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Iškritęs sniegas apdengė -visą šiaurės Ameriką ir Kanadą

Jaunas

jerą.

gali daryti didelio spaudimo.
Derybų eigai gali pakenkti JAV

— Amerikos konsulas Taipei 
mieste patarė amerikiečiams ne 
vaikčšioti gatvėmis, kol praeis 
nepasitenkinimo nuotaikos.

IRANO KAREIVIAI
PRADĖJO ABEJOTI

— Kaip Izraelis, taip ir Egip
tas atšaukė savo atstovus iš Wa 
shingtono, nes nesitiki susitar-

Tcriwanas nenori 
tartis su Pekinu

SNIEGO AUDROS 
RYTUOSE

nutarė paskubinti pripažinimą. 
Tuo tarpu dar neaišku/ kodėl pre 
zidehtas nutarė šitą JdAūsimą- 
spręsti dabartiniu metu. Gal jis 
norėjo padėti krintančam do
leriui o gal jam jau įgriso Izrae
lio pasitarimai- su Egiptu,', kurie 
jau kelis, kartus .buvo aptarti ir 
patvirtinti. Prezidentas,. susita
ręs su kiniečiais, paruošė trum
pą pranešimą -ir tuojau 'įsakė 
sekretoriui Vance, mesti tuos ati 
dėliojimus ir grįžti į Washing- 
toną/ nes jam pačiam reikalin
ga patarėjas svarbiais Kinijos 
reikalais. Be to,-sausio pabaigo
je į Washingtoną atvyksta vice 
prezidentas Tengas, kuris dabar 
tiniu metu esąs tikras Kinijos 
valdytojas

BELGIJOJE LAUKIAMA 
PAIJR/NDJ^H REFORMŲ

— Lakūnas Lim Kellert ban 
dė pakilti prolių Wright lėktu
vu “Kitty Hawk“, bet jiems ne
pavyko. lėktuvas pakilo, bet 
jo uodega negalėjo atlipti nuo 
žemėn.

JAV SIUNČIA KIMJON BLIUMENTHALI PREKYBOS SĄLYGOMS IŠTIRTI

— Laisvos Azijos tautos yra 
susirūpinusios diplomatiniais 

santykiais Amerikos ir Pekino. 
Jie netiki, kad Kinijoje gali bū
ti pakaitos, linkstončios į demo 
kratiją.

— ~ c tą sekmadienį Irano 
priemiesčiuose įvyko susirėmi
mų su kariuomenės daliniais, pat 
raliuojančiais gatves. Demons
trantai bando pakenkti kariuo
menei. Kariai atsišaudė ir nušo
vė kelis fanatikus.

TEHERANAS,-Iranas. — Iš 
Tabrizo ateinančios žinios sako, 
kad kažkurie Irano kareiviai pra 
dėjo abejoti šacho galia ir atsisa
kė šaudyti į triukšmaujančią mi
nią. Iki šio meto kareiviai klau
sydavo karininkų. Vietomis ka
rininkai eidavo į minią, su jais 
bendravo ir nebuvo reikalo j juos 
šauti. Bet Tabrize pasirodė pir
mas karių maištas, jie atsisakė 
šaudyti į protestuojančius fana
tiškus tikybininkus. Krašte Irano 
kariuomenė, atrodo, atstatė tvar 
ką, bet vietomis vis dar kyla ne
susipratimu tarp kariškių ir mu 
lu bei šeichu.

Ne viskas sudegc kario. Juo, 
bus arčiau žemės, tuokus didės 
nis trynimasis ir liepsnos. Dmys. 
kris nuo 50 iki 100 pločiu. 
Jeigu degančios dalys kris į .van 
den ynus, ta niekam blogo nepa
darys, bet jeigu ant miestų ir 
miestelių, tai gali’sužeisti žmo 
nes, užgaut namus ir galvijus. 
Kaip išvengti galimos žalos, la
biausiai laboratorijos pareigū
nams rūpi.

TAIPEI, Taiwanas. — žinia, 
kad prezidentas Carteris pripa
žino komunistinės Kinijos vy
riausybę ir atsisakė siųsti am
basadorių į Taiwaną. sukrėtė vi
sus salos gyventojus. Naciona
linės Kinijos vyriausybė labai 
atidžiai sekė santykius tarp Wa 
shingtono ir Pekino, bet nama- 
nė, kad Carteris taip greitai pri 
pažins Pekino vyriausybę. Ap
sidžiaugusi prezidento Carterio 
nutarimu, tuojau pasiūlė Nacio 
nalinei vyriausybei tartis apie 
prisijungimą prie Kinijos. Na
cionalinė vyriausybė atmetė Pe 
kino pasiūlymą. Ji yra pasiryžu 
si gintis. Jeigu komunistinė Ki
nija siųstų karius, tai jie gintų
si visonr^ jėgomis.

BOSTONAS. Pirmadienį Nau 
joje Anglijoje siautė smarki 
sinego audra, kurioje sniego iš 
krito dvi pėdos, bet smarkus 
50, o vietomis iki 75 mylių per 
valandą greičiu vėjas tą snie
gą suvarė 6 pėdų pusnimis 
kelius padarė nepravažiuoja
mais —Visu Atlanto pakraščiu 
nuo Cermont šiaurėje iki met
ropolinio New Yorko, pusny
nuose pakelėse tuzinai automo 
bilių palikta sniege.

Vieškelių departamento val
dininkai pataria piliečiams kol 
keliai bus pravalyti, nebūti pa 
mie. * f

Rūpinasi erdvių 
laboratorijų likimu

Rusai dar negavo 
Jim Jones pinigų

GEORGETOWN, Gijana.

1ZRAELLIS ATSISAKO WASHINGTONE PASIRAŠYTOS TAIKOS SUTARTIES

JONĖS SŪNUS GYRĖSI
GEORGETOWN, Guyana. — 

Masinėmis žmogžudybėmis ga: 
garsėjusio, “Žmonių šventovės 
(Peoples Temple) steigėjo ir li
kvidatoriaus Jim Jonęs> • sūnus 
Stephen Jones 1.9,metų amžiaus, 
per pirmąjį tardymą pirmadie-J, 
hio. naktį, paklaustas dėl. 4 to 
kulto pasekėjų nužudymo, atsa
kė: “Yeah (Taip) aš juos už
mušiau ir kaltę suvęrčiau Chuck 
Beikmanui”, kuris yra kaltina
mas kad lapkričio 18 d. vienai 
to kulto” (’“tikėjimo”) išpažinto 
jai Sharon Amos, 42, ir trims 
jos vaikams kulto, namuose Ge- 
orgetowne gerkles perplovęs. 
Kita to kulto narė Paula Adams 
paliudijo, kad tą skerdimų die
ną ji pati buvusi kulto name, 
bet Stephan Jones ten visiškai 
nebuvę. Kulto name tuo metu 
buvę apie 45 kultistai, kur už 
sienos maudyklės kambaryje vy 
kusios skerdynės, Adams nuo
mone Stephan buvęs tiek pa
verktas, kad nenorėjęs kentėti 

savo tėvo nusikaltimus.

SOVIETISKAS TEISMAS 
ĮSIGALĖJO PAKISTANE

KARA 01, Pakisanas. Ka
riškių perversmu iš pareigų 
pašalintas ministeris pirminiu 
kas Sulfikar Ali Buhutto, kuris 
vėliau dirbtinais kaltinimais 
kartu su t kitais buvusiais pa- 
reigūuaos buvo nuteistas mir
ties bausme, bet protesto aud
rai kilus, tebelaikomas gyvas, 
pirmadienį padarė dramatiš
ką žygį, asmeniškai pats atvy
kęs į aukščiausiąjį teismą pa
prašė atmesti jo kaltinimą žmo 
gžudyste ir mirties bausmės 
sprendimą, jam pačiam ir ke
turiems kitiems pasmerktie
siems panaikinti.

Bhutto ir 4 kiti buvo nuteisti 
praėjusį kovo mėnesį, kalti
nant esą jie 1974 metais įsakę 
nužudyti vieną jų, politinį opo
nentą. Visi nusmerkieji yra į- 
teikę apeliacijas prašant tą 
sprendimą panaikinti.

Dajanas pareiškė, kad nevažiuos į taikos pasitarimus, 
jei bus primintos David stovyklos kalbos

KAIRAS, Egiptas. — Egiptas atšaukė savo delegaciją iš Wą- 
chingtono, kuri dalyvavo taikos sutarties paruošimo darbuose. 
Kadangi izralitai keičia jau aptartas ir pasirašytas taikos derybų 
sąlygas, ir kiekvienu momentu kaitalioja anksčiau padarytus su
sitarimus. tai nėra prasmės toliau sėdėti Washingtone ir jokios 
pažangos nedaryti. Izraelyje buvęs sekretorius Vance keliais at
vejais priminė Beginui ir Dajanui, kad David stovykloje aptarti 
principai turi galioti, nes abi pusės Washingtone su jomis sutiko 
ir pasirašė.

Prez. Sadatas, turėdamas gal
voje vadų padarytus pareiški
mus apie tolimesnius taikos su
tarties pasitarimus. įsakė gen. 
Tali a Magdud grįžti j Kairą, nes 
nėra jokios prasmės toliau sėdė 
ti Washingtone. Kartu su Egip
to delegacijos pirmininku, įsa
kyta ir kitiems delegacijos na
riams grįžti į Egiptą.

Jeruzalė. Izraelis. Gen. Moišė 
Dajanas pareiškė, kad jis neva
žiuosiąs į. tolimesnius pasitari
mus Egipto taikos, sutarčiai pa
sirašyti, jeigu Izraeliui bus ban-

Žibalo kainos 
numuša dolerį

ABU DABI, Emiratų Sąjun
ga. — Degalus ir aliejų gaminau 
čiom valstybėm pakėlus kainas, 
visoje Amerikoje pradėjo kris
ti akcijos ir doleris. Japonijoje, 
Vokietijoje, Londone ir Švei
carijoje doleris gerokai nuver
tintas, nes amerikiečiai sunau
doja nepaprastai daug degalų ir 
žibalo. Vokiečiai kelis kartus pa 
tarė amerikiečiams naudoti ma
žiau arabų versmių degalų, bet 
prezidentas Carteris tai padary
ti atsisakė. Yra įtakingi keli 
senatoriai, kurie nenori kontro 
liuoti dagalų vartojimo ir kai
nu.

WASHINGTON. D. C. Erdvė
je it u sukas 25 tonų laboratori 
ja. kuri buvo i?kel*a erdvei ty
rinėti. Jo;e Šutus kartų apie 
Žeme an L ruko keli astronautai 
tyrinėtojai. j;e išl’po ir laimin
gai nūs Irklo, be pati laborato
rija v=s dar h be* suka. Niekas 
t’ksFai ne žmo. k f p ilgai ji ten 
< ei lės suk i nė ‘S. Erdvei tyrinėti 
komisijos nriai norėtų turėti la
boratorijos instrumentus, kai
nuojančius š’mtus tūkstančių do 
lerių, bet ne tap lengva juos iš 
dangaus nukelti. Jeigu labora
torija skries ir 1980 metais, tai 
tada gal kiti astronautai pajėgs 
ją pasiekti ir galės ją dar smar
kiau pastūmėti. O gal tuo metu 
jau turės įrankius 25 tonų labo
ratorijai lengvai nutupdyti ant 
žemės.

Tai graži viltis, bet niekas ne
žino, ar ji pajėgs dar porą metų 
išsilaikyti. Blogiausiu atveju, ji 
gali nusileisti ir patekti į žemės 
atmosferą. Skrisdama tūkstančio 
Žemės atmosfera, ji pradės lie- 
žemės atmosfer*. * ta
pšnoti. Libp*" * dąr skris
2,000 mzhu ir barstys degan
čias savu .dalis. - , . ;

Buvo susirinkusi 
63-čia SLA kuopa

CHICAGO, Ill. — Paeitą sek 
madienį, gruodžio 17 dieną 
“Gold Coast Inn” patalpose bu
vo susrinkę 63-čios SLA kuopos 
nariai. Pirmininkas Tony Whys 
ter padarė trumpą pranešmą ir 
pasakė, kad. jiariai turės nomi
nuoti kandidatus Pildomosios 
ir Tarybos' pareigoms. Gude
lis perskaitė laišką ir papasako
jo, kaip reikia pravesti mornina- 
;čijas< Daųgųmą^pąkląusė Gere- 
^’ės jKomiteto. ir visus 39 gaisus 
.atidarė, poyilųi^Dar^fųi// Alak- 
-sandruį čapjikųį, $/ jtfęil 1 ūnie- 
nek Euphrbsinę- Nfikužiufei, Jo- 
sepinai Miller, Christihai Aus
tin ir Dr. Degėsiui. Sekretorė 
Anna Whyster įpareigota nami- 
nacijų lapelius persiųsti centrui.

Kuopos valdyba pavaišino vi
sus narius skaniais pietumis. Su 
sirinkimas tęsėsi porą valandų. 
Nutarta sekanti kuopoš susirin
kimą šaukti kovo -mėnesį.

Taiwanas nenori tartis su Komunistinės Kinijos 
atstovais, rengiasi gintis

318^"WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Carteris, paskelbęs, kad 
nuo sausio 1 dienos pripažįsta Pekine esančią komunistinę vy
riausybę, tuojau nutarė pasiųstį į Pekiną finansų sekretorių Mi
chael Bliumenthalį kad ištirtų visas prekybos galimybes. Prezi
dentas yra įsitikinęs, kad tiktai padidinta prekyba gali pataisyti 
krašto ūkį ir pakelti smunkantį dolerį. Niekas prezidento taip ne
erzina, kaip mažėjanti dolerio vertė. Kad sekretorius kartais, žiū
rėdamas į kinų šieną, neužsisvajotų, kartu su juo Peklnan siun
čia ir prekybos sekretorę Juanita Krebs. Manoma, kad jiedu pa
jėgs išaiškinti Pbkino vyriausybei, kad gerbūvio pagrindas yra 
tarptautinė prekyba.

. Carterič iniciatyvą 
pripažihtas Pekinas"

Jau prieš kelis metus pradėti 
pasitarimai pripažinti dabartį- Sovietų konsulato pareigūnas 
nę Kinijos vyriausybę, bet rei- Aleksandras Kramarėnka pareis 
kalas visą laiką buvo atidėdinė- kė, kad Sovietų ambasada nėra 
jamas. Sekretorius Vance taip gavusi ir nesitiki gauti jim Jo 
pat tarėsi sir Pekino atsakingais j nes paliktų milijonų. Kramaren 

tvirtina, ikad sovietų vyriau
sybė turi pakankamai savo pini 
gų, nusižudžiusių žmonių pini
gai jai esą visai nereikalingi. 
Galimas daiktas, kad sovietu am 
basąda Gųanoj' " minėtų pinigu 
dar. ir negavusi," bet specialistai 
tvirtina/ kad Gijanos teismui 
pranešta apie' paliktas ' didelės 
sumas. Esą Jim Jonės minėtus . ■i-.-/.'' ■ • ų, -f.- ■ •• ■.pinigus pnes mirtį pasiuntęs 
f Panamos bankus, kad perduo 
tų konsulatui, bet jie dar neper 
siųsti. Panamos bankai nori pa
tikrinti, kas tuos pinigus per
siuntė. Jie nustatė, kad pinigus 
persiuntęs žmogus jau nebegy
vas, todėl Panamos bankai lai
kinai sustabdė šios operacijos 
vykdymą.

t BRIUSELIS. * BclgijOš minįs- 
teris- pirmininkas Paul Vanden 
•Boeinants įteikė karaliui Bau- 
dotnn savo kabineto atsistaty
dinimo pareiškimą, kurį kara
lius priėmė, bet jo paprašė pa
silikti pareigose, kol bus suda
rytas naujas kabinetas;

Belgija turėjo rinkimus nau 
jo parlamento, kurio pareiga 
bus padaryti krašte daug re
formų ir išleisti naują konsti
tuciją, nes tebevartojamoji kon 
stitucija yra 150 metų senu
mo. Parlamentas turės nuspręs- 
sti ar Belgija pasilieka jungti
nė valstybė ar federalinė su 
keliomis (driem ar trinūs) au 
tonominėmis sritimis.

BADO STREIKAS 
MASKVOJE

MASKVA Andrejus Cacha- 
rovas, žymus Sovietų moksli
ninkas, Nobelio premijos lau
reatas ir nepalaužiamas- disi 
dentas pirmadienį paskelbė, 
kad nuo sausio 3 dienos pradės 
bado streiką, jei valdžia ir to
liau neleis jo žmonai Jelenai 
važiuoti pas akių daktarą Ita
lijoje, kur jai turi būti padary
ta akių operacija. Sacharovas 
prašęs laišku patį Brežnevą, 
jokio atsakymo nesulaukęs. 
Žmona pareiškė, kad ir ji draū 
ge su vyrų streikuos.

\įę \ykę.pasikalbėjimai. Izraelio 
-atstoyaįpasitarimuose tjalįęvpvo, 
savo policiją Išdėstė ir bųyoį pa
sirengę ■ pasirašyti taikos " šutar- 
tįvbet mums Egipto prezidentas 
nori primesti tokias šalygas. ku
rių. mes dar nesame7 pasiruošę7 
priimti. Dajano pareiškimas bu 
vo pakartotas per Izraelio ra
dijo stotis ir aiškiai matyti, kad 
Izraelis nenori toliau tęsti pasi
tarimų.

— :Mes turime būti pasiruošę 
Egipto sąlygų nepriimti net ir 
tuo atveju, eigų joms pritartų 
Amerika, — • Izraelio gyvento
jams per radiją pareiškė prem
jeras Menahem Begin. Toliau 
jis aiškino tą pačią poziciją, ku
rią jis pats buvo priėmęs, vos 
pasirašęs Washington© sutartį.

Premjeras Begin skundėsi, 
kad dabar Izraelis jau kaltina
mas taikos derybų nutraukimu, 
bet tikrovėje derybas nutraukė 
Egipto prezidentas Sadatas, rei
kalaudamas įrašyti kairiojo Jor 
dano kranto ir Gazos autonomi
jos klausimus. Dabartiniu metu 
Izraelis minėtas sritis yra oku
pavęs. pažįsta ten esančius pa
lestiniečius ir žino, kad ten tai
kos nebus, jeigu bus minėtai sri 
čiai duota autonomija, kaip nu- 
tatyta David stovyklos susitari
muose. Izraelis sutinka tartis su 
Egiptu Gazos srities klausimais, 
bet jis nemano, kad Izraelis tu
rėtų tartis su Jordanija, bet ne 
su Egiptu.

Iš padarytų pareiškimų aiš
kiai matyti, kad ilgus mėnesius 
vesti pasitarimai nutraukiami. 
Galimas daiktas, kad nutrauki

amai užsitęs žymiai ilgesnį laiką 
ūiegu pradžioje tikėtasi. Sekre
torius Vance pareiškė, kad yra 
tik pagrindiniai dalykai, kuriuos, 
parodžius geros valios, galima 
aptarti ir susitarti. Bet jeigu 
įvyktų koks konfliktas, tai tai
kos derybos gali būti atidėtos 
ilgesniam laikui. Vienas kitas 
manė, kad prezidentas Carteris 
gali paspausti besitariančias pu-

STUDENTAI NORĖJO 
NUDURTI PREMJERĄ

TOKIJO, Japonija
studentas Sumo Frose, pasivadi 
nęs studentu ir išprašęs pasikal 
bėjimą su 68 metų amžiaus prem 
jeru OHira. norėjo premjerą nu 
durti, Įsiprašęs į kambarį, jis 
buvo besitraukiąs didelį peilį, 
bet sargo laiku buvo sustabdy
tas ir prie premjero neprileistas. 
Studentas bus priverstas aiškin
tis teisine apie pasikėsinimą 
prieš naujai prisaikdintą prem-] see ir priversti jas susitarti, bet nutarimas pripažinti Pekino 

praktika parodė, kad JAV ne* riausybę.

KALENDORfiLIS
Gruodžio 20: Atata, Julius, 

Grožvilė, Sigitas.
Saulė teka 7:13, leidžias i:22.

Amerikiečiai sulaukia 
73.2 mėty

WASHINGTON, D. C. — Nau 
jai paskelbti statistikos duome
nys rodo, kad JAV valstybių 
gyventojai ilgiausiao gyvena. 
Vieni miršta anksčiau, o kiti vė 
liau, bet vidurkis Amerikos gy_. 
ventojo yrda 7.2 metai. Tai reiš 
kia kad mirtingumas Ameriko
je gerokai sumažėjęs. Jeigu žmo 
gus gali sulaukti 73 metų, tai 
jis turi būti sveikas ir stiprus. 
Romėnų laikais žmonės viduti
niškai gvveno 43 metus. Tuo- 
iau po Pirmojo Pasaulinio karo 
žmonės jau pasiekdavo 60 metų, 
o dabar įjau pasiekia 73 metus 
su galiuku. Kalnuose, kur sva
ras oras ir sveikas maistas, žmo 
nės gyvena ilgiau. Kalnuose ga- 
Hma gana dažnai užtikti 100 me 
tų sulauksią moterį arba net vy
rą. Blogas oras trumpina am- 
pina amžių ir kenkia sveikatai.

(IIKISTIHMS



MAURAI vandens paviršiuje nieko gero nereiškia,

Joulū

Joula

kartS pelė srr ‘drambliu nepataikius.

Mdgdryčiės

saugokis Yfė

Imi

3101 WEST 95th. STREET

T • V-

Virsta kryžius ant eamelio, 
Niekas nekalba maldos, 
čia jau niekam nėra kelio, 
Niekas nieko neglobos . . .

Juk taigoj au ir žmonėse nutinka 
Dėl daikto, kiek bebūt vertingo', 
Nemokša, jeigu vertės jo nežino, 
Vien bloga tarti linkęs, 
O jei nemokša iš kilmingų,

Jau senstančiai Bedžionei akys susilpnėjo, 
Bet iš žmonių jinai girdėjo,

Tėvai, broliai Sibire, — 
Nebus Kūčių, nė Kalėdų 
šaltam Azijos gale, 
Tarpe tundros ir ledų . .

GA2-6700 • PR9-6700

(J. A. Krylovas, PASAKĖČIOS, vertė J. Valaitis, iliustruotos,

Ia.Nfa.uniąXe Kj- 
Ma* Eė- Tąhsaįa. Epu."

Tjaulo| ;mąkahilį jioų'

Bulgariškai 
stvo I 
dina.

čekfekai: - Prejeme VŽfrr^Ve*' 
sele Vlnoce a stastny Novy Rok

Slovakiškai: - Vesele Viailoce 
A sta41i5>yNpw-Rok. \

bvinl Godc'm.
Vfiisnirk h

• Eilėrašti apie Kalėdas Si
bire dedikuojame tiltininkamS, 
bendradarbiautojams ir visiems 
Lietuvos okupacijos toleran. 
tams, patardami pasiskaityti 
prieš Kūčias ir prieš kiekvieną 
valgį:

kitus matyti ją melžiant 
lingu draugi}.

MENULIS giedrus reiškia paveldėjimą turto, ratf. 
donas — kerštą ir, barnius, apsrniatikęs 
malonumų darbe. Užtemęs fn'ėfitiiiš laiškia nuostolius, 
pilnas mėnulis — gerą pasišėkštffą ’trieilėje.

(Bus aaugiau)

J Nepavykusi pamoka
5 Katyaikas mete į lave ak- 
ineaį,: kodėl tu neatėjai man pa- 
sakytų b zjam atgal? — 
kiaule molina Lina/^lontėšsori 
mokyklos mokinį, norėdama 

'jam pasakyt?, kad reikia įnešti; 
^tg^j ne akmenį, bet dūoną. Ta-1 
‘ęiau'ĮJfh^k'Jai greitai atsakė:' 
“J— Nenorėjau tavęs; mamytėj 
varginti, nes tu vistiek būtum

Kiauras stogas, kreivos 
darys, 

Visi langai — be stiklų, 
Tuščias stalas ir rūsys. 
Vienas šaukštas ant grindų.

MAŽGAS yra įvairių negerumų ir painiavų sim
bolis. ' • ,< Jį

į,flgirie kėsinasi, i tavo - turtą 

vyrams-^-savo žmonas, o visiems

o šiemet Amerikos sporte 
įvyko nesusipratimas: didžiau
sias premijas laimėjo, kurie vi
sai nesupranta futbolo žaidimo.

O Juokdannų klubo valdyba 
pageidavo, kad kiekvienas na- 
ryfc kalėdinei sueigai atneštų do
lerio vertės paketėlį dovanų pa
sikeitimui. Vienas į savo’ pake
tėlį įdėjo k vol orį. pažymėdama^, 
kad tų metų kvoteris dabar yra 
lygus doleriui.

Pagal seną lietuvišką sapnininką
(Tęsinys)

MAUDYTIS švariame vandenyje reiškia sveikatą, 
drumzliname — ligą arba artimo asmens mirtį, maudy
tis šiltame vandenyje: ligoniams — sveikatą, o svei
kiems — ligą, bet jei vanduo karštas ar labai šaltas, tai 
reiškia rūpesčius.

i MAUDYKLĄ sapnuoti — turėsi daug garbės, bet 
mažai naudos, matyti naudantis — džiaugsmas be 
naudos.

MAZGOTĖ moterims reiškia valdžią namuose, o 
vyrams — priespaudą ir pažeminimą. Mazgoti stalą — 
gera tvarka namuose, mazgoti grindis — pažeminimas. 
Mazgoti arba plauti moteriškus drabužius—jauniams 
reiškia vedybas, o vedūsiemš reiškia šeimos prie- 
au^i- ė ; ' 5 .,_J

MAŽU matyti save sapne — būsi išaukštintas.

MEDAUNINKUS valgyti reiškia laikinius malo
numus. 1

9 Amerikos doleris užsienio 
rinkoje buvo milžinas, o dabar 
ir ten nukštukas.

išėjo pasivaikščioti. Jiems be- 
veikščiojant, pelė staiga pamatė 
katiną ir skubiai pasilėpė už 
akmens.

Prabėgus katinui pro šalį pe
lė išlindo iš savo slėptuvės ir at
sidususi, sakė dramliui:

— Laimė, kad ji mūsų nepas
tebėjo - - .

Vincė ir Vincukas

Ir akinių keliolika ji gavo.
Bet kaip vartot ir iš kurio pradėti galo?
Ji varto akinius ir Šiaip, ir taip. 
Čia juos palaižo, čia pauosto, 
Ant save uodegos čia mausto, 
Neveikia akiniai jai niekaip.
“Tfu stradžiais! — sako ji, — kvailys esi tasai, 
Kuris visų melų žmonių klausai:
Vis apie’.akinius čionai man primelavo, 
Naudos iš jųjų bet nėra nė plauko galo”. 
Beždžionė čia iš apmaudo ir graudžio savo 
Į akmenį jau akinius taip dėjo, 
Kad žiežirbos sutviskėjo.

o Ne kalėdos turi bėdas, 
žmonės.

MODERNI MOZAIKA' IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMAVIČIUS

Kroatiškai: - Sretan Božič, Ve- 
šėla Nova Godina.

Slovėniškai: - Vesele Bocične! 
Srecno Novo Lėto.

Maked°niškai: _ Streicem Bo
zik. Sreikna Nova Godisa.

Airiškai gajų tarmė - Nolag 
Mhaith Dhuit Agus Bliain Nua 
Fe Mhaise.

Škotiškai: - Nollag Chridheil. 
Mlidhna m ba th u r agus moran 
duibh. ,

Brėt oriškai: N e d ę 1 e g Mat- 
Bloavfez Mat.

Velsu tarmė: Nadolis Lla- 
wen. Blwyddn Newdd Dda.
' [ IspamŠkai Fėliz'Navidad y 
prospero’Ano Nuėvol “'' ‘ ' 

Kataluniečių tarmeiFelic 
Nadąl j Any Nuo.

- Buc'n Natale e fe- 
ličeTCapb d’Anno. 
v^už&^Uąkai: - Sarbatori Fe- 
ncite. La Multi Ani!

d%aacūzisk3ii
et heureuse Annee.neuve. . M 
' fttigaišiai:5 - Pefižį Nį/al a

no Novo.
: - Froliche Weih- 

Šiie^en teiti'Glueckliches

. _ Olandiškai: -. Zalig Kerstf eest 
ėn ~eėn 'tiėlukkig Nieukjaar.

Švediškail -JSlad Jul £ch ętb

Kaip šiąnakt miegojai? — 
klausė guvus Vincė savo sūnų 
Vincuką/ Vincukas atsakė:

— Gerai.
. O ką sapne matei? — vėl 
klausė tevaš; -Vincukas guviai 
atsakė: ; •’

: Nieko? Aš * juk miegojau 
užsimerkęs . ; . • ; :

O Namo savin’^kaš guodėsi 
metierniam ekonothisHii, kad jo 
Šilnhos sąskaita yra didesnė už 
mortgičius arba hafh’o mėnesinį 
paskolos mokėjimą. Ekctiomis- 
tas patarė p rk’i didesnį namą 
su daug didesne paskola.

O Neužrašytos Alėjos ateina 
ir praeina, kaip vėjas.

O 5 lanYurtt Sandėlis, 
kur sukraunama ,<Jąug daiktų. 
Kartais tas sandėlis būna tuš
čias.

MEDIS žalias arba šu lapais reiškia priešų nugalė
jimą, žydintis — didelį džiaugsmą. Sėdėti po nfėdŽhi— 
sulauksi geros žinios. Medis su vaisiais reiškia turtą, 

į jį — laimė ir garbė, iškristi iš jo — nelaimė ir ne
sėkmė, sausas medis — tikėtis daug nelaimių, medį ta
šyti ar obliuoti—susilauksi užpelnytos garbės :ir riiudds. 
Apskritai, medis jauniesiems reiškia sėkmingas vedy
bas, moterims — vaikus, vyrams — garbę ir laimę.

MEDUS yra gerų dalykų simbolis, - jį valgyti — 
turėsi reikalą su turting^ ir garbfngaiš' ašmeniniis.

MEDŽIOKLE reiškia rūpesčius, dalyvauti bendre- 
je medžioklėje — pavojai ir apkalusį Laiminį gi^žti 
iš medžioklės — turto pądidejftią^ išek^Įpga' ^medžiok
lė režkia apgaulę. ’

, MEDŽIOTOJĄ susitikti'šd* su įjuo kalbėti/negėYsSi: 
reikia saugotis asnęm 
taimęj — fėS
zadetinę ar mergaitę,
— konkurentų. • , 4 r
—f n; 'V. į1 ; A J]/m >

M EGŽTI pirštines, kojikes ar -kitokią ąpraligą rei- 
šlda darbštumą iii. .kantrybę,.. ./kuri^^atiiešąįi;turtą ir 
laimę;

MEILIKAUTIS reiškia liūdėsi ir nešeknies,. nus
toti meilikavimus—priešą nugalėjimas, prisipažinti ,mėi 
lėj—paniniavos moterystė j. Jei'sako tau meriraš žodžius, 
tai viskas gerai seksis, jei vyrėi — netikėk.

MYLĖTI moterį o moterims vyrą reiškia ilgalai
kes linksmybes, būti mylimu išsipildymas šumany. 
mą, kurie atneš laimę.

MfebA-GĮ girdėti sakant melus saugokis gudrių 
apgavikų, melagi sugauti bemeluojant — paaiškės -^'ap- 
ti dalykai, slepiant nuo tavęs ar YiUd Višfidfriėhėš. Me
luoti — reikia saugokis ,kad $ats šiaVęš

MEITĖLIAI reiškia dykaduonius, kurie nėu'dbjasi 
kalbėti — turtų padidėjimas arba geras javų derlius 
tavo geWririu.

MELNYKAS arba rilalūmninkas matyti ar nu juo 
Malūnas vėjfni's: jei štoVf— liūdnas gyvenimas, jei eina 
—laimė ir linkini nuėtykiaT. Būti malūne Viskas ^ė- 
?ai seksis. 'Sutrukęs gSftrių akinuo — i^ėiškia iiuostofife, b 
sveikas ir sukantis — turtihįiffifL

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI

Artėjant Kalėdoms ir Naujie
siems Metams, Modernios Mo
zaikos ir Magaryčių redakcija 
ir bendradarbiai sveikina mie
lus skaitytojus

Lietuviškai: - Limks/ng šven
tų Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų.

Latviškai: - Priečiguš Žiemas 
Svetkus un Laimingu Jauno 
Gadu. S

Estiškai: -; Roomsaid
Phui Ja Uut Ąa3taU"jV

Suomiškai: - Hyvaa 
Onnellista^Uutta \'uotta.

Vengi iškaj: >Boldgod Karac-: 
sonyies Ujevi Unnepeket,. ;

Lenkiškai: _ Wesolych Swiat 
Božego Narodzenia i sžczeslhve- 
go Norvego Roku.

Rusiškai: - Pozdrevlyvayu vas* 
s prazĮlnikom Rozdestva Kristoj 
va i s

UkiiiWSt^
Swath sčaslivo

Kalėdų seneliui Santa Claus, 
štai keletas toĮŽių laiškų:

— Daugelis įMus netiki, bet 
aš tikiu. Vienais melais aš nuė
jau į lovą ir galvojau, ar mane 
aplankysi? Rytą aš radau gra
žiausią lėlę. Dabar aš turiu nau
ją rūpestį: kaip tu įlendi ir išlen- 

Seiaxnah Ta-H ?er toki sia^ą kaminą?. Jen- 
nifer, 10 m. ,

— Mano drąugai tvirtina, kad 
tu. ėsi -netikrąs-dirbtinas ir. aš 
tokių vaikų • nemegs tu. Aš tikiu,, 
kad’ jūsr esatę^ mors aš "esu 11 
mėtų-' Toni. .. > <

, — Prašau man a įleistr'ūž nau
dojimą blogų įžodžiui ir už . muš
tynes. Kaip tau, tavo zmo’nai ir 
.įūsų, bne^Umš sėkasr. Ptašau 
ajan atšiųštf1 kalėdinių dovanų.

SU. įj ri&r
* NĮ^^škai:.

. SvabliMau— 
za Siku-kmi. Baha Nyingiza E 
hOsii,^. rT

p Zr
' ~_____________ ___ _________ ■

LAįittf KAEĖtlį’ sSjftluČ

^yir'siTnnkas 
gania daxtg LsSką;? adrėšūoių

Teesti to Rojdę-tpfį 
istovo. Tčestita Nova Go-

Gott Nytt Ar.
Daniškai: - Gledlig Jul og godt 

Nytt Aar.
Islandiškai: • Gledileg J oi og

Nyar. {
Al baniškai: - Kreshendalat 

dhe. Motin a ri Gezuare. t
Baskiškai: - Zoriontsu Egu- 

berri. Zoriontsu Berri Urte.
Graikieškai: - Kala Christou- 

gena kai Efitikhes to Neon 
ėthos- j

Turkiškai: - Yeai Yilinizi ku< 
tliar. Saadetier Dilerim.

Pakstinietiška1: - Atammana 
laka Td el Milad Wa Sana Saida.

Libanietiškai: - Edd Mubarak.1
Kil ‘Am Into Tayben.

Hebrajiškai: _.Mo ’adim Les-* 
imkha.

Asiriškai: : Eadokun Haw į 
Brukha Ou Shutokun Brukhta.

Etijopiškai: : Melkham Yeli- 
date Bealina Yedessita Addis 
Amet Imegnilavotalehe 1

Afgamslaniškai: - Betarin a- 
rozo' baray šalnom.

Armėniškai: _ ShenoraavoT
N or Dari yev Pari GaghanU.

Korėjietiskai: - S u n g Tau
Chuk Ha. j

Kinietiškai mandarinu tarme-
-

- Gun Tso Sun Tan’ Gung Haw 
Sun.

Kinietiškai mandarių tarmė •.
Kung Ho Hsin Hsi. Ching Chi 
Shen Tan.

Japoniškai: - Shinnen Omede- 
to. Kurisumasu Omedeto.

T^ilandietiskai: ■ Sawatdee. 
peemai.

Indoneziškai 
h un BaruL

Vietnamjetiškai: - Mung Le 
Giang Sinln Gung Chua Tan 
xuan/ \ _ |

Filipinietiskai: - Maligayamgi
Pasko'. Mašąganąg * Ęagong Ta- 
on. j\ : '

Samoiskai
lisiniasi

HąvaJiška1
' i i It ’ " 

ke nję ką



ALGIRDAS GUSTAITIS

TRYS DIENOS TULSOJE
(Tęsinys)

Tuojau vykstame į laukiantį 
autobusą. Greta atsisėda vokie
tė iš Berlyno. Kaipgi, reikia pa
sakoti, aiškinti kodėl lietuviai 
nenori būti rusų okupacijoje. O 
apylinkės gražios, lapai jau nūs 
patvinti rusvai, gelsvai ir kal
neliais apaugusiose atšlaitėse 
mėto gintariniai susviečiančius 
audinius mėlyno dangaus saulu
tėje.

Jau stovu eilutė pasirašymui 
į svečių ‘knygą. Antai, ir pati 
Jane Jae, graži tamsiaplaukė, 
neaukšta, nuolatos besišypsanti.

Iki priėjau prie vaišių stalo, 
viskas jau paimta, vos keli žali 
kambliai stagaruoja. Kitame 
kambaryjet kava. Bet kaip tik 
.išbaigę kavą.

Vaikštinėjame po didoką na
mą, rudenėjantį, sodą. Fotogra
fuojamės prie antikinio auto. 
Pagaliau gaunu kavos, nors pie 
nas išbaigtas, medaus neturi ir 
cukraus jau nėra... Tokio “prie 
mimo” nesame niekur turėję. 
Nugirdome, jie nesitikėję tiek 
daug šveičiu. Kažkas pakvietė 
ne tik užsienio, bet ir vietinę

spaudą. Taip ir surijo nepriėjus 
prie užkandų.

Vos sugrįžus važiuojant vo
kietei reikėjo baigti pasakoti 
Lietuvos istorija. Vykstame į 
pietus, pagerbiančius amerikie
čių liaudies muzikos žurnalą. 
Pernai turėjo 100.000 tiražo, šie 
met virs 300.000 ir pasiekia apie 
80% ar daugiau tos srities skai 
lytoj ų. Atžymėjimais vardu 
“Bullet”, apdovanojami Rex Al’ 

I len Jr., John Conlee, The Ken- 
* dalis ir kiti. Vėl graži, neilga, 
programa.

Tuoj į tarptautinį užsieniečių 
liaudies dainininkų, dainų kon
certą. Puikiai pasirodė atstovai 
iš Australijos, Bulgarijos, Kana 
dos, Anglijos, Meksikos, Škoti
jos, Singapore, Švedijos. Kodėl 
nėra atstovaujančių lietuvių liau 
dies muziką?

Ir tuojau, kitoje vietoje, pasi- 
< kalbejimai-interview su žymiai 
siais amerikiečių liaudies muzi
kos asmenimis: Roy Clark, Ray 
Price, Tammy Wynette, Don 
Williams, Barbara Fairchild, 
The Ook Ridge Boys, Roy He
ad, Jody Miller, Buck Trent, 
Randy Gurley, George Lindsey,

Kajetonas Šklėrius Suomės portretas

a..-
fe

Griaunami seni namai (kai dy Gurley, Rick Nelson, 
kas gailesį, nes taip panaikina- Tillis, 
ma senovė), statomi nauji, mo- 
demiškiausi, rūmai. Naujų pas- nuvežė į aerodromą. Pastatas 
tatų, puikių gatvių pilna. Vien 
tik užsimenant, dabar Tulsa tu
ri:

Apie 80 parkų (kiti tvirtino, 
jau yra 100), daugelis išpuošti 
gėlėmis, rinktiniais krūmais, 

k medžiais. Iškasta ežeru. Tulsos 
• uostas sujungtas su Missisippi 
rupe laisvininkystei pritaikytu 
'kanalu. Yra apie 800 alyvos komi Springs, Calif, šviesos neišny- 
panijų, jose dirba virš 30.000I ko iki nusileidžiant Los Angeles, Į 
žmonių. Virš 10.000 dirba mo
derniškiausiose lėktuvų, raketų! liuojanti, 
kompanijose. Tulsa ir apylinkės dinių eglučių konferencija, 
išsidėsčiusi Osage Hills (kalne-

Mel Naujų Metų sutikimo vietoje.

Tiesiai iš koncerto autobusas

naujas, modernus. Įeinant kabo 
senas medinis lėktuvas. Greta 
modemiškas naujas automobi- 
hst

Sekundėmis 1978 m. lapkričio 
5 d. artėjo prie pabaigos skren
dant dideliu lėktuvu. Persėdo
me moderniame Dallas, Texas 
aerodrome. Dar kiek ir Palm

Naujųjų Melų sutikimo po
būvis tęsis nuo X vai. vakaro iki 
1 vai. nakties, grojant atatinka
mai muzikai ir vaišinintis prie 
paruoštų ir papuoštų tinkamai 
stalų, leidžiant malJ.iiai ir 
džiaugsmingai laiką laukiant 
1979 Naujųjų Metą sutikimo 
savo artymųin ir mielų kaimy
nų artymoj aplinkoje.

Įėjimas į pubūvį — 
laisva auka.

Norintieji šiame pobūvyje
i-j kuris naktį atrodo kaip spindu- dalyvauti registruojasi tokiais 

mirguliuojanti kalė- te]efonajs:________: 1. Nr. 623-8937 )V. 
ĮRastenių šeima) ir 2. Nr. 623- 

! Vėl mažai miegojus pirmadie ];-7X Sabaliūnų šeima). No- 
liuose). Yra gerų muziejų me- ni teko keltis, kaip paprastai, rjntjejj pobūvvje dalyvauti regi- 

_ ’ 'i- ’ J: ’ ketvirtą valandą ryto, mieguis struojasj iki gruo<lž*io lnėn. 27
tam, grabaliotis pasieniais iki vjr. nur0{jy(ajs telefonais.

(Neužsiregistravosienis, dėl ma- 
jžai vietų dalyvavimas negaran- 
1 tuc’janias.

Iki malonaus pasimatymo 
Naujųjų Metų sutikime.

Skyriaus Valdyba.

no galerijų, zoologijos sodas, 
greitųjų automobilių lenkty
nėms vieta, gulbių ežeras, J. M. 
Davis ginklų muziejus su 20.’ 
000 skirtingų ginklų ir daugybe 
kitokių senienų. Bibliotekos, uni 
versi tetai. Apylinkėse nemaža 
indėnų ir jų kultūros apžiūri
niu.

vandens ir pradėti eilinę dieną: 
darbą dėl duonos ir druskos.

COMMERCIAL PRINTERS & PUBLISHERS
.. — . ■ , . t • - ■ . a. . .r - :

2531-37 South Western Ave

SVEIKINA VISUS LIETUVIUS SU

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS!

Stanley A. Kurash, Sav.
Tel. 254-7608-09

Joe Stampley.
Vėl skubame į Krištolų salę 

kitam priėmimui, vaišėms.
Jau turiu pažįstamų. Bet rei

kia vykti į Tulsa’s Assembly 
Center — didelę sporto salę. 
Apie tris valandas vyko žavėti
nas amerikiečių dainų, muzikos 
koncertas. Gėrėjomės Roy Clark, 
mūsų nesenai lankyta Jana Jae, 
kuri yra pagarsėjusi amerikie
čių laudies meliodijų smuikinio 
kė. Malonus šposininkas bei dai 
nininkas Mel Tillis ir kt.

“Ar jūs esate tas lietuvis?”

Turime puikias vietas. Visai 
netoli tie patys šeši rusai. Per
traukos metu vienas rusas, pasi
kėlęs pamatė mane ir priėjęs 
klausia:

— Ar jūs esate tas lietuvis?
— Koks lietuvis?
— Tas, kurs vakar nenorėjo 

kalbėti su rusais.
— Taip, tai aš.

binau, ar kalbėsite?
— Žiūrint apie ką klausinė

si te

Jis pasako savo pavardę, eina 
> mas pareigas ir klausia, kodėl

aš taip nusistatęs prieš rusus.
Atsakau, nesu nusistatęs prieš 

rusus, tiktai prieš rusų ar sovie
tų politiką, kurią ypač sunkiai 
ir skaudžiai jaučia lietuviai. Pa 
pasakojau daugiau. Jis žiūrėjo 
man į akis, tylėjo, ir k&i sėdiu, 
jis pasakė niekad tokių dalykų 
negirdėjęs. Dar spėjau jo pa
klausti: ar galėjo bent su vienu 
lietuviu atvirai pasikalbėti?

Įraši/ta televizijai

Programa buvo televizuojama 
taip pat Jim Halsey valdomos 
televizijos stoties. Didelė spor
to salė buvo pilna entuziastin
gos publikos. Viskas įrašyta te- 

į levizi jai, ką -norės panaudos, gal 
Osman (Donny & Marie) pro
gramoje, ar kitur.

Tuoj iš tenai, jau vėlei vaka
re, autobusais į naktinį klubą: 
Can’s Ballroom. Baisiausiai triu 
kšminga liaudies modernioji mu 
zika, daugiau klykiančios, nei 
dainuojamos meliodijos. Kas 
nori šoka. Gali gerti alaus, kram 
tyti popkomus. Nieko, daugiau. 
Eimtai ir šimtai asmenų, daugu- Stamhley, Freddy Fender, Ran- 
moje jaunimo. Yra vyresnių irĮ ______________ __
gerokai pagyvenusių. Neatrodo J 
kaip- naktinis klubas,, bet kaip 
vieta naktį smarkiai šūkauti .ir 
ausis sprogdinančiuose garsuose 
gremėzdotis. Mes vnską * gauna
me nemokamai, bet, nors ir ne
sutarę, netrukus išėjome į gal- 
vę. Tuoj parvykome į'’viešbutį

ALTO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Hot Springs, vietos A-L-T — 
skyriaus visuotino narių susirin
kimo išrinktoji skyriaus valdyba 
š.m. lapkričio mėn. 20 dn. savo | 
pc’sėdyje pasiskyrstė pareigo
mis sekančiai: Pirmininkas — 
Vincas Rastenis, vicepirm. — 
Petras Maldeikis, sekretorius'1 
Lionginas Sabaliūnas ir iždinin- 

ikas Kostas Plepys.
Valdyba, pasiryžusi aktingai 

ateities veiklai, išeina su paruo
šimu Naujų metų sutikimu, ku
ris įvyks š.m. gruodžio mėn. 31 
dm ROYALE rengto tokio pat

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ ŠVENČIŲ PROGA
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ. AMERIKOJE 

PILDOMOJI TARYBA
sveikina visus SLA narius ir visus tuos, kurie 

dirba mūsų Tautos labui ir gerovei.

POVILAS P. DARGIS, Prezidentas 
ALEKSANDRAS CHAPLIKAS, Vice-Prezidentaa 
GENOVAITĖ MEILIŪNIENĖ, Sekretorė 
EUPHR0SINE MIKUŽIS, Iždininkė 
JOSEPHINE MILLER, Iždo Globėja 
CHRISTINE AUSTIN, Iždo Globėja 
DANIELIUS DEGESYS, M. D., Daktaras Kvotėjas

Pusn/čiai WHHamS 
Center Forum

Williams Center rūmai pasigė 
retinai puikūs. Apačioje didelė 
čiuožykla, groja muzika. Aplin 
kui restoranai, parduotuvės. Vir 
šuje vėl puošniausios krautuvės, 
pilnos gražių dirbinių.

Atsigaivinimui gėrimai: sun
ka ar stipresni. Filmas apie Tul 
sa miestą. Netikėtinai pramoni
nis, bet taip pat labai patogus 
gyventojams. Vaizdai gražesni 
vienas už kitą.

Pirmuosius pusryčius pasiimi 
me Williams Center Forume: 
vien vaisių, daržovių, sunkos. 
Kalbuosi su Pietų Afrikai ra
šančiuoju. Tuo tarpu drauge sėdė 
jusieji, juodis iš Hondūro ir žy
das iš Los Angeles, atneša sau 
ir mudviem kitokius pusryčius: 
kiaušiniai, blynai, mėsa, kava 
sunka ir pan. Tas jaunas žydas, 
pasirodo jau yra surežisavęs ir 
pagaminęs keturius didelius <11 
mus, dabar rengia apie buvusi 
sukilimą Meksikoje.

Gražiame Tukos mieste

Jie lieka pora valandų Wil
liams milžiniškų pastatų apžiū
rėjimui Šį vakrą išsfcrehdame 
atgal į Los Angeles, o dar visii 
kai neturėjau galimybės nei lai
ko apžiūrėti Tulsa miestą!

Vienas, su foto aparatu, iįev

rnJwfca.

Tulsoje oras švarus, malonus.; 
Man sakė, yra viena lietuvaitei 
iš Čikagos, ištekėjusi už Ameri
kos lenko. Paklausiau, kaip jie 
kalba namuose: lietuviškai ar 
angliškai. Užklausėjų pora, tul-i 
sieciai, stebėjosi: kodėl anie ga 
lėtų kalbėtis lietuviškai? Atsa
kiau, kad daug mišrių šeimų, 
jei jos yra tvirto charakterio 
lietuvis ar lietuvė, namuose kai 
basi lietuviškai. Jiems tai buvo 
didelė staigmena, vėl reikėjo pa 
šakoti apie lietuvių tautą.

Vos po pietų į liaudies dainų
koncertą. Man amerikiečių liau. 
dies dainos, meliodijos patinka 
ir jų galiu klausytis neatsibos- 
tinai. Koncertuopant Roy Clark 
ir jam puikiai begrojant gitara- 
trūko viena ir tuoj antra styga, 
bet jis užbaigė nesibaigiančiais 
plojimais palydėtas. Don Wil-į 
liams pagerbtas iš Anglijos atvy 
kasios delegacijos. Pasirodo, šie 
met vien Anglijos Don Williams 
plokštelių parduota virš už še
šios milijonus dolerių Jam įteiį 
kė anksinių ir sidabrinių jo plo į 
kštelių. Malonu klausytis Don} 
Williams, ramiai, tykiai dainuo 
jančio, viena ikoja švelniai mu
šančio taktą į grindis. Apsirė
dęs labai kukliai. Taip pat gir- 
dėome Barbarą Fairchild, Joe

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų 
Metų linkim visiems savo kostumeriams 

ir draugams

GRANT FUEL CO.
ADAM BERNADIŠIUS, Sav,

1546 South 49th Ct. Cicero, IIL 60650
Phone OL 2-9311

Federaliniai patvarkymai reiks-, 
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

f

N O
1800 So. Hoisted St.

Taupykite dabar 
pas mus

•k

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

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
menesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

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

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

ASSOCIATION
Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ. TURINTI DIDELES ATSARGAS

|rt<rU 1WX T< 4Z1-3O7O
Iitalfoa nictvoM ktenaa MtotnobUl>n»
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jąs kelsite VLIKū kitur, tai bus du VLIKai,” grasino 
antras karštakošis.Savo pyktį ir nesuvaldomus jausmus 
pareikšdavo gąsdinančiais argumentais, bet tie argu
mentai buvo tušti. Jie užmiršo, kad VLIKe visus reika
lus sprendžia dauguma, tai gąsdinimai nepadės. Jie nie
ko neįtikins, nes niekas jų nebijo.

Chicagoj pravestas pirmas balsavimas parodė, kad 
jėgų santykis yra 23:15. Pirmininkas bandė reikalą pa
taisyti. Jis net du kartu kvietė konferencijon atvyku
sius atstovus užsirašyti. Jų nebuvo posėdžio metu, pa
aiškėjo, kad jų nebuvo ir Chicagoje. Jeigu būtų buvę, 
jie būtų balsavę, bet jų nebuvo. Inteligentas žmogus iš
dėsto visus savo argumentus, duoda tikslius faktus ir 
laukia sprendimo. Jeigu jis nepajėgia gauti daugumos, 
tai jis prisipažįsta, kad nepajėgė daugumos įtikinti ir 
tyli. Tuo tarpu karštakošis pradeda koliotis, šūkauti ir 
pasigiria, kad jis padarys tą ,ko negali padaryti

Chicagoje parodyta daugumos persvara tuojau ap
skrido visą Ameriką. Kiekvieną Amerikos lietuvių ko-

Naojienofl eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Haisted St, Chicago, 
UL 80608, Telet 421-8100. ------------ ------------------------ ------------------------------------- ----------

Hnipu reiku Mito Money Į lonija žinojo, kad VLIKe bus pakaitų. Kokios bus tos 
Orderiu kartu /u užsakymu.

JONAS TRIČYS Laivai pajūryje

50 M. SĖJANT LIETUVIŠKOS MUZIKOS GINTARUS

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyras sekmadienius, nuo
9 vii. ryto iki.5 vai, vikaro, šeštadieniais — iki 12 viL

Lietuviai gali susitarti

pakaitos, niekas nežinojo, bet kiekvienam buvo aišku, 
kad jos bus.

Mums atrodo, kad nesuklysime, jeigu pasakysime, 
kad pirmą Chicagoje vykusios konferencijos dieną bu
vo atstatyta dauguma. Ten nebuvo stebuklo, net paro
dytas paprastas ir visiems suprantamas dalykas: dau- 
guma VLIKo narių nepritaria mažumos vestai VLIKo 
politikai. Jeigu mažumos vadai būtų buvę protingi, tai 
būtų nusilenkę daugumos valiai ir toliau bendradarbia
vę. Jiems nebuvo reikalo koliotis ir vaikiškai pasakoti, 
ką jis padarys.

Chicagos VLIKo konferencijoje parodyta daugu
mos valia nubangavo ir VLIKo tarybos pasitarime New 

Yorke, kuris buvo sušauktas praeitą sekmadienį. Pa
gal Chicagoje padarytus apskaičiavimus, tarybos posė
dyje ta dauguma turės būti 9:6. Chicagoje devynios VLI-

^ailką sudarančios grupės, padarė bendrą" pareiškimą, tas 
pareiškimas pasirodė Chicagoje vykusio pasitarimo 
fnetu? Jis turėjo atsiliepti ir New. Yorke. Jis atsiliepė, 
tiktai dar smarkiau ,negu Chicagoje,

New Yorke posėdžio susirinko VLIKą sudarančių 
politinių grupių- atstovai. Jį sudaro penkiolika politinių 
grupių. Kiekviena grupė į tarybą siunčia po vieną ats
tovą. 'Kiekvieną - jatr buvo pasiekusi Chicagoje ’hūban- 
ga^nisf VLIKo daugumos' banga. ' Noras protestuoti bu
vo išgaravęs, s-ąpiA-krto; VLIKo -įteigimą niekas neužsi
minė, o apie VLIKo išardymą ir kalbos negalėjo būti 
Kiekvienam - buvo aišku, kad VLIKas lietuviams ne tik 
reikalingas, bet ir būtinus. /

VLIKo tarybos, sušauktos New Yorke, dienotvar
kėje buvo vienas klausimas, kur šaukti sekantį VLIKo 
tarybos posėdį, kad: galėtų išrinkti naują VLIKo vado
vybę. Tuo reikalu ir -visais kitais reikalais norėjo pla
čiai kalbėti tiktai vienas atstovas. Jis kalbėjo apie po
sėdį, bet dar kartą pakartojo frontininkų skleidžiamą 
propagandą prieš lietuviškas politines partijas, apie jų 
sunykimą, jų menką reikšmę... Kartojo tą patį, ką vie
na graži Clevelande ponia pasakojo apie partijas Tabor 
farmon sukviestiems, žurnalistams. Lietuviškų partijų is
torijos ji nežinojo, o pasakojo žurnalistams, kad žinojo. 
Vieni pasiūlė nutraukti niekų pasaką, o kiti siūlė leisti 
paskutinį kartą išsikalbėti, kad kiekvienas žinotų, kur 

(nuveda netiksli informacija.
Baigus ilgoką kalbą, kodėl partijos neturėtų suda-

Praeitą savaitgalį, gruodžio 9 ir 10 dienomis VLT- 
ko konferencijos metu buvo gana didelė įtampa suva
žiavusių atstovų tarpe ir buvo momentų, kalbančių 
apie griūvantį dangų. Vienas atstovas, asmeniškas sa
vo ambicijas statydamas aukščiau visuomeninių reika
lų, pradėjo koliotis. Nepajėgdamas suprasti besikeičian- 
čios tarptautinės Padėties ir tingėdamas susirasti tik
rus informacijos šaltinius, paremtus paskelbtais tik
rais ir tiksliais dokumentais. Vietoje darbo, jis naudo
jasi melagingais laikraščių pranešimais, o vėliau, 
žinantieji jam primeta, tai pradeda koliotis.
■! ' Lietuviai žino,: kad koliojimais nieko naudingo nie

kas nepadaro. -'Galima žmogų iškolioti, bet koliojimais
. klausančių neįtikinsi. Koliojimais ir kolojančio žmo- 

gaus neįtikinsi Galima kitaip galvojantį žmogų įtikinti 
tiktai gauseniais faktais, tikslesniais apibrėžimais ir 

; aiškiai formuluotomis išvadomis.
i VLIKo įtaka lietuvių tarpe buvb? didelė1; nes jis at- 

stovavo-lietuvių«daugumos - - narius, .-.pageidavimus. >ir 
visos lietuvių’tautos'laisvės idėjas. VLIKo' paskelbtoms' 
mintinis pritarė‘ne tik vyresnieji, 'bet 'ir'jaunimas. VLI
Ką ^idarė pač^s didžiosios-/Eiėtuvos politics parti jos,, 
todM- jam veik ’hebuyp' opozicijos. Jos^/įiebuvo’ / pačioje 
Lietuvoje, nebuvo Vokieti]oje, metekd’ girdėti, kad ji bū
tų buvusi Amerikoje. VLIKe atsirado kitaip galvojan-

; čių politikų, bet visuomet jų nuomonės buvo išklausy- 
tos, nurodytos silpnos vietos ir patarta daugiau padir
bėti klausimui išaiškinti. VLIKe visuomet spręsdavo 
dauguma. VLIKą Sudarančios grupės vadovavosi dau-

* gumos principų', pagal daugumos valią buvo daromi 
patys svarbiausieji nutarimai. 5

Chicagos konferencijon suvažiavusieji atstovai 
neturėdami argumentų savo pozicijai patvirtinti netu
rintieji įtikinančios galios, pradėjo savo jausmus leisti 
iš krantų. Pasitarimų metu pradėjo šūkauti, net kalio- 
tis, o pats paskutinis jų ginklas buvo grasinimai. “Jei-| 
gu jūs viską temsite ant savo kurpalio, tai VLIKo ne
bus”, — buyo vieno karštakošio argumentas. “Jeigu ryti VLIKą, bet palikti viską bepartiniams, nutarta į savo vėžes.

t

Bronius Budriūnas yra po
puliarus kompozitorius užsie
nio lietuviuose Jis jau 50 me
tų darbuojasi kaip muzikas ir 
25 metai šv. Kazimiero parapi
jos Los Angeels, Calif, chorve 
kas. Jo vadovaujamas choras 
žinimų. Jo dirigavimai Dainų 
šventėse pavyzdiniai apvaldo 
įvairius choristus ir šiltai įver
tinami kritikų bei susirinku
siųjų.

Todėl visai pelnytai JAV LB 
Vakarų Apygarda ir Šy\ Kazi
miero parapijos /choras 197K: 
XII. 10 d. parapijos salėje Los 
Angelėje surengė Broniaus Bu 
driūno garbei Akademiją. Salė 
pilna atvykusiųjų.

Akademiją^ atidarė, Bendruo
menės vardu, inz. Vyt» Vidu
giris. Programos .vedėja. Dalia 
Mackialienė. Atlikti Br. Bud- 
riūno kūriniai.

Prologą iš operetės “Sidab
rinė daina” 'šėlo ' padainavo 
Rimtautas* Dabšys, ’-Vfefėinš 
akompanavo Raimonda Apai- 
kytė. Tryse dainavo: B. Dab- 
šienė, J. čekanauskienė, R- 
Dabšys.- '

Veikalą Raudą piano atliko 
Eugenee Ward, ceHo Kathleen 
M. Ward. Iš sonatos Mano Tė
vynė piano paskambino E. nas — Lietuvių Bendruomenės 
War<L vardu.----------——------ :

Po 15 minučių pertraukos D. 
Mackalienė paskaitė kai ku
riuos gautus raštu sveikini
mus. Juose išreikšta labai gra 
žiu minčių. Sveikino: Lietuvos 
Generalinis Konsulas Los An
gelėje Vytautas Čekanauskas, 
prof. Juozas Žilevičius, Bern. 
Brazdžionis, Anat. Kairys, Al
gis Šimkus, Julius Gaidelis, Kle 
velando Ramovėnų choras, 
Slavėnai iš Australijos, Ada 
Kirvelytė iš Čikagos, Antanas 
Musteikis iš Detroit, Meno D ai 
navos Ansamblis, Augustinas 
Kuolas iš Kanados, Pranys Al- 
šėnas iš Kanados, dr. Bronius 
Povilaitis, prof. dr. Pikūnas, 
kun. P. Butkus iš Australijos,

Pagerbiant kompozitorių Bronių Budriūną

B. Dabšienė padainavo Dai’ 
nos gimimas.

Po pirmos dainos išklausy
ta kompozitorės Giedrės Gu
dauskienės gerai parengta pa
skaita apie komp. B. Budriū- 
no muzikinę veiklą ir jo kūry
bą.

Sveikinimai žodžiu: Klebo
nas kun. preL J. Kučingis pa
žymėjo, kad yra daug solistų, 
daug paukščių gieda, bet kom
pozitorių turime labai nedaug. 
Šakienė sveikino šv.Kazimiero 
čhoro var., Razutienė Jaunimo 
Ansamblio “Spindulys” var-, Marija Sims' iš.Detroit,- Karolė 
du. Įteikė auką ir adresą, ro- Pažėraitė iš Čikagos, Mastie- 
žės poniai iri Br. Budriūnui. U nė, Košubai, Galinis,- Stepai- 
tuanistinės mokyklos, Balfo,i tienė, Stadelninkai Šimkus ’iš 
šeštadieninės mokyklos ir gi^ 4---*—. 
minių vardu’— VI. Pažiūra; V» 

JJonuškaitė - Zaūnienė var
du-tų, kurie dabar riėgali-pat 
sveikinti ?; pavergtos Lietuvos 
vardu. Budriūnų konlpbžito- 
rių šeimų 'prilygino Vokiečių 
BačE šeimai. rEt’ Galiūn’as pirį 
mųjtį choristų' ir Budriūno lėi- 
dinių1 komiteto *vardu, Skėlda- 

' tnas kcnhpOziforiaus '‘ įtsiėfcb 
mus. Alg. Gustaitis — Dailių-: 
*ję Menų Klubo vardu,* įteikda
mas vertingų knygą apie kom
pozitorių Schubertą su ' įrašu 
ir DMK parašais, V. šimoliū-

JONAS KAIRYS .r

ŽIEDŲ DULKIŲ MAISTAS IR

BITĖ STEBUKLADARĖ - ŽMOGAUS
DRAUGĖ

(Tęsinys)

ŽIEDŲ DULKES YRA NATŪRALŪS 
I MAISTA IR VAISTAS

Senovės žmonės žinojo žiedų dulkių galią, 
kaip maistą ir vaistą. Jie darydavo įvairias me
stis žaizdoms gydyti ir kosmetikos padarus. Me
džiotojai, išsikepę iš jų pyragus, nešdavosi į me
džioklės ekspedicijas. Bet šiandien, yougurtų ga
mintojai, sužinoję, kad Georgijos gyventojai gru
zinai yra skolingi žiedų dulkėms už ilgą ir svei
ką amžių, gali labai nusivilti ir nusiminti. Geor
gijos dauguma gyventojų verčiasi bitininkyste 
ir yra neturtingi žmonės. Jie yra priversti iš
parduoti medų, sau pasiliekant avilių pagramdu- 
kus. Jie išsigramdę avilių dugnus, patys suvalgo. 
Tie pagramdukai yra kaip tik tas kičių maistas— 
grynas žiedų dulkių liekanų padaras. Tad, ko jie 
nustoja medžiaginiai, jie atsilygina sveikatos 
turtu.

Tačiau žiedų dulkių savybes žmonės pradėjo 
suprasti visai neseniai ir tai tik per eksperimen-

Austrahjos, giminės iš Lietu
vos ir keletas kitų. *-?

J; r čekanmtskienė * pad&iii a- 
vo PaskuHniš;biržėHš. R. Apei- 
kytė paskambinęJDe^besyą virš 
Kauho,> šbbatJs jVIanV) Tė

.vyneli i ‘
and ..EseJyrl - isLrjsu*

nasi-

balsuoti. Chicagoje buvosi 9:6 dauguma, Rew Yorke 
14:1. Chicagoje sutartą devynių grupių dauguma, New 
Yorke tapo 14 atstovų dauguma. Jeigu neskaityti vieno 
nario partijos tuščią kalbą ir vieną jo balsą, VLIKas 
nutarė persitvarkyti. Už persikėlimą pasisakė vienbal
siai. Nebuvo jokių kalbų apie skilimą, apie antro VLI- 
Ko organizavimą, nes lietuviai tiki į daugumą. Disku
sijose dalyvauja vis. Kalba kiekvienas ,kas turi ką sa
kyti, bet sprendžia dauguma. Dauguma pastatė VLIKą

R. Dabšys siĄšdTOtė^B^Dab- 
šiene padainavo Mano protė" 
vių žemė.N

Bendruomenės vardu Vyt. 
Vidugiris; įteikė/ gražią ,dovą- 

. ___ *
Pats Bronius Budriūnas pa

dėkoj o rengėj ams, programos 
atlikėį^Hhs, savo zmonar, kuri 
irgi muzikė. Ir prašė visų sir 
giedoti Tautos Himną, kas ne
buvo įrašyta programoje. Visi 
dalyvavusieji gražiai sugiedo-

Visa Akademija buvo aukš
to lygio.

Po to apačioje buvo vaišės su 
(Nukelta į 6 psL)

U.

, tus su gyvuliais ir dalinai su žmonėmis. Bet da-1 šieji mineralai, k. a. geležis, varis, kalenimas, 
viniai nebuvo žinomi platesnioje skalėje dėl to,r - — - - - -
kad nebuvo priemonių nė galimybių pakankamai 
žiedų dulkių surinkti. Tik 1950 metai, kada vienam 
švedų bitininkui - mėgėjui Sostą Carlfsonuį pa
vyko išrasti padarą, ką tai panašaus į sietą ir 
prijungti prie avilių, per kurį bitės eidamos pali- 

] ko žiedų dulkių, .nuo tada žiedų dulkės įgavo tą 
medicinišką sveikatos bei kosmetikos grožio re
putaciją.

1

—Bičių žiedų dulkių maistas yra antžmogiš
kas maisto gaminių tarpe. Su žiedų dulkėmis 
mes galėtumėme išugdyti antžmogių rasę, kuri 
būtų atspari veik prieš visas ligas ir nuovargį,” 
— rašo Carynas Starr, žiedų dulkes, pasak auto
riaus, galima valgyti be šalutinių efektų baimės. 
Alergijos efektas ir reakcija pasinaikina per 
nektaro fermentacijos procesą. Jos negenda ir 
nenyksta, nepadaro įpročio, nes yra nebrangus, (ną vartojant Nedaro nė įpročio. Yra galima jas 
natūralus, natūralių organinių šaltinių, insekto- j vartoti be jokios baimės sukelti galutinius efek- 
ridų nepaliestas maistas. Per 25 metus dar nie- tus sveikiems žmonėms gauti bent 500 iki 1000 
kur nėra šalutinio efekto pasirodę.

Kaip maistas, žiedų dulkės yra pilnas. Jame arba norintiesiems atjaunėti, patartina norma 
yra visa, kas reikalinga kaulams, odos ir kraujo gali būti ir 4,000 iki 5,000 mg. kas dieną. Varto- 
indams sveikatoje pasilaikyti. Tame maiste yra, žiedų dulkių maistą energija padidės, bend- 
milžiniška gausa vitaminų, ypač B kompleksų. sveikata pagerės, nes jos yra kaip ir regulia- 
Ypatingai daug yra vitaminų A, B12, C. D, E ir torius: storieji suplonės,- liesieji - sustiprės, ab 
K. Labai daug yra biotinų, insitolio, riboflavų^ gaus svorį. Be to, juose yra ir antibiotikų, pikto- 
niacino, pantotiniko ir foliko rūgščių, svarbiau- rioms žarnų bakterijoms naikinti, jos kontrolruo-

'magnezija, silikonas, siera, sodiumas, fosforas, 
- po tašas, titanius ir manganezija. Yra celulozės, 
1 cukrozo ir visos 12 amino rūgštys, žodžiu visi 
būtiniausiejf fr reikalingiausieji elementai, mū
sų kūno sistemai sveikatoje palaikyti. Geros svei
katos žmonėms jų mažiau reikia, todėl pakanka 
tiek, kiek jų galima gauti žiedų dulkes varto
jant. Be to, kas paminėtina, juose yra kiekis ir 
riebalų (dar nenustatytas), yra kiek ir krakmo
lo ir kitų augimo faktorių. Todėl, Prancūzijos 
mokslininkas dr. Chauvin ir prisikyrė žiedų dul- 

jkėms pirmą numerį savo eksperimentų žiedų dul
kių maistingumo sąraše.

i ŽIEDŲ DULKES KAIP MAISTAS IR 
GYDUOLĖ

žiedų dulkės ,kaip ir vitaminai, neišaukia 
jokio galutinio efekto, ko galime tikėtis medici-

mg. (miligramų) kas dieną. Bet negaliojantiems

ja gazų (dujų) sistemą, žarnų apsinuodijimus ir 
kitokius nemalonumus. Tai yra tonikas, teikiąs 
budrumo ir gajumo jausmus. Greit pasitaiso 
sveikata po rimtų operacijų, seniems žmonėms 

i padeda atgauti gajumo ir gyvumo jausmus.
i Gali tūlam kilti mintis ir paklausti ar žie
dų dulkės nėra kokia panacea? Remiantis eks
perimentų daviniais atsakymas gali būti tik 
“tip”, dėl to, kad jos pagydo gazų ligas, smege
nų kraujavimą, kūno silpnumus, svorio neteki
mą, žarnų uždegimą. Austrijos Dr. Rudolph Frey 
reportuoja, kad ligoniai, sirgę nemiego liga, 
kroniška galvoskauda, energijos stoka, gerklės 
liaukų negalavimu, pasigydė imdami žiedų dul
kių tabletes. Jie greit atgavo svorį, miegas pasi
taisė ir džiaugėsi atgavę pasitenkinimo pasek. 
me&

Todėl, kai tik pasireiškia bent koks jausmų 
pakitėjimas, nuopuolis, ar nervų įtampa, reikia 
Paimti tabletę žiedu dulkių. Greit atgis savi, 
jauta, atgis ir energija. Tą jau patyrė ir Ameri
kos atletai, ką europiečiai jau žinojo net prieš de
šimtis metų. Žiedų dulkės — bičių duona — yra 
grynas organinis maistas, kuriame randasi vi. 
?os jėgos kūno nuovargiui atitolinti

(Bus daugvm>
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AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Puliskj Rd. (Crowford
Modicol frunains), T.L LU 5-6446 

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

DR. C. K. BOBELIS 
NKSTŲ ik SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talef. 695-053J

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1733 S. Henheim Rd., Westchester, IL 
MLAPDOS: 3—9 darbo dienom ij? ū 

antra šeštadienį 8—3 vai.
Tel.: 347-2727 arba 562 2728

* VL • ^L. — BE 3-5893
DK A. B. GLEVECKAS

*Y&yTojas ir chirurgas
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103td Streil 
Valandos pagal hllmtarimu

M. ŠILEIKIS Eagle Lake, Wis.. (Aliejus)

KOSTAS STK1KA1T1SJUOZO DEMERECKO 65-KIŲ METU SUKAKUS IR DARBO UŽBAIGADR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai 
2611 W. 71 St T<L 737-5149 

nkrina, akis Pritaiko akinius ir 
7 • . .“contact len5ea,,,
Vai asai susitarimą, uždaryta tree j užklydo sužeistas šernas, ku 

I rio viena koja visai sužalota ir 
j vilkosi žeme. Juozas įsivarė šer 
j ną į tvartą, surišo ir sutvarstė 

j*am sužalotą koją. -Šernas laike 
šešių mėnesių taip sugijo, kad 
net pradėjo versti tvarto sie
nas. Atvykęs miškų urėdas lie
pė šerną paleisti atgal į mišką, 
o eigulį J. Demerecką . pagyrė 
už sutekimą pagalbos miško žvė
reliui. Tuomet A. JKleinys pasi
pasakojo, kad kartą jam yažinuo 
jant ūžėjo lietus Įr užėjęs į Bi
čių pasodą pasislėpti nuo Be-

nacių režymui
Oldenburgo Apylinkės pana

šios į Pabaltijo valstybių, kur 
matosi žemos lygumos, durpy- 
nai-pelkynai, daug pievų ir že
mė labai derlinga. Klimatas drėg 
nas — jūrinis. Tai Vokietijos 
žemėc ūkio gaminių aruodas.

Oldenburgo valsiybėlė-provin 
ccija randasi prie šiaurės jūros 
— Jude įlankos, tarp Weserio ir 
Emso upių, kurios sujungtos 
Emso — Hunte kanalu.

Prie Oldenburgo buvo įsteig
ta lietuviu tautinė stovykla Un- 
term — Berg, kurioje dažniau
siai vykdavo įvairūs lietuvių pa 
rengimai, čia lietuviai turėjo įs 
teigę savo chorą, kuriam vado
vavo Linevičius. Taip pat buvo 
įsisteigusi lietuvių sportinė gru 
pė. Oldenburge buvo įsteigta 
lietuvių gimnazija, kuriai vado
vavo arba teisingiau pasakius 
direktoriumi buvo Blinstrubas, 
kuris su kitais gimnazijos mo
kytojais dirbo pasišventęs, to\ 
kiose sunkiose gyvenimo sąly
gose ir tokiais sunkiais gyveni
mo laikais. šalia gimnazijos, pra

I ’tal'liš pYižiūrėjo policija, miškų' ^os mokykloj 3ar veikė skau 
J tarnautojai ir patys gyvulių glo .tų organizacija, kuri atliko ne-

rikos dar galios ištisus metus. 
Amerika Nacionalinei Kinijos 
vyrieusybei pardavinės apsau
gos ginklus. Pekino vyriausybė 
tai žino ir neprotestuoja. Taiwa 
no sala gaus iš Amerikos visus 
užsakytus ginklus.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

(Tęsinys)

Taip bemedžiodami išsišneka, 
kad į J. Demerecko pasodą kar-

DR.LE0NAŠ SEIBUTIS į
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROStATOŠ CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vaL vak

OfTso teleK: 775-18&0
Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktiki, MOTERŲ lijęs.;
Ofisas 2452 W’fe5Y 59th SS fc-ET

•:-*.T«l.'RR.M2i3 • - —
OFISO VAL.: VA:, antad-. trecuc taUS' Ten J^W^lgUiys pa
ir penit. f-4 ir 6-8 ’vai vai. fcžtadie- šern^’ ■kurio koios -buv0 
’iais 2-4 vai popiet ir kita laiku įdėtos į Staliukus ir payyzdingai 

pagal susitarinzą.

rodęs šerną, .kurio kojos ..buvo

aptarstyta. Tuomet J. Demerec- 
kas nudžiugęs suriko: “Tai aš

bos draugijos nariai. * ~ jaunimo auklėjime,
j AntĄ k'artą dusams okūpuo- Be to, dar stovyklose veikė ang 
faht Lietuvą, kaip ir daugelis kalbos, šoferių ir elektrote- 
|itų lietuvių J. Demereckas su chnikų kursai. Vietoje stoyyklo 
Šeima pasitraukia į Vokietij’ą.. leistų sieninių laikraštukų 
Pemešęs sunkią tremtinio kelio Pra(Iėjo eiti rotatorinis dienraš 

į hę pastovesniam laikui, sustojo Mūšų Dienos , kurias reda- 
Oldenburgo stovykloje, kuri pa £av(> Ad. Ilmonis. Be to. į stovyk 
sižymėjo gyva lietuvišką veikla. ateidavo ir kitų, laikraščių

Pasibaigus ll-ram Pasauliniam1 kaiP tai: “žarnai”, "Mūsų Ke 
kariui į Oldenburgą — Huhtes "Žibintas^ “Laisvės Var- 
— Oldenburgo miestelio susis- Pas ir ^^i ^ai kaip matome OI 
pietė apie 3000 lietuviu pabėgę-. dėnbūfgo stovykloje gana stip- 

' riai reiškėsi lietuviška veikla.
(Bus daugiau)

i ŠHĖlkiS, O. P. tuo ęigidiu. ir tą“šęrną
ORTHOPEŠ>A*.pROfEaSTA> I ?5 Adžiau.”,_ Prisimenu, kad:aš 

Aparatai - Protezai. MML ban- į vienam;pakeleiviui.iš^ Jurbarko1
. šerną.:Tuomet; abu, nu- 

džiugę pasisveikino ir: po me
džioklės padarė senos pažinties 
prisiminimą. Tai matome, kaip 
gyvenime pasitaiko įvairių nuo 
•tykių Mat, Lietuvoje buvo . įs
iteigta guvulių globos — priežiū 
ros draugiją, kad gyvuliai nebū

lių. Pačiame miestelyje priskai- 
toma apie 70.000 gyventojų. 01- 
'denburgas yra 9-ji Vokietijos 
province!jos sostinė ir skaitoma j 
11-ji pagal gyventojų skaičių ; 
juos plotas yra 5396 kv. klm. ir j 
pagal 1939 metų surašinėjimo 
davinius viename kv. klm. įy • 
Veno 107 žmonės.-

Oldenburgo prbvūicija ; fv£ls- Į 
tybėlė) niekada nepriklausė 
Prūsijai (Pręussen), tad olden- « 
Kurgiečius .vokiečius prūsais nie Į $ 
kada niekas r ir nepravaržiavo ; | 
Tos apylinkės gyventojai dau< 5 
giausiai katalikai, o labiausiai S 
prietinė dalis, šiame - krašte, 4 SS 
kaip katalikai, taip ir evangeli- Į $ 
kai pasižymi giliu religingujenu, ;» 
tad-čia ir Hitlerio^ valdymo lai- »

Gynybos Sutartis dar 
galioja vistas metus

Reikia neužmiršti, kad prieš 
30 mėtų pasirašyta sutartis Na
cionalinės vyriausybės ir Ame-

A. a. Pranas Sekmokas
Lietuvos kariuomenės kava

lerijos vachmistras, mirė po tri
jų operacijų ir labai ilgos bei 
sunkios ligos.

Išėjęs iš kariuomenės tarnavo 
Kauno apygardos teismo rašti
nėje ir labai uoliai dirbo jauna- 
lietuvuose ir šaulių sąjungoje.

Antru kartu raudonąja! armi
jai okupuojant Lietuvą, bėgo 
nuo jos kuo toliau ir sustojo 
Prancūzijoje. Užėjus amerikie
čių kariuomenei, dirbo pas juos 
ir gavo seržanto lapsnį. Kai 
amerikiečiai iš Prancūzijos pa
sitraukė, atvyko į Belgiją, dir
bo metalo fabrike, vienkart ak
tingai įsijungė ir Į visuomeninę 
veilką. Buvo išrinktas Belgi
jos lietuvių Bendruomenės Lie
tuvių apylinkės, o vėlau ir cen
tro valdybos pirmininku.

Atvykęs į JAV, taip pat neven 
gė visuomeninio darbo. Priklau 
sė Amerikos Lietuvių Tarybai, 
Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjun 
gai, Registruotai Lietuvių Ben- : 
druomenei, o įpatingai gausiai 
rėmė Vasario 16 gimnaziją Kar 
tą jai įteikė visą 1000 dolerių. 
Labai rūpinosi, kai mokinius 
metai iš metų ėmė vežti į ko- i 
munrstų kursus okupuotoje Lie 
tuvoje.

Sekmokas buvo gimęs 1906 
m. Žeimiuose, mirė 1978. XII. 
13 d., palaidotas gruodžio 16 _ d. 
Čikagoje šv. Kazimiero/lietuvių 
kapinėse, sekcija 62, blokas 8, 
sklypas 13. kapas 10.

Ilsėkis ramybėje.
S.- Paulauskas

"Ilsisi ir tyli visa žemi, džkuęiasi Ir linksmai iūkau|aM.
Iza. 14:7.

Dėkojame Dievui už tokį brangų Ir širdį palinksminantį jojo pažadą, 
turis bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje ilgai maldose prašytoji 
Dievo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume ir ku
rios kunigaikščiai darys teisybę, (žr. Iza. 32:1; Pat. 14:7). Iš tikrųjų šita 
karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visų tautų pageidavimas”. Jos vei
kimu bus palaimintos visos žemės tautos ir giminės. Joje bus suteikta žmo
nėms pilno ir amžino gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis, saugumas, 
gerovė ir tobula teisingumo ir meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi 
ir tepa taisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemės paviršiaus.

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

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

t* Trys Modemiškos Koplyčios
& Mašinoms Vieta 
į8 Tel. 737-8600 
£ TeL 737-8601EUDEIKIS

GAlDAb - DA1M1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA UaIDOJIMO ĮSTAIGA

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

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUĖ
Telefonas 523^0440 - ; - i =

I

tų kankinami o draugijos nuos kais pasireiškė didelė opozicija .

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ
. - ■ > . • . ’ ■ ; s Js t • V L ; * •- “ T . ; t * • i ■.

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai. — ®ilni iparaud.

. ŽEMA KAINA .
«. ŠERĖNAS

___ I»Į;

rujaLduiL - jrroiezai. Mwo. pan- Į vieii<Lu±

Vifc: p—ir B—i
ajft W  ̂J3r(j šhz Chieigc. VŲ 60629

__  ? Respect 6-5084

3

8

Y
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R1 
1

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

&YS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMBULANCE 
PATARNAVJ. 
'Aki frfeto 

IR NAKTL

SOPHIE BARČUS 
RADIJO iEIMOS VALANDOS 

Vi«>t proflramct U WOPA, 

1490 kil. A. M.

-3'W...y»l,_p«n.et. JŠ^tadienUL 
’t; sekmadieniais nuo 8:90 iki 9-30 
M ryto. .

* Vet/ėfi Al^oru Diukvi 
Velirf.t HĖmloek 4*2413

H59 $*, MA>LEWOOO Avi 
CHICAGO, ILL. 40629

8
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2

Apdraustas parkrauttymu 
U ivairiy atstumu

„ ANTANAS VILIMAS 
til. 3W-16® arba 37^996
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8 
8 
8
8 
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JAY DRUGS VAISTINĖ
r.' 2759 W. 71st St., Chicago, I1L

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI ■ • FANNIE 3IAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 Vai. ryto iki 10 ral. vakaro.

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

TĖVAS m SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

Didifawtat kailių 
p<»Mūkimai

IMS Nflrth Ar***

I NORMANĄ 
URSTttNJ 
ftjel. 263-582* 

ftrtxryew) # 
577-S48f

— Jei ftaėte tatnenta, kurie 
Ralėrtj tfAisakyti Naujienas, pra
šome atai'iĮpti jij AdrHm. Mea 
jiems siusime Naujienas dvi Sa
vaite* ifemotounAu

Lihkšrni) Kalėdų ir laiitihųrū 
Nžiijujū Mėtį V'tšiertiš g’eros Valfos 

Iretėv^infe HtikiLietiiviiJ MOTERŲ PULIEčiV LYRA
VALDYBA ir NARĖS

£ 
R 
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rirtttoriu

ANTANAS M. PHILLIPS 
tOMaš iš 'lalrYnaš labAnaušRas

30? So. L1T0AN1CA AVENUE. Phone Y Arti 7-1440

BUTKUS - VASAITE :
i-14& "So. 30th Avė, Cicero, AL Phone: OLympic Z-100J

LINKSMU ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
LINKSMŲ ŠVENČIU visiems 

LIETUVIAMS

One Hour Dry ClfeariiiYg ŠėYVidė 
One Day Shift ServiceTHE MARQUETTE LAUNDRY and

2416 iVest 69th SL ChiČatO, m.
foil 69th ’/z block M5est of

Phone PR 8-9135

i VISIEMS MŪSŲ DRAUGAMS 
IR PAŽĮSTAMIEMSPETKUS ir SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71 st Street

1410 So. 50th Avė.

Tel.: GR 6-2345

Tel: TO 3-2108

PETRAS BIELIŪNAS
So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetta 3-3571

GEORGE F. RUDM1NAS
5X1? So. UTUANTCA kVk tUi YAria 7-1138-11M

STEPONAS C LAI T 'irNūs 
l.AlTk * ♦r*»

4«4 WES1 «Vt»i 5Tkfc>r ttyvMic I k.
2314 WEST VLACI
11028 SOUTBWB8T HIGHWAY Hta* Šilta, 1M. »74-4414

VI) tinta

*M4 S-». HAlirtn® ŠTMTET PJtanr: TArdi 7-ltll
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Prof. ADOMUI VARNUI PAGERBTI 
KOMITETO PADĖKA.

Nežiūrint blogo oro, prof. 
Adomo Varno pagerbimas, 
gruodžio 2 d. Čikagoje, praėjo 
sėkmingai ir iškilmingai. Tatai 

■*-lietuviškos visuomenės ir dau- 
* gelio žmonių nuopelnas.

Tariame nuoširdų ačiū J. E. 
Vysk. Vincentui Brizgiai už tu
riningą akademijos invokaciją 

.. ir sveikinimą. Ačiū Lietuvos 
Gen. Konsolei Juzei Daužvardie- 
nei, kun. A. Trakiui ir prof. J. 

. Žilevičiui už reikšmingus su- 
'kaktuvininko sveikinimus^ Ačiū 
’“Vai-po” Redaktoriui Antanui 
K učiu i u j taip kruopščiai paruo
štą ir išsamų sukaktuvininko 
pristatymą akademijoj.

Širdingas ačiū meninės dalies 
solistėms Margaritai Momkie- 
nei, Genovaitei Mažeikienei h' 
muz. Aloyzui Jurgučiui, kurie 
ne tik paskyrė savo honorarus 
sukaktuvininkui, bet ir išgelbė

jo programą, kai paskutinę die
ną ^išnyko** pasižadėjusioji so-j 
listė. |

Ačiū BALFo Pirmininkei M? 
Rudienei už sklandų akademijos 
pra vedimą. Ačiū spaudai ir j 
Margučiui už informacijos sklei-- 
dimą, be ko neįmanomas joks? 
parengimas.

lūs parodai. Ačiū J. Mačėnui ir 
J. Z. Augustiniui už parodoje 
išstatytus pašto’ ženklus ir Lie
tuvos pinigus — banknotus, pir
ui i nusius nepaprastą prof. Var
no talentą ir kruopštumą.

Ačiū visiems prisidėjusiems 
prie pagerbimo ruošos ir dalyva
vusiems akademijoj.

Komiteto gautos dovanos ir 
sveikinimai yra įteikti sukaktu
vininkui.

Prof. A. Varnui Pagerbti 
Komitetas.

BENDRUOMENĖS SUVAŽIAVIMAS

1

Š. m. gruodžio 16 d. Lietuvių 
Tautiniuose namuose įvyko J.A 
V. R. L. B. atstovų suvažiavi
mas.
X Suvažiavimą atidarė Andrius 
Juškevičius. Minutės atsistojimu 
pagerbti mirusieji nariai. Ame
rikos himnas. Sveikinimai: 
Sveikino Garbės pirmininkas 
dr. Zenonas Danilevičius. Susi
rinkimą pavadino garbingu. Pa
smerkė įvairius su okupantu 
bei jų pakalikais bendradarbia
vimą. Apgailestavo, kad kąjku. 
rie drįsta net žymųjį visuome
nės veikėją dr. K. Bobelį nęLsa-. 
vietų agentu vadinti, neskaitant 
eilinių narių kplidjimų. Ragino 
remti Altą ir Vliką,.Amerikos ,f . •<<.- - .-i
Tarybos vardu risus. ąyeį&Hk^ , Raštu generalinė ionsūĮė Jų-Į 
M. Bralięvičįus. Br. :VLDaraisizė^ ^ajižyąrdienėa;^I)etrolto7lat^j 
lietuvių-masonų vardu; liiž/Sta-"stovai sų auka 38 dol. Iš NebraJ 
sys Dubauskas Cicero L. B. va> sko* Jonas $jpailys su 15 -dot I 

’ v r l

du. Rockfordo Alto skyriaus 
pirmininkas Petras šernas. 
Rockford Lb. pirmininkas Tiku- 
šis su 200 dol. auka linkėjo eiti 
lietuvišku keliu. A. Marma -r-, 
.spaudos klubo vardu draug pa
stebėjo, kad turima daug priešų 
ir reikia vesti, neatlaidžią ko'vą 
už Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę. Breitonparko - A. Ab-j 
raitis su 50 dol. auka. Marguet- 
te parko pirmininkas J. Vaičiū
nas. Cicero Alto skyriaus pir
mininkas-dr. Atkočiūnas; East 
Chicago apyl. pirmininkas čiu~ 
rinskas-su 100 dol/ auka? Mel
rose parko apyl- A. Repšienė, ra
gino tarpusave būti broliais ir 
seserimis,. -c-:. ,

ze' Daužvardienė.. Detroito era!

t

—

LINKSMŲ

i
tele.1

visus Naujienų bendradarbius 
ir darbuotojus Kalėdų ir Nau
jų Metų proga, o Naujienų lei
dinio’'paramai atsiuntė $15. Dė
kui.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

O GERLAUSIAI ČIA
LABAI ŠVARUS 2 butu namas ir 

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

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

$53,900.
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 

garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
ap:e $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

Ponia ’’Anna L. Bimba, 247-6969. Atid. kasdien ir seki
Newport Richey, Fla., sveikina madiniais iki Kalėdų. (Pr.)j

K’ ...’---1.. 1-----| *

lauka. Stasys Grigaravičius iš 
| VVinsconsino su 5 dol. auka.

Pirmininkavimą perėmė mok. 
Į Ignas Serapinas. Dėl dalyvavi- 
! m o nario laidu to vėse k an. Va- 
į clovas Zakarauskas invokaciją 
i- maldą sukalbėjo vėliau.

Paskaita A.L. B-nės skilimas 
ir gairės ateities veiklai A. Juš
kevičius ir dr. V. Plioplys. Dr. 
V- Plioplys baigdamas kalbą pa
stebėjo, kad garbė Naujienolns 
už smerkimą bendradarbiautojų 

| ir leidimą tuo reikalu kitiems 
pasisakyti.

A. Repšienė perskaitė praeito 
susirinkimo protokolą. Priim
tas vienbalsiai. Vėliau vyko Ta
rybos prezidiumo, Centro valdy
bos. Apygardos ir seniūnijų pir
mininkų pranešimai. Įdomus 
pranešimas mok. Igno Serapino: 
Dalyvavo apie 100 asmenų. Iš 
Rockfordo net penki nariai Bu
vo ir parodėlė kurioje atvaiz
duota L. B. veikla spaudoje ir 
nuotraukose. Dėl laiko stokos 
viso susirinkimo’ eigoje negalė
jau dalyvauti, žadėjo p. Pleškys 
parašyti platesnį ir išsamesnį 
reportažą.

? j Stasys Juskėnas" •

— Anglijoje, šv. Kazimiero 
parapijoje Londono mieste, pra
dėjo veikti šeštadieniais litua
nistinė mokykla. Yra dvi gru
pes: vaikų ir vyresniųjų. Moko 
R. Kinka.

— Kanados imigracijos mi
nisterija paskelbė, kad 1977 m. 
Kanadą atvyko šeši asmenys iš 
Estijos, 7 iš Latvijos ir 20 as
menų iš Lietuvo's.

I : 7 Jį:
— Moterų : sekstetą “Antroji 

jaunystė” Toronte sudaro po
nios: A. Jankaitienė, A. Skilan- 
džiūnienė, A. Byškevičienė, A. 
Jucienė, V. Siminkevičienė ir 
L. Macionienė. Sekstetui vado- 

Ivauja muz. J. Govedas.
y *

— Brighton Parko Lietuvių 
'Namų Savininkų Draugija šau
kia metinį narių susirinkimą 
1979 m. sausio 7 d. 2 vai. popiet 
Vyčių ^salėje, prie 47:tos ir 
Campbell Narių dalyvavimas 

į būtinas. -Po susirinkimo kavutė.

ilgairfetig patyrimas — sąžiningas darbas
Jei niošiatfeš kėižiūti — kreipkitės- j-laeteyjo

Airiei*ican Travel $ervice ; Bureau
.7^7 Cldcago, UI. 60643
, C! L B A Telef. 312::.238-978^- z -

Nemokami patarnavimas 'užsakant lėktuvų, traukinių,, laivų * kelio 
nių (eruisąs), viešbučių ir; automobilių - nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor- 
macijas visais kelionių reikalais, 7 :’ 5'- 1 - į.__________ _

*» * u - i f • . t *.71* . -

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reliną rezervuoti vietas I švenčiu ir .Naujų Metu proga 
fš anksto — prieš 45-60 dienų. « ' l emtino

— Laifria ir Jonas Vaičiūnai 
sveikina gimines, draugus, pa- 

. žįstamus^jr^^vįsu^lieLuvius^^ 
RMėdų ir3NąĮij^jų Metų ^progaį 
Vietoj švėhdmių' TcSrtelii? skiria 
atiką -Naujienoms/-'

*
— Stanį ę y Abramavičius, 

Harrisville, Wisconsin, Kalėdų

— Kelionių i Vilnių 1979 m. 
jau paruoštas. Marius Kiel a:

(312) 737-1717. (Pry)

— Dovanos jūsų mylimiesiems. 
Baltijos gintaras, itališkas 18 k. 
ir 14 k. auksas, koralai, - kultu: 
riniai perlai ir kitos brangeny
bės. LĮadros iš Ispanijos, Anri 
medžio drožiniai, “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

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMA1S 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas
Z212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-774?

Cosmos Parcels Express Corporation

sveikina savo vaikus, vaikai
čius, gimines, draugus bei pažį- 

j štamus ir linki linksmu švenčiu 
Hir geros sveikatos. Vietoj korte- apsipirkti — Avalon Galleries, 

jlių aukoja Naujienoms $10. 4243 S. Archer Avė., telefonas

Cosmos Travel Bureau, Incorp.
488 Madison Ave. New York, N. Y. 10022

SVEIKINA VISUS SAVO KLIENTUS

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

Vyrų ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te- 

i lefonu:
HA 1-6100.

X

— P. Stravinsko knyga “U 
šviesa ir Tiesa” už $4.50 (įskai
tant ir persiuntimo išlaidas) ga 
Įima gauti Naujienoj arba pas 
P. Str. Raštams Leisti Komitete 
pirmininką Joną Kavaliausk? 
šiuo adresu: 6437 S. Washtenaw 
Ave., Chicago, Ill., 60629.

Užsakymai priimami ir 
fonui - 778-5091. (Pr.)

— James Moody ir Juozas Ku
lys kviečia atsilankyti į Kalėdų 
pobūvį — Christmas Party šį 
šeštadienį, gruodžio 23 d., Bill’s

jBUD RAITIS REALTY 

l Įvairi apdrauda —INSURANCE
Pizza Pub, 3137 W. 71st St., telJ BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-
434-8898. Pradžia 8:30 vai. vakl 

(Pr). I
l!

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

TeL 767-0600.
— Marquette Delicatessen J 

2553 W. 71st St, bus atidaryta! 
sekmadieni, gruodžio 24 d. nuočK J
8 val.-rvto ki 5 vai. vak. Savinin ?

- a

kė

HELP WANTED — MALE 
Darbininky reikia

REAL ESTATE 
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

Danutė Kurauskienė.
TeL: 776-2717.

50 M. LIETUVIŠKOS..

Perkelta į 4 pusi.

NIGHT SECURITY MAN
5 days a week. Sun. thru Thurs. 11 
P.M. to 7 A.M. Good benefits. Must 
speak english. Private club in down 
"own area. : £>'•. •

APPLY IN PERSON
312 S. Federal St. Chicago

n.m i., t, ■ ■■r— ■■
11ECTRO5 ĮRENGIMAI,

; PATAISYMAI
Turiu Chkigos miesto leldfarą. 

Dirbu Ir užmiesčiuose' ga
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. .

Tel. 927-3559 ______

REIKALINGI DALIŲ .
SURINKĖJAI ^

. Nuolatinės pozicijos yra, siūlomos 
garsinimo dirbiniu gamintojo “Card
board assembly? irf pakavimo skyriu
je. ,

Labai. gerosT darbo; sąlygos ■ irt kiti 
priedai pelnu dalinimosi' planą-imti
nai. . ; >4

Turi suprasti ir kalbėti angliškai.
POSTER PRODUCTS, INC;

3401 W. Division
Skambinti E. A. Henericks angliškai. 

TeL 252-0107.

šampanu. . Maloniai pasikal
bėta. ;

Brbnius Budriūnas yra iški
lus kompozitorius ir juo di
džiuojasi’ AUša lietuvių tauta. 
Tik labai gaila, kad bkupuotoj 
Liettivoj sovietai neleido dai
nuoti Br. Budriūno dainų, ne- 
—i 2— 50 mėtų sėjafiŲ gintarus 
leidžiama apie jį rašyti, jūd 
labiaii1 ’jį Yriinėti, ' gerbtu Kai 
tuo . tarpu užsienio lietuviai 

■ nuolatos atlieka okup. Lietu
vos lietuvių kompozitorių dai
nas bei kūrinius koncertuose, 
nuolatos groj# okup« Lietuvoj 
išleistas plokšteles, i Per oku
puotos Lietuvos televiziją, ra
diją neleidžiama groti užsie
nio lietuvių kompozitorių.

Buvo išstatyta Br. Budriūno 
išleistų kūrinių parodėlė, kai 
kurie leidiniai apie jį, įskaity- 
tinai svetimųjų profesinės mu- 
ąikos knyga. Plokštelės su jo 
kūryba. Iki šiol jau išleista 
arti šimto Br/ Budriūno kūri
nių gaidų pavidalu. Labai rei
kėtų jas paskleisti svetimuo
siuose, Dažnai girdime silpnės 
nius kūrinius, atliekamus sve
timųjų. Kodėl jiems nepasiū
lyti Budriūno kūrybos? (Ar ki 
tų lietuvių kompozitorių). Tai 
geriausiai galėtų atlikti jaunie 
ji, besimokantieji pas sveti
muosius muzikos ar tokius 
dažnai sueinantieji.

Akademijos metu linkėta Bro 
hiui Budriūnui susikaupti ir 
parašyti lietuvišką operą. Su 
tuo puikiu ir labai paremtinu 
linkėjimu baigiu, mielam Bro 
niui Budriūnui linkėdamas 
dar daug kūrybingų metų! Ir 
geros sėkmės su lietuviškais 
gintarais nukaišyta opera.

Algirdas Gustaitis

HELP WANTED —FEMALE 
Darblnlnkiy Reikia

55/HOUR AT HOME

NO EXPERIENCE OK 
CASH PAID WEEKLY 

FOSTER MISSIONS 
754 GULF TOWER 

JAX, FLORIDA 32207

SU ŠVENTĖMIS

NAUJAIS METAIS

IR LINKI VISIEMS VISO GERIAUSIO

IL 60608.ATSIMINIMŲ

DENTURE WEARERS

ROŽE DIDžGALVIENĖ

—

NAUJiBNMt CHKA0O % IU, December 20t 1971

A major 
advancement ~

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE

one application holds 
comfortably up to 4 days

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linki visiems savo kEentams ir draugams

MARU A N0REEKIEN1
IMS IKk SL, CMeaco, m WS29 • TeL WA M7CT 

DWJit pesirifiHmef feres Kairiu prekHfc 
MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express fjorp-
makouctti asrr rAKCiu ssitvica

IMI W. *»tk Chte^., III W42f. — T.L WA. VDh
KH3 fe. *t, Chicfe., 1IL «HM. — T«_

“LIETUVOS AIDAI
KAZE BRAZDZIONYTE

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

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

2646 W. 71 »t Street, Chicago, lllinolt 60629
Telef. - 778-5374

KAIP-SUDAROMI "TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali dau 

padėti teisininką Prano S ui 
paruošta, — teisėjo Alphons 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
šleista knyga su legališkomk 
?ormomis.

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica

iGraži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga su.l 
trauta autoriaus troboje. j 
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji pfašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Ave., 
Chicago, IL. 60629. ThęDi-Gel*

fl-4» M. AMŽIAUS: »****?%£?
. THrhri 593 pwwfoi 
Liability apdrt»diw»a*

-------  t_.A.o t >r j T-KS-
35 ?4*45 -fe.^ASHVAMO ern

5SM77I

• Di-GeL 
The Anti-Gas Antacid.

Laikrodžiai j, BKANėmme
Fariavixu lx Tiixyaas 2646 WMT 6Wh STRITI^ '

MM1 ~

Siuntiniai f Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 ArcUr Av. 
Chicago, III. 60632. T.L YA 7-5980

ŠIMKUS
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street, 
Tel. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. Seštalieniais iki 12 v. 

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

40 metu, patarnaudama klientams. I i




