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UŽTVANKĄ ŽUVO 37 ŽMONĖS
Šiaurės Karolinoje smarkiai pakilo vanduo 

gyvybės neteko 5, daugelis dingo
TOCCOA, Ga. — Praeitą selįnadienį Georgia, N.J Carolina 

ir kitose valstybėse iškrito nepaprastai smarkus lietus, padaręs 
vietos gventojamš nepaprastai didelių nuostolių. Toccoa apylinkė
je prakiuro gana aukšta užtvanka, kuri visiškai išgriovė mieste
lį ir užmušė 37 žmones. Daugiausia nukentėjo jauni vaikai, kurių 
tėvai nespėjo apsaugoti. Plaukti mokėjusieji buvo bėgančio van-, 
dens mėtomi kaip sapalai, bet jie turėjo progos bent išgelbėti, 
savo gyvybę. Plaukti nebandžiusieji arba nemokėjusieji vandens 
bangų tbuvo parblokįšti žepiėn ir vandens srovės užversti Gyvi li
kusieji bandė išgelbėti pasimetusius ir likusius be pastoyės ir be. 

. duonos. ' -
Smarkus vanduo atima gyvybę

Audra labai smarkiai plakė vi
są šiaudės Karolinos pakraštį 
išvarydama laukan visus gyven
tojus. Pradžioje manyta’, kad 
žuvo tiktai pentaų bet dabar pa* lantoje Ga., pradėjo tirti 
aišškėjo, kad puvusių skaičius nešimu^ a^ię keletą mirimų 
gali būti žymiai didesnis, nesi tarpe asmenų, vartojančių sky 
daugelis yra dingę be žinios. proteinus i svoriui numes-

Ligų kontrolės Centras Al-

Kiniečiai informuoti apie paradą Maskvoje 
ir naujų sovietų tankų parodymo

PEKINAS, Kinija. — Kinijos spauda ir radijas viena die- 
anksčiau informavo Kinijos gyventojus apie Sovietų Sąjun

gos karo vadovybės Maskvoje suruoštą karo paradą. Kinijoje 
pirmadienis prasidėjo airiisčiąu negu Maskvoje, bet kinniečių 
informacijos šaltiniai pasakė skaitytojams, kiek ir kokių nau
jų tankų sovietų valdžia privilks Raudonojoje akištėje, kiek ir 
kokių dalinių pražygiuos pro Leonidą Brežnevą, stovintį Lenino 
mauzoliejaus papėdėje, ir kitus politinio biuro narius.

į Iš .pranešimo aiškiai matyti, 
ikad kiniečiai turi labai tikslių 
Į informacijų apie Maskvon sut
rauktus sovietų dalinius ir pa- 

jčius naujausius sovietų tankus 

vietų paskleistas žinias, kad di- paradą ir jojo eigą, kiniečiai pra 
plomatinėje tarnyboje diyban- maskvinius. Pirmiau

m n m Kes. zjurmr is Kaires: programą pravedęs' wvu, i. uauKamu ^uhu v . • i- j --------- ------------------------------------ -------------*--------------------
Edm. Vengianskas, LŠST ’ Met erų vadovė S. C ecevičieriė, dainininkėj , leresė, Verutė ir Našlutė BiliutaviciurėsJ tis Constantine X arvariev niekad sįa j UOS pavadino ne komunis-

Nuotr. P. Kalėtos’

’ Išardyti visi k e

1 žmonės nebeprisimena v tokio
- < -sntiaikaus lietus.* - \

;77 Izraelis draugauja su 
~ 7-- ‘ Pietų Afrika

z- Izraelio . užsienių reikalų mi- 
nisteris Moše Dayan sekma
dienį'pasakė,kad Pietų Afri
ka ■‘‘visuomet buvo Izraelio 
draugas ir męs dėl prezidento 
Gartferio*,užimtos pdžĮčijos’ sa
vo-draugo- nea’pleišime”. . Nūi 
manoma,' kad 'Dayan turi gal
voj e tai, kad Čarteris remia 

' Junginių- Tautų...embargo. — 
uždraudimą;.. parduoti įginkįųs 
baltųjų valdomai Ketų Afri*

• kai.
Nors aparteido politikai Iz

raelis nepritariąs, tačiau kiš
tis į kitų valstybių naminius 
reikalus Izraelis nematąs rei
kalo. '

“Visi santykiai, tarp Izraelio 
ir Pietų Afrikos tvarkomi pri
silaikant tarptautnių įstaty- 
kė jis.

Izraelis, kaip aiškėja, palai
ko su Ketų Afrika klestinčius 
militarinius santykius.

Padės mokėti 
teismo baudą

WASHINGTON, D. C. - 
chard M. Helms, buvęs GA

stus proteinus i svoriui numes
ti. “Mes nesakome buvo ar ne- 
buvo mirimų, susietų su to 
produkto vartoj m u”, atsakė - i

KOMUNISTAI P ASIUNTĖ1QO,000 K AR IU
r įf' į? , ’ * J . . ■ - - - - . - • _- ■ ■■

Ateinantieji pranešimai sako kadJkėHosjiartiząnŲ.
i. 1 7 grujžesTvėaa kovą pries ^iverxehusi.- ^<1'* •

•>- WASHINGTON, D. Iš Vietnamo - ateinančios žinios 
sako, kad komunistai, .lengvai pavergę-Ketų Vietnamą,-turi di
delių rūpesčių kraštui .valdyti. Anksčiau Ketų Vietname buvo 
kelios budistų grupės,-kurios būvo nepatenkintos buvusia vyriau

sybe ir kartas .nuo karto pakeldavo balsą prieš vyriausybę ir 
saugumo organus. Nepatenkinti buvo biznieriau, valstybininkai, 

Hassan I-politikai ir net įtakingesnieji kariai. Visą laiką buvo kelios ko
vingos grupės, pasiruošusios išteiti - prieš vyriausybės .vedamą 

karo politiką. Karas pasibaigė labai netikėti, kai iš. šiaurės įsi
veržė gerokai apmokyti daliniai ir -palaužė pietiečių pasiprineši- 
nimą. Karoo vadai nepajėgė sustabdyti įsiveržėlių, o vyriausybės 

nariai nepajėgė suorganizuoti vieningos. koalicijos.
Tos pačios grupės kelia galvą veržti fį Pietus, ten įsiveržė ir 

pavergė graštą. Visame Vietna
me padėtis labai įtempta, maisto 
stoką visi jaučia.

"dędą tą klausimą ištirti.; Mano 
lųa, kad ir Sveikatos dęparta* 

: mentas bus įtrauktas ištirti ar 
[ir.kiek tie mirimai buvo, pa- 
sėkrne to populiaraus metode? 
-svoriui numesti.

Maroko- karalius
priėmė Prezidento Carterio 
kvietimą ’ gruodžio pradžioje 
apsilankyti Jungtinėse Valsty
bėse, Baltųjų Rūmų praneši
mu, karaliaus vizitas prasidės 
gruodžio -7-if. 8' dinomis Wa- 
shingtone. Numatomas vizitas 
Ghičagoje ir New Yorke.

Čhicagos desegregacijos pu
riausias planuotojas' Edward- 
A. Welling^ pareiškė nežįnąs, Vyriąusybei, šiandien atkakliai 

priešinasi į Ketus įsveržusios

Dabar aiškėja, kad toks pa
čios tikybinės ir politinės gru
pės, kurios iki šio meto vykusiai 
pasipriešindavo Ketų Vietnamo

Ar išvengs Brazilija , 
. militarinio perversmo

RIODE JANEIRO. — Brazi
lijos prezidentui Ernesto Geisel 
prieš 3sayaites pašalinus-iš pa-

nebuvo nacių tarnyboje. Tuo įajs> fašistiniais komunistais 
tarpu sovietų spauda pagartojo Fašistimaį juos vadina tod^, kad 
ankstyx esnius, .savo kąltinimus, jĮe visiis'Seikalus vęŠa^agal fa‘ 
kad ne tik pats Varyarievį bet ir šistinį ^^do principą. Rusų kb-- 
jo žmona'Elena Kožar taip pat niunistų.partijoj nėra jokios de- 
buvusi mačių tarnyboje. Rusai mokratijos. Partiją tvarko! vie-- 
tvirtina, kad karo metu je žmo- nas žmogus_ -Brežnevas, o visi.

Pa-lnabuvusigešfapovertėja-Dnie-, kįti partijos' lyderiai'privalo jo 
/įri>iFętr^ke.jsaįrmų kBnsy^.Pačioje Rusi- 

rolą Sylvio Frotą, Brazilija. bu- ?kad idro’ mefo( A^fvąffe-:.Uk-h • -V ...
vo atsidūrusi perversmo, isva- įrainoje^.ĮarnaTO Vokiečiu poli- 
karėse. Estado de Sao įPauldfej^^t^Įrėdyhių '-nčduoda. 
•pranešimų tą dieną (spalio 12 
d.) buvo didelis kariuomenės 
judėjimas, kariuomenės pbliay 
rizavimas abejose pusėse, pas
tangos neklausyti prezidento 
sprendimų ir išeiti į aiškią kon
frontaciją kariuomenės minis- 
terio prieš šalies prezidentą.

Gen. Frota yra vienas iš vy
riausių kietos rankos dešiniųjų 
kandidatų prez. Geiselio vieton, 
kai pasibaigs terminas dar 
mėnesiams praėjus.

Amerikiečiai yra įsitikinę, kad 
Varvariėv, prieš atvykdamas į 
Ameriką, davė teisingus paro
dymus. Dobryninas ’'' norėjęs 
tartis su Vance- apie Paryžiuje 
dirbusį diplomatą, bet neturėjęs 
jokių įrodymų.
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šininkas, teismo buvo nubaus
tas už kongreso komitetui suteik 
tas neteisingas žinias.'Joks vals 
tybės tarnautojas negali meluo
ti, kad ir svarbiais sumetimais, 
kongreso komitetui. Helms pri
sipažino kaltu teisėjui, o šis, iš
klausęs įvykių eigą nubaudė jį 
2,000 dolerių bauda. ČIA tamau 
tojai, sumesdami po šimtinę, 
tuojau sudėjo buvusiam viršinin 
kui uždėtą teismo baudą.

Lis, debesuotas

Saulė teka 6:30, leidžiasi 4:38

kuomet Ghicagos mokyklose 
pradės pilnai 'vykdyti Illinois 
valstijos planą mokiniams mo 
kyklose desegreguoti; Chicar 
gos miestas skaitomas proba- 
cijos padėtyje, ir gali negauti 
$400 milijonų iš valstijos švie
timo fondų, jei iki termino ne- 
paruoš priimtino desegrega- 
cijos plano.

Aachen (dpa). —Kas trečias 
jaunuols Federalinėje Vokie- 

r tijoje, kaip statistika parodė, 
iki savo 25 metų amžiaus, dėl 
vienokio ar kitokio nusikalti
mo ar nusižengimo buvo tei
stas, pasakė kriminal. direk- 
otrė Helene Timpe, savo kal
boje jaunuoliu policijos kon
ferencijoje Aachen mieste. Kri 
minaliniai nusikaltinai paaug
lių tarpe padaugėjo 77 nuošim 
čiais, vaikų tarpe 104 nuošim
čiais, o jaunuolių tarpe net 
132 nuošimčiais.

Bandomi mediniai 
puodai alui gerti

ST. LOUIS, — Alaus gėrikai 
nebe ilgai laukus galės alų gurkš 
noti iš medinių puodelių, jei ty
rinėjimai, kurie tebėra išban
domoje stadijoje, bus visaput 
siškai teigiamai, praneša An- 
heuser-Bush Ine. bravorų ben
drovė. Įdojnu, kam tai buvo rei 
kalinga. t

j oje ■ ni ekas . Brežnevo. nedrįsta 
kritikuoti,- -nes! jis* kaip >ir prie 
Stalino, bus .tuojau Andropovo 
vadovaujamų; saugumiečių suim- 
tas,--apklausipėjamas ir išsiun
čiamas . prievartos darbams;' o 
kariais iį‘ IŠvid'ubĖt^s.’ Kiniečiai 
šios dięnos dienraščių numeriuo
se Rusijos komunistus ’ vadina 
fašistiniais komunistais. Jie skel 
bia komunistinę santvarką, bet 
praktiškame gyvenime naudoja 
Italijos fašistų ir Vokietijos na
cių partijos reikalų tvarkymo 
metodus, šias žinios pakartotos 
ne tik-partijos organe, bet jos 
atspausdintos ir Kinijos kariuo
menės laikraštyje.

Dr. Valiūnas šaukia 
VLIKo konferencija

NEW YORK. N. Y. — VLIKo 
pirmininkas Dr. Kęstutis Va
liūnas šių metų gruodžio 4 ir 5 

Į dienomis Floridoje, St. Peters- 
burgo mieste šaulfia metinę 
VLIKO konferenciją. Happy Dol 
phin .viešbutyje suvažiavusieji 
turės progos pasiklausyti valdy
bos narių pranešimą apie nuveik 
tus darbus, o vėliau pasiklausys 
specialiai paruoštų paskaitų, 'šį 
pavasarį po karo Maskvos uni
versitetą baigęs Dr. A. Štromas 
skaitė paskaitą apie nuotaikas 
dabartinėje Lietuvoje, o dabar 
Dr. Valiūnas pakvietė Dr. štrO; 
mą, kad informuotų ir VLIKO 
seimo narius apie paties 
Štromo nuotaikas.

Arabai smerkia 
lėktuvu grobikus

BEIRUTAS, Libanas — Iš So 
mali jos ateinančios žinios sako, 
kad Somalijos prezidentas Bar 
re atmetė Vokietijos kanclerio 
prašymą leisti vokiečių kariškai 
komandai nuginkluoti lėktuvo 
grobikus Somalijos prepidentas 
sutiko leisti atskristi vokiečiams 
tiktai tada, kai Saudi Arabijos 
karalius asmeniškai kreipėsi į 
Somalijos prezidentą ir prašė 
leisti vokiečiams nuginkluoti gro 
bikus. Arabų valstybėse buvo 
didelis pasipiktinimas, kai pa
tyrė, kai grobikai visai be jo
kio reikalo nušovė lėktuvo ka
pitoną.

Išmokslinti šunys 
teroristams gaudyti
Išmokslinti šunys

Vietnamo ‘komunistinės vyriau- CHICAGA, III.
sybės patvarkymams. Hanojaus 
vyriausybė žino, kad krašte yra 
kelios gerai ginkluotos grupės. 
Vyriausybės daliniai tas grupes 
gerai pažįsta, nes ne vieną kar
tą teko su jomis susidurti. Hano 
jus bijo, kad Pietų Vietname ne 
įvyktų sukilimas, kuris labai grei 
tai galėtų persimesti į visą Pietų. 

. Aziją. Toks sukilimas, jeigu pa 
sisektų, galėtų labai lengvai iš
laisvinti iš komunistų vergijos 
visą eilę valstybių.

Siunčia kariuomenę j Pietus

Turime žinių, kad Hanojaus 
vyriausybė, norėdama išvengti 
katastrofos Pietuose, jau pasiun 
tė į Ketų Vietnami svarbesnius 
centrus gerai ginkluotų 100,000 
kareivių. Turima žinių, kad Ha
nojaus vyriausybė organizuoja 
250,000 jaunų vyrų r moterų 
korpusą, kurie privalės ginti vy
riausybę nuo sukilėlių, jeigu 
jiems piavyktų persimesti į šiau 
rėš Vietnamą. Komunisttams pa 
vyko įsiveržti, j Pietus, bet duo
nos ir darbo jie nepajėgia atneš
ti. Komunistinė vyrausybė ne
nustoja reikalavusi ekonominės 
Amerikos paramos, prižadėtos 
Paryžiaus pasitarimuose, bet tie 
pažadai lieka beverčiai, kai šiau 
rėš Vietnamas, prižadėjęs nesi-

Išaiškino seniausiu 
gyvių paslaptį

. UI. universi 
teto profesorius Carl Woren, il
gus metus dirbdamas Cham
paign universiteto laboratorijo
je, išaiškino, kad prieš keturis 
bilijonus metų žemėje jau buvo 
metaninė labai maža gyvybė. 
Prof. Woren, bedirbbant su ke
liais mokslininkais laboratorijo 
j e, pavyko nustatyti, kad meta
ninis gesas, Susi jungęs su kito
kiomis dujomiš, davė pradžią 
labai mažam vabalėliui, pajėgu
siam daugintis, gyventi ir mir
ti. Jis buvo panašus į storo luo
bo kovojantį mažą vabalėlį, ma
žesnį už bakteriją, žemėje rasti 
jo palikti pėdsakai. Jis pavyko 
paleisti laboratorijoje.

i

Dr.

Kiniečiai sveikina Rusijos gy 
yentojus, padariusius “Spalio Re 
voliuciją”, bet kiniečiai labai 
griežtai pasisako prieš dabarti
nę partijos vadovybę ir valstybės 
organus. Kiniečiai tvirtina, kad 
Rusijos komunistai įsivedė vals 
tybinį kapitalizmą ir pasilaikė 
sau nepaprastai dideles privile
gijas, kurių senais laikais net 
kapitalistai neturėjo. Kiniečiai! 
reiškia vilties, kad Rusijos gy
ventojai laikui bėgant ras prie
mones privilegijuota grupe nu
sikratyti ir pačioje partijoje įsi- 
ves demokratinę tvarką. Ki
niečiai tvirtina, kad Rusijos par 
tijos vadovybė tapo revizinistinė 
ir atsisakė nuo Markso ir Leni
no r’. cibtų idėjų.

400 Vietnamo pabėgėlių 
prašosi į JAV

Keturi šimtai Vietnamo pabė
gėlių, kurie žvejų valtyse pasie
kė Tailandą, bus priimti į Jung
tines Valstybes ir kitus Vakarų 
kraštus.

Bet kitiems 500 Vietnamo 
pabėgėlių gresia pavojus būti 
deportuotiems atgal, jei kitos 
šalys nepriims, o Tailando val
džia skundžiasi sunkiai finan
sine, politine ir saugumo našta, 
turėdama apie 90 tūkstančių 
pabėgėlių iš Indokinijos.

Khadafi susitiks 
su.Sadatu

DAR EL SALAM. Tansanija. 
— Egipto premjeras prieš ke-

JAV-biųĮ turis metus gerokai susipyko 
aviacijos sistemoje strategiškai'su Libijos diktatorium. l>el ne- 
taip paskirstomi, kad per pusęįtrukus rengiasi su juo susitikti 
valandos gali būti atlakinti į ti krašto gihinion. bet Egipto ka 
bet kokią vietą, kur jaučiamas bes liečiančius klausimus. Kha- 
bombų pavojus. Tinkamai iš- dafi pasiuntė į Egipto pasienį 
treniruoti šunys su jų instruk- kelis tankus ir bandė prasilauž- 
toriais paskirstomi prie polici-l ti krašto gilumon, bet ėgipto ka

riai labai lengvai sulaikė Linijos 
jėgas. Savo laiku Kbadafy siū
lė sudaryti vieną valstybę iš 
Egipto ir Libijos, bet Sadatas 
pasiuntė stiprią aviacijos eks
pediciją į Libiją ir sunaikino 
pačius galingiausius Libijos lėk
tuvus, i 
aerodrome.

jos departamentų miestuose ir 
Portorikoje, kur jie greitai iŠ 
uostinėja atskridusius lėktuvus 
arba yra nulakinami j kitus ae
rodromus. Federalinė Aviacijos 
Administracija (FAA) ir LEAA 
vien praeitais metais apmokė 
ir ištreniravo 77 bombas užuo- 
diiančius šunies ir jų vadovus.

Kiniečiai praneša, kad Mask
von suruoštan minėjiman atvy- 
kol04 valstybių atstovai. Jie ne
supranta, kuriais sumetimais 
Santa go Carrillo turėjo Mask
von važiuoti. Jis nuvažiavo pa
siruošęs kalbėti, ber komunistai 
jam neleido.

— Amerikoje išsigarsinęs pa
mokslininkas Myong Moon tu
rės aiškintis JAV kongreso ko
mitetui, nes ir jis yra įveltas, j

Įrtllll^KlU^lU^ ItA* |

stovėjusius nuošaliame i^*9 dalinimo rsika
— —* 1
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Completely Secret

I Command

in.vesOE£Qtjaone

šio parengimo organizadinė 
komisija j kurią įėjo aukščiau

October 27, 1940
Nr. 1669

1940 m. spalio 2 7d
Nr. 1669

1. On these holy days Operatives be sent to meet 
ing places of the faithful, cemeteries, etc. For this pur 
pose plam clothesmen riftay alsii pe Used.

108 str.; 2) Civilinio Kodekso 1

COMMISSARIATS OF ii$#ERN3> AFFAIRS

Oh Friday, .Nov.-1, faithfidyCatholieS^ėĮebrąte the 
so called feast oi “lit Saints** ^arid oh Saturday; Nov. 2, 
the so called of WŠoulš’’. , ■■

Special services are conducted in all churches jon 
these days and on the eve 6f A1Į Šaintž day čandle light 
processions are made to the cemeteries-

There is no doubt that the clergy having recentiy 
intensified their contrarevolutionary activity, will' at
tempt to- use- this opportunity for their agitation, ito 
urge pedpfe £tabvief ąętiph' to spfe^l et&hfer- re- 
volutionary prdbfimStibhs etc* . * > ft ■:

Beside this, the LSŠR’s Peoples’ Commissariat of 
Internal Affairs has information that the-nationalistic 
students are preparing anti-soviet .demonstrations ■ at 

the cemeteries on All Saints day, at the graves of the 
dead Baltic soldiers. ' * ' '

For the purpose of stopping all possible .contrare
volutionary activity, the spread of antisoviet procla
mations etc.,

lima buvo nepastebėti svečių 
duosnumo dalyvavusių varžyty
nėse, laimės bandyme ir kitaip, 
norinčių savo auka prisidėti prie 
žurnalo paramos. Tai buvo pir
mas toks, gausus ir asmeninė
mis aukomis duosnus, Kariui 
paremti parengimas Čikagoje,

.avietiŠkūj
►.v.gĮ*.

Penktądienj, lapkričio 1 d., tikintieji katalikai šven- 
čia vad. “visų šventųjų” šventę, o šeštadienį, lapkričio 2 
d., — vad. “vėlines”-

Švenčių.proga visose bažnyčiose laikomos ypatin
gos pamaldos, o vėlinių naktį surengiamos, eitynės su 
žvakėmis į kapus. - -

Netenka abejoti, kad dvasininkai pastaruoju Taiku 
labai suaktyvinę savo kontrrevoliucinę veiklų,. ;tstengsis 
panaudoti savo agitacijai, antisovietiškų išsišokimų kur
stymui, kontrrevoliucinių atsišaukimų platinimui ir pa
našiai. t • T '

Be to LTSR VRLK esamą signalų, jog nacionalistai 
moksleiviai rengiasi vėlinių dieną ruošti antisbvietiskų 
demonstracijų kapuose, prie- žuvusių baltųjų... kareivių 
kapų. i ' . • ;

Tikslu užkirsti kelią
išsišokimams, antisovietinių atsišaukimų xplatihimur >ir 
panašiai. •' . ■ s hv -T<--•--

mo parengimo 
gretas.

Visą tai, kas čia. paminėtą ir, 
sudėjus gautas aukas Kariui pa
rent ti, šiais n«Įais kavutės me
tu suaukota Į00O doT. pražen
gianti suma,-kas .jau sudaro 
gražų bendrą įnašą, Kario lei
dimo naštai palengvintu

instructed m this work. They should, be obligated to im
mediately inform the locil Peoples’ Commissariat of In
ternal Affairs about all antisoyfet activity that they 
have seen: the spreading of čontrafėvolutionary pro
clamations, about antisoviet speeches, etc.

(Buš daugiau) . ;

lės. Dainininkėms akompanavo 
jūr. šaulys A. Markauskas, r

Po meninės programos sekė 
vaišės, kurioms užkandžius au
kojo šaulių dalinių moterys, 
prie kavos, pyragaičiais vaišino 
birutininkės, ištroškusius gėri
mais aprūpino ramovėnai, sma
gia akordeono muzika linksmi
no A. Markauskas, o atsiradus 
norinčių pašokti, jis ir šokiams 
pagrojo. Buvo iš varžytynių 
paleistas tortas ir traukiami lai
mingi bilietėliai, gausiai šaulių,

GARSINKITE S.\N A U lĮE N 0 S E 
VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI » į

aukojo visą maistą, paruošė bei 
papuošė vaišių stalus ir malo
niai aptarnavo susirinkusius 
svečius. Meninę programą atli
ko, daugiausiai dovanų laimėji- 

‘mams surinko ir parengimo me 
tų nemokamai grojo irgi šau
liai. Taip pat, šio parengimo 
proga Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės moterys atskirai su
aukojo 183 dolerius Kariui pa
remti, o šaulių tarpe buvo su
rinkta 10 naujų žurnalo prenu
meratų. Visa lai vertinant au
komis — doleriais, būtu labai 
didelė Čikagos šauliu finansinė 1jauka Kariui paremti, kurios čia 

tos šaulius daugiausiai prisidė-^nepaminėjus būtų nusikaltimas, 
jusius prie čia kalbamos kav^-j^paj pagarj,a Čikagos šauliu da
tes pasisekimo. Vvtau to Didžio- ,. . , .-jo šauliu Rinktinės vadovybė Ihn,ams’ ^"8 P^^usema ir 
leido nemokamai " pasinaudoti Isaso efektingai išliesusįetps duos

Meninėje programoje atsi
lankiusius maloniai nuteikė jau 
nųjų šaulių sesučių Verutės, 
Našlutės ir Teresės Biliutavi- 
čiučių darniai ir jausmingai pa
dainuotos dainos: “Kokiais ke
liais”, “Kaip aras pašautas”, 
“Pienės pūkas” ir “Nemunėlis”. 
Joms padainavus ilgai plota, r

p. Leonaitienė ir Ceeevičienė

ir, savo moraline parama bei fi
nansine^ auka, ęęisidėj ilsiems 
prie žurnalo Karys išlaikymo. 
Ypatinga padala pMfhiso fAŠT 
Moterų vadovei S. Cecevičienei,

lėtoje,’ kuri da 
Midi.

— už dovanų paskirstymo su
organizavimą ir. vf.. Genienei, 
taip pat š. J,. Pocjūų už talką 
aukas prie įėjimo renkant. Ra- 
mpvėnąms — Ęąpšiųi, V.Gąr 
benrui ir Iv. Leknlckui už baro 
suorganizavimą/ fr ^svečių |p- 
tarnavimą gėrimais, Gen. T, 
^JąĮįkąntp jūrų ..sąujiyi kuopos 
mo(eęnis,r— Rušjįeikį^nęį,- ^a- 
Įėtienei, Alikėni^nej,.. Hiitzienei, 
Klimįenei, A. .Mąrjjįkieiiei, Kųl- 
bokienei, G. YlarUntiepei, Rip^- 
kiepėi, Aleksandravičienei, Aniu 
lienei ir Clarienei, -Klaipėdos 
jūrų šaulių kudpos moterims
— Lojtožienei, Markauskienei ir 
Vasienei ir Vytauto. Didžiojo 
rinktinei — už paaukotą mais
tą parepgimui. Šauliams šadui- 
kienei,%Gabrienei ir Šąduikiui — 
už vaišių paruošimą, stalų su
tvarkymą bei papuošimą ir sve
čių aptarnavimą.. J. Gabriui, A. 
Vengriui ir V. Zinkui — už tyąr 
kos palaikymo tarnybą, radijo 
Margutis, Sofija Barčus ir Lais
vės Aidai , progrąnrų vedėjams 
ir laikraščių Draugas l>ei Nau
jienos — už pafen$mo radijo 
bangomis ir spaudos puslapiuo
se garsinimą. \Tsaenis aukoju
siems dovanas laimėjimams fr 
bet kuom prisidėjosiems prie 
kavutes organizacinių bei pra- 
vędimo darbų ir, pagaliau, Či
kagos ramovėnanjs, birutinin- 
kms ir šauliams, o taip, pat ir 
visiems svečiams, alsilankiu-

Mafquette parkas, lietuviai ir 
voverės .

šio parko apylinkės pasižymi 
gražiais ir gerai užlaikomais na
mais, medžiais, r ū tų darželiais, 

Abejo- 
ar Vilniuj yra daugiau lietu

vių, kaip čia. Tiesa, Vilniaus 
nepažįstu, nesu ten buvęs, bet 
žinau, kad ten gyvena daug mas 
kolių, lenkų ir žydų.

Mai*quette parko apylinkėje 
gyvenu jau pehkfoš dešimtys 
pirmus metus, mačiau, kaip toji 
apylinkė plėtojosi ir tušti skly
pai buvo apštatomi namais.

tas. Mačiau,, kaip . ‘‘buldozeriu” 
kasinėjo žemę, ruošė prūdams 
guolius ir pylė kalnelius. Pas
kui/ ttfbš. kalnelius apkreikė 
juodžemiu, pasėjo žolę, padaigą 
ti niedeliūš bei krūmelius ir taip 
prasidėjo parkas. Bet tai buvo 
liktai menktitis parkas. Žaliavo 
kalva palei California gatvę ir 
palei Marquette rd.

Kai gūoliai prūdams buvo iš
kasti ir kalvos supiltos, guolių— 
daubų viduryje paliko dvi sa
las. Viena sala gan didelė, bu
vo skirta goifd laukui, o kita, 
maža salelė — nežinojau kam. 
Ilgainiui iškastus guolius pri
leido vandeni, o j tą vandenį 
supyta Lincoln parke išperintų 
mažyčių žuvelių dešimtį gibirų. 
Prūdai padaryti su siaurumo
mis, o per siaurąsias prūdų vie
las pastatyti tiltai ir tilteliai.

Marquette parkas buvo pra
dėtas atminčiai ir pagarbai mi
sionieriaus jėzuito Jokūbo Mar
quette, kuris 1673 metais drau
ge su pirkliu Liudviku Jolliet 
mažu laiveliu, Michigan ežero 
vakariniais pakraščiais, atsiirę 
į tą vielą, kur dabar yra didysis 
Čikagos nuėstas ir čia įsteigė 
bazę baltiesiems ir apkrikšty
tiems indėnams.

Liudvikas Jolliet ujie nusiirė 
tol.au į vakarus ir įsteigė kitą 
bazę, kuri dabar vadinasi Jol
liet. Illinois; o Jokūbas Mar
quette irėsi j šiaurę rytiniais eže 
ro pakraščiais, įsteigė kitą bazę 
baltiesiems ir indėnams 
talikams, toje 
lxar vadinasi Aldington, 
Ten jis mirė 1675 metais.

(Nukelta į 6 psl.)

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talal«a
(Tęsinys)

Šiam. įstatymui pradėjus veikti, nustoja ga.ics: 1) 
Cįv. įsi- X t. 1 d'1
metų 260 — 270 str. ir Santuokos įst 1836 m. 1—149 sir.; 
3) Pabaltijo įst 1—131; 4) kitų įstatymų nuostatai, Ku
rie prieštarauja šiam įstatymui. Šis įstatymas veikta nuo 
1940 metų rugpjūčio mėnesio 15 Hienos.

Visiškai slaptai

where her husband left ofiE And when 
Ae smoke cleared, America had a 
Dew victory and a new heroine., 

Today, when its time to take 
dtndJn their country; Americans H 
buy U.S. Savings Bonds. , j J

When youjefci the Piyroll stock^y 
i America

Š. m. spalio mėn. 23 d, Čika- (tylas Dr. Vandos Daugirdaitės 
goję, šaulių namuose, įvyko žur Sruogienės atsiųstas raštu svei- 
nalui Karys paremti kavutė, ku-. kmimas Kariui, 
rią surengė ir sėkmingai pra
vedė vietos ramovėnai, šauliai 
ir birutininkės. Tai buvo meti
niai tradiofnfa, tačiau pirmas 
tyk< bendras Čikagos LKVS 
“Ramovė”, Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės, DLK Birutės 
Dr-jos, G?n. T. Daukanto jūrų 
šaulių ir Cicero Klaipėdos jūrų 
šaulių kuopų jungtinis parengi
mas, tikslu sutelkti finansinę' įteikė dainininkėms gėlių puokš 
paramą Kariui.

Reikia pasakyti, kad tikrai, 
kur du stos, visados, daugiau 
padarys. Tą aiškiai rodo šios ben 
dromis jėgomis rengtos kavutės 
daviniai. Parengime dalyvavo 
per 200 svečių, surinkta graži 
suma aukų, pademonstruotas 
darnus bendradarbiavimas pa
rengimo organizaciniuose bei 
pravędimo. darbuose ir pagaliau 
išgyventos malonios nuotaikos, 
jaučiamos svečių ir atsilankiu
siųjų tarpe. Tarp daugelio da
lyvavusių kabutėje, matėme Į rąmovenų ir birutininkių suau- 
Liętuvos t Kūrėjų Savanorių!koloms dovanos laimėti. Nega- 
S-gos pirmininką' pik.. J: šve
dą/ bu v. LKVS ‘’Ramovė” CV 
pirm. pik. K. Dabulevfčių, Lie
tuvos Šaulių S-gos pirm. K. 
Milkovailį su ponia, daugelį lie
tuviškų organizacijų bei visuo
meninių darbuotojų ir veikėjų.
. Sveikindamas gausiai susirin- , . . . , - , •i ■ . - > • ę „ . (kuris apjungė tris patriotines,kusius ir perduodamas Kario sta ... . ..bo M vyt. redaktoriaus Z. Rau-i«,mI”,n§as , °rSan,zacyas. ste- 
,. *,.-r... , / .. įkiant žurnalui Karvs paramos,linaicio , linkėjimus, kabutę ati- | ~
darė LKVS “Ramovė” Čikagos) Išskirtinai tenka paminėti vie 
skyriaus pirmininkas pik. A. 
Tyėras, kuris programai pra
vesti pakvietė ramoyęną ir Gen.
T. Daukanto jūrų šaulių kuopos 
pirmininką E. Vengianską. Pro 
gramą pradedant, buvo perskai- j šaulių namų puošnia salę. Rinkinių rąnką, vietps birulininkėms

tikihčiijjij susirinkimo viet^.kajjus^ir.stįksaii 
panaudoti- ir civiliškai* įį

2. Ta pačia- • prasm^dnę^t^fi’ jį*
goti ją apie visus jos 
muš: 
vietišk^^rą^ilbu iritkt^i4ieatMMif^Wl^ftęsšti
VĖLĖ skjdįu£-~7 4 ® .“abHitwnqim Vri f

< f 4 išsih.saasseoii očiisMt ii
3. Ašmenf^“ jas^škflsiu^.^isųya^^feg^ 

mai's, šūiiriti nesukeliant triuksmobii^sjnii&aikinž^ti
ma pretekstai ’LLA M .Mini;.

LTSR Vidaus. RcikąĮi

tinės ir jūrų šaulių kuopų .mo- bei ramovėnams, 'Kario paraJ daug darbo įdėjusiai svečiams 
Wys, vadovaujamos LŠST mo- mos reikaluose ir ,nuo šių metų, vaišes beruošiant, 
terų vadovei S. Cecevičienei, su- aktyviai įsijungusiems į kalba

organizatorių j mūsų patriotinių giminingų or
ganizacijų — LKV “Ramovė”, 
Saulių Eąjungos ir DLK Birutės 
Dr-jos vieningai darnia veikla 
Čikagoje, pateikusia mums pra
smingą ir kultūrinį vieno sek
madienio vakarą, skirią kilniam 
tikslui — vienintelį lietuvišką 
karinio turinio žurnalą laisva
me pasaulyje Karys paremti. No 
rėtųsi ir daugiau tokių, bendro
mis jėgomis organizuojamų, 
parengimų matyti. Tad geriau- 

stovai A. Tvėras,.4ž’. Vengians- į «^ linkėjimai Šauliams, biruti- 
kas, V IšganŠifis; Š. CecevičieM ninkėms ir ramovėnams, atei- 
nė, K. Leohūitienė, L. Čaižaus- žengiant darniu ir viemn- 
kienė; V. Genienės, K. Miklovai- ‘ Sos veiklos kehu- VS*
tis, V. Zinkus -ir A. Aniulienė 
š.Tn. spalio mėn. 27 d. apyskai- 
tiniame kavūtės užbaigimo po
sėdyje, pasidžiaugę šio paren
gimo vKokėriopu. pasisekimu 
bei sutelkta gražia suma Kariui 
paremti, nutarė už aukas,, talką 
ir* padėtas- pūsUIngas -išreikšli 
padėką: damirilnkėms Verutėų 
Našlutei į&Teresei .Biliutavįči.ū- • lietuviais ir voverėmis 
tems j— už meninės programos j ja 
atlikimą j.. š. Ajį Markauskui — 
už akpmpanaviBią .dsdnininkėm, 
akordeono muzika -svečių pa
linksminimą, torto varžytynių 
ir dovanų laimėjimų paskirsty
mo pravedimą.v-Vytąuto Didžio | 
jo šaulių rink titles pirm'. V. Iš-l 
ganaičiui ir rinktiliės vadbvy-j 
bei — už leidimą nėmokamai} 
pasinaudoti šauiių;..hamq sale, o - ne£nS



dinti mokytojo Serapino paskai-

4

TaiipyKite dabar

5

IK

S3.0C
$2.00

sai kas kita. Kiek tokios “jaut
rios” sąžinės parodo kakurie mū 
su turistai, net kaikurie mūsų 
kultūrininkai, arba tie, kurie siun 
čia savo /vaikus į Kapsuko uni-

Pr. A.~J. Gussen — DANTYS, jį priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik--------------

Minkštais viršeliais tik ---- —------------------------------
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik --------------

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTĄ! ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^ ’ 
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI. 259 psL, liėęianenis: 1965 

- metu. Įvykius, Jablonskio.ir .Totoraičio.jaunas dienas ir 
rupinimą. ■ ------------ ~===r==:

..nius.Iš tikrųjų, stebėtinas Al-i ’ 
sėikos įr St. Barzduko minčių kės įžangoje tas pats raudona-

lu” Pranu Petroniu ar jam pa-i_  __ _

fįpasjmus

ęJU SVILQNIS

5 KLIEDĖJIMAI ST. BARZDUKO RAŠINY
* < 1 .panašumas susirūpinimu tiltų
> įStasys Barzdukas spalio mėn. 1 statymu-
14? d. Darbininke atspausdino’ Antai, minėtos knygpalaikės 
TaŠinį, kuriame jam įprastu sti- įžangoje, raudonasis — komu- 
uium pravardžiuoja visus, kurie ristas Julius Būtėnas rašo;... 
^galvoja ne taip, kaip jis. Atro “Buržuaziniai nacionalisti”... 
'do, ka^į šį rašinį rašydamas jau!St. Barzdukas juos pavadina 
pritrūko barzdukinės išminties, švelniau... “tautinės drausmės” j 
tat, cituoja ir remiasi Bronio saugotojais... Būtėnas rašo: “kle 

"■Railos, jo knygoje “Bastūno į rikalai”— gi, St. B-kas juos pa-j 
’inąište” prirašytais žodiniais vadina kanauninkais.- Būtėnas 

..“reakciniai elementai”— 
B-kas juos pavadina, “tei

sininkais ir veterąniško amžiaus 
Būtėnas rašo:...

'tarškalais apie kažkokius teisi- rašo 
pinkus veterąniško amžiaus pa- St. - 

įnęleą ir kanauninkus.
A Rašinio tema skamba keisto- panelėmis1... ___  _____
/kai: “Nesikraustykim iš gal- degdami nuožmia neapykanta 
vos”. Jame vanoja tuos, kurie tarybinei santvarkai, įnirtingai 
prieš bendradarbiavimą su oku- kovoja prieš emigrantų ryšius 
franto agentais, bei totų staty- su tarybinės Lietuvos žmonėmis, 
tojais kovoja. Jis rašo, kad mus!savo tautiečiais, įvairiais būdais 
skiria ne tik raidiškas “stilius”, persekioja tuos, kurie apsilanko 
bėt jrjsąntykiai su Lietuva (ne- gimtajame krašte arba bendrau-

■ rašo okupuota Lietuva},, mat ja su atvykusiais iš krašto sve- 
ijyrą tokių, kurie tą ryšių būti- čiais... O St. B-kas savo rašiny 
..nybę su gyvaisiais lietuvybės rašo:... yra tokių, kurie tą ry-Į

MIKAS ŠILEIKIS Prieplauka (aliejus)

.šaltiniais, viską daro, kad išeivi- šių būtinybę su gyvaisiais lietu- sis rašytojas Julius Būtėnas mą paskaičius, negali suprasti ko1 spauda,
- - « - _ to . - . . _ ... . - . . . . - - W J V • • -•1 1 • » Y -*to- ...... * tją nusukti nuo tautos. . Tat, bet vybės šaltiniais viską daro, kad; džiaugiasi, kad nepaisant reak- St. Barzdukas taip įnirtingai lie 

J-' 1--------- --- ja pyktį" prieš tuos, kurie nes
tato bendradarbiavimui tiltų?.

( . f ■' -Y . ■ * 7 $...

■.kokios! galimos jos pastangas išeiviją nusukti nuo tautos ir t cionierių spaudimo, kasmet vis 
'ujamos, niekinami jos mokslo ir bet kokias pastangos ujamos, daugiau ir daugiau atskirų emi
.kultūros kūrėjai, smerkiami tau ■ smerkiami tautiniai ryšiai, šlykš! grantų ekskursijomis ar pavie- Juk tokių kaip rašo Vyt. Alsei- 
r.tiniąi ryšiai, šlykščiausiai pra-’čįaųsiai pravardžiuojami... Jukintai lankosi (ir lanko) tėviškė- ka tiltų statytojų išeivijoje tu- 
.yfirdžiuojamijr.Vt

■ ~ - ■ ?.>2 ■** • ’ * ■* — Ai Z * 1- —■

7* J ' * _ * - -Ų . to. *

Paskaičius,, šį jo kliedėjimą,
• gąlvoji .ir ktausi save, kas atsiti- 
? ko 'su - taip vadinamu ■ Pasaulio 
Jiėtiivių l£nės garbės pirminin- 
jčų St? Barzduko, kad , jam šovė 

.4 galvą tokia pikta minfrią, pas- 
kelbti griubią netiesą? Kas, kada 
•ir! .kuri; mūsų išeivijos spauda, 
..bandė’ išeiviją nusukti nuo tau-

į - Bet- atidžiau įšiskaičius į tuos 
jp- kįęidėjimus : paaiškėja, kad 
:taį nėra jo išminties originalus

. -padaras, o; nurašytas nuo nese- 
jiiaį Vilniuje, mūsų tautos išda-' 
'riko Vyt. Alseikos,, parašytos 
"knygpalaikės: “Trys dešimtme- 
Ičiąi ’ •emipracijtųe”. Joje jis

} tąį yra tos pačios mintys, kurias; je, grįžę kitiems papasakoja, rime, ir tai anot jo nemažai. To- 
skelbia mūšų tautos okupantui i kuo geriausius savo įspūdžius, dėl mano nuomone St. Bšrzdu-

. parsidavėlis Vyt Alseika.
“ St.‘ Barzdukas savo rašiny ra
šo,, kad tų mūsų “tautinės draus 
ritės saugotojų pastangos yra tk 
kova, bet jokio bendravimo, jo
kių tijtų statymo. O mūsų tau
tos išdavikas Vyt. Alseika savo 
pamazgų knygpalaikėje rašo 
taip: “Nekartą įsitikinau, kad 
tokie ryšiai kelia nepasitenkini-

.KULTŪRINGAS VAKARAS
Paulaičio kalba bus 
ta Naujienose.

P si baigus dviem gražiom kul 
tūr'ngcm paskaitom Dr. Balčiū
nas pakvietė visus sesti prie sta
lo ir p. vakarieniauti, f e:minin- 
kės buvo paruošusios skanaus 
maisto. Ša to ir šiito. Visi skaniai 
pavr.lįė ir pi. či i komentavo die
nos Įvykius, paskaitas ir lietu
vių tarp ardom-, vienybę.

Visiems užkandus, solistas Al 
‘ girdas Pražys padainavo kelias 
d .inas, kurias turėjo pakartoti. 
Susirinkusieji buvo tiek paten
kinti gražiai sudainuotam dai
nom, kai bisais ir plojimais pri- ■ 
vertę dainininką dar kelias dai
nas padainuoti.

Vėliau Atlėje prasidėjo seni 
„ _________ ____ > šokiai ir
turtinga loterija. Vakaras buvo 

Tuojau pradėjo savo paskaitą nepaprastai gražus ir kultūrin- 
mokytojas Ignas Serapinas. Įdo- gas. Kiekvienas dalyvis išsinešė 
mi, gerai dokumentuota ir gra-! vertingų žinių.
žia lietuvių kalba gyvai buvo pas * Visi buvo dėkingi Dr. Balčiū- 
kaityta. Josios tekstas tilps j nui už suruošimą tokio turiningo 
Naujienose, ten kiekvienas tu i vakaro. Rytoj pradėsime spaus 
rėš progos ją pasiskaityti.

Antrą paskatą skaitė teisinta tą. 
kas A. Paulaitis. Jis visą laiką! 
kalbėjo apie Dr. Joną Basanavi-1 
čiu, kurio mirties 50 metu sukak i 
tis buvo paminėta. Teisininkas! 
Paulaitis, atvykęs iš Rockfordo, 
gerai pasiruošė paskaitai ir dar 
geriau ją pasakė. Kalbėjo įdo
miai, salėje buvo ramu. Visi ati- j 
džiai klausėsi. Daugelis prisimi
nė Lietuvos patriarko darbus, o 
dar didesnis klausytoju skaičius! „ TT. L . .
daug ko pramoko. Teisininko stos ir kovos? Visa tai juo to-

. lau, juo labiau darosi neais- 
■ ■ i ku....” — klausia šachas. Abi

ma į prokomunistinę propagan §alis i>endrai gintis sutartis, 
dą, naudingą okupantui. buvo pasirašyta prezidento Ei

(Bus daugiau). senhowerip 1959 metais

atspausdin-

labai

metų spalio 29 dieną Ci- 
šv. Antano salėje įvyko 
kultūringas vakaras. Va

karą ruošė Dr. A. Balčiūno vado
vaujamos organizacijos, kurios 
praeitais metais suruošė Ame
rikos nepriklausomybės 200 me 
tų sukakties minėjimą. Kaip 
anam minėjimui, taip ir šiam 
vakarui vadovavo Dr. A. Balčiu 
nas, savo ištikmų bendradarbių 
padedamas.

Vakaras pradėtas trumpa 
Balčiūno kalba ir Amerikos 
Lietuvos himnais, kuriuos 
giedojo, publikai padedant,
listas Algirdas Brazis. Jam akom 
panovo jo žmona Aldona Bra- 
zienė. Solistas sirguliavo, ture-, 
jo karščio, bet atvyko į pažade-į.1 ■ j - I ir modernaus ritmotą vakara ir padainavo.

Dr. 
bei 
su- 
so-

, laikraščiais, žurnalais, 
knygomis. Bet ar tai šiandien 
įmanoma? Mes šiandien bendrau 
jame tik su savo giminėmis laiš 
kais ir dovanų siuntinėliais, bet 
tai nėra tikras prasme bendra
darbiavimas.
to'. 6 ■

St. Barzdukas remiasi nutari
mu laisvinimo darbo konferen
cijos,. įvykusios 1974 m. spalio 
mėn. 26-27 d. d.' White Plains, 

Į kad ryšius mezgant ir palaikant 
išeivijos lietuviams tenka vado
vautis savo sveika nuovoka, są
žinės jautrumu ir tautiniu sąži
ningumu. Taip skamba gražiai 

Sugretinus St. Barzduko jo. teorijoje, bet tikrovėje yra vi- 
rašiny paskelbtas pikto įnirtimo 
užsipuolimus su mūsų tautos 
parsidavėlio, Vyt. Alseikos min
timis tenka paklausti, ką Barz
dukas supranta esant tauta? Iš 
jo rašinio atrodo, kad jam tau-, versitetą, neva lituanistikos gi
tą yra okupanto bendrininkai, jo) lįsti, ar ten siunčia išeiti medi- 
samdiniai, kad jie atstovauja \cinos .mokslus. Arba, tie, kurie 
ir. veikia. tautos vardu.. Atrodo, 
Barzdukas ’-tik. dėl to pyksta, 
kad išeivija'.atsisako su jais 
bendradarbiauti. Bet tai visiš-

Tuo tarpu (įsidėmėtina kad St kui, kaip Pasaulio lietuvių B_- 
B-kas reakcionierius vadina nės garbės pirmininkui labiau 

švelesniu vardu: “tautinės drau pritiktų, žinant kaip naudingą 
smės” saugotojais), nesiliauja' patarnavimą atlieko okupantui 
skleidę melą, šmeižtus apie Ta- tokie tiltų statytojai, jei jis 
rybų Lietuvą, socialistinę sant- jiems garsiai šūkteltų Ei- Po-] 
varką. O St. B-kas lyg ir papil-’nai ir ponios jūs jau išsikraus- 
do ano koliojimasį ir laiko bepro tėte iš galvos!...
tybe, jei vengiama bendradar-> 
•biauti ir tiltus statyti.

i . . . , _. Bet štai, ką rašo tas mtaėta-hma reakciniams gaivalams. Jie . . ’ ; .., .., x n ... „ sis musu'tautos išdavikas savokovoja pnes .kontaktus su Tary- . ,-■>.• , j •v t „ ono a • , -iknygpalaikėje: Plačiau, kad vis bu Lietuva” p. 308. Ar gi tai , . ' . ...
•j • j.-a ax v . i daugiau mano likimo žmonių su-ne veidmainyste? Atrodytu lyg ., . T. , , *. .

ai -i • - -j_ -v . .. * .. .1 sidomi Lietuvos kultūra, naujaisAlseikai rūpėtų išeivijos ryšiai! . ,. . , . , -T'. , ... . |pasiekimais bei poslinkiais ku-su Lietuva, kurie jai butų nau-j 
dingi. Tiesa, jam rūpi tik tokie 
ryšiai, kurie yra naudingi pa- 

melo ir šmeižto pamazgose sten Vergėjui tai yra jo ir jam kitų 
•giasi' paskandinti mūsų išeivi- Panasill' duondavių.

Tos pačios minėtos knygpalai-

irybos srityse. Galėjau pajusti 
vis nuoširdesni išeivių kūrėjų 
norą įsijungti į Tarybų Letuvos 
kultūrą, išleisti Vilniuje savo 
knygas, surengti parodas ar kon 
certus. Nebegalėjo sustabdyti 
to proceso antitarybininkų ne
apykanta” p. 307. Tokj pareiški

SEN. FRANK D. SAVICKUI PAGERBTISi

ŠEŠTADIENĮ, Š. M. LAPKRIČIO 19 D.

PERSONALITY LODGE
■ - A- - - • • •' • I

6649 S. Archer Avė. Chicago, Illinois

rėiktų paklausti,' kaip jis supran 
ta bendradarbiavimą su tais mū 
sų tautos smaugėjais? Ar gi, 
jis dar iki šiol nežino, ko siekia 
okupantas 'bendradarbiavimu? 
Ne ko kito, kaip nors išeiviją, 
taip nuteikti, kad ji tylėtų. Ir 
pagaliau koks .gali būt bendra
darbiavimas sakysim, kad ir su 
“Rodinos” viršininku “genero- 
, .. , . . ' - ' . t

našiais? Nei šis, nei kiti paver-/ 
gėjo bendrininkai, nors jie ir| 
lietuviai, bet jie ne tautos var-»- 
du kalba. Toks St. B-ko pirši
mas su tokiais okupanto samdi
niais bendradarbiauti reiktų jo 
paties pareikštų šūkiu, į jį patį 
kreiptis ir jam tarti Stasy Barz- 

j dūkai, nesikrausyk ii galvos! 
Į Tauta tai nėra išadvikų kad
ras!..

džiaugiasi “Tėviškės” (Rodi
nos”) daugi j os viešnage ir lau- 
psina Tarybinės Lietuvos kultū
ros ir gerovės pažangą. Kiek są 
žinės jautrumo ir tautinio šamo 
ningumo parodo mūsų jaunimas 
studijuojąs Vlniaus kursuose. 
Sąžinė nėra stiprus veiksnys, jį 
labai..•lengvai nutildoma, o jai 
nutilus','. labai lengvai -įsijungia

DAINOS

IM

6:30 valandą vakaro
Vakarienė ir gėrimai 15.00 dol

BANKETĄ RUOŠŲ

NAUJIENO
Vietas prašome rezervuoti iš anksto
STED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60668

arba telefonu HA 1 - 6100

V18I LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

Iš viso ar yra šiandien, įma
noma .bendradarbiauti su pa
vergta tauta? Tokios galimybės 
šiandien nėra. Kas, kas, bet St. 
B-kas tai turėtų žinoti ir neklai 
dinti išeivijos, sudarant įspūdį, 
kad toks bendradarbiavimas lyg 
priklausytų nuo mūsų išeivijos, 
tik jo manymu gaila, kad mūsų 
tarpe yra tokių, kurie nori išei
viją nusukti nuo tautos. Nejau
gi, jis tiki tam, ką išdavikas 
Alseika rašo, kad reakciniai gai 
valai trukdo bendradarbiauti su 
Tatybų Lietuva. Nejaugi, jo gal 
voje vaidenasi mintis, kad mū
sų turistų apsilankymas okupuo 
toje Lietuvoje ar jaunimo veži
mas į Kapsuko universitetą yra 
bendradarbiavimas su tauta? 
Koks gali būt bendradarbiavi
mas, jei ten nuvyjkusį sekliai 
kiekvieną jo žingsnį seka, jei 
kiekvienu jo pasikalbėjimo me
tu pašieptieji mikrafonai jo žo
dį užregistruoja? Man rodos, 
kad bendradarbiavimas su tauta 

] yra tk tada, kai yra laisvas ke
liavimas po kraštą, kai yra Jais 
vas kultūrinėmis vertybėmis pa
sikeitimas, tai yra pasikeitimas

IRANO ŠACHAS BIJOSI 
SOVIETŲ UŽPUOLIMŲ 
Irano valdovas šachas sekma 

dieni pasakė, kad Jungtines 
Valstybės yra įsipareigojusios 
ginti Iraną komunistų atakos 
atveju, bet jis abejojąs ar gali
ma Washingtono įsipareigoji-

Į mu pasikliauti.
“Kur yra ta linija, kur JAV

______ __ _ $2.00
Galinu taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus cakĮ arba money orderį prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntime išlaidoms.

173S So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. S0608

Pas mm 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-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

i V R S A
1800 So. Hoisted 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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tas Carteris arba sekretorius Vance padaręs tokias di
deles nuolaidas. Keliais atvejais buvo skelbta, kad JAV 
rengasi pasitraukti iš Taivano. Buvo sudarytas įspūdis, 
kad paskutinė sekretoriaus kelionė j Pekiną kaip tik ir 
buvo Taivano “dovana”. Kinijos reikalus tvarkantis ge
nerolas Hsiaopingas pareiškė, kad kiniečiai nutars, ka
da prisijugti Taivaną prie užkariautos Kinijos, bet iki 
šio meto tokio dalyko komunistai nepadarė ir nesiren
gia daryti. JAV būtų, galėjusi atšaukti pasirašytą susi
tarimą pačiam Taivanui. Dalis Amerikos karo jėgų jau 
seniai atšaukta iš paties Taivano ir sąsiaurio salų, bet 
atšaukti ne visi karo laivai ir kariai.

Ką sekretorius Vance pasakė Kinijos komunistų at
stovams, tuo tarpu tiksliai nežinoma, bet iki šio meto 
komunistinė Kinija Taivano salos dar neužėmė ir neat
rodo, kad netolimoje ateityje bandytų ją užimti. Naujai 
išrinktas komunistinės Kinijos vicepirmininkas pareiš
kė, kad kiniečiai spręs, kada Taivaną prisijungti prie 
Kinijos, o ne bet kuri kita užsienio valstybė, bet tuo tar
pu toks sprendimas nepadarytas. Visi pripažįsta, kad 
Kinija ateityje privalo būti viena. Taivanas priklausys 
Kinijai, ar Kinija priklausys Taivanui, dar neišspręsta. 
Iš Ten Hsiaopingo, tikro komunistinės Knijos valdovo

V. KAROSAS
Derwinskis susirūpinęs Žmogaus teisėmis, Pareiškim>j tuo UU'IJU nesimato, kad Taivanas būtų bu- 

įvęs atiduotas komunistinei Kinijai- Patys taivaniečiai 
Kongreso atstovas Edward Derwinskis yra susirū- kelia susirūpinimo, bet galutinas sprendimas Pekine ne- 

pinęs prezidento Jimmy Carterio paskelbtomis pagrin- buvo padarytas ir niekas negali pasakyti, kad Taivanas 
dinėmis žmogaus teisėmis, šių metų lapkričio 2 dieną jau atiduotas ko komunistams. Jeigu Kinijos komunis- 
jis kongrese pasakė kalbą, kurioje išdėsto savo susirū
pinimą. Jis yra Įsitikinęs, kad prezidentas Carteris, no-j abi valstybes rišantis susitarimas padėti gintis nuo_už 
rėdamas padaryti nuolaidą nesukalbamiems, sovietų puolikų. < 'ii ‘-J
valdžios atstovams, padarė kelias visai bereikalingas 
rusams nuolaidas.

jau atiduotas ko komunistams. Jeigu Kinijos komunis
tai dabar pultų Taivaną, tai reikia manyti, kad veiktų

Yra pagrindo manyti, kad strateginių ginklų, kont
rolės klausimuose padarytos nuolaidos, nors iki šiol to

Reikia turėti galvoje, kad- atstovas Derwinskis yra viešai nebuvo paskelbta, kokios tos nuolaidos galėtų bu- 
užsienio komiteto Įtakingas narys. Ne vieną kartą, jis bu- Oficialius pranešimai sakė, kad abi valstybės turėjo 
vo siuntinėjamas Į užsienius, kad galėtų atstovauti JAV praryti nuolaidas, nes nori susitarti. Sovietų valdžia 
parlamentarų konferencijoje. Jis gana dažnai išvažiuo- įjUV0 nutarusi visai nesitarti, bet atsiuntė Gromyką' Į 
ja Į Europą Įvairiais valstybės ir tarptautinės politikos' New Yorką, kad išsiaiškintų sovietų poziciją ir bandytų 
reikalais. Atstovas Derwinskis yra gana gerai informuo-. tęsti pasitarimus. Nuolaidas padarė ir sekfretoriųs Van
tas apie Lietuvos bylą ir deda pastangas padėti lietu- C6j kokios tos nuolaidos, ar jos buvo visai, vienpusiš

kos, tuo tarpu taip pat nežinome, nes. pasitarimai dar te
beiną. Kai pasitarimai bus baigti ir bus galima paskai
tyti susitarimo tekstą, palyginti jį su buvusiu ir pasver
ti, kuri pusė padarė didesnes nuolaidas.

Susitarimas, su diktatoriaus Castro vadovaujama 
Kuba yra tiktai laikinas. Tarp dviejų valstybių, kiekvie
ną dieną atsiranda daug Įvarių reikalų, kuriuos iki. šių. 
metų sprendė Šveicarijos atstovas Havanoje. Jam teko, 
paskirti kelis patarėjus specialiems. JĄ V ir Kubos reika
lams. spręsti. Abi valstybės nutarė pasikeisti konsulais,

viąms atgauti nepriklausomybę.
Kongreso atstovas buvo labai patenkintas preziden

to Carterio padarytais pareiškimais apie pagrindines 
žmogaus teises. Ta pozicija yra nepaprastai stipri ne tik 

. Vakaruose, bet šiuo klausimu domisi žmonės ir kitoje 
-geležinės uždangos pusėj. Derwinskis yra Įsitikinęs,kad 
Belgrado konferencija duoda Amerikai geriausią progą 
šį pagrindinių žmogaus teisių klausimą kelti ir priversti 
Sovietų Sąjungos valdovus pildyti tarptautinius pasiža
dėjimus. Bet savo kalboje Derwinskis pastebi, kad pre
zidento Carterio administracija keliose srityse rusams-- kurie būtų Įpareigoti, spręsti mažus bėgamuosius reika- 
jau yra padariusi bereikalingų nuolaidų. Be visos 
kitų dalykų, kongreso atstovas Derwinskis šitaip 
nuolaidas apibūdino:

“Didžiosios nuolaidos padarytos Strateginių 
minių Ginklų (SALT) nuolaidos, Įtraukimas Sovie
tų Sąjungos ir davimas jai svarbaus vaidmens Arti
mųjų Rytų taikos pasitarimuose, nutarimas apleis
ti Taivaną (Formozą), nutarimas pripažinti Castro 
vyriausybę ir vedimas politikos Nicaraguos, Argen
tinos ir Brazilijos, kuris atstumia natūralius ir isto
rinius Amerikos sąjungininkus, kas bendrai paė
mus sudaro katastrofišką užsienio politiką,” — kon
gresui pareiškė, atstovas Edward J. Derwinskis. 
(Congreso rekardas, 1977 m. lapkr. 2 d.) 
Iš sekretoriaus Cyrus R. Vance ir paties prezidento 

padarytų pareiškimų tuo tarpu nesimato, kad preziden- ką Ėę kels nerimą.

lūs. Castro vadovaujama Kuba visą laiką prašė atnau- 
tas jinti prekybos santykius, nes Kukai reikia Įvairiausių 

mašinų dalių, kurias, ji galėtų Įsigyti tiktai Amerikoje. 
Castro agentai keliais atvejais, bandė, per Kanadą ir ki
tas valstybes įsigyti reikalingų; prekių, bet- i}a, šio meto 
tiems agentams nepavyko atlikti reikalingos misijos. 
Nutarta leisti Catro valdžios atstovams pirkti Ameri
koje vaistus įvairioms ligoms gydyti. Už vaistus Castro 
privalės mokėti grynais dolerąis. Diktatorių Castro, 
važinėdamas po Pietų Amerikos, valstybes^, kiekvieną 
proga pabrėžia, kad jam reikalingi: pilni prekybos, sau 
tykiai. Tuo tarpu JAV neskelbia tų santykių, naujinti, kol 
Cąstro. nesitars dėl konfiskuotų amerikečių- turto atly
ginimo. Prezidentas Carteris nesiręngia dąryti ekono
minių koncesijų, kol. Castro, agentą! švaistysis, po. Afri*-

eilės

Ato-

EL'GENUA ŠIMKŪNAITĖ

/Praradus tikėjimą Į demokrati
jos idealus ir pergalę prieš des
potizmo ir totalitarizmo jėgas, 
ALTas ilgai reatsilaikys prieš 
savuosius diktatūrininkus. Palu 
žę ir kapituliavę vardan “tauti
nės vienybės” prieš sistematin- 
gus frontininkų išpuolius, tyliai

tūriniai sąjūdžiai per daugeli 
metų- atrofavosi ir pamažu pęr- 
sjorientąvo. į. demokratinio gy
venimo. būdą, bet. frontininkai 
išlaikė savo atvežtą, gajumą, “di 
namizmą” ir “tautos pašauktų
jų” mentalitetą, Jų giliu Įsitiki
nimu tik jiems priklauso Lietu
vos vadovavimas ir visos išeivi
jos, paklusnumas.

Šitą frontininkų maniją dali
naiišaiškino istorikas dr. A- Bu 
dreckis savo magisteriniame

į: “The Lithuanian Natio-

(Komentarai)
(Tęsinys)

ninku, su demokratais.
Rodos nereikia būti, profeso

rium ar mokslo daktaru, kad su
pratus šią tiesą, bet deja mū
sų. iškilieji veikėjai ir, politikai 
to nesupranta Savaimiai supran 
tomą, kad diktatūrinės Lietuvos darbe 
sąlygose susiformavusios įyai- n.ąl Revolt of 1941” kuriame pa

remiamus VLIko'ir visų bendra jrios diktatūrinės.partųpsląr an- salota: “The. Bęjmn LAF. pro- 
;grama a, liberat^Įį įi^uaqia 
contained totalitarian' tęndęn- 
ciesj with -emphasis on the. lėa-

darbiau to jų ir tiltų statytojų, tidemokratiniai. sąjūdžiai,, pasi- 
ALTui neteks ilgai gyvuoti. traukę. į Vakarus sų tremtinių 

šį suvažiavimą patiko dideli ir pabėgėlių, banga, nepranyko,
bet atsikūrę , kitais,. payą$ųįįnaisę ;dęrĄ principle, and; elements of 
išvystė, savo veiklą. Jiems, kaip 
buvo. taip< ir liko, deinokrątįja 
ne prie širdies.. Todė^ jĮe. ^ayb 
laisvinimo, veiklą : nukreipė,, p 
“buvusios” Lietuvos, atstatymą, 
kai tuo, tąrpų. Amerikos Ij^iįvią 

las neaplenkė šio suvažiavimo, išeivija siekė ir siekia dempkra 
Tai buvo aišku iš" dr. Bobelio tinės. Lietuvos,, kurioje, aišku, ne 
pranešimo, atstovų pasisakymų, J būtų vietos jokiems’ diktatūri* 
diskusijų ir. priimtų rezoliucijų.! ninkams..Čia slypi visų nesusi- 

tinės Lietuvos) kurioje, aiškų,- 
-nebūtu vietos jokiems diktatūra 
ninkams. via slypi, visų, nesugį- 

dienon spaudoje, gvildenamas pratimų, priešisgumų, antegoniz.
’ mų ir paties skilimo priežastys. 

Iš visų lįietuyoj'ę veikusių dik 
tatūrinių ir bendrai- -antidemo
kratinių sąjūdžių, išsiskiria fron 

vienan gardan suvaryti vilkų su tininkai, kaip tiesioginiai Lie- 
avimis, taip negalima vienoje ' tuvių. Aktyvstų, Fronito (LAF) 
bendruomenėje apjungi dikatūri tęsėjai. Daugumoje buvę dikta-

ALTui neteks ilgai gyvuoti.

laimėjimai Lietuvos laisvės ko
voję, bet palydėjo ilgi netikru
mo šešėliai.

Skilimą, problema
Vykstantis lietuvių išeivijoje, 

skilimas į-dvi priešingas stovyk

racism”. (psi. 29-.) LietnviScai 
tariant' dr. ’ Budr«ikis : nustatė 
frontininkų ideologijos : totalita- 
ristinį; ir rasistmį pobūdi.
! Dr. Budręckis ręcęnaųodąmas

diskusijų ir. pr
Vienok esminiai šiuo klausimu 
nebuvo pasisakyta.

Šis klausimas keliamas diena

veiksnių pasitarimuose, išplau
kia iš žymių lietuvių veikėjų 
iniciatyvos, bet nebuvo, nėra ir 
nebus išspręstas. Kaip negalima

Galimas daiktas, kad kongreso atstovas turi; plates
nių informacijų apie padarytas nuolaidas, bet iki šio me
to jis yra nuosaikus ir sprendimuse faktais remias. įstaty
mų leidėjas. Kol- jis neduos platesnių ir konkrečių dari* 
nių savo abejonėms paremti, tai pasitikėsime preziden

paskelbti, jąįs rgųiiąn- 
us. recenzentas, priėjo spkąneių 
išvadų : “LAF .įs^t^mųni^e-,to- 
talisanę, - visas sritis apimančią 
ir drausminančia kariškai-poli- 
tiskąj oi^anizajeijjį kuri užimtų 
atstatytos Lietuvos vaistybinęs 
fuskcijas. LAF įstatai aiškiai 
numatė diktatūrišką, korporaci
nę santvarką” (Dirva, 1975. yi; 
25). Kaip toliau seka iš Įstafd 
ir visos frontininkų veiklos jie 
siekė atstatytą, Lietuvą nacis
tinės ideologijoj pagrindais.

čia.turime peikąlęne su šiaįp 
neaiškaus nusįstatypmo diktą- 
tūrininkais ar antidemokratiniai 
sąjūdžiais, natūraliai išaugusiais 
dar atsitikusioje lietuvių tautp-. 
je, bet 9U: dedikuotais totalite- 
ristais, siekiančiais savo tikslų

c, >

tu ir jo sekretorium, ir somėto- vykųsai^- gyrusius Ame-l-nesiskaitabt su. . priemonėmįs. 
rikos teises ir'reikalus. (Bus daugiau;

ną paslaugą partizanams padarė, Kad ir gudriai bei vištinių, šieno ar meškakūlių švendrių (Typha) plau- 
vilkriai dirbdami, ne vienas politiškėnas į 
reichan pateko, ne vienaa ir galvą padėjo.

Vos apie kilometrą nuo Bolitiškių į; rytus — Juo- 
dapurvipė ir Velniapėdis, o į vakarus už. poros kilo
metrų — Priepala ir Akmenis su Akmenaičiu. Tykūs 
ežerėliai, vešliai apaugusiais krantais, nedidelė Pa- 

,akmenių gyvenvietę. Sako, dar visai neseniai Aknic- 
nyję, Akmenaityje ir. mažyčiame, prieš keturias de
gintis metų nusausintame Akmeniuke mėgusius ( 

' plaukioti laukinės žąsys, čia jos nutūpdavusios per- 
skrisdamos, čia jos ir perėdavusios, o kai šerdavu- 
sios, tai liek plunksnų, būdavę, kad net rinkti vertė
jo, ir ne bet kokios tos plunksnos: iš jų sugeltuose 
pataluose visi geliami sąnariai, nurimdavę, o ant tų 
plunksnų pagalvėlių ramus buvęs poilsis, gaivinantis

1 miegas. O jei kuriai plunksnas berenkapėiąi merginai 
. tekdavę rasti ilgą plasnojamą plunksną — toli nulo

kapus. Ar tikrai ten minimi- lavonai sulaidpti’, be ar
cheologų talkos- negi pasakysi, bęt kąd tijR kaĮMji Mi
toki, kitaip išplanuoti ir supilti — matyti. Tikrai jie 
ne vienu metu atsiradę, kjtų laikotaųpio, zm^nĮų, kąįu-

TAURAGNAI IR JŲ APYLINKĖS
(Tęsinys)

Tais metais maištai buvę, vyrai k^ran ėję. Daug žu
vę, o kas gyvas likęs — namo negrįžęs. Vieni prancū
zų ar švedų žemėn pabėgę ir be žinios dingę, kilus 
namo pargrįžusius kartu su visų negrįžusių seimo-, 
mis etapu Sibiran išvarę. Išvarę užbaikalėn, o iš ten 
senų politinių tremtinių palikuonis atkeldinę. Lyg ir 
sentikiai, bet kiloki negu šemalies ar Sirvydžių, vi
si vienos Dolotovų pavardės, esą maištavusių Petro 
jūreiviškų stalių palikuonys. Pasikeitė ir kaimo var
das. Politiškomis praminė, ir Vėžinį Politiškių ežeru 
vadinti pradėjo nes valdžios taip patvarkyta buvo, 
kad Politiškių kaimas galėjo vėžius gaudyti, o. T’ 
niškių ir kiti — ne. Ūmūs ir vieni, ir kiti vyrai buvo,L 
ir ne lik vėžių, bet ir vėžiautojų pakaušiai lūžinėda
vo. Ar meistrauti pratę atkeltieji čia žemės dirbti ne
mokėjo. o nemokėdami iš jos ir pramisti negalėjo, ar 
caro valdžios aukso kalnų žadėtų čia nerado, tik gan 
greit apsiprato, su kaimynais švelnesnę -kalbą sura
do ir svetimais nebesijautė ar skiriami nebuvo. Ne 
tik gerais meistrais, bet ir smagiais šokėjais garsėjo 
p. J.U’:Anai,

Ar dėl u' kad maištininkų palikuonys buvo, ar 
dėl to k:;:i nc>. ažai miestų išmaišė, politiškėnai itin 
nuolankūs nebuvo. Smetoniniais laikais juos įtarė po-’ti reumatu sergant tinkami. Gražiai suplėšytų žąsi- 
grindininkais esant, o okupacijos metais — ne vie- nių plunksnų stangrumas gan didelis (didesnis už

Necio-I. , u . .. *- , ' . * ■: .. .... . kodavusi. Kaip žinia, bernai nciueas.ta, toli, nusibels-
ti, gal dėl to. ir plunksnas tik merginos rinkdavusios. 
Dabar nei tų žąsų, nei. tų plunksnų. Beliko tik vienas 
užkalbėjimas, kad plunksnos gerai piėsylųsi, patalai)? 
ir pagalvės gydomąją galią turėtų, žinia, plunksnų 
rinktų ar supeštų daug, plėšo jas senelės su anūkė
liais — nuobodu, darbas nespartus, o kai rūpestin
gai stengiasi trejadevynposmį žacK-jimą nesutrikę 
išgirgsėti, o sutrikę, vėl iš pradžios, pradeda, nė ne
pamato, kaip plunksnų krūva sumažėjusi. < 
lams, pagah-ėms. tur būt, galios nętrūko: žąsų plunk
snų šilumos laidumas labai mažas, tad, ir. patalai šil-

darbus kelių stagrumą), ant tokių ir ilsėtis patogu.
Gera buvo, kai tos žąsys buvo! Visai panašias, 

skania mėsa garsias tauragniškiai augindavosi. Kai 
per rudeninį žąsų lėkimą namines ežeran suleisda- lūs priglaudę. Yra ir pilelės.'Ką. ūj kada jose, pąljaido- 
vo, laukinės greta tūpdavusi. Būdavo, kad su lauki-! ję, niekas nebeprisimena, bet pileles gerbia, kasiijė- 
nėmis ir naininės išlėkdavo, bet dažniau, tinklus di- ti draudžia, o kokiai nelaimei ištikus ar-vargui'pu
delius užtiesę, ir namines, ir laukines žmonės drauge spaudus, pilelei,pąsislęundžia, ten nakvoja ir gero pą- 
susemdavo. Vienai augintai, kartais ir po dešimtį lau-įtarimo ar susilaukia. Jauni — kvaili, ne bi
kinių tekdavo. sada protingų patarimų klauso ir Pašilinėje trys pip-

' Ne visai sutaria tauragniškiai dėl tų trijų akme- menys (Meškapskąs. Męaųiuši^, ir Ivanauskas) pą- 
I vardžių ežerėlių kilmės; vieni sako, slibinas juos uo- kasinėjo pilelę. Lobių nerado, o keistą sagtį, raudp- 
> dega-išmušęs, kiti, esą, nuo Akmeniškių galiūnas Ak- no akmens gal ąstuvą, j r. žpboklius varinius — radfj. 
menis slibinui uodegon akmeniuką pasiuntęs. Kritęs Kol prie bandos grįžo, sušilo, šalto vandens atsigėrė 
akmeniukas, ežerėlį išmušęs, o slibinas —anei krųsŲ ip, yisij sUnkįaj plpnpgis susirgo. Pagarba pilelėnįs 
Akmenis mosterėjęs didėlesnį — Akmpnpitgi, pąjikęs,( tąuragišlyuos žyiniąi sustiprėjo. Raudonas akmup, 

U o slibinas nq krust. Pyktelėjęs Akmenis, ir sviedęs tikrai, galąstuvas, o keista sagtis — skiltuvo būta, ir
I savęs vertą akmenį, tai jau Akmenio ežerą išmušęs, žabokliai ne žabogliai, o žalvarinė segė..
o slibinas, kad šokęs, kad dribtelėjęs, tai ir išmušęs Vųųy; pai)asi& rpąpiąu archeologų radiniuosįp, 
visą Kirdeikių ežeryną. Lyg ir panašūs Kordeikių juos VI-juoju mūsų eros šimtmečiu datuoja. Buvo pj- 
ežerai į. tauragniškfas, tik ne lygūs, ne lyarkingąj. sųr Ifilių, tilj iš ^mij^ supj^ų, tyjvo ąkmenim apkrautą, 

įsirikiavę, o krūvon sudribę. Ką besakyti, jei.. švysjąrė- žgmpsnjųį. ^Tųo šjų( ajūįjpni^ nųpąjį^iojo, kai Taurag
no galiūnas ukmcių nvi >«i ir, slibinui nų bažnyčiai; švęnlopp tyėi^ 5ieląj>ai norėję žmones
buvo ko pašokėti. į pileles jufHųtj, bet, kąi; ba^iyčio^ reikalams— veži.

Nuo Paalfmcnės ligi Pašilinės, Lobės krantuose,] Iš tų pačių akmenų tie tik šventoirfų tvėrė, bet ir klp- 
visą tarpą kariais ir Kapiškėm pavadina. Ip tikrai,] bonijos tvartus pastatė, ir dąpg metų klebonui gyvn- 

i kas tik čia ėjo, kas tik buvo — Kapiškčsc žymių pa- jiai“rankon-nėjo**; tokia ta pilelių galia.
, Ne vienas slaptas ar žinomas kapas čia išdygo /n--- j i >

okupacijos mptais. Pirmojo pasaulinio karo metu vi- 
durių ligų epidegijai prasidėjus, buvo draudžiama* 
gyvenviečių kapinėse laidoti, čia kasė. Seni žmonės 
parodo kitokius prancūzų, švedų ir metiežlų metų

jo galiūnas akmenį net trejetą varstų, tai ir 
buvo ko pašokėti.

i ne iic-1 z. . (lifto.O. pąla-l i .
(Buą dąųgįaĘty ■
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Mažeika ė' Evans
Laidotuvių Direktoriai

šeštadienio vakare (Medžio drožinys)Dagys

LAIŠKAS REDAKCIJAI

EUDEIK

Ten: YAriz 7-1741-1742

Telefonas: LAfayette 3-0440

3354 So. HALoTED STREET

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

spindle 
leas for

NARIAI:
Ckicagoa
Lietuvių
Laidotuvių
C>ire storis
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Asociacijos

G Y DYTOJA£\ IR, „CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ- C1GOS 

West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

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

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBIL1AMS PASTATYTI

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi y atstumu.
ANTANAS .yBwAS

Tel. 376-1882 .e’rbe--37š^996

Sawn in half, they are being 
mounted on walls and doors 
as decorative elements, used 
as plant holders or as grille 
elements.

E. A. Nord Co. Everett, 
Wash,, the world’s largest 
manufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator items in nine different 
styles, three different thick
nesses and in heights from 7H 
inches to eight feet.

The spindles are made of 
selected western woods, turned 
on hopper-fed lathes, sanded 
to a smooth finish then shrink 
wrapped in clear, protective 
plastic. A brochure 
characteristics and

I Juozaityte, Marcelė, Grabavos. 
Garliavos 45.7.8. A

Liuiza, Juozas, A. Panemunė 
į Veiverių 46.10.12.

(Pabaiga)

šių.metų lapkričio mėn. 9, d. 2 vai; 
po pietu-Šaūlių Namuose, 2417 W. 43

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

<1307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI------ Tuesday, November 8, 1977

DR. C. K. BbfeĖUS 
INKSTŲ IR iLAPŪMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Čynter 

8o0 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Westchesrer Community klinikos 

Medicinos direktorius 
1938 S. Henheun Rd., Westcnester, IL. 
VAuAiNDUS: 3—9 darbo dienomis ii 

Kas. antrą šeštadienį 3—3 vaL 
Tel.: 5oz-2/z7 arba 5o2-2728

, UK. V1T. TALKAS
. { -G TU YTQJAS IR CHIRURGAS
-6*nora prai£hka; spec. MOTĖRŲ ligos.
ui5w^s;4o^:i(VEST 59ih SYkEkT

ė+sfr;■ SO*
iOFISQ; VAL.: pirm., antrai,, trečiad. 
,ir.penKt;:Ž-4 ir fį-8 v.aL vak. šeštadię- 
fjųais-z-i...viL popiet..ir kitu laiku 
.. . .į.. .... ..pagal susitarimu. ____

1410 So. 50th Avė., Cicero 
Telef.: TOwnhaD 3-2108-i

Krusinskas, Pranas, Mozuris- 
kių, Šilavoto 46.6.24.

Krusinskas, Vytautas, Mozu 
riškių/Lietūv/ diviz. k; 14&6.7.
' Lukša;' JufgTs, JuobbiiaŽio; Ve 

verity 47.6.13, • _ ,

ais- 
jog visokios “rejuvena- 
šiame demokratiškais 

tada netaip dar} principais i besitvarkančiame 
teperpfatote; ^Naujienose5’ ir-į krašte vyksta per balsavimus, 
gi buvo ■•sfcelmamas (ir labai] o ne per sukiligkus' persiregi- 

Todėl, jei senoji

Lietuva tikrai nepražus!
Jus didžiai gerbiąs 

Lietuvi

Margarinas buvo užpaten
tuotas 1871 m. Jį vadino pro
duktu, vartojamu kulinarijoje 
Knygelės pavidale popieriniai 
degtukai buvo užpatentuoti 1892PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai —- Pilna aparauda 

JLEMAKAINA-;
R. JŠ£RĖ,NLAS
Tel. WA 5-8063

... PETRAS BIELIŪNAS
*348 So. CALIFORNIA AVĖ. Phone: LAfayette 3-3572

(Tęsinys)
** A \ ** * ■ Matulevičius, Vyt., Gudišk'ų

Igliskėliiį>45.5^rg < . < 
Kulviiiškas, Bronius, Gūdis.

Falling leaves, football and apple picking time are signs to 
remind us that autumn is here.,And while the advent of the 
apple season triggers thoughts of homemade pies, cobblers, 
applesauce and cider, for many it’s the crisp, juicy eating apple 
tucked inside some chewy caramel that calls to mind the 
fondest memories. ; J . \ \ ~
• And now there’s a quick <n’ easy way to make, caramel 
apples. .. > with Wrappies caramel sheets from Kraft. This new 
method calls for stretching .a round sheet of caramel over an 
apple, overlapping* snugly to cover, inserting the stick and 
baking for five minutes. No mess, ho fuss. And easy enough 
for even young children to help, e < -
— Everything needed (except the apples) to make six caramel 
apples comes right in the package. WnTpples sheets can also be 
used one at a time, storing unused discs in an airtight container. 
During autumn, they 11 be in „the produce section of your 
favorite store as well as on the candy shelves. And don’t forget 
to check the package for other ways to use these great apęle 
Putins. s M

t Easy Caramel Apples
Wrappies caramel sheets ' Chopped nuts
Medium-size apples, ' v -_
- washed, dried (

u Use caramel sheets to prepare caramel apples according to 
package directions. After removing from oven» immediately 
remove paper and roll frrnuts, pressing lightlyIf caramel 
apples eod.too quickly and lose stickiness, return to oven 
JL to 2 minutes to soften. Serve or store on paper liners in a 
cool, dry place. No need to refrigerate. . ,

HinU: Medium-sise apples are about 3 per pound. Raisins, 
, granola-type cereal, marshmallows at chocolate 

e chips may be substituted įpU. w ,

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel: YArda 7-1138-1139

In today’s “do-it-yourself” world, the amateur decorator or 
the professional too. for that matter, is turning increasingly to 
"turnings”—or architectural spindles as they're known in the 
trade—to provide innovative and imaginative touches in the 
home.

Architectural spindles—yes, 
they're the same products 
which used to be known as 
balustrades in staircases—now 
are available in a variety of 
sizes and styles. But the sky's 
the limit when it comes to 
the decorative uses to which 
they're now being put.

Architects, Interior designers 
and ^do-it-yourselfers”., find 
the sptadlas a versatile, stylish 
and inexpensive way to add 
character te a home or office, 
indoors ur out

Spindles are being used as 
candle holders or lamp bases, 
as room dividers, screens and 
valances* or as legs for coffee

neigiamai, tai gal tas paskali
ną "Naujienas” ar naujai gi
musią (Regenerated) bendruo 
menę įsteigti kitą premijų fon- 
dąK kuris premijuotų romaną, 
vaizduojantį redaktorių, besi- 
šluostantį savo nuolėmių aša
ras ne į. mergaitės kelnes, o į 
savo griešnus organus priden
giančių inarskinių padelkas.

Toliau. Jungtinių Amerikos 
Valstybių 200 metų nepriklau
somybės šventę s-e-n-o-j-i Lie
tuvių Bendruomenė ir jai pri
tariantieji sambūriai ruošėsi 
atžymėti šokių švente, todėl 
prie “regeneruotosios” ben- 

renginio nesidėjo.

Rezu GI 8-0873

Dft W, ĘISIN-EISINAŠ 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave^ WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei .neat
s’liepia, skambinti Ml 3-000T, .

černeckis, M jiejus, Jūodbu- 
džio. Veiverių 16.11.6.
III. Kapno a p s., Gariavos valšč.

- A » ■ ... , . ... . V,

Bačėnas, Pranas, Jurgio skių. 
Jungi, jėgos 45.5.7.

~ X- ~~-4į-jS'3g~ j.

. Slavickas, Ajbjęas, Ilgakre- 
hnų. Veiverių 46.10.12.

STavi-kas, Juozas, Dgakiemio. 
Šilavoto l(i.5.8.

Vyšniauskas, Jonas, lyjakie- 
mio, Jungtin. jėgos 46.5.7.

Poderys,^ J uuzas, ilgakiem io, 
Garliavos 46.5.8.

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VL liula 7-6672
41028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HiUs, i^L 974-4416

mt. R. g. baluKas 
A~U«RyA M MOTIRŲ yGQS 

GINEjCOLOdlNt CHIRURGUA 
6449 5a Puloki Rd, (Crowford

Building), Tol. LU 5*6446 
P .ima ligonius pagal susitarimą.

Jei neauMiep.a, skambinti 374-8004.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS_> - 1 k- ... - ■

Laukaitis, ,Vincas, Padvariš- 
kių, Igliškėlių 1945.

Valentą, Klemensas, Padva*- 
riškių; Igliškėlių 1945.

.. Veiveriu valšč.

patenknantį darbiu-’ S^iiiintas filma>. kuris 
gumą” prašyti paleidžiamas į 
la'sve.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQlETTE FUNERAL HOME
,\i/ 2533 W. 71st Street
u fa£. Telef.: GRovehill 8-2345-6

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos II W0PA, 
JUK.

1490 kil. A. M.

Liotuviy kalba:, kasdien nuo pir
madienio iki penktadiehio 12:30 
— 1:00 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vaL ryto.

Vedėja Aldona Oaukus

Telef.: HEmlock 4-2dl3

7159 5o. MAPLEWOOp AVĖ. 
CHICAGO, ILL. 60629

"Brolis ižduos brolį mirti". — Mato 10:21.
Nėra malonu skaityti tokią grasinančią mūsų Viešpaties pranašystę, 

bet žinokime, kad tai yra parašyta mus pamokyti, kad turi ateiti toks lai
kas, kad Dievo meilė taip atšals kai kurių širdyse, kad jie galės lyg kar
du žudyti savo brolius. Pranašystėse pasakyta, kad Viešpats leis taip 
kaip kovoja kiti, mes kovosime tik prieš didžiausįjj priešą, šėtoną. Pasau
liniai ginklai yra nevien šautuvai ir kardai, bet ir liežuviai ir piktos kal
bos. Savo liežuviais turime garbinti Dievą ir dėkoti jam už jo gerada- 
įvykti trumpai pirm savo karalystės įkūrimo. Ryžkimės, kad nežiūrint to. 
rystes. Ypatingai taip turi būti tikėjimo šeimynoje, gyvojo Dievo baž
nyčioje. ( ę

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

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

Sąrašas žuvusių lietuvių, ąnt- ’ Poder'enė, Anelė, Ilgakiemio, 
tosios okupacijos metu. I)au7 \ Gširfiavos 46.5.8.
giausiai ė a yra pairtizanai aYbaix Pc^erytž, EĮz-S Ilgakieiiiio, 
bolševikų įtarti partizanus palai Varliavus 46.5.8. .
kę ūk ninkai. .Sutąsąs lięčjta. (ik Poderytė, Ėoslančija^ ligakie- 
Suvalkijoje žuvusius. Sąrašas mio, Garliavos 16.5.8.
atvežtas į vakarus atbėgusio par Jakučionis" Domipinkas, Pa- 
tizanų vado Juozą Lukšos-Dau- jesio, Garftavoš 47.7.8. 
manto-Skrajuno-Miskinio Lietu 
vos Laisvės Kovotojų Rinktinės 
vado J. Daumanto ir rinktinės^ 
žvalgybos skyriaus viršininko 
Mažyčio. ..

J. Daumantas grįžo Lietuvon 
ir ten žuvo.

palankiai). Atrodo, kad būsi- štrayimus.
te ^ią aplinkybę^ pražiūrėjęs, bendruomenė ir jai pritariau 

Suprantama, “Naujienų” re- tieji sambūriai nesidėjo su ju 
pastorium tuo laiku buvo ve
lionis ar. Pijus urigaitis, sočia -ir . t'- . •..; Naujie
nos’’. kaip tada,„taip ir dabar, binės 
buvo,ir tebėra geidžiamos so- 
cmSs.tų-deinokratų. ,

Nenoriu teisinti “Draugo” ii 
jų nyąrijonų, bet jokiu būdu 
negaliu, suprasti, kad Tamsta, 
daktare savo aukštu intelektu 
lyg norite pridengti 
rm” ir jų soctalįsfų tokio pat 
šiuikumo nuodėmę...

Del premijuoto romano Tam
sta'. eš'ate labai teisus, bet . . . 
suraskite, daktarė, kad cen
zūra yra tamsiųjų viduramžių 
palikimas' kuriuo labai stro
piai naudojasi 20-jo amžiaus 
diktatoriai. Jei -“Saujoje Ska
tikų” rašoma apie tremtinius) m. Pensilvanijoj

Didžiai 
torįau,

Malonu
nį, parašytą išmintingo inteli
gento, besirūpinančio Lietuvos 
laisvės reikalais.

i. i- i Tamstos straipsnius visadar negali pasodinti elektros ke- . ...1 ..° r,., .. ... skaitau su pamėgimu, nes j uo-den. Bnsborn buvo nuteistas ■
praėjusio rugsėjo 25 d. ūž nu
žudymą Dorothy Cerny, 25, ir 
jos sužadėtinio James Smith 
25, kurių automobilį Interstą- 

j {ė plente 57 jis išmušė iš kelio 
•vfr priėjęs abudu nušovęs api 
t plėšė. Ką gelbės tūkstančia 
! mėtų, kuomet, einant Illinoi 
Į. fptatymais, piktadarys, atsėdė- 
ijęs 9 metus turi teisę kreiptis 
įj parolių tarybą ir “už gerą

Pūkas, Antanas, Skriaudžių,: elgesį 
Veiverių . •
Veiverių 1945. !
Veiveriu 145.

Pūkas, Jonas, Skriaudžių, ši- 
layolp  ̂je^JO. ,.';.

Pįįopjys, getras? KrastęTiškių, 
Veiverių- 45M.

KruhgTevičiūš, Jonas, Rraste- 
liškių, Veiverių 45.4.

Alaburda, Juozas, Grigaliūnų,
Veiverių' 45.4. į- _______ ______ _________

Jurešius,>-Kazys, Gudeliu, Vei- SV- šaukiamas. lietuvių. Pensininkų listas.. \ienok pačios 
ivriri jfi Q27-R * j-Sąjungos.. nariu- susirinkimas. Busf - ** • ■ ■” •
venų -lo.a.^/-<o, , trumpa programa.: užkandžaai ir> lo-

Veiverys, Alfonsas, Pavienio- ferĘa^ųNariaį..įsrie: dar,-nėra sumo- 
.kėlę.nario mokesčio, galės vietoje mo, \ eivenų 4o. sumokėti. . Valdyba

grindžiamų .ininčhį.
Reikia tikėtis, kad Tamsta 

galingos jąųnatviskcs ener- 
1 gijos dalį įr toliau panaudosite 
lietuvių tautus labui.

Perskaitęs,. Jūsų vėliausią 
straipsnų, tilpiisį “Naujienose” 
spalio 6 ir 7 dienomis, aš.drįs- 

f tu atkreipti gerbiamo daktaro! druomehės 
I demešį j tau, kad Lietuvoje pa Be to, aš labai įžeisčiau Tams 

“Drau- tos daktare, inteligenciją, 
' ge” buvo skelbiamas, prieš aš čia bandyčiau lamstai 
. daugeli metųj kuomet, manau,! kinti 
( Tamsta buvai dar gunriązistasJ cijos’ 
[ir politika

OHTHOPEDAS-PKOTEZISTAS 
aparatai - Protezai. Med. ban- 
aazau Speciali pagalba kojoms. 

So* (atcU Supports? ir L t.
V*l: 9—4 ir 6—b. šeštadieniais 9—1 
2856 West 63rd^ Chicago-, lil'l. 60629 

... Tclof.« PRospėct 6-5OS4 . į

Gėlės visoms progoms-
| BEVERLY..HILLS. GĖLLNYČIA 

į,- 2^43 WEST 64rd.Si RE£T 
Telfonai:‘Pk 8-y»S3 ir PR1 8-0834 
.Naujoji Barbaros jt-Gene Drishiy 

krautuvė.
?& FTHE Daisy store

7918 Southwest Hwy- Oak Lawn 
Tel. 499-1318

Uit GEON AŠ ŠĖIBUTIŠ 
... . t)-Jh(KSTŲ^ęūSLĖŠ IR

, PRŲafĄjrpS.‘CHIRURGIJA 
2to6'WE$T 63rd STREET
V ai. aiurad. 1—4 popiet, 

\ ,7. "Keivinct 5—7 vai. vak. * 
-i: ytiš« telef.: 776-2#«)\-

Reziaeridfds telet.:" 446-&S45 į

CHICAGO. — Kriminąl. tei- 
] sino teisėjas James Bailey nu
teisė žmogžudį Henry7 Brisbon 
nuo 1,000 iki 3,000 metų kalė
jimo, apgailestaudamas, kad

mis — supraskite tai, kaip nor 
inalią. savisaugą. Daktare, juk 
Tamsta gerai žinai, jog pikty- 

vėžib ląstelės dauginasi 
j labai lengvu skilimu . . .

Džiugu, kad lietuviu tauta 
I turėjo .šviesių daktarų — Ba
sanavičių, Kudirką, Šliūpą... 
Jų šviesų palikimą toliau tęsia 
kiti — Danilevičiuj Dargis, 

Naujie-i Balčiūnas . . .

DR. FRANK PLECKAS r«« ■-
OFTOMETRISTAS

Kalba LIETUVIŠKAI 
2618 v/, n ši. ffi. 7^7-/149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact £ėnis&7, .v

Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

- ■
; s ..f



DR. A. J. GUSENAb

Nesurastos dantų kartozinizmo priežastys
Neretai būna, ikad žmogus, 

atėjęs pas dantų gydytoją, klau 
s a: Kodėl tie dantys irsta ir pū
va? Taigi, kodėl? Tai labai per 
t nentiškas klausimas, tik atsa
kyti jį ne taip lengva. To atsa
kymo ieškojo ir senovės moks
linė ai, filosofai, kaip Hipokra
tas, Albukasis, Galenas ir kiti 
antikinės gadynės mąstytojai.

Anų dienu mokslininkams bu 
vo nelengva Surasti pagrindi
nius dėsnius, kodėl dantys irs
ta. Būtina pasakyti, jog ir nū
dien dar visai mažai apie juos 
težinoma.

Dantų teorijų yra daug, bet 
tai tik teorijos, neturinčios tik
ros prasmės, nė konkrečių dės
nių. Arčiausia prie jų priėjo 
Dr. W. D. Miller. 1889 metais 
jis savo išleistoje knygoje Mi
croorganism of the Human 
Mouth apibūdino, menamai, tik 
resniąją dantų irimo priežastį.

Nūdien dantų kartoziinzmo 
priežasčių tyrinėtojai dar nesu- 
lipdė geresnės teori jis už Dr. 
XV. D. Millerio. Vieni iš jų kon
statuoja vienaip, o kiti kitaip. 
Nei vieni, nei kiti nenustato pa
grindinių priežasčių. Beje, dan 
tų kortozinizmo pagrindinės 
priežastys dar ir šiandien nėra 
tikrai žinomos.

Prie progos būtina priminti, 
jog Romos imperijai sugriuvus 
ir valdžia paėmus fariziejams 
j savo rankas, visa mokslo pa
žanga užmigo letargos miegu ir 
neatbudo per tūkstantį metų. 
Mokslo eiga sustojo ir nepaju
dėjo iš vietos, l’ž ligų tyrinėji
mų ir žmogaus kūno pjaustymą 
baudė mirtimi.

Inkvizicija galiojo visur, li
kusios jos žiaurumų žymės* 
praeities istorijos lapuose už
rašytos, neišdils įir nesunyks, 
ligi ant šios planetos žmogus 
gyvens.

Grįžini prie dantų irimo te
orijų. Dr. Miller, darydamas 
laboratorijoje bandymus, įsiti
kino, kad burnoje esantys tūli 
mikroorganizmai, bacilos, kurių 
kiekvieno žmogaus burnoje yra 
milijonai,' minta prie dantų 
esamon mitybos liekanoms ir 
gamina rūgštį — lactic acid. 
Toji, rūgštis paveikia ir suar
do danties emalį ir iš to dan
ties kartozinizmas prasideda.

Milleris teigė ir gana teisingai, 
jog šepetuku valant tik pavir
šutinės dantų pusės nuvaloma, 
bet ne ;tarpdantės. Į jas mity
bos dalelės, įkliūvusios duoda 
progą laisvai baciloms veistis ne 
tik tarpdantėse, bet dantenų pa

Kauno įgulos bažnyčia

kraščiuose ir danties grioviuose, jaus proga jos yra siunčiamos 
Bacilos geriausiai tose dantų susipažinimui. 2 savaites nemo- 
vietose veisiasi ir jos tarpsta ant karnai pagaH*gautus pageidavi- 
angliavandeninės rūgšties — cu-^mus arba skaitytojų atsiųstus 
kraus ir krakmolo. ‘galimų prenumeratorių adre-

Manding, tyrinėtojai surado, sus.
jog tąsias mitybos daleles, ba-Į .., • . . _ v,. . ., 1 —S. Zavackis, Kelowna, BC,cilas ir pieninę rugstj, sulaiko į ,
ant danties prilipęs g< 
sluoksnis. Jei ne tas gelatinoi 
sluogsnis, tai rūgštis būtų seilių 
ištirpinta pirmiau, negu ji spė
tų susiformuoti ir emalį suar
dyti.

Beje, iki šiol mokslininkams, 
filosofams dar nepavyko suras
ti, kodėl vienų žmonių dantys \

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
SPECIALUS VAJUS

• šio vajaus sąlygomis gali
ma apsidrausti tik Class V-2 — 
tai yra viso amžiaus apdrauda, 
kuriai mokesčiai mokami per 
20 metų. Apraudos dydis — 
52,000 arba SI,000.

’Apsidrausti gali visi nuo 1 
iki 70 metų amžiaus.

• Sveikatos patikrinti nerei
kia-

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

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

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

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

jums duos užpildyti ir pasira
šyti Non-Medical pareiškimą 
taip pat sumokėti mėnesinius 
arba metinius mokesčius.

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

• Mums reikia didesnės gyvy
bės apdraudos, kadangi viskas 
brangsta. >. i

* Apdrauda pradės galioti
nuo sekančio mėnesio pirmo
sios dienos, • kai SLA! Centras 
jūsų aplikaciją bus aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mėne
sinius arba metinius mokes
čius - ;

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

MRs. G. MEILIŪNAS
307 W. 30 Street

New York, N. Y. 10001

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

42 j sandėrius ra akuptntidi c IzaUo

Pįį*® bendra/ izMtts
oji« ir remia vlrą lietuviu bendrnodti* darbu* bei tffcaha.

KAUJIĮLnGS atstovauja tyliąja lietuviu dausoms Erta nurir-eH™

APIMĄS y??ana komW JubOlejlniu metu proęa
pl-kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietud^e 

pavyzffiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
gandinę tolimesniems darbams ne tik laikraSo, bet Ir visos iieiviio* 
Srišk?ViS^Sr* k iOt tnonftj 2Cr0Tei’

KMNUOJA: ChlcapoJ. Ir KinidoĮv metam* — W0.0C, pwl m, _ JUM 
~ *tJ0'tX°°- JAV

*26.00, pusei mėty — $1400, rtonam min.----I2_50. ufti.nlpe-
** “ mvtsm*. Susipažinimu] tluntlunt taraHy **r*k»e*(.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą 
—— — ______

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St

Chicago, HL 60608

Pastabos iš namų
Atkelta iš 2 psl.)

Lietuviai pradėjo apsigyven
ti Marquette parko apylinkėje 
pirmame šio amžiaus dešimt
metyje. Bet jų buvo nedaug. 
Kada Čikagos katalikų vysku
pija nupirko didelį plotą žemės 
prie Marquette rd. ir California 
avė. ir pastatė-vjenuolyną, kiek 
vėliau — bažnytėlę, tai lietuviai 
urmu pradėjo statytis tenai na
mus.

Marquette parko pagerinimai 
nesustojo. Nauji plotai buvo 
prijungti, nauji prūdai kasami,

Namai, žema — Pardavimui Namai, Žami — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prerdentas

2212 W. Cermak Road Chicago, IM. Virginia 7-7747

elatino p-ana<^a’ kartu su metine pre- 
- - J numerate Ir’gerais linkėjimais 

-;n • atsiuntė penkinę mašinų fondui. 
Dėkui. Taip pat dėkui Britų 
Kolumbijos tautiečiui, užsakiu
siam Naujienas vieneriems me
tams-ir atsiuntusiam $3 jų pa
ramai, bet pavardės prašiusiam 
neminėti. Visi skaitytojai pra- 

įra, pūva, o kitu būna visiškai .šomi remti Naujieną t jas ?ta. 
sveiki. Pasitaiko, jog toje pa-',lntI: Visi.lietuvnat kytectaml su 
ėioje šeimoje vieno vaiko *m- ^sipazinb .ir .pa-
. „ j - i.?, ; -v, - reikšti savo asmeniška nuomo-tvs genda, pūva, o kito visiškai i . . v . ,•i ■ , . v . .'ne įas užsisakantsveiki, o tuo tarpu seimos mi-- - J
tyba ir visa aplinka ta pati — 
vienoda. Kaip tai išaiškinti? To 
klausimo ne tik Dr. Milleris, bet 
ir karalius Saliamonas, tur būt, 
negalėtų išspręsti.

Be Dr. Millerio teorijos, jų 
yra daugybės, bet jos pasilieka 
vien tik .teorijos, neturinčios 
svarbios įtakos. Nei viena iš jų 
dar nėra suradusi pagrindinių 
bei konkrečių dėsnių dantų ap
saugai ^nųojrimp, ir Jcartozįniz- 
mo!

— Ponia Erna K. BeVard iš 
Seaside, Cal., atsiuntė tokį laiš
ką : “Esu dau g gerųs dalykų gir
dėjusi apie Naujienas iri jų-pla- 
tinimo - vajų. Gavusi jūsų< ad
resą, -prašau tuoj pradėti-siųsti 
man Naujienas. Jas gavusi, tuo
jau pasiųsiu pinigus už vieną, 
mėnesį, o toliau pažiūrėsime, 
kai susipažinsiu”. Dėkui už dė
mesį, taip pat dėkui asmenims, 
kurie rekomendavo Naujienas, 
davė adresą ir turėjo teigiamos 
įtakos.

— Emilis Mamat, Chula Vis
te, Cal., pratęsdamas prenume
ratą, atsiuntė penkinę Naujienų 
paramai. Los Angeles tautietis 
užsisakė Naujienas 3 mėn., no
rėdamas su jomis tinkamiau su
sipažinti. Dėkui. Platinimo va-

— Lietuvių Prekybos Rūmų 
mėnesinis susirinkimas bus tre
čiadienį, lapkričio 9 d., 7:30 vai. 
vak.Dariaus-Gįrėno salėj. jPirst 
National Banko Evergreen Par
ke visuomeninių reikalų direk
torius Edvardas J. (Maukus ro
dys skaidres iš Egipto parodos; 
susipažinimas su naujais na
riais — Estelle Yakutis, Rober
tu A. Šimėnu ir Antanu D. Ši
mėnu, aptariami bėgamieji or
ganizacijos reikalai. Pirm. Vin
cas Semaška ir valdyba kviečia 
■visus narius ir kąndidątus daly
vauti. :. •.

- .• . - m. _■ - -A '

— Albertas Zakarka išrinktas 
Lietuvos vyčių 112 kuopos Mar
quette Parke pirmininku, Al
bertas Dagis — yicepirm., p-lė 
Monika Kasper — ižd., Alice 
Cėkanor: — fin.' šękri' ^'Bernar
dine Rogers ir Sofija 'Nieminš; 
ki — ;sekr.., Paulius 'Binkis ir 
Albertas Cekanor •patikėti
niais, 'Edvardas Krivickas' ir 
Louis Rogerts — tvarkai ir apei 
goms, kan. Vaclovas Zakaraus- 
kas — kapelionu.^ Ponios- Jūlia 
Zakarka, Geraldina Mockus, 
Estelle Rogers, Rūta Dagis, Emi 
lija Pakalniškis ir p-lė Irena 
Šanku tė pakviestos į valdybą 
įvairių komisijų - pirmininkėmis.

— Dzidorius Giedraitis, So. 
Boston, Mass., iš žinomos jur
barkiečių Giedraičių giminės, 
sunkiai susirgo. Gydosi ligoni
nėje, gerove rūpinasi jo sesuo 
Monika.

>51U IN 1JLTN1A1 Į LdJSlUYj^
MARUA NOREIKIENŽ

2608 We«t 6Mh SL, Chicago, ML 60629 • TeL WA 5-2787 
Diduti* 94*1 rinkimą* «•<*•« rOHrr |v«lrly pr«ki*.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ. *

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
Ltol W. Chic*9C, III- S062R. — T»L WA VXTtj

X3» S«. H*lcHd ft, Chlc»9*. IIL MMOt. — T*L 2S4-tn> 
V. VALANTI NAS

> - - ____ ■ .. . n _ .

ū -------------- 6oL Naujieną prenumeratai, JuhUJeJtaJo
vajaus proga paremdamas lletuvilką spaudą.

Q Vajaus proga praiau siųsti Naujienas dvi savaites susipafi- 
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimą.

PAVARDt IR VARDAS______________________________

ADRESAS _____________________ _____________________

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 • 10:00 v. v. — 1490 AM 
SeH. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM !

Veda K. BRAZDZ10NYT!
2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629

Telef. - 778-5374

nauji pastatai statomi.
Kai 1933 meteis Franklyn D. 

Roosevelt tapo USA prezįdentu 
ir nedarbo sušvelninimui įvedė 
WPA — Work progress admi
nistration ir PWA — progre
ss ve work administration, tai ta 
PWA nugriovė medinius Uitus 
ir nuliejo cementinius, kurie ir 
dabar dar gerame tovyje. Prie 
tiltų statybos dirbo daug lietu
vių, o jų furmanu buvo St. Fa
bijonas nebegalėjęs išsiversti 
namų pardavinėjimo biznyje. Ši 
administracija mokėdavo dar
bininkams 105 dol. per mėnesį, o 
WPA—92 dol. Tai nebuvo dideli 
uždarbiai, bet pragyventi ga
lėjo.

Su lietuviai pradėjo ateiti į 
Marquette parką voverės. Pirma 
jos laikėsi parke ir tykojo iš žmo 
nių maisto, bet ilgainiui pradė
jo elgetautis prie namų. Dabar 
patyrusios lietuvių gerą širdį — 
gailestingumą, į parkus nei nei
na. Medžiuose prie namų suka 
lizdus, gimdo mažuosius ir ty
ko riešutų. Kai kurios yra taip 
jaukios, kad drįsta sėdinčiam 
užšokti ant kelių ir apuostyti ki
šenes ar neras riešutų.

Kita kartą parašysiu apie par
ką ir juodus brolius bei juodas 
seseris.

Juozas šmotelis 
į; > .-.f- ■ ■ ' ••

— Rima. Sk&rubskaitė iš Ci
cero baigė teisės mokslus’ De 
Paul universitete i daktarės laips 
niu,- priim te L Advokatų -drau
giją, dirba adv. P. Zumbąkip 
įstaigoje.

— ‘Galina Gobienė po ilgesnės
pertraukos yėt pradgjo vado
vauti Detroito lietuvių tautinių 
šokių grupei “Šilainė”, jai talki
ninkaus Rusnė Baltrušaitytė ir 
Tėvų komitetas:’Danutė Mičiū- 
nienė, Edvardas Alkeyįčius, Jur 
gis Idzelis,- Alfonsas Kasputis ir 
Pranas Zaranka. .Repeticjfičfe 
bus Kultūros centre.: 'antradie
niu vakarais jaunesniųjų gru
pei, o penktadieniais suaugu-i 
siems. . ž ; ”

— Edvinas Balceris, Los An
geles, ’Cat, ALTS Centro valdy
bos sekretorius dalyvaus Korp! 
Neo-Lithuania 55 metų sukak
ties minėjime lapkričio 12 d. 
Chicagoje, Lietuvių Tautiniuose 
namuose.

— Los Angeles Dėtuvių grupė 
ruošiasi pirkti didelį sklypą tau
tinėms kapinėms Glendale Forest 
Lawn kapinyne, esančiame tik 
už mylios nuo lietuvių parapijos. 
Komisiją sudaro P. Gasparonis, 
J. Kuprionis ir A. Balsienė.

— 40-ties metų sukaktį ren
giasi minėti Lietuvos Karo Mo
kyklos 19-ta laida. Data: 5.28.78 
— vidurinė iš trijų nedarbo die
nų. Vieta: Čikaga. Lig 12.15.77 
prašoma rašyti iniciatorių gru
pei adresu: J. Gradinskas, 2512 
W. 47th St., Chičago, IL 60632:

f

♦ .SLA 6-osios Apskrities me
tinė konferencija įvyks sekma
dienį, lapkričio 13 d. 2 vai. po 
pietų, K. J. Macke Real Estate 
patalpose, 2549 W. 71st St., 
Chicago.

Kviečiame Chicagos ir apy
linkių SLA kuopų atstovus da
lyvauti. Valdyba

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.

VIENOK MARQUETTE PARKAS
GERIAUSIAS

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

Gausus namą pasirinkimas . 
pietvakariuose

Įvairi apdrauda — INSURANCE
BUTU NUOMAVIMAS — parenkam

4243 63rd St*, Chicane 
TeL 767-0600.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reilcia

PART TIME
- • ■ '

Mondays thru Fridays 9 to 1 
General office. Mature person. :Must 
type- Good with details' z

BAJR^IZON CHICAGO
\ - 875 N. Michigan • Aye. 

. '642-2667 - ’ į
CaH- Mrs. Ryąn between h—3 P. M.

RENTING IN GENERAL

išnuomodamas 3 Abarių 
‘-svarus apšildomas butas.

.434-5993. — -

Dldžiousioi kailiu 
pasirinkimas

pM vieninteli
Urtcvl kailininką

Chiotgoje
V^kNORMANĄ
®jEB£URŠTilNA 
MKfflSfcfcTel. 263482f 

ir?k vn-įAM
■I Britoy rVjz (botoj1 J

185 North Wabash Avwn 
2nd Floor Cbicągo* HL 60601

AR JAU PASIDAROTE
SAVO TESTAMENTĄ? x

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

Su legališkotnis formomis 
Knyga su formomis gauna* 

ma ‘Naujienų’ administracijoj., 
Knygos kaina ?3.. Su legališko | 
mis formomis — $3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: ‘‘Naujienos”, 1739 S. 
Halsted SU Chicago ID. 60608. 
kas nori įvesti madą, kad ben* 
dradarbiavimas su sovietais yrt 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems .•.

★ pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ii 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo ko» 
fro n ja ei jos, nors dabar dąų|

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

LIUKSUS 17 metų mūro Ranch, 2 
auto garažas. Naujas pirkėjas gali 
tuojau keltis į gražųjį Marquette Par
ką. Norintieji prašomi perduoti savo 
telefoną — skubioms deryboms.

MŪRINIS 2 aukštų, 6 karnh, 2 auto 
mūro garažas. Gabios rankos gali pa
čios atnaujinti. Marquette Parke. 
Kaina — $25,000.

SVEIKAS, gražus, 2 butu mūras 
pietiniame Brighton Parke. Aliumi- 
nijaus langai, atskiras gesu šildymas, 
dvigubas garažas. Dabar galima gauti 
už $31,000.

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

REAL ESTATE,
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba-737-8534

> BUILDERS AND CONTRACTORS "
> ...Namv Statyto ir. Remontai • 4

bl Į P R1.
’ # - J

ELECTROS ĮRENGIMAI,' 
-PATAISYMAI'

- Turto Chicago*- miesto - laldlmv 
Dirbu , Ir užmiesčiuos* greit/ ga
rantuotai :lr sąžiningai- -r ' Ciji, 

KLAUDIJUS PUMPUTIS
’ 4358 So^- Washtenaw Av*. 

Tai. 927-3559 4 a

It

4645 Se* ASHLAND AYB 
52345775

52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams 
' Kreiptis - _ > : :

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBES

• r
a

<
2

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 6M» STREET
T»lefj REpvblic 7-1941

ML i I M K U S 
Notary Public 

INCOM B TAX SIRVICI 
<25? S. MiplawoocL Tai. 254-7456 
Tain oat daromi vertimai, flminlv 
gkvlatifnaf, pildomi plllatybia pra
šymai ir kitokį blankai

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

p. NEDZINSKAS, «65 Arch.r Ar* 
CMcpo, IIL 60632. T< Y A 7-5W 
i « . " ■■--.-i—r

BEST THINGS IN UFE

l^ail Frank Zipoil*

J ®A 4-«AM

Z" 
stati rata

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

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
toju*.

Stale Farm Lile Insurance Company

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

f _ ĮMUJMaaMt CVICĄO0 A Tuesday, November 8, 1977




