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Milžiniška demonstracija Teherane, 
bet be kraujo praliejimo

"Carteri, mes* norime demokratijos, bet ne 
karališko tirono" sako plakatas

TEHERANAS, Iranas. Praeitą sekmadienį į Teherano di
džiąją aikštę suplaukė apie pusė milijono iraniečių, kuriems bu
vo nurodyta, kur jie privalo žygiuoti. Visos kitos šalutinės gat- j 
vės būva apstatytos karių,, policcijos ir tankų. Demonstrantai I 
galėjo laisvai. kalbėti su kariais, bet nei vienas jų nebandė liesti 

. karių ir arba bandyti, įsiveržti į kitas vietas. Vienas plakatas 
sakė, “Jankiai, važiuokite namo”. Jie nori pasakyti, kad ameri
kiečiai privalo išvažiuoti iš Irano. Vienas didelis plakatas sakė: 
“Carteri, mes norime demokratijos, bet ne karališko tirono.”.

I
Minia sOsirinko 

prie Sajado paminklo
Teherane yra didele aikštė, 

kurios viduryje paminklas įta- 
iingam iraniečiui Sajądui. Tas 
paminklas buvo pastatytas, kai 
sudėjo 25 metai sukaktis šacho,_______ ___ _ __ ____
Pahlevi valdymui. Tada irą’nie- j Irano lakūnus ir karius, kurių 
čiai buvo labai įpaienkmti, kadi dauguma mokėsi Amerikos karo 
šachas veda atsilikusi kraštą Į mokyklose. Suimtiems muloms 
progreso keliu. Krašte atsirado Į dar neprasidėjo karo teismai, 
pinigų, įvesta žemės lėfdimą, i bet kurstymas krašte jau gerokai 
pakeisti keli labai žiaurus. Ir. se
ni įstatymai. Minia, suplaukusį 
ne tik iš Teherano, bet iF iš .ap
linkinių. rami,

: taikinga "ir valdžios pareigūnų 
bei kareivių nelietė. Vyriausybe 
nedraudžia demonstracijų-die- _ .
hos mėtų, bet nori; kad būtų res : esančioje gazolino stotyje Bob- 
pektuojamas karo stovis. Kariai j hy Petkus teisė karišką automo 

jiždraudė- botaguotoj ams nakti-įby Petkus , plovę mašiną gaza- 
miš gatvėse-plakti vienas kitą.
Į pavakarę demonstrantai prade 
jo skirstytis i vietoves, iš kur jie 
atvyko.-

Išvažiuoja didokas 
iraniečiŲ skaičius

Sekmadienį į New Yorką 
skrido, pilnas keleivinis lėktuvas. 
Lėktuvu , išskrido 110 amerikie
čių ir’312 iraniečių Paaiškėjo, 
kad iš Irano išvažiuoja ne tik 
amerikiečiai, bet ir iraniečiai, 
Amerikięčių keleivius sudarė 
moterys ir vaikai, o iraniečius 
sudarė turtingieji su šeimomis. 
Irano vyriausybė patarė ameri
kiečiams nevažiuoti iš Irano, 
nes šachas nebus , nuverstas. 
Krašte bus padarytos kelios kori 
stitucinės pakaitos, bet šachas ir gatvės vidurį ir sustadė pirma 
toliau pasiliks valstybės priešą pon^ mašiną. Jiems trumpai 
kyje. Planuojama konstitucinė pasakė, kas atsitiko, koks auto.

mobilis ir kad jis buvo pavok
tas. Policija pasileido California 
gatve į šiaurę. Ji pasivijo ap
tartą mašiną ir jame gavusius 
du naujus mašinos ‘savininkus’. 
Policijai įsakius sustoti, jie pra
džioje dar bandė bėgti, o vėliau 
bandė pataikyti į policijos ma

tyli, fanatikų, prie prievartos vei 
ksmų. Prezidentas Carteris bu
vo pareiškęs savo abejones dėl 
šacho likimo, bet jis tuojau pri
dėjo, kad Amerika stoja už ša
cho Pahlevi pagrindines politi
kos gaires, šitas prezidento pa
reiškimas labai šiltai nuteikė

dauguma mokėsi Amerikos karo

aprimo.

Chicagos policija 
veikia greitai
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Praeitą penktadienio vakarą
prie 42-tros ir Archer gatvės

is-

lino, steišinę kad galėtų juo tin
kamai naudotis. Jis jau buvo 
pripylęs gazolino, aliejaus ir tai
sė kitas mašinos dalis. Tuo tar
pu prie jo priėjodu stambūs 
juodžiai ir pareikalavo pinigų. 
Jis rankas iškėlė ir pasakė: “Im
kite pinigus, laikrodį, raktus 
nuo šios mašinos, bet tik manęs 
nežudykite”. Juodžiai pasiėmė 
jo turėtus pinigus ir automobi
lio raktus, o laikrodėlio visai ne
lietė, nes jiems jis atrodė men
kavertis. Abu juodžiai susėdo į 
pataisyta ir gazolino pripildytą 
automobilį, pasuko į Califfomia 
gatvę ir traukė į šiaure.

Petkus neteko konstiumerio’ 
mašinos, bet jis buvo šaltakrau
jis žmogus. Jis tuojau išbėgo į
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Vladas Rasčiauskas baigęs rašyti apie Velykų salas Įdomius Įspūdžius, vėl leidžia
si dar vienon kelionėn apie pasaulį. Jis išskrenda Į Fidži, Taihiti salas, Naująją Ze
landiją, -Australiją, Indiją, Pietų Afriką, Braziliją ir Argentiną. Chicagon rengiasi 
grįžti tiktai ateinančiais metais,', pailsėjęs Havajuose. Šios dienos numeryje yra jo 
straipsnis apie Velykų salos praeitį.De.šim tys istorikų ir archeologų kiekviena metą 
tyrinėja Velykų salos praeitį. s , ■ .

rėš kelias savaites Jaukti, kol WASHINGTON. — UPI pra- 
teišmas atokios jam užpuolimo nešimu, per žmogaus Teisių De 

klaraciios - paskelbimo 30 metų 
sukakties minėjimą Baltuose

SO VILI Al TEBEVARTOJA 
ČEKUS LAIKU METODU
WASHINGTON 1 Robert

Toth. buvęs I Angeles Times 
Rūmuose Prezidentas Carter pa

monarcija.

Policija suėmė 3,000

Vakar paaiškėjo, kad policija 
suėmė ne tik Teherane, bet ir 
provincijose 3,000 mulų ir šei
chų, kurie kurstė gyventojus pla 
kti vienas kitą ir šūkauti nakti- giną. Policininkai paleido kelis
mis. Policija turi sąrašus visų šūvius į vagilnus. Vienas buvo 
Paryžiuje sėdinčio Ajatal Cho- vietoje našautas, o kitas bandė 
neini bendradarbių. Iranečiai, iššokti iš mašinos, bet ir šitas 
-eikalauja pagrindinių piliečių juodis buvo peršautas. Policija 
eisiu, bet jie neleis mulam kurs tuojau gavo daugiau pagalbos.

• Bėgantis buvo sustabdytas- Am- 
bulansas jį nugabeno Į artimiau
sią ligoninę.

Policija atsvežė i ligoninę 
Bobby Petkų

Ligoninėn nuvežtam Petkui 
buvo parodytas vienas peršautas 
į kaklą juodis. Prie jo sttJvėjo 
keli daktarai, kurie bandė išgel
bėti jo byvybę. — Ar širtas žmo
gus tave buvo užpuolęs?” — po
licija paklausė. - Aiškų, kad ši
tas, - atsakė Petkus. Petkus tu

KALENDORfiLIS
Gruodžio 12: Marija O, Alek- 

andras, Vainė, Gilmintas, Gruo

Saule teka 7:07, leidžias 4:20.
Oras šiltesnis. j

MARKSISTAI ŠAUKIA SUSIRINKIMUS IR 
ORGANIZUOJA PASIPRIEŠINIMĄ

Krašte ekonomine būkle labai sunki, rusai 
prižadėjo padėti, bet nieko neduoda

LUANDA, Angola. —- Praeitą sekmadienį susirinkusi valst; 
bės taryba atleido prezidentą Agostinho Neto ir jo parinktą rr 
nisterį pirmininką Lipo do Nacimąto. Kaip prezidentas, taip ir 
parinktas premjeras priklauso mažai grupelei, kuri save vadi r 
"marksistine”'grupe ir turėjo,.visą sovietų atstovų paramą.

lki šio meto kraštą valdė pn 
zidentas Neto. Visi žino, kad ;

metų, kai Par*nktas premjeras klausė pr< 
komunistai užėėmė Kambodiją, ZI<^ento ir darė tiktai paties pr 
į Phonom Penh atvyko pirmieji 
du Amerikos žurnalistai — Eli
sabeth Becker nuor Washing
ton Pos ir Richard Dudman nuo
St. Louis Post — Dispatch. Juos;ir paskirtu valstybės part 
atlydėjo Malcolm Coldweel, Azi Sūnii. kaib4 Sovietu valdžia a'
jos reikalų profesorius Londono 
universitete. Jie visai trys yra 
pasiryžę apkeliauti visą kovų 
zoną pasieniu tarp Kambodijos 
ir Vietnamo. Abudu žurnalis-i

siuntė didoką kiekį ginklų ir aį 
ginklavo Neto vadovaujamą vai 
tybės policiją ir kelis karmoms 
nės batai i j onus. Rusai taip pa 
susitarė su Castro vado vau jam

tai čia veikė kaip reporteriai Kuba- kad pasiųstų gerai ginklu.
Vietnamo -karo metu. tus karius Neto vyriausybei pa 

remti. Rusai taip pat buvo prizą 
dėję teikti Neto vyriausybei ekc

SIMULIAVO REAKTORIŲ jnominę paramą, bet šios jie ne
i gauna. Rusų atvežtu maistu bu 
vo toait.* n am t Z Castros, karei y iai 
kurių krašte buvo. 14,000.. Apra 
minus kraštą,, ( tuojau . prade j c 
plaukti-į Angolą įvairūs fpatąrė 
jarkaip reikia, dirbti, žęrųę ir pi 
sigaminti maisto, bet paties mais 
-tų niekas į Angolą nevežė.

Krašte.viešpatauja .bądas. Ne 
to. ir jo vadovaujama “Marksis
tinė” partija, kuri valdo gink
luotas jėgas, bet negali žmonėms 
duoti maisto.. Visoje. Angoloje 
didelis nusivylimas ir pasipik
tinimas. Nepasitenkinimas pa
siekė ir valstybinę tarybą. Pre 
zidentas Neto keliais atvejais 
informuodavo valstybės tarybą, 
bet jo pažadai buvo visą laiką 
tušti. Praeitą sekmadienį minė
ta taryba nutarė atleisti iš parei 
gų ne tik prezidentą Neto, bet 
ir jo minister! pirmininką.

Apie maištą krašte žinių nebu 
vo. bet atleisto prezidento nesuė 
mė. Laisvas ir jo ministeris pir
mininkas. Jiedu nutarė sušaukti 
savo partijų mitinggus, kuh bus 
keliamas balsas prieš valstybės 
tarybos nutarimus. Premjeras 
do Nasimiento kalbų nesako, bet 
jis taip pat atleidimo nepripažįs 
ta ir rengiasi eiti premjero pa
reigas.

Prezidentas Neto, policijos ir 
karių lydimas, važinėja po ar
timesnius miestelius, sušaukia 
gyventojus, sako kalbas prieš 
valstybė” tarybą. Jis tvirtina, 
kad niekj^ r.cLurėjęs teisės jo 
atk; .š pareigų. Jis save skai 
to teisėtu prezidentu ir organi
zuoja jėgas prieš tuos savo drau 
gus, kurie paskelbė jį atleistu 
iš pareigų.

Ne tik Angolos, bet ir kaimy 
nirfės Afrikos valstybės labai 
atidžiai seka įvykius Angolos 
sostinėje. Reikia neužmiršti, kad 
provincijos prezidentas Neto dar 
nekontroliuoja. Ten veikia gink 
luoti būriai, kurie labai dažnai 
pastoja kelią ne tik vyriausy
bės atstovams, bet ir Kubos ka 
ro jėgoms.

L - Branduolių . Reguliavimo Ko- 
’ misija Idaho Nacinalinėje Labo 
’ratorijoje šeštadienio naktį pa
darė simuliuotą branduolinio^-* 
aktoriaus akcidentį Dirbtinai 
buvo padarytas nevi reakto-; 
riaus .šaldomosios sistemos vam* 
zdžio praplyšimas ir momenta- 

[liai reaktoriaus kevalas buvo 
užpiltas vandeniu, kurs apsaugo 
temperatūrą gerokai žemiau 
2.500 laipsnių nes temperatūra 
aukščiau to laipsnio sutirpytų 
metalinį kevalą aplink reakkto- 
riauš kurą. Branduolinės ener
gijos kritikai tvirtina kad tekiu 
atveju, įvykus šaldomosios sis
temos sugedimui, sutirptų pats 
reaktoriaus šerdesas (core) ir 
aplinkoje paplistų radioaktyvi 
medžiaga.

ro Maskvoje sefas
j e, pagal savo raštuose - uo ma 
nytą dingus (kopija; laiška, rei 
kalinga savo byloje kai sovietų 

’ orokuroras panaudojo, bet ne- 
dualių žmonių teisių atsilieps į įeatpažintinai ^kraipyta kalti- 

nimui disidento Aleksandro Šėha 
ransk'o kaltinimui kaip sovietų 

Kol aš būsiu Prezidentu, valstvbės “išdavikui”.
... . . . i

“jokia jėga Žemėje” 
ji keisti jo žmogaus

sakė kad
neprivers
teisių politiką ir perspėjo kad 
kitų valstybių laužymai indivi-

metu pagrobtus pinigus. Visi 
pripažįsta, kad Chicągos polici
ja labai greitai veikia, kai iš už
pultojo gauna tikslias informa
cijas ir apibūdinimą vagilių.

Didžiausioji vagilių klaida

Pavogton mašinon įsėdę va
giliai padarė vieną didelę klai-1 jų santykius su Jungtinėmis 
dą. Jie būtų galėję pasislėpti • Valstybėmis.
nuo dviejų Chicagos policininkų, j “7” ' - « - - -
bet panoruo sustoti prie “Hot- i Jungtinių Valstybių vyriausybė 
dog” stando ir užsakyti dvigu- kovos už žmogaus’ teisių gerbi- 
bas porcijas maltos mėsos su mą. Jo kokia jėga šioje žemėje 
svogūnais. Jeigu jie būtų maši
ną užkišę tame pačiame kieme, pareigojimo.” Univesalė Dekla- 
tai būtų galėję dingti pėsti. Bet 
jie nutarė savo senvičius pa
siimti ir į garesnį restoraną nu- į siaustu slėpti 
važiuoti. Jie sau lengvai kartu 
su trafiku važiavo į šiaurę. Prie 
26tos gatvės juos sustabdė du 
policininkai ir baigė visą sveti
mu automobiliu pasižavažineji- 
mą.

MASKVOS PROPAGANDA 
TIESIAI PER RADIJĄ

WASHINGTON. — Sun-Ti
mes bendradarbis Bill Grady 
rašo esą jei viskas eis kaip pla
nuojama. ta* greitu laiku per ra 

fdijo stotį Illinois šiaurėje oro 
bangomis girdėsime Maskvos 
Radio balsą.

Radijo stotis WSDR, Sterling, 
TU., priėmė Radio Moscow pa
siūlymą laisvai po keletą mag- 
netizuotų juostelių 15 min. pro
gramoms anglų kalba, jų tarpe 
“Maskvos pašto maišą“ “(Mos- 
caw Mailbag atsakymams į klau 
simtfs, įskaitant 3 minučių ko
mentarus vidaus politikos klau
simams ir Jungtinių Valstybių 
— Sovietų Sąjungos stntykiams.

“Tuos komentarus mes jungti 
prieRonald Reagan komentarų 
ir po to pradėti savo programa. 
Manau, kad iš to gali kilti žin
geidžių diskusijų”, pasakė WS
DR stoties vedėjas Carey Da
vis.

“Mes nemanome patapti “*Ra-

negalės mus atsikirti nuo to įsi-

j la racija reiškia, kad jokia vals
tybė negali po suveremiteto ap- 

žmonių kankini
mų, dingimų be žinios, oficialiai 
sankcionuoto fanatizmo arba 
laisvės smaugimo savo šalies ri 
bose”.

Vienas Amerikos indėnas 
piktai pastebėjo kad “mes čia 
kalbame, apie žmonių 
kuomet žmonės Irane ir 
guoja kovoja už lavo 
nuo domi nacijos”.

Sekė daugiau piktų 
paklausimų apie Sovietų Sąjun 
gą, aparteidą Pietų Afrikoje ir 
apie Baltijos valstybių 
vos. Latvijos ir Estijos 
nimą.

teises, 
Nikara- 

laisvę

(angry)

Lietu- 
išlaisvi-

norėda-— Irano premjeras, 
mas išvengti kraujo praliejimo, 
panaikino dviem dienom karo 
stovį, kad demonstrantai galėtų 
be baimės suruošti Teherano 
centre demonstraciją- Sekma
dienio vakare demonstrantai tai 
kiai išsiskirstė.

— Plieno bendrovės ateinan
čiais metais tikisi pagaminti žy
miai daugiau plieno.

dio Volga”, Davis pareiškė, “ta
čiau norime pamėginti. Manau 
kad tai puiki idėja išgirsti ką 
Sovietai turi pasakyti apie vis
ką nuo politikos iki tenykčio gy 
venimo”.

perdirbtas, iš 
kad ščaranskis 

ewalgybo.s a- 
ščaraniskio teis

To laiško tekstas, kurį Toth 
buvo gavęs iš U. S. militarinio 
attahe majoro Roberto Waseers, 
buvo drastiškai 
ko būtų matyti 
yra Pentagono 
gentas. Kadangi
me fabrikacija buvo suprasta iš 
aukšto ir KGB bijojo kad teis- Į 
mas sukels didelį susijaudinimą J 
ščaranskis visiškai slaptai bu
vo “nuteistas” “tik” “trylika

KADAFI STEIGS “NAUJĄ 
SOCIALIZMĄ AFRIKOJE”

Libijos valdovas pulk. Muam 
metų “Gulago” kalėjimo, o RoJmar Kadafi paskelbė, kad jis 
bert C. Toth ilgai tardytas, bet planuoja uždrausti laisvą preky 
teisti nedistantištremtas.

Sovietu valdžia privalėjo 
atiduoti japonams Kamčatką, 
bet to nepadarė. Rusai labai su 
sirūpinę japonu taikos sutarti
mi su Kinija ir noru sustiprin
ti savo krašto apsaugą.

— Iš Irano išvažiuoja ameri
kietės moterys ir vaikai, nes pa 
vojinga įsigyti maisto.

bą nafta (aliejum) turtingame 
savo kratė šiaurės Afrikoj, ku
riame jis kursiąs "naują sočia 
listinę bendruomenę”. Kadafi 
kaltina prekybininkus ir kont- 
raktorius, kurie susikrovę dide
lius turtus po to. kai jis Libijoje 
nuvertė monarchiją. "Dabar mes 
esame pasiryžę sunaikinti visas 
išnaudojimo formas”, prižadėjo 
Kadafi.

VIETNAMO IMPERIALIZMAS
— Amerikos erdvių tyrinėtojai 

visiems teikia Pionierių atsiun
čiamas infformacija apie Vene
ros atmosferų. Žinias pradėjo 
siųsti gruodžio 4 dieną. Apskai
čiuojama, 
mos apie

—Apie 
Amerikos
neša, kad josios 
yra daug Argin 36 ir Arhon 38 
dujų.

— Prekybos departamento at-1 — Demokratai liberalai ren- 
stovai nori, kad kartais didelės giasi kritikuoti prezidento Car-

kad jis bus siunčia- 
8 mėnesius. •

Venerą hesisu k a n t ie ji 
erdviu pionieriai pra

st mosteroj e

Bangkok Post praneča kai 
Vietnamas 40,000 
menės, laikomos Laose perke
lia į Laotijos — Kambodijos 
pasienį Spėpama kad Vietnamas 
savo kare su Kambodija siekia 
atidaryti naują šiaurinį frontą. 
Tuo tarpu abudu komunistų 
alientų užvaldyti kęaštai, pul
dinėja jūrose, susišaudydami 
žvejybos kuteriais ir laivyno pat 
rulių valtimis.

savo kariuo-

stovai noYi, kad kartais dideles giasi kritikuoti prezidento Car-j —Irano premjeras nepatenkin 
degalų bendrovių pelnas nėra terio politiką Memphis konfe^jtas prezidentą Carterio pareiški 
per didelis. jrencijoje. j mals apie Irano šachą.mais apie Irano šachą.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOM LAIMfi
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

====== JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

.Nemokšumas (ignorancija) ir kova su juo 
Neprilaikyk nemokšėliy ir jų nemokšumo-džiaugsies 

žmonišku -tikrai kalėdišku gyvenimu^ jau čia ant 
žemės. Mediciniška tiesa

Nėra jnu taip blogai, kai kar- nes jie žino, jog kiekvienas žino
tais ko nežinai, bet stengiesi vis gus sava nesugadinta asmenybe 
daugiau naudingų žinių įsigyti, | siekia Gėrio ir vengia Blogio, 
su išmintingais susitikti, nau-|Visokių patarėjų žmogus turė- 
dingas knygas skaityti ir kury ! jo, turi ir turės ateityje šiuose 
biškai veikti. Labar yra blogai, jam svarbiausiuose reikaluose, 
kai skaitaisi daug žinąs taip, Peinagaudžio bet kurioje srityje 
kaip nėra tikrumoje. Tas tam
stos žinojimas ir skelbimas ki- 
ktiems tokio žinojimo, kurio vi
sai nėra — jau yra nemokšumas 
(ignorancija)- Visi visokie pel- 
nagaudžiai, iškaitant ir netikrus 
religininkus, yra nemokšumo 
skleidėjai, Besiorientuojančiųjų 
skriaudėjai ir daug įvairiopa 
vargo žemėsje palaikytojai. To- 
džl ir susipažinsime nemokamo 
šaknimis bei kova su juo. Me
diciniška tiesa kiekvienam pra
vers kovojant su minėtais žmo
gaus parazitais.

Visi nekenčiame Wogio ir 
trokštame gėrio

Geras darbininkas visų pirma 
atlieka svarbiausius ir sunkiau
sius darbus savo gyvenime. O 
kai pavargsta — tada nesunkiai 
esti įveikiami ir lengvesni dar
bai. Svarbiausias mano, tamstos 
ir * kiekvieną kito darbas yra iš
vengimas Ėlčgio - netiesos, tai 
yra velnio peklos (žmonių kalba 
išsireiškiant)^ ir apturėjimas 
Gėrio - tai yra patekiihas į Die
vo dangų, kaip žmones’ kalba. 
Visri žinom,bkad daugumas? bai- 
mMaš^pekJos -iri trokšte- trokšta 
dangaus ii i taip-^žmonės --yra 
teikti. savĮivyrėsniųjių.> Tfckian- 
gus ir - pekla i yra5 jų J pridėckas.

5tL

gali nužudyti septynias gailes
tingas seseris - nurses, nors už 

tokį niekdarbį būtų ir gausiau 
šiai pinigais apipiltas; juk, ne 
kiekvienas gali, pats netikėda
mas, meluoti apie gerą - žmoni
šką gyvenimą be gerų darbų,! 
kaip dabar tūli sakyklų, radio’ 
ir TV pasakoriai burnoja priešj 
Dievą; juk ne kiekvienas gali 
sau aigą pakelti 60 a būdamas 
nemokšų politiklerium, nors, 
prezidentas prašo taupumo bai
sios krizes išvengimui. Už tai 
dabar mediciniškai išsiaiškinki" 
me, kokie žmonės yra tinkami
ausi kandidatai į minėtus 
daugybę kitokių blogdarbių.

Žmogus turi būti žmogum 
ir niekuo daugiau

ir

fiugebėjimo medicinos nesimokęs 
žmogus neturi. Už tai geriausiai 
bus, kad žmogus visai neklau
sys jokios mediciniškos rekla
mos ir pagal ją netvarkys savo 
gyvenimo. Taip elgtis jis pa
jėgs, kai liausis buvęs ignoran-

Nemokšas suvedžioja

savyje ir teikia laimę artimui. 
Kuo daugiau ir greičiau mes to
kių - asmenybe subrendusių 
žmonių išsiauginsime ir juos at
sakingose vietose (sakysim, kad 
ir visų Chicagos aldermanų įs
taigose) patalpinsime — tuo 
sparčiau sau 
gą gyvenimą 
kursime.

B

»•*

Rugių gubos (Tapyba)

& 
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ir artimui laimin
čia ant žemės su-

Žmogaus tikslas čia ant že
mės, kaip ir kiekvieno kito gy
vio, yra būti tuomi, kuo esi Tvė
rėjo skirtas tapti. Tokiam slie
kui nereikia virsti žvirbliu ir 
skraidyti. Tokiam pamidorui ne
reikia keistis į obuolį _ jis turi 
savas pareigas atlikti būdamas 
tik pamidoru. Tokiai rugio var
pai nedera susiniekinti tampant 
dirse ■ tada nebus kas alkanus 
peni. Taip ir žmogui nereikia 
keistis nei į angelą, nei į velnią: 
jis likdamas žmogumi privalo 
atlikti savo paskirtį čia ant že
mės. O ta jo paskirtis yra žmo
gum tikru, kitaip sakant gera
valiu - nemeluotai kalėdiššku ta
pus, eiti sau laimės kurti čia ant 
žemės per kitam gero padary-Į 
mą, Taip, tik per kitam gero- 
padarymą mes kuriame sau lai
mę, nepiūrint kokie juodvarniai 
kranksėtų apie nebuvimą lai
mės čia ant žemės. Todėl liauki- 
les visokie krankliai netiesą kilas. tapsime
krankę, o mes jų klausę ir uz įmonėmis . rrprsvaliais artimui 
tai juos pinigais apkloją už pa
sakas apie žemės negeroves ir} 
dangaus - 
žmogui pekla nėra baisi, nes ji] 
tokiam jarii ’nepasiekiama: rei-l 
kia noro, kad pėklon patektum r 
— tad liaukitės visokie veidmai į 
nia:i; žmonės pekla gąsdinu j .

r dėl to 'sauturtusįkrovę, fjėrafn 5 Kaip lakštingala nebus lak- 
kahdidatus, -juk, rire kiekvienas: žmogui irgi nereikalingi švais-

jam svarbiausiuose reikaluose.

patarėjo visi lietuviai venkime, 
nors jis ir už niekus mums dan
gų rodytų be gerų darbų į links
mybes amžinas mus nuvesti ža
dėtų. Laikas dabar paklausyti 
mediciniško patarimo išvengi
mui blogio - tai yra peklos ir gė
rio - tai yra dangaus apturėji
mo' reikaluose.

Gėriui ir Blogiui kandidatai

Kiekvienas gėris ir blogis tu
ri. savus tam tikrus žmones — 
kandidatus. Ne kiekvienas, pvž., 
tinka į gydytojus, policininkus 
bei dvasiškius. Matom tūlus gy
dytojus žudančius negimusius 
mūsų brolius — seseris. Regim 
vagystėse dalyvaujančius tūlus 
policininkus, žinom, kad kai 
kurie dvasiškiai žudyte žudo 
žmogų savais beprotiškais iš
vedžiojamais, be ^erų darbų 
dangų žadanuiais nuteikimais, 
nieko su Dievu neturinčiais pa
mokslais bei neuždirbtu pasipi- 
ningavimu.

; Išeina, kad gėris visokeriopas 
turi turėti tinkamus kandidatus 
- tik tada jis esti galimas pasi
savinti. O kas tie per kandidatai 
į gėrį - į dangų dabar medicini
škai/išsiaiškinsime. ’/

Taippat \ ir. blogis turi savo

šiojimai apie amžinas rojaus 
linksmybes: geras žmogus sau 
laimę gali susikurti jau čia ant 
žemės ir, jei noritr pats vienas 
pasirengti atsakančiam gyveni
mui anapus. *

Todėl visi liatuviai liauki
mės klausę ir pinigais apkrovę 
visokius apgavikus, nors ir die
vo baimingu kaliu apsisiautusius 
ir vienas su kitu centą nepasida
linančius ir dėl jo besipešančius, 
lengvatikius su vedžiojančius ir 
išnaudojančius. Pats laikas da
bar išklausyti mediciniškos. tie
sos taip svarbiame žmogaus lai
mės

žmogus yra pats savos 
laimės statytojas

Tik minėtai trejopai pajėgių 
tėvų auklėjami vaikai ant gims
tant atsineštų - Tvėrėjo duotų - 
paveldėtų pamatų, įtakojami ap
linkos ir aplinkinių ugdo šamo 
asmenybę — statosi savo gyveni

Tvėrėjo suteiktomis 
priemonėmis žmogus pats 

turi gerinti save
Ant Tvėrėjo jau suteiktų pa

matų - su Tvėrėjo žmogui jau 
duotomis priemonėmis kiekvie
nas asmuo pats stato sau gyve-

* Šimą ant šios žemės. Kadangi 
kiekvieno žmo'gaus paveldėjimas

{yra savitos - jo tėvai ir aplinki
niai saviti ir nuolat besikeičią 
- todėl kiekvienas žmpgus pats 
stato sau savitą — skirtingą nuo 
kitų, nė į vieno kito nepanašų 
gyvenimą, čia tokioje statyboje 
nė dievai, sė Dievas jam padėti 
negali, žmogus pats turi kurti 
savą asmenybę and Dievo senai 
jam duotų pamatų duotoje ap-

* link oje pagal savą pajėgumą

Nemokšos suvedžiojami ir re
ligijoje. Visokie religijos vardu 
kalbantieji apgavikai perša 
žmonėms uė niekus dangų, par
davinėja » dangaus akrus, įsiūlo 
žmogui jame geresnę vietą už 
gerus pinigus. To nemokšoms 
ir tereikia: jie tiki dalykais, ku
rie tikrumoje nesiranda. Ryš~ 
klausias tokių nemokšų išnau
dojimas buvo dabar Guanoje, 
kur pamišėlis gražiakalbis tūk
stančius sukvailinio ir šimtus jų 
išžudė. Tokių išnaudotojų ne
trūksta ir šiame krašte, net ir 
mūsiškių tarpe. Kartu su mūsiš
kiais išnaudotojais ir pagarse- 
j ęs amerikietis evangelistas 
skelbią žmo’gui kenkiančią netie
są, būk visas blogis čia ant že
mės yra galingo velnio padaras,pdįįO.1 CKAV<Į O'--------- -------------- ---------------~ S.------------------------ /

mo namą ruošiasi normaliam naudodamas Tvėrėjo jau jam o visas turimas gėris yra Šven-

atsiekime.

žmogaus laimė
- jo tapimas žmogumi —

Suprantama, kad žmogus ne
gali pasiekti laimės dar nebū
damas žmogumi. Tik kai sava 
asmenybe aš, tamsta ir jis bei

sugyvenimui ' su kitais. Kaip 
matom, daug veiksnių įtakoja 
naujagimi žmogų iki jis subręs
ta .sava asmenybeir gali kitus 
įtakoti pagal savo pajėgumą. 
Visų tų įtakų pati svarbiausioji 
yra toji, su kuria vaikas ilgiau
siai susiduria - tai tėvų įtaka 
vaikui. Ji gali būti žmoniška ir 
nežmcniška. Nuo to priklauso, 
ar vaikas išaugs į Dangui tai- 
naujantį, ar Peklai pataikaujan
tį asmenį. Viskas priklauso nuo 
žmogaus asmenybės - jo jausmų 
supbrendimo, o ne nuo amžiaus. 
Juk, kitas jau net pražilęs, o vis

žmonėmis - geravaliais, artimui 
vien gėrį teikiančiais - tada mes 

j būsime pirmieji tikri kandida- 
iėryhes. žmoniškam: tai Iai cia an( žemės_ Q 
rlA hOTCl T-l AC T i , *

{kaip tapti geravakiu? -"paklaus 
dažnas, štai, kelias kiekvienam 
į geravalius, į tikrai kalėdiškus 
žmones.

suteiktas galimybes bei pajėgu tos Dvasios (taigi, Dievo) dova- 
mą. Todėl kiekvienas žmogus 
dabar, pats turi dirbti reikiamai, 
protauti išmintingai ir jausti 
žmoniškai, jei jis nori atsiekti 
čia ant žemės žmonišką laimę. 
Todėl jokiems dievams, nei jo
kiam Dievui nepaveskime savų 
pareigų: atsirišusį bato raištelį 
mes patys turime surišti. Tik 
kai mes dėl savo asmenybės su
brendimo pajėgsime Jimc’niškai 
gyventi ir artimą kaip save pa-j 
tys mylėti - tik tada, o ne kada 
nors bus taika ant žemės. Tada 
galėsime sakyti, kad ir Dirvas

na. Nemokšos tuomi tiki ir dėl 
to liaunasi patys reikiamai vei
kti, artimui prideramai talkinti, 
o dėl blogio kaltina vien šėtoną. 
Jie už gėrį dėkoja vien Dievui, 
o dėl blogio kaltina vien šėtoną. 
Taip ir apsileidžiama savo pa
reigose. Nestebėtina, kad bedie
vybė taip smarkiai plečiasi pa-’ 
šaulyje, nes nemokšos nepajė
gia jai pastoti kelią. .0 nemokšų 

į yra nesuskaitoma gausybė. — •
IŠVADA. Gana mums'’tokio 

nemokšumd ir jo panžių. Mes
dar vaiku lieka savkis elgesiais.] ^u^? padėjo,tVb^if/Qse artėjancidse! Khlėdc^ej^,
Toks asmenybe pastipusysis ei-Įtoks gražus ^reiškimas.

ir
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Jšringala, jei neturės gražiabalsių* 
1 tėv^-- motinos - taip ir žmogus 
niekada i netaps žmonišku-gers- 
tfaiiū toį kol jo tėvai nebus žmo
niški, .geravaliai, vien gėrį ap
linkui skleidžiantieji. Taip, ir 
nė iš vietos kitaip! Tik žmoniški 
tėvai gali išauginti žmoniškus 
vaikus, žinoma, čia reikia skir
ti pajėgumą gimdyti nuo suge
bėjimo pagimdytąjį išauginti ti
kru žmogumi.. Mat, tik tam ti- 
-kri tėvai - juos medicina ir psi
chologija vadina jausmais su
brendusiais, geravaliais tėvais - 
pajėgia pagimdytąjį išauginti 
tikru - geravaliu - jausmais su
brendusiu — pilnos asmenybės 
žmogumi.

O ką tokie tikri tėvai turi at
likti, kad jų vaikas tikru - ge
ravaliu žmogum išaugtų? _ vėl 
teirausitės, štai tos tėvų trejo
pos pareigos tikrų vaikų užaugi- 
nimo siekiant. I. Tėvai turi pa
gimdytąjį, o ne gyvuliškai. Tė- 
žmoniškai, o ne gyvuliškai. Tė
vai turi riboti pagimdytojo elge
sius per visą laiką iki jam su
bręstam ir neleisti vaikui šok
dinti. tėvus. 3. Tėvai turi leisti 
vaikui vystytis normaliai - ne
varžyti jo nenatūraliais varž
tais. Tai čia ir yra tos trejopos 
pagrindinės tėvų pareigos vaiką 
ugdant į geravalį asmenį. Tik 
taip trejopai auginamas vaikas 
pajėgs būti geravaliu, artimą 
darbais mylinčiu, sau ir artimui 
laimę čia ant žemės kuriančiu - 
kitaip sakant, jis elgsis taip, kaip 
asmenybe išsivystęs - normalus 
žmogus kad elgiasi.

giasi vaikiškai net į karštą žen
gdamas. Religija čia tiek nau
dinga, kiek ji, be atgamtišku- 
nio, pajėgia talkinti tėvams mi
nėtai trejopai vaiką auklėti. Re
ligijos formalizmas tik trukdo, 
žmogaus brendimui, o vėliau 
atplėšia subrendusius žmones 
nuo formalizmo ir nuo organi
zuotos religijos.

Sava asmenybe nesubrendė
liai sukuria visą velniavą čia 
ant žemės be jokio ten velnio 
pagalbos. Todėl liaukimės duc-

kimės atgimti’1 tiesai: imfeinie' 
vertinti daiktus ir; zmoneš pagal , 
tikrą jų vertę: pagal1 žmogaus/' 
darbus, o nė kalbas.; ĮJaūklįofe’ 
suteikti daiktamas ir ’ zm^riėįnš! 
tokias ’ Vertybės, kui'ių pe 
ri. ' Stenkimės ‘ dirbti ‘ idAift ’pa- * 
j ėgtuine žmioniškeshiaiŠ ’ ‘tapiii1 

... vr. ' v i Kaftii ir’ šviėskinlfc; lllu’ ! 
pavaduitas, Vasos ant « mo^6 
bicgynes-. yra. atliekamos. ■ .darfe.

Asmenybe menk u oils verda 
pragaro smalą

f ■ e 

....Priešingai elgiasi nesubren: 
dęs asmenybe žmogus - jisutokhi 
būdamas kursto pragaro ugnį, 
o ne koks ten išmistas^ velniu

žmogumi netapusio -- asmenybė 
neišsivysčiusią žniogaųĄ’ q 
velnio kaip dažnai ihėgsta' tvir^ 
tinti ir žmones klaidirrtTnėatsa- 
kingi dvasiškiai. Todėl ^ai-nę^ 

ti kreditus išgalvotai - išsvajo-Įreikia žmonių įsivaišduoto veri 
nio pagalbos nesantaikai , žmo-

mas ■ Bus * munfs"svetinibTrTažfif ~

:nan
tai jėgai, o kuo greičiaus imki-
me patys tvarkyti savą netvar- nių tarpe sukelti. Tai puikiaū- 
ką. Juk, velniams pavesdami šiai atlieka asmenybe sumėn- 
nesantaikos kėlimą žmonių tar- kės žmogus. Toks nienkuolis 
pe, o tikrumoje būdami patys pats baras, silpnesnį skriaudžia, 
kalti dėl barimosi, mes niekada Į mušas, kariauja. Toks nesu- 
taikos nepasieksime, ir jos iš 
Dievo neišprašysime- šitokią 
nesantaiką 'dabar mes matome 
ir peryvename. Tik nuo mūsų 
pačių taikingumo atsiras taika1 
visu žmonių tarpe, čia jckio.vef- 
nio nereikės išvaryti, nes jis nie
kuo dėtas dėl to palaikymo pe
klos tarpusavyje. Tik kai žmo
gus sutvarkys savą asmenybę
- tada taika bus Įgyvendinta’ giriasi hėatliktais _ kitų pada- 
žmonijčje. Todėl liaukimės vien rytais darbais.
Dievą prašę suteikti mums ne
taikingiems taiką, šitokio ne-] 
nuoseklumo nė Dievas negali 
mums patenktinti. Jis negali ne
taikingiems taiką suteikti, ki
taip sakant - kelnes per galvą 
užsimauti.

Tik asmenybe Tvarkingasis 
kuria taiką ant žemės

Priešingai elgiasi asmenybe 
subrendęs, į normalų žmogų iš
sivystęs mūsiškis ir ne mūsiš
kis. Toks subrendėlis pajėgia su 
kitu elgtis taip, kaip jis nori, 
kad kiti su juomi elktųsi. šito
kiu elgesiu žmogus kuria gėrį

MM 
čiy^švencu pipgau 
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brendėlis apkalba, pavydi, ker
šija. Toks nežmoniškasis už gė
rį piktu atmoka, gilių pririjęs 
ąžuolo šaknis knisa, blogiui už 
niekus parsiduoda ir eina uo
liai tarnaut didžiausiam saviškių 
ir ne saviškių skriaudikui. Toks 
hedakepėliš niekina genis dari 
bus aUiekahciūdsmš, b pats Kve=- 
tinjomis plunksnomis pūosiaš ir

I 
f

j

g

Asmenybės menkiiknas gimdo 
hemokšūmą (ighoranciją)

Minėtai asmenybe pasupusio
jo viena ryškesnių menkysčių 
yra jo nemokšumas (ignoran
cija). Nemokšumas nereiškia 
sežinojimą, bet žinojimą neati
tinkantį tiesai. Ignorantaš žino 
taip, kaip iš tikrųjų nėra. La. 
bai sunku kovoti su nemokšu- 
mu, kitaip sakant su ignoranci
ja. Mat, nemokša žmogus laiko
si įsikibęs netiesoj ir tariasi vi
są tiesą pažinęs. Nemokšų yra 
visur pūna apie mus. štai, viso
kie neva mediciniški skelbimai
spaudoje, per radio ir TV palai
ko žmonėse nemokšumą. Gra
žiais žodžiais peršama žmogui 
vidurius liuosuojantieji vaistai.] 
Jie, girdi, stebuklingai veiks ta-/ 
da, kai reikės. Tai yra, kai žmo
gus pats manys, jog jam jų rei
kia. Arba vėl, peršama žmogui 
fabktės nuo paprasto galvos 

j skaudėjimo, tai yra, kai žmogus 
į, tnano, jog jis turi paprastą gal. 
f vos skausmą. Tokiu badu vaistą 
į reklamuotojas verčia žmogų 

nuspręsti, kada jis paprastai,
| kada nepaprastai sėrįja. Tokio koinahdiėrių,

, - NAUJIENOS. CHICAGO i. ILL

STENKIMĖS TŠ$INGŪ 
ATSAKYMU PAŠlNAUbOTI
Kad hegriūtūrii ir kad širdies 

atakdš ftėfaulūin" *

KLAUSIMAS. Gerb. Daktare, '■ 
prašau, patarti kaip sniegą ka
sant apsisaugoti nuo š.raies aU-? 
kos ir kad teduota gatve einant 
nepargriūti. Ačiū iš auk to už 
mediciniškas žinias.

ATSAKOMAS. Kvuptiok jier* 
nosį giliai, jėi šalta - šaliku 
denk lęftgvai nosį, tūbhii bre / 
gaus pakankamai plabtiai, krau
jas ir širdies apge'dušroš krau
jagyslės. Jokiu būdu nesulaikyk 
kvėpavimo gūaus- Kai kasanty
sis sniegą sulaiko alsavimą tai 
dėl šalčio, tai dėl neįjasiankuino 
pilnai kvėpuoti — jo pastipusios ' 
širdies kraujagyslės mažiau pri
stato deguoiiics širdies raume
nims ’ iš čia širdies ataka.

Dėl negriavimo - laikyk ko
jų raumenis parengties sccęyje 
- truputį įtempęs juos visą iai- 
ką eidamas ledu. Ir visą laiką 
žiūrėk į žemę ir galvok apie ei
seną leduota gatve. Jokiu būdu 
neplepėk su kitu, neuzsigalvok - 
nepamiršk, kad eini shdžip ko 
liu. Tada, jei ir paslysi-galvoš 
smegenys suspės dUotj ner
vais į kojų ir kūno* raumenis, 
kad anie paslydima Elitaisyfy 
žmogui nešugribvus. SdLižfe 
abiem atvejais. / ,

• Žodis “Mister” yra kilęs iš 
lotyniško magister, reiškiančio
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Detroito naujienos
retų. Vėl pasirodė D. Navasai- 
tienė, kuri deklamavo Kas mir 
šta? — B. Brazdžionio, K. Bal 
lys, Draugas — L. Janušytės, 
I). Jankienė “Baltos ievos me
dis” — D. Sadūnaitės ir K. 
Balys ‘‘Varpas” — N. MazalaL 
tės. \Fisi išėjo po du kartu, o K. 
Balys net tris kartus. Publika 
aktoriams nepagailėjo katu

čių.
Po 10 min. pertraukos atsi

darė scena su-S. Kimantaitės-! 
Čiurlionienės Aušros sūnūs vei į 
kalo ištrauka.

Tėvas — Vincas žebartavr i i 
įčius, Motina—Paulina Heinin 
gienė, Duktė — Živilė Idzelv- \ 
tė, Sūnus — Virgilijus Kaspu
tis. Z r

Knygos “šventaragis” ištrau • 
ką — V. Alanto dainiaus Švv j 

..Į tūrio sėkmę apie Mindaugą, j 
skaitė čia gimęs Linas Miku
lio nis. Jo balsas stiprus, aiš- į 
kas be amerikoniško akcento,: 
su neperdėtu judėsiu, kaip tik- roito publika, atrodo, vaidini- mirė 1978 m. spalio 2 d. Mokė 
ras aktorius. Manau, kad akto- nių pasiilgo, pasigirdo šilti ap~ si Šiauliuose, Ryg jo iii Pctra- 
rius daug ką pasekė iš tėvo. ’ lodišmentai. į pilyje. /
Patarlė sako, kad obuolys nuo Po meninės dalies publika J 
obels netoli kritna. Valio Tau J nelabai noriai kėlėsi nuo kė-į Irės teatre. 
Linai.

“Karūna” veikalo ištrauką 
A. Kairio. Mindaugas: K. Ba
lys. Grimas ir karališki rūbai • 
aktorių pakeitė neatpažįsta-, 
mai. Kaip ,ir visuomet, K. Ba< 
lio kalba stipri ir aiški, laiky- j ........... .
sena laisva, truputį mažesnis• minėjimas pavyko laba 
už būsimą karalaitę Mildą. Mil; Publikos atsilankė per du šim_ 
da —D. Jankienė dėvėjo puoš-’tns Detroito Dramos Mėgėjų 
nius karališkus rūbus, laikyse
na laisva, išvaizda graži — iš
didi sėdėjo soste. Jai dirbtino 
išdidumo nereikėjo, ji iš pri
gimties išdidi, atrodė savo ro
lėje tiko. Berods, po režisėrės l 
Z. Arlauskaitėk mirties, Dra

bnios Mėgėjų Sambūris nebe va i 
dino. Po ilgos pertraukos Dėt-

Kūrybingo žodžio ir vaidybos 
popietę A. t A. Z, ArlauskaiteL 

Mikšienei prisind nti
✓

Zuzanos Arlauskaitės miri
mo penkmečiui atžymėti 1978 
m. gruodžio 3 <L Kultūros cent
re Detroito Dramos Mėgėjų 
Sambūj'is suruošė kūrybinę 
detroitieciams senai matytą, 
popiėtę. Kūrybinė popietė at
liko Detroito vietinės pajėgos: 
Dalė Navasaitytė, Karolis Ba
lys, Danutė Jankienė, Vincas 
-ŽeĮjertavičius, Paulina Hrinin 
gienė, Živilė Idzelytė, Virgili
jus Kasputis ir Linas Mikulio- 
Įiis.
. Minėjimas prasidėjo didžio
je salėje ant pakėlimo prie sce
nos. Ant pakėlimo stovėjo mik 
rofonas, o prie jo vaza su gė
lėmis. Pirmoji prabilo aktorė 
Dalia Navasaitienė, apibūdi
no veliones būdą, jos veido 
broužtis ir jos atliktus darbus. 
Kalbėjo švelniai ir įtikinančiai, 
atatiko tos dienos nuotaikai. 
Publika taip ramiai sėdėjo ta
rytum tuščioje salėje aktorė 
kalbėtų. Po to aktorė perėjo į 
deklamavimą: Antrasis dan
gus — B. Brazdžionio. Puikiai 
atliko'Savo paskirtą rolę. Pub 
lika šiltai paplojo.

Priėjo prie mikrofono pa
tyręs ir įgudęs aktorius Karo
lis Balys, stipriu balsu prabi
lo; Pąnizano šermenys — A. 
Aisčio ir Smūtkelis — F. Kir
šus. Savo deklamavimu publi
ką pavergė, tarytum taip ten 
ir buvo. Toliau tęsė deklama- 
cijąJankienė apie netikėtą isto 
riją—V?/Žilinskaitės. Taip pat 
puildai ir įtikinančiai savo ro
lę vatliko* panaudodama žemai
čių įaring;. j). Jankienė galėtų 
Detroito Dramos 4Mėgėjų Sanr 

• bijrniįpręžisųoli, jei tik pra

Z. Arlauskaitė-Mikšienė

jdžių, tarytum kaž ko dar lau
kė scenoje pasirodant.

Buvo išspausdinta iš dviejų j 
lapų programa su velionės pa-1 
veikslu. Rengėjai atsilankim 
sius pavaišino pyragaičiais ir 
kavute. Reikia skaityti, kad 

ii gerai.

ĮUMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Hlhną Rfllidv knyw, kvriM hrt kokią

fcnygv aptirtą ar Jantyką.
; AMąanehgm FrtulnlškH, MES GRĮŽTAME, plomū* Jaunu dienĘ 

į * . RtiliBŽglBUi fa* įvykių bei vietų aprašymai, įkaitomi kaip ro>
manas. 367 psL Kaina $3.

A. PakątaHkte. METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykių pririmini- 
!r laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje ipraiymaL raskin- 
tytl į 12 dalių, 296 psL. kaina |3.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 
; <__ _ Bala viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš.

PfH. Vacį. Blifflks, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO 
RUA, I dalis. 206 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir- 
ieHiis — $2,00; H dalis, 225 psL, Įrišti $3,00. minki-

>■?. tais viršeliais _____________________________________

Gn- 
$3.06

_________________________________ $2JI 
TttmŠMJikis, LIETUVIŠKASIS PAMARYS, 
trros. apskritys ra Įdomiais aprašymais, fliu-

_____,__________ mmentacija. 336 psL, kaina $6.
K KertOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvos 

partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina $3.
Janina NariM, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai

MILERIS, biognfijot bruožai »

Knygai dnfcnl nOda pridėti X et. ptžto ffliidomi.

TA HA I4IW

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

viu Frtūrla, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
□a suminėtai knygas galima užsisakyti Naujienose.

tom Kapečlnslos. SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai spied- 
AUzxt Lietuvą bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
loje Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juans Kapaėlnskaa, IŠEIVIO DALIA. Atiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
km-iančio ir patvariai Įsikūrusio asmenį istorija. Knyga gausiai’ iiiu- 
Mmota. 300 prt. Kaina 7 doL x

čncAGirrts įspūdžiai komunistu pa vergto*, lietuvo^ 
Autorė buvo Vflniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose.

kalbu I 
įversta

M -—-------- ---------- -------------------
W satyriniu noreliu. 199 puri., kaina $2.

D. KunHt, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖJ UŽDANGOS. Au- 
tariam pastabumą neapgauna IntuMsto ir agltpropo propaganda bed 
’ribmxdurirsJtL Abi knygos parašytos lengvu, grašiu stiliumi.

FM. P. PtkarklK KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUO1AL ITS pat dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą. 
Kaina tL W

v>cat JLa-aFHs. LIUBLINO U N UOS SUKAKTUS PARAŠTĖJE, 
M pat Katoa SLM . į J

M* tr kiti lediniai yra _£*nnas£
NAU/IINOSMr 1727 s*. MAUTO CT<* CHICAGO, RX.

» ir Palangoje. Vaisaus aprašymai, ks ji ten matė, kokiai 
dėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 p<L $1.50. Yri taip prt 
anglu kalba.

SATYRINĖS NO VtL t S Genialaus rusn rašytojo

pat prasidedant Rusijoje revojJ. ŠARAPNICKAS 
liucijai. beabejo įgavo tų laikų | 
charakterį. Aš gerai prisime
nu, kaip mano giminės dėdės!
ir tetos gyveno Petrapilyje, grį 1 
žę atostogoms į provinciją pa ! 
našiu akcentu kalbėdavo, į-

• terpdami vieną kitą rusišką 
žodi. Įsijungęs Į organizacinį 
darbą, su Z. Arlauskaite susi-

Centrui 
po vai- 
pastaty- 
nei m d a-

TELS.M.ŠNAPŠČIO KALBA TORONTE

pažinau. O rgan izaci j ų 
kas merai pastatydavo 
dinimą. ir už atliktus 
mus jokio honoraro 
vo.

Vaidinti pradėjo Rygoj, Gie- koje.

PASAKYTA LIETUVIŲ NAMUOSE, ŠVENČIANT 
LIETUVOS KARIUOMENĖS 60 METŲ SUKAKTJ

' mu finansų ministvrio Matyno 
Ycio žo<lžiais\ pasakytais dery
bų metu 1919 m. anglui banki
ninkui Eortingtonui, kad Lie 
tuvos tuometinė padėtis tvir
čiausia. nes nepaisant t<>, kad 

’ 3 t mėnesiai nemokėtos al- 
; gos karininkams bei tmaauto- 

gos, jie kantriai ir pasišventu
siai toliau ėjo sav<> pareigas, 
nes pasitiki savo valdžia, tiki 
geresne Lietuvos ateitimi ir 

s jaučia savo pareigą
Tačiau žinome ir 

ano meto karių algos 
o

Žinome taip 
d. Vil- 

šiupiškių kareivinėse

Tęsinys)
2) Jau 20 nižiaus pradžioje 

Lietuva buvo įsąmoninta, kad 
pražūtinga yra ne vien rusų 
vergija ,bet ir nemažiau pra
žūtinga yra mūsų aukštųjų 
luomų bei miestelėnų sulenkė- 
jimas. Tauta atsiribojo nuo su 
lenkėjusių ir stojo kovon prieš

‘ abu priešu. Ji ikšovojo laisvę 
j iš ruso, bet prarado 1/3 terito

rijos ir sostinę sulenkėjusiam 
lietuviui ir Lenkijai.

Busimoji laisvės Europa ■
turi iri

konfedera-' markių mėnesiui
Mūsų btr mokėjo po 309.

kad \ar-j pat, kad 1918. XI. 1 
nepatektu-: niuje, f 1 4 \

į pradėtas organizuoti 1-as pės
tininkų pulkas sutelkė .’X) sa
vanorių, bet jiems nebuvo nei 
aprangos, nei ginklų! Atsime
name ir tai, kad svaresnės pa
skolos pradėta gauti iš užsie
nio tjk paskutinėmis 1918 me
tu dinomis ir 1919 metais.

Z. Arlauskaitė buvo sociali, 
charakteringa, kai korespon
dentai ką nors parašydavo 
apie jos vaidybos pradžią, pa
taisydavo ir pabardavo, už pra 
silenkimą su tiesa. Atrodo, 

; kad Z. Arlauskaitė
1 vaidinti po 1IK17 metų, prade
dant su G. Žemkalnio - Lands- ( 
I'crvHo drama ir Sofijos <:iur- 
lionienės komedija “Pinigė
liai". Vaidino ne tik Detroito, 
bet ir kitose didesnėse lieutvių 
kolonijose Amerikoje: Čika
goje, Kleve! a n de, New Yorke, 
Kanadoje, Toronte ir Kitose 
lituviii gyvenvietėse: Ameri- 

Pastatė 43 veikalus, be
rods apie šimtą spektalclių.Tai 
tik pasišventusio žmogaus at
likti darbai. Z. Arlauskaitė su 
savo kūryba labai daug prisi
dėjo prie lietuvybės išlaikymo. 
Daug jaunų 
turiu kalba, 
skaityti Jos 
liūs publika 
Tik kaž kodėl nei vienas jos 
auklėtinis nesiėmė iniciatyvos 
tęsti tą jos pradėtą gražų dar
bą. Yra neblogi! ir labai gerų 
aktorių, kurie galėtų režisuo
ti. Negi materializmas nuo to 
gražaus darbo būtų atbaidęs? 
Jau praslinko penki metai 
Z. Arlauskaitės mirties, 
nesimato, kad kas ryžtųsi 
darbą puoselėti.

Z. Arlauskaitės kūnas buvo 
sudegintas, pelenai padėti Lie
tuvių Tautinėse kapinėse Čika 
goję. Penkmečiui
Dramos Mėgėjų Sambūrio na
rių pradėtas gražus darbas te
būnie tęsiamas ir toliau, ypač 
aukų vajus tebūnie tęsiamas. 
Beabejo, visokį vajaus darbai 
nebuvo lengvi, bet jie pasiekė 
savo tikslą. Retkarčiais tam

ateitimi 
tėvynei!

tai, kad 
buvo 1(M> 
Kapsukas

tarp daugybes planų 
pracėjo ienky inspiruojamą 

Lcinių rajonų planą. 
! d minas čia būtinas, 

tais “geru noru” 
mėm į sceną pinklių rezginį.

3) Didis partizanų kovų va
das Juozas Lukša ‘ savo testa
mente prašo: “Mes mirštame, 
bet mirdami norime žinoti, 
kad pasauylje žmonių, kurie 
nebijo nors gyvu žodžiu kovo
ti už pavergtą, naikinamą 
t u vos laisvę”.

Pastaruoju metu mūsų 
vergtieji broliai ypatingai 
sirūpinę, kad jų skriaudos,kan 
čios, o vien kart ir jų priešini
masis pavergėjui būtų kuo 
plačiausiai žinomas laisvam 
pasauliui ir, kad to pasaulio, 
bent teisiųjų dalis, pavergėjo 
blogybes suprastų ir pasmerk
tu. Kuo didesnis žmonių skai
čius apje tai žinos ir nedorėlį 
pasmerks, tuo didesnės mora
linės paramos bus galima ti
kėtis atėjus sprendžiamai va
landai
Kiekvienas laisvojo pasaulio 

tautietis privalo šį darbą dirb
ti, o ne vien tik tyla pritarti.

Budėkime, kad. mūsų * bro
liai nebūtų apvilti, ypač ten, 
kur iš mūsų tiek mažai te-

tie

5. Napoleonas, yra pareiškęs, 
kad kiekvienos karinės opera
cijos pasisekimą 3/4 nulemia 
moraliniai faktoriai ir tik Vi 
medžiaginiai. Tai puįkiai įro
dė mūsų kariai savanoriai, ta
čiau — kaj dalinyje (Vilniaus 
įguloje —komendatūroje 1918. 
XII. 14 d.) turima tik 300 šau
tuvų ir visiems tik 1,500 šovi
nių, tai operacijos arba lieka 
nevykdomos arba labai uždel- 
siamos nesgi, smilga 
nenudursi

Saugokimės, kad- 
neįklimtume panašiose
vose. Jau šiandien reikia žino
ti ir kelius ir būdus ir asmenis 
tinkamiems sprendimams.

6. žinome, kad Amerikos lie 
tuviai buvo suorganizavę ka
rini dalinį, kuris savanoriškai 
norėjo vykti Lietuvon ir įsi-

1 jungti į kovas už Lietuvos lai
svę, deja, JAA7 valdžios nebu
vo išleistas*.

(Bus daugiau)

Nepri- 
Vilniaus

Vilnių užimant 
s lenkams, persikėlė į Kauną ir 
dirbo Valstybiniame Teatre 
iki 1931 metų, vėliau iki 1944 
m. dirbo Jaunojo žiūrovo ir 
jaunimo^ dramos teatruose.Nuo 
1945 m. iki 1949 m. gyveno In- 
golstadte, Vokietijoje. Suorga-1 
nizavo grupę, režisavo ir vai
dino. Nuo 1949 m. gyveno Det
roite, įsteigė Dramos Mėgėjų 
Sambūrį, jam vadovavo, reži
savo ir vaidino beveik iki mir
ties.

Man iš Pittsburgho į Detroi
tą 1951 m. persikėlus gyventi, 
Zuzaną Arlauskaite radau mė
gėjų Sambūryje režisuojančią 
ir vaidinančią. Dar tuomet bu
vo judri, gražios išvaizdos, 
nors jau ir turėjo 52 metus am! 
žiaus. Kalbėdavo trumpai ir 
įtikinančiai, aktorius repetici
jose kietai išbardavo. Kadangi 
Z. Arlauskaitė augo ir brendo 
Šiauliuose ir Petrapilyje prieš

Atgaunant Lietuvai 
klausomybę 1919 m.

I teatro aktorė.
jogu pagilino lie_ 
išmokino tiksliai 

sukurtus spėk ta k- 
noriai lankydavo.

pa-
su-

Detroito Dramos M 
Sambūrio nariai.
Bendrai apie velionę Zuzaną 

Arlauskaitę
Apie aktorę-režisėrę Zuza

ną Arlauskaitę - Mikšienę jau 
keletą kartxi buvo aprašyta,bet 
dar papildysiu kai ką.

Velionė buvo gimusi Šiau
liuose 1889 m. rugpiūčio mėn. 
28 d. Taip parašyta Amerikoje 
Kleistoje Lietuvių enciklope
dijoje, pirmame tome. Minint 
mirties penkmetį, programoje 
parašyta gimusi rugpjūčio 25 
d. A.^Nakas aprašydamas ra
šo, kad velionė gimusi rugpjū
čio 21 d. Tai kuri čia tikroji 
gimimo data? Z. Arlauskaitė

meškos

nuo 
bet 
jos

prisiminti, prašo...
4) Didžuojamės

kilniam tikslus galinga ruošti 
kokį vakarą, pelną skirti Z. Ar 
lauskaitės paminklo statymo 
fondui.

Antanas Sukauskas

ateityje 
apysto-

• Garso bangos skrenda apie 
mylią per sekundę greitumu..

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI .
NAUJIENOSE GALINA GAUTI NEPAPRASTA! JDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Pr- A. J. G-jssw — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1906 

metu įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir suri- 
rftpinjmą. $1.06

Or. A. J. Gussen — DANTYS, jtj priežiūra, sveikata ir grcčfj
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik--------------- $3.01
Minkštais viršeliais tik FlūO

Dr. A. J. Gwan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Kuro pa įspūdžiai. Dabar tik--------------- $2-06

taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čak| *rbi monay orderį, prie 
nurodytas kainos pridedant 30c. parsiuntime

173! So. HALSTED ST- CHICAGO. Ui fBSCg

POEZIJOS veikalai
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžiu Šakas 
Žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdu ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos ’ scenovaizdžiuose , svajoja, 
Juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmu ir minčių 
gelmes. *

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:
1. J. AuęuttiItyH-VilčIūnUnė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio far^ 

mato, 12C psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegija*, dermės, poemos 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
( 3. Butkp Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl $1.50.
’ 4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 1® 

psl. Kaina $3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 prt. $2.00.
6. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 Išvietmtas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus Iliustracijomis $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL. $3.00.
11. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-Ji Ivrikos knvga. 152 psL $2.50.
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė- 

tlal, 92 psL, $1,00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 prt. $1.00.
14. ........... ‘ *
15.
16.
17.

55 psl.
18.

Eugenijui Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. 70 pst. $1.00.
F«*r.s T^.niene, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Etlėra5«aL 80 prt. $2JG 
Alfonsai Tyruolif. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 prt. $3.00 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posrad, 
$1.00. F
Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psL $3 00.
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Taupykite dabar
pas mus
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Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pinpa, įie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jusi; 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkes bendruomenę 
ir parūpina fondus namams Įsigytu

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

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

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Fed erai ini ai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.
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VLIKo konferencija

kio aktuose paskelbtomis naujomis mintimis. Vakarų 
pasauliui pagrindinės žmogaus ir tautų teisės nebuvo 
naujiena, bet sovietų gyvenime Hefeinkio aktai buvo di
delė sensacija. Pats Venclova Vilniuje buvęs Helsinkio 
aktams prižiūrėti komiteto narys. Jo reikalavimai tiek 
įgrisę sovietų valdžiai, kad ji sutiko išleisti jį užsienin, 
kad mažiau jiems įkyrėtų, i

Ilgesnę paskaitą apie Helsinkio aktus skaitė teisi
ninkas Bronius Nemickas. Jis Helsinkio aktų nestudija
vo ir paskaitai nepasiruošė.Skaityti jis skaitė sklandžiai 
ir balsiai, bet paskaitos turinys buvo neišlygintas. Pas- ' 
kaitos pradžia buvo kviklinė, o pabaiga priimtina 
iš bėdos. Naujienos prašo autorių, kad duotų progos ir 
kitiems lietuviams susipažinti su Nemicko mintimis bet 
jis nesutiko. Jis siūlė duoti paskaitos pabaigą, 
bet nenorėjo duoti pradžios. Galimas daiktas, kad jį pa
veikė konferencijos dalyvių nuotaikos. Jis tvirtina, kad 
Helsinkio aktais pripažino dabartines Rytų Europos 
sienas, kada kiekvienas žino, kad tai netiesa. Jis paša- ■ 
kojo, kad dabartinės sienos nekeičiamos, tuo tarpu Hel
sinkio aktus pasirašiusieji atstovai tvirtina, kad jos 
keičiamos, bet taikiomis premonėmis. Jis pasakojo, kad 
prezidentas vienaip pasakojo t Baltuosius Rūmus pa- 
kviestiems lietuviams, o visaip kitaip pasakojo Helsin- j 
kyje. Dr. Bobelis, kuris Helsinkio aktus geriau pažįsta, 
negu politikai, gavo tikslias informacijas iš patiktėinų 
šaltinių. Keturiais metais prieš Helsinkio aktų pasira
šymą, kai Amerikos diplomatai Vienoje pasiūlė įvesti 
pagrindines teises į Helsinkio aktus ir rusai labai at
kakliai priešinosi ,tai Valstybės Departamento pareigū
nai informavo ALTą, kad Lietuvos sienų klausimus ne
bus liečiamas Europos saugumo ir bendradarbiavimo

Praeitą šeštadienį ir sekmadienį Chicagoje vyko 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto atstovų meti
nė konferencija. Dalyvavo 45 atstovai ir virš- 70 svečių.

Suvažiavusieji išklausė valdybos ir veikiančių ko
misijų pranešimus, aptarė pradėtus ir nebaigtus darbus 
ir paruošė planus tolimesnei veiklai. Daugiausia laiko I konferencijoje ir Lietuvos įjungimas Į Sovietų Sąjungą 
svarstymams praleido įvairūs ateities planai ir pradėti nebus sankcijonuojamas. 
darbai. Daugelis organizacijų sveikino suvažiavusius at
stovus ir linkėjo jiems sėkmės.

Būtų galėję išrinkti VLIKo valdybą ateinantiems1

A. Petrikonis Gėlės100 METŲ LIETUVIŲ DAILĖS PIONIERIUI

Utinis lietuvių gyvenimas jau 
buvo plačiai išsišakojęs. Jis ta
po aktyvia to gyvenimo dalimi. 
Jau nebuvo ir laiko pakanka
mai atsidėti vien tik teptukui ir 
drobei - teko dirbti visur, kur Į 
reikėjo inteligento kultūrininko/ 
Piešia iliustracijas ir dalyvau
ja redakcinėje kultūros alma
nacho’ "Baras” kolegijoje, ben
dradarbiauja "Vairo” žurnale, 
piešdamas mūsų politikų ir vi
suomenininkų šaržus.

Bet čia prasidėjo Pirmasis 
pasaulinis karas. Iš Vilniaus, 
frontui artėjant, evakuavosi į 
Rusijos gilumą. Prisidėjo prie 
Vyriausiojo lietuviams šelpti 
komiteto* veiklos- Buvo ir dirbo 
tarp lietuvių pabėgėlių Odesoje, 
Petrapilyje ir Voroneže. Kaip 
dailininkas tame laikotarpyje 
'daugiausia dirbo su šaržais. Jų 
daug nupiešė 1917 m. Petrapi
lyje įvykusiame visos Rusijos 
lietuvių seime.

j Voroneže jis dirbo lietuvių1 
mokytojų seminarijoje paišy- l 
bos mokytoju. Čia 1918 m. pra
džioje su eile kitų bolševikams 

i priešingų žymių lietuvių buvo 
= areštuotas ir įmestas į kalėji

mą. Laisvėje išlikusių tautiečių
* didelių pastangų ir 16-000 rublių 

. kyšio dėka buvo' kartu su visa 
suimtųjų grupe paleistas. Pir- ; 
mai progai pasitaikius su pabė-

A. Kučio kalba dail. Adomo Varno 
sveikinimo akademijoje

(Tęsinys) jnyje atsimuša; čia tau suradęs ^elonu grįžo Vilniun. Bet
< ir purvinas ruduo, kad net šalta lr. &a netru^us bolševikai atsku-
ir biauru darosi bežiūrint, čia Trumpą laike dėstė Vii-
* *- — ~ 3 niaus lietuvių gimnazijoje, kc-
ypatingai saulės "šviesą nuda- mėnesius Jo paties $yor-
žoz čia tau prietema, tamsios . -
naktys, be <žiburių ir su žibu-, 1 ' .
riais; čia aušros šviesa kcVoja me^ pradžioje apsigyvena lai- 
su hmnos . tinojoje Lietuvos sostmėję.

• — - • - I Kaune Adenas Varsas buvo

Atgimusios lietuvių tautos 
dailininkai, nors jų tada vos ke-( Bronius Nemickas, kai nori, tai gali paskirti dau-

s/|giau laiko, klausimui pastudijuoti ir duoti gerą studi- j bonijų salionuose matytą dailę
- į pačią Lietuvą,

H bebuvo, pakreipė dvaru ir kle- ŠaIt?S ŽiemOs ir ?Ūg0S

>. t. L. • x -ii --j- • -i • ' • i a j- jų, paremta duomenimis, bet ne kviklme nropaganda.lk-itakrvptimi-metams, bet visą ta reikalą atidėjo iki sausio 14 dienos. |.f, . - ,. _ . . - n£- -v - . * ....... Kviklys visus savo marijonų dienraštyje skelbiamus ir j jos gamtą, sukurdami tuo pa-
nutylimus įžanginius rėmė brežnevine propagandine “u savitą stilių. Vienas iš lie-

, tai nutarė vaiayoos Rtik Naujienos Dr. Bobelis, ambasadorius Gold- ‘uv^. s°diečių kausil* Pir™ųjų “
---------------------------------- --------- Tuo tarpu bus laiko . n.i. vaia _ dailininkų yra ir Adomas Var-

Suvąžiavusieji suabejojo vieno atstovo įgaliojimais, 
šitas klausimas nebus, išaiškintas, tai nutarė valdybos 
rinkimus atidėti vienam mėnesiui.
nustatyti atstovo įgaliojimus ir organizacijos vadovybės 
galės duoti tikslias instrukcijas.

Valdybos rinkimų atidėliojimas gali sukelti kalbų, 
l>et 'praktiškai išeina daug geriau, jei organizacijos ži-1

■ no,, ką--jos iš tikrųjų pasižada daryti ir. ko. nedaryti. Jei
gu, pi^anizaci jos atstovai tiksliai nesusitaria, tai tada 
gaunasi sunkumų, kylą bereikalingi nesusipratimai. Vi- 
šnęjmet įreiig. kiele .palaukti ir išaiškinti šūtarimus, kad 
įyeftąu būtųrgaliiųk darniau dirbti.*
*'~i- Visu6inėt susitarimas'esti daūg našesnis, jeigu pa
vyksta aiškiai susitarti,

Įdomiausias buvo VLIKo pirmininko pranešimas. 
Jis kalbėjo visos VLIKo vadovybės vardu, nes statutas 
įpareigoja kiekvieną VLIKo narį būti atsakingu už vi
sos vadovybės veiksmus.

VLIKo konferencijoje buvo skaitytos dvi paskai
tos. Du pranešėjai padarė du skirtingus .pareiškimus, 
kalbėdami apie tą patį dalyką. Kalbėjo Tomas Venclova rikos ir Vakarų Europos valstybių pozicija... 
ir Bronius Nemickas. Abu kalbėjo apie Helsinkio aktus 
ir jų reikšmę kovoje už Lietuvos laisvę. Venclova pami- Nemickas, nepasiruošęs rimtai, paskaitai, atgiedojo pa- 
nėjo, kad Helsinkio aktai sukėlė didelį susidomėjimą ne Į skutinę savo giesmę. Ištisą metą praleidęs visą savo 
tik Lietuvoje, bet ir visuose sovietų karo jėgų užimtuo- energiją kovai su įtakingesniais tautininkų veikėjais,

nutylimus įžanginius rėmė

ganizuotoje paišybos studijoje 
ir, lenkams užėmus Vilnių, 1920 

_   a metų pradžioje apsigyvena lai- 
su lempos šviesi Pasaulio įkū- kinr°ieJe Lietuvos sostinėje.' 
rimas - gamtos paveikslai; siau-į . Kaune Addmas^A ąrsas buvo 

*•- *_______ - -, visur reikalingas. Pačioje pra-
dzioj e jis įsteigė savo privačią 
dailės studiją, Tuo pačiu meta 

'gamtos paveiksle Bulviakasis, ėmėsi kartiJĮeno kūrėjų drau- 
"• • • - gija. Tai buvo .lyg ir kultūros

ministerija, nes-ji,davę pradžią 
__  __ _ it-LiėtUv&kfįa^rtii,-ir.Eserai, ir 

mūsų atkalnius- žiūri ir ranko-;P?S?^§?> mokyklai, ar įpaišybos 
mis suptoji: Lietuva, taigi čia k.ųti^^sdviejų metų
tava paama” (“Vilniaus žili-iins” , t?po.KajĮnOnHieno mokykla. Jau- 
1907 m; vasario 16). : .:::^utėš.HetuviKtą®aūw®es švie-

|timo ministerija visaA'meno sri- 
Carui Mikalojui II paskelbus tada faktiškai tvarkė per, 

amnestiją,, dailininkas grižo iš-Meno kūrėjų draugiją, kurios 
antrosios tremties ir. apsigyve-ientuziastiškū -organizatorium iri 
no Vilniuje, čia kultūrinis ir po. pirmininku Kuyb Adomas Vari 
------- - — nas/Jo artimiausiais talkinikais 

ką Nemicko dabartinės tarptautinės padėties nesupra-'toje draugijoje - buvo Balys 
timą, nepajėgumą nustatyti faktus ir nesugebėjimą pa-[Sruoga, Stasys; Šilingas,; Faus- 
daryti logiškas išvadas. Jeigu jau paruošiamieji gings-,1^5 Kirša ir Juozas Žilevičius- | 
niai buvo toki bloga, kaip Brežnevo skelbta propagan- ^Bua dau^au) 
da, tai kuriems galams-lietuviams' ruoštis i Madrido T —- 
konferenciją. O Nemickas vis dėlto baigė savo paskai- dami Amerikos padiktuotų taiį

brežnevine propagandine &u *r savitą stilių. Vienas iš lie-

bergas, senatorius Dole kėlė aikštėn kitą Helsinkio ak. j 
tų pusę. Jie atskyrė propagandą nuo susitarimų, tuo 
tarpu teisininkas Nemickas daugiausia vadovavosi kvi- 
kline propaganda, nemokamai sėjama lietuvių tremti
nių tarpe. Joks rimtas teisininkas . propagandinėmis 
mintimis nebūtų pasinaudojęs. .

Laimė, kad salėje buvo Dr. Kazys Bobelis, kuris ne 
tik sengėsi surinkti tikslias žinias apie Helsinkio prob
lemas ir ginčus su sovietų valdžios atstovais, bet jis bu
vo nuvykęs Į Belgrado konferenciją ir žino, kaip ameri
kiečiams teko rautis su sovietų diplomatais kiekvienu 
svarbesniu klausimu. Bobelis žino koką įspūdį sovietų 
atstovybei padarė sen. Dole atvykimas. Tai buvo savo
tiška bomba, kurios sovietai nelaukė.

Dr. Nemickas kalbėjo ištisą valandą, c Dr. Bohe. 
.liui ir visiems kitiems konferencijos dalyviams gorėju
siems paklausti Dr. Nemicką, kodėl jis naudojasi sovie- 
tine propaganda ir įtarinėjimais, o nesinaudoja Ame-

nas. Tumas- Vaižgantas prieš Cia“<:10S ^ones .doros ir 
72 metus, apžiūrėjęs lietuviu ““^ audros _ gamtos pavei- 
dailės parodą, taip rašė: -1Me; dldybe’ rūstybė,, ramybė -

“Visa paroda — tai gamta,'.. . . .- --
gamta ir gamta. Mūsų dailininJ naB^nis. - • • -_ a» ką nori, 
, . , . . * __ _ - N atrasi apmfa iv* VnLiokai, kaip susitarę, nors kits ki
to' ir nepažįsta, padabino paro
dos sales gamtos grožybėmis, 
saulės, mėnesio ir žiburio švie
sa įvairiausiuose pavidaluose.

čia tau besislepiantis pavasa
ris baigia pavandenavusį snie
gą tirpyti; čia tau skaisti vasa
ra medžiais ir pievomis žaliuo
ja ir upių zerkoliniame vande'

vis atrasi gamtą,' ir kokią gam
tą? Tą mūsų lietuvišką gamtą,

(Bua daugiau)

Po Dr. Bobelio kalbos susidarė įspūdis, kad Dr. B. — Japonai, 30 mėtų prisilaiky:

tą, patardamas rimtai pasiruošti Madrido konferenci- kos sąlygų, nekalbėjo' apie rei- 
jai. Kuriais sumetimais imtis tokio žingsnio? Ogi to-Įkalą padidinti savo apsaugas j 

... .'dėl, kad Helsinkio aktų nagrinėjimo metu, pavergta lPraeitą sekmadienį japonų spsid 
se kraštuose. Jis pabrėžė, kad ne tik rusų užimtoje Lie- bigė politinę savo karjerą silpnai paruošta paskaita. Lietuva gavusi daug propagandos. Argi dėl propagan- da j®u.Prabflo reikalą su-:

tuvoje, bet ir kituose kraštuose žmonės domėjosi Helsin- Dr. Bobelis, gavęs tiktai 8 minutes laiko, parodė visiš- dos verta leisti tiek daug energijos? stiprintu Japonijos apsaugas ir

kos sąlygų, nekalbėjo apie rei-

ELZBIETA KARDELIENE

VIEŠNAGĖ KALIFORNIJOJE
(Tęsinys)

1967-XI-29 d. jam mirus, poeto šeimos ir spe
cialaus komiteto rūpesčiu išleista Pr. Lemberto 
atminimui jo poezijos rinktinė vieno labai išgar
sėjusio jo eilėraščio, virtusio lyg ir liaudies daina, 
“Tau sesute” vardu.

10 metų mirties sukaktuvių proga išleista Pr. 
Lemberto žodžiais, kompozitorės Giedrės Gudaus
kienės populiarių dainų ciklas '‘Metų laikai”, pa
skyrusi dainuoti solistei Lucijai Mažeikienei.

MUZIKE ONA METRIKIENE
įVieną popietę, Aliodijos pakviesta, mus ap

lankė Amerikoje gimusi lietuvaitė kompozitorė, 
išsimokslinusi konservatorijose, puiki vargoni
ninkė, chorvedė ir pianistė Ona Metricks kartu 
su rašytoja, mokytoja, politinius mokslus baigusia 
visuomenininke Klevą Vidžiūniene, kurios straips
nius ir apysakas dažnai paskaitau laikraščiuose 
bei žurnaluose.

Įdomu, kad kompozitorė O. Metrikienė para
šė muziką “Kūlgrindai”, pavadindama ją operete 
“Paparčio Žiedas”. Tuo pačiu siužetu kiek anks
čiau “Kūlgrindai” parašė muziką čikagiškis mu
zikas Jurgutis, kuri buvo “Pirmyn” choro pasta
tyta ir dideliu pasisekimu sudainuota Čikagoje 
ir Toronte

j Savo sukurtą operetę — klasikiniame stiliuje, 
lietuvių liaudies dainų motyvais skambančia mu-' 
zika — kompozitorė mums paskambino, o Klevą 
Vildžiūnienė gražaus tembro savo kontraltu pa
dainavo raganos partiją, kurią ji dainuos spek
takliuose. i

Operetės premjera buvo numatyta (ir, berods, 
jau pastatyta š.m. spalio mėn.) didesnėje salėje 
Los Angelyje. Režisorium pakviestas profesiona
las aktorius žemaitis ir dirigentas su orkestru 
bus amerikonai.

Štai turime ir “Kūlgrindos” siužetu sukur
tas dvi operetes.
PAŽINTIS SU KALIFORNIJOS LIETUVIAIS

Turėjau dvi malonias progas pažinti švento
sios Monikos ir jos apylinkių lietuvius. Kartą 
p. Vanda Griškevičienė sukvietė svečius, išlydėda
ma viešėjusią pas ją savo dukterį Lili Į Filipinų 
salas, kurios vyras Donald Trembly yra Maniloje 
Amerikos konsulu.

• Svečiai netilpo namuose ir jų buvo pilnas net 
sodas. Vaišinomės nepaprastai pagamintais, tik 
Kalifornijoje įmanomais gauti skanumynais, ger
dami saldžius ir stiprius gėrimus.

Sutikau čia mūsų Lietuvos Valstybinio teatro 
operetės solistę, gražuolę Sofiją Kudokiehę, iš To
ronto čia atsikėlusį gyventi I. Daugėlą su savo 
žmona.

Pažinau iškiliuosius Santa Monikos lietuvius

veikėjus Emilijų ir Juliją Sinkus, mūsų talentin
gąją rašytoją Alę Rūtą, kuri antrojo mūsų susi
tikimo proga (ačiū jai) padovanojo man naujai 
išleistą, labai Įdomią savo knygą “Laiškas Jau
nystei”.

■ Antras didelis lietuvių susibūrimas buvo 
vieną sekmadienio popietę p. M. Vaičiūnienės cit
rinų, apelsinų ir kitokių įvairiausių vaisių sode — 
metinė gegužinė, kurią kasmet vasarą suruošia 
Santa Monikos lietuvių klubas, su pirmininku A. 
Markevičium priešakyje.

Visiems, turėjusiems bilietą tik.už 4 dolerius, 
buvo duodami skanūs sotūs pietūš, pyragai, kava, 
buvo, žinoma, ir įvairių rūšių gėrimų.

Pilname sode, nors ir negailestingai kepina- ; 
ini karštos saulės, linksmai vaišinosi svečiai, su
važiavę net iš tolimiausių apylinkių.

Gal aš tik viena baiminausi, kad nebeišeisiu 
gyva iš to rojaus sodo, gavusi saulės smūgį. Tru
putį atsivėsinus sodo krūmuose, išėjusi vėl Į saulę 
susipažinau su Lietuvos generaliniu garbės kon
sulu V. Čekanausku ir su jo ponia Janyna, daini- 
ninke-soliste, su žymiuoju rašytoju J. Gliaudą ir 
su jo ponia.

Dr. L. Trečiokas supažindino mane su dr. Jo
nu Jurgučiu ir jo žmona, kuris esąs ortopedas, žy
mus kaulų specialistas, turįs savo kabinetą San
ta Monikoje.

Pažinau architektą Joną Muloką ir jo po
nią. Ji man papasakojo, kad jų sūnus mokosi Vil

niaus universitete medicinos fakultete.
Buvau supažindinta su atvykusiu į Los An

geles iš okupuotos Lietuvos rašytoju Sirijos Gira, 
kuris mane maloniai pasveikinęs pasakė net kom
plimentą, kad nors Vilniuje dabar ir gražūs Ope
ros rūmai, bet tokių solistų kaip buvo anksčiau 
dar neprisiauginta.
K

Įdomiai kalbėjausi su Antanu Audronių, su 
žurnalistu Vladu Bakūnu, kuris prie progos įrašė 
su manim pasikalbėjimą lietuvių radijo valandė
lei, ir su daugeliu kitų “naujieniečių”, kurie prašė 
mane daugiau rašyti “Naujienoms” apie Montrea- 
lio lietuvių gyvenimą.

Reikia pripažinti, kad Kalifornijos lietuviai 
nepaprastai draugiški, malonūs ir svarbiausia 
nuoširdūs. !

Su kuo tik pradedi kalbėtis, tuoj kalbina at
važiuoti gyventi Kalifornijon ir taip puikiai ap- 
skaičuioja, kad net ir pensininkas čia gali pui
kiausiai pragyventi iš savo gaunamos tik valsty
binės pensijos..

-Ypač buvęs torontietis S. Daugėla, ačiū jam, 
jau kalbina ponias pradėti rūpintis mano persikė
limu į Santa Moniką.

O p. J. Sinkienė linki man, jei jau nevisai ap
sigyventi, tai nors vasaromis atostogauti Santa 
Monikoje.

(Bus daugiau)
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DK. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telet. 695-0533

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wesfchwer Community klinikoj 
Medicinos direktoriui

1738 S, Hanheim Rd., Westchester, IL
MALAJUOS: 3—8 darbo dienom ji 

kai antra šeštadienį 8—3 vai 
Tel : $62-2727 «rbe 562 ?72C

. EL. — BE 3-5893

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

3907 Wwt 103rd Strtt) 
Valandos pasai kusi turimą

HR. FRANK PLECKA 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
, /61B W 71 St. Tat. 737-51^

* ’’krina akis Pritaiko akinius u 
^contact lenses”’

agaj susitarimą, uždivyta lt

DR. LEONAS SEIBuTIiSj Magdalena B. Stankūnienė

je gvveno įvairių tikėjimų 
įvairių kultūrų žmonės. Jų 
bos niekas nežino. Vienoje 
los oloje rado kelias dešimtis Į 
išraižau akmens tentelių. 
Tai savo rūšies ieroglifai, ku-

ir I 
kai
sa-; .M.’SlrtiNKLvlV

Našliy ir Našliukiu klubas šaukia 
visus narius į metinį susirinkimą. Bus

rių niekas negali įskaityti Tas i svarstomi svarbūs klubo reikalai ir 
! renkama nauja valdyba. Susirinkimas 
* įvyks Saulių namuose, 2417 W. 43rd 
: St., gruodžio 14 d., 1 vai. popiet. Po 
susirinkimo — vaišės.

V. Cinką, rast.

lenteles tyrinėję mokslininkai 
tvirtina^kad savo laiku saloje 
gyvenusi Maori tauta. Kada jie 
į salą atplaukė — niekas 
žino.

ne~

MoMsbninkai išaiškino, 
sala jau turi 10 milijonų 
tų. Jie sprendžia iš akmens pa 
viršiuje esančių akmens ang
lies mišinio. Jiems padeda sa
los paviršiuje vietomis esan
tis žemės klodo storis. Dar ir 
šiandien salos paviršiuje yra 
daug akmenų. Vietomis žaliuo 
ja žolė, bet reta. Geros žolės 
gali pamatyti' tiktai vieto
mis.

kad
me-

• Daugelis klaidingai galvoja, 
kad Londono rotušės laikrodis 
vadinasi Big Bern Tuo vardu 
vadinamas varpas, mušąs valan
das. Jį įtaisė Sir Benjamin Hall 
ir nuo to kilo jo vardas.

♦ Pirmieji ispanų kolonistai 
Amerikoje pradėjo rūkyti taba
ką, nes manė, kad tai geras vais
tas nuo' galvos skaudėjimo.

• 1952 m. laivas United States 
perplaukė Atlanto vandenynąJeigu sala galėjo iškilti prieš

10 milijonų metų, ką man pa-1 vala’ndų 7/ 40

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Jis yra man pasakęs: Gana tau mano malonės, nes mano jėga tobo- 
pasireiškia silpnume. Todėl aš mielu noru giriuosi mano silpnybė-lai

mis, kad Kristaus jėsa gyventu manyje" — 2 Kor. 12:9.
Brangūs prieteliai, tikėkime, kad ištyrimai, persekiojimai ir sielvartai 

ateina į mus Dievui leidžiant, mūsų naudai. Žinokime, kad Tas, kuris rody
damas savo meilę, priėmė mus. suteikė mums dali savo šventosios dvasios ir 
pavadino savo sūnumis ir dukterimis, žino visus mūsų reikalus ir rūpinasi jais, 
ir dėlto leis ateiti ant mūsų tik tokiems patyrimams Ir pagundoms, kurios 
tarnaus mūsų aukščiausiai gerovei. Jėzaus Kristaus Apaštalas Povilas, kuris 
labai daug kentėjo, dar sako: “Todėl aš turiu pamėgimą savo silpnybėse, 
niekinimuose, varguose, persekiojimuose ir priespaudose dėl Kristaus”.

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

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

\ INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. an trad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vai. vak.
Ofiso telef.; 776-2830 

Rezidencijos telef.: 448-5545

£š gėlių ciklo — aliejus 1974
I -------------------------------

RAŠO VLADAS RASČIAUSKAS

, VELYKŲ SALOS PRAEITIS

oK. v Y T. TAURAS
GYDYTOJAS IR C.^IRURUAS

«hdrarpraktika, MOTERĄ jj9
I 2652 WEST 5yth P'JF* 

TeL PR 8-1223
JF1SO VaX.: pirm., antiad., treciai 

r penkt. 2-4 ir 6-8 yaL vak. šeštadir 
2-4 vai. popiet ir' k to įsi k 

< pagal susitarimą.

ja akmenyje išraižytus seno
vės salos gyventojus ir jų dva
sią. Dabar jie išaiškino, kau 
seni šios salos/gyventojai tikė
jo, kad labai senais laikais 
žmonės skraidė.kaip paukšiai.

sakė senas 60 metų amžiaus 
salos gyventojas, kuris apie 
jos praeitį aiškino riek, kiek ir 
aš, tai žmonių Saloje jau būta 
prieš 30,000 metų. Tai rodo 
salose pasilikę^ žmonių griau
čiai ir kaukuolės.

Vienon oidįtjūr man pasiūlė 
įlįsti ir paklusti kaukuolės, 
Jdek jos metę-turi. Atsiklau
piau, galvą Į olą įkišau, pama
čiau, kad visur tamsu ir kad 
visą laiką reikia šliaužti, tai 
olon ir -nelindau. Pasikėliau 
vieną kaukuplę, vieną ranką 
pajudinau, pražudžiau ir ban
džiau krūminius dantis, bet jie 
nejudėjo. Matyti, kad žmonės 
ten mirė jauni.

(Bus daugiau)

minučių, šis rekordas iki šiol 
nėra sumuštas.

• Garsusis kiniečių meninin
kas Huang Erhnan 1920 metais 
pradėjo paišyti gėles ir peteliš
kes liežuviu ant šilkinio popie
riaus.

• Žemės diametras yra 7,926 
mylių.

WISE

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tek 727-8601El’DEIKIS

DAIMIDGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽLAUSLA LaIDOJIMO ĮSTAIGA

Dabartiniu metu visi domisi 
praeitimi. Kai aš gyvenau Pa
nevėžyje, tai bent mali atrodė, 
kad niekam praeitis nerūpėjo. 
Man labiau.rūpėjo tik -ta vieta, 
kurioje gyvenau ,o dažnai mėg
davau pasvajoti apie ateitį.Bet Vienoje.vietoje rado akmenyje 
ne tokią jau tolimą ateitį, o tik iškaltus kelis žvėris. Vienur 
tai rytojaus. 4 skraidė dideli katinai,kitur nu

Kai važinėju po pasaulį, tai pieštos žuvys su sparnais, o 
*dabar stebiu žmones, besirūpi- dar toliau ir žmagaus spar- 
nančius praeitimi. Net ir Pa- nai. Tai galėjo būti tokia to 
neyežin nuvykus, pastebėjau, laiko menininko fantazija. Jis 

' Aparatai - Protezai M537bai s^vo draugus, besiknisančiuš į įsivaizdavo žuvį su sparnais..
dažai. Special; pagalba L j|om* Į tai, kas buvo Panevėžyje, kai , tai ją ir nupiešė. Kitas meni- 

.u i L Į '' ja§ mažas buvau. įninkąs pridėjo sparnus žmo-
_Tas. pats šiandien darosi ir Į gui ir iškalė juos akmenyje.

Bet Dabar į salą važiuoja įvairūs 
. istorikai, fotografuoja špar- 

tinka kasdienybė ir netolimas•« nuotuš žmonės ir vežasi namo, 
rytojus*. Wlykų saloje taip pat Seloje buvo keli istorikai, tr 
pastebėjaū žmonės, besirūpi- kybinihkai," kurie tvirtina, kad 
nančiuš tos salos praeitimi, seni salos 
Kaip jie tą praeitį sužinos — kad Dievas buvo sparnuotas. į 
sunku pasakyti, bet yra specia-, Žmonijos istorijoje būvd toksi 
listų, klirie važinėja po salą, laikas ,tai todėl ir piešė tokius; 
lenda į olas-, daužo jas specia- dievus.
liais plaktukais ir nusirašinė-j Vienas dalykas' aiškus, salo-

gyventojai tikėjo

Buy a car no larger or 
more powerful than you 
need. *

Deal be a Bom Lcseri

O HTHoPEJJA2>r  HOT Ezj sTa

MOVING
ApdrauJtu p*rkr»u*tym«r 

ii Iviiriy atstumu,

ANTANAS VILIMAS
Til 376^1882 lrb« 378-5996

Leidimai — Pilna a pa ra ūda 
ŽEMA KAINA 

JL ŠERĖNAS - 
Tel. WA 5-8063

SOPHIE BARČUS
RABIJO IfclMOS VALANDOS 
: V'
Vls^j proęnmot H W0PA, 

1490 kit A. M.
LHtaHfy kilbai kasdieb nub į>ir- 

madrenio iki penktadienio 2:00 
—3:30 yaL popiet šeštadieniais 
tr sekmadieniai tmo 8:38 iki 9:30 

ryto-,

- Vadėj! Aldona Daukm 
tkhh- HEmTock 4-24U

HS9 So. MAPLEWOOH Avf 
CHICAGO, ILL. 60629

įtį, chiuįi.- vl 6C8r Į
- PRotp^f 8-5084 ' ■ x.
— ■ .

’ PŽRkžAUsYYMAi '< į

KAROLINAI TURKEVIČIENEI

East Chicago (R) LB Valdyba

Forging Fuel Economy

%

2IM North

*
1

%

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Didžiausiai kailių 
pasIHr-t -.j

iKmšniN*
r-' 7R.V5M»

tei žinote asmbote, kilrlt 
gal^lŲ ūžBkiakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti pį adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

kitose pasaulio vietose.
man dar ir šiandien labiau pa-

New Quiche Made With 
North Carolina Apples Lietuvoje mirus, sūnui Juozui ir žinčhai Stasei, seseriai 

ir East Cricagoje sūnui Įgalini su žmona Mary ir 3 anūkams 
nuoširdžiausią užuojautą reiškia

TĖVAS IR SŪNUS' 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
i t f 2533 W. 71st Street 
4 » 1410 So. 50th Ave., Cicero
r Telef. 476-2345

^YS WOOERHISKO' KOPLYCIO*
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMBULANCI 
PATARNAV* 
MAS DIEN# 
i* RAKTIeip.vft 

aid otų vių 
Ir* Kloni 

tad jo*

fŪRIMfe 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEŠTI 
DALYSE.

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. The fuel gas is being saved at Chevrolet’s Detroit 
Gear & Axle plant in a simple metal testing procedure being 
performed here by Hazefla Fuqua. The electronic apparatus 
identifies pinion gear forgings which need to be heat treated 
before they can be m neb med. Formerly all pinion gear forg
ings were put through the heat treating ftimace. By selecting 
only the ones which need the heat treatment, some three 
million cubic feet of gas per mooUk-ar 36 suHtoo cubic

ANTANAS M. PHILLIPS
COMAS LAURYNĄ'? LABANAUSKAS

<02 So. LfrUANlCA AVENUE. Phone: YArdi 7-346

BUTKUS - VASAITIS
.So. .;Oth Ave, Cicero, HL Phone: OLympic Z-llMJJ

PETRAS BIELIŪNAS
3AL1FORNIA AVĖ. Pbonc: LAfayette S-3&73

GEORGE F. RUDMINAS
So UTUANICA AVĖ T»L YArit M13M1A

tablespoon fresh tėrnun 
Jūfcė

tablespoon sugar 
cup (2 ounces)shredded 

Cheddar cheese
eggs, beaten 
cups light cream or milk 
Pastry for single-crust

9-fAch pie

Orchard-fresh is the perfect description for the Red and 
Golden Delicious apples from North Qirolma, because thaUa 
exactly what they are. These Southern gems are the first of the 
year’s really good eating apples to come to market and are 
available from August through October.

North Carolina apples will serve you wdl in a fabulous 
Apple and Sausage Quiche. The flavor combination is over
whelmingly good, savory yet lightened by the fresh apph* ** 
the dish. Try this for a change-of-ptce main dish at your table.

Fresh Carolina AppM Qufche
pound bulk sausage
cup chopped fresh

onion
teaspoon dried leaf 

thyme
Red Delicious apples,

pared, cored and cut
into 1/2-inch cubes
(1 1/2 cups)

large skfHet cook sausage, onion arid thyme until sausage 
h browned and onion is tender, about 10 minutes. Remove 
from heat; drain off excess fat. In bowl toss apples with lemon 
juice and sugar. Add prepared sausage mixture. Cheddar cheese, 
eggs and cream; mix well. Line a 9-inch quiche dish or rde 
piste with pastry. Turn apple ihixture into dish. Bake in 350^F. 
oven 40 to 45 minutes, or until custard fe sut. Let stand 19 
minutes before cutting to servą.

'Makes: 6 servinp. ,

4
2

tn

STEPONAS C LAUB IB WN0S

WES'! riTkKK «.^p«t>Uc 7.121
1314 WEST 2JW PIzACR Vilkei* 7-«T>
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. P«Jo« Hilh, PL 974-4411

MR4 Se. HALsTlCD STREET Phew: TArii Mill
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PILIEČIU KLUBAS

Amerikos Lietuvių Piliečių Julia Sačauskas ir Joseph Ra- 
Pašaipos klulm priešmelinis na- mai^iuskas sumainė aukso žie- 
rių susirinkimas įvyko lapkričio delius lapkričio 27 d. 7 valan<lą 
19 d. Anelės Kojak salėje, -1500 vakarė laike šv. mišių Gimimo 
So. Talman Avė. Pirm. Paul Ma- švenčiausios Mergelės Marijos 
silionis atidaręs susirinkimą parapijos bažnyčioje. Pats kle- 
prašė visus prie tvarkos. Nuta- bonus Antanas Zakarauskas su
linių raštininkės protokolas per- rišo neatmezgamu mazgu, kurie 
skaitytas ir valdybos raportai vienas kitam pasižadėjo mylėtis 
vienbalsiai priimti. Finansų ras-, ir globotis ligi mirties. Tai am- 
tininkė pranešė, kad serga Jad- žinąs abiejų prižadas, 
vvga Rumbutis ir Helen Wen- 
geliauskas. Klubas linkėjo joms „ 
greitai pasveikti. Taipgi klubas 
nutarė pasveikinti su ] 
šventėmis Naujienas, ] 
radijo vedėją ir Dariaus-Girėno 
veteranus.

Išrinkta knygų revizijos ko
misija: Ban ir Stella Yurėnai, ir 
Joseph Povilonis. Komisija sau
sio 15 d. 4 vai. popiet susirenka 
pas Bernice žemgulis.

1079 metams klubo valdyba 
likosi ta pati, būtent: pirm. Paul 
Masilionis, vicepirmininką?, bus 

/išrinktas sausio mėnesį, nes bu
vusi vicepirmininkė yra mirusi 
(tai paaiškėjo po klubo susirin
kimo). Nutarimų rast. Rožė 
Didžgalvis, finansų rašt- Bernice 
Žemgulis, kc’ntrolės rašt. Jose
phine Masilionis, kasos globėja 
Jennie Povilaitis, kasierius Matt 
Povilaitis, koresp. Rožė Didž
galvis.

Sekantis klubo susirinkimas 
įvyks 1979 m. sausio 21 dieną 
aukščiau minėtoje salėj e.

Vėliau sekė vaišės — malonus 
pobūvis ir buvo pasveikinta gim
tadienio proga Josephine Masi- 
Jionis. Sudainuota Happy Birth
day’ ir visa valdyba linkėjo vi
siems linksmų Kalėdų ir sveikų, _
Naujųjų Metu., • |pietinės~apylinkės, Naujienų rė-

' Rože Didžgalvis, koresp. mėjas, mus pradžiugino savo

RETOS IŠKILMES KLUBE

Jaunoji buvo gražiai pasipuo
šusi. Buvo 4 poros pamergių ir 

Kalėdų |PabroIiM: pi|mtaji buvo Josc-

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J.

030 dolerių. Talkos vedėjas yra 
Puvilas Vaitonis.

Montrealio lituanistinės 
mokyklos Kalėdų eglutė bus 
gruodžio 17 d. 3:30 vaL šv. Ka-! 
zimiero para p. salėje, Visuome
nė kviečiama. Programą atliks 
mokiniai.

— Horoscopes or Astrological 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St., Rm. 1717. Sies kal
bame lietuviškai. 782-3777 or 

į 925-8392. Professional Member 
■ American Federation of Astro
logers. (Pr-) j

i — Kelionių j Vilnių 1979 m.
— Lietuvių Prekybos Rūmų jau paruoštas?Marius Kiela: 

kalėdinis narių susirinkimas bus 
šį trečiadienį^ gruodžio 13 d., 
7:30 vai. vai. Dariaus — Girėno* 
salėje. Charles V. Austin rodys

Barčus j P*1*116 lr ^c*er J^ėnai, Alberta* apsilankymu. Siusdamas kalė-jnos yra siunčiamos susipažini 
-Girėno*J.J^nna įkarai, Brigita lamo- kinius sveikinimus ir Naujųjų1 mui 2 savaites nemokamai. >

šiūnas ir Zigmas Žilionis, Gra
žina ir Jokūbas Grožiai. Vestu
vių puola vyko Royalty restora
ne, .‘1810 W. 63rd St. Prisirinko 
pilnas svečių-viešnių ir linksmai 
kėlėme šampano taures į jauna
vedžių sveikatą, sudainuota “Il
giausių ir sveikiausių metų*’.1 
Taipgi klebonas A. Zakarauskas Į y 
pasveikino ir palaimino jaunuo
sius ilgiems metams geroj svei
katoj ir laimingai gyventi. O ųuette Parko atsiuntė kalėdinę 
muzikantas K. Vinskus rėžė pol_ j kortelę, o gerus savo linkėjimus 
kas iš peties. Visokių gėrimų ir parėmė $5 auka. Aug. Jakscht 
valgių buvo užtektinai. Aš nu
girdau, kad jaunieji žada išva
žiuoti į Floridą medaus mėnesį 
praleisti. Aš nuo savęs linkiu
daug laimės, geros sveikatos P<^J [r prisidėdaim prie priešk^ėdi^

Metų linkėjimus jis pratęsė pre
numeratas A. Butrimui, V. Bu
trimui ir poniai Havel, gi pratęs
damas be raginimo savąją pre
numeratą, įteikė $17 auką. Dė
kui už vizitą ir auką. Buvo ma- 

jlonu girdėti, kad jo žmona 
j sveiksta ir žymiai geriau jau
čiasi.

— A. Kavaliauskienė iš Mar-

atsiuntė du dolerius už kalendo
rių. Dėkui.

— Lietuvių Pensininkų Sąjun
ga, remdama lietuviška spaudą

nams Julie ir Juozapui Rama
nauskams. Vestuvių dalyvis

nių nuotaikų kėlinio, paskyrė 
Naujienoms dvidešimt penkių 
($25) dolerių auką ir. ją įteikė 
Sąjungos pirm. S. Vanagūnas. 
Dėkui valdybai ir visiems na
riams.

— Stasys Batūra iš Chicagos„ J. NAUJŲ SKAITYTOJU VAJUS
tį.- ,wT i.'-!-• L wĮ». ^-V i-,.- * Li ? \ i J - ' .

Naujtenų1 vadovė ;lr Plafelino^vafai^ mlMfa ireipfsdskaf

— Stasys Vilkas, Detroit, 
Mich., savo sveikinimus ir gerus 
linkėjimus besiartinančių šven
čių proga parėmė §5 auka. Au
ka Augustinas Pranckevičius iš 
Marquette Parko įteikė ?3 už 
kalendorių. Dėkui.

— Dėkui Antanu Andriulio-
- t' . ■ ■ - L -’ ■

niui iš So. Bostono už šventinius
uos pirmūnų. pavyzAiziuis, pinunimt sį Amerfk©S IfetUViŲ dienfaStį t . ' — -■■ -
SH-jųo^susipažįstant.^Jt: iprenuinenwjant^ tikilu;-sudaryti^nenutrūk-1 pat dėkui Ą,.Kėkštui is Ornahps 

yįę pit.4 ^'fpįod**-- ^eiritos I a* 4 .___ 2_____
taip' pat pavergtos Lie os ir jos žmonių gerovei, ben _______
riekiant Lietuvos neprikiaiuomjbėi: atštMjmOIūrfrisuotino lietuvišku reL 
kalq renesanse. : < •
rvpat; \

Bkaitytį ir; platinti Naujienas, ^triri^meęenatiįrijąrie prisidėjo prie Pla
tinimą vajaus labai, vertingocūs.darananm - naujlerps-įkaitytojamo.;. -

17350 : Gulf.. BfvcL, St Petersbutgy FL 3370$; .tėL .B1&-—391-9753,' paskyrė 
trijų ’ atds^tdžO * dviems ūssmėnfms. Laimingieji 'tur$s progos "būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis, privačiu paplūdimiu.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės- skUtirs “Aplink mus ir mūsų ramus” 
totorė M. Miškiijytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. ; 'SWF

•Visas ir visus kviečiame 1 ditSUJų talkų..

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų reikalraa 
pnžoma pasinaudoti žemiau eeančloinią atkarpomis.

ĮŲžjj-įrL atsiustus prenumeratos 
pratęsimo’proga. •

. — Inž. Domas Adomaitis iš 
Marguette^Bąrko, Čiurlionio,ga
lerijos direktorių .tarybos ..pirmi
ninkas, . pratęsdamas prenugie- 
rają, kartu su sveikinimais ir7 
gerais- linijiniais^ atsiuntė ;,-$7 
.auką. Tos apylinkės tautietis už- 
sis'akė Naujienas vieneriems me* 
tartis ir atsiuntė $2 auką; bet 
pavardės prašė neskelbti. Dė
kui. Visi skaitytojai prašomi 
remti' Naujienas ir jas platinti. 
Visi • lietuviai kviečiami su jo
mis susipažinti ir užsisakyti. 
Platinimo vajaus proga Naujie-

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

LINKSMŲ

(312) 737-1717. (Pr.)

ČIKAGOS LIEK JŪRŲ SKAU- 
TU A ruošia savo Kūčių Vaka- 

kalėdinius filmus. Programoje buv. p. Vaičai-
dalyvaus Živile Numgaudaitė ir salėje, 4258 So. Maplewood, 
Liucija Ambrosiniene. Vaišių Gruodžio mėn. 17 d., sek- 
šeimininkas bus LPR 1-masis. ina^enL 3 vai. po piet. Po reli- 
viceprezidentas Jonas G. Evans dalies su kunigu bus pri- 
jr 1 taikyta programa, /.tradiciniai

į Kūčių valgiai, Kalėdinė muzika
— Ona Ra.zutienė, Los Ange.jįr bus parodyta filmą iš jūrų,

les, Cal., sėkmingai vadovauja;skautijos veiklos vasaros metu. 
Spindulio ansambliui. Veikia dvi ’ Maloniai kviečiami visi, kas do- 
didelės grupės - jaunesniųjų ir misi laivais, vandens sportu iri 
wresniniu Pn Vairiu Mpfn dar-’t ci._ 1
has bus paspartitas, nes reikia1 veiklai, 
pasiruoši tradiciniam blynų ba
liui, kuris įvyks vasario 24 d., ir ]—
Jaunimo 30-inečiui birželio 24.penkt. ’ 
d. Spindulys ruošiasi išleisti sa-'arba 254-3665. 
vo' dainų plokštelę mėgiamiau-j 
siu jaunimo dainų. Tikima kad- 
ateis į talką vietos muzikai ir. 
vyresnieji dainininkai, kurie or 
ganizuojasi į “veteranus”, t. y 
į tuos, kurie pamilę dainas ir: 
tautinius šokius, bet šiuo mehr 
jau nebedalyvauja, atsieit, išau-l?v^lcariSKOS niuzlRines dėžutės 
gę, nes kai kurių vaikai jau šo- *r *HsUlas iš Yiso P^^o. Ka
ka ir dainuoja. » ./šiaudinukai ir dau^,i

j daug kt. Romas ir Dalė Dauk-
— Dr. Peter Brazis pakviestas šai kviečia visus atsilankyti iri 

vadovauti šv. Kryžiaus ligoninės; apsipirkti — Avalon. Galleries,Į Some experience in purchasing along 
medicinos; personalo kalėdinei'4243 S. Archer Avė., telefonas ^ T&eff 
egiiltei- Ji bus gruodžio•IT’d.-Ni-Į 247-6969.1 Atid- kasdien ir sek-'Leslie Day at 271-0700. f ,

madieniais iki Kalėdų. ' (Pr.)‘ DENOYER-GEPPĘRT co.
5235 N. Ravenswood, 

Chicago, IL 60640

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

O GERIAUSIAI ČIA
LABAI ŠVARUS 2 butų namas ir 

garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

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

$53,900.
mūro namas ir 2 auto 
$6,000 pajamų. Nau- 

apsauga

MAUJIIMM
1739 SO. HALSTID ST. 
CHICAGO, IL 60401

Finrdė h vardai

Adrem

• Ufeetar Naujienas kaip dovaną savo __
yra naujas skaitytojas. Priede doL

Pavardė Ir vardas ___________________ _

kuria

Adresai 
b

Gausūs namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY 
vyresniųjų. Po Naujų Metų dar-! pr i jaučia Liet. Jūrųč Skautijos }Įvajri apdrauda -INSURANCE 

hllQ nne-no rtitilQ npc raib-io , 1 (
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus 
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

LJS Vadovybė. > 
Dėl rezervacijų skambinti iki] 

. vakaro - Tel. 376-6256!

— Dovanos jūsų mylimiesiems. 
Baltijos gintaras, itališkas 18 k. 

j ir 14 k. auksas, koralai, kultū- 
{riniai perlai ir kitos brangeny- 
;bės. Lladros iš Ispanijos, Anri 
į medžio drožiniai, “Dresdens13, 
šveicariškos muzikinės dėžutės 

Hr kristalas iš viso pasaulio. Ka:

kos. restorane, i • . 4^ t * - - • ?' -
— Vytauto Beliajaus 'leidžia

mas ir redaguojamas tautodai
lės tautinių'šokių žurnalas Vil
tis: Nfc 6/jau pasiekė skaityto- 
jds, kurių yra visame' pasaulyje.; 
TaL.kalėdinis numeris, gausiai! 
iliustruotas., 42~<psl.; kainuoja] 
$1,50, gi -metams $7- Adresas: 
Viltis, PO Box 1226, Denver, 
Co 80201’

— Rim^s Sakalas pakviestas 
Hamiltono kredito kooperatyvo 
Talka paskolų skyriaus vedėju. 
Kc'operatyvas spalio mėn. už
baigė $12,306,641 balansu, pas
kutinį mėnesį, priaugo virš 115,-

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS '

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

MARIJA NOREIKIENt 
t«S Wert IJtk St, Chicago, m M)«2t • Tel WA 5-27X7 

OUMIi •adr'nHma* «erM rM«t fraMv preki*. 
MAISTAS Ii IUROPOS SAM^tLIŲ.

(Pr.)

TREMENDOUS'TRIFLES
THE SNEER THAT ELECTED

/ A PRESIDENT!

, Many Presidents have been 
elected with the help of a slogan 
that <-?right the popular fancy. 
There was “Tippecanoe, and Tyler, 
too”; Harding** “Back to Nor
malcy”; Roosevelt’s “New DeaL* 
But it was a slogan coined from an 
insult that rolled William Henry* 

into the White House.
This is the story: Martin Var 

Buren was running for re-election 
in 1840, backed by a Democratic 
Party so powerful and weH-organ- 
ized that it was generally concedec 
thrar his Whig opponent. WiHian 
Henry Harrison, stood no chance- 
A .small Democratic newspaper in 
Baltimore wrote jeeringly, “If Gen
eral Harrison was given a pension 
of $2,000 he would be content to • 
spend the rest of his days in a log 
cabin drinking hard cider.*

The Whigs seized upon this ob
scure little paragraph and turned 
it. into a mighty tribute. Harrison’ 
became the “log-cabin, hard-cider 
eandidate,* his- military exploits 
were acclaimed and the enthusiasm 
of the people rallied to the picture 
of the rugged frontier hero.

• Actually, Harrison had an in
come of 512,000 a year and never 
Eved in a log cabin, but these facts 
did not change the country’s con
ception of him. The Whig election 
▼as a hearty one, and the log<abm 
and hard-cider became symbols of 
tiidr candidate. On one occasion, 
when Daniel Webster was speak
ing <1 a rally in Harrison’s behalf, 
he became so rrritrd-that he act» 
ally apologized because he, hfaaacdf, 
▼as not born in a log cabin.

< The log-cabin, hard-dderi’ cam
paign became to popular giai Har
rison was swept tato office. TW 
aneer of lhe Democratic editor had 
acted at a boomerang and, had 
achieved iba opposite of its hntn» 
ton. 1

Į In mere recent

I

HELP WANTED — FEMALE 
Qarbinlnkiy Reikia

Tuojau reikalingos patyrusios
SIUVIMO MAŠINŲ

1 OPERATORĖS

Susikalbėti angliškai.
Arti transportacijos.

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

PURCHASING CLERK/TYPIST

$5/HOUR AT HOME

NO EXPERIENCE OK 
CASH PAID WEEKLY 

FOSTER MISSIONS 
754 GULF TOWER 

JAX, FLORIDA 32207

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

Can GUY
487-5600

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky ir Darbininkiy

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

2 AUKŠTŲ 
garažas. Apie 
jas stogas, gazu šildymas, 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
met te Parke.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
ap;e $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 

■'{Marquette Parke.

REAL ESTATE 
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

ILECntOS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI -

Į Turiu Chicagos_ mltfto leidimą, 
i Dirbu Ir užmiesčiuos* - f*-
į rtntuofai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS r 
4514 S. Talman Ave^ 

Tai. 927-3559

>=■!< D i * i 5 1 OzffS 
a—ar m. atlauš vairuotojai

Tlk+ai Fusm«a«i
.lahlltt, apdrtomet** p»n«!iŲnt«9f

’ Srėbta - >

£0

d. r?

;ta. X
XlKKOOtlAl ir WAMOIMYlta

PtrdrriHiae Ir Tebywa
; . M46 wsrr twk STRM1..

T^.: J

/ - r- - r -

Siuntiniai i Lietuvi 
ir kitus kraštus

P. NEDZINŠKAS, 4065 Arch«r Av.
Chicago, HI. 60632. T»I. YA 7-59K

M. 1 I M K U S > 
Notary Public 

INCOMB TAX SERVICl 
4255 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip Pat daromi vertimai, giminia 
ižkvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

Sponsoriaus pavardė, vardas Ir vietovė

i

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express ijorp- 

MARQUITVI GIFT PARCELS fWRVICB
LW1 W. *9fh *l, Cbkow, tlk XM29. — T*4. WA 5-173/ 

m2 Sa. IIL SOM. — Th,

___ , dubbed 
ręyMrfaHng, 

___________ _ 8 ’Which wotf
him many irteodi bat not eaouah

Pavardė ir vardai

Adresai

Pavardė Ir vardai ATSIMINIMŲ
Adresai

i
Pavardė ir vardai

/ trasai

Pavtrdė Ir vardai

Adresai -----------

• Platinimo vajam proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suripa. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

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

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at

“LIETUVOS AIDA”
KAZt BRAZDZ10NYTE, 

PROGRAMOS VEDtJA
Pirmadieniais Ir antradieniais 9:00—9:30 vaL vak.
Penktadieniais 9:30—10 vai. vak. 

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.
2646 W. 71st Street, Chicago, Illinoti 60629

T»M. - 778-5374

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

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

vykti ir knygą pasiimti. Kitur 1 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:<

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, TL. *60629.

>Į| Frank ZapoHt 
acsyj w.vsfh st.

GA 4-4454 rwioaANCl'

BEST THINGS IN UFE

S?3rte, fa^nl-fte 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 tI
CHARLES P. KAL a Auoctote, 

2649 West 63rd Street, 
Tel. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštalieniais iki 12 v. 

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

40 metų, patarnaudama klientams. Į 
_

NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
DRAUGAS IR filCIULIS ,

f _ MAUJIINO^ CHICAGO t, ILU Tuesday, December 12, 1974




