
Wi WWT ėftb FHUUn 

T0H4 BIpwblU 7.1*41

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

Call GUY f ’NAUJIENOS’ KIEKVIENO

487-5600 • DRAUGAS IN RTfiDTLIS

Šrate Farm LWe Insurance Company

CONSTIPATION 
Doctor-proven ingredient 
'requires no prescription

■4 - į! r




