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tPREZIDENTAS. PLANUOJA SKRISTI ĮBRAZILIJĄ, AFRIKĄ, INDIJĄ
Nori asmeniškai išsikalbėti su įvairiu 

valstybių vadais, ūkio reikalais
WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Jimmy Carter lap

kričio pradžioje rengiasi išskristi 11 dienų kelionei į Pietų Ame
riką, Afriką, Indiją, Iraną, Paryžių ir kelias kitas vietas, vakar 
paskelbė Baltieji Rūmai. Pirmiausia prezidentas rengiasi susto
ti Venezueloj e ir pasitarti su dabartine vyriausybe įvairiais ūkio 
reikalais.

Amerikiečiai iš Venezuelos per 
ka daug degalų. Matyti, kad pre
zidentas rengiasi susitarti dėl to-
Ūmesnės ne.tik degalų, prekybos, 
bet ir įvairių Amerikos gaminių 
reikalu.,

-- • . i v Į :
Rengiasi ilgiau apsistoti

Brazilijoje

Prezidentas Carteris rengiasi 
ilgiąu apsistoti Brazilijos sosti
nėje, kad glėtų išsikalbėti sū da- 
bartiniu Braz iii jo s prezidentu ir 
atsakingais vyriausybė? nariais;

Paskutiniu metu santykiai 
tarp abiejų valstybių Įsitempė. 
Brazilijos karo vadai nutraukė

Apsukrūs Somalijos 
diplomatai

Mogadišas, Somali ja. — So
vietų Sąjunga, davusi daug giū-
klų Somalijai, nepajėgia suval
dyti prezidento Siad Barre. Ru
sai nepatenkinti, kad Somalijos 
karo jėgos, ginkluotos- sovietų 
ginklais, įsiveržė į Etiopijos 
Ogadeno provinciją ir beveik bai 
gia ją okupuoti.

Prezidentas Siad Barre nus
krido Maskvą prašyti daugiau 
ginklų, bet jų negavo. Sovietų 
valdžia jau teikia ginklus Etio
pijos diktatoriui Mengistu Ma- 
.riam. Tuo tarpu Somalijos dip 
lomatai kreipėsi Washingtons,

Jeigu dabartiniai Brazilijos 
‘ generolai rengiasi brautis į kai
mynines valstybes, tai jau kitas 
dalykas. Prezidentas bandys jtį- 
kinti dabartinius .valdovus, kad; 
taika yrą naudingesnė, negu pla 

. nuojami pasikėsinimai. >
- -z-r— Z'►j įį -įr' ' Į, <

__ Kalbėsis su Afrikos

varyti Etiopijos’ Valgią pagro
busius' komunistus. ■ • • ‘/ s

Jei JAV duos ginklus, tai so
maliečiai išvys rusus is kelių ka 
ro bazių, šie pasiūlymai suskal
dėValstybės ’ Departamento pa
reigūnus ir patarėjus. Vieiii pa
taria duoti ginklų Somali j ai, o 
kiti pataria niekam neduoti.

;jžį's

Ramtis Pietų Ispanijos saulėlaidos. Paežerėse augančių kiparisų šakų nejudiną joks 
vėjas, paveiksle matome žvejus, grižtančius jš Atlanto.

Prezidentas yra pasiruošęs 
skristi ‘ į CentralinęAfriką ir 
išsiaiškinti kelis klausimus su 
Afrikos naujai susidariusiam vy
riausybėmis. Pradžioje manyta, 
kad prezidentas pasieks ir Pie
tų Afriką, bet prezidento lėktu
vas ten neskris.

Prezidentas planuoja sustoti 
Nigerijoje, Laos miestelyje. Ten 
atvyks, keli Afrikos vyriausy-1 
bių nariai, kad galėtų su prezi
dentu aptarti kelis svarbesnius 
ekonominius klausimus.

Iš Afrikos prezidentas skris 
tiesiai į New Dehli, kad galėtų 

' išsikalbėti su naujuoju Indijos 
premjeru. Indija nutraukė susi
tarimus su Sovietų Sąjunga. Da 
bar paaiškėjo, kad Indijai bus 
reikalinga gana didelė ekonomi
nė pagalba.. Indira Gandhi pali
ko Indijos ūkio reikalus špverk 
tinoje padėtyje. "
Rengiasi pasitarti su šachu

*' Iš New Dehli prezidentas pla
nuoja pasiekti Iraną ir pasisve
čiuoti pas dabartinį šachų ša
chą Pahlevi. Prezidentas bandys 
išaiškinti šachui nutarimą ne
parduoti jam modernios saugu
mo sistemos, kad ji nepatektų į 
agentų rankas. L

Iš Irano prezidentas skris tie
siai j Paryžių ir išsikalbės su 
Prancūzijos prezidntu. Jis nori 
sustiprinti santykius su Prancū

Panaikintas susitarimas
' su komunistais ,

Paryžius, Prancūzija. —Susi 
tarimas, tarp socialistų ir ko
munistų, padarytas grynai rinki 
miniais išskaičiavimais, visiškai 
iširo. J y •

Komunistai reikalavo naciona
lizuoti anglių pramonę, nes jie 
turi suorganizavę didoką dalį 
angliakasių. į savo uniją. Socia
listai pasipriešino tokims komu 
nistu planams, baigė bet kokius 
pasitarimus su komunistais ir 
patys pradėjo organizuoti artė
jančią rinkiminę kampaniją.

Partijos pirmininkas Mitte- 
rand pareiškė, kad su komunis
tais jie nikad ’nebuvo sudarę 
jokios sąjungos. Jis buvo suda
ręs rinkiminę koaliciją prieš ge
rai organizuotus de Gaulle šali
ninkus, bet dabar jis yra įsitiki
nęs, kad socialistai galės laimėti 
daugiau be komunistų, negu rin 
kiminėje koalicijoje su jais.

PREZIDENTO CARTERIO ARGUMENTAI STIPRESNI, NEGU GEN. DAJANO 
Jungtinės Tautos rengiasi ištirti.Izraelio 

elgsena okupuotose arabų srityse
NEW YORK, N. Y. — Naujas Izraelio užsienio ministeris 

kebais atvejais tvirtino, kad Izraelis niekad nesitarė su Palesti
niečių organizacijos atstovais, o dabar aiškėja, kad jis iš New 
Yorko įtikinėja Izraelio vyriausybę sutikti tartis su .palestinie
čių atstovais Ženevoje.
^Pasirodo, kad prezidento Car- skaitė Romos kataliku, nors ir 

terio argumentai buvo daug svar buvo priverstas atsakyti suta- 
besni, negu dideles ambicijas nos Dabar jis pats paskelbė, kad 
turėjusio Izraelio generolo Da- jis pereina į episkopalų tikėji- 
jano. Jis pačiam sekretoriui Van j mą- Jis nori laikyti dabartinę 
ce Telavive pareiškė, kad žene- savo žmoną, bet tuo pačiu jis 
vos konferencija bus išardyta, nori būti kunigu.
jeigu nebus kreipiamas dėme
sys į Izraelio reikalavimus, iš

Kurą laiką jis šoferiavo, bet 
dabar nori sakyti pamokslus ir

Baitūjų Bumu išėjo labai nepa nori būf L .pripažintas kunigu, 
tenkintas. Jis ^niekad nemanė, rpUQ <jar nežinomas episko-

Debesuatas, vėsus
Saulė teka 6:40, leidžiasi 6:45 *> v

zija. Vėliau jis skris j Varšuvą, 
Briuseli, iš kur jau grįš j Wa- 
shingtoną.

Prezidentui išskridus, prezi
dento pareigas eis Mondale, da
bartinis viceprezidentas. Brze
zinskis mano, kad prezidento nu
tarimas užsukti j Varšuvą turės 
didelės įtakos j Lenkijos santy
kius su Amerika.

Lenkams reikalinga pagalba, 
kurios jie nesitiki gauti iš So
vietų Sąjungos. Kelionės metu 
prezidentas bandys sustiprinti 
santykius su minėtomis valsty
bėmis, kurios paskutiniu metu 
pradėjo tolti nuo Amerikos.

kad teks priimti poziciją, kurią paju vadovybės sprendimas, 
pirma neigė. į *

Dabar aiškėja, kad arabų vals 
tybės rengiasi kelti Izraelio el- 
gėsį okupuotose arabų žemėse. 
Pats svarbiausias klausimas — 
Izraelio kolonijų steigimas. Mi
nisteris Dajanas įsakė sustab
dyti kolonijų steigimą Jordani
jos žemėje, bet arabai nori, kad 
žydai išsikraustytų iš kitų užim 
tų sričių.. • '

James E. Groppi eina 
pas episkopatus

MILWAUKEE, Wis. — pro
testais išgarsėjęs katalikų ku
nigas James E. Groppi, dalyva
vęs įvairiose demonstracijose, iš
ėjo iš kunigystės į susituokė su 
viena protestų organizatore.

Dd šio meto jis vis dar sava

Atvyko keturi sovietų 
“unionistai”

- Chicaga, IH. Praeitą šeštadienį 
Chicagon atskrido keturi sovie
tų “unionistai”, kad galėtų pa
sižiūrėti, kaip Amerikos darbi
ninkai ir unijų vadai gyvepa.

Chicagon atskrido angliakasys 
Andrei Gacertko, automobilių 
statybos Marija Sadova, plieno 
darbininkas Anrei žylovski ir 
angių kalbos mokytoja Liumila 
Semionova. 0‘Hare aerodrome 
jiems buvo duota gėlių, o vėliau 
parodytas visas Dan Ryan greit 
kelis- Sovietų “unijų” atstovus 
renka .komunistų partija, o 
skiria valdžia,. užtat Amerikos 
-unionistai jais nepasitiki.

Leido “Condorde” 
skristi į Ameriką

WASHINGTON, D. C.
Prezidentas Jimmy Carter. is- 
sikalbėjęs su atskridusiu. Pran- 
rūzijos premjeru Barre sutiko 
leisti prancūzų milžiniškam 
lėktuvui “Concorde” imti kelei
vius iš 11 Amerikos miestų.

Dabartiniu metu “Concorde” 
atskrenda tiktai į Dulles aero
dromą, esantį netoli Washing
ton©.

Tarp prezidento • nurodytų 
miestų, yra ir Chicaga. Bet Chi- 
cagos miesto meras nenori lėk
tuvo didelio ūžesio ir sukeliamos 
oro taršos. Chicagos. miestas eis 
į teismus.. Reikalas užtruks ko
kius metus ar daugiau/kol Chi
cagos teismai klausimą išklau
sys ir nutars.

— Formozos saloje labai smar
kiai lijo. Taipei miestas apsem
tas.

Jbway Cartar

TIKYBINĖ ŠVENTE PRISTABDĖ LIBANE PRASIDĖJUSIAS TARPUSAVI KOVAS
Palestiniečiai turi sunkią artileriją ir 

gali naudoti galingas raketas
BEIRUTAS, Libanas. — Gerai ginkluoti palestiniečiai penk

tadieni ir šeštadienį kirto į Libaną įžengusiems izraelitams kelis 
smarkius smūgius.

Izraelio radijas buvo paskel
bęs, kad jų karo jėgos apšaudė 

, ir išmušė palestiniečius iš svar
bios kalnų Chiam pozicijos, bet 
| dabar paaiškėjo, kad izraelitai 
šios pozicijos dar neužėmė... Iš 
viso, ketvirtadienį Izraelio . ka
ro jėgos tiktai kasėsi į stipres-

• nės apsaugas, o apie jokį puoli
mą nebuvo kalbos.

Oficialiai paskelbtas palesti
niečių pranešimas sako, kad jie 
yra gana gerai informuoti apie 
kiekvieną Izraelio karo jėgų ju
dėsi. Palestiniečiai žinojo, kad

■ z Kfar Kela ir Reir Mimas kai
muose būvi 6 Izraelio tankai ir 
510 karių. Buvo keli šarvuočiai 
ir kiti pagelbiniai vienetai, bet 
ten., buvo tiktai vienas i___
batalijonas. Palestiniečių sunkio 

. . jį. aitileęija ir paleistos kelios 
raketos išmMkino šj Izraelio-da- 
linį. Palestiniečiai giriasi, kad jų 
karo jėgos-priartėjo prią ląraę-r 
lio dalinių ir padarė jiems huos- 
tbK^ b‘ vėEati dar pribaigė izrae; 
fitų’ artileriją. ’ ! “Į,

. . Chiam. srityj e smarkiai.: pales
tiniečiams kenkia.-Izraelio sim- 
kioji artilerija, kuri yra įstiprin 
ta Izraelio žemėje. Josios šovi
niai labai taiklūs ir galingi. Jie 
.padarė-j žalos palestiniečiams, 
pradžioje,maniusiems, kad juos 
puola Izraelio aviacija. Lėktuvų 
jie nematė, bet buvo įsitikinę/ 
kad žydų lėktuvai leido bombas 
iš-nepaprastai didelės aukštumos, 
žydų karo jėgų pranešimas apie 
sunkiosios artilerijos darbą at
vėrė palestiniečiams akis. '

Karo biuletenis skelbia, kad 
Libano falangistai, žydų padeda 
mi, griauja palestiniečių pozici
jas.' Paskutinis pranešimas sa
kė, kad palestiniečiai buvo iš
valyti iš Chiamo apylinkės. Juos 
puolė Libano falangistai, o jiems 
padėjo Izraelio artilerija. Patys 
izraelitai dar nepuolė Chiamo 
kalnnus srityje, neskaitant ar 
tilerijos ugnies, Palestiniečiai 
taip pat skelbia, kad jų karo jė
gos 'priartėjo prie Klea mieste
lio, kuriame buvo įsistiprinę Li
bano krikščionys, nenorį atiduo
ti ginklų libaniečius nuginkluoti 
pasiryžusiems arabams. Vien 
tik Sirija dabartiniu metu laiko 
Libana 30.0C0 karių. Didesnis 
žmonių skaičius reikalingas 

šiems žmonėms maitinti, apreng 
ti ir pasiųsti jiems reikalingos 
amunizijos.

Iš Telavio ateinančios žinios 
sako, kad palestiniečiai, paleidę 
kelis artilerijos šūvius į pasie
nyje esantį Kirijat žmona kai
melį ir sužeidė keturis izraeli
tus. Izraelis nebūtų siuntęs ka
ro jėgų į Libano demarkacijos 
liniją, jeigu palestitiečiai nebū
tų paleidę artilerijos šūvių į Iz
raelį ir nenužudę vieno Izraelio 
kario. Izraelio karo vadovybė 
informuoja Amerikos diploma
tus Izraelyje apie kiekvieną di-lį Sirijos laikomą Libano sritį.

Afrikos juodžių vadai 
linkę priimt JAV planą
Keturių juodųjų valstybių 

Pietų Afrikoje lyderiai, kurie 
remia partizanų karą prieš Ro- 
dezijos baltųjų mažumos valdžią, 
praėjusį penktadieni pranešė, 
kad Jungtinių Valstybių ir An
glijos planą jie priima kaip pa
grindą1 tolimesnėms deryboms.

Tas pareiškimas buvo paskel
btas :po dviejų dienų viršūnių 
konfėpčaicijos,, kurioj e? dalyvavo 
Zambijos prezidentas Kenneth 
Kaunda, Tanzanijos-Julius Nye- 
rere, Botsvanos Sir .Steretse ir 

’ Mozambiko-SamorazMachel. Kon 
Izraelio* ^eren^^0^e <^a"yvavo Joshua Nko

> t(x partizanų vadas. ..

•Konferencijai pirmininkavęs 
Nyerere spaudos konferencijoje 
.pleiške. kąd,zi britų-amėrikiečių 
plane “dar apsčiai. yra negaty
vių punktu ir lieka visa Jėilė ne- 
atsakytų klausiniiį, bet mes ti
kime, kad . planas duoda bazę 
tolimesnėms deryboms*.

Aukščiausias laikas 
prisiruošti žiemai

BOSTON. — Christian Scien
ce Monitor perspėja, kad dabar 
aukščiausias laikas pasiruošti 
artėjančiai žiemai, svarbiausia 
apsirūpinti kura.

Nors oro spėjikai ramina, kad 
ateinančiai žiemai būti, kaip 
praeitoji šaltoji buvo, ga
limybė yra viena prieš tris, ta
čiau tikslus spėjimas yra Įma
nomas tik lapkričio gale, bet 
tuomet pasiruošimui gali būti 
pavėluota. Dėlto šis Bostono dien 
rastis pataria visoms valstijoms 
į rytus nuo Uolos Kalnų per ru
dens mėnesius pasiruošti gali
miems netikėtiems žiemos siur
prizams.

Skunkių kopūstų pranašystė

•Meškos .tunka Triebėja, šimta
kojai savo rudą plauką keičia 
juodu ir pagreitintai bėga, vove 
rėš skuba susikrauti gilių ir 
riešutų atsargas, plaštakės mo
narchai ir paukščiai anksčiau 
išskrenda j pietus, medžių žievė 
ir š«nų kailis storėja, o skunkių 
kopūstai (Kolonadoje) užauga 
aukštesni už žmogų, — gali bū 
ti tikras, kad žiema bus šalta, 
tvirtina senųjų amerikiečių pa
tirtis.

Skunkių kopūstai normaliai 
išauga žmogui iki kelių, o šiemet 
Bill Sherrod rančoje prie Steam 
boat Springs, Colo., išaugo iki 
7 pėdų. “Tai tiek šią žiemą bus 
sniego”, sako Bill Sherrod.

dėsnį karo veiksmą. Amerikie
čiai praneša Sirijai apie Izraelio 
karo jėgų veigsmus.

Izraelitai nesirengia žygiuoti
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Kreivi Dantys Silpnaprotybes Požyftys
Ateadi«n Amerikoje, daugy-» Nėra galimybių aprašyti, kiek 

bė berniokų ir mergiočių turi pašaru, gyvybių ir dolerių atna- 
krvivus jetrigusius žandikau--ša ujama alkoholio dievąįčMii! 
Kuom dantia. Alkoholis nors ir neša nuodė-

T® prieiaetys, tai antstybas mes ir nelaimes, bet visgi jis 
praradimas antrųjų dantų pir- nėr toks žiaurus kaip kortizonuo 
mųjų krūminių, kurie suardo ti, išpuvę ir neišdygę dantys 
motino* gamtos pateiktą dantų žanduose.

Nešvari burna ir neišdygę' 
žandikauliuose — yra

Alkoholis nors ir neša nuode- 

dy'rymo planą.
Ners ir vieno 

kus, suf kre’vina 
dantų aparatas.

Sve’kntJs tyrimų centrų surin 
rinkti duomenys rodo, jog vie
nas iš šešių jaunuolių turi krei
vus, spraguotus dantis. .

žandikauliams augant, pasi
daro plačios tarpdantės ir būna 
sunku gerai maistą sukramtyti. 
Tačiau, maisto mažosios dalelės 
įstringa į tarpdantės, pūna, rūgs 
ta, o vėliau pereina cheminę rea 
keiją, gaminasi rūgštis, kuri pra 
dtda tirpinti išorinį danties kau 
lo sliuoknį, emaliu vadinamą.

Atrodo, jog apie tokias negero 
ves mažai mes ir temastome, o 
jos turi gana daug įtakos atei
čiai.

Aukštai civilizuotas nūdieni
nis žmogus turėtų nors valandė 
lei stabtelėti pagalvoti, kas at
sitiks šu jo kūno mašinerija, 
jeigu ji bus maitinama mažu 
maisto kramtymu.

Nūdien attikti eksperimenti
niai tyrimai ir bandymai pilnai 
įrodė,kad hortizonuoti, kreivi ir 
neišdygę dantys esti daugybės 
vidaus ligų priežastimi.

Neretai sakoma: ką sėsi, tą 
ir piausi. AišXu, kaip savo ma
šineriją prižiūrėsi, taip ji tau 
ir tarnaus.
Barai žinoma, jog apstus alko

holio naudojimas yra labai pa
vojingas ir kenksmingas žmo
gaus sveikatai ir net dažnai esti 
priekinių ligų priežastimi.

dantų nete- dantys
visas burnos pradžia protinių ligų.

J Seikatos tyrimų centrų surin
I kti statistiniai duomenys • štai, 
ką rodo: Amerikoje apie 75-ki) 
procentai jaunuolių turi krei
vus dantis, o 90 procentų tu
ri kortozinuotus ir pradinius po
žymius gingivito ligos.

Ar tai nenuostabūs skaičiai su 
rinkti sveikatos tyrimų centrų ? I 

šiandien, bloga vaikų dantų 
priežasčių teikia visuomenei ga
na skaudų smūgį, nes daugis vai 
kų labai sunkiai baigia pradinės 
mokyklas—neišgali atlikti jiems 
skirto darbo.

Kreivi, dalinai išdygę ir pas
lėpti dantys žanduose, žandikau 
liūs sulaiko nuo pilno išsivysty 
mo. Tai galima pastebėti studi 
juojant jaunuolių ir suaugusių 
žmonių bumų sumontą, nes vie 
ni turi atkištus amakrus, kiti 
viršutines įdubusias lūpas ir tt.

Kreivų dantų žandikauliai tu 
ri labai daug įtakos į galvos 
kaulų susiformavimą.

Nenormaliai galvos kaulai 
suaugę, kenkia pilnam proto išsi 
vystymui. Čia ir glūdi ta pas
laptis tarp kreivų dantų ir pro-j 
tinio atsilikimo šių dienų jau= 
nuolių.

Daktarai J. Miller ir Weiss Gil 
bert, proto ligų tyrinėtojai, spe 
cialistai štai ką sako: Jaunuo
liai, kurie turi kreivus, paslėp
tus dantis žandikauliuose, neno
rmaliai galvos kaulus suaugu
sius ir vien tik dalinai smegenis

defektus, , pasidaro pir 
patikėtiniais Į silpna- 
mušeikas ir žmogžu-

Liberation^ woman.

■■įaį&

, lOy Pitcher loved her husband, 
So much so, that when he went into battfe

Mofly knew the time had come to take 
wodc In her country. So she picked up 
where Her husband left diL And when

So buy United States Savings Bonds.

you join the Payroll

111 America.

Kūno Kultūros Rūmai Kauno

išsivysčiusius, vėliau ay anksčiau 
proto ligomis suserga,, ir būna 
į beprotnamį uždaryti.

Tad visai nenuostabu, kad 
nūdien tiek daug žmonių arba* 
jaunuolių, kurie turi aukščiau 
minėtus 
maišiais 
pročius, 
džius.

Nūdien proto ligų specialistai 
konstatuoja, kad dėl tų defektų 
šimtai tūkstančių jaunuolių ir 
užaugusių žmonių serga- silpna 
protybės ligomis, kurių pepagy 
do įvairiausių bei* geriausių 
vaistų vartojimas.
Yra tik viena išeitis, būtent: au 

gautieji vakai ir suaugę žmonės 
kurie turi kreivus, neišdygusius 
dantis žandikauliuose, kad juos 
peršviestų X-Ray spinduliais, 
nes tik tokiu būdu bus surastos 
negerumų bei protinių ligų prie 
žastys. . z
Tuomet bus galima išvengti bei 
apsisaugoti nuo- protinių ligų ir 
greičiau jas -pagydyti!.

Apie pirmosios lietuviškos 
knygos (1547) autoriaus Marty
no Mažvydo gyvenimą nedaug 
teišliko duomenų. Nežinomi nei 
jo gimimo metai, nei vieteC Spė 
jimas, kad Mažvydas gimė 1520

g Biblija ir virimo bei mais
to paruošimo receptų knygos 
daugiausia perkamos seniau ir 
dabar.

giau pasilikti tiek dėl sveikatos 
būklės, tiek ir dėl oro nepasto
vumo bei kitų priežasčių. Bet tai 
vietai (t. y. Labguvai — J. L.) 
galiu pasirodyti ne visai tinka
mas tik dėl tos vienintelės prie
žasties, kad nekalbu nė kiek vo
kiškai. Vis dėlto, nors ir ne
moku vokiškai, kadangi savo gim 
tąją lietuvių kalbą moku, sakau, 
kuo puikiausiai, nereikėtų man 
tos vietos atsakyti...” Tuo atve
ju, .jeigu nė į vieną iš tų vietų 
neskirtų, prašo padidinti sti
pendiją, '‘tkad nereikėtų... stoko
ti reikalingų dalykų savo pašau

ratūra, t. 9,1966), bet platesnės 
visuomenės tie laiškai liko lyg 
ir nepastebėti. '

1539 — 1542 m. jis buvo moky
tojas Vilniuje, A, Kulviečio va
dovaujamojoje 'mokykloje. Tai 
pirmas patikimas jo biografijos 
faktas. Tik vėlesnis Mažvydo 
gyvenimas pažįstamas geriau, 
negu daugelio XVI — XVIII a. 
rašytojų. Pagrindinis .šaltinis — 
13 jo laiškų, saugomų šiuo me
tu Gėtingene. Juos iš mikr of ii-'kimo studijoms ir tinkamo mais 
mo ištisai paskelbę M.-Ročka su j to. Juk jei Jų neturi mokslo tro- 
vertimu į lietūvfų kalbą (Lite-‘ kštąs. žmogus, labai greitai pa

lūžta jo dvasia.” ’■ ‘
Pastaruosiuose žodžiuose jun

tama kiek kartelio,-vidinės nuos 
kaudos. Kviesdamas Mažvydą iš 
Lietuvos į Karaliaučių, hercogas 
nešykštėjo pažadų, bet jie ne vi 
sai-tebuvo ištesėti: “Juk kadaise 
tavo aukštybė buvote prižadėjęs 
visada teiktis atsižvelgti į ma
no reikalus”.

Paskirtas j Ragainę (1549) ir 
rengdamasis joh vykti, Mažvy
das dėkoja herergui ir vėl prašo 
pinigų atlyginti skolai kurią už
sitraukęs, .Įsigydamas naudingų 
ir reikalingų dalykų savo studi
jom^ ir apmokėfj'būsimos ke
lionės išlaidoms, taip pat gaba
lo kokios nors gelumbės dvasi
ninko drabužiams^

Ragainėje Mažvydo laukė ne 
?tik dvasininko parėigos, įsikūri
mo ir ūkio rūpesčiai, bet ir dar 
viena sunki našta. Jaunas protės 
tantų kunigas toli gražu ne visuo 
mtt galėdavo vesti pagal savo 
■pasirinkimą. Parapiją ir val
džia būdavo suinteresuotos gau 
ti tokį naują kunigą, kuris aprū 
pintų mirusiojo, ankstesnio kle
bono šeimą, vesdamas likusią 
našlę arba bent dukterį. Toks at 
vejis buvo ir su Mažvydu. Jo 
laukė gausi, visai svetima miru
sio klebono vokiečio Ambrozi- 
jaus Lauteršterno. šeima 
dili nebuvo lietuviškai).

(Bus daugiau)

1561 m. iotyntfkalba. Jie padeda 
pasekti rašytojo gyvenimą nuo 
studijų baigimo Karaliaučiaus 
universitete beveik iki mirties.v -
iPrmasis jų rašytas Karaliau
čiaus universiteto rektoriui,.-.o 
visi kiti — Prūsijos hercogui 
^Albrechtui, nuo kurio malonės 
daug kas priklausė. Mat, M. Maž 
yydas, kaip protestantų kunigas 
Ragainėje, buvo, hercogo vąįdi- 
įnys. Laiškuose jdaugiausia Jie- 

Įciami asmenihi^ buitiniai ir ūki 
,: šiai Mažvydo reikalai, taip pat 
rdiginė liaudies’ ^ūklė. Juose vi- 
šapusiškiau neatspindi rašyto
jo: asmenybėj vidinis pasaulis, 
dvasiniai ipteresaį, literatūrinis 
darbas. Vis dėlto laiškuose ma
tome Mažvydą gyvą žmogų, iš 

jjų pažįstame konkrečias jo dar- 
jbo sąlygas, kasdieninę buitį, ap 
linkę, sužinome daug įdomių de
talių, biografinių, 'faktų. Laiš
kuose naujai, lyg iš. kitos pusės, 
atsiskleidžia ir Mažvydas-rašy- 
tojas, išryškėja ne vienas jo as
mens bruožas.

Jau pirmajame laiške skai
tytoją kiek nustebiną, humanis- 
tišku iškalbingum'ū išdėstytas 
Mažvydo prašymas, kad’rekto
rius tarpininkautu gauti iš her 
cogo tinkamus drabužius besiar- 

J thfrančfai žiemai. • j
Antrajame laiške Mažvydas 

kreipiasi jau tiesiog Į.hercogą,^ 
kad jį skirtų į viėną iš vakuo
jančių parapijų —.Labguvos ar 
Ragainės, taip motyvuodamas 
savo prašymą: “...negaliu Čia 
(t. y. Karaliaučiuje — i. L.) il-

(vai-

Eifelio bokšto statyba Pa
ryžiuje susilaukė didelės kriti
kos bei opozicijos, tačiau turis
tai sumokėjo jo statybos išlai
das .per vienerius metus. / '
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; LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
Surinko ir redagavo teisininkas

(Tęsinys)

Generalinis Lietuvos Konsulatas New Yorke pada
rė didelį darbą, atspausdinęs 18.580 deportuotų į Sibirą 
lietuvių sū pažymėjimais jų gyvenamųjų vietų Lietuvo
je ir kitomis žiniomis. Nors sąrašas dar nėra pilnas, bet 
jis ALTo pastangomis prijungtas j viešuosius Kongreso 
Komiteto protokolus Wilkes Barre, Pa. viešame Komi
teto posėdyje. x .

Visą dokumentaciją bolševizmo periodui nušviesti - 
imama iš oficialinių šaltinių — “Vyriausybės Žinių” ir 
Lietuvoje tada leistos oficialiosios spaudos: “Lietuvos 
Aidas”, “Darbo Lietuva” ir “Tarybų Lietuva”.

šiuos spaudos rinkinius ALT pavyko įsigyti ir dėl to 
turimas- labai vertingas rinkinys, kuris duoda galimumo 
tiksliai cituoti ir versti anglų kalbon visus'bdlševikų pot
varkius ir "parėdymus.

Svarbesnių potvarkių ir įstatymų daromos fotosta
tinės nuotraukos ir jungiamos prie bylos su vertimais į - 
anglų kalbą. j

Tuo būdu buvo sutrinkta 1706 atskirais klausimais ; 
bolševikų nusikaltimams demaskuoti liudytojų parody
mų ir komplektuota visa Lietuvos pagrobimą liečianti do 
kumentacija,

Galutinai paruošta ir su vertimais anglų kalbon per 
duota Kongreso Komitetui -755 pusi, liudytojų pasiūly- . 
mai ir 444 psl. dokumentacijos. ,

Atskirais bolševizmo laikotarpį liečiančiais klausi
mais yra surinkta liudytojai-ir dokumentacija šiomis te- } 

■momis: ■ ; ' •*
administracija, agentų verbavimas, amatai, asmeniniai ; 
areštai, kitų asmenų areštai, teroras įvairiose’ ’ srityse,. 
Aukščiausioji Taryba, bankai ir pinigai,..darbas,. .deporta-^:.2<:. 
kt j os, geležinkeliai, kariuomenė, --kultūrinis i įgyvenimas, : 
laivininkystė, lenkų klausimas (buv. internuotų karių),: 
Lietuvos okupacija, Liaudies Seimas, prijungimas, medi- | 
eina, miškininkystė, mitingai, mpkyKą^.^aėip’nąHzaęiją^ 
pasienis, paskolos lakštai,paštas, patalpų ųžęfnrpa^.po- 
dicija, religija, rezistencija^: sOvietizačįj^-.Šaulių .-Sąjungai - 
teisė, žemės ūkis, civilinių’ -gyventoj^ žudytaaijJ kaliniui'f 
žudymai, ultimatumo aplinkybės
mai' -U:

riTais klausimais surinktai
rodymai pavaizdūdjairi’a ■atškir6^fpriė'7^ys:į>9ided^fiį>jė”’; 
lentelėje- -Nr. 2.

tojai JABjiTMUros^krašįĮięs?} ASKJA3 330^11^ • 

liaii, daroini vęHimaįgju^oįa^
rešo Komitetūh?-: >■

Bendrai tektų pasakyti, kad jei ^payyfeif1s^aurcfou 
visa tą, kas yra surinku buĮt^ r^^^š vaji^aš’l^^sų vals 
tyčinio gyvenimo sričių, iofaė'lĄefddŽJSsląšta fr..apgau
lė buvo vartoti ir toiiaii^drtdj^tti^fe^ik^ iOųvbs pa
vergimą /vykdant.

Vykdant 
sos jėgos, 
— dirbta, 
platesnę ateija lietuvių-visuomenės taųp,e.

Įvairiais bylos klausimais iki šiol parašyta tūkstan- 
tis rastų. - Z

Visų raštų daromi nuorašai ir paliekama atskirose 
bylose archyvui. ■’ 4 •- ;/

Svarbiausiais klausimais raštų nuorašai; kaip bylos 
eigos informacija, siunčiami ALTo Vykdomajam Komi
tetui, LAIG Vedėjai p. M. Kižytei-, Lietuvos Laisvės ko
miteto pirmininkui p. V. Sidzikauskui ir kjekvėnu klau
simu visada informuojamas čia Chicagoje reziduojąs Lie
tuvos konsulas Dn P. Daužvardis ir konsulatui įteikiami 
svarbesnių raštų nuorašai, kad galėtų laikyti savo archy
ve antrąjį egzempliorių viso to, kas bus ALTo Vykdomo
jo Komiteto žinioje. Konsulas Daužvardis taip pat nuo- 4 
širdžiai bendradarbiavo ir tiekė pas jį esama dokumen- ■’ 
tarinę medžiaga. - .. " ' - ■

ALTui prisidėjus prie rezoliucijos pravedimo ir pra
dėjus darbą, buvo gauta daug sveikinimų ir linkėjimų Iš 
paskirų asmenų ir organizacijų vardu.

Šis pranešimas duodamas suglaustai, nes jei reikė-' 
tų pavaizduoti smulkiau bylos eigh, tektų parašyti daug 
laiko užimanti pranešimą, ko nėra prasmės dabar daryti. 
Pasibaigus tyrinėjimo darbams, jei ALTo Vykdomojo • 
Komiteto bus nusistatyta paruošti platesnį darbų apra- 
šymą, tą galima bus atlikti. ,., j

Prie šio tenka paminėti, kad nežiūrint mūsų visų pas
tangų kruopščiausiai atlikti darbą, pasitaikė nesklandu
mų ir sunkumų, kurie visiškai neparėjo nuo ALTo arba j 
tą darbą dirbančiųjų darbininkų.

~ ' M“ r- .

(Bus
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SAMOGITIA
norėti, ka3 tolimoje praeityjevisus nustebino praei

auskas

TRAKŲ MIESTELIO CENTRAS
perdaug nėra nuš

MMMMM

Chicago, 111. 606081800 So. Hoisted St

DIDELES ATSARGAStuo

t&oo
$2.00

(1868-1980) metą
684 psL Kaina

naują istorini veikalą Samogi- 
O. Algminienė

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

LAST YEAR ŽfiSO SCHOOL*, 
AG8 CHILDREN BCTWMN1 
THS AGSS OP 3 AND 14 I 
WERE KILLED BY MOTOR * 
VEHICLES IN THS U-S.' 
CHARLES M. MAYES,* 
PRESIDENT OF THE CHICAGO 
motor club, asks drivers 
TO BE ESPECIALLY A1*ERT 
FOR CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL IS IN SESSION

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

anų laikų žygių takai — kulgrin 
dos per vandenis ir giris.

šį pavasari Čikagoje statant 
muzikini spektaklį “Kūlgrinda”, 
buvb skelbiama, jog kūlgrinda 
— tai akmenimis grįstas takas 
o vąndeniu, bet jų yra ir miš-

NAUJItNOS, CHICAGO 1, ILL— Monday, September 26, 1977

Kazimiero kapinėse 
su mažai skirtinga pavarde nuo 
rast.
kad knyga “The Unknown in

įfofsorius- Kaigė žodžiais:' Gar- 
^drąsiesiemskražiškiams.

Otaęiauautoriusknygos “Lit 
įiuanian ih Canada” J. Viliušis

SKAITYTOJŲ BALSAI
Patikslinimas ‘‘Patikslinimų 

Paaiškinimu”.

skaitęs Samogitia verčiau savo 
emocinį žvilgį būtų atkreipęs į 
tėvų žemės dabartinę tikrąją 
padėtį atgijusia žmogiška sa
vigarba dvasinius išteklius imtų 
naudoti tautos labui. Kas dirba 
padaro ir klaidą, .gi klaidą ati
taisyti niekuomet nėra pervėlu.

Patartina visiems jaunosios

‘4 • NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
t. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psl. 
-- tninkšti viršeliai _ _______ ___________________ __$2.50
2. J. Augiištaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai ____________$1.50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai-------$2.00
4-Vincasžemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 
r. mihkšti viršeliai, 52 psl.---------------------------------- $1.00 palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 

sumos ir jos išėmimo.
Investavimo knygelės sąskaitos 

neša

Mielas V. Vytenietis
218 n-ryje visai teisingai 

kad Benjaminas Rumšą 
mano įsteigtam 9-to pėst. 

> ‘Tėvynės gynėjui’’. Bet 
man B. Rumšą tikrai netalkinin 
kavo — jo nedaug rašymo ma
tau “Tėvynės Gynėjuje” jau po 
mano išėjimo iš kariuomenės, 
kai “T. Gynėją” jau redagavo 
kiti, bet mano laiku to bendra

minti riešniai 
$d gale,- kovoje su rusų okupan 
įtb vąldžia-prieš ginkluotus ka- 
Zokus, patys būdam i begi nkliai, 
gelbėjant- savo šventovę Kražių 
Įnięšte. Užtenka pasiskaityti Lie 
juviu Encflčlopedijoje, kas seno
bėje bu^o. Kražiai, nebūtų ko ste 
' j>ėtis, ’ atĮrtidusia ; palikuonių 'kar
žygiškadvasia..’Profęąjriaūs Pu 
žmo teigimų, Kražių įvykis tu- 
^jb'ne'tik relight,-bet ir tauti
ni :ni>bšdf (Margutis —' balau-

Red. pastaba: Laiškas būtų 
Vertingesnj;, jei autorius ra
šytų. ne bendrybėmis, bet savo 
išvadas paremtų faktais.

jiebiniū .. .. .
v Z.-- ' V j ' • " \

£ Paskutinis didvyriškas žemai
čių. laimėtas žygis vyko paly
ginti iiešniai — praeito šimtine

ūkio reikalams. Daug girių nu
degino anie priešai iš keršto — 
atsiduso senas. ūkininkas, bet 
lysti į miškus bijojo. Miškai at
augo, bet kraugeriai puolikai iš 
nyko kaip dūmas.

Manytina, kad. Kazys . Alme
nas rašytojas — senovės žemai 
čių atžala, aukščiau minėta kny 
ga Samogitia nesusidomėjo, nors 
jo tėvo kartos Kauno universi
teto studentai žemaičiai Neprikl. 
Lietuvoje buvo susijungę į kor
poraciją Samogitia vardu. Jei
gu būtų knygą skaitęs, vargu 
būtų viešumon pažėręs savo sau 
ją skatikų,, nes niekur aprašy
muose' nėra, kad bent vienas Lie- 
tuvos-žemaičių valdovų, didikų ar 

pasižymė-

Siamo katės normaliai atsi 
veda nuo 5. iki9 kačiukų. Viena 
tos veislės katė 1972 m. atvedė 
net 13 kačiukų. Texas valstijoje 
viena katė per 17 metų atvedė 
420 kačiukų. Amerikoje yra apie 
28 milijonai kačių, o Anglijoj 
apie 6 milijonai, iš jų apie 100,- 
060 yra specialioj tarnyboj-gau 

dUJle" I dyti peles ir žiurkes.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1; Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, 

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliai------------ $8 00
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psL

minkšti viršeliai _______________________________________-^0
3. A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

296 psL, minkšti viršeliai__________________ —________
4. A. Pakalniškis, ŽEMAIČIAI, ETNOGRAFIJA.

166 psL, minkšti viršeliai - ----------------------------------------

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorįuį.
Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money

orderį tokiu antrašu:

miręs (būti žemaitis, arba kokio nors Naujienų Redaktoriaus 
dėmesiui

Naujienos jei nenori praras-

pagal jo darbą, auką > varčiau mano turimą ‘T. Gy- 
“ komplektą — mano aliku 

B. Rumšą nepasirodė). Nėra ko 
“varžytis” dėl kokios ten “gar- 

š ‘T. Gynėją” įste'glau 
garbčs, bet kad “nie> te
padaryti, (koks čia did

vyriškumus ’)

ausai yra 
paukščiai.

>13 svarų ir yra 9 
pėdų aukščio. Kartais jie vadi
nami kupr.nugarių Štrausais, 
nes ;ų kaklas yra panašaus iš- 
'enkimo j to gyvulio nugarą. 
Paskutiniais statistikos duome
nimis plačiuose Afrikos plotuo
se jų buvo virš 8,600.

knyga apie Amerikos lietuvių pastan- 
ijtaęrfto ■-įiolitiką. 102 psl. Kaina $1.50.

jei 11-50 čekis arba Money Orderis 
bu* pasiųstas tokiu adresu:

U J I E N O S,

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI 
įsteigta 1923 metais. TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyt!.

Abroaa Knyga apražanti nastartlnią 80 
gyvenimą ir 1n atUktua darbus 

AmėrikM Uetnrią InorijM Draugija.

pirnuu Chleagon atvažiavęs
norganlnotoa ialpoa draugijoj itatytoa bal
iai. kuria viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
bažnytįjįjj ir 314

aocaillstltthL lalsvamanižkų Ir 
[toe mokyklos, ikaltykloa, ban-

ftvtettajl Mą knygą laikyti, prnfcad paražyfl žekį arba Money

Todėl, kai atsirado rašytojas 
Chas. L Th. Pichel, iškėlęs aikš 
tėn žiloje senovėje žemaičių at
liktus žygdarbius, kad ir sveti
moje kalboje, negi-jis juos turi 
“iŠ piršto išlaužęs”. Ne naujie
na, kad daug lietuvių ir žemai
čių antros, o labiausia trečios 
kartos yra suamerikonėję su ne 
atpažįstamomis pavardėmis, ki
ti net nežino savo kilmės. Š. m. 
gegužės 5 d. Draugo mirusių 
skelbime buvo 59 metų 
Edward W. Pikiel, gyv. Marque gero žemaičio reinkarnacija.. 
tte pąrke, palaidotas lietuvių šv. Nors jis sakosi esąs francūzas 

lietuvis,. bet kas buvo jo motina, jo žmo- 
bobutė etc? Ilgainiui turės.skaitytojų ir jei nori pasitar-

Pichel. Ir toji aplinkybė, i paaiškėti”. Inauti lietuvių vienybės reikalui
Paaiškės ir žemaičių senovėje prieš Lietuvos okupantą, būti- 

History” Samogitia yra išleista vaidmuo, . apsaugojusių Lietuvą 
Pensilvanijoje Wilkes-Barre, kur nuo mongolų, kryžiuočių ir 
spietėsi pirmieji lietuviai emi<tų. Dabar, kol kas tebeliūdija 
grantai, verčia manyti, jog au
torius yra kilęs iš tų lietuvių. 
Gi susidomėti Žemaitija galėjo 
paskatinti senolių pasakojimai 
arba turėjo senovės aprašymus, 
slaptai išgabentus šviesuolių, 
sprukusių per “žaliąją sieną” į 
Ameriką nuo rusų žandarų per
sekiojimų.

1977 mt. vasario 4 . Mažosios 
•Lietuvos patriarcho Martino 
Jankaus duktė Ėdė Naujienose 
apie Samogitia rašo: “Labai su 
sidomėjau šita knyga. 
Paskaičius kelis puslapius susi
daro įspūdis, kad autorius turi

kalboje istorinis veikalas apie giai, mūšiai ir daug pergalių 
Žemaitiją — Samogitia. Drau- prieš užpuolėjus nebūtų su- 
gas 1976 mt. rugilpiūčio 17 d. niekinti, patekus į ilgametę oku 
paminėjo. jog knygą esanti iš- pariją, kada buvo gniuždomos 
leistą jitaĮtese Cross Press Wil- tautinės aspiracijos, o turėti lai 
|ies-Barę Pa. Autorius Chas. L. mėjimai priskiriami sau. Ypač 
^Thourbt Pichel. Buvo aptartas gyvenant unijoje su lenkais, ku 
įr knygos - turinys su išvada, rie lietuvius stengėsi paversti

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO 

JOV VISUOMENES VEIKĖJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A. J. Guwn — MINTYS IR DARBAI, 259 piL,

metų Įvykius, JablonAdo ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
rūpinlmą. ___ ___________________ _____

Dr. A. Je Gumn — DANTYS, jų priežiflnTrveiXau ir groila.
Kietais vlrtellaii, vietoje $4.00 dabar tik __________
Minkytais virieliaia tik

Dr. A. A Gussan — A U KITA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
Kelionės po Europą Įspūdžiai Dabar tik __________

Galima taip pat užaltakyH paltu, aHIųntut čakĮ arba momy ordarj, pHa 
nurodytos kainos pridedant 50c. parsiuntime lllaldoma.

I grupe
j,ar žodį Lietuvos ir lietuvybės j nėj 
‘ reikalui. ’s
j Naujienos užmiršta, kad žjno-
‘ nes, kaip ir medaliai, turi dvi į bes 
i puses, todėl vcrtijiii .veikėja tik : ne 
pa^il vicių pusę, yRa didelė 
klaida, nes ir idea liaus as žmo
gus turės daugiau ar mažiau 
šešėlių, taip kaip ir blogiausias 
turi ši ty ir šviesaus. Todėl ver
tinau! reikėtų tai neužmiršti.

t Maždaug tokios politikos, rcd .s, 
j la kėši d. a. P. Grigaitis ir to
dėl buvo gerbiamas tiek iš kai- 

: rėš, tiek iš dešinės. Linkiu ir 
Jums gerb. Redaktoriau pasuk
ti ta linkme Naujiena?.

Naujienų skaitytojas
Juozas Vaineikis

Ir paveikslais apraše Pamarį, senus Je 
Kny!“

autoriaus ir nenurodymo duo
menų šaltinio. Beto, ir dėl “ne- 
jiagrįfitų svaičiojimų”^ nenusi- 
£ęlnęs rimto dėmesio.
; žemaičiams gi, į nenutrūko-( 
ąiems tautos kamieno, išau i 
^d§iems.tyros gąmtos prieglobs- 
tyje, močiučių migdomi pasako
jus bei padavimais, o .ir tėvelių,

nai turėtų .keisti lietuvių piudi- 
vičfiij**'prieš' kitūš^ir; kriti

kos politiką. Ręikėių'Triiikuoti

ar smerkti ne asmenį ar grupę, 
bet-asmens ar grupės blogą dar
bą ar idėją.

Dabar Naujienos laikosi dės 
nio: nors ir geriausias darbas nų” 
būtų dirbamas, bet jei esi neįrašo 
reorganizuotos bendruomenės į rašė 
šalininkas arba, gink Dieve, 
esi dar frontininkas (aš juo ne
su) jau esi smerkiamas. Gi iš- 
tikrųjų yra, kad nei vienos 
bendruomenės nariai'yra šven
tieji, nei kitos — prakeiktieji.
Reikėtų vertinti ne pagal pri- __ , ________ _
klausomumą vienai ar kitai i darbio aš neturėjau, (tyčia per.

. ■

. ■

.♦ »• •»’ >/.'/////✓# > > / z / z >

užtikti,. Kartą atostogaujant 
bendradarbės tėvų ūkyje Kre
tingos askrityje, mudviem be- 
braidant tankiame miške užėjo
me ant platokais akmenimis gris 
to tako. Mustebusi paklausiau 
draugės, kodėl čia tas takas ? Tai 
kulgrinda-atsakė ji, aršiau pa- 
prūsio jų yra ir daugiau. — Ar 
čia buvo balos?—teiravausi. — 
Ne, tai nežinomų laikų liekanos 
— ji tiek težinojo.

Grįžus į namus susidomėjusi eilinių karžygių būtų 
klausiau jos tėvo, kaip tokiame ję paleistuvystės siautuliais. Per 
tankiame miške galėjo išgrįsti 
takus stambiais akmenimis, tur 
būt reti miškai tebuvo? — Yra 
ir smulkesniu kūlių — sakė jis, 
o miškai dar tankesnės girios 
buvo. Kūlgrindos tarnavo mūsų 
kariaunoms slaptais takais iš 
pasalų kirsti žygiuojančius ar pa
miškėje tūnojančius kryžiokus.
Dabar kūlgrindų mažiau bėra, kartos lietuviams- pasiskaityti 
Miškų savininkai ir kaimynai 
ūkininkai kūlius išsivežė savo tia.



kas patys persiųs Amerikos Lietuvių Tarybai. Buvo vie
nas aukštas dignitorius, kurie karštoje ę^vo kalboje tvir
tino, kad Vasario mėnesį surinktos aukos turės būti 
persiųstos ALTui.

Savo aprtiąstymuose Raugas antros pasitarimų da
lies neminėjo, bet jis negalės paneigti, kad tokie nutari
mai buvo paskelbti ir ilgus metus jų buvo laikomasi. Rei
kalus savarankiškai pradėjo keisti inž. Br. Nainys, pas
kirtas JAV LB centro valdybos pirmininko pareigoms. 
Mąstantieji bendruomenininkai turėjo prieiti išvados, 
kad vis dėlto nereikėjo naikinti padarytą susitarimų. Jie| 
įsitikino, kad prievarta savo valios negalima primesti., 
Amerikos lietuvis yra toks žmogus, kad prievartai ryžta- Į 
si pasipriešinti. Jis nėra užsispyrėlis, jis sutinka padary
ti nuolaidas, bet kai susitarimai laužomi ir prievarta jam 
bandoma ką primesti, tai jis protestuoja.

Kai rugsėjis buvo Bendruomenės mėnuo, nikas’tą 
mėnesį jokių vajų nerengė, rinkliavų neskelbė ir Bend
ruomenei nekliudė. Kur Bendruomenė darė rinkliavas, 
senasrir jaunas Amerikos lietuvis savo duoklę įmetė į 
skrybėlę. Reikia manyti, kad ir šis rugsėjis atneš jiems 
reikalingų pinigų, kaip juo atnešdavo ankstyvesnieji rug 
sėjo vajai, kai perdaug savimi pasitikįs pirmininkas ry
žosi juos nutraukti ir mestis visai į kitą mėnesį, kuris 
bendruomenei nei pagal pasitarimą, neLjokį nutarimą 
nepriklauso.

Pagal tarporganizacinį susitarimą Rugsėjis buvo 
Drauį? paskelbė šav?7pm*Sy^us/ surištus" šu^fugsėjoĮPask^8 Bendruomenei. Niekas į Rugsėjį nesikišo ir ne- 
mėnesio įvykiais ir atlikti reikalingais darbais. Jis pats sirengia kištis. Bendruomenė laisvai galėjo ir gali orga- 
aktyviai dalyvauja naujai atvykusių politikų organizaci- Tązuoti vajų ir rinkti jai švietimo reikalams aukas. Ame- 
nėje veikloje, bet priėjo išvados, kad svarbiausią Ameri-r^kos lietuviai buvo ir yra dosnūs.
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Naujas apmąstymų tonas
Balys Raugas, visas instrukcijas’ gaunąs visuomenės 

veikėjas ir kelių organizacijų narys, prieš porą dienų 
Drauge paskelbė savo apmąstymus, surištus su fugsėjo

kos lietuvių dėmesį reikia kreipti Į pačių lietuvių švieti
mą. Jis mano, kad reikia šviesti ne tik lietuvišką prieaug-

Dabar lieka kitas klausimas: — Ar Bendruomenė ne- 
sikiš i ateinanti Vasari? Ka Bendruomenės vadai darė * W V *r -

Ii, bet nebūtų bloga, jeigu ir vyresnieji turėtų ‘ daugiau nuo Nainio laiM visi žinome. Balys Raugas tai geriau 
tikslių žinių žino, negu bet kuris kitas Bendruomenės veikėjas. Nai-

Pačioje savo apmąstimų ’ pradžioje jis teikėsi kons- 'nFs sulaužė'visus padarytus. sųsita.rin^|. Jis įsibrovė į 
tatuoti tokį visiems Amerikos lietuviams žinotiną, jeigu į Vasarį ir pradėjo kėsintis į .Lietuvos laisvinimo reikalams 

v ' v»^v^lrnTvi n n A wi zw»t Ir/ve, rmLmo CGI’HC’ mnrro

dar nežinomą faktą:
UI

tikslių žinių. žino, negu bet kuris kitas Bendruomenės veikėjas. Nai-

Chicagos upė (Aliejus)M. ŠILEIKISGUBERNATORIUS JAU PASIRAŠĖPAPIGINTŲ VAISTŲ ĮSTATYMĄ
Bilius priimtas priešsmarkią vaistininkų opoziciją
CHICAGO. — Nepaisant kraŠ, legislature j e atst. William A 

Marowtz (D-Chicagos) pareiškė, 
kad tai yra svarbiausias šioje se 
sijoje priimtas įstatymas.

L " . ’S,.. .. ,

Nepaisant Illinois Atstovų Rū 
mų Mažumos lyderio George 
Ryan (R-Kankakee,)kuris pats 
yra 4 vaistinių savininkas, pas-

tutinių pastangų iš vaistininkų 
pusės sukliudyti, gubernatorius 
Thompson pasirašė įstatymą, 
kuris leidžią farmaceutams par
duoti vaistus žymiai pigesnėmis 
kainomis, kai daktaro išrašyta
me receptą pažymėta “generic”.

“Generic” reiškia vaisto tik- tangų tam biliui būti atmestam, 
roji kaina, nustatyta’tos indus legislatūroje jis buvo priimtas 
trijos, kuri tą vaistą, pagamino. 137 balsais prieš 18 ir senate 2 

Taip jau dalykai susiklostė, kad pagal įvairius vykusių lietuvių, bet jis sukėlė, ginčus ir pačioje JAV Lie*^

renkamas Amerikos lietuvių aukas. Šitas Nainio žings
nis sukėlė gana aštrių ginčą ne tik tarp senų ir naujai at- balsais prieš 15. Gubernatorius

tarporganizacinius pasitarimus ir JAV Lietuvių įuvjų Bendruomenėje. Šitas klausimas -didelė dalimi ir
Bendruomenės tarybos nutarimus, rugsėjo mėnuo ta pa^ją Bendruomenę suskaldė. Buvo visa eilė kitų svar- 
po tradiciniu JAV Lietuvių Bendruomenės mene- klausimų, bet atskeltoji Bendruomenė savo nutari- 
siu”. (Draugas, 1977m. rugs. 21 d., 3 psl.). _ " _ - - - - _ — - '•
Jis pripažįsta, kad buvo tarporganizacinis pasitari- f Amerikos Lietuvių Tarybai,

mas, o vėliau buvo padarytas pačios JAV LB tarybos nu- - _ L’ ' 'IT T‘
tarimas, kad rugsėjis yra Bendruomenes mėnuo. Jeigu ^jaugj-u' dabartinių Bendruomenės pareigūnų darbas, 
jis neišmetė visų senų-sayo informacijų, tai-jis tarp jų Kiekvienam Bendruomenės darbui reikia ekonominės pa
turėtų rasti ir tokių, kurie sakė, kad^buyp tarporgani-, ggjftos, labiausiai ji reikalinga švietimo reikalams.

siu”. (Draugas, 1977m. rugs. 21 d., -3 psl.).

savo karines pajėgas
Kinijos aukštų, karininkų de

legaciją, atvykusi į Paryžių, pa 
prašė Prancūzijos kad, pagelbė
tų sumoderninti Kinijos milita- 
rinę organizaciją, duodama su? 
prasti kad nori iš prancūzų pirkti 
kariškų reikmnų. Tai būtų pir
mas Kinijos kariškų dalykų pir
kimas Vakaruose.

Pasikalbėjimuose su prancūzų 
ministeriu pirmininku' ir krašto 
apsąųgps ministeriu, Kinijos 
karininkai gyrė prancūzuąx.už 
tai, kąd: įrengę nepriklausomą 
atominį arsenalą ir pripažino

Dabartinės. vaistų kainos visos 
yra vadinamos “brand”,

Metropolitan Seniors in Action rašytą, ir pareiškė “Tikiu, kad

įvestos pasirašė šį-įstatymą ilgiau aps-j 
tik vaistinių pelnui padidinti, varstęs negu bet kurį kitą pasi- j

sęnęs,
■

Diktatorius pakeitė , -
? ; teismo pirmininką ;

Islamabad, Pakistanas. — Di
ktatorius Zia Ulhaq atleido i# pa 
rigų aukščiausio-. Pakistano teis 
mo pirmininką Jakum -Ali Chan. 
Už sporos dienų aukščiausias 
teismas tūrėjo nagrinėti buvu
sio premjerę Zufikar Butto skun 
dą prieš neteisėtą areštą. : ’ 

’ A c'v-v
Diktatorius, nj^ilkątteįgo teis 

mo pirmininką, bet jis įsakė vi
siems teisėjams prisiekti laiky
tis naujos tvarkos.

Jeigii kuris tęisęjasj nenorės 
prisiekti naujai tvaikai, tai jis 
bus atleistas is-pareigų.

galutinėje išvadoje žemesnės 
■kainos bus sveikatai į naudą”, 
nors keturių vaistinių, .savinin
kas, atst, Ryan perspėjo kad, 
“Marowitz bilius vartotojams ' 
nesutąiipys nė cento”. ' ’,J _

Sen. Clark Netsch mano, kad 
truksj iki 6 mėnesių, kol vaisti
nės pasiruoš pildyti receptus, ;p^.. 
žymėtus “generic?.‘

organizacijos, pirmininkė Mar
garet Person pasakė, kad 

“brand” pažymėti vaistai yra vi 
dutiniškai 93 nuošimčiais braii 
gesni kaip “generic”, nors vais 
tas yra tas pats. Mrs. Person 
dar pasakė, kad jos vadovauja
mos grupės atliktais tyrinėji
mais nustatyta, kad kai kuriais 
atvejais brand pavadinimo vais 
tai perkant vaistinėse kaštuoja 
net 10 kartų brangiau negu yra 

tikrai neužtenka plačiom ir šakotom bendruomeni- tų pačių vaistų “gentie” kaina. 
Naujojo vaistų kainų Įstaty

mo sponšorius ir gynėjas Illinois

muose aiškiai tvirtina, kad visos Vasarių mėnesio aukos ;

Raugas tvirtina, kad lėšų telkimas,'yra vienas svar-

zacinis nutarimas, bet jis gali ir neturėti tų semį: laiškų 
ir instrukcijų. Jeigu jis būtųx Amerikos., lietuvių spaudos 
mėgėjas, tai jis tą klausimą, kiek plačiau nušviestą, ga
lėtų rasti ir to meto lietuviškoje spaudoje. Rugsėjo mė
nesį buvo skelbiami Bendruomenės vajai, duodamos to 
meto pirmininko instrukcijos, kaip tą vajų sėkmingiau 
pravesti, kad švietimas ir lietuviškoji kultūra nebūtų 
bergždžios.

Bet dėl “pasitarimo”, “nutarimo” ar ’ “susitarimo” 
šiandien su apmąstytoju neverta ginčytis. Reikia tik pri
minti, kad jis teikėsi paskelbti tik vieną pasitarimo ir nu
tarimo pusę. Jeigu buvo nutarta rugsėjį paskelbti Bend
ruomenės mėnesiu, tai buvo nutarimas, liečiąs ir kitus 
mėnesius bei kitas didesnes organizacijas. Vienas minė-! 
tų nutarimų sakė, kad Vasario mėnuo yra Amerikos Lie- ’ 
tuvių Tarybos mėnuo. Buvo nutarimai, kurie sakė, kad 
Bendruomenės pareigūnai Vasario mėnesį surinktas au-

Toliau Raugas šitaip aiškina:
“Netenka aiškinti, kad lietuvių bendruomeninio so

lidarumo įnašų dąlis, gaunanromis iš LB apylinkių,
— Vokiečiai surado priemonę 

žymiai lengviau stumti pirmyn 
dvirati be mašinos.nės veiklos sritim finansuoti. Lituanistinio švietimo 

vadovėlai skaitiniai, mokslo priemones, , skiriamos 
premijos ir kiti reikalai verčia sukaupta stambius • - ■ . . . ... .
niginius išteklius, kad LB planuojama^veikla sektųsi,] vusiems tarybos nariams išdėstė inž. Br Nainys Jis gana 
Kas seka valdybos pranešimus, švietimo tarybos ir aiškiai palakė, kokį tie reikalai yra. Tuo tarpu' Raugas

' kultūros, apyskaitas, tas žino, kad tų tarybų veiklos 
biudžetai yra dideli, bet viskas atliekąma didžiausių 
taupumu ir vykdomi tik būtiniausi uždaviniai. Ne
žiūrint, kad paskutiniame dešimtmetyje mūsų IituT 
anistinį švietimą ir kultūrine^ pastangas, 'pradėję 
gausiai remti Lietuvos Fondas, bet parama dar ne- kalingo erzelių,Nainio ir mažos grupelės naujų politikų 
patenkina būtiniausių reikalų’’; (Ten pat). sukeltu. Atrodo, kad Rąugas savo draugus kreipia seniai'?
Kaip tvarkomi būtiniausi reikalai, aiškiai suvažia- padarytų susitarimų kryptimi.

aiškiai palakė, kokį tie reikalai yra. Tuo tarpu' Raugas 
jų nemini. Jis parašė gana ilgą apmąstymų eilę; bet veik 
visur.tebekalbą..apie: švietimo reikalus. Jeigu dabartiniai 
Bendruomenės, vadai laikytųsi tarporganizacinių pasita- 
rimų ir nutąriiųų^ jųięutrūpintųsi vien tik švietimo reika
lais, kaip Raugas vaizduoja, tai gal būtų išvengta berei- HEART 

FUND

J. GIRDŽICNAS

Vokiečių lėktuvai puola Kauno 
aerodromą

tas praeiviu šaligatviu nulinguoja, patvory žvirblis, su- čią tik manevrai ar šiaip kokie lėktuvų pratimai. Sto- gatvių, o sutikę uniformuotą vokietį - 
čirškia ir vėl visą aplinką gaubė ramybė. Galgi gąis.-i vedami prie lango vedam derybas.— karas ar ne. Pa- *' 1 
ras, aerodromas; dega, o lėktuvai gesina. Taip galvo- įgaliau ir jis įsitikino^ jog karas.

J^t irprię Jango stovint, pasirodį Melas žemai skren] apairengeUšsiskirstėme savais
j daną, lėktuvu o po lo dunksėjimas, sprogimą, n- nuo Mjeste nebnvo, beį jau sukinėjosi neaiškfis
’ 7PTnoc v’ol Ltv’Iq anLrc.tv'n mrvrii norvfic iiinrinmn •

Tuojau apsirengę, išsiskirstėme savais keliais.

žemės vėl kyla aukštyn juodi, dervos juodumo, dūmų 
kamuoliai.

Pažadinau savo draugą. Pasakiau jam, ką ma
čiau, ir išdėsčiau savo nuomonę. Jie lovoje gulėdamas 
išbarė mane, kad aš kažką išgalvajau, niekus šneku, 
nemiegu ir jam neduodu miegoti. Jis paryčiais grįžo 
iš miesto, visur buvo tyku, ramu,' o dabar jau karas. 
Pagalvojau, gal jo tiesa. Atguliau su ta mintimi, jog!

Po didžiųjų išvežimų buvo jau prabėgusi savaitė.
Suplanuota šiurpi žmonių medžioklė buvo įvykdyta.' 
Po tokių nešvarių dvidešimtojo amžiaus darbų-vergų 
darbams išvežtų nekaltų žmonių; visi jos vykdytojai 
ilsėjosi, nes pagal numatytą planą už dviejų savaičių 
turėjo būti vėl , dar didesnė lietuvių medžioklė.
' Aš su draugu T. V. gyvenau"ant kalno. Pro langą

matėsi Aleksotas ir visa graži, žaliuojanti, kalnuota,1 vy|^sta manevrai ar šiaip kokie pratimai, 
užnemunės pašlaitė. Buvo ankstyvas, gražus ir molo-} 
nūs, vos pradėjęs švisti, birželio mėnesio sekmadienio] 
rytąs. Iš miego pabudino mane dunksėjimai ir kažko-;
kie duslūs nesiliaują sprogimai. Gulėjau prieš didelį 
langą pro kurį matėsi kairiojo Nemuno pakrantė ir j 
aerodromas. Po dunksėjimų pasigirdo lėktuvų užimąs 
ir kažkoks zvimbimas. Pavasario lengvas, kvepiantis 
ir malonus, oras migdė saldžiu rytmečio miegu. Tin
giai pravėriau akis ir pro atdarą kambario langą ae-

.. . . ... . — turėjo nusiimti kepurę. ,
Jau buvo praėję apie tris mėnesius nuo vokiečių) 

okupacijos. Į universiteto kanceliariją, skarą uždęng- 
ta nugara ir krūtine, atėjo jauna, mergina. Ji padavė 
man savo studijų knygutę ir pasakė, kad nori ' gauti 
diplomą. Alverčiau jos studijų knygutę, kur buvo įra
šytas vardas ir pavardė. Pavardės neprisimenu bet 
vardas, buvo Sore. Ji stovėjo išgąstinga ir apstulbusi, 
su rųpesčiu veide ir stębėjo mane. Vartau jos studijų 
knjgųlę ir galvoju, kaip aš turėčiau pasielgti. Specia
laus dėl žydų aplikraščio nemačiau, bet bendras griež
tas vokiečių įsakymas — visiems ir visoms įstaigoms 
buvo, kad joks patarnavimas žydams neturi būti tei
kiamas. Nepildantieji įsakymų susilauks žydų likimo 
Apie išrašymą norėjau pasiteirauti kancejiarijos vir
šininko, bet pagalvojau, kad dėl vienos neverta nei mi 
nėti. Išrašiau, nors ir ne mano darbas buvo ir, įdėjęs 
l studijų knygutę, įteikiau jai. Gal po valandos, skaro
mis apsidąngsčiusios. atėjo tokiu pąt reikalų dvi mer
ginos. Jos padėjo ant mano rašomojo staįp studijų kny
gutes ir baimingai, su žydišku akintu, ištarė; “Dip
lomo’’. Parašiau ir joms. Mano bendradarbiid ėmė 
baimintis. Jeigu sužinos vokiečiai, ar kas nors įskųs 
Mano likimas jau nuspręstas. Sekančią dieną prade-- 
jo grūstis jaunos, skaromis apsidaųksčiusįos. kaiku- 
rios nusiėmusius šešiakampes, ar pasikeituaios dra
bužius,z buvusios studentė# diplomų reikalu Jin Xnsi- 
darė ilga eilė, netik kanrfuuy, bet V 4^2^ ^ain 
ant žarijų sėdžiu ir rašau. Mano bendradarbiai palrib 
gę išbėgiojo, likau aš vienas, I^aimę lėmė — viškas paJ 
sibaigė gerai. *

(Bus daugiau)

ir turintieji neaiškius tikslus kažkokie vaikėzai, stebė
jo kiekvieną praeivį ir drumstė šventadienišką nuo
taiką. Vokiečių lėktuvai skraidė žemai ir. šeimininka
vę ore.

Vidurdieny miestas, pagyvėjo. Matėsi: susigrūdi
mas, spūstis, susirūpinimas, blaškymasis, o ypatinga 

i spūstis būvi prie maisto krautuvių, bet rusų karinome 
nės mieste nęsima’tė. Vakare ir naktį užplūdo kelius 
ir gatves rusų' kariuomenė. Naktį ir kitą dieną miesto 
grindinį ardė sunkieji rusų tankai. Jie pravažiuoda
mi Donelaičio gatve paleido keletą kulkosvaidžio sal
vių, stovintiems ant laiptų, prie universiteto rūmų du
rų. Grupėmis ir pavieniai blaškėsi, alkani ir, pusbasi 

lusi pranašavo gražų ir giedrą sekmadienį. Aerodro- rusų kareiviai — vieni su šautuvais, kiti ir jų neturė- 
ųie pasikartojo vėl tas pats kaip ir anksčiau. Pašokęs jo« Taip.tvino keliai, keliukai ir gatvės — kariškių ir 
iš lovos priėjau prie lango ir pažvelgiau į gatvę. Visur civilių, pėsčių ir važiuotų, su naštomis ir ryšuliais į ry- 
raiuu, — mieste jautėsi Šventadienišką nuotaika. Jau pus. Tokių keleivių, keliaujančių į ncžjnią, tuomet bu-

i nuslinko! ¥Q pilni kėliau Už dienos per miestą riedėjo vokiečių 
Šančių kryptimi. Prie sustojome vietos ramiausiai iš- kariuomenės sunkiųjų tankų voros.
lipo keleivis, o keletas įlipo į autobusą ir nuvažiavo.1 . ' '
Vienas kitas šventadieniškai Stpsircngęs praeivis nu-| 
čiužėjo - ir vėl ramu. Kariškų mašinų ar kareivių ju-j 
dėjimo nesimatė. •' L ‘‘ I

Pabudinau savo draugą vėl ir pasakoju, kad čia' luvaP’’.i I ^tus’ K W valydavo į darbus,
jokie manevrai, o karas. Nerangiai, užmiegotomis aki-Į^ ai lsa 'Įsiems žydams prisisiutv-priešaky ant

Sekmadienio rytas buvo labai gražus, žalios me
džių viršūnės ir šakos ramiai snaudė ankstyvų rytme
čio saulės atokaitoje. Paukščiai, medžių viršūnėse, 
vinguriavo linksmą rytmetinę giesmelę. Saulutė paki-

rodrome, pestebėjau nuo žemės į viršų kylančius, kaip pirmasis įmesto autobusas nskubėdaipas
grybus plačiomis apvaliomis galvomis juodų, dūmų 
stulpus. Be dunksėjimo ir kylančių dūmų, aerodrome 
skraidė labai žemai lėktuvai.

Atsikėlęs priėjau prie lango, pro kurį matėsi ae- 
- išskyrus, krūmų, medžių šakų ir keletą 
priedangos, žvilgtelėjau į miestą. Anksty- 

neaiš-

Suvaro žydus į getus

rear •'•’s 
namų siu 
vas rytas buve blankus ir tolimesni atstumai
kini matėsi, bet ei' pat buvo ramu. Jokio judėjimo ne-’mis ir nepatenkintas atsikėlė ir mano draugas. Pažiū-į 
simatė, tik retkarčiais iš kažkur po nakties vienas ki- rėjęs pro langą į aerodromą ir vėl tą patį kartoją, kad

Užėjus vokiečiams, griežtu j« įsakymu, vfei žydai

krūtinės ir užpakaly ant nugaros, šešiakampę ■ rudą 
žvaigždę. Jiems buvo uždrausta eiti ar vaikščioti šąli-
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nužudytas Rainių miš-

■Ą •< .

DR K. GRINIAUS NAMAS

Racevičius Povil’s, ku 
Jon škio gimnazijos ka-

DR. K. G. BALtTKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 

Mwd.cal BoiMinak TU. LU 5-4446 
Priaaa ligonius pagal susitaraną.

Jei a, s&auiojatl 374-6004.

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKI/ 

CHIRURGIJA 
Telef. 6/5-6533 

Fox Veiley Medical Center 
ooU 5u.»MIT STREET 

RUuic 64, ElGH4, ILLINOIS

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GlEVECKAS‘vd areit"otas ir kalintas Jonis- 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SriECtALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3rv7 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

D2.-PAUL V. DAUGIS 
yru Y Jojas IR CHIRURGAS 

Wesichesrer Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, IL. 
VAjlAiNDuS: 3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą šeštadienį 8—3 vai. 
TeL: oėa-2/27 arba 562-2728

Pravieniškėse.
192. Pocius Aleksandras, NK

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-Ž670
Valandos pagal susitarimą- Jei neat-^įas besitraukiančių bolševikų 

suiepia, skambinti Ml 34XXH

LIETUVOS OKUPANTO NUŽUDYTU : LIETUVIU SĄRAŠAS Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Pirmosios oku^rijes metais sovietų karo jėgos ir saugu
miečiai areštavo ir'lie jokio teisino žudė I ietuvos gyventojus, 
va stybės t&rB?.uto'Us ir inteligentiją. Saraš s buvo sudarytas 
Vokietijoje 1949 metų balandžio menesj. f sąrašą neįeina Pravie
niškės n išžudyti 190 ir Panevėžio cukraus fabrike nužudyti 32 
lietuviai. Čia nejeina ir Červenėje nužudytieji.

LTeswy«> 199. Puškorius Kazys. NKVD
to- r>. n t i • " “i’ė3tuu*ag ir kalintas Te’šių ka-. Pėt iką Jonas, kunigas, ....

I snke’Bfų vikaras. Sušaudytas v 
! eritraukhpčių boševikij. ; r

188. Petrikas Kazys, tarnau- . \
tojas, 1JM1 mt. birželio Aiėn. 26 '’’f. s’ ... . .
, v , ... ’-etionas. kaip komunistų perse-d. nužudytas besitraukiančių bol . . . , ., . . . -, . _ . .... :klojamas slapstėsi, bet prasioe-sevigų Praviemskese. ."

189. Petronąitts. Vladas, NK
VD areštuotas & kalintas Tel- • 
šių kalėjime, nužudytas Rainių 
miškelyje;

Rez.: Gi 8-0873 I 190. Pilvelis Alfonsas, Karys
DU. W. E1SIN-E1SINAS nužudytas besitraukiančių bol

ševikų ties švenčioniais.
191. Plytnikas Aleksas, 1941; areštuotas ir kalintas Telšių ka 

mt. birželio mėn. 26 d. nužudy- f lojime, sušaudytas Rainių miš
kelyje.

202. Rasimas Stasys, besitrau 
kiančių bolševikų nužudytas Ši
luvoje.

203. Paukštas Petras, besi
traukiančių bolševikų buvo su
laikytas gatvėje ir vietoje nu
šautas (Rokiškis). --

204. Rebečenka Petras, 1941 
mt. birželio mėn. 26 d. bolševi
kų nužudytas Pravieniškėse.

205. Remeika Jonas, kariniu- įėjime, ^nužudytas Rainių miš
kas, bolševikų nužudytas 1941 kelyje. i 228. šakalys,
mt. gegužės mnėč ę 217. Silnutis/Julius, . NKVD j mergėje.

iW. Remėza Albinas,

a-—u------------ --------- r- — -, — r------------ --

. 'jus karui ir bolševikams beei-
> traukiant iš Lietuvos, bolševi
kų agentų buvo pastebėtas ir

• Įskųstas raudonarmiečiams. Pa 
stąrieii Bacevičių nusigabeno j 
mišką (prie Kriukų) ir ten su
šaudė.

i 20J. Bakas Adomas, NKVD

%

K.'-

ĮgjĮi

DR. FRANK PLECKAS 
QPTOMEFRISTAS 

kalba lietuviškai .
į 2616 W. 71 St. TėL 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir

. Vz 7 ‘‘contact lenses”’^- ' *
VaL agal susitarimą. Uždaryta trečp2^-

t. 194. Prošpiliaūskaitė Jadvy-
jJli. LEONAS SEIB UTIS? ga, bolševikų išaiekinta,. mirė

kio policijos areštinėje, kur bu 
vo pakartas.

193. .pranckūnas Jonas, besi
traukiančių bolševikų nužudytas 
Papartynės miškelyje ties Ru- 
kiškiu. Prieš nužudant Prane- 
kūnas buvo žiauriausiomis priė-

■ menėmis kankintas. Jo lavonas 
i buvo atpažintas tik iš rūbų, nes 
rveidas buvo subadytas, akys'iš 
(luptos, gaivos kiaušas suskaldy-

21.4. Sakelis Zigmas, NKVD 
areštuotas ir kalintas Telšių ka
lėjime, nužudytas Rainių miš
kelyje.

215. Savickienė Marija, 1941 
mt. birželio mėn. 26 d. nužudyta 
Pravieniškėse.

216. Simutis Adomas, NKVD 
areštuotas ir kalintas Telšių ka

w *

225. Stukas Feliksas, kalintas 
Telšių kalėjime, nužudytas Rai
nių miškelyje.
223. Sungaila Vladas, NKVD 

areštuotas ir kalintas Telšių ka
lėjime, nužudytas Rainių -miš
kelyje.

x 227. ‘ švenčiuliai (du broliai) 
bolševikų sušaubesitraukiančių 

dvti Šiauliuose.
sušaudytas Lk-

1941 areštuotas ir kalintas Telšių ka- '229.-šakalys Algirdas-Edvar-

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
“PROSTATOS CHIRURGIJA 

26S6 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telef.: 776-išoC — - 
Rezidencijos telef.: **o-5545

Žagarėje.
195. 'Pumputis Juozas, besi

traukiančių bolševikų sušaudy- 
i tas 1941 mt. birželio, mėn. 24 d.
ties Rokiškiu. ' ■

196. Pumputis Pranas, 1941 
mt. birželio’mėn. 24 d. besitrau-

''Viską darykite su meile". — 1 Kor. 16:14.
Dievas yra pats užuojautos ir meilės šaltinis, šventajame Rašte pasa

kyta: "Dievas yra meilėn. Todėl visi Dievo vaikeliai turi būti jam panašūs 
ir mylėti vieni kitus. Apaštalas Povilas sako: ‘‘Kas pasilieka meilėje, pa
silieka Dievuje ir Dievas jame”. Kai tikrųjų Kristaus pasekėjų tikėjimas su
stiprėja, tada ir jų meilė padaugėja. Jų sprendimas irgi pasidaro teisinges
nis, nes Dievas duoda jiems sveiko proto ir meilės dvasios. Apaštalas Jo
nas sako: “Dievo meilė pasirodo mums tuo, kad Dievas atsiuntė į pasaulį 
savo viengimį Sūnų, kad mes gyventumėm per jį. Jei tad Dievas mus taip 
mylėjo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus”. (1 Jono 4:9, 10) Todėl mums 
duotasis patarimas yra nemylėti vien tik žodžiais, bet gerais ir pagelbingais 
darbais.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? J tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
mt. birželio mėn. 25 d. nužudy- Įėjime, nužudytas Rainių miš- das, mokytojas, besitraukiančių | 
tas - besitraukiančių bolševikų kelyje.
Pravieniškėse. 218. Skrabys, karys, -bolševi-

bolševikų sušaudytas Zarasuose, i
230. Šakenis Zemonas, NKVD į I.

207. Rybokas Ignas, karys, kų sušatidyaas už kontrrėvoliu-! areštuotas ir kalintas Telšių ka į | 
bolševikų sušaudytas.

208. Rudokas Andrius, NKVD 
areštuotas ir kalintas Telšių ka
lėjime, nužudytas Rainių miške 
lyje.

209. Rudokas, Jonas, NKVD

cine veiklą Raudonojoje armijo- į Įėjime, nužudytas Rainių miš- j 
ikelyTje. - I

221. šalčius Edmundas, paš->4
čių bolševikų nužudytas Lanke- to tarnautojas, kalintas Telšių.

J e.
219y Sru<o#inis, besitraukian-

liškiuose(i9į41.Į>.22.).

'nu kiančių bolševiku sušaudytas Areštuotas ir kalintas Telšių ka-'NKVD areštuotas ir kalintas >DK. Y 1 T. 1 AUKAS T-^i i - r *1 M., X.. U) n TT r. zx. vii i t ItITv* Vxz'xl CZ ___  ■

" broYT0JAŠ i* CHIRURGAS kiškio. Pumputis Pranas 'prieš 
Benwa i sušaudant buvo 'žiauriausiomis

priemonėmis kankintas. Jo layo 
has buvo atpažintas tik is rūbų, 
bes veidas, sutrupinus galvos 
kaulus, nebuvo galima atpažinti.

, 197. pundzevičiūte Irena,
-Į2941 mt. birželio mėn. 26 d. be

sitraukiančiu bolševikų buvo, nu-

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
: Aparatai - Protezai. Med. ban-

aazaL Specian pagalba lęoioms. areštuotas ir kalintas
(Arėti Supports, ir-X t.

WcST 59th STREET 1 
. . . J VTė1. ;PR 8-1223 i
OFISO _VAL.: pirm., antradj trečiad. 
ir penKt,Į^;ir.6-8 vaL vak. šeštadie
niais z-ą vai. popiet ir kitu laiku -

pagal susitarimą.

GAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA. LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 So- HERMITAGE AVENUE
Tci.: Y Arei 7-1741 -1742

kalejime nužudytas Rainij miš- 
220. Stabinskas, tarnautojas, kelyje.

232. Šalkauskas Česlovas, NK
VD areštuotas ir kabintas Tel
šių kalėjime, nužudytas Rainių 
miškelyje.

233. šapauskas Lionginas, tar 
nautdjas, 1941 mt. birželio mėn. 
26 d; apie 3 vai. ryto 9-10 gink
luotų vietos komunistų buvo pa
imtas iš lovos, nuvestas Į netoli 
geležinkelio esanti miškeli Apu- 
šotą ir ten žiauriausiai nukan
kintas; rastas be galvos kiaušo, 
be akių, pusės nosies, be vienos 
ausies, galva, kojos, rankos ir 
šonkauliai taip sulaužyti, kad,

ka-i pajudinus lavoną, byrėjo kaulai, 
bolševikų sušaudytas už 234. šilinskas Pranas, 1941

Telefonas: LAfayette 3-0440
Papartynės miškelyje prie Ro- Įėjime, nužudytas Rainių miš- RAseiniu kalėjime, kur bolševi- 

kelyje. kų biauriauąiomis priemonėmis
210. Rupšys Antanas, besi- buvo nužujdyt'as. Atrastas lavo- 

ttaukiančių bolševikų nužudytas nąs vos buvo galima pažinti. Vie 
Papilėje.

211. Rusteika Stepas, pulki
ninkas, areštuotas ir kalintas 
Kauno kalėjime, iš kur buvo nu 
gabentas červenėn ir ten nužu
dytas., ; . • •. ,

212-. Sabauskas, besitraukian
čiu bolševikų,'nužudytas Sedoje.

213. Sablinskas, karys bolše-

MODERNIŠKOS AJR-CONDlfIONED KOPLYČIOS
A L’

žudyta Pravieniškėse.
198. Purvis Vytautas, NKVD 

Kauno
‘ i kalėjime, iš 'kur besitraukiančių viky sušaudytas už konktrrevo- 

2850 West 63rd St, Chicago, m. 606291 bolševikM buv0 išgabentas ir su liuęinę veiklą Raudonojoje ar- 
Telef.; pRospect 6-5ČŠ4 ,šaudytas červenėje. mijoje.

-"■» 
Gėlės visoms progoms 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST ėurd STREET 

Telfonai: PR 8-0833 ir Pk 8-0834 
įsaujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė. 
THE DAiSY STORE 

9918 Sournwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318

’das sužalotas, rankos išsukinė
tos, šonkauliai sulaužyti, galvo
je keletas .skylių.

221. Stankaitis, .besitraukian
čių bolševiku sušaudytas Papi
lėje.

222. Stanevičius Jonas, 1941
T$t. birželio 2-6 s-, nužudytas be
sitraukiančių - bolševikų Pravie
niškėse. • ■ •

223. Stankevičius Juozas, 
.Ays,

, i- kontrrevoliucinę veiklą Raudo
nojoje rmijoje.

224. Staškevičius Ignas, bol
ševikų nužudytas Panevėžyje.

IR SONUS
FUNERAL HOME

šaudytas Červenėje.

Fruit-Filled Fantasies

Take a Leisurely Ride ..

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTS TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

234. šilinskas Pranas.
mt. birželio maėn. 26 d. besi
traukiančių bolševikų sušaudy
tas Pravieniškėse.

3us daugiau}

I

3354 So. HA LATE D STREET Phone: YArds 7-M11

-AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL

Apdraustas pėrkraustymas 
iš įvairiu stūmy.

ANTANAS VILIMAS
Tek 376-1832 arba 376-5996

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

14 teaspoon Morton ’ 
Nature’s Seasons 
seasoning blend

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos proflremos ii W0PA, 

1490 Ml. A. M.

^Lietwiy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popiet. Seštadsectais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Vedėja Aldona Daukus

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOO AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

ANTANAS M PHILLiLS
- X

t 

S3U7 30. UibAriJLCA AVLNUhu 'fhouc/ XaxUb 7-34V1

. GEOKGE F. RUDAILNaS
33JLV bo. rillUAiNACA AVK leL: 1 Arris 7-113S-113S

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS 
(JLaCKa.VVICZ;

2424 WEST bBUi STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6^73
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo« Hills, Hl. 974-4418

DEARBORN. MI—Visitors to Greenfield Village hi Dearborn, 
Michigan can choose from any of ten leisurely ways to view 
300 years of American History.

While walking is the oldest and still the most complete 
method, many choose one or more historical modes of trans
portation available for at least 
part of their tour of the past. 
Two vintage steam locomotives 
offer a panoramic view of the 
240-acre Village. The 1873 
“Torch Lake** and 1858 “Mason 
#1” each carry 210 passengers 
around the outer perimeter.

For a doser casual trip 
through the historic settings, 
visitors can choose a narrated

# carriage tour which will brief 
them on major points of in
terest. Both a haywagon and a. 
surrey provide shorter glimpses 
Into our past. Children find 
the pony wagon an exciting 
method of travelling without 
adults along.

Naturally, the opportunities 
for an unhurried pace wouldn't 
be complete without a horse- 

\ Jess carriage. This takes the 
form of a Model T ride which

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Telk WA 5-80b3

Enjoy the fruits of summer s labor — with a-delectable sour 
cream dressing. Simple to make and delicious to serve, it’s a 
fantastic accompaniment to a platter of fresh fruit — grapes, 
strawberries, cherries, apples, plums, pears, pineapple, apricot* 
and kiwi.

Developed by home economists for Morton Salt Company, 
the dressing's quick, pick-me-up flavor Comes from a combina
tion of brown sugar and MortotPNature’s Seasons^seasoning 
blend. z

Other salad tips? To please the eye aš weU as the taste buds, 
▼ary color, shapes and sizes of diffeteht fruits (or vegetables) 
on the serving (Matter.

To prevent cut firuit from discoloring, dip slices or wedges 
of apples, peaches, nectarines, pears and some plums in Icmoa 
juice*

Sour Cream Dressing for Fresh Fruits
1 (8-otfhce) earton sour 

cream
\ H cup firmly peeked

brown sugar
Cbmbine all inęredlentt In small bow!; mix wefl. Store in 

the rafrigeratoCęMahas about cup.

Through America's Past <Juca£oa
Lietuvių 

l^jogluvlu

. UireM.u>n^

AsfeOcuidjva

sites as the Wright Brother's 
cycle shop.

Also part of Greenfield Vil
lage, Suwanee Park complex 
provides transportation for 
those who don't want to go' 
anywhere. The sternwheeler 
“Suwanee," a 60-foot version.i 
of an 1880 riverboat, meanders 
slowly around Suwanee Island 
for a tranquil six-minute ex
cursion. Passage to the rustic 
island it possible on a Torn 
Sawyer-like electrically-pow
ered raft.

Finally, a 1913 carousel 
travels in a 42 f8ot circle to the 
sound of a Wurlitzer band 
organ.

The opportunity to take one 
or more of the peaceful rides 
allows visitors the chance to 
save their feet for the 2% miles 
of exhibits available Jn adja
cent Henxy Ford Museum.

TĖVAS
MARQUETTE

2533 W» 71st Street 
TeleL: GRovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhaH 3-21 OS-i .

4

i

f

$

I

BUIKOS - VASA111S
144V bu. ovui Ave^ Cicero, Hi. 1'noue. uujmpic 2-10U3

i

PETKAS BIELIŪNAS
So. CAUd*UKlMa AVĖ. rnone: LAiayette 3-3572

„Ji! _ j i i l ■ j- ■ - . ———------- -■
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ALBINAS DAUMANTAS

Pirmoji tautine tema dailės paroda
I rtisvame pasaulyje ir menas. šalia tapybos darbų žiūrovas 

yra laisvas. Čia kiekvienas galinas medžio bereljefų, kerami- 
kurti kaip nori ir išmano. Bet to- j kos ir grafikos.
ji laisvė ne retai yra piktnaudo-1 Trumpu Nepriklausomybės 
jama net pačiam menui griauti ir laikotarpiu lietuvis dailininkas 
žmogui demoralizuoti. Dailės sri i atidavė tautai didžiulę duoklę, 
tyje pastaruoju metu taip jky- Opupuotoj tėvynėje dabar jis 
it i yra peršamas meno vardu vi- verčiamas kurti pavergėjo gar

bei, užtat,/'laisvųjų dailininkų 
pareiga yra dviguba: savo dar 
bais kalbėti į laisvąjį pasaulį 
ne tik už save, bet ir už tėvy
nėje varžomą kolegą. Šias dai
lininkų ir Čiurlionio Galerijos

suks šlamštas, kad po parodos 
Čikagos Meno Institute milijoni
nis “Chicago Tribune” paraše: 
“Mes laikysime rodomus objek
tus menu tik tada, kai bus suras 
tas kriterijus (pagrindas) kaip
atskirti kuris jų tinka m užėjai, j pastangas visuomene turėtų sti 
kuris sąšlavynui“. įpriąi paremti.

, i Nekantriai laukiame parodos
Tokiame fone ruošti parodą j nedarymo Prof. AD. VARNAS Ant politikos laktų (Grafiką)

dentų Klubo pirmininke, Ed
mundas Gaigalas — vicepirm., 
Vida Petkevičiūtė — sekr., Vi
lius Aseviėius — iždl, Edvardas 
Funkris — socialiniams reika
lams. Klubas nori apjungti ne 
tik visus studentus, bet ir abi- 
turientus-būsimuosius studen
tus, taip pat kolegijų studentus.

— Emilija Levickis ir Bronius 
Andriukaitis iš Marquette. Par
ko apylinkės gavo Amerikos pi
lietybę. ..

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

ESTATE
Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill.' Virginia 7-7747

■ ’ : ■- L ■ I

tautine tema Amerikos mastu 
būtų labai drąsus žygis, ta
čiau lietuviai dailininkai dau
gumoje tebėra nuosaikūs ir 
Čiurlionio Galerijos, Jnc. užsi
mojimas tokiai parodai rado jų 
tarpe gražų pritarimą. Galeri
jos vadovybė informuoja, kad 
paroda bus atidaryta spalių 
mėn. 7 d. 7:00 vai. Joje daly
vaus dvylika senų, jau žinomų 
ir naujų dailininkų. Parodai jau 
atsiųsti beveik visi Jury Ko
misijos atrinktieji darbai. Ta ;

RUDENINIS BENDRUOMENĖS
BALIUS TRUMPAI

(R) LB Marquette Parko apy-
linkės valdyba maloniai kviečia *
visuomenę atsilankyti į rudens
balių, kuris įvyks š. m. spalio Ramūnas Vidžiūnas iš Ga- 
mėn. 8 d., 7 vaL vakaro, šaulių Parko baigė Southern Illinois 
Rinktinės namuose, esančiuose 
2417 West 43 street.

Bus pateikta šalta ir šilta va
karienė. Programa, sesučių Dru-

Kanados, tarėsi su ŠALFASS 
pareigūnais ir Pasaulio lietuviij 
sporto žaidynių rengėjais. Nu-į 
matoma, kad į žaidynes bei Pa-! 
šaulio Lietuvių Dienas Toronte 
iš Australijos atvyks 65 sporti-I 
ninkai. Dainų šventė, sporto žaį 
dynės ir PLB seimas bus 1978 
m. liepos pradžioje. Daugelis 
Amerikos lietuvių jau dabar pla^ 
nuoja šiuos laiku savo atostogas.

— Chicagos Lietuvių Moterų

universitetą magistro laipsniu.
, Taip pat baigė Antanas Pūtis iš 
Marquette Parko.

— Marijos aukšt. mokyklos 
akinių grupė susipažino su 

pati komisija parinks kūrinius rinimų. šokiams gros Antano C-ook Apskr. prokuratūros dar- klubas ruošia rudens madų pa- 
premi- Markausko orkestras.

būsianti įvairi: ' Rengėjai: apylinkės valdyba
galerijos paskirtoms 
joms. Paroda

SPECIALUS VAJUS
8 šio vajaus sąlygomis gah- jums duos užpildyti "ir pasira- 

ma apsidrausti tik Class V-2 .— 
tai yra viso amžiaus. apdrauda, 
kuriai mokesčiai mokami Į>er 
20 metų. Apraudos dydis — 
82,000 arba $1,000.

8 Apsidrausti gali visi nuo 1 
iki 70 metų amžiaus.

• Sveikatos patikrinti nerei-

® Šio vajaus metu apsidraudę 
gauna 45% nuolaidą nuo pir
mųjų metų mokesčių. - ir 10% 
nuolaidą nuo sekančių 19-kos 
metų mokėjimų.

’ Po trijų metų garantuoja
ma paliudymų ■ piniginė 'vertė 
(Cash Surrender- Value) ir ap
mokėta- apdrauda (Paid up va
lue).

• Šia apdrauda turi teisę pa
sinaudoti SLA nariai, jų šei
mos, taip pat ir jįj prieteliai — 
lietuvių draugai.

• Norint apsidrausti, reikia 
kreiptis į bet kurios kuopos Fi
nansų sekretorių arba organi
zatorių telefonu ar laišku. Jis

šyti Non-Medical pareiškimą 
taip pat sumokėti mėnesinius 
arba metinius mokesčius.

8 Įsirašyti į SLA yra dabar 
geriausias laikas, nes Specia
lusis vajus tęsis tik’ 6 mėnesius 
ir specialūs pasiūlymai nebus 
pakartoti, todėl jais pasinaudo
kite dabar.

>♦ Mums reikia didesnės gyvy
bės apdraudos, kadangi viskas 
brangsta. - '

• Apdrauda pradės galioti 
nuo sekančio mėnesio pirmo
sios dienos, kai SLA. Centras 
jūsų'aplikaciją bus aprobavęs 
ir gaus: jūsų pirmuosius’ mėne
sinius arba metinius mokes
čius

• Jei Finansų sekretoriaus ar
ba organizatorius adreso netu
rite ir jei jūsų artimoje aplin
koje SLA kuopos nėra, prašo
ma kreiptis Į SLA sekretorę: 

MRs. G. MEILIŪNAS

New York, N. Y. 10001

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

bu ir turėjo progos stebėti bei (rodą spalio 5 d. Lexington Hou-; 
dalyvauti teismo procese. Gru- se, Hickory Hills, Ill- Rengėjui 
pėje buvo 36 mokinės, jų tar- komisijos pirmininkė yra J. Opel: 
pe Joana ir Julia Čiapaitės, No
ra šerelytė, Vida Malioriūtė, 
Nancy Masokaitė, Joana Petku
tė, Carole Shemitis ir Sue Shim 
ko.

—Raimondas Anderzunas va 
dovavo metinei Kiwanis klubo 
rinkliavai Midway apylinkėje. 
Ansksčiau jis buvo tos apylinkės 
Kiwanis Klubo pirmininku. R. 
Anderzunas yra laidotuvių direk 
torius ir savininkas, šermeninės, 
esančios 5948 Archer Avė.

— Sporto veteranas Leonas 
Baltrūnas iš Melburno Austrą 
Ii joje, būdamas Amerikoje ir

ka, vietas rezirvuoja A. Brazie-i 
nė. *

— Kanados LB tarybos suva
žiavimas bus spalio 29 ir 30 d. 
New Port Towers viešbutyje, 
Toronte. Suvažiavimo proga ruo-i 
šiamas 25 m. sukakties minėj i-: 
mas ir banketas Lietuvių, namuo 
se, sekmadienį 6 vai. vak. Visuo 
menė kviečiamą dalyvauti.

— Jonas Varanavičius pakvies 
tas Toronto Lietuvių namų ad~ 
ministratorium-reikalų' vedėju. :

x Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon 
frontacijos, nors dabar daug 
kas non jvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . .. ' : :

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
Įvairių tipų bendradarbiaulojus: 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir Diu 
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity 
tojus.

MŪRINIS BUNGALOW, 3 dideli 
mieg., salionas, natūralus židinys, val
gomasis, 1% vonios, įrengtas rūsys su 
baru ir židiniu, 1% masinos garažas, 
54x25’ sklypas, į vakarus nuo, Kedzie 
ant 67-tos gatvės.

PUIKI PROGA — geležies išdirbi
nių krautuvė (Hardware) su namu. 
Reikia skubiai parduoti. Labai pelnin
gas biznis,

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

lusurance, Income Tax
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — yarenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chicago 
TeL 767-0600.

SEE ALL OTHERS FIRST

BALTICS APTS.

CONDOMINIUMS

506 -,71st Avė.
St. Petersburg Beach, Fla. 33706

— Miško sangonių distriktas 
ruošia tradicinę gamtos vaizdų 
meno parodą spalio 2 d. Little 
Red Schoolhouse centre prie 
95-tos gatves S 104 Ave., Wil
low Springs Rd.- vakaruose. Paro 
doje dalyvaus 'apie 80 meno mė 
gėjų.'su savo įvairiais darbais 
bei rankdarbiais.1 Jei būtų • lie
tinga diena, tai paroda įvyktų 
sekantį sekmadienį, spalio 9 d.

♦ Flamandijos didieji kralikai- 
sveria .12-14 svarų, o vienas tos 
veislės kralikas svėrė net 25 sva. 
rus. Kralikai veda per metus iki 
5 kartų, po 3-7 kiekvieną kartą. 
Viena laukinių- kralikų patelė 
per savo gyvenimą atvedė 36,772 
kralikiukus. Daugiausia lauki
nių kralikų yra Australijoje. 
Kralikų. amžiaus rekordas yra 
18 metų.' • ..: .... . . • :

1EAL ESfATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybes — kitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC 

A famous name In Southern Buildins 
Regionai Office Cameo Tower Build-

One and two bedroom 
Very modestly priced 
Beautiful layout 
New construction

PERKAMI GERI NAMAI
< I

10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 
Apie $22,000 metinių pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butų namą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas. ‘ \-

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip, trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitų priedų, greit galima- užim
ti, vertas $60,000.

BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisui didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

DIDELIS mūro bungalow ant pla
taus sklypo, gazu šildomas. Geroj vie
toj, Marquette Parke. $25,750.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534 .

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu'Chicago^ miesto . Ieldlmąr 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS ‘ ’
4358 So. Washtenaw Ave.

. TeL 927-3559 .A

NAUjIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo. 
Ajnenxw HetuTin oienrttoo ffielgejus bei UetuvMkot rpaudot pirmo-1 
aus Ir atliekant būtinas pareigas tnažlnam lietuvybė* ifilklnmi tknl- 
bixmas Ftnjienu platinime vajus.

<A.ūjikaOS tvirtai stovi Ir kovoja iž Ueturoa Ir parertte Hatrrfi laisva, 
neidamas ir neddėdaMot i aandėrius ra okupantais ar fa fatffn-

JAUTIENOS palaiko visas IletuvtŲ destokratinet trupe*, fa bendras instttn- 
eijaj Ir remia tisu lieterfu bendruochis darbus bei tikslus.

KAUji^nOS. atstovauja tvliala Metuvfa dauguma itiala nasfmetlroo. reto-1 
tikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas era mada. Lai ta mada tampa Jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
delbdama platinimo valų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
jpaudos pirmūnų pavyztftiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik lalkrašio, bet ir visos Išeivijos, 
taip oat pavergtos TJetuvo* ir jo* Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesaam.
KAINUOJA: Chlcagofa Ir Kan«do|* m*tam» — SM.06, po*«1 moty — fKJM, 

trim* mėn. — UJO, vienam mėn. X3.M. Kl*o*« JAV rieto** motam* 
— $26.00, put«l metų — 114-00, ri*n»m mėn. — UJO. Už*I*nlu^ 
•» — M 1.00 motam*. Susipažinimui siunčiama Mvaftę wmokamoi.

Prašoma naudoti žemiau mnčlų atkarpą.

Excellent central location near Beach, 
Stores, Aquatarium, Banks, Churches, 
Lowest Maintenance Fees, Good Fi
nancing, Cheerful Surroundings. No 
Recreation Fes, No Land Lease Fes.

Come and browse around
Meet the owner, Frank Macenas

813-360-8766

— Kanados Lietuvių Dienos 
prasidės spalio 7 d. 7:30 vai. vak. 
jaunimo šokiais Plumbers salė
je, London, Ont., Spalio 8 d. 
įvyks Kanados Liet. Jaunimo 
S-gos suvažiavimas, krepšinio 
rungtynės, paskaitos bei pokal
biai ir susipažinimo vakaras. Spa 
lio 9 d. bus iškilmingos pamal
dos ir koncertas, dalyvaujant 
sol. Violetai Rakauskaitei ir Ire
nai Černienei, Toronto Atžaly
nas, Hamiltono Aidas ir Gyvata 
ras, Montrealio Aušros vartų 
choras, Windsoro Neris ir Lon
dono Baltija.

— Zita Bersėnaitė išrinkta To

♦ Mažiausias paukštelis yra 
Kubos kalibras — Helena’s hu- 
mmingbircL Jiss veriatik' du gra 
mus arba apie 0,070 uncijos, 
sparnų ilgis siekia 1,11 colio, 
šiek tiek didesni kalibrai, veisia 
si Ekvadore. Jų ištemtų sparnų 
ilgis yra iki 228 colių, o nuo sna 
po iki uodegos galo yra apie 1.6 
colio. Patelės yra truputį dides
nės.

Barškuolės gyvatės gyva
čiukai ką tik gimę turi tiek pat 
nuodų, kiek jų turi suaugusios 
tos veislės gyvatės.

HELP WANTED — MALK 
Darbininku Reikia

LIETUVOS AIDAI

ELECTRICIAN
MAINTENANCE

For plant in heavy metals 
industry.

Steady employment with all 
company benefits. 

MUST BE EXPERIENCED
MUST READ. WRITE AND SPEAK 

ENGLISH. ' ?1
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 S. Kedzie Ave., Chicago.
(Equal Opportunity Employer)

NAUJIENOS, į
1739 South Halsted St

Chicago, HL 60608

O SlunfiM dot NtMjteni prtnwmertW, ruhflkjtnJo

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be Jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS _________________________ ____

ADRESAS_______________________________________ ___

7234 West North Avenue^ 
Elmwood PąA, Illinois 60635 

Arei Cods 3T2 771-8200
ANNA DOCHES 

nthuanian Representative 
’V- * •’ < —

10 NL AMŽIAUS. VAIRUOTOJ AI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

•lability apdraudimas pensininkams 
*Kreiptis ??-i įrcymr <

Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
Sešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Veda K. BRAZDZlONYTt

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

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
1541 W. 69th St., Chlcaea, III. »0629. — TaL WA 5-27tr

XUJ Sa. Haltfad CMc»flw, HI. CMOS. _ T»L 25443M
V. VALANTINAS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARUA NOREEKIENfi

2608 West «9tk SC, Chicago, I1L 60629 • TeL WA 5-2787 
Oteoll* M«lrinMrn>* foro* rOUo* fvilrly froWu.

MAISTAS Ii EUROPOS SAMDEUŲ.

of

MAINTENANCE MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

’ounded mechanical background
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.
R. LAVIN & SONS, INC 

3426 S. KEDZIE AVE.
An equal opportunity employer

Data Processing
BAL SHOP

1 accounting system analyst
2 Programmer analysts
1 Dos/VS computer oper

Competitive salary. Incredible orga
nization, Call Jerry Taylor 778-4000 
ext 256 between 9-11 A. M. on 9.26.77.

LAG INDUSTRIES
2700 W. 50th St, Oricago

orga-

LIGHT ASSEMBLY SHIPPING
Full time position for light assembly 

and shipping work 
Near Eden’s and Willow Rd.

446-9555
DACOR CORP 

lei Nortrfield B4. Northfield. HL 
!

HELP-WANTED — FEMALE., 
rnParbihin|ciŲ Įteikia <

FEMALE FACTORY HELP 
V"4!* -’J\

Good working conditions’ Good bene
fit programs. 'Free uniforms.' Free 
lunch and coffe; pltisr good insurance 
program.

'Apply in person: Mr. Derma 
F and F LABORATORIES

3501 w: 48 Place

REIKALINGA MOTERIS gyventi ir 
prižiūrėti senyvą nesveikuojančių mo
terį. Duodamas kambarys, maistas ir 
atlyginimas. Tel. 434-9589 po 7 v. v.

RENTING IN GENERAL 
Nuoma*'

MARQUETTE PARKE
Išnuomojamas 3% kamb. butelis su 
šiluma elektra ir gazu. Tiktai su
augę be mažu vaikų ir be gyvuliuku.

Skambinti tel. 471-2239.

AB JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

nia *Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko 
uis formomis — 83.50.

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

and PLEASE 
make people 
more careful

4645 So. ASHLAND AVE. 
r 52M775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES
' Pardavimas Ir Taisytnas"
“ 2646 'WEST 69th SptĖĖT

Tolof.: REpiiblk 7-1941'

M. t 1 M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
425? S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
ižkvietimal, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

Siuntiniai į Lietuvą 1 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archtr Ava.
Chlcagu, III. 60632. Tai. YA 7-5980

BEST THINGS IN LIFE

(.ill Frank Zopoll* STATI FAtM
T***1 * ’

jjzoa1/! w. TSm st. MjSk
GA 4-8654 TNSUtANCITMSVtANCr

State Farm Life Insurance Company

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

lietuvį ladliijtnką 
Chlmco>

(įateigoa) ir 
677-8489

185 North Waboah Atsbos

FIGHT HEART DISEASE

HL AST FU
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