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Viešėjo Baltuose Rūmuose, bet prezidento Carterio 
nematė, su viceprezidentu Modale nekalbėjo
WASHINGTON, D. C. — Lapkričio 20 dienos rytą į Wa- 

shingtoną suskrido ir suvažiavo, kiti pėsti atėjo apie 260 lietu
vių. Ten buvo Cesonio, Gečio ir Kamanto sukviestieji veikėjai
ir jų prieauglis, atsivestas į Baltųjų Rūmų prezidentienės Rosali-: 
nos Carterienės priėmimą Baltuose Rūmuose. Visi pakviestieji’* 
pirmiausia susirinko prie senųjų valdžios pastatų, o iš ten jie 
buvo nuvesti į Baltuosius rūmus ir įleisti į didžiąją salę, kur jų 
Jaukė ponia presidentienė. Didieji Bendruomenės veikėjai buvo. 
Baltuose Rūmuose, bet paties prezidento jie nematė ir neturėjo 
progos pasikalbėti su viceprezidentu Walter Mondale, kurie bu
vo užimti svarbesniais valstybės reikalais.

Iš Chicagos buvo nuvažiavęs 
inž. Antanas Rudis su. ponia, 
Amerikos respublikonų pirmi
ninkas ir prekybininkas J. Ta_ 
landis su ponia, Dr. Leonas 
Kriaučeliūnas su ponia, žurna
listas kun. Juozas Prunskis ir 
marijonų viršininkas kun. V. 
Rimšelis.

Į Baltuosius rūmus atvyku
sius įleido į didžiąją salę, kur jų 
laukė ponia prezidentienė. - Kiek 
vienas turėjo teisę prieiti jarie 
prezidentienės ir pasakyti savo 
pavardę. Prezidentienė atvyku
sius pasveikino ir padėkojo už 
.tokią kelionę ir atvykimą į Bal 
tuosius rūmus. .
Susirinkusiems trumpas kalbas 

pasakė vienas . vidaus reikalų de 
partamento pareigūnas. Jis pa-

ragaišiais, saldumynais, kava ir 
arbata.
Baltuose Rūmuose buvo VLI- 

KO atstovai, išskyrus pirminin-l 
ką Dr. Valiūną. Buvo glaudus 
Dr. Valiūno bendradarbis Dr.

padidino darbų skaičių visame

žęjo, nes darbo gavo sėsi milijo
nai darbiniijkų, kurie iš viso ne-: 
dirbo ar buvo -.bedarbiai. Įdo
miausią kalbą ■ susirinkusiems 
pasakė prezidento Carierio pa
tarėjas Zbigniew Brzezinskis; 
Beaiškindamas' apie tarptautinę 
padėtį ir santykius su Sovietų 
Sąjunga, jis tuojau perėjo prie 
pasimatymo su naujai išrinktu 
popiežium Jonu Pauliu II.

Popiežius, patyręs, kad Brze
zinskis yra lenkas, tuojau praš
neko į jį lenkiškai. Visa tai bu
vo labai tnalonu ir gražu, bet 
kartu su Brezinskiu buvęs jo su 
nūs kai pasitaikė pirma proga 
paklausė tėvo:

— Tete, kodėl tu su manim 
nekalbi lenkiškai, tai ir as iš
mokčiau...
Brzezinskis pasakė, kad jam tai 

buvęs pats nejaukiausias jo mo
mentas. Sūnus net nežinojęs, 
kad tėvas gali kalbėti lenkiškai. 
Tai jis patyręs tiktai audienci
jos metu, kai popiežius į Brze
zinski prašneko lenkiškai ir tė
vas popiežiui lenkiškai atsakė, 
o vaikas nieko nesuprato.

Brzezinskis patarė visiems vai 
kus atsivedusiems nevengti gim 
tinęs kalbos, kad jiems nebūtų 
tokia didelė gėda, kokią jam 
teko pergyventi popiežiaus au- 
dendjos metu.

Vėliau Bzrezinskfc priminė 
vieną kitą dalyką iš Lietuvos 
praeities. Pasakė, kad senais lai 
kais Lietuva ėjo nuo Baltųjų iki 
Juodųjų jūrų ir baigė viltimi, 
kad ateis laikas, kai visos tautos 
galės pačios tvarkyti savo reika 
Jus ir laisvai kalbėti mokytis

NEPAPRASTAI ŽIAURŪS “LIAUDIESMALDYKLOS” DVASIŠKIAI
Vienus tikėjimo priešus revolveriais 

žudė, o nariams patarė nusinuodyti
GEORGETOWN. Gijana. — Pirmadienio rytą paaiškėjo, kad 

“liaudies maldyklos” taryba organizavo savo tikėjimo gynimą, 
nužudė kiekvieną amerikietį, kurį pajėgė surasti ir nužudyti ir 
įsakė dideliam sektos skaičiui nusižudyti. Nustatyta, kad žudy
nės vyko Port Kaituma srityje, apie 150 mylių atstumo] e nuo Ge- 
OT get own miesto, Gijanos sostinės. Žudynes ir nusinuodijimą or
ganizavo įtakingiausias “liaudies maldyklos” dvasisškis — Jim 
Jones.
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260 1ietuvių buvo Baltuose Rūmuose, kalbėjosi su besisveikinančia ponia prezideir 
bančiu knygynuose, bibliotekose. tiene^'-bet su Prezidentu nesimatė ir nesikalbėjo. Delegacijos lankymosi metu pre- 
ir kitose įstaigose. • zidentas tarėsi1 su užsienio atstovais Artimųjų Rytų taikos ir kitais reikalais. Nu-

"• I 1 • : . • • • i . w-T-T- 4 —Baltuose Rūmuose susirinku-! nesiltiatė ir viceprezidentu Watler Mondale, kuris taip pat buvo la-
,šieji (lietuviai turėjo progos su-; Užimtas, 
sitikti ir pasikalbėti. Atsisveiki-į 
nę ponią prezidentienę, jie išėjo

ii -M
JauJ’gatvėje* jie• pamatė žmo- j 

gų, iš antro aukšto žiūrintį ’l įš*! 
einančius, lietuvius. Ten . galėjo 
būti ir pats prezidentas, dalyva
vęs pasitarime su: užsienio diplo
matais, pavargęs ir.’ norėdamas f 
prasiblaivyti priėjo prie- lango. į a 
Pamatęs išeinančius . ^lietuvius j 
juos atpažinęs, - prezidentas net]

KELI JAV KARO TRANSIW0 LĖKTUVAI : ■ PASIŲSTI J GIJANĄ; /.k

Nelaimės priežastys ■ . ■ =
■ PIRMAS SNIEGAS

Gražiausiu rudenėliu- koks 
ne kasmet pasitaiko, nespėjus 
atsidžiaugti. Jis baigtai ir jo 
vietą užėmė nemėgiamoji pe
reinamoji stadija, kuoiucl gam 
ta dar nentisistaciusi ar dar 
lyti ar jau snigti, dėlto vieną 
dieną šaltu, šlapiu dulksimi 
krapija, kitą dieną habą, šaltą 
maną iš dangaus barsJc, o tre
čią deną ir lietų ir sniegą, tik
riau pasakius tą patį vandenį 
abejuose pavidaluose krapija. 
Bet pirmdienį, lapkričio 2d die 

*9^ jau ^ry smulku
smeAj ' "pabarime. ^irtTibji lap- 
'kricio^uše 'sfi dril šva
riai ’ nusiprauŠatj1 Saulutė i ir 
kaip geriausio Thiilfhlnkc/ pa
letė' visokiomis rvarVofykšrės 

’■ spalvomis fšdėšfytaiš parkų ir 
rirni’ medžiais, 'nuo brifbadie- 
nio liko / mielas atsĮYmhimas. 
Nepalaukė bent iki Padėkos 
Dienos...

Illinois ITiiversifeto klimato 
logas Stanley’ A. Čhdngnon sa~ 
ko. kad Hlinojuje rudens tem
peratūros staigaus pę^ jimo iš 
Šilto į šaltą laikotarpis norma
liai įvyksta tarp lapkričio 20— 
25. šiemet įvyko lapkričio 20 
dieną ir jau antrdienio rytą 
temperatūrą skelbė \ielomis 
esant tik 20 laipsnių, kur dar 
prieš savaite pakildavo (die
nos metu) iki 70 laipsnių.

“Liaudies maldyklos” kultas 
kilo Amerikoje. Visą laiką tam 
kultui vadovavo Jim Jones, ku- 
ris-'buVo sudaręs pagrindinę or
ganizaciją tikėjimui ginti. India 
noje “liaudies maldyklos” kul
to nariai pradėjo sauvaliauti. 
Patys asmeniškai nieko nesiekė, 
bet jie ėmėsi drastiškų priemo
nių tikėjimui ginti. Jones savo 
maldyklos nariams dar Ameri
koje pasakojo, kad gali tekti nu
sižudyti, jei negalėtų sugyyenįi 
su kaimynais. i

■•'“S

Iš Indiana? persikėlė
: • įS'

Prieš 20 metų-T “liaudie^ mal- 
dy'klds” nariai-iš Indianos- persi, 
kėlė. į Kaliforniją ir istergė šayo 
koloniją. O kai: Jim Jones- ir ten 
susipyko su kaimynais ;dr- apy
linkės ūkininkais; tai jis savo 
koloniją 1976 b metų pabaigoje 
perkėlė į: Gijaną; Ten valdžia 
jiems davė žemės ir leido ; mai 
tintis ir ramiai gyventi. Pirmus 
metus visi tikintieji sunkiai dir
bo ir rengėsi pa mos t i turtingą 
koloniją. Bet Jones tapo labai 
žiaurus. Pradžioje jo pamokslai 
buvo pamokinantieji, o vėliau 
savo kolonijoje pastatė kalėjimą
į kurį Įmesdavo protestuojan
čius o vėliau Kaitomoje įsitaisė 
gumines lazdas jiems plakti. 
Jauni vyrai ir motervs, išvežti 
į karštą Gijaną, blogai jautėsi. 
Jie prarado tikėjimą i “liau
dies maldyklą” ir jos vadus. Jie 
parašė laišką kongreso atstovui 
Ryan. kad juos išgelbėtų, parsi 
vežtų į Kaliforniją. San Pedro 
Valley.

If

g* iM? r,

r

Ias< kuris *atnfe? šek-

fmJti/Kladsimas bu . o, kiek ah- 
k^xrau ar vėliau. Visi sektos na

ciai .išklausė, tarybos pranešinu; 
papusryčiavo ir išgėrė tarybos 
paruoštos ciano rūkšties. Gėrė 
ne tik paprasti sektos bariai, bet 
neatsisakė gerti ir patys aukš
čiausieji sektos vadovai.' Nusi
nuodijusių tarpe rastas ir Jim 
Jones lavonas. Kad Gijanos vy- 
riausytiei nebūtų bereikalingų 
išlaidų, prezidentas Carteris nu 
tarė parvežti visus sektos lavo 
nūs ir atiduoti giminėms, kai 
laidotų.

. A tęs mariai „žinojo, kad jierr 
L J . ■ S -- »

Vyriausybe įsake parvežti zvisus žuvusius 
"liaudies maldyklos" narius

WASHINGTON, D.- C. — Valstybės Departamentas, patyręs 
_ __ - - i apie.baisias “Liaudies maldyklos” sektos žudynes Gijanoje, nuta

rė pasiųsti karo transporto lėktuvus ir pargabenti į Ameriką vi-
- - — ; j sus žuvusius sektos narius ir ten nuvykusius amerikiečius. Prieš

ranka jiems pamojo. - i du metu Gijanon Kalifornijoje gyvenusi tikybine sekta, kun ne-
Ar ten buvo prezidentas,’ ar» galėjo pakęsti kaimynų skundų ir Amerikoje veikiančių įstaty-

kitas koks Baltųjų Rūmų parei-! Sektos įtakingusiais dvasiškis Jim Jones rado saugią vietą
Gijanoje ir gavo vietos vyriausybės leidimą ten pervežti visą 
sektą ir įsikurti Kaitruma pelkėse, esančose apie 150 mylių ats- 
tumoje nuo sostinės.

Pirmiausia Gijaną pasiekė iš 
Panamos pasiųstas transporto 
lėktuvas. Ten pakrautas ne tik 
Gijanoje nužudytas kongreso at 
stovas Leo Ryan, iš kurio apylin 
kės Kalifornijoje išsikėlė vi^ 
“liaudies maldyklos’- sekta. Tuo 
pačiu metu buvo nužudyti ir

gūnas, bet išeinančių lietuvių 
tarpe buvo ir tokių, kurie atpa- 
žino prezidentą Carterį. Jie ži
no, kad prezidentas visą laiką 
užimtas. Bet kai pamatė jį, mo
sikuojantį ranka, jam taip pat 
draugingai pamosikavo. Jie džiau 
gėsi, kad prezidentas, juos atpa 
žinęs, ir per langą pamojo drau
giškai ranka.

Bendruomenės atstovai labai;
patenkinti, kad jiems pavyko j trys San Francisco žurnalistai, 
gauti audienciją Baltuose Rū-J kartu su kongreso atstovu Du
rnuose, o Washingtonan suvažia] vykusieji į Gijaną. Ketvirtas žur 
vusieji lietuviai džiaugėsi, kad Ralistas buvo sužeistas, bet su- 
jiems teko būti Baltuose rūmuo- gebėjo pasprukti į kimsynus ir 

■ se ir paspausti dešiniąją pačiai-pasislėpti nuo e Jaudies maldyk 
poniai prezidentienei. los” keršytojų. Pradžioje many-

Korespondentas ta, kad nusižudė 300 šios tikybi

jiems teko būti Baltuose rūmuo- gebėjo pasprukti į kimsynus i •» v- • • ______ 4.: __  e •:___________ __ U..1

Visi Baltuose Rūmuose buvu- 
$ieji buvo pavaišinti skaniais py

Linkime visiems skaitytojams rytoj smagiai praleis
ti padėkos dieną ir užkąsti tradicinio kalakuto. Ketvirta
dienį Naujienos neišeis. į

sektos narių. Pirmadienį 
vakare jau nustatyta, kad gyvy 
bės neteko Kaitruma srityje 
408 žmonės. Ten daugumoje iš
vyko Amerikos jaunimas, pasi
ryžęs rasti vietą Gijanos laukuo 
se ir brūzgynuose. Paskliddus 
žinioms apie ten įvykusią nelai 
mę, Kalifornijoje likusieji tėvai 
ir kiti giminės nori patirti apie 
išvykusių jų likimą. Kad nerei
kėtu visiems ten važinėti ir ieš 
koti, vyriausybė nutarė pasiųsti 
karo lėktuvus ir pargabenti vi
sus lavonus. Amerikoje bus leng 
viau juos atpažinti. Vieni lėktu
vai pasiųsti iš Panamos, o kiti 
išskrido iš Louisianos.

Georgetown. Gijana. žudynes 
mačiusieji liudininkai tvirtina, 
kad Ryan ir šešių amerikiečių 
nužudymas buvo atliktas šešta
dienio vakarą. Juos šaudė balti 
ir juodaodžiai sektos nariai. Jie 
žudė pagal “liaudies maldyklos” 
tarybos nutarimą. Kongreso ats 
tovas elgėsi prieš sektos tikėji
mą, jis kišosi į vidaus reikalus, 
jis rengėsi išvežti žmones, kurie 
savu noru pasirinko sektos gy
venimą, atvyko į Gijanos lau
kus. Už tokį elgesį tinkinčiųjų 
taryba nutarė jį ir jo 'bendradar 
bius nužudyti

Sekmadienio rytą buvo suk* 
vi esti visi tikintieji jiems išaiš 
kinta, kas buvo padaryta ir ko
dėl: Jiems taip pat pasakyta, 

|kad prasidės baisus sektos perse 
4 klojimas. Atėjo laikas sektai mir

pa

Saudi Arabija įšaldys 
aliejaus kainas

JIDA, Saudi Arabija. — Pra
nešimas iš Saudi Arabijos žiba
lo versmių tvarkytojų sako, kad 
Saudi Arabijos vyriausybė pla
nuoja siūlyti įšaldyti dabartines 
aliejaus ir įvairių degalų kainas, 
šis Saudi Arabijos nutarimą nūs 
tebino finansinius Amerikos 
sluoksnius, nes iš Irano ir Per- 
sijcs įlankos ateinančios žinios 
tekalbėjo apie reikalą pakelti 
dabartines aliejaus kainas. Ku- 
vaito emiras paskelbė, kad šiais 
metais Kuwaitas turėjo keturis 
milijonus dolerių nuostolių vien 
dėto, kad praeitų metų pabai
goje nebuvo pakeltos aliejaus 
kainos. Kitos mažesnės Persijos 
įlankos žibalo valyklos nori kel 
ti kainas, bet jiems kliudo Sau
di Arabija. Jeigu jos pakels kai 
nas, o Saudi Arabija kainų ne
kels, tai visi pirkėjai bėgs pas 
Saudi Arabijos pardavėjus ir 
paliks kitas valstybes su alieju
mi, bet be pinigų. Saudi Arabi
ja gali pagaminti tiek aliejaus, 
kad gali patenkinti ne tik Euro
pą, bet ir Ameriką bei Japoniją.

— Brežnevas patarė JAV ne
sikišti i Irana tvarkai atstatyti. 
Jis nori, kad iraniečiai patys įsi 
vestų tvarką.

— Egiptiečiai yra įsitikinę, 
kad su Beginu taikos nepasieks, 
bet jie nori įsivaizduoti, kad ne
tolimoje ateityje gyvena taiko
je.

Ryan vežėsi namo 
nepatenkintuosius

Kongreso atstovas Ryan. klau 
sydamas savo rinkėjų prašymų, 
su grupe San Francisco laikraš
tininku nuskrido į Gijaną. pa
siekė lėktuvu Kaitumą. susira
do nepatenkintus ‘‘maldyklos’’ 
narius, atsivedė į lėktuvą ir bu
vo beišskrendąs. Kapitonas jau 
pranešė Gijanos aerodromui, 
kad lėktuvas kyla ir netrukus 
pasieks Gijanos sostinę. Įsibė
gėjimo lauke atsirado trokelis, 
kuris privažiavo prie lėktuvo ir 
keliais šūviais peršovė vieną 
lėktuvo padangą. Iš trokelio iš
ėjęs žmogus priėjo prie lėktuvo, 
išsivedė kongreso atstovą Ryan 
ir ten pat jį nušovė. Viena kul
ka buvo paleista į krūtinę, o vė
liau kelios į galvą.

Panašiai pasielgta su dviem 
San Francisco žurnalistais ir fo 
tografu. Vienam pavyko pas
prukti iš lėktuvo. Jis buvo per-

šautas į ranką, sugebėjo pabėgti 
ir San Francisco ligoninėje papa 
šakoti šią tragediją ir tikinčių
jų fanatizmą.

Vėliau į maldyklą buvo pak
viesti visi tikintieji, jiems pasa
kytas pamokslas, patarta baigti 
gyvenimą, nes koloniją supa ti
kėjimui nriešingi žmonės. Tikin 
tiesiems liep.a pasiimti paga- 
min* .:odų.

KALENDORfiLTS

Lapkričio 22: Cecilija, Filo
menas. Dainė, siauris. Steikin- 
tas.

Lapkričio 23: Padėkos Diena, 
Liukrecija. Klemensas, Liubar
te. Doviltas.

Saulė teka 6.47, leidžias 4:26.
Oras truputį šiltesnis.



— Čia kalbant, čia paliekant, ši statistika yra jau pasenusi ir 
dabar biznis visai sumažėjęs, tik atsiradęs sienoje įtrūkimas vis

Gan priėjėti*

Keliaujančiam pardavėjui ge
rai sekėsi ir baigė savo darbą 
daug anksčiau. Jis telegrafavo 

r savo žmc'nai, kad grįš namo ke- 
| tvirtadienį.
' Kaip tarė, taip padarė: ketvir- 
jtadienį jau statė mašiną savoj 
’ namų palangėję, bet pamatė!
žmona. besimeiluojančią su 
svetimu vyru. Pardavėjas nu
važiavo pas žmonos motiną ir 
jai viską pasakė, pagrasydamas 
skyrybomis.

— Tu nesikarščiuok, nes šia
me reikale yra koks nors dide
lis nesusipratimas. Aš nueisiu 
pas ją ir viską išaiškinsiu, sakė 
jam motina.

Ji aprsirengė, nuėjo pas duk
terį ir netrukus grįžusi paaiški
no:

Ašsakiau, kad tam dalykui tu
ri būti kokia nors rimta priežas
tis: ji tave' telegramos visai ne
gavo .. .

PELĖS MODERNUS SAPNININKAS

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RLMAS NERIMĄ VIČIUS

ĮŽEIDŽIANTI PASTABA
— Tiesiog pasibiaurėjimas!
— Kodėl? — klausė draugė.
— Aš stapt ant svarstyklių, ir 

iš ten pasigirdo: “Prašau tik po 
vieną asmenį iškart!” tos

“Sesute, ar žinai, pavojus! — 
Laive Pelė taip Pelei žinią tiekė, — 
Prakiuro apačia — vanduo po kojom, 
Vc's vos tik snukį mano nepasiekė 
(O iš tiesų letenėles tiktai pašlapo): 
Ir nuostabu^ kad kapitonas mūsų, 
Ar pagirioja, ar net girtas, sako; 
Jūreiviai gi tingesnis kits už kitą būsią, 
žodžiu, nėra tvarkos — nėra, kas darbą tęstų, 
Ir aš visų visiems rėkiu be saiko, 
Kad mūsų laivas skęsta.
Kur tau Jų niekas ir ausies nekraipo, 
Tary tum, melagingas čia žinias kas teikia, 
O aišku — apačion pažvelgti tik reikia, 
Kad laivui valandos neliko. Ar čia būsim? 
Sesele, ir kartu su jai mes žūsim! 
Eime gi, tuoj nuo laivo šokime greičiau! 
Gal būti, kad ir krantas kiek arčiau. 
Čia mano išmisliokės okeanan nėrė 
Na, ir — prigėrė, 
O laivas mūsų, tikrą kryptį laikęs, 
Pasiekė uostą ir saugus, ir sveikas.
Dabar bus klausimai keleivių, 
O kaipgi kapitonas ir tėkmė, jūreiviai? 
Tėkmė silpna, ir ta ten buvo sulaikyta, 
O visa kita pramanyk.

(J. A. Krylovas, PASAKĖČIOS, vertė J. Valaitis, 103 iliustruo* 
pasakėčios, 210 psl., kaina $4, gaunama Naujienose).

Pagal seną lietuvišką sapnininką
(Tęsinys)

KRANTAS upės nieko gera nereiškia, tik sunkų dar
bą ir neturtą bei vargą. »

KRAPAI reiškia suvedžiovimą, ypatingai meilės 
dalykuose.

KRAUJAS, tekantis iš burnos ar nosies, reiškia nau
ją giminę; palietas ant žemės ar grindų — džiaugsmą 
ir laimę; bėgantis iš kūno — liūdną žinią; duoti kam nors 
savo kraują — neteksi gero draugo.

KRAUSTYTIS iš namų — blogos naujienos arba 
žinios.

KRAUTUVĘ sapnuoti reiškia konkurenciją preky
boje ar kitokiame užsiėmime bei specialybėje. Būti krau
tuvės valytojų — išsipildys visi tavo planai ar svajonės.

KREGŽDES yra gera naujiena; matyti jų lizdus — 
laimė ir gera ateitis tiems namams, kuriuose buvo lizdai.

KREIVAI arba žvairai žiūrėti reiškia nuostolius ir 
nelaimes. ‘

(VIETOJ FELJETONO) f - . i ' *
Lotynų kalboje • canius yra 

šuo, bet gali būti ir kiti gyvu
liai, kurie ėda gyvus gyvulius, 
žmogus valgo mėsą, bet už tai 
nekaltinamas,< kadangi jis- turi 
gyventi./ Jsn < *•

Tačiau .-sąžinės:kanibalizmas 
yra-baisesnis. Mūsų lietuviško 
sugyvenimo .'/kanibalizmas -yra 
kerštas; -nbras suėsti kito žmo
gaus/ įsitikinimus, ir L .išprievar
tauti į jo ''sąžinę?.. keršyti už 
kadųiš-.-nesutinka su-kito 
gau^: nuomone r Nežįūrįnt-.to, visi 
turinąę (būti t vienoj e bendpuomę 
nėję ižiduotiTpįnjgų.;i,r J3;f- ;j>

Danų-baisesnis ir kanibalizmas 
vykdomas! j komunistinėj ei siste-

kotai vienos grupės prieš kitą. 
Ir visi “teisingi" iš savo supra
timo taško.

Žiaurumu persisunkusi biuro
kratinė dvasia neišmokė demo
kratinės tvarkos, ‘bet siekė val
dymo ir paklusnumo valdomie 
šiems.

Iš tų liekanų išplaukia ir da
bartinio imperialistinio komu
nizmo duomenys, noras valdyti, 

kurios jiems ne
priklauso.
: Kodėl nėra 
mo tokiuose fc 
dinąvija, švež

sąžinės' kanibaliz- 
kaip Skan 

ir JAV, kur 
tautos. Bet, de- 

ben-

Wlllllli

' KREPŠYS ženklina padauginimą turto, tuo pačiu 
ir draugų.

KRIENUS kasti — kovosi nž teisybę-ir-teisingumą; 
juos valgyti — nukentėsi dėl teisybės.

KRIKŠTAS reiškia viltį ateityje; būū apkrikštytu
— saukogis indoktrinacijos ar vienšališkos propagandas. 
Krikšto tėvą matyti ar su juo kalbėti ženklina krikštynas.

KRISTŲ garbinti — didelis džiaugsmas; girdėtŲ-jį

- -
KRIŠTOLAS reiškia netikrus draūgus, godumą ir 

neapykantą. Gerti iš krištolinio indo — netikėta laimė . 
ar meilė, i rs. ,,y- t;riu -i.

KRITIKUOTI blogą darbą reiškia neabejotiną*^!. ’ 
benzinui dą; kritikuoti asmenį — saugokis suvedžiojimų ar-

KROKODILAS yra suvedžiojimo' šimbafis;f gnybti’ 
dvigubai padaugėjo. Amerikoje! jo balsą — apgaulinga viltis; Bėgti

Magaryčios

žmogaus kuris negali pakįęsti 
prievartos ąr neteisybės. Dvįdę;

day, 
bai^sais(j]i| < -Vi^rąiyižiu., feoda- 
linįęjsįs^emą.' ;
mengįg r, “bę^dri?? Į laibos. nėya, 
tik.j^enos,.iy.)ian^zioj^niai. boi

bu ikti patranką../'
Don Pilotas

M. RADVILOS POTVARKIAI

♦ Milijonieriai jaunavedžiai
po iškilmingo šliūbo, abudu sė- _
do ant motociklo ir nuvažiavo kalbant—netikėtas džiaugsmas ir laimėk

\ medaus mėnesio švęsti.
♦ Kodėl škotai neišsiskiria, 

kai nesugyvena vyras su žmo
na? Todėl, kad skyrybos šais lai 
kais brangiai kainuoja.

♦Automašinoms ir 
pabrangus, Vakarų Vokietijoje 
ir Anglijoj dviračių pardavimas! . 
flvicniRsn nsrtancrp-in Ampritnie* 
vienas žmogus į darbą važiuoja 
35 arklių jėgos begemotu.

♦ Neteisingas žmogus 
nubaudžia.

♦ Bengalijos įlankoje,

save

r’;,1 - r .» - ,, v • i;:mandagijm^ .k ,T
Jane elgėsi nemandagiai vaikų 

daržfelyj'ė: Mokytoj ją nusiuntė 
į eilės,galą.,Po^kiek laiko.mp-_

. pąsiebęjo- .kad? Jaųė .vėl 
pačioj"vietoji Ku^^ūt^o^riei' nū 
toj baudimą.

-A Jane, aš tave buvau nusiun 
tus į eiles galą. kaip, tu čia vėl 
atsiradai?. '*/ ’

— Ponia mokytoja, aš nuėjau 
ir radau, kad paskutinė vieta 
jau užmta. tai grįžau atgal.

MELAGIŲ POKALBIS
— Mano tėvas pastatė tokią 

aukštą daržinę, kad vistos, už
skridusios ant stogo, pradėjo 
lesti žvaigždes.

— Tai nekis, — pastebėjo ant 
ras. — Mano tėvas gręžė sulinį, 
ir kai ištraukė grąžtą, tai pro

“Ei;

Yor

skylę' išgirdo* japono balsą: 
'tu man koją perdūrei!”

Politiniai debatai
-t* ,** * * -

Prieš ,rinkimus du New
ko politikieriai kalbėjo viešame 
susirinkime. Respublikonas sa- 
kėf> ■: , i

— Demokratai padarė šį did- 
miestį neįmanomu gyventį pa
doriam respublikonui. Didžiau
sią aefodrdmą jie pavadino Ke
nedžio vardu. Norint į jį pate
kti,. reikia važiuoti Rosevelto 
keliu, pravažiuoti pro 4 John- 
sono restoranus, o už kelione 
sumokėti Kenedžio pusdoleriu.

— Nustok dejavęs. Geriau 
taupyk Linkolno centus, pirk 
už juos bilietą iki Hooverio py
limo ir nuo jo šok į vandenį, — 
patarė jam demokratas.

Aš žinau, kad turiu *avo galvą, bei nežinau, kuri yra mano 
uodega?

M. RADVILOS POTVARKLA Ii visiem prastiem žmonėm, ale 
Toronto Lietuvių Namai va. žvaina anuos laikyt bajorams 

sara btivp suorganizavę poilsio 0 teipc’gi šlėktai.
stovyklą. Bendrai tvarkai jdjei ,^guldyla ^,n.iuje- 
buvo iškabintas toks skelbimas: j $v’ ^°*ta’•

“Jo Mylistos šviesiausio Lie
tuvos Kunigaikščio Wilniaus 
WayYvadcs Mykolo Radwilos' 
vieši patvarkymai.

Kaip turi elgtis Kozna dievo.j 
baiminga ir viežNba esaba jo-' 
marke, savo giklios pobūvy iri 
kitoniškame susiejime.

I. Gink Dieve, nevalna Prisi- 
plempus arielkos, bastytis tarp 
žmonių viešumoj ir savo ne
svietišku shurdėjimu, o taipogi 
kalakutiškais tauškalais papik
tinti sueigą.

Jei bus taip, lai sudžia turi 
bausti tokį galgouą 30 lietuviškų 
grašių, ale jei pinigo neprituri, 
Kept iškast 10 uolekčių grabės 
po Vilniaus miesto siena.

3. Nevalna mėtyti iš savo ki- 
į sauja nosies tirštuma ir po 
tam anę šluostyt'’ in vežimų šo
nus ar in svetini asabų drapa
nas.

Jei bus taip, reikia tokį baust 
20 grašių ar nedėliai pristatyti 
minti dumples vinių kalykloj.

3. Nevalna mėtyti ir savo ki
šenių ar save’ vežėčių pakulas, 
plunksnas, supuvusias ropes, ša
pus, o taipogi išmesti viešai su
nešiotas vyžas ir kiti n iškas bet* 
liabyčias.

Jei bus taip, baust 50 lietuvi 
škų grašių ar nedėtią mėžt vai
vados žirgų staines.

I. Tž akies pamušima viešu
moj - 15 grašiai,

už žipono palos alpKšinią - 35 
grašiai,

už spyrimą in pasturgalį - 50 
grašių,

už plaukų pešimą dėl keršto
- 60 graši v, o už plaukų pešimą 
dvi šposo - vienas auksinas.

Šitie wisj patvarkymai pngu-

Ada- 
mano salyne, ongės padermės 
gyventojai vartoja tuberosos šak 
nis valgiui. To augalo šaknys su 
mažino jų vaisingumą iki mini
mumo. Gerai, kad to nesužino 
“šeimų planuotojai”.

gok.is pavojaus., f'į ■ •

KRŪMAI reiškia nuostolius, o mergaitėms pavojų; 
slapstytis juose — garbė; būti krūmuose — -saugokis 
nelaimės. ,.r-z»0f i: ■£> .h SfU’į'iA jo.j >ąp. I

laikus *■
i = k.iJa-JAiasa — ATMISi

tme perdurta strėlė — nelaiminga medė^^iei-iF ’ '

♦ Graikai nuo senų laikų bu- turėsi nuostolių. Jei sapnuoja.,ją^,šea|^;'ta^ąti[>eras-
• Orri/s 4rr./mAc kl*2 'O dėl !»««« TPlŠkip H3 Rl^krmn bVtOTrt- Tfrrta

Metais

PATARIMAS PATRIOTAMS 
ŽURNALISTAMS

Žurnaliste, imki šluotą 
ir iššluok šalin kuprotą — 
jis ant tavo' sprando sėdi, 
prosovietiškai vis kliedi.
Jei kuproto ne’ššluosi, 
savo sprando nevaduosi — 
būsi tu. kaip jis, kuprotas 
ir Judošius Iskarijotas.

M.

lenkiškas žertas
Senulė Varšuvoje įėjo j mė

sinę ir klausė mėsininko: .
-— Ar turi parduoti steiko? I

Tai gal turi veršienos?

— Aš mielai pirkčiau kiau
lienos, kumpio, lašinių ar deš
ros.

— Kad aš šių dalykų visai ne
turiu ...

Kai senutė išėjo, krautuvinin
kas sau pusbalsiu kalbėjo:

— Sena moteris, bet turi la
bai gerą atmintį.

vo vidutinio ūgio žmonės, kai 
susituokdavo jauni. Dabar grai
kai apsiveda ekonomiškai pasi
turį ir subrendimo amžiuje^ su- 
sinlygina su europiečiais, paste
bėjo Dr. Fasiolas. Portorikiečiai draugu, 
apsiveda 11-13 metų amžiaus,’

Itai jų vaikai mažyčiai, liesus ir 
Jų mentalitetas žemesnio lygio.

♦ Žinovai tvirtina, kad pal
minės (coccanut) riešuto kevalas, 
{vartojamas šalmui, geriau atlai 
ko sutrenkimo smūgį, negu plie 

ininis. Tiktai visa bėda, kad gal
va sprogsta pirmiau šalmo.

I ♦ Dabar senieji ir naujieji 
, ateiviai dainuoja unisonu:
I Kur gyveni, — ten namai, 
į Kur numiršti, — ten kapai, 
j Matai, Jui^gi, taip ir bus, 

Kad negrįšim į namus...

• Kad trafiko policijai nerei
kėtų laiko gaišinti ir miestui iš
laidas daryti, reikja prie švie
sų stulpų įrengti kompiuterius 
su foto aparatu. Tada važiuo
jantį per raudonas šviesas nu
fotografuotų automobilį ir jo 
savininką. Pabaudą galima bū
tų sumokėti bet kuriame banke, 
kai ją atsiunčia.

Don Pflotas

kia, o dėl jaunų reiškia pasisekimą- visur, 'ypačiai meilės
dalykuose. . V.. ' :7‘- l.~’"

KRYŽIOKĄ-ar kalavijuoti sapnuoti;1 gerai 
turtingu; būti kryžioku, negerai' — neteksi tarto'ir

v.

KRYŽIUS reiškia pasisekimą ir palaimą namuose; 
nešti ji — nusiminimas ir liūdesys. Drabužis, paženklin
tas kryžium — gausi gerų dovanų; duoti kryžių — gar- į 
bingas gyvenimas ir geri sumanymai, kurie išsipildys. .

KRYŽKELES reiškia rūpesčius dėl ateities, ir įspė
jimas gerai apsigalvoti pasirenkant kelią arba organiza
ciją. Jei sapnuoja jaunikaitis arba mergaitė, tai jie turi 
gerai pagalvoti, ko bus vertos jų vedybos?

KŪČIOS reiškia džiaugsmą tarp giminių ir artimųjų; 
dalytis kūčių plotkėiėm — meilė ir taika Šeimoje; degti 
Kalėdų eglutės žvakeles — sukursi gražią šeimą arba 
sulauksi šeimoje prieauglio; jei eglaitės žvakelės gęsta, 
tai tavo viltys neišsipildys. — ....

M •

KŪDIKIS gražus ir riebus reiškia gerą gyveninių Ir 
ateinančius vaisingus metus; jei jis‘vystykluose’— ilga, 
ir pavojinga liga; n’eko geresnio nereiškia ir žindantis 
kūdikis. Vaikas vedusiai — geras ženklas, bet nevedusiai 
— apkalbos ir užgauliojimai; matyti daug vaiki] — ne
gerai: turėsi nuostolių, bet jei jie žaidžia — laimė Ir 
džiaugsmas. ‘ .

KŪGIS šieno arba šiaudų reiškia sunkų darbą, bet 
turtingą gyvenimą. • -

KUILYS nieko gera nereiškia, tik vaidus visuome
nėje ir bendruomenėje; matyti kuilį pasišiaušusi 
gąsdinamas, bet baimė savanrie plraeis. Reikia 
kuilio suglostytais plaukais, , nes. jis apgaulingas

KŪJIS — didelis ar mažas — reiškia inftnę; fik kūjis 
sovietiškame herbe reiškia vergiją. •

KULŠIS graži ar apvali reiškia getą gyvenimą; st 
suvrtišiojiūią. Ąį$įUnusi — turtingumą; nulaužta

— laimę. " ,

(Bus daugiau)

ą — bosi 
rtrugotls

s. .4,
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. a rrtiehts back........several

£ Los Angeles Times knygų apž 
ya(gos skyriuje (The Book Re
view) lapkričio 12 d. išspausdi
no Otto Scott straipsnį, peržvel
giantį Harrison E. Salisbury kny 
gos ‘The Unknown War” vertę. 
Tokiu pat vardu kaip knygą šį 
rudenį buvo ir viena televizijos 
programa.

Peržvelgęs knygos turinį Otto 
Scott rašo, jog Stalingrado mū
šis, Kursko tankų kautynės ir 
Berlyno paėmimas gabiai plun
ksną valdančios rankos aprašy
ti, tačiau sudaromas įspūdis, jog 
tai atliko vien tik herojinė (rau-

SPRANG črom 
CHINČ5Č sueit,
MONf'/l K ,

dienraštis sp<fio 8 d. knygų sky 
riuje išspausdino Howard Kap
lan straipsnį: “Word-starved Ru 
sian’s book underground in full 
steam”.

Autorius pamini, jog 1963 m. 
Maskvoje su cenzūros leidimu 
buvo atidaryta prancūzų ka’ba; 
knygų parduotuvė. Per savaitę! 
to knygyno lentynos ištuštintos, 
o po tokio staigaus knygų išpir
kimo krautuvė visam užsidarė.

Vakaru kultūros knygų alkis 
nesumažėjęs. 1977 m. rugsėjo mė 
nesį Maskvoje pagal cenzūros 
nuostatus buvo leista tarptauti-į 

donoji) armija, visai neužsime-jnė knygų paroda. Iš 63-jų vals
tybių leidyrtos savo knygas iš- . 
dėstė. Nenumatyta, jog reikia Pr i m^jos registraciją Įdeda- vietų S-gą šmugeliuoti. 
knygoms stiprios apsaugos, tad, i mas rūdyno pavyzdys.

MĄDE 8©VEA?9 BEFORE 
Christ be se&o jtt Yue 

MUSEUM THEV WERE 
OmonG T^e ®L>nS OV ftoMPEH 

TSE-.Q Fine PRESEJZVRTIon 'S 
TO TftE LAVERS CF PE33LES ^S>CS 
'That OE2ED 'faCM • I ,

STf?EĄMS FO^M\KG L
BODIES INTO A COMPACT BALL*

Calf with 2 hew , 6 J.EG3 
A NO £ A

FARM IK) HAVANA , CoBA .*£ 1

i ryje gyvena 10 sibiriečių vienos jau dėslu Illinois Universite’e 
evangelikų sektos narių, neri n* Normal _ Bloomingtone.
čių į Amerika emikruoti ir re

ligijos laisve naudotis. Anibasa- naši “Chicaga 1870 - 1900 me- 
Idos štabo narių ir marinų malu- tais. Turtingumas, užsiėmimas 
ne jie maitinami. Bet kur yra ir švietimas.” l ai gerai paruošta 
Amerikos protestantų bažnyti-’studija, paremta tiksliais statis- 
ninkai, klausia Buchanan, ko-»tikos duomenimis apie Chicago- 
dėl jie nestoja prieš brolių krik-! je ir svetur gimusius miesto gy- 
šeionių persekiojimą?

Ir kodėl Amerikos katalikų 
sakyklose negriausliniauja pro
testai, kad Vladimiras Petkus, 
lietuvis katalikas ir pelitinis di-j 
sidentas žiauriau nubaustas ne-, 
gu Ginzburgas ir Ečarranskis?— į 
klausia Buchanan. I

Ar tik žydų bendruomenė tė
ra, kuriai privalų rūpintis reli
giniais ir tautiniais giminai
čiais sovietų imperijoje? Po ši
tokių klausimų Buchanan straip
snį baigia Pasakojamu, jog poli
tikos vyrai pasirodo ir pavergtų
jų tautų dienoje, bet tik balsus 
gaudydami.

Aušros Variai Lenkijos 
švenčiausia vieta

Jo poruosią dibertacija vadi-

nant apie sąjungininkus.
O. Scott pastebi, jog yra kai

riai įrodomosios medžiagos apie 
raudonosios armijos žiaurumus 
karo metu. Pavyzdžiu minimas 
plačiai vartotas belaisvių baudi
mo būdas juos nukryžiuojant. 
Tačiau apie tokius žiaurumus 
“The Unknown War” knygoje 
nesą užsiminta. 1

— “Tad, esame pavaišinti pa
negirikomis didžiajai imperi
jai”/— rašo Scott, kurios buvi
mas gąsdina milijonus žmonių. 
Salisbury knyga pristatanti 
amerikiečiui skaitytojui Sovietų 
S-gą kaip nenugalimą.

Recenzijos.pąbąigoję .Otto 
Šcott stebisi,-.kad tokia propa
gandinė knyga1 dabarJ rink on pa 
leista.

. Vakarų. kultūros : knygų ' i 
. . Hžjt sovietine-, į*
;; Tas- pats Los Angeles Times

į Turistai, kurie įleidžiami į So 
kol susigriebta, fš 40,000 išstatv-Į Sov,’etų S-gos piliečiams par- vietų S-gą ir vežasi knygų, re- 
knygų parodos lankytojai sau
sa u vališk ai veveig usę jų išsine
šė.

Paliečia Kapfanas ir 1 Samiz
dat” leidinius, kurie yra be cen
zoriaus leidimo mašinėle perra
šyti ar fotografavimu padaugin 
ti.

Sovietų S-je privatūs žmonės 
negali turėti raštų dauginimo 
betkokios mašinos. Valdžios is- . . TT . „ . /. ... . • . ? . '*■ kam Howard Kaplan rašo, po-taigose pne spausdinamųjų ma-| z ,. x n x x

duodamas gan prastokas, storo- • tas tegrįžtas tų knygų ten nepa- 
kas popierius. Esama ir plono, j likęs.
kaip svogūno lukštas, popieriaus, j
bet tokio popieriaus pirkėjo pa
vardė krautuvėje registruojama, vai laisvojo pasaulio spauda pa- 
užrašant, kiek lapų jam parduo siekianti nelaisvės šalies žino
ta. Tokiu būdu valdžia imasi nes.
apsaugos, kad mašinėle nebūtų

J galima iš karto keletą kopijų 
slaptosios spaudos pagaminti.

Nepaisant griežtos kontrolės,

Sunkus kfias laisvų raštų iš 
Sovietų S-gcs ir taip pat neleng-

Iš ANGLIŠKOS SPAUDOS

šrnų dirbantieji žmonės yra 
KGB patikrinti, jierps pripažin
ta ištikimybė, kitaip sakant, mi
licija duoda darbo leidimą.

Rašomosios mašinėlės yra vai 
džios , kontrolėje. Privatūs as
mens gali' jas turėti,* bet reikia 
mii icij oj e' registruoti j os: nume
rį, savininko pavardę, adresas'

grindis ten ir sf.aptų, neregist
ruotų rašomųjų mašinėlių turi 
ir reikalingo plono popieriaus 
susiranda.

, Cenzoriaus nepatikrintų rank
raščių į laisvą pasaulį išsiunti
mas esąs nelengvas. Kartais di- 

■. pf. omą tai patarnauja, bet sovie 
. .tijos piliečiams draudžiama į 
svetimų valstybių pasiuntinybes 
įeiti, tad .slapti.paštai eina per

KIMIA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
JĖavnefieee gillme Reiki? tnyf¥z kurfei papūti bet kokią

AtotMndąps PekalnOkta, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 
~ ; ittWnfmai te įvykių bei vietų aprašymai, įkaitomi kaip ro-

- tbituk 387 poL Kaina $B. - . . ■ *
; A. P»kalnSkH. METAI PRAEITYJE. Netolimą [vykią pririmlnl- 

ir laiko [vykią Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, ruskira-

apsiėmusi - diplomatą pasiekia.
Kapjąnas, kaip turistas, par

vežęs slaptų raštų i vakarus, nors 
tų žmonių, kurie jam perdavė, 
nepažinęs. Žydai esą geriausiai 
susiorganizavę tikybinėms kny
goms iš laisvojo pasaulio i So-

Disidentų daugiau negu du

Kai šią vasarą Sovietų Sąjun
goje buvo nebausti Anatolijus 
ščaranskis ir Aleksandras Ginz
burgas, apsčiai pa,kilo protesto 
balsų laisvajame pasaulyje.

Kolumnistas Patrick Bucha
nan ta proga žvelgė į padėtį So
vietų S-je ir kartu kritiškai pa
sisakė dėl vakariečių jaudini- 

* r"’*', . -/

mosi vien tik dėl.Jų:dviejų disi
dentų - nabaudirn# - ^Buchanan 
straipsnį' naudoju iš Los Ange
les Herald Examiner dienraš
čio). ; j 4;7f

Straipsnyje minimas senato
riaus D. P. Moynihan pareiški
mas, esą, jog per daugelį metų 
pirmą karta amerikiečiai pama
tę sovietų tironiją ir jų totali-

Dr. K«y» Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas. Gra- 
___ fiah riritiials. S3S pat Kaina M.00. JflnHtala viri. >5.09 

Prst Vacį, fllrffika, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 206 PSL, iriita — SS,00. minkštais vir- 

' Milla — 0,00; n dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minki- 
taia vfafeHaii------------------------------------------------------ S2.8E

ftanrikM TemM — TarnHwakaa, LIETUVIiKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos, apskritys su įdomiais aprašymais. Hiu- 
stndjomis ir dokumentacija. 330 psL. kaina 98. 

P. KwiOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvei 
partoam; buities romanas 292 puslapių. Kaina SS.

Janina NarOni, TRYS IR VIENA jaunystės atsiminimai

tarinio režimo žiaurumą.
— O ko kito senatorius Mov-;* Į 

nihan galėjo tikėtis? — klausia 
Buchanan.

Sovietų valdžia esanti ranko
se tų vyrų, išlikusių iš anų lai
kų, kai badu bu ve' marinami 
Ukrainos ūkininkai bei kitaip 
žudomi milijonai žmonių.

j Sveikintinas esą laisvojo pa
saulio reagavimas į disidentų 
nubaudimą, bet esą ir priešingy
bės.

Kinijoje nuo 1957 metų lai
koma 110;000 politinių kalinių, 
tačiau dėl to neprotestuojama, 
kaip protestuota dėl dviejų di
sidentų.

— Kodėl vakarų -pasaulis pro- 
testuc'ja. prieš komunistų elgse
ną tik kai nukentėjusieji yra in
telektualai, politiniai disidentai 
ar ėmigmoti.norintieji žydai? - 
klausia Buchanan, kartu kelda
mas ir daugiau klausimų, pvz.:| 
kas šiandien kalba apie Volgos 
vokiečių teisę emigruoti, arba - 
kam rūpi ukrainiečiai katalikai, 
norintieji religijos laisvės?

Pabėgėliai USA ambasadoje 
ir Petkaus nubaudimas

Patrick Buchanan rašo, jog 
dabar Maskvoje Amerikos am
basados rūsio viename kamba-

Los Angeles Herald Exami
ner dienraštis spalio 24 d. nu
meryje išspausdino sindikatinės 
kolumnistės Mary M c G r o' y 
straipsnį • “From Poland 
Rom, Catholics have found 
pope for the world”.

(Bus daugiau)

POVILAS MILERIS, blografljof bruožai 2M

Knyjis utaknt reikia pridėti 25 et pašto išliidom

1739 a HaHM BC, U»eac«, BL WW8. - TeL HA 1-<IW

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIN.a GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO* 

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Pr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAi, 259 psL, liečiančius 1905 

metų Įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunai dienas ir susi
rūpinimą. ____ ________ ____ . ___ -_____ $1.00

Or. A. J. Gujwn — DANTYS, jų priežiūra, sveikata te grcčte
Kietais viršeliai!, vietoje $4.00 dabar tik--------------- $3.CS
Minkytais viršeliais tik _ $L0C

D?, A- J. Gwen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionėf po Kanopą Įspūdži»L Dabar tik---------------$2 06

taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čakl arba money orderi* prla 
fW!ūdytai kainos pridedant 50c. parsiuntimą Išlaidoms.

NAUJIENOS.
1735 So. HALSTED ST_ CHICAGO, ILL. S85C3

____ ii-----in--------- ---------------_ .... ---- — -----

POEZIJOS VEIKALAI

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienai lietuviu kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė te lietn- 

vtg f^būvii, privalo raaipažinti su Žemiau išrardintomii knygomia. 
Ola rumteėtai knygas galima atsisakyti Naujienose.

Jmm Kapeflndaa. SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel-

Jums Kapeėlnskatr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
m natūrali ankstesniųjų atsimkiimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįai- 
koriančio te patvariai įsikūrusio asmens tetorijv Knyga gausiai lliu- 
Mruota. 300 psL Kates 7 doL

CIKAGIETĖS JSP0M1AI KOMUNISTŲ PAVERGTO^-LIETUVO^ 
Antanė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Kaipėdoie te Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 

te M jai žmonės pasakė. 95 paL ŠUO. Yra taip pat

SATYRINĖS NOVtLĖK Genialaus rusu rašytojo 
80 satyriniu noreliu. 1P9 pusk, kaina $2.

a KumWl, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Alk 
tertem pastabumą neapgauna Intujteto te agltpropo propaganda bei

desmėt, poemas

$1.50.
Eilių rinktinė, 169

kalbai 
Urertta

PM. F. Fakvrtfk, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS

VbM>« LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PAIAJTĖJA,
H pd. Katas tUSX

MAUJII^OML 17F HALFTID CHICAGO, FLU

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda i gamtos vaizdu ir garsų ste- 
buHus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:
1. J. AuęuttalfyH-ValelOnlanė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, 

Kišeninio formato. 157 psL Kaina $2.00.
3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL
4. Vlneas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. 

psL Kaina $3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLODI - L10DI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 36 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

’‘Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė Ivrika, 167 pat, $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lvriko< knvga. 152 psl. $2.50.
12. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1,00.
13. Patras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
14. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 osl.. $1.00.
15. Elana Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. R0 psl. $2.50.
18. Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. IRO psl. S3.00.
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos poemai,

55 psl. $1.00. ' **
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3 00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti i Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant Čeki ar pinigini orderi.

55 psl.

X*. vy v A Al VU,

1739 So. Halsted Street, Chicago, IHinoh 60608

į ventojus. Baigur dizertaciją, 
j Bubnys tuojau buvo pakviestas 

Illinois Universiteto mokoonr 
j poje personalo nariu, 6 1976 
metais buvo atžymėtas svarbiu 
universiteto dėstytojo žymeniu.

i Parnasų žymenį jis gavo Bloo- 
j mingtone, kur jte buvo iškeltas 
į geriausių dėstytojų eiles.

Studijuodamas Illinois Uni
versitete, Bubnys reiškėsi ir lie
tuviškoje veikloje, Lietuvių klu
be, vienerius metus būdamas jo 
pirmininkas. Jis taip pat pri
klausė eilei kitų universiteto or
ganizacijų, jų tarpe Omicon 
Delta Epsilon ir garbės studento 
draugijoms, kotaliMiškom^ or
ganizacijoms.

Bubnys yra baigęs šv. Marijos 
Gimimo parapijos pradžios mo
kyklą, šv. Lauryno aukštesniąją 
ir lankė Chicagos Lietuvių Auk
štesniąją Jaunimo Centre.

Dar negavęs daktaro laipsnio, 
Bubnys jau buvo ekonomijos 
profesoriaus pavaduotojas Uni
versiteto Finansų Departamen
te 1976 metais Champaign sa
lėse pradėjo dirbti savo diserta
cijai, bet tuo pačiu metu važinė
jo į Illinois Universitetą dėstyti 
ekonomijos mokslų biznio kur
są. Illinois Universitete ištisus 
'keturis metus Bubnys dėstė teo
rijos ir statistikos kursus. Geri 
studentų vertinimai iškėlė jį į 
puikių dėstytojų eilę paskuti- 
niiais penkiais semestrais. 1976 
metais jis pateko septynių geri
ausių dėstytojų grupėns. Iš 37 
Bloomingtono finansų departa
mento instruktorių, Bubnys bu
vo įvertintas ketvirtu goriausi
uoju? ’ J-

* Edvardas L. Bubnys yra či- 
cakiėčių Jurgio ir Veros Bubnių 
sūrius, gyvenančių 3459 West 
641FU Place, Marquette Parke. 
1973 metais Illinois Technolo’gi- 
jos Institute Chicagoje jis gavo 
bakalauro laipsnį, o 1976 metais 
gavo ekonominių mokių. magis
tro laipsnį. ; . .

Mokslo draugas

to
a

» ..Z..i- J —i.. >-.’4
—Edvardas Leonas Bubnys—

Edvardas Leonas Bubnys, ei
damas 26-tuosius metus, baigė 
aukštuosius mokslus Illinois 
Universitete Urbanoj Illinois 
paign, ir gavo ekonominių mok
slu daktaro laipsnį. (PH. D.) Jis

1 Taupykite dabar
pas mus «

Pas mus taupomi jūsų pinigai a1> 
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 mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygeles sąskaitos 
neša

Fed erai ini ai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

UNIVERSAL
1800 So. Holstod St Chicago, III. 60608
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vusių atstovų neįpareigojo tartis, tuo tarpu skelbiamas 
j susitarimo įžanga aiškiai parodo, kad nuvažiavusieji ta* 
rėsi.

Amerikos Lietuvių Taryba yra didelė organizacija. 
Posėdžiuose ji turi svarstyti ne vieną, bet kelis, o kar
tais net ir keliolika klausimų. ALTas turi kelis komite
tus, kuriems yra paversta svarstyti įvairūs klau’

at 1^77
Subscription Ritw:

In Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
rix months, $10.00 per 3 months. In 
oflier USA localities $30.00 per year, 
$18.00 per 3xx monthx $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

pusei metų ______________  $16.00
trims mėnesiams ______ $ 9,00
vienam menesiui _ x s.00

Kanadoje:
metama . $33.00
pusei metu ____ _______  $18.00
vienam mėnesiui  ______ > sjo

20 cents per copy. 'UŽūeatnoM:
metam* ________________  534.00
pusei metu   $18.00
vienam mėnesiui ________ $ 4.00

grucfdfco pirmas d. 
DianraŠčia kai not;

Chicagoje ir pnemies&uoBe: 
metama----------------------$33.00
pusei metu --------- —_ $18J»
trims mėnesiams . $10.06
vienam mėnesiui . __ - $ $.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60606. Telet 421-6100.

Pinigus reikia sūjri pažu Money 
Orderiu kiru su

Kitose JAV vietom: 
metams ---------------------- $30.06

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 
d vaL rytu iki fi* vai. Tikaro. šeštadieniais- — iki IT vai

“Tarporganizacinis“ susitarimas
Dviejuose Naujienų įžanginiuose padarėme komen

tarus apie Dr. Leono Kriaučeliūno ir Dr. Jono Valaičio 
padarytą “susitarimą” su Algimantu Gėčių ir Algiman
tu Gurecku. Gečys yra Barzdukinės įsteigtos, apmokytos 
ir į žmones paleistos neregistruotos Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas, o Gureckas yra pats įtakingiausias 
jo patarėjas Amerikos ir užsienio politikos klausimais.

Iki. šia meto nei vienas atsakingas ALT o pareigūnas 
nepaneigė tokio ‘susitarimo” esmės, bet aiškina, kad AL- 
Tas tokio klausimo dat nesvarstė ir ALTo posėdin susi
rinkusiems' žmonėms svarstyti nepasiūlė. Atsirado to
kių poRtikų, kurie^ALTo vadovybei išmetinėjo/ kodėl ji 
šio klausimo ^nesvarstė. Gečiui yra r išskaičiavimas šitą 
klausimą kelti viešumon ir todėl Rochesterin nuvažiavu
sieji atstovai priėmė Visus jo reikalavimus. Gečys sąmo
ningai nepaklausė,i ar:.2tvažiavusieji politikai turi įga
liojimą tartis, ar tiktai atvažiavo pasiteirauti, kodėl 
BendfUMėne;ardJ'ALTo' darbą- ir-.drįsta kištis į poį- 
.tiką,<laixksJiepažįstaąr, ųesistęagia. .Jeigu jie
būtų-paklausę j - tai- -reikalas-- tuo - būtų pasibaigęs.--------  j

i savo komentaruose palfetem tiktai- -du—paragrafus 
ir ndr^ėm^" kad AS^rifcosįLjėtuvių'^ry^T^ negali 
prilak Jei$i “sušit^-imo^’^iragrii-
fą, f^dLLTsfe^taptu^Ge&o orgšniza<ajo&?padalijau, jei
gu priimtų pirmąjį, paragrafą, tai pateisintų ne tik pra
eityje Spręstas kliūtis, bet nekliudytų jai ir ateityje taip 
d’ar^L .Paskelbti paragrafai sukėlė/susidomėjįmą ir ga
vome kelis laiškus,reikalaujančius paskelbti visą “susi
tarimą0'. Šiandien'jį skelbiame kitoje šio laikraščio vie
toje. Patariame perskaityti prie to susitarimo pridėtą Re
dakcijos pastabą *

Pilną “susitarimo” vaizdą ir apimtį duos tvisas do
kumentas. Iš dviejų paskelbtų paragrafų nesusidarys pil
nas vaizdas? Butkaus ir kitų komentatorių paskelbti at
pasakojimai taip pat neduos pilno susitarimo vaizdo. 
Didelės’ svarbos turi ne tik “susitarimo” paragrafai, bet 
ir susitarimo įžangą kurioje kalbama apie “susitarimą”. 
ALTO- suvažiavime bttvb pareikšta, kad niekas nuvažia-

simai. Komitetai privalo klausimą ištirti, o vėliau pris
tatyti Amerikos Lietuvių Tarybai patvirtinti ar atmes
ti jų nagrinėtą klausimą. Jeigu kartais studija nėra pa
kankamai aiški, tai valdyba įpareigoja komitetą dar kar
tą pažvelgti į nagrinėjamą klausimą ir tiktai tada nau
jai pasiūlyti valdybai reikalą spręsti.

Rochesterin važinėjusieji atstovai nenorėjo pasi
naudoti ALTo patirtimi. Jie nesiteikė paruošto “susita
rimo” pirma aptarti visuomeninių santykių komitete, o 
vėliau perduoti visą reikalą ALTo valdybai. Pirmą kar
tą Dr.Kriaučeliūnas ėmėsi iniciatyvos nuvykti į Baltimo- 
rę ir išsikalbėti su Gėčių, bet kai vyko į Rochesterį, tai 
klausimą aptarė visuomeninių reikalų komiteto pasita
rime Komitetas sutiko leisti Dr. Kriaučeliūnui dar kartą 
susitikti su Gėčių ir išsiaiškinti Gečio reikalavimus. Bet 
Dr. Kriaučeliūnas nenorėjo vienas važiuoti. Jis norėjo, 
kad dar bent vienas komiteto narys kartu su juo vyktų į 
Rochesterį. Komiteto nariai leido Dr. Kriaučeliūnui pa*; 
sirinkti bet kurį komiteto narį, kuris sutiktų su juo vyk- j 
ti ir aiškintis, kodėl Gečio vadovaujama Bendruomene i 
kliudo ALTo vedamam darbui. Dr. Kriaučeliūnas pasi- * 
rinko Dr. Joną Valaitį. Pirmą kartą Dr. Kriaučeliūnas į 
važiavo savo iniciatyva, bet antrą kartą jis jau važiavo 
su visuomeninių santykių komiteto sutikimu. Tas sutiki
mas nereiškė, kad Dr. Kriaučeliūnas būtų įpareigotas 
vesti bet kokius pasitarimus. Jis, kad ir su palydovu, 
buvo siunčiamas išaiškinti dviejų organizacijų nesklan
dumo priežastis.

Vyresnieji ALTo vadovybės, nariai žinojo, kaip Nai
nio vadovaujama JAV L. Bendruomenės ALTui buvo pa
daryta žalos. Jiems šitas klausimas nebūtų sukėlęs jokių 
abejonių' Bet Dr. Kriaučeliūnas, pirmą metą išrinktas 
ALTo vadovybėn ir pirmą kartą pirmininkaujantis vi- 
suometinių santykių komitetui, galėjo ir nežinoti buvu
sios įtampos tarp dviejų organizacijų. Jeigu ką ir buvo 
girdėjęs, tai galėjo būti primiršęs. Kada žmogus nėra 
'įsigilinęs į smulkmenas ir nemato aiškių priešo tikslų, 
tai gali irmesupasti. Jis, matyt, sutiko su Gečio ar kurio 
kito frontininko pakištomis “susitarimo” Sąlygomis.'. Jei
gu Dr. -Kriaučeliūnas sutiko su tokiomis^ .sąlygomis,, tai 
ALtas jų negalės- priimti. Jos yra priešingos pagrindi
niams darbui, kurį Amerikos lietuviai 30 metų vedė. 
Prieš Dr. Kriaueliūno pasiūlymą pasisakė ir jo paties 
partiniai draugai ir korporacijos nariai.

Jeigu šitas “tarporganizacinis” susitarimas hera 
Dr. Kriaučeliūno parvežtas, tai jis- turi pasakyti. Jeigu 
jis tikį susitarimą darė, tai teks nusivilti, nes nemanom, 
kad ALTas tokį susitarimą galėtų patvirtinti.TARIAMAS DVIEJŲ DAKTARU' TARPORGANIZACINIS SUSITARIMAS ,

Nepažįstamas asmuo Naujienoms atsiuntė “tarporganizacinį” 
susitarimą. Apie tą ‘Susitarimą” kalbėta ALTO konferen
cijoje, jis gana plačiai komentuotas po ALTO konferencijos, 
bet iki šio meto niekas oficialiai nepatvirtino, ar toks susi
tarimas buvo padarytas, ar jo visai nebuvo’.

ALEKSANDRA NĄVICKAITĖ-BODNER Veranda (aliejus)

Frontininkų kontroliuojamoje spaudoje buvo reikalaujama, 
kad tas susitarimas būtų greičiau patvirtintas, bet iki šio 
meto oficialiai nieko nepaskelbta. Naujienos Padarė ko
mentarus apie paskutinį “tarporganizacinio’7 susitarimo pa^ 
ragrafą ir apie pirmąjį. Net ir po to susitarimą pądariu7 
šieji ‘politikais tapę gydytojai nieko nepasakė, ar tie pa
ragrafai paimti iš tikro .susitarimo, ar jie išlaužti iš piršto. 

Visuomeniniais reikalais sudomėjusieji mūsų žmonės prašo', 
kad Naujienos paskelbtų visa susitarimą, kad-galėtų galt 
mai didesnis žmonių skaieiušr žinoti, toki klausimai buVo

nių asmenų tarpe yra būti
nas. Nesilaikymas šio svar
baus dėsnio apgailėtinai ken
kia išeivijos tautiniam soli
darumui ir laisvinimo darbo 
sekmei.” Visi kviečiami lai
kytis šių nutarimu

3. ALT-as ir JAV LB, siekda
mos leisvinimo veiklos deri
nime?, pasisako už glaudesnį 
šių dviejų veiksnių bendra
darbiavimą, tarporganizaci- 
nę informaciją, darbų koor
dinaciją ir ateities laisvinimo 
žygiu planavimą. Tam tikslui 
abiejų veiksmu valdybos Pa
sikeičia ryšyninkais.
Pastaba valdybų žiniai: ALT- 
-a skiria savo ryšyninką prie 
JAV LB-ės krašto valdybos 
ir prie visuomeninių reikalų 
tarybos. JAV LB-ė skiria ry_ 
šyninkus prie ALT-os valdy
bos ir Jungtinio baltų komi
teto. JAV LB-ės krašto val
dyba savo ryšyninku prie 
Jungtinio' baltų komiteto nu
mato skirti dr. Joną Genį.

4. Glaudesniam bendradarbia
vimui ir veiklos derinimui 
nutarta kasmet šaukti ALT- 
-os ir JAV LB-ės atstovų pa
sitarimus.

5. Sudarant delegacija pas JAV 
prezidentą, viceprezidentą ir 
valstybės sekretorių kviečia
mi ALT-os ir JAV LB-es val
dybų atstovai.

6. Nutarta sudaryti komisiją, 
kuri aiškintųsi del Lietuvos 
laisvinimo darbui liesu sutel-

- kimo% ir ištirtų galimybes 
ALT-os ir JAV LB-ės visuo- 

.. meninių reikalų darybos-apši- 
jungimui arba ;eventualiam 
ALT-oš ir- JAV LB-ės sųsi- 
jungimui. -v 1 * 'v

-L;. B-' 'U >Ii

liečiami ir ką tie daktarai sutarė. - ' >f b*' ■.
Skelbiame mums atsiųsta kopiją. Jfeigu ji neteisingas; tai'žii 

, jiancius prašome tai pasakyti, o jeigu teisinga, tai prašome 
paaiškinti, kaip tartis neturėję teisės atstovai galėjč' su

sitarti? 1 Naujienų'RėSakcija [į«
/) -51 vi A ar> n‘i H- L

1ALT-WJ. A. V. L.B-NĖS TARPOR-..
f ' . . *

ALTto^Ž&fdwz pr. ' Leonas 
Rriaulimitas irVa
laitis susitikęALr JAV'L&As kra
što valdybos atstovais pirminin
ku pAĄrgimanfu Gečiū if p. Al
gimantu Gurecku W78m^ birže
lio 18 -et; ’ Roches^ėf-y’NJY? ap-

J*T< < it '-U j
svinimo byloje. x

2.t ALT-as-J ir z JAV LB, pritaria 
:. Lietuvos » laisvinimo : darbo

• konferencijos Įvykusios ;Į974 
m. spalio 26-27. dd. ,White

s Plaines,., N.Y. priimtai rezo- 
- liucijai: ‘^Lietuvos laisvinimo

žvelgė tarporganizacinius san
tykius tarp ALT-os ir JAV 
LB-ės. Apsvarsčius esamą padėl 
tį buvo prieita vieningos nuo
monės, kad dabartinė padėtis 
yra nenormali. Pasitarime su
tarta:
1. ALT-a ir JAV LB-ė dirba’ 

naudingą darbą Lietuvos lai-

darbo konferencija, turėda
ma galvoje, kad mūsų visuo
menės diferencijacija ir nu
sistatymo įvairumas yra na
tūralūs ir teigiamas reiškL

’ Chicagos miestui" ir lŪmojui 
. ,sų§įdo.mėjus nepaprastai—suk

lestėjusia altorių .industrija. 
Sun-Timeį’lr' ĖGA^^Bctier Go-

.rinkite įgahįufe^Y^ortėfRis^tftr- 
sisanid^usijf^^ęjrtu t Ljjni^o-

r gerą 
įnėnešj Jjaiko - ffifttėy- grrdėiazTjr 
patyrė, kad jų prunešitrių^fr re 
portažųi dėkaVtąl^itfdustrijal5 
labai ..susidomėjo^ ne Jtįfcj^veikh 
tos, bet ir. teisingumo įstaigos, 
ir dabr vyksta tįįTdžhikų spė- 
ciali inveštigcffjč ' “ _ ~ J

Bent šešiose specialiai abor- 
tams skirtose klinikose darbas 
rastas gyvas ir greitas, tačiau
’’pacientės” savo eiles 'palaukti 
turėjo. Pafikrir.imų rezultate, 

vienam iš tų klinikų steigėjui 
ir daugiausia “operacijų” su
spėjusiam padaryti Dr. Ming K.

nys, taria, kad dėl to toleran- Hah atimtas leidimas verstis 
cijos puoselėjimas ir jos lai- medicinos praktika.
kymasis mūsų išeivijos or- Illinojuje yra 22 ambulato- 
kanizacijų spaudos ir pavie- rinės obortų klinikos.

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
’ (Tęsinys!

Prieš atvykdamas į šią ligoninę nuspren
džiau užfiksuoti savo įspūdžius bent iki opera
cijos- Ta<ly apsižvalgęs palatoje ir pasikalbėjęs su 
kaimynais, pasiimu sąsiuvinį ir paišeliu pradedu 
rašyti iki šiol patiktus įspūdžius. Vien atmintimi 
pasitikėti negalima, ši operacija turės nulemti 
mano ateities gyvenimą, todėl ji man labai svarbi.

Po vakarienės užsidedu radijo ausines ir 
klausaus BBC stotį, čia turime tik dvi stotis, 
kitų stočių su ligoninės ausiniais priimtuvais ne
galima pagauti. Kurie tuomi nepatenkinti, pra
šo, kad lankytojai atvežtų jiems transistorinius 
radijo aparatus. Tačiau tokių nedaug. Kad ne- 
trukdziuš kitiems, daugePs ligonių skaito.

Kiekvieną rytą, vykstant į darbą, anglai 
autobuse, beveik be išimties, skaito savo pamėg
tąjį laikraštį, pradedant n«o paskutinio puslapio. 
Pirmame puslapyje dažniausiai būna tik politic 
nės ir kitos pasaulinės svarbos žinios. Tačiau eilr 
niam anglui jos nelabai svarbios ir todėl neskubu 
sužinoti. Bet būtinai juk reikia žinoti paskutinių 
futbolo rungtynių Įvarčius, arklių bei šunų lenk
tynių rezultatus. Nežinoti to, britui būtų didžiau
sia gėda. Todėl ir ligoninėje kiekvieną rytą į pa- 
latas pr'statomi įvairūs laikraščiai. Kiekvienas 
perka savo mėgiamąjį laikraštį, jį pirma paskai

to, paskui jau pasikeičia su kitais. Visai laikraš-, 
čio neperkąs asmuo laikomas atsilikusiu. Tad 
nors ir neskaitytum, vis tiek bent laikraštį pirk.

LIGONINĖS KNYGYNAS
šiandien antradienis, kuomet šioje ligoni

nėje lankosi keliaujanti biblioteka. Ją aptarnau- 
ja labdaringos savanorės, be atlyginimo. Per
metu akimis man prie lovos atvežtų knygų len
tyną. Be pigių kriminalinių ir meilės romanų nie
ko geresnio nematyti. Kaip tik šiuo metu spau
doje ir per radiją dažnai girdžiu diskusijas apie 
labai aktualų Apartheid klausimą, kurį Pietų Af
rikos nacionalistų partijos vadai, be atodairos 
vykdo prieš savo krašto juodosios rasės gyven
tojus, tuom sukeldami pasipiktinimą ir užsieny
je, bent tam tikrų gyventojų tarpe. Ilgai Pietų 
Afrikoje gyvenęs ir iš ten už negrų teisių gyni
mą ištremtas anglikonų kunigas tėvas Hudd
lestone parašė knygą “Nought for your Com
fort”. Man būtų įdomi! ją dar kartą perskaityti, 
bet ši bibliotekėlė tos knygos neturi. T ada pra- 
šaa Artūro Koestlerio “Darkness at Noon”. Jos 
lietuviškas vertimas, berods, pavadintas “Nulis 
ir Begalybė”.* Neturi ir tos.

ponia, klausia kokia mano gimtoji kalba. Pasa
kau, kad lietuvių. Ji tuom labai sudominta, pra
deda teirautis apie Lietuvą ir jos likimą. Ji man 
pasakoja, kad jos šeimoje labai buvo vertinamas 
svetimų kalbu mokėjimas. Jos vyras ir ji pati 
skaito vokiškas knygas. Sužinojusi, kad ir man 
vokiečių kalba nesvetima, ji man pažada ką nors 
parūpintiiš'vbkiečių literatūros. Ir tikrai dar 
tą patį vakarą ji man atneša Goethės eilėraščių 
rinkinį ir anksčiau prašytąją A. Koestlerio kny
gą vokiškame vertime “Sonnenfinsternis”. Neži
nau ar daug spėsiu perskaityti, nes nelabai galiu 
dabar susikaupti. Du ar trys pacijentai savo nuo
savais radio aparatais trukdo visiems, žmogus 
ne tik savo žodžių, bet ir savo minčių nebegirdi 
per jų trukšmą. Iš pradžių tik vienas kitas nepa
tenkintas sumurma, nes paprastai britai labai 
kantrūs ir santūrūs. Bet kai tie jaunuoliai patys 
nesupranta nustoti, pasigirsta autoritetingas 
balsas, kuris tuojau nutildo visą ermyderį

Antroje palatos pusėje trys pacientai pra
deda diskusijas, į kurias netrukus įsijungia visi 
ligonys. Tema: bereikalingas pacijentų anksty
bas kėlimas ligoninėse. Atsakinėti tenka čia pat 
pasitaikiusiam sanitarui. Jis nebepaleidžiamas,

atodairos įjungia elektros šviesas, neša vandens 
į dubenis ligoniams praustis, kiša termometrus į 
j dar miegančių ligonių burnas, barškina visokiais 
indais ir vos tik atsimerkusiam ligoniui jau kiša 
arbatos puoduką išgerti.

Sanitaras teisina ligoninės personalą. Dėl 
darbo gausumo ir mažo atlyginimo jaučiamas 
personalo trūkumas; Jeigu ligoniams bus leista 
miegoti iki 7 ar 8 valandos ryto, tuomet naktinei 
pamainai atpultų reikalas matuoti temperatūrą, 
nuprausti ligonius ir sutvarkyti jų lovas, nes 
naktinė pamaina dirba iki aštuntos valandos 
ryto. Išeina, kad naktinė pamaina, per naktį 
nieko neveikusi, neblogai numigtų ir pagaliau 
dieninei pamainai paliktų per daug darbo. Dis
kusijos labai aktualios, nes ir laikraščiai pasku- 
tiniu laiku tuos klausimus kėlė ir siūlė pakeisti 
iki šiol buvusią tvarką ligonių naudai

Pirmąją naktį šioje ligoninėje praleidau ge
riau, negu tikėjausi. Pajutęs didėjančius skaus
mus paprašiau naktinės slaugės vaistų. Gavau 
dvi Codeino tabletes ir vėl užmigau. Bet neilgam. 
Erzinanti elektros šviesa prižadina. Ateina slau
gė ir bumon kiša termometrą. Miegas taip trau
kia ir blakstienos, lyg švininės, sunku atsimerkti

* šią knygą į lietuvių kalbą išvertė V. Kazo
kas, 1948 m. “Sūduva” ją išleido Augsburge, Vak. 
Vokietijoje.

Knygynėlio aptarnautoja, vyresnio amžiaus

kol diskusijos neišbaigtos. Ligonys skundžiasi, 
kad jų budinimas šeštą (kai kur nėt J^fą valan
dą iš ryto) esanti nereikalinga nesąmonė, nes 
tuo metu, kaip tik pats “skaniausias” miegas. 
Naktinės slaugės tuo metu pradeda budinti, be

(Bus daugiau)
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DK K G. BALUKAS 
AKU4ERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. PuUskj Rd. (Crowford 

Modicol Building), Tol. LU 54446 
Priima ligonius pagal surttarimą.

Jei neatuLepia, skambinti 374-804.

SPAUDOS KLUBO METINIS SUSIRINKDIAS

Kivtlvriiot dalinys rikiuotėje

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUISPAUDOS KLUBO METINIS no, ALTos atstovo parvežtas, A. 

Gečio padiktuotas projektas nė
ra sutartis. Užtat to projekto 

2 senoji ALTos valdyba ir nesvar
stė, ir visą šį reikalą paliko sprę
sti naujajai vaklybai. Joks AL. 
Tc’s protaujantis narys šitam 
projektui neturėtų pritarti. Ka
dangi tas projektas yra begalo 
kengsmingas ALTai ir labai 
naudingas JAV LB, užtat JAV 
BL kuo skubiausiai jį patvirti
no ir visomis savo triubomis iš
reklamavo jai palankioje spau
doje, kad vėliau galėtų kaltinti 
ALTą dėl nesklandumų su LB.

Pagal darbotvarkę, priėjus 
prie naujos valdybos rinkimų, 
susirinkimas paprašė, kad seno
ji valdyba pasilinktų dar vie
niems metams. Prieštaraujančių 
tam prašymui nebuvo ir jis bu
vo priimtas.

Sekančiam Spaudos klubo su
sirinkimui paskaitėlę — refera
tą pažadėjo parengti ir paskai
tyti žinomas teisininkas ir ilga
metis to klubo pirm. P. Stravin
skas.

SUSIRINKIMAS

š.m. lapkričio 16 d., 7 vai. v., 
Fieldhctase patalpose, Kedzie 
blv. ir 67 g., Chicagoje įvyko 
Spaudos klubo narių metinis su.. 
sirinkimas. Spausdos klubo tik
slas yra stebėti lietuvių išeivi
jos gyvenimo eigą, tiek pač'ame 
gyvenime, tiek sį ja ūdoje, ir pa
stebėtas negeroves, neigiamy
bes ar teigiamybes, jas spaudo
je kelti viešumon. Vasaros ato-| 
stogų metu, klubas buvo’ kiek 
aptingęs. Kiekviename klubo su
sirinkime vienas ar keli valdy
bos, ar šiaip eiliniai klube’ na^ 
riai, dažniausiai padaro trum
pą pranešimėlį — paskaitėlę, re
feratą apie to meto aktualijas.

šiame susirinkime, “Naujie
nų” redaktorius M. Gudelis 
trumpai apžvelgė Altos ir JAV 
LB (reg. Connecticuat state) 
santykius, ypač kiek tai liečia 
taip vadinamą Rochesterio susi
tarimą, apie kurį vienuolijų 
LB-nei palanki spauda tiek daug 
rašė, pasistengdama muilo bur- 

-- bulą išpūsti iki baliono dydžio, 
VaL aSal susitarimu uždaryta treč* ^ kuriuo galėtų net Atlanto 

j vandenymą perskristi. Į pagalbą 
j dar pasikvietė ir demisijon iše- 
1 jusic’ St Barzduko buvusią deši
niąją ranką Antaną Butkų, ku
ris neteisiogiai net pagrasina, 
kad ALTai belikę tik 5 minutės 

Įiki 12, jei ji nesusitars su LB ir 
* nepriims LB vald. pirm. A. Ge-

- čio padiktuotas salygus, A. But-

DR. C. K. BOBELIS 
IMKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
TH.t. 695-0533

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

West Chester Community klinikos 
Medicinos diroktonvs

1634 S. Hsnheim Rd.t Wetfchoster, iL- 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis įr

EI------BE 3-5*93

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3S07 West 163rd Str*) 
Valandos pasai susitarimu.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71 St. TeU 737-51*9 

Tikrina aku Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”’

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
inkstų, pūslės ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirti. S—7 vai vak. 
Ofiso telaf.: 776-2680 

Rezidenciįss 448-5545

YYT TAURAS kus C‘E>raugas?’ 1978. II. Q) pa^
GYDYTOJAS ii CHIRURGAS 

Sandra praktika, tptt, MOTSR^ tfgee. 
Ofisas 2652 .WEST 5vth Si KET

yra :’gyvybims- t 
ir ir'H. WJ yak. S^tadle- j Pagal A. Gėcio 3&tatąV išeina,
oiais '2-4-vsl’. ir laikuj kad ALTa bus “griaunama ir,

Tian iki galutinio jos likvidavi
mo. _ ' ; ; /; * / ’ -

PagaL ‘‘Naujienų” .redąkto^ 
riaus M. .Gųdriin, surinktas ži
nias, ALTos atsfovar (Visuome
ninių ryšių' komisijos nariai) 
nebuvo igalroti Jferlis ^u>-JAV 
LB, o tik aiškintis galimybes 
nesklandumams pašalinimui, tarp 
ALTos ir JAV-LB? 38-fliė .'AL
Tos š.m. spalio 21 d. skyrių at
stovu suvažiavinTe Chičagoje, 
vald. pirm. Dr. K. Bobelis savo 
kalboje tai aiškiai pabrėžė. Jei 
ALTos atstovai nebuvo įgalioti 
su JAV LB tartis O tik aiškintis 
tai negalėjo būti jokid susitari
mo ir nebuvo. Dr L. Kriančeliū-

sako ir tuos 6 diktato “sutar 
ties” punktus, bet ten nieko ne
pasakyta apie Vosįrip l^ TTiiijė* 
jimą ir aukų rinkinią, JęaiįAE' 

"7- kfettšiTttįs;

. pgpį susitarimu/"
'>-7, > "r.f -u,

Cgtr dažai Speciali pagalba tjĮčms. 
#r-,: lArčh SuįporL)'ir t y... I 
V<L:8P—A^^adiezuais 9-—1 
S50 W«rt63rd St, Chicago. lū. 60429 
į T nwi; PRMp^t jČ&dM

PERK KAUSTYMAI >

MOVING 
Leidimai — Pilna aparauda 

ŽEMA KAINA 
. R. ŽERtNAs. ».

Tai. WA 5-8063 k__ - - - ' ■

>• MOVING

> ’ *
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"llsitl ir tyli vta džkughsi ir linksmai iūkauja*.
Iza. 1«.

Dėkojame Dievui už tokį brangų ir širdį palinksminautį joje pažadą, 
kuris bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje ilgai maldose prašytoji 
Dievo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume ir ku
rios kunigaikščiai darys teisybę. (2r. Iza. 32:1; Pat. 14:7). Iš tikrųjų Šita 
karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visų tautų pageidavimas”. Jos vei
kimu bus palaimintos visos Žemės tautos ir giminės. Joje bus sutelkta žmo
nėms pilno ir amžino gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis, saugumas, 
gerovė ir tobula teisingumo ir meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi 
ir nepataisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemės paviršiaus.

rv. raito TYWNrroJAi
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 1G3G3

KUTKUS IR RUGIENIUS TEISYBĖS 
NESAKO DETROITO LIETUVIAMS Mažeikai Evans

r

Detroito neregistruotų ben- darbiavo ir bendradarbiauja 
druomenininkų pirmininkas Al’su ALTa, DLOC pareigūnai 
gis Rugienius ir vicepirminin-’ įeina į ALTą, dažnai kviečia 

* kas Vytautas Kurkus lapkričio 4 kalbėtojus iš ALTos valdy- 
1 d. išsiuntinėjo Detroito lietu- bos. 
vių organizacijoms laišką, ku
riame meluoja dėl ko nesusi-i melų ir demagogijos imasi Kut 
tarė rengti bendro Vasario 16 kus ir Rugienius. Kutkus buvo 
d. minėjimo kartu su Detroito I uoliu melagingo ir anoniminio 
Lietuvių Organizacijų Centru 
ir prašo organizacijų jiems pri 
tarti jų tariamoj vienybės ats
tatymo misijoje.

Vieniems reikalai atrodo vie 
naip, o kitiems kitaip. Galima 
net susigalvoti, jog sieki vieny
bės, jei ardai 35 metų tradici- 

’ ją vieningai paminėti Vasario 
16 dieną . Detroite kiru neva 
kulturniu minėjimu toje paco- 
je salėje vakarą prieš pagrin
dinį minėjimą. Arba Lietuvių 
Kultūrinio Centro išnuoniari-

Gal nenuostabu, kad tokių

Kitą sekantį susirinkimą nu
tarta sušaukti tose pačiose pa
talpose. Klubo narys p. Runimas 
pageidavo,. kad klubo susirinki
mai būtų šaukiami kas mėnesį. 
Man atrodo, kad tai būtų lyg ir 
perdažnai.. šis reikalas, žinoma, 
priklauso valdybos nuožiūrai.

Pabaigai dar buvo pranešta 
malctii staigmena, kad žinomas 
visuomenės veikėjai ir spaudos 
bendradarbis p. Šarapnickas iš 
Kanados įstojo į Spaudos klubą mu 1980.metais savai grupei, 
•nlriu. Prisiuntė nario mokestį kad ten tą dieną neįsileidus vi- 
įr pridėjo,’ klubui stambesnę au- -su lietuvių. Tai tėra tik ligui- 
ką. Susirinkimas pasiūlė, kad stas fanatizmas, kurį tegalėtų 
valdyba p." Šarapnickui pasiųstų pateisinti ir suprasti tik tanr 
padėkos laišką. Susirinkimas sūs kiti fanatikai.

Tačiau tvirtinti, kad turėtų 
būti toks Lietuvos Neprklauso 
-iiiybės Dienos minėjimas, ”ku 
riame būtų šventiška nuotai
ka, kuriame visi,galėtų pasiju
kti esą vienos tautos sūnūs ir 
dukros ir kuriaume kalbėtojai 
neįžeidinėtų nei Benduome- 
rės, nei ALTo, nei kitų orga
nizacijų ar grupių žmonių’’ 
(bendruomenininkų laiško iš
trauka), yra meluoti per akis 
ir Detroito,.liętuviams broliams 
iir seserims. Kada ir kur ir kas 
per DLOC Vasario 16 dienos 
minėjimus užgauliojo Ame- 
kos Lietuvių Tarybą? Per 35 
metus DLOC artimai bendra-

praėjo labai draugiškoje nuotai
koje, :

A. Pleškys

Bxxd PLEASE 
make people 
more careful

paskvilio platintoju Detroite. 
Tai kodėl dabar nemeluoti at- 
virai ir savo vardu?

Bendruomenininkai daug iš 
moktų, jei pažvelgtų į veidro
dį ir padarytu sąžines sąskai
ta. Tuomet nereikėtu meluoti, 
kaip kunigui Algimantui Rė
žiui, kad jis buvo užpultas pa
triotų lietuvių prie altoriaus, 
kaip Broniui Kvikliui, kad Jė
zuitų Centrą dėl komunistinių 
filmų rodymo piketavo komu
nistai, kaip dabar Katkui ir 
Bugieniui ,kad DLOCe ren
giamuose Vasario 16 minėji
muose yra užgauliojama AL- 
Ta. °

Detroito lietuviai turi nubu
sti ir atpažinti vienybės ardy
tojus — dabartinius bendrucr 
meninkus.

Saulius Simolunas

Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE / .
Telefonas1 523-0440

Even well-fed 
degs can 
need vitamins

NARIAI:
Chiatroe
Lietuvių 
lAidotuvių 
Dirt rtorie
Aseodadio*

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS. p j
' ♦ . A ' . > / “f

* ■* ’ Z T -
*

-Z—1 J-1 1 -‘-.J •!.. ! ‘L ju ’ /t . . jj .. za u. .1 i • > >. ,

A Sergeants 
the pe: care peooie 

© 1977 M«fte*-Morton Co*ūc*-/. • »ut*ew-v of
A. H. Co. R<c*w-o«d. Vwotna 23230

.. 'tEVAŠ.iDR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 Wi 71st Street
1410 So. 50th Ave^ Cicero

Telef. 476-2345

Peach Tiiiie Is Here Nepavargstančiam BALF’o darbuotojui ir aukotojui

A. t A. ADOLFUI ORVIDUI
ES

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE,

TRYS MODERNIŠKOJ KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

staiga mirus, jo žmoną VACLOVĄ, West Side BALF’o 
27 Skyriaus valdybos pirmininkę, dukterį BRIGITA TAMU- 
LIONIENĘ, ir kitas gimines bei artimuosius nuoširdžiai už
jaučia ir drauge liūdi

BALF’o Chicanos Apskrities Valdyba 
ir kiti BALF’o darbuotojai

S Įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

Tat 376-1*82 arba S76W6

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IB LAURYNAS LABANAUSKAS

,U>7 <o. L1TUAN1CA AVENUE. Pirm r: YArii 7-44*)

U AJfflVLAMCl
<> PATARNAVS

MAS DIENA
S IR NAKTL

DMŽIauikre kdtttų 
pasirinkimai 

te* vfeflujteij 
l/?<į t>turį cslttTts&s 
f Chkacd>'^‘Šg.NORMANĄ 
®«2kjUltSTtlNA 

2gJ-M2l 
A^VdįL (įrtaire*) ir 

m**# 
iBuSv^T^S fbtft'
L

145 North W*W» Awum

; — J«i žinote samtelis, kurie 
gafetų ttžiMsakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresu*. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai,

L44S So. 50th Ave, Cicero, UL Phone: OLympie Z-10G8
BERNICE N. WILKAS

Ph mm: TArdi 74 tilMM Bev H AL8TKD STREET

t CHICAGO % U-L Wednesday, November 22, 1978

*

telipoon ilmond
extract

efl white*, rtiffly
beaten

Sweetened diced tredi

Nuliūdę lieka: 
Marti, anūkas, giminės.

ezLaidotuvių Direktoriai BTakr-Lamh. • Tri. 636-t1t3 reba 735-4242.

GEORGE F. RUDMINAS
9Z.1J* So. LTTUANICA AVE. TnL: YArdn 7-11S8-11SI

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-35T>

Gyv. Brighten Park© apylinkėj.

Mirė 1978 m. lapkričio 20 d. Gimusi Illinois.
Paliko nuliūdę: marti Mary Ann Wilk as, anūkas Kenneth Wilkas 

bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Velionė buvo žmona mirurio Paul Wilkas ir motina mirusio Raymond.

Priklausė Dariaus-Girėno Amerikos Legiono Post No. 271 Moterų 
Vienentui, Brighton Parko Lietuviu Moterų kiobm. Amerik^-Lietuviu 
Piliečių klubui, Upytes klubui, Suvalkiečiu klubui ir Cbicagos Lietuvių 
Našlių ir Našliukių klubai.

Trečiadienį, 3:00 vai. p.p. kūnas bus pašarvotas Blake-Lamb koply
čioje, 4727 W. 193rd SL, Oak Lawn. UI

Penktadienį; lapkričio 24 dieną 930 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į St. Catherine of Alexandria parapijos bažničią, Oak Lawn, DL, o 
po gedulingų pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Bernice Wilkas giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarnavimą ir 
atsisv'eUdnnną.

STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS 
(LACKAVFIC1)

U24 WEST 691b STRKVT KAp»t>Uc 7-HU
MH WEST 23rd PLACE Vii tinta 7-W?>
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloa HUta, UL >714414

mula flavor pūMinc 
and pte filling 

T eupt mflk 
X efgyond

Combine pudding mix and 1/4 cup of the milk in »aucep*n; 
blend M egg yoflu. Add remnitfmg milk. Cook Mrd ctfr brer 
tnedrwn best «Btil mixture comet to 1 fuM boil. Remove from 
hext. Add extract; theft fold in better egg whitat. Cool, ttirring 
oectrionefty. Spoon into individual d^tett glitoet; top with 
peerbre Mid orawh With prepared whipped topping if 
M^ket 3-1/^ cupt or 6 Mivingi.

SOPHIE BAĘOUS 
radijo šeimos Valandos 
Vtat paramas II W0PA, 

1490 kiL A. M
Lietuvį kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vtL popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniai* ano fcBO iki 8:30 
vaL ryto,

VW^e AWom Dautnn 

TeM.t HfrMpet 4-MT3 

710 So. MAPLlWOdD AVI. 
CHICAGO, ILL, 60629

Fredi peaehet and pudding are an irreaatfble combination 
when it coroes to rummer dessert*. Almond Custard Craft it 
deliciously different and a fitting welcome to the peach season. 
It’s made with vanilla flavor JeDo-O pudding and pie filling — 
the cooked venion — enriched irfth e<« yolks 10d discreetly 
flavored with almond extract- Topped with prepared Dream 
Whip whipped topping and succulent dices of fresh peaches, 
it's a dessert to savor on a sultry day.

Aimond Custard Cream .
rringrfte) 1/4



REAL ESTATE

Tel. 737-7200 arba 737-8534

Antanas Diržys

AMERIKOS LIETUVIŲ
FACTORY

būti

Adresą*

didįjį atidaryta
BponsorUus pavardė, vardas Ir vietovė

naujai įrengtos PIZZOS kepyklos

į Valsčius,

Pavardė Ir vardu

Adresai

Pavardė tr vardai

vienas SLA
Pranas But-
“Neleiskime

3137 West 71 St 
Tel. 434-8898

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Chicago, III. 60632. Tat. YA 7-59S0

Apskričiai 
į Kuopas”, 
vaizdavosi 
teisininkas

PERSONAL 
Asmeny Ieško

• Platinimo vajaus 
tinimui nemokamai

MAOHIMPf 
173? SO? HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60603

— 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) ‘l80S-2.m3I -oiuaurejoBS

Call Frank Zapolla 
DOSlči W.TSfh St.

GA 4-1654

LAIU0O2IAI )r IUXHHYU
Pardavimai ir 

2646 WEST 6?th JTFMIT
ToMu UwbUe 74941. ^.

Joe Kulys ir Jim Moody penktadienį ruošia

ir pareikšti savo nuomonę jas 
užsisakant. Platinimo vajaus pro 
ga Naujienos siunčiamos susipa
žinimui 2 savaites nemokamai.

• Utsokair Naujienas kaip dovaną savo _
yra naujas skaitytojas. Priede ________ doL

Pavardė ir vardas -___________________ -

Čion išsidirba tautds idealai, 
todėl aš ypatingai guodoju SLA, 
kurio mintį juk aš pats ir už
mezgęs esmi dar 1885 m. Norė
čiau SLA matyti kaipo didžiau
sią tautos įstaigą - daugiausia 
pastangų padedant, kad Lietu
vai Europoje ir lietuviams sve
tur išgavus žmonybės tiesas, 
gerovės būvį”. (SLA 1916 m. 
Kalendorius 122 p.).

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu C h kapot miesto leldiirą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose gralt, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Te!. 727-3559

Namai, Žeme — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano S ui 
paruošta, — teisėjo Al phons 
W ell s peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomb 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, IL 60608.

RESPUBLIKA IR LIETUVA 
šioj ei. dalyje Susivienijimo 

Lietuvių- Amerikoje aprašomas 
gyvenimas yra antras! trečdalis j 
viso SLA /gyvenimo/. tariantysis j 
nuo 1916 ? iki 4.944 metų, apLj 
mantis 29-nu ^etųo4aikotąrpį.| 
šiame laikotarpyje;.vyko du pa~

prašau siuntinėti Naujienas dvi ravartes aoalpK. 
fu įsipareigojimu.

Namai, Žemi — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Kulys ir Moody kviečia visus atidaryme 
dalyvauti. Nesigailėsite 
Turėsime ir kokteilių

I’M A WIDOW, on S.S. income, have 
a mobile home on an acre, Wiuld like 
to meet a sincere gentleman - who 
would relocate and share expenses.

Have no dependents - in good 
health, nondrinker or smoker.

Lithuanian descent
Write in English to:

Box 223 
c Naujienos

1739 S. Halsted St 
Chicago, HL 60608

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOK ĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

ši penktadienį, lapkr. 24 d., nuo 6 iki 10 
valandos vakaro’.

Tuojau po pamaldų, žuvusių 
kovotojų už 1 Jei u vos laisvę ir 
nepriklausomybę pagerbimas, 

j prie laisvės kovų paminklo. Au- 
fkurą uždegs sav. - kūrėjas pik. 
It n. J. švedas Žodį tars sav. - 
kūrėjas J. Tamulis. Vainiką pa
dės gen. štb. pik. Itn. K. Dabu- 
levičius.

Akademine ir meninė minėji
mo dalis įvyks Jaunimo Centro 
didžioje salėje. Paskaitą skaitys 
inž. Valdas Adamkus. Meninę 
programos dalį išpildys Operos 
Vyrų choras, vadovaujamas 
muz. A. Gečo ir Vytauto Didžio
jo šaulių Rinktinės šokių gru
pė vadovaujama Jūratės Jasai
ty tės.

Visuomenė kviečiama kariuo
menės šventėje’ dalyvauti.

A. J.

Be įvairiausios rūšies pizzos, šioje kepykloje 
galima gauti įvairiausių dešros, 

jautienos ir maltos mėsos sandvičių, 
pagamintų pagal užsakymą.

Be to, turės Pizzos ir česnakų duoba bei 
prancūziškai keptų bulbių.

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-774?

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL A Associates 

2649 West 63rd Street, 
Tel. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šestalieniais iki 12 v. 

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

40 metu, patarnaudama klientams.

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWERAGE

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

estimate. 24 hr. service.
735-6361

vice 
- sekr., An 
ižd., Irena 

valdybos nare.
Juozas Sakalauskas, lietu.

HELP. WANTED — MALE 
Darbininkų reikia

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

American Travel Service Bureau
• 9727 S. Western Ave, Chicago, BI. 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 Laštus; 
Sudarome: iškvietimus. giminių apslankymui Amerikoje ir teikiame infor* 
mačijas visais kelionių reikalais.

; A Taupykite skrisdami Chartered. lėktuvais, tik rebua rezervuou vietas 
g anksto — prieš 45 -’60 dieniu

Amerikos Lietuvių 
kaip siektinas ide- 
kovesti galėtų Su- 

Lietuvių Ameri- 
“labiau susitvar-

— WGN TV-9 rodė lapkričio 
20 įdomų filmą ‘The Immi
grants”. Filmas bus rodomas 
trečiadienį lapkričio 29 d., 8-10 

Ival. vak. To filmo pastatymas 
kainavo 3.2 milijonai dolerių.

“Varpo” choras Toronte pri
ima naujus choristus — jauni
mą ir senimąą. Kviečia atsilan
kyti į repeticijas antradieniais 
7:30 vai. vak. Lietuvių namuo
se, Gedimino pilies menėje.

— Maironio lituanistinė ..mo
kykla. Toronte išrinko naują Tė
vu komitetą: Donatas Karosas, 
Bronė Prakapienė, Angelė Am- 
brozaitienė, Milda Bames, Kas 
tytis Batūra ir Kazys Pajaujis. j 
Revizijos komisijon išrinkti: Vy ( 
tautas Sendzikas, Bronius Sap- 
lys ir Henrikas Bukauskas.

— Vida Kriauceliūnaitė — Jo 
nusienė išrinkta Korp! Neo-Lit- 
huania Chicagos skyriaus pirmi 
ninke, Dalia Vindašiūtė 
.pirm., Vilija Jakaitė 
tanas Juodvalkis — 
Mažeikienė

Several Full Time Position now avai
lable on 2nd shift. Must be a high 
school graduate with an excellent 
work record. ■ Starting salary 
per hr.' to $6.28 per hr.

Call Mr. KELEMEN at 
,666-1441 for appt.

between 9* AM.& 3 PM

Gražų lengvai skaitoma i 
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.

— Darbų pasiūlos ir paklau
sos tarnyba jaunuoliams ir silp 
nai angliškai kalbantiems vy 
resnio amžiaus lietuviams ii 
lietuvėms pradėjo veikti Lieti 
vos Dukterų draugijos namuo 
se,2735W.71 St. čia kviečiam 
registruotis darbo ieškantiej 
ir darbų turintieji. Registram 
ja veikia kasdien nuo 9:30 v 
ryto iki 4:30 v. v., išskyrus šeš 
tad. ir sekmad. Lietuvos Dūk 
terų draugijos telefonas 

925:3211

taip pat pavergtos Li< 
siekiant Lietuvos m 

renesansą

NAMAI-TAI AUKSAS

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
ine tte Parke.

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

Cosmos-; Parcels Express Corp.
MAtQurrn GIFT FARCtLS S1RVJC1

— T< WA 34737
4333 !•. HalsM CNcm, IIL M60t. — TeL 2344323 

V. YALANT1MA I X .

} jusi •• Jaisye iri vėl r jog >■ netekusi 
Lietuvą,susilaukė > ekonominio 
gerbūvio, vėliau; ir; smukimo, o 
po to ivėl. stiprėjimo’ <Jungtinės 
Amerikos Valstybės ir’lame pat 
laikotarpyje pasiekė savo aūkšJ 

{čiausią. organizacinį išbujojimą 
i bei pergyveno didžiausią savo 
{vidinį sunegalavimą Susivieni
jimas Lietuvių Amerikoje.

Visame pasaulyje šis laiko
tarpis buvo dinamiškas; Lietu
voje - gyvas veržlumu laisvėn, 
Amerikoje - jos augimu pasau
lio galybėn, o Susivienijime Lie
tuvių Amerikoje šis laikotarpis 
ryškėjo organizaciniu gaivališ
kumu, atkaklumu ir ištvermin
gumu.

Kaip tik 1916 metais buvo 
kalbama garsiau ir pabrėžiama 
tvirčiau 
Respublikų, 
alas, pries 
sivienijimas 
kcjė, kaip 
kiusi ir visus lietuvius apim
ti galinti organizacija”. Tai 
būtų sava respublika, kaip kad 
esama pasaulyje kitų respubli
kų, tik be aprubežiuotos terito
rijos. Vis dėlto ir tokios respu
blikos vaizde “SLA turi būti 
padalintas į Apylinkes, Apylin
kės į Rėdybas, Rėdybos į Aps- 
kričius, 
Valsčiai

Taip 
narių - 
kus, pabrėždamas 
jokiai srovei savintis SLA. Te
būna visiems žinoma, jog tai 

i yra visuomeninė (t.y. visuoti
nė, m.p.) organizacija”. (Žiūr. 
SLA 1916 m. Kalendorių 159- 
163 pp.).

1 Tą patį, tik savaip, kalbėjo 
tada ir dr. Jonas Šliūpas: Tš po
litiško atžvilgio SLA dirba pui
kų darbą, vienydamas visokius 
sluogsnius ir pakraipas, čion 
sueina tautietis, socialistas, kle
rikalas ir tt, ir visi - bėgant lai
kui • susiranda beesą savo vie-

lusnrance, Income Taz

2951 W. 63rd St TeL 436-787*

rfMUt frralriv 
Įj Įt^For^AM^GLig

LIETUVOS KARIUOMENES 
60 METŲ SUKAKTIS

Nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenės atsikūrimo 60 metų 
sukakties minėjimas įvyks lap
kričio 26 d. sekmadienį, Jauni
mo Centre.

Iškilmingos pamaldos 12.00 
vai. Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Mišias atnašaus ir tai dienai pri
taikytą pamogslą pasakys kun. 
J. Borevičius, S. J.

Pamaldų metu, koplyčioje

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

822-0450

ATSIMINIMU 
'SKIRSNELIAI

M. i IM K U 1 :
Notary Public 

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

šymai ir kitoki blankai.

vių Tauro klubo veikėjas Wyo
ming klonyje, išrinktas Ameri- 

į kos legiono Hanover posto ko- 
mandierium, o Leonardas Pallis 
tarnybos pareigūnu.

— Laimą Mačionienė išrinkta 
Varpo choro Toronte pirminin
ke, Aida Vekteryte’ — sekr., Da 
lia Vaskevičiūtė — ižd., Marga
rita Zubrickienė—sopranų seniū
ne, Irana Kalinkevičiūtė — al
tų, Marius Rusinas tenorų, Juo- 
zasr Norkus — bosų'. Muz. Jonas 
Ctaeaas yra dirigente ir 'Va.-goMis

-S’' ... . . Manigirdas Motiekaitis.
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Tiktai pusmečiui .automobUk 
.lability apdraudimas paminlnketK
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A. LAURA i TJ Sr 

4443 M. ASHLAND- AVI.
52XS775 J

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, $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

.-^Mykolas rKmtrte/sav.“ Grahd-Shcirefr

trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės proi 
svečiais puikiam^ motelyje^prie pat .pąjūricu naudotis privačiu, nap 
žaidimų kmnE^iu; kiW m^ęriiiais<v^^įe|u

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties "Aplink mus ir Bito;
•ntorė M. Miškinytė paskyrė $50 premija. Be abejo, atairat ir 
mecenatų kurių vertingos dovanos but Skelbiamos ir paAlrslyU.^ _

.Naujienų į vadovybė Jt-Platinimo vajam -komirija -kretpiaM A vim: skaT 
jus;ir<Į viw lietuvius, ;ir-pra§> pasekti-knygnešžr bd fietuvfifeos spau- 

Am^Įps Jįetuvių. dienraštį, 
1'tifalu*" sužafytt, nenutrūk- 
yinfūt 3ei<os
ąr^yei, bendromis jėgomis 
ir visuotine lietuviškų rei.

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus________doL

Pirardė Ir vardas------ -- ———________________________________ '

HELP WANTED -^ FEMALE

EXCELLENT^^ ; 
OPPORTUNITY

—Ponia Elma Schartner is 
Brighton Parko be raginimo 
pratęsė prenumeratą, o savo ge
rus linkėjimus atlydėjo $10 au-| 
ka. Tos apylinkės tautietis užsi
sakė Naujienas vieneriems me
tams ir atsiuntė $2 auką, bet pa
vardės prašė neskelbti. Dėkui.

— Alfonsas Pundys, Hertel, 
Wis., sveikindamas Naujienas, 
jų darbuotojus ir bendradarbius, 
parėmė dienraščio leidimą $10 
auka. Dėkui už ją ir už anksty
bą prenumerataos pratęsimą.

— A. Jurksaitis, Etna, Pa., 
pratęsdamas prenumeratą, at
siuntė $5 už kalendorių. Jonas 
Liorentas iš Hollywood, Fla, at
siuntė $3. Po du dolerius atsiun
tė Jurgis Gliaudą iš West Covi
na, Cal. ir B. Papaurelis iš Mon 
trealio. Jonas Bielskis iš Rock- 
fordo, apmokėdamas P. Beilskio, 
gyv. Glouces ter, Anglijoj, pre-j 
numeratą, taip pat atsiuntė $2 
auką. Dėkui visiems. Visi skai
tytojai prašomi remti Naujienas 
ir jas platinti. Visi lietuviai kvie 
čiami su jomis gerai susipažinti
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BEST THINGS IN LIFE

Slate Farm Life Insurance Company |




