
I

VOL. LXII

VISU LIETUVIŲ LAIKRA§TIS UŽ TAUTQS LAISVI
Library uf r*

»SS G1E LITHUANIAN DAILY NEWS
Wa!il'nafon, Q-----------------------------------------------------__------------------------------------------------ — „.,     ■  ___________________________

Price t Sc " Chicago, HI- —Trečiadienis,—Wednesday, October 26, 1977

The Lithuanian Daily News
Published by The I uhuanian News Publishing Co., Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, lit 60608 
HAymarket 1-6100

MINISTI
Jug-os-

ti laiva i 'Saudf

ft H

Prancūzai pardavė 
liuksusinį laivą v

PARYŽIUS, Prancūzija. —Tur 
tingas arabų pirklys nupirko iš 
prancūzų keleivinį liuksusinį ilai

MARŠALAS TITO NESUVALDOSAVO JOVANKOS
ir nesikišti į karo vadovybės reikalus

BELGRADAS Jugoslavija.-— Maršalas Tito valdo
ląciją, o jo žmona Jovanka bandė -.valdyti maršalą ir visą kraštą. 

Pasirodo, kad Jugoslavijos karo Vadai pareikalavo, kad maršalas 
suvaldytų savo žmona. Jis .pareikalavo įrodymų, o tie pradėjo 
juos dėstyti vieną po kito. Tito pasitiki dabartiniais Jugoslavijos 
karo vadais, bet jie nori turėti tiktai vieną viršininką, o ne kelis.
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Maršalas Tito, patyręs apie jo 
žmonos bandymą kištis į Jugos
lavijos gynybos reikalus,' įsakė 
kariams sudaryti komisiją žmo
nos elgsenai ištirti. Pasirodo, 
kad ji dažnai kalbėdavo paties. 
Tito vardu, ypač kai jis nega
luodavo. Pats Tito nori įsitikin
ti, kaip ji bandydavo paveikti 
karo vadovybę ir krašto apsau
gą. Kol šitas reikalas bus galu
tinai ištirtas, tai Jovanka netu
ri teisės išeiti iš privačių Tito 
šeimos kambarių, šitas nutari
mas jai praneštas prieš tris mė išmetė visus radikalius elemen- 
nesius.
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Kinija ruošiasi 
šaukti’ seimą

PEKINAS, Kinija. — Komu
nistų partijos pirmininkas Hua 
Kuofengas pranešė, kad ateinan 
tį pavasarį Kinijos vyriausybė 
1978 metu pavasarį rengiasi’ 
šaukti viso krašto seimą. Gyven 
tojai galės laisvai pasirinkti at
stovus į seimą, išskyrus redika 
Jiuosius elementus. Praeitą va
sarą Kinijos komunistų partija

vienas, jis buvo n ūvažiavęs į 
.Maskvą vienas. Sovietų valdžia 
jį pagerbė, davė jam kelis zme- 
dalius, bet jis nenorėjo žmonos 
imtis, kad . nekiltų koks įtarinė
jimas.. Jos nepaėmė dar ir todėl, 
kad nereikėtų laužyti Įsakymas 
jai neišeiti iš buto. Ji esanti na-’ 
mū arešte, koLkomisija apklau
sinės visus, liudininkus, ayėlįau; 
pradės klausinėti ir ją pačią, ku
riais sumetimais ji stengėsi pas-, 
kirti kitus žmones aukštoms pa 
rėigoms. |

Tito susipažino su Jovanka 
Antrojo pasaulinio karo metu, 
sunkiose ir pavojingose kovose ir 
darbo sąlygose. Ji tapo partiza
ne ir vedė kovą prieš nacius ir 
karaliaus šalininkus Jugoslavi
joje. Vėliau ji- buvo perkelta į 
partizanų štabo raštinę. Pasiro
do, kad ji buvo gera mašininkė. 
Tito ją vedė 1952 metais, karui 
pasibaigus. Iki šio meto tai bu
vo pavyzdinga pora, nors Tito 
už ją buvo 31 metais vyresnis. | 
prižiūrėjo Jugoslavijos diktato
rių, rūpinosi jo sveikata. Kai jis 
susirgo ir nepajėgė tvarkyti vi
sų krašto reikalų,' tai ji pradėjo 
įsakinėti jo vardu. Dėl menkes
nių dalykų niekas nieko nesakė, 
bet kai ji pradėjo kištis į aukš
tas pareigas einančių karių pas
kyrimą, tai Jugoslavijos genero
lai pasiskundė pačiam maršalui.

tų radikalių politikų, šaukia- 
naujai šaukiamame seime nebū-, 
tų radikalių politikų^ 'šaukia-j 
mas seim% ''VaMyš-taaštąjpen-/ 
keris metus, jo atstovai bus ren
kami penkeriėtns m ętdfiią., 
sieriio ' stebėtojai 'yrš' :is'itūiinę,' 
kad-tai yra žingsnis prie demo
kratinės santvarkos, bet tas sei
mas visdėlto bus ti komunistų 
partijos lipdinys. - I .

Iš Kanados banko 
išnešė $122,000,.

MONTREAL, Kan. — Vienas 
vagilis sugebėjo įeiti į Montrea 
lyje esantį Kanados banką, pa
siimti $122,000 ir išvykti iš 
Montrealio. Policija nieko vagi
liui nedarė, kol jo žinioje buvo 
keturi įkaitai. Policija jį labai 
atidžiai sekė ir leido jam išva
žiuoti iš Montrealio salos, o vė
liau, kai jis .paleido visus įkai
tus ir buvo įsitikinęs, kad jis jau 
laisvas, kelios policijos mašinos 
jį apsupo ir suėmė. Pačiame ban 
ke vagilis kelis kartus buvo nu
fotografuotas.
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Meras MichaelCHICAGO
Bilandic jau pradėjo krauti at 
sargą būsimiems rinkimams 
nors jie įvyks dar tik 1979 me
tų. balandžio 3 dieną, bet iš
mintis sako, kad atsarga gėdos 
nedaro. Rinkimų išlaidoms lė
šų surinkti ateinančio sausio 
1 8d. Conrad Hilton viešbutyje 
ruošiami dėl 3,000 svečiui 
pietūs po $100 už “pilną lėkš
tę”.

Bing Crosby paliko 
žmonai $400,000.00

SPOKANE, Wash. — Plačiai 
žinomas dainininkas Bing Cros
by paliko stambią sumą pinigų. 
Jis jau anksčiau sirguliavo, bet 
staigiai mirė Ispanijoje. Jis bu
vo nuvažiavęs j Ispaniją atsigau 
ti, sutiprėti ir pažaisti golfą, 
žaidimo metu jį ištiko širdies 
priepuolis ir ten jis mirė. Sūnus 
parsivežė velionies lavoną ir pa
laidojo šeimos sklype. Daininin
kas paliko Kathlyn 400,000 do
lerių, paliko stambias sumas kiek 
vienam vaikui, bet to neužmir
šo Gonzagos universiteto Špoką 
nėję, kuriame jis pats siekė dau
giau žinių.

'jįSk

Saulė teka 7:14, leidžiąs! 6:53

Vladas Rasčiauskas, atšventęs savo 76 metu sukakti' ir (pasistatęs pavęikle 
matomą paminklą Lietuviu Tautinėse kapinėse, dar kartą išskrido aplinkui 
pasaulį, šį kartą jis pasirinko Piety Azijos salas. Jis planuoja aplankyti 
Borneo, Javą, Sumatrą’, Hongkongą, Australiją ir kitas .vietas, kuriose' jis 
dar nėra buvęs. Sugrįžęs prižadėjo parašyti apie savo kelionės įspūdžius;

■ Nuotrauka Ed. MankosANDREI GROMYKA VIS DAR KABINĖJASI PRIE BRAŽINSKŲ
Pirmadienį kaltino Ameriką dėl dvigubo masto 

lėktuvu grobikams vertinti
MASKVA, Rusija. — Praeitą' pirmadienį -sovietų užsienio 

reikalų ministeris Gromyka rado reikalo apkaltinti JAV dėl dvi
gubo masto lėktuvų grobikams vertinti. Jis pareiškė, kad dabar
tinė JAV administracija laužo tarptautinius susitarimus lėktu
vų grobikams gaudyti ir teisti. Ji smerlė'a vokiečių Jėflrtuvą pa
grobusius teroristus, bet ji netaiko tų (pačių taisyklių prieš septy
nis metus sovietų lėktuvą pagrobusiems lietuviams, praneša Reu
ters agentūra.

Gromyka skundėsi, kad 'Pra
nas ir Algirdas Bražinskai, prieš 
septyneris metus pagrobę sovie
tų lėktuvą, pabėgo į Turkiją, o 
dabar jau gyvena Amerikoje. 
Sovietų valdžia pareikalavusi, 
kad šie du lietuviai jiems būtų 
išduoti, bet Amerikos vyriausy
bė atsisakiusi tai padaryti, šią 
Reuterio paruoštą Gromykos 
pareiškimą pirmiausia Ameri
kon perdavė Los Angeles laikraš 
čių korespondentai, kurie ati
džiai seka Lietuvą ir kitas Pa
baltijį liečiančias žinias. Los 
Angeles radijas jau pirmadienį 
pakartojo sovietų ministerio pa
reiškimą apie Bražinskus, o ant 
radienį žinia jau pasiekė ir Chi- 
cagos žinių centrus. Los Ange
les radijas paskelbė, kad vietos 
komiai j anierius buvo besvarstąs 
Bražinskų klausimą, bet bylą 
atidėjęs ištisiems metams, kol 
paruošta visa medžiaga.

CHICAGO.—Pirmadienį at
matų dėžėje buvo rastas visiš
kai nuogo ir kaip nustatyta ly
tiškai išprievartauto 9 metų 
berniuko Richard Miller lavo
nas miesto pietinėje daly, vos' motina, kuri nepranešė polici 
per keletą blokų nuo namų J jai. kad vaikas per ištisą naktį 
924 E. 46 St, Itur gyveno su neparėjo namo.

Izraelitai nepatenkinti 
Blumenthaliu

JERUZALE, Izraelis. —-Į Iz
raelį atskrido JAV finansų sek
retorius Michael Blumenthal, 
kad galėtų su miesto meru Ted
dy Kolleku aptarti Jeruzalės pra 
somos paskolos reikalą. Miesto 
merui JAV ambasada buvo pa
siūliusi susitikti su sekretorių 
Blumenthal ambasadoje ir tarti 
paskolos reikalu. KeDokas atsi- 
takė su juo tartis, nes JAV ne
pripažįsta daabrtinės Jeruzalės. 
Tada Kollekas buvo paprašytas 
palydėti sekretorių žydų apgy
ventose apylinkėse. Meras atsi
sakė ir tai padaryti, nes jis ne
prašė jo palydėti arabiškoje 
miesto dalyje, šios dalies prijun 
gimo prie Jeruzalės JAV vyriau 
sybė -nepripažįsta. Jeigu jis bū
tų paprašytas parodyti visą Je
ruzalę, tai meras būtų sutikęs 
tai padaryti. Kaip Jeruzalė* ti
kisi gauti didesnę paskolą iš 
Amerikos — politikai neatspė
ja. Jie gali nieko negauti.

Katalunija atgavo 
autonomiją.

BARCELONA, Katalunija.— 
Jaime Terradellas, 35 metus pra 
leidęs tremtyje, grįžo į Ispaniją, 
ir vakar j:s buvo prisaikdintas 
Katalunijos prezidento parei
goms. Priėmęs priesaiką ir pa
sirašęs dokumentą, jis sušuko: 
— Tegyvuoją Katalunija! Tegy
vuoja Ispanija! Eataloniečiai il
gus metus kovojo dėl savo kraš
to autonomijos. Ispanijos res
publika buvo jiems davusi au
tonomiškas teises, bet gen. Fran 
ko atėmė: Kątalunijos politikas 
Terradelas, sulaukęs 78 metų am 
žiaus, džiaugiasi, kad jis galė
jo grįžti į demokratinę Ispaniją 
ir pareiškė savo įsitikinimą, kad 
kataloniečiai kovos ne tik už sa
vo privilegijas, bet ir už demo
kratinę krašto santvarką.

NUŠOVĖ EMIRATO UŽSIENIO MINISTERį IR PAGROBĖ KELIS ĮKAITUS
Aerodromo policija kelis šuvius paleidusi, suėmė 

abu pasikėsintojus ir atėmė ginklus
ABU DABI, Arabų Emirado Sąjjunga. — Antradienio rytą du 

nepažįstami arabai teroristai įsiveržė į atskridusi čekų keleivinį 
lėktuvą ir bandė nušauti atskridusi Sirijos užsienio reikalų mi 
tosterį, bet per klaidą nušovė Arabų Emirato Sąjungos užsienio 
rikjalų minister! atvykusį pasitikti atskridusio Sirijos užsienio 
ministerio. Arabų užsienio valstybių ministerial antradienį tu
rėjo suvažiuoti į Abu Dabi, kad galėtų susitarti dėl pozicijos ar
tėjančių taikos derybų metu.

Kinijos valdžia šauks 
kiniečių parlamentą

PEKINAS. — Pirmininkas 
Hua-Kuo-Feng paskelbė, kad 
penktasis nacionalinis Liau 
dies Kongresas kitaip vadina
mas kįnų parlamentas,bus su
šauktas ateinantį pavasarį. 
Kaip Kinijosj^paudoš agentū
ra praneša, ^o pačiu metu į- 
vyks ir penktoji kinų Liaudies 
partijos politikos konsultatyvė 
konferencija, kuri Liaudies

°”seistas,

į Du gerai ginkluoti teroristai 
Įsiveržė į lėktuvą, priėjo prie 
Arabų Emirato užsienio minįs- 
terio ir paleido į jį kelias kul
kas. Pražioję buvo paskelbta, 
kad ministeris buvo
bet vėliau paaiškėjo, kad jis žu
vo nuo teroristų padarytų žaizdų.

Teroristai nesitenkino vien 
ministerio nužudymu. Jie pasi
rinko septynis Įkaitus, kuriuos 
rengėsi išsivesti ir derėtis su ae 
rodromo vadovybe’ kad Juos iš
leistų' iš Arabų Ęmiratoįterito-

modemiškiausiais patogumais’; 
Arabas Akram Qjeb tikisi pada
ryti gerą biznį, nes. kaiščių me
tu turtingesnieji arabai- norės' 
kelias savaites ramiai pagyventi 
‘Trance” kajutėse. Pradėjus lėk 
tuvams saugiai vežioti keleivius 
per vandenynus,-laivų bendro
vės bankrutuoja ir pardavinėja 
liuksusinius laivus. Didžiuosius

X i . .

savo laivus jau pardavė italai ir 
britai, jie nesenuos tolius. I

Sieks tokio pasaulio 
kuriame nebūtu piratu
WASHINGTON. —Sen. Ab

raham Ribikoff(D.Conn.) pra
nešė. kad Kongresas netrukus 
priims įstatymą, kuriuo bus 
nutraukiamas bet koks susisie 
kimas su kraštais, kurie prii
ma pas save oro piratus, re
mia terorizmą ore. Kongreso 
paruostu sąrašu, į tokių kate
goriją šiuo metu įeina Sovietų 
Sąjunga, Kinija, Kuba, Libija, 
Alžyras, Sirija, Jemenas, Ira
kas, Libanas, Tanzanija, Kon
go ir Zaire.
Be tc^Ribikoff prašysiąs Pre

zidentą sužymėti kraštus, ku
riuose oro saugumas apleis
tas. Tokiais jis nurodė, Ispa
niją, Prancūziją ir Romos bei 
Atėnų aerodromus.

Siunčia ginkluotus žmones 
mušti neramius 

musulmonus
MANILA, Filipinai.—.Prezi

dentas Ferdinand Marcos auto 
rizavo leidimą duoti civiliams 
ginklus, kad padėtų valdžios 
kareiviams kovoti prieš 
lemu sukilėlius salos 
ąiame gale.

Sukilėlių pranešime
ma, kad vien per praėjusią sa
vaitę viename sukilėlių susirė 
mime su valdžios kareiviais 
užmušta apie 100 civilių žmo- 
niij- , < ’ -

mos- 
pieti-

rašo-

RSalSTUSauk IParefliaSvo teromtus 
Ii. .paraįmeįlinef. instih.c.j.t, "JtS! « ’p!?“?.1' ' V’" 
anisiSu’iaiko,' kad. ik’iisekan-' *?"*> ,Suį"s' 
čio k.Klywa n:. KM, M- kkl ?^uuto pol,CIJBS 
Įima., “išnaikinti nuodingą įta
ką”, kokią skleidžianti radi
kali jo opozicija, kuriai vado
vauja . Mao Cetungo našlė — 
Čiang čing, pasakė Mab įpėdi
nis Kuo-Feng. _

tai. jie metė turimus gihklus ir 
pasiavė Emirato policijai. Su
imtiesiems bus suruoštas grei
tas arabų teismas.

Pasikėsinto jai labai nusiminė, 
■kai paaiškėjo kad jie nušovė ne 
tą žmogų, kurį norėjo nušauti. 
Jie savo smūgius norėjo patai
kyti Sirijos užsienio ministeriui 
Abdul Chalim Chnadami. Anks-

Fidel Castra Afrikoje 
ruošia rusams koloniją
Ogaden provincijos rytinėje'čiau šio ministerio jie niekad ne 

dalyje gyvenančių somalų su-jbuvo matę. Jie jį pasirinko iš 
kilusių ir kariaujančių prieš pasakojimų. Jie žino, kad pirma 
Etiopiją partizanai pranešė,iturėjo paklausti vardo ir pavar- 
kad karo fronte yra daugiau5 dės, bet jie iš matymo buvo toki 
kaip 2.000 Kubos kareivių ir! tikri, kad nušovė iš akies. Jiems 
mažiausiai 2,000 Pietinio Je-' nepatiko Sirijos ministeris, nes 
meno komunistu karių, pade-jis kiekvienoje konferencijoje 
dančių Etiopijos kariam prieš’ sunkino pasitarimus taikai siek- 
Vakarų Somalijos Išlaisvini- ti- Pasikėsintojai nori taikos, o 
mo Fronto sukilėlius, rionto'Sirija propagavo karą. Ji nori 
organizacijos gen. sekretorius dar kartą išbanyti karo jėgas, o 
Abdallahi Hasan Mohamoud tada jau siekti taikos.
papildomai pranešė, kad par-j Nuo teroristų kulkos žuvo Arą 
tizanai turi į nelaisvę Kubos bu Emirato Sąjungos užsienio 
karevių paėmę. į reikalų ministeris Said Al Go-

baš. Jis pasitarimą šaukė, kad 
visi arabų ministerial galėtų ap
tarti artėjančios konferencijos 
strategiją. Dabar abejojama, ar 
kas iš šito pasitarimo gali išeiti, 
nes nužudytas ministeris buvo 

, *nude-'gana tiksliai informuotas apie

Belgradas Jugoslavija. Jung
tinių Valstybių diplomatai Bei 
grado konferencijoje “su savo 
griežtai daromomis pastabomis 
dėl žmonių teisių tik trukdo, 
įtampos atpalaidavimui”, _ _  . . . , ,
javo Sovietu komprartijos laik-, Patarimų eigą. Arabai supran- 
raštis “Pravda Maskvoje. At<ta surkic Amends prezidento 
fera konferencijoje esanti “biz- Pa“'-- Aitimųjų Rytų ery ų 
mišką”, bet JAV delegacijos pir|m®tu’_ 
mininkas Arthur Goldberg ir 
kiti aiherikiečiai pasakoją pa
mokslus “kaip kiti žmonės tu
ri tvarkyti savo namų reikalus”. 
Nors sovietai laikosi vilties, kad 
galima pasiekti SALT susitari- , .
mo, bet esą susirūpinę kad kai*arabai ?a,ėtŲ sumus^ , A 
kuriu amerikiečių kardais tarš-!karo Jė*as ,r l^i taiką Arti- 
kinimas galįs sugriauti bet kokį;
akordą,

4.- * ■

ryžusi bendradarbiauti su pre
zidentu ir siekti taikos. Vienin
telė Sirija reikalauja dar vieno 
karo įvairiems klausimams iš
spręsti. Sirijos prezidentas yra 
įsitikinęs, kad dabartiniu metu 

Izraelio

CHICAGO. — Vieton vasa 
rio mėnesį pašalinto iš parei
gų Winston Moorė, nauju Cook 
apskrities Pataisos Namų de 
partamento dięefcteriu fiaękir* nių šeimos.

;muose Rytuose. Kiti arabai ne
pritaria šiai pozicijai ir bandė 
nužudyti Sirijos užsienio minis
ter!.

tas Phillip Hardįman, kurs 
nuo šiol bus bosas 4.000 kali-
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TJETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talal’s

(Tęsinys)

2. Maskvos ultimatumu sudaryta Lietuvos vyriausybe, 
kuriai iŠ pradžios buvo pažadėta gerbti Lietuvos nepri

klausomybę, vėliau, Maskvai Verčiant, buvo reorgani
zuota be e. Ministerio Pirmininko pareigas prof. V. 
Krėvės-Mickevičiaus žinios ir pritarimo, aptikrinant 
daugumą komunistams, su M. Gedvilu prieky, tikslu pa
daryti ją visišku Maskvos įrankiu.

3. Taip reorganizuotai vyriausybei Maskvos vy
riausybė įsakė pravesti rinkimus į Liaudies Seimą, kad 
šis vėliau paprašytų įjungti, Lietuvos Respubliką j So
vietų. Sąjungą.

4.. Liaudies Seimas negalėjo išreikšti ir nereiškė 
Lietuvos, tautos valios, nes; a) Liaudies Seimo sudėtis 
buvo iš ankšto nustatyta komunistų partijos, diriguo
jant Maskvos atstovui G.. Dekanozovui- ir Sovietų Są
jungos pasiuntiniui Lietuvoje N. G. Pozniakovui, kan
didatus tegalėjo statyti tik “Lietuvos Darbo Sąjunga”, 
komunistų parti jos ' ekspozitūra, ir kandidatų tebuvo 
išstatyta tiek, kiek buvo nustatyta iš viso Liaudies Sei
mo narių; b) kadangi iš anksto buvo nustatyta atstp7 
vų sudėtis, tai, kad padidintų įspūdį, buvo paskelbta, 
kad už kandidatų sąrašą į Liaudies Seimą balsavo 
95,51% turinčių teisę balsuoti, o iš tikrųjų, kaip patvir
tina Liaudies Seimo rinkiminių komisijų nariai,, o taip 
pat rodo buv. Liąudies Komisarų Tarybos pirmininko 
M. Gedvilos ir buv. LTSR Aukščiausios Tarybos 'Pre
zidiumo pirmininko J. Paleckio padaryti uždaruose po
sėdžiuose pareiškimai, tebuvo -paduota tik 16-^18% ga
liojančių balsavimo kortelių; c) visa eilė ,atstovų, kurie 
nepriklausė komunistų partijai, grąsiųimais. ^uvo. pri
versti būti atstovais ir balsuoti už prijungimą prie -So
vietų Sąjungos; d) balsuojant už-i^fijungiiną .prie-So- 
vietų Sąjungos, atstovų balsai uebtrvo "skabomi ir "kar
tu su atstovais balsavo sėdėję jų tą^ę ' "pašaliečiai r^a^į-

■ • t ■. .i-e
5. PriėŠ. "šį 'smurtą 'nė'"rieifaš- Lląuclieš-'Sėi'md mstby'š 

negalėjo pareikšti7<pi;otesto^ nes '^l^(|gtąs.;^įfnib-
mis sąlygomis -buvo
kvos įgaliotinis i G. Dekanozovas ’ir, SS S JU.pasiuntinybės 
nariai Liaudies 'Seimo- ’^tstbvainš "‘jJži^i^kųs'tein^'musis- 

'tatymą, kad’ per lA^ūdidš^
jjž- pnsijunĘi^^nę S«vK-tį 
jiems ir, jų šęimom$,q žėinu&jbrrsiA akte ,^rnyh

’ ’K. Mes viėsai7- 
to ir falsifikuos
prieš Lietuvos-Respublikų! 5r Lietuvių tautą 
valdžios, tiek renkant •Liaudiėš?'Sėimą^ih-tiek
kiant. Nei mes, nei kiti 'Liaudies -aukš
čiau suminėtų aplinkybių, nė^arėjt>ffiė’‘l^dil^<>ir ■••heiš- 
reiškėme "Lietuviu tautos NrifroS 'pririjūn^ti':^ė?Sūvie- 
tų'Sąjungos: v ’ ; '

7. Pats-Liaudies Seimas-saVo'4940 m. liepos hiėn. 
"21 ‘ d. deklaracijojet pasakė: “Dabar liaudis, gūlin^ūšids 
Raudonosios Arihijos -padėdama, -nuvertė -smetoniškųjų 
pavergėjų-jungą ir-įsteigė ‘savo valstybėje tarybų 'val
džią”;.. “jęj -DietuVos liaudis ^Įejb ^Afyje 'įštęigti
Viėhihfėlę valšt^tfes "^Anty^i’ką ^dviėtbft'ę ^aritvai^ką, 
tai ’Visa tai 'yra "Sovidtu Sąjungos ’ dėka”/tuo budū .pats 
koristantūddamas 'itaūdotibsios -Armijos jtaką ’jo ir kitų 
valdžios organų sprendimams.

Kaunas .
1942 m. rugpjūčio mėn. 80 d.

Buv. Liaudies 'Seimo -nariai:
Dr. A. Garmus, L. Dovydėnas, 'H. Kačinškąs v . - - - - - - £'
R. Juknevičius, V. Biržietis, agr. Pr. Mickus, 
St. Vaineikienė, P. Milančiūte. j

Prof. V. Krėvė-Mickevičius
Ėjęs Liaudies Vyriausybės ministerio pirininko 
pareigas ir užsienio reikalų ministeris.

Jurgis Glūšaliskas
Buv. ’LTSR Socialinio Aprūpinimorir-Miškų 
pramonės liaudies komisaras. - •

Paleckio liatidies 'šeimas ' ■
IŠRAŠAS Iš: -

z “Liepos Aldas”, *1^40jį. liepos^ 
Nr. 319 (5S2Š),'’ŠėŠtadiėnis,'psl..2

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS SKELBIA ŠJ 
SEIMO RINKIM V' ĮSTATYMĄ > 

-L 'BENDRIEJI NUOTSATAI

lot

Pelikanas, grįžęs is žvejybos kuršy Soviety Sąjungoje

j

?

kas 'cia yr*: filtinihkaiar‘ Halloween chajraktferiai?

'Ma^ai^c/s

kad ir kur?

r;

klausė mokytojas Vincę. Guvus
'Vincė atsakydamas tarė: - į

’ -- ... Y.. . *■ . -

— Ar tas asmuo yra vyras, ar 
moteris ?

Mes tu triksŲ nenaudosim, 
Jei jūs .Baltui paaukosi. 
Remsime "ĖB ir. ALTĄ, 
Kad greičiau jie susitartu.

ebalšuošimę

— Kur dabar yra aūkšo kari, 
das, ktirį Amerikos lietuviai pa
dovanojo pirmam Lietuvos ka
riuomenės vadui generolui Žu
kauskui?...

1 _ NAUJIENOS, CHICAGO *, ili—Wednesday, October 26, 1977

- 'lankęsi pas Rasputiftą kiikios 
icni pagalbos reikalu. ir...'-į#abu-

• čiavę jo batą.
T.-Kad-SJ-'-enime-nėra h-gybė.l- fw jis kį|ia

paaiškėja 3 asmemj seimai 'al.jT<)kMs ,ia!ykėlius> klausdaInas.

įėjau.. Įr vėl įš-j

ėjo ne vaikams vežimėlis. 
kuĮĖkosvaidiš.5.

^MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto KIMAS NERBIAViaUS *,

j jis didžiulis (išdidus) bus pa- 
‘augęs arba gyrpelnis (gyro krap 
šė).

To nereikia nė aiškinti — vi
si žinome, kad daug veidrodį 
vartojančius “asmenybės” visa
da “aukštai nosį kelia’’, (mat. 
būdami nesubrendę, nuo veid
rodžio “Į puikybę iškyla”...).

“Kūdikiai. 6-1. Kūdikis negal 
džiami Lietuviu Tautosakos Ar-J^o^taj pat dienoj krikštytas bū- 
chyvo Kaune, III knyga, kalbaitf, kurioj dienoj gimęs, nes toks- 
apie Mažosios Lietuvos, tautosa
ką. “Burtai ir prietarai’’ turi 
tokiu užrašų (pažymiu ryškiau
sius): : ■

“Bernai. 17.' Kad kas kuri pa
masinę yra. o nori nuo to atsi
kratyti, tur Į savo klumpę Įmie- 
'žus jam gerti duoti, tai meilė 
glausta”. ; ' į ,|

Na, ar ne tiksliai liaudies pa-J Aišku, kad pipi&i^netiki' jfeti 
tarta (1 Pabandyk tokiu gėriinį daiytil nėriingąį-(^es ir suath 

-ir 'dar iš klumpės, “pavaišinti”,(gūsius jie-taip pat veikia). - J’ 
-pamatysi, ar ilgai tave mylės,.j 
-'(čia nereikia nė burtu — aiš< 
kuĮkėip dienai). .

“Darbas. 26. Kad kuriems be
dirbant ar šakė ar grieblys arba, 
spatas. (lopeta) iš rankos iš-

Žmonių išmintis 
burtuose ir prietaruose

(Halloween proga)

Nevisi burtai ir prietarai, nors 
atrodo kvaili, ištikrųjų lokiais 
yra. Reikia tik Įsižiūrėti giliau 
ir pamatome tikrą liaudies iš
minti.

Štai “Tautosakos Darbai”, lėi

smerti mato”.
mas, kad dar neapsipratęs pa-

' čia. (turbūt, išmokė ' patyri-j 
šaulyje silpnas vaikas greit per
sišaldo, ir panašiai.

‘’Kūdikio nutraukimas. 69, 
Kūdiki nutraukiant nėrėik jam 
pipirų duoti, nes toks labai pik
tas užaug”. į

Apie laumes. “Reikia staldo 
kerčioj ši uolą padėti, tai ji ir tifey 
beateinanti”' ’ (gyvuliu j odinti) 
Žinoma, kai'gyvulių tvartai švą 
ras’ -(vadinas, gerai'gyvutiai pn- 
žiūrnnr), ir jai! šluota kertėj pa- 
dėta, 'tai. niekas /gyvulių ir “he-

“Peilis. 153.-Kad peilis kam 
duoną- rėkiant aukštyn lend, 
taigi, ploną rėkę nuplauna, tai 
esąs skūpus ir šykštus, atpenč, 
ktirio:peflis gilyn fenda, tai esąs 
dfutiSnfds’’.

“Drabužiai. 33. Kėd kur Įš_- Argiybėrėjkia ir aiškinti?!...
T_______________ ____į gaidai.^08. Kad stogą su

tąiko'kokį 'drabužį Išvirštį ąĮj^i-~-šĮAtfdffis dengi (kloji), tad ne- 
. rfeYkklijikui duoti'ant stogo ValĮ 

gyti, “nes- šiaip:jpelės labai stogą 
kapojančios”.

Paprastas prėktiškutnas: nė- 
pribarstyk trupinių 1 . /

“Šuffnyš- ^ŽTl. 'Norint 'šutini 
kdšti, o ncžTū'ahf arN-ahtiehs bus,' 
rėik rhiti tris ’neVArtottis skyr' 
vius ' (tobėlitiš) ir'jtfos vakare

praš'pielavęs (pralošęs). Jei tari bej odo”. 
atšifink prieš palaunagę (palū- 
dienę), sako,"kad palaunagę pa
mėlęs”. . . ę

Na, ar netiksliai liaudies pa: 
sakyta, kad už Ūlpgą darbą fte- 
duodahia S’afgyti?! _ j

kėliaūti norint, ’bėširėdūnl ateV
T, į,.y -:-e« a. n*-

vflklų tad ti-opijas ’apsigerti1’:.
Iškeliaujant, kaip ’iskeTiaūr 

jant, bet kad (apslgėrūs) “'par;' 
"kefi^ujant” taip atsitinka, tai 
Įr’šfų žodžių rašytojui teko grr- 
cleti... . ’

'‘Gfftūs. ’41. ^Kūdikiui, kol jiš 
dar nietūs sukakęs nėr, herį’lk' 
(Kibti į veidrodį veizėti — šiam.

Moderni mūra: f»rp įrankiu nėra ancl6,'n«« 9»bar aria traktoriai*. 
Arklą* įstrigo vadovėlyje "Tėvy--namaliaj-brangūs'".

trijose vietose, kožną skyrių 
(tik tose vietose, kur šulinį ma
nai kasti) apvožti. Po kožnd 
skyvio reik po plokštelį 'Vilnų 
pdvožti. Rythiėtyj reik dabdli, 
ant kokios vilnos rasa bus,.to- 
koj vietoj rėik šulinį kasti, nes 
čia vaftdū'o laikos”.

Nieko nejiapraste: Aanduo ga 
ruodnmšs pnl’eka ’rasą...

“Vištos. 268. Vištai /nerenk 
su šluota nei botagu plakti, nes 
tada jos minkšlakiaūšius tiedaU 
čios”.

Aišku — nuo šluotos ar bota
go višta turi smarkiai (išsigan
dusi) bėgti, ir “patrūksta”^. .

(Tautosakos Darbų III knyga 
yra iš netoli 400 didelių pušlakš- 
čių, išleista Kaune nepriklauso
mybės laikais). '

Arėjas Vitkauskas

'Modernių laikų žinios
— Rotterdam mieste, New 

Yorko valstijoje, viena jaunoji 
vedybų dieną tapo našle. Par-- 
važiuojant iš vestuvių puotos ji 
mirtinai suvažinėjo savo vyrą 
ir gavo protokolą už vairavimą 
girtame stovyje.

— Episkopalų bažnyčios pa
rapijiečiai, East Haddam, Conn., 
padavė skundą vyskupui, pra
šydami susiaurinti savo parapi
jos kunigui Earles Fox Pirmojo 
Amendmento konstitucines tei
sės. Tas modernusis kunigas, lai
dodamas 16 metų nužudytą 
mergaitę, paskelbė apie įtaria
mam nužudymu Įsteigtą gyny
bos fondą ir prašė parapijiečių 
aukoti. Parapijiečiai išsiskirs^ 

’te, nelaukdami pamokslo pabaif- 
gos.

— TV žvaigždė Johnny Car-; 
son pasamdė būrį atvokatų per
sekioti Porta-John korporacR . 
jos sarininką Earl J. Braxton. 
Jo korporacija gamina nėšio* 
jąnius toiletųs, pavadintus “Heį 
re’s Johnny” vardu. -f

^.-į , “ J. “ *2^* t i?
jEtidžiau^if’; iš

Baltųjų Rūmų’ paskelbė Jocfy 
Powell, kad sėn. Gfraffe*HTPėr.j 
sey naudoja Bėll'and Howell 
b-vės lėktuvus,- Pasirodė, kad 
bendrovė neturi Jękfūyų.yTokhi 
būdu ;J. -Powell sumušė savo 

v i ' • > J
pirmtakūnų Bill Moyers, Ron 
Ziegler ir kitų rekordus. KIau< 
simas kilo byloje Bert Lančeį 
paskirtam Iždo tvarkytoju “pa
gal pasakėčią apie lapės saugo* 
jamas vištas bei žąsis. "

— 'Miss Pa t "Lepley iš Nūsh?. 
‘rille, Tennessee, padavė į teis
mą Vaūfidefbiit IfgoPfiię ir Rei
kalauja pūsės milijono 'ftolėf-ių, 
kad ligoninė atsisakė iš jos ope
racijos būdu •" padaryti 'vyrą ir 
;i kkųsi bei vyras, nei moteris. 
Ligoninės kalbėtojas pareiškė, 
kad jiĮ yynis ‘risūi ttėtfnka. ;šisr 
tialĮįrūs femaRkidi ku krėtė JAV 
Skeikatds ir Aūklėjirno ždė^aitaf 
mėft’to taisyklės 'ajtie -st'cūro' Ūis- 

’kriinmūfciją. r
Sulinko žinfu žinovas

Anekdotas ir realybė

Vykstant žėnevoje nusigink
lavimo konfėrėhciijai tarp JAV- 
ir So v. Sąjungos, prisimintinas 
šis anekdotas: t.

Po Pirmojo ^Pasaulinio karo, 
Veimaro respublikos metu, vie
nas vokietis laukė šeimos prie
auglio, bet neturėjo pinigų nu
pirkti vaiko vežimėli. Tą daly
ką sužinojo jo draugas ir sakė:.

— Tu nenusimink. Aš dirbu 
vaikams vežimėlių (Hrbtuvėje. 
Mes dirbame Tik tiems vežimė
liams dalis, o jas sustatinėja ki
tur. Aš 'kiekvieną dieną tau par 
nešiu vežimėlio dalį, o tu jas 
pats susistatysi. .

Po kurio taiko darbininkas rytojaus rytą ir atsakyti tą patį 
sutiko savo draugą ir klausė, klausimą. Namuose žmona 
kaip atrodo vežimėlis? Drau- '

. < /1 gas jam atsakė:

narius, kad.visi baltieji žmonės 
yra valgy tini, išskyrus ameri
kiečius. Jų mėsa yra užnuodyta 
įvairiais chemikalais, todėl yra 
ne tik neskani, bet ir pavojinga 
valgyti.

Optimistas
Negabus policijos komisio- 

mierius sūnėnas norėjo būti po
licininku, bet egzaminų raštu 
neišlaikė. Egzaminatorius no
rėjo gelbėti, duodamas lengvą 
klausimą atsakyti žodžiu:

— Kas nužudė prezidentą Ken 
nedį?

-Kandidatas nežinojo, todėl 
egzaminatorius jam sakė ateitį

klausė, ar priėmė į tarnybą?

< —Ne tik priėmė, bet ir sa-
■ ~ Aš net tris kartus Tavą at-l^- ateiti ^tijį'ryfą labEų švar- 

ųęštas,-^lią^M F W Įs-Uiai
ardžiūn, nes Riespeną kartą is- ' " '

bėĮ Giivatis Vincės matematika '

Kiek metų dabar turėtųL 1 ų ■" s..,’-.’. ' * - . - -

. Modernūs Žmogėdros '(asmuo, gimęs; l»40.metais? --

Lordas Shakleton pranešė
Anglijos- lordų rūmų nariams, 
kad Polinezijos-salyno žmogė
drų Vadai :Įįs£ėjo'i&fv'o genčių

Geras ‘patarimas

Kunigas Įlipo į sakyklą par 
mokslui ir teisinosi apie 'užii'pyĮ 
tą veido žaizdą sakydamas:

— Šiandien rytą skusdamasis 
galvojau apie pamaldas ir įsipiol 
via u veidą. 3

Rinkliavos dėžutėje jis iūdų 
Jokį raštelį:

-- Sekantį kartą - skusdamasis 
galvok apie savo veidą ir “nu
pjauk’ pamaldas.

Modernus vaikas
Plotina ir mažametis - J 1 

sūūuą, 
išvažiavo į laukus. Ji pamatė 
baloje vaikštinėjantį gandrą ir 
sakė:

— Žiūrėk, Algiuk! Ra Fojė 
vaikštinėja gandras.

— Aš į gandrus netikiu, —- 
atsakė jai Algiukas. \

Užrašas j
ant agresoriaus kapo ■ 

Ilgai rėkei, šaūkei patrakęs,1 
Kftd Akėėsfų’'brolis 

-BtvŪį,
Bet ‘'gfllifte tave kaip Tjlūkę I 
Įgrūdo
štai į molį. /

gant keptą vištą’ nes višta turi 
tik dvi "kd j aš. y

• Iždo dė|Jartūiftentas svars
to panaikinti vieA'o' cento mo
netą, nes. greitai, vietoj, cento 
reikės mokėti deŠTmluką.

< Wall Street ekspertai, tvir
tina,* kati nuli j ortai'amerikiečių 
pavirs' į 'dujas ir alyvą. IŠ To da
lyko 'kilo didelė idėja -—"pa tiems 
'pdšifa ritanti gazefliho Stotyse*. 
Taip riiš'o Changing Thnės Savo 
h'ft'moristi'nėse pastabose. t

• Vienas gazolino bei ener
gijos taupytojas davė gerą idėją 
— visai panaikink ‘T™ pasišo
kimo draudimus.

■* ** •'

Te ’Pataikau tcjų tušams bu- 
Vo jini 1 ir ‘ 1 -jo’ PaSatflinio 'karti 
ftiėtn. "kurie elgėsi 'kaip'dabar 
ėlgiasi hcndriidar’WhrtflHjfti. Apie 
-tai Arėjas Vilku liekas 'taip ra
iti:

— 'Gerai "hcalsiihMfti,’ktls i$ 
bi i vii siu 'Rdsijoj ' IRTūvrų pabė
gėlių 'ftffthcYjo liūto- karo 
metu sakė man Kaune, kad yra

— Niujorko rusų laikraštis 
rašė, kad Baltijos respublikų pra 
tižioj į Ėiėp’o jų pradėjo plau
kioti okeaniniai laivai iš Niu
jorko — buvusieji laivai “Ro- 
šyja”, “Kursk’’, “Car” ir “Cari- 
ca” dabar’ pasivadinę “Lėfofti- 
ja”, “Littianija”, “Ešttinija” tt 
“Bolonija” 'Ar' kas "ką Žino apie 
tą “Lihiatiija” laivą? Mūn tas 
yra tiaujiena!

—- Kur dingo Stalino pypkė 

(nr pypkės — juk jam jų dova
nojo ne (ik vietiniai pa ta ik ūdai, 
bet ir užsieniečiai ne koniunls* 
tin'/ko ‘hoi’s kičkdftml). Pasau
lio ‘/mtikvarOi įvarytų “milijo* 
nūs” už tuos gruzino dvokian
čius pabūklus!

Liaudies atstovus rinkti turi teisę Lietūvos^p^iė^iai, 
šu ėję5 prieš balsavimą ne mažiau kaip 21 metų amžiaus.

Neturi teisės rinkti:
., , .< '(Bus daugiau) ... .. ,S..



•* u.

j Žilius apskaldė Drangai ir aki- 
į ratininkams antausius

Naujienose ne kartą buvo pama
tuotai tvirtinama, kad kai kurie 
į visuotiną dominavimą pasinešę 
pseudointelektualai yra svetimų- ; 

^jų įtakoje, fanatiškai vykdo sve- ' 
timas jdėjąs ir jas perša visai, 
išeivijai Jje bando vaizduoti re- ; 
zistehfcūš, bet tikrumoje ta re
zistencija buvo. ir tebėra nukrei 
pta prieš Amerikos Lietuvių Ta
rybą ir kitus veikėjus dėl lietuvių. Faktas — šiandien kaip ži-
laisvės ir Lietuvos neprikišu- nia Tarybų Sąjungoje komunis 
somybės beį priešingus tiltinin- ^n’° Jau milijonai nu 
kiį ir bendradarbiautoje sveti- žudytų, po žeme. Tokiu būdu, 
moms idėjoins. . . * j ^tą žvel
• Draugo 243 nr. Vladislovas Ži “visai kitaip , išeitų 
Jiiis polenjizuoja su akiratinin- 
kąis bendrai it šų M. Drunga 
specifiniai dėl jo sįraipsnio Aki 
raęlų, 1 nr. - Straipsnis pavadin-

džiojimus ir visišką nesiskaity
mą su realybe bei faktais:

“M. Drunga siūlo, jo žodžiais 
tariant.— “visai kitaip j tą f ak 
tą pažvelgti”. Kodėl ne, galima, 
pasaulyje tai 'nuo seno jau sėk
mingai praktikuojama. Tik, mat, 
tas “kitas požiūris” negailestin
gai sąlygoja kitus rezultatus ir 
išvadas. Bet kad tai ne liktų tik 
bendrai fraze, taigi pabandy
kim :

;risn, o. antrine antraštėle išrei- 
žkšta,2-kad ; Leninui reikalingi 
jkuįti pebyliaį.' Primįntina, kadV. 
ŽiŲašVyra. trrpdernaųs meno dai- 
:jininkąs,t ; pelitinis - disidentas 
prieš. komunizmą ir Lietuvos 

; okupaciją,; pora - metų patekęs 
laisyęn,

. V., žilius pradžioje straipsnio 
įrodo: jį; Drungos žodžiais, kad 
-ąldrątininkąį • nori ; sulaukti iš 
okup;jLiętuyos tiįtininkų ir ben 
diądarbiaūtojų. Tą dalyką jis 
taip išreišĮdą:' j \ .

‘;‘Keįsta> kad M. Drunga, pats 
norsir: apsčiai siūlydamas po- 
žiūrių ■ skirtingumus, rods turi 
nostalgiją U išgirsti tik vienodai 
sudirigųotą giesmelę, kuri pra- 

■. skambėtų lyg prieš partijos tri- 
’ būną, tarybiniame Vilniuje ?..
■b ; L ’M Drunga suabejoja vis
kuo, ka išeivijos spaudoje esu 
pasakęs; apie Lietuvos okupaci-

vieni juokai, .skaičius sunkiai ap 
čiuopiamas, 66 milijonai, kas 
tėra, o, be' to, mirusieji tyli, o 
kalbančius gyvuosius bandoma 
nutildyti: ten .—toliau žudant, 
čia — dažnai žodine prasme spe 
kuliacija dezinformuojant visuo 
menę.

Faktas—- rusų enkavedistinių 
ir vietinių stribukų išžudyta 
tūkstančiai jaunų lietuvių, kovo 
jusiu miškuose už Lietuvos lais 
vę. — Skaudus praradimas. Bet 
žiūrint į tai M. Drungos siūlomu 
tuo “‘kitu, požiūriu” išeitų — gry 
nas melas, jokių partizanų Lie
tuvoje gal ir nebuvo. Jau seniai 
svečiavęs! čia partijos pasiunti 
niai pranešė amerikiečiams,’ kad 
tai buvo viso labo tik — bandi- 
tai. O ir kino filme “Niekas ne
norėjo mirti”, -■( 
V. žalakevičiaus surežisuotame,

MAGDALENA STANKŪNIENĖ Ganykloje (Grafika)

DR. A. J. GUSENAS

Mityba nustato vaikų dantų tvirtumą
, Dažnai girdime motinos ^a-iir fosforo mineralų nustato bū- 
Ikant, “mt .no vieno vaiko dantų-Į 
!kai yra sveiki o kito tai įra ir 
Įpčvą be perstojimo”. Tai yra 
labai svarbus klausimas. Kodėl 

,gi taip yra? Todėl, kad vieno 
į vaiko dantukams fornuojantiems 
! buvo ganėtinai mineralinių drus 
kų iš motinos kasdienės mitybos, 
o kito vaiko buvo trūkumas — 
neperteklius, motinos kasdienė 
je mityboje, Užtai ir jo dantu
kai susiformavo silpni, greitai, 
jranti ir pūvanti.

Būtina žinoti, jog vaiko dan
tukų tvirtumas priklauso nuo 
motinos mitybos jai esant než

ūtumo dienose.
šiandien yra gerai žinomi; 

kad vien tik gerai sunormuota

vąoje sutikti savo vienmečių vojvuosius smaugti”. Taigi kage-
kiečių. Pokalbio metu, užsimi- bistai “žvelgia į faktą kitu po- V. žilius dar taip rašo: 
nūs apie karą, kažką paklausiau žiūriu”...

Faktas— š. m. pradžioj “Aki i _ . ..
račiai” savo, puslapiuose at- yra tik asmenme

! spausino KGB rūpesčiu paruoš
tą ir šituos (kraštus pasiekusį 
inž. Tomonio mirties aplinkybes 
“aiškinantį” laišką. “.Akiračių” 
leidėjus naiviais vyrukais nepa
vadinsi, galima būtų manyti,

apie tuos konclagerius. Jie ra
miai atsakė, kad nieko panašaus 
nebuvo, kad tai — propaganda.
Matyt, jie j tą faktą žvelgė “ki
tu požiūriu”.

Faktas — Lietuva okupuota 
ir jos nebėra nei pasaulio žemė 
lapyje, nei JTO. Ir jeigu pats
M. Drunga kada svečiuosis Lie- kad žinojo, ką spausdina. Fak- 
tuvoje ir maloniai šnekučiuosis tas daugiau negu nejaukus, bet, 
su draugu Petru Griškevičium, matyt, ir šiuo atveju telkiantis 

taleningo rež. draugas Petras M.- Drungai 
’ aiškiai pasakys, kad T 

bet scenarijuje būtent su tuoj£je^uva pergalingosios rau-
aiškiai pasakys, kad “Tarybų

'Prieš baigdamas straipsnį,

.. .Manau, kad dalies asmenų 
čia šiuo klausimu skleidžiama

“kitu pbžiūru” grubiai iškrei
piant istorinį faktą, tikrai ten 
rodomi keli banditai (atseit, par 
tizahai), kurie plėšia ūkininkus 
(!?), prievartauja moteris, net 
porą' “niekuo nekaltų” sribukų” 
nugalabina. Ko neištvėrę būrelis 
ūkininkų griebia “berdenkas” 
ir, suniūniavę dainelę, tuos “bur 
žuazininius nacionalistis” lietuvš 
kai — kaubojiškai — iššaudo. 
Filmas kuolabiausiar atitiko mas 
kvmę propagandą — filmininkai 
buvo apdovanoti... “Kitokio po
žiūrio” pagalba pati fakto tie- 
sa pasidaro čia nereikalingu ba
lastu. ' :

išžudymądešimčių tūkstančių 
Lietu vos. partizanų, apie bažny
čių uždarymą ?ir, pavertimą jų 
sandėliais, , skalbyklomis, npti 
šiukšlių pervarymo fabrikėliais, 
•apie kultūrinio gyvenimo žlug- 
.dymą,“ apie šiandieninės Lietu
vos valdžios pastangas visa tai’ 
•užtrinti ir kvailinti Vakarus, 
-nuslepiant aktualiąją. Lietuvos; 
.situaciją.;’.; Z’•?.?,

“Pagaliau ^autorius * iį&yškma,^^Faktas 
,■ ua'grįndįmus rMĮ) Drunges,< pseu< 
A^^Ht^m^beiitštmB^ų’kl^'ilfeieš' keletą metų teko Varšu-

-naciai savo mirties
’•lageriuose nužudė daug žmonių.

y,

simų danties sienelių tvirtumą 
bei atsparumą prieš burnoje vei 
kLnėias bakterijas, o tų bakte
rijų burnoj yra gausybės

Tači u esan - tų mineralų trū
kusi i kasd e’rė’e vaiko mitybo
je, dantų šiene’ės susimontuoją 
silpnos ir jas gi eitai pūv’mo bak 
terijos Eudoroj a - suardo. Bak 
terijos sparčiai auga ir veisiasi 
į Lrpdantes įkliuvusiame mais
te.

Burnoje gaminančiose seilėse 
užtektinai nėra alkalinio rezer
vo, kad galėtų jos atskiesti ir 
neutralizuoti susidariusias rūgš 
tis.

Mitybos gabalėliams įstrigus 
į tarpdantes, prasideda rūgimas 
ir puvimas, kuris vėliau pereina 
cheminės reakcijos veiksmą (pu 

įtrefactio), pagamina bakterinių 
laikus su dabartimi? Pilnai H-lperu lizdus, kurie net ir labai 
kiu, jeigu a. a. P. Grigaitis būtų dažnai veik visą dantų apara- 
gyvas, tai daug skaudžiau oku- -įą suardo, ne tik augančių vai- 
panto pataikūnams kailį išvano-j^^ ir suaugusių žmonių, 
tų. Jeigu Naujienos būtų šal:š-| Nūdien augančių vaikų dan- 
kos, tai Tamstos straipsniukas !įyS įra įr pūva ne tik miestuo- 

se, bet ir kaimuose, ūkiuose.
Ūkininkų vaikai irgi negauna

si visai kitos linijos. Drįstu , 
klausi, ar palyginot tuos'

nauda paremta spekuliacija, šioj 
vietoj įdomu pacituotų ką dar 
1921 m. yra pasakęs vienas iš 
komunistinio marazmo vadų — 
Leninas, jo ciniški žodžiaį**jįgja, 
matyti, tebėra aktualGs^ da
bar. . - -

“.. . Sakyti tiesą — tai smul 
■kurčnebyliais — aklais. -Tada 
priešingai, dažnai pateisina tiks
lą. • Kapitalistai, besivaržydami 
užkariauti sovietinę rinką, už- 

tragedijoje lyg ir nėra. Skaitai merks akis prieš aukščiau minė 
sau “Akiračius” ir širdy leng-Į^ realybę ir tokiu 
viau darosi -į- jokie kagėbistai kurčnebyliais — ak 
Tomonio nežudė, žmogus ligo
nis ir pats palindo po traukiniu, 
šiaij tik gaila 'žmogaus...

M. Drungos man siūlomą fakto, 
“interpretaciją ir kitą požiūrį” 
— nieko ypatingo inž. Tomonio

donosios armijos išlaisvinta ir 
yra visai suvereni valstybė”! 
Mat, draugas Petras ir jo šeimi
ninkai į tą faktą moka “žvelgti 
kitu požiūriu”.

Faktas — ne taip senai bu
vęs JAV prezidentas Fordas sa-i 
vo piliečiams ir iš : 
apglušusiam likusiam pasauliui! 
pareiškė, kad “Sovietų Sąjunga 
neturi jokio dominanto Rytų Eų 
ropos kraštams’.

Fordas tikriausiai šį faktą 
vertino M. Drungos minima “ki 
tokia žodžio interpretacija”?

Faktas — dabartinis JAV 
prezidentas J. Carteris atvirai 
pasisakė už žmogaus teises pa
saulyj. Maskva tai pavadina 
“grubiu kišimusi, j jos vidaus, 
reikalus”. Mat, Maskva (kaip 
Solženicynas yra pastebėjęs) 
sako — “jūs ten Vakaruose ty
lėkit, leistkit mums ramiai sa- čiame mėnraštyje?”

nustebimo] M "Akiračiai”
1 skelbiasi “atviro žodžio mėnraš

čiu” ir jokio prosovietizmo sau

raštį skaitantiems Maskvos ir 
Vilniaus “specialistams”, šį. m. 
7 nr. “Akiračiai” spausdina jau 
ir pogrindžio “Aušros” atsiliepi 
mą j anksčiau minėtą KGB fąl 
sifikaciją. Tik' minėtieji Mask-į 
vos ar Vilniaus “specialistai”' 
tuo “atviro žodžio” šūkiuigrau- 

. denosi gal nelabai, bet matyt,; 
labiau domisi panašiom galimy-. 
bėmis,; kaip a. JaS' Tomonio tėvo 
laiško atspausdinimas tame pą-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais apraše Pamarį tanus !• 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 Hetuvižkų vietovertftiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentu.

Or. a. J. Gu«««n — DANTYS, jų priežiūra, sveikata n grotu. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik -- ' - ' ■ 
Minkštais viršeliais tik . ..

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik ______ .

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS^ 
Dr. A. J. Guss*n — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, IiėHančius’1906 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
rūpinlmą. . .. ' . tt.00KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

Kiekvienu lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
S gerbūvis, privalo susipažinti au žemiau ii vardintomis knygomis.

•uolDėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
JvmH Kapaflmkaa, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei-

Jvaan Kepeėlnskaa, IŠEIVIO DALIA. Ataiminimni Išeivio Dalia 
yn Batflrall ankstesniųjų atsiminimu tąsa- Tai yra Amerikoje beįsi- 
Kuriančio Ir patvariai įsikūrusio asmens Istorija. Knyga gausiai iliu- 
Btrueta. 300 pat Kaina 7 dot

eiKAOUTtS IŠRŪDIJAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* L1FTUV0*. 
bako Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naudakluose.

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. W608

neišvystų dienos šviesos, 
manau, kad žinote, jog Naujie
nos yra visų lietuvių laikraštis, geros mitybos veiksnių, kurie 

’ . * , , . _ •___ i:

i- būdu virs 
akliais. Tada 

•būtiną griebtis specialių manev
rų mūsų pergalei prieš juos.”

Kazys Petrokaitis

Parašykite, ar tokio turinio 
laiškus parašėte ‘Draugui, Pa
saulio Lietuviui, Mūsų Žinioms, 
Akiračiams. Nurodykite, ku
riuose tų laikraščių numeriuose] 
jie atspausdinti.

Pritariu p.M. Gudelio veda-’ 
ma linija Naujienose. Linkiu 
jam niekad nepailsti. L. D.

' turi pakankamą normą minerali
nių druskų, būtiniausių augai- 
čių vaikų kūno kaulams ir dan
tims. Todėl ir jų vaikai serga 

Į įvairiomis kūno ir dantų ligo- 
i mis.

Nūdien surinktų statistikų duo 
menys rodo, jog 95-tas procen-

(Nukelta į 5 psl

!<

Skaitytojų Balsai
jir ■ J • ' ■ ■ • •• ■ ■ - - . ■ ~_______

Š. in. rugsėjo''mėn. 26 d. Nr. 
226 Naujienose p. Juozas Vai
neikis savo straipsnyje “Naujie
nų Redaktoriaus dėmesiui” pri-. 
kiša, kad Naujienų redaktorius 
yra vienpusiškas. . .Taip pat, jis 
rašo,' kad a. a. P. Grigaitis laikė

v- --------------------------- -
jzu turu laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

• CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
' ■- Alekso Aferose myga aprašanti/paskutinių 90 (1869-1959) metų

Chieagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kairi 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. __ ____

: ’ i L i * i . ; f ’
Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 

lietuvių kolonijos, jų. suorganizuotos šalpos draugijos, statytos ba^ 
nyrios, Įsteigti .laikraščiai, kuriu viso, buvo 121. 41 teatro draugija, « 

f pasaulietiški chorai, P bažnytė'-' ^m»mn Wntrr.fi-
jos. Duoti dokumentai kata.

<iai ir;Sf4 veiklesniu žmonių biografi-

i 
t

I

. ----------------- ---------------------- s ~ k a
juo. -___ __ socailistiiuų, 'laisvamaniškų’ir g
kitų organizacijų atlikti darbai,' įsteigtos mokyklos, skaityklos, g 
kai ir kt. , . ....... ' 1

Norintieji ifą knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi ’

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SL, Chicago, HL S36Ū8

I ■
i
į

Taupykite dabar
pas mus

Skersti 1 tafta kalbą
M. ZeUsfdto SATYRINIS NOVELĖS. Genialaus rusu rašytojo 

96 satyrinių noreliu. 199 pust, kaina $2.
D. KortltH, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au

toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agltpropo propaganda bd 
ąfaaaafcrrijaaal. AM knygos parašyto* lengvu, grasu stiliumi.

PM. P. Pakarki!*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsu likimą 
Kaina. tL —

Vtoeas Umilfl*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAlTĖJE. 
M pal Kaina tUta

IT J* U. MALSTFD "

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikta. 156 psL 

minkšti viršeliai$2.50
2. J. Augustaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psL, minkšti viršeliai 31.50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai$2.00
4- Vincas žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 

minkšti viršeliai, 52 psl.$1.00

i 731 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

$2.00

$100
Galima taip pat užslaakyti paltu, ataluntva JakJ arba money orderį, prfe 

nurodyto* kalno* pridedant 50c. parsiuntimo UHaldom*. I

X!

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

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

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

I V E RSI

1800 So. Halsted St

UNIVERSAL
Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais. TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Pats sutartis laužo, o kitus kaltina

tai turėjo iš Lietuvos teritorijos išskraustyti. Ameri
kos, britų, prancūzų ir kitų valstybių/karo jėgos išsi
kraustė iš svetimų valstybių, o sovietų karo jėgos iki 
šios dienos tebesėdi Lietuvoje. Sovietų Sąjunga sulaužė 
karo pradžioje duotus- iškilmingus pasižadėjimus šio! 

karo metu negrobti svetimų teritorijų ir nepavergti sa-( 
varankiškai savo reikalus betvarkančių tautų.

Karo metu Sovietų Sąjunga ciniškai izoliavo lietu-1 

vių tautą nuo laisvojo pasaulio. Ji ne tik pastatė gele
žinę uždangą, bet vakarinėje Lietuvos dalyje ji padarė 
Leningrado apygardos dalį, kad nei vienas lietuvis ne
galėtų prasiveržti Į Vakarus. Į Vakarus iš Lietuvos ne
išleidžia Leningrado apygardos sargui, i Vakarus ne
leidžia ne tik sovietiniai* bet ir komunistinės Vokieti
jos pasienio sargai. - \ z

Rytų Lietuvos sienas saugo Latvijos ir Sovietų Są
jungos pasienio sargai. Pietų sienas saugo komuniste 
nės Lenkjos pasienio sargaį. šiaurės jūrą saugo sovie
tų karo laivai ir sovietų aviacija. Lietui ia neturi teisės 
kojos iškelti; iš- gimtinio krašto. Jeigu kuris išvažiuoja, 
tai jis vežamas arba- Į prievartos darbo stovyklas, ar Į 
sunkaus darbo kalėjimus. Tūkstančiai darbščių, svei
kų ir nagingų lietuvių palaidoti Sibiro stepėse, sovietų 
kasyklų kapinynuose ir prie, miškų, darbų. Lietuvos oku
pantas jų neišleidžia. Braznskai taip pat buvo išsiųsti Į 
užkaukazį sovietų valdžios prievartos darbams. Jie pra
šė sovietų valdžią išleisti juos Į užsienį, bet rusai jų ne- 
išteido. • : = .

Jiems kito kelio nebuvo, kaip panaudoti sovietų lėk-

Vilniaus užmiestis pasakiškai gražus, matome Verkiy priemiestį

ADOLFAS TAUTAVIČIUS

LIETUVIŲ TAUTOS PROTĖVIAI
(Tęsinys)

Šiandien dar negalime tiks-i 
tuvą. Jeigu sovietų lėktuvo kapitonas būtų turėjęs tieK-liai apibrėžti IX—XII a. aukštai 
proto, kiek jo turėjo vokiečių ar japonų lėktuvų kapi- čių gyventos teritorijos. Ypač 
tonai, tai jie būtų Trapezone, išleidę Bražinskus ir vėl neaiškios lieka šiaurinės ir pie- 
grįžę i Sovietų Sąjungą. Niekas prieš juos nebūtų veino r n.bos’-nes ^uyraų arehe- 

šūvio paleidęs. Niekas nebūtų jų ginklu lietęs. . Bet kai tyrinėti. .Paga! turimus dubenis 
sovietų kapitonas nežinojo, ar- klausyti užsienin išva-| aukštaičių gyventi plotai Į šiau- 
žiuoti pasiryžusio lietuvio, kai jokio patyrimo neturiti;.rę. nuo Kovarsko, Ramygalos, 
patarnautoja panoro eiti sovietų imperijos policininko.) Krekenavos? ribojasi su žemga- 
pareigas ir pastoti lietuviui kelia pasikalbėti su lėktuvo1 117 fotais. Ry-

kapitonu, tai lietuvis buvo priverstas į prasiskleisti sau muno vidurupis skyrė aukšta..,

Sovietų užsienio ministras Andrei Gromyka pasi
kvietė Į užsienio reikalų minsteriją užsienio korespon
dentus ir apkaltino JAV dvigubu mastu tarptautiniams 
susitarimams tvarkyt. Amerika pasmerkė teroristus, 
pagrobusius vokiečių kalevini lėktuvą, pagyrė vokiečių 
vyriausybę už pajėgumu nuginkluoti teroristus ir išlai
svinti Įkaitus, bet kai prieš 7 metus du lietuviai buvo 
pagrobę sovietų lėktuvą, o vėliau atsidūrę Amerikoje, 
tai Amerikos vyriausybė netaiko tarptautinio sustari- 
mo ir lėktuvo grobikų negrąžina Į Sovietų Sąjungą. Gro
myka spaudos atstovams pasakė, kad tie du sovietų gro
bikai buvo lietuviai Pranas ir Algirdas Bražinskai. Ke
li Amerikos konrespondentai, girdėję Gromykos parei
škimą, žinią perdavė savo laikraščiams, o britų Reuter 
agentūra išsiuntinėjo visam pasauliui.

Skaitytojams tuojau metasi Į akis, kodėl Gromyka* 
senoje rusų sostinėje reikalauja atiduoti jiems du lietu? 
vius? Lietuva juk buvo nepriklausoma valstybė, pati 
sovietų vyriausybės keliomis sutartimis buvo pasižadė
jus respektuoti Lietuvos suverenines teises, bet pati su
laužė su lietuviais, pasirašytą sutartį, Įsiveržė Į Lietu
vą, primetė jiems rusiško komunizmo • santvarką, pa? 
vertė krašto gyventojus sovietų imperalizmo vergais, 
neleidžia jiems išvažiuoti į užsieni ir juos išnaudoja sa_- 
vo privilegijoms stiprinti ir pavergtą tautą skriausti.

Sovietų vicekomisarai ir diplomatai, kalbėdami Į 
Lietuvą Įsiveržusių karių vardu, prižadėjo Lietuvos ne
priklausomybės neliesti ir Į krašto vidaus reikalus nesi
kišti, bet sovietų diplomatai sulaužė savo pažadus ir 
panaikino Lietuvos suverenumą pirmą Įsiveržimo į Lie
tuvą valandą. Sovietų karo vadai prižadėjo apsaugti 
Lietuvą ir kitas Pabaltijo valstybes nuo artėjančio ka
ro, bet jie ir šito pažado nešpildė. Pirmomis karo valan
domis sovietų vyriausias vadas pasimetė,- nepajėgė žo
džio tarti pavergtai tautai, o sovietų generolai, palikę 
karius, dūmė Į Rusijos gilumą ir ieškojo būdų, kaip pa
sislėpti ne tik nuo pirmyn žygiuojančių vokiečių, bet ir 
užfrontėje karaliaujančių komunistų.

Jeigu karo metu. Sovietų Sąjungos karo jėgoms taps-nepriklausoma ir neturės savo vyriausybės, taimie- 
reikėjo Įžengti'Į Lietuvą vokiečių kariuomenei: perse
kioti, tai karo pabaigoje sovietų karo, jėgos* visi civili
nės valdžios atstovai ir Į Letuvą atvtžiavusieųi kalonis-- Gromyka. tegu įpareigoja užsienio ministerijos- vai- ir kaltinti nekaltus žmones..

Lietuvos valstybei užėmus ke 
lių- genčių gyventus plotus,; au
kštaičių vardu nuo - XV' a. ima
ma vadinti visus rytinės Lietu
vos dalies gyventojus. Ta- pras
me jis vartojamas ir dabar.

Kur. gyveno žemaičiai!
Lietuvos metraštyje -įrašyta 

legenda pasakoj a, kad ■ XII a. 
aukštaičių žemė — kunigaikš- l šios baltų genties teritorija, 
čio Kūno valdos — pateko iš pra įsiterpusi tarp -kryžiuočių ■ suda- 
džių į žemaičių kunigaikščių,- o 
vėliau į Lietuvos kunigaikščių 
rankas, nes XIII' a. gale R; Dus- 
burgas Aukštaitiją vadina Lie- 
tu vos- valdovų, žemiej ‘ ■

Pifetinis-pietvakarinis aukštai
čių kraštas'buvo retai gyvena- 150-metų žemaičių- žeines n: 
mas ir. XIlTa. pabaigoje kryžinejo.' layžfūočgtįicĮr žėĮna^ij

rytos Prūsijos valstybės- ir Li
vonijos ordino valdų, buvo-tarsi 
rakštis, neleidusi abiem sritims 
susijungti. Beveik 200 metų ka
lavijuočiai- stengėsi ginklu pa
laužti-žemaičių pasipriešinimą,

'iš

kelią ii* priversti sovetų lakūnus pasukti į Turkiją ir 'čius nuo lietuvių genties. Vaka-- mis sūduvių=>iatvnigių. Tiadruv&it
nusileisti artimiausiame aerodrome.- ruošė, Dotnuvos —Ariogalos apy ir> skalviųįžęm&nįs. Todėl, vėliau j mažesnį ^įtįu

Brazinskai sovietą lėktuvo* nepagrobė. Bražinskai; linkėse, aukštaičiai susisiekė su šių aukstažių tentorijoš dalį im čiaį* nei kryžiuočiąi 'nepftj'ggč pa 
sovietų lėktuvą panaudojo užsienin- išvykti. Kai pasie- Laičiais. Pietuose aukštaičiai ta-priskirti prie.iotyh^ių.žęmiy Versti -krašto. Tačiau: tų karų 

C v X v x i ortruwin TT’Z.nAmiTTLPC CTJHiriTTPAft ir SHSkrfrri ItP-H vintVITICnPn orerv^s. mni-n' JoBo Xirtvvninibv.n-TTTTn-n+n
sovietų lėktuvą panaudoj'o užsienin- išvykti. Kai pasie
kė turkų žemę, jie turkams atidavė savo ginklus ir rii-į

ir aiškinti, kady jotvingiai, gyve- tnetwdalis žfemaičiuigyyentųže- 
Ke tunnj žemį, jie lurxams atiaave savo girnoms ir ni-,Myję (aptikrtoi iki dabartWo nę Užnemunėje. -./ - to,gretimos.sritys,virte. ne-
sų jiems atiduotus ginklus. Jokių Įkaitų jie neėmė, jų- Kapsuko rajono šiaurės dalies) Aukštaičių geografinė padėtis dirbamais laukais, užaugo miš, 
kio sovietinio flirto jie: nesišavino. Jokių pinigų iš laku? ir galėjo ribotis sunadruviais^ (jie' ifc visų= pusių apsupti; kitę jka^i i J- 
nų arba s keleivių jie nereikalavo^ . Jięj^uvęLpątęnkihti; ir skalviais, kurių rytinės-: .-baltų
kad pasiekė laisvą Turkija irištrūko. ’is£ sovietinės ver- dar nėya< nustatytos.-. a. kėHtrs p žemaičių
Hos Jie ir to būtu nedari jeigu, sonetu valdžia būtu * Matyti faktų, kad.seniau Uz- rąsytims-saltims. jų^^ ^Wtr%d^Kad‘vi^Wumos 
gjos. Jie ir lo dūlu neaaię, jeigu, sovietų- vaiuzia dūlu neraun^siaunnėjedalyjegyvenįsios. valdovai- ir-lenkų fialai]-g įE ^i.- a kš 
leidusi jiems išvažiuoti,, kaip leidžia -visos pasaulio vy- ta kelių giminingų genčių;.(a« susidurdavo tik-, su; Uėtuyi^irį^Jį krašto (Wi;^

kaitrio,'Kabiųjų; Skaudvilės)'bu- . 
yo daugiausia užaugusias miš- , 
kais. Panašus. buvo visas kraš
tas. nuo . Baltijos jūros iki pat 
Šilalės; taukavo ii-Tverų- apy-

gyveno Užnemunės šiaurinėje

ribos dar nėra nustatytos.kad pasiekė laisvą Turkiją ir ištrūko-iŠ sovietinės ver-
gjos. Jie ir to butų nedalę, jeigu-sovietų; valdžia butų įemun^ šiaurinėje dalyje gyvenusios valdovai' ir-lenkų feodalai
, . -r • •« • • - i • 1 ■ • : 1 ~ • T " • . . <

Matyti, faktų, kad seniau Už- rašytinis- šaltinis- jų uenBiHi Ra;

riausybės., Kstaicim naaruvny paaisKuraua
Gromyka neturi jokių* teisių Į Lietuvą, Gromyka’tai* kad čia susidarė ne viena,

neturi teiės uždėti savo letenos ant Bražinskų, pečių. 
Gromyka pirmiausia pats- turi iškraustyti okupacines 
savo jėgas iš Lietuvos, išvežti visus kolonistus ir lietu
viams primestus komunistų partijos narius. Gromyka, 
tarnaudamas imperiastinine.i sovietų valdžiai, sulaužė 
kelias -tarptautnęs sutartis. Jis neturi tesės išmėtinėti 
JAV vyriausybei,, nes JAV nėra pasirašiusi jokių su
tarčių su Sovietų Sąjunga dėl lėktuvų grobikų. .Bražin
skus^ galėtų teisti tiktai laisvos ir nepriklausomos Lie
tuvos teismas, bet ne okupanto lietuviams primesti ko
munistiniai arba čekistiniai teisėjai. KoB Lietuva vėl ne-

jotvingiais'- ir? juos; tėminL. Jei-, 
gu aukštaičiai būtų gyvenę vi
soje dabartinėje^ Aukštaitijoje-, 
būtų siekę- XUI a. slavų gyven-

Sunku pasakyti, iš kur kilęs! tus plbtus;, tai; be^abėjoaės-, j.ų;. 
aukštaičių, vardas. Lietuvos di-| p ne lietuvių vardas, jau XI—-XII 

a. būtų [patekęs į rusų, metrąše 
čius- Joks XI—XIV a. rašytinis 
šaltinis nemini aukštaičių apie 
Ašmeną, Krėvą Lydą, Vilnių, 
kur jie pažymėti daugelyje bal
tų gentis XH vaizduojančių 
žemėlapių. « .- -

o kelios (kapsų, zanavykų) tar
mės.

aukštaičių, vardas. Lietuvos di
džiojo kunigaikščio- Vytauto- pa
teikti šio. vardo kilmės aiškini
mai nėra įtikinami. Senoji aukš 
taičių žemė užėmė daugiausia 
lygumas ir* žemumas —Nevėžio 
slėnį, šiaurinės Užnemunės lygu 
mas-

seinai taip patsbuvo.pasidar^ dy- | 
^ra* -’*• -V- • • ' 4 - ji

(Bus., daugiau)
i . ' ■ *'•?■ ; ■- - 'A/- T 1

CHICAGOS MIESTO švie-? 
tįino 'tarybos desėgraeijos

- -------------- --------- .• <. Į projekto vyriausia^ plantioto- 
dininką suskaičuoti, kiek tarptautinių sutarčių, sulaužė jas Edward E. Welling J n- pa-

x ... sovetų Sąjunga. Jis neturi jokios teiės išmėtinėti Ame- reiškė, kad jo planas siekti mo.
kas-neturi teisės reikalauti išvežti Bražinskų. Neprik-^rikos vyriausybei. Žinodamas, kek sustarmų sulaužė so- desegregacijos laisva va, 
lausomon Lietuvon jie patys išvažiuotų. .. |vetų valdža, gal gėdintųsi šaukti^tokias konferencijas k-° mok^I

“ • 11 1 f . L • 1 1J   X   —_ __ V... - . —. - ...... ' .....- klų.;oficialai..

jo, kaip kareivis ruošė takelius< ir tatai ją domino^ 
Takeliai lygūs, kaip diržas, glotnūs, ir lisksma vaiz
duotis, kokie, jie bus, kai juos nubarstys geltonu 
smėliu.

i Buvo, matyt, kaip šeštos valandos pradžioje iš 

namo-išėjo teta, rožinį am-kapo te, su papiliotėmis. Ji 
pastovėjo- tylėdama, prieangyje minučių trejetą ir pa
skui kareiviui pasakė:

— Pasiinfa. savo pasą,.išeik — su Dievu. Aš nega-

Vierm* krūtinėje akmeniu apsivertė sunkus, pik
tas jausmas. Ji piktinosi^ nekentė tetos; teta jai įky- 

Bct ką daryti? 
Bet kuri 

Sakysim. kovoti, su ja, pašalinsi ją, paversi

A. ČECHOVAS
Iš rusų kalbos vertė Jonas Valaitis

GIMTAME KAMPE
(Tęsinys)

—Tu kur tarnavai? — paklausė Viera.
— Berdianske.
— O kur dabar eini? Ar namo?
— Niekaip ne, — atsakė darbininkas. — Aš na- liu savo name laikyti besanfuokinius. 

mų neturiu.

— Bet kur gimei ir užaugai?
— Oriolo gubernijoj. Iki tarnybos aš gyvenau i ėjo iki širdgrJos^ kai pasibjaurėjimo...

pas motiną patėvio namuose; molina —šeimininkėj Nutraukti jo* žodį? Rtikaibėlj jai įžulybių. 
ją gerbė, ir aš prįe jos maitinausi. 0 tarnyboje gavau <nauda?
laišką: motina pasimirė . . . Eiti man dabar namo ( nekenksminga, padaryti taip, kad senelis lazda negrą- 
kažkaip jau ir nėra noro. Tėvas negimtas, vadinasi, j sintų, bet —kuri nauda ? Tatai būtu tas pat, kaip lyr 
ir namai svetimi. xnnnn

— €> tavo gimtas tėvas mirę*?

— Negaliu žinoti. Aš nesantuokinis.
šiuo metu lange pasirodė teta ir pasakė:
—H ne fo pa parlė o žans (pranc.: nereikia kak

Alena kažkaip suunkštė, tarsi paukštė, ir numetė už daktaro>Neščapovos Tiktai pakalbėkite su juoVpa- 
r.uo komodos auksinį laikrodį. čios . . . aš negąUui.. y $

— Lauk iš čia! — suriko Viera ne savu balsu, pa-. Ir vėlinuėjO:į-lauką,'Ir, eidama, kur akys imto, 
šokdama ir visu kūnu drebėdama. — Varykite ją jinai nutarė,, kad/ ištekėjusįjį ji ūkininkaus, gydys, 
lauk, ji mane nukankino! — tęsė ji, smarkiai eida-. mokys, darys- viską taip.,kaip daro kitos josios rato 
ma už Alenos koridorium ir trepsėdama kojomis. —I moterys; o šitą nuolatinį nepasitenkinimą ir savimi, 
Lauk! Rykščių! Muškit ją! Į ir žmonėmis, šią stambių klaidų eilę, kuri kalndb iš-

Po šio staiga atsipeikėjo ir galvotrūkščiais, kaip ^^0 Pr3e^s tave, vos atsigrįši į savo praeitį, jiilai- 

buvusi, nesusišukavusi, nenusipraususi, chalate ir šle
petėse, metėsi lauk iš namų. Ji nubėgo iki. pažįstamo 
skardžio it pasislėpė ten erškčtkrūmy, kad nieko ne
matytų ir kad jos nematytų. Gulėdama čia žalėje be 
judesio, ji neverkė ir nesibaimino, o, žiūrėdama į dan
gų be mirksėjimo, samprotavo šaltai ir aiškiai, L„_ 
įvyko tai, ko negalima pamiršti ir per visą gyvenimą,' 
sau dovanoti.

. kys savu tikruoju gyveniniu, ir nelauks geresnio 
Juk geresnio it* nebus* Puiki gamta, svajos, 
sako vieną, o. tikrasis-gyvenimas kitą. Matyt . 
tiesa gyvuoja kažkur šalia gyvenimo. Reikia _ 
venti, reikia, su si lied i ntr-į vienetą-su šiuo puikiu* 

kad ^cr’^1u lt abejingu, kaip amžinybė, su gėlėmis,
kalniais tt toliu,- ir tuomet bus gera. 

Po mėnesio. Viera gyveno jau fabrike.
(Pabaiga)

’ ruly užmuštam vieną, pelę, arba viena gyvatę. Didžio- 
į lės erdvės, ilgi** žiemos, vienocfaihus ir gyvenimo

suimti save rankomis, o tai galo nebus . . . Pakanka !” 
I Vidudienį važiavo pro skardį į sodybą daktaras 

j nuolmdybė įkurdina negalios sampratą. Padėtis atro! Neščapovas. Ji jį mate ir skubiai nutarė pradėti nau- 
j do beviltiška, ir nieko-uesinori—veikli----- viskas liefją gyvenimą, priversti save-pradėti, ir šis nutarimas

ją nuramino. Ir akimis lydėdama liekną daktaro fi
gūrą, ji pasakė lyg ir norėaa-ma sušvelninu savo 
sprendimo griežtumą;

[< — Jis puikus— Kaip. nors- progyvensūn.

naudos, 
būti su tarnu). Eik, bičiuli, į virtuvę. — kreipėti ji ji Įėjo,Alena ir, žemai nusilenkusi Vtflrai, t inc i 
kareivį. — Ten papasakosi.

O paskui, kaip vakar ir visados, vakarienė 
tvnias, naktis be miego įr begalines mintys vis | 
..pr. ’ vieną. Trečią valandą tekėjo saulė. Alena 
jau uz<i 5' koridoriuje. < 
ir stengėsi skaityti. Pasigirdo karučio girdždėsys: ‘ — Išeik iš čia. tau sakau! — suruko Viera, m sda-

< tatai naujas da bininkas nuėjo į sodą . . . , Viera ina; niekados anksčiau ji nepatirdavo tokio sunkaudl 
su knyga atsisėda prie atviro lango, snaudė ir žiūrė- jausmo. — Išeik! * r

• di.nėti kėdes, kad išmuštų iš jų dėlkcs,
— Rado laiką ruošai. — pasakė su,apmau<lu \ i&- 

ra. — Išeik iš ča!

Alena sumišo ir iš baimės ncgak'jo suprasti, ko 
o Viera vis dar nemiegojo jos norima, ir ėmė greitai tvarkyti ant komodos.

h Ji sugrįžo,namo, Kai. ji apsiviikinėjo, į kambarį 
j a ’ įėjo teta Daša ir pasakė

— Alena tave suerzino, brangute, aš nusiunčiau 
Ją, į kaimą. Motina ją visą sumušė* ir atėjo čion, ver-

Teta, — greitomis pratarė Viera, — aš išteku
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ILL PAUL V. DARGU 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wwtchejter Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ii 

kas antra šeštadienį 8—3 yaL 
TeL: 562-2/27 arba S62-2728

DR. R. G. BALUKAS 
A..UIERMA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. PuleCki Rd. K rowford 
Me_c«| teuiHing). Tol. CU 5-6446 

P ima ligonius pagal susitarimą.
Jei ueduBiiiep-tt, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST Rte ET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Paskutme VakarieneLeonardo da > Vinci

Šauliu Rinkt mėtinis nariu susirinkimas

MFYBA NUSTATO VAIKŲ -- 

(Atkelta iš Z psl.) 

tas mokyklinio amžiaus vaikų 
turi jranėius, ■pūvančias dantis, 
/> daugis iš jų turi net kraujin- 
gaš dantenas.

Nežiūrint, kad jie dantis ir 
! valo vartodami įvairies pastas 
ir miltelius, dantys genda.

. «Ar pastos ir milteliai gali vai- 
Į kų dantis apsaugoti nuo karto- 
riTrizmo?

-Dej?, vferi mažai. Dantis ap
smogoti nuo {rimo ir pūvimo 
gali vien tik gera mityba, o ne 
pastos, milteliai p.airiais var
dais užvardinti t

Tačiau, mokyklose surinktų 
staŲstikų duomenys rodo, kad 
vaikai mokomi kaip su dantų 
šepetuku dantis nuvalyti ir bur

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI

IR PAAIŠKINIMAI
KRIKŠČIONIUI

palaiminimas". — 1 Mozės 12:2.
šitais Viešpaties žodžiais yra patvirtintas

gelį sielvartų mums reikia įeiti į Dievo karalystę”. Taip nėra dėlto, kad 
Dievo galybė negali apsaugoti mus nuo vargų ir sielvartų, arba kad Vieš
pats nesirūpina mūsų reikalais. Taip darosi dėlto, kad Dievo bažnyčia yra 
oastatyta aštriausiems ištyrimams, auklėjama, lavinama ir mokoma, kad iš
tyrimuose parodytų savo paklusnumą, ištvermingumą ir ištikimumą Viešpa
čiui. Ištyrimais Dievas mėgina mūsų tikėjimą, kantrumą, pasišventimą, at
sidavimą jam ir mylėjimą Dievo ir tų, kurie yra jo. O dangiškasis atlygi
nimas žadamas tik nugalėtojams.

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

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

pareiškimas, “kad per dau-

Rez.: GI *3-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GI14EKOLOG1NĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat . 
. r liepia, skambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE '3-5893

PR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
'SPECIALYBĖ WU LlGds 

3907'4VAt 163rd;Street 
'Valandos ■ pagal susitarimą.

Įvyko 4. m. spalio 16 d. sekm. vnai vyr. ir mot. Prie namo dar 
1 vai. p. p., šaulių. Namuose, Chi- yi*a ne -didelė ■automobiliams pas 
nagoje. Susirinkime dalyvavo tatyti aikštelė (parking lot). 
įpie 300 narių. Susirinkimą ati- Visi šitie perdirbimai, įrengi- 
iarė rinktinės pirmininkas, bro-, mai ir baldai su pačiu namu kai 
is šaulys VI. Išganantis. Savo navo 164 000 dolerių. Rinktinė 
trumpame, išsamiame, turinin- savų pinigų neturėjo. Ir štai rink 
pame ir prasmingame žodyje nu | tinės šauliai-ės įvertindami sa- 
švietė šaulių rinktinės veiklą vų namų reikalingumą, reikšmę 
:.r ta pačia proga pabrėžtinai pa ir .patogumus
žymėjo, kad šauliais gali būti 'minėjimams ir pobūviams per 2 
zisi lietuviai vės neatsižvel-Į metu minėtą sumą suaukavo. 
piant religijos, partinio nusįs- j Kai kas paaukavo ir gana stam- 
tatymo, pasaulėžiūros ir kitų bią sumą ir savo darbą. Kaip 
sitikinimų skirtumo, šauliai vi--matome, iš'to kas pasakyta, ar

susirinkimams,

MasMo ežero pakrančių. Susi
rinkimui įamžinti brl. šaulys Ge' ftos sSftitariškumą palaikyti- 
nutis, taip pat žemaitis, padarė 
daug įdomių nuotraukų.

Susirinkimas baigtas tautos 
hinfnu.

Po susirinkimo, rinktinė iš sa 
vo lėšų visus susirinkusiuosius 
pavaišino kavute ir kuklia už
kanda. Kas norėjo dar galėjo sa
lės aikštelėje ir patrepsėti.

. '. A. Pleškys

DR. FRANK PLECKAS naftos kovojo ir-kovos prieš bet- šauliai nėra pavyzdys kitoms
OPTOMETRISTAS

2*18 W. 71 St. Tel. 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’”
‘Vai agal ^susitarimą. ’Uždaryta tre

kokį. Lietuvos okupantą, paver- organizacijoms‘kaip reikia tvar 
rėją, jam parsidavusius samdi- kytis?

• . • w . •- -7 • '—V —

.STATEMENT v/ OWNERSHIP, 
MANAGEMENT AND 

CIRCULATION 
(Act of October 23, 1962: 

Section 4369, Title 39, 
United'States Code)

1. Title of publication — Naujie
nos.

2. Date of filling — Oct. 5, 1977.
3. Frequency issue — Every day, 

except Sunday.
A. No. of issues published annually 

— 308.
-B. Annual subscription rate S2o. t 
*4. Location of known office ot pu-if

Bet vaikus-sugrįžusius po atos 
f togų atgal į mokyklas, jų dan
tis tikrinant surandama vis dau 
giau ir daugiau kortozinuotų, 
išpuvusių dantų.

Tas aiškiai, ne pastos neap
saugoja dantis nuo įrimo ir iš
pūvu.

Kas yra to viso kaltininkas? 
: Kame yra augančių vaikų dantų 
I apsauga ? Brangus vaikų augin
tojai, susikaupkite nors vienai 
minutei ir pamąstykite gana 
tvermėj apie savo vaikų dantų 
įrimą ir puvimą, o tada ir gau
sybe teigiamą atsakymą.

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

DR.LE0NASSEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

Prostatos chirurgija j 
2656 WEST 6Srd-STREET

’ . -■ Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5-’-7vaL vak.
Ofiso telef.: 776^-2880 ..

; Rezidencijos telef;: 448-5545
-- v f - ~ : --:"

„-.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 
prikfilia, spec?MOTERŲ f*9o^

. v Tel., PR 8-1223
.,; - OFISO VAL.: ’ pirm., 'anttad., treaae 
.....ir pdhkt. 2-4 ir 6^8 vaL vdk?šeštadie 

:mats 2-4 vai. popiet ir kitu laik<.
pagal susitarimą.

ORTHOPED AS-PROTEZISTAfe 
' Arafatai - Protėjai. Med. ban 

ęjr oažaL Speciali pagalba kūjams. 
CV (Arch Supports; ir t t. 
Valį 9—4 ir 6—Ji. Šeštadieniais 9— 
285O'¥T^^3i^Štv III. 6062 

—ra-^,^T®<if>^PRo*pect 6-5084

liūs ir griežtai smerkia be iš-’ 
mties visus jo ir jo bernams 
pataikūnus, ryšių mezgėjus, va
dinamus kultūrinius bendradar
biauto j ris, tiltu statytojus ir t.t.

Toliau, metinę šaulių rinkti- 
lės apyskaitą perskaitė rinkt, 
ekretorius brL Šaulys - J. Mac-' 

kėnis- pažymėdamas, -kad šaulių 
lamams- įsigyti skolos jau yra 
ūlnai užmokėtos. Po šio pasa- 
<ymo salėje pasipylė džiaugs- 
liingas ir entuziastingas susirin 
kusiųjų plojimas.

"Neznirint, •■kh'd namti skeftos
Tm pilnai Užmokėtos,-sesė’šable' 1920. m. .tManb' šaulio\pažymėji-
ladvyga vRadavičiėnė, tolimes- mas dar buvo pasirašytas paties Chicago, UI.’60608. 

hei saulift veiklai -ieidti/ rinkti- sąjungos įkūrėjo Vlado -Patvins e
lės -ihOfi3iikui?'įtėlkė 1000 (tų- Į kio). 4 šaufiartis, už -ypatingus ning or holding 1 percent or more of -p^ ; 
pstanties) dolerių auką. Jos gar t s. sąjungai nuopelnus, buvo pn- 
’iėi salėje pasipylė entužiastin- segti šaulių žvaigždės orderiai 
pas plojimas ir džiaugsmingas ir 6 šauliams —'šaulių žvaigž- 
valio.

Šaulių namams įrengti 1975 i pavardės yra surašyti rinktinės 
m/buVoAiupiftkta gerokai apleis į biuletenyje Nr. 7 1977. ___
ta svetainė. Sienos dar buvo ne-I Apdovanotiesiems juokinga ŽL rfave no.t changed during

* * in cr rz mnntnc

Mano įsitikinimu, kad šaulių 
namų įsigijimo veikloje didžiau 
sias nuopelnastenka rinkt, pirm,. —„ „ . ,
, , . t • tn j - r- • 1 blication — 1739 So. Halsted Št.,brl. šauliui Vladui Isganaiciui, chlcag0. m.-60608.
nes be jo ryžto, energijos, suma *5. Location of the headquarters or 

„ _..----- ... ...... . general’business offices of the pubu-
numo ir takto, vargiai namai bu fhers —-1739 S. Halsted Street, Chi- 
tu atsistoję ant kojų. Žinoma cago, Illinois 60608.

, . , . 6. Publisher The Lithuanian
pagarba tenka ir visai rinkt./va- News Publishing Co., 1739 S. Halsted 
xiovybei, aukotojams ir savo dar Št., Chicago, HL 60608.

. .j.. . ' t Editor—^Martin Gudelis,-1739 So.
bu pnsidejusiems. Halsted. str^t; Chicago, Illinois 60608

Emeritus Managing editor — Juo
zas Pronckus, 1739 So. Halsted St, 
Chicago. Illinois 60608.

. 7. owner: 4 -
-rv - a • x /-n ‘H Name and Address — The Lithua- vę 50 ir daugiau metų. (Pi - nian News Publishing Co.: Juozasšmo- 

giršiu, kad aš jau šaulys nuo telis.-Martin Gilelis, K. M. August, M.
Šileikis, Ch. Austin, Emma Petraitis. 
V. Gaištis,.._ 1739 So. .Halsted St

’8. ^Known - Bondholders, mortga
gees, and other security holders ow-

9C

GAIDAS ■■ DAIMIE
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

EUDEIKIS

t

Po to sekė pažymėjimų 
diplomų įteikimas 36 šauliams, 
kurie šaulių eilėse jau yra išbu-

total amount of bonds, mortgages or j 
other' securities —'None
9. For complection by nonprofit 

-organizations authorized to mail at 
. special fates. (Section 132, 122, Postal 

dės medaliai. Jų visų vardai iri Manual).
A ‘The-purpose, function.‘and the ex

empt status for Federal Income tax
purposes.

j preced
ing 12 months. "

•during preceding

(If changed, publisher must submit

Gėlės visoms progoms
BEVĖRLY HILLS GĖLINYČIA 

2443'WEST’6ord STREET 
reftonali PR ff--0833?ir‘ PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy' 

krautuvė...
J TN E DAISY STORE 

1918 Southwest' Hwy Oak Lawn- 
TfelK 499J318

M-OVIN-G
A pd r a u s t a $ pe r k r a Irs t y m a s 

Įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. '376-1882 arba 376-5996

blogos, bet visas vidus pagnn- (humoristine) forma žodeli ta-. □ Have changed • 
liftai TnlVo‘perdirbtas, ’daugiau- rė šaulių s-^gos pirmininkas brl. 12 _-fį..
na taikos budu. Buvo įrengta šaulys K. Milkovaitis. baisių explanation of change with this state 
zidutinio dydžio, puošni salė: su .reikalu tfumpai‘pakalbėjo š?s- x ■ e
pie 300 sėdimų vietų prie sta-i£os moterų skyr. pirm.^ese sau tion>
iuku rr aikštelė pasišokimui, ša- J iė ‘ Stasė Cecevičienė, kuri yra a. Total No. copies printed: ^Average 
les "gale —-nedidele-stena cho- nepailstama ir neissenkairfos c^ihg 12 months; 20,050, single 
rili, orkestrui‘ir vaidininrains./energijos visų tų vaišių ir po- issue ^^ėst ^date; 20.250.
VleriŽme šone — ’didoka,.patogi būvių ‘darbsčiausioji bitelė, "lyatesthro^h Agents, riews dea 
rirtuvė, baras, rūbinė ir-pato£u- gsrba telšiškei žemaitei -rtito ‘te**, otherwise,.Average no. copieseach issue during preceding 12 

-months k 11,250: single issue nearest 
tu filing 4ate 11,450.

I 2.»To term subscribers by Mail, car- 
• rier delivery or by other means. Ave
rage No. ‘ Copies each issue during 
preceding 12 months 8,725. Single 
isštie Tieatėst to' filing date 8.725.

C. Total paid circulation: Average 
No. copies each issue during prece
ding 12 months 19,975. Single issue 
nearest to filing date 20,175.

’ D. Free distribution (including 
samples) by Mail, carrier delivery, or 
by other means. Average No. copies 
each issue during preceding 12

LAUKIMAS

(Ne mergaitei) t

Tolimoje laukų lūšnoje, 
Prie lempos cypiančios šviesos-, 
besėdint, širdžiai būkštu jau, 
o vis dar nėra, nėra jos-

Taip laukiama, taip laukiama ji, 
[mylima!

Taip nyku — mažas toks be jos! 
hi — kaip margą, ryšku 

[kilimą, 
vaizduotėje man ateitį nuklos!

Tolimoje laukų lūšnoje, 
pražuvusioje už rudens kelių, ■ 
aš laukiu jos, aš laukiu.

[būkštauju —: ■ 
vilties aš laukiu, jos žvalių

[minčių!:

Arėjas Vitkauskas
•Vilčatavos mokykla, 
T930.XI.il

months 50. Single iscue nearest to 
filing date 50.

E. Total No. of copies distributed. 
Sum of lines C and D). Average 
?o. čopies each issue during prece

ding 12 months 20.025. Single issue 
nearest to filing date 20,225.

F. Office use, left-over, unaccounted, 
spoiled after printing. Average No. 
copies each issue during preceding 12 
-nonths 25. Single issue nearest to 
tiling date 25.

G. Total Average No. copies each 
:ssue during preceding 12 mbhths 
20,050. Single issue nearest to filing 
date 20,250.
11. I certify, that the statement made 
by me above are correct and complete.

Ch. Austin,
Business manager

1605-07 So- 'HERMITAGE AVENUE
Teu: -YAnži 7-1741 -1742

4330-34 Šo. CALIFORNIA AVENUE
Telefonai: JEAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
' Telef.: GRovehfll 6-2345-6 

1418 So. -50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhaU '3-2108-S

TRYS MOMRNISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMBULANCE 
PATARNAVI

MAS DIENĄ 
* IR NAKTĮ,

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 

DALYSE.

Čikagos
Lietuviu 
Laidotuvių 
OireKtornj 
Assočiacijos

S?

PEIŽKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna aperauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
"Tel. Wa 5-8063

SOPHIE BARČUS 
radijo šeimos Valandos 
Visos programos iš WOPA, 

'1490 ldl.~A.^4. .

Lietuviu kilba: kasdien nUo pir
madienio iki benktadieaio 12:30 
— 1:00 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais 'Hūo 8:30 iki *9.30

r

with stuffing rtnu
2 cups diced cooked turkey

’1 ean (1(W m.) condensed 
' erfe&m kf mushroom soup

2 tablespoons jrimiento stripe 
2 tablespoons sherry vtoo

£

u ’Frepsure gtufilnc mix m directed on package, todng IM eups 
witter. Gently press'IM to a greased 4-cup rtt< tnoft; keep vana. 

>Me&nwhlte« prepare peas as directed on package; keep wann. 
Combine turkey, nodp, phniento, wine, and H cup of the peas in 

,< saucepan. Cook and stir xxntumixtur* jmt ecMs to a boflL 
Unmold stuffing onto *errln< plate; spodn turtey mixture around 
Imj*" and into eanter oC ring Serve with ujdrw

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. I.ITTJANICA AVĖ. Tel: YArd. 7-1138-1139

B UTKUS - V ASAMS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, OI. Phone: OLympic 2-1003

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

t TURKEY A LA KING 
cblckr/s 

flavor id-tiffin r mix
cups vnUer

L 6-Btfnnte—<ook t/oaefil

t

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZi

2424 WEST 69th STREET RFpiibDe 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VL ?-€457>
1J02R SOUTHWEST HIGHWAY Palos Hills, 974-441«

44

Anytbinę less than a 20-potmd turkey vould be tu 
J your mbGbers holiday feast, with t^ro favorite couple 

Cor dimer this weekend, be grateful fee her gift packag 
' wer turkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix forms a rlnc 

mold tfBd creamy turkey a Is, king surrounds K Birds Eye £- 
minute sweet green peas and bottle of chilled wine %re all

*

Vedėja ‘ Aldona badaus 

Tolif.: Wtmtoek 4-iln 

715? ‘Šo. MAPLiWW&D ^E 
CHICAGO, *ILL 1SM29

WVE i

LAST YEAR 2ėFO SOOCA- 
agh children bstwecw 
THS AOfi3 OP 5 AND kA 
WERfi KILLED BY MOTOR 
VEHICLE® INTHB LLSs 
Charles m. haves, 
PRESIDENT or THE CHICAGO 
motor club, asks DRIVERS 
TO Be ESPECIALLY alert 
TOR CHILDREN NOW that 
SCHOOL IS IN SESSION

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-lfll

< - NAUJIENOS, CHICAGO I, ILl------- Wednesday, October 26, 1977
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tas puikus banketas,
V 1 All

Library of Congress Gr.1
Division

O- C. 20540

Price 15c

RUSAI TEU'

LIETUVIU LAIKRAŠTIS UŽ TAUTOS LAISVĘ

*9

Pub&hed by The I nhuanian News PubU*bing Co., lac. 

1739 So. Halsted Street, Chicago, UL 60608 
HAymarket 1-6100 
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Ooer One Million Lithuanian 

In The United States

Periodical 
Washington,

IMKITE BE BAIMĖS
10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 

Apie $22,000 metiniu pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 

______ _____ , ______ _ : I . ‘ ‘ .1 
jamos: 3 butai ir biznis Brighton butU nam3 Marquette Parke, o pini-

H" 11 w T ™ 1 7 -------------------------------------------------

LABAI ERDVUS 2 aukštu mūrinis 
(2 po 6). Geros pajamos, nauji kili
mai, 2 mašinų garažas, Marquette 
Parke. Labai prieinama kaina.

GERAS NAMAS, dar geresnės pa-Įgalima’mainyti į vieną arba dviejų

s

į
s

į

I

B

dieną Polonia Grove banketų sa- sioms našlėms būti kovinges- 
Įėję gražiai buvo paminėta Lie- nėms iniciatyvos ir pradėti puo- 
tuvių našlių, ir našliukių klubo Įima. Kiekviena privalo žinoti su 
25 metų sukaktis. Buvo suruoš- prasti, kad našliai yra nedrą- 

kuriame sus, jie nemoka pradėti kalbos, 
da’yvavo virš dviejų šimtų žmo- o kiai pradeda dramblotai, 
nių. į Nei viena našlė šiandien ne-

Minėiimas pradėtas Amerikos j 
ir L etuvos himnais, svečiai pa- 
vdšinti skani*, vakariene ir gė
rimais troškuliui nuraminti ir ’ 
apetitui sukelti, o vėliau pradėta i sukaktuvinių kalbų ir dainų pro , 
grama. Pradžios giesmėms gro
jo George Joniko orkestras, him 
nūs sudainavo Amerikoje gimu
si lietuvaitė Francis Borisaitė,; 
programą pravedė Martynas Gu 
delis.

Sugiedojus himnus, buvo pa
tiekta skani vakarienė. Visi ga
vo žaliavų, įvairios mėsos, dar
žovių, kopūstų, dešrų tiek, kiek 
kiekvieno apetitas leido. Vėliau 
visi buvo pavaišinti kava ir ska
niais pyragaičiai.

Gudelis trumpai priminė su
sirinkusiems, kad jie čia suėjo 
paminėti šio klubo 25 metų veik 
los sukaktį. Klubas per tą laiką 
atliko didelį darbą ne tik naš
lėms ir našliukams, bet jis da
lyvavo ir visuomeniniame lietu
vių darbe. Klubas visą laiką rū
pinosi Lietuvos laisvės reikalais 
ir padėjo bėdon patekusiems 
klubo nariams.

Svarbiausia, kad klubas suda
rė sąlygas nuliūdiman pateku
siems našliams ir našliukėms. 
Vyrų netekusios našlės nėjo pas 
kitataučius, bet stengėsi susi
tikti su lietuviais, netekusiais 
savo žmonų. Suėjimas, išsikal
bėjimas, savo skausmų išpasa- 
kojimas savo gimta kalba ir ati-

į Nei viena 
privalo išeiti iš šios salės neuž- 
kalbinus ir galvos neapsukus ku 
riam našliui. Čia jų yra daug. 
Jie čia atėjo ne kalbų pasiklau
syti, bet užmgsti pažintis ir su
sirasti draugę toliau keliauti. 
Niekam nepatinka vienam žings 
niuoti. Jiems daug geriau poro
mis darbą dirbti. Jis būna įdo- 

, mesnis ir našesnis, 
t

Jeigu dabartine valdyba mo
kėjo į šią salę sutraukti virš dvie 
jų šimtu žmonių, tai ji atliko di-

T— — 

ir šio sukaktuvinio banketo or
ganizatore. Paprašė, kad ji tar
tų susirinkusiems žodį:

— Man smagu jus pasveikin
ti, kad susirinkote toks didelis 
skaičius, — tarė Didžgalvienė. 
Mums džiugu, kad visi stalai pa-

• imti, bet galėjo būti ir daugiau. 
Visiems siuntinėjau kvietimus, 

'vak^^'pal^ėjęs ^te^sėk-; neT, 
mės. Gudelis supažindino ban- 
ketan atėjusius su našlių lietu-J 
viška vadovybe. Jis pradėjo 
v n i • • • to v • . I

Saukei vivu.<j io uc^mcb, u aiibiit " ~ ’ , , ,«
įš kairės. Pirmiausia jis paprajduotų telefoDUS> kad 
šė Leona Vaičekauska, jau ant-ičiau susižinoti- Dabar norėčiau, 
ri metai einanti klubo pirminin-lkad ^iai Paleistų šį va- 
ko pareigas, tarti žodį. Jis tarė: Įkar^ * Pris™int“ si minėjimą
- Džiaugiuosi, kad toks di- Gaibų kad 

delis klubo ir svečių skaičius su-;k!ubo narė,_ Įstojusi pačioje pra- 
.... . . _ _ _ /T vizito nPiifi-m rla-r tttotio tyio_

delį darbą. Turime neužmiršti 
kad į lietuvių našlių ruošiamus 
renginius ateina ne tik lietuviai, 
bet ir kitataučiai. Praeitais me 
tais čia buvo didokas jų būrys, 
jų yra ir šiandien. Jie ateina to
dėl, kad jiems patinka lietuvės 
našlės, bet jiems taip pat patin
ka ir jų gaminamas maistas, o 
labiausiai jiems . patinkąs šie

i

viene, klubo finansų raštininke . Iždininkė Ana Casey tar^

grįžo. Jie išsikėlė kitur ir neda- 
|vė naujo savo adreso. Man bū- 
■ tų lengviau, jeigu nariai būtų

trumpą žodį angliškai, palinkė
dama visiems gražiai praleisti 
vakarą. Prie garbės stalo buvę 
pasodinta ir. Jadvyga Perkins, 
vienintelė 25 metus priklausantį 
klubui narė. Visi jai paplojo,
kai ji atsistojo ir palinkėjo jai 
sveikatos. Klubui dar priklauso 
tokį patį nietų skaičių ir Bes
sie Kulzer, bet liga neleido jai 
atvykti į šį banketą.

Prie garbės stalo sėdėjo ir dai 
nininkė Francis Boris, o greta

šaukti vienų iš dešinės, o antraį P^igingesni, tuojau atsakytų, ! jos sėdėjo josios geras .pažįsta- 
z-s! 9 torto I/N J _ _ _

iš kairės. Pirmiausia jis papra- į

ri metai einanti klubo pirminiu-lkad gražiai Praleist^ ši va" 
li„__ ±_-----------------------------------------------------------------------------

r VI ZAJUl. OXO KLL C » j '

- Džiaugiuosi, kad toks di- Gaibų kad «ktai viena

sirinko į šį minėjimą. Linkiu vi
siems, klubo nariams ir svečiams 
gražiai praleisti šį vakarą...

Klubo pirmininkas Vaičekaus 
kas bus renkamas šioms parei
goms ir ateityje, nes jis išmoko

'džioje. Turim dar vieną 25 me
tus išbuvusią klubo narę, bet ji 
serga ir į šį minėjimą negalėjo 
atvykti. Dirbome kiek pajėgėme 
ir mokėjome šiai sukakčiai su- 
ruošti ir norime, kad visi gra- 1 • 1 • J -I 1 i

mas Van Zigestein. Gudelis pa
prašė kad ji dar padainuotų porą 
dainelių.

— Kad aš nesu pasiruošusi, 
su muziku nebandžiau...

— Ji padainuos, aš jums pa
dėsiu jos paprašyti ir galite 
būti tikri, kad ji neatsisakys,— 
tarė Van Zigestein. — Aš nesu 
lietuvis ir lietuviškai nekalbu; 
— pridėjo klubo svečias, bet jis.

mzacijai, kuriai ir dabar tebe
priklauso, aktyviai dalyvaudami 
veikloje. Būdami socialūs, jie 
mielai yra laukiami organizaci
jų pobūviuose ir privačiose su
eigose. Dėkui jiems už dėmesį 
Naujienoms, taip pat dėkui jų
draugams, padarinusiems teigia 
mos įtakos. Gerą žinią apie nau 
jūs prenumeratorius malonu 

skelbti visiems skaitytojams ir 
platintojams.

— Aleksas Lingaitis iš Brigh
ton Parko, namų taisymo ir re
montų kontraktorius, reikalais 
lankėsi Naujienose. Ta proga 
pratęsė prenumeratą ir įteikė 
dešimkę Naujienų paramai. Jis 
savo specialybės darbu daug yra 
padėjęs Naujienoms taisant van 
dentiėkį bei kitus dalykus ir sa
vo vertingą darbą bei reikiamą 
medžiagą paaukojęs laikraščio 
gerovei. Dėkpjant už vizitą ir 
gausią paramą, mielai skelbiame 
jo tel. numerius 476-7727 arba 
523-9367, nors namų savininkai, 
patytę jo sumanumą, jį reko
menduoja savo draugams ir jis 
darbų nestokoja.

Parke. Paskubėkite. • Įgingam pirkėjui kaina — tai atradi- 
I mas.

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo- 
I dėmus namas ir ekstra didelis mūro 
I garažas, Įrengtas beveik kaip trečias 
Į butas gražiam, sausam beismante. 
I Daug kitų priedų, greit galima uzim- 
I ti, vertas $60,000.
Į BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 

11 ofisui didelis patogus mūras ant p]a- 
I taus sklypo Marquette Parke. $42,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
Iquette Parke.

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

Į TVIRTAS 2- BUTŲ mūro namas. 
Į Du atskiri šildymai, alumin. langai,

I $31,900. ’

VALDIS
REAL ESTATE

2625 West 71st Street

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

TER0RIST4I GRASINA NUŽUDYTI 
KANCLERĮ HELMUTH SCHMIDT^

Apskaičiuoja, kad jis yra didžiausias jy
v

g Lietuvių Fondas remia liet.

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
taus sklypo, gazu šildomas. Geroj vie-

BUDRAITIS REALTY didelis garažas, labai gera vieta’

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkazn 

p nomin inkn^
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600. TeL 737-7200 arba 737-8534

i

I 
t
i.

h

6134-38 S. ARCHER
New deluxe brick 2 flat 3 bed-p-, 
rooms, baths. Baseboard I. 
hot water heat. All oak. 2 blocks I

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

-
s

juos ištikusiu nelaimiy kaltininkas
BONA, Vokietija.

dotas pramonininkų draugijos pirmininkas Hanns M. Schleyer. 
laidotuvėse dalyvavo visa Vokietijos vyriausybė. Kalbą pasakė

f

Vakar Koelne iškilmingai buvo palai-

paridentas, kancleri s ir k it i pareigūnai. Vokietijos vyriausybė
kreipėsi į kitas valstybes, prašydama išrauti iš šaknų terorizmo
liepsnas. Kol jaunų žmonių ‘galvosenoje gyvena minitis, kas tę- 
rorizmu galima pakeisti dabartinę santvarlįą, kad. nereikia pri
silaikyti pagrindinių dorovės principų. Teroristai paneigė 2,000
metu nusistovėjusius dorovės sąvokas, keičia pažiūrą į nuosa
vybę, neprisilaiko pagrindiniu žmogaus teisių. Jie Įsivaizduoja,
kad jiems viskas galinį ir leidžiama. Prezidentas patarė kreipti
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PRIŽIŪRĖTI MEDICARE
W ASjiING TON.—Prezi den-

'“z-

ižšsj*

B so

Mū- nesėkmes,

B

iiny6c’?, ‘jer’AftfėrikT’ridri su-’ sovietų pramonės .
' ................. " ................ J

pi (Pramonės vystymąsi.

Sovietų valdžia’1 įsakė planuo-

■(UAW)iydėriš Frank Runnels jiems tik draudžiama kada dir-i 
pasakė 50 didesniiĮ lokalu at- ibti sudėtingesnį darbą. Šiomis

'' /'' i

i

f
tovams. kad sutrumpinta dar- dienomis Kcmsomolskaja Pray 

tokias 
pąsivljimo”

B

;3.

I NEMOKŠŲ PLANUOTOJŲ DARBAS 
MASKVAI BRANGIAI KAINUOJA

Brokas eina visu smarkumu mažose dirbtuvėse, 
milžinskos mašinos sutrūkinėja

Maskva, Rusija. — Sovietų valdžios atstovai ir komunistų 
partijos nariai gyrėsi, kad jie ne tik pasivys Ameriką, bet ją ge
rokai pralenks, bet tas pralenkimas, ko gero, bus dar tolimoje 
ateityje. Sovietų valdžios samdomi planuotojai ruošia visus ato
mo amžiaus pianus, bet jiems labai sunkai sekasi. Ištisus metus 
jie planuoja pagaminti daug visokios medžiagos, bet jiems nesi
seka, praneša Chicago Tribune korespondentas Jim Gallagher. 
Mažose sovietų dirbtuvėse padaroma labai daug broko, o prie di
desnių ir sudėtingesnių darbų gamyklų brokas valstybei darosi 
vis brangesnis.

.... , ■ 1 """ ” ■ ■—■

SIEKIA TRUMPESNĖS
DARBO SAVAITĖS

DETROITAS. — Kai kurių 
didžiųjų darbo unijų vadai sa

Sovietų spauda stengiasi nus
lėpti pramonėje vykstančią ne
sėkmę, bet kartais nuo karto, 
kai reikalas pradeda eiti iš lūpų 
į lūpas ir kraštui padrrnmi mil- 

vaitės pradžioje buvo susirin-j 
ke Detroite pasitarimui, kurįt3“11'1?„ j- .. . darni atpirkimogalima pavadinti pirmuoju t,__ __ _____
žingsniu į trumpesnę darbo sa[ 
vaitę. > i

Automobiliu darbo unijos rėtojus sušaudydavo, bet dabar.
* v v * ‘ -A I A . . * ' A Ž.

daugiau dėmesio į auklėjimą.

• Teroristai labiausiai
nekeičia kanclerio -

Vokietijos teroristai didžiau.
La t*. » V na* »» . ■ ■ I I — —  — » t . . - - s

ko kanclerį. Jie tebetvirtina, kad tas Carter šį antradienį pasira-

—r ——

ŽADA GRIEŽČIAU
žiniški nuostoliai, tai tada kiau- . 

j simas keliamas aikštėn, suran-
i ožiai ir jiems 

r kertama visu emarkumu. Sta-; 
• linas nesėkmingus planuotojus,' 
> statytojus, inžinierius ir prižiū-V
L '<

siu savo nelaimių "kaltininku lai
ELECTROS {RENGIMAI, 

PATAISYMAI
Turiu Chleagos miesto leidimą, 

Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningai 
> KLAUDIJUS PUMPUTIS

4358 So. .Washtenaw Ave.
\ Tel. 927-3559

kalėjime teroristai buvo nužudys še įstatymą, kuriuo einant busmokyklas, jawmo stopIzM from čatholfc churoh 4 
nir, r', t-vv. nr* C? rv. i TAI O TYA 11111 ' ’ r . *. .: padėjo paįvairinti programą 

įkalbėdamas dainininkę padai-
džiai klausančiai ausiai ir šir- ’trumpas kalbas sakyti, __ tarę' ^a^ Pakeistumėte vakarą.

Didžgalvienė yra gera ir nuo- nuoti dar tris dainas. Dvi lie- 
širdi darbininkė, — padėkoda-

džiai sumažindavo skausmą, o 
dažnai jį palengvindavo. Ne vie
nai našlei ir našliukui vėl nušvi
to saulė ir gyvenimas pasidarė 
vertas gyventi. ‘ .

- ; - : f I ‘ ’ i r.

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

American Travel Service Bureau

Gudelis, o salė smarkiai paplo- — Visi žinome, kad Rožė
jo. Ilgos kalbos.niekam nepatin
ka. ; ‘ "

Vėliau buvo -banketo nariai, P125 ®
-supažindini su Rože' Didžgal-

ka.

9727 S. Western Ave, Chicago, BĮ. 60643.

51,174. Vadovaus Algirdas Brazis.
• Taupykite skrisdami Chartered, lėktuvais, tik reikią rezervuoti vietas 

iš anksto — prieš 45-60 dienų.

Telef. 312 ,238-9787
Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukinių laivų kelio.

me^ kelionių^ draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kraštus: 

macijas visais kelionių reikalais. . . .
» 10 dienų ekskursija į šv. Žemę ir Graikiją lapkričio 11—21 d. Kama

Midimo® Ir seddėdiMoc I sandėriui m

dj*> Ir remia risq lietuviu beodruociuf darbu* bei Ktiirx.
NAUJIENOS atstovauji tyliąją lietuviu dauguma pasimetimo, fete- 

rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie-
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jaa prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 

spaudos pirmūnų pavyziSŪais užsiprentmieruojant Naujienaš~ti£jln"iudandl 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet Ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Uetųroa ir joa Žmonių gerovei, siekiant visuotino ne

ttelbdama platinimo viją kreipiasi J visus ITetuviua pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzAlals užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išrivljos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei siekiant visuotino lie
tuvišku reikalu renesaaw.
KAINUOJA: Chlcagol* Ir Kanadofe metams — SM.00, pvsal meto — flCJt, 

trims min. — M30, vienam min. $100. Kitose JAV vietose metams 
— 126.00, pvsal mėty — 114.00, vienam mėn. — 1230. Užsienio*, 
•v — Ul-00 metama. Jvslpažinimo! alvnilasna savaHy eemelctmeL

Prašoma, naudoti žemiau esančią atkarpą.
•ouR ase ana aaa ■■ smb mb. saan bibjm me aaa* mn .mhe VtoLfliB ■■ «Mat jmv smaeMiv

NAUJIENOS, |U| f-
1739 South Halsted St

Chicago, HL 60608

Amenxos neturtu aienraseio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmu- 
aus ir atliekant būtinai pareigas amžinam lietuvybės įžliklmtf skal
biamai Naujienų platinime vajus. 1

■4AUJIKNOS tvirtai stori Ir kovoja af Uaturos ir pavergtu Urtavia lalm, 
3«idxmo> Ir neddėdamuc i mndėriui k ekupantair ar Ju Jgalfo-

NAUJIENOS palaiko visai lietuviu demokratinei trupes, ją bendrai lastita-

skiria premijas. šelpiamųjų 
nemažėja, o daugėja. Remkime block from Kennedy High.

ka pasiimtas. pareigas, nežiūrė
dama laiko ir įdėto darbo.: Bet 
našlių tarpe atsirado keli nariai, 
kurie būtų norėję, kad Rožėkurie būtu :
jiems banketo bilietą, būtų į na
mus nuvežusi. Tai būtų labai di-
delis reikalavimas ir joks komi
sijos narys neturėtų taip daryti.

— Man malonu, kad susirįn- 
jkote toks didelis būrys narių Į

- euiuKcmias ickluvu, uraUKUiilĮ, 121VTĮ KellO-įL- . T
niu (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda-1SI^ sukakti, — tarė dū
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 1X 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir‘teikiame infor^L - -- __  - - - -

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo 

aus ir atliekant būtinai pare^aT amžinam~HMu7jb£«

lia Sačauskienė, jau. 16-tus me
tus einanti Klubo vicepirminin
kės pareigas. Paklausus, ar vi
siems užteko maisto ir gėrimo, 
ji palinkėjo visiems sveikatos, 
kad ateinančiais metais gausiau 
ateitų į klubo ruošiamus meti
nius minėjimus.

— Man smagu jus visus pas
veikinti 25 metų klubo sukak
ties proga, — tarė Mary Na- 
berezienė, 15 metų išbuvusi klu 
bo pirmininke, dėl ligos privers
ta pasitraukti, bet dabar atsi
gavusi ir atėjusi į banketą. Ji 
prisiminė tuos laikus, kai klubo

tuviškas dainas visi dainavo, d 
angliška daina visi džiaugėsi 
Jauna ir graži; dainininkė tik ta
da parodė savo balso tembrą. Ji 
visus labai gražiai nuteikė.

L. Fondo užsimojimų, tapkime 
jo ‘nąriais. šio. rudens,vajaus 
proga:naujiaiąriai ar nąriaįspa-
didinę, savo įųašą ^190 r:aukft
gauna 2 bilietus, į- pokylį ir daly-.
vaus kaip svečiai. Pękylis įyyįs 
lapkričio 5. d. i ih Gentie MeninęGudelis susirinkusiems: primil

{ programą, .išpildys solistė .Bir.u-
Kasparas Kriščiūnas, kontrolės 
raštininkas, bet liga neleidusi 
jam.-į banketą atvykti.

tė Dabšienė iš Los .Angeles, n 
šokiams gros Neo Lituania or-

P° 24^m^u^^ldl^Pr^k^a‘US0; Modesto. Viši Lietuviai Ayiėčia-j 
mi.- Informacijas galima gauti

kestras, vadovaujamas* Algio

Betty Clark, Mary Marozas ir 
Sofija Vaičius, -.bet liga neleido' 
atvykti. : - ■ "j

Po
Rožė Bačiulis, Diana Gukas^ 
Barbora Radvill, Della Dulak,' 
Javyga Rumburis ir Kasparas: 
Kriščiūnas, bet pastarieji du į; 
banketą dėl ligos neatvyko.

Baigęs dainos programą ir: 
valdybos narių kalbas, Gudelis 
paprašė visų dalyvauti šokiuose 
ir pasidžiaugti puikiu vakaru ir 
susirinkusiais gerais žmonėmis.

George Joniko vadovaujamas 
orkestras visą laiką grojo įvai
rias lietuviškas melodijas, o ve-

F. raštipėjė kiekvieną dieną
tel. 925-6897

metus-Klubui priklauso • 
Diana Gukasj -i i ‘

(Pr.)

Išnuomojami kambariai 
turistams St Petėrsburge, Flo-turistams St Petėrsburge, Flo-■ 
ridoje. Susitarti Chicagoje, Chi- 
cagos tel. 778-2569. ( Pr.)

OPEN SUNDAY 1 to 5

TOLAN BUILDERSr-/ t j,’| ’.* #

'857-7817 
y

- -^ Biznio- -Proga 
BUSS. OPP.-

WHOI.KSAI'.K FOOir
BUSINESS •

. --U.A. L ? L tv ‘-tV- ■>-
Supplying restaurants, caterers, 
delicatessen stores/ and cafeterias. 
:Many Imported European products, 
Over 200 ’clients. Very well equipped 
operation, including: 3 delivery 
trucks, brick. building & stock, plus 
a vacant adjoining brick building for 
possible future expansion.

Near Northwest side location. į
$100,000 Down Buys All.

(Call: Mr. Stanley

342*0180 , |
{Alter 3:30 p. m. x I 

for further information.

% < T • .
— Mieste 
IN TOWN i

3
P

"-----"

. i m ws i
62—50 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability5 «pdraudlma4 ,^>p«nslnink*inii 

Kreiptis
,. VI A .U RA LT I S . 
4445 Se. ASHLAND AVĖ.

. 52M775
________ ' ___ -5 -■ ’ •

523K775

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS 

Pardavimas ir Taisymas 
2644 WEST 6W» STREET 

T»W4 REpublle 7A94’t

•t
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ti pagal kanclerio paruoštą pla- griežčiau 'baudžiami visi Medi
ną jie remiasi Gudrunės Enss- care ir Medičaid programų
lis pareiškimu, -kad ji sava mir- piknaudotojai 

įtinti nemirsianti, nes. labai, no-
‘ L" - kad kan-

deris yad^vaV^risi^r^-pąsita-
f v. rinti gyventi. Jie žino,

- zJawLi TT<vz4#vvv«^'ry'nt^^^aiorin
--s-- i • -

. ,ripwn3,i)etj»taip&MKėįff ■.
ou - ------- ---------------- ---------

su parlamento grupių komisiją 
teroro klausimui-spręsti; bet pats

su vienu kalbėtis. Jis sudarė vi- 
M A. ~ _Z ' ' 4-r _

visą laiką dirbo su policija ir 
atsisakė išleisti kalinius. Jis pa
siuntė grupę vokiečių pakraščių
sargybinių komandą į Somaliją, 

Kiekvieną dieną; kancleris Sch-
. kuri -nužudė: tris teroristus

Naujuoju įstatymu rimtas 
nusikaltimas šioje srityje (fė- 
lonv) bus baudžiamas iki 25,- 

J 006 dol.~giuigais ir 5 me ta is ka

Tas įstatymas, -Kongreso pri
imtas didžiausia balsų daugu
ma, taikomas daktarams ir ki 
tiems sveikatos ’ aprūpinto- 

■ jams, bet paliekamos mažės-

midt gauna daugybę grasinimų. 
Gauna ir kiti valstybės pareigū
nai, bet ne tiek daug.

Teroristai apgavo>

įėjimo.

narių buvo 300 ir prisirinkdavo ^au ’k’ H'tos grojo šokius.
Našlys

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ ‘
MARUA N0REIKIENĖ

26U8 West St, Chicago, ŪL 60629 • TeL WA 5-2787 
Okfeu, tutlrinkimą* *«r»« rOŪ*t fvalrlv prekių

MAISTAS Ii EUROPOS lANDtLIŲ.

• žymiai daugiau.

i

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERV1CB , 
1541 W. 49Hi S«„ Chicago, 1||. 40629. — TN. WA 5-2727

/

q- Illinois Lietuvių Organiza
cijų Centras 1977 m. spalio 29 d. 
7 vai. vak. §v. Antano parapi
jos salėje, 1500 S. 49 Court Ci- 
eeto, rengia D. L. K. ALGIRDO 
300 metų ir dr. JONO BASANA- 
čidus 50 metų mirties, sukaktu
vių minėjimą. Paskaitos:

D L. K. ALGIRDAS — j. Se
rapinas. . -

DR. JONAS BASANAVIČIUS 
— dr. Palaitis.

Programoje solistas Algirdas 
Brazis. Šokiams gros Ramono 
orkestras. Šalta — šilta vaka
rienė.

Kvietimai pas rengėjus, tei
rautis: 544-3880, 656-2550, 436- 
4540. (Pr.)

HELP WANTED — MaH 
Darbininku Reikia

M. i I M K U S
Notary PvMte

1 INCOM! TAX SERVICI 
4259 S. Maplomeod. Tat 254-7454
Taip pat daromi rartlmaį flntinlv

šymai ir kitokį blankai

' vokiečių policiją

Vokiečių policija buvo įsitiki-— _ . _ *■. w n - t •nusi, kad’ teroristai', nužudę tris 
Schleyerib asmens sargus, laikė 
pagrobtąjį žmogų pačiame Koel

nių nusižengimu (misdeme- 
nor) ir mažesnės bausmės me
dicinos globos gavėjams, ap
kaltintiems Medicare ir Medi- 
caid programų apgaudinėji- 

■mu;
’ akylų sekimo įstaigų, kurių 
iparėiga-sekti perdėtos dakta
rų sąskaitos

Steigiamas visas tinklas

ir opgaulingos
■ operacijos tų frontinių orga-

opgaulingos
* «

J. . — _ įįjgjgįįįįįjįįj

" Jauni šunyčiai daug miega, laka ir žiovauja., Miegas ir maistas 
: tas.

j. t-

Paveiksle matome porą šunyčiu, priklausančiu
* - r 1 > -• . *- *• -fu savininkui

r maistas yra 
Schenectady,

geriausias; jiems va iš
gyvenančia mNi Y '3

k

S«. Halatod CJ»lc*s», I1L 40604. _ TM. 2544324 
V. VALANTfNAS ~~

IZRAELIS VES NAIKINIMO KAR^, JEI 
NEPAVYKS SU ARABAIS SUSITARTIM

Gen. Moiše Dajan ruošiasi taikos pasitarimams;

ATOMINIS DEBESYS
VIRŠUM: IZRAELIO

AVA^HNGTON-^-Preziden- 
to Carterio vyr. pranešėjo spau
dos sektetoriaus įjpranešimu,

■% 'Z . - r J-. . r' - * .

Q Siunčiu-------------- 4oL Naujienų prenumerata^ Fuhfflejtolo
vajum proga paremdamas HetuvUką apeudą.

Q Vajaus proga praiau siųsti Naujienas dvi savaites ausipafi- 
nimuj nemokamai ir be jokių įriperrigojimų.

PAVARD® IR VARDAS ________________________ ______

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
$ešt. 3:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM

Veda K. BRAZDZlONYTf vt "
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629

Telef. - 778-5374

♦ Namų izoliacijai, profesio
naliam plyšių užtaisymui (caul
king), visokiems remontams ir 
pagerinimams, dideliems ir ma 
tiems darbams šaukite

INTERSPACE 
CONSTRUCTION CO.

Tel. 238-5555.

norite kalbėti lietuviškai,
tai šaukite Antaną, tel. 434-1094-

(Pr.)

Jei

WANTED TO RENT
Irtkc butą

ADRESAS
RAMI MOi EKIS ieško nuomoti 4 

kambarius 2-me aukšte Brtdgeporto 
apylinkėj. Skambinti po 6 vaL vak.
T«L 927-7414.

SBtt
■V

Mi
4:

WANTED FOLDER OPERATOR 
SET UP AND FEEDER

Full time 1-st and 2-nd Shift. Good 
starting pay and Company benefits. 
Experience prefered or we will train. 
Must understand Englesh. Western 

' suburb location.
CALL MR. CURREY, 449-2800

Between 9 AM and 4 PM
, —. . , ■ , , i 1.1 .

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

iikviatimal, pildomi pilirtyMa pra-' ... .....J
*

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 ArcMr Av*. 
Chicago, HL 60632. Tai. Y A 7-59SC

no mieste, policija apžiūrėjo 
kiekvieną didesnį namą ir ap
žiūrinėjo visus galimus užkam
pius, bet jie dabar turi pagrin 
dd manyti, kad Schleyeris buvo 
laikomas kitoje vietoje. Prancū- 
zai mano, kad teroristai Schle-

nizacijų, kurių pareiga betur
čiams ir seneliams pagelbėti.

o karo vadai ruošia žydus naikinimo karui ;
WASHINGTON, D. C. — Izraelio užsienio tninisteris Moi-

šė Dajan ruošiasi taikos pasitarimams, o Izraelio vyriausybė ir
karo vadai ruošia izraelitus naikinimo karui, - sako parvažia-

I

BEST THINGS IN LIFE

Atominėse Energijoj Komisija
ir FBI nepasisekė susekti, kad 
Ižraetis būtų- iš JAV pavogęs 
“pagerinto” urano pasigamin-
tiį atominių ginklų arsenalą.

----------------------- 7 y.

yerį tuojau pervežė į Prancuzi-
_ . ... to «• _ •____ J. T*ją ir laikė apleistuose Maginot H 

nijos namuose. Dabar niekas ten
nebegyvena ir priežiūra labai
silpna. Pasieni žinantieji žmonės 
galėjo nurodyti saugias vietas

Maintenance 
Machinist 

Metal Fabricating
Company has opening 
for person with Manu- 

ig Maintenance 
Experience.

factoring Maintenance 
Shop Experience. 
Blueprint reading
required. High school or 
technical school certi
ficate helpful. Good
benefits including 
Profit Sharing. t
For information or 
Interview Call:

681-1880
0 et-KAY

Manufacturing

starting rate, full 
Profit Sharing. ,

Co. 
2700 S. 17th Avė. 

Broadview, Ill.
Equal opportunity employer 

M/F

l;a<1 Frank Zapolis 
UOSVi W.’tSfh St, 

GA 4-8654

STAU 5A1M

A
vIMIUaAMC^

State Farm Life Insurance Company

Didžiausias kailių
pasirinkimai

vlenlnteU
Į fUžtart taUUnfcoką 7^ 

ChlfiM0)* ' ™*i

NORMANĄ
URŠTEINĄ
JeL 263^826 
£ (jataifoa) ir 
' 677-8489 

'(buto)

185 North Wibtah A vaiso* 
2od Hour CUcMOa ID. «0601

\

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

- MAUlMMOt, oaiCACo i, ai.—Wtdnwday' OctouTaJ, 1977

■MLą.

sienai pareiti ir būdus sitaisyti 
apleistuose Maginot linijos ka
zematuose.

_Vokiečiai jau perėmę Barre- 
lonos Algesuro, Bombėjaus, Da
karo, Istmbulo, Mogalisco, Pal- 

Tripolio ir kitus. Vokieti
jos pakraščių sargai jau pradė
mos,

Formoza pasiruošusi 
gintis atomo bombomis

TAIPEI, Form ozą. — Formo- 
zos vyriausybė turi pakankamai 
atomo ginklų, kuriais gali pas
toti kelią įsiveržiančiai Kinijos 
armijai. Formoza neturi galingų 
atomo bombų, bet ji gali gintis 
nuo puolančių Kinijos komunis
tu. Tuo tarpu dar neaišku, iš 
kur Formozos vyriausybė galė
jo gauti strateginiu atomo gink
lu

Kinija taip pat jau turi atomo 
J ginklų. Prieš porą savaičių ki

niečiai išsprogdino galingą bom būdamas New Yorke, padarė ri
bą, bet tuo tarpu neišaiškintą 
kas galėjo atomo bombas duoti 
Formozai.

Vusieji iš Izraelio amerikiečiai. I^am teko kalbėti su Izraelio 
minister™ Ezer Waizmannu, tai iš jo lūpų girdėjo apie žydu
pasiruošimą labai žiauriam karui. Iki šio meto Izraelio kariui 
menė respektavo tarptautinius susitarimus karui vesti, bet 
jam kare Izraelis ves Egipto ir Sirijos išnaikinimo mūšius.

Izraelis nori taikos

su kaimynais

Izraelio vyriausybė tvirtina, 
kad ji norinti taikos su visais 
kaimynais. Su arabais ji buvo 
susitarusi dėl paliaubų ir taikos, 
bet tolimesni pasitarimai var
gu ar begalimi. Izraelis nėra pa
siryžęs daryti jokių naujų nuo
laidų arabams. Gen. Dajanas,

nau-

karas gali labai greitai prasidė
ti. Izraelis turi atomo ginklų.

Vokiečiai rengiasi 
lipti į Everesto

MIUNCHENAS, Vokietija___
Susidarė vokiečių ekspedicija, 
kuri 1978 metais rengiasi lipti 
į Everesto viršūnę. Iki to meto 
visi pasiruoš sunkiai ekspedici
jai, jsigys reikalingų įrankių,

jo darbą čia minėtuose aerodro
muose.

_Visi siūlai veda, kad gerai 
organizuota žydų grupė vogė
uranijų iš įvairių bendrovių ir Į

Bo-saV3^-;yTĄ’.“ekonop.ūiiė-bū.jla- iLaskvoje-iškėlė, kelias to 
iinyfie’^^eUAfrfėrikT’ridri su-vsovietų pramonės .
mažinti dideli nedarbą.” ”Mū- nesėkmes, kurios trukdo visą 
sų-įsitikinimu, tito būdu pi (pramonės vystymąsi, .
giau kaštoutu tuos žmones o . , ,° , ... \ , ... J Sovietu valdžia-įsake planuo-samdyti,net kaip mokėti uz x . ................„J, , 1 tojams suplanuoti ir inzime-jų nedarbą.’.” . .

Runnels vadovaujamas UA-
W lokalas 22 turi 10,000 dir
bančių Cadillac automobilių 
Įnidnėse.

jų nedarbą.’.

turi 10,000 dir-

riams pastatyti didelį katilą de
galams gerinti. Iš paprasto gau- 
namo žibalo jie turėjo kelias mo 

- lekules suskaldyti, prijungti 
prie jų kitas ir padaryti lėktu
vams ir kitoms sudėtingesnėm

‘®as mane liečia, tos investi-l 
gacijos buvo atliktos kompe- 
tentiškai ir nuodugniai”. ~

. - t - ■> -• ' . - ' !

. Povei! žadėjo pasistengti 
gauti atsakymą į klausimą, ar 
Jungtinės Valstybės “tenkina
si tuo, kad Izraelis nepasiga 
mino tinkamos vartoti arba 
sunaikinti atominės kombos” 
Žydų žinių korespondentas pa 
stebėjo, kad tas klausimas iš
kelia atominį debesį
IzraeIio.”

viršiini

Steve Biko buvo sumuštas mašinom reikalingus degalus.
• JOHANNESBURG, Pietų Ąf 

rika. — Kalėjime paskelbęs bado 
streiką 'studentas Steve Biko 
staigiai mirė ir sukėlė didelio su
sij audiniui© Pietų Afrikos juo
daodžių jaūnimo tarpe. Pradžio
je manyta, kad studentas Biko 
mirė iš bado, bet jis jau šešias 
dienas buvo praleidęs be maisto. 
Jis reikalavo perleisti Pietų Af 
rikos valdymą juodaodžiams. 
Buvo padarytas skrodimas ir ras 
ta, kad jis prieš mirtį buvo gero
kai sumuštas. Studento Biko lai 
dotuvių metu buvo nušauti du 
Pietų Afrikos policininkai. Vy
riausybė ėmėsi priemonių pana
šiems dalykams pastoti kelią.

Kalėjime paskelbęs bado
Per keturis metus statytas ka
tilas rastas Ukrainoj, Lisičans- 
ko mieste. Nustatyta, kad prieš 
keturis metus jis turėjo būti 
nuvežtas į Vakarų Sibirą, Oms
ką, kur jam buvo statoma spe
ciali papėdė degalams valyti ir 
gerinti. Pagamintas katilas, vie 
toj Omsko, pateko į Lisičanską, 
1,500 kilometru į'priešingą pu
sę. Teko statyti specialius kra
nus ir krantinę katilui iškelti, 
teko keisti elektros laidus, sti
printi tiltus, kol katilas pateko j 
savo vietą. Tiktai vietoje išaiš
kinta, kad jis skilęs ir padary
tas visai netinkamas tikslams, 
kuriems jis buvo taikomas.

laikraštis pažymi, kad pada
ryti 39 milijonai rublių nuosto
lio tuo Omsko žibalo valyklai 
katilo neatvežimu. Katilo nulie
jimui, išvalymui ir reikalingų 
skylių pragręžimui buvo pada
ryti dideli nuostoliai. Teko mo- 

| i keti darbininkams, naudoti me- 
j džiazą ir darbo įrankius. Į Lisi- 

čanską atvežtas katilas niekam

i

Minesotos, įsisodino senatorių H. H.
Humphrey

— Vokiečiai, prancūzai ir bri
tai susidomėjo Amerikos paga
minta neutrono bomba. Jie turi

- - w —— »-• », c— -fzr • ,

modernių priemonių sunkumams* pagrindinius duomenis apie jos 
nugalėti. Vienas vokietis gydy-’. veikimą bet jiems kainuotų

1 .1.J_____ *1.____ • 1 niniįvii TAuti, 4*i,v.A4*>,

sas galimas nuolaidas. Iki šio 
meto Izraelio kariai prisilaikė j 
Ženevoje sutartų karui vesti tai 
syklių. Izraelis buvo pasiruošęs 
susitarti su kaimynais bet Siri
jos prezidentas tvirtina, kad be 
karo negalima apsieiti. Jeigu 
Sirija ir Egiptas nori dar vieno 
karo, tai jiems teks kovoti visai 
kitokiose sąlygose, tvirtina Iz
raelio karo va.<ai, ruošiantieji 
žydus naujam karui su arabais, 

statulos New Yorke. Jie užden- Izraelis atėmė iš egiptiečių visus 
ginklus ir galėjo okupuoti visą 
Egiptą, bet to nepadarė. Ame
rikiečiai .patarė Izraeliui neuž
imti viso Egipto ir neimti visų 
karių nelaisvėn, šitokiu būdu 
Egiptui buvo lengviau atsigauti. 
Jeigu nepavyktų susitarti, tai

— Atrodo, kad Izraelis parda
vė Formozai kelias atomines 
bombas, kuriomis ji galėtų gin
tis nuo invaziją ruošiančių Kini- 

’ jos komunistų. *

laivų . Dabar Izraelis turi atomo i
bombą ir gali kitiems pardavi
nėti.

— Devyni portorikiečiai 7 va
landas sauvaliavo prie Laisvės

11 Acvm Tf-r» ■»■» »i zs4-11

tojas šiai ekspedicijai paskyrė'daug pinigų, jeigu jie turėtų
350,000 markių. Michel Anders, I Patys tuos suomenis patikrinti

W.Z. . . » ___ A - .A? -ri _ 2________ • t_ 1 ▼ A T To kiti nariai jau yra laipioję Al-i ir nustatyti. Jie nori, kad JAV
pėmis. Prie ekspedicijos prisi- as žinias jiems suteiktų, 
dės ir viena lenkė Vanda Bur-| 
kiewicz. Ji yra pasiryžusi foto-1 
grafuoti lipančius vokiečius.

^£^5
Vėsus, ūkanotas 
Saulė teka 7:05, leidžiasi 6:52

gė statulos galvą portorikiečių 
vėliava. Policija juos nusivedė 
ir pradėjo tardyti.

— Amerikos vyriausybė siūlo 
uždrausti pardavinėti ginklus af 
rikiečiams.

i t

— Sąudi Arabijos karalius isa 
kė užsienio ministeriui iškovoti 
vietą Ženevos konferencijoje 

_Amerikos biržoje vakar palestiniečiams. Jie nebūtinai 
nusmuko didokas vertybių skai- turi būti Arafato grupės.
čius. Ekonomistai pranašauja, ’ ———■—
kad ūkio reikalai negreitai, atsi- _ p^iratas neteko jtaking0
gaus. ir gerai informuoto užsienio mi- 

nisterio Abu Dabi aerodrome.
— Vokiečiai sutiko saugoti 13 

užsienio aerodromų, kėd j juos.'
ridantis prižadėjo abiem 'surasti;

kojos neįkeltų teroristai.

pr»iid«nt»s Cartorts besilankydamas

Humphrey | lėktuvą ir atsivežė į 
Wash ingio ną. Jis liepė sergančiam 
Humphrey pasiimti ir žmoną. Pre-

— Amerikos plieno bendrovių dirba, šen. Humphrey turi viduriv 
v»ij, bet jam pavyko šiek tiek apsi- 

gydyti.i pelnas sumažėjo 75%. vėžį bet jam pevyko siek tiek apsi-

g netiko. Jis nuvežtas Į kiemą ir 
paliktas. Ten jis iki šios dienos 
tebeguli. Reikalas buvo išaiškin 
tas, padaryti apskaičiavimai ir 
prieita išvados, kad neapsimoka 
jo vežti Į Omską, nes jis jau su 
gadintas.

Kelios sovietų dirbtuvės gali 
pagaminti reikalingas didesnes 
dalis, bet sovietų planuotojai 
dar nesuplanavo priemonių tiems 
gaminiams pervežti. Praeis ge
rokai laiko, kol rusai pajėgs pa
sivyti Ameriką. Reikia neuž
miršti, kad Amerika nestovi vie 
toje, bet žengia pirmyn.

fe.



Geu inž. Antano A. Gustaičio minėjimas tras, buv. ramovėnų Q V. ir Či
kagos skyriaus pirmininkas pulk. 
Karolis DabUlevičius. Peržvelgęs 
A. Gustaičio biografinius duome 
nis, pulk. Dabulevičius kiek il
giau apibūdino gen. Gustaičio 
asmenybės kilnumą, jo didžias 
nuopelnus Lietuvos karo aviaci-' 
jai Nepriklausomybės metais, jo 
it.. .t_ tu -1________ -__..tie ?a ir okupantui nepataikau- 
jarči; In kyseną užėjus bolševi- 

! kams lt 10 metais. Apgailesta- 
Įvo. kad jo asmenyje Lietuva ne- 
' tcKO labai genialaus lėktuvų 
konstruktoriaus ir karo aviaci
jos organizatoriaus, pavyzdingo 
kario ir patrioto lietuvio.

Vilnius. Aušros Vartai

. Jaunas inž. Antanas Gustaitis

Pulk. Ananas Motuzas, Lie
tuvoje buvęs vienu iįi aukštųjų 
karo aviacijos karininkų, ir per’ 
16 met’ų tarnybą aviacijoje ge
rai asmeniškai pažinęs gen. Gus 
taitį, savo kalboje nušvietė A. 
Gustaičio iškilimą karo aviaci
jos tarnyboje nuo leitenanto iki 
generolo laipsnio, jo genialumą 
konstruojant garsiuosius ANBO 
lėktuvus, jo pavyzdingą parei
gų atlikimą-būnant karo aviaci
jos viršininku ir iškėlimą IJe- 
tuvos karo aviacijos kokybės 
lygio iki vienos iš geriausių Eu- I» AVAAVkJ £ V A AVA I ~ ~

ropoję. Tolimesnėje savo kalbo-1 laikraštis užtrunka
ję pulk. Motuzas apžvelgė ir 
įvertino Gustaičio sukonstruotus 
ANBO lėktuvus, nuo I-jo iki 

: VIII-jo, ir pailiustravo" mūsų ka 
Į ro aviacijos struktūrą, t. y. pas

š. m. spalio 16 d., 4:30 vai. jaus įsteigėjas ir savininkas St. kirstymą grupėmis, eskadrilėmis 
p. p. Balzeko Lietuvių Kultūros Balzekas ir., o atidaromąjį žodį ;r į į 
Muziejuje įvyko gen. inž. Anta- tarė kuratorius K.Baltramaitis.
no Gustaičio- -portreto į teikimo Iškilmių programai vadovavo E.
iškilmės ir jo mirties 36 metųj Jasiūnas. Jis savo trumpame žo- miai papasakojo savo prisimini- 
sukaktuvių minėjimas. Nežiū
rint tą dieną įvykusių gausių 
lietuviškų parengimų, mažos mu 
ziejaus patalpos buvo perpildy
tos svečiais. Jų atsilankė apie 
70. Minėjimo dalyvių tarpe, be 
birutiečių, ramovėnų ir kitų-sve 
čių, dalyvavo ir gen. A. Gustai
čio našlė p. Bronė Gustaitienė 
su jauniausia dukra Elena.

Iškilmes atidarė pats muzie-

Inž. Vincas žmaitis labai įdo

dyje paminėjo, kad apie gen. mus iš jaunystės laikų Mariam- 
Gųstaičio mirtį — nužudymą polės gimnazijoje dar prieš I-jį 
balševik-ų kalėjime— (nužudy- Pas. karą, kur jam teko kartu 
ths 1941 m. spalio 16 d.) žinią mokytis ir net tame pačiame kie 
iš Amerikos Raudonojo Kry-, me gyventi su busimuoju gen. 
žiaus dukra žurnalistė Rasa ga- j inž. A. Gustaičiu. .Dar gimnazijo 
vo tik 1968 metais. Gen. Gustai- i je mokydamasis, A; Gustaitis pa 
čio atminimas buvo pagerbtas į sižymėjęs nepaprastai-matema- 
vienos minutės susikaupimu. tikras šachmbtistas," ‘šaportinih-

Toliau žodį tarti buvo pakvies kas. Antanas savo mokslo drau- 
tas buv. Vilniaus miesto burmis gų tarpe buvęs TabaU mėgiamas

r

Liberation’s woman.

-V&-

your future. And in America’s, tod* 
So buy United States Savings fends.

Molly Pitcher loved her husband.
So much so, that when he went into herd* 

during the Revolution, she did too. Right by his side.
Then one day, while loading cannons, he was 

lolled by a British bullet.
Molly knew the time had come to take 

stock in her country. So she picked up 
where her husband left of£ And when 
the smoke cleared, America had a

Today, when it s time to take

buy U.S Savings Bonds.

I

E BonA krtewt B wftrfcf
(4h* tne Snt year). Last, stolen or destroy®
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ARĖJAS VITKAUSKAS

IM
Keistų pasitaiko •skelbimų!

štai, limpa jau akys, noriu 

rankose, nes pamačiau nekasdie 
nišką seklbimą.

ir gerbiamas, nes buvęs paslau
gaus ir draugiško būdo.

šio minėjimo proga E. Jasiū- 
nas buvo surengęs fotografijų 
ir dokumntų parodą, susidedan
čią iš 4 didelių rėmų. Dviejuose 
rėmuose yra pavaizduoti svar
besnieji gen. Gustaičio' šeimos 
gyvenimo momentai, jo veikla 
karo aviacijoje, ANBO IV-jų tre 
jukės skridimas aplink Europą 
1934 metais, ir kt. Kituose dvie ' 
juose rėmuose yra pavaizduotas 
jo-konstrukcijos lėktuvų į- nuo 
ANBO I-jo iki VIII-jo, fotogra
fijos ir brėžimai, ši paroda mu
ziejuje bus išstatyta • iki gruo
džio mėn. vidurio.

Po šių kalbų, p. Br.. Gusraitie- 
nė savo, ir šeimos vardu padė- 
kojo. visiems kalbėtojams, atsi-. 
lankiusiems svečiams ir vieš-: 
nidinš,' ir SL Balzekui. jrj įteikė 
geii‘ inž.' A. Gustaičio portretą. 
'Portreto apačioje yra labai reikš 
mingas karo istoriko pulk. K. 
Ališkausko paruoštas įrašas:

“Generolas inžinierius Anta
nas Gustaitis. Lietuvos Sakalų 
Sakalas 1898-1941. Nuolatos tar 
navo Lietuvos karo.aviacijoj e. 
1928 m. Paryžiuje' baigė aukštą 
ją mokyklą ir įgijo aviacijos 

“Gyvenime nusivylęs, jaučiąs 
save našlaičiu, norėdamas suda
ryti sau tikrą gyvenimo džiau
gsmą, būsiu tikru tėvu mergai
tės vaikui, kurį tėvas yra visiš
kai palikęs ir kurio motina no
rėtų jam tėviškos globos. Dėl su 
prantamo nesmagumo, tokios 
mergaitės prašau rašyti, kol iš
siaiškinsime, su kokiu nors slap 
tu adresu Pasui Nr. 617 Kaune”.

Tas skelbimas man įstringa 
galvon ir su mintimis apie jį už 
miegu.

Žinote, yra tokių sapnų, kurie 
ištisai, arba iš dalies vaizduoja, 
tai ką mes ir nemiegodami ži
nome. Štai, aš sapnuoju, bet ži
nau, kad tai yra tikra, jog moti
na kadaise neaiškiai kalbėjo apie 
senus laikus, jos motinos nupa
sakotus. Esą, Šiauliuose buvo 
laikai, kai viduryje turgavietės: 

1 pastatydavo pine gėdos stulpo 
nusikaltėlius. Tai buvo kažin ko 
kie laikai, kai už nuodėmes, baž 
iiyčioj išpažintas, liepdavo kai 
kam nugarkaulį pi ūkiu perpjau
ti. Tiesa, ir nesapnuodamas visą 
tą neaiškiai girdėjęs. Tai yra tik 
tai mums kažin kokių nežinomų, 
neišaiškintų laikų aidas.

Motina yra kalbėjusi, kad 
prasiradusi mergaitė tuomet bū 
davo pririšama viešai’ prie gėdos 
stulpo ir paskui nuplakama. Nuo 
plakimo ją galėdavo 'išgelbėti 
tik koks nors vyras, kuris priė-

konstrukcijų inžinięriaus-Miplo-{jes uždėdavo. mergaitei 
ma Nuo 1934 m iki 1940 m. j ant
pabaigos buvo Lietuvos karo]
aviacijos viršininku; Sukonstra-] Nutrūko mano sapno pirmoji 
vo ir pastatė keletą .įvairaus ti-1 dalis, pasimaišė kažin kas iš va- 
po lėktuvų, pavadintų ANBO I kare skaityto skelbimo, vėl nut- 
vardu, kurie buvo.labai , patogūs i rūko ir prasidėjo keisti, nematy-
____ *1  1   • T 1 TV _ 1      T O rvaldyti skraidant. Pagarsėjo Lie 
tuvoje ir užsienyje, kaipo inži
nierius, lėktuvų konstruktorius. 
Bolševikams okupavus Lietuvą, 
iš kariuomenės buvo atleistas. 
Dirbo Kauno Universiteto sta
tytos fakultete kaipo docentas.

1941 m. kovo ‘menesio bu
vo bolševiku suimtas, išvežtas 
j Maskvą ir pasodintas į kalėji
mą. 1941 m. spalio 16 d. gen. 
A. Gustaitis buvo sušaudytas”.
Pats pulk. Ališauskas labai ap 

gailestavo, kad dėl sunkios ligos 
negalėjo asmeniškai šiame minė 
jrme dalyvauti.

Be portreto, Balzeko muziejui 
dar buvo įteiktas ir gen. inž. A. 
Gustaičio biustas, .1974 metais 
pagamintas akulpt. P .Aleksos 
ir išleistas Am. I jet. Aero -klo

ti, senoviški vaizdai.

Plačioje turgavietėje daug 
privažiavusių medinėmis, nedirb 
tinai lenktomis pašliūžomis, ro
gių. Marguoja ryškių spalvų — 
raudona, žalia, geltona, ruda pirš 
tinės, tokios pat ploštės. Storos, 
ilgos, tamsiai pilkos milinės, vy
žos ant kojų. Ant iškeltų į viršų 
jienų, krūvos atvežtų parduoti 
rėčių, rogėse daug medinių klum 
pių ir šaukštų, statinaitė svie
to, varškės, grietinės, vaškas ir 
medus koriuose ir atskirai. Vai
kštinėja minia ir trypia sniegą 
rogių tarpuose. Turgus pačiame 
įkarštyje. Klegesys, triukšmas, 
derybos. Atskirai toliau varinė
ja parduodamus ir mainomus ar 
klius. Sunkiai apsitutuliavusos 
sėdi rogėse tutulės ir dėdienės 
ir kai kurios šaltyje užkandžiau 
ja. Ant nugaros apsikrovęs visą 
vyžų kalną nešioja pėsčias par
davėjas. Dera žmonės šiurkščiai 
padarytus ir kėdes, ritinėja ap
žiūrėdami, iš karklų vytelių ir 
iš šiaudinių storų virvių pintus 
“doklus,’ - šienui gyvuliams neš
ti ir javams, į didelių ąsočių pa
vidalo, pilti.

Toli, viduryje turgavietės, su
sibūrė vyžos ir milinės. Ištuštė
jo aplink susibūrimą esančios 
rogės. Nubėgo visi kažin ko žiū
rėti. Pakilo ir iš tolimesnių ro
gių moterys ir varškėtą duoną, 

(Nukelta j 5 psl

Pd visų šių iškilmių p. Br. 
Gustaitienė visus dalyvius pak
vietė Kavutei ir skaniems už- 
kandžiams. <’

Gen. A. Gustaitis buvo pami
nėtas ir lokaliniuose amferikie- 
čių laikraščiuose. “Brighton 
Park-McKmley ’ pfk Life” spa 
iio 13 d. laidoje, pirmame pusią-; 
pyje įdėjo gen. Gustaičio nuot
rauką prie ANBO VIII, su trum 
pesniu straipsniu.' 'Gana ilgą 
straipsnį apie gen» Gustaitį pa
talpino “Back of the Yards” lai 
kraštis spalio 12 d. laidoje.

IMILIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Taisias

1) kam yra teismo atimtos teisės, išskyrus tuos at
vejus j kai tos teisės buvo atimtos dėl politinio nu sikal- 
timo,

2) kas yra nubaustas už vagystę, sukčiavimą, svetimo 
turto pasisavinimą, vogtų daiktų pirkimą arba slė
pimą, kyšių ėmimą ir kitus nusikalstamuosius darbus, 
kurie plėšia žmogaus darbę, jei nuo to teismo sprendi
mo nėra praėję 5 metai,

3) kam'yra pradėta kvota ar tardymas įtariant pada
rius; tokį nusikaltimą, už kurį gresia ^teisių atėmimas, 
arba tokį, kuris nurodytas 2 punkte

4) kam teismo paskirta globa, S/z .
5) kas balsavimo metu laikomas suimtųjų .na

muose. •. . . • •. . , »
- 2 - .
Liaudies atstovu gali būti renkamas Lietuvos pilie

tis, suėjęs rinkimų dieną ne mažiau kaip 21 metus am
žiaus. ••• •% • ’ .

Negali būti renkamas, kas neturi teisės rinktu
*• ' . 3. ■

Kiekvienam trisdešimt-penkių tūkstančių gyventojų 
skaičiui renkamas vienas liaudies atstovas.

Liaudies atstovai renkami apygardomis. f"
Apygardos nustatomos šio įstatymo priede.

5. . ■ r . y - ■
Renkamų kiekvienoje apygardoje - liaudies atstovų 

skaičių nustato ir paskelbia Vyriausybės Žiniose Vyriau
sioji Rinkimų Komsija. ; ; ' :

Jei apygardos gyventojų skaičių padalinus iš. 35,000, 
lieka didesnė liekana kaip 20,000, tar jai pridedamas dar 
vienas liaudies atstovas. 1 ■■

6 7:':'’
Balsuojama apylinkėmis. -

- *■ "U -‘ *«-V**4fe* i*4*i 5

Balsuojamąsias apylinkes mustato .ir feafeūpjąipjĮor 
:siųs būstus apylinkėse nurodo Vidaus i.jRėikąbį 
steris. -* -• PjtfiRWifadrrs ••

• ■ vi.’-usį ''4
. t/'ie -Įbii R

Balsuojama 1 diena.,-rv y,.-
Balsavimo dieną skiriu Rešpubli^čš • PrėzlS&Htd#/T x
Respublikos Prezidentas i: gali balsūojamąjįB -laiką 

pratęstl- -pratęsti.
II. RINKIKŲ KOMISIJOS ^- - <

• < ’ • į ■ ■ - -

. 8’ ■ ■ •- ' • ••

Vyriausiąja Rinkimų Komisiją sudaro pirmininkas, 
jo pavaduotojas ir. trys nariai. . •. < •< .

Komisija veikia ligi pasibaigiant kadencijai Seimo, 
kurio rinkimams ji skirta. v- .

Komsijos pirmininką, jo pavaduotoją ir narius ski
ria Respublikos Prezidentas,. Mmisterio Pirmininko, pri
statymu. .

9. ■ . I

Vyriausioji Rinkimų Komisija, prižiūri rinkimų 
tvarka, duoda rinkimams tvarkyti nurodymus, srendžia 
skundus dėl apygardų rinkimų komisijų -nutarimų, ir at
lieka kitus šio įstatymu jai nustatytus darbus,

- .10-. - -
Apygardų rinkimų-komisiją sudaro pirmininkas, jo 

pavaduotojas ir trys nariai. Juos skiria Vyriausios Rin
kimų Komisijos Pirmininkas.

Apygardos rinkimų komisija prižiūri rinkimų tvar
ką apygardoj, sprendžia skundus dėl apylinkių komisi
jų nutarimų ir atlieka kitus šiuo įstatymu jai nustaty
tus darbus.

Apylinkės rinkimų komisiją sudaro pirmininkas, jo 
pavaduotojas ir trys nariai ' .

Komisijos pirmininką ir jo pavaduotoją skiria apy
gardos rinkimų komisijos pirmininkas.

Komisijos narius pasirenka apylinkės rinkimų ko
misijos pirmininkas. Juos tvirtina apygardos rinkimų 
komisijos pirmininkas. - . • _ .

13.
Rinkimų komisijos posėdis yra teisėtas, , kai jame 

dalyvauja pirmininkas arba jo pavadutojas ir bent du 
nariai. ‘

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKilfiS NAUJIENOSE



Romanas "Sauja skatiku0 - komunizmo propaganda 
4.. r ’ j”*.* '“V / y *• ;

Kada "Marksas su Engelsu i-uo rijonai atspausdino ir platino 
Šė dirvą pasaulio. Tėvoliueijai: ir maldos patalpose, nes tas ro- 
siekė i'eA'pInieįjos priemonė- manas yra pašvinkęs komuniz- 
mis, komunizmo siūlomu “yo- mo įdėja, žalojantis jaunimo 
-ju” pavergti pasaulį, tam natų moralę, šmeižiantis lietuvės 

• doįo ir šlykščIaiLsias prieinortes. motinos dorybės vardą...
Vienas iš Markso ir Engelso į>a-j . Už šiam pornografiniam r<>- 
sekėjų Max Stiroer, Vokietijpje man ui, kaip vienam iš geriiu- 
mokytojaudamas vienoje mer- šių paskyrimą premijos kaltė 
gaičių -mokykloje, kur jaunos teikia premijos skyrimo komi- 
mergaitėš buvo auklėjamos pa--sijai ir jos pirmininkui V. Va
gai tradicines dorybes ir gero lertui.
jlgnio. J.^kteį- ^K' SdrĄerį . Yra neįsiraizdunjanias įv,.. 
-praėjo atvirai .skelbti kad tra-kis ka<)a nlfo gimtasis kraS. 
dtcinfct dorybės tarp klUro tr ,y- • yra niarksisli„io k„.
Ihn* susivaldymas_ tarėtų Ijlb munizm<> lietuviai
panaikintas, nes -tos- dorybės 
kliudo tikrajaį laisvei. pasireikš
ti. Be: toį tikrno jaunas mergai
tes kas įkelbia nekaltybę, k^ip 
dorybę. yra pats tapęs religinio 
ipakrikimo; auka.j Max Stiriier 
tikslas: buvo i•jaun0mi< skelbti 

Tokias.: DeniOraiLas šlykščias 
įdėj as;: nės-žmpi kad be mora
ls jaunimą yra lengviau įtrauk 
ti į komunizmo skelbiamą “ro- 
į’ž’v-;;i 

o: Tačiau. Max Stirney. skelbia
mos.idėjos -sukėlė baimę ir šu-.
;sTrūpinįmą tarpgarbingų.-vpkiėr 
ĮČių; ir tokibs/marksistinės stir- 
nėrinfe skelbiamos šlykščios idė 
'jas : vokiečių Jbuvo' pašalintos; iš 
mergaičių’- mokyklos’. Taigi, 

3marksisiąt: buvo,Į pasišovę j!au 
1843-4 metais vokiečių jausimą 
morališkai<■ sužliigdyti, bet -jų 
Sėkla 'neprigijo dkf šiolei. i . 
. Ir šis “Draugo” premijuotas 
Kazio Almeno romanas “Sau
ja skatikų” yra šlykštus ir augš- 
■čiausio ląipsnio pornografinis, 
zaiojąntiš' tėvų auklėjamą jau-: 
ninią .pagal senas lietuyių gero 
elgesio ir dorovės tradicijas ir 
taisyklės,; kaip padorūs vokie
čiai pradėjus tokiai šlykščiai 
šteinerinei '— marksistinei idė
jai. įrašireįkšfi' jaūnif mergaičių, 
m okykįoje, ■ vieningai protestuos 
dariri i pašalino tą. šlįkštybę. 
Tąip 'dabar yra tautinė pareiga 
tietiiviams vieningai protėstųo- 

;fr prieš Kazio' Almeno romaną 
^Sąpja jSkatikų”x nežiūrint, kad

persekiojami, tremiami į Sibirą 
vargo darbams ir lėtai mirčiai, 
dvasiškiati baudžiant už mo
kymą dorybių ir tikėjimo, mo
kytojai metami iš tarnybij už 
religijos praktikavimą, tuo tar
pu Tėvai Marijonai, būdami 
laisvoje Amerikoje, kuriems 
negresia jokia baimė, prade
da su sovietiniu žiauriuoju ko
munizmu bendrauti. Toks el
gesys išniekina didvyrius parti
zanų žuvusių dėl Lietuvos išsi
laisvinimo iš Sovietinio okupan
to, kapus. Išniekina Romo Ka
lantos kapą, kuris protestuoda
mas, prieš baisų Sovietinio ko
munizmo žiaurumą okupuotoje 
Lietuvoje susidegino, šaukda- 
ųias Lietuvai laisvės- Išniekina 
Lietuvos vyskupus: Matulionį, 
Reinį, Borevičių, (Ramanauską 
įr šimtus kunigų, kurie buvo 
Lietuvos okupanto nužudyti už 
ihokymą gyvenimo tiesų, reli
gijos,'kurie skiepijo idėjas būti 
žmogus sau.

Išniekina Nijolės Sadūnaitės 
drąsų pasiryžimą 1974 m. Lie
tuvos okupanto teisme, teisia
mai už LKB Kronikos platini
mą -— teisme pareiškimą. “Aš 
esu- teisiama už KB Kronikos 
platinimą, kuri kovoja prieš fi
zinę ir dvasinę žmonių tironiją. 
Reiškia, aš esu baudžiama už 
tiesą ir .meilę žmonėms. Kas 
galį būti gyvenime svarbiau, 
kaip mylėti žmones, jų laisvę ir 
gėrĮję’’.! L f -

jei toks porno- 
Jgrafinisp Tonianas kaip ‘Sauja 

premijuotas

RugiapjūtėMIKAS ŠILEIKIS

8

išgauti knygų rinkoje

poMį i® psl. Kaina $1.50.

So. Halsted Sti, Chlcaro, m. WW8

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
. . Klekrien** lietuvi*, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis,'privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
či* suminėtu knygas gailina užsisakyti Naujienose.

. - Jww KwflmkH, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei-

JŪ4SM Kapcčlnskatr IŠEIVIO DALIA. Atstmlnimal. Išeivio Dalia 
m aatūralT anksteAdųju atHmiuimų tąsa. Tai yra Amerikoje bejsi- 
nrtaačio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai illu- 
rtrotte. 900 paL Kaina 7 doL

aKAfrilTBS IBPŪDtlAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* LIETUVO*. 
Ąaterė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose 
Catpėdote Ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
jato* ffrdėjo Ir fcnonėa pasakė. 05 paL $1 JO. Yra taip pat

M. towSdco/ SATYRINIS NOVtLtS. Genialaus rusų rašytojo 
tt satyrinių novelių 1» pusk kaina 32.
’ v 67 Kurą!**, K1LIONA | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au-

J . FrW. F. tokeritlta, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRVOŽAL 178 p*L dokumentuota ictorlnė studija apie prūsų likimą.

VtoCM žemelHe. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PA RAITU M.

< NAUJIENOS!, 1799 to HALSTED ET, CHICAGO, ILL. 40MB 
arto dtoakan* Ir

ir gerbėjai pasveikinti jį jo (artojas pas duobę ir kip sznekė- 
igimtadienio proga. J. pagerbi jo vilkui: ha, ha, ha, vagie, pri- 
(me svečių dalyvavo virš dvide-! lipai liepto galą; isz czion neisz- 
išimt tsmenų. Jų buvo iš Cicero,' eis:, asz tavę užmusziu!

Na, tik nejuokavok, ge- 
neuž- 
szios 
savo 

manę

Chicagcs ir kitų vietovių. Nors \ 
ir neilgam jubiliatą aplankė ir; ; . z,- j • ras dėdukai’ nekorok irpasveikino dr. ir p. Giedraičiai.,t, j * 1 muszk, manęs, asz nuoJubiliatas buvo apdovanotas gra i - , . • .•L___ .__ 'dienos prižadu pat?r;yti

nelabą gyvenimą, iszlelsk 
iszduoXs, pasakė \iikas,

— Galvažudis, vagis ir silk
elius moka gudrei meluoti, jam 
negaliu tikėti, ir tu nealtesėsi 
savo prižadėjimo: velyg, asz la- 
vę užmusziu, nevertas esi gy
vasties! pasakė artojas.

Asz jau isz tikros szirdies 
kalbu — saulė, mėnuo, visos 
žvaigždės ant dangaus tegul bus 
liudintojais, kad asz teisybę kal
bu- Asz niekados ir niekados 
tamistai mažiausio galvijėlio 
nepalydėsiu; asz prislegiu pasi
taisyti, o už griekus papildytus 

szaknęles žolelių

L'iomis ir brangiomis dovano- 
■ mis. Iš jų minėtinas, dailiai nu- 
' pieštas ir gražiai įrėmuotas, Kau 
Ino mie to odelis paveikslas. Ju 
I h'lirta s veikindamas kelių šei- 
<my vardu, paveikslą įteikė I)o- 
nela:čio lituanistinės mokyklos 

. direktorius mok. širkus. Jis pa- 
Į brėžė, kad tas miestas Lietuvos 
I Nepriklausomybės laikotarpy vai 
Įdino labai svarbu vaidmenį. Vi J 
sų dalyvių nuskambėjo harmo
ningas ilgiausių metų jubiliatui. 
Buvo įteikta, nepaprasta šešio 
liktojo šimtmečio, Lietuvos vy
tis. Raitelis raudoname dugne- 
dugnas lyg skydo formos ir ypa 
tingai meniškai išdailinti jo

buvo per premijavimo vertini- į 
mo komisijos neturėjimo nuo
vokos apie romano žalą jauni
mui ir bendrai ir žeminančios 
lietuvės motinos garbę, pasireiš
kus asmeniniai ir per spaudą | 
protes-tai romaną Marijonai ga-1šeštadienį Kultūros Centre įvy-

’ Įėjo „sulaikyti pardavinėję, • o!b"
susidariusias išlaidas būtų Tė- Klevelando studenčių vokalinis 
vai Marijonai surinkę iš parapi- 
jonų. Kadangi to nepadarė, ir
dėlto kyla samprotavimai, kadi šokiai, grojant Rimo Kaspučio
— ____ __ ...   _ . --v ee e . • T-* «

vai. Kultūros Centre Kariuome
nės minėjimas su pamaldomis 

’ ir akademija. Rengėjai: ramo- 
■ venai, šauliai ir birutietės.

j A. Sukauskas

Trumpai

— Spalio mėn. 29 ,d. 7 vai.,

ko balius. Meninę dalį atliks

ansamblis “Nerija”. Vadovė Ri
ta Čyvaitė. Po meninės dalies

“Romantika” orkestrui. Rengė
jai Lituanistinės mokyklos Tė
vų komitetas.- ’■

— LB ruošiamas koncertas 
su soliste Violeta Rakauskaite 
iš Vokietijos.

Agitpropo” diriguojamos. Į lapkričio mėn.
tūros Centre.

-— Lapkričio
Kultūros Centre Įvyks Kultūri
nį 'titeratūrqĮs poplietė, ruošia 
Kultūros klub&s.

katalikų dienraštis ■ “Draugas” 
yra išslydęs iš Marijonų rankų 
ir kontrolės ir kad jį tvarko ir 
redaguoja kaž kokios tamsios, 
viešumon nedrįstančios pasiro
dyti jėgos, gal net ir komunisti
nio “

Bendrai paėmus, pornografi
nio romano “Sauja Skatikų” 
“Draugo” premijavimas ir Ma
rijonų atpaudinimas ir išpla
tinimas sudaro negarbę ne tik 
Čikagos Tėvams Marijonams, 
bet ir vašiems dvasiškiams.

Džiugu, kad prieš “Draugo”: 
premijuoto,1 Kazio Almeno pa-: 
rašytą pornografinį romaną 
“Sauja Skatiku” dienraštyje 
“Naujienose’’ pareiškė protes
tą: kan. V. Zakarauskas, Sibiro 
tremtinys J. Kreivėnas, red. Gu
delis, teisininkas P. Stravins
kas, Sofija Palionienė, Delfiną 
Tričienė, V. Prūsas, J. šmote
lis, Jonas Kavaliauskas, K. Pa
kalnis, Mykolas Survila, Lietu? 
vių Spaudos klubas, Sandara, 
Reg. B-nės Marquette Parko

Koncertas įvyks
5 d. 8 vai. Kul-

mėn. 6 d. 12 vai

12 
po-

Detroito naujienos
i — Lapkričio mėn. 20 d. 
’vai. Kultūros-Centre įvyks
litinė popietė su paskaitomis: 
svečias iš Čikagos Dr. Vytautas 
Meškauskas, tarptautinė raida 
ir Lietuva, Dr. Kazys Karvelis 
— disidentų veidui uo ir inž. Al
gis Zapareckas — lietuvių Įtaka 
Amerikos politikoje.

— Lapkričio'mėn. 2 d. 12:30

valdyba, A. Repšienė ir t. t.
. ^pžiugii, ka<^‘dienrašt« ‘'Nau
jienos” . leido savo puslapiuose 
pasisakyti lietuviams prieš por
nografinį “Draugo” premijuo
tą Kazio Almeno parašytą ro
maną “Sauja Skatikų’ ir už at
spausdinimą šio romano skai-1 
tytojairis 3 puslapius susipažini- 
mui apie romano “vertę’’. Tik 
bendromis-pastangomis ir pro- 
testais bus sutrukdytas darbas- 
pornografinei spaudai!

J. šarapnickas

Michiana, Michigan
Liepų gimtadienis

Prie gražiai pageltusių ir pa
raudusių rudens medžių lapų, jau 
kioj Michigan© ežero pakrantėj, 
Michianoj, Stasys Liepas savo 
rezidencijoj atšventė 60 gimtadie 
nį

Danutė ir Stasys Liepai, gy
venantieji Ciceroj, III., prieš me 
tus Įsigijo gražią nuosavybę Mi 
chianej;> . ’.;,

■ S. in;. 16-dieną susirinko -drau

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį, senus fe 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžių sąrašas. Knyga* 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

1739 So. Halsted St, Chicago, IIL 60608

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS, 
Dr. A. J. Guss»n — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, li^aanflus’lWW 

metų Įvykius, Jablonskio Ir Totoraičio jaunu dienu ir susi- 
i-frpinlmą.  $3,00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra,'sveikata" ū £ražf>.
$xoe 
3Z00

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ______ -
Minkštais viršeliais tik ___________________-

Dr. A. J. Gws»n — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONAS.
Kelionės po Europą įspūdžiai Dabar tik 

Galima taip pat užalaakytl paštu, atsiuntus č»k| arba monay ordarf, prla 
nurodytos kainos pridedant SOc. persiuntimo Išlaidoms.

3X00

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. B0608
—LL1- U. I "I _ ■ ■ ■ ■ IPM Hill limn I HUIMJIWW

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikte. 156 psL

minkšti viršeliai_______________________________ $2.50
2. J. Augustaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO ATr

SIMENIMUS, 36 psL, minkšti viršeliai —— ___ $1.50
3. Vincas žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai_____$2.00
4- Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 

minkšti viršeliai, 52 psl. $100

1739 So. Hsleted Street, Chicago, Illinois *0608

kraštai. Atrodo, svyruoja ąžuo- pakutavoti;
lo ir mirtos lapų mišinys. Viršų grausziu ir jeigu tik žuvelę ka- 
je skydo karūna, o tos karūnos 
vidury mažas kryželis.

Svečiai, p. Liepienės, buvo pa
vaišinti lietuviškai skaniai pa
gamintu ir gražiai išpuoštu mais 
tu ir kavute. Dalyvis

\ da pasigavęs suvalgysiu. Dova
nok man, dėdukai, pasakė vil
kas.

Prisiega Vilko

Vilkas labai daug sykiu pa 
griebė tai avutę, tai verszi 
tai kumeliuką, iszpustyjo kai-j 
menę artojaus. Artojas iszka- 
sė duobę ant to tako, kuriuomi 
vilkas ateidavo jo galvijėliu gau
dyti.

Vilkas įsmuko i duobę. Atėjo

Artojas patikėjo kalbai vil
ko ir iszleido jį isz diiobės. Vil
kas eidairias j girę per lauką ar
tojaus pamatė baloje meitėlį 

’ besivolojant. Sustojo ir teip 
pradėjo kalbėti: tas purvinąs 

1 yra vanduo, o tas gyvulis yra 
! [Ja'ižuvis, man jį tinka pasigauti! 

j Užpuolė ant meitėlio, papjioyė 
jį ir priėdęs nutimpino į girę.

Teip kožnas piktadėjas už
laiko prisiega.

(Pamokslai Iszminties ir Tei
sybės. 1906 m. 3-čia laida). ..

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ ?
Alekso Abrose mygą aprašanti paskutinių 90 (1863-1959) _petų 3 

Chlcagos lietuviu gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kains |
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. s

Knygoje aprašyta pirmas Chieagen atvažiavęs lietuvis, pirmo*--j 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
nySos, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 J 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiaįai ir 314 veiklesnių žmonių biografl- s 
jos. Duoti dokumentai kataSEšku, socailistimų, laisvamaniškų ir į 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- į 
kai ir kt.

Norintieji ils knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki xrb* Money | 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir pasiųsti:

1735 So. Halsted Sk, Chicago, IIL 50608

iTaupykite
pas mus

dabar

• <

Pas mus taupom! jūstj 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. r

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša .si

VERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais. ‘ . TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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vienam mėnesiui

Subscription Rates: i
In Chicago $30.00 per year, $16.00 per [ 
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ft vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais

Bronius Kviklys, marijonų pasamdytas -dienraščio 
politikai vesti, vakar parašė straipsnį “Knygas, degi
nant sudegė tik . popierius.’ Jis aprašinėja, kaip sovietų 
matinės tarnautojams rusas moko muitinės tarnybon 
stojusius latvius paimti atvežtas knygas, o vėliau jas 
sudeginti. Į Sovietų Sąjungą, kaip žinome, knygos už
drausta įvežtu Sovietų valdžia ir propagandos agentū
ros gali išvežti tiek knygų, kiek tiktai norį, tuo tarpu į 
Sovietų Sąjungą užsienyje spausdintų knygų negalima 
įvežti. Rusai muitininkai prie sienos knygas konfiskuo

Taip atrodo Marquette Parkas rudenį

ADOLFAS TAUTAVIČIUS 
i

į; >pkure«tę, d«tv<> wHikti tyrinėji-

(Tsfikffs) ‘ į
Kryžiuočiai 'tas žemumų sritis 
radę menkai apgyventas Ir len-1 
gvaij as paėmę Jų nuomone,’ 
kryžiuočiai ’ be pamato kaltina/ 
mi už šių sričių nujokojimą.1 

* Žemaičiai-lietuviai buvusių miš ‘

tytos Kuršo vyskųgystės „ribos.

Pralaimėjęs Žalgirio mūšį, Kry. 
žiuočių ordinas buvo priverstas 
grąžinti Lietuvai žemaičių že-1 
mes. Tada ir prasidėjo ginčai dėl 
žemaičių gyventos teritorijos ri
bų. Ordinas įrodinėjo, kad že
maičiai Nemuną siekė tik tarp'kų teritorijoje vėl įsikūrę tik NV' 
Nevėžio ir Dubysos, kad jų že- Į a. viduryje —antroje pusėje, kaf 
mės vakaruose nepriėjo net iki “pagerėjo klimatas”.
Jūros upės. Kaip žinoma, Vytau- Į Mokslininkai 'neprieštaravo' kaf 
tas reikalavo visų žemių iki Bal, bininkui A. Saliui, apie 1950 m? 
tijos jūros. •]priskyrusiam žemaičių Šiaurės

Ginčą dėl žemaičių buvusios . vakarų kampą (nuo Midijos žio-į 
teritorijos ribų po 1920 m. vėl čių iki Tverų, Loukės ir’Kuršė-į 
pradėjo įvairūs mokslininkai. Inu) kuršiams- Šitoks ^požiūris da 
Kai G. Heinrich-Mortensen tei- bar yraįteisintas -vosuome baltų1 
ginį, kad nedroviai ir skalviai genčių teritorįjas iki XHI a. vaiz‘ 
buvo prūsai, lengvai priėmė K. Iduojančiuose žemėlapiuose. MiJ 

I Būga ir vėliau kai kurie kiti 
'tyrinėtojai, G- ir H. Mortensen 
nai ėmėsi įrodinėti žemaičius gy 
venus tik nedideliame žemaičių 
aukštumos plote. Tas plotas, .ku
rį XIV a- pabaigoje žemaičiai

■nėtą žemaičių kampą A. -Sa]ys: 
priskyrė kuršiams, pasirėmęs tik- 
?XII a. vidurio ir antrosios .pu
sės (Kuršo .vyskupo ir Livonijoj 
ordino pretenzijas keliančiais (dof 
kumentais, kuriuose, dalijantis' 

gynė nuo kryžiuočių, pagal G, {tarpusavyje žemes, surašytos- 
ir H. Mortensenus, visada tik ir 
buvęs žemaičių gyvenamas, XIV 

ja. pabaigos ribos atitinkančios 
ir XIH a. vidurio ribas. Jos nu-

' sistovėjusios apie XII a. pabai- 
.|gą, .kai, pabrogėjus klimatui, iš

mų dauguma /žmonių išsikėlę..
patarimų. Kviklys paleido insinuaciją, kad .tiktai rusai ■ pajūrio ir Nemuno slėnio žemu- 
knygas degina. Nebūkite rusai ir nereikalaukite, kad mi? dauguma .žmonių išsikėlę, 
lietuviškos knygos būtų deginamos. «

i jiems tuo momentu,žinomos gy-' 
vęnvietės.

Skaitant kai kuriuos vokiečių- 
ištorikų darbus apie kuršių, ir . že 

-maičįų teritorijas, susidaro įs-r 
pūdis, kad -Kuršo .vyskupystė bu 

■vo kažkokia ypatinga. Atrody
tų, kad, prieš įsteigiant rlią vys-

‘f

sudarant ir tjų .ribas nustatant, 
nebuvo žiūrima jokių gentinių 
sričių nėi Prūsijoje, nei ’Livoni- 

’ joje. Todėl reikia manyti, kad ir
1 Kuršo 'vyskupystė nebuvo rien 

kulšių gyvenama.
- ,

©riešingai -vokiečių .istorikų 
daliai, noręj ašiai podytį, kad že
maičių gyventi plotai 'buvo kuo 
mažiausi ir mutolę .nuo Baltijos 
jūres, kai kurie .tyrinėtojai, jem 
damiesi .XV a. pradžios ginčo 
medžiaga jr kitais .duomenimis, 
ėmė įrodinėti žemaičius gyvenus j 
iki pat Baltijos jūros. z

XIII—iX-V a. dokumentai yra 7 
ne-gentinių teritorijų ar etninių f 
klausimų aprašymai, o'Visai kas 
kita ’Todėl iš jų suriku susidary 
>ii iki XIII a. vidurio ’buvusių 
genčių !ir ’jų teritorijų vaizdą. 
’Rašytinių šaltinių-faktus-reikia 
•papildyti archeologiniais *ir )ling 
vietiniais duomenimis.

. -r ’ * ’ * Zlt . i * » *

Pastarųjų metų archeologiniai 
kasinėjimai parodė, kad žemai
čiai ’mūsų -eros »T-'tūkstantmečio

•a. mirusiuosius laidojo medagin 
tus iškastose duobėse, o ne pil
kapiuose. JDeginfiniai kapai 'iki

•—’XH amžiajaj (kapus .buvo tde-Bet tarp lietuvių ir rusų yra-didelis-skirtumas. Ru- tektyvinio romano lankai suleškėtų ir nurūktų -dū*
4 ' " ‘ ‘ tĮdama memaža žalvarinių -pąpuo |, sai atimdavo iš knygos savininkų jiems nepageidaujamas' 

knygas, jas konfiskuoja ir degina. Tuo tarpu lietuviai
mate?

;' Kiekvienas ’lietuvis,sienio mutininkams, tokio patvarkymo jie laikosi, jei ku
ris užsienietis, susižavėjęs “kultūrinėmis pakaitomis”, 
vykdamas į sovietų imperiją, ryžtasi nuvežti pažįsta
miems užsienyje spausdintą kokią knygą.

Kviklys, insinuacijų meistras, savo įžanginiame ap
rašinėja, kaip caro laikais lietuviškos knygos buvo ieško
mos, gaudomos, o vėliau deginamos. Jis turi drąsos pri-; 
minti, kad tos pačios politikos laikosi ir rusų komunistai. 
Knygos nepatiko carų administracijoms, knygų bio ir 
dabartiniai Rusijos ir sovietų karo jėgų pavergtų tautų 
valdovai. Knygas degino ir Vokietijos naciai, bet tai 
menkniekis su tais deginimais, kuriuos^ ^atlikdavo caro 
žandarai ir dabar daro įvairūs sovietų'valdžios pareigū
nai. Jam buvo reikalinga mesti mintis, kad knygas degi
no savo laiku naciai, o.rusai degino jas anksčiau, degina 
jas ir šiandien. Niekas kitas, anot Kviklio, daugiau kny
gų nedegino, kaip rusai.

Kviklys labai gerai žino, kad Chicagos, o dabar jau 
ir visos Amerikos ir net Kanados lietuviai kalba apie 
marijonų išleistą “Saują skatikų”. Draugo admi
nistratorius rankas trina, kai kas užeina ir paprašo 
“Saujos skatikų’. Jis duodą “Saują skatikų”, o į stalčių 
susižeria saują dolerių. Tai laikinai gali būti geras biz- 
niis, skatikus keisti į dolerius. Bet kai žmogus, už skati
kus sumokėjęs dolerais, knygą paskaito, tai jį apima 
pyktis ir pirmiausia jam kyla mintis, kad tokią knygą 
reikėtų sudeginti. Juo didesnis žmonių skaičius tą knygą 
paskaito, tuo didesnis lietuvių skaičius ją pasipiktina. 
Ilgų metų patalikai marijonams pataria tos knygos-dau-’
giau nepardavinėti ir ją sudegintu Visi supranta, kad Draugo skaitytojams, kokios idėjos ir mintys pasiliktų, vėjas išnešiotų ’ir faktą, /kad,pasimetu jnąrįjonai J)uvo 
nei Kvikliui, nei marijonams nemalonu klausyti tokių Jeigu visi šio nelemto kriminalinio, ar anot (Barono, de- padarę klaidą ir premijavę ^pornografinį veikalą. , .

salų (antkakliu,:apyrankių, (ivai | 
rių .segių ir smeįgtųkų). ©augę

vijų į
knygų iš marijonų neatima. Lietuviai nenori knygų de- lskatikų” (išimtį reikia padaryti Draugo jnoflegatowi - ir jyipqarw j žemgalių ir skal ■
ginti. Jie nori, kad patys marijonai, atspausdinę netiku- Tėviškės Žiburių redaktoriui, nepaminėjusiems 4io wėi-’ •
šią knygą, ją sudegintų. Lietuvia inori, kad patys mari- kalo-gražių idėjų, bet jį'pagyrasiems), nusistebi, Ikaipilai-.
jonai savo pagamintą knygą sudegintų. Marijonams 'tai svajame pasaulyje ,kas nors galėtų tokį romaną'parašys
nebūtų naujas dalykas. Prieš kelis metus jie .sudegino kaip vertintojai, galėjo jį/pakaityti apačių
vieną dienraščio numerį. Jie pamatė. Jcad jų .redaktorius siu, ir -kaip marijonai, meskaitę, galėjo d^kį -Baifbą 'Misti; 
padarė klaidą, išėmė iš apyvartos, surinko dar užsjliku- dki šio -mėto katalikų 'bažnyčios ąt^pvai jjasisakydavd 
sius egzempliorius ir sudegino. Ir gerai padarė. Blogą prieš pornografiją. Prieš žodžio -tarti -nevengdavo lietu-y 
idėją skelbiant laikraštis geriau sudeginti, negu leisti į’viai .'kapelionai ir vikarai. Ptoiėš ją ipasisak^Wp 
apyvarta. • • 1 \ J /. . talikai amerikiečiai. .Kartais jie vieninteliai -kovodaiwi

Kiek teko kalbėti su lietuviais, jie-nekalba apie kny- ^moms leidimus -duodamus valstyljef ’̂bno^jšu.^iaąri'

ir knygų lentynose. ’Iki šio mieto nežinome nei vienoj a.;šoąr-

gintt Jie nori, kad patys marijonai, atspausdinę netiku- Tėviskės žiburių redaktoriui, nepaminėjusiems -šio wei-

rūsiais kariais nei ai d ujo žirgų, 
„tačiau vyramsJJsąfitųs dažnai

.zemaicm.sen^iji

,gų deginimą. Jie nekalba apie atspausdintų.knygų degi-, 
nimą. Jie nenori svetimų: knygų deginimo, -bet jie norį;
.kad patys vienuoliai--ją sudegintų. Tai didelis skirtumas/katalikiškos knygų leidyklos,, 4^1 būtų Jjęsive 
tarp Kviklio aprašomo knygų deginimo ir -lietuvių -pa
geidaujamo “Saujos skatikų” sudeginimo: -- ■

Kviklys eina dar toliau. Jis aiškina, kad knygų de
ginti neverta. Kai degini knygas,, tai, sudėta tiktai .po-, 
pierius, bet idėjos ir mintys, kurios knygoje yra,atspau-’ 
sdintos, pasilieka. Minčių ir idėjų niekas megali sude
gintu Jas gali nustelbti . šiandien, bet jeigu jos bus geros; 
tai rytoj jos ir vėl išplauks į paviršių ir veiks žmogaus 
protą, jo širdį ir, pagaliau, visuomenę.

Sutikim, kad marijonai, paklausytų Jiętūvių, .paga
liau, kad jie paklausytų lietuvių katalikų,. atkreiptų dė-. 
•mesį į lietuviškų parapijų klebonus, paklausytų nuošir- 
•desnių katalikų veikėjų, imtų ir sudegintų‘likusius “Sau
jos skatikų“ - ekzempliorius.

.nografįja. Jeigu katalikams reikėdavo (pinigų, tai jie
davo ubagauti,,pinigų prašyti pas tikhmius ’ir ’ metikiiH 
ičus, bet jie -niekad -neleido-pornografinių Jeidimų. t|

Mūsų marijonai, atsiskyrę nuo bendro Amerikoj 
katalikų jud^imo,mitarėIbūti’Kitokį,
ir išleido pornografinį romaną, "bet jie sumokėjo ‘tufe-V^^^ 
.tantį dolerių .už tokių romanų rašymą. Pornografinis’ 
romanas griauna lietuvišką šeimą, niekina buvusius Die-’ 
tuvos valstybės tarnautojus, natūraliu skaito jaunimo 
tvirtinimą ir niekais paverčia visą.Amerikos -lietuvių-vL 
-suomeninį darbą. - . .

Marijonai ,degindami‘“Saują skatikų“, --sudegintų , 
visas šias idėjas, .kurias komunistai per 35 metus melą-; 

galėtų Kviklys paaiškinti gingai skdlbia apie 'lietuvius. Kartu -su puslapių -dūmais

T

ji įį mokė .brųlįąi Wright,, pir- J 
-mieji pakilę; jerilvę-savo gamy- 
bos lėktuvu. Jis jpadėjo rsuda- 
ęy|i „Panamos kąnąlp gynybos, 
-plbnūš, pradėjo vežioti laiškus/* 
lėktuvais Jr įsteigė skraidančius^ 
patrukus': kovai prieš mSkųg 
gaisrus.

-^-/Amerdikbje gaminti gink-

blagai, ir kai jo akivaizdoje apie jas "kalbėdavo, tai netiesos, jis nekentė jų ir žinojo kad toki pasakoji- ką bekalbėtų.zJįBflu svHikūiejo įjr kalbėjo apie tai, kaip ’ 
jas vadindavo Įtaip: .. ‘ T

• — žemutinė rasė!
Jam rodėsi," kad karčiu patyrimu jis pakanka

mai išmokytas, kad vadintų jas, kaip patinka, bet 
visgi be “/žemutinės >rasėS*’ jis negalėtų nei dviejų 
dienų pragyventi. 'Vyrų itarpe jam būdavo nuobodu,- 

... ... are pagal <oave, ssu jais js tbuvo nekalbus, šaltas, bet
Kalbėjo, kad kr i.i.inėje pasnodė naujas asmuo, būdavo ,moterų ttarpe, ,tai jautėsi laisvai ir žino

dama su šuniuku. Dmitnjus Dmilnčius -Gurovas, jau <ąpje au gonris kalbėli ir kaip save laikyti; ir 
dvi savaitės gyvenęs Jaltoje ir papratęs čia, taip pat (nel .wlai jomis jam buvoilengva. Jo išorėje, cha^ 
cnė interesuotis naujais asmenį n is. Sėdėdamas 'P^|;rflkteEvję, jo ^uroje buvo kažkas palrauk-
viljone pas Verne, jis matė, kaip krantine praųjoi - <
jauna dama, neaukšlo ūgio blondinė su .berete; pns-j 
Yui ją bėgo baltas špicas.

Ir paskiau jis sutikdavo ją miesto sode dr skvere, 
po keletą kartų per dieną. Ji vaikščiojo -viena, vis sir 
ta berete, su baltu špicu; nieks nežinojo, 1 
jinai, ir vadino ją įprastai taip: dama'su šuniuku.

,‘Jeigu ji čia be vyro ir pažįstamų, — samprota- dosi mielu tir lengvu muolykiu, padoriems žmonėms,’ 
vo Gurovas, tai būtų ne pro šalį su ja susipažinti.“ cSPaė .maskviečiams, sunkaus judesio, neryžti ogiems*

Jis dar nebuvo keturiasdešimties, bet jau turė-j neišvengiamai -užaugo nki pilno uždavinio, neįprastai 
jo dukterį dvylikos metų ir du sūnus gimnazistus. _l( „ . . „ . „ v, f ----
apvezdino anksti, kai jis buvo dar antro kurso stu- jsu visokiu nauju susitikimu su jdomia moterim ši/ 
dentas, ir dabar žmona išrodė pusantro karto vyrės- (patyrimas kažkaip iš atminties išslvsdavo, ir norėjo-' 
nė už jį. Tatai buvo moteris aukšta, su tamsiais an- si gyventi, ,ir viskas atrodė taip paprasta ir juo-' 
takiais, tiesi, reikšminga, solidi ir, kaip ji save va-|kinga. į. ' 4
dino, mąstanti. Ji daug skaitė, laiškuose nerašė dvir-l jr -karią, vakarop, jis pietyje sode, o daina? 
itjoĄ-' .............................
o jis slapta kiikė ją netolima, siaura, negrakščia, jos 
bijojo ir nemėgo būti namie. Jau seniai pradėjo būti 
jai neištikimas, i 'ikimybės nesilaikė dažnai, ir. ma
tyti, todėl apie n:Meris atsiliepdavo beveik visados

A. ČECHOVAS
Iš rusų kalbos vertė Jonas Valaitis

DAMA SU ŠUNIUKU

lauš, nepagaunamo, kas rpdleųgdavo prie jo moteris, 
viliojo jas.; jis (tatai žinojo, ar jį patį kažkurį jėga: 
tiraukė .prie jų.

(Daugiakartis /patyrimas. Iš tikrųjų karius paty- 
kas rimas, seniai jį išmokė, kad visdk$ suartėjimas, ku# 

ris iš pradžios taip maloniai įvairina gyvenimą ir ro*

jį| sudėtingo, ir padėtis galų gale virsta slegiama. Belį

o ir vyrą vadino ne Diiiitrijų, o Dimitriju, su berete neskubėdama ėjo, kad 4niinftų gretiną sla^
lą, Jos išraiška, eisena, suknia, šukuosena sakė jam, 
kad jinai iš padorios visuomenės, ištekėjusi. Jaltoje 
pirmą kartę ir viena, kad jai čia Inuobodu. . . Pasa4 
'kojiniuose apie vietinių papročių nešvarumą daug

mai daugeliu atveju sukuriami žmonėmis, kurie pa- keistai nučwiedta jjūi^; wjtijfiuoibuvo alyvų žiedų spal-1 
tys-nuodėmingai elgtųsi, jeifu mokėtų; bet kai da-(vos, tokios’/jjiiriJ^tos iir Silins, iir ant jos švito aujtsi- -. 
ma atsisėdo prie gretimo stalo per tris žingsnius nuo ’nis mėnulio onioians. IK^bęjo J^iie tai, kaip tvanku ^po ■' 
jo, jis prisiminė šluos pasakojimus apie lengvas per-.kaitrios dienos. ^Gurowas .pąpasakojo, kad jis m^k- 
gales, apie išvykas į kalnus, -ir gundanti mintis apie’vietis, pagdl rs^imokdliriima *filologas, bet tarnauja - 
greitą, pralekiantį ryšį, apie romaną su nežinoma banke; kažkada ruošėsi dainuoti privatinėje operoje, 
moterim, kurios nežinai nei vardo, nei pavardės,/betanetė. Maskvoje turi du namu '(t>,išjos jisču-l
sjaiga užvaldė jj. . ' /žinojo, kad ji užaugo Peterburge, bet ištekėjo S., Jiur s

Jis maloniai paviliojo prie savęs špicą įr,ka ltasdi<pri- .nidtus gyvena, kad ji išbus .Jgltųje .dar ^>ie .
ėjo, pagrasino jam pirštu, špicas suurzgė. Gurovas dr ipes ją .atvjtks josios-.vyras, Anris itaip (pat;

pagrasino. y
Dama pavželgė į jį ir tuojau nuleido akis.

i— Jis nekanda, — pasakė ji ir paraudo.
— Ar galima jam duoti kaulą? — ir krii ji

.giama/i linktelėjo .galvą, jis jualoniai paklausė: — 
Ar -seniai Jūs teikėiės .■atvykti <į -Jaltą?

— Dienų .penketas.
Į — -aš jau antrąją .savaitę baigiu.

Truputį patylėjo.
— Laikas .eina smarkiai, o tarp kitko (čia 

nuobodybė! — pasdkė Ji, j jį nežvelgdama.
•<— Tatai tik .įprasta kalbėti, kad .čia nuobodu/ 

Gyveno pilietis kur nors .Beleve ar Žizdre — Ir įjam 
nenuobodu, o atvyks čion: — “Ach. nuobodu! ach,* 
dulkės-" Pagalvoji, "kad jis iš Grenados atyyko. <

Ji nusijuokė. Paskui abudu tylėdanfi $ęsė P'e" 
dus, kaip nępažįstanri; bet po pietų išėjo greta — ,ir, 

prasidėjo juokaujantis, lengvas pokalbis žmonių, 
laisvų, patenkintų, kuriems vistick, kur beeitų, apie

Vėl u.ūori ipailsoti. Ji niekaip me^alėjo ipaftMkiati, .kur tar- 
j nauįa jogos vj ras, — -gubernijos ^valdytojo, ar -guljer-

tokia

niijos žemietijų savivaldybėje,‘ir tatai jai pačiai Ibu- 
-vo juokinga. 1r sužinojo <dar Gumvas, 'kad jų .vadina 
Anna Sergejevna.

Paskui -savo ,mimejyje jis .mąstė ^pie jų, .apie |ai, 
<kad oyt ji, itikuiausiai, susitiks su <įuo. ffiaip ♦tatf h®ti. 
'Guldamas miegoti, jis jtts/iuiinė, tkad Ji Wr Mdjp Ne
seniai buvo institute, mokėsi lygmdi <taĮp, "kaip Nabar 
'jo -dttktė, prisiminė,/kičk <flar nedrąsos, fkaiųpuątumo 
buvo jos Juoke, p4ueke?y su .Depąžįstąmų, — tur |>įį- 

,lti, -tūtai rpkmią 'J<ačlą {gyvenime Ji buvo svieuą, lakioje 
aplinkoje, tkai nfž jos teina iriį ijų -šilini,-irįkalbę «ujja 
liktai nu 'Vienu tikfdu.AkMSie ji sagoti .neįHpėti, P^sj- 
•mine «Jis ^įos ploną, šllpną Hcdklą. -gražias pilkas 
akis.' . . " ‘ ’ į/

,aW į r
“Visdėlto joje yra kažko jtrbu^ilgfi, — ,pagahiQ- 

jo Jis ir ėmė migli"’

TBib *fl«nigiBtf)

B —Naujlanoa.'CMeago —"rhnrs8ay,T>etdb«r-



Rex.: Gi 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą Jei n^at- 
P'liepia, skambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

GY RYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal su si tarimq

HR. R. G. BALUKAS 
A..UIERIJA IR MOTERŲ UIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 S«. Pulaski Rd. (Crowford 

Mo..cal Builtflng). Tol. LU 5-4444
P -ima ligonius pagal susitarimą. 

*ei neavS.uep.a, sKamointi 374-buo4

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 <

Fox Valley Medical Center ' 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

D,L PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medienoj direktorius 

19*8 S. Hanheim Rd, Westchester, IU 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tel.: S6z-27z7 arba 5d2-2728

Lietuvos Nepriklausomybės laikais 1937 metais Kėdainiuose

Prasistūmė Rastinis pro aps
tojusį būrį ir mato, privedė mer 
gaitę prie juodo stulpo, priėję 

kuria užkandžiavo, padėjusios, jPr*e jos'žmogus su ilga virve, ri- 
luskubėjo į būrą. S ša- Ant ro^ill rykščių

— Vedai... -. t— nuaidėjo per didelė grįžtė padėta... ;
visą turgų. —— Veda!. ... • Į bet mergaitės sermė- 

Tai visi iš anksto žinojo, ka- 
lin ką veda prie gėdos stulpo, 
viduryje turgavietės pastatyto.

Mergaite prie gėdos.
Atkelta iš 2 psl.)

Bernas suėmė buvusį šieną, įė 
jo f rogių pirmagalį, perkėlė va
džias, atsisėdo ant rogių krašto, 
pasilenkęs, iš kito krašto, paėmė 
x>tagą.

— Ke-e-'.ią!__ — timptelėjo
bernas vadžias ir, pro susirin
kusią tą pačią minią, rogės iš- 
vatmvo.

Pripuolęs prie rogių girtas ber 
irs, prikišęs arti, prie važnyčio
tojo, snukį, suriko:

Neštvėrė Rastinis. Botagas, 
<o rankejė, per akimirksnį atsi
dūrė kotu į priekį...

— A ai! — smūgis įveidą nu
vertė paklydusį girtuoklį...

— Savo žmonos aš neleisiu už 
gaulioti!... —kirčiuodamas, sau 
naciam balsiai tarė važnyčioto
jas.

Arklys mėtė sniegą iŠ po ka
nopų. Girgždėjo vienos ir rogių 
dalys Rogės bėgo kaip vejamos.

Iš tikrųjų, jas lydėjo žvilgs
niai, kol rogės išnyko už kelio 
pasisukimo.

I Kai regės išnyko iš akių, ku-

kosėjo jauni bernai, burbtelėjo 
seniai. Rastinis vyriškai priėjo, 
pastūmė budelį: į šalį, paspyrė 
koja į šalį virvę, paėmęs užtrau 
kė mergaitei sermėgėlę atgal arrt!
pečių .ir, greitai nutraukęs nuo Į protą elgeta ištarė: 
savo kaklo ryškią margą ploštę, 
užmetė jai... '. Kažin kas giliai
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Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

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

ateina į mus Dievui leidžiant, mūsų naudai. Žinokime, kad Tas. kuris rody
damas savo meilę, priėmė mus. suteikė mums dali 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, 
niekinimuose, varguose, persekiojimuose ir priespaudose dėl Kristaus”.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į 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

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

: gėlė atsegta, galva be skarelės.
plaukai išdraikyti, akys užver- atsiduso, šone sužvengė keli ber 
ktos, ■ skruostai purvinai raudo-. nai ir net mergos. Pažvelgė vana 
ni..? Tylėdama priėjo ji prie go akimis iš po nusvirusių plau- 

. minioj e paliktos tuščios vietos kų Raštinis į kvailių būrelį, grie 
aplink stulpą, sustojo, akis nu- ,bė, prišokęs prie rogių, rykščių. Padėjęs glėbelį šieno .arklini

nuėjo ir Rastinis, bernas iš ^u~ i leidusi tyli, į šalį nepasižiūri... j gniūžtę ir paleido i besijuokian- 
zininkų, išjiž šiąulių ežero Biti-( _ Verkia, nabagė! — pasi- Čius:
nėlio. x j girdo iš moteterų tarpo. Į — Užsikimškite burnas, gyvu

DR.LE0NAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

’ - Vai. antrad^ l—4 popiet, 
■ ketvirti. 5—7 vaL vak. 

n f Of.so teiti: 776-2880 - 
Rezidencijos tetef.: 44S-5545

Oil

— Tik.tu neužtruk ten, —
greitai -namo važiuosime!■. -.. —: 
tarė nueinančiam .sūnui pasili
kusi rogėse senute. - -- - 
- -------Tepasigaili- -vargšo- stulpi-
linko šiandienL— šhabžėjo jos 
tėros lūpos.'-ą-»’ ' r •

- Mergą pavainikiu, mer-y nams gėdQS ceremoniU; nuty. 
tą su pavainikiu prie stulpo ri- 
W.-— išgirdo Rastinis į milinių 
>ūrį priartėjęs!

_ Rykščių paleistuvei, — at- liai I..,../,.
sūiepė kitos. # | • žmogui su virve nebeliko kas

Rastai sird^s užuojautos vfe
uernimi užvirė. Mergaite nema- _ ...., iv- uguuxii uz, s nkęs. Rastinis apėmė globojan

čiai mergaitę dešine ranka ir da
rydamas kelią^per nesiskirstan- 
čią minią, nuęjo savo rogių link.

Tyliai, net'akių nepastačius, 
sutiko senutė rogėse savo sūnų.

tyta, iš nežinomo kaimo, bet jos 
‘akys tokios liūdnos... o Jos kūdi- ‘ 
kio tėvas gal čia pat kur ant ro
gių pasistiebęs žiūri, gal ber-

VYT. TAURASk
PtŲ gydytojas ir chlRurgas S . 

ipecJMOTERŲ liųosf 
^''Ofisas 2652 WEST 59th STREET

-TfiUP. . Tel. PR .8-1223
-■/ OFISO VAL.: pirm., astrad., trečiad. 

ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

^7, u,, u1 nįiBJĮĮ r -į—. -'cf. 'X._!L_n ,.

• Kažin kas karšto nuėjo per šir

OBTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. ban
dažai. Speciali pagalba kojoms, 
larch Supports; ir L t.

2850 West 63rd $t. Chicago. |ĮI.,6062$ 
Telėf.j PRosųect 6-5084

I << Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A 

2443 WEST 63rd STREET 
Telfonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Dristiių 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oafc Lawn 
Tel. 499-1318

gėdos . stulpo .gelbėti. Jau buvo 
laėmę į gėdos stulpą pristaty-, iais 
i, bet karšti prikalbinėj'imai pa f 
’ėjo palenkti sesers su vilioto ją, 
tad imtų, ją žmona ir gėdos ne- 

’’eistų. Irstai buvo, norėta -seserį 
nrie. gėdos stulpo pastatyti,.— 
sako : • - -? . . ■

. Galės - suvedžiotojas, prie 
gėdos'stulpo ateiti ir savo ploš- 
dę -jai ant kaklo' užmetęs ją na
no, kaip žmoną, neplaktą, gau
ti!...

Šiaip taip nuo to išgelbėjo. Bet 
iko brolio ir motinos širdyje ka 
žin kokio neiškentėto skausmo, 
ižuojautos, žmonėms prie gė
jos stulpo. .

’ėdamas rodo...
—.Sesuo!.. . — dingtelėjo Ras ■ 

tinio galvoje mintis. — Mano še 
šuo taip pat būtų žmonių žodiš
kų: iešmų smaigoma buvusi... 
Vargše moterisL. Kenčia vie
na už patikėjimą meiliais žode-

Kai žmogus su virve rankose 
numetė ją ant sutrypto sniego' 
ir sučiupo temptai nuo mergaitės |bus gerai ! 
sprando sermėgėlę, pasigirdo iš 
apstojusios minios balsas:

— Praleiskite mane! Greičiau, 
praleiskite!...

Iš minios, vyžuotas ir tiesus, 
su atsegiota milinės krūtine ir 
be kepurės, su išdraikytais plau 
kais, išėjo bernas Rastinis,' iš 
tolo šaukdamas:

— Sustok, žmogau!... Aš imu 
ją sau už žmoną!...

Sužiuro minia, kažin ką išsun
kė pro lūpas kelios bobos, nusi-

Leidimai'— Pilna aparauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tat. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
radijo šeimos Valandos 
Visos programos ii W0PA, 

1490 IdL A. M, 

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 0:30 
vai. ryto.

Vedėja Aldona Daukus 

Telef4 Hemlock «413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO. ILL. 60429

— Tau, berneli, visas gyveni
mas klosis!...

— Na, nusiramink, martel!... 
_  ramino Rastinienė palaida- 
plaukę, kurios galva tebebuvo po 
jos kailiniais prie krūtinės.

_Nuo-o-oL . . — ragino ber
nas arklį. Rogės girgkdėjo ir ne 
šė visus tris nuo juodo gėdos 
stulpo į baltus laukus.
Kaunas 1933 m.

r 
■t 
į

. Nieko nesakydamas, bernas, len 
gvu pastūmėjimu pastūmė, mer
gaitę prie motinos. Prapliupusi 
gaivališku ašarų upeliu, puolė 
mergaitė prie senutės, įgrūdo 
galvą į jos kailinius... Tylėdama 
•senutę ėmė glostyti jos .palaidus 
plaukus. — .. . .

— Neverk, balandėle, viskas

3 Sausinusia vieta visame pa
saulyje laikoma ne Sahara Af- 
rikoje, bet Atacama dykuma 
Čilėje. Joje veik nebūna Ketaus, 
o. Calama miestelyje visai ne
būna. . Drėgniausia vieta yra 
VVaialeale kalnynas Havajuose. 
Per metus ten vidutiniškai pei
lyje 460 colių, o rekordinio drėg
numo metais buvo net 624 coliai 
— po pėdą lietaus kiekvieną sa
vaitę.

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4805-07 So. HERMITAGE AVENUE
Teu: YArdi 7-1741-174!

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

IN
M

V
V

M
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MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

Pranešame giminėms, artimiesiems, draugams ir pažįs
tamiems, kad praeitą penktadienį, spalio 21 dieną, Austra
lijoje, Melbourne — Altonoje mirė

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. IJTUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

• Kiekvienai japonų šeimai 
tenka dviejų laikraščių prenu-! 
meralos.

IEVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
TeleL: GRovehfll 6-2345-8

DR. VALTERIS DIDŽYS
Velionis 1896 metais buvo gimęs Mažojoj Lietuvoj, karo 

- metu pasitraukė į Vakarus, o 1949 metais išvažiavo į Aus
traliją. Palaidotas spalio 25 d. Australijoj, Altonos kapinėse.

Paliko nuliūdusi duktė Rūta Didžytė-Vasauskięnė ir du 
anūkai: Kęstutis ir Mindaugas Vasauskai, Amerikoje.

Australijoje liko nuliūdusi žmona Liuda, sūnus Min
daugas Didžys ir duktė Ieva Didžytė-Arienė.

Še'ma prašo geru žodžiu prisiminti velionį.

Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKST8 TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Golden Dessert For
PERKRAUSTYMAI

Duktė Rūta Vasauskienė

M

5 or 6 fresh
California nectarines

K eoy brown sugar, packed
5 tablespoons rum
1 package (IM ovnees) 

bwttmcoUh flavor pudding 
i and pie Alling mix
1 Cut 1 or 3 nectartoes from pits and chop to measure 2 cups. 
Mix with brown sugar and 2 tablespoons of the rum. Prepare 
puddint mix with milk according to package directions; corer 
with waxed paper to prevent “skin” from forming. ChllL 
Sprinkle gelatin evenly ovėr cold water; cook over low heat, 
storing imtfl mssotved. Remove from heM; afir la chopped 
nectarines and combine with pudding, mixing thoroughly. In 
a small bo<l, beat Whipping cream until soft peaks form. With 
rubber spatula, gently fold into pudding mixture. Turn into 5 
cup rtof moM; chill until flrm. Meanwhile, slice remaining 
nectarines from pits; marinate in remaining 3 tablespoons 
rtm. Tb serve, unraoW ttog onto round serving, plate;1U1 cen- , 
ter with rum flavored nectarine4 slices and garnish with sprigs

^Nectanne Rum Rin^ is a shimmering, richly flavored 
golden dessert accented by crimson bits of fresh California 
nectarines. Perfect for easy summertime living, it’s made by 
blending creamy butterscotch pudding witfi whipped cream 
that Is spiced with rum, and then chilled id a ring mold. To 
serve, simply nrmold and fill the center with slices of fresh 
nectarines that are lightly flavored with rum. Garnish with 
sprigs of mint.

NECTARINE RUM RING
Milk

2 envelopes f2 tablespoons) 
unflavored relatin
cup cold water

14 cup whipping cream
Mint sprigs ,

NARIAI;
Chicago*
Lietuvių
Laidotuvių
OireKtorią
Associacijos

m

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

LAST YEAR IfiSO 5CMOOL- 
AGS CHILDREN BETWEEN 
THE AGES OP 5 AND 14- 
WERE KILLED BY MOTOR 
VEHICLES IN THE IKS- 
Charles m. haves, 
PRESIDENT cr THE CHICAGO 
motor club, asks drivers 
TO Be ESPECIALLY alert 
rOR CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL IS IN SESSION _

. BUTKUS - VASAIHS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, UL Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArde 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlirinia 7-6672
tl028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, iT. 974-4419 

--------- - 7 ~ ------ .

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: TAnU 7-1911

NAUJIENOS, CHICAGO t, ILI--------Thursday, October 27, 1977



Sėkmingas SLA 3 apskrities suvąžiavimas
Si/ 'tetų spalio (October) t Viola Staiiy—pinnnrinkė, 

16 dieaą, Lietux ių Piliečių sa-į Janas Drasutis—vičej iriu., 
kje 1721 Jane St., Pittsburgh, Helena SlanŽauskas — Z?i- 
Pa., įvvko visų SLA kuopų kovic 2 vicepirmininkė, 
esanči: Vakarinėje Pennsyl-i Jurgis Žilinskas — ^rotob> 

3- lų sekretorius, 
su-Į Gertruda Dargienė 

• su sekretorė.
pie-| Elzbieta Žilinskienė — iždi

ninkė.
Iždo globėjais —A. Maciu- 

Ona Buleviėienė ir Ju-

finan-

SLA Narys

va unijoje ir priklausančių 
čiam apskričiui, delegatų 
\ a z i a vintas.

S’jvažiavim ». 3 vai. po 
tų i;tidaiė Apskrities pirminin
kė Viola Sinkunaitė-Stany. Su- i 
vLŽiaviinas buvo skaitlingas ir licnė 
susirinkusieji p įdarė daug nu-j liana Comply, 
tarimu, kurie bus naudingi] 
Susi Dieniji nuli. - 1 ----

Visų kuopų delegatai pabrč; pAGERBS ŽUVUSIUS 
ze reikalų gauti naujų narių, o1 
taip pat, vienbalsiai, nutarė*' L K. V. S. “Ramovė” Chica- 
surengti keletą parengimų irį gos sk. ramovėnai drauge su 
visą nuo jų gautą pelną skirliJD. L.K. Birulės'Draugijos Chi- 
kuopų delegatų nuvežimui į; cago$ sk. birutininkėmis, Vė- 
SLA Šeimą, kuris 1979-tais meĮ linių proga, rengia gedulingas 
tais, Įvyks Clevelande, Ohio.

Finansų raportą išdavė iž
dininkė Elizbieta Žilinskienė 
ir finansų sekretorė Gertruda 
Dargienė. Iš išduotų raportų 
paaiškėjo, jog apskritis gerai, 
finansiniai, stovi, ir kad savo pamokslą pasakys kun. Jonas 
lėšomis paremia tautinius bei 
kultūrinius liet, darbus.

SLA prezidentas Povilas P. 
Dargis pasakė labai Įdomią kal
bą, liečiančią naujų narių Įra
šymą. Jis pavyzžiais nurodė 
koks yra lengviausias ir pato
giausias būdas naujus narius įį jus, kritusius už Lietuvos lai-
S tįsi vienijimų įrašyti.

Ateinantiems metams išrink
ta sekanti apskrities valdyba:

pamaldas,- š.m. lapkričio mėn. 
2 d. 7 vai. vakare, Tėvų Jėzui
tų koplyčioje, 5620 So. Clare
mont Ave., Chicago, Ill.

Gedulingas pamaldas atna
šaus ir tai dienai' pritaikytą

Borevičius', S.J.
Po gedulingų pamaldų jų 

dalyviai ,su uždegtomis žvaku 
temis vyks prie Laisvės Kovų 
paminklo, ten pagerbs: kūrė- 
-jus-savanorius, karius, šau
lius, partizanus, .visus kovoto-

svę ir nepriklausomybę, miru
sius artimuosius, išeivijoje ir 
okupuotoje Lietuvoje.

Birutininkės, ramovėnai, šau-

QT A SU!W | z 41 LH
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SLA — jau 80 metę tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių frateroalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri-yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerly kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra Ir saugL Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją ApdraudąEndowment Ii> 
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdrandą* 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams,

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišku KLUBŲ ir draugfjp na
riams. Uz $1,000.00 aktidentalės'-'apdraudos mokestis $2.00 
I metus. X . - ■;

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysi!:

101MCA
307 WIST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

■ NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint ta sukaktį, gerbiant pirmojo 

Ainenxos uetnvių oteunšUo steigėjos bei lietav»ko« spaudos pirmu 
aus Ir atliekant bttlnaa pareitai amžteam lietuvybė* ifllkinral tb’ 
Mimu XiujientI pUtinlnw fijwu

<AUJHM0S Mrtaf Stovi |y kcneii Lktaror tr MTerftw IWrrfw 
saidxmcM Ir MtidėdiMat f Modėrlnf su »kup<nttif v Ifilk

RAUJTKNO3 palaiko Tisai lietusių demetra tinea gi upe*, Jų bendrai Inatfta 
rijas Ir remi* riaų Betariu bendrnodua darbut bei tikalut

NAUJIENOS atstovauja tyliąją betariu dauguma Hale nerimHime rstr 
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltai, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prennTnernoti

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu pro© 
skelbdama platinimo vijų kreipiasi į visus HStuvius pasekti lietuviškoj 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryt) 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet Ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, riekiant visuotino llfr 
tuviškų reikalų renesaam*.

KAINUOJA: Chicago]* Ir Kan*do|« metams — SM.Ofl, puvsl mėty__FILM,
trims mėn. — MJO, vlsnam min. $3.00. Kitas* JAV vtato**
— 326.00, pu«*4 motę — FI4.00, rl*n*m mėn. — 32.50. UžaUnlu*-
*» — 331.00 metams. FvripriHnlmof siunčiama Mvatty »*meknw»l

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

Į ' p-prffr

Q Siunčia--------------- doL Naujieną prenumeratai, Inbfflejtnfc
vajtui proga paremdamas lietuvišką epeudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujiena* dvi savaites rasipaii- 
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimu.

PAVAROS IR VARDAS ___________________________ _

ADRESAS

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna —Pardavimui j 
REAL ESTATE FOR SALE I

LABAI ERDVUS 2 aukštų mūrinis, 
(2 po 6). Geros pajamos, nauji kili
mai, 2 mašinų garažas, Marquette 
Parke. Labai prieinama kaina.

GERAS NAMAS, dar geresnės pa
jamos: 3 butai ir biznis Brighton 
Parke. Paskubėkite.

ŠIMAITIS REALTY

ANBO IV lėktuvu grandies aplink Europą skridimo dalyviai iŠ kairės j dešinę: me
chanikas Rinkevičius, kap. J. Liorentas, pulk. įeit. A. Gustaitis, įeit. R. Marcinkus, 

k a p. J. Namikas ir įeit. J. Mikėnas.

REAL ESTATE
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

(B HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMA1S 
DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

lai ir Chicagos visuomenė Baltramonaįtis, vasarą praleidę mynais. Visi vaišinosi geroje 
kviečiami pamaldos daly
vauti.

lietuvių vasarvietėse Michigan 
valstijoje, grįžo j namus Brigh
ton Parko apylinkėje.

—Dešimt Gabijos tunto skau 
čių Detroite užsiregistravo į šeš 
tąją tautinę ■ skautų stovyklą 
Australijoje. Jos sudaro viene
tą, kurį moko muz. St. Sližys<. 
Organizuojamos lėšos ir priima
mos aukos, nes kelionė vienam 
asmeniui kainuos apie $1,500. 
Kai kurios mergaitės vasaros 

kosi Čikagoje ir yra apsistojęs] atostogų metu ėjo į dirbtuve^ 
o pinigus taupė kelionei.

— žiburio lituanistinių mo
kyklų balius bus spalio 29 d. 7 
v. v. Detroito lietuvių Kultūros 
centre. Programoj dalyvaus Cle
veland© studenčių ansamblis 
“Nerija”, vadovaujamas Ritoą 
čyvaitės., šokiams gros Neoli- 
tuanų orkestras iš Čikagos. Ba-i 
lių ruošia Tėvų komitetas,.

• - . :. -■ _■ ‘ I

— Anna Maggenti, atkakli ko
voto ja už lietuvių teises, po ope 
racijos gydosi ir sveikasta šv: 
Kryžiaus ligoninėje. s ri

— Klemensas Galiūnas iš Sari

— Jonas Narbutas, buv. Lie
tuvos Aero Klubo I-šios civilinių 
lakūnų laidos (1930 m. birželio 
mėn.) lakūnas, šiuo metu lan-

pas savo gimines Marquette 
Parke. S. Narbutas gyvena Mon 
trealio priemiestyje, Kanadoje. 
Jis turi spaudai paruošęs dį- 
džiulį veikalą apie Nepr. Lietu
vos sportą. Pirmasis šio veika
lo tomas jau yra atiduotas spau
dai, apims apie 400 psl. ir bus 
gausiai iliustruotas, kietais vir- 
šeįiaiš. Knygų rinkoje pasiro-. 
dys apie 1978 m. vasarą. Antra
sis tomas bus išleistas keliais 
mėnesiais vėliau.

— Lietuvaitė aviacijos žurnale. 
Kalifornijoje leidžiamame avia
ciniame žurnale “Sport Fly
ing”, š. m. Nr. 2 laidoje yra pa
talpintos dvi didelės spalvotos 
nuotraukos, vaizduojančios lie
tuvaitę Dorothy ’Aikšndraitę ir 
jos statomą lėktuvą' "Akro 
Sport”. Aikšnorai te tarnauja 
Eksperimentinių Lėktuvų Drau
gijoje (EAA) ir yra didelė ori
nio sporto entuziastė. ' Aniėrii 
kiečių ji yra pripažinta kaipo 
geriausią lėktuvų statybos spe
cialistė — moteris, JAV-se.

— Kanados lietuviai turi stip 
rius sporto klubus, kurių nariai 
turi didelės įtakos į-Kanados 
sporto lygį bei tarptautines per
gales. Ypatingai pasižymėjo To
ronto LSK Vytis narės Nešulai- 
tytės stalo tenise, šioje šakoje 
kyla naujos žvaigždės: Centri
nės Kanados pirmetybėse 17-me 
čių klasės baigminėse varžybo
se Hamiltono LSK Kovas narė 
Laima Kuperskytė laimėjo prieš 
stalo žvaigždę Gloriją Nešukai- 
tytę.

—Julius Plaušinaitis ir Juozas

PETRAS KAZANAUSKAS, Pr widen tas
2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

(nuotaikoje” . " -.
— Marijos aukšti mokyklos 

tinklinio rinktinė laimėjo rung
tynes prieš Guerin mokyklos 
rinktinę. Tarpe laimėjusių žai
dėjų buvo Laura Narytė, Mary
tė Pratapaitė ir Gailė Sheperytė. 
23-me Warde buvo pravestos 
pagrindinių futbolo veiksnių 
rungtynės keturiolikmečiams. 
Tarpe gavusių trofėjas yra Zu
zana Barkauskaitė ir jos brolis 
Stepas.

— Cicagos miesto policija pa
skelbė Kovos prieš nusikalti
mus savaitę ir kviečia lankyti 
centrinę įstaigą, esančią 1121 
S. State St, kasdien nuo 1 iki 5 
vai. popiet. Savaitės šūkis: 
“Grime 'Hits Everybody - Eve
rybody Oughta Hit Back”.

Notary Public 

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam

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

REAL ESTATE — OUT OF TOWN" 
Nuosavybės — kitur

’ ♦ Vėlinės šv. Kazimiero Lie
tuvių kapinėse bus apvaikščio
jamos ateinantį sekmadienį, spa 
tio mėn. 30 dieną, 12 valandą 
prie Steigėjų paminklo. Pro
gramoje mirusiųjų pagerbimas, 
Vėlimų liėpšnbš peikelimis’ prie 
artimųjiĮ kapų, 'dvasiškio irral-dolerių poezijos premijai. Kon-į ____

kursą paskelbė Lietuvių Rasy*l3oš, pasauliečioLžodis, dalyvių
tojų Draugiją.; ; r = V

—K. Stalioraitis išrinktasAr: 
gentį n os Lietuyių Organizacijų 
iir Spaudos Tarybos (ALOST): 
pirmininku, Z. Juknėvičius-viee- 
Tirm., kun;. A. Steigvilasrir mūSlfebtos MfntSL
;KairėJienė — seJa^. A; BurtfeL;,, 
—- ižd; Taryba--rūpinasi''Pietų 
Amerikos lietuvių suvažiavimu 
1978 m. vasario 3-5 d. Urugva- 
juje,'Montevideo mieste. . j

— K. Jurgelys iš Hamiltono 
atsiuntė tokią žinutę: “Hamil
tono lietuvių pensininkų klubas 
spalio 20 d. surengė popietinį 
pobūvį P. O. Budvidų namuo
se. Dalyvavo virš trisdešimt 
pensininkų. Pobūvis praėjo ge
roje nuotaikoje. Didelis dėkui 
p. Budvidams už patalpas, o p. 
Onutė vaišino didele žuvimi, 
kuri yra retas skanėstas. Ponios 
— Blažaitienė, čipienė, Cholo- 
dowskiene, Wikis, Šeirienė, Vi- 
sockienė, apkrovė stalus skanu-

SIUNTINIAI I LIETUVĄ

2608 West 59th Sti, Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787 
nidall* rinkimas varos rOUor |v*'rtv proldu.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIU.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2541 W. 49th SL, ChlMgo, IIL S0629. — T*L WA 5-273/ 

XX33 S«. Halstad Chicage, IIL 60601. — T*L 254-3323

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
$eit. 8:00 - 10:00 v. v.. J 106.3 FM 
Veda K. BRAZDU ONYTf Į .

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

SKLYPAS prie ežero.

APAUGĖS SKLYPAS, 
S7.500-

j giesmės. 1 Vytauto* Didžiojo šau
liųrinktinė dalyvaus garbės sar
gyboje; Bendruorriėnės Pasau
liečių komitetas iri Sklypų savi
ninkų 'draugija kviečia visuo- 
tnėnę'^'aitbngąr/dalyvauti įgy-' 

įčių trątiičijašk:^tirios ypšč ryž- 
.tingak'dabar 'tęsiamos tėvynėje. 

‘ 3 i B ri (Pr.)

BEVERLY SHORES, INDIANA

% AKRO 
$20,000.

MEDŽIAIS 
netoli ežero.

PIRKITE DABAR 3 miegamų na
mų už S65.000 prie 12-to kelio. Par- 
duokite; jį-Parko. administracijai h 
gyvenkite 20' metu tik už $13,000.

DUNES REAL ESTATE 
■ - : '

George Bagnall
' ’(219) 874-4036 '

HELP WANTED — MALE 
ą. Darbininkę Raikia

IMKITE BE BAIMĖS
10 BUTU tvarkingas mūro namas. 

Apie $22,000 metinių pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dvieju 
butų namą Manjuette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas. \

2 BUTŲ gelsvu plytų 18 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitu 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.

namas, 
langai, 
vieta.

TVIRTAS 2 BUTŲ mūro 
Du atskiri šildymai, alumin. 
didelis garažas, labai gera 
$31,900.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
 Tel 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagos miešto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąfiningai , 

KLAUDIJUS PUMPUTIS ' 
4358 So. Washtenaw Ave.

' Tel. 927-3559 7 ’

</-. ! „ D t M ■ « I O -
$2—10 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas -pensininkam 

Kreiptis
.-A.L.Ą Ų R A I T I S 

4645 So. ASHLAND AVĖ.
52314775

- -- . '■

a. • _ x‘ 27 :
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Marquette Parko Lietuvių 
N amų Savininkų -Draugij o's tra
dicinis rudens, banketas bus spa
lio 29 d., šeštadienį 7:30 v. y. 
parapijos salėje,.6820 Šo. Wash
tenaw Ave. Mėhinę dalį atliks 
sesučių Drūtyčiu Trio. Gros 
Ąžuolo Stelmoko orkestras. Šve 
čiai bus vaišinami geriausios vi
rėjos — Kurauskienės geriausiu 
maistu, veiks nebrangus atgai
vos baras, laimės šulinys ir tit. 
Visi kviečiami skaitlingai daly
vauti, tuo prisidėtų- prie Mar
quette Parko apylinkės ilgesnio 
išsilaikymo. Bilietų bus galima 
gauti ir prie įėjimo.

Stasys Patlaba

W Pasakyti tiesą šiais laikais 
/ra pats svarbiausias reikalas ir 
Tūtiniausias uždavinys. Dėl tie
kos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon 
crontacijos, nors dabar daug 
kas non Įvesti madą, kad berr 
dra darbia vi m as su sovietais yn 
patriotinis aktas, pab'ekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . ..

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
los negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
(vairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
toju*.

WANTED. FOLDER OPERATOR 
. SET UP AND FEEDER

Full time 1-st and 2-rid Shift. Good 
starting pay and Company benefits. 
Experience prefered or we will train. 
Must understand Englesh. Western 

suburb location.
CALL MR. CURREY, 449-2800

Between: 9 AM and 4 PM

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkę Ir Darbininkię

LAIKRODŽIAI Ir BRANG ENYBtS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69thSTREET 

T*l*ti: REpubllc 7-1941

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

•' Vandenynų gylio vidurkis 
yra apie 2.4 iki 2.5 mylios.

Maintenance 
Machinist

Metal Fabricating 
Company has opening 
for person with manu
facturing Maintenance 
Shop Experience. 
Blueprint reading 
required. High school or 
technical school certi
ficate. helpful. Good 
starting rate, full 
benefits including 
Profit Sharing.
For information or 
Interview Call:

681-1880

Manufacturing 
Co.

2700 S. 17th Avė. 
Broadview, Ill.

Equal opportunity employer 
M/F *

PERSONAL 
Atmanę laiko

PASITURINTI 40 metų lietuvė naš
lė turinti 40 akrų ūkį su namu Illi
nois valstijoje, nori susipažinti vedy
bų tikslų su atitinkamu tautiečiu, 
kuriu esu pasiilgusi, nes gyvenu vie
niša, 
ša u

o lietuvių aplinkui nėra. Pra- 
rrtan rašyti: '*

B0x 215 c/o Naujienos 
1739 So. .Halsted St. 
Chicago, IL 60806

— Amerikos automobilių par
davinėjimas padidėjo 17%.

Taip pat daromi varfimal, giminių 
gkviatimal, pūdomi pIIlatyHa pra
šymai ir kitokį blankai

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632. TeL Y A 7-5980

BEST THINGS IN LIFE
Į^ll Frank Ze polis 
J208V4 W.Wth St.

GA 4-8654

fTATI FA1M

State Farm Life Insurance Company

Didžiausios kailiu 
pasirinkimas 

PM Tientotell 
lietuvi kailininką 

Chlos<o)s

NORMANĄ
URŠTEINĄ

185 North Waba*h AtmhM

I (įstaigo*) ir 
577-848®

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

• % Mt— Thursday, October £7, 1971




