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VIKTOR RUBLIK PAJĖGĖ PABĖGTIIĖ RUSUOS Į ŠVEDIJĄ
Jis tikisi perplaukti vienas Atlanta ir

.. pasiekti Jungtines Amerikos Valstybes
SIXJKHOLMAS, Švedija. — Trisdešimt dviejų metų amžiaus . 

Viktoras Rublikas, negailėdamas legaliai išvažiuoti iš “sovietinio 
rojaus”; o pačioje Rusijoje nematydamas jokios ateities, panaudo
jo nęlagalias priemones; kad galėtų pasiekti laisvąjį pasaulį. Vi
sas sovietų pasienis labai stipriai saugomas, (bet Rublikas pajėgė 
rasti skylę, -pro kurią jis išlindo į Suomiją. ‘Visas sovietų pasienis 
saugomas gerai mokytų sargų, šunų ir policijos, bet Rublikas, ap
žiūrėjęs nutekėjimo vamzdžius, įlindo į vamzdį ir, rizikuodamas 
gyvybe, pajėgė ųfįšti į upę, kurios kitoj pusėj jau buvo Suomija.

žemėlapius, tinkamus drabužius 
ir įlindo į vandens nutekėjimo

susitikti su žmonėmis

Jeigu Suomijoje jis būtų pate vamzdį. Jam teko pėsčiam eiti 
kęs į policijos rankas, tai jis bū 370 myUų, kcį pasiekė Skock- 
tų suimtas, ir perduotas sovietų*’ ’ * ’ ■ .........
polięijaį ‘Rublikas tai žinojo ir 
bandė 'išvengti policijos ir žmo
nių. Ne vieną rusą suomiai au 
suėmė ir perdavė sovietų polici
ja Jeigu sovietų gyvenimas tau 
nepatinka, tai- pačioje Rusijoje 
privalai kovoti prieš jį, pasako 
suomiai ir atiduoda rusams.

holmą ir papasakojo policijai, 
ko jis pageidavo, ^švedai stebė
josi jo sveikata, pasiryžimu ir 
drąsa, ir leido jam pasiruošti 
kelionei į Ameriką. Pasienio gy 
vęntoj ai' informuoti apie pavo
jų Suomijoj ir šiltą priėmimą 
Švedijoje ir Norvegijoje.

Dr. Kazys Bobelis praneša suvažiavusiems Amerikos IJetuviii Tarybos atstovams apie 
eitais metais atliktus darbus.

NUTARĖ IŠSKIRTI SAMARIJĄ, JOJE ĮKURTUS IZRAELIO KOLONISTUS
Dajanas ir Egipto užsienio ministeris tikisi 

netrukus paruošti taikos sutartį
WASHINGTON, D. C. — Šiandien Blair rūmuose susitiko 

Izraelio ir Egipto taikos derybų komisijos nariai ir pradėjo, svars 
tytl abi valstybes liečiančius reikalus. Washingtonan suvažiavę 
abiejų valstybių atstovai tikėjosi pradėti pasitarimus, bet pas
kutines dešimt dienų jie visai nesitarė. Pirmiausia į Izraelį trim 
dienom išvyko visa Izraelio derybų komisija, o praeitą savait
galį buvo ar turėjo būti išvažiavę Egipto taikos derybų komisi
jos nariai. Buvo susidaręs įspūdis, kad derybos gali būti nu
trauktos.

I Egiptiečius paveikė Izraeho 
kabineto nutarimas įsistiprinti 
Sammarijoje, senoje biblinėje 
srityje, sustiprinti ten jau esan-

. čias izraelitų kolonijas. Preziden

pra-

Rublikas turėjo H Mao Cetungą 
nukelia žemėn

Vaclovo Noreikos nuotraukaDU SOVIETŲ ŠNIPAI NUTEISTI ABUDU PO 50 METU KALĖJIMO APSIPRANTA SU

* būtų gera turėti daugiau žeme-
sybė nutarė išskirti tikybinį 
elementą iš Mao Cetuhgo raštų.■ jbjo, kad . nepaskaitytu šnipu., ^tungo rastų.

Vi4has; žemiąapis' jam'būtinai j ®uv?s komunistų'partijos vadas 
buvo reikalingas. Jeigu ir rastų, j buvo laikomu šventuoju, jo pa 
tei?nebafetų.m^ni.-Bet jeigujniostr priežodžiai ir sutrauktos, 
•^tįię^kėiis žemėlapius, taii““?^, buvo skaitomos partijos 
baustu mirties bausme,-kaip sm-;

\L Švedijos policijos 
'iRublikas nebijo

- Kai; Rublikas .tais pačiais 
todžis pasiekė Stockholmą, tai
nuėjo tiesiai į švedų policijos

me

i susirinkimuose ir maldyklose. 
Revoliuciniai partijos elemen
tai Mao Cetungo knygutes nau 
dojo “kultūrinei revoliucijai” 
kelti, bet dabartinė vyriausybe, 
su valdžiusi šios revoliucijos ns- 
tigatorius, dabar stengiasi nukel 
ti patį Mao Cetungą iš aukštybių 
į žemę.

u2. - SSSR turi JOngtinese Valstybėse
* .... J.2000 išdresiruotu KGB agentų ~ .
NEVARI^ if? j.’—-Du Sovietų šnipai, sučiupti Valdik A. Err 

ger ir Rudolf Cėrtiižekov beperkant JAV .labai, svarbius š.aptus 
raštus, pirmadienį U. S. distrikto teisme nuteisti po 50 metus ka
lėjimo.

Teisėjos Frederick B. Lacy 
pasakė, kad Sovietų Sąunga pil
nai ir tikriausiai žino visa kas 
čia dabar darosi.

kartų gudė- 
gydytojai 

Sil**'’ xias 
Jkos celės 

kolo- 
vi^O 
per-

Noriu pasiruošti kelionei, kad 
vienas galėčiau perplaukti van 
denyną ir pasiekti Ameriką, —
pareiškė jis švedų policijai. Šve 
dai patikėjo Rubliko aiškinimais

Mirė teisėjas
Daniel Como

CHICAGO, Hl. — Penktadie
ir leido jam pasiruoši plaukti per n*° va^arą Chicagos ligoninėj 

mirė populiarus teisėjas DanielAtlantą. Laivui ar lėktuvui jis. 
nebeturi pinigų, bet mažu laivėj Como, vos sulaukęs 46 metų am 
liu jžg tikisi perplaukti.

Ilgai ruošėsi 
pabėgti į užsienį

Viktor Rublik moka plaukti 
ir orientuotis jūroje. Jis pareis 
kė policijai, kad. jis seniai norė
jo { išvažiuoti iš komunistinės 
Rusijos, bet abu kartu jis buvo 
sučiuptas, suimtas, baustas ir lai chmatų rungtynės išvirti į labai 
komas kalėjime. Trecią kartą, pelningą sportą. BBaigus dvie- 
jis pradėjo geriau ruoštis. Vie-iju rusų — Karpovo ir Korčno- 
name Pietų Karelijos miestely-1 jaus ilgiausiai visoj šachmatų 
je (jis įgavo darbo prie medžių į istorijoje trukusias žaidynes, ku 

rias galų gale laimėjo sovietų 
čempijonas Karpovas gavo $471,- 
500 ir Korčnoi, kaip pralaimė
jęs gavo $280,000. Dabar prade
dami pasitarimai tarp promote- 
rių dėl suorganizavimo šachma
tų rungtynes tarp Karpovo ir 
pasaulinio šachmatų 
Boby Fischerio. Ta 
numatyta sukelti $5 
premijoms.

]žiaus. Js sirgo gerklės vėžiu. 
Prieš kurį laiką buvo operuotas, 
bet nieko tai nepadėjo. Vėžys 
jau buvo tiek įsistiprinęs, kad 

J geriausi gydytojai ir vaistai ne- 
pajėgė išgelbėti labai gero žmo. 

Įgaus ir teisingo teisėjo, 
i i ---------------

apdirbimo. Piovė lentas, gamino 
malkas ir ieškojo plyšio į šiaurę. 
Kai surado, tai pasiruošė pi anus

KALENDORELIS 
t i

Lapkričio 1: Via šventieji,
Kirenija, Licmijus, Vaiva, Žy-

Sm£ė teka 6:21, leidžias 6:47.
Oras taulMaa.

BAGUIO, FILIPINAI. — Sa-

Nusikaltėliams teisėjas leido 
iki jų apeliacijos, pasilikti lais
vėje, bet užstato, Sovietų am
basadoriaus globoje, bet jų lai
svę teismas apribojo viena New 
Yorko daries Bronx sekcija, ku
rioje yra Sovietų rezidencijų 
kompleksas. Iš abiejų šnipų teis
mas atėmė leidimus automobi
lius vairuoti. Judėjimo laisvė 
jiems susiaurinta dėl to, “kad 
apsaugojus tautą nuo pavojų, 
kokių gali tokie tokie padaryti” 
Valdik yra 39 ir čemiakov 43 
metų amžiaus. Jiedu suimti ge
gužės mėn.

‘Kad Sovietų Sąjunga pilnai 
ir visiškai, dalyvė viso to kas 
čia daroma, nėr mažiausios abe 
jonės. Ta New Jersey skema yra 
tik dalelytė bendro šnipų tinklo, 
kurių skaičius per paskutinius 
12 metų padidėjo iki 2,000. FBI 
direktorius William B. Webster 
pasakė, kad Sovietų šnipų skai 
čius didėja proporcingai didina 
mam Sovietų tarnautojų skai
čiui.

CHICAGOS GYVENTOJŲ 
1 MAŽĖS IKI 2000 METŲ

Chicago metropolijos srities 
gyventojų skaičius didės, bet 
pačiame 'mieste nuolatos ina-j 
žės. kol iš dabartinio 3,237,000 
gyventojų iki 2000 metų beliks 
2,791,300 ir miesto daugumą su 
darys juodžiai ir lotynai (žmo
nės, kurie kalba ispaniškai), 
taip apskaičiuoja Visuomenės 
ir Šeimos Centras priee Chica
gos universiteto.

umatoma, kad tais metais 
juodžiai sudarys 47 nuošimčius 
ir lotynai 13 nuošimčių Chica
gos piliečių.

Chicagos metropolijos sritis 
kurioje šiuo metu gyvena apie 
7 milijonai piliečių, ik: 2()00 
metų padaugės vienu milijo
nu.

CHICAGO. — Daugėjo atve
jų, kur žmogtias, perspėtas. įog 
turi vėžio lio-a, sknbA' to 
daktarą, ir šio

► j< >g w iausias 
. yra ankstybas vėžio 
ir terapija, kol nęs 
iš voties nepi-adejo savo
nijas kurti kitose kūno 

bet daugelis nepaiko 
spėjimų.

Chicagos universiteto tyrinu j 
lojai, kurie ištyrė veži > ligą tu
rinčius akmenis, buvo nuste 
bin t i jų neigiamais atsako
mais į patarimą kreiptis į me
dicinos institucijas: didelė bai 
m ė .ne pas i tikėjimu medienos 
profesija. įsivaizdavimu esanl 

jokioms ligonis neįveikiamu, 
nesuradimu tinkamo patiki 
mo daktaro ir t. p. Tyrintuoju 
grupė savo raporte pastebi 
kad tokia kampanija prieš vie 
ną pikčiausią žmonijos priešą 
yra beprasmė, jei visoumenės 
pasitikėjimas sveikatos globa 
ne p a si taisys.

Irane nušovė 
1 1 demonstrantu

Teheranas, Iranas. Saugumo
policija pirmadienį nušovė 11 tas Sadatas tokį Izraelio nutari- 
aliejaus darbininkų, kai jie pa- mą skaitė susitarimų laužymu 
reikalavo didesnių algų, nes J ir buvo beatšaukiąs delegacijos 
maisto ir apavo kainos labai pa
kilusios. Jeigu toks reikalavi
mas būtų iškeltas ramiu laiku, 
policija būtų nekreipusi dėme
sio į demonstruojančius Paveh 
miestelio darbininkus, bet tu- 
rintgalvoje dabartines krašto 
gyventojų nuotaikas, tai polici
ja, įsakiusi demonstrantams 
skirstytis,_ tuojau paleido. kelio
lika šūvių, kurie atėmę gyvybę 
11 darbinjnkų. Irane šachas la
bai susirūpinęs krašto gyvento
jų maištaujančiomis, nuotaiko
mis. Jis žino, kad nepasitenkini1 
mą pasėjo fanatiški tikybmin- 
kai, bet jis negali suprasti, kodėl 
taip ilgai tos maištaujančios nuo 
taikos neaprimsta. Jis priverstas 
laikyti kariuomenę ir policiją 
parengties stovyje, o tai kainuo 
ja po šimtą milijonų į dieną, 
šachas bio, kad maištaujančios 
nuotaikos gali žymiai susilpnin
ti krašto apsaugas, šachas yra 
įdėjęs milijonų milijonus į kraš 
to apsaugą, o šiandien kariai ne 
galėtų tinkamai kelio pastoti ge 
rai organizuotiems maištinin
kams.

Ugandos kariai prieši
nasi Amino sauvalei

meisterio 
intencija 
milionus

Nuteistieji šnipai įkliuvo dėka 
Laivyno karininko Arthur Lind 
berg, kuris suvaidino abipusio 
šnipo rolę, “parduodamas” jiems 
vieną slaptą dokumentą ir pir
kėjus suimdamas ten pat vieto
je Dokumentas buvo apie anti- 
submarinų (povandeninių lai
vų) rolę karo atveju.

Nubaustieji abudu buvo J. T. 
tarnautojai, kuriuodu “veikė” 
kartu su Sovietų diplomatu VIa 
dimiru Ziniakinu, kuris negalė-

— Samoza pareiškė, kad jis 
bijo gyventi Nikaraguoj, nes 
ten turi daug priešų, bet jis už’jo būti areštuojamas kaip nelie- 
sienin nenori išvažiuoti, nes Ni^čiamybės apsaugomas ir jo šni- 
karagua yra gimtinis jo kraš- pinėjimo padėjėjus areštavus iš 
tas. skubėjo į Ma^cvą.

LIGONINIŲ PERSONALO I 
STREIKAS ITALIJOJE

ROMA. — Apie 350,000 li
goninių tarnautojų prasidėjęs 
streikas smarkiai apsunkino 
veiklą ligoniams patarnauti.Vi 
soje Italijoje visose 1,300 ligo
ninėse daktarai ir slaugės, gai
lestingos seserys griebėsi sava 
noriškai keisti pacientų lovų 
patalynę, plauti palatų grindis, 
gaminti ligoniams maistą, va
žinėti a m balansais.

Kai kuriose Italijos liyoninč 
se unijoms priklausantys dar 
bininkai streikavo pilnas dvi 
savaites.

— Palestiniečių vadovybė la 
bai patenkinta, kad Gazos ara
bai pasisakė už veikiančios pa 
lestiniečiu organizacijos vado 
vybę. Palestiniečiai didžiausn 
arabų priešu laiko Egi j to pre
zidentą Sadatą.

NAIROBI, Kenija. — Iš Ugan 
dos ateinančios žinios sako, kad 

i Ugandos kariuomenės dalis, iš
tikima prezidentui Id i Amin su 
sikirto su vadinamais Simbo da
liniais. stovinčiais Pietų Ugan
doje. Prezidentas Idi Amin ban
do nuginkluoti Simbo giminės 
karius, nepritariančius diktato 
riaus Idi Amino valdymo bū-

ŽUDIKIŠKAS TAIFŪNAS
MANILA, Filipinai.— Smar

kioji audra — taifūnas Rita, 
pereidama per dalį Filipinų už 
mušė 1.59 žmonių ir epie 629,- 
G29 cry ve n to j n i'' : :i ė iš n i - 
n:ų ir pastogių.

Prezidentas pirmuoju žygi t
uždraudė eksportuoti kviečius ^ams. Prezidentas Amin paskd! 
kadangi “Ritos” vėjų sūkuriai.) bė, kad siunčia kariuomenės da 

sunaikino hnius į Tanzanijos pasienį, bet 
nvmatonu tikrųjų jis juos siunčia Sim

bo kariams apsupti ir nuginkluo 
ti.

KampWos radijas paskelbė, 
kad Tamzanijos pasienyje įvyko 
susirėmimas tarp Ugandos ka
riuomenės dalinių, bet tikrovė 
yra visai kitokia: susirėmimai 
vyksta tarp Ugandos karių Ko
va eina tarp ištikimų karių Idi 
Aminui ir Simbos giminės karių. 
Tanzanijos radijas tvirtina, kad 
joks Tanzanijos kariuomenės da 
linys neįžengė į Ugandos terito 
riją.

—Chicagoje patraukti teisman 
32 socialnio draudimo tarnauto
jai, susitarę pavogę iš įstaigos 
$443,000.

liūtys ir potvyniai 
javus laukuose ir 
dideli maisto trūkumai.

Apie 50.0Q6 Filipinų ant sa
vo namų stogų tebelaukia kol 
praeis tvanas. Jų laimė, kad Fi 
lipinai yra šiltoje zonoje.

Socialinės tarnybos ministe
rijos turimomis žiniomis, Rita 
81 žmogų sužeidė, o 155 žmo
nes dingo he žinios.

sekma*— Sovietų valdžios 
dicnį paskelbtas pranešimas sa 
ko, kad ministeris Gromyko ir 
JAV valstybės sekretorius pa
jėgė pašalinti pačias didžiau
sias nesutikimo kliūtis strate
ginių ginklų sutarčiai.

narius iš Washingtono. Jeigu 
Egipto atstovai išvažiuotų, tai 
tada niekais nueitų visos viltys 
passirašyti taikos sutartį.

Washingtonan sugrįžęs vals 
tybės sekretorius pirmadienį pa 
sikvietė ,į valstybės departamen 
ta Izraelio atšovus, o vėliau pa
sikvietė ir Egipto atstovus. Sek 
-.retorius.Vaių;e,SM£j^is ^gPA^gai 
ąlškirio^į- Ją^ pa^Sq" įtikinti 
-gen.r ‘F^gtcT^ienio
reikalų rr^^ęĄ;JBu^as^hali, 
kad jie .dar.kai^;bandytų pir
ma. pasikeikti nuomoųėrnįs^ o vė 
liaų pradėtų, dėryįąs t fąikcįs su- 
tąrčiai. aptarti. . . _ f

Tuo tarpu nežinome, kokius ar 
gumentus Izraelįųį, (|ėstė sekre
torius Vance, .bet gen. Dajanas, 
išėjęs iš valstybes'departamen
to. pareiškė, kad pašalinta pačios 
svarbiausios problemos ir atida 
rytas kelias tolimesniems pasi
tarimams. Gen. Dajanas pareis 
kė, kad taikos sutartis gali būti 
daug greičiau aptarta, negu pra 
džioje buvo galvota. Gen. Da
janas paneigė gandus, kad Izra
elio vyriausybė nutarė padidinti 
izraelitų skaičių Jeruzalės sri
tyje, Gazos plote Go1 ano aukštu
mose. Izraelis buvo nutaręs su- 
stipriinti savo kolonijas Somari 
joje, kairiajame Jordano upės 
krante, bet nedidins izraelitų 
skaičiaus kitose vietose.

Egipto užsienio ministeris, pa 
si taręs su sekretorių Vance, pa
reiškė, kad Egipto taikos dery
bų komisijos nariai jau sugrįžo 
iš Kairo ir yra pasiruošę tartis 
su Izraelio atstovais. Sekrtorius 
Vance patarė abiejų pusių tai
kos derybų atstovams sueiti į 
priva;v - pasikalbėjimus, išaiš- 
kir.U kylančias problemas, o tik 
tai vėliau eiti į oficialų posėdį. 
Abi delegacijos jau tarėsi sek
madienį ir pirmadienį, o antra
dienį susimko oficialiam posė
džiui, kuris turi aptarti visa ei
lę klausimų.

Susidaro įsūdrs. kad Izraelio 
vyriausybė nori turėti laisvas 
rankas Libane ir Sirijos pasie
nyje jeigu kiltų reikalas gintis 
nuo besiorganizuojančių arabų. » 
Izraelio vyriausybė nutarė gali
mai greičiau baigti taikos sutar 
ties pasitarimus su Egiptu, kad 
galėtų išspręsti taikos klausimus 
su Sirija, labiausiai kaltinančia 
izraelitus.



Kaž kur Catskill kalnuose, Pennsilvanijos valstijoje, Halloween, 
naktį bendruomeninkai užsakė eliksyro pavaišinti derybininkus.

' Susikaupia j kalbų

| — Sil vū plė, ekakiuri, hu- 
sterdam-Roterdam, Du jų spyk

MODERNI MOZAIKA IK MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄ V1C1USSENBERNIO SIMO SVAJONĖS

Sekmadienį Simas surinki- plovei stiklines, 
nėjo stiklines. Staiga sutiko! susimąstęs, 
svajingą, susimąsčiusią, salėje 
stovinčią Stasytę.

Susižiūrėjo Simas su Stasy
te. Smarki srovė sukrėtė Simo 
sąnarius, sutviskėjo saulės su
deganti skruostai. —Sumišo.. 
Savęs susigėdęs Simas sušnibž 
dėjo sau: (32)

“Senberni... sarmata... su- 
miši sutikęs savoj salėj sveti
mą... Sakau svetimą...”

Simas stengėsi suraminti sa 
ve. Susisukęs, sugrįžo su stik
linėm sumetė sinkon.

Susimąstęs sako sau: ‘"Susi 
mildamas, sakau: “Stasytė S 
senesnė... (28)

“Susivaidyk, sutikai, suaižif 
rėjai susinervinęs sutirpai — i 
sarmatykis”

Suplovė Simas s lik] mes, su 
tvarkė sulaistytą stalą,Sta
sytė stovų, stebi Simo sumiš!-’

susirūpinęs

Suprantu, Simai: s užeisit 
siela, senų svajų suteikė skau
smo senatvės suvargintam.

Simas sumišo, susirūpino— 
staiga sušvitęs suriko:

— Wei] you know, Lai buvo 
seni laikai, bet sena meilė ne
rūdija!' Sėsk, dūšele, čia 
stalo, Uždarymu aš tuoj

Palydėsiu į namus ai 
šiandieną,.

Prisiminsim, jei galėsim. 
Mes jaunystę mielą.”'...... .

Dr. Bronė Zelbient

Žiūri į uiaue ir nė žodžio ne
supranta.

Į štai tau ir prancūzų firmos 
atstovas! Susikalbėti negali. O 
gal jis arabas, ar iš Maiapagų 
salyno atvažiavęs?

Aplink mane ėmė burtis dau
giau užsieniečių.

Žiūriu, vienas laiko rankoje 
plastmasinį maišą, o ant jo 
stambiomis raidėmis užrašyta: 
“Hans Ritter. Frische Eier”.

Va to dar betrūko! Savo ki
aušinius pus mus išparduoti už
simanė! Na, bet vokiškai aš jau 

įsu juo susišnekėsiu!
— Guten Tag! zj
Vokietis sumišo. Ir aš su m i- 

sau. Visko mačiau, bet kad vo
kietis nesuprastų vokiškai, taip 
dar nepasitaikė.

Podėti išgelbėjo jo draugas:
— Er ist fon Antakąjnis, — 

pasakė ir mostelėjo į išpūstą
jį

{ Kad kitoje šalyje irgi yra An
takalnis, neįtikins. Supykęs! 
parodžiau į užrašą.

— Und vas ist das, — prirė- 
miau jį prie sieno's. Jeigu esi pir-

, klys iš Hamburgo, tai ir nesi-

prii 
iba-

tave

Jis nusikvatojo ir atvertė 
skverną.

— Fiunf rubel, — paaiškino 
jo bičiulis.

Atseit, tokį maišiuką jis nu
sipirko už penkis rublius iš po 
skverno.

— Einam. — pašaukė visus 
lietuviškai aptemptais džinsais 
mergina. _

Tik dabar supratau, su ko
dais susipažinau turistais.”

Tėviškės žiburiai 40 nr.

šaitadicnį kaimiečiai stovinėjo,
Būriavosi prie lango dvaro rūmų,
I Voverę rate su nuostaba žiūrėjo.
Čia pat stebėjo Strazdas iš aukštybės krūmo
I kaimiečius ir Voverę spoksojo: 
šuoliavo ji, kad letenėlės net mirgėjo, 
Ir uodega putlia pūpsnojo.
“Piliete, -— klausia Strazdas atvirai, — 
Sakykie, ką čionai darai,” —
“Ak, mielas drauge, visą dieną aš plušu
Kaip vytis mano ponui patarnauti:
Nėra net laiko valgyt, gert ir atsigauti, 
Net atsikvėpti nedrąsu”.
Ir Voverė vėl leidosi bėgte.
Nuskrisdamas bet Strazdas tarė: “Iš tiesų 
Tu bėgi — tos pačios bet tarplangės rate”.

Mačiau, kaip kažkuris veikėjas
Vis pluša, blaškos, besistengia, 
Lyg būt iš kailio išsinėręs.
Juo stebisi visi: ką veikia — vis bėgte; 
Vienok pirmyn nei "kiek nežengia, 
Kaip voverė rate.

Pagal seną lietuvišką sapnininką
J (Tęsinys)

KARPĮ valgyti negerai: reiškia nuostolius, bet jį

J. A. Krylovas. 103 pasakėčių rinktinė, vertė J. Valaitis, 210 
psl., kaina $4, gaunama Naujienose.

rią valandą gali sau leisti su
trukdyti jį”.

Ponia: “Aš betgi turiu asme
nišką, privatų reikalą, tegaliu 
išdėstyti tik jam pačiam!”

Raštininkas: “Ponas Klusys 
te. Be to jo šiuo metu kaip tik 
nėra raštinėje. " Ponas Klusys 
nuėjo pietų su savo žmona”.

Ponia Klusienė ji neva nesu
pratusi reikalo r “Gerai, kai jie 
grįš, ar nepasakysi, kad čia u- 
žėjusi buvo jo asmens sekreto- 

irė”. ,

gaudyti — linksmybė ir naudą.
KARCNA reiškia didelę garbę, turėti ją ant galvos 

—laimė ir turtai, jei ta karūna yra sidabrinė^- ilgas am
žius ir gera sveikata, žalvarinė — gausi netikėtą dova
ną. Karūną iš gėlių ar lapt] reiškia laikiną laimę, jei ją 
tau deda ant galvos — liūdesys, o jei kitam pasiūla" 
mas.'

Stasytė susikaupusi sako:
“Senai stengiausi surasti sa 

vq seną simpatiją, savo seną 
saulėdžių stebėtoją, svajotoją 
Simą.

Sakysi, staigmena? Sutin
ku! Susimildamas — sumeluo
si sakydailias susenai. suram
bėjo. sukalkėjo smegenys, su 
simaišė senos svajonės su se
nais sapnais.

Stasytė susisvajojusi sako:
“Suprask, Simai, salėje su 

sitikus — sena srovė saldžių 
svajonių, senų susitikimų su' 
kėlė suvargusioj, senatvės su 
nainkintoje seiloj — šaulely 
džio svajas.

* Susimildamas, Seniai, su' 
prask: savo svajones snau 
džiau. supyniau savo saldžius 
sapnus su savo senatvės siel
vartu; sunaikinau savo sveika 
Ir sielodamasi, svajodama su
sieti. susitikti savo seną sim 
pariją Simą.

■Susimildamas.
prask: savo stajones
rinkęs' stiklines. Stebėjau—su- Kokia kalba juos dabar praš-

DOVANOS Iš UŽSIENIO
Juozo B u 1 o te'š humoreska. 

“Pasikalbėjimas su užsienie
čiais”, * paskelbta “Tiesoj” rug 
sėjo -3 d. pasišaipo iš* užsieni
nių džinsų įr ' marškinėlių, ku
riuos taip yra pamėgęs Vilniaus 
jaunimas. J. Bulota pasakoja 
apie 'vieną studentą, panorus; 
užmegzti ryšius su užsieniečiais 
Gedimino aikštėje: “Keli atvy
kėliai sus tojo greta manęs. Mer j 
ginos apsitempusios džinsais, 1 
jie net braška. Vaikinai užrietę 
galvas šūkauja, 'vienas kitą į 
pašonės kūmščiuojal nuorūkas 
mėto į šalis.' Praeiviai iš tek 
dairosi —koks savitas vakarie-J 
tiškas betarpiškumas f 

■ t nr.-’ .
Žvilkterėjąu į užrašus. O-o 

Pataikiau!' Garsiaisių vakari 
tabako ir kitų firmų atstovai! 

“Marlboro” — užrašas ir vai 
zdelis* ant kelnių liudijo, kad šis 
vaikinas iš dėdės Šamo žemės 
Vieno ir olando besama —- “Pe
ter Stuy vesan t”’— užrašyta. Ir 
nupiešta rūkstanti cigaretė, ši
tos dvi — tikrai anglės. Ant 
krūtinės Vindzoro hercogo por 
(retai su Anglijos liūtu įspausti. 
Greta išpūstakis su baigiančia 
nusirengti gražuole ant save

Simai, su- pečių reklamuoja prancūzų n. o kitanie du, tai kiek iš viso 
suau- firmos apatinius baltinius.

GAMTOS DIENOS PROGA
\ ienoje stovykloje skautu

kas parašė tokį rašinį apie kar
vę:

— Karvė yra naminis gyvu
lys, žinduolis. Ji turi šešias pu
ses: dešinę, kairę, dar vieną a- 
pačioie, kitą viršuje ir vieną 
priekyje ir kitą užpakalyje. Kar
vė yra aptempta jaučio oda ir 
viename gael turi uodegą, o’ ki
šamo — kaktą. Uodega reikalin
ga musėms nubaidyti, o kakta 

kad būtų kur ragus Įsodinti. 
?o karve kabo pienas, kuris tu
ri tam tikrus įrengimus tam
pymui. O kai juos tampai, tai 
oėga pienas. Karvė nuolat gami
na pieną, ir jis niekad nesibai- 
yia, tik nežinau kodėl. Karvė ė- 
Ja labai mažai. Ką karia suėda. 
Paskui vėl ėda tą patį, kol Lū
pa soti.

Jautis taip pat yra karvė, bet 
apačioje nėtriri p eno ir dėl to 
nėra žinduolis gyvulys. Daugiau 
rašyti nebežinau ką.

(Skautų Aidas, rūgs, nr.)

Nemiga
Gydytojas klausia besiskun

džiantį nemiga:
— Ar nebandėte senoviškos 

priemonės: užsimerkus įsivaiz
duoti avių bandą ir sukaičiuoti 
jas.

— Bandžiau, l>el nepadeda. 
Dar blogi aru

— Kodėl?
— Kai aš tas avis suskaičiuo

ju, kraunu į vagonus, vežu mė
sos kombinatan ir parduodu, 

j Paskui visą naktį kankinuosi — 
gal perpigiai pardaviau.

R ore u

Jos jau iMilaisvihb ir joms niekas daugiau nerūpi . . .

Montessori mokykloje

- — Algiukai, jei tu viename 
kešeniuje turėtum viena dole-

tu turėtum? — klausė mokyto
ją. Busimasis profesorius atsa
kė;

— 1 ai aš būčiau apsimovęs 
svetimom kelnėm . . .

Darbas ir nervai

Statant paskutinį dangoraižio 
aukštą, korespondentas pamatė 
plieno konstrukcijos darbinin
ką. vaikščiojanti balkiais pačia
me dangoraižio viršuje.

— Kodėl tu pasirinkai tokį 
pavojingą darbą? — klausė jį 
korespondentas. Darbininkas at
sakė:

— Matote, ankšč’au aš vai-! 
ruodavau mokyklos autobusą, 
bet nervai neišlaikė . . .

Geras atsakymas

Mažytė Marytė kažką 
ir braižė popieryje.

— Ką tu darai, vaikeli Z'— 
klausė mamytė.

— Aš, mamyte, rašau laišką 
Birutei.

— Bet gi lu. mergyte, nemo
ki dar rašyti

— Tai nieko', mamyte, Birutė 
juk nemoka skaityti.

paišė

Merginų dialogas

— Patark man, kokį netikė
tumą aš galėčiau padaryti savo 
sužadėtiniui jo gimtadienio pro
ga? — klausė Sužadėtinė savo 
draugės. Draugė atsakė;

Parodyk jam savo gimi
mo metrikus . . .

BANDĖ MELUOTI

Apysenė poira nori pamatyti 
biznio vedėją p. Khisį.

Ravlininkas: “Ponas Klusys 
yra čia didelis bc’fcas. nepama
nyk Tamstelė bet kas ir bet ku

Būsimi profesionalai
— Kai aš užaugsiu, tai būsiu 

gydytoju, sake Alghikis sa
vo jaunesniam broliukui. Bro
liukas jam atsakė?

— O aš būsiu laidotuvių di
rektorius laidosiu vigus tavo. . r ■- .*•-pacientus. .

“Trik or treat”

Magaryčios

KARVE ganykloje matyti reiškia pasisekimus ir 
laimę, jei jos riebios — geri ir pelningi metai, Jei liesos 
— nuostoliai ir bankrotas, karves melžti — džiaugsmas 
ir nauda, o gerti karvės pieną — geras ir sveikas, gyve
nimas. | ,

KARVELIAI arba balandžiai reikią meilę jbr. san
taiką šeimoje bei linksmybes geroje draugijoje ąr pasi
sekimus meilės dalykuose, karvelius bučiuojantis maty* 
ti reiškia karštą, bet tyrą meilę. Laukiniai karveliai rei* 
škia pasisekimą visuomenėje, karvelių pora — santaiką 
šeimoje ar pasisekimą moterų draugystėje, o nevedu- 
siems — greitas vedybas^ ’ ■ -•

KASNYKAS arba kaspinas ženkliną susivaldymą 
nuo gašlavimo, nuimti kasnyką reiškią pasiduoti, gašla
vimui arba aistros jausmams.

KASOS dėl moterų reiškia linksmą naujieną, o dėl 
vyrų visokias painiavas. ' C ~ ■’

KASTI žemę dėl sodinimo reiškia turtą 'ar naudą, o 
kasti duobę kitaipsaugokis, kad pats neįkristum.

KATES sapnuoti nieko gerą nereiškia, tik. apgau-
lę ir liūdną ateitį, girdėti kates kniaukiant reiškia-kar 
toti tas pačias klaidas, girdėti kačių mužiką — nesan
taikos šeimoje. “ ~ v

KATILĄ girdėti skambant reiškia tuščią ir apgau
lingą propagandą, neteisingą elgesį ir barnius tarp 
organizacijų ar tarp kaimynų.

KATINAS reiškia gašlavimus ir. svetimoterystę, 
vaikyti katinus reiškia įspėjimą būti atsar’giaia *įuo ‘ 
vagių ar apgavimų, Miegantis kątįiiąs rėj^įą^^is^gĮt’' 
dymą meilės dalykų. Piktas katinąs’^l^^ ąpgai|j^ n? 
suvedžiojimus, kniaukiantis — artimo asmens1,1 mirtį ' 
’uodas didelį nepasisekima^j^i.’k^fi^ ta^L, jkąncib'ąrir, 

jidrėskė — šaugotiš” neprietęlįų 
helių. =^>1
j. ..... ...

• Žinovai tvirtina, kad vidų- 1
tinio išsilavinimo moterys nau-prims _ w _
deja tik apie 500 žodžių. Sui±u reiškia pavojų ar nepasisekimą meilės dąĮykiįcį^.,. G^mi- 
isivaizduoti. kas būtų, jei kaulą reiškia”ateinančias sunkias^ dienas. Žmogaus" 
žinotų daugiau žodžių? | skeletas reišĮdą nemaĮpnųmūs; jei jie aitinanšfpne' ’tą-3

• Ajodernus vaikas pareiškė, 'yęs— reiškia mirtį, jei tolinasi ^išvengsi rnmtfho’ pa-? 
kad jis bėga is namų ir paprašo .vojaųs. Dramblio kaulas reiškia pasisekimą meilės '
motinos pašaukti taxi.

• Tik geras gydytojas gali
greitai nustatvfi bei surasti, ko- - . - -- ,
kią liga serga" nerūkanti, nege. ginies šeimoje ąr visuomene, jais lošti 
riąntls ir rieniltliTkęS^? n ‘ -Lzinlin ielnčti Voiilinlroio

• Jei vyras pajėgtų suprasti 
moterį, tai jis ja "betikėtų.

* ' j ” ų.
• Šeimos galva rūpestingai 

stebi, kaip valdžia ir jo žmona 
švaisto pinigus, bet kritikuoti 
jis išdiįsta tik valdžią ir kalti
na ją dėl iniflacijos.

• I0ekviena moteris į pas
laptį, žiuri dvejopai: arba ji ne
verta laikyti, arba Per gera lai
kyti paslaptimi.

• Dabar kongreso komitetai 
tapo tokie reikšmingi, kad dar
bui atlikti jie sudaro subkomi- 
tetus.

lynuose. . : *

I^ULI^JCAXz^dimojnatyti reiškia barnius ir/ne- 
„ . . i‘—tureši/huo-

Įstblių, išlošti kauliukais turhn^ms‘iiieko . nėre^ki^''p 
neturtingiems reiškia ateiriarieų^pim^iš. ’ ..

KAVA nieko gerą nereiškia, ją gerti — širdies nu* 
iūdimaš ir gyvenimo apsunkinimaš.' -‘'u b*''

KAVALERIJĄ reiškia turto sunaikinimą ar jo 
jprąradimą.' ' ,l> ■ -u — J

KEIKSMAS yra. blogas ženklas, keikti, ką nors-rei
škia, kad"' tave' kas riprš-Jkęikia, bet jei’ tai. sapnuoji. — 
viskas ’tau .gerai šėkaąi? įjf. '“i-w «-J ~

KĖDĘ gražia matyti reiškia ateinančius turtus ar
ba pinigus, bet ant jos sėdėti nieko gero nereiškia',' tik 
įvairius negerumus. • '• ' • - • ■ ' . i.-

(Bus daugiau)

• Lietuvoje buvo įprasta sa
kyti “dėkui už pirtį” arba “už 
šilimą”, kai ateidavo iš pirties. 
Bet kai mano ganomės kiaulęs 
išknisė tėvo bulves, tėvas man 
užkūrė pirtį per užpakalį, tai 
aš nepasakiau “dėkui už pirti”... 
pirtį” . . ?

e škotas restorane perskaitė 
valgių sąrašą: — Pietūs trys do
leriai, o sriuba nemokamai. Su
valgė sriubą ir eina pro duris. 
Padavėjas škotą pasivijęs pasa
kė- Sumokėk už sriubą vie
ną dolerį, škotas: — Ar tu ne
matei. kad už sriubą nereikia 
mokėti?

• Dabar unisonu padainuo
kime:

Buvo žalia vasarėlė,
Dabar rudas rudenėlis.
Bet neteko pagrybauti, 
šviežių grybų ptfragiutl - . .

Don Pilotas
NAUJIENOS, CHICAGO E, ILL Wednesday Novembeį’Ųljffiį



3,000 GYDYTOJŲ IR VITAMINAS C
Kaip žurnalistas paralyžių pasigydė

(Tęsinys) ? galėti geros, mankštos
Supratama, sakė Cousins, .ko

dėl medicinos profesijonalai 
griebiasi ir tos absurdo nuomo
nės, kad vitaminai galį būti bet 
kikios ligos kaltininkai. Arba, 
kad ir ta kita lygiai klaidinga 
nuomonė, kad jeg gali atsirasti 
ir tokių gydytojų, kurie gali pa
tvirtinti kad ir daugumos super
marketų ar lentynose maisto 
maistingumas užtikrintas.

Todėl, pagalvojus apie lai, 
kaip šiandien maisto parduotu
vėse yra maistas apsuagojamas 
nuo sugedimo, kokie dažai var- 
tijaini spalvai duoti ir kiti .svei
katai kenksmingi padarai, pro- 
cesuoto maisto pernelyg cu
krum perdėtą, prisiminus ir 
Baltųjų Namų Maisto, Mitybos 
ir .Sveikatos konferencijos pa
reiškimą 1969 metais, gaunasi 
išvada, kad medicinos studen
tijai stokoja mitybos instrukci
jų. Britanijoje jau šiandien yra 
praktikuojama askorbiko rakš
tis vietoj antibiotikų kaip ap
sauga nuo užkrėtimų po ope
racijų.

"Noras gyventi”
Norman Cousins neatmeta ir 

“noro gyventi” idėjos. Pavyz
džiui, jis pasisako ir tai, kad 
dar vaiku būnant tekę kurį lai
ką būti ir džiovos sanatorijoje, 
kur jis kartu su tos pačios nuo
monės jaunuolių būreliu susita
rė laikytis kiek galima links
mais ir, veikliais. Jam ir dauge
liui to būrelio, po vyko pasvei- 
kėti ir iš sanatorijos buvo svei
ki išleisti, kuomet tie, kurie, bu
vo atsidavę vien likimui, nega- 
lėjo'rpasveiktL Kitas charaterin- 
gas (ajsitikimąsr rpasak jo, buvo 
tas; kadrviępas jajn žinomų , gy- 
dyb^ų;^pasisakęs 1954 ;metais 
gavęs1‘širdies priepuoli, turėjęs 
atSisak^ft,;huol,piak!tikbs ir gu
lėti’ ilčyojė, ramiai ilsėtis. 'Jis, 
Cousins su tokia jo rekomenda
ciją negalėjęs sutikti ir, nepa- 
sišatęs nei šavo žmonai, nei sa
vo - gySytojui, ryžosi ligą n u-

pra-

: kiekvieno stalo pas i- vo pardavinėjamas varžytinėse 
r.as su dalyviais. 11864 metų Chateau Laifitete vy 
Bažmu, sveikindamas ras bonkomis. Šis vynas

< į pokyli svečius, pa-, garsus Prancūzijoje.
:id prieš 1C metu, kuo
na siūlyta sudaryti m i

Ų tai daug
įtocija - neįvykdo-

]<e!
virta
per

t bonką, si.k virt 
v o l

jasirodo, kadį dama 
realvbe. Jau mokė 
jusantre

5

10

Chicagoje

buvo 
Už bonką 

las Brodbent su- 
0. G rišant, gavęs 
ė 30 geriausių su
auk vioj u. praneš
tai i:z vyną teks
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, galėti
1 tyba ir laikytis judrios 
klc’s. O kada pasisakė 
gydytojui, g a v ę s ' ir jo 
kimą. Kada Cousins, jau 
jus kelerims metams, kartą pa
sitikęs Dr. Paul Dudley White 
papasakojo kaip jis gydėsi, l)r. 
White jam pasakė . Padarei vie
nintelį dalygą, kurs galėjo ir 
tamstos sveikatą pagerinti ir 
gyvybę išlaikyti.” .lis tikėjo, 
kad nežiūrint kokiam stovyje 
bebūt širdis, atsakanti mank-Į 
šia, veikla yra būtinas reikalas 
žmogaus širdie sveikatai palai
kyti.” Jo širdis kaip tik tuomet 
ir buvo neganėtiname stovyje.

Nėra klausimo, kad geras 
maistas, gera mityba ir prieži-^ 
ūra vaidina ypatingai svrabią! 
rolę sunegalejųs, ar sveikatai į 
pašlijus. Cousins tą minti nepa-j 
miršta priminti kiekvienoje sa-i 
vo kalbc'je, kaip napmiršo jis! 
pagirti i savo žmoną už jos ti 
krą gyvenimo supratimą. Jis pa. 
sakė: “Ji giliai tiki į maisto mai-. 
stingumą, į gerą mitybą”. i

Jau buvo oraėję u—......
metu nuo tos ‘ liūdnos dienos,!1^0™ gydyti ir už’rodymą, kad; iis 
kada Cousinsui Naujorke geri-Lv,sos nrodernosios 
ausioje, ligoninėje -
lai buvo pasakė, kad jc Colle-jra ^Son^° pasitikėjimo savo gy- 
gen Disease (jungiamjųj audi’Į^-*0^ ar i° metodu,
nių liga) nepagydoma, kartą!
jis pasitikęs gatvėje vieną iš jchr Įaj vajp sjintal 
buvusių gydydojų, prognozės!“* 
dalyvių, jį, pasveikino taip sti-jjy 
priu rankos paspaudimu, kad! 
gydytojas susiraukė ir buvo

savo
sUi- 

praė-

AmbrozaiLs 
įsakė, kad L.

1.5O0 dole 
ruošė .ęeri usius pie- 

ir pradėjo 
■io: ką. Pasirodo, kad kor 
sutrupėjo. Jis vis dėlto 
korkes trupinėlius, įki-

CALF W(Td 2 HEPCK , 61&GS 
ano £ zę/rs. okį ą oaisžy

IK) HAVANA, CoPa'! 1
TPo LOPVcS of

MĄOE gO^cA^S
Christ be seao Tk 

kA^es~N*uscuM*. they vw=te 
POu*.9 PmonG 1m£ 2VnS or

-raęic Pine psess^rtom cje 
XJ 'Ti.T LPY F^"5 O“ 
Tk^T OT2EO TUeM ’

A
STRcftMS B' 
BDC1ES INT

’ instituciją, už 3,990 jos narių 
! išgautą prielankumą ir pripa
žinimą kad ir pasauliečiai pri-i š. m.

•.valetų vaidinti svarbų vaidme-• Mariot patalpo- 
dįšmitis nL nusbitanl. metodą rimtoms vių Fondo meti) , v-Jaus poky-|zc 

lį atid Marija 
priemonės, mienė, pasveikai

specialis-paninėse yra be vertės jei nė-į sius pakvietė dr. G. Baluką:

Ciusins savo straipsnyje mini 
gydytojų, ra- 

į šiušių jam, savo, laikuose kal
io ir apie tą taip svarbų faktą, 

kad” nežiūrint kokius ir kaip 
gerus vaistus duotum ligoniui.

sirgus pasigydyti, apie, kai deja, 
dar ir siendien gydytojai vengia 
kalbėti ar jie nieko apie juos 
pasakyti negali — kutenti vita
minai ir mineralai.

Dr. Paul Dudley White yra 
pasakęs, kad širdies ligos pada-

priverstas paprašyti paleisti jo j;e negali prilygti jo protiniam Į rė Ameriką nesveikiausiu kra- 
rankg. Jis galėjęs pasakyti ko-,stoviui. Todėl, sako, jis gydy-lštu.

Dr. G. Balukas pasveikinęs 
Lietu-1 atsilankiusius, gen. konsule Ju- 

Daužvardicnc ir senatorių 
Charles Percy. Papasakojęs

atsiiankiu- pie senatoriaus
jo palankumą lietuviams pak
vietė kalbėti.

Sen. Charles Percy pradėjo 
kalba “Labas vakaras’’ ir “a- 
čiu”, ] 
klos senate. Jis kovojąs, kad 
Pabalti jos valstybės ir jų skai
čiuje Lietuva turi būti laisva. 
Šių ’ valstybių okupavimas ru
sais nėra teisėtas. Jos turi at-

Jolita Kriaučeliunaitė toliau 
dė pt kyli, trumpai supažindi- 

> su L. Fondo kūrimosi ir vei- 
ą. Supažindino publiką su 
’Gėlais ir prašė Dievo palai
mi! valgius. Vaišės.
Meninėje dalyje okompanuo-

Boma Mastienė padainavo: či
gonė - G. Donizetti, Sode - G.

i Gudauskienės. Ramunėlė - J. 
Gaižauske. Colombelta - A. Buz- 
zi - Pecia. Serenada - E. Toselli 
ir Rečitatyvas iš arija iš operos 
“Carmen” G. B’izet. Publika at

ari sidekojo gausingomis “kalutė- 
eiklą senate ir! mis” Po to Ray Sasseti orkes

trui grojant publika pradėjo 
šokti.

Į išgaudė
į bute^o kaktą vamzdelį ir 
k viena m įpylė po taurę vyno, 
i taip pat įsipylė. Jis bijojo, 

a d vynas, turėdamas geros 
zoikos nebūtų prarūgęs ir ne 

pavrtę< actu. Bet. jo laimei, taip 
neatsitiko. Kada vyno mėgėjai 

vienasišgėrė po taurelę vyno, 
Jau. > ėjo, koks yra seno 
ikor s. Buvo visokių atsa 

kymų, bet vienas vyno mėgėjas 
trumpu sakiniu pareiškė veik 

Alvydui Vasaičiui solistė Į visų vienodą nuomonę, būtent:
“Ssnas yra kaip puiki ėavinti 
sena moteris.

Stasys Juskėnas

papasakojo iš savo vei-
$1 8.000 už buteli 

seno vyno
MEMPHIS, Ten. — Dida’io res 

torano savininkas John Grisanti 
pasiuntė sav odraugą J. Micael nai

Kq padare su 2,-194 
JAV kariais?

WASHNGTON, D. C. — Viet 
namo karo veteranai ir pabėgė
liai praėjusį sekmadienį susidė
ję su tame kare be žinios dingu
siųjų giminėmis, atvyko de- 
demonstracijoje prie Baltųjų 
Pvūmų reikalaujant nedaryti su 
Hanojų jokių diplomatinių san 
tykių. Mažiausiai 800 demons
tracijos d<!yvių reikalavo Pre
zidento Carterio atidėti bet ko
kį Hanojo pripažinimą kol pU- 

neišaiškins likimą visų

i

kia mano sveikata ir vien iš jo 
tos rankos”, rašo Cousins. Bet 
nežiūrint to, gydytojas buvęs 
ypatingai susidomėjęs jo svei
kata ir paprašęs atpasakoti vi
sos, tos ligos istoriją. ;

/ 4 Drąsa verta ypatingos
. z. . pagarbos
....Cousins, žurnalo redakcijom 
nuomone, yra .vertas ypatingos 
pagarbos už nepaprastą jo drą
są išeiti prieš visą medicinos

tojai galėtų ligoniams geriau 
geresnę pagalbą suteikti tada, 
kada jie imtųsi priemonių su
kaupti visas ligonio protinio 
stovio ir kūno jėgų šaltinius 
ir bendromis pajėgomis iškelti 
pačias geriausias galimybės 
sveikatai a tsatatyti. i ^pagydymo 
potencijalą sudaryti. Vienkart, 
nepamirštant geros mitybos, jo 
maistingumo naudą ir suprati
mą tų. misteriškųjų elementų, 
jų galios ligoms išvengti, ar su-

štu.
Nesuprantama kodėl. Ameri

ka garsi savo technikes pažan
ga. Ji galėjo žmogų ir ant me
nulio užkelti, bet, iškitos puses, 
pasirodę bejėgi, nugalėti žmo
gaus didžiuosius priešus: ligas 
ir neturtą. Vieni turi perdaug ir

gauti laisvę ir nepriklausomybę.! Broadbent į Londoną nupirkti j2.494 JAV karių dingusių karo 
pačio geriausio vyno bonką. Bu akcijoj be jokios žinios.Jis rūpinosi, kad nebūtų suma-' 

žintos lėšos radijo stotims per
duodančioms žinias i Rusiją bei 
jais okupuotiems ar dominijuo. 
tiems kraštams. Viktoras Pet
kus nesenai nuleistas ilgiems 
kacete metams, yra lietuvių 
laisvės simbolis. Jis grįžęs Į Va-

nežino kaip perdidelį perteklių šingtoną parašys Anatolijui Do-
sudoroti protingai, kiti — netu
ri gana ir buūniausiam reika
lui '— mitybai ir sveikatai pa
laikyti galimybių.

Jonas Kairys

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE galiama GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO; VISUOMENES VEIKTO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^
Pr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiaiičins"19CS 

metų tvykiua. Jablonakic ir Totoraičio jaunai dienas ir suri-
- rūpinimą- $A00

bryniųi laišką reikalaudamas 
paleisti Peikti iš kaceto.

Baigiantis oficialiai daliai, gen. 
konsule Juzė Daužvardienė. pa. 

■ sveikino atvykusį į pokylį sen. 
Percy ir įteikė jam meniškai 
pagaminta adresą. Po to apsi-

KNYGOS ANGLU KALBA
J. iasmSnit, A KISS IN THE DARK. PiiMltlSn} ir. Intvmiu nilutjMa 

iprsiymci, paimti Iš gyvenimo. Lengvas stilius. 2yva ialba. srazxal išleisti. 
150 psi. Kaina Z2.X.

Dr. Juesss S. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos 
:^ntrauia nuo pat, semjjŲ amžip iki pokario metu. Vidutinio formato. 
.-si., kainuoja $2.00. ■ - • •' J

Dr. Juciai B. Končiuj, VYTAUTAS THE GREAT. Tariniai DLK V7- 
tauto bruožai; paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu IstGrljA- 
2il psL Kaini- 53.00. Kietais viršeliais S4-.OC.

Dauguma šiq knrgu yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. v Jas ir 
tIUs knygas gadma įsigyti jtrliankius J Naujiena* arba atsiimtu* čekį a. 
otnigiBę perlaida. ‘

rupiniiM- ______________________ ’___L_____
Or. A. J. Gumn — DANTYS, jų priežiūra, gveikata ir grc2> 

Kletiii viršeliai, vietoje $4.00 dabar tik
A lCnkžtaif vfrieliaia tik _ _______________________

D?. A. J. Gumn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONŽS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik 

SX0C
n*

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 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
nariams.

S2.0C 
falp pat ntNiaiiyt! paltu, atsiuntus čakĮ irba monay orderi, prie 
nurodyta kainos prModant 50c. porsluntkno Hienoms.

173f So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. «MC8

l

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laistė ir lietu- 
gerbūvia, privalo susipažinti su Žemiau išvardintomis knygom ii 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Jmm Kapečlnskaa, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
loje Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačlntkair liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yri natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO,.LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose* 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 pgL SI.50. Yra taip pat 
Urenta i anglų kalba.

M ŽoKanko, SATYRINĖS NOVĖLtS. Genialaus rusu rašytojo 
S0 satyriniu novelių. 199 pust, kaina S2.

D, KunMi, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriam pastabumą neapgauna Inturisto ir agltpropo propaganda bei 
ufaaaakavimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

p. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pat dokumentuota istorinė* stadija apie prūsų likimą. 
Kaina tt.

Vleos UmiWl. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAITOJĘ,

▼lų

S

£« ir kiti Iddlnlsi yra
MAUJIINOSK, I7J? U. HALSTIO JT. CHKAOO, JLL M(M

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki SlO.OOd

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuita andrauda: už 
S1.000 apdraudos sumą temoka tik S3.00 metams.

SLA — kuopų yra 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
New York, N.Y. 10001

307 W. 30th St.
Tel. (212) 563-2210

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Niultenos* galima Į&ullrly kry^v, kvrlei b*1 trokle

krrvgv lolnt* «r tenty.-^.
A!>k*andvi PtOlnlik!*, ME3 GRĮŽTAM*. Įdomite jaunu dienų 

įtrimlnlmal Ir įvykiu bei rietu aprašymai, ’kaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. PakalnSkte. METAI PRAEITYJE. Netolimu įvykiu prisimini- 
ir Laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje t prašymai, rosrii-f- 
tyti I 12 daliu. 296 psl.. kaliu $5.

Or. Kazy* Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS U tomas Grv 
__ tiria vtrieliate. 336 p«I. Kaina M00 Virkštate virš.

Pr«f. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVKKU KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 p?L. Įrišta — S3.00, trokštais rir- 
teliaia — S2.00; n dalis. 223 Įrišta — S3 00 minki- 
tais viršeliais_____________ ___ ______________ ____

Hanrikx Tomas — Tamalavritaa, LIETUVIiKASlS PAMARYS.
Pakalnės Ir Labguvos, apskritys su Įdomia4’ aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina SB.

P. KaalOnai, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuve* 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina NariJni, TRYS IR VIENA, jaunystės Priminima i 
170 pri._________ ________________ __

M. Guttella, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 231 
puslapiai ____________________________ _______

Knygai užsakant reikia pridėti 25 et. pašto tflaldoma.

NAUJIENOS,

273$ Sontk EaMad Siraet, Cfii-iag*, Hi. €3383

13.00

£

f

1800 So. Halstad St Chicago, III. 60608
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palūkanų, priklausomai nuo įdėto* 
sumo? ir jos išėmimo.

Investavimo knygelė! užkalto?
^eša

u NIVJ
SAVINGS VVO A N

u.»
SJ.W

173> S. Halftei SU CMcaro, ITL SOm. — TeL HA 1-11

iŠ

.*«* 32C5 jisj Jlilf&l £¥-
vt*ta dideihts darbiu. Ptanx, jk pa-

Junu p&slekti asmeniikui Jūsų 
ujUImojknuu Antra, jie padeda re-' 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykitc dabar,
Sxntxnpoi, padėtos priei 10 mės*- 

rio dieną-, neis nuoiimčimi nuo mė
nesio pirmos dienos.

liduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

TURINTI DIDELES ATSARGASVIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ

Į/telgta 1925 T«L 421-8070
Įst»Ijx>f pietuos Hernia antomobllUms potatytL
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Subscription JUtw;

tn Chicago $33.00 per year, $18.06 per 
MX months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six -months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

pusei metu ____
trims mėnesiams 
vienam menesiui

Kanadoje:
metams ______
pusei metu ___
vienam mėnesiui

>16.00
$ 9.00
« 3.00

20 ceats per

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dlsnrt&io Kibios;

533.00
$18X10
$ 3J0

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

Užsieniuose:
metanu ____________ ___  $34.00
pusei metu __________ ___  $18.00
vienam mėnesiui ____ ___  $4.00

Pinigui reikia dusti pašto Money
Orderiu kartai /u užsakymu. <

turimu pilietybės reikalus tvarkančio ir lietuviškai su
prantančio teisėjo, tai teks pramokti angliškai.

Kada imigrantai tampa piliečiais ir užsiregistruoja 
rinkimų reikalus tvarkančioje komsijoje, tai jie įtrau- 

’kiami į rinkimų sąrašus ir gali balsuotu Jie turi teisę 
balsuoti prezidento, gubernatpriaus, mero, teisėjų, ir 
svarbesnių pareigūnų rinkimuose. Tada kyla klausimas, 
ką rinkti? Amerikoje niekas neturi teisės rinkikui pa
sakyti, ką jis turi rinkti ar ko nerinkti. Jis pats turi ži
not, kuris pareigūnas bus geriausias ir teisingiausias 
renkamom pareigoms. Jam gali-patarti politinės parti’ 
jos, kaimynai ar politikai, bet niekas negalį sakyti. Ka
ka jis, gavęs rinkiminę kortelę arba priėjęs prie balsavi
mo mašinos renkasi kandidatus, tai niekas, net nepriva* 
lo žiūrėti, ką jis pasirenka. Jeigu rinkimų metu kas nors 
jam trukdytų balsuoti už tą kandidatą, kur jis nori, tai 
jis gali pasiskųsti rinkiminei komisijai, kurios pareigai Kristina Austin, Naujienų administratorė, kalbasi su Richard

F:"''

-Eietanis ______ _
pusei metą -----
trims mėnesiams
Tienam mėnesiui

Kitose JAV betose: 
-metams

$33.00
$18.00
$10.00
$ X50

apginti jo pagrindines teises. Rinkėjui padės tiktai tuo J’ Durbin^’ dem°kraįų partijos kandidatu Illinois gubernatoriaus

00.00

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien išskyrus sekmadienius, nuo 
J9 vaL .rytp Ud vakaro..Šeštadieniais — iki 12 vaL

-Reikia dalyvauti rinkimuose
Sekantį. antradienį, lapkričio 7 dieną, nuo 6 valan

dos ryto iki 6 valandos vakaro įvairiose JAV vietovėse 
renkami į senatą, Jastovų rūmus, į valstijos seimelius ir 
atstovų rūmus, ir Įvairioms pareigoms vietose saviva? 
dybėse.

Rįpkimuose galės dalyvauti tiktai Amerikos pilie
čiai. Kas -Amerikos pilietybės neturi, tai rinkimuose ne
galės dalyvauti. Bet ir piliečiai negalės dalyvaut, jeigu 
jie nebus įtraukti į rinkikų sąrašus. -Pilietis turi pasirū* 
pĮiĮįi, .Xąd jis nustatytu laiku būtų užregistruotas ir

metu, jeigu jis nežinos už’ ką balsuoti ir kaip balsuoti, 
ir paprašys rinkimų diena budinčio pareigūno pagalbos, 
tai tada tas pareigūnas jam viską paaiškins ir padės 
balsuoti.

Kiekvienam balsuotojui kyla klausimas, ką rinkti? 
Geriausia rinkti tuos kandidatus, kuriuos gerai pažįsti, 
apie kuriuos esi girdėjęs, kurie sako kalbas, garsinasi ir 
balsuotojams aiškina ,ką jie daro Washingtone arba 
Springfielde, arba Chicagoje ir ką jie ruošiasi daryti, 
jeigu juos dar kartą žmonės išrinks toms pareigoms. Jei
gu kas kandidatų nepažįsta ir nežino, kuris geriausiai 
tiks einamom pareigom, tai Naujienos jiems leis pasinau
doti laikraščio žiniomis ir patirtimi. Naujienos pasiren- 
ka tuos kandidatus, kurie yra šiltai nusiteikę lietuvių at’ 
žvilgiu, kurie nori padėti pavergtai lietuvių tautai išsi
laisvinti, o pačiai Lietuvai nor teisės ja pačiai leisti. 
tvarkyti visus savo reikalus. ’ T *

Antradienį Naujienose pataria lietuviams balsuoti 
už sekančius kandidatus ir prašyti savo kaimynų, kad 
už juos atiduotų savo balsą: • .

1. Martin Russo, JAV kongreso atstovo pareigoms. 
Jis jau buvo kongreso atstovas, gerai susipažinęs su lie
tuvių tautos nelaimėmis ir ne vieną kartą užtarė paverg
tą Lietuvą, 2. Frank Annunzio, pasiūliusio rezoliuciją iš
varyti iš Lietuvos ne tik sovietų karo jėgas, bei policija, 
bet ir visus rusus kalonistus. J ’

3. John Farry JAV kongreso atstovo pareigoms. Jis
labai paslaugus lietuviams ir gina pavergtos Lięįuvp^ 
teises. ‘h;; - -

4. Edward Derwinski, gerai pažįstantį* Lietuvos^-? 
lą ir noriai pačiame kongrese -ir kongreso'^kornitėte-' -bei

pavaduotojo pareigoms.
Fotografavo Al Valtis

VYTAUTAS ŠJRVYDAS

SU REFORMOM į 25-RĘJ METŲ JUBILIEJŲ

' Amerikoje gimusieji skaitosi Amerikos piliečiais. 
cĮįęjns. nereikia jokios pilietybės gauti.Gimimas Amerikos 
žemėje, Jungtinių Amerikos Valstybių teritorijoje, duo
da; naujagimiui Amerikos pilietybę. Jam reikia tiktai tu
rėta gimimo metrikus. Pilietybės neturintieji, bet jos sie
kiantieji privalo išlaikyti egzaminus, susipažnti su pa- 
grmdiniais JAV konstitucijos paragrafais, kuriuose yra 
surašytos .pačios svarbiausios žmogaus teisės, Jų tarpe 
yra ir rinkiminė teisė. Užsienietis, atvykęs į Amerika, 
^laikęs .egzaminus, ir. ..gavęs. pilietybes, pažymėjimą.. .pri- 
vald’'t^š!regištriioti’'tifiknnus tvarkančiojristaigojertf Valstybės departamente ' užtariantį-lietuvius. Kėtviriaibd 
vėliau, a0jus rinkamų dienai, Į^siripkta>-pąGius^geriau-1' 
sius kai^Bdtus ^ei^amonis pareigoms.

Kas'fpramokn -angliškai ir susipažmi) su. konstituci
jos-' pagrindiniais dėsniais, tai tam labai lengva išlaikyti 
egzaminus. Yra žmonų, 50 metų pragyvenusių Ameriko
je, ;bet neišmokusių angliškai; Jie gali turėti nuovoką 
apie Amerikoje veikiančius įstatymus, bet dėl kalbos 
jiems susidaro sunkumų. Jie nesupranta teisėjo klausi- 
miį ir negali tiksliai ir teisingai atsakyt. Bet dabar ir an
gliškai nekalbantiems daromos lengvatos. Iš Pietų Ame
rikos atvykųsięjns imigrantams, neišmokusiems anglų 
kalbos, -teisėjai jau leidžia ispanų kalba laikyti egzami
nus ir tapti piliečiais. Jeigu atsirastų teisėjų, kalbančių pirmininko pareigoms. Jis gerai pažįsta lietuvius, 
ar suprantančių lietuviškai, tai gal jie galėtų suteikti pi
lietybę ir lietuviškai kalbantiems, bet mes, rodos, dar ne-

sius ka:

Scrantono kolonijoj, kur Juo’ 
metu gyveno Susivienijimo įkū
rėjas dr. Jonas Šliupas, 23-čias 
Seimas 1908 m. gegužės 25-29 
posėdžiavo ir žygiavo.Miesto ga
tvėmis buvo suruošta iškilminga 
eisena, kuriai vadovavo miesto 
mero įgaliotinis. Dalyvavo šešios 
vietinės draugijos su benais ir 
vėliavomis. Seimą sveikino pats 
miesto meras, vietiniai ameri
kiečių dienraščiai ‘Republican’ 
ir Truth’ lietuvius vadino pavyz
dingais piliečiais. SLA Istorija 
sako - “išgyrė net per gražiai”. -

Antrąją dieną, po posėdžių va
kare vietinė kuopa suvaidino dra
mą Paskutinė Banga ir komedi-

nės Mylėtojų Draugijoje ir vir
šūnėse.

Delegatais į Seimą atvyko a- 
bu Paukščiai — Silvestras ir 
Tarnas, >bei pirmą kartą Bro
nius Baltutis nuo Valparaiso stu
dentų SLA kuopos. Taip pat pir
mą kartą dalyvavo ir F. J. Ba- 
gočiųs, atstovavęs PSttsburgho 
kuopą.

Delegatų tarpe buvo Pranas 
živatkauskas, būsimas Susivie
nijimo prezidentas ir Jurgis 
Gegužis, kuris tuomet dirbo 
Darbininkų Vilties spaustuvėje 
Shenandoah, Pa., bet netrukus 
prisidėjo perimti Keleivį Bos
tone, kuris reformų metu buvo 
pašinas Susivienijimui.,

Slaptu balsavimu-Seimo pir
mininku išrinktas Pijus V. Bir
štonas, vicepirmininku J. Si
manavičius, pirmuoju sekreto- 
riu -F. J; Bagočius, antruoju A.: 
B. Strimaitis. Organui įkurti, 
komisija raportavo, kad .spau
stuvės įrengimas kainavęs $2,- 
742.14. Knygas- peržfūrejusr ko
misija pranešė, pajamų 
mokesčiais nuo -Jotojo Seimo

kongreso distrikte gyvenantiems
atiduoti savo balsą kongreso atstovui.Dęry’i/i§^Įįų.\

5. Richard Durbin Illinois ^gubęrųatoriaus pavaduo
tojo pareigoms. Jis. .yrą. gabus lietuvių kilmės Mttęrikįe- 
tiš, jo motina Kutkute- dar* ir šiandien tebegyvena. St. 
Louis mieste ir padeda sūnui vesti rirkiriu^^kam1 
paniją.

6. Richard J. Elrodą Cook County .šerifo .pąreįgęjns.
Jis visą laika glaudžiai bendradarbiauja su’lietuviais:irįgoms. 
priėmęs saugumo tarnybon virš šimto jąuųų 
daugeliui einančių šerifo padėjėjų pareigas.

į per jnętuą .mioMapįzavp 31. 
Vifo’ ięs. Narių 7t* 
44F, vaikų skyriuje 24§t Prie- 
glaudos ųamui aukų- suplaukė 
$1,113.81 ir šfs fonžis jau turė
jo $3,367.74. Pomirtinių išmo
kėto $7,850, algoms Centro val
dybai $1,1QSUJ9, kitiems admi
nistracijos reikalams $6,700.52, 
Tėvynei leistini,660.21. Turto 
Susivienijimas turėjo $34,420.- 
36.

Vištaliaus reikalu komisija 
raportavo sūnaus Vitoldo Wiš- 
televskio laišką rašytą 1907 
m. rugsvjo 27, kuriame sakė, 
kad tėvo sveikata* gana silpna 
ir vargiai pakeltų planuojamas 
keliones Amerikon ar Lietuvon. 
Patarė palikti ligoninėje ir šel
pti, kaip ikšioL - r .

Literatinė komisija pranešė^ 
kad kalbininkas Jonas Jablon
skis (Kriaušaitis) net į apdrau
stą laišką neatsiliepė leidimu iš
leisti io gramatikos planuota 
antrų laidą, šis dalykas todėl 
nusidelsė ir niekad nebebuvo į- 
vykdytas. Senovės lietuvių tau
tinių spalvų reikalu atsiliepimo 
susilaukta tik iš dr. Jono Šliū
po’, kuris atkreipė dėmesį į sa
vo veikalą Lietuvių tauta seno
vėje ir dabar, kurio’ II tomas 
(pusi. 366) klausimą svarstė. 
Pareiškė, kad karo vėliava, ro
dos, buvusi raudona, kartkar
tėmis su katinu ar lokiu, vidury
je. Kitos vėliavos -turėjusios 
spalvas- mėlynų, pilka, ir bal
tą. Viduryje paprastai, stovėjęs 
sidabrinis Vytis' raudoname Jau
ke. Kęstučio vėliavoje Vytis, 
rankose, turėjęs skydų ir skardų. 
Lietuvių vėliavai pritiktų .jnėly- ? 
na, žalia ir balta jm^tc’s/(Ame^ 
rikos .lietuviai daugiur' tada * 
vartojo mėlynų ir baltų juos*-JO 
tas). ’ r ■ X-

ii HL ilLk:
Komitetas geimui teko men." 

davo priimti Tarno Astramsko— 
parašytąją SLA įstonjįf^ąij 
turinčią “daug svarbios medžia
gos, :refka)iiigQsdik'. literaisri- 
mo ajriirbimb^.Y 

__ a v- _w„ -w
E: <Striinafęio' ir ;Mikp
ko. Premiją .^SO^p^ąžiĮrtatMi-

Delegatu atvyka jau uet 104 iš 
48 kuopų, iš 42 kolonijų. Moterų 
puvo penkios. Pirmą kartą Su
sivienijimo Seime (po dr. * M.’ P. 
Kasakąusko-ĮŠ86 m.) dalyvavę 
čjkagieciai lietuviai gydytojai:- 

Jokūbą&Ęųlis Amerikon at- 
vykęs 18Q4 m. ir 1905 m. gavęs 
Obįcagps Universitete gydytojo 
diplcmri, ir Antanas Zimontas - 
Amerikon aiv^įaįvęs 1900 m. ir 
1^)7 m.. /Illinois Universitete 
baigęs .'įąptįšto Jnokslus;’ YSiąn 
abu „,-.VX5ranaus-■ .
^5 ? Zimbritas buvo Tėv^ ęivienijimo ūgį. Naujų fcaoR[gautą lietuvių kaihlfe QrS&Mi- 

■— j —— - - ■ - ką komitetas, autoriaus ^praš-y*
Lietuvos, fę2cąĮūsjr\prižade  jo daryti viską, kas bus jo

:u:

^A^ū* ’ EHevui; Iš''VišteHauš T j

draugijai Vilniuje. - j į
Rankraščių gramatikos, -arit-— - 

metikos ir lietuviu’; Eteri t urbs— 
vadovėliams komfifetas ripor- 
favo negavęs, bet kun. J. Žilin
skas pranešęs, kad ^Vilniuje

7. George W. Dunne Cook apskrities komisijonierių I tariam -balsuoti-j® tubs’kanjjįdatųs, kurie yra informuo* 1908 mety PFa$?£je susidaręs 
.ti apie nelemtą lietuvių tautasjoūklę ir ryžtasi padėti lie-

8. Tom C. Hynes, Illinois seimo pirminyi^ iŠ riisųjpęime'stos komunistinės yer- “.emS
apskrities asesoriaus pareigomis. Jis supraųį ^pąyęrgį^iįęs. * ** ' ........ ", (įus..dau@au)

galioje.
Stanley (T. Kųsper Copk apskrities clerko -paręi-

Visame dtrašie patarianįe balsuoti už lietuvius, kan
didatuojančius "valstybės ar ęaviyaldybės pareigoms. Pa

į
į

t • - • ’ TĄ-. ...

kalais kreiptųsi į Bažnytinio Komiteto pirminin
ką, kunigą Valentiną Kamaitį.

DOVANA NOTRE DAME VIENUOLYNUI 
1956 metų rudenį, minimo komiteto posėdyje

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
_ Į ■- * - “ -= * *

(Tęsinys)

Kita didžiulę išvyką -Bažnytinis Komitetas prisiminiau, kad netrukus sueis dešimtmetis kaip 
suruošė tų pačių metų rugpiučio 18 d. Jos kasi- Manchesterio lietuviai katalikai, naudojasi Sis- 
nmkas Juozas Lekys pasiūlė aplankyti stebuk- įer of Notre Dame koplyčia, net už švaros palai- 
lais pagarsėjusią vietovę Holywell, šiaurinėje kjnną vienuoliams nieko nemokant.
Vali joje. Komitetui, pritarus jo sumanymui, Le į.us sav0 pa(Jėką, siūliau vienuolėms įteikti nor. 
kys suorganizavo visą autobusą žmonių. Ta pa-isjmbolinę dovana, kuri koplyčia lankantiems ir 
čia proga okskursijos dalyviai aplankė žinomą po daugel metų įsimintų, kad‘šioje koplyčioje

Kad išreiš-
“S

vasarvietę Rhyl. Dalyviai buvo patenkinti, prašė 
ir ateityje daugiau ekskursijų ruošti. Tada pa
siūliau aplankyti Glasgovo lietuvius per ateinan
čias Velykas. Važiavome traukiniu ir tos Vely
kos mums visiems paliko neišdildomą įspūdį. Bet 
apie tai prisiminsiu vėliau.

kadaise lankėsi lietuviai ir meldėsi savo kalboje. 
Turėjau omenyje pastatyti vienuolyno kieme, jei
gu įmanoma, kad ir nedidelį “smūtkelį”, pakelės 
lietuvišką kryžių. Jeigu seselėms tokia dovana 
priimtina, s’ūliau tartis su lietuviais “die'dir- 
biais” dėl tokio kryžiaus padirbimo’.~

Sekančiame posėdyje kun. Kamaitis. pra
nešė, kad kalbėjęs su vienuolyno viršinnke. Ji 
sutkusi priimti Jietųvių dovaną, jeigu ji bus ir 
naudinga. Pasirinkimas dvejopas: kunigo litur
giniai rūbai — šilkinis arnotas, arba du misingi
niai gėlių stoviai, trijų pėdų aukštumo. Komite
tas pasvarstęs ir apžiūrėjęs kataloge išvardintus 
ditus dalykus, nutarė nupirkti ir padovanoti ar
notą.

Kadangi po šito nutarimo nebetoli buvo Ka
lėdos, nutarėme, kad Bažnytinis Komitetas klu- 

jaį, kad ateityje lietuviško kryžiaus ir sklypo rei- bo katalpose surengs bendras Kūčias. Vyriau-

Po paminklinio kryžiaus pastatymo, ener
gingoji DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 
pasitraukė pailsėti. Naujai valdybai (pirm. D. 
Damauskas) tuomet atrodė, kad-lietuviškų ka
pinių kampelis, jo tvarkymas, o tuo pačiu ir pa
minklinio kryžiaus išlaikymas bei priežiūra ge
riau tiktų Bažnytiniam Komtetui. Tik jis pagei
davo, kad atsakomybės perdavimas būtų pada
lytas formaliai, pasirašant perda rimo — priėmi
mo aktą. Nei rukus tas buvo padaryta ir DBLS 
skyrius pranešė Mostono kapinių administraci-

i
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šiojip^ūti sųt^p įuzefa Venckįęnė. nešė prie,scenos ir sustojo. Manpasakius trum- 
Jai talkininkavo Marytė Gabųtienė, .Ona'Mare-’"" "*J- J------  ........
rpftį^ie, ’ ĄJdopa .Lekiępė i|r ^epiaitaitienė.

Kjį^ paistas puikai pąijipštasjir sta
lai buvo apį^uti'.ęląiMį^a:kaip ' dvylika tradici
niais Kurių patiekalais." Dalyvavo 56 žjnonės. 
Ypač dėkingi ir patenkinti buvo viengungiai, 
kurie tokįas Kūčias jau šenai nebuvo valgę, ši 
graži mūsų tradicija jiems priminė gimtuosius 
namus ir artimuosius, likusius Tėvynėje.

Tą vakarų perėjau šalę šų aukų lapu, sese’ 
lėnj.s.(J.0YąŲ.ąi, piękt.U .surinkau 23 -svarus. ’Per 
Naujų Metų sutikimą, per sausio ir vasario mė
nesius surinkome dar 27 svarus ir už surinktus 
pinigus, per kun. Kamaitį, kaip tokiuose daly
kuose nusimanantį, užsakėme gražų arpotos 
komplektą.

Dovanai įteikti pasiripkpme 1957 metų r ge; 
gūžės 6 d. Tai Sister of Notre Dame vienuolyno 
įsteigėjos, palaimintosios Julijos Billart šventė.

.Vienuolyno salėje, po lietuviškų pamaldų su
sirinko visi pamaldų dalyviai ir vienuolės su sa
vo viršininke. Salės gale išsirikia vo tautiniais rū
bais apsirengusios Eetuvatės.-Elytų Venckutė ir 
Irena šneliūtė vienoje pusėje, Bernardeta Navie 
kaitė ir Birutė Gferdžijlnaitė kitoje tako pusėje. 
Visij priekyje Irena*J¥kubait$tė£su sayė^brMiu- 
ku Vytautu. Jaunimas, nešdamas ištiestų amo- 
tos komplektą ant rankų, lėtu žingsniu perėjęs 
salę, risų susirinkusiųjų akyvaizdoje, dovaną at-

-pą .žodį, dovana buvo įteikta seselėms.
'Vienuolyno viršininkė savo padėkos žodyje 

lietuviams užtrino, kad vienuolyno koplyčios 
durys jiems ir jų mielam kunigui Kama'čiui vi
suomet bus afjdAroš

Bažnytinis Komitetas atnaujino dar kitą 
gražų paprotį Manchesteryje. Tai gegužinės pa
maldos. Gavę klubo valdybos sutikimą, bibliote- ' 
kos kambaryje padarėme mažą altorių su Dievo 
motinos paveikslu ir gėlėmis. Ąltorėįio puošimu 
Čia daugiausiai rūpinosi mano žmona, Juzefą ir ‘ 
Aldona Lakienė. Atnešdavo gėini ir kito§^ųtgr 
rys, iš kurių labiausia’ paminėtinos Valeri ja Pal- 
kimienė, Valė Songailienė ir Ona Marefoftįęnė.

Nedideliame kambaryje žmones tokių pa
maldų metu nesutilpdami, stovėdavo net ųž du
rų, koridorįuje it ant laiptų. Dažniausiai daly
vaująs kun. Kamaitis pravesdavo Laūretaniš- 
ką Litaniją giedojimų. Pabaigoje visi traūįda- 
vome nepamainomą gegužines giesmę Sveika Ma
rija, Motina Dievo, iš dangaus duota naujoji 
Ieva. * ?"IT'

(B.us flaĮjjzįaji)
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DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
644» So. Pulaski Rd. (Crowford 

Mod I cal Building). T»l. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatoiltepia, skambinti 374-8QP4.

IHKSTV IR ŽLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telert. 695-0533

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

193ST S. Hinhelm Rd., Westchester, IL.
VALA.>fDOS: 3—3 darbo dienomis ir

Tot: 562-2727 arba 542 2728

ST. PETERSBURG. FLA.

PUNTUKAS ANYKŠČIUOSE

Šių melų spalio mėn. 21 d 
Si. Petersburg įvyko Jungti
nių Tautų (UN) 33 metu įsikū
rimo minėjimas. Flor’dos ats
tovas į U.N. yra Paul Johnes, 
kuris tų paradų ir surengė.

Lietuviai, latviai ir estai nu-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI ‘

"Dievas yra dvasia ir io garbintojai turi garbinti jį dvasia k 
tiesa". — Jono 4:24.
Reikia nuolat pUirnintj, kad Dievas, kurio akivaizdoje mes esame, yra 

dvasinė esybė, turinti neribotą galybę. Jis pažįsta mūsų mintis ir visus 
širdie*, sumanymus; todėl tikras ir jam patinkamas garbinimas turi būti 
darytas iš tikros širdies, dvasioje ir tiesoje. Esamuoju laiku nėra daug 
tokių, kurie taip daro. Ateityje, Tūkstantmetiniame amžiuje, kuomet Dievo 
pažinimas bus visuotinas ir kuomet visa žmonija bus išgelbėta iš "nuodėmės 
ir palaiminta, pradinis Dievo meilės įstatymas bus vėl parašytas žmogaus 
širdyje. Tačiau vertais ir tinkamais gauti amžinąjį gyvenimą bus pripa 
tinti tik tie, kurie klausys ir garbins Dievą dvasioje ir tiesoje.

IV. KAITO TYRlNtTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

pauJdiis.

Taip bešnekučiuodami priva
žiavome Baltstogę Ten pusę 
traukinio, atkabino, o mes liku 
šieji pradėjome riedėti link Su
valkų. Vėl tie patys vaizdai. Kai 
kur dar vis matyti ir šiaudinių ’ 
stogų, o nauji trobesiai jau sta
tomi iš jfytų. Atrodo, kad Len- sPren(^ė parade nedalyvauti 
kija greit bus mūrinė. Mat vai- ues Jungtinėse Tautose neplė- 
džia medinių namų nebeleidžia vėsuoja mūsų laisvės vėlia- 
statyti, o tjk iš plytų arba ce
mento Uokų.

»v , AAivuja uaivvuoviL,
Privažiavom Augustavo gražų patriotė> kuri kiekviena proga Į 

lieknų pužų mišką, o tarp tų miš kovoja QŽ Lietuvos laisv?> su. 
kų gražūs ežerai Mano kelionės galvojo ŠJOSe ilki!mėse pa r
draugas sako, kad eta is visos ikšti prol reikaiaujant
Lenkijos suvažiuoja vasarotojai, j ietuvos k kit Pabal;ijos kra 
tik si vasara nepalanki vasa
rotojams bei žuvautojams, nes. 
beveik kas dieną pa? y j a. ir oras^ 
gana vėsus. Toliau matėme pas1 
tatytą ištisą palapinių miestelį.! 
Pati valdžia jas pastatė ir iš- 
nuomuoja vasarotojams bei mo 
kinių ekskursijoms. Tačiau šią 
vasarą jos buvo beveik tuščios. 
Dar vieną gan įdomų vaizdą ma 

•čiau — tai netoli gelžkelio paso 
• din tose bulvėse prikaišiotų viso

VOS. r

j JAV gimusi ir augusi lietu* 
*vč Viktorija Jakobson, didelė

štų laisvės.
Didelį plakatą su užrašui 

“U. N. give freedom to Lithu- 
; aiiia!”, nešė dail. A. Rukšlelė, 
ALTo skyriaus pirmininkas 
ir J .Valauskas, BALFo sky
riaus pirm. Paskui plakatą ne
šė vėliavą su keturiais juodais 

. kaspinais, primenančiais mū 
sų tautos vergiją, Al. Babilius, 

. ir tautiniais drabužiais pasipuo 
kių baidyklių. Aš maniau, kad ^^ V; Ja^bson, Dr A Va
tos baidyklės paukščiams nubai ‘f.’ ir T. Liut-

VA agal susitarimą. uždsTyU trei j---------------------------------------------- —------------------------------- idant Penulest4, ^t kl^-c’
| VIKTORAS GALECKAS jis paaiškino, kad jos pastatytos į Daugelis parado ziurpv-u a t-

TT-T-tT tzxit • ta zs n t ttr i t tz t t t-tt . -5617131115 gąsdinti, kad bulviu kreipė dėmesį į lietuvius ir

KELIONE PO SUVALKŲ TRIKAMPI , !>’oi°T z esą daug privisę. Stebėjaus abe ■

*£U — BE 3-5393

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

*'^07 W»«t 103rd Str*} 
Valandai pažai nuitarlma.

D R. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
261i W. 71 St. TaL 737-51-*?

Tikrina akis Pritaiką akining ir 
“contact lenses'”

Mažeika# Evans
.C J , • . . - « •

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

TęL 737-8601

"-''inkšto.>osu®.rt 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST (3rd STREET 
Vai antrai. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—i vai rak , 

Ofiso hlefj 776-*SS0
Razięanci^ teJ-L: 44£ 5345

(Tęsinys)
smulkūs ūkeliai, gyveną ne kai 

i Atsibudau tik 8 vai. ryto, pas- Į muose. bet jų žemė siaurais ii-. 
| kambinau į administraciją, no-1 gaiš rėžiais išdalyta, kuriuose au 
rodamas sužinoti, kada išeina I ginama visokių javų. Pasėliai ir 
traukinys į -Suvalkus. Pasirodė, daržovės labai vešlūs, nes gam- 
kad paprastas traukinys išeina ta šią vasarą nešykštėjo lietaus, 
tik 1 vaj. po pįet. Turėdamas lai žmonės kruta, dirba: šieną ar

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR -MIRURGAS

8*ndra praktika, «per> MOTERŲ lipas, ko dar priguliau, -o 11 vai nusi bobfus su dą’giu pjauna, kitur 
Qfi»* 2652 WEST 5yfh RGET j - -

■ *• * < k• - . ■* » » C » - , r . ,

» ’' - Tel. _PR 8-1223 -> vaiį ’”įįį vienu ■profesorium iš j arklių tempiama, kitur ir, trak- 
OFISO VAL: pirm.- anų&d^ trečiad Krokuvos, kuris sakėsi atvykęs; toriumi. Neteko matyti nė ma- 
ir penkt. 2į-4.ir 6-8 vaL vafc. šLŠtadie- j 
uiais 2^4 vaL popiet ir ’kitu laiku

-pagil susitarimą-

Paradas sustojo Viliams par 
ar kolūkių nebuvo matyti. Vis arSi ukrai bli°* ke, kur scenoje plevėsavo U.

N. vėlia\«^. Lietu v'-ai sustojo 
žemai iš šono. V. Jakobson lie 
tuvius supažindino su Ameri 

! kos Valstybių Organizacijom 
A W. McGee ir jam 

l lietu- 
i buvo 

Kodėl Lie 
Tautų Ly-

Taip ir privažiavom Suvalkų* 
priemiestį apstatytą naujos sta-i 
tybos blokiniais namais po kėlioj atstovu q --- - - •

buvo paaiškinta Todėl
Jam 

• r. ą

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
A- ■ " * ' A ' ; . -* • _ .* V

SENIAUSIA .IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGAcagoje. Tik juose mažesni bute
liai, vos po 3 kambarius, kuriuos 
išnuomoja \abai pigiai darbinin 
kams, o taip' pat ir pensinin
kams. Į - Suvalkų stotį įvažiavo
me jau temstažit ir lietui purkš 
nojant. Atsisveikinau su savo:

r su- • 
sitikti Seinuose Šv: Marijos atlai j 
duoše’ Dar kitas ^traukinys ture į 
jo išeiti už valandos į Trošku-

i vi a i protestuoją.
duotas klausimas: 
tu va. buvus: Laisvu Tautų Ly
gos narys dabar negali priklau 
syti Jungtinėms Tautoms,kaip 
laisvas narys?’.

Į tai savo visoje kalboje am 
basadorius net kęttfris sykius 
minėjo Pabaltijo kraštus ii 
pasakė: ‘tiricluvos, Latvijs ii 
ė^tijos laisvės problema neiš“ 
išspręsta, bet neužmiršta”.

! Tos dienos žiniose tęlevį- 
I^omet} z^ns stot^s ro<lū lietuvius, žy^

Dalyvė

leidau žemyn Užkąsti. Pusryčia- su pjaunamąja mašina; vienur 
vau su vienu profesorium iš; arklių tempiama, kitur ir, trak-

į konferenciją. Tai labai malo-! žiausio ėemės sklypelio neapsė- 
nus žmogus.Sužinojęs, kad,esu, to: net' geležinkelio pakraščiai x .
turistas iš Amerikos, patarė man ! buvo bulvėmis: apsodintį- Pa- . ~ e ‘^me
aplankyti istorines' Varšuvos vie [ klausiau bendrakeleivį, kuris 
tas, kurias smulkiai -surašė į,-mokėjo ir lietuviškai,.-nęs buvo, 
mano bloknotą. Padėkojau, paža ūkininkas nuo.Seinų, kodėl;ne- ,z, L , 
dedamas tikiffl.jas aplyti ki- .pątyti nS..maz»ąųs^.^esr ^9-^Kau riaukinv^ ne- 

port;, ir t £. tą karta.. Viešbučio.,tarnautojąs-j^Ho neapsėto. Jis aąąn paajšįi- J
SuradoI.ieiei^:tork.'.važiavo_įLnb;..kad..valdžia  ̂ ......................
aerodromą, tai pakeliui ir manejrmą.nepalikti neapsėtos giuojanėius su plakatais,
pavėžino į C^nralinę geležiu kęŲo,.  ̂kitaip; j je' būsią .'nubausi iki žer?^5 r
^otį kuri yra’ ja* naujos staty^ęs.ątėHųmo. JZhiokl^ -valdžiai i _____________ '
bos didžiulė Ir,; gana moderiju .-labai didelės^jįąvų, bulvhh’^v^-•— Ji?S*i
Tik spėjau nusipirkti bilietą į pieno ir gyvuliu. O kad geriau .- vežti į gerą j - -. - >
Suvalkus, atomatiniais-laiptais viskas augtų, valdžia pigiai par-^68 ' ls nu'v^ze‘I naujai pas 4 J 
nusileidau žemyn' ir šUra’dau nu duoda-trąšas, trie rudenį už jas 
rodytą peroną. Traukinys į Su- atsiskaito. Taip ka1bos mezgėsi 
valkus kiek pavėlavo, nes tai bū be ga)o su lietuvišku nuoširdu- 
vo 'lokalinis, stojas kiekvienoje mu. žiūrėdamas pro langą, pas 
stotelėje. Kadangi neskubėjau, 

į tai tokia kelione buvau patenkin

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

Telefonas 523-0440

0KlliOP£DAi>-?K0TEZLs"rAS 
A / Aparatai - Protezai. ik«»- 
GTh dažai.-Sp«:i_„ _

(Arch Supports ir L £.
V|L: 9—4 ir fi^tadiemais 9—T 
2t50 West 6frd SL, Ch ica®< #£ 60629

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Laidimai — Pilna a parieda 
...ŽEMAKAJNA * - 
' R. iTRtli'A's 

tiri. Ma S-l»63:

rlGHT^HEAPT DISEASt

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

. tątytą aukštų .^(International i 
Hotel) pastatą. Atlikęs registrą; 
ei jos forma umusr §ayau kam-

MOVJNGf
Apdraustas porkraustymas

ANTANAS VILIMAS
TjL 37Žffi6

brinkęs. Palikus^ priemiesčius, 
prasidėjo kaimai. Didėlių * u^ų

tebėjau du garnius pabaly sty- 
pinejant, o toliau ant šiaudinio 
stogo matėti ir jų lizdas. Msdo- 
nūs jausmas nusmelkė širdį nė 
mačius jų tiek mėtų. Juk tai

gražiais įrengtais su visaip pato- 
g^maisr, net ir su radiju. Restp- 
rėne šip/to užkandas ėjau ilsėtis, 
tik " mano • nSsterejusi’ ištinusi

GIVE HEART FUND.

koja nedąvė ramybės.
Bus daugiau)

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
1410 So. 50th Ave., Cicero 12 ’

P Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

RADyąijĮUAaos valandos 
Visos progįr»mos H WOPA, 

VČKL Idt A. M. “ 
t-C 3 ' ai ♦

Lietuviu kalbi: kasdien nuo pir- 
inadteifio ' HL penktadienio 3:00 
—3:3D' vai. popiet ^ėštadieniais

Vadėje Aldona Datarue
TftfoC: HEmtock

7159 So. MAPLEWOOD AVI 
^^ieAtSd/KC <06ir^

? > C c m w n

Didžiausias kailių
pM VtaftJftMU 

9U®"
* "Ohiaa|*oJB ’ * ——«si

LNcrmaną
RKauršteina

* Jei žinote fumanfcu kurie 
galėtu užsisakyti Naujienas, pra- 
iome a«dų«U jų adrėsus' Mea 
jiem* aiųsime fc^aujiena* dvi >•* 
vaite* njempkamąL

Pies arey meals are rich and
popular desserts, and it is traditional In many homea'to have at 

r least two different kinds ao family and gueste may have a 
choice — or a diver of both. Pumpkin, mincemeat and pecan 

» are favorites. A refreshing addition to the pie desserts is Frosty 
I Cranberry-Orange Relish Pie, an easy-to-prepare delicacy.*

Packaged thawed frozen cranberry-orange relish, marsh
mallow* and sugar are combined and heated in a saucepan 
until the marshmallow! melt. Cool and foM into' whipped 
cream. Finally the scrumptious mixture is poured into .a baked 
tender, flaky pie shell. Frosty Cranbėity-Orange Rebsh Pie can 
be prepared ahead of time and frozen, so there is no last 
ipmute rush or fuss.

‘ Frosty Cranberry-Orange Relish Pie
” Yield: 9 inch pie * * *

full-sized marsh mall owl 
cup sugar
cup whipping cream or 6 
ounce can evaporated> 
milk, driBted Z*v- 'TLi tv I '■

The Lithuanian-American Democratic 
Organization For The 

State Of Illinois

H0NQRS AND ENDORSES THE f 
FOLLOWING DEMOCRATIC CANDIDATES. I

We would like you, your family, and. friends j. 
to vote for these leaders J

N A KI A !;

Chkajtx
Lietuviu
Laiiotuvių
Dire Ktori <
Aseociacijos

) AMBULANCE
PATAMAXX
MAS DIENĄ

;r IR'NAKTr 
i[ *
T TURIMI
A KOPLYČIAI.
S VISOSE MIESTO
!j? Oalysr.

Baked 9-inch Swift’ning/ 
/ Jdrel Shortening pie 

shell
10 ounce package frozen

> cranberry-orange 
relish, thawed

20 
y<

Combine relidį marshmallows ąnd sugar in heavy saucepan. 
Cover and heat slowly until marshmaBows melt. Stir occasion
ally Coot Whip cream or milk fn ft chilled bow! tmtR stifx 

form. Fold into rebch mixtme. into coohed baked 
for freezing. M erring tane, remove pie from

Mike Bakalis — Governor 
Roland W. Burris — State Comptroller 
Francis Butler — Judge 
Jerome A. Cosentino — State Treasurer 
Ronald J. Crane — Judge of the Circuit Court 
Richard M. Daley — State Senator 
Alan J. Dixon — Secretary of State 
Sandy Dorgan — State Representative 
George W. Dunne — President, — 

Cook County Board of Commissioners 
Dick Durbin — Lieutenant Governor 
Richard J. Elrod — Sheriff of Cook County 
John Fary — United States Congressman 
Michael Getty — State Representative 
Tom C. Hynes — Assessor of Cook County 
Richard J. Kelly — State Representative 
Edmund E. Kornowicz — State Representative 
Stanley T. Kusper County Clerk of Cook County 
Michael Madigan — Slate Representative 
John Mai tek — State Representative 
Anthony Montelione — Judge of the Circuit Court 
F:ank R. Petrone — Judge of the Circuit Court 
Edward J. Rosewell — Treasurer of Cook County 
Martin Russo — United States Congressman 
Alex Seith — United States Senator 
Richard J. Troy —- Attorney General 
Anthony Vacco — State Senator 
Harry ’Bus” Ycurell — State Representative

Stanley Balzakas, Jr., President 
Co-Chairmen

Joseph Kata us kas, Jr. 
Al Kumskis
Julius Kuzas, Jr. 
Harry Petraitis 
Kazys Sidlauskas 
Charles Zulanas

ANTANAS- M. PHILLIPS
TOMAS ER LAURYNAS LABANAUSKAS

(307 So. LITŲANICA AVENUE. Phone: YArrii 7-3441

BUTKUS - VASAIDS
144S So. 50th Ave., Cicero, HL Phone: OLympie 2-1003 , 9 * i t , t t .« •* t $ < '*y

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette M57X

GEORGE F. RUDAflNAS
SS19 So. IĮTŲANICA AVE. TeL: XArtc 7*1133-113t

Ray- Anderei rus 
Adolph Biliūnas 
Al Brazis
Charfeg Beacham 
Joseph Butkus 
John Galnunas

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACIAWIQ

2424 WEST 69tii STREET REpibllc 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE Vilkini* 7-4671.

110*28 SOUTHWEST HIGHWAY, Peloe Silk, 1AL >74-4411 
________ ____ ... -

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTKD STREET Phene: TArte 7-lfll

< MAUJifK^ CHICAGO a, UX Wednesday, November 1,-1978:
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DABAR, NE RYTOJ!

lapkričio men.

2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

mokykla

Naujienoms reikalingas

Adresai lefonu

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardai

Adresas

PiTardė ir vardai

■■MM

JAV LB Cicero 
apylinkės Balius

PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI 
Iš BALFO SEIMO!

Pardrriaii it Taifcm 
N4C wist rrtHT

Baro šeimininkas K. Lazinka 
turėjo daug prakaituoti ne tik 
supirkdamas ir atveždamas į sa 
lę visas barui reikalingas gėry
bes, bet ir visa vakarą dirbda
mas už baro. Jam talkininkavo 
S. žibutienė ir A. Skopas. Baro 
tarnyba savo sunkias pareigas 
atliko labai gerai. Galima šaky 
ti, kad baliaus sunkiausią naštą

vuoti šiais telefonais 
arba 847-5327. Banketo 
skiriamas lietuviškiems 
lams remti. Pr).

Crush 
all smokes 
dead out

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

UH Frank Zapolis 
POtVk W.TSfh n

GA M454

tig Almino su 
ir Keblio su

NAUJIENOS1 KIEKVIENO

DRAUGAS IR BIČIULIS

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skai' 
tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnu pavyzdžiais, platinant šį seniausią .Amerikos lietuviu dienraštį 
fu juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos ’Išeivijos 
taip pat pavergtos. Lietuvos ?r jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku reį 
kalą renesanso. * ■

tą ir šiltą maistą. Prie kavos 
įvairių pyragaičių ir pyragų, mo 
terų vadovės paprašytos, prike
pė ir paaukavo baliui, kuopos

Yenecuelos Lietuvių Draugija 
rengia Rudens banketą š. m. lap
kričio mėn. 11 d., šeštadieni, 
šaulių namuose, 2417 W. 43 St. 
Veiks Laimės šulinys, šokiams 
gros geras orkestras, šilti ir šal
ti patiekalai, pradžia 7 vai. vak., 
auka $8 asmeniui Vietas rezer-

NAOJ1ENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 6060t

kad Balfo sei

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

Pavardė ir vardas______________ —

Prenumeratos pratesimo, užsakymą, bei galimą skaitytoją reikliam* 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

’PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS 'TERMINAMS 
(B 7 EMA IS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOK ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

776-3727 
pelnas 
reika-

Namal, Žtmi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALK

• Platinimo vajau* proga, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
žinimui nemokamai be jokią įsipareigojimu.

• Iš anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ ' doL

Pavardė ir vardas ________________-___ __ ________ ________________

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto loldimt, 
Dirbu Ir užmiesčiuose jmtt, H- 
rantuotal Ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

TeL 927-3559 \ v.

M ilMKUlZ^c 
Notary Public <

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

šymai ir kitokį blankai.- _;

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkę Ir Darbininkly

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

DELIVERY MAN WANTED

Pay day every day. Immediate open
ing. Flexible hours. Be your own 
boss. Our people make $100 plus per 
day. Elk Grove area.

Call 364-1340

PETRAS KAZAN AU SKAS, Prez’dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-7747

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

Pradedamas štai Balfo XIX 
— jo seimo posėdis. Balfo va
dovai sukviečia asmenis prie 
garbės stalo. Sėdi žmogus sau 
salėje ir žiūri į garbės stalą ir 
stebiesi, ar tu esi Balfo suvažia
vime ar Draugo metinėje vaka
rienėje. Betruko 
savo skatikais 
Striptyzu.

pavardžių nežinau, tai neminė
siu kad nė vienos, bet joms vi
soms priklauso kuopos didžiau
sia padėka. Nors maistui paga
minti buvo pasamdyta šeiminiu 
kė, tačiau moterų vadovė vis 
vien turėjo labai daug darbo. Ji 
viską afrko kuo puikiausiai ne 
siskusdama ir su šypsena.

Kuopos iždininkas J. Dekeris 
daug darbo turėjo platinant įė
jimo biletus, už juos atsiskai
tant su platintojais, ir bendrai 
vedant visą baliaus atskaitomy-

—Ponia Ona Rukšėnas iš Mar 
quette Parko, įteikė penkiasde 
šimt (50) dolerių Naujienų 
paramai vietoje gėlių vainike 
prie a. a. John G. Evans Sr. 
karsto bei kapo: Dėkui. Mes vi 
suome minėsime John G. Ėvans 
Sr. geru žodžiu, nes jis savo 
reikia to nusipelnė.

— Elena ir Juozas Bagdžiat 
iš Marquette Parko, sveikin 
darni Naujienas 64 metų sukak 
ties proga, įteikė ?25 auką jiį 
leidimui paremti/ Dėkui.

— Dr, Leonas P. Šulas? dir
bąs Masonic ligoninėje rezi-

kurie j nu leidimui paremti. Dėkui.
— JAV (R) LB Marquette 

Parko apylinkės valdyba i 
nariai sveikina Naujienų Re 
dakciją 64 metų sukakties pro 
p-a ir linki nenuilstamai ateitv o 
tęsti savo darbą, informuojant 
visuomenę teisingais ir teisybės 
žodžiais dienraščio skiltyse 
Daug sėkmės Naujienų Redak
cijai ir štabui. Linkėjimus, kar 
tu su $25 auka, perdavė Vykd. 
yicepirm. L Bagdžius.

— Jans Gir d zi imas iš 
Pier, Mich., banketo bei 
nes proga atsiuntė $1 
Algirdas J. Jonys iš 
New Jarsey, atsiuntė

VJS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

zkaltyti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio. 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg. FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu. 
Žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsą namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kuriu vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujieną piknike. f-

Union 
sukak 
auką. 

Delanco,

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

• Platinimo ^vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujieną 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_______ doL

— — —- —— ’ »JĮ. Įį,

Pavardė ir vardai _________ __________________________ ’_______

PUNCH PRESS OPERATOR 
TRAINEE

To be trained on our small punch 
presses. Must speak, read English. 
Excellent benefits including dentaL

AMERICAN GASKET 
& RUBBER CO.

9509 Winona, Schiller, Park, III.
Apply in person or call: - 678-3550

ADVOKATAS 

CHARLES P. KAL & Associates 
2649 West 63rd Street, 

TeL 776-5162
Trečiadieniais iš anksto susita

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

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metų, patarnaudama klientams.

NAMAS — SVAJONE: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptume, 3 automobi
lių garažas, du balkonai, patio. Mar
quette Parko centre.
MŪRINIS BUNGALOW, 3 miegami, 

grąžini užlaikytas, S34.000.
v NAMAS IR TAVERNOS - SVETAI
NES biznis. $80,000.

.MŪRINIS NAMAS. Didelė taverna, 
apie 200 svečiu salė, 2 butai po 6 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

MAROUrrri GIFT PAKILI ItKVICa
W. W. Ckte»»e. IIL — T»C WA S-VIT

1133 S*. M. tIU «««•. — T<
V. VALAMTINAT

MACHINE OPERATOR TRAINEE

To be trained on our grinding and 
slitting machines. Must speak, read 
English. Excellent benefits including 
dentaL

AMERICAN GASKET
& RUBBER CO.

9509 Winona, Schiller, Park, 111.

Apply in person or call: - 678-3550

SIUNTINIAI I LIETUVA 
MARIJA N0REIKIEN1

ms Weit SMi St, Chicago, III 80629 • TeL WA S-2787 
KTM rOiler fvelrtu

MAISTAS 11 tUROPOS IANnfLIU.

— Saudi Arabijos karalių 
Chalib labai dėkingas valsty
bės sekretoriui Vince už at$i- 
lankydą į Cleveland© ligoni
nę ir informavimą apie pastan 
gas siekti taikos Artimuose Ry 
kiose> ’

STORE MANAGER

Experienced meat cutter and produce 
clerk with delivery after 3 O’clock. 

Immediate opening.
Call 524-0310

SAM'S SUPERMARKET

OAK PARK

PRINTER—OFFSET

2 years experience on A3. Dick 
350-360 for loop printer. Excellent 
company benefits. Good transporta
tion.

346-8082

Jau 34 metai, kaip bendras 
visų Amerikos lietuvių įsteigtas 
šalpos fondas rūpinasi į vargą 
ar į nelaimę papuolusiais lietu
viais. Visų pažiūru ar įsitikini
mų' lietuviai (išskyrus komu
nistuojančius), rėmė, skyrė au
kas tam fondui. Ir ačių Dievui, 
iki šiol didesnių nesusipratymų 
nebuvo. Atskiri nuotykiai, ge
rai valiai esant, buvo greit išly
ginti , ir bendras darbas nenu
kentėjo.
'Ir' siais-'metais seime buvo 

malonu sutikti tuos' nenuilsta
mus' Balfo darbuotojus, kurie 
nepavargdami organizuoja Bal
tui rinkliavas ar parengimus. 
Jie atvyko čia, Čikagon, iš toli-f 
mųjų vakaru, Kalifornijos, ar J 
iš Rytų, Bostono, ar New-Yor-J 
ko, ar iš pietų, tos saulėtos Flo
ridos, kad apsvarstytų aptartų 
ligon ar vargan patekusio ar o- 
kupanto nuskriausto lietuvio 
šelpimą. Daugelis jų Balfe dar
buojasi be pertraukos jau nuo 
1940 ar 50-tų. O buvo atstovų, 
kurie Balfo’ organizacijoj dirba 
nuo pat jo įsteigimo, nuo 1944 
metų. Tai p. Elz. Paurazienė iš 
Detroito, šiame seime buvo at
stovų, kurie jau mumis rūpino
si, mus lankė, mums dar sto
vyklose Vokietijoje tebegyve
nant.

Aš manyčiau 
muose. Balfo suvažiavimuose, 
prie garbės stalo būtų pakviesti 
nusipelnę Balfo darbuotojai. Be 
to, Balfo’ vadovai neturėtų ig
noruoti kitų grupių, kitų paži
ūrų ar įsitikinimų asmenis. Kaip 
būtų bloga, jei Balfo vadovai 
užmirštų bendradarbiavimą su 
visų pažiūrų darbuotojais ir 
pradėtų eiti tais slidžiais keliais. 
Ignas Petrauskas

nė. J. Dekeris ir K. Lazinka. Be deniu, įeike $20 auką Naujie 
to, visi kuopos šau/iai-ės, 
buvo paprašyti atlikti vienokį! 
ar kitokį darbą, be jokių atsi-j 
kalbinėjimų tai mielai attiko. 
Bendrom sutelktinėm jėgom yra Į 
atliekami dideli darbai, o jėgom i 
skistantis-rezultatai gaunasi nei 
giami. 

|Į ■■ r Į I* —■ ^Rll >
Programos paįvairinimui buvo 

gėlių valsas. Turtingą dovanų 
paskirstymą, kaip visuomet, pra 
vedė A. Markauskas. Nuotaikiu 
gam A. Markausko, orkestrui gro 
j ant, šokių mėgėjai turėjo pro
gos pašokti, o kiti, prie stalų 
arba prie baro, linksmai drau
giškai šnekučiavo.

Alį. Gailius

— Marijos aukšt. 
bus atdara suinteresuotų bei 
apylinkės gyventojų apžiūrė
jimui lapkričio 5 d. 2—4 vaL 
popiet. Bus rodomos naujo, 
mokymo priemonės bei moky
mo ir auklėjimo sąlygos.

— Kristlna PauUukevičiūte 
yra IV Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso kultūrinių pro 
gramų komisijos pirmininkė 
Susirašinėjimas su Toronto an 
sarublių Atžalynas ir su Volun
gės dainininkių grupe, taip pat 
suT Balfimoaės lietuvių sambū
riu Malūnas dėl dalyvavime 
programoje Anglijoje ir Vo- 
kietijoje.

_— Dali. Jadvygos. Dobkeuv 
ciūtės - Paukštienės ( darbų pa
roda bus lapkričio 17 — 26 d. 
Jaunimo centre-

B “LIETUVOS AIDAI”
n, KAZE BRAZDZ10NYTE, I PROGRAMOS VED*JA
Vy Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vaL

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

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

D t M I S fcO
42—18 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $9t pusmečiui airtomohlBe 
Liability apdriodiHm p^njnkami 

Kreiptis- _ ..
A. L A U R A i TI S _ r 

4M5 ASHLAND AĮ 
5XM775 s

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

NAUJAS 6 kamb. namas i vakarus, 
kur grynas oras ir arti Čikaga. Pigus, 
$53,500.

VALDIS

SET-UP MAN TRAINEE

Must have mechanical background or 
machinery experience. Must speak, 
read English. Excellent benefits in
cluding dental.

AMERICAN GASKET
& RUBBER CO. 

9509 Winona
> Schiller"Park, III.

„. . Apply in person or call:
678-3550

lid. 7 
vai. vakaro JAV LB (R) Cice
ro Apylinkės Valdyba rengia 
RUDENS BALIŲ Šv. Antano 
parapijos salėje, 1500 So. 49 Ct., 
Cicero’. Bus koncertinė dalis, 
laimės šulinys ir skani vakarie
nė. šokiams gros K. Venckaus 
orkestras. Įėjimas suaugusiems 
10 dolerių moksleiviams 5 dol. 
Bilietai gaunami pas St. Pran. 
skevičių 1516 So. 51 Ct., Cice
ro. Telef. 656-2550.

Valdvba.

ir kitus kraSuft ^ 
P. NEDZINSKAS, 4065 Arclw ĄV. 
Chicago, Ill. 60632 TaL YA 749K

/ Lita:w

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

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

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

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

« Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reixia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.

m. spalio mėn. 21 d. šaulių 
Namuose ;vyko Cicero j. šaulių 
kuopos “Klaipėda’* tradicinis 
£'■ švyturio” balius. Nors tą die
ną Čikagoje buvo -keletą dide- kaikurios. šaulės. Kadangi visų 
lių parengimų, tačiau pas Cice-Į 
ro šaų’ius susirinko tiek svečių,! 
kad vos galėjo sutilpti Šaulių 
Namų s1 ėję. jau buvo net tru-j 
puti <per ankšta.

Kuopos pirm. K Milkovaitisį 
atidarė balių pasveikindamas 
visus susirinkusius. Meninę pro 
grama pravesti pakvietė kuopos 
meno vadovą A. Markauską, ku 
ris publikai pristatė šio vakaro 
solistę-kucpos šaulę I. Petrays 
kienę. Ji padainavo keletą dai-j 
nų. kurios buvo palydėtos gau-l 
siais plojimais. Jai akompanavd 
jauna jėga-p. L. š^eiterytė. Bai 
gus programą solistei buvo įteik 
ta gėlių.

Kaip visuomet, sunkiausias 
darbas gula ant moterų vadovės 
pečių, t. y. bdliaus maisto paruo 
Šimas. Kad palengvinus sesių 
darbą, šiemet moterų vadovė R. 
Latožienė, pasitarusi su valdy
ba, pasamdė šeimininkę p. L. 
Matusevičienę, kur agamono šal ant savo pečių nešė R. Latožie
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