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IZRAELIS SPRĘS P SUNOS AUTONOMI
LEIDO GUANOS VYRIAUSYBEI

LAIDOTI GENDANČIUS LAVONUS
ŠEIMOS RINKOSI GRUPĖMIS, GĖRĖ NUODUS, 

APSIKABINO IR UŽMERKĖ AKIS AMŽINAI

BEGINĄS PRIĖMĖ JAV KOMPROMISĄ, 
RENGIASI PASIRAŠYTI SUTARTĮ
SAMARIJOS, GAZOS IR PALESTINOS PROBLEMAS 

IKI 1979 M. PABAIGOS PASIŽADĖJO APTARTI, IŠSPRĘSTI

JAMESTOWN, Gijana. — Af. 
skirdusi Amerikos karo polici
ja, laidotuvių dalinys, nustati 
nėjo nusinuodijusius ir nužudy
tus “liaudies maldyklos” narių 
vardus pavardes ir rengėsi juos 
visus išvežti j Amerika ir ati
duoti artimiesiems palaidoti, 
bet paskutine dieną pakeitė pla
nus. Gijanoj labpi karšta, lavo
nai greitai pradeda gesti, todėl 
Valstybės Departmentas leido 
vietos vyriausybei laidoti negy
vėlius.

Amerikos kariai prisegė 
numerius

....Amerikos karių dalinys ant 
greitųjų buvo pasiųstas į Gijan, 
Kaitrumo koloniją, kad surastų 
kiekviena lavoną, atpašintų ga
limai daugiau mirusių.ir prise
gtų prie kiekvieno mirusio as
menybę nustatantį numerį. Ka* 
riai su žuvusiais sejįįo^ nariais 
elgėsi panašiai, TFaip elgiasi su 

, karo metu žųyusįąis kariais. Gį- 
janos vyriusybė norėjo, kad ga
limai didesnis žmonių skaičius^ 
matytu negyvus sektos narius.

Rastas Jim Jones lavonas
Truputį atokiau nuo žuvusių 

daugumos rastas ir sektos vado 
Jim Jonės lavonas. Greta gu
lėjo jo sugulovė ir jų šešių me-, 
tų sūnaus lavonas. Sunūs žūvo 
nuo ciano nuodų; o žmona buvo 
nužudyta šaunamu ginklu. Pats 
vadas kitiems patarė gerti pa
ruoštus nuodus, bet jis pats, at
rodo, nušovė savo žmona, o vė
liau pats revolveriu nusišovė:

Jo vyresnysis sūnus liko gy
vas todėl, kad jis buvo išvykęs 
į Geo'rge Fown futbolo žaisti su 
vietos komanda.

Jeigu jis būtų buvęs Kaitru
moje, tai jis būtų .priverstas 
gerti nuodus. Mano tėvas sirgo 
paranojaus liga pareiškė į Ka
mą atvžiavęs sūnus. - Jis buvo 
narkotikas.

Helikopteriai atžiūrėjo visus 
brūzgynus

Kaitrumos apyliskę privažia
vo didokas skaičius Amerikos 
karių. Gijanos vyriausybė leido 
amerikiečiams helikopteriais 
patikrinti apylinkėje esančius 
visus brūzgynus ir pelkes, kad 
neliktų nei vienas toliau nubė
gęs sektos narys. Dalis sektos 
narių, patyrę apie planuojamas 
masines savižudybes, pabėgo į 
gretimus brūzgynus ir pasislė
pė. Rado 40 bėglius.

Parvežė kongreso atstovą, 
laikraštininkus

KALENDORfiLIS
Lapkričio 24: Flora, Protazas 

Valdė, Mantvflu, Bykantas.
Saulė teka 6:<8, leidžias 4:25.

gali lyti

Pirmas lėktuvas su lavonais 
išskrido' antradieni. Jis parvežė 
kongreso atstovą Leo Ryan, ku
ris buvo pirmas nužudytas. 
Kartu su juo namo išvežti ir visi 
trys nužudyti laikraštininkai ir 
fotografai. Lėktuvas sustojo 
Georgia valstijoje ir paliko Bob 
Harris lavoną. Vėliau nuskrido 
Sas Padro Valey ir atidavė šei- 
ai velionio Ryan palaikus.

Jis tarnavo Amerikos marinų 
korpuse, todėl prie kapinių jį 
pasitiko marinų dalinys. Kariai 
palydėjo palaikus iki duobės ir 
atidavė šeimai vėliavą. Pirmi
ausia buvo parvežtas sužeistas 
žurnalistas, kad galėtų gauti rei
kalingą medicinos pagalbą Ame
rikos ligoninėse.

Kaitrumoje Amerikos kariai 
uždengė laovonus, kad karsta 
saulė ir* šiltas oras taip greitai 
jų nesugadintų. Gijanos vyriau
sybė norėjo, kad galimai dides
nis žmon^-skaičiuspamatytų 
nusižudžiusius Amerikos kolo
nistus. Bet antradienį priėjo įsi
tikinimo, kad lavonus reikia lai
doti vietoj.
-j "J - ; • j .. t :

PIRMAS PO ADOMO 
ŽMONIŲ MAŽĖJIMAS
WASHINGTON. Pirmą kar 

tą pasaulio istorijoje žmonių 
daugėjimas išvirto į mažėji
mą,, paskelbė populiacijos ek
spertai., Bet jie priduria, kad 
prieauglis nukris iki 0 (nulio 
skaičiaus) tik tarp 2020 ir 2025 
m. U.S. Cenzo Biuras savo ra
porte paskelbtame sekmadie
nį, aiškina, kad pasaulio prie
auglio ratos 1967 m. buvo apie 
1,9 nuošimčiai lyginant su 2% 
dešimti metų anksčiau.

Bendras žmonijos skaičius 
skaičius 1967 metais buvęs 3.5 
bilijonai, 1977 metais jau buvo 
4.3 bilijonai. Naujasis rapor
tas rodo, kad pusėje pasaulio 
tirščiausiai apgyventuose kraš 
tuose prieauglio skaičius ma
žėjo per 10 praėjusių metų, o 
buvo tikima, kad mažėjimo 
galima laukti tik 1970 ir 1980 
dešimtmečiu, bet pradeda visu 
dešinitniečiu anksčiau. **Tai 
yra pirmą kartą po Adomo, 
kad visapusiškas daugėjimas 
rodo mažėjimo ženklus’’, sako 
Tarzie Vittachi, Cenzo Biuro 
direktorius.

ŠUNIUKO LAVONĄ 
LAIKO ŠALDYTŪVE

WEST UNION, W. Va. Mrs. 
Zelleth Stephens, 70, apskundė 
volstijos policijos vadui trupe- 
rį Young, kurs nušovė jos šuniu
ką Cocoa, pasiaiškindamas sa
vo viršininkams, kad Cocoa lo
dama vijosi stirną. Kadangi šu
nytis shihuahua, vos. 7 inčų 
aukščio, stirnoms negali būti 
pavojingas, o jai buvo vertingas 
kaip ištikomas kompanionas, ji 
tą traperį skundžia teismui ir 
šunytį laiko kaip įrodymą.

TEHERANAS. Iranas. — Du 
tūkstančiai įrašo elektros dar
bininkų paskelbė streiką, metė 
darbą ir pareikalavo pavaryti 
šachią iš dabartinio sosto. Strei
kuojantieji elektros darbininkai 
nori didesnių algų, bet pats pa
grindinis jų reikalavimas yra 
politinis. Vyriausybė pasiuntė 
karius užimti Salmyer elektros 
stotį, kad niekas negalėtų įsi
veržti ir sugadinti vertingus 
motorus. Be to, kariai paskelbė 
veikiančius įstatymus, draudži
ančius streikuojantiems gadinti 
elektros stotis, laidus ir trans
formatorius.

Kariams parūpo

Brežnevo pareiškimas

Įtakingiausias Rusijos komu
nistas Rrežnevas, kalbėdamas 
su laikraštininkais, patarė, Ame
rikai nesikišti į Irano vidaus rei
kalus. Jis tvirtina, kad Irano gy
ventojai Veda kovą prieš reak
cinę šamo politiką, todėl ame
rikiečiams ten neverta kištis ir 
stoti vienon ar k’ton kovojančių 
pusėn. Brežnevas tvirtina, kad 
kilusį konfliktą reikia leisti iš
spręsti patiems iraniečiams, A- 
merikos patarėjai neprivalo ki
štis į Irano vidaus reikalus, ši
tas Brežnevo įspėjimas ameri
kiečiams buvo visai ne vietoje, 
bet jis parodo, kam rūpi Irane 
paskelbti reikalavimai ir nuo
monė apie šachią. Kariuomenės 
žvalgyba tuojau nustatė, kad 
komunistai yra susitarę su pa
čiais didžiausiais religiniais fa
natikais. Pradžioje žinios iš Ira
ko buvo siunčiame^ komunistų 
kontroliuojama radijo stotimi.

-- i , . . ’ ' j r . ■> t y, •

Bengalijos pakraščiuose buvo cidęlįs vėjas, sausros ir potvyniai, kuriejišgriovė namus, užlie
jo laukus, ir padarė .milžiniškus nuostolius. Paveiksle matome Indijos gyventojus " ; mainius gel
bėtis nuo audras ir lietaus.

’TJU TūKSTAKčIAF TRASOJEIiEKTROS
i, !!bARĖiNNKĮ' PASKELBĖ STREIKĄ

VYRIAUSYBĖ ATIDŽIAI NAGRINĖJA BREŽNEVO ĮSPĖJI
MĄ, AMERIKAI NESIKIŠTI į IRANO VIDAUS REIKALUS

Atidavė teismui 
; komunistuojančius šeichus

Irano karo žvalgyba suėmė 
kelis Irano šeichus, glaudžiai 
bendradarbiavusius su fanatiš
kais mulomis. Aiškiai nustaty
ta, kad sovietų agentai iš ank
sto buvo susistarę su mulomis 
ir Keliais šeichais. Buvęs pre
mjeras nenore jo tikėti, kad ti- 
kybininkai būtų turėję ryšių su 
Maskovas agentais. Brežnevo 
susirūpinimas apie kelių šeichų 
likimą padės iraniečiam atidary
ti akis. Irano šachas keliais at
vejais tarėsi su Amerikos pa
reigūnais apie susidariusią pa
dėtį, bet neprašė amerikiečių 

Į pagalbos maištui nuraminti, ša
chas yra įsitikinęs, kad jis su 
kariais galės ne tik apraminti 
kraštą, bet ir sovietų agentus su
imti.

žibalo darbininkų 
streikas padarė nuostolių

Ekonomistai apskaičavo, kad 
žibalo versmių darbininkų strei
kas atnešė valstybei bilijoną do
lerių nuostdlių. Jeigi žibalo va
lyklos galėtų veikti anksčiau 
buvusia sparta tai per pusmetį 
nuostoliai galėtų būti padengti, 
žibalo darbininkų streikas jau 
baigtas, bet gamyba dar toli gra
žu neima reikalinga spartą. Trek 
čiadienį paskelbtas elektros dar
bininkų streikas taip pat šachui 
ir karo vyriausybei buvo neti
kėtas. Kelias dienas didelis gy
ventojų plotas neturės šviesos, 
bet dar aršiau, kad nebus ener
gijos krašto pramonei. Paaiškė
jo, kad sovietų agentai užmezgė 
ryšius su elektros darbininkais, 

i Jit napajėgė skelbti streiko kar
atu su žibalo darbininkais. Bet jie

: sBaską^tę’ioastai 
pamėgdžioja airius
BILBAO, Ispanija. —Baskų 

seperastislai pirmadienį Ispani
jos šiaurėje prie pat Bilbao 
miesto iš automatų nurovė 2 ir 
sužeidė 11 policininkus, loštr 
sius futbolą barakų sporto aik 
štėje. E I A partizanai nori iš
provokuoti Ispanijos armiją, 
kad pradėtų intervenciją ir 
tuo būdu sutrukdytu karaliui 
Juanui Carlos vykdyti Ispani
jos demokratizaciją. Nuo spa
lio mėnesio pradžios ETA jau 
užmušė 15 pol’cininkų, o 6 ci
vilius žmones, vieną laivo ka
pitoną ir vieną aukščiausio 
teismo teisėją.

Vyriausybė praėjusią savai
tę sutrukdė slaptą dešiniųjų 
karininku suokalbi nuversti 
ininisterių kabinetą.

Indiros sutikimas 
grižus pariamentan
Išbuvusi 11 metų Indijos mi 

nisterių pirmininkė ir įvedusi 
didesnę dalį diktatūriškų me
todų, pagaliau praradusi net 
savo Kongreso partijos pasitikę 
jimą Indira Gandhi vis dėlto 
specialiais rinkimais šio mėne
sio prdžioje vėl pateko į Indi
jos parlamentą ir praėjusį pir 
madienį buvo jos grįžimas į 
parlamentą, bet prasidėję ap
lodismentai tuojau buvo ap
kurtinti valdančios Janita par
tijos atstovų ir komunistų 
frakcijos protesto šūkavimo 
audros.

Tokių šūkių kaip “Skunks! 
Žudike! Eik lauk!” lydima, ii 
nužengė į parlamento priekį ir 
opozicijos sekcijoje atsisėdo į 
kėdę pirmoje eilėje.

ir šiandien gali pakenkti krašto 
pramonei ir transportui. 

Juozas Skorukskas, Altos iž
dininkas. ir dr Jonas Valaitis. 
Altos vicepirmininkas, dalyva
vo XIV social demokratų tarp
tautiniame suvažiavime Van
couver}’ Kanadoje, lapkričio 3-5 
dienomis.

Po antro pasaulinio karo at
sikūręs socialdemokratų inter- 
nationalas, 1951 metų Frank
furto deklaracijoje griežtai pasi
sakęs prieš komunistinę dikta
tūrą ir rusišką kolonializmą, tų 
principų neatsisako ir toliau už 
juos kovoja.

Plačioje trijų dienų progra
moje, kurioje buvo svarstomos 
įvairios pasaulio ekonominės ir 
politinės problemos, viena die
na buvo paskirta žmogaus tei
sių klausimui.

Estų socialdemokratų parti
jos pirmininkas išeivijoje Jo
hannes Mihkelson, kalbėdamas 
visų trijų Pabaltijo valstybių, 
lietuvių, latvių ir estų, vardu 
specialioj rezoluejojc iškėlė šių 
kraštų okupaciją, šiose tautose 
vykdomus žmogaus teisių pa
žeidimus ir Pabaltijo valstybių 
teisę į nepriklausomybę.

laužymą. Netrukus prezidentas 
Sadatas pareikalavo, kad būtų 

t nustatytas laikas Palestinos 
klausimui spręsti ir kad tas 
klausimas būtų įrašytas Į taikos 
sutarti su Egiptu. Izraelis griež
tai atsisakė tokį paragrafą įra
šyti i r pastatė visą eilę kitų rei
kalavimų. Pats svarbiausias, Iz
raelis atsisako nuo principo, kad 
jis privalo atiduoti visas žemes 
Jordanijai. Jis griežčiausiai at
sisakė atiduoti Jeruzalę, kurią 
paskelbė Izraelio sostine.

Prezidentas Carteris pareiškė, 
kad jis tuojau susiimoriąs su 
Egipto' prezidentu ir pranešiąs 
jam. kad Izraelis pasižada įrašy
ti į taikos sutartį paragrafą, ku
ris juos įpareigos iki 1979 metų 
pabaigos aptarti ir duoti Pales
tinai autonomiją. Tuo reikalu ' 

i privalo būti pravesti kairiajame 
Jordano krante ir Gazoje rinki
mai. Tuo reikalu Izraelis priva
lės susitarti su Egipto ir vietos 
gyventojų atstovais. Preziden
tas, tikšleai nežino, bet jam 
atrodo; kad, fc£ifrto * pr&Jftfentas 
apsvarsieš * •šfliafclkūsimą'.:‘ su
tiks pasirašyti' laikos sutirti, 
^’izraėlio taikos’deMgarijos vir
šininkas pareiškė, kąd preziden
tas, padalas, pasitaręs,,su arti
miausiais bendradarbiais^, pri
ims amerikiečių pasiūlytą kom
promisą ir sutiks tęsti pasitari
mus, taikos sutarčiai baigti ir 
taikai pasirašyti. Jeigu Egiptas 
priims šias Izraelio kabineto pa
darytas nuolaidas, tai netolimoj 
ateityje taikos sutartis gales 
būti pasirašyta.

JERUZALĖ, Izraelis. — Pre- 
m i j eras Begin pranešė spaudos 
ir radijo atstovams, kad Izra-j 
elio vyriausybė svarstė sekreto
riaus Vance pasiūlytą kompro
misą Palestinos klausimui iš
spręsti. Beginąs pasakė, kad jis 
jau kalbėjęs su pačiu preziden
tu Carteriu ir jam pasakė, kad 
Izraelio kabinetas, plačiai apta
ręs šitą klausimą, nutarė priim
ti Amerikos pasiūlytą kompro
misą Palestinos problemos klau
siniu. Pastebėjo, kad Izraelis 
priims kompromisą, jeigu jį E- 
gipto vyriausybė priims.

Begino vyriausybė David vą- 
’sarvieLėje. Jui v.o -pasižadėjusi 
duoti Samarijos arabams auto- 
nc'miją, o vėliau pasižadėjo prie 
tos srities prijungti ir Gazos sri
tį. Vėliau pats Beginąs pakeitė 
savo planus, nutarė sustiprinti 
Samarijoje įsteigtas Izraelio ko
lonijas ir pareiškė, kad susitari
mas kairioje Jordano kranffn 
spręsti galioja tiktai 30 dienų. 
Jeigu per. tą laikaisita^klausi- 
mas nebus išspręstas/ Tat ^zrai f * i ■ į ’ ’ < •’ t i > • ■

elis Palestinos klausimą ki
taip spręs. * , . 4 4

Izraeliui pasiuntus daugiau 
kolonistų į Samariją ir sustlprį-, 
n us ten- j a u v ėi k treias; ra eli t ų 
naujai’įsteigtas -kolonijas, sek
retorius Vance tuojau įspėjo 
Beginą ir Dajaną, kad jie nesi
laiko David stovykloje aptartų 
ir Washingtone ’pasirašytų pa
sižadėjimų. Pats prezidentas 
Carteris labai rimtai įspėjo pa
tį Beginą ir kitus Izraelio kabi
neto narius apie pasižadėjimų

J- SKORUBSKAS BUVO SOCIALISTŲ
KONFERENCIJOJE VANC0UVERE

TARPTAUTINEI KONFERENCIJAI PIRMININKAVO VOKIE
TIJOS SOCIALDEMOKRATU PIRMININKAS WILLY BRANDT

Panašias rezoliucijas įnešė 
vengrų ir čekoslovokų social
demokratų atstovai išeivijoje. 
Lenkų socialdemokratų atstovas 
savo kalboje iškėlė kylančią len
kų tautos opoziciją prieš vietinį 
komunistinį režimą ir sovietinę 
okupaciją.

Šiame socialdemokratų suva
žiavime dalyvavo atstovai iš 67 
valstybių, atstovaudami Euro
pos, šiauri , Amerikos. Pietų 
Amo:: ,s, Australijos, Azijo’s ir 
Afrikos kraštams.

Suvažiavimui pirmininkavo 
buvęs Vakarų Vokietijos prem
jeras Will v Brandt. Atstovu 
tarpe buvo visa eilė dabartinių 
ir buvusių premjerų, žymus 
skaičius plačiai žinomų politikų 
iš Europos, Vidurinių Rytų, Azi
jos ir kitų kontinentų.

ALTO Inf.

— Prancūzų vyriausybė paty
rė, kad Ispanijos pilietinio karo 
metu daugelis paregūnų nešeigė 
korektiškai, ėmė kyšos ir patai
kavo diktatoriui. Dabar jie pri
valės aiškintis teisme.



Petrai Veršeli*

16 Vasario Gimnazijos mokiniė išvyka
šių 1978 m. Vasario 16 gim-jpas - kunigaikštis buvo vienas; 

1 *“•* iš septynių kunigaikščių, kurie 
rinkdavo imperatorių.

Šiais laikais Trieras turi apie j 
110.000 gyventojų ir yfa dide
lis susisiekimo centras. Taip pat ’ 
jame yra uostas prie Mozelio! 
upės. Trieras atc rajono soeti-1 
nė ir katalikų vyskupo reziden
cija. Miestu yra universitetas ir 
katalikų teologinė aukštoji mo
kykla.

Pirmoji įžycioji vieta, kuri 
buvo aplankyta, buvo imperato
riniai termai. Termai yra loty
niškas žodis ir reiškia maudy
klės. Ketvirtame šimtmetyje se
nieji Barbaros termai impera
toriui pasidarė per maži. Todėl 
jis liepė statyti naują ir didelį 
maudyklių pastatą netoli impe
ratoriaus rūmų. Maudyklių pa
statas buvo 140 nų pločio ir IdO 
m. ilgio. Jame buvo karšto ir 
šalto vandens maudyklės, pirtis 
ir sporto rūmai. Maudyklių 
statas viduramžiais buvo 
griautas, dabar egzistuoja 
griuvėsiai.

Po kelių minučių prieinama 
Konstantino bazilika — Auri 
Palatina. Bazilika buvo statyta 
ketvirtame šimtmetyje ir yra 
milžiniškas salės pavidalo pas
tatas, 67 m. ilgio, 27 m. pločio 
ir 33 m. aukščio. Joje buvo im
peratoriaus Konstantino sostas. 
Dabar bazilika yra Triero evan
gelikų parapijos pagrindinė baž
nyčia.

Per mieste centrą ir per iste
rinę turgaviete pasiekiami ši
auriniai miesto vartai — Portą 
Nigra (Juodieji vartai). Juodie
ji vartai, statyti antrame šimt
metyje, yra didžiausi išlikę ro
mėniški vartai Vokietijoje. Jų 
dydis: 36 m. ilgio, 22 m. pločio 
ir 30 m. aukščio. Vienuoliktame

nazijos evangelikų mokinių* 
metinė išvyka įvyko paskutinį 
ruksėjo sekmadienį. Ir šiais me
tais ją suorganizavo ir Pravedė 
veiklusis gimnazijos evangelikų 
dvasios vadas kt.n. Fr. Skėrys.

Ankstyvą rugsėjo' 24 rytą vi
si ^ekskursijos dalyviai susėdo 
į autobusų. Kelienis tikslas —• 
Triero tariam?.: Tryrc miestas. 
Triere ekskursantus sutiko Vin
cas Martuscvičius, kuris išvy
kos dalyviams mielai vadovavo, 
aplankant miesto įžymybes.

Vincas Bartusevičius yra bu
vęs Vasario 16 gimnazijos mo
kinys ir jos abiturientas. Vėliau, 
baigęs studijas magistro laip
sniu, jis eilę metų mokytojavo 
lietuvių gimnazijoje ir buvo jos 
reikalų vedėju. Nuo 1974 m. 
Vincas Bartusevičius yra vokie
čių gimnazijos mokytojas Witt- 
licho mieste (netoli Triero). Jis 
yra labai veiklus Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenės veikėjas, 
taip pat aktyvia: prisideda ir 
prie PLJK Vokietijoje ruc'šos.

Pirmiausia Vincas Bartusevi
čius visus spuažindino su Trie
ro reikšme ir istorija, vėliau, 
jam vadovaujant, buvo aplan
kytos svarbiausios istorinė vie 
tos.

Trieras yra pats seniausias 
Vokietijos miestas. Jis yra įkur
tas pirmame šimtmetyje prieš 
Kristų “Augusta Treverorum” 
vardu. Trečiame ir ketvirtame 
šimtmetyje '’Trieras buvo Ro
me's imperijos rezidencija, ir ja
me valdė šeši imperatoriai, kol 
imperatorius ^Konstantinas per 
kėlė rezidenciją j Byzanciją. Vi
si svambiausi,’istoriniai pamin. 
klai *yrji statyti tais laikais.' Ir 
vėliau, pirmosios Vokietijos im
perijos laikais, Trieras neprara'

pa
su, 
tik

do sa^^arikšmės.-Trierp.vysku- amžiuje Juoduosiuose vartuose
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Vasario 16-sios gimnazija is parko pusės

gyveno vienuolis Simeonas. Jam.stiliaus, statyta tryliktame šimt- 
mirus, iš Juodųjų vartų buvo 
padaryta šv. Simeono bažnyčia 
su vienuolynu. Tik devyniolik
tame šimtmetyje buvo bažny
čios priestatai pašalinti ir isto
riniai variai restauruoti senoje 
formoje.

pa- 
ap-

metyje. Ji yra įdomi savo ne
įprasta kryžiaus forma. Bažny
čios centre yra pagrindinis al
torius, galuose koplytėlės.

Paskutinis romėnų laikų 
statas, kurį ekskursantai
lankė, tai amfiteatras. Petro

Šv. Petro katedra yra Vokie-’kalne pirmame šimtmetyje bū
ti jos seniausia vyskupinė bažny- vo iškasta 75 m. ilgio ir 50 m. 
čia. Imperatoriaus Konstantino pločio arena.
motina Elena krikščionių para-* Joje galėdavo apie 25.000 
pijai padovanojo savo rūmus. 
Jų vietoje 336-348 metais buvo 
pastatyta ši senoji katedra, prie 
kurios šimtmečių bėgyje buvo 
pristatomi įvairūs priedai, kaip 
pavybdžiui vakariniai bokštai 
vieuoliktame amžiuje. Katedros 
pasididžiavimas ir jos žymiau
sia relikvija yra Kristaus neda
lintasis apsiaustas (žr. Jn. 19, 
23-24: Pasiėmė ir tuniką. Ji bu
vo bė siūlės, nuo viršaus iki apa
čios ištisai megzta. Todėl jie ta-s 
rėsi: “Neplėšykime jos, bet ver
čiau meskime burtą, kam ji 
teks.” Taip išsipildė Raštas: “Jie 
drabužius mano dalijas, meta 
dėl mano apdaro burtą.). Tūk
stančiai maldininkų kasdieną 
praeina pro šį apsiaustą. Visiš
kai šalia katedros yra Švenčiau
sios Mergelės bažnyčia, gotikoj I

žiūrovų matyti gladijatorių ko
vas savo tarpe ir jų kovas su 
plėšriais gyvuliais. Tikriausia 
pirmaisiais šimtmečiais čia yra 
ir daugelis krikščionių mirę 
kankinio mirtimi Amfiteatre 
taip pat būdavo statomos dramos, 
ir komedijos. Triero amfiteatras 
yra vienintelis Alpių kalnyno 
šiaurėje, pagal didumą iš 71. iš
likusio amfiteatro jis užima de
šimtą vietą.

Tačiau ne vien gražių istori
nių paminklų tenka Tnere ma
tyti. Triere yra gimino namas 
to žmogaus, kurio mokslas apie 
trečdaliui mūsų planetos gyven
tojų atenšė nelaisvę ir tikėjimo 
draudimą, kurio mokslas mūsų 
tautai atėmė nepriklausomybe. 
Karolis Marksas gimė 1818 ge
gužės 5 Triere. Jg gimimo na
mas dabar priklauso Vokietijos 
socialdemokratų partijai, ir ja
me yra įrengtas Karolio Mark
so muziejus.

V ėlyvą popietį atsisveikinę 
Vincsu Bartusevičium išvy
kos dalyviai susėdo į autobusą 

: ir išvaižiavo namo. Nuotaika bu
vo gera: autobuse skambėjo’lie
tuviškos dainos. Visi buvo dė
kingi už gražią ir įdomią kelio
nę. Ta proga visų ekskursantų 
vardu reikia nepavargstančiam 

L išvykų organizatoriui kuh. F r.

ĮVAIRENYBĖS

“Pieno ir Gyvulių Ūkis” 
(1937 m. Nr. 5) rašė, kad 1932 
metais Bukovinoje (Rumunija) 
buvo nupirkta paršinga jorkšy
rų veislės kiaulė, kuri atsivedė 
7 paršelius. Vienas jų buvo iš
augintas gerose šėrimo sąlygose 
ir 1935 m. jis svėrė 680 kg. Jo 
išmieros buvo tokios: aukštis 
keteroje 112 cm., aukštis kry
žiuje 117 cm., kuro ilgis 228 cm., 
krūtinės apimtis 223 cm., kakle
apimtis 203 cm. Laikraštis pa-tkarą vaidinta Miko Petrausko 
stebi, kad, tur būt, pats didžiau-] surežisuota jo paties opera BL 
sias ir sunkiausias jorkšyras vi-Irutė. Seimas baigtas šeštą va- 
same pasaulyje. karą dideliu balių.

Įdomu, į kokią rūšį anglai bū-1 Atstovų atvyko 63 iš 34 kole
tų paskyrę tokį bekoniuką? . .........  °° 1

VYTAUTAS ŠIRVYDAS

VIDINĖ ĮTAMPA SUSIVIENIJIME
.vėliavą Seimui įteikė ir breok- 
I lynietis Vincas Struogis. šią vė- 

27-to Seimo nutarimą apjun- B Seimag padovanojc- Tėvy-

(Tęsinys)

gti Centro sekretoriaus ir iždi
ninko vietas narių referenda- 
mas priėmė 946 balsais prieš 
406, bet pasirodė, toks nutari
mas nėra legalus. Kitu referen
dumu nariai pritarė Seimo nu
tarimui Seimus šaukti kas an
trus metus.

Tokiu būdu 28-tas Seimas 
Waterbury, Conn., kuris posė
džiavo šešias dienas 1914 m. ge
gužės 25-30, buvo pirmutinis 
Susivienijimo Seimas. Jį suruo
šė vietinė 11-ta kuopa, jau pa
buvusi audros paukščiu organi
zacijos istorijoj. Iškilmingą 
priešseiminį banketą, tačiau, su
ruošė vietinė TMD 5-ta kuopa. 
Ši draugija posėdžiavo vakarais 
po Susivienijimo posėdžių. Pir
mą poseiminį vakarą TMD kuo
pa suruošė prakalbas. Trečią 
vakarą S LA 11-ta kuopa suren
gė koncertą, kurio programą iš
pildė Bostone muzikos konser
vatoriją įkūręs Mikas Petraus
kas ir jo mokiniai. Penktąjį va-

Jnijų ir 38 kuopų. Organizacija 
turėjo 196 veikiančias kuopas, 

pranešimu, M°terų buvo penkios. Delegatų 
1948 m. vienoje New Orleans Ii- ^rpe buvo: B. K. Balutis, M. J. 

Damijonaitis, Jonas Tareila, J. 
O. Sirvydas, Petras Mikolainis, 
Jonas Sekevičius (Sekys), Vin
cas Ambrazevičius, Stasys Ge
gužis, Antanas Ivaškevičius (I-

Remiantis

goninėje mirė 750 svarų sve
rianti moteris Betty Horell. Į li
goninę ją nešė astuoni vyrai ir 
ji gulėjo dviejose sustumtose 
lovose. Su savo vyru ji gyveno 
bute, L_____ ___  _______
specialios durys. Ji buvo ištekė- 
jusi 1942 m. Kaip pareiškė jos 
vyras, vedybos įvykusios iš mei
lės, praėjus trims mėnesiams 
nuo susipažinimo.

£
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Savings Plan at work a little Is set aside from ecch 
paycheck to buy Bonds. Regularly. Autoniadcriiy.

That way, you’re making a real investment ia 
your future. And in America s, too.

So buy United States Savings Bonds.
? Right from the start, its been an equal

Molly Pitcher loved her husband
So much so, that when he went into betde 

-taring die Revolution,she did too. Right by his side.
Then one day, while loading cannons, he was 

IcSedby a British bullet
Molly knew the time had come to take ’ 

ssxk in her country. So she picked up 
■where her husband left off And when 
the smoke cleared, America had a 
jaew victory and a new heroine.

Today, when its time to take ___
/took in their country, Americans rT 1 
hujr U.S. Savings Bonds. i rt KC

■' . "When you join the Payroll

kuriame buvo iškirstos jvas)’ ^Tarnas Astramskas, K 
jVarašius, Tarnas Paukštys, Jo
nas Žemantauskas, A.: J. Povi- 
laika, Petras Sarpalius, Petras 
A. Dėdynas, ir kiti. Buvo dari 
nūs būrys senų velkėj y ir jaune
snių naujų' žmonių. Šeinio: pi/- 

Kaip rašė “Mintis” (1949 m. mhiinku išrinktas Stasys Gėgu- 
Nr. 27), Memmingeno stovyklo-jžis 34 ba)sais (prieš K. Gugj su 

10). padėjėjuFonas? Tareila 37 
balsais :(priėš 'KAGugį: su 21)1 
Sekretorių vien balsiai- išrmktas- 
V. K? RackaldskaXTtūriš^ačrsK 
šė Joną Sekęviįių-Sekį ^ip^^ 
dėti.

T ėvynės ’ * r edaktbriuš Ir Cei? * 
trd sekretorius; jų abifcją vardu 
įteikė Susivienijimui tffitih^W’ 
liavą, pagamintą-pagal dr. Joni? 
Basanavičiaus nūrodririus: Wy 
tis raudoname lauke; Tolygią

j e gyveno Latvi jos lietuvio Mi
lašiaus šeima, iš H asmenų. Ja 
sudarė tėvai ir devyni vaikai; 
Visi galvojo, kad šiai gausiai šei
mai bus sunkiausia išemigruoti 
iš Vokietijds. Bet jiems nusišyp
sojo laimė ir jie vieni pirmųjų 
išemigravo į Ameriką, nors ten

Skėrui pasakyti didelį ačiū už 
šių metų kelionę.

Į ;BALZEKAS MOTOR’S į
j 4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515 |
< Seniausias aulčrndbitių pardavėjas lietuvis r

Vofare 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

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savvaguiarty! 
3? 1 z. o/ ^<\

sea us for 

financing.

AT OUR LOW RATES

——' v—uc* avIWhM b. a.ę f/.VTlVCU

deeded. Bondi can be cashed at your bark. In

J^Ąmerica

and 
Compounded 

Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES 

EARN UP TC 7V<%

2212 WEST CERMAK ROAD

PtTXM KazaMacskas, FrmJenf

HOURSi Mon.Tue.Fri.9-4

CHICAGO, ILLINOIS 6C&£
Phonet Virginia 7-7747

Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO RND SUBURBS SINCE 1905

nės Mylėtojų draugijai.
Šiame Seime atgijo Prieglau

dos namo idėja: namo reikala
vo 20 kuopų. Seimas nutarė: 
“Prieglaudos namas yra Ame
rikos lietuviams būt nai re’ka
linga įstaiga” ir išrinko liks 
narių komitetą, kuris ta įstaiga 
rūpintųsi. Patarė iki rugsėjo l 
sudaryti planą sukelti reikiamą 
kapitalą.

Seimas išrinko dr. Joną Šliū
pą ir dr. Jc'ną Basanavičių Su
sivienijimo Garbes nariais. Pat
virtinta ir referendumu išrink
toji Pildomoji Tarybai

prezidentas • Pranas Živat- 
kauskas (Scranton, Pa.), ga< 
vęs 1,320 balsų (prieš Jono V. 
Liutkausktf 463 ir Jono tareilos 
320).

viceprezidentas: Petras iįlko- 
lainis (Brooklyn; N. Y.) > gavęs 
871 balsą (prieš J. O; šfriydo 
720, ir M. Bridickio 492). ;

sekretorius: Anicetas -B. §trL 
maltis (New York, N.Y.), gavęs ; 
1,726 balsus (priėš M. J. Vokie
taičio 192 ir Ą. LesniausKo 133) .

iždininkas: Tarnas Pauįęįfys 
(Pittston, Pa.), gavęs 886 bdlsūs 
(prieš Jono Skritulskio 877 ir 
Kazio Brazio 346). ' . ; .

iždo globėjais: Kazys Vara- 
šius (Pittsburgli Pa.).,, gives ., 
1,089 balsus ir Tarnas. Astram- . 
skas (Philadelphia* Pa.^,. ^rvęs 
829 balsus .prieš Viųco {Ambra
zevičiaus 827, į %^y.ŽaJn^aičio 
677, J. Vnukąųsl;o 
kapetrio 285 balsus). .

Daktarasriyvotgįaš! 'dr.^lJonas 
Šliūpas (Scrąiįt^,:j;Pa/)’?ga^s 
1,167 balsus^ (prieš £r. T. 
trušaitienės,5JL ir dr. ,R^
kauske- ^7Š);: u^ 'Xri£bai►!

Tarp> kitų-šioiSėhmi sddrštB-r/ 
tų klaiisimv . huvo.riH^LieiWo^L 
savyvaldos/T.klajjainri^-karfhlb, 
“jx> /išdamiųildi^ugjjų^l ftdiriteib 
Težoincijab TAdklĖjimuib-^į^s t

- _tauf

•S^iĖ
^rinkti yįi^jVdiSŠ^

Rusijoj ^Durrife;
Su įiasv'eiKffimaisL^iiųįii į

ir neturėjo jokių giminių. Vie
nas geraširdis amerikietis buvo 
išrašęs rievardiiię garantiją su 
sąlyga, kad ja emigruotų šeima 
su 10 vaikų. Tokios šeimos vi
soje IRO eirijoje neatsirado. Ga
rantija atiteko Milašių šeimai 
Tai skaitlingiausia šėirifa, iš
emigravusi į Ameriką.

♦ * *
“Žiburių” pranešimii (1949 

m. Nr. 55), seniausias iš Vokie
tijos į Ameriką išvykęs lietuvis 
buvė’ Juozas Grinčius, 83 mėtį 
amžiaits. Jis išvyko iš Ingolstad- 
to lietuvių stovyklos 1948 metų 
pabaigoj. Mirė Dayfone 1940 m. 
gegužės 24 d. V. Vytenietis

ežaioso,
ir fcuė-

I Sefmas prjd^jtT’TanU^jĮ’deiltų

Stop iKfhinį eYf^rttal 
vaginal, rectal and oUrėr s*in 
cbnditioh'S' Doctor flhd 1?V$n 
severe itchihg can 
with a special drug You can-r.. 
how gėt this ahti-ifeh 'drug 
ifigredle^tWfh nb pr^c^piidn 
in BiCOZENE*. USe’#6ty'#5'- 
directed. The medically p/pven 
crem’e’ for T"1' “ 1 ’““
itch 1 rig. 1 .BiCOZELXfc.

last ytAA 1X0 H>*oov 
AG* GHFLOee* MTWtW 
TMt or f K
WtRt <11x10 vr MOTO® 
YTM1CJX* *4 U. S. 
CMKRtrS M. UAYTSZ

ęr TMf CWCAX

TO M TBP^CJajjlV A£«t 
*oc cmildrir mow TMirr 
•CMOOL IS M tIS$J£N
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IT,ŠAFO’'I^G! .os pareigūnai. Iš jų gauti 
ki sveikinimai: Senatoriai

IŠ AMERIKONIŠKOS SPAUDOS 
PASISAKO PRIEŠ KNYGĄ, 

SOVIETU S-GOS PROPAGANDA
(Tęsinys)

Aprašoma popiežiaus Jono 
Pauliaus II į pareigas įvesdini
mo iškilmės. Paminėta, jog ir 
lietuvius lietuviškai pasveikino.

Audiencijoje lenkams popie
žius kalbėjęs apie švenčiausias 
Lenkijos vietas, čenstachavą ir 
Aušros Vartus, pastebėdamas, 
jog pastaroji šventovė esanti so
vietų rankose. Klausytojai susi
jaudinę ir verkė Popiežiui kai 
bą baigus spontatiškas chorą* 
užtraukęs “Sto La t” — gyvenk 
šimtą metu!

Laisvu vertimu atpasakojau, 
bet verta Pacituoti anglišką tek
stą: ‘*The pope spoke in inti
mate tones to' his own. He made 
reference to Poland’s most sa
cred places, Czestochowa and 
Ostra Brama, which is now in 
Soviet hands. They began to 
weep, silently. Amid the wooded 
chairs, the heads were bent, the 
tears flowed.”
' “When he finished, there was 
a spontaneous chorus of the 
Polish song, “Sto-Lat” — “may 
you live a hundred years”.

:yi; -( Iš lietuvių spaudos
- Pąugelis r lietuvių laikraščių 

džiūgaudami išspausdino žinią, 
kad popiežius lietuviškai svei
kindamas lietuvius broliais pa
vadino ir palinkėjo būti laimin
giems jir: ištikimiem s Kristuje, ir 
kadt pasisakė^ jog pušė jo šir
dies -yra Lietuvoje!Tik Keleivis 
iš ^spausdino r pastabą, jog toji

šir- 
pa-|

An ARAB
VSOAANi S rOs-S HER 

respect toward apepso*
JY TURNING HER BACK
BEITAS SPOKEN TO ...

.N 192.9. * V’.w.kiP)
A HC riuocM FoR i-TYEP.RJ

v/PS INSURE Fa? $20.00-0 >
> -fr.č HAM IS KfPT įsi A ■—

FlR£?nOCr S-S’" 3 ’

I popiežiaus kalba apie pusę 
Jdies pirmenenti Pilsudskio
geidavimą, kad jo širdis būtų 
palaidcla Vilniuje, - taip ir įvy
ko. “Laikas parodys, kuria pra-į 
sme popiežiaus manyta ir savo^ 
širdį - ar, tiesa, bent pusę josį 
— esant Lietuvoje’’, — Keleivio’ 
žodžiai.

Praėjus 
popiežiaus 
guracijos 
savaitraštyje (No. 43) pastebė-j 
jau rašinį, esą: “Kalbėdamas’ 
lenkiškai ir paliesdamas Dievo! 
Motiną Mariją, Jdnas Paulius!
II prisiminė dvi šventoves — 
Čenstachavos ir Aušros Vartų, 
bet nutylėjo, kda pastarieji yra 
Vilniuje, kuris dabar nepriklau
so Lenkijai”.

Taigi, Tėviškės Žiburių žinia 
skiriasi nuo Mary McGroy tvir
tinimo, jog popiežius kalbėjo 
apie Lenkijos šventoves, o kai į 
apie Lenkijos šventc'ves kalbėjo, 
tai popiežiui nė nereikėjo saky
ti, jog Aušros Variai yra Vilnių-{ 
je, nes ir taip lenkai verkė. Tuo^. 
labiau nereikeio aiškinti, kuri, ’ ,x. „

. v tt A-. y j - bonas. Pagerbti DLOC3 ncTAn V r* r»r n > Ijnrianrfi , «-

i ji ir perstatyti DLOC steigėjai/ svečius tęsė DLOC veiklos apž-
• buvę ir esantieji pirmininkai. į valgą nuo Įsikūrimo iki šios die- 

. ... t i •• , Steigėjai: Feliksas Motuzas ir nos. paliesdamas prieš 35 metus
U.IVf.lja *ra .!n'.13OS '>S*UP° Elzbieta Paurazienė. Pirminin. įsteigėjus ir veikėjus: Feliksą Mo 

xa oje, lezi jojančio om jta£. jonas Gaižutis, Alfonsas ■ tuza. Elzbieta Pauraziene, Matą

k ei etai savaičių po 
Jono Povilo II inau- 
tik Tėviškės Žiburių

<=vįE ZĄ.gągcSY SAUSAGE-
EVER MADE V7EVSHEO 

88S lbs. ako was 
more: tmam 3- 

W/zCx loaks? 2
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šokiai. Publikos buvo apie dv 
šimtu pilnutėlė salė, pritruko 
net sėdimų vietų.

Jubiliejaus progai buvo išleis 
tas astuonių lapų leidinėlis, ku
riame buvo aprašyta per 35 me 
tus Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centro veikla, organizacijų 
ir pavienių sveikinimai ir linkė 
jimai. Leidinėlis paįvairintas 
nuotraukomis iš veiklos įvykių. 
Leidinėlį paruošė Antanas Bu
kauskas talkinant Antanui Vai- 
tėnui ir Juozui Leščinskui. Rei
kia skaityti, kad Jubiliejus pa
vyko labai gerai. D. L. O. C. Vai 
dyba dėkoja visiems atsilankiu
siems. spaudos darbuotojams, 
radijų valandėlėms, meninės pro 
gramos atlikėjoms, paskaitinin
kui D r. Kaziui Karveliui, pro
gramos pravedėjai V. Vaškely- 
tei ir visiems valdybos nariams, 
kurie tik kuriuo nors būdu prie 
ruošimų darbų prisidėjo.

Ant. Sukauskas

Danald W. Riegle ir Robert P. 
j Griffin,
J. Blanchard ir John D. Dingell 

1 atsiuntė sūnų D. Dingel, kuris 
pasveikino gyvu žodžiu. Raštu 

; sveikino Detroito miesto Majo- 
> ras Coleman A. Young ir Ameri 
j kos Lietuvių Tarybos pirm. Dr. 
į Kazys Bobelis. Buvo pakviesti 
į latvių ir estų atstovai: Janis 
i Kukanis ir estų Raymondas Tral 
la, jie pasakė kalbas.

Sveikino Detroito organizaci- 
i jų atstovai: Jonas Kriščiūnas — 
1 ALB Radijo Klubo vardu, Algis 

■ Zaparackas LM Radijo valan
čios vedėjas. Rožė Ražauskienė, 
i Balio 76 Sk. pirm., Altas Šu- 
| kys švyturiuo jūrų šaulių Kp. 
i pirm., pasmerkdamas organiza. 
Į ei ją. kuri kaišioja į D. L. O. C. 
ratus šakalius. Jurgis Mikaila, 

j Ateitininkų Sendraugių pirm., 
j Vincas Tamošiūnas, St. Butkaus 
Šaulių kp. pirm., teis. Stasys Ši- 
moliunas kurėju Savanorių var
du, Stasys Garliauskas Žurnalis 

o publika po kiekvienos} tų Detroito Sk. pirm. Raštu svei 
Ikino Jonas Švoba, Tautinės Są- 
I jungos Sk. pirm.; Kristina Dau 
gvydienė, Birutininkių pirm..; 
Jonas Asminas, Skautų Baltijos 
Tunto tuntininkas; Dalė Gilvi- 
dienė, Gabijos Tunto tuntinin- 
kė; Vincas Tamošiūnas, St. But 
kaus ‘šaulių Kp. pirm, ir įteikė 
DLOC pirm. Adv. Raimondui 
S. Šakiui knyga, Lithuania, The 
Outpost of freedom.

Perstatytas svečias-kūrėjas 
savanoris Jurgis Kiaunė is New 
Yorko. Viskas nepaprastai sklan 
džiai ėjo, nebuvo kada nuobo
džiauti. Viskas vyko protarpiais 
grojant švelniai muzikai.

Po užkandžių pašnekesiai ii

kon gresm anai: J ames

Ftrr? CN *TPE TAP 
Or A
CPH uGHT rrvATrt
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f) Fu2 i m LArtCASH&fl
įEUGLAjCD. TPE2E ts SKUMK

ukh a Cow::1

Detroito Lietuviu Organizacijų Centro 35 mėty 
sukakties paminėjimas

Minėjimas įvyko lapkričio 11 nas Polteraitis. Ignas Skirgau- 
d. Bronze Wheell restorano gra-1 das, Rapolas Valatka ir Kazys 
žioje salėje Dearborn Hts. Mi- (Veikutis. Baliui vadovauti pak- 
nėjimą pradėjo adv. Raimondas' viesta Dloc V-bos narė Vitalija * 
Sakis.* D. L. O. C. pirm. Invoka- ’ Va.škelvtė. 1'

i i
! ciją sukalbėjo kun. Kazimieras j DLOC veiklos 35 metų apž- j 
i Simaitis, Šv. Antano parap. kle valgą apibūdino Dr. Kazys Kar- j

yra Aušros Vartai, kadangi pa-Į 
gal Vatikano nustatytą admini
straciją Vilniaus bažnyčios ir

zoje.
šiaip ar taip, lietuviškajai ka-

mirusie velis. Pasveikinės atsilankiusius į ?'............. i .. ____ ___ ... ..p

| | 
Nakas, Dr. Kazys Karvelis, Beri 
nardas Brizgys, Antanas Su- 

talikų vyresnybei bus paini pro- kauskas, Dr< Vincas Misiulis ir 
blema, jei popiežius eis tenkų dabartinis ilgametis pirm. adv. 
politikos kaliu, nes priešintis Raimondas Sakis. Visiems buvo 
popiežiui negalės, o taip pat no_

H1MTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

prisegtos tautinės spalvos rožy
tės, prisegė Izolda Černienė. Pir 
mininkai, negalėjusieji minėji
me dalyvauti: Marija Sims, Pra

ALŽIRO PREZIDENTO
INKSTAI SUGEDO

p MvUmmm 9*!1m polklv kny>9/ kuritt ptpuež M kokli 
KnytV Aptot* <r lontyM.
^3' AhlminŽrjif PokalnSkft, MES 0R1ŽTAMB. Įdmnūi jaunų dienų
- j;xi y atMzninimai fr įvykių bei vietų aprašymai, akaitomi kaip ro

mams. 367 psL KMna $3.
iĄ A. Fafcalni&ti^ METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykių pririminl- 

fr laiko įvykių Lietuvoje fr Vokietijoje aprašymai, snskfrs-

rėš prieš lietuvius lietuviais pa
triotais dėtis. Reikia sutikti su 
Keleivio prielaida, jog ateitis 
parodys, kuriuo keliu popiežius

Šimonį, Helan Baubi. Petrą Me- 
donį, Justiną Pilką, Dr. J. Joni- 
kaiti, Juliją Medinienę ir kitus 
veikėjus, taip pat ir dabartinius. 
Kalba buvo oratoriška, uždegan 
t, publikai patiko.

Po apžvalginės kalbos buvo me 
nine dalis. Pradžioje dainavo 
Regina ir Kristina Butkūnaitės, 
dabar kylančios Detroite daini
ninkės, sekančias dainas: Ąžuo
lų šlamesys, Sudiev mama. Pil
ki balandžiai, čigonių berniukas, 
Saulėtos burės ir Jau rytoj. Vi
sos dainos nuotaikingai nuskam

1 Dr. K«y» Grinių ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomai, 
V . - tW« yfrfelialA 338 p«L Kaina $6.00. Minkštai! virš. 

.V P?W* VacL mrSka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- 
r > aUA, 4 daili. 208 psL, Įrišta — $3,00, minkštais vir- 

teHadi — $2^)0; H daili, 225 pat, įrišta — $3,00. mlnkš-

Gra- 
$3.oe

1
. . _______ _____ $2.0$
< ftemĖte TemM » Tamriraltas, LIETUVIŠKASIS FAMARYS.

. v' . Pasinės fr Labguvos, apskritys su įdomiais aprašymais, Hiu- 
ifrsdjomis fr dokumentacija, 336 psL, kaina $6. 

KsatOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
pastalių buities romanas 292 puslapių. Kaina $3. 

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimad

POVILAS MILERIS, biognfijof bruožai 235
SXN

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALINA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSiMIHIMUS
Pr- A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1900 

metų įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienan ir susb 
rSpinimų. --------- -----------------------------------------

0r. A. J. Guste n — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grcčte 
Kietais viršeliais, vietoje $4 00 dabar tik 
Minkštais viršeliais tik____________ _______

D?, A. J. Gvtsen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą Dabar tik

$1.00

S3.C9

į

i

TeL HA 1-SIH

noe 
flip prt ufrisakyti p*štu, etriunfui eiki arbe monoy ordarf, pri< 
nurodyta* kalne* prideda nt 50c. per*li«nthr>« Ilia Morn.

173$ So. HALSTED ST- CHICAGO. ILL. StSCS

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienu lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lieto- 

privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis.

Kemčlmkat, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel- 
ttast Ltetnvų, bėgimą nuo bolševikų Ir gyvenimų tremtinių stovyk- 
šom Vokietijoje. 2?3 pat, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Jum** Kapečlnskasr IŠEIVIO DALIA. Atsiminima!. Išeivio Dalia 
Tn batftrali ankstesniųjų atsiminimų tasa. Tai yra Amerikoje beįri- 
kariančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorijv Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dot

ČIKAGIETĖ5 ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO* .LIFTUVO^ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje fr Palangoje. Vaizdus aprašymaL ką ji ten matė, kokias 
kalbas ordėjo fr kų jai žmonės pasakė. £5 paL $1-50. Yra taip pat

SATYRINĖS NOVėlėS. Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių noreliu. 19P pusL, kaina $2.

D. KuralHa, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Ao- 
tetrus pastabesni neapgixnu Inturisto fr agftpropo propaganda M

I fiNwrti

Frtf. F. Ftktririh. KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
„UOTAI. 175 pnL dokumeutooU IMorfnė ristfiji įpU prifrų Ifldmą. 
Kasiu IX W •<*»***

VTwcm LIUBLINO ŪMUOS SUKAKTIES PAKA1T9JK,
M p«L JulLsi tiJR,

B# fr Idti kHdbtfu yn
^AXUISMCXl, HALXTIO ST^ CHICAGO, ILL.

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

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkrišo medžiu šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda i gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. AugutfilfyH - ValčIOnlonA, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 126 psL Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina S2.00.
3. Butky Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL S1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. EiUų rinktinė. H5P 

psL Kaina $3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLODI - LIODI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 88 psl. $2.30.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai anie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5 00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Artano Baranausko

"Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00. —:
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 ps!. S1.0&
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl, $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii Ivrikns knv^a, 152 psl. $2 50
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl., $1.00.
13. Petras Sagstai, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
14. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 psl . $100
15. Elena Tutnlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50.
16. Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė, 180 psl. $3.00
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologija

" $1.00.
18. Adomas Jasai, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. S3 00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyt! i Naujienų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi.

55 psi.

LJ U A VU,

1739 So. Halsted Street, Chicago, minoh 60608

dainos šiltai paplojo.
Tautinių šokių ansamblis uNe 

ris” iš Windsoro, vadovaujamas 
Eleonoros tanevičiutės-Holms 
pašoko: Blezdinginį Jonkelį, Ab 
ruselį, čigonėlį. Aušrelę ir Suba

• tėlę. Pranešėja Rita Genčiutė. 
[ šoko labai grakščiai, publikai 
labai patiko ir šiltai plojo. Ste- 

: biuosi kaip iš tokios mažos lietu 
! vių kolonijųos sudarė tokį puikų 
j tautinių šokių ansamblį. Taip 
I nat norėčiau pabrėžti, kad Win
dsoro, tautinių šokių ansamblis 
vadovaujamas E. Stanevičiutės- 
Holms labai paslaugus, esant 
reikalui prisišaukiamas, pagar
ba mielai Eleonorai. Windsoro 
tautinių šokių ansamblis dauge
liu parengimų išpildo programas. 
Aukščiau atlikdavo Detroite pro 
gramas Windsoro mergaičių dai 
nininkių vienetas, vadovaujamas 
Valės Tautkevičienės. 7 
nepalankios situacijos DL. O. 
C. aš meninių pajėgų iš Detroi
to negaudavo, net ir Vasario 
16-sios iškilmingo minėjimo pro
gai. .

Po meninės dalies sugiedotas 
Lietuvos Himnas. Toliau sekė 
vaišės. Už D. L. O. C. pozityvią 
ir ilgametę veiklą buvo išgertas 
šampano tostas, šia iškilminga 
proga buvo pakviesti Amerikos

Žiniomis iš Alžiro, preziden
tas Houari Baumedienne sun
kiai serga inkstais ir jo gyvybė 
palaikoma inkstų pareigas at
liekančios kraujo valymo maši
nos Vien iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių skubos keliu atgaben
tos 4 mašinos.

Baumedienne. buvęs Alžiro 
partizanų, vadas, patapo prezi 
dentu po sėkmingo perversmo 
1965 metais. Prezidento padė
tis labai kritiška. Praeitą antra
dienį jis neteko sąmonės. Alžiro 
lyderiai jau ruošiasi kaip ir kam 
teks vadovauti pirmą kartą po 
1965 metų.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
TO( J. jasmins*, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuvtyklĄ 

i>el J-ts tprsįymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba. įražiai išleista. 
T>T l rCel XTūin* VI150 psL Kaina 32.50.

Or. Juczsi S. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijos 
xmn*73 n t* nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio fonmto. 142 
>&l, kainuoja $2.00. < i

Or. Juozai B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, storiniai DLK Vy> 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kalus $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanas įvairiomis progomis. fr 
kitas knyga* gaama įsigyti, įtrilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki u 
piniginę perlaidu

273* Salti Hxlited Street, Chleage, HL Mltt

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-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

8%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygeles sąskaitos
neša

Fed oraliniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

iVERSAL
1800 So. Hoisted St Chkogo, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

^telyta 1923 mrtili. T< 4X1-3070
Įatalgr* pietuota kiemu wtonx>Mllam* >otatytį
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V. KAROSAS

(KOMENTARAI)

[ei 'Vienti.

mi

(Bus daugiau)

dė lietuvių ir anglų kalbomis4 
“dokumentinę medžiagą” apie 
masines žydų žudynes nacių oku 
pacijos laikais, su tikslu su grisu 
ti (lietuvių tautos laisvės kovą 
ir jos politinius organus.

Dėl šios priežasties veiksnių 
nereagavimas į okupantų meta-

trofa' visiems politiniams veiks
niams ir bendrai Lietuvos lais
vinimo veiklai. Numatydami to
kį g^fimumą Lietuvos okupan
tai jau nuo ilgesnio laiko sklei-

GARSINKITE^ naujienose

.— Ispanijos karalius J u an 
Carlos išvyko į Meksiką ^oficia
liam vizitui. Premjeras Suaręz 
informavo ji apie dešiniųjų or
ganizuojamą demonstraciją.

Turėdama tai omenyje Lietu
vių Evangelikų Taryba jau 1972 
m. raštu įteikė ALTui pasiūly
mą, kad vietoje lietuvių evange 
likų kunigo pasiųstų Lietuvos 
kf mės rabiną, Kongrese skaity
ti invokaciją, 16 Vasario šven
tės proga. Tuomi būtų parodyta 
lietuvių išeivijos gera valia ir 
noras atnaujinti santykius su Lie 
tuvos kilmės Amerikos žydais.

ALTas tuo pasiūlymu nepasi
naudojo ir bendrai nedarė jokių 
pastangų surasti ryšių su Lietu 
vos kilmės žydais, kurių Ame
rikoje priskartomaiki. 200.000. 
Susidūrus su Lietuvos 1 'žydais, 
jie reiškė 1 nusistebėjimą, kad 
Amerikos lietuviai neradd^fėi-

džio nepajėgia ištarti. Be medicinos, Dr. Bobelis atidžiai 
studijavo ir tarptautinę teisę, kuri ALTo priešakyje laj. 
bai reikalinga. 1

Dr. Bobelio šešėlis labai didelis, bet jis negali atbai
dyti teisininką nuo kelių savaičių studijų, arba mokyto
ją nuo tarptautinės teisės. Ką per devynerius metus iš
moko ir darė Dr. Bobelis, gali atlikti visas pustuzinis' 
vyrų, kuriuos geriausios lietuvių organizacijos pasiuntė' 
Į ALTo vadovybę. Jeigu tik jis norės ir ryšis vieningai 
ir darniai dirbti, tai visi jam padėsime, kaip savo laiku 
padėjome ir kitiems pareigūnams. Padėsime visi, kurie 
esame ALTo vadovybėje, ir kurie iš tolo atidžiai sekame 
ALTo vedamą darbą. Jis rūpi visiems Amerikos lietu
viams.

Trečiadienis — ligonių lankymo diena, šioje 
ligoninėje ne kasdien galima lankyti. Ligoninė 
toli nuo Marchesterio. Atvažiuoti galima tik spe
cialiais autobusais, kurie kursuoja tik nustatyto
mis dienomis. ;

Gal todėl, kad už langų pliusakena lietus. Slau
gė sugrįžta, užrašo temperatąrą ant lentos, ka
bančios prie lovos galo. Ant stalo jau stovi van
dens dubenėlis. Kas gali, prausiasi ir skutasi. 
Kas pats negali, turi palaukti, kol atėjusi slaugė 
nupraus.

Balsas, kuris vakare paskutinis nutilo, da
bar iš ryto pirmutinis prabyla. Pyksta nesulauk- 
damas punsryčių.Bet rytinė pamaina mums atne
ša avižinės košės (porridge), duonos su sviestu 
ir “kiperių”, tai pusiau rūkyta ir vandenyje vir
ta silkė. Pusryčiams užbaigti, kaip visada, gau- 
name puoduką baltintos, saldžios arbatos. Kavos 
nesiūlė, vargiai ar anglai bei airiai jos čia ir 
gautų. ' ’_________

Nors pusryčiai nekokie, ir kai kam mažoki, 
bet už tai pietūs žada būti geri: bus tušintų ke
penėlių, bulvių su daržovėmis ir vaisiais.

Po pusryčių prasideda palatos apžiūra arba 
ruoša. Langų valytojai, šlavėjos ir slaugės—visi 
dirba suprakaitavę. Lovos naujai perklojamos. 
Mane išveža į Rentgeno skyrių, ten daromos ke
lios nugarkaulio nuotraukos iš įvairių pusių bei 
pozicijų. Taip pat ir plaučių nuotraukos.

Sugrąžimas palaton, randu ją sutvarkytą, 
kaip prieš kokią inspekciją. Kaip tuojau paaiš-

ALTas turi bandyti Lietuvos laisvės priešui užnerti kil
pą ir patraukti virvutę, bet jis negali pats žudytis. Ga
lėtų geru pirmininku būti naujai į ALTą atėjusieji, jie 
gali būti geri ir tinkami žmonės. Bet pirmininku negali 
būti tie, kurie patys veržiasi Jie tai daro savo asmeni
nei garbei, bet ne ALTo ir Lietuvos gerovei Į pirminin
ko kėdę besiveržiantieji ALTo pirmininkgu nebus, nes 
gins savę ir paties padarytas klaidas, bet negins ALTo. 
Pirmininkas turi ginti ALTo tikslus ir organizacijos 
žengiamus žingsnius.

mas. Padėtis iš pagrindų pasi
keitė, kai išvyką iš Lietuvos žy 
dai Izraeliu ar Amerikon ėmė 
kelti viešumon savo tautiečių ma 
sines žudynes,, inkriminuodami 
drauge tam tikrus lietuviškus 
veiksnius. a

Šiuo atveju protingiausia po
litika būtų siekti lietuvių ir’žy 
dų susitaikinimo, kad išvengus 
konfrontacijos. Tam uždaviniui 
geriausiai tiktų ALTas, kaip ąts 
tovaujantis pirmon ' eilėn sena-^ 
jai išeivijai, kuri nebuvo įvelta 
‘į bolševikų ar nacių' vykdomas 
žudinių, trėmimų ir teroro ofgL

Taip pasakęs eina prie 
kitos lovos. Tik vėliau sužinojau to pasakymo 
reikšmę: negadink orą.

Mr. Charnley palatoj pasirodžius, visos kal
bos palatoje nutyla. Kaip bažnyčioje prieš paky
lėjimą. Vyriausias gydytojas jis. Sustoja prie 
kiekvienos lovos, pasisveikina su pacijentu, pa
siteirauja apie jo padėtį ir pagerėjimą. Pasižiū
ri į bylą, į nuotraukas. Pačiupinėja, palanksto li
gonio kokį sąnarį ir duoda nurodymus šalia jo< 
stovinčiam gydytojui, savo padėjėjui. Tas tuo
jau pat tuos nurodymus ir bendrą ligonio ap

eiti.-Pora vi
cepirmininkų galėtų bįįti labai geri pirmininkai. Be to, 
pirmininko pareigas galėtų eiti visa eilė kitų ilgesnį lai
ką ALTė'dirbusių'’įvairių organizacijų atstovų. Jie 
orientuojasi, supranta pagrindinius organizacijos prin
cipus ir žino, kurdam tikslui ta Įvairių lietuviškų' organi
zacijų dauguma: susijungę ir dirba, naudingą- darbą. . ;

Ne visi ALTo žmonės tinka pirmininko pareigoms. 
Blogiausia su tais, kurie dar nespėjo kojų sušildyti, bet 
visomis jėgomis paskubomis ir per jėgą veržiasi į ALTo 
pirmininko kėdę. Pirmininkų negali būti žmonės, kurie 
neturi nuovokos apie ALTo vestus darbus ir siekiamus 
tikslus. Pirmininku negali būti lengvą liežuvį turintis 
plepys, kuris gali įtikinti, kad ALTas įkištų galvą į kil
pą ir patrauktų .virvutę. ALTas taip nedarė ir nedarys.

Septintą valandą vakare prasideda tikrą 
“invaziją”. Nors, oficialiai, kiekvienam pacien
tui leidžiama turėti tik du lankytojus, atrodo, 
kad čia, užmiestyje, niekas taip tiksliai nesilai
ko tų taisyklių. Kai kurie lankytojai, dėl tolimo 
kelio, nespėjo iš darbo parbėgti ir persirengti, 
nes aiškiai matyti, kad atvyko darbo drabužiais.

Lankytojams čia niekas kėdžių nepasiūlo, 
tad kiekvienas pats jas pasirūpina, kartais net 
iš kitos palatos.

Minint ka^ųięt -bolševiku trė* 
mimus ’Sibiran,' ktit' drauge su 
lietuviais į. gyv^iįĮįį-;vagęBiiis 
buvo -paįrąutiirjięak^iAtūk^ąn- 
čiai- žydit, 'iAJETSs įViiosaiAus

Politiniuose Amerikos lietuvių sluoksniuose labai 
plačiai kalbama, kad ALTa iki šio meto dar neturi pir
mininko. Konferencija pasibaigė prieš tris savaites, at
stovai išrinkti centro valdybon, išrinktieji posėdžiau
ja, organizacinis darbas eina toliau, kaip ėjo iki šio me
to, bet iki šios dienos ALTas dar neturi savo pir
mininko.

: Pirmininko dar nėra, bet organizacinis darbas eina 
visu smarkumu. Ruošiamas informacinis biuletenis, ku
riame suminėti organizacijos pareigūnų atliekami dar
bai, priimami atsiunčiami pinigai, mokamos sąskaitos ir 
anglų spaudoje taisomos mažai informacijų‘turinčių re- 
daktarių daromos klaidos. .

ALTo priešai pirmininko nešimą naudoja savo proz 
pagandai-Ilgaliežuviai net pranašauja, kad ALTo įtaka 
Amerikos lietuviui.tarpe silpnėja,, jeigu ji negali net pir
mininko išsirinkti. Pranašaujama, kad jie ir neišrinks 
pirmitimko/ mes• kiekvienas nori » pirmininku būti. Pir?- 
jy-ininka .-pareigoms»yra..daug. norinčių,,=bet, nei vienas 
negavo -reikalingo ybalsij - skaičiaus-.-- ALTo - priešai • sklei? 
džia’mela. kai'iie’-Dasak’oia. kati ALTo žmonių tarpe nei

ne*
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tik nudžiūvusiose nugarkaulio pasibaigus šita magnetofono juostelė atgrojama 
įi diktafoną, iš kurio mašininkės viską užrašo ir 
įdeda į loginio bylą.

Atėjo prie mano lovos. Mr. Charnley manęs 
pasiterauja ar skausmai nesumažėjo. Apžiūri 
mano naujausias nuotraukas, ilgai žiūri į apati
nę nugarkaulio dalį ir tariasi su aplink jį stovin
čiais gydytojais. Pietų Afrikos daktaro J. jis 
klausia apie mano kairės kulnies užmirimą, nu
tirpimą. Bet anas ir aš pats tuojau atsakau, kad 
ne tiek apmirimo, kiek skausmo ten jaučiu. Pra
nešėjas tyliai kalba į mikrofoną. Nugirdau tik, 
kai paminėjo “left side”. Po to Mr. Charnley dar 
kartą pasižiūri tiesiai į manę ir teigiamai, lyg 
padrąsindamas linkteli man galvą atsisvikii 
nimui. Nueina prie kito ligonio arčiau durų. Tas 
ir jos kaimynas iš dešinės, kaip ir aš, laukia 
operacijos šį ketvirtadienį. Trys iš eilės.

Po gerų ir skanių pietų, vyriausias sanita
ras mus tris perpėja, kad rytoj jau pusryčių ne
begausiu. Jeigu kas per apsirikimą mums pus
ryčių dar atneštų kad nevalgytumėm. Paklausiu, 
kada bus mano eilė operacijai ir sužinau, kad tik 
apie vidurdienį. Jis ramina, kad nesirūpintu- 
mėm, nes tai esąs nedidelis dalykas. Neįtikina, 
bet nieko nesakau. Gal kitiems tai ir nedidelis 
dalykas, jiems ne nugarkaulį operuos. Vienam

kėjo, jos ir buvo laukiama. Prie kiekvieno ligo- žiūros santrauką įkalba į mikrofoną, kurio lai 
nio lovos, ant staliuko, padėtos jo ligos bylos ir 
Rentgeno nuotraukos. Už kelių minučių atneša- 
mos ir mano, vos 
nuotraukos.

Beveik tuo pačiu metu palaton atvyksta 
“mano” gydytojas — Mr. Charnley. Apsuptas jis 
trijų ar keturių kitų gydytojų, kuriuos lydi se
selė, sanitaras ir keli raštininkai. Iš karto mato
si, kad Mr. Charnly čia viršininkas, nors nesu
pratau, kodėl jo net “Doctor” nevadina, o tik 
'Mister” Charnley. Tik vėliau man paaiškėjo, 
kad Anglijoje gydytojai specialistai visuomet 
numeta ”Dr.” titulą ir tenkinasi “Mister” pava
dinimu.

Vos tik šiai grupei įžengus į palatą, sanita
ras atsiskiria ir pirmutinis,būk tai ką pataisyda
mas, prie kiekvienos lovos, šnabžda ligoniui:

— Stop breathing.

šlaunį, kitam klauzdą.
das ateina is balto apsiausto kišenės, kur neša- j Prisimenu, kaip nenoriai Crumpsall ligoni- 
mas magnetofonas — tape recorder. Apžiūrai i nėje darydavo panašias operacijas. Jeigu jau bū

tų taip lengva, tai man nebūtų reikėję taip ilgai 
laukti ir kentėti

Tylėdamas atsiduodu Dievo valiai
LIGONIŲ LANKYMAS

gailėstaviTnų ’ žo
džių dėl įvykusioj. ^įętuvos ž^r- 
dų ? Joly^į^eyand^-
me" ALTo. paskutiniuose parįš 
kimuose. i m s k 3 4

Esanti tokiam-vAL/To nusistajy 
mui: žydų' atžvilgH!? [ų£gfS3būti 
kalbos apie ieškojimą-kelių sįir 
sitaikiitimui, d tuoMabiau dpi 
draugingų-ryšių užmezgimo su 
žydais. Palieka * ’ konfrontacijįs 
kelias,, kurį -teks '’’-nuodugniau 
pasvarstyti.

(Bus daugiau)

(Tęsinys)

Pradėjus Lietuvos 
kelti šį klausimą spaudoje, TV 
programose ir mokslininkų su
važiavimuose, lietuviška spau
da užreagavo kontrakaltinimais 
žydams, primesdami jiems įvy
kdytus nusikaltimus prieš lie
tuvius pirmos bolševikinės oku
pacijos metu.

Išskyrus neskaitlingus balsus, 
daugumoje spaudoje pasisako- 

jma prieš žydus piktu tonu, ne
vengiant grasinimų, kas veda 
lietuvių išeiviją į tiesioginę konf 
rontaciją, ne vien su Lietuvos, 
bet galimai su visa Amerikos 

' žydija. ;•
Galvojant šaltu protu, tokia

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

Jeigu ALTas šiandien neturi pirmininko, tai di
džiausia kliūtimi yra Dr. Kazys Bobelis. Jis buvo toks 
geras ALTo pinnininkas, jis mokėjo taip sklandžiai 
tvarkyti ALTo reikalus, jis mokėjo atidaryti visas du
ris ne tik Washingtone, bet kievnienon ALTo tikslų šie- 
kiančion grupėm Kad jis yra geras gydytojas, tai žino 
kiekvienas lietuvis gydytojas. Kad jis pažįsta lietuvių 
tautos priešą, tai žino kiekvienas, kuriam teko tuo rei
kalu Chicagoje, Washingtone, New Yorke pasitarime ar 
didesniam susirinkime tuo reikalu su juo pasikalbėti. 
Kad jis savo mintis moka lengvai ir aiškiai ne tik lietu
viškai, bet angliškai išreikšti, tai žino senatoriai, kong
reso atstovai, gubernatoriai, anglai ir lietuviai. Kad jis 
turi labai gerą nuovoką apie teisės pagrindus ir gali 
rimtai aiškintis tarptautinės teisės sudėtingus klausi
mus, žino advokatai, kongreso komitetų nariai, senato
riai, ambasadoriai ir teisėjai. Kad jis yra diplamatas, 
mokąs iš kiekvienos Amerikos lietuvių grupės ir grupe
lės paimti grūdus ir nustumti į šalį pelus, tai žino įvai
riausios politinės grupės ir grupelės, kurios dirba ALTe, 
atiduoda šiai organizacijai geriausią, ką turi ir pasilie
ka savo gilius ar apytuščius politinius įr filosofinius įsi
tikinimus. Pasiimtam darbui jis mokėjo aukotis, rasda
vo laiko, negailėjo pinigų ir geriausių patarimų. ALTas 
turėjo daug pirmininkų, jų tarpe buvo gerų žmonių, bet 
kiekvienas mato, kad Dr. Bobelis buvo pats geriausias.

Dr. Bobelio šešėlis yra pati didžiausia kliūtis nau
jam ALTo pirmininkui. Daugelis galėtų būti pirminin- 
ku, ir geru pirmininku, bet kai jis pagalvoja, kad jis ne
galės būti tokiu, kokiu buvo Dr. Bobelis, .tai jis ir nesi- 
siūlo, O jeigu'kas kitas jį pasiūlo, tai jis atsisakinėja, iš
radinėja įvairiausias, esamas ir nesamas kliūtis; pirmi
ninko pareigoms neiti, nes jis žino, kad jis negalės taip 
pirmininkauti, kaip pirmininkavo. Dr Bobelis. Visi gy
veno Amerikoje po’ 30 ar daugiau metų, bet ne visi pra- 
tiems liežuvis nesisuka gražiai anglišką žodį ištarti. Blo
giausia, kad trečiam angliškas žodis išsprūsta iš atmin
ties, kaip tik tuo momentu, kaip jis labiausiai reikalin
gas. Tuo tarpu Dr. Bobelis gražiai ir sklandžiai pranįo- 
ko angliškai ne tik. ištarti, bet . susidėjo galvon angliškų 
žodžių arsenalą, kurie išsprunka tuo metu, kai jie la
biausiai reikalingi

ALTe yra daktarų ir inžinierių, veterenorių ir pre
kybininkų. Jie yra savo srities specialistai. Dauguma 
yra geri specialistai. Savo srityje jie stovi visa galva 
aukščiau, negu tos pačios specialybės amerikiečiai. Bet 
kai daktarams arba inžinieriams reikia susidurti šu 
teisės problemomis, tai jie nesirengia šios mokslo sri
ties pažinti, bet samdosi advokatą, prakiša savo preky- 
gą ir kliniką. Bet jeigu jie turėtų gilesnę teisės suprati
mą, tai jie galėtų advokatams pasakyti, kaip privalo jų 
reikalus ginti ir nepralaimėtų. Kai tiems patiems profe
sionalams tenka pagvildenti tarptautinę teisę, tai jie 
pasimeta ir reikalingu momentu teisingo ir tinkamo žo.
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In Chicago $33.00 per y«r, $18.00 per 
ūx months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
>16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.
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DK. K G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pvlasld Rd. (Crowford 

Medical Byilding). Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8QW.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533

k '

Laidotuvių Direktoriai

ALPHONSAS D. KAULAKISVytauto bažnyčia KauneLIETUVOS BALTASIS AUKSAS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikoj 
Medicinos d i re Kronui

1938 S. Henheim Rd., Westchester, IL. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vaL

. EL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 Wwt 103rd StrM) 
Valandos pagal man*rimą

DR. FRANK PLECKAS 
r OPTO/AETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 St T«i. 737-5145

Tikrina akis Pritaiko sinning jj 
, “contact lenses’”

VaL ‘ agal .susitarimą. uzdrryU treč j 
:---------------- 1

DR,LEONAS ffRTRUTTS* u^enocentras” sugal-jdojamos žemės per metus pris- |
vojo išaiškinti, kurie ūkininkai į tatė riebalų nuo. 18 iki 80 kilo- 

’ buvo išvystę didžiausią pieno gramu. Tai ir susipažinkime su. 
tais trimis didžiatisiafe statyto- • 
jais, kurie buvo apdovanoti or
dinais ir pini^hėmiš pfeniijo-* 
mis.

Didžiausiu pieno tiekėju buvo 
pripažintas ūkininkas Liudas 
Vegys, gimęs *1896 in. gyveno 
Parovėjo k., Biržų vis. Grįžęs 
iš kariuomenės pradėjo ūkinin- ‘ 
kauti ir turėjo 6 ha žemės. 1930

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
s PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 WEST 63rd STREET 
“ VaL antrad.T—4 popiet, 

. ketvirtu. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telef,: 776-2880 

Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, ,pė-t MOTERĄ Ilgei, 
Ofisas 2652 WEST 5?th Š'lRGET 

Tai. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., tre&aa. ‘ bendrovės

gamybą 1935 m. Tai paskelbė 
: didžiausio pieno statytojo kon-
* kursą. Jo stygose buvo nurody
ta, kad imamas dėmesin prista
tyto pieno riebąlų kilograminis
kiekis nuo naudojamos žemės 1 

(ha. Taip pat surinko žinias apie 
j pieno statytojo ūkį, sėjomainą, 
įtaikomus galvijus ir kt. šios ži- 
; nios pieno perdirbimo bendro-
• vėse buvo renkamos tik apie 

; narius. Paaiškėjo,
. ir/penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. S^tadie- j kad didžiausias pieno statytojas 

oiais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku nuo 1 ha naudojamos žemes pris 
pagal susitarimą. . . tate per metus apiė 80 kg. ne- 

., ~~ 7’7 balų. Lietuvą tuomet' turėjo

_ f .oąiHOPJ^Ab-PROTP^^AS’nibs žemes. Tai jeigu visa Lietu- tus parduodavo apie 18 bekonų. * 
Sfc j va tokiu ' darbštūmū gamintų 1927 m_ įstojo pariu. į JMedeiklų
*. (Arch SwwrtST*£*piėK^'tai per ‘metus pagaT į.pi^id pėrdrbimo . bendrovę, ir • 
"'YkL: a—4 ir 6—8. 9—1 fmihttune'apie 250'inilj. riebalų. į,pradėję, vežti pieną. .Visą žeihė

2^0 We$t 63rd Su Chicago, ir v 60629-Bet to atsiekti nebuvo gailina suskirstė į 10 ^jomainos Laukų.t
\ '.T+M*:, PRoįyct; 6-5084 ' - ’ ne ‘tik'pas muš^ bėt galir visa- [užaugindavo-/apie ,1.-500 eentne-

Įmė pasaulyje. r 1935 m. Lietuva Irių, cukrinių .runkelių. Turėjo 10 
. pagamino 12.(500 tonų sviesto ir galvijų, Jš kurių ‘būva 6.melžia- 
už jį gavo iš ĮižĄęnio apie _24 mos karvės^ Tekdavo-dasipirkti 

mlj. |itų. p pašaru, ypač Jsėienų.; Pierio • rie-
Konkurso b'udu buvo isaiškin bumas nuo 4,3 1^1:5,7^:1935 ih.

ti didžiausi apskričių pieno s ta- pristatė pdieminėn 18.216 kg. pie 
\ tytojai. Surasta 21 statytojas iš no ir už jį gavo' 1-828 litus. O 

' kurių 15. turėjo žemės nuo 2 iki už parduotus g^?vijus ghvo 800 
: 10 ha ir 6 nuo 10 iki 17 ha. Tie litų. Patiekė nuo 1 ha 80,43 kg.
t pieno statytojai nuo 1 ha nau- riebalų. Apdovanotas pirmos

SPERKRAOSTYMAI -

MŪVINT 
njefcinnti — Wfhi ipariuda 

'-ŽEMA KAINA 
R. ŠERtNAS

, TiL WA 5-8063

Maple Applesauce Muffins

MOVING
Apdraustas parkraustym«? 

fc 'tvairiį aKHJmį.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 37M996

185 North WaSiA ’A 
>/4

2
1

Clip shortening 
eup sugar 
cup maple syrup 

2 ėggs 
% cdp ipplcsaūče

Convenient! Breakfast-on-the-rim is a delicious hot muffin 
that taštes like mdple syrup and applesauce. Make a double 
batch, on the weekend for Sunday’s breakfast and freeze thė 
test, helieating muffins is fast and simple — it takes about the 
same time as Whipping up a side older of bacon. ‘

Economical! Bring one to work and save the $.35 you may 
have to spend for a sweet roll durihg coffee break.

Nutritious! Maple Applesauce Muffins havė * ha turai 
sweetener of maple syrup for a hu’ck nutritiobs start In the 
morning. Enriched flour has the essential B-vitamins plus the 
mineral, iron. Another bonus is the fruit. Add bacon or pork 
sausage.

Maple Applesauce Muffins
<18 muffins) ___

rups enriched flour*
tablespoon baking
powder

teaspoon salt
teaipo^n ground
cinnamon

SOPHIE BARČUS
KXtlrJb n-'feftfs VMLATWRg

Vis^f prognmot H WOPA, 

149b tit A. M.
Liefuvfy kliba: kasdien duo 'plr- 

madfenib iki e penktadienio 3:00 
—3:30 VaL pbpiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai. rytb. . >

Vadifa Aldona blukus

Tukf.: HEmlock 4-241J
7154 5a>. frh?LEWo<Jn Avi 

CHICAGO. n.L ta529

ptdžrauara! keithj 
poairinkimai

^NORMANĄ
?T4.

ir 
«7?^45?

f-

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų urswakyti -Naujienas, pt%- 
ždine atsiųs h jų adresus. M® 
jiems sių*"iftiė Natijifehas dvi m- 
vRiteir rftoflntWflRL

1
M

Stir together flour, baking potvdėr, salt and HMiafhdh. 
Cream shortening and Sugar until fluffy. Add tns01e syrup. Stir 
in eggs and applenaUce. Mixture tends to curdle. Stir in flour 
mixture. Fill greased muffin cupc 2/3 full. Bake in preheated 
375° F. oven 20 minutes.

•Spoon flour into dry measuring Cup; kreL Or foUuw 
Erections bag. . w .

rūšies premija — 500 litų. 
(Bus daugiau)

Even well*fed 
dogs can 
need vitamins

A Sergeants
© 1977 M<l«rUorton Comp*^, t r> pf

fonsas Domininkas Kaulakis. 
Buvo gimęs Lietuvoj 1898 m. 
gegužės 28 d. Į Ameriką atvy.( 
ko 1912 m. Chicago vertėsi dauų 
giausiai spaudos darbu; Miami 
- sodininkyste.

Į visuomeninę veiklą įsijungė 
nuo pat jaunystės neatlaidžiai 
kovodamas del lietuvybės išlai
kymo. Miami Altos, Balfo, SLA 
ir kitą organizaciją steigėjas. 
Vienas iš pradininką Miami 
L. A. P. klubui namus pasista
tydinti. Miami Altos skyriaus 
garbės pirinininkas.

Miami su velioniu atsisveikin
ta lapkričio 20 d. 21 d. po gedu
lingų pamaldų išvežtas į Chica
go. Bus palaidotas Tautinėse ka
pinėse bene 1978 m. lapkričio

MIRĖ
ALFONSAS D. KAULAKIS
Miami 1978 m. lapkričio’ 17 

d. 1 val. 25 min. rvto mirė Al- 25 d.

Gyv. Miami, Florida.
Mirė 1978 m. lapkričio 17 d., 1:25 vai. ryto sulaukęs 80 metų am

žiaus. Gimęs Lietuvoje, Raseinių apskr., Andrejevo parap., Sausių km.
Amerikoje išgyveno 66 metus.
c?^0 nullūd^: žmona Ona (Benesiūnaitė), brolis Adolphas, brolie

ne SteHa sūnėnas dr. Juozas Gudauskas su žmona Giedra ir šeima.
Gal., pusbrolis Zigmas Kaulakis su šeima ir brolienė 

Magdaienas Kaulakiene, gyv-. Miami, Fla, bei kiti giminės, draugai ir 
pazjstami Lietuvoje liko brolis Petras Nevardauskas su šeima 
n a t Pf&lausė Amerikos Lietuvių Tarybai ir buvo Garbės pirmisinkas.

buvo SL.A 44- kuopos organizatorius, Lietuvių Amerikoje Pi
liečių klubui, Miami, Fla.
a Pa^arv’otas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western
Ave., Cnicago, Hl.
w. šeštadienį, lapkr.Čio 25 dieną 9:00 vaL ryto bus lydimas iš koply
čios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pa
maldų bus laidojamas Lietuvių Tautinių kapinių Mauzolejuje.
.. —Y*? a. a. Alphonso D. Kaulakio giminės, draugai ir pažįstanti nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir ats.sveikinmą.

Nuliūdę lieka:
žmona, brolis, giminės

Informacjiai tek RE 7-8600
mokėjo už 1 ha 2.600 litų. Tuo
met Viso naudojamos žemės tu
rėjo 9j 63 ha, kurią sudarė 3 
atskiri sklypai, 1 ir 5 klm. ats
tume nuo gyvenamų namų. Pra ga

ANTANAS NAKAS

< -}

Gyv. Marquette Parko Apylinkėj
Mirė 1§78 m. lapkričio 20 d., 7:00 vai. vak. sulaukęs 74 metu am

žiaus. Gimęs Lietuvoje.
Amerikoj a išgyveno 29 metus.
Pdliko nuliūdę: žmona Ona, pagal tėvus Kasakaifytė, švogeris Jur

gis Kasakaitis, šyogerka Marija Kasakaitytė, pusbroliai - Bromus su 
žmona dr. Birute Kasakafčiai, ir Vaclivas Kasakaitis bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko brolio duktė Regina. Vėlioms bū
vi :tėvšs mirusio Vytauto Kako.

Prašoma nesiųsti gėlių.
Anksčiau buvo advokatas Lietuvoj, buvo muzikas, dailinkas. mė- 

Ho kritikas, forteįiano mokytojas. Priklausė įvaifibln lietuviškom 6r- 
gdnizačijom, čiurlioirio Galerijai, Ine., Žurnalistų Sąjungai, buvo ilgus 
metus Korp. Ne o. Lituanų narys.

Kūnas pašarvotas Petkaus-Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st SL 
Atsisveikinimas bus penktadienį, 7:30 vai. vak.

Šeštadienį, lapkričio 25 dieną 11:45 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Antano Nako giminės, draugai ir pažįstanti nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, giminės.

LaidottrvhĮ Difėkforitis Dorifcld A. Petkas. - Tėl. 476-2345.

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkes. Dėkojame 
j n i ns ui mums parodytą 
pasiakėjimą. Mea norė
tume būti Jum> uaucungi 
ir ateityje.

^ąMiaifos apdrauVos ik) 
•40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 666x9 

Tel. 925-7400 
S929 SO. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455

T-» 593-9400

Ill
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILLfNdtŠ 6J632
PHONE 75«-4470

A fl accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings.

Sari nrs 
Certified

(Minimum $5.000;

VWWWvWVWWWVWVWVWVWVVWVWWVWWWWWWWWWWW*

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"limintingieji supras". — D a n. 12:10.
Brangūs broliai, Dievas leido mums gėrėtis stebėtinais dalykais. Dievo 

malonei padedant mes susipažinom su daugeliu dalykų, kurie mūsų tėvams 
buvo paslaptimis. Mes sužinojom kas yra tikroji bažnyčia ir kad jai susivie
nijus su Kristumi jo karalystėje, ateis pažadėtasis “visu žemės tautų palai
minimas“. Mes matome išpranašautąjį “bėginėjimą šen ir ten ir žinojimo 
padaugėjimą”. Toliau pranašo pasakyta, kad bus didelis tautų “suspaudi
mas” ir kad “išmintingieji supras”. O iš kur tas jų supratimas? Jų suprati
mas arba išmanymas ateina į juos nuo dieviškosios išminties, kurios jie 
gauna nuolankiai priimdami Dievo žodį. Šventąjį Raštą, kuris buvo parašy
tas jų pamokymui ir suteikimui jiems tikros!^ išminties.

TV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

I

Mažeika & Evans

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

EUDEIKIS i

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
• - ■ Telefonas 523-0440i J

ii

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS .

MARQUETTE FUNERALHOME
2533 W. 71st Street’' i'"

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

• 1 J! ; ■ ' J ■

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Chkxcos
Uttavi?
-diidotųvių
Otze storių
Asociacijos

}~XMBULANCI 
PATARNAVJ- 
MAS DIENA 
IR naktl

rux'wi 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

<07 So. ui IJANJCA AVENUE. Pkone: Y Arda 7-344/1

iW So,
BUTKUS - V AS AHIS
Otn Avt„ Cicero, 111. Phone: OLympie ^-I(WS

PETRAS BIELIŪNAS
348 8o. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 5-3575

GEORGE F. RUDMINAS
itis Sd. tfrUAMCA AVK TtU: Y Arda

STEPONAS C. LACK EK SŪNŪS
(LACIAWICI)

2424 WEST STRKTT KKpwbUc 74211
23H WEST 23rd PLACJ5 Vii rink 7-M7I
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pilot HiU% PL 374-4411

Ph®®«: YAM* 74PH1154 S«. HALcmCD STREET

MAtwnwoA CHMU&o 1, RX Friday. November* 24. 19%



S u d b u r io lituanistui ė j a
| mokykloje yra lietuviškai ne-TRUMPAI mokančių klasė, kurioje moko

si jaunuoliai iki 18 m. amžiaus. 
Mokyklos vedėja yra N. Patu

— Š.Liaudinskas iš Tillson- laitienė, o mokytojai - S. Rudie- 
burg, Ont., buvo sunkiai susir-.sė ir kun. A. Sabas.
ges ir gydėsi ligoninėje. Jis dė-j 
kingas giminėms ir draugams’ 
l>ei kaimynams, kurie jį aplan
kė ligoninėje bei namuose, taip f. . 1 tesmuosius lituanistikos kursus

— A. Gedrimaitė, L. Morkū- 
naitė, R. Pleinytė ir R. Trum- 
pickas iš Hamiltono lanko aukš-

pat už gėles ir dovanas. Toronte.
— Teodoras Stanulis pasi

traukė iš Kanados LB valdybos 
sekretoriaus pareigų, nes pa
daugėjo darbo Toronto Lietuvių 
namuose. Sekretorės pareigoms 
pakviesta Gražina Ignaitytė.

— Dr. Jurgio Gliaudžio stu
diją apie tėvo problemas šeimo
je1 išspausdino Kalifornijos tei
sininkų žurnalas - California 
State Bar Journal. Dr. J. Gliau
dys yra Los Angeles Apskr. pro 
kuroro padėjėjas.

— Rašyt. Liudo Dovydėno 
naujausią knygą - sovelių rinki
nį “Vasaros vidudienis” išleis 
Algimanto’ Mackaus fondas. Jose 
vaizduojamas Amerikos lietu
vių angliakasių gyvenimas.

! — Amerikos Lietuvių Tary
bos Informacija užvedė okupan- 

j tų kalinamų Lietuvos žmonių 
kartoteką. Ta kartoteka pasi- 

: naudojant duotos informacijos 
plačiai buve* paskelbtos lietuvių 
spaudoje. Pasiųstos informacu 
jos ir amerikiečių spaudai. Siu 
žinojusieji apie naujus kalini
mus ar apie paleistus iš kalėji
mo, prašomi tuoj anų pranešti 
ALTos centrui, 2606 W. 63rd 
Street, Chicago, Ill. 60629.

praktikuojamą spaudos ir žur
nalistu kontrolę. UNESCO pa
darė tą kompromisą po to, kai 
Sovietai atsisakė savo anksty- 

ibesnių reikalavimų visiškai pa- 
žabJJ spauda.

BOMBA LIBANE UŽMUŠĖ
4 SIRIJOS KAREIVIUS

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

— Antanas Nakas, muzikas ir 
dailininkas mirė šv. Kryžiaus 
ligoni j e lapkričio 20 d. Pašarvo
tas Petkaus koplyčioje. Atsisvei
kinimas bus penktadienį, 7:30 
vai. vakaro, šeštadienį laidoja-

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

American Travel Service Bureau
" S. Western Ave^ Chicago, UI. 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 kraštus; i 
Sudarome iškvietimus giminių aprilankymui Amerikoje ir teikiame infer-1

mas šv. Kazimiero lietuvių ka-( ja. Akademija ir banketas įvyks 
pinėse.

— Ona Juodvalkienė mirė li
goninėje lapkričio 2Od. Kūnas 
pašarvotas Petkaus koplyčioje. 
Laidojama penkiadienį, lapkri
čio 24 d.

gruodžio mėn. 2 d. Tautiniuose 
Namuose. Vietas prašoma rezer
vuoti iš ankšto: dieną — tel. 
925-3211, vakare — 582-9781 
arba 776-4324. (Pr.)

Beirutas. - Į rytus nuo Beiru
to prie Aley miestelio transporJ 
te' autobuse sprogusi bomba užl 
mušė visus jame važiavusius 
Sirijos kareivius ir autobusą 
sudraskė į skiauteles. |

Į Sprogimo sužaloti keturi 2212 W. Cermak Road 
netoli pastatyti automobiliai ir 

į juodais suodžiais apteršti visi 
aplinkiniai pastatai. Nuo spro
gimo vietos per ? mylias toliau 
dar sudrebėjo mamai. Valdžia 
teisinasi nežinanti kas kaltas.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’denUa

Chicago, Bl. Virginia 7-774?

—Marquette Parko lietuviai 
ramų savininkai rengia links
mą tradicinį banketą, kuris 
įvyks šeštadienį, lapkrčiio 25 
d., 7:00-tą vai. vak. Marquette 
Parko parapijos salėje, esan
čioje 6820 S. Washtenaw Ave. 
Griež geras lietuvių orkestras, 
meilinė dalis, vertingų dovanų 
paskirstymas. Geriausias mai
stas iš Talman Grocery sav. 
M. L. Kupcikevičių paruoštas 
ir daug kitų įvairumų. Jus kvie 
čia valdyba. Bilietai parduoda
mi pas valdybos narius ir prie 
įėjimD.

mari j as visais kelionių reikalais.
• Taupykite' skrisdami Chartered lėktuvais, tik -reixia rezervuou vietas 

H anksto”—'prieš 45-60 dienų.

?-$• ,J S; -:V< ** iz jv

ir .Platinimo vajaus komisija, kreipiasi I visus skaT

Mf įuo t susipažįstant ir. ji, užsiprėnumėzuojant, ^Hksln sudaryti . nenutrūk- 
jtarią graridį^ne tik lietuviškos spaudos-visos išeivijoj* 
taip 'pati pavergtos' Liefuvdfc ir' Jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis

VJ5 ELEČIAJCJ5 SĄJŪDŽIUI

AąJtytLifc .platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie- Fla- 
tiriimo: :vąjaus labai vei^^flomis dovanoinis- nau]1emg

17350,. .Gi®
sav<

S L J13-391-,9TOr paskyrė 
inžtejbiteėf: .progos būti 
privsflU; paplūdimiu.

Mūra bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūrų nanras” 
lutorė M. -Miškinytė paskyrė $50 premiją. - Be^ abejo; atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos ^dovanos :bus skelbiamos ir4 pasHrętftos rude
niniame Naujienų piknike. ** -

Prenmneratoe pratesimo, užsakymų, bei galintų skaitytojų. rtkilrm 
praioma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

„ Stasys Patlaba
—Kr, Donelaičio lituanistinių 

mokyklų žiemos balius įvyks 
šeštadienį, gruodžio 9 d., 7:30 
vai. vakare, Jaunimo Centro 
didžioje salėje. Meninę progra
mos dalį atliks trupė “TRI
KAMPIS”;-kurią sudaro Vida 
Kazlauskaitė/ Vitas Underys ir 
Einaš' Rimkus., šokiams gros 
^VYTIS” orkestras. Dėl rezer-

- . į- <. .; •• ■ J £ :: • i

vacijų prašome kreiptis pas p. 
Birute'Sasnauskiene, tel., 964- 
4364- arba šeštdieniais mokyk’ 
Iii Raštinėje. ' Visi tėvai” bei jji 
dhatigai ii* pažįstami, yra, šiltai 
Icviečfarhf dalyVauti^ir tuo pą- 
r^rriti ^Kr. Donelaičio ^mokylįlų 
žŠlaiky irią Ir klešnėj imą, , * J - 
'“Tiio pa'žiū metu ^ Jaunimo 
Gėriko "-apatmęjė^sąlfeję vyks 
ir ' j Alinimo Šokiai. : Jaunimui 
įėjimas 83.00 asmeniui su vą- 
kriene ir “Disco” muzikaĮvie 

įčiaini visi aukštesniosios mo
kyklos mokiniai, jų. draugai 
bei pažįstami. (Pr.)

Maria Rudienė, BALFo pirmi
ninkė, sutiko būti prof. A. Var
no pagerbimo akademijos vedė- sai

Prof. Adomo Varno pagerbi
mo akademijai ir banketui sta
lus ir vietas rezervuoja O. Vai
čaiti enė 7:00—2’(Ū vai. telefonu 
925-3211, kitu laiku — tel. 582- 

’ 9784 ir E. Kolbienė tel. 776-4324.
(Pr.)

— Vyresnio amžiaus moteris 
ieškd kompanijonės, taip pat 
lenvai buto apžiūrai. Duoda
mas maistas ir kambarys su tei
se naudotis visais buto patogu
mais, - Tel. LA 3-3558. (Pr).

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. P ATRIA, 4207 So. 
('•M) "ISOS-imai •oiuauTBJoBg

ASTROLOGIJA ARBA KOR
TŲ SKAITYMAS LIETUVIS- 
KAI kiekvieną šeštadienį nuo 11 
ryto iki 5 vai. popiet Apoint- 
mentu nereikia. Eliriora Jakš
tas, 17 No. State St kambarys 
1717. Tel. 782-3777 arba 925- 
8392. (Pr.).

— S.L.A. 6“to Apskr. metinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
lapkričio 26 d.{ 2*00 vai. p. p. 
{jim: k: j. Mačiuko raštihėj Į 
ėšariči’oge 2549 W.' 71 st St., Čhi- 
cagojė. 'Vifetis SLA' kuopų atsto
vus mfoniai kviečiame 'dalyviu- 
ti,?r

— Iš Irano pabėgusieji šacho 
priešai prašo leisti jiems apsi
gyventi Amerikoje.

— Naujas popiežius ilgai kal
bėjosi su prancūzų kardinolu 
Lefevre, bet bepasakė nieko apie 
pasikalbėjimo turinį.

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

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

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 $41,300.

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- 
□uette Parke.

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

C. Austin, rast. (Pr)

UNESCO KOMPROMISAS j 
DĖL SPAUDOS LAISVĖS

Geneva, UNESCO (Jungtinių 
Tautų švietimo; Mokslo ir Kul
tūros Organizacijaj paskelbė sa
vo kompromisinės deklaracijos 
projektą, dėl spaudos laisvės vi- 

neminint apie valstybės

I

THE FOUR SECONDS
V THAT DECIDED A .

shed the world heavyweight bax-

aonshįj.

Insurance, Income Tai
2951 W. 63rd St TeL 436-7878 REAL ESTATE

MADJIENOf 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

> H anksto be raginimo pratęsiu savo prenraeratą. taupydamas laiką Ir 
snriražinėjizno išlaidas. Priede ------------ doL

^1^. -y, . M. U—r >UlTi .T ■

Pavardė Ir vardai - -------------------- - ------- --------------------------------------------------

Adresas

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS1

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

paid $2,658,000—the largest m 
žght history—to witness Dempsey’s 
attempt to regain the crown he had 
Jort the year before. Both fighters 
were in soperb shape but Dempsey, 
the challenger, was far superior to 
toe Dempsey who lost the title.

11 Referee Dave Barry, at the be
ginning of the historic battle, re
minded both contestant of the new 
hrering enrnrnresinn ruling: in a 
knockdown, the count would not 
be started until the aggressor had 
retired to a neutral corner. The 
gong sounded and the battle was 
on. For the first six rounds, Tunney 
was on toe defensive with Dempsey 
pounding him, trying to- break 
down his guard. The seventh saw 
Dempsey change tactics, switching 
from body attacks to toe head. A 
xi^t caught Turney on the head 
and reeled him agamst the ropes. 
Sx sudden smashes with boto 
gloves an! Tunney was down for 
toe count

Bedlam broke out in toe stands. 
•Impetuous Dempsey had formed 
toe habit of hovering over his vic
tim in all his previous fights. Be
fore toe referee could persuade him 
to return to a neutral corner, toe 
timekeeper had reached toe count 
c£ five over toe prostrate Tunney. 
Jack imm^diatrfy back-pedalled to 
an ofi corner and. toe count was 
renewed. At toe dbunt of nine— 
fourteen seconds after the knock
down—Tunney had regained his 
toet

In toe remainder of toe rounds, 
Tunney recuperated and out- 
punched Dempsey, scoring enough 
points to retain his title.

This was Dempsey’s last great 
fight Tunney retired from toe ring 
a year later still toe champ- Box
ing history has never repeated toe 
“long count,” but boxing fans still 
whip the controversial bout into 
flames at toe mention of the Ma
nassa Mauler and toe Marine. Par
ticularly remembered is Dempsey, 
whose disregard during "four pre
cious seconds of the new ruling re
sulted in his’failure to regain toe 
heavyweight Herring championship

• Užsakau, Naujienas kaip dovaną savo —- 
yra naujas skaitytojas. Priede ________ . doL

Pavardė Ir vardai ------------------------------ —

kuria ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI

Adresai
I

Bponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

MARIJA NOREKCENl 
tMS IMk St, Chlcxco, Hl W629 • TriL WA 5-27T7 

podrfaikfmef pocM rOšlec Įvairi? 
MAISTAI » EUROPOS IANMLIŲ.

LHI.WI i

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus — .. doL

Pavardė !r vardai -

Adresai ----------------
” . ivt

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites raripa. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Pavardė Ir vardas

Adrėbsi

Pavardė Ir vardas

Adresas

Frrardė Ir vardas

( fretti

I U Se
1
i Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
Ibudraitis realty
Į

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

6245 SO. NASHVILLE
Labai puikus samas, su labai pa

traukliu poilsio ir žaidimų kambariu 
beismante. Visas namas su centriniu 
oro vėsinimu. 2 masinu mūrinis ga
ražas su duru atidarymu radijo ban
gomis. 3 labai patrauklūs miegamieji, 
daug ekstra įrengimu ir daug gerų 

(priedų. Gyvenkite labai patogiai be
veik be priečiūros rūpesčių. Skam
binkite stebukingu telefonu.

254-8500.

J 2646 W. 42ND ST.

Klasiškas 2 aukštu mūras, bungalow 
stogu, su dviem labai gražiais butais 
po 4 kambario. Ypatingai švarus 
savininkui butas. Visur modernu, cen
trinis oro vėsinimas su daug įren
gimu daug -ekstra priedų. 2 mašinų 
mūrinis garažas. Prašome skambinti 
apžiūrėjimui iš. vidaus.

Tel. 254-8500

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

Parduodama taverna ant 60-tos gat
vės. Skambinti tel. iki 4 vai. p.p. 778- 
8642 arba po 4 vai. p.p. 737-8762.

RENTING IN GENERAL
Nuomos

Išnuomojamas 4 kambariu butas 
rimtiem asmenim, be gyvulių.

Skambinti 776-3727. ____

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų reikia

FACTORY

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 S6.28 per hr.

Call Mr. KELEMEN at 
666-1441 for appt.

between 9 AM & 3 PM

$5.28

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcago$v miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose frelt, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Tai man Avė.

Tol. 927-3559

D Ž I I I O
ŠE—88 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

TIkhfi $98 pusmečiui automobllk 
ulability apdraudimas perolnlntant 

Kreiptis

le. ASHLAND AV^ |

" • ■ ■ - - T —y  A. ■«» r __________ i

JUKROOŽ1AI BRANGENYBt 
Pardavimai ir Taiayiitt 

2646 WMT EM tTRIRT
TiteL: RIpuMfe M94I .

Siuntiniai J Lietuvą

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

M. ŠIMKUS
- -Notary Public . 

INCOME TAX SERVICE - 
4259 S. Maplewood. Tei. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iŽkvietiTnai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN LIFE
Call Frank ZapoIIi

GA 4-8654

mn num

,Siate Farm Lrfe Insurance Company

u ■■■ iii -Į, — ■ II1 .—iri

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp- 

HAtSUITTI «IFT FARCILJ IIKVK3I 
1M1 W. •«» SL, Cklo»«, HL WAM. _ T«L WA 5-1737 

*•. HL — T»L IM-SM*
V. VALANTIMAV

Graži, lengvai skaitoma 
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.

CASTING MACHINE OPERATOR 
SmaU shop has need of exp’d. man. 

Full or part time. 
CALL MR. KOWALSKI 

384-1700

-----------------------------------
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

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

HELP WANTED — FEMALE 
______D »rbjn i n kiy Re iki?_____  

EXCELLENT 
OPPORTUNITY

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

822-0450

PERSONAL 
Asmeny Ieško

t “LIETUVOS AIDAI”
-i, KAZE BRAZDZIONYTE,
= Į PROGRAMOS VEDtJA

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

Visos laidos iŠ W0PA stoties, banga 1490 AM.

26.46 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
. T»kf. - 778-5374 *

111 1 11" j. »J ■ B m įMPRi mWWIHRP J Pi w HU— U m wrupu n t, B t

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano S ui 
paruošta, — teisėjo Al phons 
Wells peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomij 
formomis.

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

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

l
BONNAZ OPERATORS Į 

Embroidery Single Stitch. Must be] 
experienced. Full & part time open-’ 
ings. Phone today for interview.

922-3471

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 cr smoker.

Lithuanian descent
t Write in English to:

Box 223
Naujienos
1739 S. Halsted St.
Chicago, HL 60608

HGMLHEACT DISEASE 
_ »

fJVF HFAPI fund j

----- - -------------

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate 

2649 West 63rd Street,
Tel. 776-5162 

Trečiadieniais is anksto susita
rus. Seštalieniais iki 12 v.

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

40 metų, patarnaudama klientams. 
>■■■■■-■—..........  -■ -jr

. - RAUJISNO*. CHICAGO A IU, Frid*y, M, 197»




