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IRANUI ĮSAKE
S

v Rugsėjo 29 d. Washingtone 
įvyko VLIKo valdybos posėdis. 
Buvo aptarti dvimetinio seimo 
šaukimo reikalai, kuris įvyks 
Baltimorėje gruodžio mėn. pra
džioje. Išsamiai apsvarstytas 
drąsus pabaltiečių žygis Mask
voje rugp. 23 d., pasmerkiant 
1939 m. Stalino-Hitlerio paktą 
ir reikalaujant atstatyti Pabal
tijo valstybių nepriklausomybę. 
Jau rugp. 31 d. VLIKo pirmi
ninkas “kreipėsi telegramomis ir 
raštais į eilę valstybių, pasira
šiusių Helsinkio Baigiamąjį ak
tą, išskyrus Sov. Sąjungą ir jos 
ištikimuosius siatėlitus. Spalio
3 d. buvo išleista Eltos speciali 
laida, kurios apie 150 egz. buvo

• išsiuntinėtą į. vĖ^pąsaulį^ Sve
timtaučiams buvo pasiųstas su 
lydraščiu pabaltiečių .kreipimo
si dokumento ' nuorašas ir jo 
angliškas ' vertimas. : Šis kreipi-

?.’Į mašis buvo padarytas Baltic teisių pažeidimų faktus ir do- 
World Conference vardu spalio' '
4 < d. data. ■. Lietuviškai ■ spaudai.

■ c VLIKo įgaliotiniams,jr lietuviš
koms įstaigoms—bei jofgąnizaci-

- - joms'buvo'dar pHdėtas lietuviš- 
kas to dokumento vertimas , ir

’ '7 špėcialūš' Eltos priedas* kuria- 
‘ mė* prašoma kiėkviėnamė kraš
te'paremti'šį- protestą tekiais 
būdaisf xf‘- -T o

r C/V ’’ {'' ’ , .u/'

..į); ',^>katįn|savo, kraštų vy-
\, riaiisybę^ -kad , atkreiptų dėmesį 

į nėteisėtą Pabaltijn' yąlstybių 
okupaciją ir prašyti, kad ji pa
darytį ,S-gą
tai neteisybei atitaisyti;
,.2J,^^en^s^dęgipp^ravę ir 
drįsę"pasirašytu tą ^protestą, ? turi 
but i ‘ Kgafširfti ’ pasaulyj e. kaip 
kovotojai už žmogaus ir savo 

.. tautos teises, tada jų saugumas 
galės būti viešosios nuomonės 
ginamas nuo. represijų; . L .

3) šis. drąsus pabaltiečių žy
gis ir jo vykdytojai neturi būti 
pamiršti, todėl visų lietuvių, 
latvių ir estų bei kitų geros va
lios žmonių laisvame pasaulyje 
turi būti-keliamas ir primena
mas spaudoje bei. kitais būdais, 
kol Pabaltijo valstybės vėl bus 
laisvos ir nepriklausomos.

Rugs. 29 d. posėdyje visi daly
vavę septyni VLIKo valdybos 
nariai nutarė ir ten pat pasirašė 
aktą Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybai, kad paskirtų 
kitą ryšininką, nes dabartinis 
ryšininkas savo elgesiu įžeidė 
visą VLIKo valdybą ir jo daly
vavimas posėdyje trukdė VLIKo 
darbą. _ i

VLIKo valdybos pirmininkas 
dr. Bobelis dalyvavo Amerikos 
Lietuvių Kongrese Clevelande 
spalio 13-14 d. ir ten skaitė pa
skaitą apie Lietuvos reikalą 
Helsinkio, Belgrado ir Madrido 
konferencijose.

ĮSAKYMAS LIEČIA MULĄ CHOMEINI 
IR VISUS IRANO VADUS

KALENDORtLIS

Lapkričio 26: Jukunda, Leo
nardas. Aušrelė, Jauda, Dobilas, 
Švitrigaila.

Saulė teka 6 f50, leidžiasi 4:24.
Oras šaltas, gali snigti.

Pasaulio Pabaltiečių Santal
kos (Baltic World Conference) 
vadovvbė 1979 metu ketvirtame 
posėdyje priėmė kruopščiai ap
galvotą planą pabaltiečių daly
vavimui 1980 metais įvkstančio- 
je Madrido konferencijoje, šio 
plano pagrinde dedamas vienin
gas ir bendras Pabaltijo valsty
bių reikalų atstovavimas prie 
visų Helsinkio Baigiamąjį aktą 
pasirašiusių vyriausybių.

Visi, lietuviai yra prašomi pri
sidėti prie Madrido konferenci
jos ruošos, kreipiantis Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto adresu. Kartu yra prašo
ma: 1) susilaikyti •■nuo nesude
rintų pareiškimų Helsinkio ak
tą 'pasirašiusioms vyriausybėms;
2) . ^pateikti žinomus žmogaus

___ r i j. • n.

kumentaciją," jei tokios turima;
3) aukomis stipriai paremti Lie
tuvos bylos eigą.

VLIKas,1611 Conecticut Avė-Į 
nue NW Suite :.‘2A^8fashingtorų 
DC 20009. ... -.. (Eltą).”
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$u lai ky ti trys plėšiką i
-!ti Penktadienį prieš pat vidu
dienį, trys ginkluoti plėšikai api
plėšė United' Savings;'' esančią 
Čikagos pietuose; Vienas plėši
kas dvieili5 pistoleto šūviais nu
šovė taupymo bendrovės 59 m. 
Sargą, Joseph Kolar'. Iš bendro
vės pagrobė $19,000.. ‘ :

Policija areštavo' ir pakaltino 
nužudymu bei ginkluotu plėši
mu tris plėšikus, gyvenančius 
vakarų Čikagoj e:. .'Larry Mack, 
Fletcher Turner ir Alexander- 
Peterson. Juos -matė bėgančius 
iš Įvykio vietos autobuso šoferis 
ir pranešė per radiją.

Du Čikagos policijos patru
liai juos sulaikė belipančius į 
mašiną už dviejų blokų nuo įvy
kio vietos. Iš plėšikų atimta visi 
pagrobti pinigai, 9 kalibro pis
toletas ir sargybinio J. Kolar 
ginklas.

Reikalauja nekelti 
mokesčių

Čikagos aldermanų taryba 
klausinės biudžeto direktorių 
Donald H. Haider dėl rekordi
nio 1.4 bilijono dolerių biudžeto 
ir dėl kėlimo mokesčių nekilno
jamam turtui. Merės J. Byrne 
administracija minimam biudže
tui subalansuoti nekilnojamą 
turtą apdės naujais'mokesčiais. 
Dar šiais 1979 m. mokesčiai bus 
pakelti 29 milijonais dolerių, o 
sekančiais 1980 m. tik $13 mili
jonų, todėl merė J. Byrne- ga
lėjo skelbti apie mokesčių suma
žinimą net $16 milijonų, nieko 
neužsimindama apie jų pakė
limą.

41-mos apylinkės aldermanas 
Roman C. Pucinski paprašė Illi
nois

Real

legislatūrą akcijos specia- 
sesijoje uždrausti
Estate mokesčius.

— Lordo Mountbatten 
kas Thomas MącMahon 
kalėjime iki bits gyvas.

Jody Powell, prezidento Carterio asmeniškas sekretorius, papasakojo spau
dos atstovams apie prezidento Carterio antrą įspėjimą Iranui.

IRANAS ATSISAKĖ MOKĖTI SAVO 
UŽSIHKUSIAŠ SKOLAS

IRANO VYRIAUSYBĖ IKI ŠIOL NEŽINOJUSI. 
' KAD SĄČ1HĄS PADARĘS TIEK/DAUGSKOLl ' ' ' * r-" ' ' j * •

kelti

žudi- 
sėdės

šios dienos Iranas' atšlšako mo
kėti užsieniams padarytas -savo; 
skoląą, .—- penktadienį.’pareiškė 
.finansų minįstefis ,A^ Ban Sadr.' 
Tos( skolos buvo • padarytos va- - 
giliavimu šacho ...valdymo • -lai1- 
kais;. Apie, tas, .užtrauktas - skolas 
jis; tiktai-, neseniai sumojęs.'

■' Dabartinis finansų ministe.ris, 
Banį Sadr taip^pat yra ir užsie
nio ’ reikalu ministeriu.' Jis tv.ir-;.

e c > i *

tina, kad j iš" tiktai neseniai pa-: 
tyrė, kad Iranas turi dideles 
skolas-Vakarų, bankams ir įvai
rioms bendrovėms.

•' bandys Įšaldyti'
IRANO ATSARGAS

Finansininkai, tvirtina,- kad. 
Vakarų Europos-bankus šis nu
tarimas -.labai. skaudžiai palies. 
Prezidentas Carteris jau savai
tės -pradžioje įšaldė- Irano pini
gus ir vertybes; Amerikos ban
kuose ir bendrovėse, bet Vokie
tijoj ir kitų ‘Europos Valstybių 
bankai bandys ieškoti Irano at
sargų, laikomų kituose- bankuo
se. Sakoma; -kad Irano atsargos, 
laikomos kitose valstybėse, ne 
tokios jau didelės.

Amerikoje įšaldyti pinigai 
pirmon eilėn bus skiriami Ame
rikos bendrovių skoloms sumo
kėti? Irano šachas užsakė dide
lius kiekius karo lėktuvų, karo 
laivų ir amunicijos. Kol šachas 
buvo Irano priešakyje, tai visos 
Irano skolos būdavo tvarkingai 
administruojamos., Tiktai mulai 
Chomeiniui .perėmus, krašto val
džią, buvo sustabdyti .visi skolų 
mokėjimai... Ęįpansų ministeris 
apie skolas prašneko ir nutarė, 
jų nemokėti. ...

Nutarimas skolų nemokėti at
silieps į viso pasaulio bankus; 
skaudž'susiai jis palies Irano 
bankus, nes Visi imsis apsaugos 
priemonių. Finansų ministerio 
Bani Sadr pranešimu labiausiai 
yra susirūpinę vokiečių banki
ninkai.- Jie labai-. smarkiai- nu
kentės. f i-v r#s

A

s+jiiMirėrgąrsr artistė 
nc-rssMertd'i Oberon

4 LOS ANGELES, CaL— Penk- 
. tadienį mirė savo laiku pagar 
sėjusi’ kino artistė Merle Obe
ron.. Labiausiai ji išgarsėjo fil-

• mafs-: “Wuthering Heights” ir 
“The Lodger", i.
.-. Prie- ligonės, .buvo ketvirtasis 
josios.: vyras — 'danų artistas 
Robert Wolders ir jos vaikai: 
sūnus Brunė Pagliai Jr. ir dūk
te FrančescaPagliai Bravo. 
1973; metais Merle Oberon dar 
suvaidino kartu su Wolders fil-

• mą ^Interval” ir už jo ištekėjo.
Ji buvo 68 metų amžiaus.

Ji buvo nepaprastai graži, už
tat per 40 metų pajėgė vaidinti 
kine ir televizijoje. Meksikoje 
ji gyveno Acapulco pajūryje, 
kur pas ją svečiavosi Noel Cow
ard, Clare Booth Luce. Baron 
Guy de Rothschild, Bing Cros- 
bv šeima ir kiti. •/

Ji buvo ištekėjusi už turtingo 
pramonininko • Bruno Pagliai, 
vėliau ji vedė filmų direktorių 
Lucien Ballard ir .Alexander 
Korda.

Mula Chomeini — senas
' Maskvos agentas
NEW YORK, N. Y. — Gerai 

informuoti lenkų šaltiniai tvir
tina, kad Sovietų žvalgyba nuo 
1950 metų užmezgė ryšius su 
Irano šijitais, o mula Chomeini 
jau nuo to meto tapo Sovietų 
agentu, žinias apie Chomeinio 
ryšius su Sovietais turėjo ir 

•Amerikos žinias renkančios 
įstaigos, bet jos nekreipė į tuos 
•pranešimus reikalingo dėmesio.

Dabar aiškėja, kad tuojau po 
karo visos žinios tarp Irano ir 
Maskvos ėjo per Varšuvą, kur 

■ šių žinių tvarkytoju buvo pulk. 
Michael M. Goleniewski. Jis tu
rėjo kelis -tarnautojus, kurie 
perrašinėjo gautas žinias.
' 1060 metais pulk. Goleniewski 

tl&Lenfcfjos pasitraukė į vakarus.

sukėlė riaušes Saudi 
ma’ i

Indijoje apdaužė JAV 
konsulato pastatą

KALKUTA, Indija. — Apie 
tūkstantis musulmonų akmeni
mis ' pmėtė JAV konsulatą Kal- 
•ku<’ -je.- kai -girdėjo, kad “ameri
kiečiai” 
Arabijos 
mieste.

Ta pair minia vėIi»T': metėsi 
orie Sovietu Sain1- >s konsula
to.'. kai: gautos 'inios, paneigian
čios amerikiečiu išivėlima už
puolant maldyklą Mekoje.

Iš Bangladešo ateinančios ži
nios saku, kad Dakoje, Bangla
dešo sostinėje, susirinko apie 
10.000 fanatikų minia ir pradėjo 
kolioti amerikiečius už įvykius 
Mekoje.

Tuo tarpu, kai Azijoje musul
monai protestavo prieš ameri
kiečius. 388 JAV piliečiai atskri
do i Washingtona. iš Pakistano. 
Jie buvo labai nuvargę ir ma
tomai nepatenkinti Pakistano' 
kareivių lyg nenoromis išgelbė
jimu nuo fanatizuotos minios.

Popiežiaus kelionė 
į Turkija

VATIKANO MIESTAS (UPI). 
— Popiežius Jonas Paulius II ši 
trečiadienį vksla ekumeninei 
kelionei į Turkija. Kelionėje jis 
bus iki rmktati>/'nio ir kalbės 
su Ortodoksu bažnyčios galva 
patriarchu Dimitrijum I Istam- 
bulo mieste.

Ortodoksai arba sentikiai at
siskyrė nuo Katalikų bažnyčios 
1054 metais dėl teologijos aiški
nimo skirtumų ir kai kurių dog
mų. Kelionės tikslas — vienyti 
krikščionis.

Dialogą su Konstantinopolio 
patriarchu Atenagoru pradėjo 
popiežius Paulius VI 1967 me
tais, susitikdami Istambule ■ ir 
Efeze. Pasėkoje pokalbių 1974 
metais buvo nuimtas ekskomu- 
nikacijos ediktas.

— Kolumbijos vakaruose įvy
ko žemės drebėjimas, žuvo ke
lios dešimtys žmonių.

— Čikagoje marinų mobiliza
cijos centre sprogo bomba ir iš
mušė langus.

WASHINGTON, D.C. — Pra
eitą penktadienį preziuentas I 
Carteris, pasitaręs su Saugumo 
tarybos nariais, o vėliau išsį-į 
kalbėjęs su Amerikos karo va
dais. dar kartą labai rimtai įspė
jo visus dabartinio Irano vadus.

—Nebandykite sužaloti smur- . 
tu pagrobtų Amerikos įkaitu, j 
nes susilauksite labai blogų! 
pasekmių, — tarė prezidentas t 
Carteris ne tik pačiam mulai į 
Chomeini, bet ir visiems dabar]

RIJADAS, Saudi Arabija. — 
Saudi Arabijos raiteliai ir lakū
nai gaudo grupę šijitų, saugoju
sių Mekos maldyklon suėjusius 
jo bendraminčius, reikalavusius 
pripažinti jiems teisę kontro
liuoti Korano interpretacijas.

Viduje buvusieji šijitų vadai 
pateko į Saudi Arabijos karo 

iškilusiems ir Iraną valdantiems policijos rankas, kai nutarė pa- 
t siduoti. Lauke buvusieji turėjo 
pasitraukti, o kurie pradėjo gin
čus. tai_buyojnųvg§ti;..į .sargyr.. 
bos būstą ir niekas jų daugiau 
nematė. Praeitos savaitės pra
džioje buvusieji šijitai susimai
šė su atvykusia minia ir dingo. 
Juos buvo labai sunku atskirti. • • 
Bet vėliau jie stengėsi būriais 
bėgti Į Traną. Čia jiems kelią 
pastodavo' lėktuvai ir turėjo 
kelti rankas aukštyn.

šeštadienį paaiškėjo, kad dvie- 
Mekos Be to. pirmon eilėn nukentėtai .Mękos. maldyklos, salėse 

• :vVreŠhie rarfižiAū^ Žrribifes. hgo- dar tebebuvo šijitų grupė, neno- 
niai ir vaikai. Prezidentas tuo 
tarpu nutarė maisto, blokados 
neskelbti, bet jis .re’kąįauja pa
leisti . -visus amerikiečius , nėšu; 
žalotus. Prezidentas Carteris 
sayąįtgąlį, nutarė pasilikti Dd- 
vid stovykloje, nors įsakė vi
siems pareigūnams teikti jam 
visas naujausias žinias apie-Įvy
kius Irane ir kituose arabų, 
kraštuose. ,■ ...

TEHERANAS. Iranas. Pra- 
7. -v ’ 1eitą penktadienį tūkštančiėi ira

niečiu maršavo sostinės gatvė
mis, 'd reikalaudami nubausti 
amerikiečius už visas Irano ne
laimes. Pati svarbiausioji — 
Irano šacho gydymas New Yor-; 
ko ligoninėje, 
kad amerikiečiai suimtų šachą 
ir tuojau atiduotų jį dabartinei 
Irano vvriausvbei. Iraniečius 
labiausiai erzina tas faktas, kad 
amerikiečiai to nesupranta, ne
nori .suimti šacho, ir atiduoti jį; ir kitas Vakaru valstybes. Jis 
iraniečiarris. Amerikiečiai ren-’ 
giasi šachą išleisti į Meksiką. 
Iranui atrodo, kad šacho važi
nėjimas iš vienos valstybės Į ki
tą Iranui nieko gero neduoda.

Tūkstantinė minia priėjo prie 
Amerikos ambasados ir pradėjo 
šaukti; “Mirtis Amerikai.’ Mir
tis prezidentui Carteriui!” Am
basados viduje esantieji buvo^ 
pasiruošę sutikti demonstrantus 
ir gintis, bet jie toliau nemar-| 
savo. Ambasadą saugoj antieji < 
studentai ir studentės patarė 
demonstrantams į vidų nesiverš- i 
ti, nes jiems Įsakyta saugoti | e4 i ■'x* ambasadą ir kitus žmones. De-! 
monstrantai. pasisukinėję apie 
ambasadą, išėjo iš kiemo ir nu
ėjo kitur.

Tuo tarpu didelėje aikštėje 
atsirado mula Chomeini ir pa-| 
sakė demonstrantams pačią pik
čiausią kalbą. Jis patarė visiems 
arabams sukilti prieš “šėtoniš 
ką” valstybę — JAV. Jis džiau
gėsi, kad Pakistane Islamo šali
ninkai sukilo prieš amerik ečius

Irano vadams.
Tvirtinama, kad susirinkusie

ji svarstė apie galimybes pa
skelbti maisto, blokadą dabarti
niam tranui, .bet.'šiuo reikalui 
nieko nenutarė. JAV kiekvieną i 
mėnesį siunčia Į"' Iraną daug < 
įvairaus-'maisto. daugiausia duo-J 
ninių javų ir ryžių. Nutarta tuo 
tarpu šios priemonės dar nesi
imti, nes didelė krašto gyvento-
jų dauguma, nepritarianti Cho.-;
meinio islamizmui. nukentėtu

rėjusių paleisti sako įkaitų. Sar
gai žino, kad viduje Įvyko susi
šaudymas. Karo policija ati
džiai seka įvykius ir bet kuriuo 

'momehtū' įsiveržti nugink-
luoti paskutinius šijituš. Jie bus 
tuoj vedami teisti. t

Parama eina Kambo- 1 
dijes komunistams

BANGKOKAS. Tailandas. — 
.Iš . pasienio ateinančios žinios 
sako, kad beveik visa į Tailan
dą atėjusi maisto parama eina 
tiesiai komunistams. Pasirodo, 
kad Pol Pot vadovaujami da
liniai gauna netik visą ats ųsla O 4 c w

j maisto paramą, bet jie turi ge- 
Jie reikalai .ja. rokai suorganizavę paskirstymą. 

Beveik visas maistas eina i Pol 
Pot armijos rankas, o pats Pol 
Pot jau taip viską patvarkė? 
kad maistą gauna tik jo kariai.

patarė visiems arabams protes
tuoti prieš Ameriką ir reikalau
ti. kad ji atiduotų šachą ira
niečiams.

Savo kalboje Chomeini tvirti
no. kad Amerika yra pati "šėto
niškoji“ valstybė ir kvietė visus 
musulrr-’uu /• ;r juodžius sukilti

| Che- eini patarė Pakistano 
i ka.-ums sukilti prieš “priespau- 
j dą’’. Nerinoretų tikėti, kad Ira- 
| no mula ragintų kareivius sukil- 
| ti prieš Pakistano diktatorių, 

labai "stropiai saugojantį Irano 
sienas”. Pats Chomeini informa
vo gen. Zia. kad Mekoje nebuvo 
amerikiečių, o dabar pataria Pa
kistano kariams, šaudomiems į 
minią, apsupusią Amerikos am
basadą Islamabade. prieš ji su
kilti.

Trano laivyno vadas įsakė vi
siems karo laivams būti paruoš- 
ties stovyje, nes prez. Carteris 
įsakė galingiems JAV karo lai
vams iš Subiko Įlankos plaukti 
tiesiai į Iraną.'



J. GIRDžICNAS

KALIFORNIJOS ĮSPŪDŽIAI
V

lė kur anksčiau rodydavo paga
mintas filmas ir tik po to vež
davo į Hollywooda. Tą pilį lan
kė ir dažni svečiai buvo filmą

šių pažeidimą bet kur pasaulyje. 
Per tą organizaciją ji pasiuntė 
savo draugę, aktyvią kovotoją 
už žmogaus teises, Jeanetta Sa-

draugės. Jan Baez niekada ne* 
sileidusi fotografijai pozuoti su 
ginklu, rankoje, kaip tai darė 
Fonda Vietname, nufotografuo*

Lėktuvas pakilę iš O’hara ae
rodromo saulėtoj dienoj. Dan
gus skaidrus, oras malonus, tik 
kažkur pakraščiuose slenka tar
tum plaukia ir maišosi pilki, 
nloni debesėliai, o toliau už jų 
oūriuojasi ūkas.

Lėktuvas skrenda 39.000 pėdų 
aukšly. Apačioj matosi taisy
klingi. bent kiek didesni negu 
š.-įkmatų kvadratai. Raitosi, vin
giuojas! lyg siūlas ilgas ir išsiša
kojęs, vietomis su siaurais ar 
plačiais pakraščiais. Toliau, aiš
kiai matosi panašiai išsivingia- 
vusi plati upė.

L’žskridome virš kalnų virti
nu. Vieni pilki, tamsūs, melsvi, 
rausvi, nelygūs, rauplėti, gubu. Į 
riuoti, su skardžiais, parajomis 
ir tarpekliais. Kai kurių viršū
nės į stogą panašios: aštrios jų 
briaunos tįso, o kitų lyg gry
bu virtinė išsirikiava ir golvas 
iškėlę šildosi saulės atokaitoj. 
Tarp jų slėniai, kloniai, įdubi
mai ir vandens daubos.

Aplankau Ilearst pilį.

Viešėdamas Kalifornijoj

Ji yra tikra pasakų pilis, ap- artistai, čia svečiavosi ir čiur- 
link ją yra 123 akrai sodo, o į čilis. Į
pilį veda vingiuoti marmuriniai' Biblioteka turi apie 5000 to-Į 
laiptai. Norint apie ją smulkiau mų labai retų knygų rinkinį, ku-' 
aprašyti, reikėtų diena iš dienes Hit raštai siekia 8 šimtmetį, o! 
keletą sykių aplankyti ir visus keletą tomų net antrąjį šimtine- 
meno paminklus apžiūrėti. tį.

Pilies terasas puošia išdeko- Zoologijos sode buvo privei- 
sęs iš užsienio privežtų žvėrių. 
Jų pirko iš Indijos, Tibeto, Aus
tralijos ir kitų kraštų. Jo zoolo
gijos sodas buvo laikomas di
džiausias ir tui’tinkiausias po- 
sauly privatus sodas.

ap
lankiau keletą ižvmesniu vieto
vių, jų tarpe ir buvusią milijo
nieriaus Hearst pili.

Aukso, sidabro ir kitų vertin
gų turtų milijonierius, turėda
mas daug turto ir rezidencijų, 
1865 metais nusipirko dar San 
Lius Obispo apskrity, netoli San 
Simono miestelio, 40.000 akrų 
žemės no 7ct, akra.

Jis pliko grynai pliką lauką, 
bei tokio laikyti benorėjo. Tuoj 
užvedė gyvulių ūkį ir įsteigė 
pieninei ’Nupirko Ir loikė lenkty
nių arklius ir juos ruošė lenkty. 
nė* kalno.' 'gta- 
žioj vietoj, netoli Didžiojo van
denyno, pastatė didelę ir gražią 

a

ruolos apvalios tvorelės, o gipsi
niai ii’ marmuriniai stulpai su 
žmogaus veidais pastatyti ap. 
švietimui; vietoj kepurių yra 
apvalio’s lempos. Palingos ir 
puošnios pilies kolonos, su gau-
sbe pavienių ir grupinių statulų, Į Pilis yra prie pirmojo kelio 
tūnojo palmių pavėsy. Dalį me- ir mio Los Angeles apie 150 my- 
ninių paminklų ir statulų supir
ko ir surinko Vilimas Hearst, o 
kilus padarė jo samdyti meni
ninkai. Meninių išdirbinių ir 
statulų, jis pirko iš viso pasau
lio kraštų.

Pastatęs ir išpuošęs pilį, iška
sė ir išdekoravo du baseinus: 
vieną lauke, o antrą viduj, ku
rių dugno tailas apvedžiojo auk
su.

Ant kalno ir jo papėdėj jra 
daug puošnių pastatų, bet vie
nas iš jų yra didžiausias, kuris 
turi virš 100 kambarių. Jame yra 
didelis, brangomis statulomis 
išpuoštas valgomasis, su aukš-, slėny, 
tomis senoviškomis ispanų ir 
prancūzų išdirbinio si d a r b o 
žvakėmis. Kambarį šildė 15 
šimtmečio prancūzų dirbinio 
ugniakuras, o miekamuosius 
puošė 1S šimtmečio italų pa
vyzdžio lubos.

Iš lauko didžiųjų rūmų durų į

iių. Pilies lankytojams yra ma
šinoms pastatyti vieta, o j pilį 
veža specialus autobusas, jis nu
veža ir atveža. Pily pasitinka 
vadovė ir ji vedžioja, aiškiną. 
Dabar pilis priklauso Kaliforni
jos Štatui, todėl jos apsauga yra 
stipri ir pavieniais vaikščioti 
neleidžia.

Aplankau Universitetą.
Medžiais ir palmėmis apau

gęs, daug didingų ir gražių pas
tatų, puikus, užimąs keletą blo
ku, Kalifornijos Stato’ Universi
tetas Northridge, San Fernando

Kalifornijos State universiteto Northridge niša.

es ir šiaip neareštuotų 
gyvenime. Tyrinėtoją 

žaizduotus ir randuotus 
kurie iš tų kankinimų

keli ir Čiurlionio paveikslai, vi. lytas 
si apjuosti tautine juosta. Tarp 
vėliavas ir paveikslų' buvo sub-1 
tili Aušros Vartų Marijos sta
tulėlė. Dešiniau kabėjo didelis 
Lietuvos žemėlapis, o jo apačioj 
vėl paveikslai, lietuviškų raštų 
audiniai ir juostos. Dešinėj pa
kabintas didelis Žalgirio mūšio 
paveikslas, o jo apačioj mažes
nė, bet natūralios spalvos tris
palve. . Pačiame' kampe stovėjo 
i '’’'j ■' v' ’ ’V
sta apjuosta;lietuvaitė. :'•?
j Nišos'., apačioj’ išdėstyta daug’ 

.anglų kalbą .ajiic Lietuvą išlei- 
jos, sporto aikštės ir dar kitokių j stų kny^ų?|r-b^šiūrėlių. ĄĘTos; 
mokslo reikalams pastatų ir išleistos knygutės Lithiiąhia,’ 

padėta keletią': egzeinpliorių/Lai-!
.Įkraščių: Naujienų ir Tėviškės 

J žiburių buvo;-poJ egzempliorių, 
o Draugo ir Lietuvių Dienos po 

namentika. Aprašyti fronto de-’Ji buvo veik koridoriaus vidury keletą, kitų latoscių n-ži^a--

Didėlė aikštė studentų maši
noms pastatyti, auditorijos, kny
gynas, dvi moderniškos kelių 
aukštų bibliotekos, laboratori-

įrengimų.

. Dideiame keturių aukštų pa 
Stakta, nuo žemės iki viršaus, stale, erdviame ir Ilgame kori- 
puošia ispanų rankų darbo or- dory, pastebėjau apšviestą nišą.

talių neįmanoma dėl gausumo j ir turėjo apie 10 pėdų ilgio. Nors 
ii- įvairumo. Svečių kambary, ir iš neperdaug apšviestos ni- 
kurianle kiekvieną vakarą susi-; šos, spindėjo lietuviška vėliava, 
rinkdavę- svečiai, stalus puošia c priėjęs arčiau, radau iš puoš- 

piiĮ. Iš-pilies a-škiai matosi šėl-1 dailiai išgraviruotos trišakės si-Į tą. lietuviško darbo statulėlėmis, 
stands,ošiantis ir ūžiantis vau-Įdabrinės žvakydės. Vidury kam-'audiniais, juostomis, paveiks- 
dcnyrrss, o aplink žemesni kai- bario, ant stalo, stovi dekorui)-i lais ir pridėta knygų, 
naif. ’kalneliai ir ' priaugę me-1 ta doVanų dėžė, padaryta iš 
džią s ir krūmais slėniai ir jarp-i puošnios kristalinės uolos, 
kaktės. ■■ -į '■ - • - - '•

Kairėj nišos pusėj buvo iška-i 
__ ,____________ ... ,bintą Lietuvos vėliava; o šalia 
•-Yra didėlė su’daug kėdžių sa-' ištisa paveikslų galerija, buvo

reat
ncan

Iš

gan Europoje ir kitur susitikti 
Vietnamo pabėgėlius ir juos ap
klausinėti, kas per padėtis da
bartiniame Vietname.

Ms. Sagan surinko žinias, jog 
daugiau negu 21)0,000 politinių 
kalinių yra Vietname kalinami 
ir kankinami, žiaurumai ir kan
kinimai 
žmonių 
mačiusi 
žmones, 
pabėgę.

Remdamosi gautomis infor
macijomis Joan Baez parašė at
virą laišką Vietnamo valdžiai, 
kurs buvo gegužės mėnesį iš
spausdintas penkiuose Ameri
kos laikraščiuose. Tokio laiško 
išspausdinimas ‘ Humanitas” or
ganizacijai kainavo $52,000. 
Be to” Baez surinko ir kitų 
85 žymių žmonių parašus tam 
laiškui sustiprinti. Tarp jų yra 
žymių amerikiečių liberalais va
dinamų parašų, būtent Daniel 
Berigan, Y’vonne Brathwaite 
Burke, Cesar Chavez, Norman 
Lear, Lily Tomlin, Norman 
Cousin, Edmund G. Brown, Sr., 

| buvusio Kalifornijos gubernato-

neaprengtas manekenas.

Lėktuvas skrenda 
į Las Vegas.,

Los Angeles pakilęs lėktu
vas- ir vos persiritęs per kalnų 
gūburius, neskridęs ne valan
dos, nusileido Las Vegos aero
drome. Lėktuvui leidžiantis ma
tėsi keletą -aukštų pastatų, oj; — -
skurdžių medžių ir krūmų ap-Įriaus ir dabariinio"-gūbemati 
'En’koj — namų masyvai.• i 

tautiniaiš/r^hais išpuošta irjuo'- Buvau daug girdėjęs apiel T 
gaį-sūjį Las Vegas mieštą ir 'no
rėjau jį rasti tokį gražų ir didin
gą. Pačiame mieste nebuvau, 
bet-jis buvo netoli aerodromo, 
točlėl-keletą 

x ___ * . į -

gb japyŪnkę.

■,< Nusileidus

i lų-nepastebėjauixBuvo daug Lto. 
rų knygų, knygelių,’ brošiūrėlių 
ir lapiukųi kurių vietomis;’ atro
dė, lyg pertiršta. s 7

Lietuvos vyčio nei didelib, nei 
mažo — nesimatė, tik iŠ knyge
lės viršelio Lithuania -— jis šau
niai plakėsi; ; : r- -

Darbo, triūso- ir pastangų, 
ruoši ant tą iiiš'ą įdėta ’ daug,' irii;; 
ciatorius ir rengėjus ,:reikėtd 
sveikinti jų gražiu ir kilniu -Užsi
mojimu; gal ir neviskas, -kaip 
man praeiviui, airodė<; pridera
mai, bei norėta parodyti gali
mai daugiau, o niša nepajėgė 
visko sutalpinti. ’

Ir viskas būtų gražu ir gar
binga, jeigu viso to darbo ir įdė
tų pastangų nenienkintų į ni
šą, prie gražiai tautiniais rū
bais papuoštos lietuvaitės, įšta-

riaus tėvo. ■

Laiške Vietnamo valdžia kal
tinamą žiaurumais, reikalauja
ma jsileisti tarpia iltinę inspek
ciją į Velėjimus ir koncentraci
jos lagerius, šitokio laiško .nepa
sirašė Daniel ’ Elsberg, kurs 

jslaplus Amerikos valdžids doku-, 
lėktuvui, prie nę-Įmenlus paškelbe; ĄVihiaih Ė^un-' 

kaip:atrodančio..aerodromo, pas-lstlei’,’ advokatas, pasižymėjęs 
tato, vėjas pasiąutė uolų du>|kairiaspamių. ’“aklyvištų” bylp- 
‘kių,’ kuokštą bąlu žolių ir po. se; o taip pat pasirašyti atsisa- 
.pierįų išrautą. Aplink aerpdro- ,kė’it Jane Fo'iĮdą. bęi jos vyras 
ipiąį baltą uolena ar druska,, p a- Toni HayMėn.?t <ul'- 
dengusi, visą žemę ir,. atrodo, 

■lygv neseniai, išdžiuvęs kemsynas! 
šu- pelkių .įr žpiiiį kerais. Tarp 
jų auga pavieniai, peikiu ir balu 
aukšti ir:žemi krūmdkšųįąi, Vė^j ™jųLpuslapių. w
jo;gęnaųii Ęaųsį;pelkių žolės Re; s naiviems -ąsmenjmsą prie- 
irai šliaužė,.; vĮrujiaivo^i,. . voliojo
si ir sukėsi.aplink.lėktuvą. Oras 
buvo, pilnas dulkių,, atrodė, kad 
,ųolų dųlkęnųs Įyją.; . .
’ Dar- Aplankiau = hiuziejų, darių 
ihiestą -ir Pasadėną.’ Pasadėnas 
yra kalnuose iš’ čia dabar leidžia 
raketas - į~ Saturną- iv Jupyterį: 
Lankyti .leidžia paskutinį, mėne
sio sekmadieny ]r tai tik. 4. vai., 
būna atdaras. Laidžia grupėmis, 
aiškina ir rodo paleistų raketų 
pavyzdžius.

žodžiu ■ paišinėsiu

li'.f - ; ?r-.Uį i.-Yrr:; :

Jąne ■ Fon dą nu: lik; k ad hepa- 
jsirdšė Joan Bąea--suredaguoto 
Į laiško, bet dar pasipriešindama 
išsiuntinėjo dviejų; puslapį u,. l'ai-;

Baez ir Fonda barasi dėl Vietnamo

ream 
chine.

' 'Amerikai įsivėlusį nėseKhiū-Į mesti ginklus, stiprino ..vietna- 
gą Vietnamo karą dvi inilijprii-; miečių moralę;: ;L i :
nes dolerių suriiašį vartančius' 
atnerikietės, dainuotoja ir dai
nų kompozitorė Joan Bąėz ir 
filmų vaidintoja Jane fronda, 
buvo aršiausios veikėjos prieš 
Amerikos kariaviiriąi Jos karo
nielu abi lankėsi Hanoi mieste Vietname Joan Baez suorgani- 
ir* agitavo prieš amerikiečių ka- zavo “Humanitaš’' įstaigą, ku
rių kovas. Ragino amerikiečius'rio’s tikslas"tyrinėti žmogaus tėi-

Karas seniai pasibaigęs. Ir 
šiaurinis ir. pieirhis Vietnamas 
yra viena “socialistinė respub
lika”. Milijonai žmonių laivais 
ir kitokiais kėliais bėga aš to so- 

icialistiiuo rojalis, kurs Įtaisytas

( SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON
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izuenca m me place that is made 
Ait of dreams. And, U.S. Savings 
3ond« have been helping to make 
txappy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
<tx years. That means your dreams 
am come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti- 
nuar dream by joining the Payroll 

Pian where you work, or the 
kMMi-a-ftionih plan where you bnnk. 

tirtore you know it. your American 
n -ill ue » reality.

YOU'LU RUN INTO TROUBLE IF 
there's a sudden stop which 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY._

DON'T CUT IN BETWEEN CARsW 
THAT ARE- ALLOWING SAFE J| 
FOLLOWING DISTANCES...

Nv*KBoAdi Ky5’a% ihtoroto whn to 
toAtunto </ 5 yeans, 10 month® (4* ttoi Brto 
y*<rj. Botoi mrw replaced if kto, atoton. < 
<^<trvywl When natotd they rsn be omM 
at your bank intareM » not mhect to «Mto 
w ion’ ifwrrr* and fe* atop
to moū; -w p wRha

Take stock in America.
b‘9'° $4^x13 uxaiure in lesr than ax

if you drive at the 
A//A7/V2/XZ SPEED ST y IN 
THE

ta su su M*16 ar kitokiu šautu
vu. Dabar Jane Fonda esanti ap
supta politikuojančių žmonių, 
jos vyrą įskaitant ir kurie jai 
teikia netikras žinias.

Fondos kaimynė Linda Gar
ret Amerikos ir Viethamo drau
gystės žmonių buvo pasiųsta į 
Vietnamą. Dešimb dienų važinė
jo, sakosi mačiusi visur tvarką, 
su žmonėmis valdžia visur ly
giai elgiasi, nežiūrint, jog jau
čiama maisto stoka, esanti siun
čiama badaujantiems kambo- 
dieciams pagalba ryžiais. Ap
lankiusi Garrett ir “perauklėji
mo centrą?’, kitaip sakant, ka
lėjimą ar koncentracijos lage
rį. Pradžioje ten buvę 1,000 su
imtųjų, bet Garrett vizito metu 
bebuvę tik vienas šimtas. Ir tie 
patys esą karo nusikaltėliai, žu
dikai. Stovykla neaptverta, mai- ' 
stas duodamas geresnis, negu 
laisvėje žmonės gauna, esamą 
kultūrinių pramogų, tiems ka
liniams leidžiama lankyti šei4 ’’ 
mas, mokomi Įvairių amatų;'■■ ■ ,T

Pagal Garrett bėglius iš Viet
namo esą sunku sulaikyti,, nęs r, 
daug žmonių nesuprantą: socia
lizmo ir nenori persiąuklėti ’ įęi 
laivais iškeliaujantieji kartais, 
turi aukštą kairią sumokėti, kąd 
galėtų laivan sėsti, tai nesą nie- . 
ko stebėtina, 'nę^^ofųgčij^ yi-ii ( 
sūr į pasi taiko.' Įų. f onęĮoš įtaĮmy-\, ; 
nė snierkią'’.į 

i hKonnmistin^ Vietnamo vyrįąup .; 
sybei Tąęiaų Bąėz.pati Įą^ė 'na; f 

’Bėgėlių stovyklas, ' P5$yr|( ):>įų ,*, 
vargus, so, Gąrrętt , bųv$) ^qiį|u7- 
mstiĮĮ^ Iyal^ibs-’.yi^sni^,. !y' ..

Įaišląudąma, Lim'd ji- paskelbė) 
'.okĮ n prieš Hanoi -,laiska.v Esą, 
3aęz surinktos. žinios netikros; 
•Girdi, jei ten ir, esą žiamimių;, 
betgi, mažiaus .negu, kąvp, mietuj! 
Pagal y Fondą; Baez . jąikantis. 
kardinolo Spęllmąp ir ,valstybės, 
sekretoriaus John Fpstęę .Duįlėą 
suk ur Los teori j os, j og .k o: 11 Įiniz- 
mąs yra blogiau negu , mirtis z— 
“Better dead than Red”.

Jane Fonda. ..s.usilaifcė smai-. 
kiau kritikavusi Baez, bet jus 
šalininkai ėmė, smąi’kiąi. Bąęzj 
pulti, vadindami /ą naivia,-kvai
la ir'be moralės.
ČIA agente. Nepaisydama 
limų, Joan Baez jau 
neseniai važinėjo 
ir tyrinėjo vadinamų laivo 
nių. laivais pabėgusių gyvenimo 
sąlygas. Ji- drįsta riešai pasaky
ti, jog dabar Vietnamą valdo ne

,a Jr'or ft žf jh
r — -Xynise, np(-j .J

jiaręMęjsti <p'ąJestįpiečįLąpis(,
'liR pietd ^iįąnę ^ą|yg^kad'’;j 
^eį5iyerŽ1įų4

'jaėirv f-rn i:

me^lcreį žįemės. ą^£Q^Q£O;gą?;*rĮ 
Iphų vandens. Seniau ahj^..bu>qij

ENERGY 
WISE

UoRTl1.j*

esančia slapta 
tisydama puo- 
auciasi Teisi ir- 
po; Indoneziją

18. slalinistų. Baez sakosi esan
ti prieš betkokj karą, gi’ Jane 
Fonda esanti po'.itikierė, kuri 
ko’vojanti prieš ‘4luPeriabstiiię 
agresiją’’, tad nors, abi veiku
sios prieš Vietnamo karą, bei 
niekada nebuvusios artimos

to once • day.eftėr tfie 
evening moil.
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SAVINGS... 
the best way to savejegularty!
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MONTREALIO NAUJIENOS
400 metų Vilniaus universite

to įkūrimo minėjimą Montrea- 
lyje suruošė K. L. B-nės Kultū
ros sekcija šių metų lapkričio 
4 dieną. Minėjimo iškilmėms
pravesti buvo pakviesti iš To
ronto Alfredas ir Nora Kulpa- 
vieiai.

Minėimą atidarė Montrealio 
universiteto profesorė dr. Irena 
favilanienė, gausiai susirinku
sius į minėjimą supažindinda
ma su svečiais — architektu 
Alfredu ir žurnalo “Moteris” re
daktore Nora Kulpavičiais, pa- 
kviesdama juos minėjimą pra
dėti.

Labai įdomiai architektas A. 
Kulpavičius papasakojo apie 
Vilniaus universiteto, nuo XVI 
amžiaus iki šių laiką, istoriją, 
jo įvairių aplinkybių trukdomą 
ir per visus 400 metų sunkinamą 
veiklą. Tas trukdymas tęsiasi 
net,.iki mūsų dienų. Kaip archi
tektas, kalbėjo apie universite
to statybą, rūmų praplėtimus, 
Vilniaus bažnyčių architektūri
nį grožį ir kas vykdė statybos 
darbus.
• Paskaitą lydėjo Noros Kulpa- 

;vičienės. rodomos, labai aiškios, 
gražiai paruoštos skaidrės.

Matėme ne tik' universiteto 
rūrriūs. kiemą, bet ir viduje: ko
ridorius, bibliotekas, paskaitų 
ir kitas' įvairias, labai puošnias, 
paveikslais ir skulptūromis bei 
milžiniškomis kristalinėmis lius
tromis išpuoštas sales. Ir po pa
skaitų buvo tęsiamas tų skaid
rių rodymas. .

Miėla buvo matyti Vilniaus 
- bažnyčių nuostabią'' architektū
rą, milžiniškų bažnyčių menu 
'išgražintus altorius, sakyklas, 
lubas ir sienas, senojo miesto 
gatvės/ nanfūš/ kurie irgi išda
binti' ‘ meniškomis ' Skulptūrėlė
mis, Gedimino'pilį: Nors ten vir
šuje ir ne mūšų trispalvė plevė
suoja,'iš tolo nfešim’atė, bet gi' 
brąh'gibjl';: Gedimino • pilis7 vis 
tiek mūsų!
• Tik: gaila, kad nebuvo paaiš
kinimų kas rodoma. Vietoj tos 
garsloš/norš ir"klasikinės, muzi- 

.kos, kuri lydėjo (o iš tikrųjų tik 
Trukdė) Spdyrn^Ki^ų'. daug7 įdo- 
. miau ir -girdėti pa
aiškinimus, kuriąjEą^riyčią, grba

’■pvz. kurioje^: iš' fų/'fiHos nubsta- 
ybaus gfožto'ir didumo .vargonus 
mes mątąpie.^

f~. Labai - dari- gailėjausi unūšų. 
ąjaunimo/kad jię nepamatė (nes

jų buvo tik vienas kitas), kokia 
graži tnūsų sostinė Vilnius, kaip 
pasakiškai žavingųjų bažnyčių 
bokštai siekia patį dangų ir koks 
dar gražus, nors ir senas, mūsų' 
Vilniaus universitetas.

Pabaigoje inžinierius Algis! 
Kličius, KLB Montrealio sky
riaus pirmininkas, padėkojo mi- ‘ 
nėjimo rengėjams, visiems susi
rinkusiems ir svečiams prele
gentams už įdomią paskaitą ir 
už parodytą mums labai gražio-' 
je šviesoje įvairių stilių archi
tektūrų išpuoštą mūsų brangią 
sostinę Vilnių.

Publika, sužavėta minėjimu, 
pabaigoje sugiedojo Tautos 
himną.

I

Vasario 16-sios gimnazija is parko pusės

■v*r
Sfcg1

f 
■S

MŪSŲ SPAUDOJE

y. iii

JUOŽAS ŠIAUČIULIS, darbš-1 
tus. visur suspėjantis, nepails
tantis veikėjas mūsų lietuviško
je šeimoje, perėmė Aušros var
tų salės viename kambaryje 
esamą k’oską, kurį jau daug 
metų vedė a.a. Barbora Jurku
vienė.

Jai mirus, kioską apsiėmęs 
vesti Juozas Šiaučiulis tą mažą 
kambarį atremontavo, padarė 
naujus įrengimus, viską naujai 
išdažė, išgražino, praturtino nau
jomis knygomis, savo išrastos 
kūrybos iš medžio, labai origi
naliais paveikslais, naujomis 
plokštelėmis, lietuviškomis svei
kinimu kortelėmis, žurnalais ir 
laikraščiais.

Vasario 16 gimnazijos evangelikų 
mokinių metinė ekskursija

Vasario 1(> gimnazijos 1979 šilčio evangeliku, teologijos 
m? evangelikų, mokinių išvyką' centas ir, vėlia u. profesorius, 
kun. Fr. Skėrys pravedė rugsė- yra parašęs daug ve’kalų. 
jo mėn. 23 d. Be visų,evangeti-igos. universitetas; jam
kų mokinių išvykoje galėjo, da-' garbės daktaro laipsnį. 19 11 m 

jis pasitraukė j.^Vokietiją, .kui

klausimu, 
diametra- 
siekiui iš. 
s sitprari- 
nonnalaus 

) ir kovingu- 
fgauti. 
liūdna

iv jaunimas?
Dirvoje via LCiC

ti

nT.zann karikatūi 
i <liskretiz3vim?s ir 
nrnna naujai sukam

Gi č.a, l.ui ū os 
■ooklyne, š. m. sp;

tų n
vniiui

vėl

<ien. : j
Baden-Baden yra vienas sė

sliausiu ir žvaliausiu vandens į M- V
. kurorto pasaulyje. Jo 69 laips- 

imu G kiiritį šaltiniai buvo ži- 
i

do-inonn jau prieš du tūkstančius \ 
Jis

Ry-
suteikė

lyvauli keli katalikai .mokiniai 
iš užjūrio ir kitur bei keletas 
suaugusiu — viso 50 asmenų. 
Šiais metais ekskursijos tikslas^ 

i buvo šiaurės Schwarzwaldas -- 
Juodosios Girios.

Anksti ry te išvažiavom ė iš 
Rdiuuvos, patraukėme Bįerg- 
strasse — Kalnų Plentu į Hei
delbergą,, kur matėme jo žymią
ją pilį ir Raudonąjį Tiltą. Per 

Sekmadieni, lapkričio 11 d. i Wieslocha. ir B, nd.salį pasiekė- 
— Jmė Bretteną n- ten' prie kapmm

Sustojome ilgiau aplankyti a. ai 
Villiaus Gaigalaičio kapą.

Prbf. dr. D. Vilius Gaigalaitis 
gimė 1870 m. rugsėjo iiiėri.- 27 -d. 
Klaipėdos ■''krašte. 1900 1 iii.;'- jis 
baigė. Karaliaučiaus ūniteršite- 
te evangelikų teologiją - dakiitro 
laipsniu ir po to klebbriavo Klai-

pe pamaldų įvyko oficialus at
naujinto kiosko atidarymas.

Žodį, tarė Aušros Vartų baž
nyčios klebonas Jonas Kubilius 
SJ, pasidžiaugdamas, kad turi
me kioską, kuriame galime gauti 
lietuviškos spaudos, plokštelių 
ir įvairių lietuviškojo meno iš-j 
dirbiniu. Nuoširdžiai sveikinda-Į 11 t™ *?oV<>... ,. . .. Įnertos? krašte. Nuo’ 1w3 - 1918mas nauja vedeia. palinkėjo ge-|- ... , l . r., . . ...' j , j m. ils buvo Prūsijos karalystesros sėkmės ir siame darbe. ■ . . , „ ; T>; .L.ie< •nl-v..--.

čia pat prie kiosko vėliau po
nia šiaučiulienė svečius vaišino 
kavute ir kitokiais įvairiais ska
numynais su vynu. ;'*■

Besikalbant su Juozu Šiauciu- 
liu, jis pageidavo, kad knygų 
ir žurnalų leidyklos siųstų į jo i 
kioską naujai išleistus leidinius, 
o taipgi plokšteles ir lietuviškoj 
stiliaus paveikslus. | čiuliui geros sėkmės ir šioje- sri-

Pasidžiaugė, kad per du su j W kaiP ir visuoseJ darbuose, 
puse.mėn. jau parduota net 110 I kuriuos'jis^dirba. 
knygų. ' 1 - ’

Reikia palinkėti uoliam mūsų 
visuomenininkui Juozui šiau-

seimo nariu. Po Pirmojo Pašali-' 
iinio-’Kai-o prisidėto prie Klaipė
dos krošlb'-atskyrifiio' nuo 'Vo-: 
kietijos ii- prijungnįi’o pine Ėiė- 

i.tuvos ir buvo direktorijos hširitl 
mokyklų .ir Bažnyčios :reika+ 
ianis. Nuo 1925: iki .1936 m.-jis 
buvo . Vytauto Didžiojo, univer-

Elzbieta Kardelienė

-

For your headache get 
extra stiencrth and safety, too.

Anacin* has extra strength, by a panel of experts, used as 
More stiength than any reg- directed. But Ahacin gives you 
ular headache tablet And more pain reliever than any 
Aaada combmes that strength regular strength headache 
witil .safe^r* . tablet. Gives you safety you

Like al leading headache expect with extra strength you 
tablets, Aaada starts with a want. Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions.

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai ____ _______ _ $5.00

2 — Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai .........................  $5.00

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai .......
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

$6.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

The Di-Gel 
Difference
Anti-Gas medicine 
Di-Gel adds to its 
soothing 
Antacids.

The
Anti-Gas
Antacid.

Antacid-AnirGąs

■"wax. 3 » <> ant

r#

me.ų. t. y,,par. prjes roiųenų lai
kotarpį. šiomis dienomis Bae 
dširBadcn be ' abejo daugiau 
yra'žinoniaš savo seniausid Vo
kietijos- kazinu. kuriame gali?

1945.-nį. lapkričįc' men- 30 d.; ina žaisti roulette Ir baccarat. 
Brc-ttene mirė. Vilius Gaigalai- Jame jiui Dostojevskis yra pra
ris yra. vienas. iškiliausių, asine- lošęs daug pinigo, 
nu nąujesuėję lietuvių evangelu..
kų istorijoje ’• (£-ūr. LE \L, j lostrada į Vasario' 16 gimnazi 
461 462 psl). . .

Iš Brettenp; toliau keliavome 
per Pforzhęiuią,; kuris vądino- 
mas. Vartais į .^chwai-z\valdą, 
palei, Nagold upelį j Iiirsaų, Hir- 
sau miestelyje yra vieno' seniau
si V oje ietijos , vien u o 1 yno gri ų- 
vėsįąi.. ŠĮs,. beupdiktinų; vięnųor; 
lynos .bnvc‘ įkurtą:.'830 na., yė-į 
Bau XI ir XII špižiuje ji$ ,bųvo 
naujai . ],ier.tvarkyt;as ir laikėsi 
•griežtoj Cląny regulos. Tuo, pasi-: 
darė svarbus anų laikų Bąžniėįos 
.nieĮu 1534, jų, :jįs, buvo, sekųkr niząvo ąiioinią išvyl 
rizuo'tąs 4ų: jame buvo. įkurtą 
evangelikų bažnytinė mokyklą. 
1692 m. prancūzai, kare, .prieš, 
Pfalzą,,yięnųol.yiią sugriovę, Pąt-j 
bar Hirsau. yrą ..kurortas... t.;) .:

-• lą ..Hirsau. įvą^iąvome trųpu- 
-tį; toliau į Schwnrzwaldcr kalny
ną ir miške >.sustoję pikiiikavo- 
me, . valgėme pietus. : Sekantis, 
.mūsų sustojimas buvo Bad Her- 
renalb, §is miestelis yra terma- 
linis ir Kneippo sistemos kuror
tas. Jame irgi randasi vienuoly- 
no griuvėsiai, tačiau - tolį, gražu 
ne to'kios reikšmėj kaip. Hirsau.

Iš ,Bad Herrenąlb, keliavome į 
Qenisbach,. .kur: a s i e kė m e 
SsbjKarzw ald-Ta Uęr^toasse.. —: 
Slėnių Plentą, kuriuo toliau, ya- 
ąįay<Mjie g įvętus.JPrie Įk^unuin- 
žačlF'apleidome si įdomų plentą 
ir pasukome į vakarus. Po kelių 
kilonietrų privažiavome.Sghwar- 
zenbacho vandens. užtvanką; su 
didele energijos jėgaine, staty
ta T914.18 m. Užtvankos ežeras 
yra 2,2 km. ilgio ir turi iki 14.3 
milijonų kubinių metrų van
dens. Prie šios užtvankos pa
valgę vakarienę važiavo m c 
Schwarzwaldhochstrasse — Au
kštuoju Plentu — į Baden-Ba-

KNYGOS ANGLŲ KALBA

Dr. Jimrm B. KaoČIu*, HISTORY OP LITHUANIA. Lietuvos Istoriko 
antranki nuo pat mnqjQ amžių Iki pokario metę. Vidutinio formato 14J 
«L, kainuoja 13.00. jų,

Dr. Jvmm B, Konflm, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vj 
nato bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valatyoea ir joa kaimynu t.ioriia 
til pal. Kain* SS.OO. Kietai* vilteliai* *4.00

Dauguma knygų yra tinkamo* dovano* Įvairiom!* 
dta* knyga* galima Uigytl atsilankius 1 Naujiena* arba 
dnigfne perlaida

iTlf Halrtcd Rinwl. Chle»<» <h

progomis. Ju b 
atsiimtu* čekj a?

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIAI* GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. OuMen — MINTYS IR DARBAI, 23® p*L, liečiančiu* 1908 

metą fvykiua. Jablonafcic ir Totoraičio tauna* diena* Ir mil

or. m. 4. Outttfl — DANTY*, jxj prietlflr*, rreik*ta ir groti* 
Klotai* rtrioUal*. vietoj* 94.00 dabar tik ____ ______

■inkttai* rfrieUala tik
Dt. A. J. Gvmm — AUKiTA K Ui. TO RA — 2IAUR0* ŽMONI*. 

KaUooA* *• Rnropa lepOdil*!. Dabar tik ______

W-RR

!

Ktir \ėdamas išeivijos lietu-,k- kokios kritikos ar 
nors esmėje tai vra 

‘ !i.:i priešinga lietuviu 
laikyti gyvą skri, 

•fiią (nepaneigi? 
r‘,'<>g- (,'3o gyvenini

1 mą Lietuvos laisvei 
Skaudži uis a, kau toji 
veikia randa prieglobstį natūra
liai pasitikėjimą iššaukiančiuo
se religiniuose- židiniuose.

Snkiant ryšių >u tautos ka
mienu - ąžuole s buvo liet u vy

lus, etnografiniu filmų vardu.jbės simboliu toli siekiančioje is- 
p/is!atė Tarybinės Lietuvos’ger-j B rijoje ir priespaudoje esanti 
būvio filmą' kilnią (jei kam ky, j tauta liko ištikima pareigai. Nė- 
i-i ,l i in oficialu-j ra laisva nuo jos ir išeivijoje

karta. Ąžuo- 
is negali būti pakeičiamas žil.
ė’u!
L.B. ne«a atsakomybę už S3- 

o augintinę. Nepaisant 'jaunys- 
ės imuniteto' vii.onių, čia nega

linti laisvės - žaidimui princi- 
<Js, - besąlyginiam pr’sitaiky- 
lui, ar — kitų pasinaudojimu.
— Koi IJetuva yra pavergta, 

mums ■ gyvenantiems laisvame 
krašte - laisvė piimoje eilėje tu
ri reikšti pareigą, o tik po to . 
privilegiją.”

Būkime dėkingi, kad fronti
ninkai savo studijų ir poilsio 
stovyklose nenutarė auklėti ne 
visą išeivijos jaunimą, o tik jo 
elitą. Aprašomas dalykas yra 
to elito veidrodis, nors fasadui 
nesigailima patriotinės spalvo's 
dažu.

klausimas dėl jo
mo . . .). kuris taip pat buvojaugusi ir- brendu 
odčmas Sovietų 

nulinėse Tautose.
Misi jo

Tai skamba iššūkiu lietuviu 
iaugumai. kuri atsisako statyti v 

■m su okupantu!t;
" x ■ Iitauta toje p.i- 1

Kartu k vi a klau- r'

su okupantuH
r id.

bos globoje stiprėjanti Lietuvių Į 
Jaunimo Sąjunga? Tuo. labiau,j 
kad ji labai lasvai naudojasi lie- 

• tuvių visuomenės pasitikėjimu 
! ir parama.
j Jaunimo' iniciatyvos neliečia- 
•‘mumo aureolė (-kad tik neiš- 

, . . , . , . 'gąsdinti, neužgauli neatstumti)ia, kuria pasiekėme ankstyva . , /- / , ■ .> , , '■ neveik apsaugo rengini nuo bi-vaKarą, tačiau apie valandą ve-; 1 ” -
liau kaip numatyta, nes autobu-' ~ "
so šoferis Schwarzmalde du Kalifornijoje. Dabartiniu metu 
kartus nežinoj 
ir. važiavo 
£0ais.;

blokiniai
dalyviai pi

[s' I^ademBadch grižomė au

tikslaus kelio' dirba ir vadovauja didelės kom
panijos sąskaitybos skyriui, už
imdama aukštą vietą. S. Aldona 
dažnai pamiršta net pati save, 
visada ištiesia pagalbos ranką 
artimui ir nebijo nušluostyti 
skausmo, ašarą prislėgtam bro- 

; liui ar sesei lietuviui. Jos dideli 
i nuoširdumą yra pajutę daugelis 
i Chicagos ir Los Angeles lietu- 

vių. Koresp.

ncreikalingois . vin K. Petrokaitis

ir kiti, ekskursijos\ 
leido malonia diena!- I 

dr Uiatė ,dąug idcniiu.ižyiiivbitp- r / *• . . ' i . . ., i
iiniestuose ir gaintojo. Todėl vi-! 
si laibai. Jaimingi, kad kųn. Fr. j 

■ Skėrys,,ir; šiaiij metais suorgtu, j
_ ką. šia pre'-į

gą didelis,, didelis ačiū. kuri. I-T 
Skėriui.

© Virš 90.000 automobilių iš
vežioja skaiytojams laikraščius. 
Per. savaitę, .jie nuvažiuoja 30 
milijonų mylių. Skaitytojai per 
metus išleidžia Amerikos ir Ka
nados dienraščiams apie 5 bi
lijonus dolerių.

Petras Veršelis

' LIETUVAITĖ NOTARE Į| 

,,- fekautinfnkė Aldona Palukai-' G 
..tįęnė š.m. rugsėjo mėn. buvo f 
. priimta Į Notaries Association > 
.of. Illinois. Jinai yra viena iš'S 

. 10,434 notarų. S. Aldona yra y 

. vadovavusi daugeliui skautiškų ■ g 
stovyklų, vra ikūrusi net keletą 

•skautiškų vienetų ir vadovavusi 
visuomenės parengimams. Yra 
baigusi universitetą ir gavusi 

• diplomą gailestingųjų seserų

2759 W. 71st St, Chicago, HL
3 RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

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

Tel. 476-2206

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

I. Kum M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ $10.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir H dalis.

Minkšti viršeliai $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai_________________$ 15.0d

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, DI., 60608

. $10.00

Pridėti doler} Pa*to išlaidom*.
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. NAUJIENŲ raštinė atdara kandies, išskyrus sekmadienius, UM
9 vai. ryto iki S vai. vakaro, Šeštadieniais — iki 12 vsL

t -=L-^r.".zj— ■ . , . 1 '.'TMTM I ■ ■■■■'— ■■■ «;■=.

A* df 1, 1*77
Subtcripfimt

a Chicago 533.00 per yw. $18.00 per 
ik months, 510.00 per 3 months. In 
jtber USA lecnlitie* $30.00 per year, 
518.00 per six month*. $9.00 per 
iree month*. Cannon $33.00 per year; 
jther countries $34.00 per year.

pusei metu _____________  $18.00
trims mėnesiams _____  $ 9.00
vienam mėnesini _______  ą 8.00

Kanadoje: 
metama _____________ $83.00
poaei metu ___________  $18.00
vienam mėnesini _______  $ 8J0

20 centą per copy. UisieninoeK
metama ———. 884.00
pusei matu ______________ $18.00
vienam mėnesiui _______  | 4.00

Nae pruedbo elrtnoe < 
Dienraiiio uinee:

oicagoje ir pnemieaduoee 
metame------------------------ $33.«

pusei mefaj ___________  $18.00
trims mėnesiams _______ $10.0(
vienam mėnesiui _______  $ MC

Šitose JAV vietose:
setams-------------------------IMUt

Naujienos eina kaedien, tifateirlani 
sekmadienios. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Balsted St, Chicago, 
UL 80808. TeJat <11-8100.

Pinigus reikia paMn SsMy
Orderiu karta sn aiaaknBa.
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P. STRAVINSKAS

Atsakymą A. Juodvalkiui Post Scriptum
Kiek mano tiesos ir kiek tos klaidos

(Tęsinys)
susidomėti šia mūsų “kriminali
nės bendruomenės” problema, 
gelbėti mūsų bendruomenę nuo 
tų .“kriminalų”, keliant juos 
aikštėn, o-ne smerkti ir kaltinti j 
tuos, kurie tą daro iš viešosios 
nareigos savo tautai, savo lietu
viškai bendruomenei.

Jauno vyro paskaita ’
Šių metų spalio 20 dieną Lietuvių Tautiniuose na- 

•įmuose Chicagoje Reorganizuota JAV Lietuvių Ben
druomenė minėjo savo veiklos penkerių metų sukaktį. 
Reorganizacinės Bendruomenės’riaariai, išmesti, ap
šmeižti ir suniekinti tuometinės Bendruomenės vadų 
buvo skirti dingti. Kam rūpi iš didelės organizacijos iš
mestą snary s? Išmetė, apšmeižė, užmiršo ir baigta.

į e r? 11 \ 7 ' •
Bėf išmestieji vyrai ir moterys nepanoro ^-būti iš- 

• mesti mSšskirii Hš Lietuvių Bendruomenės. Jie .ryžosi 
.‘nustatyti tokios elgsenos priežastis. Jie pastebėjo, kad 
■paskelbtos išmetimo priežastys buvo netikros.Jie nusta-t 

3kad 'būvo'^negeros” Amėrigoš ’lietuvių -Įsteigtos or- 
.ganizacijos, kad' Kapsuko universitetas ne toks jau bai-

% W -- ’ k St * • 4* *

‘sus, kad pavergtoji Lietuvej e gaHma mūsų,?tautes pra
ties pasiūlyti'ir^. pagalįauy; kadi kbmuaiizni^ jau keičia-' 

!eitų kelti ir su jais galimą pabendrauti ir kitas problemas 
^pasvarstyti. - j

■išmėstiejisir : atskirtieji/ ryžosi’’fįjaip susiorganizuok 
■ti, kad be.pagrindo.negalėtų išmesti,-.kad galėtų ir tok 
Įlįąu .vienyti lietuvius gimtinio, krašto teisės kovai, kač^ 
■UžsiregfctnKJtų--- =kaip;--daro- ~ wisos---amerkrečių - orga-f -C -* — i.*- j» a..-—. - - - ... -  . —«_ _. oi ? *T - *r * ■

y j , - £ *

f Užšfrėg&travoĮ n^persiorgąnizavd, kad galėtų rasti 
jjėrfctrą kaifrą‘ Ir išįnoktų.; dirbti’ bendrą darbą. - Pradžioje 
frengėsi tik pabandytą kaL'Įsitikintų. ar galimas visų 
aietuvių,*,bendras dąr^||? Rer paskutinius metus vieni 
Įkitus.'pažta€ę-:pasitĮk^&jfr darbą^yjėningą pradėjo. Pen^ 
įci metai • tiek"- sustiprėjo^ikad fffftSrė kultūringai' pami- 
įiėti penkmetį ir prisiminti--vieną kitą pirminį žingsnį; 
^Daug 'pasimokėf-išmoko••tolerancijos*r atskyrė isterikus, 
Įnustūmė’lį-šąMtšluhkius it-penkių metų-sukaktį paminė-' 

Birutės Smetonienės piano .rečitaliu ir; studento Vy
tauto Smetonos paskaita.,__  _ ___ .

Programą-buvo gerokai apgalvota.- jeigu nekreip- 
durnie dėmesio f smulkmenas ,tai vakaras būtų būtų jau
kui’ir vertas'prisiminti. Ramunė TriČytė supažindino 
■įsu-publika jauną Ohio studentą, einantį prie pabaigos 
įli universitetinėmis visuomenės mokslų studijomis.

Tričytė išsiskyrė iš kitų jaunuolių tuo, kad ji ir iŠ vy
resniųjų buvo pasiruošusi pasimokyti, o jaunuolį, pir
mą kartą sutiktą, labai jau šiltai pristatė gerų norų 
publikai.

Amerikoje gimęs jaunuolis gražia lietuvių kalba 
pradėjo paskaitą. Jo nuotaika ir tonas labai skyrėsi <nuo 
praktiškos supažindytojos. Jis stebėjosi žmonėmis, ku
rie išeina kalbėti ir nežino, ką pasakyti. Jis pats galėtų. < 
kalbėti ir kalbėti ir nežinotų kada sustoti.

Laimė, kad mums nereikia studento Vytauto Sme
tonos paskaitos kartoti. Paprašėme teksto, kurį paskai1. 
tininkas mielu noru sutiko leisti atspausdinti Naujie-; 
nose. Visa paskaita ėjo Naujienų atkarpose šių/mėtįj' 
spalio 24 — 20 dienomis šio dienraščio atkarpose. 
Naujienų skaitytojai- sekantieji lietuviško gyvenimo 
visuomenės minties raidą, esame tikri, kad ją perskai
tė. Vakare buvusieji ir kalbą girdėjusieji tikrai mielu no
ru paskaitą perskaitė, nes visiems buvo malonu klausy
ti lietuviškai paskaitą apie mūsų gyvenimo negeroves 
ir būdus kopti gerovėm f A. .

Vyresnieji prisimename prieš dešimt metų Chica- 
gon atvažiavusį teisininką Julių Smetoną, Vytauto tė
vą, skaitantį paskaitą Chicagoje vykusiai metinei AL- . 
Tos konferencijai. Tėvas lietė lietuvius tuo metu užgu- ; 
ūsias nelaimes, o sūnus aiškino Ameriką spaudžiančiai: ■ 
negeroves. Tėvas užsiminė apie klevelandiškių lietuvių 
klubą, kartais susirenkantį dienos klausimais min
ams pasikeisti. Pagrindinėmis politikos gyvenimo min-j 
timis sūnus nesekė tėvą. Jis yra labai savarankūs, bet j 
i am nesvetimos amerikietiškos Birch Society narių?
skelbiamos mintys. Jos gražiai buvo dėstomos, bet klau
sytojus gerokai nustebino. Niekas nemanė,, kad jaunas

šia proga aš norėčiau Jums 
priminti žinomo Pasadena kole
gijos profesoriaus Gamer Ted 
Armstrong, žymaus radijo kal
bėtojo, kelias pasakytas per ra
diją kalbas ir po to išleistas at
skira knygele (Crime can be 
stopped), kur jis rašo, kad Ame
rika yra nusikaltimų liepsnose, 
ir skelbia, kad jos bendruomenė 
yra “criminal society”, apeliuo
damas į amerikiečių sąžinę ir 
keldamas mintį, kad visi ameri
kiečiai turi gelbėti-savo bendruo
menę iš tų “nusikaltimų lieps
iu”. Tai daug žiauresnis pavaiz- 
iavimas Amerikos bendruome
nės, negu aš pavaizdavau mūsų 
Uetuvišką bendruomenę, ypač! 
’:ad mūsų kalba, kaip sakiau, 
’odis “kriminalas” yra kitos są- 
rpkos, negu amerikonų kalboje 
žodis “crime”. Todėl siūlyčiau ir 
Tunis,, rašto žmogui, žurnalistui,

Patikslinimas
Š.m. lapkričio mėn. 24 d. Nau

jienose,./spausdinant P. Stra
vinsko straipsnį “Atsakymas A. 
Juodvalkiui”, paskutinis to 
straipsnio . sakinys turėjo būti 
toks:

Todėl Jūsų manęs kaltinimai, 
ypač Jūsų laiško stilius, manęs 
visokie įtarinėjimai, yra mano 
asmens (per klaidą buvo pri
dėta ir spaudos) įžeidimas.

N. R.

R. TRIČYTĖ SUPAŽINDINA 
VYTAUTĄ SMETONĄ

Ramunė Tričytė

-Nieko. Turėjome kreiptis pas respublikonų, prezi- 
ientą Fordą ir partijos vadus, kad padėtų. Jis padėjo ir 
SiWs Kudirka yra Amerikoje. Čia jis gali ir birčininku 
būti, bet jis jau Amerikoje, o tam buvo reikalingas pre
zidentas respublikonas, kaip rezoliucijai No. 200 reika
lingas prezidentas demokratas ir demokratai kongrese. 

Vienoj vietoj paskaitininkas šitaip pasakė: - - -
“Aš anksčiau paminėjau Amerikos vyriausybė 

eina iŠ vieno su komunistais.-Jeigu mes panagrinė
sime šitos politikos kūrėjus, mes pastebėsime, kad 
nei vienas iš jų netiki į idėją, kad Amerika turį ir to
liau egzistuoti, kaip nepriklausomas ir laisvas kraš- 
4as. Zbigniew Brzezinski^ Cyrus Vance ir Paul 
■ Warlike -čvisi ;tryš yra nariai' konspiratingos Coun- 

, . cil of Foreign Relations,, kurios tiksiąs yra sunai- 
' -: kiiiti Amerikos sistemą ir sustiprinti Sovietų Sąjun

gą iki to laipsnio, kol abi galės būti sujungtos su ki
tais kraštais po to, kai atsisakys nepriklausomybės 

\Jf-yiėhą pasaulio diktatūrą po Jungtinių Tautų vado- 
i vybe’’. ^Naujienos, 1979 m. spalio 26 d. 4 psl.).

■- Tvirtinti, kad Brezinski, Vance ir Warnke dirbtų riausia pirma paveikti jaunimą, 
sytojus gerokai nustebino. X^kas nemanė, kad jaunas e- JAV ;nto.esuS; ir band^ų nuteM ktasrtojus> , ReVOiiUc^ idėjos-uždega jau- 
paskaitininkas būtų taip visus mazgus suraižęs Bir- kad jie dirbtų ^etų naudai, o ne Amerikos reikalams a^Urogriautt

■ gali kalbėti tiktai jauna galva. Reikia turėti galvoje, paštahgį? Statytr'suirkiirr'.^''^ 
,n . . .... , „ . .kad visi trys paminėti atsakingų pąreigų vyrai buvo ne

neblogai angliškai, važinėjo po kraštų ir bircminkams . a ka iš]dausinėti ir pripažinti patikimais. Mažos 
aiškino kaip jie privalo savo mintis vystyti, k-tas _knti- fabejo'nės ir įtarimai taojau patikrinamos. - .-i-1- / / 
motų, kaip klausimus pastatyti ir pnesą priversti abe- .. . #
joti. Jis net ir gražaus pinigo uždirba, nes už paskaitas Kaip galėtų, bent vienas jų prasprukti pro pastąbias

akis, ir toli girdimas ausis. Visi . jie nuoširdžiai dirba 
Amerikai. Jeigu kas nors bando juos kritikuoti/tai pri-| 

tI 1 ---»—X -i - —- -i ------ pi 'Ji—"f •

Šių metų spalio 20 dieną Lie
tuvių Tautiniuose namuose iš 
CIevelando atvažiavęs Vytautas 
Smetona skaitė paskaitą Reor
ganizuotos JAV Lietuvių Bend
ruomenės penkerių mėtų - veik
los sukakties proga.

v > tj ?
Ramunė Tričytė supažindino 

jauną paskaitininką su minėji- 
man susirinkusia publika'šiais 
žodžiais: z ■

— Prisimenu ■pasaką. Sūnūs, 
norėdamas atsikratyti šavp se
nu tėvu, įsodino jį j rogės ir 
paleido/pakalnėn. Deja, netekęs 

_tėvo, sūnus neteko ir mokytę jo, 
kuris’ pąrtįfytų *ką5p. jSąsąSįrbti 
naujas roges. Panašiai, -ir'^abar 
jaunoji, karta stengiasi-. atsikra
tyti savo tėvais.. Ir jąuni,Jr vy
resni -jaučia, kad- -yra~ atsiradęs 
tąrpz'jų ^šys-Zį^g^i^u^B- 
ta vis tolinasi; nuo .-vyresniosios, 
neberasdama bendras r kalbos.

4 \ v*’ j *5' ’ • vj p v*
Sis tarpekliš,_ atrodo, y fa, su 

tikslu'kažkieno nlęčiainas1? lŠei- 
mos, vienybę griauna. is. anapus 
Atlanto, siunčiamos priešų-jėgos.

ėrdo .ĮnūS’U;’Qrį^nizącųąš ir ku-

chininkų mintimis domėjosi beveik visi lietuviai.'Vienas 
jaunuolis taip toli nuėjęs, kad jis pats, pramokęs gana

<uotų, kaip klausimus pastatyti ir priešą priversti abe-

jam moka. ;
v

. Bet lietuviai nesitenkina vien kritika.. Jieįžiūri, k»'Lvalo duoti nesugriaunamus faktus, kaip teisme; - 
jie šiandien gali Lietuvai ir lietuviams padarytu Birci-. # \ / . . . , —r- r- - > t
ninku Amerikoje yra daug, kaip ir lietuvių. Bet praktiš-' Lietuviams patinka kritikuoti. Lietuviai, kaip ir 
kame visuomeniniame gyvenime jų įtaka labai silpna, birčininkai, džiaugiasi kritikuodami. Jie ploja už at- 
Ką lietuviai būtų laimėję, jei jie būtų kreipiasi į birči- skirą kritiką. Bet reikia žiūrėti, kokia pavergtiems lie- 
nmkus Simui Kudirkai išlaisvinti? Ką birčininkai būtų tuviams naudais tokios kritikos? Paskaitininkas šiuos 
padarę, jeigu būtume norėję No. 200 rezoliuciją prave- du dalykus pražjūrėjo. .

|0,- įš;-Fį&šų,':;sii^i^' ir
jaunieji ^įr^yyręįįąęj^rį^į na
tūralaus ;bendręyĮn^.4:4rr..yjį^ai 
kitų ■ supratimo.

Šio vakaro 'pf o graibią .kąip^jk 
simboliškai •. parodys’ ^vyrėsnio- 
sios ir; jąunošįo^kartoąl^n^rą, 
sutartiną, darbą. L ■

- ’ ; [M ; - : • :
Milwaukee: dirbtuvės 'sari- 

ninkas aūeidd^šešiibįs jį dirbu- 
-sius Irano ^studentus, dem0fr»- 
ravusius už Šacho* išsiuntitna 
m u ‘ ’ •< < - i • «aTeheranan.

ZIGMAS SUTKUS
->■

? Idėjiniai pūvančios ir besiskaldan- 
čios Žurnalistų sąjungos reikalu

' (Tąsa)
Čia yra vieta, kur “šuo pakastas”. TadL jei

gu J. Kuprionis keliautų po Lietuvą su paskaito
mis, kaip privatus, su organizacijomis nesusiri
šęs asmuo, bolševikams nebūtų n a-u- 
d o s. Tai, matyti, ir buvo bolševikų sąlyga — ke
liauk, kaip LŽS CV pirmininkas! Taip jis ir 
klusniai darė, o atvykęs atgal, tebetęsia, bolševi
kų įsakytas, erzelį dėl sėdėjimo jau suirusioje ir 
šlykšiai pašvinkusioje LŽS CV pirmininko kėdė
je pats asmeniškai jau nebesuprasdamas, kad 
sėdi jis ne modernioje išvietėje, bet sovietiškoje, 
nevalytoje, nevėdintoje . . Bet įsakytas čia tupė
ti, tupi, netekdamas asmeniško orumo ir garbės. 
Tai jau tiek to! Tokia pareiga! Bet kodėl, greta 
to turi nukentėti LŽS?

LŽS “Garbės Teismo”, pilypų iš kanapių iš
sišokimas, toks keistas, toks nesantūriai—žiop- 
1&3, netaktiškas, nedemokratiškas, laisvos spau
dos teisių nepripažįstantis, kad spaudoje pasi
gedo balsų, kuriee smerkia tokio “teismo” tokį 
pasielgimą.

Kanaaos savaitraštis “Tėviškės žiburiai”

(1979 m.birželio 14 d.) įdėjo LB veikėjo ir žurna- 
įlįsto A. Juodvalkio pareiškimą, kuriame rašo: 
reikią aiškiau ir tiksliau formuluoti, o ne skelbti 
bendrybes...

Ą. Juodvalkis labai nustebo, kad paskiros 
organizacijos (LŽS) garbės teismas šoko kalbėti 
apie ne jiems priklausančius dalykus. “Šis trijų 
asmenų pareiškimas keistai suredaguotas”, ta
ria A. Juodvalkis.

“Šie trys vyrai prisiima ‘garbės teismo’ funk
cijas ir ryžtasi viešai kažinką ginti ir kažką 
smerkti”, rašo A. Juodvalkis.

Iš “garbės teismo’’ pareiškimo, aiškiai gi 
matyti, kad Kanados vyrukai (J. Dagys, J. Vai- 
čeliūnas ir J. Karka), kaip pilypai iš kanapių, Šo
ko baltinti Jono Kuprionio išdavikišką tautinei 
ir patriotinei pareigai kelionę po sovietinius kol
chozus, ir dar kaip tiktai to'”ios dienomis, kada 
Vilniuje vyko V. Petkaus teismas! J. Ktr. teisin
gai sako: niekas nė lūpų nepajudintų, tegu tasai 
karčinčius profesorius trankytųsi po okupuotą 
Lietuvą kaip šiaip sau prie jokių organizacijų 
neprilipęs žmogelis. Patinka sovietai ir keliauki, 
vaizduokis, kad esu pavergto lietuvio tautinės są
monės “gaivintojas”. Mažas ir senas mėgsta žai
slus . . . Bet čia buvo nebe žaislas, o nusikaltimas 
TAUTINEI ir PATRIOTINEI pareigai, šito de
dasi nematą nei keliauninkas, nei jo bičiulių 
“garbės teismas”.

Dar ryškiau parašyta apie tą šlykščią akciją . 
nusikaltimui baltinti tame pat savaitraštyje 
(“Tėviškės Žiburiai, 1979 m. birželio 28 d.). Tai 
L. Valiuko pareiškimas. Jis pasmerkė “teismo” 
ketinimus pažaboti laisvąją spaudą ir nerašyti 
neigiamai apie Jono Kuprionio nusikaltimą Tau
tinei ir Patriotinei pareigai: “Mūsų spauda jo- 
liomis aplinkybėmis neturėtų sveikos polemikos 
mažinti. Priešingai turėtų ją didinti. Polemikos 
nėra t'k diktatūrinio režimo kraštų spaudoje. Ar 
L^S garbės teismo nariai pavartojo plačiąją J- 
AV ir Kanados spaudą? Sveikos polemikos ten 
niekad netrūko ir netruks!”

Toliau rašo: “Jei kuris iš mūsų bėgd nuo 
sveikos polemikos, tai tas asmuo dar nėra įleidęs 
šaknų demokratinio, nusiteikimo kraštuose.^

“Būsimos kartos mus apkaltins ne dėl turėtų 
‘ginčų’, ‘nesutarimų’ ir sveikos paelmikos, bet 
dėl siekiamos utopinės vienybes. Į visus negala
vimus turime pažiūrėti iš visų pusių ir padaryti 
tinkamus sprendinius tik po ilgų ‘ginčų’, 'nesu- 
tąnmų’ir sveikos polemikos” — pareiškia , L 
Valiukas.

“Viso laisvojo pasaulio spaudoje buvo, yrą ir 
bus straipsnių, pasirašytų slapyvadžiais”, teisin
gai pareiškia I. Valiukas. “Tai laikraščių bei žur 
palų redaktorių reikalas- Qėl to mes ' neturime 
verkšlenti” ....

Savaime aišku, - reikia pridurti, - kad - nepasi-

sirašymas po straipsnių nėra svarbus dalykas, 
bet straipsnio turinys svarbu k Šitą, tiesą įrodo, 
kaip tik LŽS “garbės teismo” pareiškimas. Pasi- 
rašė trys “teisėjai” ne slapukai, o pareiškimas 
yra nusikaltimo prieš' Tautinę ir patriotinę pa
reigą baltinimas! Geriau jau savo draugo ne
gintų ir savo pavardžių iš kanapių nekištų. Svar 
bu — ape ką rašoma. “Garbės teismas”, savo pa
rašais įrodė, kad “teisėjų” šusigaudimas labai ri
botas, dėlto tapo nusikaltimo bendrininkais. Nuo 
neteisingo teismo gelbėk mus, Viešpatie!

Kokioje padėtyje dabar stovi nelaiminga Lie
tuvių Žurnalistų sąjunga, kurią savo prosovieti
niais veiksmais išniekino jos pirmininkas? Iki 
šiol neatsisakęs nuo pirmininko pareigų, jis, aiš
ku, kažin kokio įsakymo priklauso, kažin ko
kį planą vykdo, sąjungą moraliai ir faktinai nie
kina ir stnukdo. Kamanas uždėjęs ant “troikos” 
— neva “garbės teismo” ketina važinėti tarp 
išeivijos, užniiršęs, kad kaį|> tik LŽS dera labiau 
siaį rėkti savo pareiškitriais apie sovietinę Lietu
vos okupaciją. Per visą Jono Kuprionio “pirmi- 
ninkavioib” laiką, apie LŽS patriotinę veiklą 
negirdėti. .1 , 1 -

O L 2S pad ėti s, įsižiūrėjus į jos tvarky
mosi įstatus, tokia:

(Bus dąūgiau) . .

'i — MAVJIINOf, CHICAGO I, IU. McnŪSv.' Nūtenibėr 26/1879
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kiekvieną dieną būtini krikščioniui
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KAS YRA MIRTIS?
Kada ir kur atsirado mirtis? Atsakymas Romiečiams 5:12: 

“Per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį ir per nuodėmę mir
tis”. “Nes nuodėmės alga yra mirtis”, ne amžinos kančios (Ro
miečiams 6:22). Todėl mirtis reiškia gyvenimo pasibaigimą. Salia
mono Mok. 9:5 parašyta: “Gyvieji žino, kad mirs, mirusieji gi 
nieko nebežino”. Esamuoju laiku mirtis yra neišvengiama. Bet 
meilingasis Dievas yra pažadėjęs prikelti numirusius. Todėl šv. 
Rašte mirtis dažnai vadinama miegu. Psalme 13:3: “Pažvelk, iš-' 
klausyk mane, Viešpatie, mano Dieve. Pašviesink man akis, kad 
neužmigčiau mirties miegu”. Panašiai tikėjo ir skelbė Apaštalai:! 
‘O mes nenorime palikti jūsų, broliai, be žinių apie užmigusiuo
sius, kad neliūdėtumėt’* (1 Tesal. 4:13). Jeigu mirusieji miega, 
tai klausimas, kur? Atsakymas Danielio 12:2: “Daug miegan-- 
ėiųjų žemės dulkėse, pabus”. Mirusieji nėra danguje, ir negarbina 
Dievą. “Ne mirusieji giria Viešpatį”. — Psal. 115:17." :

tV. RASTO TYRINĖTOJAIJ. Munkant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303 ?^■■•■■■■■■^■■^■■■■■■■■■aaaaaMBaaaBlaBaBB^
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JADVYGA PAUKŠTIENĖ Kauno senamiestis (Tapyba

Mažeika S7 Evan
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

UK. K G. BAEUKAS 
AK.UIERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
5449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Buildins) Tai. LU 5-644E 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wė«*chester. Community klinikos 
•; j Medicinos direktorius

1934 S. Manhoim Rd., Westchostor, IL 
VALANDOS: 3—G darbo dienomis ii

“ Teki 562-^27 erbe 562-2723

TEL —BE 3-5393

DK A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5PECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

■J ’ 39OF WMt 103rd Street : 

Valandos pasai susitarimą.

DK FRANKPLECKAS
OPTOMETRISTAS

2419 W. 71 St, Tel. 737-5144
Tikrina akū. Pritaiko akinius ir. ■

“contact lenses”
VaU anai susitarimą, Uždaryta tree

DR.LE0NASSEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR ' 

'PROSTATOS CHIRURGIJA 
/ 2656 WEST S3rd STREET ‘

.O«ao 774^880 : -
Rezidencijos tdtofu MB-5545 7

DR. VYT. TAURAS
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika, spec. MOTERŲ llfee. 
-Ofisas 2482 WKSFJta S*Tft2KT ' 
\ ’ ,T»l^e»>Į22ĮL... L-
OFISO VAL.: pirxa_ antrad., tračian. 
ir peukt. 2*4 ir 6-8 vaL vai. fiUtadir 
nkia 2-4 vaL popiet ir kita lain

ŽURNALO “KARYS” VAJUS -U
Surengtas 1979 m. lapkričio 

17 d. Šaulių salėje. Ruošė: Vy
tauto Didž. 'šaulių rinktinė, Klai
pėdos ir gen. T. Daukanto Jūrų 
Šaulių kuopos.

Iškilmes pradėjo K. Milkovai- 
tis. Po jo kalbėjo “Kario’r įga
liotinis Juškaitisz «• . . <y

: Prasidėjo. iautiniaii'šo^iąi^yyT 
tauto Didž. Šaulių rinktinės grur 
pė sušoko tris šokius.. Šokiai sti
lizuoti. Buvome'sužavėti, .šįkart' 
sudvigubinta grupė:riš”viso 22 
daly via i. V adovė' lL' Violeta ■ At- ■' 
kinson, pranešėją; -h- 3Valerija 
Sparky tė; -šokėjąp/y < .Sparkytė: 
Felicija Banytėj. V., Ątkinson,. 
Vida Lietuvninkaitef Rūta Lie- 
tuvnink^itėj' Ittrfa • Galinaifienė, 

’Dana -Juodytė,'- Rūta '■’Jttodyįė; 
Dalią Gerniauškaitė,--Marytė i Fb:; 
ciūtė, Rita Luk-aitė, Vuįa- Jųrgiį 
laite,- -Algis ri^sąitis,. ^Įgi^Pald- 
kaitis, Algis Vaitkevičius, juo- 
žas' '"MilaVickdšj'’' Tsfnas'^^aftis;'1 
Lili aš ^-Narii^,’ "?orias' f MiįlmaSs i 
Joriaš Grigola,’Alfredas Gąlinąiji 
tiš,; Ppvjląs; Krutulį.

- Tautini aiiijT šdkiainšf aJcordęoą 
nu grojo Ą. Stelmoką^, j--į >

. Rinktinės vadas visiems nuo
širdžiai dėkojo5 iri pra’šė -paf-eiritit i 
“KariQ^ildidimi.Mioiun p>vhi 

.: frfekj.ariisf gpojtj -fprfganaopip or- 
keątrasr. FrąsidęjQ.;yai3^s.
apyjO-ProMju: \nrrU!

,10.tyaI. vakąro pf-ašįdejo’lote- 
rijat1 VadbVaVėr 'p?'Jušfearii§z)'r>1':

Protarpiais buvt£rifikial>'. P<T 
.loterijos, salė praretėjo ir, šokiai 
tįsėsi ligi. VėlųmbŠ.^ J1 
1' Reikia 'rifiriyt?.-' J Tratir fkelėtafe 
šiiiitųd "būš 'įsuririkta ?į“Kjariūi’1^J storr

Stepono Kairio atsiminimai
Skelbtas aukotojų sąrašas. Ig. 
'Pocius lapk. 16 d.' išsiuntė $110 
ir ląpk. T7 fd..surinko $150. Kasi- 
si'ninkas ’ fįksliaš .žinias galįs 
dubti suvedęs" apyskaitą.

Sugiedota ’ “Ilgiausių metų” 
"meno"' vadovo žmonai" Petraus
kienei švenčiant' gimtadienį ir 
Lįet. ^pukterų drąugijps pirmi
ninkei /poniai Kiėiįęnei. šven- 

' čiąnt .36 mėtų vedybinį jubilie
jų; ‘Šolėbižantėri dėkojo.
(^’•Svečiai,-'susifitikę šaulių sa- 

■ Įėję; i'jaučiasi riabąi- gerai; , salė 
•puikiai .įrengtu ■ gražiai męninin- 
;kp Bęytašiaus, išdekoruota, čia 
pat pašįvaiširiimui baras, malo- 
mu^’pžtaiTiavlirias. Susisiekimas 
f£ėr&š?iRėikia pripažinti/ kad or- 
įganizacijos- labiausiai - pamėgu- į Ar

-;gįQs poliuj sąĮęv Savąitgąįiai vi- 
.-icv \v

' Dėkojame. Rinktinės vadovy
bei- uUrifafoiia pasiriū^ą.

!ftog§ktnės i kuR'ūririiuoSei i iižmo- 
juesej>i< >0

(Tęsinys)

ziegorių”. Ilgai įkalbinėti nerei
kėjo, ir užteko kelių dienų, kad 
Lukaitis iš Klaipėdos atgabentų 
neišsakyto gražumo sidabrinį 
laikroduką. Atsiėjo aštuc'ni rub
liai. Man atrodė, kad ir laikro
dukas, ir nauja uniforma labai 
gražiai derinosi mano moks
lo laimėj linais

Reikėjo, oe to, pagalvoti, ką 
galėčiau parvežti dovanų
iniškiams. Nebuvo sunku jų pa

mok- 
apsi-

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

U:4 .ol oqHelpsShrink
Swelling Of 

.Hemorrhoidal 

.Tissues; . ...
r^rpąuseęIJby inflamiyatibn

Doctors £ave found * a * niedica- 
JSioft )ha^jB(Tnany;easįes.-gives.

pręmpt, temporary relief for 
i l hdUrši ffprti pai n ?^nd; bu rrupgį ; 

itch in hemorrhoidal tissues,!hen 
UEh^lpk shfibki swell hi g-o! <thesef 

tissues caused by' inflammation. 
f f£he namp: Preparation H® No 
' 'ptescriptioh is7 nėeded 'Frepa - 

-Elation EL. Oirrtprent aąd sup-.-_ 
‘pbšito'riės: Usė only as directed.»

r orthopedas-čbotez
Al Aparatai - Protezai. Mėt 
ęy dataL Speciali pmcRm k

ĮArch Supports) ir t t
vaū: 9—4 ir 6—8. 8**tadiemaia •—J
28au W«M 63rd Stw Cbica**. UL 80429

* Tclaf.: PRoapMt 6-5084

bar

DR. C. K. BOBEUS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija, 
y -5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Ela; 33710
’ Tel. (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

* fEMA KAINA '

Apdrivtfas perkrau«tymi«

ANTANAS VILIMAS
Tat irt* 376-599*

.HUH DIMAS*

na-

-i . ...PALANGOS
PROGIMNAZIJOJE

Greit prabėgo pirmasis 
šio metų pusmetis. Kiek
trypiau; bėnt kiek išsišėriau. 
Jau: dėvėjau- gimnazisto ŠN'arke- 
lį. Jau ir taip neišsakytai graži 
gimnazisto kepurė su dviem 
lauro lapeliais ir su mokyklos 
inicialais kaktoje man ė:nė at
rodyti paprastu ■ daiktu, ■ čia 
tokias kepures visi nešiojome.
„•Pačiame */nūsy 'bendrabutyje .sirinkti. Iš anksto ir bendru ap- J 
per visą Įąrk.a. ią savo vyresnių- tarimu buvo nupirktos seserinis; 
jų kolegų nepatyriau nieko, be gintaro sagės ir maži karoliai,! 
žrajūgiškįcŠs malajam teikiamos vienam brolių, jau bandžiusiam 
globos. Dviejų ,sąva:čių Kalėdų ndo tėvo pasislėpus rūkyti, gra-j 

isi žemaičiai išva- žus gintaro kandiklis; bendram- 
žinėjo po’namus. Mums, augs- .reiMalui skustuvas iš Prūsų; iš. 
taičįaiiisj' dėt tiek trumpo laiko Grinmgo vaistinės trejos- devy-t 
namai i-buVo pertoliml. ir visi?nerios. Važiavome Liepojos ge-i 
pąsiįikoinei Palangoj e. Už tai p..;ležir.kel;o stotin arkliais, ir visi, 

augštaįčiai. Važiavimas trau-;
j kiniu vis dar stebino ir žavėjo,' 
' bet jau ne tiek, kiek pirmąjį 
!<artų. ‘Karietka’ iš Jonavos pa-į 
siekeme Ukmergę, o jau ten. 
mūsų laukė tėvai.

Jurgutienė nuims suruošė to-! 
kįas..ęūčias;. kokiu dar .niekuo-į 
inet nebuvau valgęs. — iš dvy7; 
likos jraiiekahl/ kiekv eną ragiu- į 
durną. va.lgj'ti. J^ūsimasisi profe- 
so*ius; Vladas.. Jurgutis,.kuriam: 
tu^et-buvo gąbtik ketveri mę- 
tąi, ;ir jor-jaųriesinySis broliukas 
Kūčių puotoje nedalyvavo: jo 

jiAįpare:g'ojo karaliaus'

g&nt-lovoje/Kai po Kūčių valgio! bėti lietuviškai ir porą savaičių

The Ace GftfDlub Sandwiches

ri\-

Psst.. , looking for a good sandwich tiA? Place your bid with 
Fiesta Stack-Ups, a club sandwich variation from the Kraft 
Kitchens. Open with Miracle Whip salad dressing, “The Bread 
Spread,” on a triple deck of toast. It adds smooth flavor to a 
full house of luncheon meats, green pepper, cabbage and 
jalapeno pepper process cheese food slices.
For easy serving, cut the decks into triangles and secure with 
picks. When friends call, deal them Fiesta Suck-Ups, a surp bet 
for lunch or party time.

Fiesta Stack-Up
M/2

12 
6 
6

18

cup Miracle Whip 
salad dressing 

white bread slicęf, 
toasted 

ham slices 
tomato slices l v >

cups shredded cabbage 
summer sausage slices 
green pepper rings 
Kraft jalapeno pepper 

singles pasteurized 
process cheese food

6
12

For each sandwich, spread one slice of toast with salad 
dressing; top with ham slice,' 2 tomato slices, 1/4 cup 
cabbage, second slice of toast, 2 summer sausage slices, 
green pepper ring, cheese food slice and third slice of toast 
spread with salad dressing. Cut into triangles; secure with pick/ 
6 sandwiches

/ TĖVAS IR SŪNUS •' \ , 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Po melų nebuvimo grįžusį na
mo, mane ištiko dvi staignie-t 
nosy Visą laiką Palangoje kai- !• 

giirihiūja nutikti mie-[bėjęs tik rusiškai’’užmiršau kai-, 
UAę; lietuviškai ir. porą savaičių ■ 

grįžome ' į ■■sav© , kambarius, iš springau rusiškais žodžiais ar-į 
kąrle liėbuvome tikri,. kad lik- b 

šim gyyi: dvyliką patiekalų ne- . _____
rimo-; ir pasigii^o nesimuliuoti j kramas iš to buvo juoko. Nevi- 
dejaviniai. -Bet rytojaus dienąjs>tfi man buvo juokas, kai tėve- 
vėi. buvo ;gerai,-jx_ ir 
moka daug pakelti.

Greit prabėgo ir antrasis pus-[sė, kam aš jį esu pirkęs. Man. 
kad atrodė, kad klausimas visai ne

ri aš, taip šauniai'

turėjau gerai pagalvoti, kad 
atsiminčiau atsakyti. Namiš-

jaunystė lis. paėmęs rankon mano ‘ziego- 
rių’ ir ji pavartęs, mane paklau-

metis. Mokslas žekėsi, ir, 
•ir-opyrečiuose laiškuose tėvams' reikalingas: 
(rašydavau, kaip ir mano kole- baigęs paruošiamąją klasę, ne
gos, rusiškai) namiškius galė-įbųxau laikrodžio vertas? Buvo 
lavau nuraminti, kad viskas, kiek net užgaulu. Tėvelis, tur- 

Į gerai. Egzaininus pirnion kla- būt, imdamas dėmesin padėties i 
sėn išlaikiau be sunkumo rr|visumą, nepadarė iš to reikalo' 
anksčiau; kaip mano ketvirto- didesnių išvadų ir tik pasakė 
sios klasės draugai. Dar buvo trumpą pamokslą, kaip ūkinin-į 
laiko pasiruešti savo pirmai kui lengva uždirbti astuoni ru-l 
kelionei iš prog mn-azijos namo.jbliai. Dabar ir man atrodė, kad: 
Jurgis Gogelis, visuomet man uždirbti nėra visai lengva, bet' 
ypač palankus, šįkart bene pir-! ziegerius yra v'siick ziegorius. i 
mutinis man patarė, kad lai- Tol.mesni ivvkiai g eit nutrvnėi . ■ . . ’ * * ' ’tmingai baigtuosius mokslo me- to pokalbio lengvą šešėlį.
tus pažymėčiau, rus pirkdamas,! (Bus daugiau;

la»t vtAA »cxooc« 
AGB CXILDQEN BtTWtm 
TH> AGfig oe > AND O. 
WERt Kiu.eo BY MOTO* 
VRH«Cu£» INYHR Ik*. 
cmajrlr* m. mayu, 
p*»hpcnt <y the chicaoo 
mcttor club, a*x» twvt« 
TO BS riPtCIAAXY A1XRT 
TOR CHILDREN MOW THATT 
BCHOOL IS M session

Chicagoe
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

..Asociacijos

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS .• :i; i ir

: . i • • ; '•

TURIME '• 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

,. .PĄLY.SE. 
1

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tel: I’Ard, 7-4401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, HL ■> TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel-: YArds 7-1138 - 113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2311 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, TH- 974-4411.

R J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tel. YArdj 7-1311

SOPHIE BARČUS
RADIJO IRIMO, VALAHDOR

¥!»•« prcėramce ii WOPA, 

1498 iclL A. K

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
><L ryto. .

Vedėja Aldona Daukus

T»M.: HBmleck 4-1411

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
C HKAGO, ILL. 60629

£ ^Lietuvos Aidai’
-KAZĖ BRAZDŽIONYT*

Proęram*t

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Viaoe laidos ii W0PA rtotiaa. 
banfa 1400 AM.

St Petersburg, Fla., 3:30 vaL p.p.
U WTIS stoties 111D—AM banga '

2646 W. 71*t Street įl
Chicago, TOinois 60621

Telef. 778-5374

. I W- NAWUNOS, <HKAGC v IkV MėnTay,-Nov>mlx>r-25,' 1979-

P%25c4%2584LY.SE


Cicero jaunimas festivalyje j- U
Cicero tautinių šokių grupė, marguliavo ir žėrėjo tolimųjų, 

vadovaujama Sofijos Palionie- u artimųjų rylų tautų dirbu j 
nės, jau eilė metų dalyvauja niai. 'l'aip pat buvo ko pasi- 
Miiwaukec tarptautiniame fes- džiaugti ir mūsų kaimynų lat-į 
tivalyje. Festivalis visuomet vjų, lenkų vokiečiu menu. Pusi-. 
įvyksta prieš Padėkos dieną J gerėję retais reginiais ir mūsų! 
šįmet autobusas, pilnas kryks- šokėjų gražiai išpildyta program 

išriedėjo ma, ūžaudami su jaunimėliu ir ( 
1. besidalydami patirtais įspūdi 
i- džiais, nė nepajutome kaip su-!

taujančio jaunimėlio, F 
Milwaukee link lapkričio 17 d. 
Nuostabiai šiltas ir saulėtas ru 
dens rytas suviliojo linksmon 
išsyk on ir nemažą skaičių tėve.

grįžome į Cicero.
Pas ponus Dumčius šokėjų* 

lių ir svečių, kurių tarpe buvo laukė šiltas užkandis. Čia su- 
ir ne pirmą kartą buvusių fes-isirinko ir dalis jaunimo te/ 
tivalyje, bet vis dar negalinčių yelių bei svečių. "Vi$i vaišinosi 

margaspalve įvai- ?r džiaugėsi pasisekusia išvyka.atskižiaugti 
rių tautybių programa. Kasmet 
programos dalyviai pasirodo su 
nauju šokiu, daina ar muzika. 
Vikrieji čekai, šveicarai parodo 
savo fizinio lavinimosi sugebė
jimus, ė 

Be jaunimo programos, labai 
įdomu yra aplankyti įvairių tau
tybių užkandines, tautinės kul
tūros paviljonus ir tautodailės 
išdirbinių prekystalius. Lietu
vių užkandinėje festivalio daly
viai gardžiavosi mėsos virtinu- 
kais, kugeliu su šutintais kopūs
tais, bulviniais blynais, šiltais 
ir šaltais gėrimais ir napoleoniš
ku tortu. Sočiai ir nebrangiai 
pavalgę, pei- minios spūstį įrė
męs pažiūrėti Įrengimų, repre
zentuojančių paskirų tautų kul
tūrą. _ ' ■ i

Lietuvių paviljoną išskirtįnąį 
puošė meniškai išdėstyti. kry
žiai ir juostos. Lietuvaitė/puoš
niais tautiniais rūbais: pasidabi
nusi, informavo besidominčius 
žiūrovus. Kitame milžiniškos "sa
lės šone užtikome, prie prekys
talio, dr. V. Balčiūno žmoną ir 
mielą (^cerietę^ Zųmarięs^j 
m o ji turėjo dailaus savo, darbo; 
gintaro išdirbinių, b p. Ziuha- 
rienė — medžio dirbiniu. Jos, 
buvo . tikros lietuvės į'-- ipojėfš 
darbštumo ir sugėbejimų repre- 
zeutšntės.' Čla šutiliome-dy išvyr Ibmeią.^ 
kos .dalyvę p. Dūd.ienę, pasipuo
šusią ką tik įsigytai^ retą čtąitp 
bumo ir tyrumo gintaro' karo
liais. .
v <. ' j; / ;■ ; t 11.5 • r h.‘.< >

Toliau, kur .akys ųžmątę,

Reikšdami dėkingumą tautinių 
šokių grupės “Rateįis” vado* 
vei Sofijai Palionienei, ją svėu 
kino su daina. .

Festivalyje, atliekant 
šokėjąms pro’grarną, akordeortu 
grojo pianistė Kristina Grinių-į 
tė. šokėjai buvo apdovanoti fes
tivalio ženkleliais. — - - ~ i .

B. M-nA4 '

Trumpas reportažas

radijo valandėlės’

J. Janušaitis plačiai atpasa^

Latvijos nepriklausomybės šventė
: Sekmadienį^.Japkrięio' 18 d., 
-latviai minėjo Latvijos neprį-

kojo savo įspūdžius iš kelionės Ųkiausomybės -paskelbimo -61-Tių 
į Aūštfaliją. Neverta mokėti, _§p^aktį. , Prieš tai penkta
is, manau, daug kas klausė. Į Jienio vakare suruošė kviestųjų 
Įspūdžiai įspūdžiais pasilieka, j į svečių’piįėmhnį? Dalyvavo. ir

Pabaigoje' prasidėjo klausimai HVeiktno'ilimois'Atstovų’ Rūmų 
įntęs^i ligi .10 .vai Yajk. '(PrQ-ilnariai: Penijjr < Pūllen ''(eštė^; 
gramą- pęa$ąįęjp y^ąJĮlau- £&ĮyrOn 
simai įdomus ir kiek intriguo- 
jantvs. 1

i Vienas-sakė, jo^ Paramos lįPie iškvietimą dainininkų iš 
krąųtuyėję' kąbojoį'skeĮbimąs^ Amerikos, atsakė: .Šoki* 
kad pas Jėzuitus bus rodomaą - f
iš Maskvos atvežtas filmas. (Jį: 
piketavo ;-'rirš)200; žriidhįų-
plakątų.>sį;';.’i; | t)rąugąs skelbė, kMįRęg..

J. Janušaitis užginčijo, sakė, | L. B-nė iškėlė bylą prieš Yiet.
t ys f Bendruomenė.*
kaip.Wkelbei. .7“ ’;’ -L

Draugas, LB-nė Ats^yws,;^esa;< Naujre-
f “ose buvo atspausdintas. LB-nes, 

Netiesai'AUa dokumentaliaijg1™’^5 Prieš 31.1
ę&ądį; -ALTą;; sĮųnok0>p^ | 

icelįonę.^.;. ^SjLiu { | £
,yiena moteris, kai dr. Lj

J^ąpčeLĮ^naąr -t baigė? jįĮąlbeti|'

jantys.

r »- .

K. Emilis 
lit.

"'x valdžios ir pavergtu 'tautų at
stovais. 1 uo išvengtume kvies
tųjų svečių varginimo paskai
tomis lietuvių kalba, ir lietuviš
kosios publikos varginimo ilgo
mis svečiu kalbomis angliškai.

V. M.

Jgrėsmano Annunzio atstovas 
Jim Parker, Čikagos merės at
stovė’ Rose'Farina, Illinois sena
torius John-Nimrod. Taippat 
dalyvavo, daug pavergtų, tautų 
atstovų.. Lietuvių vardu s sveiki
no kun. J. Prunskis ir D. Valen- 
•tiriaitė. Be’jų, svečių tarpe buvo 
dZl' ir-E/Šumaniai, V.’ ir B. Mo- 
jtušiarjr K.^Laukaitis. Visą pro
grama vyko anglų kalba, išsky
rus solo'; dainas. Po oficialiosios 
dalies? ’buvo .vaišės. Latvės mb- X . .A ■

tais patiekalais.- Sekmadienį- bu-; 
yoj viešės minėjimas su bažnyį 
tijttėnūs>. apeigomis, paruoštas i 

. tik latvių visuomenei ir jik- lat4 
yių kalba. . . . <:< |

--.Ar; .nevertėtų ir lietuviams 
Įatuose miestuose

siant nepriklausomybės mfnėjį- 
riio išvakarėse susitikima su

REAL ESTATE
Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

■ PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZE "!
- - T. "1 ‘ X f. ’ .r *1 viTrJVj S;>.’

visi lietuviai kvieęįąini atkreipti,į Naujienas 
sayo asmenišką dėmesj, gerai su jomis silsite P? 
zmti ir jas. užsisakyti.
t Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau
jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida. 
Kviečiame pasinaudoti proga.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS,
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS pIT‘ 
UŽ 10 DOLERIŲ.' ‘ J.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

J' .J. . ------- "' i •

iW.Mtll-lll’ElitW "
;D.O/T^jqualifįedį^thytandem ąxĮe;tyąctor for piggy back 
operatipnivPick.'-up and delivery^ within a 400 iaile; radius.

r-

M į. .UHįį'-H

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bel gahmų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis 'atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas ------------------------------------- ---- ____________
Adresas _________________________________________ _______

• Užsakau Naujienas kaip dovanų savo ... 
yra naujas skaitytojas. Priede _____ _ dot
Pavardė ir vardas _____________________
Adresas----------------------------------------------

kuris

Sponporiaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas----------------------------------------- --- ---------- -----
Adresas ,—- - - - -

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas----------------------------------------------------------...
Adresas---------------------------------------- ---------------------------------

i; r ,'- tx..

;i7; MAftUA NORFJKIEM '' ■ '
I .■ j '-'iL13 ,į.'- - 3 ■ T

MQS. WM. CSth st, Chicago, IU. 60S29 » TeL WA 5-2737

IV - MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ 7
f. • - r ff .iTfį T <> ,

1 u. į

. Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St-,‘Cjhieago,’ DL 60629. — TeL WA 5-2737 
' • • - • >

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus diroa.. , . . .. ■ L

SLA — išmokėjo daugiau kaip’ AŠTUONIS MILLTONtTS doleriu 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai. '

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
, . i . ‘ Naw York, N. Y. 10061 ,

‘N . 807 W. 30th St.
" TaL 012) 563-221 •

— Prof. dr. Jokūbas J. Stukas, 
Vliko pirmininkas ir LB tary
bos narys, sutiko būti Amerikos 
Lietuvių Tarybos Įgaliotiniu 
New Jersey valstijoje. Pranas 
Petrauskas pakviestas Altos įga
liotiniu Syracuse, N.Y., mieste 
ir apylinkėje.

— Petras Ąžuolas išrinktas 
Amerikos Lietuvių Tarybos New 
Yorko skyriaus pirmininku, Va
cys Steponis — vilepirm., Bro
nius Bobelis — sekr., Vytautas 
Kulpa — ižd., Juozas Bagdonas 
— fin. sekr., dr. Vaclovas Čekas 
ir Jonas Valaitis — iždo globė
jais. Altos atstovė Bronė Spu- 
dienė ir Jonas Valaitis perdavė 
Alfos seimui pageidavimą, kad 
New Yorke būtų atkurtas In-

---—; Lietuvių,' Moterų Federaci
jos Bostono klubas ruošia Kū
čias ir . kalėdinę vakaronę gruo
džio 16 d. 4 vai. popiet Tautinės 
Sąjungos namuose;-

Aktorė Jūratė Nausėdaitė 
Jillian iš Kalifornijos 
• muzikiniame veikale 
Babies’- - New Yorko

Ąnn 
vaidina 
“Sugar 
mieste.

-^ Gintaro Karoso vadovauja-, 
ma suvenyrų, ir-tautodailės da
lykų ' prekyba'■' Baltic .Enter
prises, LP.O. - Box 8241; Boston, 
MA Q2114,-išleidžia'naują kata
logą ' ir ’ siūlo tautieči ams j į' Įsi
gyti. Baltic Enterprises yra iš- 

:Į^idųsi/daugęĮĮ' pramoginių da
lykų -į- muo lietuviškų lošimo 
kortų suaugusiems iki lietuviš
ko žaidiminio žemėlapio jau
nimui. ' ’; r t j i; jį,; ų

' Arėjo: Vitkausko ‘ World- 
Wide News^ BureauSkiria me
tinę $1,000 premiją Už knygą 
angliškai • apie. Lietuvos; okupa- 
ciją 1940 metate ir ^partizanų

FETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, III. Tel. Virginia 7-7747

8 KAMBARIŲ mūrinis bungalow,- 
įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
garažas, aiti Marijos mokyklos ir šv. 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti.

2 TO 4 MŪRINIS Brighton Parke. 
Palikimas. $47,000.

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago; miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 

839-1784 arba 839-5568.

Gausus namų paslriukimaa 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTI

įvairi; apdrauda- —INSURANCE 
3UT.V NUOMAVIMAS—paren 

kam. .nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE —
Nuosavybės

our OF TOWN 
— kitur

BEVERLY SHORES, IND I A N A. 8 
room, 2. bath 2 story concrete block 
building useable as large single-fam
ily dwelling or as a 2 flat located 
one block from Lake Michigan. High 
?ull basement with private ground 
’eyel entrance and beginnings of third 
liath. ’Easily remodelable into third 
Apartment. Attached 2r car. garage. 
Yard storage shed. Immediate pos
session. National Park leaseback ex
pected $60,000. • 7 * :

Call Renard at Callahan Realty. 
219-926-4298.

i
1 kovas prieš ją. Reikalingas įrtf- 
1 dymas gauto honoraro'. Rašyti? 
; World-Wide News Bureau, 309 
ĮVarick St;, Jersey1 City, -NJ' 
i 07302. 
į ' ’ ’
; — Lietuvių Pensininkų S-gos 
Į narių susirinkimas įvyks lapkri- 
!čio 28 d., trečiadienį.'2 vai. p.p.
Gage Parko Fieldhouse patal
pose, 55 ir Western gatvių kam-[ 
pas... Bus dr. Arvydo Vanagūno 
ipasjcaifa apie ligas ir higieną vy
resnio amžiaus asmenų. ..

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces.; 
mry. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai.. 782-3777 oi , 
925-8392. Professional Membei 
American Federation of Astro
logers. (Pr.)

'. DOMISI MADOMIS

Du vagiliai sėdi tavernoje 
kalbasi. •

— 'Turiu būtinai' susirūpinti 
šių mėtų vyriškomis madomis, 
4— taria, vienas.

— O ką, • ar rengiesi pirkti 
naują'kostiumą? . -

— Ne, tiknorėčiau patirti, kur 
. bus .kišenės naujuose švarkuose.

ir

SILPNOKA ATMINTIS
Giliai-čusijaudinęs.jąunas vy

rukas susitiko savo numylėtinę 
ir paprašė ją, kad ji už jo tekėtų.

' Grįžus namo, to vyruko min
tys nė kiek neprablaivėjo.

Rytojaus dieną jis telefonuo- 
ja merginai:

— Vakar aš klausiau tave, ar 
sutiktum būti mano, žmona. Bet

i neatsimenu,' ką tu pasakei: taip 
ar ne...

Mergina atsako:
— žinau, jog esu pasakius 

“ne”, tik dabar negaliu atsimin
ti, kuriam vaikinui...

• Laikraščiai pirmauja skel- j 
bimų rinkoje. Jie gauna 29.1% • 
visų garsinimams skirtų pinigų. 
Televizija gauna tik 20.1%.

• Gvinėjos kiaulytės veisiasi 
ne Gvinėjoje, bet Peru valsty
bės Andų kalnuose. Jos nėra j 
kiaulių, bet kralikų giminės. |

ENERGY 
WISE »

KVIETIMAS

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas . *
2646 West 69th Street 
Tel. REpublie 7-1941

Siuntiniai f Lietuvą 
ir kitus kraštus

. - ' ■ '

P. NEDAS, 4059 Archer Ave, ai, 
Chicago, I1L 60632. Tel/Y A 7-598C:

‘ Notary Public', .'f jį I.
INCOME TAX SERVICE į 7 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, ghninig 
iškvietimai,-pildomi pilietybės j>ia-

ąymąi ir jcĮtokl. bldnkak^ j r

HOMEOWNERS POLICY
' F. • Zapolis, Agent
• 32081/2 W. 95th St 

Everg. Park," 111;
60642, i 424-8654

Stale Farm Fire ano Casualty company

N AMŲ REMONTAS
Langai —- 'būrys — borčiii Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.'

Kalbame lietuviškai
TeL 476-5635 L

Advokatas"
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vai d. 
Ir pagal susitarimą.

Tel. 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street ’ 

Chicago, III. 60629

HELP WANTED — MALI 
Darbininky Reikia

Sheet Metal Layout
Manufacturer of sheet metal prod
ucts has an opening for individual 
with experience. Must be able to 
work from drawings, samples and 

make own set ups.
PAID hospital and pension plan.

Call Mr. Frank

227-2288

t
R. Liet. Bendruomenės Tary-i 

ba ir Centro valdyba maloniai į 
kviečia Jus ir Jūsų artimuosius 
dalyvauti tradicinėje

KŪČIŲ VAKARIENĖJE
š.m. gruodžio 8 d. 7 vai. va.

ŠAULIŲ NAMUOSE
2417 W. 43rd St., Chicago, Ill.
Tradicinių valgių vakarienė.
Kūčių nuotaikos programa.
Kūčių vakarienė — auka $8 

asmeniui.
Rengėjai

<8 — Naujienoj Chicago, UI. — Monday, November 26, 1979

Overnight Wonder 
Pill for Constipation

Change the oil and 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Losert

Never too sudden, never too slow 
— this remarkable little pill stimu
lates your system s own natural 
rhythm. Gently, comfortably, over
night In the morning, you’re right 
back on schedule Smoothly, com
fortably, every time That’s why 
they call Ex-Lax pills the overnight 
wonder That’s right. Ex-Lax pills! 
For occasional use 
Take as directed. Ea’LAX




