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Gailisi nenužudžiusi

vie

pavojingos žmogaus sveikatai.

ŽTĄ’ZS Dar viena “valstybė
UMTATA, Transkei

inrta, khri bandė nuversti Mao

Į '

uose Sž^žmonės bu
vo užmušti, o 157 sužeisti. Per
nai pėr tą laiką buvo 1,398 in
cidentai su 38 užmuštais ir 230 
sužeistais'. '' .

dldatat vicaprazidento pareigoms. Jis 
___ _ j 

partifv kandidatai paraiikia, tai laik- 
raifiai ipausdini. Jis yra įsitikinės,

WASHINGTONAS. — Bombų 
sprogdinimų ir žmonių aukų 
skaičius per pirmuosius šių me
tų 8 mėnesius buvo mažiau kaip 
per tąpatį laiką pernai. FBI pra-

i kitokiomis įtikino prezidentą 
ir saugumo tarybą, kad krašto 
apsaugos reikalai privalo būti 
labai gerai sutvarkyti, nes susi
daro pavojus JAV ir Amerikos

Filipinųpręzidentas bus 
diktatorius ; į \ \-...

‘MANILA. — Valdžiai tebe
skaičiuojant ką tik pravesto re

gos reikalams daugiau pinigų,

Š

kad už jos kandidatus “balsavo” 
99.36 nuošimčiai.

Nazareto burmistras užtarė
Izraelio arabus

’949 50 52 54 56 74

Nežiūrint į Kinijos ūkio pertvarkymus^ Kinijos terasto ūkis oastaraisiais metais vis augo ir stiprėjo. Paveiksle 
matomos grafos rodo kiekvieną metą vis dįdėjantį krašto ūkį. Dabartiniu metu Kinijoje yra 880 miHjony gyvento
ji}.. Kiniečiai prisiaugina pakankamai ryžĄj ir riebalu gyventojams išmaitinti. Kiniečiai pasigamina kraštui rei
kalingu degalų. \ - 7

ta ta. policijos"' pranešimu, kėlei- 
vių prisikimšusiam autobusui • 
kelyje apvirtus 15 žmonių, pa
mušta ir 66 sužeisti.

Gross national
product _
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ARABU GALVOS POSĖDŽIAJA j u 
TAIKOS REIKALAIS

RIYADH, S. Arab. — Arabų valstybių galvos, suvažiavusios 
Sąudi Arabijoje, sostinėje Riyadh, stengiasi surasti būdus įgyven
dinti taiką Libane. Prieš atdarant taikos posėdžius, didieji arabų 
lyderiai tarėsi slaptai 3 valandas ir tik po to spalio 16 teatidarė 
konferencijai duris. Konferencijos stebėtojai praneša, kad arabų 
lyderių konferencija, bent pradžioje, -skaitoma tik dalinai pa
sisekusi.

Į lyderių konferenciją yra su
važiavę visi arabų karaliai, šei 
chai ir prezidentai. Egipto pre
zidentas pačioje konferencijos 
pradžioje .pareikalavo, kad ieš
kant Libane kęlių bei būdų tai
kai, reikia pirmiausia sutvirtin
ti palestiniečių pabėgėlių Liba
ne statusą bei teises. Esą, taika' 
turi remtis arabų garantija, ku
ri garantuotų palestiniečiams 
būvį Libane, atsižvelgiant 1969

Sovietų erdvėlaivis nukrito 
į vandenį

MASKVA.—Kadangi sovietų 
erdvėlaivis Cojuz 23 didelės aud
ros -metu šeštadienį nukrito Į 
vandenį, spėliojama kad jis grįž
damas buvo paklydęs, nes iki šiol 
Sovietų Sąjungos erdvėlaiviai 
visuomet -grįždavo į sausumą. 
Oficialiai pranešta, kad abudu 
kosmonautai, grįžo tvarkoje. Or
bitoje aplinkui žemę jiedu buvo

metii pasirašyto Kaire susitari
mo. ‘ į

Kadangi minėtas 1969 m. Kai
ro susitarimas varžo palestinie- - 
čių partizanų judėjimą Libane, , . ,. , , ■ .. - ., T. . į. - • ■ dvi -dienas, ■ bet susijungti suta> tais sumetanaTsmatyh ir no., 
nma suardyti arabų lyderiu) |i^it 
konferenciją RĘradhe. Libane 

. konferencijos proga sustiprintai 
vieni kitus apšaudo sunkiaisiais 
ir lengvaisiais I ginklais, nors 
prieš prasidedant konferencijai
Damaske.ir. buvo susitarta prisi Uįenjumo” balsrį/ kuriafs pre-, 
laikyti paliaubų. Įzidenfas Ferdinand Markos ga-

1--'”pilną mandatą toliau tęsti ka
ro: stovį, -musulmonai Filipinų, 
pietuose ’ išsprodgdino miną, ku
ri užmušė" 6 žmones. Rėferėn- 
durnu priimti konstitucijos pa
pildymai'prėzidentą-Mąrkos pa
daro ir] ministeriu pirmininku., 
ir panaikina laikina jį seimą...

Komunistų balsavimai rezultatai 
visuomet'99.36 %

BERLYNAS. - — Komunistų 
apsėstoje Rytų Vokietijoje įvy
ko rinkimai' kuriuose 12 milijo
nų balsą turinčiųjų balsavo už 
valdžios parinktą kandidatų, są
rašą.

laikyti paliaubų. Į
P ales timečių kovo toj ų koman - 

da radijo bangomis apkundė Si 
rijos karinės jėgas Libane, jos 
sunkiaisiais ginklais apšaudo į 
rytus nuo Beiruto esantį vasaro
tojų miestą Aley, tikslu suardy
ti konferenciją. Gi krikščionių 
jėgų radijo savo keliu skundžia 
palestiniečius in kairiuosius mu 
sulmonus, su kuriais jie kariau
ja padedant Sirijai, kad tie ar
do arabų visuotiną konferenciją 
šaudydami iš artilerijos ir už- 
puldinėdami. <

Vienkart kairieji musulmonai 
kaltina Izraelį, kad jo kariuo
menė bombarduoja pietų Liba
ne kairiųjų pozicijas ir kaimą 
Klea. Izraelis, žinoma, paneigia 
primetamą kaltę.

Japonų gundymas 
kyšiais

TOKIO. — Japonų valdžios 
viešu paskelbimu, 17 parlamen
to narių priėmė kyšių iš Lock
heed Aircraft Corp., bet iš jų 
14 išsisuko nuo teismo, kadan
gi neganėtinai buvo jų kaltės 
įrodymų. Kaip jau rašyta, Lock
heed Co. prisipažino Japonijoje 
kyšiams išleidusi $12 milijonų.

70 milijonų matė 
Dole ir Mondale

NEW YORKAS. — Apskai
čiuota., kad apie 70 milijonų ame
rikiečių per TV matė praeitą šeš
tadienį įvykusius debatus kan
didatų į viceprezidentus Robert 
J. Dole ir Walter F. Mondale.
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25 years of leaps and lags
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APIE JAV NEPASIRUOŠIMI KARUI 
Pataria išspręsti Jeruzalės klausimą 

ir rasti bendrą kalbą su arabais
WASHINGTONAS, D. C. — James R. Schlesinger, buvęs 

krašto apsaugos sekretorius, tris savaites praleidęs Kinijoje ir 
gana plačiai išsikalbėjęs su dabartiniu Kinijos komunistų par
tijos pirmininku ir premjeru Hua Kofengu, raukalauja, kad nauji 
Amerikos ginklai būtų pardavinėjami dabartinei Kinijai. Jis 
žino, kad sovietų karo vadovybė yra sutraukusi darg divizijų 
Kinijos šiaurę ir ten sudarinėja dideles maisto atsargas, kad ga
lėtų sovietų karius ten maitinti.

..' . __ ___  1 Atsimenam c, kad sekretorius

Gailisi nenužudžiusi
nra7irUntf3 vo 16 doler^ krašto 
pi C Alų. Cl i Ld. apsaugai sustiprinti. Schlesinge-

Tailandas valosi Sovietų šnipų gausa Bombų sprogdinimai 
pykina prancūzus jau išeina iš madosBANGKOK. — Policijos pra

nešimu visame Tailande (Tajui) 
suimti šimtai politikierių, žurna
listų ir studentų, įtariamų esant 
“kairiasparniais subversyViais”, 
bet iš visų- šimtų suimtųjų ka
lėjime ' palikta apie 100, kurie 

■nė už užstatą7 nepaleidžiami. Nau-

PARYŽIUS. — Prancūzija 
šeštadienį paskelbė, kad ištrėmė 
vieną Sovietų diplomatą Solov
jovą, kurą buvo pagautas baž
nyčioje ■ bemėginant nupirkti!

-r, dėiriūHi -naatoiK+ii nn normai s^ap^° 113111° prancūzų išrastos nešimu, nuo sausio pradžios iki 
slaPtai laikomo lėktuvų motoro rugpiūčiopabaigos būta 1,068 in- 

^raneuzū- vid. reikalu .
perversmo, įvedus karo stovį su
imtieji gali būti, be1 teismo ir, be 
užstato laikomi arešte, iki 30 die
nų. Ban gkoko mieste, penktadie
nio naktį suimti 700 asmenys už 
vaikšęiojimą gatvėse draudžia- 
mu’ laiku,. apsimokėsję pabau
das višf paleisti. Tų, kurie nepa
leidžiami, namuose arba tarny
bos vietose policija radusi komu
nistinės literatūros.

Sara Jane Moore nuteista iki r^s *®ėj°» liet naujas krašto ap- 
gyvos galvos kalėjimo bausmeisaugos ^kretorius, vie 
ir kalėjime sėdėdama apgailės I 
tauja, kad jai nepasiskė nužu
dyti prez. Fordas. Ji, esą, yra 
pasižadėjusi ardyti Amerikos j' 
vvriausvbę. <

Long Beach Independent sąjungininkams. Naujasis sekre- 
Pres-Telegram korespondentei torius dabai- reikalauja apsau- 
Mary Neiswender kalinė Moo
re pasakė;!kad nužudyti'Ame- negu Schtesingerfe norėjo, 
rikos prezidentą buvo ilgai pla
nuota ir tai buvo bandyta įvyk Schlesingeris pareiškė, kad Hua 
dyti 1975 m. prie viešbučio San Kofengo patvirtinimas premje- 

' ro ir krašto apsaugos ministe- 
rio pareigoms reiškia didelį lai
mėjimą nuosaikių Kinijos ele
mentų. Schlesingeris yra įsiti
kinęs, kad amerikiečiams ver
tėtų su nuosaikiais bendradar
biauti. nes jie atstovauja dide
lę Kinijos daugumą. Hua Ko- 
fengas pradžioje buvo kraštuti
niu elementų remiamas, bet kai 
patyrė, kad Mao Cetųngo našlė 
buvo pasiruošusi išstumti jį iš 
vyriausybės, tai jis, pasitaręs 
su politinio biuro nariais ir ka
ro vadais, kraštutiniuosius suė
mė ir padėjo į kalėjimą. Schle- 
singeris yra įsitikinęs, kad 
premjeras Hua pajėgs stabili
zuoti Kinijos gywenima.

ministeris Michel Poniatowski, 
-kurį visą laiką sovietų spauda 
atakuoja, tai sovietų diplomatų 
—šnipų ir vagių veiklai davė ko 
plačiausią reklamą, kas sovietų 
prancūzu santykius staiga at
šaldė. ‘ r ;

■ . Minister! jos pranešimu,, pran
cūzų.. kontražvalgyba areštavo 
Michaelį Solovjovą, dvejus me
tusibuvusį Sovietų Sąjungos 
ambasados prekybos departa
mento narį, ;kurs užsimovęs pa- 
riką (vigą) ir užsidėjęs juodus 
akinius baigė pirkimo sandėrį, 
nejausdamas kad reikalą turi šii 
Prancūzijos karišku kontržval
gybos agentu ir tą pat dieną bu
vo nugabentas ir aerodromą ir 
pirmuoku tą dieną iš Paryžiaus 
į Maskvą skrendančiu, lėktuvu 
ištremtas iš Prancūzijos.

Kinija sprogdina S 
atomo bombas

Oficialios Kinijos žinių agen
tūros Hsinhua pranešimu, Ki- 
nojoje spalio 17 buvo susprog
dinta požemyje bandymo tiks-' 
laiš atomo bomba,Tai nuo 1964 

_____  ~ metų'spalip mėnesio,-šis pože.'
BalsuotfbSivo ^^^Įihyje'piaskntinis-'atomo bom~ 

arba “prieš”. Valdžia paskelbė,'bos sprogdinimas eilės^ll(lryl)6S

• ČIKAGA. — Demokratų par-

' Sadat perrink tas ~ Egi pt o
’ ~'į/'r?' 'gfėzidęntu7 ,

■ CĄIROrEgiptas. Liaudies ta
rybos -(parlamento). posėdyje 
Egipto prezidentas, prieš išskris
damas į ,Saudi Arabi ją-dalyvau
ti arabų viršūnių konferencijo
je Libano'klausimu, būvd iškil
mingai ar 6 metams perrinktas 
Egipto prezidentu.

yra devynioliktas. • ' -
Prieš tai rugsėjo 26 atomo

bomba biivo išsprogdinta že- ,. .
mėš pavirsta,'e, kurios radiad/i05 kandidatas į v.eeprez.den- 
nčš'aktvvib<Hedžiagos, slink- Mondale pare,škę. kad
damos į rytus, pradėjo kristi Kubos d.ktalonaus. CasIro kal- 
rvt,. Amerikoje' palei. AnantoĮ',n"”-‘'- ka'! Ąm«nkęs slaptoj, 
krantus. Jos paliete Peasilva. '”'"^- P’*1™8* lėk’
... „r, t. . m tuve ir tadel ns nukrito juroje,nnos, New Yorko, Konekbku- _•* . . J

a • »» a i s- vra grvnas Castro prasimanyto ir Masačiuseto valstijas. r £,'• , . . v-.... , , .inas.Tai nedaugiau ir nemažiauAplinkos apsaugos tarnyba,. . , . ... • T- . .. . . _Vl.. : . .kaip nesvarus šmeižtas. Jis tai
esti* 1* (^pasakęs būdamas Čikagoje.

Sen. Mondale visdėlto, norė-
.į respubliko

nams, pripažino, kad Amerikos 
vyriausybė nešvariom gudrybėm! 
nuvertė Čilės vyriausybę ir ban 
dė įsivelti Angoloje.

NAZARETO miesto burmis
tras arabas Tawfik Zayyad at
sišaukime į amerikiečius prašo 
paveikti Izraelio valdžią, kad 
liautųsi persekioję ir skriaudę 
Izraelyje likusius, arabus. Zay-' ,
yad kaltina izraelitus, kurie iš s&ko, kad Kinijos atominės)'^ 
arabų atiminėja žemę ir ją ati- bombos radiacinių medžiagųMomLlc >i 
duoda žydams. Pavyzdžiui, Na* anf žemės nukrito nedidelis) dainas pakenkti
zaretas 1948 metais turėjo 4,- Niekią ir todėl jos nėra jau taip 
000 akrų žemės ir. 14,200 gyven
tojų, o šiandien turi 40,000 gy
ventojų ir tik! 
kadangi valdžia 
ir steigia grynai žydų gyvena
mą Aukštutinį .Nazaretą. 1

Teisininkų opozicija prieš 
Indirą Gandhi

NEW DELHI. — Vadovau-< ./Nelaimė atsitikusi Mantlane- 
jąnčių Indijos teisininkų ir opo
zicijos politikų koalicija sekma
dienį paskelbė, kad sudaryta ci
vilinių laisvių unija kovai prieš 
valdžios planuojamą konstituci
jos papildymą, kuriuo būtų kow- 
soliduota minijterės pirminin
kės Indiros Gandhi valdžia.

Argentinoje sproginėja bombos
- ' ? ‘'J .. 4-‘

■ BUENOS Aires,.-Buvusio Ar
gentinos prezidento Juan D. Pe
rono valdžios paėmimo 31 metų 
sukaktuvių paminėj imo dieną 
partizanai išsprogdino bombas 
dviejoservietose.—.vieną laivy
no arsenale,. kitą armijos kari
ninkų klube. Vienas asmuo buvo 
užmuštas ir 50 sužeisti.

Franciske. Jai tai nepasisekė, 
kadangi prezidentas buvo stip 
riai saugomas agentų po nepa
vykusio prieš, mėnesį tokio pat 
bąndymo — nužudyti prezi
dentą. Tai bandė padaryti Sa
cramento mieste Lynette Fro- 
mme, kuri taipgi yra nubausta 
sėdėti.kalėjime iki gyvos gaL 
vos. .

Moore visdėlto korespondan 
tei pabaigoje prisipažino: da
bar ji to nedalytų, jei būtų 
laisva, nes dabar nėra jokio 
politinioMikšio ką nors žudyti.

Medicaid patarnavimai 
padidėjo dešimteriopai

WASHINGTONAS. — Prez. 
Fordas praėjusį penktadienį pa
sirašė bilių, kuriuo prie Sveika
tos, Švietimo ir Gerovės (Health, 
Education ir Welfare, HEW) įs
teigiamas nepriklausomas gene
ral. inspektoriaus ofisas, kurio 
pareiga bus inspektuoti Medicaid 
ir Medicare programas ir per
duoti teisingumo įstaigoms nu
sikaltusius HEW pareigūnus.

Medičaid prieš 11 metų įstei- ’

Gen. George Brown, buvęs J- 
AV štabo viršininkas, prieš 
kelis mėnesius padarytais pa
reiškimais sukėlė susirūpini
mą krašto apsaugos sluoksnių 
tarpe. 1974 metais gen. Brown 
pareiškė, kad Izraelis išnaudo
ja JAV saviems tikslams. .lis 
pareiškė, kad JAV kongrese ir 
bankų sluoksniuose yra daug 
Izraelio kilmės piliečių, kurie 

- AVAcvAivaiKA puc. ai. jpeikalauja padėti Izraeliui.Gen.
gė prezidentas Lyndon Johnson K . , , ė * z? ' __ j- i Brown tada buo priverstas at

siprašyti už Drake universitete 
padarytus laisvus pareiškimus.

tas sen. Mondale pareiškė, kad

K ir Kongresas tikslu teikti medi
cinos pagalbą mažų pajamų šei
moms ir kitiems "negalintiems 
apsimokėti medicinos išlaidas. 

, , Prieš 10 metų ta programa mo
kesčių* mokytojams kaštavo 1.5 
bilijono, o1 praėjusiais fiskaliniais 

’ metais jau $15 bilijonų. Tyri- 
(mai parodė, kad daugumas tų 
išlaidų padaryta per sukčiavi
mui ir stoką patyrimo iš gydy
tojų, laboratorijų ir farmaceu
tų (vaistininkų) pusės.

Illinois legislature instrukta
vo sdvo viešosios pagalbos pa
tariamąjį'komitetą ištirti visas 
Medicaid programas. Illinois Me
dicaid programa kaštuoja dau
giau kaip $900 milijonų per me-

■ tikrai suimta
Tokijo žinių agentūra Kyodo 

spalio 18 pranešė, kad Pekino1 
lingvistikos institute studen
tams buvo pasakyta, jog Mao S«n.'Kob*rt Ool»^-«pub.. partijos k«r>- 

Centungo žmona yra tikrai su- Amariko. spauda. K<
" * ’ ‘ _2 72_ > fit folk-

Cetungui mirus susidariusią .^a^MikAnai jaimlC rirUdm^Įtus, tai yra arti pusės viso llli- 
ną- patampa .visi&ai Viėprlkiau- UUsybę W .perinti a^-^eąvo bat. iH nakrltikuaja a**, Walter Mor- noja biudžeto labdarybės reika-

m miestelyje apie 62 mylios nno 
•pusiau autonomiškos Transkei 
teritorijos sostinės Ūmtatos. 
Tfąnskei yra Pietų Afrikos ry
tų pakraštyje, apgyventa vienos 
negrų genties, šid stoalid 26 die* . >1 r ; . . —v>-._ ...

soffliL’*5 C diteje amOgtal- rtukteip+i
prM Jte*my Carted. »

Dabar gen. Brown pareiškęs, 
kad Izraelis yra didelė našta A- 
merikai. Gen. Erawn norėtų, 
kad Jeruzalės klausimas būtų 
taip sutvarkytas, kad visų tikė
jimų žmonės galėtų laisvai pri
eiti prie Jeruzalės. Jeigu šis 
klausimas nebus išspręstas, tai 
arabai, aliejumi pralurėję. įsi- 
gys pačių moderniškiausių gin
klų ir Izraelį puls. JAV iki šio 
meto gynė Izraelį, o jeigu bus 
suorganizuotas naujas karas, 
tai tada parama gali dar dau
giau kainuoti, šiuos pareiški
mus Gen. Brown padarė balan- 
dėio mėnesį, o jie paskelbti tik 
šiomis dienomis.



opportunity investment

new vic

kriaušės, obuoliai, prašėsi

tyta šimtai t , G-
' Kaip patarė, taip ir padarėme. Įsėdome Į savo^olks-

derniam ir techniškai pajėgiam 
krašte, koks yra šis kraštas. Pa
ruošta yra trys tūkstančiai auto
matiškų įrankių skiepijimui. 
Baisiai didelis darbas turėjo bū
ti atliktas pirm pradedant skie-

nininkai, kurių yra tik saujelė. Jie vaikus paruošia ir 
16-tosios Vasario gimnazijai- Baigę minėtą gimnaziją,, 
dauguma stoja į universitetus, gauna darbą vietos yąl7 
džios įstaigose pagal specialybę. Sąlygos labai panašios, 
kaip čia, Amerikoje ar Kanadoje. Retas veda lietuvaitę 
ar išteka už lietuviuko Vokietijoje. Yra ir gudresnių'itž 
juos, jie baigę mokslus emigruoja į Ameriką ar Kana
dą, čia geresnės sąlygos sukurti lietuvišką šeir®^Į^ 
šiose šalyse yra stiprios Keturių kolonijos! T

-•-nones p V
Antru kaxu-

keičiame kryptį, automobilį pasuka prie nedidelio ūkio, 
kurs asuptas sodu. Išlipa kunigas šarka ir sako mant/4- 
Na, pagaliau Kazimierai. Lipkime iš automobilio, čia 
pat Rytų Vokietijos siena. Einame asfalto keliu prie pa;-.

----- - — _ -c. _ - - u

Visi lietuviai būtinai pasiskiepykime — nebijokime 
skiepijimosi ir pasirašymo prieš skiepijimasį. ,f

Mediciniškas patarimas

sario gimnaziją, sukuria mišrias šeimas ir suvokietėja. 
Visoje Vakarų Vokietijoje sielovados ir lietuvybės šyen-

' įmoje esančioms moteriš- 
"ėra ko bijoti skiepytis, 
štas virusas skiepijamas

bames mudu su Šarka. Rodos,, lėkte lekiame laukai įr 
gražiais miškais, o vis nepakankamai'greit. Vis to laiko 
trūksta. Bet kaip kankina mane mintis ir yos laikausi 
ašarose. Tyliu ir retai kalbu su kunigu, nes skauda šir
dį, kęliauti tokiais gražiais laukais, kurie primena, hian 
Alvyto, Alušnėnų, Žaliosios, šakių, ir Vilkaviškio^-.aps
krities apylinkes, kurias ten jaunystėje tūkstančius kar-

visiems, ypač silpnesniems, 
skiepytis’ be jokių atsikalbinė
jimų. Iki galo šių metų tikimasi 
skiepijimą baigti. Tada rames
ni galėsime laukti žiemos su jos 
galimomis ligomis.

Išvada. Du milijonai skie
pų šiam krašte kasdieną turi bū
ti žmonėms duodami, kad rei
kiamas skaičius žmonių būtų pa
skiepytas iki žiemos pradžios.

? 'oily Pit her loved her husband.
So much so, that when he went into battle 

die Revolut’ she did too. R’ t by his side.
Then or J- ’ ' -'i /silv -vaS

Savings Plan at work, a little is set aside from each, 
paycheck to buy Bonds. Regularly. Automatically.

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

• turėtų būti paskiepytas
•' misi dabar kiekvienas. — 

A~ cn reikia skiepytis? — 
kini i dažnas, štai mediciniš-1 ri elgtis kaip ir visi kiti suau-

jau matome Rytų pusėje pievas, o dar toliau, kaip kokia 
Afrikos fata morgana, — regėjosi begaliniai ilgą ir ne
pabaigiama spygliuotų vielų tvora. IŠ tolo žiūrint, ji ga
lėjo būtį apie 10 pėdų aukščio. Protarpiais tą tvorą “puo
šė’ komunistinės Vokietijos sargybiniai, matyt, ginkluo
ti automatais., t - 'J,

, Man net baisu pasidarė, kad už spygliuotos tvoros 
visą amžių turi praleisti gyvi, žmonės, — juk tai kalėji-

2054 paskiepytųjų. Bet dabartį- Jie be skiepų būtų varomi to vi 
nės vaksinos apsaugoja nuo 70 ruso į kapus masėmis. Todėl rei- 
iki 907< paskiepytųjų. Dabar ąt- kia 
likti tyrimai aiškiai nurodo, kad 
virš 25 metų paskiepytus žmo
nes labai gerai skiepai saugo nuo 
susirgimo slogos.

Atliktais tyrimais remiantis, 
galima tikėtis, kad nuo 10% iki 
167 visų paskiepytųjų įskai
tant ir jaunesnius negu 25 m. 
amžiaus, susirgs po skiepų ke- 
etai dienų. Tokie gali skųstis

galvos skausmais, pykinimu, ir Toks darbas yra galimas tik mo- 
bendru negalavimu, jieista, kad 
duonos piliules gavę:— jų tl% 
sirgo panašiai. Neskaitant jau
nesnių negu 25 m. amžiaus pa
skiepytųjų, skiepai sukelia vy
resniems negerumams tik' 2-3%
paskiepytųjų (duonos, piliules pijimą. čia skiepų paruošimas, 
gavusieji — serga 1-2%. "Kar- jų patikrinimas, dozavimas ir 
tais' pakyla karštis' po skiepų paskirstymas. Amerikos elgesį 
virš šimto F, taip nusiduoda jokioje su mirtina, sloga paseks

Visų paskiepytųjų. Ki- kiti kraštai. Tik mes neapsileis
tiems, ima rankas gelti. Tik re- kims — skiepykimės!
tai' gali gautis, ypač'pas vaikus. Pasiskaityti. Medical World 
konvulsijos. Atsitinka News, September 6, 1976.

— jis- nesudaro pavojaus nei 
-nėščiai moteriškei, ,nei,, jos 
Įsčiose esamam kūdikiui. Jos tu-

paskiepytųjų šiais skiepais, kad 
sutinsta skiepijimo vieta. Ji ima 
ir parausta. Kadangi vakcina 
(skiepai) yra parengti su nužu
dytais, virusais — joks paskie- 
oytasis negali susirgti kiauline 
sloga. Tą tiesą visi turi Įsidėmė- 
Li. Tada nustos sklisti nepagrįs
ti gandai. Žmonės mėgsta gan
dus leisti. įvairiais naujais daly
kais besidomėdami. Panašūs gan
dai buvo skleidžiami apie radijo 
antenas — būk jos blogą orą 
pasitraukiančios — kai pradėjo 
radijo aparatai atsirasti Lietu
voje.

Todėl tie keli milijonai žmonių, 
kurie apturės kelioms drenoms 
nemalonius reiškinius po skiepų 
visame šiame krašte — teneat- 
baido mūsiškių nuo pasiskiepini- 
mo prieš kiaulinę slogą. Juk, 
vaikai visi skiepinami ir jie ap
turi neigiamus reiškinius —- ir 
niekas neatsisako savo vaikus 
vesti skiepytis nuo raupų, nuo 
-difterito ir kitų ligų. Skiepai 
prieš kiaulinę slogą yra skiepai 
prieš labai sunkią ligą. Todėl vi-! 
si menkniekiai tegul nesulaiko 
mus nuo pasiskiepijimo.

Reikia, kad trys ketvirtada-j 
liai šio krašto žmonių pasiskie
pytų, tada skiepijimas bus ge
rai atliktas. Ypač senesnieji iri 
liguistieji turėtų skiepytis. Pa-I 
starieji ne tik veltui duodamus | 
kiaulinė slogos skiepus turi pri
imti, bet. dar sumokėti turi gy
dytojui už kasmetinį paskiepi- 
jimą nuo A-B virusinės infekci
jos.

Džiaukimės, kad gyvename

lika
nuc
nuo

pai apsaugos didžia dalimi mus 
Dabar žnrnės ėmė neiti akie-'nuo galimos mirtinos ligos šf ru
dis, nęs _p, o bijoti pąsira- deni. Jei toji sloga ibis Į siausti

suaugusieji nuo 18 
amžiaus skiepijami 
pih>a slogos vakci- 
kad jie įgaus xp- 

ančiuosius prieškūnius. 
kio amžiaus žmonių skie- 
i reikalu eina tyrimai. Jei 

lyg reikalas, tokio am-

sasirgo, nęs. '
Šitaip ir panašiai liaukimės

gusieji skiepinimosi reikale.

Yra suaugusieji, kuriem gre^ 
šia pavojus susirgus minėta 
sloga. Tai vadinami čia “high 
risk” asmenys. Jie yra virš 65 
metų sulaukusieji. Jau vien am
žius toks verčia juos būtinai 
dabar skiepytis. Prie tokių “high 
risk” priskaitomi ir 18 metų ir 
vyresni sergantieji sekančiomis 
ligomis: chroniškos ligos (cuk
raligė, širdies kraujagyslių li
gos, kvėpavimo organų negalės 
.ir inkstų susirgimai. Tokie as
menys turi gauti vieną dvejopų 
skiepų dozę (A — influenza 
vaccina). Kartu su tuo pirmu 
skiepu, ar savaitę vėliau (ypač 
ti^ms, kurie yra jautrūs skie-

; s ir rpturi reakciją po skie
pų) reikia minėtiems “high 
-isk” žmonėms duoti vieną skie
pą vienalytį j-

Reikia paklausti žmogaus, ar 
jis nežino esąs jautrus kiauši
nio (vištos) baltymams 
jautruoliai' valdžios skiepijimo 
vietose nebus' skiepijami.
eis pas-privačius gydytojus. Tie Į plikaciją 
žmonės/- kurie staiga 
karščiavimu — neskiepijami
tol,- kol jiems karštis nukrinta1 save ir vienas kitą gąsdinę.- Škie- 
iki normos

Kunigas Šarka sako: — Noriu parodyti Rytu Vokieti;os 
žemės rubežių šiam žmogui, kuris amerikietis’ "iŠ’ JAV, 
Kalifornijos valstijos. 0 tie pasieniečiai vokiečiai, sužino
ję, jog aš amerikietis, o vietinis kunigas suprato mano 
norus pamatyti rusų valdomos Vokietijos sieną ir gaba
lą pasienio-.— Važiuokite lauko keliu ir vis rytų krypti
mi, netrukus aiškiai matysite Sovietijos <<pasididžiavi- 
mą” — aukštą spygliuotomis, vielomis apipintą tvorą, .pa-

KeHonės įspūdžiai Vakarų Europoje 
KAZYS KARUŽA

heroine.
..rot

stock ui ineir country, /Vačrica: 
buy i ę- Savings Bonds.

V. -nyc .’ / th Jayrc”

/if-'. '
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h lolly knew the time hp ’ come to take 
stock in her country. So she eked up 
where her h’ and left off. And when 
the smoke cicarcd. America had a

-y and

<yno, proto ir jausmų darnos pagrindai 
įnikusiu mokslo žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. _____

Iiymo prieš skiepus. Girdi, val
džia neatsako, jei ta susirgai 
nuo skiepų. Kartais gali ifr mir
ti, čia reikia štai kas žinoti.

Skiepai ytą saugūs ir jų nė 
vienam lietuviui nereikia bijo
ti. Būtinai neikia visiems mums 
pasiskiepyti. £io krašto valdžia 
dengia apdraudžia (inšiurina) 
visus gydytojus, kurie duoda 
skiepus. Kad jie būtų minėtai 
valdžios apdrausti, reikia prieš 
gTąepijiiną kiekvienam žmpgūi 

-išaiškirtti ir literatūras su skie
pais susipažinimui suteikti, 
žmogus turi žinoti geras puses 

[skiepų ar • galimas blogas pase- 
‘kas po skiepų, žmogus prieš 
skiepijimasį pasirašo sutinkąs 
skiepytis. Tai legalus formalu
mas.-? Nieko jis blogo pacientui 
nedaro. Pasirašykime visi to
kį sutikimą. į-

Nors komplikacijos tų skie
pų yra retos, bet milijonus skie
pijant atsiras jų kiek nors. Gy
dytojai neatsakys už tokias kom
plikacijas, jei iš jų pusės nebus 
apsileidimo. Valdžią teisman ga
lės žmogus duoti laike dviejų 
metų po skiepų. Jei/pasirodytų, 
kad gydytojas buvo kaltas — 
valdžia iš jo reikalaus nuosto
lių padengimo. - - - ;

Susirgę galės gydytis pas sa
vo gydytojus bei pas; tuos, kurie 
skiepijo, štai, pasiskiepijo vy
ras su žmona. Žmona — kaip 
kazokas sveika po skiepų, o vy
rui prisėjo tris dienas pagulėti, 
■lįs..nekarščiavo, bet jam kaulus 
laužė ir silpna buvo.' Tai ir vis
kas. Pagalėjo, vaisių sunkos pa
gėrę litrais — ir vėl- sveikas po 

Tokie | to skiepo. Kitas senelis sako: 
Ąš dar gal gyvensiu metus, ki- 

Jie i tūs. o jei nuo skiepų gausiu kom
iai jau bus po ma-

• akymas. “Normalūs virš 
u a'me" ’s r vyresni iki 

m to m , . us turėtų
skiepyti viena doze vie

šes kiaulinės slogos vak- 
itas skiepas tikima apsau- 

viejų trijų savaičių dvy- 
•’.r aštuoniolikai mėnesių 

iki yO% paskiepytųjų 
limos ši’ rudenį kiaulinės 
negalių, 
nalūs

tarpu Vakarų pasaulio valstybėse žydi besąlygine laisve, 
o taipgi ekonominis gyvenimas klėsti. Negalėjau atsikra
tyti minties: — už tos spygliuotos tvoros — amžinas ka
lėjimas nieku nenusikaltusioms žmonėms, o iš to kator- 

Iginio kalėjimo tų pavergtųjų žmonių niekad neišleis į lais- 
Į vę, kol jie bus gyvi y" . ?

Mūsų tikslas — ne tik pamatyti komunistinio “ro
jaus” pasienį, bet abu su kunigu šarka nutarėme aplan
kyti mano jaunystės draugą vilkaviškietį Artūrą Mals- 
kaitį- Kadangi kun. šarka gyvena netoliese to spyg 
liuoto pasienio, tad jam nesunkiai surandama ir to mano 
draugo gyvenvietė: jis, aišku, gyvena Vakarų Vokieti
jos pusėje, netoli Rytų Vokietijos pasienio.

Vietovės gražios. Man priminė ne kartą 1944 m. lie
pos mėnesį, o dabar man priminė PavištyČio apylinkes. 
Būtų permaža pasakyta, jeigu tarčiau
Tai buvo Lietuvos pasakiškoji vasara, bet kartu ir grau
di, ašaras spaudžianti vasara (1944). Buvo pats rugpiū- 
čio vidurys, auksu nudažyti žiemkenčių laukai, apsunkę 
nuo brandinamo vaisiaus, tingiai snūduriavo alsioje sau
lės atokaitoje. Kvepėjo nušienautomis pievomis ir šienu, 
o soduose prinokę vaisiai 
skinami, nes negalėjo atlaikyti lūžtančios šakos- Jau sir
po greitvyšnės kituose soduose krito kirminų pagraužti 
vasariniai geltoni obuoliukai. Nepriklausomoje Lietuvo
je tuo vasaros metu laukuose tiesiog virė darbai. Kaimo 
i ar sodybų laukais ir keliais retai pravažiuodavo dobilų 
vežimai. O minimu laiku, kada Lietuva buvo Sovietijos 
okupuota, nebuvo kam prinokusių javų nuimti. Kalėji
mai buvo perpildyti nieku nenusikaltusiais žmonėmis, o 
kiti, supratę, jog pasitraukti ten, kur galima būtų savo 
šeimos gyvybę išgelbėti. Pasirinkimo nebuvo — tik vie
na Vokietija, tad bėgančių žmonių minios tvenkė kelius 
ir kelelius, ir vis į vakarus. O raudonosios armijos tan
kai dundėjo visais keliais., Negaliu ir dabar užmiršti Lie
tuvos peizažo, ku^ris, ■ turbųV įaugėtų pirmąją viet^ pa
saulinėje meno ir gamtos grožio parodoje.^ <

(Rn<» 4ntr<1xnl 1 *

— tai didelė galimybė, kad gali 
labai sunkiai būti senesniųjų pa
keliama. Gi, dėl skiepų apturė
jimas komplikacijos rimtesnės
— yra labai maža rizika. Tat, 
skiepinkimės visi dar šį mėnesį 
valdžios įstaigose esančiose mū
sų apylinkėje.

Nepąmirškime,' visi jautfes- 
nieji slogoms, pasiskiepjnkime 
kaip kas metai 7 skiepinomės 
A-B vakcina. Tokie skiepai ga
lima priimti prieš ar po kiauli
nės slogos skiepų-kokios savai
tės^ daugiau laikotarpyje. Kar
tą skiepytis Šiuo skiepu pakan
ka, jei kas metai skiepijasi. Po 
trijų metų kasmetinio tokio 
skiepo, reikia du kartu vėl skie
pytis su mėnesio pertrauka.

Kiaulinės slogos skiepai ne
pardavinėjami. Jie veltui duo
dami gydytojams." Jie negali im
ti mokesčio už pžškiepijimą, jei 
nori būti valdžios apdrausti. Jei 
jie ims už skiepijimą fiuo kiau
linės slogos — jie turės būti 
dengiami dėl galimų bylų apdrau- 
dos kompanijos.

>•’ Nejuokaukime, su sloga

Viešosios sveikatos atžvilgiu 
slogą yra sunki liga. Pereitą žie
mą šiam krašte' nuo influenzos 
mirė 20,000 žmonių. Kai 1057- 
58 čia siautė rūšies A aziatiška 
sloga — mirė 7,000 amerikiečių. 
1968-69 metais Hong Kpng rū
šies A slogos virusąą .numarino 
33,000 šio krašto-^gyventojų. , 

Net nesiaučiant epidemijai slo
gos virusas numarino. 33,000 šio 
krašto gyventojų. . J [

Net nesiaučiant. epidemijai šiame krašte, kur milijonai mū- 
slogos miršta daug žmonių nuo su sveikatai leidžiami. Dar Ka- 
slogos komplikacijų. Taip. pat, nada tai elgiasi. Daugiau joks 

: materialinės išlaidus esti dide-i kitas kraštas nesiima tokio sa
lės susirgus slogai 1968 metų vq žmonių skiepijimo.
ąlogos epidemija kainavo šiam. Gydyt p j ai patarė šio krašto 
kraštui $3.8 bilijonus.. Palygini- prezidentui skiepyti visus gy- 
mųi, prisiminkime,-kad šių me- ventojus dėl to. kad virusai šu
tų skiepijiinas nuo įgalimos slo- kelia ligas dešimtmečiais. Jau 
gos epidemijos valdžiai kainuoja baigiasi vieno viruso dešimtme- 
tik $135 milijonus. Žinoma, kraš- tis. Turės prasidėti kito viruso 
tui kainuos daug, daugiąu^ _ jei sukeltos negerovės. Buvo pasi- 
sloga pasirodys šį ftfdėnį. rodę keli kiaulinės slogos viruso

T, . . * sukelti susirgimai New Jersey.Kaip gerai skiepai 'saugo ■, _ j „ ,. ... , v."... Todėl yra gahmybe, kad šia zie- nuo slogos* - . v . . , . ■ .j,- . ma naujas virusas bus kaip tik
Kai kurie atlikti Urimai tvir- kiaulinės slogos virusas. O dar 

tjna, kad skiepai nūn slogos ap- 50 metų nesulaukusieji žmonės

atliktais tyrimais re- 
!. gali būti skiepijami net 
-etų amžiaus vaikai, vie- 
’imesni t’ •i’mai daromi 
•■‘Į. kaip skiepvti
dus negu 17 metų am- 
'rx tokių vaikų, kuriems 
zavojų »udar*- turit- 

minėta amga. Tokių vai- 
jpijimas buz šį mėnesį-
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Nepajėgę išvežti tremtinių iš įvairių Europos sto
vyklų, juos pradėjo gabenti prievarta. Rusai iš Vakarų 
Europos prievarta išsigabeno keliolika lietuvių į Rytus, 
o ten juos, greičiausiai, nudaigojo. Jie stengėsi pagrobti 
prieš komunistus nusiteikusius mūsų tautiečius, kad ga
lėtų laisviau varyti savo propagandą. Didelė dauguma 
lietuvių galutinai atsikratė sovietų grobikų pavojaus, kai 
Amerikoje buvo priimtas Išvetintų žmonių įstatymas, lei
džiąs įvažiuoti į Ameriką ir be kongreso nustatytos kvo
tos- Daugelis lietuvių pasinaudojo tuo įstatymu, atvažia
vo Amerikon ir čia įsikūrė. Karui pasibaigus, sovietų val
džios agentai pradėjo naudoti kitus metodus tremtiniam 
grąžintu Amerikoje prievartos jie negalėjo vartoti, tai 
pradėjo naudoti kitas priemones. Jie žinojo, kad lietuviai 
mėgsta dainą. Tai pradėjo siųsti Čia pačius geriausius dai 
nininkus. Amerikon buvo atsiųstas patį gražiausią bal
są turėjęs Virgilijus Noreika. Jis Chicagoje padainavo 
Amerikoje tuo metu dar užsilikusiems keliems komunis
tams, bet didesnės įtakos į Amerikos lietuvius jis nepa
darė, lietuviai jo klausyti nėjo. Grupė dypūkų bandė su
organizuoti jam platesnį koncertą. Suėjo patys jautriau
sieji, kuriem gražiai sudainuota liaudies daina išspausda
vo ašaras. -

Jeigu neskaityti dainininkės Kaukaitės, kuri vieną 
Amerikos lietuvį savo dainomis tiek sužavėjo, kad jis, 
dainos garsų klausydamas nepajuto, kaip užvažiavo ant 
greitkelio lengvai lenktos apsaugos, apvertė savo auto
mobilį ir Dievui dūšią atidavė, tai ir gražiausieji balsai 
nieko nepadėjo. Net ir jautriausieji lietuviai, pasiklausę 
liaudies danų, nenorėjo kišti galvos į gerai organiuotą 
komunistų bučį, pasidžiaugę dainomis ir daugiau atsiųs
tais dainininkais nesižavėjo. Dainininkų siuntimas Mas
kvai brangiai kainavo, bet naudos iš tų dainų jiems ma
žai teliko. Jeigu šiandien būtų atsiųstas tas pats Virgili-

New Yorko valstijoje. Van Courtland Manor prieš 
du šimtus mėty buvo gaminami nepaprastai skanūs sū
riai. Jie buvo vežiojami po visą kraštą. Paveiksle mato
me toje pačioje vietoje gyvenančią Saljy West, kuri ga
mina tokio paties skonio sūrį, koks buvo gaminamas 
prieš du šimtus mėty. v

Sirenos lietuvių neapgavo
Sovietų karo komisarai, politiniai patarėjai, tarptau

tinių organizacijų nariai stengėsi paveikti tremtin išvy- 
kusiusius lietuvius, kad jie grįžtų į rusų pavergtą ir ko
munistams valdyti atiduotą Lietuvą. Vokietijoje, Austri
joje ir kituose Europos kraštuose buvusieji lietuviai trem
tiniai grižti nenorėjo, nes rusai jau parodė, kokiais meto 
dais jie valdo pavergtą kraštą. Jaltoje karių pasirašyti 
sustarimai įpareigojo rusus atiduoti nelaisvėn paimtus 
europiečius, o vakarų karo vadai buvo pasižadėję atiduo
ti sovietų valdžiai Sovietų Sąjungos piliečius. i

T„ : , „ . ... T. .c. -- --- - ."' jus arba Kaukaitė, tai vargu jiems būtų suorganizuotas
I Sov-.etų Sąjungos piliečių skaičių rusai bande įtrauk- toks koncertaSi koks tav0 prieš ielis metus.

A. BERŽIENĖ

RIMTOS SVARSTYBOS LIETUVIŲ
BENDUOMENĖS REIKALU

ti ir lietuvius. Amerikos karo vadams jie aiškino, kad lie
tuviai patys “savu noru” prisijungė prie Sovietų Sąjun
gos, todėl jiems reikia atiduoti ir į Vakarus išbėgusius 
lietuvius. Ukrainiečiai ir rusai buvo varomi į stovyklas, 
o vėliau prievarta verčiami važiuoti į sovietų zoną. Vie
tomis įvyko labai didelių tragedijų. Ukrainiečiai-ir rusai 
patys žudėsi, lindo po traukinių ratais, protestuodami 
prieš britų ir amerikiečių nutarimą atiduoti belaisvius ir

Kaukaitė pati, grįžusi į Maskvą, turėjo labai daug aiš-

kos lietuviams taip pat žinomas. Senų komunistų, kurie 
jų klausės, jau veik nebėra, o tremtiniai vargu kad eitų 
sireniškų jų balsų klausytis.

Amerikon buvo atsiųsti keli inokslininkai, filosofai, 
. istorikai ir net poetai, bet ir šie mažai ką telaimėjo. Vie- 

į vakarus išbėgusius tremtinius. Tuo klausimu vienas į ną kitą lengvabūdį jie prikalbino, pertvarkė Užsienio 
žurnalistas, pasiknisęs po karo vadų pranešimus, aprašė - - - -
tą baisią tragediją, vykusią Austrijoje ir Rytų Vokietijo- 
je“Deep Freeze” knygojeA -si

lietuvių draugiją į masyvinę “Tėviškę”, bet ir tas mažai 
paveikė Amerikos lietuvius. “Tviškės” siūlytomies kelio
nėmis žavisi tiktai tos mokytojos, kurios neipoka lietu
vių jaunimo tarpe sukelti susidėmėjimo savo kalba, lie
tuvių kalbos istorija ir kalbos grožiu, o kitiems tas “Tė
viškės” biznis kvepia tomis pačiomis klastingomis sire
nų dainomis. ’

Sovietų valdžia ir Rytų Europoje buvusieji karo va
dai norėjo ir lietuvius paruošti grįžimui į Sovietų Sąjun
gą. Jau buvo paruošti patvarkymai koncentruoti lietu
vius tremtinius į vieną vietą, kad galėtų perduoti juos ru
sams, bet Amerikos lietuviai, patyrę apie karo vadovy
bės pasižadėjimus ir ryžtą atiduoti tremtinius rusams, 
pradėjo protestuoti ir kelti triukšmą. Laimė, kad prezi
dentas Rooseveltas ir Valstybės Departamento pareigū
nai nepripažino rusų Lietuvoj pravestų “rinkimų” i “liau 
dies seimą” ir Lietuvos piliečių neskaitė Sovietų Sąjungos 
piliečiais. Šiuo reikalu teko vesti gana aštrius ginčus su 
Europoje buvusiais sovietų karo vadais, bet įsakymas iš 
Washingtono liepė Amerikos karo vadovybei neišdavinėti
rusams ne vien lietuvių, bet latvių ir estų, šitokiu būdų ruošė ir kaip kiekvieną rudenį raudonosios armijos ka- 
Amerikos Lietuvių Tarybos vadovybės žingsniai išgel-

Vietoj dainininkų ir poetų, iki šio meto neatnešusių 
rusams jokios naudos, jie dabar bandys siųsti į Ameri
ką paprastų žmonių grupės, kad galėtų susitikti su sa
vo giminėms, išaiškinti, kaip jie dabar “gražiai gyvena”. 
Bet ir dabar, kaip ir prieš kelis metus, to gražaus -gy
venimo’’ jie nuvažiavusiems Amerikos lietuviams nepa
rodo. Jie rodo Trakus ir Druskininkus, bet ilėturi drū 
sos leisti nuvažiavusiems lietuviams pamatyti, kaip pa
vergti lietuviai gyvena naujai sukurtuose rusiškuose dva

reiviai išveža nupiautą derlių. Krašto gyventojams lie-'

Auksiniam rudenėliui į gam 
tos platybes atkeliavus, atosto- jis gana mokoviškai jas laikė: 
gų metui pasibaigus, sujudo nežiūrint stiprių, griežtų pasi- 
Chicagos lietuvių kultūrinė sakymų, galima sakyti jo nuo- 
veikla. Plačiai atsidarė men- 
no kūrinių parodų, galerijų du
rys, scenose suskambo dainos- 
muzikos rečitaliai, posėdžiai, j 
susirinkimai vyksta visa orga- • 
nizacinio gyvenimo platuma. 
Rudeninio subruzdimo ženkle 
įvyko ir autinės S-goš Chi- 
cagos skyriaus metinis visuoti 
nas narių susirinkimas, š. m. 
spalių men. 1 d., Tautiniuose 
namuose, kun tapo išrinkta ir 
nauja skyriaus valdyba.
K Kas yra įdomu plačiai lietu
vių visuomenei, ypač bendruo- 
menininkams tai, kad tuojau 
po susirinkimo buvo pravesti 
debatai — rimtos svarstybos L. 
Bendruomenės reikalu, kuriuo 
se dalyvavo ir plačios visuome
nės žmonių būrys. Debatai bu
vo gana taiklių ir aštrių pasi
sakymų, bet kultūringa forma 
buvo išlaikyta iki pat galo. De 
batų dalyviai, kurie tik norėjo 
irt tūrėjo ką pasakyti L. Bend
ruomenės reikalu turėjo pui
kias sąlygas pasakyti, tad dau
gelis ir nuritino sunkųjį akme
nį nuo savo širdies.

Svarstybas pravedė A. Juo
dvalkis, inž. D. Adomaitis ir

Na, ir reikia pasakyti, kad

pelno dėka, svartstybos neiškri
to iš kultūringos formos ribos.

A. Juodvalkis, Dirvos atsto
vas Chicagoj e, pristatė L; Ben 
druomenės idėją, priminė, iš-

vardijo Lietuvių chartos punk, 
tus akcentavo chartos dvasią, 
kad tautinis solidarumas yra 
aukščiausia tautinė vertybė. 
Nurodė ir pagrindinį L. Bend
ruomenės uždavinį: lietuvybės 
išlaikymas, kultūrinės veiklos 
vystymas. Tai iš tikrųjų, prin
cipai puikūs, visų geros valios, 
gyvos tautinės sąžinės lietuvių 
verti rimto dėmesio ir didelės 
pagarbos.

Betgi, kaip žinia, yra tik de
ja, deja.c. Visos išeivijos ne
laimei šie kilnūs principai ta
po paminti mažos ir ne atšakiu 
gos grupelės žmonių, pamintas 
ir L. Bendruomenės autorite
tas.

Savo kalboje ponas A. Juod
valkis išskaičiavo ir L. Bend
ruomenės atliktus darbus. Jo 
teigimu, Bendruomenė yra at
likusi didelius darbus, tokius, 
kokių kitos organizacijos neat
liko. L. B-nės reorganizatorius 
išvadino sukilėliais. Kalbą bai
gdamas A. Juodvalkis kvietė 
visus jungtis į vieną ir darniai 
vystyti L. Bendruomenės kul
tūrinį uždavinį. Kalbos užs
klandoje pacitavo L. himno žo 
džius“Vardan tos Lietuvės Vie 
nybė težydi”!

Svarstybų, A. Juodvalkio pa
sisakymų oponentas inž. D. 
Adomaitis šaltai ir logiškai 
kalbėjo, jis pirmiausia nurodė 
L. Bendruomenės esamų vado
vų padarytas ir daromas klai
das. Išskaičiavo L. Bendruome
nės skilimo pagrindines prie
žastis, punktais:

(Bus daugiau)

. .. . .. .. . . ,. . __i_ i x i i j_*i • i i • i • • ,, • Žūrn. V. Kasniūnas. Jis mode-bejo daugeų lietuvių nuo mirties prievartos darbo stovyk^ ka tik tiek, kiek jie gali užsiauginti 60 arų sklypeliuose, ravo svarstybas, kitaip sakant 
lose paliktuosešalia senų namų. laikė vedcles rankoje.

M. AUKŠTUOLISKALNŲ DIEVAITĖ LEDYNĄ
Mūsų savitas pasaulis

— žinai ką, dukra, aš jau pavargau.
— Nusileiskime pasilsėti saulės atokaitoje prie jū

ros ant smėlio. Ten gaivios bangos šlama ir vėsus vėjas 
pučia.

— Tu eik viena, aš verčiau pasėunyšmėje pasilsėsiu 
ir iš tolo seksiu, kad koks nors vanagas tavęs neapke
rėtų.

— Cha, cha, cha, — nusijuokė Ledyną, — vanagai 
manęs bijo, kad aš jų neapkerėčiau, — tariis nubėgo į 
pajūrį.

— Atsiras toks, kur ir save apkerės, — galvojo 
motina, gėrėdamosi savo gražuole dukterimi.

Ledyną pasislėpė už kopį, nusirėdė ir atsigulusi 
ant smėlio, atskleidė savo pilną grožį saulės spindu
liams ir visai pajūrio gamtai. J jos žavų, kaip tamsus 
gintaras, nuo saulės nudegusį kūną, atsimušė saulės 
spinduliai, spindėjo lyg nuo brangiakmenio. Jos ilgi, 
laisvai išsidraikę plaukai gulėjo ant smėlio. Tik, ret
karčiais, švelnūs vėjo pirštai, iki valiai juos išglostę, 
kilsnojo į viršų, lyg pavydėdami, kad Ledynos plaukai 
taip glaudžiai pritapę prie žemės. Viena jos ranka 
dengė krūtinės pumpurėlius, tuos moters grOŽĮo, mei
lės ir gyvybės šaltinius, į kuriuos visi moters jausmai 
subėga, bet pro alkūnę matėsi vienas krūtinės, į viršų 
šaunantis žiedas, viliojantis savo paslaptimi ir tamsiai 
viršūnėle. Kita jos ranka gulėjo šalia nepajudėdama, 
tik judėjo jos daili forma, šios rankos pirštai buvo gi

liai įstrigę smėlyje, gniaužindami jo slidžią masę. De
šinė koja, permesta per kairę, slėpė moters gamtos 
palaimintą ir dievų prarastą gyvybės vietą, bet už tai su 
mesta koja dar labiau ryškino dailininkų numylėtą, 
bet niekad nepajiegtą išreikšti rundinumą, kurs bū 
damas labiau uždegęs už kitas kūno dalis, atsispindėjo 
lengvai juosva spalva.

Ledynos kūno patraukliomis linijomis buvo suža
vėta ir nustebusi visa gamta. Tai buvo metas, kai gam
ta pati didžiavosi savo nuostabiu ir pilnoje ramybėje 
ilsenčiuosiuoju grožiu. Buvo ramu irt tylu. Tik, kaip 
mažo vaiko drąsi rankelė, vėjo drugeliai glamonėjo 
jos kūną, nužerdami jį įvairiais, nuo saulės nudegu
sio kūno tamsumo, atspindžiais.

Išdidūs kalnų arai iš aukštybių išvydę, kad jų die
vaitės išrinktoji gražuolė išdrįso deivei saulei atideng 
ti savo kūno grožį, ištisais pulkais atlėkė jos saugoti. 
Bet nedrįsdami nusileisti žemiau ir negalėdami nuo 
jos atsitraukti, lekiojo aplink ir taip, kad net jų di
delių sparnų šešėliai jos neužgautų. Tik iš savo spar
nų šešėlių sudarė nepermatomą kūginės formos už
dangą ir paslėpė Ledynos kūno grožį, kaip užburtoje 
pilyje, nuo visos pajūrio aplinkos. O Ledyną savo mė
lynomis akimis, kuriose atsispindėjo visas dangus, val
dė pavydžių arų judesius aukštybėse.

Daugybė baltųjų gulbinų, sužavėtų Ledynos grožiu, 
tylutėliai plaukiojo arti kranto, tik retkarčiais, išdidi- 
žiai pakreipdavo savo galvas į jos pusę ir, lyg susįgėdę, 

; budėjo, kad ne tik iš oro; bet ir iš jūros pusės niekas 
netrukdytų jos poilsio, irt kad motina gamta iki soties 
prisižiūrėtų savo pagimdyto vaiko puošnumu.

Nuo artimųjų smėlio kopų žiedai nulenkę galvas, 
irgi stebėjo Ledynos grožį ir savo ypatingais kvapais
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SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

SLA - jau 50 metM tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo Cfett 
giau kaip SEPTYNIŲ S MILIJONUS dolenų savo apdraus* 
tiems nariams. - ~

SLA - didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija -r-a duoda gyvy
bes apdraudę ir ligoje pašalpa, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patamavuhus savitarpines 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 

- gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100*00
iki $16,000,60.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

.. SLA —. duoda VAIKAMS, ir. jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę, 
už SI,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCEDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus ašme 
nims, rekomenduojama lietuviškp KLUBŲ ir draugiją na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2 00 
1 metus.

SLa — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysi!:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

liūliavo jos sapnus ir svajones, ty liai niūniuodami, vė
jo lopšinės dainą...

Ledyną, lyg kažko ilgėdamosi, ištiesė rankas į vir
šų. .. Prieš ją stovėjo jaunas didžiūnas Sakalas ir su 
meiliu veidti žiūrėjo į jos jauną krūtinę. .. Paskum jis 
pailenkė, padėjo savo galvą ant jos krūtų, ir, kad to
liuose budį arai negirdėtų, kuždėjo jai:

— Ledyną, aš myliu tave, būk mano žmona ir -ma
no vaikti motinai..,

5. Sakalas pavogė Ledyną
— A — a! — ji pabudo su f viršų iškeltomis 

rankomis ir su šypsniu ant veido. Skubiai apsirėdžiusi, 
šviežia, kaip ryto rasa ir dar gražesne nei buvo, nuėjo 
pas laukiančią motiną ir, kaip pavasarį pražydusi gė
lė, išsitiesė visu savo dydžiu, tuomi norėdama pabrėž
ti, kad ji jau suaugusi mergina ir kreipėsi prie moti
nos:

— Motule, papasakok man kaip tu susipažinai su 
mano tėvu?

— Gerai, aš tau papasakosiu. — Danguolė pasikėlė, 
pataisė savo spalvuotą suknelę irt eidama pasakojo:

— Aš su Arūnu buvau pažįstama nuo jaunų dienų, 
taip, kaip tu dabar su Sakalu. O kai suaugom, tai slap
tai sutarėm vesti. Bet Arūnas užsėmęs savo tvirtovės 
padidinimu, ilgai pas mane neatėjo. Aš maniau, kad 
jis manęs daugiau nebemyli. Nutariau būti vaidilute... 
BeL—■ Danguplė sustojo "pasakoti^. ‘ 'f

_ Ęas — tfet — motuTc?
Tu girdėjai, pas mūs yra teks-paprotys: Jauna

sis turi pavogti savo numylėtąją. Ne tai, kai tiktai pa
vogtų, bet tik dėlei papročio. Bet tas pavogimas turi 
įvykti slaptai ir netikėtai. Nes, jeigu sakysim, Arūnas 
’ 19, 1976-

mane bevagiant, būtų mano tėvo karių pagautas, tai 
jam tektų brangiai išpirkti, o be to, tai pakenktų jo 
garbei, kad jis buvo neapsukrus. Bet tavo tėvas buvo 
gudrus. Jis -pataikė tokį metą, kai maniškiai to visai 
nesitikėjo.- Paslėpė žirgą prie slaptų vartelių ir, įli
pęs per langą į mano kambarį, paėmė mane ant tau
kų, nusinešė per bokšto laiptus žemyn ir ant žirgo— 
Mano tėvo kariai tik tada pastebėjo, kai mudu jau 
buvome už pusmylio nuo pilies. O, dukrele, tu nežinai 
kaip yra smagu būti pavogtai savo mylimojo... Po to 
jaunosios tėvai niekad nesipriešina vedyboms, o atbu
lai, elgiasi su pagarba su apsukriu jaunuoliu ir iške
lia puikias vestuves bei apdovanoja jaunuosius viso
kiais turtais.

— Motule, ar tu labai šaukiai, kai tave vogė?
— šaukiat!? žinoma šaukiau. Aš šaukiau, kad tik 

mane greičiau pavogtų. ..
— Cha, cha, cha! — juokėsi Ledyną.
— Nesijuok, dukrele. Meilė yra nenugalimas daly

kas. Nuo jos priklauso viso gyvenimo laimė. Palauk, 
kai tu ką nors įsimylėsi?.. — Motina nutraukė žodžius, 
nes ji žinojo, kad Ledyną myli Sakalą, bet bijojo, kad 
jos pastaba nenustatytų dukters priešingai.

Ledyną apžvelgė motina nuo galvos iki kojų ir 
tarė:

— Motule, tu negalėtum būti vaidilutė.
— Kodėl? —- nustebo motna.
— Tw tokia puiki, moteriška ir daugiau nieko ne

matai, kaip gėlas ir tėvo išlenktus ūsus,
— Q tu pasakyk^ ar jie negražūs? ■
— Gražus, *— atsakė Ledyną ir susimąstė. • ;

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES, 
IR GtfcZLĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

CICERO JOVALYNĖ B" lie,u’fik’ *
Šiame susirinkime buvo p. L.

Jau gana ilgokas laikas pra-įpylė žarijų po padais. Tada jilp., kuri mį>ko tuos virš minėtus 
ėjo po Ciceros Lituanistinių mo- atsistojo, apsidairė ir pirštu ro-1vajkus lietuviškai ir prašė kad 
kyklų visuotino tėvų susirinki- [dydama j cenzuotas mokytojas 'juos atsiųstų mokytis.

DR. K. G. BATUKAS
AKUŠERIU RA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ „ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58z ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
.PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
_ . Ofisas: HEmlock 4-5349

Rezid. 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—1 vaL, 
antrad.. penktaieni nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 SuVianheim KcL/Westcnesier, ill. 
. VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ii 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
i ei.: 5ox-2/27 arba 5oz-z7x4

REZ.: GI 8-0873
DR.-E1SIN AS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHiKURGlJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA >2o/u 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Ml 3-0001.

Telef. BE 3-5893

DR. A. B. GLĖVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
.-j Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. V. JUČAS
'I 489-4441 5O1-4OO5

'ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
'002 N. WESTERN AVc. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

DR. FRANK FLECKAS 
0PT0METR1STA5 

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact tenseš”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEtBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES (K 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: anizad. nuo 1—4 po pietų 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

Ofiso telef.: 776-2&&0 
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR ChiRukuaS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

TtL- PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad 

' tr penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Seštadie 
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiki 

pagal susitarimą.

mo, bet ligi šiol spaudoje jokia tarė: 
žinutė nepasirodė, todėl nors ir 
pavėluotai aprašysime.

Susirinkimą atidarė tėvų ko
miteto pirmininkas J. Arštikis, 
perskaitė darbotvarkę, kuri bu
vo priimta. Susirinkimui pir
mininkauti pakvietė Šuopį, -o se
kretoriauti — D. Paulavičienę. 
Buvęs pirmininkas J.- Arštikys 
padėkojo direktoriui, mokyto
jams ir tėvų komitetui už gerą 
darbavimąsi. Atsakęs dar į mo
kytojų ir tėvų klausimus, per
davęs visus dokumentus, pareiš
kė, kad jo mergaitė baigė litu
anistinę mokyklą, palinkėjo ge
ros sėkmės ir apleido salę. Po- Į EI. Radvilienę ir prašė neužgau
nąs šuopis, perėmęs vesti su- lioti mokytoji), kurie dirba iš

I — Mano duktė ant tiek stip- 
>ri, kad mano sūnaus Viktoro, 
kuris mokinasi prie šių moky
tojų, nepajėgia teisingai ištai
syti mokinių padarytas klaidas, 
ji ištaiso.

Tik gaila, kad jos duktė baigė 
lituanistinę mokyklą prie šių 
mokytojų. Garbė toms mokyto
joms, kad stipriai paruošė tą jos 
mergaitę, tik didelė gėda p. EI.
Radvilienei taip užgauti cen- 

zuotas mokytojas. Mokytojos j 
tai nieko neatsakė, o salėje pa
sigirdo baubimas.

Tada direktorius kreipėsi j p.

sirinkimą, padėkojo už pasitikė
jimą ir tęsė toliau sekančius dar
botvarkės punktus.

Suopis stengėsi tvarkingai 
pravesti susirinkimą, bet EI. 
Radvilienė visą laiką draskėsi, 
kabinėjosi prie mokytojų, reika
lavo, kad išeitų p. Gailienė, ku
ri atstovavo savo sergančią duk
rą. Ji tol n enurimo, kol pritrū
kus kantrybės p. S. Palionienė 
paprašė direktorių spręsti, ar 
gali anūkės senelė, altstovauti 
sergančią motiną.

Direktorius, atsiklausęs tėvų, 
pareiškė, kad senelė gali atsto
vauti sergančią dukrą.

Po to pareiškimo p. EI. Rad
vilienė nenurimo, dar daugiau, 
draskėsi ir šaukė, „kad- šis- su
sirinkimas yra".jovalynė. Galop 
susirinkimo pirmininkas )krei-

šią mokytoją p. EI. Radvilienė 
puolė ir užklausė, ar ji yra cen- 
zuota. Į šį .grubų p. EI. Radvi
lienės puolimą p. K. Razma pa
reiškė, kad ji yra mokytoja ir 
jo vaikučius moko.

Direktorius dr. kun. A. Juška 
norėjo atsisakyti mokykloms va
dovauti, tačiau tėvams prašant, 
sutiko eiti, tas pareigas.

Jau susirinkimas būtų buvęs 
užbaigtas, tik Radvilienė, pasi
prašiusi balso, pradėjo kalbėti, 
įtarinėdama dalyvius salėje apie 
kažkokius anoniminius laiškus, 
jai rašomus ir t. t. Kiek pasi
klausiusios mokytojos atsakė, 
kad ir jos gauna tokių laiškų, 
kuriuos meta. į šiukšlių dėžę, nė
ra ko čia klausytis, prašom baig
ti susirinkimą.

Minėta ponia vadovaudamasi 
neapykanta ir nesuvaldomais 
jausmais, padarė iš susirinkimo, 
jos pačios žodžiais tariant, jo
valynę. • Dalyvis

Aš nuo savo obelių skindavau 
obuolius spalio pradžioje, o 
šiemet šaltis užklupo rugsėjo 
gale. Rugsėjo 29—30 ir spalio 1 
— 2 — 3 dienomis buvo šalčio 
nuo 5 iki 8 laipsnių Celsijaus, o 
kaip sinoptikai aiškina dirvų 
paviršiuje šaltis niekė iki 12 C. 
laipsnių. Tai peršalo obuoliai, 
kiti net pajuodavo. Bet kai ku
rios obelys pasirodė labai ištver 
mingos: pašalo tik mažieji vai
siai, o stambieji dar išliko.

Daug nuostolių žmonėms, 
kurie bulves dar nenukasė—au 
gusios žemės paviršiuje pašalo.

NEPAPRASTAS ŠALTIS 
RUGS. GALE LIETUVOJE

5 ?^ (Iš laiško)
“...Man šį rudenį gamta iškrė 

fė didelę šunybę. Ne man vie
nam. Visiems^-kurie turi sodus, nos” įrankiu.

pasišventimo už mažą atlygini
mą.

Toliau tęsėsi gana vargingas 
tėvų komiteto rinkimas — tėvai 
atsisakinėjo būti renkamais. 
Laniauskas, gelbėdamas susida
riusią padėtį, tarė: t

— Aš einu į komitetą savano
riu. Kas daugiau? Jį pasekė 
K. Razma, S. Palionienė, Prans- 
keviečienė ir kiti-os. Radvilienė 
vėl išlindo kaip yla iš maišo, sa-1 
kydama, kad p. Palionienė yra Į 
mokytoja ir negali būti renka-' 
ma. - •

Tada p. Palionienė pareiškė, 
kad ji nėra cenzuota mokytoja, .
o tik tautinių šokių vadovė. 1 -n 

Pasiprašęs balso, Laniauskas |
atsakė, kad gali eiti komitetatn, j 
kas tik nori dirbti, nes nė vie- I

pės! j p. EI. Radvjhenę prasy-1 jgg H. Radvilienė dar ' 
damas, nut*! sr le15ti totems p paiionien- bet susi. - ■
pasisakyti.. . -i.. ' rinkimas dauguma balsų nubal- ?

Direktorius atsakinėjo i tėvu savQ £ j, 
klausimus ir prase tėvų pasisa- įeįan. ‘ j
kyti mokytoju ir valkS proble-'. T-V]J konlitetOT Urtoiti; Ka. • 
momis. • . izys Razma, V. Laniauskas, StJ

Direktoriui atsakius i te.ij,vi|nti A jJi(.klI Ir. Prans.' 
klausimus, EI. Radviliene -papra- I T . . ~r T- *v 1 • . <T- • ■
šė balso. Gavus teisę-kalbėti, ta
rė: ~ .

— Kodėl direktorius taip daug 
užstoja mokytoją Repšienę? 
Kodėl negražina p. Balūtienę mo
kytojos darbą dirbti?

Kaip, žinoma, mokytoja Balii- 
tienė yra leidusi savo dukrą Į 
.pionierių stovyklą okupuotoje 
Lietuvoje. Taip pat p. EI. Rad
vilienė pasiūlė Saulių Kuprį pa
kviesti mokytojauti. Nors p. 
Kuprienė sėdėjo susirinkime, 
bet EI. Radvilienės- pareiškimą 
nereagavo.

Tada direktorius atsakęs, kad 
jis senų dalykų- neaiškinsiąs ir' 
nieko neturįs prieš p. EI. Rad
vilienę. Be to, jis pridūrė, kad 
esąs numatęs kviesti p. Radvi- 
’aitę, vietoj pasitraukusios mo
kytojos.

Tada Ir. Pranskevičienė už
klausė, ar ji yra gana stipri lie
tuvių kalboje, kad galėtų dirbti 
mokytojos darbą aukštesnėje li
tuanistinėje mokykloje. Šis p. 
Ir. Pr. klausimas Radvilienei pa-

kevičienėv J. Lašinskienė, N. Ba- 
rpniene, S. Palionienė ir N. Sko
pi enė. ?

Po visų rinkimų p. K. prašė 
suregistruoti vaikus iš anksto, 
mat, ateina mokinių su meksi- 
koniškomis pavardėmis ir yra 
labai sunku susigaudyti.

— Miela ponia, kai, Tamsta, 
nuėjai j amerikonišką mokyklą, 
gal kai kas pareiškė ką nors

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

z P. ŠILEIKIS, 0. P.
uRTHOPEDMo-rKO i iZiS I Ai

Aparatai - Pcuiezai. Aacu. Bar 
dažai. Speciali pagalb* Ko|om 

t (Arch Supports) ir L L
VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—j 
2K50 West 63rd St., Chicago III. 6O6x

Telafu PRosp^ct 6-5084

---------------------■-------------------------------------------------------------------?

•O?HlE 3 ASCUS
^ADlX se<MOS VALANDOS

\ uriivranKi* iš W11PA

1490 <L A. M.

Kale: ''tgdieD nuo pirma 
hemo iki ch jKtadiemo Iz:3lK 
’-<X» v popiet. — Šeštadieni i 
sekmadieni nuo 8:30 iki M:30 Va 
ryto.

GĖLININKAS
Linksmumo arba liuuesiu % aiandom 
gražiausi,* ir t dilimą.

piu papuošimui ir sezonines 
kapams gėlės.

ROY r! PETRO (PUT-* ’’ t AS)

DAUBARŲ SŪNUS

SS25 še. Herletn Av» - «6-122C

Telef.: HEmlack 1-2413

715^ So MAPLEWOOD AVF

UtljCĄGn U 4, 60625-

» 1 m ■
Gėlės visoms progoms 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd a i Kt ei

Telefone!: PR 8-0833 ir PR 8-0834
Taip pat naujoji Barbaros ir 

Gene Drishiy krautuvė
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 
Tel. 499-1318

x - --------- - - -

RENKITE TUOS 31ZNIERIUS.
KURTE GARSINASI

; A O J I E N O S F

’’ERRI^AUŠTYMAl

MOVING
Leidimai — PHna apdrauda

ŽEMA KAINA
• Q < E R t N A < 

TM Wė S-8063

MOVING I
Apdraustas perlcraustymas 

II ivelriv atttumy.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Ptace
TaL: FRontiar 6-1 M2_ -- - - - - - - - - - -

30 UNIJŲ LYDERIAI 
INDORSAVO HOWLETTĄ
CHICAGO. Ieškodami kandi 

dalo, kurs atsvertų “ntuaalų’' 
demokratų kandidatą nėgių at
stovą Ralph H. Metcalfe, apie 
30 unijų vadų susirinkę indor- 
savo (pasirinko) demokratų 
kandidatą į Illinois gubernato
rius Michael J. Hovvlettą.

Šiaurės Amerikos mėsininkų 
unijos lyderis Charles Hayes •'pa 
reiškė, kad Matchalfe kaip žmo 
gų jie remią, bet negali remti 
jo “neutralumo pozicijos”, lenk 
tynėse į gubernatoriaus postą.

Iš kitos pusės, Metcalfe pasi-' 
sakė indorsavęs du respubliko
nus lapkričio 2 -dienos rinki 
maras, bet negalįs indorsuoti 
Howletto, skaitydamas jį esant, 
mero Daley “politinės maši-

FRANK YEŠKIS
Gyv. 184-toj ir Chicago Rd. Anksčiau gyveno Dolton, Iii.

- - - ’r ' ~ ’ ■ ■ -. . • ■. ■

Mirė 1976 m. spalio 17 d., 2:30 vai. ryto, sulaukęs 84 metų am
žiaus. Gimfcš Lietuvoje, Eržvilko vai., Pagirių km.

Amerkoje išgyveno 65 metus. 1 ,
Paliko nuliūdę: sūnėnas Thomas Kibildis su šeima,, giminaičiai 

— Anna if Tillie Gremal, Frank Stevens. Bernice Farreį Tony Pet
raitis, Stella Yudelis, Blanche Cardinale ir. visu jų šeimos bei kiti gi
minės, draugai bei pažįstami. Velionis buto brolis mirusio Juozo.
'‘ "Kūnąk^ė&totas Hennesay ^- Horenburg koplyčioje, 244 East 

138 treet. \
Trečiadienį, spalio 20 dieną, 10:00 vai. ryto bus lydimas iš kop

lyčios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a.,a. FRANK YAšKIO giminės, draugai ir pažįstami nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa- 
tarnavmą.

Nuliūdę lieka:
Sūnėnas ir giminės.

Informacijai tel. 995-9090.

dabar

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki73/4%
.palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Halsfed St

'--■jaw

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina 
gyti-

fondus' namams \r

SAL
X1HI

MES t >TllrRIAtrSH HElWtfpVIV. TURINTI DIDELES

Chicaęo. (II HdK!i> ,

hi flirtą m et a u l'EL IZ» «»7l.

iMiatgo* pietooM kiemą* automobiliam* pamaivų

"Jif yra man pasakęs: Gana tau mano malones* nes mano jėga tobu
lai pasireiškia silpnume. Todėl aš mielu noru giriuosi mano silpnybė
mis, kad Kristaus jėga gyventu manyje" — 2 Kor. 12:9.
Brangūs p pieteliai, tikėkime, kad ištyrimai, persekiojimai ir sielvartai 

ateina j mus Dievui leidžiant, mūsų naudaL Žinokime,, kad Tas, kuris rody
damas savo meilę, priėmė mus. suteikė mums dalį savo šventosios dvasios ir 
pavadino savo sūnumis ir dukterimis, žino visus mūsų reikalus ir rūpinasi jais, 
ir dėlto leis ateiti ant mūsų tik tokiems patyrimams ir pagundoms, kurios 
tarnaus mūsų aukščiausiai gerovei- Jėzaus Kristaus Apaštalas Povilas, kuris 
labai daug kentėjo, dar sako: “Todėl aš turiu pamėgimą savo silpnybėse, 
nieHnimuose, varguose, persekiojimuose ir priespaudose dėl Kristaus”.

Visi žino, kad mirtis yri žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusia ji? J tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokama L Rašykite:

F. ŽAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL, 60629
ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
J,/ 2533 W. 71st Street
k Telef.: GRovehill 6-2345-6

M * 1410 So. 50th Ave., Cicero
> _ Telef.: TOwnhall 3-2108-3
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ TUTOMOBIL1AMS PASTATYTI

EUDEIKI
GAIDAS - DAIM1D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1505-07

4330-34

to. HERMITAGE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MOJIEKMIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chiėagos
Lietuviu
Laidotuvių 

>i rektorių

ASHociacijo»

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAUK Y i\ AS LABANAUSKAS

• 3307 So. LITUAMC’A AVENUE. I’hone: YArds 7-3401

BUTKŪS - VASA1TIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, 111. I’hone: ULjmpic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Fhone: LAfayette 3-3572

. GEORGE F. RUD.M1NAS
;1319 So. LHUaNICA AVĖ. Tel.: YArds 7-113X1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

212<1 West gpik stReett REpuMic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE ' Virginia 7-6*72

l(02X SOUTHWEST HIGHWAY’ Palo- Hills. III. 914-4410
• - . -■ ■■ ■... . ........... —------------------------------

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone? Yirdfl 7-1011

s — NAUJIENOS, CHICAGO I ILL— Timday, October 19, W6



— Prof. Mečys ir Faustina 
Mackevlčiai, gyv. Lemont, 111-' 
jau sugr žo iš Europos po trijų 
savaičių sėkmingos kelionės.
— Irena ir Edvardas BnreišaL į 

Angelė ir Pijus Venclovai daly
vaus Naujienų baliuj, bei JAV 
203 metų sukakties ir Naujienų 
02 metų paminėjime, Persona
lity Lodge salėje, 6649 W. Ar
cher Avė., Chicagoje.

— Antanina Liorentaitė vie- į 
na iš pirmųjų Kipro 
minklo statymo reikalams pa-j 
aukojo $10. Kaip anksčiau span 
doje buvo pranešta, paminklo 
statymui vieni iš pirmųjų auko
jo p. Čiurinskai. B. Dundulis, J- 
Pronskus, P. Lukas ir kt. Au
kas renka komiteto iždininkas 
Mykolas Pranevičius ir kiti va
jaus nariai: Pijus ir Angelė Ven 
elovai, dr. Jonas Valaitis, Elena' 
Lazauskienė, Elena Rūkienė, 
Juozas Skorubskas ir kt.

— I)r. A. Paulius kalbės Dzū

3 vul..popiet Jaunimo mi direktorius, JtcūkiJKrįJinai šiaip žmonėms. J:urie,. apie ko- 
‘ '’^£r TATisiin stirną pinigų pa vaišinti7 rutininę- nieko ne-‘

Ygianskie/ir ir Amerikos Legįoyj- D?riau.>Gi- girdėjo, tai’^pasakoja, jog-tap 
dalyvaus rėno Posto I^reigiini^; dalyyau- yra po(elų ^|ckeyidaus salė, i 

LB Rochesterio apylinkės rude Naujienų banketo-afi- Pačioje Lietuvoje didelė lie-,
uliniam koncerte spalio 23 d. darymo apeigose. . _ ,
šv. Jurgio parapijos salėje. Po svedais ,laiP Pat. bus Gran<lie-'> ckeviėiaiis nemėgsta, tai atyy _ _ 

! programos bus šokiai.' Pradžia ansaa1^110 dalyviai, kurie išpil kstantieins lietuviams bus pa- angliškai.
BARRETT MFG. CO.

4124 W. Parker 
‘ Tet 772-0785

lių 24 J 
4 centre.

SoĮ. Genė
sol. Leonas liaHrtis

HELP WANTED — MALE 
1IOZ barblninky Reikia

REIKALINGI PUNCH PRESS
- 1 OPERATORIAI

apeigose. Naujienų tuviu dauguma komunisto Alį . x. . < -
- su masinos nustatymo, set-up, tool 

and die patyrimu. Reikia suprasti ir

dys dalį programos, šis Naujie sakojama, jo tai yra poeto Miva] vak , .( | Uys> uaų programos, sis rtaujie saKOjama, JO. ta
, Įnų banketas bus vienas iš Jur- ckevičiaus salė.

- A įjole Pau aitiene ir kun. tingiausių savo programa ir į Jokubka apgaudinėja sava-
’ kitais dalykais. Visi lietuviai rankiškai puotauti nemokan-
a. L..i-uk\....i dalyvauti ir vietas čius kelis senus lietuviuš, o da

i grupėmis, arba pavieniai užsa_ bar, kai atvažiuos grūpelėlie- 
i- ftiytųrTai* jis“ ir juos apgaudi- 
j ( nes: lenkų salę jis pavadins ’ housekeeper/_Must. like children.
i poeto Mickevičiaus sale.

Anliimis Sabas, Sudbury, Ont.
sėkmingai moko lituanistinėje
mokykloje. ■ " į

— Algirdas Kairaitis išrink- kyti iš anksto Naujienų adi 
tas Union Pier Lietuvių Drau-' nislracijoje.

Bielinio pa Į «'-ius pirmininku, J. Rudzins-l -----------
į kas — vicepirm., L. Paškaus- Stasys Jokubka apgaudinėja 
kienė — sekr., P. ^©įkaitis. —, ;.
ižd., P. Sideravičiiis — reikalų sio,nis dienomis PaSaI 
vedėju, P. Dimgąigą ir H. Bur 
leviėius-kandidatafšj V. Bige- | 
lis, A. Klimavičius ir S. Vitkus
— kontrolei. Paskutiniu metu 
apylinkėje įsigijo nuosavybes 
ir įstojo į draugiją 7 šeimos. Į

u ■

‘ HELP WANTED — FEMALE 
L . D^rbininkt^ reikia .. ’

DOCTOR’S FAMILY wants live in

Have own room.' Salary open. i 
n ’6424732.Bridgepartietis______________ ___________

18 gatvėje, areštuoti, 
atv^ i c-bie^i 2 ginkluoti plėšikai|,oiai'gaIi da,yvau,i rėmėjams 

CHICAGA.’— Du, jauni plė
šikai šeštadienio naktį- pateko-į^

dabartinės Sovietų Sąjungos 
valdovais, ;
Rusijos piliečių grupė. Visa nė 
laimė, kad Maskva, vietoj ru
sų, atsiunčia Chicagon lietu
vius. Sovietų valdžia visus sa-

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE sale

Namei, žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKSJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPKITĖS I

, - PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 tr. termai. Roar Chicapn [į Virginia 7-7747

Erdvus 4 miegamųjų Georgian.
vonios. Centrinis šaldymas. Prie 72- 
tros ir Whipple. Tik įmokėti $3,750.

72-TROS ir Artesian. 2 butų mūri
nis. Naujas garažas; 2 židiniai. Pilnas 
rūsys. $26,500.
....71-MOS ir Rockwell. 2 butų medi
nis. Pilnas rūsys. Garažas. S18,000.

BUDRAITIS REALTY CO.

ERDVŪS mūr. 3 meg. bungalow Į 
vakarus nuo Californijos ir 62. Nau
ji alum. langai, did. garažas.

1% AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar-

skirtuose -vėrtingų daiktų lai-Į59 ir 'lalman- 
mėjiihudsė.'J Reikia tik užsisa- 

jfofii feeut jrijns mėnesiams Nau
Spąstus.J,Victor Gunn,

JLA UVVVG U VliUOVil, 1X0 ; .-t . i. > I

metu, abudu gyveng 412 Westkomisija.$trj>piai užpil 
Chicago Ave., apsiginklavę .38 dys siuntėjo arba jo nurodytų

— Adv. Jurgis Ramonas iš vo gyventojus skaito rusais, o amžiaus, ir Steve Johnson, 18 0 .^imėjirnp lapelius, liuriuos
Klevelando pakviestas prez.'kurie tokiais dar nėra, tai ji

Tie rusiškus pasus turintieji kalibr°: revolveriu atvykę i-Mu-'• a^menii vardais ir -atsius pak- 
Amerikoje. noz krautuvę,, 818 West vl^avi!yia; / '-■

Fordo rinkiminės kompanijos stengiasi surusinti, 
būstinėn Washingtone tautinių

kų Draugijos susirinkime apie’grupių vadovu.
artritų ir reumatizmą sp-

lietuviai jau yra.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted CLZ Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. V A L A N T I N A S

MARIA NOREIKTENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, Uh 60629 e TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metą patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

PELNINGAS investavimas — tri
jų apartm. med. ir biznio patalpa. 
Žemi taksai. Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878
4243 W. 63 Street 

TeL: 767-0600.
135-TA IR ARCHER AVE. 

LEMONT. ILL 
Tel. 257-5861.MARQUETTE PARKE 71-mos gat

vės apylinkėje išnuomojama taver
na ir butas. Geras biznis.
r Skambinti RE 7-0767 vakarais arba 
šeštadieniais.

— Bytautas Galskis, Naujie-l-Jie praeita-šeštadienį buvo Ka- ^8th Street, prie pat Halsted st., į . .- ,‘ . . i ...i... ,. Minėtam reikalui vajaus ko
misija gavo iš j Normano Būrš j 
teino $1,000 vertės brangių kai 
lių paltą, dąil. ^. Šileikis įtei
kėsaVo kūrybos paveikslą, Jo
nas G. Evans ir jo, šeima .pas-1 
kyrę $p0 Ū. S. “Taupymo lakš
tą. 'Universal Taupymo ir Sko- 
lihimo B-vė davė $25 Taupy- 
mb lakštą, Donald A. Petkus 
įteikė įvairių tauriųjų gėrimų 
pintinę, B e vėrly ’ - HiRš gėlių I 
krautuvė išrašė $20 dovaninįj 

, pažymėjimą. Yra ir daugiau — 
vertingų ir universalaus varto- ’ «iK.iir!Q3 CxA^
jimo- dovanų. Jų paskirstymas 
bus spalio 24 d; Naujienų ban- f/Tvl 
kete, Personality' Lodge, 6649 
Archer Avė.' Visi kviečiami daj 
lyvauti,.bet virš, minimų daik-| 
tų laimėjimui . dalyyayimąs. ne 
būtinas? ~

■’ Vajaus komisija, prašo visus -A— 
skaitytdjfe’’sčį)ie' tai/pasakyti sa 
vo draugamšt ir pažįstamiems, aMu— ■ . 
nepretiumeriioj an tiems Naujie 185 North Wabash Avenue 
nų. • r ■ (Pr). 2nd Floor Chicągo, HL 60601

lifornijoje, San Francisco mieą 
te, o šiomis dienomis jie atva
žiuoja į Chicagą.

Jokubka ruošia atvvkstan- 
tiems sutikimą. Jis nori pasipi 
nigauti, tai atvykstantiems žmo
nėms jis penktadienį ruošia, 
banketą. Anksčiau Jokubkos 
žmonės panašius “banketus” 
ruošdavo Mildoje, bet Jokubka 
taipTvisą tą “progresyvių” jųdė 
jimęriiugyvė&W kad net neturi 
savo..salės “banketui” suruoštoj 
Dabar Jokubkos- šalininkai reni 
giasi nedidelėje i svetainiukėje, ’ 
esančios prie 33 ir Morgan gat 
viu. V

Ta salė priklauso Bridgeport 
to lenkams. Bet Jokubka ir jo 
draugai minėtą sąlg^. vadina 
Mickevičiaus , sale. Poetas Mic
kevičius niekad Chicagoj e ne
buvo ir salės vietos nematė. Ko 
munistuojančiom davatkom aiš 
kinaina, kad salė pavadinta Mi 
ckevičiaus Kapsuko garbei..

KVIEČIAME I JAV 200 METŲ SUKAKTIES IR 
NAUJIENŲ 62 METŲ v

N
SekmacL, š. m. spalio 24 d.
Personality Lodge salėj
6649 WEST ARCHER AVENUE CHICAGO, ILLINOIS

t

-

DAINOS 
SVEIKINIMAI 
VAKARIENĖ 
IR ŠOKIAI

J tikslu apiplėšti, vietoje krautu-, 
vės savininko akis į akį susi
tiko su FBI agentu ir nespėjus 
žodį ištarti iš gretimo kamba
rio įpuolė dar du FBI payeigū- 
nai ir plėšikus nuginklavę su
ėmė, bet Gunn. spėjo pro stikli
nes duris iššokęs pabėgti, tačiau 
■vienas .EBI: agentas jį pagavo. 
Gunn bėgdamas-per savo išmuš
tą durų- stiklą,- susižeidė. Gunii 
nuvežtas Į apskr. ligonintę,’'" o. 
Johnson j-apskr. kalėjimą?
- Paaiškėjo, kad apie planuoja
mą apiplėšti ;Munoz krautuvę 
FBI gavo anonimu pranešimą ir 
drauge su policija užtaisė- vagi
šiams spąstus.'- - ■■■:-•

BEZDŽIONLIGĖ LIMPAMA

WASHINGTONAS. Paslaptin
ga karštligė, paplitusi centrinėj 
Afrikoj; nuo kurios .jau mirė 
apie 150’žmoniiį,atpažnita esanti 
nauja limpama ir pavojinga ža 
lių j u beždžioni ų’' viruso ątmai; 
na. Tą virusą atpažino dvi Įa- 
borator i j os Europoje ir Ligų 
Kontrolės Cėrifraš Atlantoje, 
Ga? .V’' '

Pasaulio Sveikatos r organiza
cija (WHO) aiškina, kad tas 
beždžionių virušąs yra “morfo
logiškai Panašusj-ų Marbourgo 
A-irusą, atrastą.Marburge; :V;Vo- 
•kietijoje.’ 1967 metais, bet -anti- 
genetiškai yra -Skirtingas,' kds 
reiškia, kad yra įvykusi^to vi
ruso atmaina, dėlto jųo' apser- 
ga net tokie, kurie ankščiau tuo 
virusu neapsikrėsdavd; ’ Parią- 
šiai atsitinką suf ihfliienžos' at- 
mainomis.

Marburgo virusas, vadinamas 
“žaliųjų beždžionių viruso; li
ga”, šiuo metu yra paplitęs.pie
tiniame Sudane ( ir šiaurinėje 
Zaire, Afrikoje, .bet gali paplis
ti toliau ir plačiau.
Pirmieji žmonės ta “bezdžion- 

lige” apsikrėtė buvo ligų tyri
mo instituto tarnautojai. Iš 30 
apsirgusių septyni mirė-

Pranešimais iš Afrikos, da
bartinė “žaliųjų beždžionių” Ii-

ELEKTROS ĮRENGIMAI. 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai.
- KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. 
TeL: 927-3559

pas vieninteli >* 
lietavj talHniTilĄ 
, Chicagoje ------
^NORMANĄ 
SĮKBURŠTEINA 
įjBSįįLTel. 263-582€ 
]£■ (įstaigos) ir 
WK/XX S77-84S9

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas. Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700.

VIENINTELE STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette Parke. $29,750.

MŪRINIS — MEDINIS pajamų na
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900.

17 M. DIDELIS 2 aukštu mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette Parke. $38,000,

2 BUTŲ moderniai įrengtas namas 
už Kedzie. žaliame parke. Virš $4,000 
pajamų. Kainuoja $30,000.
4 BUTŲ mūras prie Maria High, Nau

jas gazu šildymas. Nauja elektra. 3 
auto mūro garažas. $44,900.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET 

Tel_737-7200; arba 737-8534

5 valandą po pietų

Vakarienė su šampanu asmeniui 12.50 dol.

BANKETU RUOŠIA

NAUJIENO
Vietas prašome rezervuoti iš anksto raštu

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
arba telefonu HA 1 - 6100

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

■ - -'j r AR JAt; PASIDARĖTE
ga Bedėjo klajokliu ■ ;: gAV0 TESTAMENTĄ?
gentyse it* ja Jan apsikrėtė 4 Tuo reikalu Jums gali daug 
Belgiją vniisioniėrės, kurios padėti teisininko Prano šulo pa-
tamauja-'tos'genties ligonius k'li 
hikose > ■ ’ -. ■ - -

< -ę ą-; t 1 .'I ' ; i-

- Ruošiasi - inauguracijai
; W^HINGT(^AS‘.' Kąn- 
didątams į prezidento ir vicepre
zidento vietas teįelenktiniuojant 
varžybose kurs' už. kitus geręs- 
nisi dailidės ir staliai jąu pradė
jo statyti platformą, ant kurios 
Fordas ar Carteris turės atsi
stoti; Platformai dėl 17,500 sė
dinčių it 550,000 stovinčių sve
čių; pastatyti išlaidoms paskirta 
$325,000. Vietoje paprastų me
dinių suolų dabar bus panautos 
skolintos sulenkiamos kėdės, kas 
sutaupys $200,000 išlaidų.

inauguracijos iškilmės įvyks 
ateinančio gausio 20 dieną.

ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
Knyga — ■? • •

r. , TESTAMENTAI 
, Su-slegališkomis- formomis 
\ Knyga su formomis gauna
ma ‘Naujienų’ administracijoj, 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
mis formomis — $3.50.

Užsakymus su Money orde
riu, siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago Ill. 60608.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Ramentas

GETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas
778-8165

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN A VE.

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

DĖMESIO 
12—80 M AMt'AUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai S74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiotit:
L L A U R A M 

&645 So. ASHLAND AVI 
523-S7/S

ninw i imi ijw nr ar n pa ttt< ■ įjliMmii .

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

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam - skaitytojui 
7722 Gęoręe St. • tik už $5.00 metams!

La Salle, PQ., Montreal 690, 
_ , ■ (Reguliari prenumerata — $10.00)

vynici® w .' a - - $ «
■ x x L ^7. j j '■? S į> i • j ■. 1

Prašome iškirpti ir prisiųsti (Pavardė iv. vardas)
su virš nurodytu ' •*' -a

(Tikslus adresas) 
pr enumerate* ’ 4 v
mokesčio.

Banke sąskaita Bražinskams
R. L. Bendruomenės Centro 

Valdyba savo posėdyje 1976 m. 
rugsėjo mėn. 29 d. nutarė pa
remti daug iškentėjusius Pra
ną ir Algirdą Bražinskus. Jų 
paramai atidaryta sąskaita — 
Nr. 1681, Midland Savings and 
Loan association, 2657 West 
69th St., Chicago, Ill. Posėdžio 
metu buvo surinkta graži pra
dinė suma. ,

Visuomenė prašoma savo au
komis paremti Praną ir Algir-

Brazinskuš. (Pr.)

BESTTHINGS1N4JFE
Call Frank Zapolis 

3208’Zt W.95trh St.
GA 4-8654

dą

LAIKRODŽIAI IR BRANGEWY3tS
Pardavimas Ir Taisymai 

ua WEST 69;h STREET
T«Mj REpvhllc 7-1941 

___________ ;----------------------f

DRAFTSMAN - DESIGNERS £ J. ; ” .
Design and manufacturing company of special automatic 

assembly machines needs accomplished drafsman with ex
perience in machine design, This is a Shirt-sleeve job shop type 
position with grefert challenge and advancement opportunity.

Top wages, 50 hours per week guaranteed. Company paid 
family major medical insurance and profit-sharing, vacations, 
holidays. Call for appointment:

MID-WEST AUTOMATION INC. ’a '
7340 N. Ridgeway Avenue, . Skokier Illinois-; - 074-0370

(New j»lant in Wheeling in early 1977)

AKCIJOS PRADEDA 
ATSIGAUTI

NEW YORKAS. — Vertybės 
popierių rinka paskutinėmis die 
nomis nekaip jautėsi,, krentant 
akcijų vertei, ir toliau tebespau 
džiami ekonominio slogučioJos 
tik nežymiai pradeda atsigauti.

Nežiūrint, kad prekybos eko 
nomistai ir bendrovių direkto
riai numato, nors ir nežymų 
ekonominį kilimą 1977 ir 1978 
metais. Vertybės popierių mak
leriai, ypač pavieniai finansinin 
kai ir toliau pasilieka pesimis. 
tiškai nusiteikę akcijų atžvil-

—J —      . - - I — . -4- t

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
likvletfmal, pildomi pilietybė* pre- 

iymal ir kitokį blankai.
I ■ wiiwii II ■■■...................................... mi.*

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Aw
Chicago, hl. com. Tel. YA

SKAITYK IR KITAM rATARX

SKAITYTI ■ MAUJUKAS"
6 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — Tueaday, October 19, 1976




