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RREZ. SADATAS PATARIA ATIDĖTI DERYBASKINIJA KEIČIA PATVARKYMUSDEŠINIESIEMS PERSEKIOTI
Oficialiai pasmerkti komunistai, paruošusieji 

dirvą "kiniečiy kultūrinei revoliucijai0
TOKIJO, Japonija. — Iš Kinijos ateina žinios apie oficialiai 

paskelbtą patvarkymą, liepiantį teisingumo, policijos ir kitiems 
organams nepersekioti žmonių, savo laiku pasisakiusių prieš Mao 
Centungo vestą komunistų partijos politiką. 1960 metais, įsiga
lėjus kultūrinei revoliucijai, buvo pravesti smarkūs Kinijos ko
munistų partijos valymai, išmetusieji iš valstybės įstaigų gabių 
ir naudingų administratorių. Pasiremiant tais patvarkymais, bu
vo suspenduotas ir gen. Teg Ksiaopingas, kuris buvo namų areš
te ir negalėjo savo minčių reikšti Kinijos komunistų spaudos or
ganuose.

Tengas paruąšę 
šiuos patvarkymus

Paskutiniame Kinijos komu
nistų partijos kongrese tas pats 
Teng Hąaopingas buvo įpareigo 
tas paruošti patvarkymus, kurie 
turėtų panaikinti visus I960 me
tais paskelbtus patvarkymus,

TRUMPAI 1$ VISUR

CHICAGO. — Gazolino kai
nos kyla kad ir ne podaug, bet 
neatlaidžiai, sako aliejaus indus 
trijos ekspertai. Praėjusią savai 

. . - j . , - r į.tę po vieną centą galionui pake-
j| liečiančius .prieš Mao 0^g<> ^Srfno,: Amoco ir Exxon ir ne- l 
į--ixiitika pasisakančius kotnunis- degalų tiekėjai,

•tus. Pradžioje buvo manyta, kad Išritant Kerr-McGee. Chicago 
Ąloįor Club tvirtina, kad Chica 
goję kainos galionui visų rūšių 
gazqline J3 centais aukštes-

politiką pasisakančius koxnunis-

šiuo klausimu paruosti patvar-

gjuano rasinius, paruosusius du* 
v^’kultūrSeiY'r^vdlfticijai 1960 
metais ir 1976 metais buvo pas
kelbta labai daug karikatūrų, 
piešiančių .Tengą su Chrušcevu, 
apsupta įąuąų moterų ir labai 
ištaigingai gyvenantį, dabarti
niu metu jis yra pats įtakingiau 
sias komunistas viso j'ę Kini joje

Galią turi 5 komunistai

MASKVA. — Praėjusį antra
dienį U. S. Senato 11 senatorių 
delegacij£‘yra atvykusi visai sa
vaitei tikslu pagerinti santykius.1

su' Brežnevu, bet5 ir su kitais 
Kremliaus lyderiais?* Pakeliui,j.

L

t

Haifa

Port Said

Suez

U. A. R

Cairo

< CiU

*
t

WGolan

• Amman

JORDAN
Sinai

Dead 
Sea

SAUDI 

ARABIA

UN Forces iį

Israeli 
‘Occupied

ėst
BANK

kEB/o am asciis^

OIF SYRIA

sĖTel Aviv

—Jerusalem1

Eilat

. Sadatas pasiūlė laikos derybas įvedantiems nariams pirma aptaVtr 'Gazos ir Izra-
/elio Įuięiįas kairiojo Jordano ;upės kranto žemes, o vėliau pasirašyti taikos sutarti su Egiptu. Sada- 
tas nepaminėjo Goiano aukštumų, nes Sirijos prezidentas pirmas pasišoko orgarJžūoti kampani
ją prieš Sadatą. Jis rnori taikos »u Jordanija, tai tada bus ramesnis ir ir Egiptas. ' •<<;

I SIŪLO IZRAELIUI IR EGIPTUIi PIRMA SUSITARTI DĖL GAZOS
Egipto prezidentas mano, kad tiesioginiais 

pasitarimais bus lengviau išspręsti
3EZ----

WASHINGTON, D. C. — Atrodo, kad sekretoriaus Vance ir 
prezidento Carterio pasiūlymas pirma išrinkti kairiojo Jordano 
kranto ir Gazos arabų rinktų savivaldybės atstovų pasitarimams 
su Egipto ir Izraelio atstovais neranda reikalingo pritarimo. Iz
raelis buvo linkęs padėti pagrindan šį pasiūlymą ir pradėti pa
sitarimus, bet paskutiniu metu kilo kliūčių iš Egipto pusės.

Egipto prezidentas ir artimiau 
šieji jo patarėjai pasiuntė į Wa
shington ą viceprezidentą Hesni 
Mobarak. kad jis praneštų pre
zidentui Carteriui naują Egip
to pasiūlymą. Viceprezidentas 
atskrido į Washingtona pavėluo 
tai ir atvežtų naujų planų dar 
nespėjo išdėstyti prezidentui 
Carteriui. Tuo tarpu Egipto pre 
ridentas — -Sadatas, aiškindamas 
profesoriams* ir teisininkams 
naują savo pasiūlymą, pareiškė 
giliausią savo įsitikinimą, jog 
tuo tarpu yra reikalas Washing 
tone einančius pasitarimus ku
riam 1 
prezidentas nori, kad abi-pusės

tijos kongrese buvo planuota pa 
šalinti Hua Kuofengą, nes savo 
laiku. fjis .paskundė Mao Cetun- 
gui kitus savo draugus, ruošu
sius perversmą prieš Mao. Jis 
vis dėlto Riko komunstų partijos 
pirmininkas ir krašto ministeris 
pirmininkas. Didžiausią galią 
kariuomenėje tačiau turi mar
šalas Yen čienhing, įsakęs ka
riuomenei suimti visus “keturių 
gengės” vadus. Labai įtakingas 
yra Teng Hsiapingas, ministerių 
tarybos pirmininkas ir .krašto 
vicepirmininkas. Jis pirmininkau 
ja ministerių tarybai, kuri spren 
džia kuriuos klausimus reikia 
spręsti tuojau. Toliau seka Lee 
Ksiennien, artimas Tengo drau
gas ir Wang Tungbieng. Teng 
Haispingas važinėjo Japonijon 
ir pasirašė naują taikos sutartį. 
Atrodo, kad šis patvarkymas sus 
tiprins administraciją, nes su
grąžins į atsakingas pareigas vi 
są eilę patyrusių ir teisingų dar
bininkų.

— Kalifornijoje, Tahos ežero 
srityje, jau iškrito 3 colių sniego 
klodas.

KALENDOMLIS
Lapkričio 17: Elzbieta, Alfįė

jus, Gilvinė, Goda, Getautas.
Siūlė teka 6:41, leidžias 4:30.

Maskvą senatoriai buvo sūstoję 
į baltgudžių sostinėje' Minske^' 
kur apžiurėjo II Pasaulio Karo 
metaiš vokiečių nacių invazijos 
paliktus paminklus.

WASHINGTON. — Agrikultū 
ros* Departamentas pareiškė, 
kad maisto kainos ateinančiais 
metais ’̂bus 6' ar 16 nuošimčių 
aukštesnės kaip šiemet. Tai bū
sią truputį aukščiau infliacijos 
ribos. Infliaccija, departamento 
aiškinimu, prasideda tuo metu, 
kuomet žmonės turi daugiau pi
nigų negu, parduotuvės turi pre
kių. Dėlto biznis kelia kainas, 
gauna daugiau pinigų ir daugiau 
moka atlyginimo už darbą. Dar
bininkai, turėdami daugiau pi
nigų, daugiau išleidžia tuomi 
paskatindami kainų kėlimą ir 
užburtas ratas tolyn greityn su
kasi.

NEW YORK — Nobelio pre
miją gavęs ekonomistas Milton 
Friedman pasakė, kad recesija 
JAV-bėse yra neišvengiama ir 
gali prasidėti per ateinančių me 
tų pirmąjį bertainį. “Recesija 
yra laikinas biznio veiklos su
mažėjimas, paprastai užeinantis 
po spartaus didėjimo. Jei mes 
ilgesnį laiką turėsim infliaciją, 
mes taip jau turėsim ir recesi
ją” tikrina Nobelio laureatas.

Pasmerkęs visas ligšiolines 
•priemones kovai su infliacija, 
Friedman pasike’bėjime NBC 
televizijoje pareiškė <<Vieninte- 
lis kelias pasveikti nuo infliaci
jos — vyriausybė turi sumažin
ti savo išlaidas rr spausdinti ma 
žiau pinigų”.

— Iš komunistų vaMomo Viet 
namo nieko neišleidžia, žmonės 
gali tiktai auksu išsipirkti teisę 
išvažiuoti į užsienį. Tai daroma

AMINO KARIAI NUŽUDĖ AR. SUŽALOJO 10> TANZANIJOS GYVENTOJŲ
Kagera pakraščiuose gyvena 50,000 žmonių, 
kai jšvyko Amino kariai, tai dingo 10,000

S AR es SALAM, Tanzanija. — Įsiveržusieji Ugandos kariai 
padarė didelius nuostolius Tanzanijos turtui ir išžudė daug ne
kaltų gyventojų. Kageros srityje gyveno didokas skaičius Ugan
dos tremtinių, pabėgusių nuo labai žiaurios Ugandos valdžios ir 
paties Idi Amino dikaturos. Dalis Ugandos gyventojų, pajutusiu 
apie pirmyn žengiančią kariuomenę, bėgo iš namų, kad tiktai ne
patektų į karių rankas. Kur jie nubėgo, tuo tarpu nėra jokios 
žinios. Liudininkai tvirtina, kad didoką dalį žmonių Amino kariai 
išsivarė iš Kagera srities. Tuo tarpu nežinia, ar jie nuvaryti ne
laisvę, ar atiduoti Kagera upės alkaniems krokadlams.

Tanzanijoje yra 
30,000 pabėgėlių

Prezidentas Neyere paskelbė, 
kad dabartiniu metu Tanzanijo
je yra 40,000 pabėgėlių iš Ugan
dos. žmonės pradėjo bėgti, kai 
pats Idi pradėjo persekioti poli
tinius savo priešus. Jis negali 
pakęsti jokios opozicijos, nedaro 
jokių reformų, bet valdo kraštą 
paga^ įsakymus. Tanzanija ma
žai tegalėjo padaryti, nes turi 
tiktai 3,000 karių, išskirstytų į 
įvairias pasienio ir salų vietas. 
Bet Tanzacijos kariai vis dėlto 
pastojo pirmyn besiveržiantiems 
Ugandos kariams ir privertė juos 
trauktis. Ugandos kariai skubėjo 
organizuotai persikelti per Ka
geros upę. Ten juos pasitiko 
pats diktatorius Amin ir pasakė 
kad dabar jie galės žygiuoti na
mo ir būti kartu su savo žmono
mis. Tanzanijos vyriausybe pa
darys apskaičiavimus apie Ugan 
dos karių padarytą žalą ir reika 
lauš atlyginimo.

$43 6 mil. mokesčiu 
"baltkalnieriams"

WASHINGTON. — Civilinės 
Tarybos Komisijos apskaičiavi
mu iš mokesčių (taksų) kiekvie 
nais metais $43 6 milijonai išlei
džiama federalinės valdžios balt 
kalnieriams tarnautojams per
daug išpūstoms algoms, rango 
pakėlimams ir kt.

Komsijos specialistai per 21 
mėnesį trūksta studija ištyrė 
853 pripuolamai parinktų baltkal 
nierių permokamų, rado 3.3 nuo 
šimčius ir tokių, kurie per mažai 
teapmokami, gavo paaiškinimą, 
kad per mažai apmokinti mažiau 
atlyginami.

Kuba tuH riaųjdusius 
rusu lėktuvus

WASHINGTON, D; C. — Ame 
rikai nutarus duoti šiaurės At
lanto karo jėgoms pačius naujau 
sius Amerikos karo lėktuvus, 
Sovietų Sąjunga pasiuntė į Ku 
bą ddoką kiekį pačių naujausių 
sovietų karo lėktuvų Mig — 25. 
Tie lėktuvai jau pasiekė Kubą 
ir raižo sajos padanges. Ameri
kiečiai turi dar nustat, ar tais 
lėktuvais jau skraido Rusijoje 
apmokyti Kubos lakūnai, ar jais 
dar skraido rusai, bandantieji iš 
mokyti Kubos lakūnus naudoti 
pačius greičiausius sovietų lėk
tuvus.

Carterio administracija apgai 
?estauja, kad sovietų karo vado
vybė nutarė pasiųsti tuos lėktų 
vus į Kubą kaip tik tuo metu, 
kai prezidentas C?rteris turės 
prršyti senatorių patvirtinti 
strateginių atomo ginklų sutartį 
su Sovietų Sąjunga. Prezidentas 
abejoja, ar jis galės surinkti rei 
kalingą balsų skaičių. Patarėjai 
prezidentui pataria nesiųsti ap
tartos sutarties, bet padaryti pre 
zidento patvarkymą laikytis to
kių nutarimų, kurie liečia aptar
tą strateginių ginklų naudojimą. 
Vyrauja įsitikinimas, kad prezi 
dentas, *kap vyriausias Amerikos 
karo jėgų vadas, tokį susitarimą 
gaji padaryti ir įsakyti Ameri
kos kariams jo laikytis.

Maskva išleido du 
veiklius sionistus

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
valdžia nutarė šių metų gruo
džio 4 dieną išleisti iš Sovietų 
Sąjungos įtakingą ir veržlų sio
nistą Boris Katcą, jo žmoną 
Nataliją ir jų dukrą J esi ką Ka
cai tę. Šitas pranešimas paskelb 
tas sąryšyje su Amerikos 12 se
natorių atvykusių tartis su so- - 
vietų valdžios atstovais apie žy 
du išleidimą iš . Sovietų Sąjun-f 

niaiivxLAo ycizjjuaiAuicuj A.U- į gos. Katcu šeima atvyksta į 
laikui nutraukti. Egipto Ameriką. Jie seniai prašė leidi- ; 
-.n.fne mo išvažiuoti, bet tiktai dabar

apsigalvotų, apsvarstytų jo pa- juos išleido.

taikos derybų TdauSimaitis1 sVąrs, 7

Prezidentas t Sadatas, ►gėraij 
susipažinęs su Amęrikp^. pašiū-^ t —
lymu . Gazos ir Są^rij^-klaū-^y?^ rdarksistų valdžia ’laiko 
Simams.,spręsti.‘ Prezuf^tas Č&r 'tūfetančiu^'pifiečių -kalėjimuose 
teris pąąiįĮ^ r,pasikeistit laiškais, f bė teisiu b: ankštai sukimštus neš 
kurie įpareigos a6i puses.psisi- Xrarioserrr hesanitarinėse > sąlygo 
rašiusias. Egipto , ir Izraelio * tai- se* ir vartoja visokias teroro ir 
kos sutartį, tuojau pradėti pasi- kankinimo priemones, sketlbia 
tarimus minėtų sričių savivąL .Londone veikianti žmogaus tei- 
dybių atstovams,rinktų o vėliau sems ginti tarptautinė organiza- 
su tais atstovais, kaip palestinie cija Amnesty International, kū
čių' atstovais, jau tartis kitais ri pasiuntė Etiopijos valdžios 
taikos, Jordanijos ir palestinie
čių klausimais.

tarimus .minėtu sričių savivąl
• ' » * *. . * *

►h l .5*16r cP.'

sp yjęt y;. rnetodp^f.
ADIS’rAbaba?— -Etiopijos ka-

galvai pulk, leitenantui Mengis- 
tu Hatfe Mariam, reikalaujant 
“skubiai daryti žygius kad bū- 

Prezidentas Sadatas, patarė- (pasiekta pilna žmogaus tei- 
jų įkalbėtas, siūlo pirma leisti Įsįų apsauga... ir sustabdyti poli- 
Izraeliui ir Egiptui susitarti dėl kiniai areštai tortūros ir žudy- 
Gazos srities. Sadatas mano, kad 
vėliau Izraelis galėtų tartis ir 
su Jordanija Samarijos ir kitų Į
sričių kfausimais. Kai klausimas! NAIROBI, Kenija. Etiopi- 
būtų^išspręstas, tai tada galėtųjų ^siasi kaiP
sueiti visi prezidento Carterio! visoJe savo istorijoje ir daugiau 
paminėti atstovai ir padėti pa-jkaiP 2 milijanams žmonių gre- 
grindus nuolatinei taikai Arti-isia neišvengiamas badas. Blo- 
muose Rytuose. įgiausia padėtis yra šiaures-cent

ro Tigre provincijoje, kur dau- 
Preziderrto Sadato viceprezi- gjau kaip 98,000 valstiečių des- 

dentas Mobarak dar neišdėstė j peratiškai yra reikalingi 
Egipto naujo pasiūlymo, o pre-jbios pagalbos. Valdžios praneši- 
zidentas Sadatas visą reikalą, mais, jau 2972.73 metais 250,000 
jau paskubę Egipto teisininkams | žmonių mirė dėl sausros badui 
ir profesoriams. Jis tuojau pas- j įvykus ir dėl tos priežasties im- 
tebėjo, kad šiuo atveju padary- ’ peratorius Haile Selassie nete- 

,._<i a ____ _h’-*»r Etiopiją valdo
markr ' 1 karininkų junta. So
vietu ginklams ir patarėjams pa 
dedant.

mais”.

sku-

Gėrimas su saiku
WASHINGTON. — Agrikul 

tūros Departamento studija ro
do, kad nuosaikus amerikietis 
per metus išgeria (duomenys iš 
1976 metų) po 4 kvortas apelsi
nų sunkos ir 132 kvortas pieno.

— Užsieno bendrovės pradėjo Kalifornija dominuoja vyno pra 
užsakinėti keleivinius lėktuvus, menėje, nes ten gaminama 80

— Naujai išrinktas Wisconsin 
gubernatorius Leo Dreyfuss pa 
reiškė, kad jis likęs be cento. 
Rinkiminė kampanija surijusi 
visas jo santaupas.

nuošimčių viso JAV vyno. Ne
pasakyta, kiek per metus išgeria 
vyno.

tas netikslus diplomatinis žings j q
nis, todėl ir pasiūlė derybas ku- Į 
riam laikui atidėti, kad abi pu
sės turėtų progos susipažinti 
su naujais pasiūlymais ir tiktai 
tada pradėti pasitarimus. Egip
tiečiai turi galvoje, kad vien tik 
Gazos srityje yra 400.000 arabų.

Kai Gazos arabų vadai paskel
bė, kad geriausia galėtų atsto
vauti Arafato paskirti žmonės. 
Ar Gazos arabų dauguma norė
tų Araffato paskirtų žmonių bū-! 
ti atstovaujami, ar jiems geriau: Be to. prezidentas Sadatas ir 
patiktų jų pačių rinkti atsto- j premjeras Begin privalo vykti 
vai? šitas klausimas galės būti’į Skandinaviją Nobelio premijos 
išaiškintas tiktai balsavimo me-, kalbai pasakyti ir premiją atar
tu . Ta pati problema liečia ir imti. Jiedu turės progos savo pa 
Samarijos arabus ir kitus tos sri žiūras taikos klausimais viešai 
ties gyventojus. išdėstyti.

— Washingtone juodžių ir pie
tų Amerikos ispanų vadų vada- 
mi pasitarimai susijungti kovai 
prieš baltuosius. Besitariantieji 
mano, kad mkimais jie gagėtų 
nustumti nuo valdžios baltao
džius.



Kova tarp sunkaus ir lengvo' svorio bokso čempijonų.

— AXtuonios Ramiojo vande
nyno salos, buvusios Britanijos 
valdžioje, įsteigė valstybę, var* 
du Tuvalu, kuri priimta į Pa
saulinę bendruomenę kaip ma
žiausia valstybe. Į iškilmes bu
vo nuvykusi princesė Margarita, 
bet negalėjo oficialiai daly
vauti, nes muzikantai pamiršo 
Anglijos himną, Ieškomas JA 
Valstybėms ambasadorius. Yra 
galimybė, kad juo bus paskir
tas LB ambasadorius Washing
tone. Filadelfijos politikieriams 
žinotina, kad naujosios valsty
bės sostinė yra Funafuti.

Žinių Žinovas

MODERNUS SAPNININKAS

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RLMAS NERIMĄ VIčIUS

NEBŪKI SKYSTAS.

L
Nebūki skystas . . .
Pažanga vystus . . .
Velniop garbę, meilę, 

teisingumą . . .
žiūrėk tik naudingumą, 
pilveliui patogumą . . .

2. ’

(Feljetonas)

Balsavimų diena buvo sunki- 
uausią ir sausinusia diena. Kai 
reikėjo balsuoti; tai visos taver
nos buvo uždarytes. Kai eini pro 
tavernos, net liežuvis kuolu sto
jasi, matant tavernų alėją, pra
dedami'ųūo bažnyčios skvero ir 
baigiant AVesferą Avė. Kas ah- 
trasx ^reciąs nanias .matai' iška
bas : yiiTler High ' Life, Budwei
ser, Šdilitz ir* t. f. Eini pro sialį, 
kvepia alus,“ konjakas. Kas. iš to, 
gali tik pauostyti, c liežūviš Sau
sas, kaip kuolas . • •

^tą- dieną - 
clraikižia išsigerti, taž>?^ įpi|rh^, 
mo pejisjtL ^balsjtv|i, .juk nepa- 
karst Jeigu bučiau Žmojęs, kad’ 
balsios, tai iš ąrf<stdibūčiąUt|jąį; 
sizaiostijęs porą buteliukų.

Kį padarysi, prieš vėją* 
papįsi • •

Matau, mano -bičiulis. Ka u šilas 
kiūtina p 
Pakęiusiau^ ,
Ii? 0 jis atsako: — Sukibs 
la, |inai, — nenoriu. Sakau ir 
aš ^n<)riiiIba^afc;-y[štiSc>tms: 
išrinkti ir.Ue./WSufbalsarinTo; 
Jis ^ko: -t-rGalysiaip taip įškeą- 
tcsiiįie iIti;y2Lkaro..;^p šeštos, kai 
tavexnas. atidarys/^ tai sužinosi? 
me, pkas^Ją^jeįą^^agąiyČĮOĮn 
gera^a^įm^pį 
kanįĮiatūs^

D< prieš-.šeštą. valandą su- 
slojome eilėje .prie vienos taver
nos laukti, _kad^. /atidarys. Ly
giai fes tą valandą atėjo vyras 
su r^Ktu ir atidarė tavernos dū
ris. ^Įsi šokome prie baro’. Grei
čiu uą greičiau duok, viskės, alaus 
ir ką^ tik turi, šaukė ištroškusio- 
ji vyrai visi kartu. Po gurkšni, 
kitą ir klausia: — Už ką tu bal
savai? — Ašrnebalsavau. O tu, 
ar balsavai?

Grobk, 
; vok, 
klastok, 
suvedžiok, 
jei reik-verkšlenk,

I net ašarą išspaust pasistenk . . . 
[skolinkis visados,

Žiūrime tavernoje į “talam-jMeluok, meiUok, meluok . . . 
bizą” ir matome, kad valdžia žaliai ^.uok 
jau išrinkta ir be mūsų balsa
vimo.

— Aš ne, ir aš ne, - nebalsa
vome.

Don Pilotas

Meluok, meluok, meluok . . . 
žaliai gywuok . . .

3.
Jei koks nesusipratėlis, 

; giminė ar priėtelis, 
skolą gražinti reikalaus, 
paleiski prieš jį visokį šmeižtą, 
kad ir nežmonišką, kad 

keistą.
Nebūki skystas:
Pažanga vyštos L. - .

4. •
Dabar viešpatauja

MODERNIŲ LAIKŲ ŽINIOS

— Ar jums yra žinoma, kad 
federalinės valdžios biurokratai ( 
turi savo kalbą? Viename fede- 
ralmiaw pastate ant durų ’yra 
tokį užrašas: “4156, General 
Service Administration, Region

Public Building Service,. BuiL Jį .pažiūra nauja:

ir

Mingsniekink^ skriausk! . . . 
:tT&tyMooM,<Jttfetpdial”. Vienas Nebūki skystas:., 
paklausė tep^santj valytoją,:k% 
reiškia tas užrašas kasdieniu ėję; 
kalbbjė?' Valytojas * atsakė, kad ■ 
Ui..yra, šluotų klozetas. ~ 

LL^AJIš North, Carolina valstijos;
ra-

porlasfc.iiustėbi5ę&-daug ameri- ®‘■ ;.. •- _V V -i picos eks-

Pąžanga vykios . . .
Nuo pažangos tik
Tu ųeątsįiik l.».. . r

\ ;(Dr. Re it u m Mąliorum)

1

l Tarybinėje mokykloje
įMok^tbja; paaiškinusi klasė

je^ skaitvardžių vartojimą, lie
pia Vaikams pateikti pavyz-

“Kaip čia yra, — kaimynei Upei Kūdra sakė, — 
Kada tave tik bematai — vėtai, anksti, 
Tavieji vandenys vis teką! 
Nejau, sesute, tu nepavargsti? 
Be to, matau beveik aš visados- 
Laivus su kroviniu sunkiu plukdai tu, 
Čia sielių virtines be atlaidos, 
Jau neminėsiu aš valtelių bei luotų 
Be skaičiaus! Ir kada gi mesi tokią būtį?
Jei man, — dėl širdgėlos turėčiau preit išdžiūti. 
Kai lyginuos, — jaučiu likimą aš malonų, 
žinia, — aš ne kilminga, ne iš ponų, 
žemėlapy manęs per lapą nenutiestų, 
Man gyrių kanklininkas kažkuris negiesta. 
Juk viso tai — niekai — nutart galiu, 
Tačiau ašai mauruotuose krantuos 
Ponia, tarytum, pataluos minkštuos 
Ramybėje išlepinta guliu.
Nereikia man ne tik laivų ar sielių vilkti, 
Net ko bijot, ar ką atlikti. 
Aš nežinau, kiek sveria net luotelis. 
Daugiausia, kas galėtų čia nutikti, 
Tai gali ant manęs sklandyt lapelis. 
Kai jį atpūsto čion vėjelis. 
Tai kas atstot galėtų šią ramybės būtį? 
Negaudau vėjų aš, kurios krypties bebūtų. 
Ramiai žiūriu, kaip žmonės juda, nekantruoja, 
Ir pro miegus filosofuoju”. — 
“Svajoji! Bet ar dėsnio tu nepamiršai, — 
čia Upė jau atsakinėja, — 
Kad tik judėdamas vanduo švarėja, 
Ir jei didžia Upe tapau ašai, 
Tai tik dėl to, ramybę kadgi palikau 
Ir dėsnio šio laikaus. 
Dėlto kasmet be atlaidos 
švaraus vandens gausa teikiu naudos, 
Ir pagarbos, o ir garbės pelnau už tai. 
Gal būti, amžiais dar tekėsiu taip vertai, 
Kai bus jau pamiršta 
Ir tavo guolio patogi vieta”.
Teisybę Upė sakė -— šiandien ji dar teka.. 
O vargšė Kūdra mets į metą seko, 
(riliai maurais apteko, 
Sužydo, viskvų kupina jau buvo, 
Galop ir visiškai išdžiūvo.
Ir be naudos žmonijai taip gabumas vysta, 
Menkėdamas kiekvieną dieną, 
Kai tiginio apsėstas nyksta, 
Gyvoji kai veikla jo negaivina.

(J. A. Krylovas, PASAKĖČIOS, verte J. Valaitis, 210 psL, kai 
$4, gaunama Naujienose). ......

Pageri senų lietuviškų sapnininkų
(Tęsinys)

KLAIDŽIOTI lauke blogai, b girioje gerai: is'ėng^i 
gudrių apgavikų ar suprasi jų propagandą ir norą kitus 
paklaidinti. Suklysti pačiam — saugokis, kad taip tik
rumoje neįvyktų, matyti draugą klaidžiojant reiškia šir
dies skausmą.

KLEBONĄ matyti ar su juo kalbėti — laimė ir gar
bė, bet pačiam tapti klebonu— įvairūs nemalonumai ir 
dideli nuostoliai.

KLĖTIS pilna grūdų reiškia ateinančius gerus lai* 
kus, tuščią —blogus arba badą, klėtyje su moteriške 
juokauti — netikėta laimė.

KLĖTKA arba narvelis be paukščio —kalėjimas, 
su paukščiu — laisvė. .c

KLONIOTIS reiškia nedidelius barnius šeimoje ar 
visuomenėje.

KLUONAS pilnas javų reiškia, kad gausi turtingą 
žmoną ar vyrą, gi jau vedusiems reiškia turtą ir laimę, 
o tuščias kluonas — neturtą ir vargą.

KLŪPOTI ant kelių — liūdesys ir pažeminimas,, bet 
bažnyčioje klūpoti yra gerai: turėsi džiaugsmo■ ir liriks- 

Jmybių. ’ . L’'. . L L ■ '

KNYGAS skaityti reiškia liūdesį, bet is- jų mokytis 
—didelė garbė ir nauda, deginti 3a‘s —neiŠsipūdys lip"' 
rai ir troškimai, o turėsi nemalonumų. . .r ’

KNYGYNAS reiškia, kad reikalai eis palankia, tau ■■■■■ 
linkme ir tai bus labai greitai. ; t-y ■

KODEKSĄ arba įstatymų kSiy^ą . Upliftoti " 
kad reikės ilgai bylinėtis. , Ą 'J;.'

KOJOS moteriškos reiškia pavydą,-^ v^fškdš/nie
ko nereiškia, nebent neapykantą, jaš^p^ųn^ “ ^iįalb 
numas, savo kojas nešti — neiaito^ dapg-k^jų turėti—

C

ir laimė, sutinusios kojos ar sfaŠkSfdūsihąįiojdŠ 
staliai, gauti naujas kojas — -įgijimas turtaįirr>yišč^iė 
kitokie pasisekimai bei. svąj ordų ’ ari planų ^iššipildyiiiaš. 
Nesveikos arba žaizduotos kpjęš reiškia ligą^' nūkirįtfeŠ 
— liūdesį, nuplikytos karštu vaniWtų,jį?- tetikėti

eiuoti kieito Atoms' kdjaš
Mas su priešu. Matyti žaltFiH’ie fcofu

. .'.j"'-' t is.fT liT-lrSr'f ' ■ rrrrn." -rriarba nelegalią nil
lės svajonių iššipŪdymą/
•j <. > . 4 •• ri , ■' • ' f, f ' k , * * -i . - • - k.-jy-į * Oi >

Tamsia
Pįfhūv

. L . r.. V aiA.dlU& pCLLCZlIVLl MCivyz,-

• . jdžiuš: Vaikai sudaro sakinius su
,^e I slmitvardžiaik ju tarpe ir Juo- 

attlėJ 4mieste' :pilietis' skundėsi| zl^as.
į)01fėij<Įfed jo buvusi Winona _ ^ -su aIvcdė šiandien 
pastūmiu, metu jį terorizavo keturis’kačiukus. Ylsi iie komu-’ 
242 telefoniniais . pasikajbėji. njS(ai 
mais, kuriuose naudojo necen-
zūruotus arba pornografinius  J > ,\?Hn,išusi mokytoja nedrįsta 
žodžius. %92 tokie kaukimai bu
vo' 6 valandų laikotarpyje. Dau
gelis vyrų kreipėsi j policiją, no
rėdami gauti tbš ponios telefo
no numerį, arba prašydami po
licijos duoti jai suinteresuotų.
tais pasikalbėjimais numeri, bet*kačiukus. Trys i 
policija atsisakė šiuo reikalu 
bei kam padėti.

— Viena konservatyvi Wash-, 
ingtdtto organizacija nultalsavc 
balsų dauguma pritarti abor
tams, nes žmogus yra didžiau
sias aplinkos teršėjas.

tęsti /‘politinio pokalbio” ir lie
pia Juozukui sėstis. Kitą dieną, 
kartojant klasėje skaitvardžių 
vartojimą, Juozukas vėl kelia 
ranką:

— Musų kalė įvedė vakar 4 
ja kuftrtmis-

tai.

čia J^n mokytoja riboištvė- 
Vė:

— Auk vąfcar jTakci, kad visi 
kelūri ...

— Vienas, kačiukas jau pra
regėjo.

y

iiiRfe
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P?.j»iisu praėjo vjjarNe larščiši ir galima pailsėti vėliam* vindfcnyjė.
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— I^bai gaila, bei bosas šį kartą tikrai bžirntaš.

žmogų-—nuliūdimas -dėl nesekinij^
riėms'draugams.'

? KOMEDIJA, reiškia
nieką, pačiam komediją vaiduti liūdesys. 5

'kOMETA — YėiŠkia •dideį
ėiją, blogus laikus ir karus ar ne^nfailas’ ; tfert5 ^sa
vųjų. ? LL-LL-i.'; 7-/A

KOMUNIJA YteiškiA palaimint^Vivaš&kį, fižinį .
stdVĮ iY svajonių išsipildymą.

KOMPASAS reiškia netikėtas atostogas įiė-k^-^
libhes. ■ ■ • ■ ■ ■ . / \-

K’ONČĘftTĄ girdėti: ligoniams reiškia gi'eitą ar

‘s 
1
& a a

*

£

Magaryčios

• Moterims neįmanoma tap
ti protingesnėmis už vyrus, nes 
jos neturi žmonų, kurios joms 
patartų.

e Liberalas tiki į vaikų ve
žiojimą į svetimas mokyklas, 
bet neliki į maldą mokykloje. 
Konscrvotorius tiki į maldą mo
kykloj, l>el netiki j mokinių 
vežiojimą. Tarpinis arba vidu
rio kelio politikierius nori, kad 
vaikai melstųsi autobuse, va
žiuodami pro savo apylinkės 
mokyklą.

e Jaunas kunigėlis, sakyda
mas pamokslą, išbafė tuos klau; 
sytojlls, kurie rūko. Klebetas jį 
pabarė sakydamas: — Dabar 
visi ruko. Be to, čia*ne tavo rei
kalas, bei gydytojų. Kitą sek- 
madiebį kunigėlis pasakė švel-

I neenį pamokslą, pabardamas

Bet jei orkestrantų fetyges !i£f>a jfe
be gaMiį, tai i'ėfškii h’ėjSabaigįaiit’ės bernite Iy fibšaift&r 
kas Visiiohieh'ėje af ...

KONVULSIJA reiškia ftfctfcfeiftgą bahkh'otą tikšhi 
pasipelnyti. •. ?..■

KOPLYČIA pranašauja artinto ašmens mirtį, sta- I 
tyti ją reiškia panaikinimą sąžines gfattzitna, joje bbli 
ar melstis — ramybė.

KOPŪSTAI nieko gerą nereiškia, tik hnlfeblimą ir 
nerimastį. . ‘ : <

KORTOS reiškia nuostolius, nesantaiką ir barnius 
tarp draugą. Kortomis Išlošti nereikalingi YBpeSČiii, 
pralošti — greit baigsis visi netoaTonumai, iyiirii korto
mis — negeros žinios. A

KOPĖČIAS matyti arba lipti aukštyn — pasiselti- 
mas tarnyboje, darbe ar visuomenėje^ leistis ar lipti kėc 
pėdomis žerrtjm — nelaimė ir pajuoka.

KOSULYS reiškia bailumą ir sąmyšį bendruo
menėje.

KOVĄ sapnuoti reiškia taiką ir laimingą gyvenimą, 
eiti kovon su priešu reiškia Hrąsą, pataikauti priešui — 
bailumą ir karjerizmą dėl sąvo asmeniškas gerovės. Kpt 
voti sėdint ant arklio — būsi turtingas, kovoti sū žvėri
mis ir juos nugalėti išsigelbėsi ntfo bet:kokių pi

ktins visuomet ivūJU- m f *1

girtuoklius. Klebonas sako: — 
Blogai darai. Matai, kad mažai 
žmonių atėjo į bažnyčią! Tre
čią pamokslą kunigėlis pasakė 
apie svetimoterystę. Klebonas, 
uždėjęs ranką jaunam kunigė
liui anl peties ir sakė: — Jeigu 
vjsus Pamokslus taip sakysi, tai 
bažnyčioje neliks nė vieno para- 
piečio ... — Tai ką aš gabu sa
kyti? — paklausė kunigėlis. Sa 
kyk ką nors is Evangelijos. Ta
da kunhjėlis sugalvojo pasakyti 
ką nors iš praktiško gyvenimo. 
Išdėstė visas dory
bes. Klebonas apsĮdžiaugė, kad 
bažnyčia bAvo pilna žmonių, o 
kai kurie net paplojo.

e Jei vienas duoda daug, gan* 
muna mažai, jei visi duoda pū 
mažai susidaro

> Modernią 
jūsų draugas, 
būna teisingas.

daug.

laikoj I>osas jra

(Bus dsdfiaa)

— naujienoj CHICAGO\ ilu Friday, November 17, 1974



CICERO (R) LB RUDENS ŠVENTĖ
Ciceriškiai lietuviai š. m. lap- šokių eigos, nes šokėjas dengė 

kričio 11 d., vakare susirinko uždanga.
Cicero ’Šv. Antano parapijos sa
gėje, atšvęsti tradicinę lietuvių prasidėjo dainos. Atsidarius už- 
tautos rudens šventę, šventę ati dangai scenoje matėsi gražus 
darė tos apylinkės LB pirm. 
Pranskęvičius. Pagerbimui atsi
lankiusių iškilesniųjų lietuvių, 
visuomenės veikėjų, jis pers
kaitė jų pavardes, o taip pat ir (

Pasibaigus išraiškos šokiams,

dainininkų butelis su muzikinės 
dalies vadove ir akompaniatore, 
jauna, garsėjančia pianiste p(*e 
Kristina Griniūte. Dainininkų 
butelį sudaro šie dainininkai. 1. 

pavardes tų LB apylinkių pirmi Teodora Serapinienė — to bū- 
riinkų, kurie toje šventėje daly I relio organizatorė, 2. Filina 
vavo. Kelias tų iškilesniųjų lie-1 Braunienė, 3. Julija Paškevičie-, 
tuvių visuomenės veikėjų pavar.nė, 4. Izab<ė Pocienė, 5. Irena' 

Pranskevičienė, 6. Elena Runi- į 
mienė, 7. Antanas Marma, 8. 
Stepas Rudokas, 9. Kostas Venc 
kus ir 10. Ignas Serapinas — to; 
būrelio administratorius ir visų 
tekniškų darbų vykdytojas.

Būrelis padainavo šias dainas:
1. Giedu dainelę — žodžiai

Baranausko.! 
Meliodija liaudyje pasklidusi pa» 
grf autoriaus motyvą.

2. Daina apie Seredžių, — liau 
dies daina. Muzika Stasio Šim
kaus.

3. Ant ežerėlio rymojau — liau • 
dies daina. Muzika Ant. Vaičių- ■ 
no.

* 4. Viena finelius—_ 
j na. Meliodiją mišriems balsams 
pritaikė A. Jurgutis.

dės, dalyvavusių toje šventėje 
čia paminėsiu: kan. Kun. V. 
Zakarauskas, JAV (R) LG ta
rybos pirmininkas A. Juškevi
čius sū ponia, valdybos pirm. 
Dr, Vyt Dargis buvo, neaki
vaizdinio lituanistikos instituto 
dir I. Serapinas, Naujienų re- 
dąkt. M. Gude1 is, Sandaros re-j vyskupo Antano 
dakt inž, Gr. Lazauskas ir kiti.

Po to prie mikrofono priėjo 
Bendruomenės Vagų redaktorė 
Z. Juškevičienė ir keliais trum
pais žodžiais susirinkusius sve
čius supažindino su ta sena, iš 

• gilios praeities kilusia, tradicci- 
ne lietuvių tautos rudens šven
tės praeitimi ir reikšme. Be toj 
dar perskaitė tos šventės meni-! 
nę programą.

Meninė dalis prasidėjo išraiš
kos šokiais (baCetu).’ Uždangai, 
galima sakyti tik iki pusės pra
siskleidus,. scenoje pasirodė iš
raiškos šokio šokėja Danutė 
Brusokaitė? J i išpildė'Bižet “Car 
men T’ Sekanti ‘pasirodė šokėja 
Vida; -Gralinait& išpildė Chbpin
“Etitudedn- E Major Opz 10, No. 
3”. iLpąskufinis: šokis buvo-due
tas ^ąyę^^Ęg^ro” —^išpildė, 
abi šokėjos kairiu.* ’

.LJL f r

Šventės - dalyviai, šokėjui gra-i 
kščiaiuęnęnigcąi afliktįąi^ūjųme- 
riais.jM^^^^pniaį^iųj^kt^jir^ąnt scenoSiPąsircKiė  ̂jau, septintą dar liko pilna besilinksmi- j ti; atsakomvbę

.Į^riu 
pastebėt^ vieną ’ nęmafonų, nęąp- 
sižiūrej ifiį ’'kad' pradedant rkiek

Prof. Adomas \ amas

Prof. Adomas 
Varnas 100 metu

Yra sudarytas platus komite
tas. Organizacijoms atstovauja 
visuomenės veikėjai, komisijos 
darbuojasi, kad šis neeilinis Var 
nui pagerbti jubiliejus būtų rei 
kšmingas.

Prof. Adomas Varnas yra daug 
užsipelnęs pagarbos ir paramos 
iš lietuviškos visuomenės. Pga-

‘ me ir kūrybingame gyvenime 
jis ne tik kaip menininkas, bet 
ir visuomenininkas, sielojosi lie- 

! tuvybės ir jos kultūros reikalais, 
i Jo įnašas labai didelis atsiku
riant Lietuvai ilgus amžius mer 

j dėjusiai po Rusijos carų letena. 
• Išeivijoje jis nenuleido rankų, 
bet kūrė, gyvai domėjosi ir sekė 
mūsų politikos ir kultūros raidą.

Prieš porą metų prof. Adomo 
Varno sveikata pradėjo silpnėti, 
jėgos mažėti. Bet vis dar kū
rė. Paskutinis jo didelio forma
to kūrinys tarp kitų bus išstaty- 

: tas parodoje tai “Mirties trium
fas XX amžiuje”.

Po akademinės programos ir 
parodos atidarymo bus banke
tas. M. S.

buvoit^pratmikiania, - kaip/ jau 
minęjau; i tijrlikt pusės;n scenos.: 
Tie svečiai^., kurie ;sedėjo salės 
šonuose, negalėjo .pilnai sekti

I

f
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j Jau nebe pirmą kartą spaudo- 
liaudies dai He skelbiamas toks pranešimas,

Į kuris rodo, kad Chicagoje kata-
j Ūkiškosios ateitininkijos vadai

5 Gegutėlė — daina iš netoli- ^ei jos dvasios vadovai ignoruo Country Parke”. Tai patalpos, 
mos tragiškųjų Lietuvos dienu hetuviškų ~ 1 —i*,
praeities.

6. Žveng žirgelis •— liaudies
daina (duetas). Atliko T. Se-j
rapiniehė if St. Rudokas.

Dainininkų' būreliu, jų* žavin-

moksleivių kuopa kviečia visus 
dalyvauti jos šventėje, sekma
dienį, lapkričio mėn. 12 d., 12 
vai. J. ir J. Laeponių “Old Oak

i parapijų bažny- ' kurios yra skirtos golfininkams 
čias. Vietos bažničių šv. M-šios' atsikvėpti. Jose kun. A. Saulai- 
laikomos susirinkimų salėse, bu- | tis r/faikys šv. Mišias.

į tuose.
j Antai,/lapkričio 6 dien. Drau- 
j go -kronikoje buvo atspausdin- 

gaiš balsais, ’ dairiu meliodi jomis-, toks skridimas: Chicagos a py 
tų^nų-prasmingais žodžiais ir Unkili, Alekstmdro btnlginskio ; atpratinimas katalikiškų

Nejaugi ateitininkų vadai jau 
ėmė nevertinti (lietuviškų reli
ginių ccentrų — parapijų baž
nyčių? Man atrodo, kad tai yra 

tėvų 
vaikų nuo lietuviškų parapijų irakomponiatore, svečiai buvo tie

siog_ užburti.. Katutės- uepasiro- bą, rengiant tokiam gausiam s ve jų bažnyčių.-Juk kur kur, bet 
rdė/bet užtat plojimams, nebu- č*_f 2A______ _ — ____ 2™
vd ga!b, ypač dviem paskutinėm tuos skanius maisto patiekalus, nyčių turime ne. vieną, todėl nė 
dairiom A;K ‘f~n _ ' ' '................................... - 2 “ ‘ ----- ' " •

Reikia paštebėti,A; kad šitas
Dainininkų būrelis- viešumoje,

čių ‘skaičiui, apie 200 asmenų, už• Chicagoje tokių lietuviškų baž-

r Pasibaigus meninei, daliai, pra 
sidėjo vaišės. Jas palaimino .kari, 
turi? V; '-Zakarauskas siikalbėda 
'ritas įriedą.-Vaišes buvo labai* 
gausios įvairiais patiekalais, sko 
ningai parengtos ir gardžios. 
Už tą didelį pasiaukavimo dar

"—i ■

0 DR ANTANO J. GŪSENO RAŠTAI
MAUJIBNOSE GAL1A7A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

( ¥WUOMNĖS VKfiCOO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. 1ĖCMM — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečiančius 1906 

notą fcytaA Jihloniric ir Totoraičio jaunis dienas ir susi- 
■■■ ■ i .........................- . ------- ĖK06

U 4 Gusm — DANTYS, ju priežiūra, sveikiu ir groži*- 
kietdf viifeHiSc vietoje $£00 dabar tik -----------

pagarba tenka šeimininkėms.
Vaišės užsitęsė iki vėlybos golfininkų klubo patalpose, 

nakties. Aš išvykau 12 vai., bet 'Ateitininkų vadai turėtų jaus 
už katalikiško 

nančių svečių. .* I jaunimo išvedimą; iš ihetuviškų
A. Pleskys ‘ bažnyčių į klūbus-joei privačius

Mišias laikyti

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA «
: • -T —— - >

N*uJ!«no« gilta* jsurl poilrty kuriat bei
knvgv ar

Aldtwnth?* PikalnHkU, ME5 GRJJTAME. Įdomū* jiumj dieną 
itxtonimal ir |vj±iu bei rierij aprašynuL skaitomi krip ro
manas. 387 psl. Kaina $5.

A. Prkilnlikfc; META! PRAEITYJE Netolimu Įvykiu pririminf- 
ir laiko įvykių Lietuvoje Ir Vokietijoje apraiyaaaL 
tyti į 12 'dalių. 296 psL. kaina $3.

Dr. Kary* Grinius, ATSIMINIMA! IR MINTYS, n tomas
__ žili* viršeliais. 336 pat Kair^ $5.00. Minkštaft virš.

Fref. Vacį. Slrffik*, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — $3.00, minkštais vir
beliai* — $2,00; U dalis. 225 psL, įrišta — $3,00. mfnkž- 
taii viršeliai*$1M

Rvnrika* Tomas — Ttmaituskss, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos, apskritys su įdomiais surašymai*, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

F. KtsIOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuve* 
partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina $3.

JanIn* Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės stgiminimą Į
170 psl.______________________________ 1_________ $3.93

U. Gudeli, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 235 
puxlapizi_____________________________________ 53.33

Knyętz užsakant reikia pridėti 23 et. pašto Iii ii dora.

NAUJIENOS,

Grv 
X3.36

butus. Neteko skaityti, kad taip 
darytų kiti mūsų krikšioniškie. 
ji bre/iai. Ateitininkai kaip tik 
turėtų parodyti pavyzdį artimo 
bendravimo su lietuviškomis pa 
rapijų bažnyčiomis. Jei jau ne 
lietuviška parapijos bažnyčia tai 
yra Chicagoje dar ir Jaunimo 
Centro koplyčia. ‘

i Teko nugirsti tėvų nusiskun
dimų ir dėl kun. A. Saulaičio ul
tra modemiškos šv. Mišių litur
gijos. Tat, ar neatėjo laikas atei 
tininkų vaikų tėvams pakelti 
baisa ir pareikšti šios organiza
cijos globėjams ir jų dvasios va
dovams, kad katalikų tėvų, jų 
vaikų švenčių pamaldos būtų 
atliekamos lietuviškų parapijų 
bažnyčiose. Kiek žinau, kad J. 
ir J. Lieponiai yra pavyzdingi 
katalikai, bet jų klubas golfinin 
kams nepavaduos Dievo garbei 
skirtos bažnyčios.

Kažin ką pasakytų dėl to atei
tininkų vadams, jų globėjams ir 
pagaliau vaikų , tėvams, jei prisi 
keltų iš kapų Kražių kankiniai, 
kurie gynė bažnyčią? Nemanau, 
kad jie būtų taip atkakliai gynę 
golfininkų Mlūbą: Jų pasiprie
šinimas caristiniams prispaudė
jams, neišdildomai įrašytas mū
sų tautos Golgotos istorijoje. Ir 
tai amžiais liudys, kaip lietuvis

Profesorius Adomas Varnas 
meno istorijoje yra vienas iš tų 
menininkų, kuris sulaukė 100 
metų, (trūksta tik kelių savai
čių). Gimė 1879 metais sausio 1 
d. Jonišky, šaulių aps.

Gruodžio mėn. 2 d. ji pagerb
ti bus akademija ir jo kūrybos 
darbų paroda Tautiniuose Na
muose, 6422 So. Kedzie Avė. 7 
vai. vakaro.

buvo prisirišęs prie bažnyčios ir 
kaip jis ją brangino.

Tėvas ateitininkas

Tuščia galva

“Kai tik aš atsistoju ant gal
vos, kraujas Į ją subėga, bet ko
dėl gi kraujas nesubėga į mano’ 
kojas

“Na, todėl kad jūsų kojos 
nėra tuščios”.

Guvus Guvaus Vincės ainis
— Kajp ilgai Adomas, ir Jieva 

buvo rojuje? — klausė moky
toja Montessori- vaikų darželio 
mokinius. Visi nežinojo, tik gu
vus Vincukas atsistojo? ir sakė;

— Jie buvo iki obuoliai nuno
ko .. J

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

I Taupykite dabar

173J S*. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. W808

1'

1733 S. Existed EL, Cklcxg*, HL 60808. — Td. HA

$X0t 
SMi 

ŽIAURŪS ŽMONĖS. x
bar tik --------------- Ė2.M mus

1800 So. Haltfod St
M

15.
16.
17.

Bs tr kiti IgUffnUi yra
NAUJIENO^A, TO So. HALSTRD fT^ CHICAGO, R.L. MGB

18.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti I Naujienų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderi

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Bekriem* lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lleto- 

Thj gerMvia, privalė susipažinti su žemiau Iš vardintomis knygomis, 
CU suminėta* knygas galfana užsisakyti Naujienose.

Anot Kapa^Tvakn. SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei-

Krp*čln*k«i, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Daili 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tisą. Tai yra Amerikoje beįri- 
Knriančio tr patvariai įsirGrurio asmens istorija. Knyga gausiai illu- 
atruota, 300 pal Kaina 7 doL

eiKAGIITtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^.LIETUVOJ 
ArtneĖ buvo VDntaje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokia* 
kalbas jai žmonės pasakė. 95 pcL UJO. Yra taip pat
Hbrerft*

M________ _ TYRINĖS NOVĖLĖSu Genialiu* rusu rašytojo
80 Mtyrinlu noreliu. 199 puaL. kaina S3.

D. KunMi. KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Ao- 
torian* pastabemų neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bad 

AM knygos parašyto* lengvu, gražiu stiliumi.
FWI. p. Pakarkite, RMYŽIUOeiŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 

BRUO1AL 176 pat dokumentuota istorinė studija apie prOsq likimą 
Kaina tt -

Vleet* Ža^affk. LIURLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAŠTĖJE,

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 besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja,
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmu ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:
1. J. Augu«*»ltyH - V»lč!ūn!«nė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 128 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaiti*, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegljo*. giesmė*, poemos 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $150.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 169 

psl. Kain* S3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLODI - LIŪDI. Lyriko? eilės, 105 pal. $2.00
6. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psL $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

5 išrietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Ba^nausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl $2.00.
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl $1 00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 pst, $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-11 briko* knvga. 152 osl $2.50
12. Petras Statas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kurini 

tfai, 92 psl., $1,00.
13. Petras Sagotas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl $1.60
14. Eugenllus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 psl. $1 00

Elena Tumienė. KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50 
Alfonsas Tyruolis METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00 
Jon«s VriaRi*, StNOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 
$1.00. ,
Adomas Jaws, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3 0A

1739 So. Halted Street, Chicago, UHnofa 60908

S3«[<
7

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

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-ta me

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
menesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygeles sąskaitos
neša

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

UNIVERSA
Chicago, III. 60608 %

YIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įntelrta 192Ž T< 4H-S070
(RtaI<OB pMvom ŽJemAs aMotnoMlUmi BMtatytL
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Gydytojai neturėtų užmiršti
Ohio liet gyd. draugija, norėdama išsiskirti iš Illi

nois ar kitų valstijų lietuvių gydytojų draugijų, kiek
vieną metą sumeta tam tikrą pinigų sumą ir paskiria 
kuriam nors kultūriniam ar švietimo reikalui. Ohio gy
dytojai anais metais labai nustebino visus Amerikos lie
tuvius, kada jie paskyrė stilistui Broniui Railai premiją 
už geriausią jo išleistą knygą., šiais metais jie paskyrė 
tokią pačią premiją CIevelande gyvenančiam istorikui 
Juozui Jakštui už periodikoje pasirodančius jo-raši- 
nius. Dr..-Jakštas yra viduramžių istorijos specialistas, 
vertingesnieji jo raštai nori'ar-nenori, privalo liesti vi* 
duramžius, ‘ todėl didelio susidomėjimo . .platesniuose

šukelė/ Istorikams jo darbai gali būti įdomūs, jeigu jis 
Naudojasi platesniems- slUbksmams/įdomią medžiagą^ 
|>et jeigu jis jięčia tiktai kelių šimtų metų praeitį, tai 
periodikoje^^rodantieji'jo darbai -'febai/ mažo skai-Į 
|iaus lietuvių skaitoTaii-sSi
f šio šimtmečio pradžioje gimęs Dr. Jakštas pralei-. 
|o dau^feiko^oŽįrįdoj’ė.^iš bhigė Kauno'Universitetą/ 
studijoms-pa^linti..syiiaufiybės..hu¥o„pasiųstase 4 zUŽsier1 
nį,"O'vėiiau Kauno 'Universrtete-gavo -daktaro-laipsnį,

tuviaii^^juot  ̂įč^fnios ^cįanSd^Snedžiagps. Jis’ 
būtų ^u^ugnįįt^pastudijuotr^Prūsų^gkinią,
kryžiuočių ^Bietuv^* jų- įsigalėjimą^Kur^
šiuose, jų palikta įtaka -^Jtos įtakos likučius mūsų lai- •< 
iams, bet tokios "studijdš nepadavė. Galimas daiktas,: 
£ad tokiM Studija atrddi/bevėrte, gal jau- patys vokie
čiai paskelbė pačius svarbiausius faktus, kad, nebuvot 
reikalo jų kartoti. Greičiausiai, lead jam nedingtelėjo į 
galvą tokios . mintys, .todėl jis ir nenorėjo pašvęsti joms, 
daugiau laiko.

Ohio lietuvių gydytojų draugija, nesugalvojo kam 
paskirti žįų pietų-kultūrinę premiją pasirinko CIeve
lande ramiai gyvenantį mandagų, su nieku nesipyks- 
tantį istorijos mokslų daktarą ir jam paskyrė premiją. 
Tos draugijos pirmininkas Dr. Henrikas Brazaitis, gy
vais lietuviu reikalais -besirūpinantis nuo universiteto

suolo, turėjo papasakoti Ohio gydytojams ir svečiams, 
suvažiavusiems į premijos įteikimą ]jr. Jakštui. Drau
gijos pirmininkas labai gerai pažįsta ne tik Clevelandą, 
bet ir Ohio lietuvius gydytojus, jis gerai pažįsta ir pre
miją laimėjusį istoriką. Dr. Brazaitis, be savo pareigų 
gydomiems žmonėms ir klinikose, dalyvauja visuome
niniame lietuvių darbe, priklauso kelioms lietuvių or- 
ganizacijoms, ir visą laiką rūpinasi lietuvių vedama po
litine veikla ir kultūriniais darbais. Kai kyla reikalas, 
tai jis ir spaudoje savo nuomonę pareiškia jautresniais 
klausimais.

Kad Ohio gydytojų sumesta premija nepraeitų ne- 
pastebėta, buvo suruoštas “daktarų balius”. Baliun bu
vo pakviesti visi Ohio intelektualai, kurie pritarė lietu
vių gydytojų draugijos vedamam kultūros darbui. Be 
oficialios premijos įteikimo dalies, baliuje buvo ir me
ninė dalis. Buvo gydytojų parinktų veikalų rečitalis.Tos 
stiprios kūrybos buvo perduota net 12 kūrinių, o vė
liau nuolatinis Draugo korespondentas V. R. šitaip per
duoda Ohio gydytojų draugijos pirmininko rūpesčius ir 
“daktarų baliuje” vykusias premijos įteikimo ceremo- 

iflijas bei nuotaikas. Jos šitaip aprašytos:
“Po kun. G. Kijausko maldos ir geros vakarie-' 

nės, paruoštos Gintaro valgyklos šeimininkės Bi- j 
liūnienės, Lietuvių namuose Dr. H. Brazaitis kar 
tu su savo valdyba pakvietė seen on istorijos dakta-' 
ra J. Jakštą, sveikino jį ir dėkojo už tą įnašą, kurį 
laureatas davė mūsų valstybės ir tautos istorijos 
mokslui. Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos pirm. 
Brazaitis kvietė visuomenėje panaikinti neva susi
dariusį mitą, kad lietuviai gydytojai norį būti už- 
uždara kasta. Anot jo, visi mes jungiamės į lietu- 
viską veiklą su visais, visi sielojamės tais pačiais 
lietuvių reikalais ir visi kviečiame dalyvauti jų 
rengiamuose pobūviuose. Lietuviai gydytojai kartu 
didžiuojasi ir savo šviesiais pirmtakūnais dakta
rais, kaip Basanavičium^ Kudirka, šliupu, Staugai
čiu ir kitais.” (“Draugas, 1978 m. lapkr. 16 d.
3 ps-^-
Jeigu korespondentas V. R. taip tiksliai Dr. Bra

zaičio., žodžius perdavė, kaip jis preitais metais perda
vė-vysk. Brižgio žodžus,‘tai turime pasakyti, kad Dr. 
Brazaičio susirūpinimui yra pagrindo. Būtų gera, kad 
visi Ohio gydytojai galėtų didžiuotis paminėtais dak
tarais, kaip jais didžiuojasi pats Dr. Brazaitis, bet Amė' 
rik-os lietuviai jaučia, 'kad baliun susirinkusiems gydy
tojams neturėtų '.Užtekti rien paminėtų daktarų pąsidr 
džiaviinū, bet'pradėti teisingais pasirinkta... kryptimi 
židgšhfiioti,'kaip.jie žingsniavo. Jeigu jau negalėtų.nu- 
žingsiųotis tiek, ’ kiek paminėti ■ daktarai nužingsniavo; 
tai bent padaryti -tiek, kiek Dr. Kazys Grinius,1-

; .šiuo, -atveju Chicago yra laimingesnė, Illinois Lie
tuvių-Gydytojų Draugija turi gerą porą daktarų, ku
rie žinsniuoja daktarų Basanavičiaus ir Kudirkos kę- 
liais, bęt.Čhicagoje yra ir tokių, kurie žingsniuoja..^ at- 
gal. Chicagoje yra keli, žingsmuopantieji Dr. Griniaus 
keliais, bet dauguma lietuvių gydytojų kastos ke
tais.

Dr. Brazaitis, kaip rašo korespondentas, “kartu su 
savo valdyba” (ne su gydytojų draugijos valdyba, bet 
-su savo valdyba), pirmon eilėn susirūpino susidariusiu 
mitu. Kas į jo pranešimą įdėjo dar “neva”, jis pats ar 
korespondentas — nesvarbu. Svarbu, kad toks mitas 
yra ir Dr. Brazaitis nori jį išsklaidyti. Tai, žinoma, ne 
toks lengvas dalykas. Jis vienas nepajėgs to padaryti.

M. ŠILEIKIS

V. KAROSAS

Prof. Adomo Varno portretas

(KOMENTARAI)-

jokių sutarimų, tik išsiaiškinti 
galimumus '■ bendrai veiklai, pa
liekant galutiną sprendimą AL
To ~ valdybai/ Valdyba savo po
sėdyje penkias valandas -svarstė 
šj klausinip, bet nepadarė ga
lutino sprendimo,, nes nebuvo 
išsiaiškintai dėt ■ 1C Vasario? aU-- 

bendrai Mst€jimo EB į.ADi

iinncre sąstatą., Tolimesnė svarstys 
p Hi^'vėigh-palikta naujai-.valdys 

bai:>
oPasisakant’ ’ žydui • klausimu;

* dr. -Bobelis' pasmerkė-Holocaust
• i filmą rir ypač mūsų tautiečio*. ne^ 

pagrįstą apkaltinimą^ žydŲvžudyu

(Tęsinys)

Šie principiniai skirtumai, jau 
nekalbant apie LB sulaužymą 
savo duoto įsipareigojimo veikti 
vien lituanistikos ir kultūros 
bare, sudarė nedarną ir priešin
gumus tarp ALTo ir LB. Be to
lerancijos .principo, prisilaikymo* 
neįmąnonomas j ” ’
darbas. ALToje yra. apsijungę!
13 ęrgąnizaciją, Čia. Uip pat įš;Į 

kyla’ nuomonių skirtumai,, bet 
jie yra .išsiaįskinami ir įšlyginą-J 
mi diskusijų keliu, o nę.’nienos 
grupes. dŪrtaiu. ‘ . . . . ’ ... j‘l

Nežiūrint šių principinių skir- me Sųų;.Times skiltyse, pąsų;ę> 
tumų, .ALTo, .valdyba mėgino miaat. sovietiniais , šaltiniais. Qp 
dar kartą aiškintis su J ABLB, kupantai nuo seniau ,^iękė^suž- 
pasiųsdama savo atstovus dr. L. lugdy,ti,r visą lietuvi v- -ry^tųigą 
Kriaučeliūną ir dr. J„ Valaiti., laisvinimo .veiklą, į primėtanti Įįę* 
Atstovai nebuvo įgalioti .daryti tuviams žydų žudymą. Apgailėk

Jam gali padėti ne milijonieriais-tapę daktarai, bet ne
norį nieko bendro su paprastais -lietuviais/ ‘turėta, bet 
pasiryžėliai, kurie, neužmirš^ savo kilmėą savo bemok
slių, ar mažamokslių tėvų Sunkaus darbo ir prakaito, 
nenustūmė į. šalį visos lietuvių tautos5'pasiryžimą padė
ti siekti laisvės pavergtai tautai.

Garsiais ir dideiais lietuvių tautos daktarais - tapo 
tie, kurie dirbo tautos gerovei. Išgarsės tie, kurie kar
tu su lietuvių tautos dauguma stengsis padėti paverg
tiems lietuviams išsilaisvinti. Atskirą kastą sudariu
sieji bus užmiršti.

i tina, kad sensacijų ieškantys 
reporteriai šiam sovietų tikslui 
pasitarnauja.

ALTas pirmas reagavo spau
doje prieš NBC TV Holocaust 
filmo rodymą, kuriame netei
singai buvo pavaizduoti neva 
dalyvavę lietuvių SS daliniai. 
Su tokiu pat pareiškimu buvo 
kreiptasi į NBC stoties vadovy
bę, prašant suteikti TV progra
moje laiką atsakymui į meta
mus lietuviams kaltinimus, bet 
sutikimo nesulaukta.

Vėliau, kun. J. Prunskis as
meniniai turėjo pasikalbėjimą 
su programų direktorium ir ga
vo progos išdėstyti lietuvių pa
sipiktinimą, bet jc’kių konkrečių 
išdavų nesulaukta. Po šių pas
tangų ALTas kreipėsi į Federa- 
linę Komunikacijos Komisiją, 
kuri tvarko visų TV ir radijo 
stočių reikalus, bet kol kas ne
gautas atsakymas.

Išvadoje dr. Bobelis nepasa
kė aiškiai kokių tolimesnių žy
gių tuo reikalu mano stvertis 
ALTas, mėtoma: palikdamas 
sprendimą suvažiavimui ir nau
jai išrinktai valdybai.

Baigdamas savo pranešimą, 
pasidžiaugė darnia ALTo .visų 
grupių veikla, padėkojo už visų 
jam reikštą pasitikėjimą ir ben
dradarbiavimą ir nuoširdžiai at
siprašė už jo padarytas klaidas.

Baigus dr. K. Bobeliui prane
šimą suvažiavimas bendru atsi-. 
stojimu ir audringais plojiihais 
išreiškė savo padėką ir pagar
bą tiž visus jd pasiektus- lAiihė- 
jimas - irnuveiktus 'darbus.

. Kiti j»«ĄNĖšę«Ai;tVK
Kiti pranešimai iiestė dangų, 

-klą^uyuna. s^ytą^i jau ?ja 
susipažinę skaįūųt ;jĮiuIetinius 
at-reporteriu aprašymusr-Iš-vi- 
;sų pranešimą įhpyoj dąųgiaūsiai 

j^tykiai 
tari fe ' -KcmefiLiūpes 

'trirtkp hS'.įlittaū
dradarLia^'nia^su-'tk'Jįlcarštai

Brastą. -į) Ž J / Į/į i 
• Dr.;,^ Margis<užpfiotestavo; R- 

LB vardu derybųį
vien su viehą dalimi, ignuoj 
rpj ant. .kitąl.Rborgaiiizuota- BenX 
dnwmene L tvirtai'- stovėjo"'vūž 
ALTą, kuomet antroji visą lai4 
Įą vedė priešišką'politiką AL-l 

Tui ir stengėsi ji sugriauti. Kol 
nebus atstatyta pirminė JLB pasJ 
kirtis vadovauti lituanistiniam-! 
darbui, atsisakant nuo savisto
vios politinės veiklos, tol negsu 
Ii būti jokio susitarimo tarp 
ALTo ir LB.

(Bus daugiau)

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęlčnys)

Ypatingai than buvo įdomus ir įspūdingas 
žydų gilūs religingumas, prieš kūfį mes, kata
likai esame tik nykštukai. Daugelis mūsų prieš 
svetimuosius lyg ir gėdinasi savo tikėjimo, daž
nai nesuprasdami,. kad toks jų elgesys, užuot 
pakėlęs juos svetimtikio akyse, tiktai nužemi
na. Geras žydelis, nors kartais ir ‘sugriešys” 
bekonienos suvalgęs, niekuomet nesijuoks iš 
praktikuojančio kataliko, kuris ligoninėje bū
damas atliks išpažintį ir priims švč. sakra
mentą.

Tačiau ir jie, žydai, norėdavo ir reikalau
davo, kad ne Žydai, būdami žydų ligoninėje, lai
kytųsi jų tvarkos. Penktadienio vakaras būda- 
rvo ramiausias visos savaitės vakaras. Jokios 
radio muzikos negirdėsi. Kalbos arba visai nu
tyla arba kalbama tik patylomis.

Tuojau po vakarienės, saulei leidžiantis, 
viduryje palatos stovįs stalas papuošiamas gė
lėmis ir septynių žvakių žydiška žvakidė. Ki
tais vakarais tuo metu ateina lankytojai, ta
riau penktadienio vakare lankytojai neįleidžia
mi. Degant šabinėms žvakėms, žydai paskęsta 
tylioje mod.''arijoje. Gal jie mintyse būna su "sa
vo šeimomis, kurios prie bendro vakarienės sta
lo laužo ir dalinasi žydiška duona “skala” ir ge

ria vyną pagal senus, ritualinius papročius, pra
šydami savo šeimai Dievo palaimos. Tokiais va
karais šventiška nuotaika apima ir nežydus. 
Visi užsisvajoję tylime, kol žvakės sudega. 0 
jos dega ilgai. Tebedega, kai sunkios blakstienos 
užsimerkia nakties miegui.

Mano lietuviškam gomuriui, būnant žydų 
ligoninėje, maistas patiko geriau, kaip anglų li
goninėje esant Gal todėl, kad jie daugiau įvai
rių sriubų virdavo, kurių aš mėgėjas. Bet kiek 
prisimenu ir kitus patiekalus jie paruošdavo sko
ningus, panašiai kaip lietuviai. Tik laikui bėgant 
tikrai pasiilgau angliško bekono su kiaušiniais, 
kurių čia niekuomet neduodavo. Žydų ligoninėje 
maistas buvo “kosher”, tad kiaulienos jokioj for
moje neduodavo, šeštadieniais, kaip ir kitokiais 
žydų šventadieniais, maistas ligonnėje būdavo 
kiek pagerintas, kad skirtųsi nuo kasdieninio 
maisto.

BEKRAUJIS CHIRURGAS
Išėjęs iš žydų ligoninės, tariausi, kad šį kar

tą jau būsiu pasveikęs. Tačiau jau už kelių mė
nesių pasirodė, kad dar tolimas mano kančios 
kelias. Kartais pradėdavau rimtai abejoti, ar iš 
viso kada bepasveiksiu. Ypač buvau prislėgtas, 
kuomet iš savo draugo Liūdo, gyvenančio Ame
rikoje, sužinojau, kad jis po nugarkaulio opera- 
cijos nebevaldo abiejų kojų. Paralyžiuotas. Jo Ii: 
ga, kaip ir manoji —“slipped disk.” Ir dabar 
skausmai mane vėl pradėjo kankinti. Koja kar

tais taip užtirpsta, kad net adatos dūris į blauz
dą pasidaro visai nejaučiamas, nors ir visą ada
tą sukištum į raumenis. Visokie kvarcinių lem
pų šildymai, mankštos bei masažai šiek tiek pa
lengvindavo skausmus, bet tik tam kartui.

Būdamas tokioje padėtyje, žmogus teirau
jiesi pagalbos visur. Vienos žinios duoda vilties, 
kitos dar labiau prislegia. Kartą iš kaimyninės 
Bradfordo kolonijos atvykęs kunigas J. K. pasa
kojo, kad jo parapijoje bent keli lietuviai taip 
pat sirgę įvairiais negalavimais. Jie sužinoję, 
kad Prestono mieste esąs labai geras specialis
tas. Nuvyko pas jį ir grįžę į namus sveiki, kaip po 
kokio stebuklo. Tas specialistas gydąs ne kokio
mis kruvinomis operacijomis, bet — mediniu 
plaktuku. Kaip vėliau sužinojau, vietiniai ang
lai tą specialistą ir vadindavo “The Bloodless 
Surgeon”.

Nutariau ir aš ten apsilankyti. Vieną rytą 
išsiruošėme net trys lietuviai: Juozas Verbylą, 
kuris jau kelis metus buvo varginamas artaičio, 
kaimynė moteris kentėjusi nuo kaulų gėlos ir aš 
su savo nugarkaulio bėdomis.

Atvykę gana anksti, laukiamąjį radome jau 
pilną žmonių. Tuom nesakau, kad buvo kokie 5 
— 6 žmonės, Jų buvo bent kelios dešimtys. Kam
bario sienos apkabintos keliais diT^omais su Qs* 
teopatijos daktaro titulu, žmonės pusbalsiai kal
basi. Girdime labai gerų atsiliepimų. Greta ma
nęs sėdįs anglas tvirtina, kad jis pernai pats sa
vo akimis matęs, kaip žmogus, atvažiavęs su tak

si, nes negalėjęs iš toli esančios stoties pėsčias 
ateiti, įėjęs į gydytojo kabinetą su kriukiais pa
siremdamas. Už pusvalandžio iš osteopato kabi
neto išėjęs ant savo kojų, be jokios pašalinės pa
ramos.

Besiklausant įvairiausių pasakojimų nė ne
pajutau, kaip suolais bešliaužiant, už poros va
landų laukimo jau atsiradau airti kabineto durų. 
Bet žmonių skaičius laukiamajame nė kiek nesu
mažėjo. Atvirkščiai: dar ir koridoriuje atsira
do stovinčių.

Pagaliau mano eilė. Baltu chalatu apsiren
gęs, vidutinio ūgio ir amžiaus žmogus maloniai 
pasisveikina. Pasisodina ir ' prašo papasakoti 
apie savo ligą Rūpestingai išklausęs, liepia man 
iki juosmens nusirengti. Tai bent gydytojas! Ne 
toks kaip mūsų šeimos daktarė. Kai nueinu pas 
ją vaistų nuo persišaldymo ar kosulio, tai pride
da stetoskopą, net neliepdama vilnonio mergztinin 
nusivilkti. Prideda prie nugaros ir kosėk!

Šis daktaras, užuot maigęs mane, kaip kiti, 
kurie vis klausdavo ar čia skauda, ar ten. Šis to 
nedaro. Nykščiu nuvažiuoja nugarkauliu žemyn, 
bakstelia į išsprūdusią diską kad net aikteliu iš 
skausmo.

- >. v,., , . u. daugiau*
K C*" ’ <4 * < » z - ęę mS
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ŪK K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS I 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. PUhskj Rd. (Crowford 
Modical BuNdfht). Tol. LU 5-6446

Priima ftgonius bagal susitarimą. 1 
Jei neataiiejia, skambinti 374-80M. I

<nk5T0 ife šlapumo takų 
CHIRURGIJA 

T»M. 695-0533

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktomn 

1^34 S. Hanheim Rd., Westchester, IL. 
v ALA? DOS: 3 9 darbo dienomis ir 

kai antra šeštadieni 8—3 vai.

barduojamos Kleipėdos pas-. man pažadėjo patvarkyti, kad
prukti) — tuo išgelbstint mane] lietuviai tremtiniai būtų kari- 

ir suvedant jau su anksčiau iš uomenės sunkvežimiais iš sovie-j 
Klaipėdos deportuota mano šei-jtams užleidžiamu sričių perkel-j 

ma, apie kurios likimą visą lai-jti į Vakarų Vokietiją. Tas pa
ką rūpinosi amžinos atminties‘žadas, jei nevisu 100% buvo’į- 
Elzė Ozelienė. ’ • vykdytas’’. Tiek V. Sidzikaus-

, Wita mano pastaba prie V.{kas, apie lietuvių tremtinių pa- 
Sidzikausko “diplomatinės pa- <^tį Tueringijije ir jų tariamą 
raštės”, tai būtų jc' labai nedi- “gelbėjimą”. Kadangi aš buvau 
plomatiškas teigimas apie tai, tu0 nietu Tuerir.gijoje ir man 
Prie ko jis turbūt nėra pridėjęs 
piršto, bet toje “paraštėje” tei
gia, kad: . . . pirmas mano ir 
mano bendradarbių rūpestis įsi
kūrus Wuerzburge buvo teisi
nė ir medžiaginė (sic!) lietuvių 
tremtinių, kurių skaičius Vokie
tijoje viršijo 65.000, padėtis”. 
Teisinė galbūt. Bet ką jis yra 
padaręs dėl “lietuvių tremtinių 

s medžiaginės padėties”? Man 
.rodos, kad ta kryptimi yra vis
ką, kas tomis sąlygomis buvo 

'galima padaryti - padarė Ame- 
! rikos Lietuvių Taryba. Kada, 
į kokiomis sąlygomis ir kokioje 
formoje V. Sidžikauskas jo ta
riamus žygius yra padaręs?

i Kaip ir jo visą “paraštę” men. 
i kina net memkiausios doku

mentacijos stoka, net tokiais 
atvejais, kai teigia, kad jis yra 
padaręs lemiamus žygius trem
tinių teisinės ir medžiagines pa
dėties reikalu. Kodėl nepaskel
bti bent kokio rašto (alijantams 
ar bent jau tik amerikiečiams) 
turinį, nes, juk šiaip ar taip, to_ 

jkie raštai dabar jau turėty isto- 
rinės reikšmės. Tai didelė tos 
paraštės spraga, kurią autorius 
lengvai galėjo užpildyti. Nejau
gi rašė raštus be nuorašų? Ypą- 
kiai alijantų karinei vadovybei? 

Bet grįžkime dabar prie V. 
Sidzikausko kito teigimo apie 
jo rūpinimąsi lietuviais tremti
niais, kai jis ten pat (Dirvos” 
Kr. 40-4 š. m. spalių mėn. 12 d.) 
sako; “. . . Saksonijos dalis su 
Tueringija, kur buvo apsistojęs 
nemažas lietuvių tremtinių 
skaičius, pagal alijantų susitari
mą su sovietais, turėjo būti už
leistas“ šiems pastariesiems (so
vietams. V.B.) / Tuo’ reikalu pa
kartotinai lankratr^i FrankfūT-' 

., - i **i 4. 1 kur buvb vyriausiojo1 JAV
„ ę toMĄ, ką rašo ^.jonus, vok.ska telegra™ k„iuomenjs vad’o į,,. Eise„ho.

V. Sdakaasiąs. Oad.ene mane »kvlclus.us , Berlyną (bt-werio baslM Arklelis pul- 

.< po ilgų tard^iffti it Irttmpo are- tokiu keliu as kaip sveikas vy- kurio

‘ vadinamieji 
\ Sons” — iš vietintįeji asmenys

ŠI------ BE 3-5893

GVAYTOJAS (R CH IRU R G Aš j
CDCflAIVBw *1ZIII ■SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 Watt 103 rd Strac) 
Valandos patai guaftarlTną.

TapvbaJames McNeffl Whistler

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST A$ 

kalba lietuviškai 
26il W. Ji St. TeL 737-51*7

.Tikrina akis PritkHro altinius ir 
į \ “contact lenses'” * 
m agal watir&nt. yŽdnyU trečj VI g^CNAS

DR.LE0NAS SEIBUTIS

teko organizuoti lietuviu tremti
nių išvežimą j Vakarų Vokieti
ją, tai tariuosi turįs pareigūs, 
plačiau apie tai painformuoti, i 
negu kad padaryta V. Šidzikau-1 

sko paraštėje.

Tueringijos lietuviai pabėgę- F 
liai — tremtiniai buvo susispie
tę Saalfeldo (a.d. Saale) mieste 
ir apylinkėse. Aš su šeima ten 
balandžio (1945 m.) pradžioje 
atvykau iš Saksonijos. Saaifeldą 
amerikiečiai užėmė 1945 m. ba
landžio' 13 d. — penktadienį. Pa
gal jūrininkų prietarus — penk
tadienis ir dargi 13 d. — mloga 
data.

(Bus daugiau)

— Ekonomistai pranašauja, 
kad ateinančiais metais maisto 
kainos pakilsiančios dar 6%.

p INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
į ? PROSTATOS ČHHnjRGlJA 

2656 WEST 63rd STREET

5 „Ofiso rtfeftį 776-2880 
Rezidencijos tėlef.: 448-5545

Pastabos iš tolo
r Nevisai tiksli V. Sidzikausko diplomatijos paraštė

(Tęsinys) visdėlto buvo leista grįžti net į.
. < _ Klaipėdą (taibuvo jos troški-;

Kai rusai*f945 m. užėmė Ber- mas), "kur ji buvo palikusi savo.

(Tęsinys)

f bit VYT. TAURAS j lyną — Ozeliai pateko į NKVD-gražius namus. Ji ten grįžo —* 
K. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS jnaSus (iš jkur ’;V Sidzikauskas' ir mirė savuose namuose Klai-j 

Hgc<Jžino’ ka<Į tai.būvą B^tuviai NK-; pėdoje ... ndrs Jau ir rusiško-1 
Ofitax 2652 WEST 59th S’! RC3ET * VD-istai?) ir tie burliokai paro- ję.'Ozelių atveju V. Sidzikausko 

! T’V PR .8-1223 f . dė savo tikrąjį, .veidą: dr. K. paraštė yra mažių mažiausiai -

OFISO VAU: pirm.. artracL, trešad. - Ozelys buvo suimtas \ir patai- j nesusipratimas.
vak- Sfeštadie- Į pintas Rytį; Berlyne {steigtojej Ė- Ozelienei esu skolingas am- 

niiig 2-4 vaL popiet ir kitu laiku specialioje stovykloje - kaleli- žiną atminimą, nes ji, būdama 
V • • G- •: .. . Į mę,. maždaug &fttitokant KZ-to Berlyne (1944.m. Lietuvių S-gos

įįTT trtižTG n T> • salygoYns, tur KtaikXias kelis tarnyboje) be jokiy Sidzikaukų 
įmetus, susirgo džiova ir kito- ar kitų tos S-gos dignitorių ži- 

ligomis, rodosT950 ( ?) bU- hios, savo atsakomybe ir tik su 
gL ^^Spėc^pągib^jic^ :vo is ten-pafeisU^ •giįžo į Vaka- A. Valiukėno dingusio NKVD 

Supports;. -Yų-Berlyną ir ten 1951 - m. mirė.’ naguose pritarimu, rizikavo a-
^^^^^-^Psibiran n'ėlb&vd Išfrėifttas nei biėjų laisvė—‘'fiktyviomis pre- 

W 63rti Chita^ lfL 60629 - ~ '
-rPRoftp^ct $-5084 1 J 

• ■ --------- ------------— .
Y

’ GYDYTOJAS |R CHIRURGAS

T»V PR. 8-1223

SUSIRINKIMO

"IiOrėkite, broliai, į mvo pašaukimą, kad nedaug yra Išmintingy kO- 
ny, nedaug galingu, nedaug aukštos kilmės yra pašaukta'4 — 1 Kor. 1:26. 

Keista, ar ne? Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kurie 
manė esą teisingais ir priėmė tik ramiuosius ir nuolankiuosius. Tik nuže
mintos širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje. 
Kaip Viešpats priėmė ir myli žemos kilmės žmones, taip ir toes turime Juos 
mylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jų širdys palin
kusios prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik
ta, tai turime juos mylėti ir visais galimais būdais gelbėti Jiems pasirody
ti tikrais ir ištikimais Kristaus pasekėjais ir padaryti savo pašaukimą ir iš
rinkimą tikrą

rv. rasto tyrinėtojai
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

Mažeika S/Evans

Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
4jMpt Mašinoms Vieta

Tel. 737-8600
Tek 737-8601

A

I

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu 
draugijos priešmetinis susirinkimas 
įvyks penktadieni, lapkričii 17 d., 
7 vai. vakaro, Vyčiu salėje, 2455 W. 
47th St. Nariai prašomi atsilankyti, 
nes bus renkama valdyba 1979 me
tams ir yra daug svarbiu reikalu ap
tarti. Po susirinkimo bus vaišės.

E. Strungys, rast.

— Marquette Parko Lietovip Nainy 
Savininku draugijos nariu susirinki
mas bus lapkričio 17 d., penktadie
ni, 7:00 vai. v., parapijos salėj*, esan- ‘ 
čioje 6920 So. Washtenaw Ave. Bus 
aptariami banketo, i vykstančio lap 
kričio 25 d. parapijoje salėje' reika- ' 
lai. Renkama rinkiminė komisija kan
didatams į 1979 m. valdybą verbuoti. 
Yra daug kitu svarbiu reikalu aptarti. 
Prašoma visus gausiai dalyvauti.

Stasys' Patlaba

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo priešmetinis nariu susirin
kimas įvyks sekmądieni, lapkričio 
19 d., 1 vai. popiet Anelės salėje, 4500 
§9. Talman Avė. Nariai prašomi at
silankyti, nes yra daug svarbiu rei
kalu aptarti ir bus renkama valdyba 
1979 m. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rasti

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO.CAUFORNIAAVENUE '
Telefonas 523-0440 i.z ui- 1

E UI įjUijjį ' •}..?.>.o oįž
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V. Sidzik'aūšk^š. Ė.' Ozelienė mane iškvietusius į Berlyną (tik -

. što blivd sąlyginai laisva; tel jai ras galėju tada jau iš rusų bom-!

A Great Grilled Sandwichi i

žinioje buvo
“Displaced per-

MOVING

M {vairių atstumų.
ANfktfAS VlLikus

Tel 3>6-Yfe2 arba

*

2 k?48 So. CALIFORNIA AVE. Phtme: LAfiyeėu 3-5571

M54 8*. HALSTED STREET Ph«o«: YArtb

MAUJIIMO^ CHICAGO 8, ML Friday. N'ovwxxber 17. 1*7®

1/2 
12

1/2

1/3

iTT-MW

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTU 
DALYSE,

KApeWte 7-121ft
Vhtfnh 7-8475

RADIJO K1M0Š VALANDOS 
B WPA,

1 V ra- Savinas 
OrtifW* 

(Minimom $5.000)

■ Vedėja Aldona Daukvc

7159 So. UftA^tW^oa AVI, 
t ewcAtfo, wiftt

BUTKUS - VASARIS
144S So. 50th Ave, Cicero, HL Phone: OLympie 2-1003

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
307 So. LlTUANICA AVENUE. Ploni: YArii 7-44*1

L Beturty kai Kt: kasdien nuo pir- 
tnadietaty penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet šeštadieniais 
Ir Kekrnadretoais nuo 8:30 iki 8:30

' >ERKRAUSTYMAl 1-

: '^.MOVING
' * Leidimai . °iln* apartud*

., 'žema kaina .
R. ŠERĖNAS
t.l. WA 5-8063

rx

DMžmrmIo keiWv 
pesirinkimcu 

psji

NORMANĄ
>uRir«N4

’ Jei žinote dMMtafe, kurie 
takhų užsisakyti Naujienas, pra- 
loflie atsiųsti jų adresus. Mes 
jieihs siųsimė dvi sa-

Sandwiches are an American tradition once reserved fdr 
lunchtime, but now ah important part of on-the-go break
lasts or tappers. Golden Grills a2re super sandwiches that fill 
the bill for anytime eating. They're tjufck to fix, savory arid 
substantial. Hard-cooked eggs, ham and Swiss cheese are the 
base Pf the fifirng. Pickle relish, a dab of mayo ahd a little 
onion add the zip. And you can kčėp the filttng on hand rn 
the iHdge for spur of the moment spreading on rye bread 
and grilling. .

Why not hard cook a dozen eggs right how, So you cart 
•fir up Golden Grills, and still have some on hand for tnacking 
or devilling.

Golden Grifts 
6 sandwiches 

1/4

i

hard-cooked eggs*, 
chopped

cup chopped cooked
. ham
cup finely chopped 

onion QE 11/2 
tablespoons instant 
minced onion

Thoroughly combine all ingredients excepttfnd buffer. 
Butter 1 side of each bread slice. Place 6 slices on griddle, 
bakJftg dRfttnrtn skillet buttered side spread each xridi 
X>prox. 1/Ž cup filling. Top <fth remainingbr^M sheet buttered 
arde up. Grill dr griddh er tn 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 raibutes

♦Hffd-Cooked Eggs
Covet EGGS in pan uritk enough WATER to come at least 1 

Inch above eggs. Cover, bring rapidly just to bcifing. Turn Off 
neat; it necessary remove pan frpm heated unit to prevent 
further boihrilg. Let stand covered in hot water 15 minutes for 
large eggs — adjust time, up er dbw*n by Ibont app'tox. 3 
OriA fbr each ri2e lartfet Ot rmaPer. Cbcrf fcggt immediately 
and thoroughly in cold VUTey -- shells are easier to remove and 
H b lest likely you wiU have ft dark surface on yolto. To 
remove shell: Oackle It by taDping jMvUy 111 (jvrr. Roll egg 
betftWn heads Itwdeb fthdl; then peel, starting at large end. 
Hold egg imtbt Yuatang tedM R4tar or dip in bowl of water to 
help ease off AaU.

Cop shtedded Swiss 
cheese

tablespoons sweet pickle 
relish

tablespoons mayonnaise 
ot salad dressiuf 

teaspoon salt 
slices rye bread 
JJutter.

V.K.L.S-gos Chicagos Skyriaus na
riu susirinkimas įvyks š.m. lapkričio 
mėn. 19 d. (sekmadienD 3 vai. p. p. 
kamb. 203 Jaunimo Centre. TĖVAS IR SŪNUS ‘ At. v _ 

MARQUETTE FUNERAL HOME , h 
2533 W. 71st,Street 
1410 So. 50th Ave^ Cicero

Telef. 476-2345 t;’":

ONA RADIŠAUSKIENL
Gyv. 6914 So. Campbell Ave., Chicago, Ilk

^Mirė 1978 m. lapkričio 15 d., 1:30 vai. popiet sulaukusi 65 metų 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Šiaulių apskr., Meškuičiu parap.

Amerikoje išgyveno 28 metus. _ _ w,.r.
Paliko nuliūdę: Vyras FTdrijdha's, sūnus Algis, sūnėnas 'Vytautas 

Tamošaitis ra šeima, Lietuvoje - sesuo Augutė su šeima, 2 broliai: 
Juozas su šeima ir kito. Algis Močius, Australijije - svogerka Eugenija 
Tamošaitis bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 St 
šeštadieni, lapkričio 18 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į šv. M. Marijos Gimino parapijos bažnyčią, o po gedulingu pa- 
inaldų bus laidojama §v. Karimieto -Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Onos Rtfdišauskienės giminės, draugai ir pažistami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vy^as, sūnus, sesuo, broliai, gimines.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. - Tel. 737-1213.

TOYS MODERNIŠKOS kOPlYČlOS
AIKŠTĖ AUTOMOBtLlAMS PASTATYTI

. r

NARIAI:

Lietuvių

Lsi^otcvių 

£Hrtktdriį|

AMoriAcIjo^

) AM%ULAWck 
PATARNAVO 
MAS &TCHA 

IR NAKTĮ

Nuo 
1914 metų

Midland Savings aptar- 
nanfa taupymo ir namu 
pėsfcolų reikalus visos mū
sų apylinkei. Dėkojame 
jums už miAm parodytą 
pasiukeirtną. Me* Dor£- 
ttCafe būti Jutos naocnnd 
tt Atenyfe. __

apdribo* Hd 
-4OJX»

2657 W. & STREET 
Chicago 1L 606x9

T»t 4254406
8929 SO. HARLEM AVEm 
Bridaertftw, lWW»6ift 60455 

<9%-$400

Au accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings.

III
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN AH6$IATtoN 
KM0 AfrCRtR AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632
PHONE 254-4470

GEORGE R RUDMINAS 
«1? So. UTUANICA AVE. t«L: YAr4» 7-1188-11W 
——— -   — ■■-■■■■ ■ Vr, -J •

STEPONAS C. LACK IB SŪNŪS
(LACKAWIC*

2424 WEST 6SU STRKT7 
mi WEST 23rd PLACW
11028 SOUTH WEST HIGHWAY. HUH, PL «7L441>



Vidine įtampa

REAL ESTATE
2625 West 71st Streel

TeL 737-7200 arba 737-8534

CAFETERIA

NOR]

Chicago, IK. 60632. Tai. YA 7-59W

“LIETUVOS AIDA!
CENTURY 21 REAL ESTATE

Bponsorians parardė, Yardw Ir vietovė

AT OUR LOW RATE

(Bus daugiau)

Pavardė ir Tardai

Pavardė ir tardai teisėjo Alphons

see us for 
financing

Chicago, nuNOO cao* 
Pbmet YinM 7*774?

EXCELLENT 
OPPORTUNITY

bo jsraJ; 
leffiW

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
UŽ 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
( Jd) •TSOS-ItrFl •oiuaunuoBS

jausies knygos išleidimas. Malo 
nu girdėti ir pranešti skaityto
jams apie gerėjančių jo sveika

tai! Frank Zipeili 
W.TSfh St. 

GA 4-U54

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436-787>

17W SO. MALkTFD ST". 
CHICAGO, IL 6060*

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to sevyegulartyl

— Toronto lituanistinę mokyk 
lą šiemet lanko 221 mokinys.
jos salėje. Parodą globoja KLK 
Moterų Draugijos centro valdy
ba. Dail. Jūratės Batūraitės — 
Lemkienės kūrinių paroda bus 
lapkričio 25 ir 26 d. Toronto Lie

tuvių namuose.
— Halinos Žmuidzinienės kū

rinių paroda bus gruodžio 2 ir3 
d. Toronto Prisikėlimo parapi-

— Chšcagos Lietuvių Styginio 
me Ansamblyje groja 15 muzi
kų. jų tarpe 6 moterys: Emilija 
Sakadc skienė, Dana Brazdžiū
naitė, Rita Markelytė, Nida Ma
siulytė, Rūta Pakštaitė ir Lin
da Veleckytė. Ansamblį diri
guoja Faustas Stropia. Pirmasis 
konsertas bus lapkričio 19 d. 3 
vai. popiet Jaunimo centre.

— Marija Krauchunienė . ir 
Paulina Vaitaitienė pakviestos 
suruošti lietuviškų kalėdinių 
puošmenų parodas Belmont ir 
Northfield bibliotekose. Parodos 
bus gruodžio mėn.

— A. a. Juozas Veličkas, Lie-

• rawkau Naujienas kaip dovanų savo — 
yra naujas skaitytojas. Priede_______  dot

Pavardė ir vardai -

For a self motivated person. Various 
duties including light typing. Near 
north location. Close to public tran
sportation. Excellent benefits.

_*! 822-0450

Namai, Žema — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

— Zaraslškių Klubo rudeni
nis banketas įvyks lapkričio 18 
d., šaštadieni, Šaulių Namuose, 
2417 W. 43 g. Programoje dai
nuos solistė Baronaitytė, akom
panuos pianistas Motekaitis.,

11ECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI r

Turiu Chlcegot mlests leldlnr^
Dirbu Ir užmiesčiuose ga
rantuotai Ir sąžiningą I 

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4514 S. Talman Avė. 

TeL 927-3559

Chicagos Lietuvių Styginio 
Ansamblio koncertas Jaunimo 
centre įvyks ^lapkričio 19 dieną 
3 vai. p.p. Programoje: Mocar
tas, Strausas, Wagneris, Bachas, 
Budriūnas, Čiurlionis, Oginskis, 
Kaveckas bei kiti kompozito
riai. Dirigentas — Faustas Stro- 
lia. Bilietai gaunami Vaznelio 
prekyboje. Papigintos kainos 
studentams ir pensininkams.

(Pr.)

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LSSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

M. ŠIMTUI 
Notary Public7 \

INCOME TAX SERVICE \ 
4159 S. Maplewood. TeL 254-7430 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai, j

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

SALES CAREER

Full benefits of Century 21 Training 
Program. We are expanding & need 
full time sales people. License & ex
perience preferred.

CENTURY 21 REALTY
361-4041

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWERAGE

All types of plumbing repairs, 
drain lines power rodded, catch 
basins cleaned and rebuilt Free 

estimate. 24 hr. service.
7354361

Jamas lietuvišką spaudu Ir Naujienų 
pridedamai _______ doL__________

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street,

Tel.-776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita

rus. šeštalieniais iki 12 v.
Vakarais te L 373-5047.

Rastinė veikia jau daugiau kaip1 
40 metų, patarnaudama klientams.)

' * * ’ -1 —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

D ft A 1 1 I O i 
ii—ftB M. AMŽIAUS VAIRUOTOJĄ! 
, Tiktai $93 , pusmočiul . auto mobilia 
.lability apdraudimas perisinlnkami 

' Kreipta ?
į 7 K t AuiAirir i 

_ 4645 ®a. ASHLAND AV>» _ J 
5W4775 J

SKRODŽIAI Ir MAN01NYM
- S Fe - ' s * V ♦?’

.j-Pardavimai ir Taiayąai*-
, J Ž64< WEST
--------TrW.i RlpwWle- 74941 —

Doctors tind a special laxative 
ingredient to be highly effective in 
relieving even severe constipation 
overnight Don’t let irregularity or 
constipation become a problem. 
This medical ingredient is now 
available in the exclusive EX-LAX 

"la Ik* only as directed.
Cnocolateo Tablets . 
or L’n: w.ored Pills

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

gražiai užlaikytas, $34,000.
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

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI i
j Tuo reikalu Jums gali daug 
» padėti teisininko Prano S ui j 
' paruošta,
Į Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
i ma Naujienų administracijoje 
11739 South Halsted SU Chica 
' go, IL 60608.

/ HELP | 
NEEDED

in Elk Grove Village.
Openings ’ available for:

SA11AD girl 
’• ;and ' ’

REGISTER:GIRL

; Cosmos Parcels Express ijorp.
MARQurrrK gift paxcils sixvkb

1361 W. 69th St, Chl«m, 111. S06W. — T»L WA M737
1333 $«, *t, Chlcwa, HL 6060*. — T^. 2544321

Y. Y A L A N T l N A 1

Bus šalta ir šilta vakarienė, bus 
šokiai ir gausu Pantų. Zarasiš- 
kių Klubas paskyrė $100.00 dail. 
prof. Adonio Varno akademijos 
ir jo kūrybos parodos rengimo 
Komitetui. Bilietus reikia įsigy
ti iš anksto paskambinant tele
fonu: HE 4-7916.

KL Valdyba

2212 WEST CERMAK ROAD

Prm Iūjluucolu,

BOUMt MoG.Ttta.Prl.>4 7bttr.9*8 Sat.

SIEVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 190S

kreiptis
TT*t | AH B3. i /

vanoris, mirė lapkričio 3 d. So. j 
Bostone. PM'aidotas Naujosiose 
Kalvarijos kapinėse. Liūdėti li
ko dukros — Birutė šakenienė ; 
ir Laima Kontautienė.

NAMĄI-TAI AUKSAS

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvyniu, 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
inette Parke.

ŠVARUS 7 kambarių namas ir 2 
auto garažas, 2 vonios, nauja elektra, 
naujas gazu šildymas. $24,800. "T110! 
galima užimti, arti ofiso.

Part & Full Time 
Call 860-4201 

Between 8:30 - 3:30 
Ask for Manager

CANTEEN 
CAFETERIA

— J. Lengvinas iš Marquette 
Parko, žinomų vasarviečių Union 
Pier, Mich., savininkas, lankėsi 
Naujienose. Dėkui už vizitą, 
ankstybą prenumeratos apmokė 
jimą ir dvylikos dolerių auką.

— Mokyt, Liudvika Dubaus- 
kienė iš Cicero apylinkės lankė
si reikalais Naujienose. Dėkui 
už vizitą ir už ta proga įteiktą 
penkinę. Taip pat dėkui Mary
land valstijos skaitytojui, gra
žiai pasveikinusiam Naujienas 
64 m. sukakties proga ir atsiun
tusiam $25 auką jų leidimui pa
remti.

REIKALINGA 
NAMŲ ŠEIMININKĖ

ir kompanijonė vyresnio amžiaus 
moteriai. Duodamas privatus kam-; 
barys, maistas ir mokamas atlygini-į 
mas. 66-tos ir So. Pulaski apylinkė.’ 
Skambinti sekmadieni tarp 2 ir 4 valJ 
popiet

Tel. .735-4688.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, UI. Virginia 7-774?

Petrapilyje Račkauskas Įsi
vėlė f rasų socialdemokratų re
voliucinę agitaciją ir buvo pri
vertas bėgti/ Per Ukrainą ;atsi- 
ra:dd Prancūzijoj,' is?kuri'oš 1908 
metais at vyko * Amerikon ir nu o | 
pirmųjų iliėnų '/prisidėjo -prie 
Anlerikos liėtbviGošė jau įsisti
prinusio ' socialist^ sąjūdžio. 
Vidute metus įgyveno'Skoniu- 
nalėjeT’ ' Juozo Šukio ’ heVedu- 
siems: Jauhu'oliams>'sūorganizud- 
toje‘-‘respublikoje** New Yorke,' 
kurios nariais buvo vėlesnis 
Vienybės Lietuvninkų admini
stratorius tautietis Juozas M. 
Danielius ir socialistas’ J. Juke
lis. Dr. Jono šliupo rekomenda- 
i cija . Račkauskas gavo darbą 
Lackawanna banke Scranton, 
Pa. ir čia apsigyveno 1909 m. 
Padėjo su Kleofu Jurgelioniu 
daktarui įkurti ir leisti litera
tūros ir mokslo įliustruotą žur
nalą Laisvoji Mintis, kurio pir
mas numeris pasirodė 1910 m. 
vasario 9. Po metų žurnalą teko 
redaguoti vienam daktarui ir 
jis ėjo iki 1915 m. pradžios.

i
Kaune 1934 m. išėjusioje kny

goje “Aušrininkas Jonas Šliu
pas” V. K. Račkauskas prisimi
nė: ‘‘Būčiau gal nepatekęs į Tė
vynės redaktoriaus suolą, jei ne 
energingas įtikinąs ponios Šliū
pienės padrąsinimas eiti į Susi
vienijimą ir padėti šioje broliš
kos savišalpos organizacijoj 
Pravesti pribrendusias refor
mas, kurių pareikalavo valstiji- 
niai įstatymai. Daktaras šliupas 
taip pat sielojosi Susivienijimo 
likimu, nes tai buvo jo su kitais 
sumaniais lietuviais sumanyta 
ir įkurta Amerikos lietuvių or
ganizacija”.

Quarterly

OUR SAVINGS _ 

CERTIFICATE!
EARN UP TO

Naujienoms- reikalingas :
ZLZ /EX® d T I RI NIN K A S

S. KAZĮ BRAZDZIONYTE,
įjjl PROGRAMOS VEDĖJA

J Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vaL vs 
Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM-

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

—Petras (ialinauskas iš Mar
quette Parko, gydosi š\. Kry
žiaus ligoninėje, 612 kamb. Jis 
yra trijų gydytojų priežiūroje.

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

American Travel Service Bureau 
9727 & ^es^rn Ave-> Chicago, UI. 60643

- - Telefa 312 ’238-9787"
• Nemokamas patarnavimas už^kant lėktuvų, traukinių, laivų kebo, 

iių (cruises), viešbučių* į automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me - kelionių draudimus;' Orgahizuoj ame keliones' i Lietuvą ir kitus žL'aštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor- 
macijas ^visais Jcelionių reikalais. - '

® Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
išanksto:--. prieš 45/J.60-'dienu- .. .J

—Skubiai reikalingas VYTAIf 
TO (Vito BUTKIO, a. a. Kun- 
A. Linkaus sesers sūnaus, ad
resas. Prašoma jį atsiliepti ar 
žinančius pranešti dail. M. ši- 
leikiui tel. 434-6155.

NAl'/ - SKAITYTOJ/ VAJl;S 
p;If' 4’OJ-i ‘t -i-
I wwaow*bė -fe Pfrtirfnio įtaisas' f fežplašf it▼
fetojcš.'-fet'vfettS'BMtrs'tts, fe-’ptaš*- pasekt!

ffi^etuviškoš'š^^ mefftQirhtd?’ bet ir visos 4šerrijos 
taip pat pavergtos bendromis jėgomis
riekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku tek

— Dr. Antanas J. Gustainis — 
Gussen, daugelio knygų ir strai
psnių autorius sveikatos klausi
mais ^lietuviškoje spaudoje, jau 
išėjo iš ligoninės ir dabar stip
rėja namuose. Būdamas net li
goninėje, jis nepamiršo lietuviš
kos spaudos, kad ji gyvuotų ir 
klestėtų. Tuo tikslu jis įteikė 
jį aplankiusiam redakt. M. Gu
deliui $25 auką Naujienoms. Dėl 
pastarosios ligos užsitęsė jo nau- tuvos kariuomenės kūrėjas sa-

susivienijime
(Tęsinys)

Račkauskas buvo šiaulietis ir 
mokėsi Luokės pradinėje ir Ši
aulių gimnazijoj, tik gimnazijos 
diplomą gavo Estijoj (1900). 
Ketverius metus 1900-1904) lan
kė kunigų seminariją Kaune, beti 
lunigu netapo. Lietuvių spau
dą leidus, jis atsidūrė Petrapi
lyje ir tapo f aklinuoju redakto
rių pirmojo Rusijoj legalizuoto 
lietuvių laikraščio, kuris ir va
dinosi Lietuvių Laikraštis. Jįj 
leido (leidimą gavęs) Antanas; 
Smilga nuo 1904 m. gruodžio 11 Gausus namų pasirinkimas 
iki 1906 m. sausio 6, prisilaiky.j pietvakariuose
damas konservatyvios katalikis-ig UD R AITIS REALTY 
kos krypties. Tarp kitų, bendra
darbiais buvo vėliau poetas Kle- lyafei apdrauda 
ofas Jurgelionis, ir Karolio bro
lis Melchijoras, nepriklausomoje 
Lietuvoj e pasižymėj ęs senovės 
lo.tynų ir graikų literatūros ver
tėjas ir. tų kalbų, dėstytojas gi
mnazijose bei .universitete^

A p-Mykolas Kuraitis,r'&v^ GrawflJhcjtes^o^o
173501 ‘
triju dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti, 
svečiais puikiame mdtElyje~prįe pat-ųsąjūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu,' ffVĮ telefcmu|it fc»dęr^iafi^£mris.

į. ; Mūsų.bendradarbį ir. savaitinės skilties ^“Aplink mus- ir•. mūsų rKmus”

niniame. .Naujienų pĮknike.?-4^ ’’ .

.>yifas ir.’.visos. kviečiama j didžiąją talką.

BEST THINGS IN LIFE

IggSniSSbąT

INSURED

V/ITH REPĄ VMF NT 
TO FIT YOUR iNCOMk

Mutual Federal 
Savings and Loan

CONSTIPATION 
Doctor proven ingredient 
: r0tyiii;es: no prescription

ttth SU JBtti ««?» • Tet p
įHdįįa jmWnkhnas fwwt rtttee įvairių pr«klK?L. 7 
° 'EUROPOS SANOfiLlŲ.
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