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KAIP PAVOGĖ DEŠIMT MILIJONŲ IR KAIP NEMOKĖJO JŲ PASLĖPTI
Šveicarijoje prisipirko diamantų, kuriuos 

pamažu pelningai pardavinėjo
LOS ANGELES, Cal Micharl Mark Rifkin buvo gabus mo

kinys..ir geras kompiuterių specialistas. Nebuvo problemos ku
rios jis nesuprato ir negalėjo išspręsti. Jis gamino kompiuteriams 
programas, ką visi specialistai pajėgia. Jis gavo gerai apmoka
mą darbą pačiame didžiausiame Pacific Securyty banke. Jis bu
vo banko vadovybės patarėjas, turėjo savo kambarį ir labai daž 
nai sukinėdavosi tarnautojų tarpe. Jis rado reikalo įžengti į sau
giausių operacijų centrą ir patyrė tos dienos pervedamų pinigų 
slaptažodį.

Pelninga vagystė
Paprobė iš banko $10.

2 milijonu pinigais
Los Angeles. Dienraštis Los 

Angeles Herald. Examiner rašo, 
kad tas pats vagis, kuris iš ban
ko pasigrobė virš 10 milijonų 
dolerių pinigais, anksčiau buvo 
atnešęs užstatu paskolai gauti 
12 deimantų vertinamų ‘nuo 
$5,000 iki 50,000 ir pasirašė kaip 
Stawey Mark Rifkin.

Pavogė be revolverio 
’ \. ir be ginkly.
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NORI PATIRTI PREZIDENTO GALIĄ NUSTATYTI JO VYRIAUSYBĖS SVORI
Visiems rūpi patirti antradienio 

rinkimų reikšmę ir svarba
WASHINGTON, D. C. — Visas pasaulis yra atkreipęs savo 

, akis į Amerikoje antradienį vykusius rinkimus. Užsienio politi- 
j kams rūpi patirti, koks yra amerikiečių pasitikėjimas prezidentu 
! Jimmy Carteriu. Jeigu krašto gyventojai pasitiki savo preziden
tu, tai jo galia žymiai sustprėja ir nutarimai bei projektai turi 
žymiai didesnį svorį. Jeigu krašto gyventojai nekreipia dėmesio 
į prezidento patarimus ir nerenka jo rekomenduotų kandidatų, 
tai tada pasitikėjimas ne tik prezidentu, bet ir jo vadovaujama 
vyriausybe žymiai sumažės.

ir

va_

ti nupirktų diamantų, jis pats iš 
vyko į kaimelį, esantį apie 20 
mylių nuo San Diego, pas gerą 
savo draugą. Jis manė, kad nie 
kas pasaulyje nesužinos, kur jis 
yra pasislėpęs, nes tiktai geriau 
sias draugas tai žinojo. Pasiro
do, kad FBI rado ne tik palik
tus du maišelius diamantų, 

jį patu

Gresia dešimties 
metų kalėjimas

Už tokią gerai apgalvotą
gystę Rifltinui gresia dešimties 
metų kalėjimas ir didelė pinigi 
nė bauda. Jis neteko ne tik de
šimties milijonų dolerių, bet su 
laikytos ir jo asmeniškos san
taupos. Iš jo paimti visi rasti 
diamantai. Jie bus atiduoti ban 
kui. Bankas taip pat atsiims vi- 

banko vadovybes-nario telefonu įsus. Rifkinas sutiko atiduoti 
pranešė saugių persiuntimų sky bankui visus jam priklausančius 
riui persiųsti į. New Yorko ban į dešimt milijonų dolerių, bet jis 
ką $10,20Ū,000.00. Pridėjo’ -toB reiškia pretenzijų i penkis nū
dienos slaptažodį, kad nebūtų lijonus daf.erių, kuriuos jis tiki 
jokios abejonės. Kai pinigai per si padaryti už diamantus, pirk- 
siųsti į New Yorką, jis pats tenltus iš sovietinės bendrovės “Rus 
nuvyko, išsiėmė 8 miljonus ir salmaz”, jau kelinti metai vei- 
išvyko į Šveicariją. Šveicarijoje kiančios Šveicarijoje, 
rusai pardavinėja gana pigiomis ------------- .
kainomis diamantus. Rifkinas Puse Austrijos nenori 
prisipirko jų didoką kiekį, par
važiavo į Ameriką ir pradėjo 
pelningai juos pardavinėti. Bu į sekmadienį nabalsav0 
damas geras matematikas, jis* . . . -- . .
apskaičiavo, kad už pirktus dia
mantus jis uždirbs mažiausiai 
bent penkis milijonus dolerių 
Visa nelaimė, kad jis nei pats ne 
mokėjo pasislėpti, nei diaman
tų paslėpti.

•jis sugalvojo saugią operaciją. 
Jam nereikėjo revolverių, mas 
kių ar kitų ginklų pinigams iš

tą New Yorko banke, jis žinomo

Prezidentas Jimmy Carter, apvažiavęs visą eilę Rytų, Vidurvakarių ir Pietų valstijų, 
jęs silpnesniems demokratų partijos kandidatu ns rinkiminėje kampanijoje, rinkinių išvakarėse 
patarė krašto vyventojains antradienį balsūoti u: geriausius kandidatus įvairioms valstybės ir 
savivaldybių pareivoms. . 1

padė-

Laisvajam pasauliui labai svar 
bu nustatyti, ar bus tęsiama 
dabartinė prezidento Carterio 
užsienio politika. Jeigu krašto 
gyventojai pasitiki prezidentu 
Carteriu r ičmks kongresą dau
giau demokratų, visiems bus aiš 
ku. kad prezidentas stovi ant 
sriprių kojų, krašto gyventojai 
remia jo projektus ir pritaria jo 
vedamai užsienio poi*įtikai. Ki
tiems labai svarbus yra Ameri
kos doleris.

Reikia turėti galvoje, - kad do- > 
ieris yra labiausiai gaudomas ir 
njėgiamas užsienio pinigas. Net 
ir tose valstybėse, kaip Rusija, 
kur paprastiems piliečiams už 
drausta doleri laikyti; pas save, 
daugelis'* ne- tikfpaprastų, žmo
nių; bet ir ^įtakingų valstybės 

"pareigūnų dolerius perkadr lai 
ko. Jie yra įsitikinę, kad doleris 
yra daug vertingesnis, negu so
vietinis červoncas. Oficialiai, so
vietų valdžia už dolerį temoka 
tik 72 kapeikas, tuo tarpu Mas
kvos šoferiai turistams moka 
po 4 rublius už dolerį. Tūkstan
čiai rusų labiau pasitiki doleriu, 
negu sovietų valdžios spausdina 
mais pinigais.

Turtingesnės ir didesnės vals
tybės yra nutarusios ieškoti ki
to prekybinio vieneto, bet kai 
reikia tarti tuo reikalu paskuti
nį žodį, tai visi pripažįsta, kad 
dabartiniu metu Amerikos d o1 e 
ris yra visų prekybinių transak 
ei jų vienetas. Tarptaoutinėje rin 
ko j e jo kaina kartais pakyla ir 
nukrinta, bet iki šio meto neat
sirado dar kito praktiškesnio pre 
kybos vieneto.

Visi žino, kad prezidento Car 
terio ir jo vadovaujamos vyriau 
sybės galia priklauso nuo kraš
to gyventojų pastkėjimo. Irane 
ir Rusijoje svarbūs sprendimai 
priklauso nuo vieno žmogaus va 
lios, bet ir giežčiausiems dikta
toriams aišku, kad plačių kraš
to gyventojų valia yra daug sti 
preso ė, negu vieno valdovo. Ira 
no šachas ^’andien norėtų turė
ti laisvm. rinkimus savo krašte, 
kad \<.ų apraminti tikybinin- 
kų ir kraštui neištikimų politikų 
sukatas aistras. Brežnevas kal
ba apie gyventojų pasitikėjimą 
vyriausybe, bet vienas ir antras 
žino, kad tiktai Amerikos užsie 
nio politika yra paremta krašto 
gyventojų daugumos valia, šią 
amerikiečių daugumos valią stu 
dijavo paty apdairiausieji isto 
rikai ir visuomeninio gyvenimo 
žinovai, bot jiems nepavyko nūs 
tatyti gyventojų pasitikėjimo 
eigos. Tačiau kiekvienam aišku, 
kad amerikiečių rinkimai turės 
įtakos į kiekvieno žmogaus gy
venimą. Jeigu taip nebūtų tai 
rinkimų eigos taip nesektų. 
J.baJJęfgranės

Idi Amin "nebijo nieko 
Varomas iš Tanzanijos 

neklauso
Nelaimingos Ugandos 

to prezidento Idi Amin 
menė padarė invaziją į
ninę Tanzaniją, Jungtinėms Vals 
tybėms pareikalavus savo ka
reivius atšaukti, nepaklausė ir 
pasakė, kad toks reikalavimas 
yra didelės valstybės daroma 
“intimidacija”, bet’ jis nesibijąs. 
Uganda yra viena iš nepriklau
somybę gavusių apie 6 milijonų 
gyventojų ' turinti valstybėlė, 

-kurią gavergė pučo priemonė
mis valdžią pasigrobęs' eilinis 
Idi Aminas, ktfinti mestai: prak
tikuojantis genocidinį terorą; 
nuo kurio’bėga kas gyvas/d*Tan 
zanija atbėgėliams ištiesė ranką 
ir suteikė'prieglaudą. Nelabasis 
prezidentas už tai dažnai 'grasi
no, žadėdamas Tanzaniją “nu
bausti”. Galima. įsivaizduoti, ką 
Amino skerdikai ten daro.

Tanzanijos prezidentas pareiš 
kė, kad ruošiama kontrataka “tą 
gyvatę iš savo daržo išmesti”. 
Esą ‘reikia tam Idi Aminui į gal 
vą įmužti šiek tiek proto”.

IRANE PATARĖ AMERIKIEČIAMS EITII ĮPRASTĄ KASDIENINĮ DARBĄ ..
■ ’ * t- X

Sachas apgailestavo, kad opozicijos, vadai . ?: 
nesutiko įeiti į koalicinę vyriausybę

TEHERANAS, Iranas. — Pirmadienį Teherano gatvėse opo
zicija suorganizavo didžiausią protestą prieš šachą ir naujai su- 

‘ darytą karišką vyriausybę, bet ’antradienis jau buvo gerokai ra
mesnis. Didelė dalis iraniečių grįžo į darbą. Juos galėjo paveikti 
premjero Oreisi griežta kalba, liepianti vietos gyventojams mes
ti demonstravus ir pradėti naują gyvenimą. Naujas premjeras 

. sudarė vyriausybę ir paties šacho buvo prisaikdintas. Premjeras 
trumpais ir griežtais sakinias sakė gyventojams, ką jie gali daryti 
ir kas jiems bus uždrausta.

Šachas pasakė 
raminančią kalbą

Prisaikdinęs nauja vyriausybę 
? šachas Pahlevi pasakė jausmus 

liečiančią kalbą. Jis priminė, 
kad norėjęs sudaryti civilnę koa 

ilicinę vyriausybę. Jis jau pas
kubę visą eilę reformų, padary
tų pagrindinių žmogaus teisių 
srityje, šachas pareiškė, kad ne 
tik kariškiai, bet vėliau ir ki
tos vyriausybės laikysis buvu
sio ministerio paskelbtų patvar
kymų.

Šachas pripažista. kad jis ga
lėjęs padaryti klaidų, bet jis yra 
pasiryžęs klaidas taisyti. Vieno 
dalyko jis neleis — pirmyn žen 
giančią vKybe grąžinti į vidu- 

Įramžius. Jis taip pat pareiškė, 
kad jie neleisgriaut a’iejaus pra 
monės, kuri neša kraštui didžiau 
šią turtą. Jis ntfeis užsienin iš
bėgusiems šeichams kurstyti 
krašto gyventojus siekiant gėrės 
nes buities, šachas patarė vi
siems iraniečiams baigti maišta 
baigti streikus r grįžti į darbą 
Kai aprims maištninkų sukel
tos nuotaikos, šachas vėl grįš 
prie civilinės valdžios ir bandys 
daryti kitas reformas.

Amerikos ambasada 
patarė nebėgti

Karo vyriausybės prisaikdini 
mas, jos askelbti įsakymai ir 
taikomos bausmės už įsakymų 
nepildymą teigiama paveikė ne

— Keliuose miestuose blsuoto tik sostinės, bet ir provincijų gy 
jai turėjo pasisakyti, ar leisti ru ventojus. Kalbama, kad maišti 
koriams rūkyti jų miesteliuose, ninkai iš provincijos rengiasi žy

brandonlinės jėgainės
VIENA.— Austrijos piliečiai

> atmesti 
atominės jėgainės panaudoju 
mą energijai gauti.

Visų piliečių referendume 
rezultatai parodė, kad sutin- 

i kančių ir nesutinkančių balsų 
Į gauta beveik lygios dvi dalys, 
tik pastarųjų pusė

FBI agentai viską gana daugiau. x 
greitai išaiškinkino

nuošimčio 
k Pati jėgainės įmonė 

jau pernai statyta ir kaštavo 
$550 milijonus. Tautos atsi- 

Security Pacific banko vado- j Liausimas buvo padarytas pc 
vybė tuojau informavo FBI apie j karštų flgų debatų ir 
dešimties milijonų dingimą. Pats J atominės energijos naudos
bankas būtų buvęs bejėgfc pas-j ir pavojų.
kabomis išaiškinti, bet FBI agen j
tai, susižinoję su New Yorkoj Kancleris Bruno Kreisky ne 
banku ir Šveicarijos diamantų; atsakė į klausimą ar jis atsisa- 
pardavinėtojais, tuojau nustatė,’kys iš pareigi] ,kaip žadėjo pa
kas buvo tas turtingas chamantų j daryti. jei referendumas bus 
supirkinėtojas. Rifkinas nusiganĮ prješ jėgainę, kurią bereikėje 
do, kai žinia buvo paskelbta spau 
doje. Neturėdamas laiko paslėp

tik pakurti.

KALENDORSLIS
Lapkričio 8: Soparta, Gotfri- 

das, Vandrūnė, Getaoutas, Svir- 
butas.

Saulė teka 6:30, leidžias 4:38.
Vakare gali lyti.

Dirbtinų dantų kainų 
klausimas rinkimuose

SALEM, Ore. — Oregon bus, 
pirmoji iš Jungtinių Valstybių, 
kuri leis neprofesionalms puoš 
priskirti žmonėms dirbtinius 
dantis. Jei sumanymas antradie 
nio rinkimuose bus balsuotojų 

{užgirtas, lupikiškos iki šiol kai
nos už dirbtinus dantis žymiai 
sumažės.

giuoti į sostinę. Premjeras pa - 
į reiškė, kad jokio maištininkų 
J žygio į sostinę nebus, o jeigu kas 
I bandys žygiuoti, tai kariai juos 
iš tolo pasitiks. Amerikos amba 
sada Irane esantiems Amerikos 
piliečims patarė eiti į darbą ir 
nebijoti trukdymų. Jeigu kas 
bandytų kliudyti, tai šauktis pa 
galbos.

Izraelio karo jėgos 
trauksis iš Sinajaus

WASHINGTON, D. C. — Iz 
rai’io vicepremjeras Yallon pra 
nešė Washingtonui, kad Izraelio 
kabinetas patvirtino susitarimą, 
kurio pirmoji fazė liepia Izrae
lio karo jėgoms pasitraukti iš 
pusės Sinajaus. Izraelio vyriau
sybė pripažino Washingtone nu 
matytas firmos fazės sienas. 
Washingtbnan atskridęs Izraelio 
karo ministeris Weizman labai 
nepatenkintas kaikuriais padary 
tais pareškimais liečiančiais tai 
kos derybas, kad jos eina tvar 
kingai. pagal padarytą sutartą 
planą. Jis, matyt, turėjo galvo 
je Egipto prezidento Sadato pa 
reiškimą kurs reikalauja ap
tarti pagrindinius ne tik Egiptą 
’iečiančius klausimus, bet ir ki
tus Izraelio kaimynus.

Sadatas iškvietė 
tris patarei’’2

KAIRAS,. Prezi
dentas Sadatas, patyręs api*1 nit* 
jas kliūtis, Dajano ir. at
vežtas į' Washirigt6hd''pasitari- 
mus, praeitą šeštadienį į^akė 
trim Egipto komisijos nariams 
grįžti į Egiptą ir išaiškinti, ko 
Beginąs šįkartą nori. Nei Daja 
nas, nei Beginąs- nenorėjo pasi
rašyti jokios sutarties, kol jiems 
nebus aišku, kas ir kada jiems 
mokės bilijonus dolerių. Izraelis 
įveikė egiptiečių armiją, bet pa
čiam Izraeliui tas karas bran
giai kainavo. Didokas izraelitų 
skaičius žuvo veiksmų metu, o 
dar daugiau gyvybės neteko ak 
cidentų metu. Atrodo, kad ši
tas klausimas jau išspręstas Wa 
shingtone, todėl laukiama nau
jos sutarties teksto. Sadatas no 
ri, kad Izraelio karo jėgos- grei
čiau išsikraustytų iš Sinajaus.

Sek-
Indi*

Tikybinės riaušės 
Indijos sostinėje

NEW DEHLI, Indija.— 
madienio popietę keliuose
jos sostinės kvartaluose prasidė
jo riaušės, kai labai jautrios si- 
chų gimines vyrai susikirvirčijo 
tikybiniais klausimais pačioje 
sostinėje. Sichai išsitraukė savo 
peilius ir pradėjo skersti indus, 
besityčiojančius iš jų papročių 
ir tikėjimo. Vyriausybei teko pa 
siųsti apie 50 policininkų, kol 
jie nugiklavo karingus sichus 
ir išvežiojo į ligonines sužeistuo 
sius. Trys indai buvo užmušti, 
jų tarpe viens policininkas, o su 
žeistų skaičius apie 200, Policija 
suėmė ir 317 žmonių, d alyva vu- 
sinų muštynėse. Policija ir tar
dytojai nori tiksliai nustatyti, 
už ką sichai pradėjo kovą.

"Juodųjų Panterų tėvas" 
nuteistas dviem metnm
OAKLAND, Calif. — Huey 

P. Newton, 36 metų amžiaus, 
vienas iš Juodųjų panterų par 
tijos steigėjų ir vadeiva, nuteis 
tas 2 metus už ginklo turėjimą 
esant baustam už kriminal. nusi 
kaitimus, pasakė: ‘‘Aš einu į 
valstybinį kVėjim, kadangi 1966 
metais skatinau juodžius apsigy 
nimui. Aš einu į kalėjimą, ka
dangi esu vienintelis juodas 
žmogus, lėtinamas nužudy
mu balto žmogaus ir net polici
jos karininko, kuris išvengiau 
kartuvių!”
Tas pasigyrimas mini 1967 m. 
spalio 28 d. Oaklando policinin
ko John Frey nušovimą per po
licijos susišaudymą su “pantero 
mis, bet dėl neišaiškinto fakto, 
kad tikrai jis, o ne bet kuris ki
tas “pantera” nušovė Frey, New 
ton gavo tik ka1 ėjimo bausmę, 
kurią apeliacijų teismas atmetė.

RAUDONU DRAUGŲ 
TARPE

HANOI.—Vietnamas atmetė 
Kinijos reikalavimą grąžinti 
Kinijai šešjtu Vietnamo ir Ki
nų pasienyj* užmuštų karei
vių lavonui.

Hanoi radijo pranešimu, Ki 
nija atsisakė lavonus priimti 
nuo sienos, o reikalauja juos 
atvežti 8 mylias nuo sienos 
Kinijos teirtoriją.

Hanoi radijas atsakė, kad tie 
lavonai turėjo būti palaidoti 
humanitariniais sumetimais ir 
dėl to jjc yra palaidoti Viet
namo žemėje...

— Bagdade suvažiavusieji a ra 
bai norėjo sudaryti visu arabiš
kų valstybių sąjungą Anwar Sa 
datui boikotuoti, bet nesusitarė. 
To neužteko, jie tarp savęs išsi 
koringo.

— Michael Baokalis pareiškė, 
kad jis tapsiąs Illinois gubemato 
num, o Alex Seith pirma savimi 
tiek pasitikėjęs, antradienį sua
bejojo, ar bus išrinktas Į senatą.



Erutualus policininkas netikėjo aiškinimui, kad vidunaktyje 
pienininkas nepristatinėje pieno į namus.JODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS;

Dėsto RIMAS NERIMĄ VIčIUS '

Sigutės filosofija

ii 
; Atrodo, kad sekundė žmogaus 
gyvenime nieko nereiškia, bet 

per vieną sekundę įvyksta pa
saulyje labai daug dalykų:

— Meteoras erdvėse nusk
renda 40 kilometrų.

— Žemė keliauja aplink sau
lę 18.5 mylių per sekundę grei
čiu.

— Laoso valstybėje, Klione 
•kriok Vj v bei kaskadose nu
krinta apie 1,5 milijonų kubinių 
pėdų vandens.

— 22 kalbro šovinio kulka 
nulekia 1,200 pėdų.

— Telefone' ar telegrafo sig
nalas pasiekia 100,000 mylių, j

— Leopaido patelė arba čyta 
padaro 34 pėdų šuolį.

— Lenktynių arklys nubėga 
50-60 yardų ant lygaus hipodro
mo kelio.

— Prabėga 24 kino filmos 
gabalėliai.

— Automobilis, važiuojamas 
60 mylių per valandą, nulekia 
88 pėdas.

MUSĖ IR BITĖ

Tupėjo Musė ant plonos šąkelės, 
Sode pavasarį, sūpuojama vėjelio, 
Ir pastebėjus ant žiedelio' Bitę, 
Putliai jai sako: “Ir netingi tiek nudirbti? 
Darbuotis čia per dieną nuo pat ryto'?
Jei man, — per parą reiktų visiškai sunykti.
Šiai, pavyzdžiui, asai dienas dienų* 
čionai kaip rojuj gyvenu;
Man tiek ir darbo, pasakau aš tau, 
Kad į svečius ir į balius tiktai lakstau. 
Ir be pagyro tau sakau, —
Visus namus didikų ir turtuolių aplankau.
Kaip aš puotauju ten, kad pamatytum tu! 
Kur vestuves, vardaieny tik sužinai, 
Pati pirmoji aš tenai.
Iš farforo ten indų valgau, ne prastų, 
O iš kristalo blizgančių taurių 
Saldutį vyną aš geriu,
Na, ir imu anksčiau .visų svečių, 
Ką sugalvoju, kas skaniausia iš lėkščių.
Be to, pagerbdama išlepintąją lytį,
Aš apie jaunas gražuoles sukuos
Ir pailsėt renkuos
Ar skruostą rožinį, ar kaklą baltutytį”. — 
“Žinau aš visa tai, — čia Bitė prakalbėjo, — 
Bet man ir apie tai žinių atėjo, 
Kad niekam tu miela nesi,

MODERNUS SAPNININKAS
\ Pagal seną lietuvišką sapnininką

(Tęsinys)

KELEIVIS reiškia geras naujienas, jei jis geria ir 
linksminasi — laimė ir linksmybės, bet pačiam gerti 
su nepažįstamu keleiviu reiškia paniekinimą, bet jį 
vaišinti — garbė.

KELMAS nieko gera nereiškia, tik sunkų darbą 
ir tokį pat gyvenimą, matyti daug ketonų reiškia ben
druomeninius vaidus ir nesantaiką visuomenėje.

KELIAS tiesus ir platus reiškia laimę ir pasiseki
mus, siauras ir kreivas — nusiminimą ir. liūdesį. Sapne 
keliauti reiškia įvairias pamainas, keliauti po svetimas 
šalis — ligą- Keliauti pėsčiam ženklina skausmą,, rau 
tam joti — laimę, apsiginklavusiems — vedybas.

A

KELNĖS reiškia savimi pasitikėjimą, naujos arba 
gražiai išlygintosturtus .ir garbę, suplyšusios —. ne
turtą, nusmukusios — apsileidimą, purvinos — saugo
kis apkalbų ir gėdos. Odinės kelnės nieko gera nereiš
kia, tik nuostolius ir nepasisekimus.

KELTIS aukštyn į orą arba į erdves reiškia garbę 
ir laimę, bet Jeigu kas nors tave erdvėje pagauna—reiš
kia vestuvėms, o jei esi jau vedęs, tai tikėkis šeimoje 
prieauglio.

AUTOMOBILIS ^skaitau instrukcijų knygelę.!
i Net plaukai atsistojo: nedaryk iki “ kf’"aTskkų vakdų’.'

— Žmogaus akis gali pagauti

(Feljatonas)

Automobilį aš pavadinčiau į 
kišenės vagimi todėl, kad jis su-j 
ėda daugiau pinigų,' negu ark-f 
lys šieno. Arklio nereikia nei: 
taisyti, nei pačiam mokytis va- I 
žinoti. Jani užtenka avižų ir 
vandens. Automobilį reikia da
žnai taisyti, alyva, gazolinu šer
ti, dar ir į skalbyklą reikia vež
ti .. . ižnote, ponai, jau per
daug!

Pirkdamas mašiną sumoki j skaitau ir vėl sako, kad kai ma-i 
tūkstančius dolerių. O dažnu at-jšina sustc’ja, tai stumti. negali- 
veju atšaukia atgal į fabriką,* ma. Reikia atbulų pakėlus trau- 
"džunkas” reikia iš naauja pa- j kti, kad nesugadnitum automa- 
taisyti! Arklio pasaga kainuojapinių greičių... 
’ • c ra- dbSėriių.’ o m ašinos viena;
‘koja” — apie 1Ū0 dolerių.! Ar-į 
kli dar “basą” gidima paėsti,’ 
c kak na rastoj a yįdųųy je 
k eii»X4 viiatoš liepai udin^ 
si. Gerai apsidairęs bėk šalin, 
kad n^s’ūviižinėlų. ' — ■* ar;

Ai&1aT galima vadinti progre
su? .k ’/progresus ki^ 
senės naudai. Apskritai ir gra- 
boriąnąs-, -daktarams’ padeda, 
Let %ašmbs '5avmn*kuk Tai
gi bižhtū^’padeda skersai ir i- 
šilgai . . . Dar velnias ir pčiici- į"

• to, nedaryk to. — sugadinsi ma- 
jšiną. Pakėliau mašinos dangtį, 
j Viešpatie! Tikra laboratorija.
> nei suprasti, nei išmanyti nega* 
UL ko čia nėra.: visokiausių’ 
j vamzdžių, vamzdelių, puodų,
■ puodelių prikalbinėta. Apčiupi- 
nėiu mašinos skvernus, nagi gu-

— Mokytojas, paklausęs mo
kinį ar nesulaukęs atsakymo’, po 

! sekundės klausia kitą.
Surinko Sigutė Pašilytė

Kad pokyliuos dėl Musės raukosi visi, 
Kad net dažnai, kai ieškai sau ko gero 
Tave su gėda iš namų išvaro”. — 
“Išvaro, — taria Musė, — na, ir pasakyta? 
Pro vieną langą varo, įlekiu pro kitą”.

(J. A. Krylovas, PASAKĖČIOS, vertė J. Valaitis, 210 psl., iliu
struota, kaina $4, gaunama Naujienose).

KELYS sužeistas reiškia neturtą, o silpnas— ligą, 
klūpėti ant kelių reiškia negerumus darbe. Sutinę ke-

TAUPYTI REIKIA

. . . , .. i škotas važiuodamas tarnybosminiai ‘žiurstai”. Pardavėjas ... . . . : _ , . j reikalais i užmiesti trim dienomsake, kad'nerudvja ... Be to, , „ 1 .
oar reiketu kažkokio bizarto , . . . J. _ .i j .. ‘ t ... i "Magde, neužmiršk musų A-kad vidus nerudvtu . . . Kamuo-;x .... . : ,* t . — keksiukui Kiekviena kart nuim-sia tiktai luO doleri ir Toliau. . . . . . . ... .j ti akinius, kai tik jis neoebus jų 

j reikalingas savo knygų skaity
mui:

APSLM ESTAS GERUMAS
— Tfiu, kad tave kvaraba.l škotas po vaišių pas kaimy- 

Štai/ tau ir progresas! Seniau na mielai norėtų jam atsilygin- į 
tai buvo mašinos: gali stumti,: ti tuo pačiu, bet pagalvoja, ar 
traukti, ' o ^'skvernai plieniniai negalima kaip nors išsisukti, 
dar ir sir laiptais :-prie durųll, “Ką tu veiksi rytoj?”, klausia 
Mušk- plaktuku, tai nei duobu-; jis,

r.inkas prie tavęs prisikabina ir 
nubaudžia. Palaiminti tie, ku
rie neturi mašinos. Jie ir pini
gų daug sutaupo.

Nutariau ir aš nusipirkti ma
šinėlę, kad senatvėje kojos pa
silsėtų. Bet dėl visko, pasiklau
siau mechaniko pono įnikę če- 
so. kokią mašiną jis man patar
tų pirkti. Jis man patarė prieš 
perkant mašiną nueiti į bažny
čia pasimelsti. Nuėjau į savo; 
parapijos bažnytėlę, karštai pa_ 
inieidžiau, kad Dievas padėtų

-efe skardoje nepadarysi. O da-į 
bar — tai plaktukas su visu ko-:

• to- išlėks kfauriai <. .
Taigi, anot tos pasakos: Ne-Į

’ turėjo boba bėdos, tai nusipir- ’ 
ko paršelį . . . Beto, parduoda- ;

• mas ar mainydamas arklį gauni ,' -- .’v x .... . ; ant arbatėlesmagaryčių, c uz automobili, nie
ko negauni. Todėl lai magary
čių pilstytojai pripila po taure-į 
lę, o mes unisonų užtraukime:’

liai reiškia neturtą,, geri ir sveiki keliai reiškia pasi
sekimą.

<

KENTĖTI sapne reiškia priešingai gyvenime — 
garbę ir džiaugsmą.

KEPENIS matyti turi dvigubą reikšmę: jei sveiki, 
reiškia sotų ir laimingą gyvenimą, jei sugedę- ar ligoti 
ženklina pavojų. Raguolio kepinys ženklina turtą, ir 
paaukštinimą darbe ar tarnyboje.

KEPSNĮ kepti arba jį valgyti yra gerai: būsi tur
tingas ir laimingas. - •. ■■■> •

KEPURĖ ant gavoa ženklina pasisekimą gyvenime 
ir meilėje, ją nusiimti — atidengsi paslaptį-būti be ke
purės — pažeminimas, ją užsidėti — seksis meflės tėiką- ;‘'; 
luosę, gauti dovanų kepurę reiškią ?u ^įmgūjTš.ągm^ 
nimis, ryšius, laikyti ją ant Vii^ūgalv^ ,-^ga^fr . 
linkčioti be kepurės, reiškia pątaikavimą .priešui arba.jo
agentams, laikyti .-.rankoje suglamžytą - kepurę f-regkia>np 
vyrišką garbės prarad'mą dirbant' sVetimfesfenliš? ' >< ’

KEPTUVĖ, njeko gerą .neręišįįąįrik apsup- ;a! 
};iąiiąųs ir tarpusavio
:kia laimę ir gerovę.- .. jsiibssUa ųfis# ri jkteqa

KERMOŠIŲ matyti: arba bi$£jįpjne,reiškė

7-._

Sumokėjau virš 6.000 dole
rių, plus aprauda <S00 dolerių, 
Phis garantija 100 dol.. naujas 
leidimas 30 dol. Gavęs mašiną

Arkliui šieno duok, kasdieną 
0 mašinai negi žinai.
Ko jai reikia,, kad neveikia? 
Arklio koja tau kainuoja 
Tiktai porą dcleriukų 
Su pasaga ir plaktuku. 
O mašinos vienas ratas 
Kai prakiūra - tai šimtinė: 
Neužkimši dešimtine.
Jeigu ožką šersi šienu, — 
Tave girdys 
Ožka moka 
šeimininkui

šiltu pienu, 
žolę, plauti, — 
patarnauti.

Don Pilotas

Motina džiaugėsi, kad sūnaus pažymių knygutėje yra bent
vienas penketukas už, langu daužymą. ' ~ r;kas bendruųmęnėję vįsuown^.7"J
 ‘  f paskaitytu, ką jie rašo savo pla-i r ~ ....................... ....

į katuose”.
• “Nejaugi, kūmute, neturi-‘j

a e tarnaitės? Jūsų visos lėkštės

KERŠTAS reiškia, kad bylą prąfeimėšf;‘"ir ąiė^k^‘ 
daug turto.

KIAULES sapnuoti reiškia, kad' tūri saugotis dvka- 
e Sekantis JAV prezidentas.^^^j^^ puodukai ap-’p^UOmTJ-1K 1Sna?tąFljeifcią saugo- 

turėtų būti kojų gydytojas. Gal: skretę”. “Matai, kūmute, mano 
j sugebėtų Ameriką pastatyti ant Vyras atstoja tarnaitę. Jis mo- 
Įkojų. ka virti, kepti, lėkštės plauti,
j e Vyrai, o ne moterys, -gali žinai, kjek dabar tarnaitė kai- 
( reikalauti sau lygių teisių, nes nuoja? Reikia duoti kambarį, 
į jos Amerikoje valdo 80% pini
gų ir 95% vyrų.

• Ligoninės gydytojai- strei- 
lauko ke- Tavo ir vaikščiojo iškėlę plaka- 

ir ncga-jtusw Ligoninės vedėjas nežinojo,, 
tai kodėl jie streikuoja ar demon* 

orė-'Struoja ir sakė savo pavaduoto
jo ištraukti mcŠ’nų š dumbly-j jui: “Pasiųsk vaistininką, kad 
no.

sako kaimynas.
Antradienį?”
Irgi nieko”.
Trečiadienį?”
‘Aš irgi laisvas ir taip per ’ 

visą, savaitę iki šeštact.cnio, kai! 
aš turėsiu nueiti pas Bananus j

1 
A

škotas dabar: "Kaip baisiai, 
į nepaprastai ir nuoširdžiai gai- 
į la. Juk mes su žmonele kaip tik 
galvojom, kaip tamstelę pak- 

' vięstj ant gerų pietų ši šeštadie-

KALBA, BET VISKĄ
MELUOJĄ

Talentų ieškotoju 
voodo vaįžavo per n 
ieškodamas scenos i

[lentų. Važiuodamas
Į liu, įklimpo į purvy
• Įėjo išvažiuoti .Ūki 
•pamatė ir, atsivedęs az’RL

iš Uoli-’ 
J 

są kraštą, 
filmų, ta

Talentų ieškclojo nustebi- : 
j mui arklys pradėjo kalbėli ir sa* . 
kė-

Magaryčios

1

ti savo^ organizaciją, kad, blogi. žmonės jbą. ągj^vąjįytį' 
Papulti į kiaulių tvartą — apturėsi negarbę arba nuo- 
stolius. ‘

KIAUNĖ reiškią, paslaptingus, prięšųs,. Wfed^tįą§i 
valgi ir dar porą, šimtelių, algos”. di-augais. Užmušti kiaunę —-nugalėti, savų, priešus, sįį at- 
“Tai labai: mažai infliacijos lai- .sigausi nuo užpuolimų. -
kais’7 — atsakė viešnia.

PESLMISTĖS ATSAKYMAS

Aš nesu gimęs darbiniu; Optimistė moteris sutiko sa- 
'arkliu. Būdamas 3 melų aš da-įvo draugę — pesimistę senmer- 
pyvaudavau lenklynėse ir lai-jgę ir klausė jos, ar ji pasisiūlė 
• inčjau dešimt pirmųjų vietų. I kam nors iš viengungių laike 
į — Ką tu sakai! Juk tai kai--kilniųjų metų? Semergė atsa- 
! bant is arklys! As perku ir mo- kė:
ku bet kokią kainą ... Už jį aš Į — Aš nesu tiek kvalia. kad 
duodu 10.000 doleriu. sakė pasiūlyčiau vedybas vyrui, ku- 
ūkininktii talentų medžiotojas, ris būtų tiek kvailas, kad mane 
Ūkininkas buvo sąžiuiagas žino- vestu, o visiems kitiems neapsi-

I moka apie tai nė užsiminti.gus ir taip atsakė:
; — Aš to arklio jums nepar-i 
įduodu. Atvirai kalbant, tas ark-! 
pys yra didelis melagis ir pagy- 
; rūmas. Visame savo gyvenime 
I jis ne tik nelaimėjo jokių rung- ^k\.d'ani'a.
I tynių, U1 *' u---- r’
. se

KIAULĖ IR ŽUVIS------

; Vieną karui žuvis pamatė ki
aulę Ir pradėjo iš jos juoktis.

bet ir nebuvo Icnktynė-
I — Kokia tu biauri! Kojos iš-' 

----—--------- į klypusios. plauką? kaip adatos. 
Vaistai------------ nešvari. Pažiūrėk į* mane. kokia

Vienas draugas klausia kitą?** graži! Plaukiotu tyru Van-
— Kokiu būdu tu atpratai denėlhi.

gerti? i Kiaulė atsakė;
— O gi vieną kartą grįžau na-^ Nors tu ir graži, bei tave 

mo smarkiai ištraukęs, ir ma- kai žmonės valgo ,tai spiaudos..•h'diciniska tiesa sako, kad nervuoto < asmens plaukai būna
sis.auię, Icdėl gydytojas liepė fam plikiui neladkyli plaukus no į^ima pasirodė man dvigu- o mane kai valgo, lai ir pirštus 
sišiausosiasį o ramybe pati ateis ... ba! nulaižo-.

KIAUŠINIAI yra nauda arba, turtas,, jupg. djėli.ojąi 
• ią-am šimtmety darbinio- reiškia gražų vaikų auklėjimu Kiaušinio baltymu yra 

.kas per savaip uždirbdavo.^do- laimė, 0 trynys — ligos. Sumuštas kiaušinis reiškė gift- 
cųs šeimoje (arba visuomenėje, šviežias. — gerą naajiė- 

; na, juos pirkti- — geras, pasisekimas gyvenime ar preky- 
: tooje. ’■

KIAUTAS sraigės arba austrės tują dvigubą reikš
mę: jei tuščias — nebaigiamas kalbas ir veltui praleistą 
laiką, jei pilnas — dalykų išsipildymą gera arba pagei
daujama prasme.

KIELIKAS reiškia garbę ir gerą draugystę, gerti iš 
kietoko — tikėkis laba' gerų laikų, jei jį' kilnoja kanau
ninkas — bus gerų žmonių priešams blogai.

KIRLIUKAS skraidantis reiškia artimo asmens 
mirtį, užmušti jį — pasisekimas.

KIRMĖLĖS reiškia tavo priešus, jas mušti — pasi
sekimas ir priešų nugalėjimas.

KIRVIS nieko gero nereiškia, tik negeras žinias, bar
nius, maištus ir visokius pavojus.

KIŠKA nulaužta prie blauzdos vyrams reiškia ne- 
kiystaie. Tikroji laimė yra tada, malonumus, merginoms— vedybas, o moterims — ftaš- 
kai esi namie lovoje ir 1 valau-1 lystę. Gražią kišką matyti ar ją liesti reiškia laime- ir ge- 
dą ryto girdi smarkiai tavo tu- ” 
ris daužant, o už durų stovi 
slaptoji ploicija, kuri sako: — 
Ivan Ivanovic, tu esi areštuo
tas. O aš atsakau: — Atsipra
šau. Ivan Ivanovič gyvena an
trose dury se . . .

Don Pilotas

lerius. Infliacijos metu- vidutini
škai darbininkas; gauna 50 do
lerių į dieną ir tai negali galo, 
.sn galų, sudurti, Progresas iš- 
kilo galo.

• Vieną kartą televizijoj ma
tai, kaip automobilius garsiną, 
kaip, mašina tykiai bėga, o kitą 
kartą matai, kad šimtus, tūk
stančių mašinų ir milijonus pa
dangų atšaukia atgal į fabriką 
pataisyti . . .

• Anglas, prancūzas ir rusas 
susiginčijo dėl laimės. Anglas 
sako: — Laimė yra, kai parėjęs 
iš darbo, nusiavęs batus sėdi 
prie židinio minkštoje kėdėje. 
Prancūzas sako: — Jūs. anglai, 
neturi k* romantikos. Laimingas 
esi. kai iš namų išvažiuoji biz
nio' reikalais ir susitinki su gra*. 
žia mergina. Rusas sako: — Jus

ra sveikata. 4 *
t Į : *

KLANAS reiškia neapykantą savo, kitaip, galvojan
čiam tautiečiui ar draugui, Jei sapnavai, kad įpuolei. 
klaną, tai saugokis, kad neįpultum.

(Bus daugiau) •
" i j. —«.*■ w ■ ■ ■ — ” ii u *i

naujienos. CHICAGO 4, ill. ^ednesdays Novembec 8^1378



ROCKFORD, ILL
Trumpos praeities žinios

Kasmet vietos šauliai suren
gia Joninių gegužinę. Taipog 
ir šiais metais buvo suruošta 
birželio m. 1 d. Lietuvių Klu
bo parke.

Iš Čikagos atvyko V. D. š. 
Rinktinės vadovybė ir du pilni 
autobusai brolių ir sesių šau
lių. Atvykusius svečius malo
niai priėmė vietos šauliai.

Programą prie laužo kuo 
puikiausiai pravedė šaulė Gie
drė Špokaitė. Atvyko senas 
senas senelis vaidyla (Juozas 
Petrauskas). Laužui padegti 
buvo pakviesti šaulių Sąjun
gos moterų vedovė šaulė St. 
Ciceyičienė, V.D.š. Rinktinės 
vadovas šaulys VI. Išganantis 
ir vietos šaulių būrio vadovas 
šaulys A. Pocius.

Laužui suliepsnojus, senelk 
vaidyla prabilo liūdnu, slėgi an 
čiu balsu, prikeldamas bočių 
tvirtybę, ištikimybę savo tiky 
bar,Tėvynei Lietuvai ir gamtai. 
"O štai—šis degantis laužas,— 
simbolis aukuro, tegul mus 
visus jungia vienybėn ir galy 
bėn, likime tokie, kokie buvo 
mūsų bočiai. O šie degantys 
laužo ugnies liežuviai, tegul už 
dega mūsų širdyse vienybę — 
artimo meilę — šaulišką mei
lę’’, kalbėjo vaidyla.

Vaidylai baigus apeigas, pa
sigirdo grausmingi rankų plo
jimai, išreikškant širdingam- 
šią padėką.

Prie degančio laužo žodį ta
rė L. š.S.T. šaulių moterų va
dovė, saulė St. Cecevičienč ir 
V.D.Š. Rinktinės valdovas sau 
lys VI. Išganaitis. Jų kalbos pa 
lydėtos rankų poljimais.

Programos vedėja, šaulė G 
Špokaite* padėkojo visiems pro 
gTatnoš T atlikėjams, kalbėto- 
j ams; ir jy įsi ems: daly via m s, ir 
iškvietė vietos šauliu būrio va
dovą A. Pocių tarti žodį. Pir~ 
miatfšia^širdingai padėkojo 
programos : Vedėjai - t šaulei G 
Špokaitei už taip sklandžiai ir 
puikiausiai pravestą progra 
mą,’vaidylai (J. Pehauskui) 
už atliktą programą prie laužo,

V.D. š. Rinktinės vadovams 
už tartus puikius žodžius bei 
linkėjimus, kad vietos šaulių 
būtys augtų ir stiprėtų.

Taipogi širdingiausių padė
ką pareiškė visiems broliams 
bei sesėms .šauliams už taip 
gausų dalyvavimą. Pakviečia 
mi ir sekančiais metais taipo
gi skaitjingai dalyvauti.

širdinga padėka visiems pri 
ridėjusiems aukomis bei dar
bu, ypatingai baro bd virtuvės 
darbininkams ir kitų darbų at 

(Pavardžių neminiu 
daugelis prašė ne

likėjams, 
kadangi

I minėti).
Laikas 

go. Skambėjo dainos, 
prie geros plokštelių muzikos 
ri pagelbint akordeonui.

Atsisveikinta, vieni kitiems 
linkint iki malonaus pasimaty 
mo sekančiais melais. Po ku
rio laiko būrio valdyba padarė 
□pyskaitą, ir iš gauto -$212.43 
pelno paskirstė sekančiai: V 
D. š. Rinktinei $100, Naujie
noms $15, Draugui $15, Kariui 
$15 ir Kalantos paminklui $20, 
Viso $165, o likutis paliktas 
vietos būrio valdybos išlai
doms

labai smagiai prab
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V. KarosasJOKŪBO KREGŽDĖS PAGERBIMO PROGA

valdybos 
padengti.

(Bus daugiau)
. ..Augis .Skaitytojų Balsai

tenai sąžiningai dnb 
garbinguss asmenis. Či? suėjo 
ne slapukai, bet drąsiai pareiš
kė nepasitenkinimą šioą L. B 
veikla, ir toji kritika nuosai
kiai lietuvių daugumai prirnli 
ne į r suprantama. Vienas iš 
mintings veikėjas sako, kode 
negali dirbti tą naudingą darbą 
dvi ar trys bendruomenės, kas 
pasakė, kad turi būti tik 
na?

Visi matome, kad jau d t 
• turime fris bendruomenes. 
! atsirado tų bendruomenini 
« trijų rūšių: vieni klausosi 

. sų iš už jūrų marių, kokie
xejai pučia, kokie suokalbiai i botagu stovės sargyboje, kad 
daromi. Kiti noria! stalo tiltus j nė vienas “avinėlis” nedrįstų 

įto pr . pakelti balso prieš pornografr 
< s rėmimą ir kad vaikučius 
ainiai galėtų siųst pas pionie-

(Tęsinys) patvirtinimą. Lietuvos disiden-
... . . tt . itas E. Pinkelštelnas rašo: “Lie-l zmirslama, kad vakaru J)e-t . . , ... . , .

€ | tuviui daros aišku, kad jų tau
tinis atgimmas ir valstybinė 
nepriklau somybė įmanoma tik 
tikros demokratijos 
krypstamo žmogaus 
taikinimo sąlygose” 
ėiai”, Ne*. 6, 1977 m.

Matydami savo dvasinį lai
mėjimą, mes su apgailės t avimu, 
drauge su mūsų pasišventusiu 
šiai idėjai ir nenuilstamu Jokū
bu Kregžde, tegalime apgaile
stauti, kad per vėlai stvėrėmės 
plunksnos, kad per vėlai sulau- 

Po daugelio metų* kerne laip mums įeikalingo l)e- 
vemių Kultūrinio Fondo, liet 
esame giliai įsitikinę, kad mū
sų pradėtą darbą tęs ateinanti 

1 karta, kilusi ne vien iš lietuvių 
evangelikų, bet ir iš katalikų 
gretų.

. Kylantis lietuvių išeivijoje ir 
tautoje apsisprendimas už va
karietiškų laisvo žmogaus idea
lų įsisavinimą, privers atsisa
kyti nuo romantizmo gadynės 
ideologijų ir ieškoti visai kitų 
dvasinių šaknų savo tautoje, 
atskleidžiant renesanso, huma
nizmo, reformacijos ir apšvietos 
amžiaus dvasinį ir idėjinį pali
kimą.

šiame didingame ir kilniame 
darbe su visu sąmoningumu ir 
pasišventimu dirba mūsų nenu
ilstamas brolis ir vienmintis 
kurs. Jokūbas Kregždė. Jam 
priklauso mūsų visų nuoširdi 
padėka ir linkėjimai ištverti 
darbe iki paskutinio atodūsio.

(Pabaiga)

mokratija išaugo ant renesanso,j 
’ humanizmo ir svarbiausiai ant 
j reformacijos dvasinių pagrindų 
. ir šiandiena lietuvių tautos li
kimas yra glaudžiai surištas su 

! demokratijos idealų laimėjimu 
; prieš totalitarines jėgas.

Ši tema daug karių buvo 
gvildenta "Musų Sparnuose’’ nu
rodant, kad lietuvių tautos gel
mėse ture iškilti dcinokralinės 
jėgos ,kurios tegalės vesti sėk
mingą kovą už savo egzistenci-

išgirdome iš Lietuvos atėjusį 
mūsų galvojimo ir nusistatymo

ir nenu- 
teisių pri- 

(“Akira-

į čikgoje pas gimines. Dideliame 
nuiiūdme pasilieka Australijo
je dukros Janina Štompelienė 
ir Iren Bacevičienė su šeimomis, 
sūnus Rimnydas Pilkauskas ir 
jos sužeistoji sesuo Julija Kaž
dailienė su šeima. Kalifornijo
je duktė Kristina. Čikagoje se
suo Juzefą ir švogeris Leonas 
Venckus. Michi ganė sesers dūk 
tė Elytė Izokaitienė su šeima, 
Brocktone sesers sūnus Vilbo- 
ras Venckus su šeima. Lietuvo- 

ianisu-,je jauniausios sesers liūdi 
sesuo Bronė Miečienė su seimo 
mis.

A a. Kostės Pilkauskienės lai
dotuvės įvyko sekančią dieną po 
Vėlinių, lapkričio 3. d. Melbour 
ne Australijoje Tesuteikia Tau, 
brangioji Koste, Visagalis am
žiną ramybę tolimoje Australi
jos žemėje.

s rodo, kad čia esama daug 
us mus* pykčio, bet maža intelekto. 

Tad netylėkim. Padėtis rimta 
reikalauja visų dorų lietuvių 
įtempimo jėgų ir pasiaukoji
mo. Tik netylėkim, nes tylėji
mas nėra dorvbė.

r am/i 
ės nežadėjo. i 

kuria konstituciją, c! 
ngaL Tad kodėl tame! 
me momente negali* 
patys parašyk daugiau Į 

a., realėstmus i-ių dienųj
y imams nuostatu.3 R. L1 

> s reikalams. Teta reikta 
ikinti! ’

Negalima suprasti priežas- 
bar: ties, kuri iššaukė tą isterišką 
nes šauksmą. Atrodo, tai didelis 
akų j despotiškas noras visus lietu 
bal vius suvaryti į vieną gardą ir 
ten: čia juos uždarius, Volertas si

r. f p-R 
n d'/

Tli

R

Tegu saulė Lietuvos 
mus prašalina!...

J. Eigulis

TYLĖJIMAS NĖRA 
DORYBĖ

Jei neieškosi — tiesos nepa
žinsi. Tyla nėra dorybė, tad ki 
lūs nesusipratimams ar gin 
čams, turime vispusiškai išdis- 11 demonstruoja Qku 
kutuoti. pasisakyti sveiku pro
tu ir lietuviška širdimi, aptarti 
nuoširdžiai be užkulisių ir pyk} , v (
čio, nes tai vra visų bendras. s^r’a rezimiinnką nuo garbinį 
reikalas. ” " j go lietuvio ir jie laikosi savo’

Liūdnas vaizdas girdint tą 
sukeltą triukšmą, 
kelia neramumą ir nepasitikė
jimą tokia veikla, 
džiausiąs pastangas si’niekinti 
ne tik R. Bendruomenę, bet ir

siųstus filmus, gi tretieji grįšę 
iš Kauno,Šiaulių,Panevėžio sa* 
ko, kad tenai labai lengvai jie

Tas įtūžimas turi prievartos 
charakterį ir isteriškas šauks

Žuvo Koste Pilkauskiene 
Šnelienė

'Š. m. spalio 29. d. vakare, grįž 
tant iš koncerto Moloume Aus 
tralijoje, automobilio nelaimėje 
netoli savo namų tragiškai žuvo 
Koste P^kauskienė - šnelienė. 
Kartu su ją važiavusioji jos se
suo Julia Každailienė ir mašiną 
vairavęs Pranas Aukštikalnis 
sunkiai sužeisti paguldyti ligoni 
nėn.

L. V-kus

šauksmą

Deda di-
i

I

N*u|l9no3« >-nvę‘A kert*;* bei Scokhj
!77U bo<h7^ t r

PekelnHku, MES GRĮŽTAME. įdomūs jaunn dieutį 
aUuninlmal ir įvykiu bei rietu aprašymai, skaJtczrJ krtp ro
manas. 357 psL Kaine $5.

A. Pikilnlskls, METAI PRAEITYJE. NetoliruŲ įvykiu prlfimiūl- 
fr laiko įvykią Lietuvoje ir Vokietijoje įpražymal, suskh?- 
tyti i 12 dalių. 296 psl.. kaina $3.

Dr. Kazys Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tom&A Dn- 
___ riaii riricllals. 336 psl. Kaina $5.00. Minkštai* viri.

Tž-m. Vfccl. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — $3.00, minkytais vir
šeliais — $2.00; H dalis, 225 psL. įrišta — $3.00. minke
tris viršeliai* ________________________________

Menrlku Tomes — T«m*šiuxkas, LIETUVIŠKASIS ° AM A RYS. 
Pakalnės ir Labguvos, apskritys su įdomiais aprašymais, illu- 
stradjomig ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $6.

P. Ktsiunas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dailu Lietuvos 
partizanę buities romanas 292 puslapiu. Kains $3.

Janina Nirūnė, TRYS IR VIENA, jaunystės ririminims.i 
170 psl.____________________________________ $3.56

M. Gudelis, POVILAS MILERIS- blografijo* bruožai 231 
puslapiai____________________________________ £5.23

Knygoj užaikant reikia pridėti 25 et. pašto Išlaidoms.

NAUJIENOS.

A. a. Koste Pilkauskienė ir 
Pr. Aukštikalnis, kaip Melbourne 
Dainos Sambūrio aktyvūs na
riai, dalyvavo š. m. liepos mėn. 
Toronte įvykusiame Lietuvių 
Dienų sąskridyje ir po to apva
žinėjo įvairius miestu Kanadoje 
ir Amerikoje, kur tik Melbour
ne choras ruošė koncertus. Po 
to f.gesnį laiką buvo apsistojusi

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmine, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykis 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2.50.

Or. Juros 6. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat Aenyju amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. 142 
>sL, kainuoja $2.00. « • ’

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT- Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istoriją. 
211 nsl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dangumi šių knygų yra tinkamom dovanos įvairiomis progomis. Ja* ir 
kitas knygas galima įgyt? atsilankius i Naujienas arba atsiuntus Čeki ax 
Pinigine perlaidą. .

,73f Hilztad Sfrtct, CHoig** 21 WIS1

$5.00

Taupykite dabar
pas musnoe

•wWfhi kaimu pridedant 50c. pertiuvrfima Ulaldome.

asmS3.0Ė 
ėmė

Or. A. X Gvtsen — DANTYS, Jų priežiūra, sveikata ir grc2a 
faetab TfrtellAit, vietoje *4.00 dabar tik__

WnUtaia vfriellaia tik_________________________
Dr. A. J. OWIIH — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONAS. 

KsUonte po Karopą UpIlČHtl. Dabar tik ---

178» Se. HALSTED ST, CHICAGO, ’iLL. WCC8

1733 HrtsW St, CMeagof IH. $0608. — TcL HA 1-S1W !

DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIINOSB GALIMA GAUTI NEPAPRASTA! ĮDOMIUS GYDYTO- 

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR 2ASYT0J0 ATSIMINIMUS
Dr- A. A Gossan — MINTYS IR DA«AT, 259 psL, liečiančius 1908 

metą jvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
rtptdmą. ______ _________________________$K00

UNIVERSAL
Chicago, III. 606081800 So. Halstad St

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

•U i; rttl Xdtsiai jn tmini 

UAUJ1WMOH, ITW B*. MALTTWO CHICAGO, FLL.

Eiliuoti kūrinė-

Petras Segate,, PLAUK, MANO LAIVELI. EMraKitl. 112 psl. $1.00. 
EugenlĮus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 psl. $1 00 
Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psL $250. 
Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI. Mitologijos posmai 
$1.00.
Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl $3 00.

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvieni* lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

viu g®"būvi*. privalo susipažinti *u žemiau Ii vardintomii knygom! a 
Ch euminėta* knyga* gailina užsisakyti Naujienose.

Jbimi SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel-
®airt Uetav*, bėglm* nuo bolševiku Ir gyvenimu tremtiniu stovyk
loje Vokietijoje. 273 psL. kietais drobės vuršeliais kaina 4 dot

Juozai Kapačlnikiir liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
vra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje bejsi- 
knriančio ir patvariai įsikūrusio asmenį istorija. Knyga gausiai Iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

eiKAGirras įspūdžiai komunistų pavergto.,.lietuvo^. 
Antorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
IJvenrta £ anglu kalba.

M ZaWenko. SATYRINĖS NOVtLtl Genialaus rusu rašytojo 
50 satyriniu novelių, 199 pusL, kaina $2.

D. KuraMa, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuaisto ir agltpropo propaganda bed 
utzsaskarinut Abi knygas parašytos lengvu, gražiu ftillumL

Pr*f. P. PtkaritHt, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 178 pat dokumentuota istorinė stedija apie prūsu likimą. 
Kains IX

Ytocaa žvairia. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIfl PARAŠTĖJ!,

Utį ar ^»Mee
f
4

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

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą apkaišo medžiu šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda i gamtos vaizdu ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiunse gamtos scenovaizdžiuose svajoja 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmu ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. AuguftaltyH- Vričlūrlen*, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 125 psl. Kaina $1.—.
2. Jorgli Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, glesmėf, poemos 

Kišeninio formato, 157 psl. Kaina $2.00.
3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 169 

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

3 Išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus ila u Gracijomis $5 00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės 95 psl. SI.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii Ivrikn* knvga, 152 psl $2.50
12. Petras Sagates, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE, 

liai, 92 psl.. $1,00.
13. “ ~ --------------- ---  -- ------------ --------
14.
15.
16.
17.

55 psl.
18.
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 6060S

Em bu tarpoiaf JVg ytaUr*! *t* 
!<et> didelio darbu. Pirma, Jie M- 
deda Jum* partekti aamenilku* Jūsę 
uirtmojimua. Antra, jie padeda Be
turti geresnę apylinkė* bendruomenę 
tr parūpina fondus namams jrtgytt 

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prlei 10 mėne- 

rto dlen4, neis nuoiimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikataį kurie na
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir Jos išėmimo.

Investavimo knygelė* s^akaitoe
^eša

>

VIENA STIPRIAUSIU BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

pitelrt* 1923 mrtrtjL. K 4SL-3070
Į>trtgv< pfctuo<4 Butonx>Wl*ni* įstatyti.

g — XA»JIWO\ coCAOO K fU, Wedne»d«y, November 8, 1378
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At of December 1, 1177 
Subscription lUtos:

In Chicago $33.00 per year, $18.00 per

pusei metu _ _____________
Uims mėnesi 3 m3 ______
vienam menesiui ________

$16.00
$ 9.00 
f 3.00

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

Kanadoje:

pusei metu ____________
vienam mėnesiui ________

$33.00
$18.00
$ 3JW

20 cents per copy. Užsieniuose:

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio Kainos:

metams -
pusei metu______________
vienam mėnesiui - . -

$34.00
$18.00
$ 4.00

Chicago j e ir priemiesčiuose: 
metams______________$33.00 Naujienos eina kasdien, išskiriant 

sekmadieni uh Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
HL 60608. Telet 421-6100.

pusei metu ____________ $18.00
trims mėnesiams ________ $10.00
vienam mėnesiui _______  $ 3.50

Kitose JAV vietose: 
metams ______________ $30.00

Pinigus reikia aiijrti pašto
Orderiu kartxj ra užsakymu.

Money

socialistinį rytojų. Labai galimas daiktas, kad šian
dien visame pasaulyje siautėtų kruvinas fašizmai 
hitlerizmas. Kokia laiminga mūsų_ lietuvių tauta, 
mūsų Lietuva, kad ir jinai šiandien priklauso tai 
socialistinių tautų šeimai, ir gyvena tuo naujuoju 
socialinstiniu gyvenimu”. (Laisvė, 1978 m. lapkr. 3 
d., 1 psl.).
Bimba kelis kartus važinėjo į rusų 1-a vergą Lietu

vą. Pirmą kartą kelionę jam apmokėjo Michailas Sus
lovas, valdęs pavergtą kraštą Antano Sniečkaus pagal
ba, o paskutinį kartą kelionę jam jau apmokėjo gene’ 
rolas Pranas Petronis. Iš tų kelionių jis parašė ir at
spausdino visą knygą, ir prirašė daug įvairių strains’ 
nių, bet nei vienoje vietoje jis nemini, kad būtų prave
dęs apklausinėjimą, kuriame aiškiai būtų matyti apie 
pavergtos lietuvių tautos laimę. Jis net artimiausių są- 
vo giminaičių neapklausinėjo, ar sovietų karo jėgų ir 
policijos okupacija atnešė jiems bent krislelį laimės. 
Niekad negirdėjome, kad pačioje Lietuvoje kas nors 
būtų pravedęs tokį apklausinėjimą. Pats Bimba, aišku, 
kad tokio apklausinėjimo būtų negalvojęs pravesti.

Bimbinė lietuvių tautos “laime”
Antanas Bimba, geriausiai rašyti mokantis komu- 

nistąs, brežneviškai viską tvirtina iš peties. Tai ne Jo- 
kubka. šis, kai nuvažiuoja į “tarybinę” Lietuvą, tai tvir
tina, kad rusų pavergtoje Lietuvoje javai auga, kaip 
Amerikos didžiose farmose. Jam į galvą neatėjo min- 
tis, kad joks proletarinis komunistas negali džiaugtis 
kapitalistinės valstybės pasiektais, rezultatais. Komu’ 
nistams reikia pasiektus rezultatus lyginti su komunis
tiniais kraštais. Lietuvoje pasiektus rezultatus reikia 
lyginti su rusų pasiektais rezultatais. Bimba būtų pa
rašęs, kad ‘tarybinės” Lietuvos rugiai žydi ir linguoja, 
kaip sovietiniai javai. Bet Jokubkai ši smulkmena nea
tėjo, j galvą. Jam geriausia yra Amerika, todėl Lietuvoj 
augančius javus-jis lygina su Amerika.

Bimba žino šią .Jokubkos silpnybę, todėl ir nekvie’ 
čia jo į New Yorką. Jis žino, kad iš Jokubkos pagalba 

•bus maža. Kiekvieną rašinį jam teks taisyti ir braukyti. 
ĮO jeigu Bimba kurią dieną užsimanytų išeiti pensijon, 
■ tai Jokubka nugyvens iš socialistų pagrobtą Laisvę, 
kaip-jis Ghieagoje baigia nugyventi--. Vilnį. Jokubka jau 
seniai būtų; pakėlęs sparnus išvažiuoti į New Yorką, 
bet jis jaučia, kad Bimha nelabai jo nori.

Bimba geriau parašo?" nes jis turi drąsos'rašyti apie 
į tokius,dalykus, kurių; nežino ir žinoti negali. Jis, vietoj 
■gražiai žaliuojančių javų, rašo apie lietuvių laimę. Pri- 
’simįhęsJohn Reedo prieš 61 metus (gera sukaktuvinė 
r data) išleistą “Dešimt dienų, sukrėtusių pasaulį”, jis 
•kalba apie Lenino iškeltą, bolševikų vėliavą, kurios plė’ 
;vėsavime jau gyvena ketvirtadalis žmonijos. Jis nepa- 
'. sako, kad tas ketvirtadalis žmonijos ne gyvena, bet 
'vargsta, nesidžiaugia, bet galvoja, kaip iš tos vergijos 
; ištrūkti. Jauni rusai dr.įsta įbristi Į išmatų 'vambzdžius 
: ir rizikuoti prigėrimu ir užtroškimu, kad tiktai ištrūk
tų iš tos “socialistinės santvarkos”, o Bimba tikintie
siems komunistams šitaip visą reikalą vaizduoja:

“Baisu ir paaglvoti, kaip šiandien mūsų pasau
lis atrodytų, jeigu ta socialistinė revoliucija 1917 
metais nebūtų įvykusi Rusijoje ir atkėlus vartus į

Jeigu toks apklausinėjimas būtų vedamas, tai tu
rėtų būti garantija, kad niekas nebaustų tų žmonių, 
kurie turėtų drąsos pasakyti, kad jie nepatenkinti ir 
kad už tai niekas jų nebaustų. Visi žinome, kad Rusi
joje už teisybės pasakymą žmones valdžia baudžia. Tei’ 
sybė pas juos yra viena — valdžios paskelbtoji, žmonių 
teisybė negalioja.

Dar kyla kitas klausimas: jeigu jau Lietuva, kaip 
Bimba sako, mūsų Lietuva, jau yra tokia laiminga, tai 
kodėl Bimba, kelis kartus važinėjęs į komunistinę Lie
tuvą, nepanoro joje pasilikti? Pirmą kartą jis ten va
žinėjo vienas, ten dar buvo pavojaus, bet paskutinį kar
tą jis buvo nuvažiavęs su žmona, tai abu galėjo ten pa
silikti ir būti laimingi. Jeigu komunistinėje Lietuvoje 
lietuviai, kaip jis tvirtina, yra laimingi, tai kodėl jis tenai 
būtų galėjęs būti nelaimingas? Lietuvoje ne tik jis su 
žmona būtų buvę laimingi, bet ir Amerikos lietuviai lai’ 
mingi, kad Bimba ten liko, jis JAV'bėse skelbęs komunistų 
partijos idėjas ir dirbęs sovietiniam imperializmui. A- 
merikos lietuviai tokios laimės, kad ir komunistui, būtų 
nepavydėjęs. Būtų gražu, kad sekančiame Laisvės nu
meryje Bimba parašytų, kodėl jis nepasiliko Lietu
voje?

Trumpame paragrafe Bimba padarė dar kelis ne
tikslius tvirtinimus, kuriuos verta pakoreguoti. Jis 
tvirtina, kad 1917 metais Rusijoje Įvyko socialistinė re
voliucija. Jeigu tos revoliucijos nebūtų buvę, tai- gali’ 
mas daiktas, kaip jis rašo, šiandien siautėtų, krųvįpas 
fašizmas ir hilterizmas. Nieku tokio savo tvirtinimo jis 
neparemia. Tokiu pačiu pasimojimu mes galėtume tvir
tinti, kad jeigu ne ta 1917 metų revoliucija, tai iš viso 
Europoj nebūtų nei fašizmo, nei hitlerizmo. Pirma Ru
sijoje kilo Bimbos vadinama revoliucija ,o tiktai už ke
lių metų Italijoje kilo Mussolinio vadovaujamas fašiz
mas. o dar vėliau Vokietijoje kilo hitlerizmas.

1917 metų rudenį Rusijoje Įvyko ne revoliucija, 
kaip Bimba tvirtin, bet Įvyko Lenino ir Trockio suor
ganizuotas perversmas prieš demokratinę Rusijos vy
riausybę. Perversmą ruošė ne vienas Leninas, bet ge-

Kiny komunistai 
atmetė Maocetungą

PEKINAS. — Kur komunis
tams pasiseka pagrobti į savo 
rankas valdžiąą ten jie grobia ir 
pradeda jėga įvesti savo išgalvo
tus metodus, kurie niekur be' 
kraujo neapseina, nors tie meto- į

ciją, daugiau individualizmo ir 
daugiau gerovės. Kinija jau ima 
užsieniu kreditus, žmonės jau 

. dėv asmeniškus drabužius ir 
pats Kuo Feng pirmą kartą buvo 

i išvykęs į užsienius ir lankėsi Bu 
I chareste, Belgrade ir Teherane

giami ir ašalinti ekspertai vėl 
grįžta į pramonę, vietoje Mąo 
įvestų politinių kadrų. Reiškia, 
kad Kinijai taikomas Jugoslavi
jos pavyzdys.

3.. “Mes privalome dabartinę 
padėtį pašalinti, kur niekas rie

dai dažniausiai tveria tik kol nijos Liaudies Respublikos po- 
pasikeicia “asmens kulto” į pus atentatai pakeis savo, kursą ideo- 
dievius iškelti partijos sekreto- lagiškas gausimais, sprendžiama 
rial Vienas ryškiausių pavyz- iš ministerio pirmininko pava-

draugiškų santykų reikalais. ! prisiima atsakomybės. Tik tuo 
Kiek radikaliai naujieji Ki- būdu galime. normalizuoti pro.

džių yra dabartinė Kinija. duotojo praėjusią savaitę pasa- 
Kinija, Mao Centungui mirus, kytos kalbos profesinių sąjungų 

išmetė jo mokslą ir nusikreipė j 2,000. delegatų konferencijoje, 
kitus. Mao iki savo mirties 1976 
m tiek lygino 800 milijonų savo 
valdomų kiniečių, kad tie priva
Įėjo visi dėvėti tokios pat me
džiagos ir sukirpimo drabužius, 
jiems uždraudė bet kokius titu-1 
lūs ir vengė svetimų kreditų ' 
net krašto ekonomijai pagerinti.

Naujieji visagaliai valdovai 
Hua Kuo Feng ir jo pavaduoto
jas Teng Hsiaoping atrodo bus 
artimesni žemei dievaičiai Jie- 
prižadėjo sparčią industrialize-

būtent:
1. “Yra teisinga ir. išmintinga, 

kad kas daugiau naudos padaro 
žemės ūkio, pramonės mokslo 
ar kariuomenės srityse, nusipel 
no iš valstybės daugiau garbės 
ir atlyginimo”. Tai reiškia nusi 
gręžimą nuo Mao, kad ideologi
nis darbas turi pirmenybę.

2. “Profesinės sąjungos 
savo narius auklėti,
gai dalyvautų įmonės vadovy
bėje... Reiškia, kad Mao nemė-

turi

dukciją”. Tai rodo, kad Teng 
stengiasi atgaivinti per eilę me 
tų apleistas pramonės Įmones.

Mao “mokslo ir kulto” Pekine
jau akimis motomas. Jo kapo 
pačiame miesto centre veik nie
kas nebef-anko.

Grafas Tolstojus 
kreipias į Talalą

CHICAGA,, Illinois. — Ang
lijoje gyvenantis grafas - Nikąlo 
jus Tolstous, garsaus rusų ra
šytojo Levo Tolstojus anūkas,
kreipėsi į teisininką-Joną Tala-
lą, prašydamas padėti" janr rasti

kad aktin- r informacijų apie: sovietų • karo

Petrogrado darbininkų sovietas, tai Leninas niekad val
džios nebūtų Pagriebęs. O kai jis priėjo prie rusų val
džios, tai visą laiką jis Vedė kovą, toje pačioje, valdžioje 
išsilakyti. Jam padėjo caro armijos gęn. Briusoyaą iį.' 
gabus caro armijos karininkas Michailas. Tųęhačevs’ 
kis. Kai Leninas gavo Briusovo. ir Tuchačevskio pa
galbą, tai Petrogrado darbininkų sovietai' jam jau ne
buvo reikalingi. Kronštato jūreiviams išėjus sovietinės 
valdžios ginti, tai Tuchačevskio vadovaujami monar- 
chistų kariai išžudė ne tik Kronštato jūrininkus, bet ir 
Petrogrado sovietų Įtakingus atstovus.

Jeigu Leninas, vokiečių padedamas, nebūtų pada
ręs 1917 metų perversmo, tai šiandien Rusijoje būtų

jėgų įsiveržimą, ar .nepriklauso- 
bės panaikinimą Pabaltijo kiąš 
tuose. Grafas ToTstpįL^'Jau.įytą 
paršęs Įmygą “jaltQS
kurioje aprašipėja,
baigoje t buvo^-gaadomi- Kakarus 
pasiekusieji.. ukraiĖūė€ia^~-įįįsaį, 
gruzinai, lietuviai ;nx* kiHf tūtų 
žmonės4. Minėtos knygos viena 
laida pasirodžiusi prieš’ seseris 
metus Ančioje; Uį mėnesię 
Seribner leidykla/tos pačios kny 
gos naują laidą. išleidžia.Ameri 
koje. ■

Dabar grafas Tolstojus ruošia 
nauą kąnygą rengiasi išeiti Holt 
ir Reinhardt leidykla. Leidyklos 
prezidentas jau susitarė su gra

riausieji Lenino patarėjai — vokiečių generalinio šta“ demokratinė santvarka, nebūtų kilęs Antras Pasaulinis 
bo karininkai. Jie ne tik patarimus Leninui davė, bet karas, lietuviai būtų gyvenę nepriklausomoje Lietuvoje 
jam paskyrė didžiausias pinigų sumas perversmui su-, ir nebūtų reikėję tokiam dideliam lietuvių skaičiui bėg’ 
ruošti. Leninas valdžią Rusijoje galėjo pagriebti tiktai ti į užisenius ir pradėti gyvenimą iš naujo kituose 
Petrogrado organizuotų darbininkų pagalba. Jeigu ne kraštuose.

fu TolGstojum, kd rašytų ape Sta 
?ino užsienio politiką 1939 —1947 
metais. Jis nori gauti autentiškų 
dokumentų apie Sovietų karo jė 
gų įsiveržimą į Pabaltijį 1940 

(Nukelia į 5^Jtą psl.)

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

Besirūpinant savo šeimos ir organizaciniais 
reikalais, nė nepastebėjau, kaip vaikai Paaugo, 
subrendo ir darėsi lygūs man ir žmonai. Tad 
trumpai apie juos čia paminėsiu.

Nežinau, kaip lųti-tėvai prisiena sūraus ar 
dukros užaugimą arba subrendimą, kuomet pa
sidaro aišku tėvams, jog nebegalima jų priversti 
vykdyti duotų įsakymų. Ateina toks laikas, kuo
met sūnus ar duktė jaučia ir žino, kad jie patys 
jau pajėgūs daryti sprendimus dėl savo elgesio ir 
išdrįsta tai pasakyti tėvams. Turiu prisipažin
ti, kad man ’oks įsitikinimas buvo visai netikė
tas ir paliko gilų įspėdį..

Nesakyčiau, kad. Vįlboras mums, tėvams, 
kada nors būtų padaręs nepatogių ‘klapatų’ ar 
nemalonumų. Augo ir brendo jis kaip daugelis 
berniukų. Kai kada kiek paišdykaudamas, kai 
kada ir suaipešdamas su savo draugais. Bet 
niekuomet jis nebuvo susidėjęs su kokiom gau
jom, niekam langų nedaužė, netriukšmavo ir 
žmonių neužkliūdavo. Atvirkščiai: mūsų 
kaimynų jis buvo mėgiamas, kaip darbštus ir 
visuomet kitiems paslaugus berniukas.

Tačiau ka*\ą ant jo labai užpykau. Mūsų nuo
mininką) kaliais užeidavo į alinę. Mūsų sūnus, 
nors tk 17 metų būdamas, buvo jau 6 pėdų ūgio

ir turėjo stiprų, vyrišką balsą. Tad vyrų para
gintas, Vilboras kartu su jais nuėjo į alinę. 
Nors sūnus buvo suviliotas nuomininkų, bet už
pykau ant jo taip, kad užsimojau jam kirsti 
per ausį. Užsimojau, bet niekaip jo nepasie
kiau. Jis sau sukėlė rankas veido apsaugai, pu
siau atsuko man nugarą ir ramiu balsų pa
sakė:

Ja

— Tėveli, galite nesistenkti. Aš nebe vai
kas, nebijau. —

Tie žodžiai man staiga parodė pakitusią 
padėtį. Pakeltoji mano ranka, kaip švino pripil
ta, nusviro. Nebėra abejenės — sūnus užaugo, 
subrendo. Pasijutau senstąs ir nugalėtas.

Elytė 1959 metais baigė Loretos gimnazi
ją. Prieš pradėdama studijas — ji troško būti 
farmacistė — tą pačią vasarą su dar keliomis 
lietuvaitėmis, kaip lietuvių skaučių atstovė da
lyvavo Tarptautiniame Skautų Jamboree, Da
nijoje.

Grįžusi iš atostogų parsivežė suvenirų bei 
dovanų. Tarp jų buvo graži, sidabrinė dėžuti 
(etui) cigaretėms susidėti. Pamatęs tokią jos 
dovaną, nustebau, nes žinojau, kad Elytė nerū
ko. Pasirodo, kad skautų stopyklai pasibaigus 
jaunimas savo sueigose turėdavo pasilinksmi
nimus, šokius. Kadangi ten visi rūkę, tai ir lEly- 
tė neatsisakė nuo pasliūlytų cigarečių. Atsi
sveikinant naujieji draugai bei draugės, susidė
ję jaii nupirko ir padovanojo šią dėžutę.

— Kadangi aš vistiek nerūkysiu, atiduodu su aplinka ir terminais, prasideda ir teoretinės
savo dovaną Jums, tėveli —

Toks atviras, savanoriškas prisipažinimas 
man, kad rūkiusi, man parodė, kad savo dukra 
galiu pilnai pasitikėta ir vieną išleisdamas. Pa
jutau šiltą pasididžiavimą savo “Elyša” Jos do
vanos nepriėmiau ir palikau grynai jai apsi
spręsti rūkyti ar nerūkyti. Nežinau ar šiandien 
ji tebeturi tą dovaną, bet žinau, kad Elytė iki 
šios dienos nerūko.

Norėdama tapti vaistininke, Elytė 1959 me
tų rudenį pradėjo studijuoti pagal Anglijoje vei
kiantį “Earn while you learn” planą. Pradėjo 
kaip praktikantė studentė Boots Chemists, ku
ri savo didumu ir skyrių gausumu yra žinoma 
visoje Didž. Britanijoje. Pagal tą planą studen
tas iš karto, be jokio delsimo, pajaučia rasti
nės atmosferą, pradeda dirbti ir gauna už tai 
atlyginimą. Aišku, atlyginimas, kaįp ir darbas, 
iš pradžių ne atsakingas ir nesudėtingas. Pra
sideda su lentynų valymu, bonkelių plovimu ir 
panašiai. Beplaunant ir kraunant bonkas iš vie
nos vietos į kitą, studentas jas pradeda atskirti 
didumu, jos talpa, spalva bei išvaizda. Bonkoje 
su lygiu paviršiumi laikomi tik geriausieji vai
stai, tuo tarpu nelygioje išilginėmis linijo
mis bonkoje telpa vaistai išoriniam naudojimui 
kaip trynimui ar kompresams. Pagrindinai su
sipažinus su visa vaistinės tvarka, susipažinus

pamokos reguliariai kas savaitę.
Kiekvienas farmacistas studijuoja chemi

ją, botaniką, biologiją ir fiziką. Elytė šias studi
jas atliko netoli Manchesterio esančiame Old
ham miesto (Oldham Municipal Technical Colle
ge). Kada jau pradėjo iš pacijentų paimti recep
tus, ją paskyrė Boots į vaistinės skyrių, esantį 
St. Peters aikštėje, Manchesteryje. čia jai jau 
teko pilnas vaistininkės darbas, žinoma atsakin
go licehzuoto asmens priežiūroje.

Po trijų metų paaiškėjo, kad mūsų šeimos 
senai lauktoji imigracija į Jungtines Amerikos 
Valstybes jau artėja ir kad dėl to Elytei studijas 
užbaigti bus neįmanoma. Tad ji 1962 metų lie
pos mėnesį Londone laikė egaminus iš praeitų 
dalykų. Jos pažymėjime, duoto 1962 m. rugpjūčio 
13. d. Society of Apothecaries of London pažymė
ta, kad ji išlaikiusi egzaminus iš farmacijos ir 
praktiško receptų pildymo (‘secured a pass in 
Pharmacy and Practical Dispensing”). Tačiau 
diplomo, dėl imigracijos, nebepasisekė su
laukti.

(Bus daugiau)
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Mažeika E/ EvansBE 3-5893

M. ŠILEIKIS Poilsis (Tapyba)

GRAFAS TOLSTOJUS

DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIA USLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ŠIRDINGAI .DĖKOJU

No. 79

Thoroughly combine all

dar- 
ribu

ambulance 
PATARNAVS 
MAS DIENA 
I* NAKTĮ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBt AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Strat) 
Valandos pagal suanariina.

NARIAI:
Ckka^or
Lietuviu
Laidotuvių
OireKtoni
Asociacijos

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Dail. Mikas Šileikis

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTt
DALYSE.

MOVING _
Apdrausto j»rkraųstym«9 

iš Įvairi y atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-J8$2 arba 3765996

"Testovi mano meldą kaip smilkalai prieš tave, mano rankai pako* 
limaj kaip vakaro valgomoji auka".

Jei žinote asmenis, kurie 
galėki OasMkyti Naujienas, pca- 
iome atskarti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemok,tmnii

In today’s •do-it-yourself* world. the amateur decorator or 
the professional too. for that matter, is turning Increasingly to 
•‘turnings'*—or architectural spindles as they're known in the 
trade—to provide innovative and imaginative touches in tt» 
home.

Architectural spindles—yes, 
they're the same products 
which used to be known as 
balustrades In staircases—now- 
are available in a variety of 
sizes and styles. But the sky’s 
the limit when it comes to 
the decorative uses to which 
they're now being put

Architects, interior design err 
and "do-it-yourselfers’* find 
the spindles a versatile, stylish 
and Inexpensive way to add 
character to a berne or office, 
indoors or oat

Spindles an being used as 
candle holders or lamp bam, 
as room dividers, screens and 
valances, <r as legs for codes

TeL 927-1741 — 1742

IMPORTANT NEWS FOR
BACKACHE SUFFERERS!

MOMENTUM- Tablets, are 
50% stronger than Doanes.
Before you take Doaos-PtUs for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doans. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pam rehever per 
dose to relieve backache

To reduce patn. soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely tn minutes' Theres no stronger 
backache medreatron you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets lake only as directed.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOXAS IB LAURYNAS LABANAUSKAS

.’0? So. LTTUANICA AVENUE. Pkone: YArdi 7-344n

Švento rasto pamokymai ip. paaiškinimai 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

(LACKAWICJ)
2424 WEST 69tii STREET Republic 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE VIi ri>i* 7-4471
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hilk, PL 074-4410

SOPHIE BARČUS
RADUO ŽEIMOS. VALANDOS
Yhow programos Iš WOPA, 

WO HI. A. M.
Lietuviu kalbc kasdien ntk> pir

madienio. iki penktadienio 3:00 
—3:30 vafc popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Vadaja Aldona Daulcuc 
f/tW HEmlock 444*3 

7159 So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, ILL. 40629

Psalmė 141:2.
Baigiant kiekvieną dieną neužmirškime ateiti pas malonės sostą ir 

suvesti savo sąskaitą Viešpačiui, kiek mes pasinaudojome savo progomis 
arba pralenkėme jas, nugalėjome pikta geru arba buvome pikto nugalėti, 
buvome pasišventusiais pasiaukotojais arba savymyliais. Turime dėkoti 
Dievui už jo pagelbingą malonę ir persiprašyti už paklydimus ir nupuoli
mus. Vardan mūsų Išganytojo turime prašyti atleidimo už praėjusios die
nos nepasisekimus ir trūkumus, ir maldauti, pasižadėti ir stengtis būti at
sargesniais ir ištikimesniais, uolesniais ir darbštesniais sekančią dieną.

IV. KAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Eland, N. Y. 10303

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tolei. 695-0533

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
Westchester Community klinikos 

Medicinos dirokronus 
1938 S. Hanheim Rd., Westchester, IL. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomu ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tol.: 562-2727 arba 562 ?728

M. Šileikis

Gerb. dvasininkai, ponios

2533 W. 71st Street

1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINt CHIRURGIJA 

6449 So. PulMld Rd. (Crowford 
*Wdic*| Buildins)'. Tel. LU 5-6446 

Priima Ligonius, pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8QP4.

Sawn in half, they are betac , 
mounted on waDa and doors 
as decorative elements, used 
as plant holders or as due, 
elements.

K. A. Nord Co. Everett 
WaslL, the world’s largest 
.manufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator Items in nine different 
styles, three different thick* 
nesses and in heights from 7M 
inches to eight feet.

The spindles are made of 
selected western woods, tomed 
on hopper-fed lathes, radded 
to a smooth finish then ■hrinlr 
wrapped in clear, prottettw 
plastic. A brafemre an spindle 
cbenctedsfiBb and ideas for

PETRAS BIELIŪNAS,
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAf&yette 3-3572

RERKRAUSTYMAI

MOVING
Laldlmsl —Pilna s po rsuda 

±EMA KAINA 
R. ŠERtNAS 
Tel. WA 5-3063

Mano 85 nie>jramžiaus ir 55 
metų kūrybinio darbo sukaktu
vinės parodos atidarymo metu, 
susilaukiau daug - sveikinimų 
rasiu- ir žodžiu. - Visus prašau 
priimti mano nuoširdžia padė
ką^ kurie sveikino- laiškais:

Gen. Lietuvos konsule J. Dau- 
žvardienė, muzikas prof. Juo
zas. Žilevičius, ktln; Leonardas 
Andriekus, Visuomenės veikė
jas E>r. Bobelis, dail. Ilona Braz
džionienė, 
nas. kun.

BUTKUS - VASAIDS
144$ So. 50th Ave* Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

DR FRANK PLECKAS
INKSTŲ, PŪSLĖS 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

y . VaLintrau. 1—4 popiet 
ketviftd. 5—t vaL rak 
Ofiso HfeC 776-*880 - 

Rezidencijos tefafa- 446 5545

metais ir jų atliktus žiaurius 
veiksmus. Grafas Tolstojus krei 
pėsi į Kanadoje gyvenančius 
lietuvius padėti jam surinkti ga 
limai tiksienias žinias, o Lietu 
vos gen. konsulas Žrnuidzinas 
jam ptaręs kreitptis į teisininką 
Joną Talają, kad padėtų autoriui 
iškelti viešumon Stalino žiauru 
mus. Lietuvoje ir kituose Pa- 
baftijos kraštuose. Jonas Talala 
jau atspausdino dalį surinktu do 
kumeintų Naujienose, ruošia 
spaudai knygą ir kitus turimus 
dokumentus. Bet teisininkas Ta 
lajas, nežiūrint į nuolatinį dar
bą, prižadėjo grafui Tolstoui pa 
dėti. Jis pasiųs dalį turimų do
kumentų nuorašų ir nurodys, 
kur kitus dokumentus lengvai 
galima gauti.

— Plieno gamintojai vėl kelia 
klausimą apie aukštesnes plieno 
kainas. t

NAUJIENOJ CMKUkGO 1. ill Wednesday. November 8, 1978

GEORGE F. RUDMINAS 
331» So. LTTUANICA AVE. T«L: TAi* 7-1138-1 ĮSI

Didžiaufjcs kolBų 
pawrinktmai
/jjFs. pa> rienkSBb

V2LNORMANĄ
>O^k>URŠniNA

26i582f

jbp (boto)

taip greit prabėgo, kad nesu.; 
spėjau . . . Dabar žinau, kad 
negalėsiu nei trečdalio tiek pa-' 
daryti, kiek ligi šiol padariau.;

Per meną ir literatūrą norė
jau geriau pažinti save ir gy
venimo prasmę, — pažinti gam
tos grožį ir visa tai, kas gera, 
teisinga ir norėjau dalintis su 
kitais savo laimėjimais. Mano 
mylimosios žmonos a. a. Pau
lines mirtis labai atsiliepė ma
no dvasioje, — paliko tuščia ir 
beprasmiška.

Aš visą laiką jaučiau žmogaus 
ir gyvosios gamtos harmoniją, 
— poeziją-lyriką, — tam tikrą 
artumą su žmogum ir gamta, 
daug metų stovėdamas prie 
molberto. Girdėjau vėjo ūžesį 
medžių šakose, stebėjau plauki
ančių debesų kryptį, girdėjau 
paukčių giesmes, mačiau gied
rą dangų, lietaus lašus, skrai
dančias žuvėdras ir mėgau žy
dinčias. gėles. Mačiau daug su
rasto ir įsivaizduoto’ grožio, nes 
visada jo ieškojau. Miesto kul
tūra mažai r tesidomėjau. Gal 
rųano šie darbai parodoje pat
virtins, ką sakau.

toriatui už parodos surengimą, 
Kalbėtojams: Inž Domui Ado
maičiai, č. G. Dierektoriato 
pirmininkui, menininkei Eleo
norai Marčiulionienei už paro
dos atidarymą ir gražią kalbą, 
dail. Broniui Marinui, kun. Juo
zais Prunskiui už parodos ap
rašymą; dail. Janiui Strodos už 
įteiktas dovanas — dažus, tep
tukus ir gražią latvių skonio va-

DR. VYT. TAURAS
.GYDYTOJAS IR t^lkURGAS

Bendra prikftka, $pe^ MOTERĄ ligee 
Ofisas 2652 WE£T 5rth SERGĖT 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL,: pimu-antiad., treciad. 
ir penktu ir 6^8 vaL vak.’ SUtadic- 
’liais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku ponai.

- L. pagal susitarimą. ‘ Dėkoju jums už gausų atsi-
“7 ? • ---:—:----  lankymą į mano paroda, čia ma-

P. ŠILEIKIS, 0. P. tote tik dalį mano darbo pas-
* QfaKOPFJ)A.>r^rf^ixTAS . t^ngų, — tai mano gyvenimo 

žh AsawUL-Ęrpteąj, Mi&'ban- nėdsakaL įspausti drobėse bei 
dažai Speciali pažiba tjoms.
tA/ch būppbru; ir t t. ; popieriuje..

VąLr 9—4 fy 6-^B. <^adiemais 9—1! Savo gyvenime sukūriau daug 
2850 West 63rd St, Chicago. Rt 60629. paveikslų ir pg paąaųlį juos iš- 
-t—, PRospect 6^5084 ; barsčiau. Vis. norėjau sukurti

ką nors didingo, kad mirti ga
lėčiau lamingas . ., bet laikas

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2614 W. 71 St. T«L 737-51*9 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

VaL asai susitarimą. uždiTyta treč

rašyt. Andrius Miro- 
J. Borevičius, S. J., 

seselė M> Pęrpetjją^ teis. Stella 
Strikolytė, p-nia R. Emerson, 
p-ia Genė Prūsienė, Zarasiškių 
Klubas, inž. Domas Adomaitis, 
Lillian Norton. Lillian Braasch. 

Dėkoju ’ visiems atsilankiu
siems į parodą meno bičiuliams. 
Čiurlionio Galerijos, Ine. Direk-

Ponioms; E. Kolbienei, Sofi
jai Adomaitienei, kol. M. Mor
kūnienei, M. B. Stankūnienei, 
Petrui ir Onai Blekianis už di
džią dovaną vaišėms. Parodos 
dežuruotojams: - P-ioms Ado
maitienei, Kc’lbienei, Macėnui, 
Plaušinaiciui, Povilaitienei, Juo- 
dvakiiui, Morkūnienei, Adomai
čiui ir visiems, kurie daug pa
dėjo patarnavimu prie vaišių ir 
visiems atsilankiusiems meno 
bičiuliams. Taip pat dėkoju 
“Naujienų” redakcijai, kuri pa
skelbė žinias apie parodos ati
darymą.

Atleiskite, jeigu užmiršau, 
kas reikėjo paminėti ar padėko-

: -z—;.. 5--’^-:- gįj

Sandwiches are an Amenzan^tratfrtrorr once reserved for 
lunchtime, but now an important part of on-the-go break
fasts or suppers. Golden Grills are super sandwiches that fill 
the bill for anytime eating.- They’re quick to fix® savory and 
substantial. Hąrd-cooked eggs, ham and- Swiss cheese are the 
base of the filling. Pickle relish, a dab of mayo and- a little 
onion add the zip. Xhd you can, keep the filling on hand in 
the fridge for spur of the moment spreading on rye bread 
and grilling.

Why not hard cook a dozen eggs right now, so you caiy 
stir up Golden Grills, and stiH have some on hand for snacking 
or devilling.

cup shredded Swiss 
cheese

tablespoons sweet pickle 
relish

tablespoons mayonnaise 
or salad dressing

teaspoon salt 
slices rye bread 
Jtatter

_ ingredients except bread and butter.
Butter 1 side of each bread slice. Place 6 slices on griddle, 
baking sheet or in skillet buttered»side down; spread each with 
approx. 1/2cup filling. Top with remaining bread slices buttered 
side up. Grill on griddle or in skillet until toasted on both sides 
OR bake in preheated 400°F. oven about 5 to 8 minutes or 
until golden brown. Turn; bake an.additional 5 to 8 minutes

♦Hard-Cooked Eggs
Cover EGGS in pan with enough WATER to come at least 1 

inch above eggs. Cover, bring rapidly just to boiling. Turn off 
beat; if necessary remove pan from heated unit to prevent 
further boiling. Let stand covered’in hot water 15 minutes for 
large eggs — adjust time up or down by about approx. 3 
minutes for each size larger or smaller. Cool eggs immediately 
and thoroughly in cold water — shells are easier to remove and 
it is less likely you will have a dark surface on yolk*). To 
remove shell: Crackle it by Upping gently all over. Roil egg 
between hands to loosen shell; then peel, starting at Urge end. 
Hold egg under running cold water or dip in bowl of water tv 
help ease off ihelL

|M. LILEIKIO KALBA PARODU ATIDARANT C'XS“
Į Galima tik jos fizinį pulsą paju
osti, suvokti jos grožį ar žiaųni- 
jmą; kai ką pasiimti, kai ką ne- 
.įmanoma paimti. Gražesne jos 
lnegalmia padaryti. Gamta duo- 
,da formą ir spalvas, o menas 
‘yra žmogaus proto ir dvasios 
sąlyga, — estetinė filosofjia, iš
plaukianti iš žmogaus dvasios ir 
prc’to pajėgų labai plačia pras
me.

Baigdamas noriu pridurti, kad 
menininkas turr sunkiai dirbti, 
— nuolat dirbti ir iš savo dar
bo mokytis. Menas nėra žaislas 
laisvalaikiui pramisti, bet labai 
sunkus prolmis ir fzinis 
bas. Meno didybė neturi 
tik silpnybė, turį ribas.

Nuoširdžiai, dėkoju Čiurlionio 
Galerijoj In£. Direktoriatui, kal
bėtojams, s/veikirdojams, spau
dai ir visiems, kurie prisidėjo 
prie mario parodos rengimo dar
bu ir visięnis njeno. bičiuliams.

M. Šileikis

Golden Grills 
6 .sandwiches 

hard-cooked eggs*, 1/4
chopped

cup chopped cooked 2 
. ham
Cup finely chopped 2

onion OR 1 1/2 
tablespoons instant 1/2
minced onion 12



JAUNIMO KONGRESO REIKALU
Lietuviu Jaunimo kongreso rei-Lųresas 
kalu pasitarimas, dalyvaujant 
spaudos atstovms ir radijo v- 
dtjanis.

Pasitarimą pradėjo dr. Algis 
Paulius Finansų komiteto pir* 
m.'ninkas. Padėkojęs spaudos 
atstovams ir radijo vedėjams ir 
visiems atsilankiusiems už da
lyvavimą, papasakojo apie ren
giamų kongresų. Prašė lietuvių 
visuomenę paremti jį finansi
niai.

Numatyta išlaidų, kurių pra
šoma iš visuomenės sumoje 90.- 
(M10 dol. Bendra numatyta są
mata 227.000 dol. Dalį išlaidų 
turės padengti patys atstovai. 
Prie atstovų galės prisijungti 
ir kiti jaunuoliai, ar 
asmenys, bet išlaidas 
simoka.

Amerikos, Kanados
Australijos, bus pajėgūs dalį iš
laidų padengti, bet su Pietų A- 
merikos atstovais blogiau, pa
starieji jiems kaip atstovams 
skirtos išlaidų dalies negalės su
mokėti.

šiaip* sau 
patys ap-

ir dalinai

š. m. spalio 29 d. Jaunimo cen-i Iš Kanados Gabija Juozapavi- 
tro patalpose įvyko IV Pasaulio į čiutė pranešė, kad Jaunimo kon- 

įvyks kitais metais lie
pos 11-29 d. Kc’ngreso pradžia
bus Londone - Anglijoje. Toli
mesnė kongreso tąsa vyks jau 
Vokietijoje, Koenigstate. prie 
Frankffurto. Gi studijos vyks Al 
tenberge, netoli Bonos. Išviso 
dalvvaus 120 atstovu iš viso lai
svojo pasaulio. Atstovų amžius 
16-30 metu, o Pietų Amerikai 
iki 35 metų. Studijose galės da
lyvauti 120 atstovų, 30 štabo na
rių ir 30 stebėtojų. Be to smul
kiau papasakojo atstovų rinki- j 
mo tvarką, kelionei autvarkymo 
dokumentų ir kitas smulkme
nas.

Iš Vakarų Vokietios Vincas 
Bartusevičius papasakojo apie 
Jaunimo veiklą Vc'kietijoje. Ten 
didesnės veiklos, išskyrur 16 
vasario gimnaziją, sunkiau iš
vystyti. Lietuviai išsimėtę po 
visą Vokietiją. Didoki atstumai 
sudaro sunkumų bendrai vei
klai. Daroma kas galima jauni
mą pritraukti prie lietuviškos 
veiklos.

Birutė Zdanytė pranešė, kad

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

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

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

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

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

Prekybos Rūmų pirmininkas 
praneša, kad lapkneio 8 dieną 
susirinkime kalbės Jules Cor
bet, Rosewelto universiteto pro
fesorius, o finansininkas Ado1- 
f.^s Baliūnas nušvies dabartinę 
JAV finansinę padėtį. Susirinki 
mas orasidės 7:30 vaL vak.

Dariaus-Girėno s?/ėję.
— Gage Parko biblioteka ir 

knygynas atsiuntė tokį laiš
ką: “Ppuoškime šiemet Kalėdų 
Eglutę lietuviškais ornamen
tais, paskatindami mūsų jauni
mą pamėgti prosenių tradicijas. 
Visoje Amerikoje esame žinomi 
iš mūsų liaudies meno įnašo. 
Mūsų kruopštūs, kuklūs šiaudi
nukai nekartą buvo aprašyt spau 
doje. Atkeliavę iš kaimo gryte 

’lės žavi taurumu, švarumu, geo 
metrinėsmis linijomis Amerikos 

! didmiesčių parodose tarp imant 
rių 20 šimtmečio technikos lai
mėjimų. Gage Parko knygyne, 
2825 W. 55 St. ketvirtadieniais, 
6-8 vai. dėka P. Vaitaitienės ir 

t D. Augienės turėsime progos iš 
mokti daryti papuošalus iš po
pierinių šiaudelių. Pasinaudoki 

į me proga-paraginkim dukras. \
— John Kasper is Marquette 

Parko spalio 29 d. sulaukė 90 m. 
amžiaus. Sukaktį švęsti šuva-; j 
žiavo visi giminės, kuriuos vaijl

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namal, Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į. ‘

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentaa

2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-774*

NAMAS — SVAJONĖ: 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, 

gražiai užlaikytas, S34.000.
NAMAS IR TAVERNOS - SVETAI

NES biznis. $80,000.
MŪRINIS NAMAS. Didelė taverna, 

apie 200 svečiu salė, 2 butai po 6 
kambarius. $85,000.

kongresą turės 100 dol. įmokėti 
išlaidoms padengti.

Dr. F. Kaunas aukų rinkimo 
komisijos pirmininkas, papasa
kojo apie aukų rinkimo tvarką. 

J Bus rengiama loterija, lietuvių 
| dienos ir net piknikai-gegužinės. 
Bus prašoma iš įvairių įstaigų 
ir pavienių asmenų aukų. Ben
drai bus kreipiamasi į kiekvie
ną lietuvį, nežiūrint nei į jo po

jūtinį, partinį ar kitokį įsitiki
nimą, Jaunimo kongresui aukų. 
Reiškė viltį, kad lietuviai šio 
kongreso reikšmę supras, įver
tins ir savo auka prie jo prisi
dės.

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skai’ 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant ši seniausią Amerikos lietuvių dienraštį. 
ra juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui", bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos Jr jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
Siekiant" Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei 
kalų' renesanso.' - . • utw-

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir “platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

o-Mykolas Karaitis, sari 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.

Musu bendradarbė ir savaitinės skilties MAplink mus ir mūsų namus” 
tutorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. K

K. Laukaitis savo’ pranešime 
pasatebėjo, kad aukų rinkimą 
ir visą iniciatyvą vykdys Jau
nimo kongreso rengėjai. Ben
druomenė bus tik talkininkė. 
Reikia tikėtis, kad lietuviai sa
vo junimui finansiniai padės, o 
jaunimas iš savo pusės aukoto
jų neapvils .

Stasys Juškėnas

TRUMPA!

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų reikalam? 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

— A. Kazelis iš Hillsaide, III., 
pratęsdamas savo prenumeratą, 
parėmė Naujienų ledimą $10 
auka. M. Mikštas iš Toronto do
vanojo $3. Po du dolerus auko
jo: Antanas S. Kenstavičius iš

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

> Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką tr 
mažindamas susirašinėjimo Išlaidas. Priede  dol.
i ■» r" ■-* r-
Ptvtrdė Ir vardu ____________________________________________________

Adresai

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo, knrli 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

Pavardė ir vardas_________ -__________—_____ _ _________________

Adresas ____.__________________________________________________________
I

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų
pastangas. prašau jas siujitlnėti ^už pridedamus - — dol

Pavardė ir vardas --- ----- -------------------------------------------------------------,---------

Adresas _________________________ __________ _________________________

• Platinimo vajaus proga, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipA. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų?

Pavardė ir vardas--------------------------------------------- .------- ~-------------------------

Adresas _________________________________ _____________________________

Pavardė Ir vardas -------------

Adresas -----------

Fr^irdė ir vardu - _ - — -

l iretu

Notary Public 
Insurance, Income Tas 

951 W. 63rd St. Tel- 436-787*

DABAR, NE RYTOJ!
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 Euksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
mette Parke.

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

REAL ESTATE

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

2625 West 71st Street

kiekvienas atstovas vykstąs į Hope, BC, Kanadoje, Pranas:
Mekšrūnas iš Montrealio ir Jo
nas Jankauskas Marquette Par
ko. Dėkui visiems.

— Petras Tamulionis iš Kleve šino žmona Anelė. Tarp svečių
lando atsiuntė tokį laišką: “Nuo. buvo duktė Albina, žentas Ro- 
sidžiai dėkui, kad manęs neap-j bertas, sūnus Ričardas, jo žmo- 
lenkėte su laimėjimų biliete-’na Bemice, o iš įvairių kolegijų} 
liais. Tačiau man atsitiko nema; suvažiavo 6 anūkai. Sukaktuvi- 
lonumas: aš tuos bilietėlius pasninką sveikino ne tik giminės, [vairi apdrauda —INSURANCE 
mečiau. Siunčiu Naujienų para-(bet ir prezidentas Carteris taip BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
mai $11.90 čekutį ir manau, kad, pat jo žmona. Prie sveikinimų * 
bus viskas gerai. Linkiu Jums'ir gerų linkėjimų mielai prisi- 
ir Naujienoms visokiariopos sėk dedame, nes J. Kasper yra ilga- 
mės”. Dėkui už laišką ir už au- metis Naujienų skaitytojas. Jis 
ką.

i

— Jonas Purtytis, žinomas bizj 
nierius Cicero apylinkėje, išvy-Į 
ko į St. Petersburg Beach, Fla. listai i— Lelia Paulauskaite xr 
Simonas Sakys iš Wall apylinkės Vytas Radys giedos iškilmingo- 
išsikėlė į Wharton. N. J. Rašy- se Mišiose kun. A. Stašio 50 m. ■ 
tojas Anatolijus Kairys pakeitė Į kunigystės jubiliejui paminėti] 
buto adresą. Dabar jis yra toks: ’šv. Kryžiaus bažnyčioje š. m.j 
3716 V7. 54 St., Chicago, IL! lapkričio 19 d. 4 vai. p. p. Mi- j CARPENTERS & SUBCONTRACTORS 
60632, V. Leikus, vasara pralei [nėjimo tąsa— Beverly Country T ??r Remodeling, Recreation Rooms, 
dęs Wisconsin valstijoje, grįžo klube. Informacijoms skambin-Į Kitchens, Baths, Porches.
į Brighton Parką..

— Merchants Association pra-: 
neša, kad lapkričio 14 d. 7:30

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

Tel. 737-7200 arba 737-8534

EL ECTROS ĮRENGIMAI, į 
PATAISYMAI

Turiu Chicago? miesto leldhrą, | 
Dirbu Ir užmiesčiuos* gmft, ga- j 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. !

T»L 927-3559 J

jas skaito ir šiandien. BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

— “Dainavos” ansamblis ir so Parduodama automobiliu taisymo 
dirbtuvė. Pelningas verslas. Kreiptis 
i savininka.

‘ Tek 476-2221

Dt JOSIO
AL AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

THrfdl $9$ pusmečiui eutomoblile 
Jcbihty apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

HELP WANTED — MALE 
Darbininku reikia

*». ASHLAND AVI. 
5SW775

ti Onai Gradinskienei, telefo
nų 376-1998. (pr.)

— Darbų pasiūlos ir paklau 
vai. vak. Ford City Prekybos' sos tarnyba jaunuoliams ir silp 
centre prasidės lietuviškų kalė- nai angliškai kalbantiems vy 
dinių puošmenų gamybos kur- resnio amžiaus lietuviams ii 
sai ir tęsis keturis antradienius' lietuvėms pradėjo veikti Liet: 
Peacock Alley šiaurinėse ir že-!vos Dukterų draugijos namuo 
mūrinėse salėse. Kursantus re-į se,2735 W.71 St. čia kviečiam 
gistruoja Chruck Robilotta teL j registruotis darbo ieškantiej 
767-6400, Ext. 40. Kursams vado' ir darbų turintieji. Registraci 
vaus Frank Zapolis, o lektorė-j ja veikia kasdien nuo 9:30 v 
mis pakviestas Helen Pius, Berni; pyto 
ce Kasrski ir Lucille Vešota. tad.

— Vincas Samoška, Lietuviu

Naujienoms reikalingas

CALL 677-3222 or 
588-8222, 9-4 M-F

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

MEDICAL OPPORTUNITIES

RN’S. Challenging supervisory posi
tion in skilled nursing facility of 3 to 
U and 11 to 7 shifts. Top salary and 
'ringe benefits.

869-0142 for further info.

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

925:3211.

JAV LB CICERO 
apylinkės Balius 

m. lapkričio mėn. 11

(Pr.)

d. 7 
Cice-

L 1 U 1 1 n N 11N K A S s.
TT j . , . val- vakaro' JAV LB (R)Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar- ro Apylinkės Vaidyba rengia 

valandomis informacijų prašome kreiptis te-,rudens< balių šv. Antano 
----- J i parapijos salėje, 1500 So. 49 Ct, 

HA 1-6100. ! Cicero. Bus koncertinė dalis,
_____________________ laimės šulinys ir skani vakarie- 

n£ šokiams gros K. Venckaus
7 -r t t • orkestras. Įėjimas suaugusiems

10 dolerių moksleiviams 5 dol. 
Bilietai gaunami pas St. Pran- 
skevičių 1516 So. 51 Ct., Cice
ro. Telef. 656-2550.

Valdyba.

bo • 
lefonu:

SECRETARY- RECEPTIONIST

LETTUCE ENTERTAIN 
YOU ENTERPRISES

on 5419 N. Sheridan has an opening 
’or a bright, aware, communications 
oriented individual to answer pho
nes, greet visitors, and assist in oth- 
?r office work. Must be able to type 
<50 wpm. Aptitude for public relations 
•^ork important. Growth potential 
olus many benefits. If you can handle 
■» fast pace and have a knack for re
membering details, Call Michelle for 
m appt

878-7340

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

JUKJtOOŽIAl Ir aRANGBNYBfc
Parduteai ir Triiyiau 

1644 W«T 69th STRUT
, WFublle 94M1 d

Siuntiniai į Lietuvą „ ;
ir Įritu?? kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 

- >

M. i I M K U S 
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN LIFE
HAH FABAFrank Zipollt WAįjįj| 

OOtVi W.T5fh St
GA 4-M54
— . . i..

IMlUlAMCį

JSižitė Farm Life Insurance Cotnpany

MARIJA NOREIKEENt
SW5 Wert IMk SL, Chie*go, IK • TeL WA 5-27X7 

□Malis Ntlrinkimai yerej rOilw |valr!v išrėki®, 
MAISTAS Iš BUROPOf SAMULIU.

PANTRY MAN OR PANTRY 
WOMAN

We are looking for an energetic, ag- 
gresive & experienced individual. 44 
hr. wk. No Sundays or Holidays. Ap
ply in oerson to:

RON BRISKMAN'S HIDEOUT 
17 N. Wabash

Printing
WEB PRESS FOREMAN

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Brighton Parke išnuomoja
mas 6 kambarių butas pirmame 
aukšte be gyvulių. Skambinti 
445-3485 arba 927-9298.

11 1 1 p ■■■ ■ > wmi I —- r ILI i— I I 1 LII IJ^Į W

SIUNTINIAI j LIETUVA
Uosnnog P&rcels Express corp. 

marqubtti airr farcku jkxvicb
1M1 W. S4., Chlc**e. HI. _ TM. WA S-27t7

2333 S., St. Chicana, IIL — T.l, J54-332C
V. VALAMTlMAf

------------------------- _ - I“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDĖJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vaL vak. !
Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

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

a—----r—T-i-in-r‘-i--r,)i-—M-M--—n----------i-ir-i-—

c
Crush 
all smokes 
dead out

MARQUETTE PARKE išnuo
mojamas 6 kambarių NAMAS,

Vorth suburban plant, hasjmm^ate 3 miegami) vien0 aukšto.
opening for person 
crship ability plus minimum of 10 
vears experience working on Goss 
Suburban Press. Position provides 
excellent pay & benefits including ------- - ~
-’'‘’'♦'d insurance Oua'ifie'’ applicants I cuette Parke. Skambinti po 6:00 v.v. 
apnly in person or call 251-4300, ext. I 1 
475. *

PIONEER PRESS INC.
123 2Central, Wilmette, IL 60091 

(An equal opportunity employer M/F) \

Skambinti 776-7934

Išnuomoja ms_kambarys vyrui^Mar- 

teL 476-6810.

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street, 

Tel. 776-5162
Trečiadieniais K anksto susifa-, 

rus. šeštalieniais iki 12 v.
Vakartis tai. 373-5047.

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metų, patarnaudama klientams.!

j

t • Di-Gel-
The Anti-Gas Antacid.

— NAUJIENOS, CHICAGO S, lu, Wednesday, Novembw 8, 1978




