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RUOŠIA BREŽNEVO KELIONĘ WASHLNGTONA SUTARČIAI PASIRAŠYTI
Tris kartus balsavo ir negalėjo surinkti 
reikalingo *balsŲ skaičiaus pirmininkui

CHICAGO, Illinois. — Praeitą pirmadienį Chicagoje įvyko 
Amerikos Lietuvių Tarybos posėdis, kuris turėjo išrinkti AL
TO vadovybę. Dalyvavo ir likšiolinis ALTO pirmininkas Dr. Ka
zys Bobelis. Jis norėjo perduoti ALTO vadovybę išrinktam pir
mininkui, bet susirinkusieji atstovai negalėjo jo išrinkti, todėl 
teko paskirti laikinąjį ALTO pirmininką ir sekretorių bėgamie
siems ALTO reikalams tvarkyti.

Laikinuoju ALTO pirmininkui 
išrinktas kun. Adolfas Stašys, 
iki šio meto ėjęs ALTO sekre
toriaus pareigas. Laikinuoju sek 
retorium išrinktas Grožvydas 
Lazauskas, kiuris iki šio meto 
buvo tik tai ALTO tarybos na-

-h : _
ALTO pirmininko pareigoms 

kandidatavo du kandidatai — 
ALTO vicepirmininkas teisinin-

— Irano karo vadovybė paklau 
sė demokratų, kas jiems duoną 
uždirba, kai jie ištisas dienas 
važinėja į demonstracijas.

dytojas Jonas Valaitis. Balsavi- —Mirė buvusio prezidento 
mas buvo slaptas. Posėdyje da-jU. B. Johsnsono brolis Šamo. Jis 
lyvavo 16 tarybos narių. Už Dr J sirgo vėžiu.
Šidlauską pirmininko pareigoms < 
buvo paduoti 8 balsai, o už Df. 
Valaitį buvo paduoti tąip pat 8 
balsai- Balsai pąsiskirstė-lygio- 
misr ir pirnrinmko'.negalėjo iš

Sekretorius Vance kalbasi su Andrei Gromyka Šveicarijoje, Ženevoje. Praeitą 
pavasari sekertorius Vance susitiko su A. Gromyka Ženevoje ir tarėsi strateginių 
ginklų sutarties reikalais. Tas susitikimas buvo rusų pagrobto j nepriklausomos Lie
tuvos ambasadoje, šiomis dienomis jiedu ir vėl susitiks pradėtos sutarties deryboms 
baigti. Kažin, ar ir šį kartą jiedu pasitarimus ves iš lietuvių atimtoje ambasadoje? 
Turtingiausios valstybės galėtų pasirinkti savo vietą.METINĖ VLIKO KONFERENCIJA BUVO GYVA IR ĮDOMI DIL MILIJONAI IRANIEČIU

pat buvo pravesti slapti ir vieši 
balsavimai, bet ir tada nei vie
nas kandi, neišrinktas. Pirmi-i 
ninko pareigoms; kandidatas pri 
valo gauti du trečdalius posėdy- tąJ’ick-Congress apatinėje salėje prasidėjo 
je dalyvavusių atstovų balsųų?
Nei Vienas kandidatas' tiek bal- -—  —    Yauwaujxuixao ixanu.^ujdu prauejv vyrraubyue uzu^lluv, nau 111: uuij m du
sų negavo ir pirmininko pared-j Povilaičio, įtakingo krikščionių demokratų veikėjo. Chicagoje. jo praliejimo, jeigu sostinėn suvažiavusieji prižadės prisiląiky- 
gų negalėjo eti. Tada kilo rei- jis buvo sudaręs specialų komitetą šiai konferencijai suorganiiti karo vadovybės nustatytų taisyklių ir nesivesti demonstrantų 
kalas naskirti laikinąjį ALTO zuoti. I kimitetą iėio įvairiu nrcrarnraciii] atctnv’ai Inirlnc cndaJi

[Dalyvavo 45 Vliką sudarančiu organizacijų (atstovai?*)'! o 
! apie 75 svečiai, ėjo gyvos diskusijos^

o>p^oydriciįojebūvo kruvinų su$irėmirn^,i>P^J 
sostinėje viskas praėjo labai ramiai ? v < 

CHICAGO, 111. — Praeitą šeštadienį, gruodžio 9 dienos ry-j - TEHERANAS. Iranas. — Praeitą sekmadienį į J* ^eraną. 
. , metinė Vyriausio’ Irano sostinę, suplaukė du milijonai iraniečių. Jie protestavo
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto konferencija. Konferenciją Chi-. prieš dabartinį šachą, kaitino amerikiečius, šūkavo, bet pama- 
cagoje suorganizavo specialus komitetas vadovaujamas Prano t žu jau pradėjo skirstytis. Vyriausybė užtikrino, kad nebus krau-

gų negalėjo eti. Tada kilo rei _ ___  ____ ___ ______
kalas paskirti laikinąjį ALTO zuoti. Į kimitetą įėjo įvairių organizacijų atstovai, kurios suda- j į uždraustas miesto vietas, 
pirmininką ir sekretorių. Pirmi 
ninko pareigoms laikinai eiti iš
rinktas kun.' A- Stašys, o sekre
toriaus pareigoms inž. Grožvy
das Lazauskas.
Sekantis ALTO posėdis, atrodo, 

įvyks tiktai po Naujų Metų. Ta 
da ir vėl bus bandoma išrinkti 
nuolatinį ALTO pirmininką 
kitus valdybos narius.

*o vyriausią išlaisvinimo komitetą.
Tankai, šarvuoti automobi-

ir

Užtruko visą valandą, kol bu- teises gindama, tuojau pradėjo Uai, gerai ginkluoti kariai sau- 
vo patikrinti kredencialai ir su
rašyti visi atvykusieji politinių 
partijų, sudarančių VVLIKą, ats 
tovai. Atvykusieji svečiai turė
jo taip pat užsiregistruoti.. Ats
kiram lape registravosi ir spau
dos bei radio valandėlių atsto
vai. Jiems buvo paskirtas stalas 
arčiau prie prezidiumo, kad ga
lėtų geriau girdėti sakomas kal
bas ir užregistruoti jų balsus.

Pranas Povilaitis, pasveikinęs 
susirinkusius, VLIKO seimą per 
davė pirmininkui Daktarui K. 
Valiūnui. Vysk. Vincentas Briz 
gys buvo paprašytas sukalbėti

GRAŽIAI ATSILIEPĖ
APIE DAUŽVARDIENĘ

Chicago Tribune praeito sek
madienio laidoje įdėjo įdomų ir 
šiltą pasikalbėjimą su ponia Ju
ze Daužvardiene. Daužvardienė 
papasakojo apie sunkų konsulaės 
darba, kai kraštas yra svetimos] ~- - - - - — -; maldą, kad Dievas padėtų suva-valstybės okupuotas. Trumpai 
papasakojo apie sunkų konsulės 
bą dokumentus paruošiant ir 
atstovaujant Lietuvą Chicagoje 
ir aiškinti užsieniečiams apie so 
vietų karo jėgų pavergtą ir iš
naudojamą kraštą.

— Vakarų Vokietijoje skelbia 
mi “įrotymai”, kad nevien vo
kiečiai kalti dėl Antrojo Pasau
linio karo.

KALENDORfiLIS

Gruodžio 13: Liucija, Orestas, 
Dalūnė, Kastytis, Jaugedas.

Saulė teka 7:08, leidžias 4:20.

žiavusiems išspręsti sudėtingus 
klausimus ir galėtų sutartinai 
veikti. Tuojau trumpą žodį tarė 
Tomas Venclova, nes jis turė
jęs kažkur išskubėti. Vėliau im
tasi sudaryti konferencijos pre 
zidiumą. Buvo pasiūlyta konfe
rencijai sudaryti savo prezidiu- 

l mą. bet priimtas paties Vliko pa 
siūlytas prezidiumas. Girdi taip 
būsią geriau, jeigu reikalus su 
prantantiej ir Vlike dirbusieji 

• galės pravesti visą konferenci
ją-

VLIKO konferenciją sveiki
no visa eilė lietuviškų organiza 
cijų. Jeigu ne Euphrosine Miku 
žiūtė, SLA iždo globėja, nebūtų 
pasveikinusi VLIKO Susivie
nijimo Lietuvių Amerikos var
du, tai vargu ir kitų organizaci
jų atstovai būtų gavę progos 
pasveikinti suvažiavusius. Pir
mininkas ir jai nelabai norėjo 
leisti pasveikinti, bet ji, savo

kalbėti ir buvo jau nepatogu 
josios kalbą nutraukti. Jai pas
veikinus,' teko leisti visai eilei 
organijacijų sveikinti su važia vu 
sius atstovus.

Pirma pranešima padarė VLI kavo’ skaitė Platus, kaltino 
KO vykdomoji taryba. Pranešė- 
jas pacitavo veikiantį statutą ir 
papasakojo, ka taryba paskuti-!
niu metu yra “padariusi. Prane-! ^niečiai linkėjo mirties, 
Šimas buvo priimtas. Jeigu gauĮ 
sime kalbos tekstą, tai paskelb 
sime. Atstovai susidomėjo, kas 
yra VLIKO tarybos pirminin
kas, kodėl jis pats neatvyko į 
konferenciją, o sekretorius no
rėjo patirti, kas skaitė tarybos; Raibiai, kad susirinkusieji ga- 
pranešimą. Pasirodė, kad tary-pėtų paklausyti tvarką prižiū- 
bos pirmininkas Ališauskas, ku-;rinfių kariu~ nustatytas taisyk- 
ris serga ir negalėjęs atvykti į Karo komendantas porą 
Chicagą. Vėliau sekė ilgokas Dr. ikartų pakartojo premjero ir vy- 
Valiūno pranešimas apie visus!Hausybės nustatytas taisykles 
VLIKO atliktus darbus. Jo pra- Į gpstinėn suvažiavę ir atvy- 
nešimas ilgai užsitęsė. Buvo paįkę protestantai negali daryti.

gojo šalutines gatves, bet leido 
demonstrantams eiti pagrindi
nėmis miesto gatvėmis, pasiekti 
Sajado aikštę ir ten išstatyti sa
vo plakatus. Vietomis minia su

vedamai politikai krašto ūkiui
ir mokykloms tvarkyti, šachui
2__ 1.72 ‘ * , o

1 amerikiečiams patarė išvažiuo-
® • .v

šai. sakė vienas plakatas. Išvar 
dintų tautų atstovai dirba Ira
no naudai pramonėje ir kitose 
mokyklose ar kitose srityse. Be 
specialistų patirties, išskaičia
vimų ir pruosiamų planų, nie
kas nepajėgtų sukti kiekvieną 
dieną augančios Irano pramo
nės. Dalis iraniečių yra įsitiki
nę, kad jie galėtų tvarkyti kraš 
to pramonę ir ūkį, bet pasirodo, 
kad tai yra visai nauja sritis, 
iraniečiams mažai pažįstama.

ti iš Irano.

Suvažiavusieji paklausė 
valdžios atstovu

Vietomis buvo įrengti garsia-

Prezidentas Carteris tariasi su kongreso 
vadais dėl nesutarimu su Maskva

WASHINGTON. D. C. Netolimoje ateityje valstybės sekreto 
ržus Cyrus R. Vance rengiasi skristi į Šveicariją, kur susitiks su - 
sovietų užsienio reikalų ministeriu Andrei Gromyka. Aiškėja, 
kad jiedu gali baigti kebs nesutarimus abiejų valstybių strategi
nių atomo ginklų sutarčiai pasirašyti.

daryta pusantros valandos pietų 
pertrauka. Atstovai turėjo susi
rinkti pusė trijų.

Visi tikėjosi pasiklausyti Ne- 
micko paskaitos, bet konfferenci 
jos vadovybė paprašė, kad salė 
je pasiliktų tiktai konferencijos 
atstovai, nes bus svarstomas p. 
Šiliūno įteiktas devynių Vliko 
organizacijų pareiškimas. Many 
ta, kad atstovai klausimą išspręs 
20 minučių laikotarpyje, bet jie! 
užtruko pusantros valandos.

Reikėjo isspręsti, kada nauja 
taryba susirinks pirmam posė
džiui. Vilkas siūlė susirinkti N. 
Y. gruodžio 17 dieną, o šoliūnas 
mulė susirinkti sekmadienį. Už

Jie negali ardyti nustatytos tvar 
kos. Vyriausybė priminė maho
metonams sijitams, kad krašte 
gyvena ir kitaip tikinčių nusul 
monų Kiekvienas turi teisę pa
reikšti savo nuomonę ir išdės
tyti savo idealus, bet neturi tei
sės kliudyti kitiems.

Keisti demonstrantų 
plakatai

— Amerikiečiai, britai, rusai 
ir kiniečiai jūs esate Irano prie-

ir vaikai
Kiekvieną dieną vis didesnis 

amerikiečių skaičius išvažiuoja 
iš Irano. Pirmadieni į New Yor 
ką atskrido <100 Amerikos mote 
rų su vaikais ir apie 300 turtin
gų iranečių, kurie norėjo pavie
šėti Amerikoje. Antradienį ats
krido 400 vyrų, moterų ir vai
kų. Tai buvo Irane gyvenančių 
ir dirbančių Amerikos karių, 
kurie daugiausia moko Irano 
karius, kaip naudoti Amerikoje 
gamintus ginklus, Fanatikams 
paskebus “šventąjį karą”, šuva 
žiavusieji preleido sostinėje dvi 
dienas. Jiems buvo sunku suras 
ti nakvynes. Daugumas prasnau 
d ė kelias valandas gatvėse. Dau 
gelis jų pradėjo skirstytis.

šoliūno įteiktas devynių Vliko 
sai, o už New Yorko tiktai šeši. 
(N. D). .

— Vyriausybė yra pasiryžusi 
pristabdyti savivaldybių tamau 
tojų neribotą algų kėlimą. Tuo 
reikalu prezidentas ruošia pat
varkymus.

— Jau surasti vaistai plaučių 
vėžiui pristabdyti.

Abi pusės buvo labai griež
tai užsispyrusios nedaryti jokių 
nuolaidų kitai, bet paskutiniu 
metu, at rodo/kad abi pusės nu
sileido ir sutarties paragrafai ga 
lės būti formuluoti. Wamke pa
reiškė. kad rusams bus duoda
mas didelis kyšis, bet niekam 
neaišku, kas tą kyšį duos fr ko
kios prasmės nuolaidos bus pa
darytos. Jeigu nuolaidas darys 
tik JAV, tai sutarties senatas 
galės nepatvirtinti. Jeigu nu olai 
d as padarys sovietų valdžia, tai 
tada susitarimas galimas

Prez/dentas Carteris šiomis 
dienomis atidėjo visus kitus vals 
tybės reikalus ir pradėjo: pasi
tarimus su kongreso atstovais. 
Prezidentas buvo- sukvietęs abie 
įų partijų vadus, turinčius nuo
voką apie! strateginių ginklų 
ruošiamą sutartĘ kad patirtų 
nuomonę nesutariamais klausi
mais*. Pasirodo;* kad kongreso va 
dai pilniausiai pritaria sekrelo- 
riaus Vances vedamoms derv 
boms sų Sovietųš Sąjunga.

Atrodo, kad sekretorius. Vąnce 
pasitarimuose su Gromyka tu
rės didesnę laisvę pasiūlymams 
daryti ir kitiems to paties klau
simo formulavimams. Atrodo, 
kad Gromyka taip pat gavo tam 
tikras nuolaidas tolimesniems 
pasitarimams vesti. Iki praeitų 
metų spalio abi pusės pasitari
mus vedė per specialiai sudary
tas komisijas, tuo tarpu dabar 
tos komisijos jau nebeveikia. 
Dabar pačius svarbiausius klau
simus sprendžia sekretorius Van 
ce ir ministeris Gromyka.

Jeigu š:omis dienomis Šveica
rijon suvažiavusiems užsienio 
ministeriams nepavyktų susitar 
t i. tai tada gali būti dar vienas 
susitikimas Gromykos ir sekre
toriaus Vance. Atrodo, kad pre
zidentas Carteris yra davęs nau 
jas instrukcijas ne tik sekreto- 
riuo Vance bet pataręs ir 
Wamkei nesikišti į reikalą, ku
rio jis anksčiau nepajėgęs išves 
ti iki galo. Prezidentui labai ma 
lonu, kad abiejų partijų vadai, 
susipažįnę su nesutariamais 

klausimais,, pritaria prezidento 
ir sekretoriaus Vance naujiems 
pasiūlymams.

Sovietų valdžia taip pat nori, 
kad strateginė sutartis galimai 
greičiau būtų aptarta ir pasira
šyta. Gromyka jau prieš kelis 
mėnesius reikalavo, kad sutar
tis galimai greičiau būtų baigta 
ir pasirašymas turėtų vykti Wa 
chingtine. Pats Brežnevas yra 
pasiruošęs vykti į Ameriką ir 
kartu su Carteriu viešai pasira
šyti strateginių atomo ginklų 
naudojimo sutartį. Brežnevui 
rūpi visam pasauliui parodyti, 
kad Sovietų Sąjunga yra lygi 
galingai Amerikai ir pasirašinė-

ČIKAGIEČIAI KRITIKUOJA 
PRIEŠ INFLIACINĮ PLANĄ

CHICAGO. — Sunervinti ir 
kantrybės pritrūkę vartotojų 
reikalų gynėjai, senyvo am
žiaus piliečiai ir darbo unijų 
atstovai pirmadienį karštai dis 
kutavo su Baltųjų Rūmų parei
gūnais valdžios tais lin"jų al
goms ir kainoms impaktą.

Karštos diskusijos parodė, kad 
niekas čia netiki administracijos 
kovos su infliacija savanorišku 
taupumu programos tinkamu
mu, rašo Sun-Times antradienį. 
U. S. Vartotojų (konsumerių) 

I Ofiso ekonomisto Zelnerio ir vi
ce direktoriaus Rod Leonardo 
pareiškimais;’kurie panašias-dis • 
kusi j as pravedė kituos miestuo
se, tvirtina, kad višur Buvo pa
našios nuotaikos,..
“Kodėl jie vengią 4iesti..dividen 
dus ir nuošimčių pajamas^ ūro. 
fešianalų uždąrbus-mųęmų .pa
jamas ir spekuliacinius pelnus?’ 
klaunsįą Davd Bląk iš.centrinio 
Illinois vartotojų tarybos. “Kuo 
met darbo žmogus, praktikuoja 
susivaržymą,- turtuolis, gali ne
varžomai skinti didelius pel
nus”.

Kas dar labiau prisidėjo su
kelti visuotinį pasipiktinimą, tai 
vykdymo prižiūrėtojų .savava- 
kai kurių įstatymų leidėjų ir 
liškas didelių algų beveik pasi- 
dvigubinimas.

IZRAELITAI “OKUPAVO” 
VAK. VOKIEČIŲ CENTRĄ 
TELA VIVAS. Izraelis. —Trys 

izraelitai, apsginklavę sporto 
stateriais pirmadienio rytą 7 
valandą įpuolę i Vakarų Vokie 
tijos vokiečių kultūrinį centrą, 
norėdami dramatizuoti reikalą 
sparčiau persekioti karo nusikal 
tėlius, bet neilgai trukus, polici 
jai atskubėjus, “okupaciją” at
šaukė ir paleido keturis 
čius mokytojus, kuriuos 
pagrobę įkaitais.

Užpuolimui vadovavo
Andrei Kelčinski. 41, kuris 1977 
metų balandžio mėnesį vadova
vo panas . " Vakarų Vikietijos 
ambas~d'. užpuolimui Televive, 
ku ’ etų Kelčinskis patį am
basadorių Per Fišer laikė gink
luotos sargybos arešte. Kai Iz
raelio policija ir kareiviai apsu
po, pats Kelčinskis iš 4 aukšto 
pro langą pagrasino nusižudy- 
siąs jei policija šturmuos cent
rą ir pats pasidavė.

vokie- 
buvo

tūlas'

naudotų Azijos ir Afrikos tau
toms patraukti savo pusėn. Ap
skaičiuojama, kad Brežnevas ga
lės atvykti į Ameriką ateinančių 
metų sausio pabaigoje. Apie su 
tarties Pasirašymo vietą tuo

ja sutarimus pačiame Washing-1 tarpu nieko nenutarta, bet Mas 
tone. Sovietų Sąjungai tai būtų!kva jau keliasi atvejais yra pa
gerinusia propaganda, kurią ji reiškusi Brežnevo reikalavimą,



Mielasis, man Kalėdinių dovanų nepirk. Geriau man duok 
“Master Charge” kortelę, o' dovanas aš pati nusipirksiu . . .MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS

Dėsto RDIAS NERIMAVICIUS

nui į glėbį tartum pasisveikini- ; 
Kiui. j

Telegrafistas ir pats tikrai ap> į 
sidžiaugė ir pašaukė žmoną. Ka
tino vien žibėjo akys, visos ke
turios kojos buvo randuotos, su 
kelių žaildų žymėm, jo kailiniai 
pluoštais — jis visas tebuvo 
vien skūra ir kaulai.

Palakintas šiltu pienu, jis 
tuoj šoko ant pečiaus ir ten iš
miegojo tris savaites, beveik 
nepabuseamas. Mat, jo kelionė 
užtruko “tik” tris metus, du 
mėnesius, dvi savaites ir tris 
dienas. Žodžiu plaukuotas ketur- 
kijos per tą trumpą laiką gerai 
“susimetė”, kaip sakoma, atro
do, pėsčias nugalėdamas apie 
2800 mylių kelionę. Kaip silpnas 
žvėrelis tokią sunkią kelionę 
padarė ir koks instinktas jį at
vedė tiesiai į buvusio šeiminin
ko' duris — pasilieka paslaptis, 
kurios jis pats niekam atidengti 
negali.

GEGUTE: IR VOLUNGĖ MODERNUS SAPNININKAS

SOVIETŲ STILIAUS 
VESTUVĖS

Lietuviai turi gražius lietuvis* į 
kus vestuvių papročius, tačiau!. ......, . T‘. ; . - n . ;kai prasilenkiama su elementa-pavergtoje Lietuvoje jų nesilar; . . . , .. . , . ..., . . . * / u- • iriausiais estetinio ir moralinioko ir kuria naujus-tarybinius.! 
šiuo reikalu “Tėviškės žiburių** 
49 nr. Pavergtos Lietuvos skil
tyje taip rašoma: 

“J. Janulevičiutė

Diplomatų pokalbis

Šveicarijos sostinėje Bern 
mieste buvo suresgtas diploma-

į svečius gerti. Sutikime — tai* tams banketas. Tarp kitko ja- 
* kraštutiniai atvejai. Tačiau jie me buvo kalbama apie sumany- 
; neišgalvoti- O tarp jų dar telpa:mą Šveicarijoj steigti Laivyno 
dešimtys visokiausių variantų,

šios šventės turinio reikalavi
mais .. ,

Nors dabartinėms vestuvėms 
'Valstiečių palikti tradiciniai senųjų vestu- 

Laikraščio’* 128 nr. pajudino ei- V*V veikėjai — piršlys, svočia,
vilinių juhgtuvių oficialias ir ne- vyriausias pobrolys ir vyriau- 
oficralias Apeigas.' Joms dabari^oji .pamergė, daug kam kyla 
nemažą dėmesį skiria net kelio-į klausimas, ką jie turi veikti? 
lika žinymų. Pasak J. Janulevi-! Vestuvių rengėjams paruoštos 
čiūtės, prieš 15-20 metų daug i medžiagos šiuo klausimu nebe
jaunųjų-^ civilinės' metrikacijos ra- 
įstaigoV^žiūbįavo ų šventoves, 
kur jų . laidavo gerokai ’ iškil
mingesnėj apeigos, o dabarIdąž- 
niausiąi Aažilyjjainą. įCįfc iįc£ 
vų f Hkelavįaių; į iškilmingi 
nuotaikos,-esą,:netrūksta -įtaigSe?^
trikgrdjc^isfaigč’šėr

y
Ngujų papročiu Jf fJanuievi- 

čiūtė pasigenda vės&vinėse Vai- 
šėse| kur kartais pas!taiko , sun
kiai? besuprantamu kurjozų: 
“štdi sutinka" pargrįžusius j au- 
nuo$ius ir palydą . . . pats kuni
gaikštis Vytautas; visokių ikitbL 
kių didžiūnų bei vaidifečių- ap
stotus. Egzaminuoją, < prisaikdi
na jaunuosius, rikiuoja pabro
lius įsu pamefgėn^ net piršliui 
konianduoja ...

Arba nespėjo jaunieji už sta
lo susėštij^k^r tiesiog apstulbi
na bėždžicrnėlė Čita; kartiF -sn 
Tarzanu 2rKeiG^atkelia\m^ iš

J. janulevičiūtės ■ nuomone, 
vilties teikia Vilniaus kultūros 
mokykloje ruošiami klubinių 
renginių režiscYiai, kurių dvi 
pirmosios laidos darbuosis civi-

Sgiitš Pašitytč

ministteriją. Ten buvęs vienas 
rusų diplomatas pradėjo garsiai 
juc'ktis ir sakė:

— Kam jums reikalinga ta 
Laivyno ministerija? Juk jūs ne-, 
turite priėjimo prie jūros.

— Tai kas čia tokio? Jūs tu
rite Teisingumo ministeriją, 
nors teisingumo nėra, — ąt-« 
sakė jam šveicaras. , • .

Nesutarė tik dėl ryžių
Maskva nutarė pagerinti san

tykius su Kinija. Tuo tikslu -į 
Pekiną išvyko rusų delegacija, 
vadovaujama paties Brežnevo. 
Kinijos -premjeras Hua Kuofen- 
gas. jam sakė: . - ri

— Gerai, kad'jūs ^atvykote ir 
norite pagerinti-santykius. < Bet

turi paj ustL ir-turėti naudos, 
kiekvienas kinietis. Todėl 
reikalautum: kad J kiekvieną ki
nietis gautų iš Sovietų Sąjunga 
po automobilį.

— Tat .gerai.: Kiekvienas kinie 
. tiš gaus po automobilį;
kė jam-Brežnevas. HųąKuofėni 
gąs labai-n.ustebp tokįomfe jQng> 
vomis derybomis, itpdcTyėkpraž

Gegutė ant šakos liūdnai kukavo. 
“Kodėl, bičiule, tu tokia liūdna? — 
Jai nuo' šakos balandis patikliai burkavo, — 
Bene dėl to, kad greit pavasaris praėjo, 
Su juo ir meilė, saulė vėsta kas diena, 
Ir kad žiema kaskart artėja”. — 
“Kaip vargšei man nebeliūdėt?
Kas gali man padėt? —
Gegutė sako. — Būkie pats teisėjas: 
Mylėjau šįmet aš pavasarį laiminga 
Ir motina tapau, 
Vaikais turtinga.
Vaikų savųjų betgi nematau, 
Jie visiškai nenor manęs žinoti — 
Ar šitaip jie turėtų man atsidėkoti? 
Ar ne pavydas man matyti kas diena, 
Kai sukas apie motiną ančiukai, 
Kai telkiasi prie vištos šaukiami viščiukai, 
O aš, našlaitė tarsi, čia tupiu viena.
Ir kur vaikų meilumas - kas gi pasakytų ?” - 
“Vargšelė! Dėl tavęs skaudu man ir kartu, 
Mane vaikų nemeilė nužudytų, 
Nors šitoks pavyzdys ne iš retų.
Sakyk, bene išsiperėjai tu vaikelių?
Kadagi suskubai tu lizdą susivyti?
Man jo neteko ir matyti:
Tu vis plasnojai nuo medelio ant medelio”. - 
“Vieni juokai, kad tiek puikių dienų, 
Lizde tupėdama, prarast galėjau - 
Dar išprotėt neketinu,
Į svetimus lizdus tik kiaušinius aš dėjau”. - 
“Kurio meilumo nori iš vaikų tatai?” - 
čia Volungė pasakė jai į tai.

♦ * *
Tėvai ir .motinos, tai jums čia pamoka! 
Papasakojau ją ne pataisai vaikų.
Jų.meilės, pagarbos tėvams stoka - 

-TrWta senų laikų, - '
Bet, jeigu jie be Jūsų auga, 
Įf rankbs juos samdytos saugo, 
Nejau ne patys jūs kalti čia, rodos, 
Kad jums senatvėje mažai iš jų paguodos.

Pagal seną lietuvišką sapnininką
(Tęsinys)

f LINUS minti reiškia vargingą gyvenimą, neišminti 
linai — turtas.

LIPTI j kalną — gera sėkmė ir pastangų iąsipildy- 
mas, lipti ir nupulti reiškia, kad reikia būti atsargiam; 
kad neturėtum noustolių.

LYRA dėl mergaičių reiškia laimingas vedybas,bee 
groti ja — vargas.

* - X

LIŪTAS reiškia, kad gausi pasimatymą pas prezi
dentą ar karalių, bet jei eiti su Philadelphijos bendruo- 
menininkais, tai prezidento nematysi, nors liūtą ir kelis 
liūtus sapnuotum. Užmušti liūtą reiškia pergalę, joti ant 
jo — didelė garbė ir galybė. Liūto oda reiškia turtus.

LIZDAS reiškia didelę laimę ir džiaugsmą, bet jei 
jame yra žaltys, tai reiškia apkalbas, o jei yra vabalų ar 
kirminų — visokius nemalonumus.

LOJIMAS šunų ženklina pajuoką, bet ji tau ne
kenkia. { :

LOMA arba slėnis reiškia džiaugsmą ir ramybę.
LOPETA nieko gero nereiškia, tik sunkų darbą dėl 

kasdieninio gyvenimo ir dėl duonos kąsnio.
LOŠTI kortomis: jei išloši — nustosi gerų draugų, 

jei praloši — laimingą permainą gyvenime, o nevedu- 
siems — vedybos. Motyti lošiant grupę žmonių — sau
gokis gudrių apgavikų, lošti kortomis su nemokančiu — 
neabejotina nauda.

LOVA gražiai paklota reiškia geidulingų minčių iš
sipildymą, gulėti joje — pavojus, matyti svetimą asmenį 
savo lovoje — nesantaiką šeimoje. : ,- <l

LŪPOS didelės ir putlios — turtas, mažos ir plbnos
— vargas, sutinusios — pažeminimas. Jei sapnuoji ’ lū
pas ir jas negali atverti — saugokis ligos. ■ S....

LŪŠĮ matyti girioje — saugokis blogos draugijoš.';su 
blogu elgesiu, lūšį gaudyti arba jj sugauU^.lai^y’jd

X. Krylovas, PASAKĖČIOS, vertė J. Valaitis, iliustruotos, 21C ? mėsą valgyti — pasisekimas SU ntotėrinMS;^ - f--■‘p
I LYGUMAa ar garži pieva reiškia ateinantį’ džiaugi”': 

smą, juo žolė aukštesnė, tuo didesmš- dSau^niaš, t:ib

nu. # ką jūs manote — šita 
“egzotiška” - trijulė vadovauja 
vestuvėms. Skaito visčkhis pa- 
tafin^is, dūsauja, inoko jaunuo
sius,^. .

Eiti ir taip — sugrįžo jaunie
ji ir' svečiai, iš visų pusių pa
kumščiuotas piršlys sutezgė vie
ną vienintelį tostą. Tiesa, dar 
stalų komęsdaritus išrinko' — 
reikia gi. kad kažkas paragintų

KATINAS SKERSAI 
„ŽG i- 'AMERIKĄ.

girdėjote,., k^ip katinėlis 
pėsčias perėjo skersai visą Ame
riką— nuo’ New Jersey iki Lo> 
Angelės ^pfcręiįgęsčių ?

Vienas” LTėiėgrafistas, T- .’staiga 
t mirus kitam ..tarnautojui Kali
fornijoje, gavo paskyrimą sku
biai Tvąžiudti užimti mirusio 
vietą. Pasikrovęs savo nedidelį 
turtą jis su šeima tuoj ir išvyko’, 
visai užmiršęs katiną, kuris bu
vo kažkur tuo fafpu išėjęs pelių 
iiiiedžioti. Išvažiavo ir užmiršo

Bet katinėlis, pasirodo, kitaip 
galvojo. Vieną gražią dieną jau 
^naujoje vietoje telegrafistas iš- 
'girdo prie durų gailiai miau
kiant. Kai nebepasikesdamas jis 
atidarė duris, jo dideliam nuste
bimui, už durų buvo jo senasis dubti 'kiekvienam 
katinėlis, visas dulkėtas iš ilgos 
kelidnės ir negaišdamas šoko iš 
džiaugsmo savo buvusiam po-

žinote, sti -aiĄoiifdpffiai’s 
mūsų darbininkai daug 'greičiai! 
nuvažiuos į darbą ir iš jo par" 
važiuos. Jiems Hks'daugiau lai
svo laiko. Todėl norėčiau - gauti 
kiekvienam kiniečiui po - televi
zijos aparatą.

Dėl to jokių problemų ne
bus: kiekvienas k-inielus gaus 
po TV aparatą, — sakė jani- 
Brežnevas. Bet Kuol'engas .pa
prašė dar vieno dalyke lk>: .

— Mūsų susitarimų reikia tin
kamai atšvęsti. Todėl reikėtų 

kiniečiui po 
porą svarų ryžių . . .

— O ne, to: tai negausi t.
' — Tai kodėl?

— Matote, H>eS mašinas gau
sime iš rytų Vokietija. TV iš 
Lietuvos, Čck oslo va k i jos ir ki
tų mūsų žinioje esą nė’ ų respu
blikų, bet ryžių iš niekur mes 
negalime gauti, paaiškino jam 
Bre/ nevas.

Laimi tiktai vienas

Iksas pirko' 5 valstybinės lo
terijos bilietus, juos rodė žmo
nai ir jai sakė, kad taps turtin
gais. Bet žmona jam atsakė:

Kuriems ga'anis tu pirkai 
vienasjienkis bihetųs, jei tiktai 

armi ulifijoną dolerių?
Iksas ilgai .g.-hojo ir 

voįęs išmetė I bilietus į 
!ų dėžę ... .

pagal- 
atma-

1 ?
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p$L, Rainąjį gaunamos'Naujienose)
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Kartą pavasari

Mcaaryčios

Si.
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ieiSŠM s-

® Lietuvoje žmonės juokda
vos: Buvo Romoje, bet popie
žiaus nematė. Visii taip jau ke-| 
tintas kartas atsitinka be n* 
druomeniniams kulturpohtikie- 
riams. Jie kelintas kArtas patys 
važiuoja i Baltuosius Rūmus ir 
kitus kviečia važiuoti, bet pre
zidente' vis dar nematė.

MAINIKAUTL ką nors su kuo nors — saugokis 3įfrJ - 
gūulės. ■ ■-
'• MAIŠAI pilni reiškia 
maišelis reiškia permainą- gyvenime- 
dybūs,'maišelis pili^’gnidC^T^imė,k£'Wik I ž 
kita - tuščįo^syajonės.

j MAIŠTAS reiškią į
menėje dėl merikiiiei^ią-'-'Po ĮBĖĮį^TL 
H nuostoliai,, oigita

- - '<• - j. - •= -v- m 'T' t

MA J ORAS kariškiams—rpaaiflcštmiiii^ ; tarnyboje, 
visiems kitiems džiatfgsi»aš ir laimė jatf- -
šeimoje. ■ / g' j

MALDA reiškia gyvenimą be rūpėsiu, bet maldau* 
ti — liūdesys ir rūpesčiai. - u. : / -?
MALKAS kirsti ir matyti skiedras toli krėntani^n-flo- 

stoliai, jas miške ar nuo skiedryno rinkti — vžirgąš.,.,
MANDAGUMAS sapne nieko gero nereiškia, tik 

veidmainystę, melagystes ir net apgaulę. . ? m
MARIOS arba rami jūra reiškia džiaugsmą ir dova

nas nuo teVQ, banguojanti —pavojų, mėlynas' marin van
duo — malonumai, įkristi į jas — blog^i reiškiniai. Plauk
ti mariomis laivu — viskas’gerai seksis, bet pačiam per 
jas plaukti arba plaukyti—Saugokis pavojų, nuskęsti— 
didelis liūdesys, bet kovoti stf bangomis fr ant jjj išsilai
kyti — džiaugsmas ir laimė. Sapnuoti marių moterf-si- 
rėną reiškia nuostolius.

JMARšALKA reiškia turtą, būti maršalka — sulin
kus, bet garbingas darbas. . . ■ •

MARŠKINIAI jei švarūs — laiminga ateitis, sudri
skę — neturtas, nusivilkti marškinius — neteksi turto ir 
draugų, skalbti — pasisekimas meilėje, apsivilkti bal
tais švariais marškiniais — didelis džiaugsmas, ramybė 
ir laimė. t

>Wr5?.Į

• Papildomai reikia pranešti, 
kad . Kalifornijos demokratų 
partija riehominavo į šios valsti
jos gubernatoriaus vietą ihc. Lo
well Darling. Kaip parnėhamė, 
savo platformoje jis siūlė palei
si! visus žvėrynuose bei zoolc'gi- 

i jos soduose esančius gyvius į 
natūralias gamtos sąlygas. Kam
panijos pabaigoje jis siūlė vie
loj gyvulių į narvus uždaryti 
bedarbius, nes “jie išmoksta 
įvairius pokštus daug greičiau 
už laukinius gyvulius”.

3 šiemet Zambijoje vyksta 
rinkimai pagal visas afrikdniš- 
kos demokratijos taisykles. Pre
zidento pareigoms vėl kandida
tuoja be opozicijos Kenneth 
Kaunda. nes niekas nedrįso me 
sti savo kepurės, tikrumoje gal
vos, į rinkiminį ringą. Rinknnū 
lapeliuose yra Kauirdo^ paveiks
las, ties kuriuo reikia padėti 
kryžiuką. Praeitų rinkimų balo
to negatyviani balsui buvo hie
nos paveikslas, labai blogas 

* ženklas kiekvienam afrikiečiui, 
šiemet tam tikslui buvo planuo
ta išpaišyti gyvatę. Kaunda rin. 
kėjamas pažadėjo įvesti demo- 
krat i j ą Rodczij oje.

< San Francisco, Cal., homo
seksualistai iš United Way fon
dą gavo 3,000 dolerių paramom 
už ‘ žmogaus auklėjimą

i

a Atrodo, kad kai lik istori- 
. ja pasikartoja, tai kainos padvi- 
. geibėja (William R. Lewis). No- 
, rin1, kad būtų vaisių, daugumą 

vynuogių ir vaismedžių, taip pat 
prakalbų reikia apkarpyti (J.D. 
Ekiridge). žmogus savo gyvo 
nhne luri tris laikotarpius: jis 
tiki į Kaiėdų senelį jis juo neti
ki, jis pats būna Kalėdų seneliu.

o Malonu pranešti gerą, nors 
ir pavėluoLj žinią, .Michigan 
valstijos gyventojams. Jų val-^ 

jstijes valdžia buvo padavusi Į 
lx>. kėpy 

klą. kad jos* kepami baltos due

Pamoka

Vyras moko žmor 
automobili. žnw»r. 
vairo ir klausia:

Ką aš dabar turiu daryti? kepaliukai yra vienu coliu

airuoti
atsisėda prie teisini)’ Boniric Iktking

Labai paprastai, 
niatvsi žalia švies» — 
raudoną šviesa — lauk, 
no veidas bus baltas kaip dro
bė — spausk stabdžius.

Kai pa
važiuok, 
Kai ma-

perilgi, j tokiu būda nesaugūs. 
Po f metų bvlmėjitnosi teismas 
nusprendė, kad tokio dydžio 
duonos kepaliukai nesudaro sau
gumui pavojaus. ~

MAŠINA pramoninė arba fabriko — geras 
mas, siuvimas mašina — santaika šeimoje arba 
se, automašina: vedusiems — geras gyvenimas, 
siems — sėkmė meilėje ir vedybos.

MATEMATIKA reiškia smulkius rūpesčius ir ne
susipratimas, jos mokytis — didelis vargas, bet kitus 
mokjti i eiškia, kad tavo pastangas geri žmonės gerai 
įvertins ir laikys pavyzdžiu.

(Būs daugiau)

gyveni- 
namuo- 
nevedu-
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Kanados naujienosST. CATHARINES, ONT.
vai pakeliamas į “Ramovės” 
Garbės narius 1978 m. rugsėjo 
10 d.” Po aklu pasirašė: J. ša-' 
rapnickas, pirm , S- Ulbinas, 
vicepirm , J. Vyšniauskas, sekr.; 
St. Gudaitis, ižd.

“Ramovės’’ skyriaus Garbės

ti ir propagandos kursų, nes ne
būtų tų jaunuolių čia, amenko- 
je, kuriems, anot jaunimo va 
dovų, reikia važiuoti j tuos kur
sus, semtis išminties. Tik dėka 
to, kad tuo imtu Lietuvos vy
riausybei vadovavo politikai, ne 
generolai, šiandien vis dar Lie
tuvoje daugumą sudaro lietu
viai, turime lietuviškas moky
klas, bei įstaigas, kur galime su
sikalbėti lietuviškai, ir lietu
viai, atsiradę ne Siberr, bet už 
Atlanto, turi galimybę nuva-

1CNAS PĮJTEAUSKAS

Kauno miesto teatro rūmai

PRANAŠAI
Niagaros Pusiasalio Ramovė- 

Hai iškilmingai paminėjo St 
Catharines mieste. Slovakų sa
lėje, Lietuvos Kariuomenės 
metų sukaktį 1978 m. lap. U d: 
Buvo skelbta, kad minėjimas 
prasidės 6:30 vai., bet prasidėjo
keliomis minutėmis vėliau, nes nariams įteikimo aktų ir taut 
buvo laukiami iš Toronto Vl.jnių spalvų kaspinų 
Pūtvio šauliai, kurie buvo įsi pa- ceremonijas pravedė i*ainuLo

dalyvauti oficialioje da- skyriaus pirm. A. šarapnickas,I 
Įyje su vėliava. Torontiškiai VI. padedant Viltei Zubrickaitei,! 
Pūtvio šauliai su kuopos pirm.’kuri buvo apsirengusi tautiniais

rūbais. Po to sekė V. Zubo pa- =====-= 
skaitą ir prasidėjo meninė dalis. J- ŠARAPNICKAS

Meninę dalį atliko' Rocheste-į 
rio Liet. B-nės choras, vadovau
jamas J. Adomaičio, akompa
nuojant muz. R. O. Baliui. Cho
ro administratorius dabar yra’ 
P. Puidokas.

Choras padainavo šias dainas:! 
Už jūrų marių, Pjovė lankoj! 
šieną, šėriau žirgelį, Tykus va
karėlis, Sakyk paukšteli, Pase-’ 
jau žalią rūtą, Linelį roviau ne’ žinosi iki šventės pabaigos, 
viena, Siūba u, lingau paukštelis, • Sekančią, lapkričio 12 d. lę-j 
Tėvynė, O Nemune, 
sesut-

Stasiu Jokūbaičiu su žmona ir 
A. Borkertas atvyko punktua
liai ir prisidėjo su šaulių vė
liava.

Minėjimą atidarė “Ramovės’’ 
pirm- J. šarapnickas ir paprašė 
atsistojimu pagerbti vėliavų įne
šimą.
•j Kanados himną sugiedojo Rc- 
chesterio Liet. B-nės choras- 

. Invokaciją sukalbėjo parapi
jos klebonas T. Juvenalis Liauba 
OFM. Sveikinimo žodį tarė vie
tos B-nės pirm. A. šetikas ir 
VI. Pūtvio šaulių kuopos pirm.i 
St. Jokūbaitis iš Toronto.

Po sveikinimų buvo pakviesti 
į sceną “Ramovės” garbės na
riai: A. Šukys ir J. Radvilas, ku
riems buvo įteikti oficialūs įtei-

uždėjimo 
“Rainois*’

Amerikoje labai madoje pra-. galvoją kariškiai iš generalinio 
na.systės, ypatingai prieš Naujus 
Metus. Daugelis pranašų sten
giasi įspėti ateitį. Vienį, pasi
remdami žvaigždėmis, kiti - sa
vo dvasinėmis stiprybėmis, mi
nančiais metais, kas atsitiks su 
žymesniais žmonėmis ar ne! 
tautomis.

j Dr. Darnusis pranašavo, kad 
;jau 20 amžiaus pradžioje, bus 
nauja sistema pasaulyje, kur ne
bus nei biednų, nei turtingų. O Kiek 
kaip būtų gera, tiesiog rCjus am valstybių 
žemės.

štabu’, kurie būtų suspėję suda
ryti karinę sąjungą su Latvija. 
Estija bei Suomija, tai Lietuva 
šiandien tikriausiai būtų buvu 
si kitokioje padėtyje“ - . .

Man regis, kad autorius, besi- 
skubėdamas, užmiršo įtraukti į 
šią sąjungą dar Švedjią ir Nor
vegiją. juk tada ši sąjunga bū-
tų buvusi daug efektingesnė. Oliuoti j Lietuvą, nors ir okupuo. 
gal pritrūko jam fantazijos? j aplankyti tėvus ai- artimuo-

Vilnis, Laisvoje Lietuvoje j

TEIS.M.ŠNAPŠČ1O KALBA TORONTE......
PASAKYTA LIETUVIU NAMUOSE, ŠVENČIANT ' bu Xb“J
LIETUVOS KARIUOMENĖS 60 METŲ SUKAKTĮ 'atsitikę, jeigu . . . Jis rašo: . ■ 

kirties bei apimties JAV-bės, ano ineb) Lietuvoje būtų 
] Kanados daliniai galėtų būti iš- a^s^radę nors keli rezistenciškai 

leisti, kokį apginklavimą, ap-l

Tęsinys)
Kokios ginklo rūšies ar pas-

16 .diena.
V Plecha-

sius, pasikalbėti, pasiguosti.

Ką mūsų vyriausybė numatė 
ir padarė 1940 metais, tą, jau 
po karo, padarė Čekoslovakija. 
Didelė tauta, turinti gerai gin
kluotą kariuc’menę ir didelę te
ritoriją, plotą karui vesti, bet 
vistik numatė, kad tik būtų be
reikalingas tautos naikinimas. 
Nors čekams negrėsė būti pris
kirtiems prie kokios nors rusų 
respublikos.

Šiuo atsakymu 
nenoriu nei kiek 
P. Plechavičiaus 
bes kaip kariškio kuris visą gy
venimą rūpinosi Lietuvos lai
svės reikalais. Nors civiliniame 
gyvenime, jis buvo ir gana sa
votiškas.

aš žinau, tai paparastai 
sąjungas sudarinėja 

ne generolai, a politikai, valsty
bių vyriausybės. Generolai tai 
atlieka paprasčiau: arba jie už-

i kariauja, arba kenčia vergiją 
> pralaimėjimo atveju.

Gaila, kad autorius, pradėjęs 
pranašauti Lietuvos ateitį, neuž
baigia. Jis pasako, kad būtų bu
vus kitokia, negu dabar. Manau, 
kad visi sutinkame su tuo, kad 
ji būtų buvusi kitokia. Bet Ko
kia? čia autoriaus vaizduotė 
sustojo. O gal bijojo pasakyti 
tos tamsios tiesos? Aš manau, 
kad nereikia būti pranašu, kad 
numatytium kas būtų atsitikę 
su Lietuvą, jeigu gen. Plechavi
čius būtų ištraukęs kardą, ban
dydamas išvaikyti rusus, kaip 
tas šmėklas? Nereikia būti ge
nerolu, kad suprastium, kiek 
dienų būtų užtrukę rusams oku
puoti Lietuvą. Patsai generolas, 
gal ir būtų suspėjęs pasitraukti 
į užsienį, bet. visa tauta karo 
mašinos būtų sunaikinta, likir 
šieji išvežti į Sibirą, kraštas bū. 
tų priskirtas prie Gudijčš respu
blikos ir apgyvendintas rusais, 
kaip jie padarė su Ryprūsiais? 
Nereikėtų gen. Petroniui steig-

ponui. Vilnis, 
mažinti gen. 
asmens gai-

saugoti jaunųjų kartų tauti’ 
nio indentiškuino ir jiems jau 
antroje generacijoje etniniai iš 
nykstant ar suvysiant neužilgo 
nebus ką bekalbėti apie mū
sų tautos laisvę ir Nepriklau
somybę, nes vargu ar daug jų 
tai supras.

Tad laikykimės stropiai li
jo sakymo patys ir padėkime 
broliui - sesei lietuviams rei
kiamai jį vykdyti.

8. Visokeriopai pagelbėki
me ir remkime kovojančius ir 
dirbančius tautos labui, kad 
jie nepervargtų, nenustotų vii 
ties bei kovingumo ir kad tę- 
sėtų. Atsiminkim, kad jų jė
gos ir skaičius, ypač esančių 
mūsų tarpe, smarkiai mažėja. 
Ir nuoširdžiai pasakykime 
ne jie kuria mūsų šių laikų 
toriją?!

Užbaigdamas šį trumpą 
delį norėčiau akcentuoti:
tikėsime savo Tauta, jos atei
timi ir jos amžinumu, mū$ų 
laisvės kovotojų grandinė ne
nutruks. Jei bus taip, lemta— 
karta po kartos įsijungs kovon 
iki laimingai valandai atėjus, 
laisvė bus atgauta ir apginta!

Telaimina Galybių Viešpats 
mūsų ryžtą ir kilnias pastan
gas!

. . ...... rupinmia bei vadovus ue ga-taika buvo gera ir svečiai links-1 x ... .. . ... . J.j k-tų tureli — issiaiškintma ne 
į paskutinėmis dienomis, ne pa~ 
! skobomis. Gal būr, kad net 

bus reikalinga pravesti Kong
rese atatinkamus, palankius įs, 
tatymus. Čia Pavergtųjų Tau
tų bendradarbiavimas tikrai 
galėtų būti efektingas.

Vieną turime pripažinti* jei 
i visą pamokslą skyrė Lietuvos! 1920 m. spalio 9 d. Vilniuje 

. būįų buvęs JAV ar. kitas va
karinis dalinys

— Vilnius nebūtų buvęs lenkų 
okupuotas. Ir greičiausiai 
nebūtų buvę tokio kėslo.

Kas dabar galėtų vykti 
niuje,jei ten jokios savos 
riuomenės nėra, o tuo t^rPu 
lenkai turį nepertoliausiai.

7. Norėčiau prisiminti pre
lato Mykolo Krupavičiaus per 
pamokslą Philadfelphijoje pas
kelbtą 11-tą • Dievo sakymą 
“Mylėsi savo tėvynę,” ir vieną

Nurimk’sėsi šventės minėjime antra da-j 
lis vienuolyno šventovėje. 10 va
landą buvo atlaikytos šv. Mišios 

Iiochesierio Liet. B-nės cho- buvusius karius dėl Lietuvos
ras neskaitlingas, apie 30 dainiJ iajSvės, dalyvaujant organizaci-j 
ninku, bet programą atliko la- joms su vėliavomis. Pamaldas

. . , . , - bai $erai> nes Plojimui publika atlajkė kun. Liauba ir ta dienai
simmo aktai, uz ką ir kada pa- buvo nešykšti ir vis norėjo dar * * '

-. daugiau dainų. Programos ^-1 savanorio ir kario‘'garbei, 
vėliavos dovams buvo prisegta po gėle-

kelti į Garbės narius, ir perrišti 
juostomis Lietuvos 
spalvomis.

Antanas Šukys — savanoris- 
kūrėjąs — gavo šio turinio aktą: 
“Antanas Šukys, savanoris - kū
rėjas, dviejų Vyčio kryžių kava-

Po meninės dalies buvo sugie
dotas Tautos himnas.

Po programos sekė linksmoji 
dalis, grojant Arūnui šelikui 
garsine plokšteliu muzika. Kas .

|lšIi orius, ųž nuopelnus Lietuvai irf norėjo — veikė gėrimų baras_ !
lietuviams pakeliamas į “Ramo- galėjo paragauti kas kam pati- 
Vės” garbės narius 1978 m. rug- ko. O kas buvo alkanas, galėjo 
sėjo510 d.” .

Jonas Radvilas -— sekantį įra- gal St.. Catharines mažą lietu- 
Są akte: “Jonas Radvilas už vių koloniją, buvo daug. Ren- 
nuopelnus lietuviams ir Lietu- gėjai turės ir pelno/ Visų nuo-

gauti karštų valgių. Svečių, pa-

Po pamaldų į garbės narius Į 
naujai pakelti ramevėnai: A. šu- 

Jkys iš St. Catharines ir J. Rad
vilas iš Port Colborn, persirišo 
tautinėmis juostomis, gautomis

Ramovės” skyriaus per pa
kėlimo ceremoniją, prie vienuo
lyno sodelyje esančio kultūrinio' 
paminklo, dalyvaujant parapi
jos klebonui J. Liaubai, organi
zacijoms su vėliavomis ir vi
siems pamaldose dalyvavusiems 
lietuviams, padėjo gyvų gelių

Tik gaila, kad autoriai, rašy
dami apie asmenis, pripila tiek 
skystimo, tiek fantazijos, kad 
tuo pačiu pažemina ir tą asme
nį.
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HGHT.HEAPT DISEASE

GIVE HEAST FUND ]

■ RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Navll.nw. tallm. pvlkty kny,v, kvriM *«pu«I b*f koki* 

taYfV *plnt* «r lentyn*.
♦ *««< nai*r*ua va—m. ..

^•yJĮ*?*** Hll"1* ftvll Kvikly knflV/ kudef ptpueš k$kl<
AMtsandqtt FaUlniškh, MIS GRĮŽTAME, ĮdomtU j<mm 

itiimmlaui ir {vykiu bei rietu aprašymai. įkaitomi kaip ro* 
manas. 367 peL Kaina $S

A. PaMInttte. METAI PRAEITYJE. Netolimu Įvykiu priiimini. 
tr laiko Įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai juridn- 
tytf 1 12 daliu. 296 pak kaina 38.

Dr. Kuyt Grinius, ATSIMINIMA! IR MINTYS. U tomai. 
____ Bali virteialf. 336 pat Kaina $8.00. JGnkštaii viri. 
' PrH. Vacį. Blffflki, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA I dalis. 208 psL, Įrišta — $3,00, minkštai! vir- 
teliala— $2,00; n daili, 225 psL, įrišti — $3,00. minki-

" tais viršeHaii___________________________________________
ftairikM Tomas — Tamsiausias, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

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

F. KssiOnss, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuves 
partizanu buities romanas 292 puslapiu- Kaina $3.

J«Hrs NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystė! atriminimad
170 paL  SOI

Grs-
$5.oe

82.34

biognfijo! bruožai 232 
_____________________ ĮMf

KnytM rinktai rtfkU pridėti s et pažto lExldocx

17» S. BeIeM BL, Ukle*rs, HL — TeL HA I-IIH

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvieni! lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu- 
f^būvis, privalo susipažinti iu žemiau išvardintomis knygomis. 

ČLi rumlnėtai knygas galima užsisakyti Naujienose,
UptJlwbt. SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminima! tplei.

Juozas Kapažtaskts, liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Deivio Daili

•truota. 300 psl. Kaina 7 doL

eiKAGIFTtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ P AVERGTO^. LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuos, Kaune, NaučakiuoM 
Klaipėdoje ir Palangoje. VaMus aprašymai, k* ji ten matė, kokiai 
kalbai girdėjo fr hj jai žmonės pasakė. 95 paL $1110. Yra taip pat 
šventa Į anglu kalba.

M SATYRINtS NOVtLtS Genialaus rusu rašytojo
80 artyrialu novelių 19P puaL kaina $2.

D. KvraHla, KKLIONt 1 ANAPUS GfLEŽINtS UtDANGOS. Ao- 
iedaua partabunų neapgauna IntuMMo ir agltpropo propaganda bal 
aCrnaakiMBuL Abi knygoa parašyto® lengvu, grasu ctfHund.

Pr*C P. Pakarki^ KRYŽIUOČIŲ VALSTYltS SANTVARKOS

ybKMM ŽArnaHk. LIUBLINO UNUOS WKAKT1KS PAKAITOJ*. 
M psL KAtm SLBO.

fia ir Idtl WdlnUi yn rrunxri
MAUJTINOSC la. H A LITI D CHICAGO, ILL. MM

žuvusių karių garbei, už isko-j tam sakymui nuodėmių — kai 
" * ' ‘ . sekmadieniais einama į nelie

tuvišką bažnyčią. Panašių mir
tinų nuodėmių yra apščiai ir 
labai gaila, kad: už tas dalinai 
neapdairumu pradėtas tėvų, 
nuodėmes kenčia jų vaikai, o 
labiausiai —tauta. Nepajėgus 
ar ,daleiskim, nepasisekus iš-

votą Lietuvai nepriklausomybe. ; 
Ta proga trumpą žodį pasakė 
“Ramovės” pirm. J. šarapnickas 
ir paprašė sugiedoti Lietuvos 
himną. Ir minėjime salėje ir 
pamaldose dalyvavo pagal ma
žos lietuvių kolonijos skaičių 
daug lietuvių. Ramovėnas

(Pabaiga)

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St., Chicago, HL; .

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9. vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

DR. ANTANO J- GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOM1US GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR SAKYTOJO ATSIMINIMUS
Pr. A. J. Gu««i — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečlančinr 1906 

metų tvykiui, Jablonridc ir TutoraiHo jiunu tfienis ir rak 
rūpiiiizaą. ~~ -___ * $AOI

A. J. Gus«n — DANTYS, jų priežiūra, rveitxtL ir jrcS*
Kietais viržellaii, Tie to j e $€00 dabar tik . . . . 
IfliikŽtair Ttrželiaij tik __________________ —_____

Dr. A. J. Gvtssn — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONAS.
Kelionė! po fcropą Jip&ffieL Dabar tik ---------- 1—

'Wkn* f>Ip prt cixIwkyH tHlunfui Eekf arba momr arderL prit 
kaleer

17Sf So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL.
1— .................................... ' 'Mlllllir.ULUL.,J.JJ....

8ME

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, knris pradžioje pro tfa-pstaatj mlera liepia 

lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindinti Seda, apkaišo medžių šakas 
Erginiais, kaip konfetėmis ir pamažu jveda j gamtos vaizdu Ir garsų ste
buklus. Dramatiškai bestkeiaančiunae gamtos acenovadsSncs? svjjofc. 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami SreikJM ftxfilais jausmų [r mtnfe 
gelmes. * .

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:
1. J. AuBustattyH-VaWIOnlW, iVAtOEXTM NAJCTT5. Pldtflo ti®- 

mato, 12C p«L Kalni tl.—,
2. Jurgis BaHrvšaltis, ŽEMAS PAKOPOS. 75-sgIjo*, Jlesmėa, poema* 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina S1D0.
3. Butkų Jvzi, EILtRAMIAI IR RAITA L 155 psL 31.30.
4. Vlneas Jonikas, LYDgJAU VIMN1Ą VtTROJE. HBn rinktinė. 1® 

psl. Kaina S3.00.
5. Kilpas Jvrp.llonls, OLODI - LIODf. Lyrikos rilės, 106 pst 0.00.
S. An»toll|u« Kairys, AUKSINS SAJA. Eilėraščiai. 36 psL 32.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ fVENTt. HUuotl pastfarffek

l Išvietlntas lietuvaites senovės laikais: ra autoriaus SurirįrfinsJU. SS A.
8. Medas Rasfenla, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Bcxaamim 

'Anykščiu Šilelis” vertimas, 42 psL S3.00.
9. Balys RukU, UGNIES PARDAVĖJAS. 31M, 93 p(L SL0Q.
10. Stasy, Sentvares, ATDARI LANGAI. Rlakttnė jjiftx IS pjL, S-®
11. Stasy, Serivsre*, AUKOS TAURI, B-Jl lyrikoj knygA. M
12. Petra, S»<Mt»^ SAULtLETDŽIO SPINDULIUOSE. BkMtJoį kflrffflA 

UaL 92 psL, 81,00.
13. Petre, Segate,, PLAUK, MANO LAIVELI. aiėrašfiaL 112 nsj. 8LK.
14. Evpenl|u« Gruodi,, AGUONOS IS SMtLIt Ulės, 73 pri, HJ».
15. Elene Tumleni, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. BlėraMsL 89 fld. M3Ū.
18. Alfonw, Tynwll,. METŲ VINGIAI. Lyrikoj rinkite*. 180 S.
17. Jone, Valaiti^ SINOVM LIETUVIŲ DIEVAL

53 p»L 8L00. -i-®* i
18. Adoma, Jnat, BOK PALAIMINTAS. Persija. 118 psl S.60. -
Norėdami įsigyti šias ar kKas knygas, pralotas stsilaaiyti l Naujksp 

raštinę arba užsakyti pašte, pridedant čekj ar plnlMol orderį.

S

17$$ So. HaIMM Street, Qdearo, IIHdoU WW®

Taupykite dabar
pas mus

1800 So. HalsHd St

I as u a

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 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygeles sąskaitos 
neša

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

RSA
Chicago, III. 60608

turinti dideles atsargas

T< m-W70

JUKNA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ,

JftMfta 1921 motąjį.
ytalgot pfotaoM Itami MtotnobOlAmi pMtatytL

cBJCAeo i, ill, WednMda|\ December 13f 197g



$16.00

moo

(Tęsinys)

(Bus daugiau)

583.00
518.00
$ 3.50

534.00
518.00
I 4.00

is ceremo- 
ance susi

namai įamžino savo vardą.
Į kokį tik jiibiliuato kūrybi 

nį laikotarpį bežvelgsime, ne

1572 m.) 300 metų senumo lėkštė, 
žemei,

'VANCE TARIASI. SU

pirmadienį tarėsi’’ su 'izraelitais. 
Sekretorius. yra r.įsitįkinęs, kad 
jam gali-, pavykti • Izraelio ir 
Egipto taikos sutartį baigti ir 
sustiprinti taikos pozicijas Arti

Visai netoli mūsų, dienos metu, paliktus vie-

— Kiniečiai tfailkia daugiau 
karo jėgų į Vietnamo pasienį. Ki 
niečiai nenorį kad Vietnamas 
įsiveržtu į Kaffibodiją.

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

Pinigus reikia siusti palto Mone} 
Orderiu karto ru užsakymu.

tokių -es- išlaiko Lietuvių Radio Klubas, kurio pir- 
mininku yra J. Mitkus.

Man teko girdėti tik du šeštadienius. Pirmą 
kartą transliaciją vedė žurnalistas Vladas Ba- 
kūnas. •

Visą pusvalandį buvo jo įdomūs pasikalbėji
mai iš aerodromo. Pradžioje su soliste Kučėnie- 
ne, grįžtančia iš Kinijos po jos sėkmingų koncer
tų Taivane, su grįžtančiais iš Lietuvių Dienų To-

Brazilijos sporto “Banga" vadovu A šėku ir ad* 
vokatu Lietuvių Bendruomenės nariu Antanu 
Gaulia.

Visi jie reiškė susižavėjimą ir padėką Kana
dos ir Amerikos lietuviams už nuoširdumą ir rū
pesčius jiems viešinti Toronte ir Los Angeles.

Gale įdomius parnešimus davė Juozas Kapo
čius apie enciklopediją.

Pirmą kartą pranešta, kad lietuviškos enci
klopedijos išleidimas, kainavęs du milijonu ir

vių tautos išnaudojimui.
Paskutiniais dviem mėnesiais Chicago j e vyko dvie

jų svarbiausių lietuviškų organizacijų atstovų suvažia
vimai. Praeitą savaitę čia posėdžiavo iš Lietuvos turė
jęs išsikelti Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komite 
tas, kelis metus veikęs Vokietijoje ir atsikėlęs Į Ameri
ką. Praeitą mėnesį čia posėdžiavo iš viso krašto šuva, 
žiavusiėji Amerikos Lietuvių Tarybos atstovai. ? _

NAUJIENŲ raštinė atdari kasdien, išskyros sekmadieniui, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai, vikaro, šeštadieniais — iki 12 viL

būvmios'premjgJ^GoIEs^ėyr 
laidotuvėse. PasihaS/ ’ 
nįjomsf-’s^krėto^iiy 
tiko -su feraėfio vyriausybės na
riais, kad'gąĮetiį'aptarti kylan-

dą ir kalbos negalėjo būti ALTo pirmininkas neišrink
tas, o rinkimai atidėti sekančiam posėdžiui, kuris Įvyks 
tiktai ateinančio sausio viduryje. ' ’ - • ’ *

Chicagoje negalėjo pirmininko išrinkti ir VLIKas.
Teisiniu atžvilgiu, niekas, negalėjo sustabdyti suvažia
vimo. Suvažiavimas, yra pats vyriausias ..'.organas,?Jiš^'JSekretorks- -V^tėė rit&yito į 
sprendžia visus organizacijos reikalus. SuvažiavimbĮJępį^ė.il^I^iet^LŠaiyvauti 

dalyviai būtų galėję išsirinkti pirmininką ir naują vąlĮ- 
dybą, bet jie to nepadarė. Jie turėjo reikalingą daugu
mą. Jie tūrėjo suvažiavimo didelį pritarimą, bet jie'ne-;
nofėjO nustumti į šalį užsikirtusios mašinos. Mažuma
norėjo valdybos rinkimus pravesti New. Yorke.. Kodėl čius naujos.taikos įsikalus. Sek

me, tarp kitų min- 
Dailininkas, norė

damas sukurti pilnavertį kūri
nį, turi ne tiktai matyti išorine; 
gamtc's formas, bet ir įsigyventi 
į jos dvasią . . . Vertinant dailės 
kūrinius, reikia visų pirma ieš
koti tai, kas žadina giliau ir jau
triau mąstyti, intensyviškiau gy- 

ir nepaken- venti” (1908 ni. nr. 22).
sąlygose, liko stiprus] Gal tada, tai buvo prieš 67

dar daug ateities kartųu Trem
tinį, kuris mūsų gyvenimą 'sa
vo kūriniais padarė turtingesnį 
ir prasmingesnį.

'J (Bus da:ilgiau JT ■**

.’Lietuviai turėjo skirtingas nuomones įvairiais fi
losofiniais, poezijos, visuomeniniais, kultūriniais ir po
litikos klausimais. Reikia manyti, kad tos skirtingos 
nuomonės ir toliau pasiliks. Paprastai lietuviai iš pri
gimties yra tolerantai. jiems kartais nepatinka kitokia 
nuomonė, bet jie netampa amžinais priešais dėl kito
kios nuomonės.

Kai Stalinas, susitaręs su Hitleriu ir pasidalijęs di
džiausius Europos plotus, pasiuntė į Lietuvą raudoną
ją armiją, tai lietuviai užmiršo buvusius nuomonių skir-: 
tumus įvairiais antraeiliais abejotinais klausimais, bet] 
rado-:bęndrą kalbą kovai prieš okupantą, panaikinusį 
Lietuvos nepriklausomybę ir pavergusį visą lietuvių 
tautą. Jie užmiršo partijų, bažnyčios tikėjimo, filosofi
ją ir kitokius skirtumus, kad galėtų bendromis jėgomis 
dirbti prieš okupantą. Jie tapo tolerantiškais kito žmo
gaus pažiūroms įvairiais svarbiais gyvenimo klausi
mais, kad galėtų rasti bendrą kalbą bendram darbui. 

,--^Zietuvoje.,įtaMngesnių.politinių partijų vadai .įs
teigė  ̂Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą, o A-; 
merijos liętariąi, patyrę apie1" nepriklausomą1 Lietuvą 
ištilęiiU nėlaiiię, sūbrįanizavd';Amerikos Lietuvių Taj 
rybą.'kad rieringai dr. bendromis jėgomis gžlėtų ginti 
pavergtų kraštą ir-nelaisvėn paimtus žmones ir galėtu 
padėti kovojantiems už gimtinio krašto laisvę. Nebuvo' 
perdidelės aukos, nebuvo.didesnės tolerancijos, ir nebu
vo didesnio pasiryžimo, kurį tais laikais buvo pasišovę 
parodyti lietuviai. Lietuvoje ieškojo būdų priešą stum
ti laukan, o Amerikoje kreipėsi į kongreso ir administ- 
ra& pačius galingiausius asmenis, kad galėtų pastoti ke-

r-oi---7-—- '. '-•'-ai,'pagal m
enų nieko n 

_ ■ š, gali sužeš:
mim /stėje mamos išmokinta vakari

nė 'Gulu patalan, kaip ir graban. Gale
galvos du angelai ir gale kojų du angelai, tegul 
mane jie sergsti per visą naktelę. Amen.”

LIETUVIŲ RADIO VALANDĖLĖ

su jos broliuku 8 m. nužudė du balditai. Neap- : transluojama kiekvieną šeštadienį iš Los Ange- 
lenkiamos ir pensininkės, bet vienai, iš ‘ 
"naktinių svečių”, trečią naktį atėjusį jai pavy
ko nušauti. *.

Vieną lietuvį, vakare išėjusį pasivaikščioti 
su šuniuku, prie pat savo namų, užpuolė plėši
kas, apdaužė, atėmė piniginę ir pabėgo.

Gatvės ir dienos metu tuščios. Ir kai aš pa
mėginau kartą pasivaikščioti rožėmis apsodin
tais šaligatviais, sukėliau didžiausi aliarmą; iš 
kiekvieno namo pradėjo loti šuniukai — namų 
sargai.

Buvo ir man patarta gatvėmis nevaikščioti 
ir nesinešioti rankinuko.

Nakčiai visi langai uždaromi, durys užbari
kaduojamos. Gerai dar, kad Santa Monikoje ge
ras oras ir naktimis atvėsta.

Kartą vakare jau gulėdama lovoje, pasigro
žėjau Aliodijai, atėjusiai man palinkėti labos 
nakties, puigią reprodukciją Čiurlionio kryžių. 
0 ji man ir sako: “Juos norėjau pakabinti tavo

New Yorko atstovai būtų nepatenkinti, jų ambicija bū-1 
tų buvusi užgauta. Kai jiems buvo pasakyta, kad jų po-! 
zicija nerimta, bereikalingas užsispyrimas, tai jie suti
ko ne tik New Yorke nerinkti valdybos, bet metų pra
džioje atvykti į Chicagą ir dalyvauti valdybos rinki- 
muose. Jie net pasirašė, kad New Yorke valdybos nė- 
rinks. Išaiškinus dalyko esmę, nuomonių skirtumai su-i 

Nuomonių mažėjo, erzeliams bus padarytas galas ir visi, reikia Į

A. Kulio kalba dail. Adomo Varno 
sveikinimo akademijoje 

sijoje revoliucijos metu ir per 
pirmųjų Lietuvos okupaciją, 
1944 m. vasarą ryžosi trečiajai 
tremčiai. Ir vėl be namų, be kū
rinių ir prieš akis turėdamas 
aežinomą rytojų. Eidamas ne sa
vo pasirinktu, bet bclševikų o- 
kupacijos primestu keliu, kar

tu su žmona ir tūkstančiais kitų_____ ______________
tautiečių patyrė ir iškentėjo pa-pažiūras apie dailę "Draugijos 

; bėgėlio nuo smurto, persekioji- ‘ žurnale, kui' 
mų ir dvasinės vergijos dalių. Ir čię, parašė 
visada buvo nuo ir tėbėro kartu 
su savo tautiečiais, visada drau
ge su tais, kurie liko ištikimi 
'etuvių tautos laisvei, savo prin_ 
ipams ir menininko tiesai.
Ravenshurge, Vokietijoje, ir 

Čikagoje, dailininkas, nors ir 
sunkiose, o kartai; 
čiamose 
dvasia ir niekad nenustoję dir-jmetus, rašytoja Gabrielė Pet- 
bęs ir kūręs, čia buvo nutapyti., kevičiaitė 
prel. Krupavičiaus, Bernardo 

kitų portretai.
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Nepriklausomybės laikotar
pyje, šalia pedagoginio darbo į 
Kauno' meno mokykloje if Val
stybiniame dailės institute, ku
rio profesorium buyo iki trečio
sios tremties, jis vysto platyn ir 
gilyn visas tris dailės šakas: pei
zažus, grafiką ir portretus. Gra
fikoje jo darbai ryškiausiai pa
sireiškia Lietuvos pinigų ir pa
što ženklų projektavime. Portre
tų srityje jis davė tokių asmenų 

-veikslus, kaip Vytauto Di e .
’ .no Smetc'nos dr. 

alikso Vaitk 
• daug dailir.

5 3 laikotarpyje ■. .■
. ; .—tuvos gamtą.

Kai kiti vasaros atostogų metu 
ilsėjosi, dailininkas, pradedant 
1921 m., per penkias vasaras 
skersai ir išligai išvaikščiojo 
pėsčias ar išvaižinėjo automo- Brazdžionio 
Liliu, fotografuodamas liaudies Čia daugybė peizažu, čia jubilia- 
meno kryžius, koplytėles ir ki tas davė mums istorinį “Aliu- 
tokius tautodailės dirbinius pa-, daugo vainikavimo” paveikslų • 
kelėse, prie i 
šventoriuse. Tokių nuotraukų' darbo vaisių, kuriuo' jis neištri. 
jis padarė net 2300 Dalį tų nuo-' 
traukų panaudojo į išleistus du 
“Lietuvos kryžių” albumus- Jei 
mūsų liaudies meno grožis bu- sunkiai pastebėsime, kad jis ne- 
vo atsklaistas saviesiems, o tai sekė ekstremistinių krypčių ir 
pat užsienio parodose ir sveti- \ niekad nebuvo šalininkas “me- 
miesiems, tai turbūt didžiausią' nas menui’’pažiūras. Jis tiki, 
nuopelną reikia priskirti mūsų kad kūrėjas kuria meną žmo- 
garbingam sukaktuvininkui, gui, o per jį tautai, visuomenei, 
kaip šio darbo pionieriui. j aplinkai ir laikotarpiui, kųria.

Brangindamas laisvę ir būda 
mas

Tas žemės drebėjimas, pridaręs 16 milijom 
dol. noustolių, po poros savaičių ir vėl drebėjo ki. 
toje vietoje.

Vakarais televizija tik ir rodo visokias bai
senybes: kaip aplinkui dega miškai ir skrendan

ti aš pagyvenusi čia vieną mėnesį, visgi bijo- čios liepsnos siekia apylinkės gyvenamus na- 
čiau iš savo gražuolio Montrealio kraustytis į tą mus.
žemės rojų.

Jau man čia būnant, pačioje Santa Monikoje, nūs namuose 12 m. mergaitę išniekino ir kartu 
žemė kelis kartus buvo sudrebėjusi. Girdėjau kal
bančias ponias, kad salionų spintose sustatyti 
krištolai, nuolat nutrūkinėja, nuo sienų paveiks
lai nukrinta, kai nors tik truputį žemė su
virpa.

Ponų M. A. Devenių muziejinė brangenybė— 
karaliaus Zigmanto Augusto laikų (valdymo lai
kotarpis 1548 
kartą sudrebėjus žemei, sudužo į šipulius. ?

P. Devenienė gailėdama tos lėkštės sako, kad 
geriau būtų sugriuvęs bent vienas jų namas, ne
gu sudužo tą brangi lėkštė. (Ogi namas jūros pa- 
kraštėje vertas milijono dolerių su viršum!).

0 Santa Barbaroje tik prieš mano atvažiavi
mą, kur gyvena mūsų gerbiama Vincė Januškai- 
tė-Zaunienė ,tik per 5 blokus nuo jos namo, žemėn 
prasmego didžiulė biblioteka, o jos namas taip 
lingavęs, kad ji tarp durų insispyrusi vos laikėsi. 
Sakė man 'elefomi juokaudama: “Atsilaikiau 
visgi, lyg tas Kipras Petrauskas “Samsono ir 
Dalinos” operoje griūvančioje šventykloje”.

rūkei. į tris šimtus tūkstančių dol.
binti. Į Antrąjį šeštadienį pusvalandį pravedė Da- 

i'”1? Kaškelienė ,kalbėdama daugiau literatūri
nėmis temomis.

DISNEY LAND
Norėjosi Ir tnan pamatyti taip išgarsintą, su 

didžiausiu Susižavėjimu visų pasakojama 
ir aprašomą tą stebuklingąjį pasakų miestą.

,Mane ten nuvežė savo naujuoju Cadilac’u ži
noma solistė ir tautinių šokių vadovė gyvenusi 
anksčiau Čikagoje ir dabar Los Angeles Liucija 
Mažeikienė.

. ..Nuo.r$k vaka™ saulės kepinamos, mud
vi ištovėjėme ilgiausioje eilėje, kad patekti į pa
viljonus ir aš nepasakyčiau, kad galėčiau viskuo 
grožėtis ,kai galų gale užlipdavome į aukštą 
tvankų ir tamsų bokštą, pamatyti miegančią 
gražuolę, arba stumiantis laiveliu vandens ka
nalu, didžiausiame triukšme matyti baisiausius 
senoviškus Amerikos piratus, kankinančius ir 
žudančius nekaltus žmones kartuvėse, skandi
nant vandenyse, šaudant ir juos gaisruose degi, 
nant

atspėjo pagrindinį 
Adomo Varno kūrybos bruožą, 
rašydama: “Adomas Varnas... 
viliote vilioja savo ilgoje peiza- 

j žų -eilėje išreikštu ypatingu už- 
_ į - - . įsimąstymu - ilgėjimu, taip gė-

sodybų, kapinėse ar j jo keturių mėtų intensyvaus; rai žinomu kiekvieno lietuvio 
širdžiai, taip artimu jai ir to
dėl taip neišsakomai branginti
nu (“Lietuvos žinios”, 1911 m. 
kovo 19 d.)

Didžiuojamės, kad čia turime 
savo tarpe šimtmečio sulaukusį 
daiL Adomą Varną, mūsų tau
tos brolį, kuris savo gyvenimu 
ir darbais visais , laikotarpiais 
simbc'lizavo lietuvių tautos ke
lią į laisvę, šviesą ir meną- Dai- 

me gyvena. Baigęs Ženevos dai-' liniuką, kurio darbus- brangins 
principų žmogus, juo labiau, lės akademiją, tai buvo prieš 70 

kad bolševikus gerai pažino Ru-;metų, dailininkas išdėstė savo

vienoje, taip antroje konferencijoje buvo keliami įvai
rūs klausimai, liečią politiką, finansinius reikalus, 
veiklos planus, informaciją ir kitus klausimus.

Įdomu, kad vienoje ir antroje konferencijoje fi
nansiniai reikalai buvo pavyzdingai tvarkomi Niekas 
uždirbtų pinigų nenukniaukė, nepavogė, nepasisavino, 
blogiems tikslams jų nesunaudojo. Visi pinigai buvo 
įnešti į Iždą., įtraukti į knygas, padėti į taupymo ben-

5 š oo j droves. Niekam į galvą neatėjo mintis, kad vienos ar 
kitos politinės grupės žmogus būtų pasinaudojęs sudė
tomis aukomis ir įneštais mokesčiais. Piniginė atsako- 

'mybė buvo pavyzdingai tvarkoma, tikrinama ir padėta 
į taupymo bendrobę, kuri moka nuošimčius už sudėtas 
sumas.

Nebuvo didelių skirtumų ir dėl vedamo organizaci
nio darbo. Buvo išklausyti pirmininkų ir atsakingų pa
reigūnų pareiškimai apie vedamą sąskaitybą ir padė
tą į banką kiekvieną pinigėlį. Niekas žodž' -g i— 
rė, kad visų sudėtas pinigas būtų netikslia ’ 
gai išnaudotas nepateisinamiems tikslams: 'i' ' 
išleistas centas turi pateisinamus dokume tū
tas 'ir vartytas skirtingų politinių grupių patikimų 
žmonių.

Buvo priimti valdybos narių pranešimai, duoti rei
kalingi paaiškinimai nesuprantamiems dalykams, išrė- 
stytos priežastys, vertusios vienaip ar kitaip pasielgti, 
bet ir ten neatsirado didelių nuomonių skirtumų. Abe- 
jojantieji išdėstė savo nuomonę, turėjo progos pasaky
ti svarbiausias savo mintis ir buvo patenkinti, kad su
sirinkusieji žino jo nuomonę.

Nėra nuomonių skirtumo dėl šio meto vesto darbo. 
Niekas nepasiūlė sustabdyti Amerikos Lietuvių Tary
bos vedamo darbo. Niekas nepasiūlė, kad VLIKas turė
tų sumažinti savo pastagas siekti Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės. Kaip vienas, ’taip antrasis suvažia- 

į vimas pasisakė apie reikalą tęsti iki šio meto vestą dar
bą. Kalbose buvo pasakyta, kad tas darbas privalo būti 
sustiprintas, padidintas ir vedamas dar su didesniu at
kaklumu. Niekas nesuabejojo šių dviejų organizacijų 
tikslais, niekas nepasiūlė sustavdyti vedamą darbą, : 
niekas nepasiūlė likviduoti šias organizacijas. Visi bu
vo vienodos nuomonės, kad darbas privalo būti tę
siamas. ■>

Nuomonių skirtumai atsirado, kai atėjo laikas pa
rinkti žmones visiems lietuviams , reikalingam darbui 
vadovauti. • Vieniems atrodo,' kad' darbui ir organizaci
jai ateinančiais metais turi vadovauti vieni vyrai, o ki
tiems atrodo, kad to darbo privalo imtis kiti. Vieni ma
no, kad organizacijai bus geriau,, jei jos priešakyje sto
vės vienas pirmininkas, o kitiems atrodo, kad darbą ge
riau galėtų vesti kitas pirmininkas. Vieniems atrodo, 
kad,, organizacijai bus daug geriau. Jeigu jos pirešakyje 
atsistos teisininkas, kuris žind ’ sitį ’ dienų tarptautinės 
kovos principus ir tarptautinės teisės reikšmę, o ki
tiems atrodo, kad jokio patyrimo tarptautinės teisės 
tribunoluos neturįs gydytojas. Jeigu jis pagrindinių 
kovos nuostatų nesupranta, tai, sako, susipažins ir iš^ 
moks. Čia neįeina asmeninės, tikybinės, filosofinės pa
žiūros reikalingam darbui atlikti. Abu kandidatai ga
lėtų lengvai ir veik vienodai kylančius klausimus sprę
sti. Praeitą penktadienį tris kartus balsavo, visus tris 
kartus balsai buvo lygiai pasiskirstę. Nei vienaš kandi
datas negavo reikalingo balsų skaičiaus.

Kaip skirtumas buvo toks didelis, kad apie bet kokią nuolai- manyti, galės vėl dirbti vieningai,

Ai of Dictmbw 1, 1J77 
Subscription Ritos:

In Chicago $38.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

20 cents per copy.

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio Kainos:

mcagoje ir priemiesčiuose:
metams __ _____________ $33.00
pusei metu ________ -__ $18.00
trims mėnesiams ________ $10.00
vienam mėnesiui _______  $ 3.50

Kitose JAV vietose:
metams



DR. PAUL V. DARGIS 
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INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
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UK. K G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
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Modical Buildins). Tol. LU 5-6446 1
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Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.'

PANEVĖŽYS, LIETUVOJE

Rašo VLADAS KASC1AUSKAS

AUTOMOBILIŲ LENTELĖMS ( 
TERMINAS PRAILGINTAS

SPRINGFIELD, Ill. — IUi- 
• nois motoristai dabar turės lai- j 
>ko iki vasario 28 d. vidurnak
čio uždėti savo automobiliams 
naujas penkiametes leidimo len 
teles (plates), praneša Illinois 
vidaus reikalų sekretorius Al
lan J. Dixon, pripažindamas kad 
jo ofisas yra truputį susivėlinęs 
su tų plokštelių išsiuntinėjimu.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Pasikeitė nuomonė

— Mūsų draugė Darata gavo 
I labai gerą vyra — šeimos by
lių teisėją — sakė Aldona Gra
žinai. Gražina jai atsakė*

— Tai buvo prieš vestuves, 
kol
sas 
ji-

"Palaiminti, kurie nemato ir įtikėjo". — Jono 20:29.
Dabar dar tamsu, kol dar neužtekėjo Teisingumo Saulė, kuri apšvies ir 

savo spinduliais išgydys pasaulį ir pašalins visas abejones, baimę ir nesu
sipratimus. Todėl dabar Viešpats reikalauja tikėjimo ir žada atlyginimą ir 
palaiminimus tik tiems, kurie gerais darbais parodo savo tikėjimą. Mes gy
vename tikėjimu, o ne regėjimu ir stengiamės laimėti aukštąjį atlyginimą, 
kurį matome tik tikėjimo akimis. Mes esame paklusnūs Tam, kuris kalba iš 
dangaus, kurio balsą dabar tik nedaugelis girdi. Bet tie. kurie dabar yra 
paklusnūs ir eina jo pėdomis, gauna didesnių ir gausesnių palaimų, o neto
limoje ateityje bus išaukštinti ir gaus garbę, šlovę ir nemirtingumą, ir 
dalyvaus su pagarbintuoju Kristumi jo karalystėje.

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

i
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DR. FRANK PLECKAS
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Tikrina akis Pritaiko akinius jj
"contact lenses’”

/ai agaj susitarimą, uždaryta trečj

VELYKŲ SALOS ŽMONES
Velykų salos gyventojų skai 

čius niekad didelis nebuvo. Jei 
gu ir norėtų, tai mažoje saloje 
daug žmonių negalėtų būti. 
Vietos žmonėms galėtų užtek
ti, bet maisto saloje nėra. Man 
pavyko nustatyti, kad Velykų

DR.LEONAS SEIBUTIS- !±je dabaniniu “etų yra i-
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vaL vak,- 
Ofiso telef.: 776-2880 

RezhSensijos telef.: 448-5545

400 vyrų ,moterų įr vaikų. At
rodo, kad moterų saloje yra 
daugiau negu vyrų.Savo laiku, 
kai saloje ėjo kruvinos kovos, 

i tai vvrai išsiskersdavo o mote 
j rys būdavo atsargesnės. Į kru- 
i vinas kovas nesimėsdavo ir lau

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

bendra praktika, MOTERŲ Hpor JŲ-

----- kė laimėtojų. Jos, man sakė, 
visuomet eidavo su laimėto
jais. Jos nemėgsta pralaimėto-

Ofisas 2652 WEST STth. Fl ROET
< \ Tel. >R 8-1223

Niekas neskelbia ,kiek yra 
saloje gyventojų. Bet man keli- V V U

>E1SO VAL.: pirm.. anttatL, trečiai vyresnieji pasakė, kad pasku- 
r penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Sfcštadfc- 
;ais 2^4 vaL popiet ir kitu laiku 

. susitarimą.

Laidotuvių Direktoriai

DANUTEI BIELKIENEI

jis nebuvo vedęs. Dabar vi- 
šeimo problemas sprendžia

DAIMIDLimit 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]

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

čiuose, 6 kiti rūpinasi žemės 
ūkiu, šiaip saloje gražiai au
ga tiktai žolė, kurią karvės no
riai ėda. Saloje yra didokas 
būrys palaidų arklių, kurie 
pripratę prie žmonių ir daž
nai juos nuneša kiton kalnų pu 
sėn. Arkliai suvisuomeninti. 
Jie niekam nepriklauso, bet 
patrnauja kiekvienam, kuris 
jų patarnavimo pageidauja. 
Perneša žmogų kiton kalvos 
pusėn, o vėliau ir vėl eina žo
lės ėsti.

(Bus daugiau)

ENERGY 
WISEčiams. Atvažiuoja ir iš Čilės, i 

Argentinos, Brazilijos ir kitų 
valstybių. Nelaimė, kad at- j 
vyksta tik turtingesnieji, ku
rie gali gauti atostogas ir turi 
pinigų kelionėms.

Nepamanykite, kad ir šian
dien Velykų saloj gyvena mao- 
ri giminės,atplaukę salon prieš 
pustrečio (2%) tūkstančio me į 
tų. Jie kalbėjo savo kalba, tu
rėjo savo maldyklas, galėjo gy 
venti ir dirbti, kur tik jiems pa 
tiko. Dabar visi salų gyvento
jai kalba ispaniškai. Čilės ka
ro laivai užėmę salą prieš du, 
šimtus metų. Jie ne tik patys 
įsitaisė, bet ir vietos gyvento
jus sutvarkė.

Jeigu saloje dar buvo keli 
maori ainiai* tai jie netrukus 
baigė savo dienas, kai Čilės 
marinai įkėlė savo koją Vely
kų saloje ir paskelbė, kad sala 
priklauso Čilei. Ispanų kalba 
truputį skiriasi nuo kastiliŠ- 
kos ispanų kalbos. Čilė neju
čiomis primetė salos gyvento
jams savo kalbą, įstatymus ir 
visuomeninę tvarką. Seniau
sieji salos gyventdjar kalba tik 
■far ispaniškai,- cilėnišku ak-

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

EUDEIKIS

tiniais dešimtmečiais saloje gy 
ventojų skaičius svyruoja nuo 
1,200 iki 1,400. Administraci
jos pareigūnai žino apytiksliai, 

.bet tikslių žinių nėra. Velykų 
saloje vedama gimimų ir .mi- 

d^7^eciair^^i^Tj|oms Į rimų- registracija, tai galima 
apytikriai nustatyti, kiek salo
je kiekvienais metais tebėra.

Reikia neiižmiršti, kad salon 
atvažiuoja didokas skaičius'' deniu.“
žmoni ii iš kitų, valstybių^- Pasi
rodo, kad Velykų salos pakrsr 
ščiai labai ijnaĮoute - poilsiui, i 
Ten ^ali rūmiausiai miegoti, 
kol pasilsi. . Dauguma nori ra
miai pailsėti. Kitiems rūpi ku
ris nors salos praeities ar dabar 
tinio gyvenimo reikalas. Ttfri- 

:stai yra svarbus pajamų ir už
darbio šaltinis Velykų saloje.
Kiekviename didesniame cent- į salos gyventojai dirba. Vieni ei 
re yra viešbučių svetimtau- fta įvairias pareigas viešbtr

0RTH0PS)a»-?R0TEZ 
įi Aparatai - Protezai. IKc

(Areh Šupportį^hr V t.

w»»t 43rd SK Chicaęc. j,".. *0629
j■ ■ .r

L;, moving
[ ■ Leidimai a- a po ra ūda

ŽEMA KAINA
R. JERtNAS
Tel. WA 5-8063 ;

MOVING
Apdraustas per^rausfymas 

H Įvairi y atstumu

ANTANAS VILIMAS
Tek 376-1882 arba 37M994

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Vito, prtfertrrtdt tf W6PA, 

14tt fcli. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir- 
taiidierii<5 iki pefiktatftenlo 3:00 
—3:30 t»L popiet. SašfccSttiitlė 
ir sekSfifiefirfs fife 6:30 iki F.30 
*sl ryti.

Vada)* Aldona Daukm
Telef.: HEmlock 4-2413

>159 So. MARLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL. 60629

Didžiausias kaOtų 
pasirink Intas r

186 Nort>

BORMANĄ 
1URŠTSINA

26X5621 
ir

«' S77-MS

M žinote asmenis. ku>. 
galėtų užsisakyti Naujienas, pre 
tome atsiųsti jų. adresus. Met 
jiems siusime Naujienas dvi s»

Našlių ir Našliuku klubas šaukia 
visus narius i metinį susirinkimą. Bus 
svarstomi svarbus klubo reikalai ir 

(renkama nauja valdyba. Susirinkimas 
įvyks šauliu imamuose. 2417 W. 43rd 
St., gruodžio 14 d., 1 vai. popiet Po 
susirinkimo — vaišės.

V. Cinką, rast.

'/Esu praleM&Tgūna daug lai
ko Pietų Amerikoje, Kelis kar 
Uis ten važiavau, kai turėjau 
progos įsiklausyti į praktišką 
ispanų kalbos vartojimą. Man 
pasakojo; kad ispanai yra už
raše kelias istorines datas apie 
paskutiniu metu’ ten gyvenu
sius žmones.

Man patinka, kad veik visi

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

- . - , Mh mirus.
jos vyrą dr. Algimantą, dukrelės - Reginą ir Virginiją, 

tėvus, sesukę su šeima ir kitus gimines giliai užjaučiame ir 
drauge liūdime.

* Rotkfordo 546 Būrio šauliai <
; ; , . . : ./_-■,_________ ___ _ .. . - „ _ j

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL H OME 

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

Telef. 476-2345

t

»M«ULANCI 
’AfARNAV
AAS DIEK

MiWHNlSXOS KOPLYČIOJ
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ruRm 
KOPLYČIAS 

VISOSE MlESTv 
DALYSE

4*5 So. Cth'h Are, Cicero, OL Phone: OLyitipie 2-1003

JOHN SHAUKLES
Gyv, Hickory Hills, III. Anksčiau gyv. Marquette Parko apylinkėj.

Mirė 1978 m. gruodžio 11 d., 11:30 vai. ryto sulaukęs 91 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoj, Raseinių apskr., Rožaičių kaime. Girkalnio parap.

Amerikoje išgyveno 71 metus.
Paliko nuliūdę: brolio duktė Anna Kassautski, jos vyras Otto ir 

ų sūnus Ronald su žmona Marceila bei jų vaikai Pam ir Ken bei kiti 
gaminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus - Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st St
Penktadieni, gruodžio 15 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš ko

pėčios f Lietuvių Tąuūfies kapines.
Visi a. a. John Shaukles giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

tviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

PETRAS BIELIŪNAS
44d ?h>. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
• So. bfTUAMCA T«L: YAt<> M1U-IIM

TH1NK0F T'lKEY 
AS 'HOLIDAY FOOD/ 
Although thetou&h, 
GAMEY WILD TURKEY 
OF THE PILGRIMS 
WOULDN'T APPEALTO 
MOST OF US TODAY.

FRANKLIN STILL 
WANTED THE TURKEY 
TO BE OUR NATIONAL 
BiRD, rather Than 
The 'cowardly* bald 
EAGLE/

iT IN FACT. AMERICAS fXsT INDUSTRY WAS 

•THE DRYING OF FISH 
SOCIALLY THE 5MN-Į 

HERRING/' TO BE SENT 
BACKTO ENGLAND. 
AMD THE PROTEINTHAT 
SUSTAINED THE PIC"
/LIUKASFIRST WINTERS WAS 
JS SgiWi 

ANYTHING else.

PRE-COLONIAL DAYS TH£ 
SMALL HERRING WE KNOW 
Today as sardines were 
SOTHICK in THE SEA, A MAK 
MIGHT WALK ACROSS THE 
HAR&dUR ON TMEIR backs. 
350 YEARS CATER, SARDlHtS 
FROM MAINE ARE STILL A 
PERFECT SOURCE OF LOW- 
COST HIGH QUALITY PROTItK, 
VITAMINS AND MINERALS- 

SKI PPED FROM MAINE TO ALL 
POINTS 1HTHC NATION, PERKARS 
TKE SILVERY SARDmE SHOULD 
B£ OUR NATIONAL FISH/

Pranui Mikalauskui staigiai mirus, 
jo žmonai

JOANAI KOŽICAITEI MIKALAUSKIENEI

švogeriui ViktcYui Kožicai, švogerkai Onaj Kozicaitei ir 
kitiems giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia

Kazys Povilaitis
Edmundas ir Jūratė Jašiūnai

Nuliūdę lieka:
t>ukterėČia. giminės.

Laidotuvių Direktorius DonaM A. Petkas.
Tel. 476-2345.

wociacijot

ANTANAS m. PHILLIPS
rOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

>JU'fjAN!CA AVENUE. Phunt. YArda

STEPONAS C. LACK LR SONfiS
rLACIAWIC

<424 WIST S9ta STRKK1 p«M te » 12 j
I3U WEST Wni PLr.CI Vii tini* 7-S«7>
<1028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palo. Hflta, PL 974-441»

1X54 Jfe. 3ALSTKD STREET Phene: TArde 7491a

MeuHV'ac*. entCAoo ». fu, Wednesday, December 15, t97ą



O GERIAUSIAI ČIALINKSMŲ

Tel. 737-7200 arba 737-8534

Dail. Jurgio Rackans grafi

teru

ATSIMINIMU

Sponsorians pavardė, vardas Ir vietovė

Platinimo vajaus proga,

Pavardė Ir vardu

Pavardė Ir vardai

Pavardė Ir vardu

NAUJIENOS* KIEKVIENO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r Av. 
Chic»So, III. 60631 T.l, YA 7-5930

55/HOUR AT HOME
NO EXPERIENCE OK 
CASH PAID WEEKLY 

FOSTER MISSIONS 
754 GULF TOWER

JAX, FLORIDA 32207

ENERGY 
WISE/

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60401

Frank Zipolli
ESXVi W.TSfh St.

GA 4-1654

• Užstkarr Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede _______  d

Pavardė ir vardu ___________________

prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites mslpa. 
lU įsipareigojimu.

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

— Maironį lituanistinės mo 
kyklos New Yorkė kalėdinė eg
lutė bus sausio 7 d. Kultūros ži 
dinyje. Visuomenė kviečiama-

— Vysk. M. Valančiaus litua- 
nistisė mokykla Hamiltone ruo
šia Kalėdų eglute gruodžio 17 d. 
4 vaL Jaunimo centre su visiems 
įdomia programa. Mokytojai ir 
Tėvų komitetas kviečia daly
vauti. Po programos bus vaišės 
vaikams ir*suaugusiems.

N«m«l, žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

a 3 inksto be raginime pratęsiu savo 
pažindamu gu/drašinėjimo išlaidu, Prie

Pavardė Ir vardai r . --------- ---------

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMO K ĖJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

M. i I M K U J 
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.

-AIKROOŽIAi fr MAKGENYEfcJ

Pirdrnmaa Ir Taisymu
WEST 49Hi STREET

TeM4 RlpwWk

- —Dr^ .JMyyga Rimšaitė iš 
Otavos skaitė paskaitą apie 
mokslininkų ekspediciją :į Pietų 
ašigalį Montrealio Rūtos klubo 
nariams. Paskaitą pailiustravo 
skaidrėmis. Tą ar panašią pa
saulio mokslininkų ekspediciją 
yąidžiai aprašė Naujienose ke
liauninkas Vladas Rasčiauskas, 
American Travel Service biuro 
direktorius. - < ■

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!

MOMENTUM* Tablets are 
50% stronger than Doan’s.
Before you take Doan’s Mis for 

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

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loose^-you can move more 
freely m mmutes' Theres no stronger 
backache mediation you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets Take only as directed.

RENTING IN GENERAL 
N, u o m o s

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

TeL 767-0600.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chloes miesto Icldltrą,
Dirbu Ir užmiesčiuos* H" 
rantuotai Ir sąžiningą]

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Tel. 927-3559 W
— Juozas Lapinskas iš Brigr- 

ton Parko sveikina visus savo 
gimines, draugus bei kaimynus 
artėjančių Kalėdų proga ir lin
ki laimės Naujaisiais 1979 Me
tais. Vietoje kalėdinių korteliu 
jis paukojo Naujienoms 20 do
leriu. .

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 nodded, 
basins cleaned and rebuilt Free 

estimate. 24 hr. service.
735-6361

lamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pridedamus ______ _ doL

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

PETRAS SAZANĄ USKAS, Prez'dentaa
212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7741

Drįsti rašyti apie tokį koncer
tą. kaip sekmadienio vakarą drą 
šiai gali bet koks kitatautis, jam 
jei koncertas buvo išreikštas ne 
muzikos instrumentais, o žmo- 
nm balsais, yra anglui song (con 
cert), vokiečiai Gcsang Konzert, 
lenkui ar rusui —piesn piesnia 
ir t. t. Bet mėgink lietuviui to
ki originalų koncertą apibūdin
ta vienu žodžiu, kuomet mes tu 
rime du žodžius — prosenoviš- 
kai lietuvišką — daina ir lygia
grečiai su Daina žygiuojančią 
Giesmę pasidalinant pareigomis.

Gražusis sekmadienio vakaro 
konsertas Jaunimo Centre, ku
rio girdėsi prisirinko salėje var 
g: ai betilpusių lietuviškos dai
nos mylėtojų specialiai poetui 
Bernardui Brazdžioniui, produk 
tingiausiam eilėdariui kūrėjui 
pagerbti už jo monumentalų, 
592 puslapiu kūrinį POEZIJOS 
PILNATIS” su bene tiek pat jo 
paties atrinktų ir bene dvyliko
je ankstybesnių rinkinių leidi
nių, kaip tai Baltosios dienos, 
Amžinas žydas, Krintenčios žvai 
gždės. Ženklai ir stebuklai, Vieš 
paties žingsniai, Vidudienio so
dai. — Ir beveik visi tie šimtai 
Brazdžionio ilgesnių ir trum-

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

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

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

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

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

— Minint Lietuvos kariuo
menės atkūrimą Miami lietuviai 
pagerbė dalyvavusius savano
rius - kūrėjus: dr. K. Pautienių. 
\. Čepėną ir J. Karvelį.

HELP WANTED — MALE
Darbininkų reikia____

— P- Pinkas, Hot Springs, 
Ark., be raginimo apsimokėda
mas prenumeratą, atsiuntė to
kį sveikinimą ir 'linkėjimą: 
“Sveikinu su šv. Kalėdom ir lin- j 
kių laimingų Naujų Metų, linkinį 
visiems sutartiniai dirbti ir kori 
voti už Lietuvos laisvę”. Dėkui 
už sveikinimą ir už $10 auką.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia____

Fk^IA>nT^,SAJOD®UI
įkaityti ir platinti Naujienai, atrado mecenatu, ku 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis,r paų^enu
•- r r Mykolas -Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinioviešbučio, 
47350 . Golfs Blvd., ;SL Petersburg, > FL337C& teL 1813—391-9753, -paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems :asmenfms. ;LaimiTi@eji turės progos būti 
svečiais puikiame. motelyje .prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu. 
faidimų kambarin,; TVr telefomr Jr . kitais į^ddenSįds Įrengimais.

5 Alūsu bendradarbė ir. 'savaitinės skilties Aplink^ nms Ir’ mūsų’ namus” 
intorė. M., Miškinytė - paskyrė $50 prerija. - Be abejo,. atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiaihos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

— Ona ir Liudas Kronai, 
Westchester, Ill., prenumeruoja 
daugelį lietuviškų laikraščių ir 
juo’s paremia aukomis. Dėkui 
už šventiškus linkėjimus ir už 
$7, atsiųstus, pratęsiant prenu
merata.

D t A I E i O
>1—M M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

puttnofcul automobUk 
-Ubilltv pemkūftEim

rifeli
A. L A URA J jM 

fK ASHLAND AVI.

M. L. &>
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

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

ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centralmis šildymas 
liuksus naujų

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

— Naujienų skaitytojai kvie
čiami vietoje kalėdinių atviru
kų pasveikinti savo gimines ir 
draugus šiame skyriuje, ta pro
ga paremiant auka lietuvišką 
spaudą. Sveikinimus galima 

l telefonu.

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

apsauga

šia ir globoja RLK Moterų Pri
sikėlimo pa rupijos skyrius. Dail. 
Irenos Mickūnienės darbų pa
roda bus iki 1979 m. sausių 2 d 
Sarnia, Ont., bibliotekoje.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express fjorp. 

MAROUMTTI OI PT TARČIŲ JKRV1CI
O»1 W. tttfc CklcM., IIL — T.L WA 5-1737 
m3 la. M, ChlcM», IIL «A60t. — T<_ X5M3M

V. VALANTlMAf

t “LIETUVOS AIDAI”
n, KAZE BRAZDZIONYTE,
įjj PROGRAAAOS VEDĖJA
"y Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—3:30 vaL vak 

Penktadieniais 9:30—10 va], vak.
Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

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

Gaila, kad mielasis daktaras į remdama lietuvišką spaudą 
viešą sceną neatvyko prieš porą ‘ palaikydama šventiškas 
dešimtų metų, bet geriau vėliau kalėdines 
negu niekad.

Pats autorius savo Poezijos 
piliaties gražiai įrišto giesmyno 
naują tona įteikė Dr. Briedžiui 
kadangi pirmasis susidėvėjęs jo 
eilėraščius iš muzikos atžvilgio 
bestudijuojant.

Visas koncertas praėjo iškil
mingoje ir linksmoje nuotaiko
je ir visos ir visi solistai ir akom 
ponuotojas jaunutis Arūnas Ka
minskas buvo gausiai apdova
noti gėlėmis.

! ČIKAGOS LIET. JŪRŲ SKAU
TU A ruošia savo Kūčių Vaka
ronę, kuri įvyks buv. p. Vaičai
čių salėje, 4258 So. Maplewood, 
š/m. Gruodžio mėn. 17 d., sek
madienį, 3 vai. po piet. Po reli
ginės dalies su kunigu bus pri
taikyta programa, tradiciniai 
Kūčių valgiai, Kalėdinė muzika 
ir bus parodyta filmą iš jūrų, 
skautijos veiklos vasaros metu. 
Maloniai kviečiami visi, kas do
misi laivais, vandens sportu ir 
prijaučia Liet. Jūrųč Skautijos 
veiklai.

Dėl rezervacijii skambinti iki 
penkt. vakaro - Tel. 376-6256 
arba 254-3665.

LJS Vadovybė.

pnes- 
nuotaikas, paskyrė 

Naujienoms penkiasdešimt (50) 
dolerių auką ir ją atsiuntė per 
Bendruomenės Vagų redaktorę 
Zuzaną Juškevičienę. Dėkui vai-j perduoti 
dybai ir visiems tos apylinkės! 
nariams.

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 L’uksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
auette Parke.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

VALDIS
REAL ESTATE 

2625 West 71st Street

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Aoodatet 

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.

COOKS FOR STEADY WORK
MEN or WOMEN ’ 

Must have some experience. Some 
English necessary. J)ay or, evening 
work.

- ___ PICKLE BARREL _ 
7572N. Western; Aye. a <

743-1942 Ask for Mr. -Kramer

• Platinimo njaus proga, 
finhmri nemokamai be joi

jPesnių kūrinių — širdies ir sie
jos išsakymų dvelkia kažko auk 
įšč’au ieškomo nostalgija, tiek iš 
balansuota, kad tinka “kaip tan 
ckiui ta;p rąžančiai”, ir dainai 
ir giesmei, kas šiuo koncertu ir 
buvo siekiama. Skaičius Braz- 
džiomo “Poezijos Pilnatį” ir ma 
č’U9 bei girdėjus sekmadienio 
koncertą drąsiai galima tvirtin
ti, 'kad mažiauriai dviem trečda 
liams Brazdžionio kūriniams 
davus atitinkamą muzikos kar
mom zaci j ąišei tų geras giesmy
nas kaip senas vynas naujoje 
bongo j e, kas, atrodo, ir buvo įro 
dytako koncerte, kuriam buvo at 
rinkta 18 dainų, kurioms harmo 
riizavus lietuviško tempo muzi
ką gavosi gavosi tikrai, giesmių 
vakaras, kuriam ypatingai pasi 
sekimą didino koncertui parink 
ti mūsų geriausi solistai: Roma 
Mastienė, Dana Stankaitytė ir 
Algirdas . Brazis, ir teisingai 
siurprizu pasirodymas naujo švel, 
naus tenoro ir jau nebenaujoko 
scenoje Dr. Juozo Briedžio, ku-' 
ris ne tik neklysdamas išlaikė 
egzaminus solo, duetu su Roma 
Mastiene, ir visų keturių kvar
tete, bet, pasirodo, ir tam kon- j 
ceriui muziką harmonizavo.

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano S u. L 
paruošta, — teisėjo Alphons 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomh 
formomis.

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

NIGHT SECURITY MAN
5 days a week. Sun. thru Thurs. 11 
P.M. to 7 A.M. Good benefits. Must 

I speak english. Private club in down- 
! town area.
I APPLY IN PERSON

312 S. Fad^rtl St. Chicago

— Viktoras Gdeckas iš Brigh- 
tos Parko' sveikina visus gimi
nes ‘ ir> draugus artėjančių šven
čių proga, o vietoje kortelių pa
aukojo Naujienoms $10. . :f: ?'7

’ Zaras^kių klubas Čikago
je, remdamas lietuvišką spau
dą, palaikydamas kultūrines in
stitucijas ir keldamas šventiš
kas . .prieskaldėdines. nuotaikas, 
paskyrė .Naujienoms penkiasde
šimt (50) dolerių auką ir ją įtei
kė per buv. klubo pirmininką ir 
visuomenės veikėją Petrą, Blekį. 
Dėkui valdybai ir visiems to klu-, 
bo nariams. ’kos Ir taPNk°s darbų paroda bus

gruodžio 16 ir 17 d. Prisikėlimo
— LB (R) Cicero apylinkė, parapijos salėje, Toronte. Ruo-

— Dovanos jūsų mylimiesiems, j 
Baltijos gintaras,-itališkas 18 k. j 
ir 14 k. auksas, koralai, kultū-Į 
riniai perlai ir kitos brangeny-l 
bes. Lladros/iš Ispanijos, . Anrij 
medžio drobiniai, “Dresdens”;} 
šveicariškos muzikinės dėžutės 
ir kristalas iš viso pasaulio. Ka
lėdiniai šiaudinukai ir daug, 
daug kt. Romas ir Dalė Dauk
šai kviečia visus atsilankyti ir 
apsipirkti — Avalon- Galleries, 
4243 S. Archer Avė.; telefonas 
247-6969. Atid- kasdien ir sek- 
maxReniais iki Kalėdų. (Pr.)

— Darbų pasiūlos ir paklau
sos tarnyba jaunuoliams ir silp 
nai angliškai kalbantiems vy 
resnio amžiaus lietuviams ii 
lietuvėms pradėjo veikti Lieti 
vos Dukterų draugijos namuo 
se,2735W.71 St. čia kviečiam 
registruotis darbo ieškantiej 
ir darbų turintieji. Reg^straci 
ja veikia kasdien nuo 9:30 v

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

925:3211. (Pr.)

MARLA NOREKIENf 
IRS Wert inh SU Chfeaco, m • Td. WA U27K7

Dl4»Ilj rOiUe Įritov
MAIFTA5 Ii EUROPOf SANDELIŲ.

— Dėkui poniai Mary Leppai 
ir Gage Parko už ankstybą pre
numeratos pratęsimą, šventiš
kus linkėjimus ir už $5 auką. 
Taip pat dėkui tos apylinkės 
tautiečiui, užsisakiusiam Nau-j 
jienas vieneriems metams.

BEST THINGS IN UFE

imu




