
vol. Lxn

Visų LIETUVIU LAIKRAŠTIS UŽ TAUTOS LAISVĘ

THE LITHUANIAN DAILY NEWS 
canc:.^--- —---- U.----------- ; . --- r— ■ ------------ - --- ---------

Prfce ISę Wishll'9^r Gr- -agO, DI« —Trečiadienis,—Wednesday November 9 1977
' °- c. .....

0 The First and Greatest y
r Lithuanian Dailų in America

The Lithuanian Daily Nevt
PubUihed by The Luhu^maa New* PubteUns Co., In 

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

X Over One Million Lithuanian > 
\\ In The United States f/

ITALIJOJE GROBIKAI IŠSIVEŽĖ 
MAXIMILIAN^ GRAŽIOJ

Reikalaują 12 milijonų lirų, jeigu nari 
jį dar gyyg pamatyti 7

ROMA Italija. — Gera; organizuota grobikų gauja pirma
dienio popietę pasitiko iš Romos į savo ūkį grįžtantį 60 metų am
žiaus kunigaikštį Maksimilianą GrazioJį, pasisodino jį į savo auto
mobilį ir išsivežė. Grazioli dienos metu dirba savo įstaigoje, kuri 
yra pačiame Romos viduryje,o pa vulgariais grįžta Į didelį ūkį, 
kurį turi visai netolimame Ropos priemiestyje. Grobikai buvo 
gerai infomuiotLaiūe Graziok) ūkį ir jo darbo papročius, ūkyje 
jie nebijojo, nes vįsuą, matyt, pažino. Grobikai kartu su Grazioli 
dar kartą apvažiavo ūkio keliais,

Reikalauja stambįos 
sumos pinigu

Grobikai užsiminė Grazioli ūkio

t

o vėliau patraukė į šiaurę.

priversta sumokėti stambią su
mą už savininką, o pirmadienio 
vakare pagrobusieji telefonayo į

“ j eigų nori šeimininką, dąr gyy& 
pamatyti”, italų policiją klau
sinėja kiekvieną šeimos narį'ir 
ūkio darbininką, kurie galėjo ma

Palestiniečiai susišaudė 
su libaniečiais

BEIRUTAS, Libanas.BEIRUTAS, Libanas. —Pra
eitą sekmadienį labai sarkiai su
sišaudė palestiniečiai su Pietų 
Libane esančiais Libano krikš
čionimis. Palestoįriečiai šį kartą 
naudojo smarkią artilerijos ug-

- Arabų vadai
•vengia Ženevos

KAIRAS, Egiptas. — Nusta
tyta, kad arabų valstybių vadai 
yra nusistatę nevažiuoti į Žene
vos -pastarimus, kur bus aptar
ti nė tik Izraelio santykiai su 
arabų va'stybėms, net ir Arti
mųjų Rytų taikos klausimai. Ąra 
_bų vadai nori taikos Artimuose 
Rytuose, bet jie nenori vesti de
rybas su ‘ Izraeliu: Arabų vadai 
veda pasitarimus bendrai tai
kos strategijai nustatyti. Jeigu 
arabams pavyks šiuo reikalu su 
sitarti, tai nei Egipto preziden- : 
.tas, nei nei Jordanijos karalius 
į Ženevą nevažiuos?,: Ten bus pa
siųsti mažesnės įtakos turin
tieji ya’stybininkai, bet ne pre
zidentai arba karaliai. Nei -vie
nas įtakingesnis arabų valdovas . 
nenorį susitikti su; Izraelio da
bartiniais va dais. Jie tariasi,
"kaip išvengt susitikimo.

lyti granitus, atvyKusius j ūkį galo, yįsaj ^naikinti
ir išsivežusius GrazioHi.- Kuni- 
gąikščio šeima

Jeigu jie nęndtiĮdys šMvb artile
rijos, tai artilerijos atkirties ga 
lį neužtekti. Izraelio karo vadai- 
tada Įžengtų Į Pietų Libaną ir iš; 
nEdkįritų ten Įsistiprinusius pa
lestiniečius? .. "Xi >'k. ...'f'*--' -

Sovietų kandidatas ‘ 
Ispanijos komunistų 
partijai vadovauti

" ‘ r - ■ - ' j. • ' *"*' '' -v*

MADRIDAS.—■Ispanijos.'kom 
partijos - vienos atšakos' lyderis 
Ęnrįųųe Lister, po 38' metų tiem- 
ties Į • sugrįžęs į Ispaniją niėko 

, nelaūkęs ir:. paskelbė • politinį' 
karą - -muošėkiąf bet ; skaitĮingai 
Ispąhijdsi Komūnistų - BarfŠjąL

Buvęs militarinis ' komanderis dieną- rengėši-skristi ilgon dip- 
- Ispanijos Civiliniąme.ĮKare irige; lomatinėn kelionėn. Prezidentas 

nerolas sovietų armjjoje-il Pa- turėjo nuskristi į Venecuelą, 
saulinio Karo metu, Lister pa-1 Braziliją, Pakistaną, Saudi Ara 
reiškė, kad pirmučiausiai jis su-' 
šauks savo partijos nacionalinį 
kongresą. Jis apie dabartinį Is
panijos komunistų vadą Santia
go CarriHo, kuris seka Euroko- 
munstų nuo Maskvos'nepriklau
somą liniją, “yra niekas augiau 
kaip politinis gengsteris”.

Prikalbėtą juodžiams 
nebėgti lis miestų

CHICAGO. — čia' atvykęs 
Temple universiteto politinis 
mokslininkas Conrad Weiler pa 
tarė “Nacionalinei Juodųjų šei
mų Miestų Lygos konferencijai, 
nesiskubinti .bėgti į priemies
čius, o persvarstyti tokius pla
nus, nes užmiesčių gyvenimas 
turi savo problemas, o mieste 
būsią vykdomi namų atnaujini
mo ir aplinkos pagražinimo 
planai ir kitokios sąlygos pada
rysią gyvenimą mieste malones
nį ir lengvesnį.
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Prezidentas' neskris ’

' ' ' “į Indiją . .
*. WASHINGTON D C. — Pre? 
zidentas Carteris lapkričio 12

biją, Iraną, Paryžių ir grįžti į 
Washingtoną. Pats prezidentas 
nieko oficialiai nepranešė, bet 
iš Indijos ateinančios žinios sa
ko, kad Baltieji Rūmai pranešė, 
jog prezidentas nebeatvyks, kaip- 
buvo numatyta. Tokios pačios 
žinios ateina ir iš Paryžiaus. 
Matyt,kad prezidentas, nepaten 
kintas Kongrese nutarimais, 
tarė atšaukti šias keliones.

nu-

Keiktas kąrąs Filipinuose
MANILA. — Apie 50,000 ci- 

vilių žmonių žuvo penkius me
tus trunkančiose kovose tarp

Izraelis paleido 
1 karingą vyskupą

ROMA, Italija. — Popiežius 
Paulius VI labai patenkintas, 
kad jis asmeniškai galėjo pasvei 
kinti tris metus Izraelio kalėji
me prasėdėjusį vyskupą. Izrae
lio policija sučiupo katalikų ar 
kivyskupą Hilarijų Capuzzi. peri 
duodantį ginklus Izraelio palesti 
niečiams. Izraelio teismai gal ė-r 
jo jam paskirti mirties bausmę, | 
bet 52 metų prelatą nuteisė 12 
metų kalėjimo. Popiežius du kar 
tu prašė Izraelio vyriausybė pa
leisti ark, Capuzzi.

Lis, debesuotas, vėsesnis
Saulė teka 6:31, leidžiasi-^:37

valdžios ir revoliucionierių pajė
gų Filipinų pietinėje dalyje, pa 
sakė prezidentas Ferdinandas 
Marcos Manilos meturopolijos 
Įsteigmo metinėse sukaktuvė
se. Jis dar pranešė, kad po ilges 
nės pertraukos vėl atsinaujino 
kautynės Cotabato Ir Šulu pro
vincijose.

J“7' * Geras japonų U
... Prakybos baldnsqs

. TOKIJO, Japonija. —-Nąujai 
paskelbti duomenys rodo, kad 
Japonijos-prekybos ^balansas la- 
bai.g£rąsr>^Ba. austiprėjo ir pre

milijonus dodėrių daugiau; -neyu 
ĮvdžS- Jaįponai pardavė daug air- 
tompbiJių,5' elektronikos ,mąšiiiU' ‘ 
Ir ĮSiėDid* Kdelųka^ppreki^^da-' 
įlį; japonai parduoda Amerikai.' 
-Tuo.tarpu JAV prekybosrbįudže 
tąš imetyarkingas. -.Amerikiečiai/ 
įveža daugiau prekių, negui išve 
ža- ir teikia užsieniams jlabai 
daug įvairių -paternavimuĮ yėt- 
fut^Prezidentas Carter5 stengia- 

W • *» T C ' A. ' , • Ž

si šinnažiriti' skirtumą'; taip Įveža 
mu iriišvažamū prekių.

GoHa Meir Amerikoje •
: NEW' YORKAS. —-Buvusi 

.Izraelio ministerė pirmininkė 
Goida Meier New Yorke pareiškė 
kad steigt Viduriniuose Rytuose 
atskirą Palestinos valstybę yra 
“neįmanoma”. Izraelis negalįs 
leisti5 Palestinos .valstybės, ka- 
dang tai valstybė būtų bazė 
Yasir Arafato vadovaujamai Pa 
l'estinos - Išlaisvinimo Organiza
cijai ‘tolimesnėms. operacijoms, 
prieš Izraelį. “Arrafatas visiškai 
negali gyventi toje srityje”, kai 
bėjo Goldą, kur šį antradienį vi
zituoja Prezidentą. Carterį ir ti
kisi turėti “labai draugišką, la
bai aiškų pasikalbėjimą”.

Palestiniečiai paleido du artilerijos šovinius į 
Izraelio kaimelį, padarė nuostolių

JERUZALĖ. Izraelis. — Izraelio artilerija pirmadienio po
pietę smarkiai apšaudė palestiniečių pozicijas, iš kurių pirmadienį 
buvo paleisti du artilerijos šoviniai, j Izraelio kaimą, esantį pen
kių mylių atstumoje nuo Libano sienos. Netikėtas šovinio spro-;' 
girnas sukėlė didžiausią paniką gyventojų tarpe. Jie nežinojo, kas. 
seks. Pagal nustatytas taisykles, visi kaimelio gyventojai skubė
jo Į požemį, į-įrengtą apsisaugoti nuo .aviacijos ir artilerijos šovi
nių. Netrukus tame pačiame kaimelyje iškrito antras šovinys.

i Izraelio karo vadovybė nuštaįy 
I tė, iš kur tas šovinys atėjo. Jis 
I buvo paleistas iš palestiniečių 
‘ artilerijos centro. Iš to paties 
j centro sekmaienį palestiniečiai

> keliasdešimt artilerijos
; šoviniui Libano krikščionių jė^

Graikai rinka nauja 
parlamentą

ATĖNAI, Graikija. — Graiki 
jos gyventojai vakar rinko par‘ paleido 
lamentą. Diktatūriškai nusitei
kę Graikijos karo vadai paliko |gų laikomas pozicijas demarka- 
labai netvarkoje visus krašto 
reikalus.Jie planavo užimti vi
są Kipro salą, suruošė pervers
mą prieš tuometinį salos prezi
dentą, bet. pralaimėj o. Turkai 
pasinaudojo proga, pasiuntė sa
vo karo jėgas ir sukilusius grai
kų karius gerokai aplamdė. Dik 
tatiįją Jyeduaiieji kariai buvo su

cijos ruože. Susiorientavę liba
niečiai tuojau nukreipė savo ar
tileriją į palestiniečių pozicijai 
ir" paleido jiems geroką skaičiui 
šūviu.

Izraelio karo ministeris Ezer 
Weizman sekmaienį per radiją

• ' Soliste Prudenciįa Btckienė šię mdv lapkričio, 19 dieną dainuos Nau-. 
jienu bankete senatoriui Frank Savickui pagerbtii Visi Chieagois lietuviai _ 
įprašomi dalyvauti -Personality .Lodge saleje“ rengiamame .vaVare. 1

JAV AMBASADA GRAŽINO SACHAROWI

Korėjietis Tongšon Parkčsųttfęoį atvykt r į 
Ameriką ir liudyti kongreso komitetui

BERLYNAS,'Vokietija. —JAV ambasada vakar grąžino 
prof. Aiirei Sacharovui tris laiškus, kuriuos' jis prieš dvi savai
tes buvo atnešęs į JAV ambasadą Maskvoje, ir prašęs perduoti 
Berlyne ir Romoje vykstančioms darbininkų konferencijoms. Ame 
likos ambasada nenorėjo, kad sovietų valdžia galėtų apkaltinti 
ambasados tarnautojus, veikusius prieš Sovietų Sąjungos intere
sus. Minėti laiškai buvo užnešti į ambasadą prieš dvi savaites 
ir prašyta perduoti ruošiamos darbininkų’unijų konferencijos va
dovybei. Vienas laiškas buvo Berlyne ruošiamlkonferencijai, ant
ras Romoje ruošiamai panašiai konferencijai, o.trečias ėjo Ame
rikos Darbo Federacijai. Ambasados tarnautojai užtruko dvi sa
vaites, kad galėtų-išsiaiškinti visą reikalą-!su-valstybės departa
mentu.

JAV pareigūnams 
Priima laiškus

JAV ambasada Maskvoje pri
ima laiškus Amerikos pareigū
nams ar įstaigoms, bet ji nenori

• Arraf ąt

je. Izraelis, nori-talkc^.ir ramy
bės visame Libano pasienyje. Mi 
nisteris-Weizman pridėjo, kad 

. ! v^en tiktai 
artilerijos ajtsišaudymu, Izrae
lio’ karo jėgos gaus Įsakymą iš- 

‘liaikiriti nerimo centrus visiems 
laikams. Izraelis nenori, kad ma 
ža koringa grupelė .ardytų ra
mumą ir bandytų primesti savo 
valią. Visi pasižadėjo taikiai gy
venti, kol bus nutarta visi tai
kos paragrafai ir pasirašyta tai
ka. Sekmadienį Izraelio ministe
ris, įspėdamas palestiniečius aiš 
kiai pasakė, kad Izraelis nesiten 
kins artilerijos ugnimi. Sekma
dienio vakarą Jeruzalėje ir kituo 
se Izraelio miestuose buvo su
šaukti gausūs mitingai, kuriuo
se kalbėtojai reikalavo imtis prie 
monių taikai įvesti. Viename-to- 
kiame mitinge kalbojo pats prėm 
jeras Menahem.

Tuo tarpu pirmadienį palesti
niečiai, tarytum tyčia provokuo
dami izraelitus, paleido du arti
lerijos šovinius į Izraelio terito
riją ir pataikė į pasienyje esan
tį žemės ūkio kaimelį. Izraelio 

vadovybė gavo įsakymą 
pirmadienio vakare gerokai ap
šaudyti palestiniečius. Atrodo, 
kad karo jėgos turėtų imtis se
kančio žingsnio ir įsiveržti į pa
lestiniečių kontroliuojamą Liba
no pasienį. Pats karo ministeris 
pareikškė, kad Izraelio karo jo
gos r:.us įsakymą taikai ir ra
mybei pasienyje atstatyti.

Ar palestiniečiai paleido porą 
artilerijos šovinių į Izraelio te
ritoriją, ar jų artileristai nemo
kėjo tiksliai nustatyti gana su
dėtingų artilerijos pabūklų, tuo 
tarpu dar neaišku. Patys pales
tiniečiai dar nepaskelbė jokio 
pranešimo apie šūvius, paleis
tus į Izraelį. Taip pat nežinoma 
yra sirijiečių pozicija šiuo klau
simu. Sirijos karo jėgos neina | 
demarkacijos liniją, bet nežinia, 
ar jie .btitų norėję dabartiniu 
metu aštrinti konfliktą. Vienin
telis, kuris vsą vakarą ragino 
palestiniečius kovoti iki laimėji
mo, taibuvo Arrafątęs.

.krafinėį tvarką,; .bet. vyriausybė
nori pątįkrintį krašto...gyvento-, nisrens -wveizman j 
jų mupįaikas, kad. galėtų praves- į Izraeliu .nesitenkins 
ti, kelisj Įstatymus. .... ; J.;

Panamiečiai patenkinti 
-nauja sutartimiį

PANAGIA, sostinė. —'Spesia- 
lištaš apskaičiavo, kad naujai pa 
sįrašytą Panamos sutartis JAV 
•bus naudinga Panamos ūkiui. 
Panamiečiai laukia, kąd Ameri
kos senatas naujai pasirašytą su
tartį patvirtintų. Dabartiniu 
metu ; krašte 10% darbininkų 
neturi darbo, nes krašto ūkio rei 
kalai gerokai sulėtėjo. Ūkinin
kai pagamina -visokių gėrybių, 
bet darbo neturintieji nepajėgia 
jų įsigyti. Amerikos karo vadai 
apskaičiavo, kad kraštui bus pi
giau primokėti panamiečiams 
nedideles sumas, negu visą lai
ką ten laikyti karo jėgas.

Iki šio meto Namibijoje veikė 
vokiečių gimnazija, kurios išlai
das kiekvieną metą apmokėdavo 
Vokietijos vyriausybė, bet neži- 

būti tarpininku laiškams ir ,pra, kas ateityje tvarkT? 5ios 
nešimams kitoms valstybėms ^nsus Iki s» me-
kitoje vietoje dirbančioms or- e,d,T0 v°-
ganizacijoms. Washingtonas - be™Uka' lr "'"j
nori, kad sovietu valdžia vėliau I bęt jau nptras metas >
kalėtu pasakoti'apie AmerikosPJ P™™™ ir kiti mokinu! J, 
ambasados įsikišima į rusu ^.llorpe ir mišru toų prieaugiu., 
daus reikalus. Soviet, spauda [Namibija pneš Pirmąj, Pašau- 
jau ir šiaip ąpkaltino prezidentą 
Oarterį įsikišimu į Rusijos 
daus reikalus.

Namibijoj uždarytas 
vokiečių konsulatas

vi-
lio karą buvo vokiečių kolonija, 
bet koks jos tolimesnis likimas 
bus, tuo tarpu yra neaišku. Pie
tų Afrikos vyriausybė ruošia dir 
vą nepriklausomai Namibijai, 
bet ą'r ji paėgs savarankiškai 
tvarkyti savo reikalus, tik atei
tis parodys.JOHANNESBURG, P. Afriką’ ■

— Turint galvoje neramias dar
bo sąlygas dabartinėje Namibi
joje, Vokietijos vyriausybė už
darė savo konsulatą, šis žings
nis paliko be jokios’globos apie Telling. Kelis metus buvo direk- 

125,000 vokiečių kilmės piliečių, torium.

— Nauju Sears bendrovės pir 
m i ninku išrinktas Edward R.

Idi Aminas politine figūra
žiaurumais pagarsėjęs Ugan- karo 

dos prezidentas Idi Amin savo i 
kalboje atidarant pirmąją šiame 
krašte žemės satelitams stotį 
Ugandos šiaurės vakarų daly
je. praėjusį pirmadienį pasakė 
kad prezidentas Carters yra 
Zionistii kalinys Jungtinėse Vals 
tybėse, pasmerkė vėliausiąjį 
anglų — amerikiečių taikos pla 
ną Rodezijai ir apkaltino Vakarų 
spaudą, sukėlusią Afrikoje daug 
naujų problemų. Amino kalba, 
pasakyta Ugandos farmų mies
telyje Arua taip pat taikyta Af
rikos Vienybės Organiazcijos 49 
valstybų ministerių 5 dienų kon 
ferencijai, susirinkusiai aptarti 
Pan-Afrikos žinių Agentūros rei 
kalą, kuriam Aminas pasiūlė 
Ugandos sostinę Kąmpala kaip 
tokios agentūros vyriausią bks- 
tinę kurią esą reikia ko grei
čiausiai įsteigti, kad užkirtus 
kėlią Vakąru žinių įstaigoms to 
liiu tęsti “nesąžiningas machi
nacijas”. ■



LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
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KONFISKUOJA LIETUVIŲ TURTUS

tos šerifui, jog FBI ar C1A už- 
n&odijo visą jos aplinką api-

mino straipsnio mintis, taiky
tas vienam iš tų profesorių, ža
dėjusių dar kartą atvykti’ į Vil
nių švęsti Kapsuko universite
to sukaktuves. Straipsnis at-<

'abejojo Komunistų manifestu. ŠštttttruiKBs apsimokėjo 
Dėl to šis individas aiškiai iš
krito iš' komunizmo statytais 
eilių'. Statkevičius buvo suim
tas ir Vilniaus teismo’ nuteistas 
gydytis psichiatrinėje ligoninė
je. Dabar jus suvokiate psichia
trijos mokslo reikšmę komuniz
mo statybos’ procese?

— Taip, — atsakė korespon
dentas”.

Užba g tnt šį psichologų ’ir 
psichiatrų bendrą biznį ir pa
dangas plauti žmonėms’ sme
genis abejose geležinės uždan-

—^-Kalėdiniu laikotarpiu že» 
,nės pradės ilgėtis provincijos 
vietovoių—-gražių, - kaip kalėdų! 
nės atvirutės. Bet ir tokios vie- 
tuvės yra -paliestos moderniu 
laikų. Mrs. Helen Cannon iš

Gm«u$ amerikiečių gydytoja* ’ 
dr. Hufelatfd jjemėgo daabitai* 
baučių pacientų. Kartą j jo^ka-’-' 
binetų atėjo moteris? parodė sa- j 
vd ranką ir tarė. j Golden, Colorado, skundėsi vie-

— Nusideginau. in-. m ..j

Di'. Mufeląnd apžiūrėjo žaiz^ ' ;
* » * tinlv Ir o l£> IQ Dzt*

Surinko ir redagavo teisininkas-Jonas TaWas
(Tęsinys)

3. The people guilty of antisoviet activity should be 
immediately taken into custody without any fanfare 
and with the use of a suitable pretext for their deten
tion.

nų. Nurodytu laiku ji atėjo ir 
i gydytdjo^klausimų - apie žaiz
dą atsakė vienu žodžiu;

— Geriau.

Gydytojas jai patarė laikytis 
anksčiau duotų nurodymų; ir 
ateiti praslinkus savaitei; Mote
ris atėjo ir sakė:

spausdintas Dirvos. 42 nr., o čia — Esu išgydyta. Kiek turiu 
yra jo pabaiga:

“Įdomiausias t'ilniauuss uni-l 
versiteto

Biurokratas aiškina švarios aplinkos ir švaraus oro reikšmę.

. .pristabdyti liberalinę psjehia- 
trinę praktiką, talkinančią gy

dyti piliečius psichiatriniuose 
kalėjimuose...

Kongresas dar nebuvo atida 
rytas, 52 vėliavos dar neiškel
tos, ,o nesutarimo sėkla pasėta 
ir palaistyta! ■ j

— Jūs, be abejo, girdėjote, — 
buvo paklaustas sovietinis .. psi
chiatrijos darbuotojas, — kad 
kongrese noksta . preliminari- 

Įniai sumanymai teirautis, kaip 
toli siekia psichiatrinė praktika 
Sovietų Sąjungoje?

— Preliminarinių, šnektų iries 
neklausome. Mes vadovauja
mės mūsų ’valslybės-gyvybiųiąis 
interesais: - ? iš L .,

— Kas tai per interesais? .
, — Bep niekais tingų piliečių 
bekonipr.oniteiMš;.žlšid^viinas 
-komunizmo'^statvbai. r : .

*-£ Tftd prie-*ko čia’psfthibtri- 
’jdš Hfokšl8tšrt=f^^ ? ! r.;

— Afrfrhfe^šdčialistinio tea- 
liznio/ metiMtril psfcfiratrijos 
mokslas .turį spęiąlis.liniav— 
utilitarine reikšme.

. --* i •!
— Nesuprantame.

— Suprastu nesunku. Sovie
tinė 'psichiatrija. eliniinuojai su- 
sverdėjusius komunizmo staty
bos darbuotojus. Tokie darbuo
tojai šalinanti iš” komunizmo 

’statybos Trbiito. Sovietinė psi
chiatrija rupihHši tokio elemen
to nauja - ideologine' Įkrova.

— Kur ikVatisate tą1*-įkrovę?
— Psichiatrinėse ligoninėse?
— Tai- labai plati psichiatri

jos samprata. Kur jūs atrandi’ 
te išeities punktal'kad sovietinis 
pilietis' tainpa pšrchiatriiiio? gy2 
dyfiio objektu ir Teikalinga^rgy- 
dyino, atseit, ideologinės ikYo: 
vos?

— Pradinis išeities punktai 
•yra sovietinio’ piliečio suabėjo- 
jiinas pasaulinio ar tokalimo’ko 
monizmu statybos svarba. Pa. 
.vyzdžiui...

— Taip? — klausimo ženklu

Psichologai ir psichiatrai

Spaudės, žiniomis du Ameri
kos liėturtai psichologijos pro
fesoriai lankėsi okūp. Lietuvo
je tū hidkslo' reikalais.

Kas pažįsta Sovietų Sąjungą 
ir jos institucijas, gerai žino, 
kad psichiatrijos ir psichologi
jos mokslai teorijoje ir prak
tikoje eina kaip du dvynukai 
arba kaip asilas ir vežimėlis, ku
rį jis traukia. Psichologai ir< 
psichiatrai tarpusavyje bendra-1 
darbiauja, pirmieji dirbdami 
KGB įstaigose, o antrieji, psi
chiatrinėse ligoninėse — . psi
chiškose. KGB valdininkai, ne
kalbant apie smegenų plovimo 
techniką, siunčia į psichuškas/ 
disidentus ir kitokius “liaudies! 
priešus”, o psichiatrijos gydy
tojai juos “gydo”. ' ■■

Ta .proga, dedame J. GįįąųdŲS 
straipsnį “Apie psichiatrija^ at
spausdintą. 1971 m. Dirvos 72 
numeryje;-' -

“Psichiatrija nūn madingas 
žodis. Mexico City surengtas 
penktas- pasaulinis psichiatrų 
kongresas. Suvažiavo 5,000 psi 
chiatrų iš 52 kraštų.- . •

Of va; -tiršti nesusipratimų 
debesys pakilo kongreso buvei
nėje dar atidarymo'vėliavų ne11 

» pakėlus! Organizacinio kOfhitT 
* teto pirmininkas prasitarė, kad 
7 “šalys, - naudojančios ' kalėjimo' 
~ pakaitalu- psichiatrines ligOni- 

ney 4uri "būti“pasmerk tos ■ medi
cinos-’■vardirt; Kitas suvažiŠVh

- mo: pareigūnas • pasisakė: “Buš
- ir liks mūsų-sąžinių apsunkini-'
- mas,—jeigu mes neišariškinsfrne 

šios baisios-padėties”.
Atseit;- vienas' ir kitas kori-' 

greso' pareigūnai varė bendrą’ 
kylį į liberalinį-psichiatrijos tai
kymą? O britai;- olandad ir švė- 

' dai- išthąso tarti, kad -jie- įnėšią’ 
formalų protestą- prieš sovieti
nę’ psichiatrinę praktiką, kur 
nepatenkintus piliečius grūda..į 
psichiatrinius kalėjimus, atsi
prašant, į psichiatrines ligoni-1 sustiro korespondentas, 
nes.

tamstai sumokėti?

. — Nieko, nes jus gydyti man 
sukakties minėjimo buvo didelis malonumas, — at- 

punktas yra senos Šv: Jonų baž- jai gydytoja.
nyčios desekracija. Sėliai okte- 
pacims režimas galando dantisr _
į istorinės ir architektūrinės‘ver
tės šventovę. Paštatas niūksojo 
apleistas, lubos gedo, sienos by-; 
rėjo, medinės dalys skilo. Ilgai
niui sugalvojo patalpą- naudoti 
skaityklai. Kalbėta apie studen-l 
tų valgyklos įsteigimą. Vilniaus 
bažnyčių niekinimai rodė pa
vyzdį: vienoj braižykla, kitoj' 
siuvykla. Ten vėl, veizdėk; pa-- 
veikslų paroda. Sugebėjo netgi- 
po buv. bažnyčios lubomis krau 
ti “sandalies” armatūra. Tai bu
vo išviečių reikmenų sandėlis.

Dabar rektorius Jonas Kubi
lius praneša, kad Šv. Jono; 
nyčia atras saVo paskirtį, 
nyčioje įrengs “pažangiosios 
mokslo, minties muziejų”.

Šitaip, Vilniaus ■ universiteto 
j ubiliejaus proga..Šv- Jono- baž
nyčia^.taps Šv, Kazimiero - baž- 
nyčibs*3iiž$nBesaąi.’ iVienop ir 
kitoj .^usaateistmės' medžiagos 
sankrovos Im’-ekspožSci jai? 'Būv. 
’bažnyčių pataį/oš, kttriSffifitaėej’

,>uadabar rapyra - KoT nėMįfojį '
Žmonėim4apnnaąs<”- .-tį-, m? - 4

Ir ;Sį(<&iar ia^iaišigę^^ Įoft g: gūdiuto

Baž-
Artėjant Pa3efc&s Didnai medžiotojai 

yra7 gundomi tokrArs žemėlapiais;

Į sveikatą’

Prisimininitii vasaros malo
numų-spausdiname' Sfi Pletko- 
riausįeilėraštĮ, kddaise tilpusi 
“Pėlėflds?fhžtitnaler :

JANI į. pasižada b yyktį ^ajšv^i

jinio- įškiiniės'L.T Ouse'S* ’ 
,. Kad būtų linksmiau siūlau už
dainuoti paskutinius įuf pušniui 
iš dainelės “Buvo dėdė Vilnių j”: | 

Užgūrguliūok, dieduk": ana n O. 
Užgurguliuok, dūšia mano, 
Užgūrguliūok, -tu-mano— 
Pilkas karvelėli!; f

Kur-gur-gur gur, bobut mano, 
Gur gur gur gur, dūšia mano, 
Gtir gur gur gur; tu* manė 

,, Raiboji gegelei _
Sigutė Pašilytė >

— Pavyzdžiui’ Algis Statkevi-
Esą; dargi, gauti ir protestai>čilis, 34’ metų amžiaus Vilniaus 

iš sovietinių piliečių, prašančių • finansų žinybos darbuotojas-su-

užmetė, uilingavo imiiksdif meikerėlf, 
Ir pagavo, parplukdino mar« lydekėlę.

•-V.

WR||l>|įitįĮir" llb—k'
Parttaisė -'ir' daugiau : 

necenzūrtfoja

A. Svikmis-Naujienose įrodė; 
Ųad1 Draugo redaktoriai cenzū
ruoja. bendradarbių-straipsnius 
ir nuslepia • duomenis bei fak- 
Įps-. .
J, Atrodo, kad- lai paveikė lei
dėjus ir redaktorius, nes dalykai 
žymiai pasitaisė: Draugo J25ti 
numerio pirmame puslapyje yra 
parašyta, kad spalio 2 d., pėr Vė
linės, yf9 MaHyfib vardadienis. 
Kaip visiem^ žinoma; Naujienų 

rėdaktobidiis: vardas yra 
Martynas.

Tačiau šią-gerą žinią’ir ko
mentarus aptemdo-Cicero mies
telio pirmosios, pusės antroj^* 
pusė, gerai nusimananti apiė 
šiuos dalykus. Jų kalbėtojas1 pa
reiškė, kad tikrasis Martyhds. 

orį lietuviai mini ir šveflčia.' 
yra ne per Vėlines, bet lapkri
čio 27 dieną...

Pirirtiėnybė meilėje

- —' Kai aš pabundu, panelė, 
lai pirmiausiai jus prisimenu,— 
sakė senbernis mergaitei.. Mer
gaitė jam atsakė:

— Man tą |>atį vis kartojai jut1 
sų geriausias draugas ir aš"’fui 
riu • pagrindo- juo labiau tikėti.

— O ne: aš daug anksciad’^J 
jį keliuosi. — sakė senbernbripa^ 
gal krautuvių skelbimus 
masis atėjęs — pirmasis aptert 
liaujamas’’.

vektŲi kad= nesipriešintų prieš 
atominius bandymus. Be to, 
jos telefonas yra kontroliuoja
mas, o jos šuniui davė suėsti 
maisto nuo kurio šuo leidžia 
nuodingas dujas. Manoma, kad 
dalyką ištirs Colorado valstijos 
Civil Liberties Union ir praneš 
ne tik JAV gyventojams, bet ir 
visam pasauliui.

'— Iš New Orleano atėjo ne
maloni žinia, kad paskutinio ke
tvirčio šimtmečio pastangos pa
keisti pasaulį nuėjo šuniui ant 
uodegos.- To miesto American 
jCivil Liberties Union paskelbė 
piniginį vajų propaguoti abor
tams. Vajaus metu šiam tiks
lui surinkta trisdešimt (30) do
lerių. žinių žinovas

B. Baranauskas
Vice Chairman of the LSSR’s Peoples’ Commissariat 

of Internal Affairs

IŠTRAUKA IŠ:
‘’Vyriausybės Žinios” Nr. 714, eil. 

5607, 1940 m. liepos 4 d.

Einąs Respublikos Prezidento pareigas Ministras 
Pirmininkas, pasirėmęs- Lietuvos Konstitucijos 110 
str- skelbia šį Pasislėpusių Lietuvos piliečių turtui kon
fiskuoti įstatymą:

PASISLĖPUSIŲ LIETUVOS PILIEČIŲ' TURTUI 
.. KONFISKUOTI ĮSTATYMAS

Magaryčios

L? K į
ged

' > s Priblė1 vaffllritin^k^tU;: ;
^-Atvėsint galvų1 karštų. Į

- Ir* atvėso..; - -
[ Ir nuščiuvo'.

Poilsiautojų .minia,- 
Kai žaibu
Apskriejo pliažą • 
Širdi verianti 'žinia:

;— Gėrė,., gėrė...
' Ir pri- gė - rei 

štai-tairtpknlsio diena--
. Bet argi tokia.diena

G Buna mėttibšė.viena?i

’• P *3 s hd b art’Vl^^'bdvę < “PS- 
IčcTbĮ;’4 bendrijicidttdSi- frife' ben- 
(fi^RiaHsiautofaiy^ lė’kftK juokda* 
rybds ’mėgėjai ‘ k v,iečiatfii”tikrai- 
šiaikK M6'feąikoš“'dešty'tbjaiš, iš 
karto 'su ■ lalf^ąįlkŠtalš jatmes- 
mb 'pilstytojo'j5'$r? padėjėjų ti- 

ej tiitoik.’' Visi į k5yą‘p?iėščpikčiur- 
nasy-kūrie š\ąjšost7 tik* fcAb' apa '■ 
rirtuto

MODERNIŲ LAIKŲ ŽINIOS 

c —- Kai kuriose Afrikos kilty
se dar ir dabar-’yra paprotys 
pirkti žmonas ir sumokėti pa
gal būsimos žibohos’svorį. Vis
ką- aptarus,- busimoji jaunamar
tė pasveriama1 ir pagal svorį nu
statoma- kaina*- Ten 'mergiBOJT 
nori daugiau sverti.-’

— Miami, Floridoje,’ bltVO 
toks' nuritykis: M&.K Mricčdes 
R rėti n rt daiigęfį* mttų' atkdfcliiil 
bandė prfsnkytf Mr Rdlafidh1 
DrfValIdn; kad ji jį myli*. Jis 
nebuvo suintvreSttolas> jos’mei
le ir skųsdavosi policijai, ktiH 
ją aiVštavd ner,58- klirtii< Pa
galiau reikalas atsidūrė leismė. 
rteŠaisis gynėjas Mike Tarkoff 
teišynuV pareiškė- Turi būti 
kri^ nrtrs' nčfvSitaije str lokiu 
vyro;- kuris p.ikdrfldiftrti’ j-ktiiv 
'-ifthsi; kad«-hmfė^f jf prievar- 
taUjh’-.1 Teisėjas* VTlkie-’Fėrgti- 
sbn,'J¥.-su4 Imi dalyktf sutiko ir 
fMsrtthlė ML DHWIlwh”pits psi- 
chiatristą ištirti.

Lietuvos piliečiai, kurie po 1940 m. birželio 15 die
nos dėl savo politinės veiklos išvyko į užsienį ar šiaip pa
sislėpė, turtas konfiskuojamas, jei jie, Vidaus Reikalų 
Ministro reikalaujami; per vieną mėn'esį nuo paskelbto
sios-dienos negrįžta.

Vidaus Reikalų Ministro reikalavimas grįžti skel
biamas Vyriausybės žiniose.

Turtą konfiskuoja Konfiskacijos Komisija-savo nu
tarimui
, Konfiskacijos Komisiją sudaro: pirmininkas — Vi
daus- Reikalų Ministras, ar, jo pavedimu, Vidaus Reika
lų Ministerijos Generalinis Sekretorius ir nariai — Val
stybės Kontrolierius ir Fitiansų Ministerijos - Gėnerali- 
riis Sekrėtorius.'

Konfiskacijos Komisija; darydama turto" konfiskuo
jamąjį nutariiiią, kartu skiria tam turtui, likviduoti lik- 
'vidatorių. ‘

• Vyras yra oficialiai laiko
mas šeimos galva, o keliaunin
kas turi teisę saugiai pereiti gat
vę. Jie abu yra saugūs, kol ne
bando naudotis savo teisėmis.

®Vyrų draugijoj kilo ginčai, 
nes negalėjo išspręsti,' kurios 
moterys yra geriausios: blondi
nės, brunetės a'r raudongalvės? 
Užbaigiant ginčus, vienas sakė: 
"Mano žmona buvo nusidažiusi 
visomis šiomis spalvomis, bet 
aš joje nepastebėjau jokio skir 
tumo”.

S Žurnalistas C. Morton pa
siūlė vienai kino žvaigždei pa
rašyti jos gyvenimo istoriją. 
Artistė jam atsakė telegrama: 
'“Prašau atsiųsti' keletą’ pirmų
jų knygos skyrių: aš pažiūrėsiu, 
ar- įnašo gyvenimas man pa-

■ Modernios- šeimos žmona
barė savo \yrą už žodžio lau-' 
žymą; • Vyras ją ramindr “^Nėsi- 
rūpįink, brangioji, tau d tinsiu 
kitą’’. Moderriioj šeimoj dingo 
žmona; Vyras?' nuėjo pranešti 
ąpi'ė tai' policijai; Ten jam lie
pė užpildyti kiaušinių lapą su 
svarbiausiu klausimu, kaip at
rodo dingęs'asmuo? Vyras už
pildė lapą; nililešė seržantui ir 
prašėt “Prššatr tos anketos ne
parodyti- mand’ žmonai”.

■ • -Iš Bostono atėjo-žinios apie 
naują.-madai, anksčiau ten ' vy“ 
rai šukuodavo plaukus į dešinę; 
o dabar pradėjo šukuoti į kairė.

• Anksčiau didžfausiuš ir 
gražiausius bū 1‘bulliŠ' išpūsdavo 
rš^huild:'' Saitomaj^kūd1 Phila- 
delphfjofc politikieriams-pavyko 
sttmuštf rekdrduš :bė’ ’ muilo.

( Magaryčių pabaigai dud- 
(įame amžinas tiesas, išdėstytas 
Arėjo . Vitkausko eilėraštyje 
Jaunimas ir “senis”:
GyVeno kitą kartą senis...
Ojei ir būtų negyvenęs — 
vistiek tiesa pasauliui liko, 
kad mokomo kokio dalyko 
nesiima noriai jaunimas,----
jį moko savas patyrimas!... 
Kiek nekartotų tiesą “senis” — 
jis bus tik “kelmas” “atgyve
nęs” : 
jaunimas tą tik išpažins, 
k“sprandą'sau iššftitrrtns”!...

Konfiskacijos' Komisijos nutarimai skelbiami Vy
riausybės Žiniose.

Skundai- dėl' konfiskacijos komisijos nutarimų gali 
būti duodami Apecialiniame Rūmams per vieną mėnesį 
nuo Konfskacijos nutarimo paskelbtos dienos.

Apeliacinių' Rūmų nutarimas- yra- galutinis.
6: . -

Nurodytų 1 str. piliečių turtas negali būti perleidžia
mas ar apsunkinamas.

VisŲ<kftrių žinioje- yra pasakytųjų’-^ piliečių^- turtas, 
turi pralošti-tatai’likridatoriifitper’-’ viėrią^ mėnesi nuo 
KbnfifekacijosuKomfeijbkrHut&rinio’ paskėlb¥mW' drėtios.

Turį'- į konfiskuotiną 'turtą'-'Teikalavimų,-susidariusių 
prieš lSteO-' hr birželio“! dičitą; .tūri juos’-pAreikŠtF likvi
datoriui per 3 mėnesius nūo-Kbnfi'skacijbs Komisijos nu
tarimo paskelbtos dienos^

Jei dabar
Ameriką, tai jis taptų

AtvažiUoty į 
ne siuvėju.siuvėju,

Kbnfiškūotas turtas tenka- Valstybės Iždui.

9-
Šis įstatymas veikia nuo paskelbtosios dienos.

, J. Paleckis
Ė. Respublikos Prezidento p. 

Ministras' Pirmininkas

M. Gedvilas
Už Ministro Pirmininko Pavaduotoją 

Vidaus Reikalų'Afrhistras
Kaunas; 1940'm; liepos 3 d .

IŠRAŠAS IŠ:

“Rytinė Darbo Lietuva’^ 1940 m.; rug- 
pifTčiCP 9 d., Nr. 44, psl. 4.-

PABĖGUSIŲ Iš LIETUVOS BEI BĖSIŠLAPŠTAN- 
CIŲ ASMENŲ TURtVT KONFISKUOTI ISTA-

• TYMAS

Kaunas, ĖLTA> Einąs Respublikos Prezidento pa
reigas ministeris pirmininkas; pasiremdamas Ministerių 
tarybos 1940 nv rugp; 7 d. nutarimu, skribitf šį i^abėgė- 
lių iŠ Lietuvos bėi besislapstančių asmenų tūriui konfis
kuoti įstatymą:

(Bus datt^ratfF

1 _ NAUJIENOS. CHICAGO t, ILI----- Wednesday November 9 1977



(Tęsinys)

1972 m. rudenį rusų okup. Vilniuje lietuviai stovi eilėje,

I. SERAPINAS

$2.00

PERSONALITY LODGE

RSAL
TUKINTI DIDELES ATSARGAS

.'M..,

NAUJIiNOi, CHICAGO I, ILL,—Wednesday November 9 1977

deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

puotoje Lietuvoje jaunimas sie
kiąs aukštesnio mokslo, turi bū: 
tinai būti komjaunuoliais. Tai,, 
yra neišvengiama prievarta. BetI

$3.00
$2.00

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

O tiltų 
tariant

Stasys Barzdukas minėtu ra- 
5inįu pikčiausiai užsipuola ir kri 
kščiorūs demokratus. Tiesa, kad 
jis tai daro jau nebe pirmą kar
tą, Nežinau, kodėl dėl krikšė’o- 
nių demokratų partijos užsipuo 
limo tyli jų Centro Valdyba? Ži-

Konferencija smerkia paski-

icago, III. 60608

vos karališkosios dinastijos tęs

Investavimo knygelės sąskaita* 
neša

ka paskaityti šį jo kliedėjimą 
krikščionys demokratai su pa
grindu jam turėtų priminti: Sta
sy Barzduke, neišsikraustyk iš 
galvos!... ' ’

su donkichotišku uolumu dabar 
perduodamu savo skaitytojams 
Naujienų. Vadistinis tonas, pro 
kuroro ir teisėjo sprendimu”

į LKB Kronikos. Kurie padeda pa' Lietuves Himne mus ir ateities 
• vergėjui žlugdyti Lietuvos kul- i kartais įparaigoja dvasinės stip 
tūrinį gyvenimą. Tuos kurie pa- rybės-pavyzdžiųiš praeities sem 
deda okupantui visa tai padeng(tis. O, norint jos semtis, reikia 
ti ir kvailinti Vakarus nuslopi- 
'nant dabartinės pavergtosios Liė lnus

žudžiusių sąmokslininkų buvęs 
ir jo sesers sūnus Treniota. —

'Aušros”1 numeriui

klausti, kaip jis pavadins tuos, 
kurie padėjo išžudyti dešimtis 
tūkstančių Lietuvos partizanų, 
tuos kurie .talkininkauja, bažny
čių uždarinėjimui jų pavertimui 

/sandėliais, skalbyklomis, šiukš-

džion. Teko vartot ne tik karinę 
jėgą, bet ir diplomatines priemo 
nes, apsikrikštyti, įsteigti nors 
ir silpną Lietuvos katalikų Baž 
nyčios provinciją. — Abi šios 
priemonės padėjo jam pasiekti 
pirmojo Lietuvos karaliaus vai-

ignari semper pueri sunt” — 
-Žmonės, nepažįstantieji (savo) 
.istorijos, .visuomet lieka vaikais.

. Mes — turtingos ir garbingos 
praeities vaikai — nenorime ir 
negalime-likti nebrendėliais. Tie

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS*
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, li^Hanflus 1905 

metu Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-
_______ _rūpinimą. ---------------——------- • ■$S‘0C 

Dr. A.J. .Gu»«n
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sigręčti nuo Lietuvos senovės, 
liautis apie ją ršayti, o nukreip 
ti savo plunksną ir žodį į “de
tektyvinius” romanus (žiūr. li
beralinio sparno rašytojo K. Bu
rėm) š. m. 34-me “Tėviškės Ži
burių” numeryje atspausdintą 
jo “Saujos skatikų” recenziją). 
Tačiau visi panašių sugestijų 
“piršliai” yra svetimųjų intere
sų jpilietinimo talkininkai.

Šis mano minčių pluoštas, nu
kreipiąs mūsų žvilgsnį į tolimos 
senovės Lietuvos istorijos praei
ti, pravers tik mažą plyšį į am
žių glūdumą, kurioje tiek daug 
kovota ir kentėta, stengtasi rr 
tikėtsi ateities kartoms užti
krinti saugesnį rytojų.

propaganda. Ir kur gi jis nesi
džiaugs, jei jau pavyko ne vie
nam išeiviui, įpii-šti mintį, kad 
toks .bendradarbiavimas yra 
“naudingas” tautai.

6:30 valandą vakaro
Vakarienė ir gėrimai 15.00 dol

va laimėjo du stambius mūšius 
prieš šiaurinį savo priešą — kar 
dininkų ordiną: 1236 m. ties 
Šiauliais ir 1260 m. — prie Dur 
bės ežero Kuršo žemėje, arti Lie 
pojos.

Labai daug gero padaręs Lie
tuvai, 1263 m. Honkurentų-są- 
mokslininkų buvo nužudytas 
drauge su dviem jaunaisiais .sa- 

Rupeikiu ir Ruk

Jau kiek tokių, mūsiškių turis . kur susitelkė užsienio lietuviai, 
tų parodė, kad jie sąžinės vi-’jis tuo džiaugiasi, kad sėkinin- 
sai neturi, nes grįžę nutyli ten * gai vyksta naudinga pavergėjui 
matytą vergijos būklę, o dar blo 
giau kai jie giria ten esamą lai
mingą gyvenimą. O taip pat pas 
kaičius St. Barzduko rašinį pas 
kelbtą Darbininke, neatrodo, kad 
ir jo sąžinė būtų labai jautri, 
kai jis vanoja tuos, kurie kovo
ja prieš tiltų statymą bendra
darbiauti su okupantu ir jo agen 
tais. Jam dar iki šiol neaišku, 
ką reikia vadinti okupuotoje 
Lietuvoje agentais. Jis Darbi
ninko skaitytojam įtaigoja min
tį, kad mes nebendradarbiauja
me su Sovietų Rusija 
nestatymas jo žodžais 
yra beprotybė.

DAINUOS SOL. PRUDENCIJA BICKIENE
SVEIKINIMAI
VAKARIENĖ

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėne
sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne

ri? Nejaugi St. Barzdukui jie pirmajam 
būtų tautos, herojai? Ir juos rei-j-prakalbą,-pradeda ją prasmingu 
ktų pastatyti šalia tų mūsų taumotto: “Hamines . historiarum 
tos didvyrių, kovojusių ir gyvy- * 
bę...paaukavusių; už tautos lais
vę? Atrodo, kad Barzdukas juos 
laiko didvyriais, nes jis įtaigo
ja'išeiviją su jais bendradar
biauti; statyt .tiltus. Bet ar tai 
nebūtų jau išsikraustymas iš 
galvos? Mat, jis savo tokį klie-~ 
dėjimą dėl nebuvimo agentų re
mia Romu.Kalanta, girdi, ir jis;
buvo komjaunuolis,-o tapo didvyt 
riu, kurio paveiksiu puošiamos 
salės. Bet jau ne vieną kartą

“nusiriktavusių” savo gyvenimo 
-ląSa^žiųš-' : Kremliaus
.b&kštMsjlisakžfilČiąiĮSifflanoių^nu.

Mūsų tautos didžioji nelaimė 
ir grėsmė iš vakarų prasidėjo, 
kai Mazovijos kunigaikštis Kon J vo sūnumis 
radas pasikvietė Palestinoje kry 1 įį^ Vienas iš trijų Mindaugą nu- 
žiaus karuose prieš turkus pra
laimėjusį kryžiuočių ordiną ir 
jį apgyvendino vakariniame Prū .Mindaugas žuvo nepalikęs Lietu 
sų pasienyje. Šis, vakariniame 
Vyslos krante pasistatęs pirmą I tmumo. 
savo pilį, pavadino ją Vogelsang; 
(Paukščių giesmė). — Iš to pir

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

irtelgt* 1923 metais, 
įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

mojo ariamos punkto šventojo 
ordino vienuoliai ne paukščių 
giesmėmis pragydo, bet plėšia
mų ir žudomų prūsų bei žemai
čių-skausmo aimanomis. %

Daugelis smulkiųjų kųnigaik 
ščių ne tik su priešu, bet ir su 
savimi kovodami, likiminio tau
tos ba . paklausė. — Iš viso bū 
rio istorijoje suminėtų ir nesu
minėtų kovėtoj ų-vadų-kunigai- 
kšč:U iškilo pajėgiausiojo — 
Mindaugo vardas. Apie 50 metų 
stovėdamas valstybės priešaky
je, jis ne tik pajėgė beveik pil
nai suvienyti tautą, sukurti ga
lingą Europos valstybę, bet ir 
karaliaus vainiką išsikovoti.

Tiesa, nelengvas buvo Mindau
Iš tos tat amžių glūdumos ki-igo kelias vienijant atskiras Lie

jusi mūsų tauta, žūtbūtinėse ko- Į tuvos sritis vieno valdovo val- 
vose iš visų pusių’ apsupta ne
draugingų kaimynų, grūmėsi dėl 
savo egzistencijos. — Praėjo ne 
vienas atkaklios kovos šimtme
tis. Priešų įnoriams naujų že
mių plotų, materialinių lobių bei 
nekaltų aukų kraujo kalavijams 
numazgoti augant, pats tautos j niko. Jo valdymo metais Lietu 
išlikimo balsas šaukėsi ir į tos 
.likiminės kovos priešakyje sto
vinčiųjų širdis, beldėsi į jas kaup 
ti jėgas ir gretas draugėn, šau
kte šaukė palikti asmeninės am 
bicijas nuošaly, nes tėvynės ir 
kiekvieno atskiro jos nario lais

:.vė aukščiau viAko.

Vietas prašome rezervuoti iš anksto
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu HA 1 - 6100

su mūsų tautos išdavikais? Ar 
jis bendravo su okupantu smau 
gti mūsų tautą? Tą ką darė ir 
daro pavergėjui parsidavėlį. 
Priešingai,, jis parodė savo hero- 
jizmą, jis protesto žemklan dėl 

1 tautos fizinio ir dvasinio genoci 
do paaukavo ddžiausią ir bran
giausią auką — savo gyvybę. Jis 
liepsnose paskendęs šaukė: Lais 
bės Lietuvai!

Tikiu, kąd kiekvienas lietu
vis patriotas žemai galvą nulenk 
tų prieš kiekvieną dabartinį oku 
panto agentą, jei St. Barzduko 
manymu ten nėra agentų, nei 
mūsų tautos išgamų, .bei jos bu
delių, jei kuris jų pasirinktų, 
kad ir netokią skaudžią auką, 
savo gyvybę aukajant, kaip Ro- 
maš Kalanta ir tuo jie parody
tų atsižadėjimą nuo jiems oku
panto suteiktos karjieros ir 
jiems mokamų apsčiai Maskvos 
rublių ir viešai pareikštų pro
testą dėl mūsų tautos naikinimo. 
Sakysim, kad ir "Rodinos* pir- 
rrfininkas “generolas” Pr. Pet
ronis, jei ir jis vardan paverg
tosios tautos laisvės, protestuo
damas bandytų pasekti Romo 
Kalantos pėdomis. Deja, kol tie 
pave gėj ui parsidavėliai to nepa
darys, tat, ir St. Barzdukui nuo 
širdžiai .patariu nusiimti nuo 
akių akinius ir nesikraustyt iš 
galvos, o geriau pasiekti kanau
ninkus, teisininkus ir veteraniš- 
ko amžiaus paneles.

(Pabaiga)

NUO MINDAUGO IKI ALGIRDO
Illinois Lietuvių Organizacijų Centras 1977 m. spalio 29 

d. Cicero Šv. Antano parapijos salėje suruošė 600 metų nuo 
D. L. K. Algirdo ir 50 metų nuo Dr^ J. Basanavičiaus mir
ties sukaktuvinius minėjimus.— Minėjimo metu labai tau
pant laiką, autoriui teko labai trumpinti ir šios paskaitos tu
rinį. čia duodamas pitnaą Algirdo minėjimui skirtosios” pas
kaitos tekstas. - V. Red.

St. Barzdukas džiaugiasi An
tano Maceinos skaitytos ateiti
ninkų kongrese, Clevelande pas 
kaitos mintimis. Bet tos profe-. paskelbė tokią rezoliuciją, kuri 
soriaus mintys Barzduko užmo- jo išmone, atrodo lyg tai būtų 
jams bendradarbiauti ir statyti jie iš galvos išsikraustė, štai, 
tiltus, nėra palankios. Profeso- ‘ kaip j.:s apie ją ciniškai atsilie- 
rius nekalba apie organizuotas Į pia.: “Krikščionių demokratų nu j 
ekskursijas, jis neprimena nei į tarimai surašyti Ispanijos pilie-! 
apie sąžinės jautrumą. Jis liepia ‘ tinio karo nuotaikom ir stilium ! saus 
.tiems, kurie nuvyksta nusiimti 
akinius ir atviromis akimis paž
velgti į pavergtą Lietuvą. B- 
kas nutyli, kad A. Maceina lie
pia matyti skirtumą tarp tarybi' (žiūr. Pasaulio lietuvis 1977 me 
hių laimėjimų, kaip fasado ir lie tų spalio mėnesio laida). Užten- 
tuvio žmogaus vidaus. Ir kas 
tai pamato grįžta, sukrėstas ne 
fasado, o vidaus. Barzdukui šio 
profesoriaus mintys lyg ir nieko 
nesakytų. Be to ,labai retai, kuris 
lankytojų grįžęs pasisako, kad 
buvęs sukrėstas. Priešingai, kaip 
profesbrius pareiškia, jie dar 
daugiau įsijungia į sovietinę pro 
pagandą, nes ten tariamai ra
do įrodymų krašto pažangoje.

Mūsų tautos okupantui parsi 
davėlis Vyt. Alseika džiaugia
si, kad pagausėjo kultūrinių leisti į betkokį. bendradarbiavį- 
kelionių j Lietuvą ir Lietuvos tma. su Lietuvos pavergėju ir jo 
kultūros žmonių apsilankymų, agentais, kurį inspiruoja Lietu- 
viešnagių ir gastrolių ten, vos okupantas;-.

bėtis, žinant kad jis buvo išauk 
lėt?s krikščionių demokratų. Vė
liau jam nuo jų atkritus, tokie 
atskalūnai dažnai būna labai pik 
ti savo auklėtojams. Jis užsipuo 
la krikščionis demokratus, kam t , . .

m,,-.laisvojo pasaulio lietuvių bet- jie gegužio menesį Chicagoje1, , . , .................. ...
1 kokią šia kryptimi iniciatyvą, ■ 
i kuri tik iššaukia kivirčus ir silp 
j nina laisvųjų lietuvių frontą, bei 
sukelia pavergtų nusivylimą dėl ■ 
mūsų neišmintingųjų žygių”, j 
Taigi, kas gi, joje paskelbta bai- j 

kad Barzdukui ji atrodo , 
baisesnė negu velniui kryžius.”; 
Ir ją savo rašiny išvadina propa] 
gandiniu,-agitaciniu“reorgų”pa-!= _ ■■ , ; Taūta'be praeities, kaip namas
reiškimu ir kad tai toks sąjun-. įįų pervarymo fabrikėliais, res be pamatų,-kaip medis be šak- 
gos narių ir visuomenės įspėji- į toranais, o jų zakristijas paver- ,nų. Praeitis-' yra tautos stipry- 
mas yra tuščiožodžiavimas. St., giant išeinamomis vietomis. Tuos bės ir. jos ateities laidas. Ta min- 
K-kąs šaukią kad su Lietuvos, kurie mūsų tautos istoriją su- timi vadovaudamasis ir Dr. Vin- 
pavergėju, tai yra su Sovietų dergė. Tuos apie kuriuos rašo cas Kudirka mums paliktame 
Rusija jnebendradiarbiaujame. 
Jis reikalauja ženklo, kuriuo 
turėtų būt pažymėti pavergėjo 

j agentai, nes jis negali tokių ,at 
Į pažinti. ‘:

Tat, paskaitykime ką krikš
čionių demokratų rezoliucija skel 
bia dėl kurios B-kas taip niršta 
ir ją niekina? Kas joje baisausltie yra agentai ir koks turėtų 
ar donkichotiško skelbiama?: būti jų ženklas, reiktų; jo pa- 
“Įspeti sąj ungos' narius ir visą 
išeivijos lietuvių visuomenę neri

1VERSA
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styti darbininkų reikalus. Rusijos ir komunistų paverg
tų kraštų darbininkai dirba ir gyvena daug sunkesnėse 
sąlygose, negu bet kurias vakarų valstybės darbi
ninkai.

Rusijos darbininkų vardu kalba komunistų partija, 
o partijas vardu pradžioje kalbėjo Leninas, vėliau Sta
linas, o mūsų laikais komunistų vardu kalba Leonidas 
Brežnevas, visos Sovietų Sąjungos komunistų partijos 
pirmasis sekretorius. Ne Rusijos darbininkai pakeitė 
konstitucijų, bet komunistų partijos sekretorius Brež
nevas. Naujon sovietų konstitucijon jis įvedė komunis 
tų partijos sekretorių, turinčio teisę imtis iniciatyvos 
visuos valstybės reikaluose. Jis skiria valstybės vadus 
ir juos atleidžia. Jis parenka paskirų valstybių ir dide

snių rajonų partijos pirmuosius sękretorus ir juos at
leidžia. Jis nutaria, kokios sumos bus skiriamos krašto 
apsaugos ir kas bus palikta. darbininkams. Jis parenka 
laikraščių redaktorius ir juos atleidžia. Ne darbininkai 
imųs iniciatyvos šiems reikalams atlikti, bet privilegi
juotos kompartijas sekretorius,

Be didžiosios darbininkų apgaulės, šių dienų dSo-
JONO HUSO TEISMAS

Spalio “revoliucija”

vietų Sąjungos valdovai savinasi tokius dalykus, prie 
kurių jie rankų niekad nebuvo pridėję. Jie giriasi, kad 

į ne tik nu vertę Rusijos carą ir . panaikinę gyvento
jų nemėgiamą caristinę sistemą. Jie dažnai parašo, kad 
perversmas buvo padarytas prieš caro valdžią. Visa 
tai yra didžiausias melas. Rusijos caras buvo nuvers-

Sovietų Sąjungos gerai apmokami planuotojai jau 
prieš tris metus pradėjo planuoti vadinamos Spalio re 
voliucijos” 60 metų sukakties minėjimą, o sovietų vai- tas 1917 metų kovo mėnesį ir sudaryta koalicnė vyriau- 
džia prieš metus pradėjo leisti stambias sumas faktams 
kraipyti ir žmonių opniją kreipti klastotais keliais. So-'° visus valstybės reikalus tvarkė Aleksandro Kerens- 
vietų propagandos agentūros stengiasi įtikinti laisvo- kio vadovaujama vyriausybė. Ši'Vyriausybė siekė įvesti 
jo pasaulio inteligentiją, kad prieš 60 metų Spalio 7 die-[demokratinę santvarką, paruošė žemės reformą ir įs- 
ną Sovietijoje buvo padarytos labai gilios pakaitos, nu-ftatymą steigiamajam seimui, šaukti- Buvo numatyti 
verstas caras, pagerinta darbininkų pragyvenimas, pa-į rinkimai į steigiamąjį seimų, kuriame kiekvienas kras- 
naikintos privilegijos, įvesta demokratinė santvarka ir to pilietis turėjo teisę dalyvauti ir kiekviena politinė 
sudaryta didelė valstybė taikai siekti. Visa tai padaiy- grupė turėjo teisę statyti savo žmones į steigiamąjį Rū
ta komunistų partijos vadovybės.

Kol atsiras žmonių, kurie tikės sovietų propagan- mokratinės Rusijos jėgos. Komunistai išvaikė steigia- 
dos agentūrų skelbiamomis žiniomis, tol naujai iškilusi j mąjį seimą, nes jame turėjo tiktai ’.kelis atstovus. Jie 
imperialistinė Rusijos vyriausybė ras šalininkų ir pa-įžinojo, kad neturės jokios įtakos j Rusijos -tolimesnę 
gelbininkų kiekviename pasaulio užkampyje, kurie bus vystymosi eigą, todėl ir pastojo kelią steigiamajam 
pasiryžę aukotis, laužyti įstatymus, skirti sunkiai už- seimui. / .
dirbtą pinigą tariamiems idealams siekti. Tikėdami Komunistai sukilo prieš dąrbięčio Aleksandro Ke- 
garsinamiems idealams, geresne ir teisingesne santvar- renskio vyriausybę, o ne prieš caro valdžią. Jie nuvertė 
ka, žmonės ryžtasi pasiaukojimui, eina Į kalėjimus, ne carizmą, bet nuvertė demokratinę Rusijos vyriau- 
šnipinėja valstybės paslaptis ir eina į mirtį, tikėdamie- sybę. 
si darą teisingai, žmonijai naudingą, ir -... pažangos dar
bą. Vargas tiems, kurie turi plačiau susipažinti su kor 
munistų skelbiamais praktiškame gyvenime 
darbais. . ■ '

-f - - A -

Ištisą pusę šimtmečio komunistai skelbė, 
pagerino darbininkų gyvenimą, bet tikrovė

sybė. Caras buvo suimtas ir išvežtas Į Rusijos gilumų,

sijos sema. Ne komunistai nuvertė Rusijos carų, bet de-

Komunistai sukilo prieš dąrbięčio Aleksandro Ke-

Bet labiausiai komunistai giriasi socialistinės san
tvarkos įvedimu. Iki šio meto jokio socialistinės san
tvarkos pradų Sovietų Sąjungoje nebuvo ir nėra. Socia-vedamais

flistinė santvarka yra surišta, susijusi su pagrindinėmis 
kad jie’, žmogaus teisėmis ir laisvėmis, ji yra susijusi su demo- 

yra visai kratija. Kur negerbiamos-pagrindinės žmogaus teisės, 
kitokia. Leningrado darbininkai padėjo Petrogrado ta-1 ten negali būti kalbos apie socialistinę santvarką. Kur
rybai pagrobti valdžią. Petrograde, o vėliau kiti darbi-Į-nėra demokratijos, ten'negali’ tarpti socializmas. Ko- 
ninkai padėjo ją pagrobti visame krašte, bet nei Petro-Įmunistai suniekino visus principus, už kuriuos kovojo 
grado, ne Rusijos darbininkai niekad nepriėjo prie Ru- praeito ir šio šimtmečio socialistai, o. pačioje Rusnjoje 
sijos valdžios ir neturėjo sprendžiamo balso. Rusijos socialistus jie kišo į kalėjmus- ir šaudę, peš pagrindinių 
darbininkai turėjo dirbti daug sunkesnėse sąlygose, dalykų priminimas buvo, skaitomas pačiu .didžiausiu j 
gauti žymiai mažesnį atlyginimą, negu gavo laisvojo nusikaltimu. Iš Rusijos socialistų išliko tiktai tie, kurie 
pasaulio darbininkai ir neturėjo teisės išdėstyti savo [pajėgė išbėgti į užsineį ir papasakoti apie bolševikų 
pageidavimų. Petrogrado ir Rusijos darbininkų vardu įvestą “socialistinę” santvarką Rusijoje arba komunis- 
kalbėjo komunistų partijos paskirti agentai. Jie nu- tų pavergtame ne rusų krąšte. Tiktai besmegenis gali 
spręsdavo, kas naudinga darbininkams. Taip buvo pir-' įžiūrėti dabartinėje komunistinėje santvarkoje socia- 
mais perversmo metais, taip visi reikalai tvarkomi ir lizmo pradus. Jų ten ir su-didžiausiu -žiburiu niekas 
šiandien- Rusijos darbininkai neturi laisvų profesinių neras. ' L '
sąjungų, kurios rūpintųsi darbininkų reikalais, jie ne- Spalio “revoliuciją” prąvedusi nedidelė bolševikų 
gali išrinkti savo atstovų, kurie valdovams galėtų išdė- grupelė pirmiausai įvedė ne “socialistic santvarką”,

EUGENIJA ŠIMKŪNAITĖ

SLIBINO GUOLIS
TAURAGNAI IR JŲ APYLINKĖS

(Tęsinys)

Tarp Akmenaičio ir Akmenio.vos maža sasmau-J 
kėlė, o tarp Akmenaičio ir Lobės — gerokas upeliukas, 
beveik kiekvienų vasarą sausai išdžiūstantis, lukštą- 
raupių priželusiais krantais. Kas išmano, iš jo šaknų 
ir vaistus nuo vandenligės, ir aplaidas, žmogų subrįn- 
kinancias, paruošia o jo baltais lukštais raupuotą vei
dą pataiso, it mėsą raudoną išbalina, o raudonomis 
burbolėmis ir gerą sugadina, raupais apleidžia. Pel
kinis žinginys — Calla palustris L. — nuodingas au
galas, ir matyt tiesos dalies esama tose pasakose, bet 
ir prieš kelias dešimtis metų tauragnikėš žiniuonės ne
be labai žinojo, kaip jį geron ar btogom^pušėn sutaisyk 
Ii. Kad ir nedidelė Akmenėlės upelė, perkala joje bu-* Gal patylomis kiek kirkdavo, nes kukavinį 
vusi didelė, buvęs prie jos ir vandens malūnas.

Kas tauragniškių tarmės nemoka, Lobės ežerą bū
tinai su paskendusiais lurtais sieja. Žinoma, kaip ir 
kiekviename kiek žymesniame ežere, ir Lokėje sau
lės karaliūne dvaras skendi, kad tik kas jam karūną 
atneštų — dvaras tuoj viršun užsikeltų. Yra ir varpai 
paskendę, prieš didžius karus ir nelaimes skamban- 

... ’ ir kaustyta skrynia, o ant jos šuva juodas, ar 
lai per m ns, ar tai per įimtą metų išsikelia; kas at- 
žadėtų d. ’g gautų. l>et vargas pamačiusiam ir ne- 
atžadėjusiam neberimsta, protas jam pasimaišo.

V. KAROSAS

37-SIS ALTO SUVAŽIAVIMAS
(Komentarai)

(Tęsinys)

Ar bet kuris sveikame prote pildomą argumentą, kuris gali tu
lietuvis gali daleisti, kad Lietu
vos laisvinimo vairą galima per 
leisti totalitaristams, rasistams, 
be turėjusiais glaudžius santy
kius su naciais? Tai būtų skan
dalas pasaulinio maštabo.

O vienok, tokie pas mus atsi
rado. Dr. Bobelis padarė užuo
miną savo , pranešime apie žymių 
lietuvių veikėjų pastangas šutai 
kinti LB su ALTu, tačiau nepa
siekta tikslo. Minėti visuomenės 
iniciatoriai patraktavo visą r'ei 
kalą labai paviršutiniškai, be jo
kio gilesnio įsigilinimo i skilimo 
priežastis, tarytum visas nesu-' 
sipratimas kilo dėl asmęsįnių 
geriausi ambicijų. ALTo nug 
sistatymas neįsileisti frontinin-. 
kų į savo organizaciją, turi pa-

rėti lemiamos reikšmės visoje 
tolimesnėje lietuvių tautos lais
vinimo veikloje.

Tėv. žiburiuose šiuo metų 
spausdnamas labai reikšmingas 
Lietuvos žydo Zacharja česnps 
straipsnis. Jis atmeta Dov Le- .- 
vino metamą kaltinimą visai 
lįetuvių tlautai už žydų žudy
mą. Išdėstęs gan ąbjektyvįai su 
sidarįusį lietuvių ir žydų anta- . 
gonizmą nacių ir sovietų grėsmės 
sąvartoje, aprašydamas -žydų 

■ naikinimą daro sekasčias išya- 
das.: . >J’

“Didžiausia atsakomybė už 
masines žydų žudynes Lietuvon 
j e tenka vokiečių-nacių okupa-r 
cinės valdžios organams.,, na- 
eiąi i kurstė tamsią minią prieš į

žydus, ir, deja, reikią pripažin
ti, jiems tai pavyko. Tačiau mi
nia, kad ir gausi, visdelto gražu 
NE visa tauta. Lietuvių Akty
vistų Frontas — LAF, susiorga
nizavęs pogrindyje 194P-41 m. 
m. ir pasipildęs savanoriais, su* 
verbuotais pirmųjų okupacijų 
dienų žydų pogromų metu, tapo 
klusniu narių įrankių. Galimas 
dalykas, kad Lietuvių Aktyvis
tų Fronto kūrėjai ir organiza
toriai siekė kilnių tikslų—- Lie
tuvos valstybingumo išsaugo j i- 

[ mo, tautinių ir religinių institu
cijų atkūrimo ir 1.1., tačiau prak 
tįškai jo nariai, sutepu sąvo ran 
^kąs nekaltu žmpsių kraujų pa
tys sudegino sau tiltus atgal. 

,IG.ek jų bųyo.Į Ar priima juos 
„traktuoti kaip, vmos lietuvių 
tautos valios ir siekių . reiškė
jus ?” (Tž. 1977. X. 6).
L tTokfe niūrūs reiškiniai ’ ima 
iškilti viešumon. Kitais metais 
Jeruzalėje, pasirodys pirmasis to 
mas, nuodugniai aprašąs kiek
-vienoje Lietuvos vietovėje žydų 
žudynes.;-Nežinia kaip į tai. rea
guos Amerikoj ę gyveną Lietuvos 
kilmės žydai, kurių priskaitoma 
iki 200.000. j '■' „

Reikią, tikėtis, .kąd pagaliau ir 
mūsų socialdemokratai .įr: liau
dininkai išaiškins- savo vieninin- 
čių žudynes ar jų išdavimui į 
gestapininkų rankas, vėliau ra-

bet specialią policiją, patiems bolševikams ginti ir jų 
vyriausybei jėgą išlaikyti- Niekur pasaulyje nėra .spe
cialios policijos vyriausybei valdžioje išlaikyti. Leninas 
jų įvedė pirmomis perversmo dienomis, ji tebeveikia ir 
šiandien. Specialią poliuiją suorganizavo Feliksas Dzer- 
žinskis, o šiandien jai vadovauja Juri Andropovas. Ru
sijos gyventojai badavo, darbininkai badu -mirė,o ši
speuiali policija ieškojo visame krašte maisto ir maiti- darius mirtį koncentracijos; sto-

vių tautos tragedijos vaizdas ir 
išaiškint sukelto partizaninio 
karo pobūdį ir vykstantį oku
puotoje Lietuvoje naujos-kartos 
idėjinį ir dvasinį susiformavimą.
’ ■ (Bus daugiau) . -.,

no ;
ta pati policija turi didžiausias privilegijas. Ji gali su
imti, tardyti ir nužudyti aukščiausią maršalų, valsty
bės aukščiausios “tarybos” pirmininką, labiausiai iški
lusį komunistą. . ? ~

Lapkričio 7 dieną Rusijoje buvo minima pačios 
žiauriausios policinės valstybės 60 metų ’sukaktis. Žmo
nija turi imtis priemonių žiaurumus Sustabdyti. Jeigu 
ji tikisi su šių dienų komunistais bendradarbiauti ir pa
sirašyti dar vieną naują sutartį, tai jr bus r. apgauta, 
kaip buvo apgauti visi ankščiau sutartis pasirašę.

♦ Kaip dažais melo bęmalia- 
vosi, vis tiek teisybės nepaka^ 
vosi. i k

ne nuo turtų, o nuo lobo — įdaubos. Nesakytum, kąd; plika buvusi, saulei atverta, žvalgakalnis vargu ar bu-^ drąsios merginos, o broliai — apsiramino, vaikus, ir 
krantai už'Tauragno aukštesni, tik, kai pats ežeras j vo, o koks alkas — gal ir galėjo būti. . ne bei kokius, išaugino. Gera teise.
siauresnis statesni atrodo. Pietinis krantas Ivgesnis, .. . v._ ! Ties pačiu Lobės galu Tauragnų bažnyčia (su-
sako, dėl to, kad sniegas lėčiau tirpstąs, o šiaurini^ —; Prancūzams užėjus, ten ponija sėdėdavusi, ziure- degusi 1944 metais) ir- klebonija stovėję. .Salio, tai net 
_ įsąiys__ skardingesais. . A Įdavusi, kaip pakalnėje arklius prajodmeja. Is to ir ketvirtoji Tauragnų bažny^ą. Pirrųoji Pikeniuose 

• šiauriniame krante ąžuolai, lazdvnai, pietiniame!Maniežo vardas atsiradęs, senas vardas išgaišęs Pran-! prieš Taurapilį buvusi ir iš lėto į vakarus stųmUsis,’
— daugiau beržu, epušių, eglių; ąžuolu nedaug. bet1CŪzat taip kaJną suters?.’ kad saule ten nebeviesejusi, koi ąnt šios vietos užėjusi. O vieta ne prastą, čįa tau-
Ue augesni, tiesiai, mažiau Šakoti. Ties' pačia galue-; n“škas’ ^rumai želli Padėję. Gero miško ten nėra, ragni5kių ugnies sandora buvusi. Kai ugnis qebega-
žere buvo ir reti medžiai: nežinią iš kur ir kai^ iš-'bet baronėliuose auga tokie storakociai, mazakepu-, Sų žmonėm santaikoje likti, išmintingas, sėnisį
augusi melsvai piikaK-spygliais eglė, jau gerokai pa-:raudonikiai, kad Kitur to lų ne nerasi, r \ gsta kuris ugrų dabojęs, žmonėms jos kalbą persąkyda- 
silėkėiusi,^r juosvais minkštais spygliais kakavas',abai lP«s>ai. Juosta raudonikis nuplautas, negražus, Vęs, užkeikė ųgųį kalnam Kol tauragniškiai geęai gy,

valkas neišmano, bet jei su burokų rūgštim pataisytas, vena, skriaudų ir apgaulių nedaro — ugnis ra|pi bū-
u^.z gardimi u baravyką lenkia. Maniežo raudonikių tau-|.nanti, bet kai lik senus prisakymus pamiršta — ug- 

^e_|-ragmškiai nepeikia, nors kartais juokais ir pavadina į ni§ užpykstąnti ir Tauragnus sudeginanti; ne veltui 
prancūziškais, o pačius prancūzus ne kaip mini. Esą 1 sakoma “Tauragnai ant ugnies pastatyti”. Sun^u be- 

t žmones ąpgavę, esą devynias skūras lupę, palikę ir suskaičiuoti,, kįek. kartų Tauragnai degė. Per kiekvię- 
■lohai r>A kokio dovano — prancus (sifilį), bet kai aL’ną karą — beveik plynai, o dar tai viename gale, tąį 

kirsti) :kanus ir sušalusius Rusijos gilumon varė, kai prancū- Į kitame — vęs ne kas antri metai.
’ zai. kaip mušės, mirė, ne viena tauragniškė mergina * _ ' . .

prancūzus iš tikros mirties gelbėjo, per vyrą ėmė, mat,' Galimas daiktas, kad ir bus Tauragnai a^iradę 
buvusi tauragniškiuose tokia teisė, kad vedybomis ga- -Ųgn*^. turį.būti laidojimo-dąusojf-'

...... . i j. , . . ... Įėjo mergina nuo bet kokios bausmės vyrą išgelbėti. vafc^FUS W° Tauragnų pilkapių laukas
II. * tr ' rrl 11 L’ oi .tri .ill T' ' lt- j Ilgai buvo. Atvažiavo Tauragnuos pusininkauli trys vieim s i ui (u he^ląi*U tuąlumamas; kad ir ne vienį}

smarkūs broliai: Julius, Kezys, Petras. Ginčus mušty- tikrai daug. Yra, kad ir

(Tąsus baccatus L.)., kresnas ii kupeta, gausiai
kolas. Kariais tarp stambių spyglių, rasdavo ir raud 
nas juosroąi akim uogas. Tos uogos akių ligas, lik ne- 
bežįuia kokias, gydydavusios, kai jų. užderėdavę, me
tai išskirtinai geri būdavę. Del tų uogu karalius (vėl j, ...... , . . . . . . -. _ .
nebežinia koks: Istorikai kronikose radę, esą Jogaila,^abal ne ko,k’ų dovanų — prancus (sifilp, bet kai aL ną karą — beverk plynai, o dar tai viename gale, tąį 
draudęs pe kariuęuuenės reikalam^ kufcųiedį 
birtų tvirčiausiai užgynė kukayą (kukmedį) kirsti, 

j rožapiČių 
dažnai minėdavo, ne tiek malda, o savo paties galybe

kukavą.ir gražiąją eglutę kalėdoms Tauragnų val^jo- 
nininkas nukirsdino. Vieną bene 1928, kitą 1928 i netars* 
tikrai nebepameuu. Dvaro miške auga, (Įvaro ponas 
leido, o žmonės tikrai gailėjo. Kad tarp ne vargoninin
kas, visiems reikalingas, gal būtų ir kietai pamokę, 
bet ką tam plaęiagerkliui padarysi, prįrejks me trikų 
— vėl be kepurės eisi.

Peliniame Lobės krante yra aukštokas kalnas Ma-: 
inežas. Sako, jisai piltas. Kalva natūrali, gal vakarinis 

Lobrjc ir daug kitų nuostabių dalykų* bet vardas jos šlaitas kiek ir buvo apdorotas; pasak žmonių, visad

gerokai mažiau, jų kiliose pakraščiuose.
,(Ęųs daugiau)

nėmis sprendė, visko buvo, ir jiems kliūdavo, ir jie 
tauragniškius smarkiai prilupdavo. Ugi laikos ieisė- 
jo bylos nukeliavo. Visaip sprendė, iš Tauragnų iš
tremti norėjo, tik, sako, nebe pirma vieta buvusi, iš ■

•Uj kur juos išguję. Pagalvojo teisėjas Bermanas, labai SKAITYKITE IR PLATINKITE
gerai vielos papročius pažinęs, didžiai visų gerbiamas,! . T-~
ilgai Vtepoje teisėjavęs, ir nutarė — palikti brolius DIENRAŠTI “NAUJIENAS1 r '• 
peštukus Tauragnuose, jei tauragniškes ves. Atsirado yi -jfu ~ '**į- ’-J* L

4

4 — Naujino*. Chicago 8, UL —Wednesday, November'S* 1977
* t - * w



DR. R. G. BALUKAS 
A^UMftlJA IR MOTERŲ LIGOS 
GIMtKOLOGINt CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Ma^cat Building). TeL LU 5-6446 

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

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

1>R. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

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

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tel.: 562-272/ arba 562-2728

ir 1.1. Be to Žodis kapai skarn- ir demonstracija, kad parodžius 
ba iškilmingiau, gražiau ir po-1 diecezijai, kad lietuviai, savo 
etiškiau. Juk ir didysis lietuvių r įkurtuose, nors ir dėl susiaurin- 
dainius Maironis rašė “Milžinų tų įnsmio, kampininko teisų 
Kapri” o ne milžinų kapinės-.

Visi atvykusieji rinkosi prie 
Lietuvių šv. Kazimiero Kapų 
steigėjo kun. M. Kriaučiūno pa 
minklo.- Uniformuotieji šauliai 
abiejose paminklo pusėse sudarė 
kampo formos

7/>V/7//AV»WWVWAY i>VA,«V.Y^7/AW>WAV>W«WaV

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Fy!mU Y- - \
gfej. .i 4

£ ja®

1 plėtimo kovoja ir ateityje 
vos.

To visų apeigų užbaigimo 
nia skirstėsi ir kiekvienas 
apknkyti ir pagerbti 
savo artimųjų.

pra 
ko-

nu
ėjo

mirusių

"Kalnai bus pajudinti ir kauburiai drebės, bet mano gailestingu
mas neatstos nuo tavęs ir mano ramybės sandora nebus pajudinta, sako 
tavęs pasigailintis Viešpats". — Iza. 54:10.
Matome kokius brangius ir palinksminančius pažadus Dievas yra da- 
savo žmonėms. Jis visuomet rūpinasi savo vaikeliais. Jis juk žino kovęs

jiems reikią. Jis davė jiems visokių gėrybių ir, kolei buvo paklusnūs, visi 
dalykai tarnavo jų gerovei. Iš tikrųjų nei vienas iš visų jo gerųjų pažadų 
neliko neįvykdytas. (Joz. 23:14). Jis rūpinasi visais mažiausiais ir didžiau
siais mūsų kasdieninio gyvenimo reikalais. Esame liudytojais, kad kiek
vienas mūsų prityrimas arba tikėjimo ištyrimas pasirodė esąs mums naudin
gas. Iš tikrųjų, visa veikė mūsų amžinai gerovei.

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
moka mat Rašykite:

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

ilgus špalerftis| Lietuvių šv. Kazimiero Kapai 
(ei’es). šitie šaulių špaleriaj vi-’ buvo įkurti ir pastatyti ant blo- 
sai mirusiųjų pagerbimo šventei1 gų p?matų. Neilgai trukus jie 
sutėikė ypatingo kilnumo ir gro' atiteko į svetimas, lietuviams 
žio. šauliams vadovavo ir rikiavo nedraugiškas Chicagos dicezi- 
rinktinės vadės AT. Išganantis. į jos (vyskupijos) rankas. Buvo 
Kita trkstarftinė minia būrėsi 
kiek toliai) mlo paminklo, už ta
ko. Religine# apeigas ptliko kun. 
J.' Pnmskis. Po jo; kapų reikalu 
ilgai kaitėjo nepailstamas kovo
tojas A. Regis.

Diena buvo šalta 50,F ir taru
siai apsiniaukęs daugus. Ir vis- 
dėlto susirinko tūkstantinė mi
nia. Tai nebuvo vien mirusiųjų 
pagerbimo iškilmės, bet kartu

užsimota lietuvius iš tų kapų 
visai išvyti ir net vardą pakeis 
ti į South West Cemetery. Bu
vo įvestas naujas lietuviams 
svetimas ir ne kriščioniškas lai
dojimo būdas. Artimieji, gimi
nės ir net šeimos nariai laidoji
mo metu nebuvo prileidžiami 
prie mirusiojo laidojimo duo
bės. Mirusysis turėjo būti palik- 

(Nukelta į G psl.)

Mažeika U1 Evans
Laidotuvių Direktoriai

Šv. KristupasMARČIULIONIS

j

PERKRAUSTYMAI

ORTHOPED AS-PROTEZISTAS 
aparatai - Protezai Med. ban
dažai. Speciali pagalba kojoms. 
(Arch Supports, if L t. ~

gy^ytoJas ir chirurgas 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

V07 West 103rd Street 
Valandos pagal susi tarimą.1

TEL. — BE 3-5893

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

The Kitchen Aimdnač

save money

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALoTED STREET

...i

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR- NAKTĮ,

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

i

j
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Rez.: GI 8-0873
DR. W. EISIN-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 Su. Kedzie Aveų’ WA 5-2670
* Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 

P’Liepia, skambinti Ml 3-0001.

DU. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRilSTAS'- 

kalba- lietuviškai 
26W W. 71 St.'Tef. 737-5149' 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

VaJ. agal susitarimą; Uždaryta tree

D&LEONASSEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656'WEST 63rd STREET 
Vai. an trad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vaL vak. 

Ofiso telef.: 776-2880 . 
Rezidencijos telef.: 448-5545'

Bit VI T. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

B-ndf-a’praktika, spec. MOTERŲ, ligos. • 
■ ' Ufisas 2652-WEST'STREET

<• Tel. PR 8-1223-’ .
rsj OFISO VAK: pirm., antrai; trečiad.

ir penKt. 2-4 ir 6-8 vah vak. šeštadie
niais 2^4 vaL popiet ir kitu laiktf 

pagal susitarimą.

2850 Westward SU Chicago; ill. 60625- 
TifeJjf PRospect 6-5084

| Gėlės visoms progoms 
j BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 1 2443 WEST 6^rd STREET

TelfoiUn PR «-Oe33 ir PR 8-0834
Maujoji Barbaros ir Gene Drishiy’ 

krautuvė;
• THE DAISY STORE 

9918 Southwest HtfyC Oak Lawn 
Tel. 499-1318'

Archeologinės iškasenos rodo, 
kad 'jatrakrriėns amžiuje į miru
sio’ kapą’ buvo' įdedama nuskel
to titnago gabalas, akmeninis 
kirvukas ar kitas koks akmeni- 
nis-įrankis.-. Tas-pasako, kad. jau 
tada-buvo tikima į žmogaus po 
minių gyvėiiiiftą,- kad ’tie T kapą 
Įdėtieji? daiktai' mirusiajam bus 
reikalingi. Ytpac gausiomis įka 
pėmis’ pasižymi senovės lietuvių 
-kapai. Krikščionių laidojimo ka
pai savo Įkapėmis yra' labai 
skuddūš,' ’beveik' nieko'neįdeda
mą. Krikščionys aiškina, kad jo 
mirties kaš-miruMajaiii* rė&alin 
ga-—-duos-Dievas.- .

.Ne visi tiki į pomirtini gyve-, 
nimą: Netikinčiųjų yra nedaug: 
Tautos masė į pomirtinį gyveni
mą tiki. Tikintieji ir netikintie
ji abeji’mifušiuosiūs gerbia. Bu--, 
den® mėtų, kad- nuo medžių jau 
baigia kristi lapai;- kada- prade- 
da-numirti arba- tikriau paSa-’

ikius užmigti ilgam žiemos mie
gui-visa gamtos gyvybė ir jos 
grožis, tada yra švenčiama mi
rusiųjų pagedbimo diena.

Šauliai tęsdami ir vykdydami 
senas, gražias ir kilnias lietuvių 
tautos; tradicijas ' (papročius);) 
kiekvienais metais rengia mirū- 
siesiems-'pagerbtrr iškilmes.

.> .'šiemet, Brighton Parko- lietu
vių-katalikų-parapijos bažnyčio 
je susirinkusi; uniformotų ir ne- 
uniformotų^ -gausi šaulių minia 
-išklausė . iškilmingas pamaldas, 
kurias pravedė kun; K. Kuzmins 
kas. Po pamaldų, šaulių daugu
ma vyko. į. Lietuvių šv. Ka^ 
mierp Kapus. (Aš rašau kapai 
nė kapinės, kadangi , pagal ma~- 
no apklausinėjimus, gal būt'di
džioji lietuvių tautos dalis sako 
kapši, o ne kapinės. Kapinės yra 
būdvardinė kapų pavadinimo. 
forma, kaip sakoma medinės, 
akmėnįiiės, ‘ geležinės, ąžuolinės

. VINCENTA MAZILAUSKAS-
•i Pagal tėvus Dizdizinas. Gyv. Cicero, Illinois.

Mirė 1977 .m. lapkričio 8 d., sulaukusi 82 metu amžiaus.
Gimė Lietuvoj, Kėdainių aps., Užeidupio kaime, Josvainių parap. 
Amerikoje išgyveno 60 metų. - .
Paliko nuliūdę: sūnus Joseph Maze, jo žmona Sue, duktė Bermce 

♦ Neumayer,? jos vyras Michael, 5 arnikai — Robert Maze, jo žmona 
Sharon, Cynthia Folkėrs, jos vyras Kenneth. Judith Kozak, jos vyras 
Glenn, Milhael Neumayęr ir Jeffrey Neumayer, jo žmona Sue, 6 pro- 
anūkai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Velionė buvo žmona mirusio F/ank Mazilausko.
Trečiadien, :00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Petkaus koplyčioje, 

^1418 S. 50th Avė, Cirero, Illinois.
Penktadienį lapkričio 11 diena 9:00 vai. ryto bus lydima iš namų 

į šv. Antano parapijos bažnyčia, o. po gedulingų pamaldų bus laido- 
;jama Šy. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a.- a. Vincentos Mazilauskas giminės draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą Ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: sūnus, duktė, anūkaį proanūkai.
Laidotuvių direktorius Donald. A. Petkus. TeL 863-2108..

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737- 8600
TeL737-8601

EUDEIKL

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Teu: YArds 7-1741 -17421

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

JOHN f: buczek
Mire 1977 m/lapkričio 7 d.; 9:00 vai. vak.; sulaukęs 66 metų amž.
Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko nuliūdę: žmona Frances (Sadauskaitė), seserys— Anna 

, LaSalvia, -švogeris Joseph, ir Marie Rosenquist, daug dukterėčių ir sū
nėnų, švogėrka Lucy Srubas, jos vyras* Edward, švogeris Charles Lė- 

'-w'andowski ir Tati- giminės, draugai bei pažįstami.
/ .Trečiadienį, 5 vai. popiet kūnas bus pašarvotas P. M. Smith and* 
r Son koplyčioje, 245i Madison SL, Oak Park, III.

’Lankoma' iki-10 vai.- Ketvirtadienį lankymo laikas nuo 2 popiet 
: iki 10 vaL vak. .

Penktadienį, lapkričio 11 dieną 9:30 vai.' ryto bus lydimas iš 
koplyčios" į St. Catharine of* Siena parapijos bažnyčią, kurioje 10 vai. 

bus. šv. Mišios Po gedulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero 
'Lietuvių kalinėse.

Visi a:-a." JohnrF. Buczek giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam*paskutinį patarnavimą 

^ir' atsisveikinimą'
Nuliūdęs liel<a:

žmona, seserys, giminės.
Informacijai tel. YA 7-1911.

TEVASTRAONUJ 
MARI H ETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef,: GRovehill 6-2345-6 

1410 Si). 50th Avė., Cicero 
Telef;: TOwnkaU 3-2108-9 •

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUT0M0BH.IAMS PASTATYTI

Leidimai — Pilna aparauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairi p atstūmei.
anTa'KAS-VILIMAs I

Tel. 376-1882-5irba-376-5996

SOPHIE BARCE'S 
RADIJO IEIMOS VALANDOS 

Viso*' programos' ii WOPAj 
A. M.'

Lietuttp kalbėt kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
r- 1:00 vai. popiet šeštadieniais 
ir Sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vedėja Aldona Daukus 
Telef.t HEmtoek 4-2413 

715$ So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. ILL. 60629

HereV a 
Beat*'break* 

c fast or 
brunch idea ’’ 
— give your 
scrambled 
eggs a spe
cial (and un
usual) taste 
by folding 
in small cubes or balls of avo
cado just before the eggs “set” 
Or spread mashed avocado, 
seasoned with salt and pepper 
and a little lemon juice on 
crisp, hot toast.

Peanut Crust Banana Pie • 
Finely chop r-l/2 cups of* 

salted peanuts and press into 
a 9 - inch pie pan. Add 2 
tablespoem crunchy peanut 
butter to your favorite banana 
cream pie filling. Place filling 
in peanut crust. Cool pie and 
refrigerate. Top of pie may be 
decorated with banana slices 
and peanuts.

Keeping up with consumers 
— the trash compactor is one 
of the moat popular and use
ful kitchen apfdiances to 
come along in recent years. 
Researchers at KitchenAid 
appliance* attribute this to 
thė fad that the compactor 
has prown its worth in 
kitchetreleanep.

t Theae experts say because 
trash is reduced to as little 
as one-fourth it* OrifinM Mre 
with a compactor, disposing 
ęf such itemfc as cans, cartons,

bottler and jais is now fa? 
less of i hassle than it used 
to be. (One tash bag instead 
of four.) ... And, more new 
homes and re<nodelėd kit
chens are including the appli
ance as standard equipment,, 

* * ♦ \ 
If you’re thinking of buy* 

ing a 300 pound side of beef, 
you can expect about 225 
pounds of usable meat cuts — 
which means about 25 per* 
cent cutting loss. * * ♦ ♦

Add the final touch to 
many dishes with buttered 
bread crumbs. Simply stir 1/3 
cup melted butter into 1 eup 
dry brėad crumbs. Use im- 
medrat^y as a casserole top* 

pmg, a gar* 
niah for veg
etables, or 
add crunch 
to the top- 
p in g of 
broiled fish* 
(Bread 
crumbs pro*

SiA

leėtabte way to 
by using dry ends of bread.) 

Store remaining buttered 
crumbs in the refrigerator. / 

* < * *
Send "your best kitchen or 

cooking hints to the Almanac, 
be shared 

with readers throughout the 
country. Addrest: Harry1 G. 
Clark, Kitchtn AhhaM^ 2 
J/orth Jiioerside Plaza* 
ChicagOt lUinfoit 60996.

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But it incorporates en- 
ergy-saving features in de
sign, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 50 percent It 
has two heat-circulating 
Heatilator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm It and then re-direct 
the heated air back into the 
room.

The mdre effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New^Yortfs Long Island Sav
ings Bank. Its "Centenergy 
*76” house was built to demon
strate the friany practical Ways 
of conserving energy. The to
tal addmcrik! cost oT these 
Improvtftiėfics was approxi
mately $4.000 ... projected to 
be amortized within 4 to 5 
years through reduced ex- 
pea-a. laduded arc added I»-

as

sulation within walls and-cell
ing as well as in earthen berms; 
around the foundation, orien-’ 
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatilator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of "Centenergy "76."

The /ireploces were supplied 
by Home Cra/ts, FforoZ 
Park, New York. Heatūator 
Fireplace, A Division of Vegn 
Industries, Inc., located in ML 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete line of built-in. 
freestanding and wall- 
mounted fireplaces . • • gas*

Clicages
Lietuvių 
Laidotuvių 
OireKtoriij 
Associacijos

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, flL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArdt 7-1138^1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RFpnbHc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vii vnU 7-6675
V102R SOUTHWEST HIGHWAY Palos HilU, i^l. 974-4418

1 B



Spaudos Klubo susirinkimas kite: United Lithuanian Relief 
: Fund of -Auieriea. - •

Taip pat į pranešame, kati 
IN.' -Ml Balfo puikus balius bus

12 dieną, 7 vai vak. šv.
S! miero parapijos salėje.
B visada graži programa, gera 

®:J?fewį- karienė ir savo jaunimo orkes
tras. . ' .

Stalus uzsistakyti ir bilietus 
įsigyti prašome pas: G. Leškį, 
S. Kvečą, A. MitkeviČių, R. Mu- 
loką, A. N<rfsienę ir A. Pažiūrie- 
nę. Bilietų kaina: $10, moki
niams — ,$6.

, . . . .

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

NcimI, Žm>4 — Pardavluuil 
REAL ESTATE FOR SALE

A 
-------- -tar—---------------—

9kun.Agimanto Kezio, kad jis ne 
leistų jėzuitų centre rodyti So
vietų Sąjungoje suktų filmų. 
Jeigu pavyks s neįtarti, tai pa
ruošti bendrą pareiškimą tuo 
reikalu, dar kartą keliant vie
šumon vykusius faktus, o vėliau, 
jeigu būtų reika'o, tai išleisti 
hrošiųrą apie visą šį klausimą.

Daugelis narių užsimokėjo na 
rio mokestį iždininkui Marinai. |

Korespondentas ■

Praeitą penktadienį Marquet
te Parko Fieldhouse salėje įvyko 
Chief gos Lietuvių Spaudos Klu 
bo narių mėnesinis susirinki
mas.

Susirinkimui p:rmininkavo A. 
Pleškys, o sekretoriavo Kazys 
Tautkus. Pirmiausia ėjo valdy
bos pranešimai, o vėliau buvo 
svarstomi įvairūs Klubo ir lie 
tėviškoje visuomenėje kylantie
ji kausimai. Susirinkime daly
vavo virš 20 narių, nors nesima
tė pirmininko ir kelių klubo ve 
teranų. Pirmininkas buvo išvy
kęs tarnybos reikalais, o prane
šimą valdybos vardu padarė sek 
retorė Antanina Repšienė.

Ji pranešė, kad klubo valdy- 
j . ------ ------------i.:-.. 1
sius praeitame susirinkime P3-'! duobę ’i-' *7

Dėl viso šito diecezijos než
moniško elgesio ir dėl visiško 
lietuvių teisių į savus kapus pa
neigimo, lidtuvių tarpe ki
lo didžiausia pasipiktinimo ban
ga. Įvyko gausūs, kelių tūkstn- 
čių minios protesto susirinkimai 
ir prie pačios diecezijos keletą 
demonstracijų. Diecezija pasiju
to labai nejaukiai ir būva privers 
'ta nuo savo kėslų laikinai atsi
sakyti ir lietuviams jų pčių ka
puose grąžinti nors ir. mažą da
lelę Įnamio, kampininko teisių.

Dar yra ir Lietuvių,-Tautiniai 
Kapai. Jie yra kiek ‘ toliau už 
miesto, gražioje, tarp kalnelių 
ąžuolais, apaugusioje .vietoje., 
čia yra palaidota daug lietuvių 
tautos ir valstybės žymių ir tau
tos pagarbos nusipelniusių, žmo
nių: prezidentas Dr.K. Grinius, 
aušrininkas, lietuvių  ̂tautos ža
dintojas. Dr. J. šliupas, vidaus 
reikalų ministras ir ŠauIių fi
gos ge^>. pirm. R. Skipitis, Klai 
pėdos kr. atvadavimo vyr. va
das J. ■ Budrys, mokslininkai ir 
visuomenininkai broliai ’ prof. VJ 
ir V. Biržiškos,'“Naujienų’’ red. 
Dr.»P.: Grigaitis, pasaulio liet. 
Įbendr. >pirm. J. Bačiulias,’ kuris.

J t

PASKOLOS perkant namus, daromos ilgiems terminams 
tB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKKJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J.

I ________

ŠAULIAI PAGERBIA...
(Atkelta iš 5 psl.)

tas lavoninėje ir vėliau ant spe
cialaus kablio pakabintas būda
vo nuvežamas prie jam skirtos 
duobės ir be jokios pagarbos, 

ba jau atliko pačius svarbiau-: įaįp juokia dėselėna įmetamas į 
sius praeitame susirinkime pa-Muobę.
darytus nutarimus. Pagal rezo-? DėJ viso §ito diecezijos než- 
liuciją padaryti darbai atlikti, 
rašiniai išversti ir pasiųsti at
sakingiems pareigūnams. Dabar 
jau daromi paruošiamieji darbai 
organizacijoms išsiuntinėti rei
kalingus dokumentus ir prašyti 
didžiųjų organizacijų imtis dar
bo vertimams ir nuorašams at
likti. Nutarimas įsakė valdybai 
pasiųsti raštus visoms centri- 
ėms organizacijoms, parodyti 
“Saujos skatikų” lietuvių vįsuo 
meniniam judėjimui keliamą ken 
ksmingą darbą ir prašyti leidė= 
jus, kad pornografines literatū
ros daugiau neleistų.

Pakeista turimomis informa
cijomis apie paskutinių savaičių 
įvykius rusų okupuotoje Lietu
voje. Klubo nariai aptarė įvy
kius Vilniaus futbolo rungtynių 
aikštėje ir vėliau pareikštą lietu 
vių nepasitenkinimą. Kol gaus 
tikslesnių informacijų, klubas nu 
tarė pritarti Lietuvos jaunimo 
protesto dvasai, liepiančiai ru
sams kraustytis iš Lietuvos. 
Sovietų karo jėgos, jų primes
ta komunistinė santvarka ir bail 
sus išnaudojimas .privalo baig
tis ir leista lietuviams nepriklau 
somai tvarkyti , savo; reikalus.

Klubo nariai konstatavoj kad. 
vienas Draugo redaktorius to 
liau tebeskleidžia mdą apie,1Hjė 
zuitų centro užpuolimą” .ir; pa
čių jėzuitų melo pakartojimui. 
savo spausdiniuose, todėl nutarė daug kitų lietuvių tautai 
šį reikalą nuodu gniai istirti,. su
rinkti faktus apie .įvykįir-pla^ 
čiau informuoti^ visuomenę.' Klu 
bo valdyba įpareigota-kooptuoti^ 
paskirus: narius, • aptarti Aplan^ 
išsikalbėti'-su deJ^acijojeibųvąj 
siais nariais, gauti kiekvieno pz- 
reiškimą apie tai, kas juos-įsi
vertei ir kodėl jie ėjo prašyti

o-, jo pasekėjai1 "jau maži žmoge
liai visą jo pradėtą darbą sū- 
griovė, -įietuVius''3 teskaldė,* su^ 
kiršino ir Įnešė farpūsave'rieapy 
kantą, ten- taip palyte patento-.

M. ŠILEIKIS šv. Augustino bažnyčią, Floridoj

ningą laišką“Siunčiu $26 už 
savo metinę prenmnerątą ir $10 
Mašinų fondui, o $14 yra pusės 
metų prenumerata naujam skai 
tytojui. Prašau pradėti siųdti 
Naujienas p. M. Steikūnui. 
East Chicago,si nd.; žemiau-nu
rodytu adresu’’. Dėkui už laįš- 

ir už aulęą, o labinusiai už 
brangiausią kiekvienam laik
raščiui dovaną — nauja skai
tytoją. Syeųkindąmį nąųją pre-; 
numeratorių p. M. Stęįkūną, ge
rą žinią malonu skelbti visiems 
skaitytojams^-?,'

-“^.y -Z į.

šaulių vadė Stasė Cecevičienė su — Eug. FL. Smilgys, Lietūs 
sav0 padėjėjomis šaulėmis M. Še- vos Atgimimo. Sąjūdžio . vėikė- 
duikięne, St. Neimontiene ir St. jas jr tos organizacijos atstovas 
Mackoniene. Jos jau .buvo iš- Amerikos Lietuvių Taryboj, ne 

kartą dalyvavęs lietuvių dele
gacijose pavergtos Lietuvos rei
kalais aukštose. Washingtono 
Įstaigose, išėjo pensijon lir <Įa-. 
bar turės daugiau laiko; skirti 
bendriesiems savo organizacijos 
ir. visų lietuviu reikalams., Jis 
išsikėlė Į savo naują rezidenci
ją Michigan City, Ind.,'ąpyliii- 

j k ėję. Prieš išvykdamas į nau-

negali įkišti. Jie yra tvarkomi 
pačių lietuvių sklypų savininkų 
išrinktos vadovybės ir Lietuvių 
Tautiniams Kapams dar joks pa
vojus'negręsia. šauliai stojo gin 
ti tą lietuvybės vietą, kuri yra 
pati silpniausia ir kuriai gręsia 
didžiausias pavojus. Taip 
■būti. , ' ■

Po visų iškilmių cęramonijų 
ir aplankymo artimųjų kapų; 
šauliai sušalę ir sustingę, nes 
tevflkėjo tik vasarines unifor
mas, grįžo ų savo būstinę, Šau- 
lių‘Namus, čia jų laukė moterų

(R) Lietuvių Bendruomenė 
rengia šaunų tradicinį rudens 
balių, kuris įvyks š. m. lapkričio 
mėn. 19 di 7 v. v., parapijos sa
lėje (15 Sit.--49 Ct kampas).

Programa: koncertinė. da$s, 
šilta-šalta1 vakarienė, laimės šu
linys. Šokiams gros Markausko 
orkestras!- Įėjimas auka, suau
gusiam ^9, o moksleiviams $5 
asmeniui. x

Visi kviečiami — laukiami 
šiame bankete dalyvauti, regis
truotis telef. 656-2550.. v'

i Rengėjai

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas

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

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

GERAS NAMAS, dar geresnės pa-

VIENOK MARQUETTE PARKAS 
t- GERIAUSIAS

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

SIMAITIS REALTY
Notary Public ’ ~V - * - ' ", , .- =į- .

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St. TeL 436-7818

.kepusios labai skanaus kugelio, 
išvirusios gardžios kavutės, pa
rengusios skoningų suvožtinių 
(buterbodų) ir pyragaičių. Jos 
vargšės atsisakė, net, vykti į 
kapus aplankyti ir pagerbti savo 
artimųjų bet pasiliko triūsti vir 
tuvėje,- kad galėtų atgaivinti ir 
pasotinti parvykštančius sušąlu 
sus šaulius ir šaulies. ' j
• * ' i' -?• T • ■ T i- - -š -I : : - "~v - i -•• - ' e- , Ą - ' • <^.7 ’ ■’ "^7 4

Patys šauliai-lės pasiėmę ku-|jų vietą lankėsi Naujienose.- Ma
nelio,,, karštos kavutės, ir;kitos L 
užkandos.susėda prie staliukų ir 1
jai^į/draug^^ ; kurių^eųEt
įę. nuotaikoje, besistįpiąndąmi .
šnekuęiųoįąmięsti DMĮęmįąĮ.,pra 1-"' 
leį<ip.pote ,vaĮ^Įdų.,iąikb^«p...y į.
j, tarpu. rinkĮ..',.
Tkganaitis, :kiek leido - laikas, Irarnai^ 

priėjo ^.prie Wegyiwjtal . -|x>s
Hiuko,-su_ten sėdėjusiaispasis-fvrikin0< -PW,.u«lTO-ranfau. h1' 0 aįsauk.nigroSo:^^,

lonu .buvo pasikeisti nuomonė
mis. ąktųąliąis lietuyiško įgyver

turės (įtakos, nęs ijilft. 
a Am^įkįos Lietuviil 
r Dėkui j.ųž.jįfįzįtąjir ją

ąi^į:Š[ąijjięng_pą

pasauli - keHs^.kdrtuš-’apkeliž.yu-

. 'Šauliai.’'Lietuvių -iTautiniuose ^rksndj-nugėrė kavos, -rakau-
rnue-

nędalyvarvoAKadaiigi-išitie: /ka
pai yra-.suoiganizŲpti Mtepasta
tyti ant tvirtų'lietuvišku .pama
tų. čia ’svetimieji-save nosies

— Nepaprastas koncertas! Lie 
tuvių tęlevizijos -koncertas vyks 
lapkričio^ 13 d. 3^čįą vai. popie- 
:tų, Jaunimo centro didžioje sa
lėje. Pixjgramu išpildys: muz. 
Fausto Sdrolio vad.. styginis an
samblis, solistai Praųrime Ra
gienė ir'Rimas Strimaitis. Bi
lietai gau-nami VazneĮių preky
boje, 2501 West 7Į St. ir prie 
įėjimo. Prašome skaitlingai da
lyvauti. i StasysPatlaba

■■ ■■ 5 ‘ ’ 7---. . e' • . *•” '

M. L. S. .< Į
- .♦ *’ *-* V r

Gausus namų pasirinkimas |
pietvakariuose Į

įvairi apdraada — INSURANCE • 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam

4243 W.63rd Sfc, Chicege 
Tel. 767-0600.

4 SLA 6-osios Apskrities me
tinė konferencija įvyks sekma* 
dienį, lapkričio Į? d. 2 vąl. jįoj 
pietų; Kį J. Macke 'Įtęal Estate 
patalpose^'; 2549 W.v 71st 
Chfcsgd.? a ? ’ ’7’7. ."A, •

linkių SLA kuopų atstovus dą-

ryo atsišai'.kimerašor-^Mes'žj-

tjnv*ę

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikli

- ——-PART-TIME
. - . ■ J C . y ■

, Mondays thru Fridays .9 to 1 
. General office. Mature person. Must 
type. Good.with,details

“ BARBIZON CHICAGO 
£75 Nr Michigan Ave., 

. ■ l. - • • ■ 642-2667 ; 1
Cail ^Miss įix?h between t^-3. R M

LIUKSUS 17 metų mūro Ranch, 2 
autų garažas. Naujas pirkėjas gali 
tuojau- keras į gražųjį Marquette Par
ką. Norintieji prašomi perduoti savo 
telefoną — skubioms deryboms.
. MŪRINIS 2 aukštų. 6 kamb., 2 auto 
mūro garažas. Gabios rankos gali pa
čios atnaujinti. Marquette Pąrke. 
Kaina — $25,000.

SVEIKAS, gražus, 2 butų mūras 
pietiniame Brighton Parite. Aliumi- 
nijaus langai, atskiras gesu šildymas, 
dvigubas garažas. Dabar galima gauti

2 BUTŲ gelsvu plytų 18 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam.' sausam beismante.'

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

ąuętte Parke. ,
DIDELIS muro- bungalow ant pla

taus sklypo, gazu šildomas. Geroj vie
toj, Marquette Parke. $25,750.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
TeL 737-7200 arba 737-8534- ... — - ■ ■

BUILDERS AND ČONTRACTORSv 
' ’Namų Statyba Ir Ramentas

JU7~EL«TR0Š iRENGIMAV
’ .-t- ^PATAISYMAI , į- 

Turiu CNeasoa mieato laldhną, 
Dlrtu<J«r užmlasčiuosa .-greit, g«- 
rantebtai ir šakningai % -

ŽKLAUDUUŠ PUMPUTIS
4353 So. Washtenaw Ava.
^.7 Tel. 927^559 ■ Į,

kuris Įvyks š.-m; lapkričio jriėn. ' 
20 d., seĮąĮfE&ĮiĮ&Įp Tautiniuose 
namuose j Kędzįe Ave. 6422. ^.

Programą atliks sol. >L .Mpm.-. 
liėriejttekompmiiaos; ;
Jur^u'tiį' -f^^temą:.pteyęsjL; 
NarKūtfc:;Syeęiąri)us:va^Hiąmi;

;ioniąi>
?jpyjeį
misyr-,ramoVŽte|s{rųa]Qniai;pą- 
bendteuti. • &pka- $10
asmenim. Įtegžtruotis jįd ląpkr. 
mėn! 15 d. šiais'telefonais: “RE 
5-5118 arba 77&-0333. — -. _. .

t Kviečia ir laukia rengėjai •

iatimsidarbas77nio<iefnidje dfrbttivėje: 
Duodama gydymo ir gyvybes apdrau- 
da. Patyrimas nėra reikalingas, mes 
jus gmoksisiHie... Nėbfūina .kalbėti

;rmo;

.3425 No,'Ashland Avė.

RBNriNO 1N-. GENERAL

52—30M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

7; 7^-5* •>< - te ’ :

j ’ r IŠNUOMiOtFAMĄS . J3- W 
,l. švarus apšildornas butas.

4445i -Sąi AŠHlANb AVE. V
•••.M 52H775 . .į. '•ir

■ qip itftxte'4. ' ; L paaukavęs. t^
■ : Atrodo lyg risi *

KaSj, inStoTŪe jis yra Msa' sife
ir kūnu 'ateidavęs šauliSteiį^įk- J %

. p^įygl’^oroneckienei. (TjL^škiv.ufil'Kve
čiui. "R. Moloku?; Ą.- Nėlsienri^
A. Pažiūrienri, V._'-Pa‘žiūrai. -Bti

Mm.. Smėliukui. A. Tumui irnuku rin-| —-------------------------—___
TRUMPAI I 4kėioms: L. Mažeikienei. .T. Rok ♦ Namų izoliacijai, profesin- 
jgpęjymjpjCTaaCTgpgEasseĮfSs . Sėnienei. .T. Grakauskaitei. V Įnaliam plyšiu užtaisymui (caul- 

i Bandžinlienei arba nasiuskife |king)i, visokiems-remontams ir 
[našiu iždininkių ISi'Mitkevičhri: I pagerinimams, dideliems ir, ma

— M. Gvozdžius iš Hammond, 5049 % Franklin Ąve.. Los An- Ižiems darbams' šaukite 
hd., atsiuntė trumpą, bet turi- geles, Cal. 90027; Čekius rašy- [ INTERSPACE ■

* CONSTRUCTION. CO. ; .
| Į | Tel. 238-5555.

Jei norite kalbėti lietuviškai, 
tai šaukite Antana, tel. 434-1094.

V ' y (Pr.)

lai

i I
IŠNUOMOJAMAS: Ciceroję' naujas 

4 kamb., pirmame' aukšte,, su suai- 
mu, butas, suaugusiems arba Pensi
ninkams. Teirautis _ tel. 652-5121.

^Biznio Progą? — Mieste 
BUSS. DPP. — IN TOWN < ,

LAIKRODŽIAI Ir BRANOENYBtS 
Pardavimai ir Taisymas ?

• X | - ’.v —

NAUJIENOMS Hemet snėjo 63 metat Minint tą rakaktį gerbiant pirmojo

“yy* PTrigaa amžinam Hetavybta ižlikimni ifcri
Mimai nanjlenta Platininio rajui. • -

ir reikalingos, net bflttoteNe veltS lJ?mlosL
ou n. mada. t,

pandos pirmūnų pavydįs HehrriffS
grandinę tolimesniems darbam* ne hv Ufi—H tikslu sudaryti
įp pat pavergtos Uetr^Tjoj? fcSta’SŽS
toviikij reikalu reoeMBBB, «<nonrę feroreį giekiint viinotiiic He*

V KINU O J As Chlc«9o|« Ir Kanadoj» matam* _ SMJQ so*ai —na m
Mm« mėn. - v J ana m m4*u WJW. ~

*» - $31.00 m^amfc JuripriJ^mo, ritmOama JlStalri.

Prašėm* naudoti žemiau eeuflą atkarpą

NAUJIENOS, ’
1739 South Halsted St * • ;

Chicago, HL «O6O8

Q Siundą -------------- - N**jte&ą prenameratd, JnbOlejfnfc)
rajau* proga paremdama^ Betirrišką spaudą.

□ VaJ.n« proga pralaa ri,,a N-ajiena. <M lavaltt. roalptf. 
nimui nemokamai tr be jokių jaiperelgoflmą.

PAVARDt IR VARDAS ___________ _________

ADRESAS __________________________ /

SIUNTINIAI I LIETUV 
MARUA NOREIKtENĖ 

2608 Wert,«»lk St_ Chicago, m. 60622 • Tel. 
DIdrii* Mririnklmu *»r*« riHter fvalriy 

MAISTAS Ii SUROPOS SANDtLių.

aru
3-2787
»- < ■/ • •

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUrrni GIFT PARCELS SERVICBS 

1541 W. 49ft Cblovo, IIL 4O629. — Tk WA VOlt 
3333 S«. Ft, Ill 60404. — T«L 3J4I3M

* LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM

Self. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM

Veda K BRAZDZiONYTi > 
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinoit 40629 

Telef. - 778-5374

i ...............
Pensijos ir kompensacijos iš Vokie

tijos Ir £ kitų kraštų, pilietybės popie- . 
rial.- įvairiu valstybės formų pildy
mas. Interesantų reikalais lankosi 
val<£Hos ir savivaldybės įstaigose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbių pašalpas bei kiflfe 
panašius reikalus. e Sutvarko Medicare 
ir kitas. sąskaitas. Padeda neturtin
giems gauti iš WELFARE ir kitų įstai
gų Įvairias pašalpas: buto, nemokamo 
gydymo, nemokamo maisto korte
les ir kitką. Taip pat paruošia imi
gracinius dokumentus ir iškvied- 
mus i Ameriką. Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimai.. Be to. iirū- 

I pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip
tis asmeniškai arba laiškais.

P. S. Užpildomos formos IL-1363 
Tax relief for Claims and Grants for 

. I Senior Citizens and Disabled Persons.
Galima prašyti pašalpos dar ir už 

11972-76 metus imtinai.
I Terminas baigiasi 1977 m. gruodžio 31. 
IA. ČEPULIS NOTARY PUBLIC

Income Tax Service
'5$a_ SOUTH'EWWRALirAVENUr'

II (Pirmas aukštas. įėjimas iš kiemo) 
I CHICAGO, ILLINOIS 4M0»

TeL LA 3-1387
fftfVWWWWWaaMfWMAMM

WHOLESALE FOOD

Supplying restaurants, caterer 
delicatessen stores.. and cafeterias. 
Many Imported* European prod

200 clients. Very well eqmpped 
operation, including: 3 delivery 
trucks, brick building . & stock, 9™® 
^vacant adjoining bnck building for 
possible future expansion.

Near Northwest, side location. | 
$100,000 Down Buys AIL

Call: Mr. Stanley 

342-0180

Alter 3:30 p. m- 
for further information.

Didžiausku I
pu rleMatoU 
lietai taUMaia 

ChfcMoje

NORMANĄ 
kBURŠTEINĄ

(įetaigoa) ir 
S77-MS9

SKA1TYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS' 1

w-

Telefa REpvblte 7-1941 ‘
. -.K -L _____ —__ ______

‘ Notary Public

INCOME TAX SERVICE 
4259 Maplowood. fal. 254-7454 
Tata pat daromi vertimai, flmlnly 
fflcvtetimal, pildomi pilietybė prt- 
šymal ir HtoM blankri__J__^

Siuntmiai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Art 
CMcapo, IIL 60632. TeL YA 7-5990

BEST THINGS IN LIFE
Frank ZipolU 

,DOS’Z» W-TSfft St.
GA 44454

mn

Stale Farm Lite Insurance Company j

MGHI HEAP! DISFASf

I M ĮMumMMt CMG^M K AJ^-W«dnesday.November 9 19JZ




