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AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJOS

Amerikos Lietuvių Tarybos trisdešimt septintasis suvažiavi
mas, įvykęs 1977 m. spalio mėiL 8 d. Sheraton Tower viešbuty. 

9333 South Cicero Avenue, Oak Lawn (prie Chicagos), Illinois, 
priėmė šias rezoliucijas: '
1. Suvažiavimas sveikina JAV: 

prezidentą Jimmy Carter}, dėko 
ja už; žmogaus teisių iškėlimą 
ir prašo, kad būtų jo keliamas 
r tautų savarankiško gyVeiiitno 
teisių klausimas, kad Sovietų 
Sąjungos pavergti kraštai — 
Lietuva ir kiti — galėtų atstatyt 
ti nepriklausomas valstybes.

2. Suvažiavimas sveikina bro
liūs .ir seseris pavergtoje tėvy
nėje,- giliai užjaučia jūsų var
gus, lenkia galvas prieš jūsų 
kančias ir pasišventimą ir riki, 
kad j ūsų nepalauš baisaus • oku
panto prievarta bei rusinimo pas 
tangos, .kad jūs ir toliau turėsi
te ištvermės išlaikyti1 tautinį sa
vitumą bei esamomis sąlygomis 
siekti - šviesėsimo ir laisvesni© 
rytojaus.-_ T"

laisvinimo ir lietuvybės stipri
nimo pastangas.

7. Suvažiavimas nuoširdžiai 
dėkoja Amerikos Lietuvių Tary
bą remiančioms organizacijoms 
ir pavieniams, tautiečiams už pa 
rodytą dėmes} jos'vedamam dar 
bui ir už suteiktą jai moralinį 
ir piniginę paramą. ;

Darbų gausumas ir einamų, 
išlaidų didėjimas verčia suva
žiavimą prašyti padidinti lėšų 
Amerikos Lietuvių Tarybai rįn- 
kimą, o ypač Vasario 16 dienos 
progomis. Šios šventės metu su 
rinktos aukos turi būti skiria
mos ALT' vedamiems Lietuvos 
laisvinimo darbams.

- 8. Suvažiavimas randa, kad 
Amerikos Lietuvių Tarybos veik 
los sėkmingumui padidinti daug

Susitarta kaip perleisti 
Rodezijos valdžią *

Vyriausiojo britų delegato 
pranešimu, pasiekta pagrindinio 
susitarimo dėl visuotinų rinki
mų Rodezijoje laikinos valdžios 
metu, tačiau nepadaryta jokių 
nutarimo kaip pasiekti paliau
bas, be kurių jokie rinkimai nė- 
rai manomi. -

• - ‘ T ' # •
Lordas Carterį britų paskir

tas laikinos valdžios viršininku, L 
baigus pasitąrimus dėl penkis 
metus trurikančo partizanų karo 
baigimo ir dėl Aglų-Amerikie
čių pasiūlymų kaip pereinamąją 
laikinąją valdžią perleisti Rode
zijos daugumai. Feldmaršalas 
Carver pasakė reporteriams, kad I 
jokio progreso nepadaryta, bet' 
pasikalbėjęs su Zambijos prezi
dentu Kenneth Kaunda ir išvyk 
damas į Nigeriją, lordas Carvei- 
pareiškė kad “visi sutiko,-kad 
Rodezijoje turi būti pravestieji^ 
kimal, bet kuomet- tie rinkimai 
turės Įvykti yra faktorius, jku-" 
riš dar neišaiškintas, nors-jie 
turi Ayykti 1978 metais”

Prezidentas Jimmy . Carter praeitą -irsįiadieti} pasakė kalbą.'įvairiais j 
■valstybes "tvarkymo -klapsimais. Prezidentui bps labai sunku įtikinti

AVIACIJA IR ARTILERIJA GRIOVĖ 
PALESTINIEČIU KARO CENTRUS
Palestiniečiai buvo paleidę 13 artilerijos 

šoviniu Į Izraelio teritoriją
BEIRUTAS, Libanas. — Izraelio karo jėgų bombardavimas bu

vo žymiai didesnis, negu bet kas galėjo įsivaizduoti. Izraelio avia
cijos paleistos bombos paliko 10 metrų .pločio ir gylio duobes. Iz
raelitai apšaudė ne tik Tyre uosto sritį, bet jie palietė visą eilę 
miestų ir miestelių Libano pasienyje. Ketvirtadienio vakare jau 
buvo surasti it atpažinti 110 lavonų. Sužeistų skaičius viršija 500. 
Ketvirtadienio ryte buvo suskaičiuoti 87 užmušti, bet vėliau lau
že buvo rasti ir atpažinti 23 lavonai.

Amerikos diplomatai stengia
si palaikyti prieš porą mėnesių 
padarytą susitarimą taikai Liba

ne, kol arabų valstybių atsto
vams ir izraelitams pavyks ras
ti taikos formulę ir baigti visus . v . 
karo veiksmus. Amerikos amba j užgriuvo dalis Iową, Minnesota, 

į Dakotas ir Nebraska, kur yieto-sadorius Televive kreipiasi Į 
raelio vyriausybę, prašydamas 
ją suvaldyti karo vadus ir sus
tabdyti-karo veiksmus Libano 
teritorijoje. Tuo pačiu metu 
Amerikos ambasadorius pasima
tė su Libano prezidentu ir prašė 
jį nuginkluoti palestiniečius^ ku

ąpjTuhgifmir; gausią Aiūęiižos 
lietuvių visuomenę, pilnai jį}š 
supranta, jūsų pastangas rėmė 
ir rems; panaudos visas-jėgas 
bei būdus Lietuvos reikalą kelti, 
Amerikos yy-’
riaūsybėje ir sieks atstatyti Lae 
tūypš nepriklausomą1 gyvenimą,

3. Suyažiąyimas; švęstiną Lie
tuvos. diplomatinės ir konsulari 
ųės 'tariybos narius’įr”.linki'ge^ 
riaušių Sėkmių ihfisų -tautos 
laisvinimo- pastangose. ' •—•..

4; Suvažiavimas sveikina' Vy-' 
riaušio Lietuvos Išlaisvinimo ko 
mitetą, reiškia pasitenkinimą jo 
ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
bendradarbiavimu ir linki, .kad 
tų abiejų Lietuvos laisvinimo 
veiksnių, sudarytų panašiu pa
grindu, tarpusavio ryšiai ir dar 
bai Lietuvos labui būtų dar glau 
dėsni. -

5. Suvažiavimas dėkoja Ameri' 
koš Lietuvių Tarybą remiančiai 
lietuvįų spaudai, radijo valandė
lėmis ibei lietuvių televizijai už 
jos dąybų rėmimą ir Lietuvos: 
laisvės reikalų ryškinimą.

Suvažiavimas prašo ir kitą 
spaudą įsijungti į bendrą darbą' 
ir padėti Amerikos Lietuvių Ta-. 
rybai sėkmingiau atlikti visiems 
lietuviams reikšmingus jos už
davinius. :

6. Suvažiavimas, laikydamas, i 
kad mūsų tautiniam išsilaikymui; 
ir sėkmingai kovai už Lietuvos 
išlaisvinimą šiuo metu yra labai 
svarbu išlaikyti vieningumą,“ 
prašo visą lietuvių visuomenę ir 
jos organizacinius junginius bū“ 
ti apdairiems, nepasiduoti tą vie 
ningumą ardantiems bei nesan
taikos keliantiems kėslams, de-; 
tinti savo darbus, jungti jėgas- 
ii* dar labiau remti Lietuvos iš-į

kiną veikiančius skyrius; dėko-- 
Ją už . skyrių -atliktus' darbūs ir 
kivečia organizacijų vadovybes 
steigti naujus skyrius.

9. 'Suvažiavimas, išklausęs - 
__ Amerikos Lętuvių. Tarybos vai-'

dybos 'pranešimus,. dėkoja' jos 
tpirminiiikui dr. ’ K.- Bobeliui ir 
kitiems . valdybos '. 1 nariams už 
atliktus darbus,'pritaria jų pas
tangoms Lėtu vos laisvinimo vei 

’^bje ir kviečia Amerikos lietu
vius ši oje'veikl oje vieningai 
'jiems talkininkautu - - - •

10. Suvažiavimas * prašo valdy 
f>ą išsiųsti telegramą į Belgradą 
ambasadoriui Arthur Goldber- 
gui, pirmininkui JAV delegaci
jos į Europos Saugumo ir ben
dradarbiavimo konferenciją, pa
dėkoti jam už žmogaus teisių kė 
Įima ir prašyti, kad jis keltų Ru
sijos pavergtų tautų — Lietuvos 
jr kitų — savivaldos reikalą. Kai 
Afrikos tautos jau turi nepri
klausomybes, Rusijos pavergtos 
tautos negali likti užmirštos.

11. Suvažiavimas prašo lietu
vių visuomenę remti Juozo 
Kapočiaus lietuviškų enciklope
dijų leidimą ' f

12. Suvažiavimas įgalioja vai 
dybą padėkoti už atsiųstas ar 
įteiktas aukas ir sveikinimus, j

ALTo Informacija

Rasiu suly din ima politika
?ST. — Masinis autobusavimas 
rasių balansui mokyklose' pasiė^ 
kti nieko--nepasieks, jei -Baltidji 
priemiesčiai nebus įjungei," pa
rodžiusi trijuose mieštuose pra
vesta studija. -

į Studija finansuota Danford 
Foundacijos ir pravesta St., Lo
uis universiteto išegzaminavus 
desegragacijos politiką. Indiana 
polio., Lousville i r Nashcillė" 
mieštuose parodė, kad mokyklų 
■paskirstymas apskričiais dese-- 
grėgacija darosi įmanoma ir kad 
“baltųjų bėgimas j. priemiesčius 
prasideda kuomet mokinių “bus 
inėjimas” yra taikomas tik pa
čiam miestui, neįtraukiant prie 
miesčių.. - -

; PREZIDENTU JIMMY CARTERIU
' Ambasadorius Malcolm Too n įteikė Sovietų Sąjungos
- ■ prezidentui Jimmy Carterio laišką

--- MASKVA, Rusija. — Amerikos ^ambasadoruš Malcolm Toon 
praeitą trečiadienį buvo-nuvykęs,į- Kramlių,ipasKnatė su Brežne
vu ir įteikė jam prezidento Jimmy Carterio laišką. Ką prezidentas 

‘ Carteris rašė Sovietų Sąjungos .prezidentui, tuo tarpu nežinoma, 
bet Brežnevas panaudojo šią progą ir pasakė" Amerikos ambasa
doriuj-kad jis norėtų netolimoje "susitikti su. prezidęntu Carteriu. 
Susitikims nebūtinai privalėtų būti^Sovietų ĮSąjungoj. Jis galėtų 
būti neutralioje teritorijoje, kad ir.šveiiarijoje.

Brežnevas džiaugiasi
gerėjančiais- santykiais

Prezidentas Brežnevas pareiš-1 
kė ambasadoriui savo pasitenki
nimą, kad santykiai tarp abiejų 
valstybių pradeda eiti gera link 
me. Brežnevas norėtų, kad jie ir 
toliau eitų ta kryptimi. Tąsa 
skelbia, jog tai buvęs privatus 
prezidento Carterio sveikinimas leiviusl ‘Vokiečiai nori išvengti

šaltas, vėjuotas, lis

Saulė teka 6:33, leidžiasi 4:35

Šachas nori milijoninių 
sutiktuvių

WASHINGTON, D. C. — Ira 
no šachas Pahlevi nori, kad 
Amerikos sostinėje jam būtų 
suruoštas milijono dolerių ver
tės 'sutiktuvės. Amerikiečiai da 
ro didelį biznį su Iranu. Jam par 
duoda pačius naujausius gink
lus, o Iranas nori parduoti Ame 
rikai visokius degalus. Jis nori, 
kad į Washingtoną suvažiuotų 
visi besimokinantieji iraniečiai 
ir pasveikintų atskridus} šachą 
Didokas studentų skaičius 
visai nenori važiuoti į tokias 
sutiktuves.

Varlė bara du jaučius
Daugiau kaip 750 milijonų- 

gyventojų turinčios, komunistų 
valdomos Kinijos vienintelis 
pusantro milijono gyventojų sa
telitas Albanija, Rusijos komu- 
nizmo-bolševikų perversmo 60 
metų sukaktuvių proga pasmer
kė Sovietų Sąjungą ir Kinijos 
“Liaudies Demokratiją” kaip 
Marksizmo-Leninizmo išdavikes.

Albanijos lyderių tų sukaktu
vių proga pasakytose kalbose 
atakų prieš Kinijos lyderius pik 
tumas nustebino stebėtojus nors 
Mao Cetugui pernai mūrus, ir jo 
vietą Hua kuo fengui užėmus 
santykių tarp Kinijos ir Albani
jos blogėjimas vislab didėjo. 
Nors Albanijos kompartijos cent
ro komiteto, sekretorius Hysni 
Kapo savo kalboje Kinijos var
do nepaminėjo, tačiau kiekvie
nam kalbą girdėjusiam buvo 
aišku, ką Kapo turi galvoje.

Kiek anksčiau pasakytoje kai 
boję Albanijos ministeris pirmi 
ninkas Mehmet Shehu sermkda- 
mas Sovietų “revizionistus”, su 
minėjo “ir kitus oportunistus, 
kad ir bevardo, bet aiškiai tai
kydamas į Kiniją. Kapo sušilai- w -------- —r
kė nuo bet kokio pagyrimo Kini- < jai išteisino lakūną-mokytoją įr. 
jos lyderių, kaip jis kiekvienoje; mechaniku*. -Nebuvo jokio įrę- 
savo kalboje darydavo- dymo, kad bent kuris iš kaltina;

prezidentui .Brežnevui sovietų 
revoliucijos 60 metų sukakties 
proga. Agentūra Tass komen
tuoja apie prezidento laišką, bet 
pačio to laiško turinio nepaskel
bia.

Išteisintas Aristotelio 
Onąsio lakūnas

Atėnai, Graikija. — Prieš 
keturis metus tragiškai žuvo mi 
lijonieriaus Aristotelio Onasio 
vienturtis sūnus Aleksandras. 
Jis bandė pakilti lėktuvu, bet 
nukrito ir užsimušė. Pravedus 
tardymą,buvo patrauktas teis
man amerikietis Donald McClus 
ker ir penki graikai, lėktuvo me 
chanikai. Tėvas buvo įsitikinęs, 
kad jo asmeniniai priešai papir
ko lakūną ir mechanikus taip 
patvarkyti viską, kad vientur
tis sūnus netektų gyvybės. By
la tesėsi 4 metus, o vakar tesė-

*

BONA, Vokietija. — Vokieti
jos vyriausybė isakė Lufthanzai 
sustabdyti keleivių lėktuvų skri
dimą į Alžiriją, nes Alžirijos 
vyriausybė nesutiko leisti Vo
kietijos pasienio pareigūnams 
tikrinti į lėktuvą sėdančius ke-

mis prisnigo 10 colių sniego ir 
nuo 60 iki 80 mylių smarkumo 
vėjas sunešė iki 6 pėdų pusnis 
ir tiek užblokavo kelius įr. gat
ves, kad ne tik vaikai nebegalė
jo pasiekti savo mokyklas, bet 
ir sniego plĮga iš garažu išva- ;

____ _ žiuoti. Plenldošė ir -'vieškeliuoseį • 
n^k^^eidar*>rtiterijos audr^į.jl’-^yse ^in!^lshls 
šovinius4.J^^elio teritoriją, .^ gelbėjo policija ir ^isrininkai 

j ._________________________ Jsąvbmis. priemgpėrę^, , Tokios
Libano premjeras pasmerkė ankstybos, žiemos, šų tokiomis 

tokias žiaurias Izraelio keršto smarkiomis ...sniego audromis 
priemones. Jie padarė labai dide Amerikos ’vįįurvakanai dar ne- 
lių nuostolių. Be žmonių aukų, I turėjo savo istorijoje.
Izraelio aviacija sugrove didoka .................. ‘ Cnicaga pirmoji žiemos aud-kiekį didelių namų, sugadino til 
tus ir visame krašte sukėlė di
džiausią paniką. Libano preziden 
tas pradėjo pasitarimus su at
sakingais valstybės pareigūnais, 
o užsienio reikalų ministras tuo 
jau nuvyko į palestiniečių cent
rą ir pareikalavo tuojau nugink 
luoti demarkacijos zonoje esan
čius ir gerokai sumažinti jų skai 
čių. Vyriausybė yra nutarusi vi 
sai sustabdyti provokacijas ir 
neleisti izraelitams keršyti liba
niečiams. Pasipiktinimas pales
tiniečiais, paleidusiais kelis šrap 
nelius į Izraelio teritoriją, visų 
smerkiamas. Tai buvusi visai 
bereikalinga provokacija. Libano 
vyriausybė imsis priemonių gink 
luotiems palestiniečiams suval
dyti.

Televivas Izraelis. — Izrae
lio karo ministro pavaduotojas 
•Mordechai Zappori dalyvavo Rip 
kos Lupu, palestiniečių nužudy
tos dviejų vaikų motinos, laido
tuvėse. Zappori pareiškė, kad 
palestiniečiai brangiai užmokė
sią už šitokią sauvalę . Izraelio 
karo ministeris Weizman pareiš 
kė, kad Izraelis imsis priemonių

> i • ' • • v 1 J * ••• _ _

ra pasiekė trečiadienio vakare 
bet jau tik dideliu vėju ir šaltu 
oru, kai švelni virš 0 laipsnių 
temperatūra 4:30 valandą popiet 
per 3 valandai nukrito iki 39 
laipsnių, o per naktį dar žemiau.

Amerikos Oro Tarnyba “liūd 
nai” pareiškė kad temperatūros 
virš 60 laipsnių be pavasario ne 
beturėsime.

keleivių ir lėktuvų grobimų pa
dangėse, todėl jie nutarė tikrin
ti kiekvieną įlipantį keleivį, kad 
jie neįneštų ginklų, šiuo reika
lu Alžirijo ir Vokietijos vyriau 
sybės pasikeitė keliais laiškais, 
bet nepajėgė susitrti. Vokiečiai" 
neteko svarbių pajamų šaltinio 
bet lėktuvų ir keleivių saugu
mas jiems svarbiau, negu gau- 1 palestiniečių užpuldinėjimams su 
narnos pajamos. j stabdyti.

------------- J Izraelio karo jėgų štabo vir— 
. Morcdechai Gur 

pareiškė laikraštininkams, kad 
artilerija

— Izraelis prašė prezidentą Į šininkas gen. 
Carterį leisti jam pačiam pasis- pQ’-o'cVo 1q'1 
tatyti pačius naujausius JAV Izraelio aviacija ir 
karo lėktuvus, bet prezdentas ne griauna palestinečių centrus li- 
leido to daryt.

— Britų vyriausybė antradie
nį nutarė Anglijos karalienei pa
kelti metinę algą iki $540,000.

mųjų būtų prisidėjęs prie 24 me 
tų amžiaus jaunuolio mirties. 
Dviem dienom vėliau teismas pas 
kelbė kad nebuvo jokių duome
nų. apie- tariamą sabotažą.

Gali atiduoti vengrams 
Šv- Stepono karūną

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Jimmy Carter pla
nuoja atiduoti dabartinei Veng
rijos vyriausybei buvusio šv. 
Stepono karūną. Karo metu brau 
gi šventojo karūna pateko į Ame 
rikos karių rankas ir buvo atvėž 
ta į Washingtoną. Komunistų 
primestos vyriausybės jau se
niai tos karūnos reikalavo, bet 
buvusios administracijos lūku
riavo, kol Vengrijoje bus suda
ryta pačių žmonių valdžia. Jei
gu dabar tą karūną atiduos veng 
rams, tai rusai ją išsiveš, o vė
liau parduos. Rusai išpardavinė- 
jo carų karūnas, parduos ir šv. 
Stepono karūną. Jiems reikalin
gas :.L.;sjs, o šventaisiais jie ne
betiki.

Iki šio meto manyta, kad 
Amerikos didelio biznio bendro
vių pirmininkai gauna didžiau
sias algas, bet dabar paaiškėjo, 
kad Vakarų Vokietijos, švefcari 
jos ir Belgijos biznieriai gauna 
didesnes. T' •

bane. Karo laivai Libano neap- 
I šaudė, kaip neteisingai paskel
bė Beiruto radijas. Libane esan
čius palestiniečių karo centrus, 
jų apmokymo kareivines ir ko
vai paruoštus dalinius griovė Iz 
raelio aviacija ir galingoji arti
lerija. BuvO apšaudyti visame 
pasienyje įrengti palestiniečių 
centrai. Izraėlis nori ramybės pa i ekspedicijų į Izrael, net ir su 3i- 
siėnyje. Izraėlis neleis tokių pro-; rijos pritarimu, — pareiškė gan. 
vokacijų, kokios buvn..phdarytos j Gur.

praeitu antradienį. Palestiniečiai 
paleido j Izraelio teritoriją net 13 
artilerijos šovinių. Iš Libano pa 
lestiniečiai negalės organizuoti
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saloje pamatė, savo laiške jis

kia

Vladas Rasčiauskas, apvažiavęs šiaurę ir pietus, rytus ir vakarus, dabar važinėja po buvusį ispany 
imperijos centrą Filipinų salyne Praeitą savaitę jis buvo Cebu saloje ir1 Cebu mieste. Jis plaukiojo 
Visajos sąsiauriu ir buvo užsukęs i Maktano salą. Iš Cebu buvo nuskridęs i Mindanao salą,., o is ten 
patraukė tiesiai į Honkongą. Vėliau planuoja skristi Į Noreno, kur tikisi susitikti su saloje dirbančiais 

lietuviais.

•WWW

*

Rasčiauskas pateko maištininkų centran
laisvi. Jie nenori, kad Filipinų 
kareiviai ]
valią reikalautų mokesčių, kada 
nėra kur uždirbti pinigų. Kinie
čiai dar ir šiandien atvažiuoja 
medvilnės, bet jie pinigais ne
moka. Gyventojai turi imti jų 
atvežtas skepetaites ar kitokius 
šilkinius audinius. Iš Filipinų 
salų atsiųstame paskutiniame 
laiške Rasčiauskas šitaip rašo:

“Pas mane dar viskas Tvar
koje. Esu sveikas, pailsėjęs, 

o kelionė manęs dar nešvargi- 
no. Pakeičiau savo skridimo

Vladas Rasčiauskas, keliauto
jas į retas vietas, kaip žinome, 
paminėjęs savo 75 m. gimtadie
nį Chicagoje, sekančią dieną iš
skrido į Pietų Aziją ir iki šio me 
to lietuvių nelankytas Indonezi
jos salas. '

Jis niekur neskrenda be pla
no. ■ Iš anksto susipažįsta su 
jam mažai arba visai nežinoma 
vieta, susiranda visas informa-

nių, o iš salos išsivežė didžiau
sius kiekius vietoje augintos ir 
kelionei paruoštos medvilnės. 
Vienas Kinijos to meto kronikie 
rius paliko užrašus apie pirmą 
kelionę. Vietos gyventojus jis 
vadino cebuanais. Vietomis jis 
užrašė cebuanais, o kitur pažy
mėjo zebuanais.

Pasirodo, kad Rasčiauskui la
biau rūpėjo ne pats Cebu mies-

cijas, o tik tada leidžiasi keliu- Įtas ir uostas, bet šalia Cebu sto- 
nėn._ Šį. kartą jis nutarė aplari- vjnti Mactano sala. Ką jis toje 
kyti Filipinų salyno pačias toli
miausias salas.

Į smarkiai įsismagina. t j 

i Iš Davao norėjau dar nuskris
ti į Mauadą ir Tematęs miestus 
Jie yra kitoje saloje, gulinčioje 
į pietus nuo Mindarfao. Bet pas 
kutinę minutę -pakeičiau planus. 
Vietoj Manado ir Ternates. nu- 
|;riau išskristi į Hongkongą. 
Pasitaikė galingas lėktuvas, skri 
dęs ta kryptimi, o mane pavei
kė ir pradtos nakties įvykis.

Į Pasirodo, kad Pietinėse Filipi 
nu salose maištas, yra žymiai 
didesnis, negu man iš karto at
rodė. Aš vieriv lĮSTą dalykų apie 
neramumus . girdėjau, bet laik
raščiuose skaičįai^ kad filipinie-

1 čių prezidentas Marcos pasirašė 
j amnestiją ir ba§e visą sukili
mą. Sukilėlių vadai, besislapstę 
nuo Filipinų jūreivių ir karių,- 

' nuvyko namo pas savo šeimas ir 
baigė viską. Taip man atrodė, 
bet visai kitaip reikalas atrodė 
salų maištininkams.

Davao aerodrome, paprašiau, 
kad man parinktų patį geriau
sią viešbutį. Man pasakė, kad 
geriausias. “Davao. Insulajr Ho
tel.” Sako, kad ten švaru, geri

nemini, bet jis rašo, kad jam Pianą, kad trumpu laiku galė
jau minėjome,'kad jis išskri-,gerokai, sukliudė Pietinėse saio- 

do į Tokijo, o iš Japonijos tuo->se prasidėjęs vietos gyventojų, 
jau pasileido į Filipinų salas ir I maištas prieš dabartinį Filipinų 
apsistojo Maniloje, filipiniečiui prezidentą Marcos. Sakama, kad 

prezidentienė labai lengvai galė
tu suvaldyti ir taikon bei rainy-{ 
bėn nuvesti tų salų gyventojus. 
Kitų atstovų maištininkai ne-.
klauso.

Be to, tie maištininkai labai, 
silpnai suorganizuoti. Jie turi I

sostinėje. Iš Manijos,. kįek atsi
kvėpęs, susirado po salas skraD- 
dantį lėktuvėlį ir nutūpė Cebu 
aerodrome. Pasirodo, kad. ši sa
la labai seniai nepažįstamų žmo 
rrių apgyventa. Jau 1225 metais 
į-salą buvo atplaukę Kinijos pirk

• 'T-“-- X 'v *TV * J*< * ž j^' ** ■' 4? | r •

Uai. 'Jiė atvežė. ..salą šilko audi-> vadus, bet tie vadai mažai orienį - 
o*- <-A V r — • • - — — '' ’**-**• - • ' 9 •

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Tala^s
(Tęsinys)

Tokio asmens pasiruošimą teismo darbui spren
džia Teisingumo Ministras. Teisingumo Ministras apie 
asmens pasiruošimą teismo darbui gali - atsiklausti ati
tinkamo teismo. * ■ . -

Lietuviai ir juodi broliai
Vengdamas, kad kas nepama

nytų, jog juodi broliai ir juodos 
seserys yra lietuviams giminin
gi, skubinu paduoti ištraukų iš 
žetmaičių • mitologijos. Juodais 
broliais ir juodomis seserimis 
jios pavadinau dėl to, kad jų 
daug ir, kad jiems savo pagar
bą pareiškiu. Jie lietuviams negi 
miningi, o žemaičiai žino, kad 
jie kito dievo sutverti,

Senai, senai, kada dar nei že
maičių nebuvo, dievas Praam
žius šiauriheme Erdvės meridia 
ne, turėjo savo karalystę, už jos, 
pietų Krik gyveno dievas Jahve 
ir kiti dievai. Tolimame pietų 
meridiane dievas Murinas turė
jo karalystę, žemaičių žiniomis 
Erdvėje gyvenantieji dievai ne 
santykijt’.vo su kitįs kitu. Visi 
nudavė viens už kitų pranašes
ni. Pramžius su dievu Murinu 
net pažinčių neturėjo.

Kai dievas Praamžius pradėjo 
tverybos darbus sutverdamas 
sau padėjėjus — dievaičius ir 
dievaities, vandenį, medižus ir 
Iritokius augmenis ir, pgaliau, 

. pirmuosius žemaičius, gandai 
apie Praamžiaus tverybą, plito 
po visų dievų karalystes. Veikiai 
Praamžiaus išgarsėjimą sužino
jo ir dievas Murinas. Nors Erd
vėje nebuvo telefonų, nei tele
grafo, bet buvo pasiuntiniai ku
rie lyg dvasios galėjo skrajoti 
tarp visjj karalysčių.

Dievas Murinas buvo išdidus 
dievas. Jis įsivaizdavo, kad jo 
karalyste būdama aukščiausia
me meridiane, privalo gauti dau 
gau šlovės, negu gavo. Jis su 
pavydu sekė -Praamžiaus veiki
mą. Pamatęs kas dedasi Euro
pos kontinente, jis nužengė. } ki-

Teismo sekretorium ar sekretoriaus padėjėju, pro
kuroro sekretorium, teismo antstoliu ir teismo vertėju 
gali būti skiriamas asmuo, kuris nėra baigęs aukštesnio
jo mokslo.

3.
Teisingumo Ministras, gali pavesti eitiapylinkės 

teisėjo, apygardos teismo prokuroro padėjėjo arba apy
linkės tardytojo apreigas teismo kandidatui, kuris, kad 
ir nebūdamas išlaikęs-teismo egzaminų, yra pasiruošęs 
tam teismo darbui . 

F

Tokio teismo kandidato pasiruošimą teismo darbui 
sprendžia Teisingumo Ministras. ■ - ■ ‘ ‘ .

primestų jiems savo j kambariai, geras maistas ir la
bai ramu. Paprašiau, kad mane 
ten nuvežtų. Tuo tarpu man tvir 
tino, kad Davao uoste ir miesto 
srityje ramu. Maištininkai kelia 
galvas kitose vietose, bet pačia
me Davao' tuo tarpu ramu.

— Gerai vežkite mane, aš jų 
nebijau, — jiems tariau ir klau
siau: • < 1 ■ 'rt

— Ką aš jiem^ padariau?
— Tu nepadarei,' bet tu turi 

gerus batus; Jiems gali ateiti į 
galvą tavo batusfnuąąti, — man 
pasakė. r-f-

Nežinau, ar man pasakė, juo
komis, bet aš liepiau'vežikui ma 
ne tuojau nuvežff'į minėtą ho
tel}. Teko važiuoti pėr visą’ Da
vao miestą. Turiupasakyti, kad 
j , _ W rwn Viliau. L/C, C. A AXA-

tą žemyną ir sutvėrė didelius 
pamatyti, bet artėjo vakaras ir medžius, didelius gyvulius ir pir 
aš norėjau greičiąfl^usįrasti nakj^sįug juodus žmones. Juodus

? llgžr manė1 v®^PasiTodo, kad 
|a» ' hotelik’ bųvir1'4 irįrinĮ už’ 
Į)aWb,';paciž.ihė;juros pakrašty- 
je.-;Ašijpradėjau;;ąbėjdt, kur' ma-1

Teismo pirmininkas, antrininkas. ar skyriaus pir
mininkas, teisėjas ,ar teismo tardytojas, dėl teisingu
mo darymo naudos, gali būti be’jo sutikimo atleistas iš 
tarnybos arba perkeltas į lygią, žemesnę ar aukštesnę 
vyresnumo eilėje teismo tarnybos vietą, nors jis ir-bū
tų ištarnavęs teismo tarnyboje daugiau kaip trejus 
metus.

Advokatas, dėl teisinės pagalbos teikimo naudos 
arba dėl advokato vardo orumo, gali būti ir be jo pa
reiškimo atleistas iš advokatų arba perkeltas į kitą nuo
latinę gyvenamąją vietą- . •-

čiau daugiau pamatyti. Iš Ce
bu, apžiūrėjęs man Įdomesnes 
vietas, atskridau į Mindanao 
salą ir apsistojau Davao mies
te.. Miestas gražus, palyginus 
su kitais Filipinų salų mies
tais. Yra diėlis -uostas, į kuri 
•karo metu suplaukė didokas 
kiekis adm. Halse jvairių lai
vų. Davao apsaugo :laivus, ne 
tik nuo; priešų,-bets ir riuo-dif 
dėlių audrų,-: kurios^ea^kartais

Piiuatdsrr

=■ ;;;Gr-'3. J. .ė.
y ome; jteie viėšbuco ir gdVžu kam
-S . _ -J _ _ ' a ’ ' ' * 'S

American
Dream 

Machine.

Įd' sušiŠaudymaSP -Nežinau, kas 
čia i-šaudėsiy bet girdėjau vieną 
šovinį pyškinant po kito..Už kiek 
laiko nutilo. Būčiau turėjęs už
migti, niekas man nieko nesakė, 
bet miegas akių.-_nelipino. Kdi 
pradėjo švisti,' tai’' atsikėliau.

■ Nuėjau žemyn pasižiūrėti, kas 
čia triukšmą naktį įkėlė. Pasi-. 
rodo, kad naktį viešbutį buvo atė

• ję maištininkai. Sako, kad jis 
. susišaudė su policija; bet nebuvo
• nušautas nei vienas polieinin- 
. kas. Ant žemės gulėjb nušautas

vienas žmogus. Paaiškėjo, jo£ 
tai būta gėriaiisib viešbučio sar
gas; Šūsišaū8ymo'mėtų maišti-

. ninkai nušovė sargą. Jie šaudėsi 

. su policija, bet nušovė nieku dė
tą viešbučio sargą., Policija pa
buvo, žmones apklausinėje ir iš

dėl to, kad anie nėsimaišytų su 
žemaičiais. Dievas Murinas ne 
tik juodą spalvą saviesiems da
vė; bet ir jų veidu- kitokius — 
.bruožus ir kraują truputi kito
kį’: 'Patologai sako, kad juodųjų 
kraujas- kitoks, nes kraujo las 
teles-nė kaip baltųjų, bet pana
šūs j mažus piautiivėliuš.

Dabar juodi žmonės paniekin
dami savo sutvertojo valią, už
sigeidė maišytis su lietuviais. 
Pas juos atsirado nesuvaldomas 
troškulys maršuoti Į Marquette 
parką ir pasakyti lietuviams, 
kad jie nemoka gyventi, jų na
mai nedega, jų parkas žalesniš 
už kitus parkus; jų gatvėse ne
matyti šiukšlių; jų mokyklose 
greičiau išmokina vaikus skai
tyti ir rašyti; o patys juodieji 

■ yra vargšai — neberanda sau 
vietos.

(Nukelta j 6 psl.)

Šis pakeitimas. įsigalioja jo paskelbtąją dieną ir vei- 
ligi 1941 m. birželio ,30 dięnds.

J. Paleckis
E. Respublikos Prezidento p. 

Ministeris Pirmininkas
M. Gedvilas

Už Ministro Pirmininko Pavaduotoją
Vidaus Reikalų Ministras

Kaunas, 1940 m. liepos 1 d. ’

L “LIAUDIES VYRIAUSYBeS'LPERIODAS K#- — . . .. - - --t...--

važiavo.- Ji paliko nušautą žmo-

Paklausiau, kada išskrenda 
lėktuvas ič Davao. Man 'pasa-

kė, kad apie 10 vai. ryto. Susi
rinkau visus savo daiktus, užmo 
kėjau už nakvynę ir išvažiavau 
i aerodromą. Sekantį laišką pa
tašysiu iš Hongkongo. Sveikin
kite visus pažįstamus.

Vladas Rasčiauskas

see us for 
flQlftt financing 

AT OUR 10W KATES

America Is the place that is made 
out of dreams. Ami. U.S. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come .true for years. 
J .Now; Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll

. . Sayings Plan whert you work, or the 
Brad-a-Month plan where you bank.
- Before you know it, your American 
’ream be a reality.

Take stock in America.
Now Beads mature in less than six years.

Now E Bmdi pey % Interest when held to 
maturity 5 year*. 10 month® 
year). Hoods are replead if lot, c 
destroyed- When needed they can be raahgd ♦ 
at your bank. lnterp«t is not rah»ret te e£etė V 
or local inoocnr La***, and fwierai tax iMgr , 
he dMMi ad until

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to ularty!

WITH REPAYMENT
TO FIT YOUR INCOME

W WEST CERMAK KO AD 

Pxm XowcAUflCAi, PmUeat

BOVRSi Mon.Tut.FrL.9-4

CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Phone: Ylrfinl* 7-7747 

7hur.9-8 Sat. 5-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

OUR SAVINGS 
.CERTIFICATES 

earn up to 7%%

1. Kaip suprato “Liaudies vyriausybę” -Liėtūvoję^
■ ■ ■ ---v.-- .--ž :

Ultimatumo reikalavimai. Merkio birželio 16 d.- žo
dis per radiją: Į ateitį reikia žiūrėti su pasitikėjimu. Vy-. 
riausybės atsišaukimas. Vyriausybės persitvarkymas,. 
Merkiui su Bizausku paskiriant K- A. M. gen. Vitkaus
ką, Skučo ir Povilaičio suėmimas. Valstybės, gynimo 
meto paskelbimas. Kauno karo komendanto įsakymas. 
“L. A.” 6- 16. vedamasis: Rimties ir darbo. “XX A.” 6. 
16.. ir 6. 17.: S. S. pažadėjusi gerbti, mūšų, nepriklauso
mybę,, būkime drausmingi. “Laike’’ Paleckio vedamasis: 
Raudonosios armijos dalys yra mūsų sąjungininkų ka
riuomenė.

2. Kaip suprato padėtį jiati “Liąudiės vyridusybė?
Galvanausko įėjimas į sudėtį. Birželio 18 d. Palec

kio kalba per radiją: Santykiui su SSSR savitūtpihės 
pagalbos sutarties pagrindu. Kariuomenės vadovybė 
prišištato Paleckiui. Geii. Vitkausko-žodis: savo .parei
gas vykdysime laisvos tautos ir nepriklausomos valsty
bės labui. Šaulių Sąjungos vado.įsakymas: šaulių dar
bas bus reikšmingas ir Svarbus. Dirželio -21 d. Gedvilos 
kalba per radiją: raud. armija atėjo ne mūsų gyvenimo 
santvarkos pakeisti, o tik apsaugoti nUo karo pavojaus. 
Fin. min. įsakymas, draudiąs operacijas rubliais, švie
timo min- pareiškimas: turėjo pasikėišti vyriausybė, 
stengiantis, kad Lietuva vykdytų su SSSR sudarytą 
paktą. z

3. Kiti ’’Liaudies vyriausybės” savarankiškumo 
ženklai:

Paid rw
7 CoapogaM

MSURED

Mutual Federal 
Savings and Loan

Birželio 18 d. Paleckiui prisistato Seimo prezidiu
mas. Birželio 18 d. Dekanozovas vizituoja K. A. M. gen. 
Vitkauską. Birželio 20 d. U.R.M. Krėvės pietūs Deka
nozovui pagerbti. Birželio 2 d. TASSO komunikatas: 
nauji kontigentai Baltijos valstybėse ‘‘sukurti garanti
jas vykdyti savitarpio pagalbos paktus”.. Sveikinimai, 
tarp jų ir usžienio spaudos atstovų. “Pavasario” ir 
“Jaunimo Sąjungos” pasisakymai per radiją. Užsienio 
diplomatų vizitai Krėvei.

(Bus daugiau)

r..
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I. SERAPINAS

NUO MINDAUGO IKI ALGIRDO t

Illinois Lietuvių Oiganizacijų Centras 1977 m. spalio 29 
d. Cicero šv. Antanų parapijos salėje suruošė 6C0 metų nuo! 
D. L. K. Algirdo irt50 metų nuo Dr. J. Basanavičiaus mir-' 
ties sukaktuvinius 'minėjimus. — Minėjimo metu labai tau
pant laiką, autorini teko labai trumpinti ir šios paskaitos tu
rinį. čia duodamas pilnas Algirdo minėjimui skirtosios pas
kaitos tekstas. V. Red.;

(Tęsinys)
* ' 1

1322 m. vokiečiai suruošė di- Gediminą savo legatus — Alėto 
del j kryžiaus karą prieš Lietu- vyskupą Baltramiejų ir prancū-I 
vą. Gediminas stengėsi atkreip zų abatą Bernardą — padėties 
ti krikščionių pasaulio dėmesį į ištirti. Į
vokiečių Lietuvai daromas J Gediminas pareiškė daug kar 

skriaudas. Balsui į Vakarus pas eių žodžių iš Rygos j Vilnių at- 1 
kleisti buvo rastas tik vieninte- siųstiems legatų atstovams. Il
lis kelias — per Rygą. Rygos game savo pokalbyje jis pasakė 
arkivyskupas prašė popiežiaus, jiems šiuos. įsidėmėtinus žo- 
kad jam, o ne kryžiuočiams,bū- džius: “Kame daugiau neteisy- 
tų pavesta krikštyti . Lietuvą.' bės, pikto, prievartos, keršto ir ' ta, buvo Vokietijos imperato- 
Gediminas rašė papiežiui, kad,1 papirkimo, jei ne pas krikščio-: rjaus Karolio IV-jo žmona. — 
jei ne kryžiuočių grobuonišku- nis, o ypač tuos, kurie vadina sa- _  Antroji Aldonos Gediminai-
mas, Lietuva jau ^seniai bųtų. ve vienuoliais...” 
priėmusi krikštą.

Lietuvos kariuomenė buvo gerai ginkluota pagal to mate kare reikalaitmv*. čia matoma* prieJlėictuviah dalinys.

tės duktė, Kunigunda, buvo iš-
Kas galėtų pasakyti, kad šie leĮsta :už Bavarijos kunigaikščio 

Gedimino laiškai padarė dį^e-' Gedimino žotižiai .netinka ir mū * Liudviko, imperatoriaus Liudvi 
lį įspūdį vakaruose ir nuteikė sų laikfejms? Įko BavariečiO sūnaus. Įsidėmė-
prieš ordiną. Bet didžiausias, or j Dėl w-----. . . . ,
dino užtarėjas buvo Vokietijos minas 'visiškai atsisakė nuo 1kas Bavanetis net dviem sutar- .šventę, 
imperatorius. -Mat, tuo laiku ėjo krikšto sumanymo, pareiškimas ' u^ra^ Lietuvą j£ry- 
kova tarp imperatoriaus ir po- nebetikįs jų priesaikoms ir kry-Įžiuocių ordinui. Mat, jo įsit -j 
piežiaus. Tos dvi tarpusavy ko-‘ žiaus bučiavimui. ■ mmu, pagonių kraštų žemės esan !r lim.H1,.i>ia(jjUlls
vejančios ano laiko galybės i^.u- į Norėdamas sumažinti priešų J nėkieno nuosavybė, todėl esą susiorganizavo į LVS “Ramovę” 
dojosi Lietuvos byla kiekviena skaičių, Gediminas buvo 
pagal savo interesus. ..

1323 m. lapkričio 1 d. Vilniu
je buvo pasirašyta plataus mas
to sutartis tarp Gedimino ir gau 
sios Livonijos bei Estijos valdo
vų ir tų kraštų vyskupų delega- 
,tų. Ir šią sutartį, kaip papras
tai, ordinas greit sulaužė. Gedi- 
minas išsiuntė pasiuntinius pas mingos. Ji mirė jauna, palikusi 
popiežių Joną XXIŲ kurie jam dvi dukteris. Viena jų, Elzbieta, 
išdėstė visas ordino nedorybes, ištekėjo už Pamario kunigaikš-

Kanados naujienos
Lietuves kariuomenės šventės minėjimas

ST. CATHARINES, Ont. — Į.trolės':koniisiją: B. Ivanauskas, 
Niagaros pusiasalio ramovėnąi | A. Paųkonis 'Tr ;.Pį . Nąiduškevi-

šiais metais Lietuvos kariuo- dėjo šio pokylio, vedėja ir ren- 
menės šventės minėjimas įvyks gėja Marija Reinienė. Dėkojo 
lapkričio d. šeštadienį 6 v. va- alsilankiuslems. Džiaugėsi,k*jd 

Įkaro Slovakų salėje, Welland ir, Lietuvių Fondą remia visi lie- 
t Page gatvių sankryžoje. Pro-: tuviai. Ypač reiškė padėką 
grarnos pradžia" punktualiai 7 
vai.

Programoje: visuomenės vei
kėjo Kazio Milerio iš Hamilto
no paskaita. Meninę programą 
išpildys Hamiltono Aušros Var_. 
tų parapijos clioras vadovaujant 

į muzikui A. Paulioniui iš St. Ca
tharines. Chorui akompanuos 
muzikas J. Gavėdas iš Toron
to. Po programos svečių malo
numui gros lietuviška muzika. 
Veiks minkštų ir kietų gėrimų 
ir valgių bufetai, loterija.

Kviečiame į šį paskutinį 
šiais metais ruošiamą Lietuvos 
kariuomenės šventės paminėji
mą — koncertą visus lietuvius
iš Niagaros pusiasalio ir kitur.!

Lapkričio 27 d. 10 vai. ryto, 
pamaldomis, įvyks antroji šven 
tės minėjimo dalis vienuolyno 
maldos patalpose 75 Rolls gat
vėje.

garsi-

prof.
Kuni- 
inal- 

Iš Californi-

spaudai, remiančiai ir 
pančiai Lietuvių Fondą.

Toliau programą vedė 
dr. Jonas Račkauskas, 
gas Zaremba sukalbėjo 
dą - invokacifą.'
jos atvažiavusi solistė Birutė 
Dabšienė sudainavo 6 linksmas 
dainas. Publikai neatlaidžiai 
plojant, priedo dar nuotaikin
gą dainelę padainavo. Akom
panavo muz. Aloyzas Jurgu
tis. Už gražias daineles solis
tė gavo gražią gėlių puokštę.

Po to atsilankiusieji buvo 
vaišinti skaniais, pagal lietu
vių skonį, pagamintais vai-

Dėl kryžiuočių elgsenos Gedi-\tina'Tskad .imperatorius_ Lmdvi-1 paminės Lietuvos kariuomenės,liūs.,f<
’Gt Susiorganizavęs Niagaros pu- 

‘ Prieš 22 metus buvę nepri- siąsaftdiiyHnoyėnų.'skyrius “Ra- 
i klausomos Lietuvos karininkai movė^zį'isipareigojo tinkamai 
j ir kariai Niagaros pusiasalyje’paminėti Lietuvos kariuomenės 

ir,, „n. ,, iąjkiirįįjjo *-yentę^ Tą įsiparei-
.gojimą; tębėtęįaj iki šiol, ,- nes 

ir organizatoriai buvo: J, Vyš- Ljetuyjos kariubmenės ^atlikti

giais.
Pabaigai dr. Razina dėkojo 

visiems atsilankiusiems. Pasj- 
džiaugė, kad L. Fondas nesi
vels a į jokius ginčus. L. Fon
das remia lietuviškus reika
lus ir ateityje to laikysis. L? 

įvairių pakrai-Minėjime ir per pamaldas! Fondą remia 
prašome organizacijas dalyvau-j Pų spauda ir žmonės. Jani gau 

Po pamaldų' šiai paplota. Ypač nuoširdžią 
padėką reiškė Marijai Reinie
nei ir jos talkininkėms. Be to, 
Marijai Reinienei įteikė dide
lę, gražią gėlių puokštę.

Pokylyje dalyvavo per 350

ti su vėliavomis.
vienuolyno sodelyje prie kultū
rinio paminklo bus padėta gė
lių ir pagerbti žuvę dėl Lietuvos 
laisvės ir rusiškojo komunizmo 
nužudytus lietuvius S(Mre ir 
kitur. Minėjimui pasibaigus bus asmenų. Dar negalutinai aps-

padai į galima jas padovanoti kam tik
jręs savitarpinėsjpagalbos sutartį norL
su Lenkijos karaliumi Vladislo Už Mazovijos kunigaikščio Ge niauskas, J. Alanderis,St. šet- riarsiK'.-žeygįai iškovdjo Lietu- 

r~; “Rąniovės” valdyba per tuū» 
22 veiklos-‘inetus nesitenkino 
vien kariuomenės šventės nii- x .C * . • .ę . Lj. .1riėjuno "darbais, bet- aktyviai lė
šomis’parėmė’ ir; teberemia ir 
tautinę.- kultūrinę -veiklą. _ .

J? ■ Be .to, jau’ kelinti: metai išei- 
Tęe Ramovės” valdyba kapų 

. . ... \ ,L lankyme metu pagerbia vietos
jais labai atsargią ir toleranta- kapinėse mirusius ramovėnus 
ką polity,, o ypač gindamas ^įsmeigdami, prie kapo'Lietuvos 

TT-u- j ii .tnspalvę-veliavėlę;-; kUžbėgdamas lenkams už akių, - .. ’ .
Voluinės kunigaikštijoje vykų- ; lapkričio 6 d.. “Ka
sios suirutės metų, Gedimino Šfi. fvaltįyba; "daįjN’aujant 
nūs Liubartas vedė paskutinįą-

Pirmieji steigimo iniciotorįai

su Lenkijos karaliumi Vladislo j_____________
vu Lbkįetka (Uolektėliu). SąjunĮ kiminas išleido kita savo duktė-1 kus» St Janušonis, P. Balsas irlvąį n^riklausomybę.
gai sustiprinti išleido savo 15? 
metę dukterį Aldoną-Oną už 
tokio pat amžiaus Vladislovo sū
naus Kazimiero.

Aldonos vedybos nebuvo lai-

VI. Eižinas.
Skyriaus įsikūrimo data yra

giedamas tautos himnas.
rį •— Elzbietą.

Gedimino laikais vokiečiai, iš
radę paraką, ėmė vartoti šauna- 1955 m. balandžio 24 d. Pirmoji 
mus ginklus. Tuo būdu lietu- ■ skyriaus valdyba buvo išrinkta 
viams gynimasis nuo jų dar pa- ir pasiskirstė pareigomis: VL 
sunkėjo.

1336 m. vokiečiai buvo apgu
lę Pilėnus. Kunigaikštis Margi-

kaičiuota, bet jau buvo suneš-
Ramovės” valdyba J ta aukų per 3,000 dol. Dar bu-

Į Eižinas —pirm., St. šetkus — 
sekr., J. Alanderis — ižd. į kon-

vo loterija. Laimingieji išsi
nešė porą dailinininkų pieštų 
paveikslų ir kitokių dalykų.

Apie šokius nieko nerašau,.

Popiežius 1324 m. išsiuntė -pas čio, o šios duktė, taip pat Elzbie • r^s> nebepajėgdamas pilies ap- 
'; ginti, pats su visa įgula ir pily- 
" j j e pasislėpusiais apylinkės gyven 

) tojais susidegino.
J 1309 m. -ordinas, -galutinai įvei
I kęs prūsus, pradėjo plataus mas
to kolonizaciją, užkariautą kraš ’ 
tą apgyvendindamas iš Vakarų 
Vokietijos atkviestais vokiečiais.

Gediminas išplėtė Lietuvos 
sienas; i rytus ne tiek su rusais 

j kariaudamas, kiek vesdamas su

LIETUVIŲ FONDO
POKYLIS

š. m. lapkričio 5 d. Jaunimo nes Jau Persenas tokia pramo:. 
Centro patalpose įvyko Lietu- Ser®tis.
vių Fondo pokylis. Pokylį pra- Stasys Juškėnas

JIB

Hair formula JIB is Patėntsd-Gtįaj'an.teed in Switzerland and’ ii 
Registered, in USA, Canada, Susops. It res Dandruff. Falling 
Hair, Itching scalpj ^Utting ends, strengthening HAIR, Root 
growth, and restoring NA'lU ttAi. HAIR COLOR. Using JIB you 
will 'never be BALD or GREY. 100% Guaranteed. lasted in’ 
Druggist Red-Blue. BOok; -’Drug’s-Cheaiist Order STRAIGHT 
JIB LAB.: JJg J, 2557 W. 6Pth SL, 1640 W. 47th SL, So. 50th 
Ave. & 14th St, Cicero, HL, 1147 K. Ashland Ave., 2834 No. 
Milwaukee Ave, Oiicago, HL- JIB. Medicine Liquid 8 oz, 
16 week supply — $6.00. Money Order; postpaid. Send Today:

ULBORATORY,’ 1437 So. 4Jiži Ave, CICEEO, ILL. 60650
i .i.

juos nuo totorių.

KVIEČIAME J

Bušą ir. gavo valdyti didelę Vo-: 
luinės dalį, kartu < įsitvirtiada-j 
mas ir Lucko pilyje. ~

Algirdą sūtuokdino su Vitebs
ko kunigaikščio dukterimi Ma-; 
rija. Tuo būdu-čia Įtvirtino Lie
tuvos valdžią. ..... .... ;'; L:>

ramovėnains ir ne ramovėnams, 
Jankė iriętps kapines. in pagerbė 
miruriiK_ jšįhioš -Įramovėnųs:J. 
Kayal^kŽfgmąf^iiponį, A.įva- 
žą, ' X<Satkų,‘X.‘\KIimą. .Juoz^ 
Grigį, Da rašką,' A.' Visocką, 

;A.. B'rajų.-
.ę. -Baigus-nnhisių 'lankymą- sky- 
Tįausępi^^A.yietikas-- įšrriskė

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

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^ 
Dr. A. J. Gussm — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liepiančius 1905 

metų Įvykins, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
rūpinlmą. --- ------------- —------- ■ $3-00 '

Dr.“ A."J. Gui«n -į DANTYS, jų priežiūra?“sveikata ir ^rozix.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ---------- -------

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

Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik . . --------

$2.00

Galima taip pat užsisakyti paitu, atsiuntus čakĮ arba monay ordarf, pria 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo ({laidoms.

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. S0608
i. - v • i • . 9 • z >

tebebuvo-' totorių- payergtoisĮ- o: - 
: šiaurėje — ’ vos ^radėjtmosjįbri': q 
ganizuotis. Stjpriaurios'tei^bu-j ■' 
vo Tverės ir. Maskvos kunigaikš ’, 
tijos/Geriems santykiams ^u šio 
mis stipriosiomis išlaikyti.“Gedi:

-f,? <■-» 'c. .* J- - \L ' - - J ’ - r

Tavi pykite d ab ar

SEN. FRANK D. SAVICKUI PAGERBTI
ŠEŠTADIENI, š. M. LAPKRIČIO 19 D.

PERSONALITY LODGE
6649 S. Archer Ave Chicago, Illinois

• DAINUOS SOL. PKUDENCIJA BIČKIENĖ
• SVEIKINIMAI
• VAKARIENĖ

6:30 valandą vakaro
Vakarienė ir gėrimai 15.00 dol

BANKETĄ RUOŠIA

Vietas prašome rezervuoti iš anksto
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60668

arba telefonu HA 1 - 6100

sius: už. Maskvos, -kunigaikščio 
Simono Didžiojo ištekėjo duktėt 
Aigusta, o už .Tverės kunigaikš j 
čio — duktė Marija.: I

Totorių’ engiamiems' 'rusams! 
Gedimino globa buvo tikras iš-1 
ganymas. Gedimino pastatyti kuį 

į nigaikščiai pasižymėjo tautinei 
| ir religine tolerancija. Tokia di- Į 
dėlė tolerancija, kai kuriuos net 
sutirpdė rusiškoje jūroje.

Dar prie Gedimino gyvos gal
vos septyni jo sūnūs buvo gavę 
valdyti šias sritis: vyriausiasis 
Manvydas — Kernavę ir Sloni
mą, Narimantas — Turovą ir 
Pinską, Algirdas — Krėvą ir Vi 
tebską, Kęstutis — žemaičius, 
Trakus, Gardino ir Bresto že- , 
mes, Karijotas—Naugarduką ir 
Volkoviską. Liubartas—Voluinę 
su Lucko pilimi, Jaunutis — ne- 
turėji sau pavestos srities —gy 
veno su tėvu Vilniuje.

Algirdas ir Kęstutis — tai du 
anais laikais tolimesnį Lietuves 

likimą nulėmusieji kunigaikščių 
vardai. — Gediminui netikėtai 
mirus, Lietuva liko be vyriausio 
jo valdovo. Vilniuje gyvenęs 
Jaunutis trejus metus laikėsi tė
vo vietoje. Bet jis dėl savo su
gebėjimų ir autoriteto stokos 
toms pareigoms netiko. Pasida
rius Lietuvos valstybės viršūnė
je praskydusiai tuštumai, tue 
pirmieji bandė pasinaudoti kry
žiuočiai. O Lietuvai reikėjo tvir 
tos rankos, nes ir byla su len
kais dėl Voluinės nebuvo baig-

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE (Bus daugiau)

pas uius

; jtfHI VERS Ala

Pu mm taupomi Jūsų pinigai *t- 
J dėka didelius darbus. Pirma, jie pa- 
f deda Jums pasiekti asmeniškus j ūsą 

užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki - , •

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

UNIVEk
5 A VI N G 5 I 

1800 So. Hoisted St Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įrielfiU 1923 metaU. TeL 421-3070
>1- " Įctažgoft pietuose kiemą* automobiliam* partatytt.
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meninį darbą vertėtų paminėti, kad ir pats neapdairiau
sias biznierius negalėtų paklausti, o ką jis man padarė? 
Visi žinome, kokios jėgos yra organizuojamos prieš Mar
quette Parką. Yra žmonių ir net didelių organizacijų, 
kurios negali pakęsti Marquette Parko pavyzdingos 
tvarkos, švaros ir sveikų biznio įstaigų. Jie nori būtinai 
įkelti koją į Marquette Parką, pavyzdinę šios apylinkės 
tvarką. Jie visokiomis priemonėmis veržiasi Į Marquet
te Parką, pet-nepajėgia įsiveržti. Jis demonstruoja, kal- 
pas sako, straipsnius rašo ir krtikuoja Marquette Par
ką. Jeigu Marquette Parkas iki Šios dienos yra grąžus 
didmiesčio, pavyzdys, jeigu dar ir šiandien saugu gyven
ti šioje senoje ig* " * ’ * ’ ** ’ ~
kėsgyventojų, de _
koks yra, jeigu jame gali laisvai gyventi ir tarpti įvai
rios, lietuvšikos įstaigos, tai serų Savickas yra daugiausia 
prie tvarkos išlaikymo<prišidėjęš. Jeigu Marquette Par
kas neturėtų Frank Savicko;'jeigu jis nebūtų pataręs 
nebėgti iš gražios savo kolonijos ir pamokęs, kaip kiek
vienas privalo ginti savo teises, jeigu jis savo pavyzdžiu 
nebūtų Įtikinęs lietuvių nebėgti^ tai šiandien lietuviai 
neturėtų savo namų,' Įstaigų ir biznio centrų, kuriuos 
dar šiandien turi ir jomis vykusiai naudojasi. Švarios 

[ne tiktai lietuvių apgyventos kolonijos gatvės, bet šva- 
Į rus ir Marquette Parkas,, kuris šiandien yra visos ChL 

šių metu lapkričio 19 dienos vakarą, kita.šeštadienį, Kitų apylinkių.čikagieėiai įsmunka į Mar-
Personality Lodge salėje Amerikos lietuviai pagerbs Parką pasimreti, kalp vretos gyventojai jį sva- 
sen. Frank D. Savicką, patį iškiliausią lietuvi Amerikoj- įriai uz ai °’ 
Didelės gyventojų daugumos jis buvo išrinktas senato-1 
riaus pareigoms Illinois valstijos senate. Šioje įstatymus no Chicagos savivaldybėje. Sen. Savickas ne tik pats iš- 
ruošiančioje ištaigoje jis užima labai Įtakingą vietą dar- sikovojo sau teisę daryti Įtakos i aukštesnius demokra- 
bo reikalus tvarkančioje komisijoje. Be to, Frank Savic- tų partijos pareigūnus, jis Įtraukė Į visuomeninį, darbą 
ko balsas yra įtakingas Chicagos ir Illinois demokratų ir kitus lietuvius. Įvairaus plauko lietuviai keliais, atve- 
partijoje. Jis m įtakingas komisijonierius miesto tvar- jais stengėsi Pravesti lietuvį aldermaną į Chicagos savi-
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Lietuviai pagerbs sen. Frank Savicką
šių metų lapkričio 19 dienos vakarą

kymo reikaluose.
Iškilus jis yra tuo, kad jis, jokios paramos iš šalies

kolonijoje, tai tikrai šios apylin- 
jeigu Marquette Parkas yra toks,

rios-lietuvšikos įstaigos, tai sėn. Savickas yra daugiausia

Jeigu ne sen. Savickas, lietuviai neturėtų alderma-

valdybę, bet nepajėgė to padaryti. Jie buvo labai išmitin- 
gi„ daug žinojo, bet kaip demokratų partijoje lipti auk
štyn, tai jie nežinojo. Jiems ir i galvą neatėjo mintis,,

negaudamas, pats pradėjęs paprastu demokratų parti- re^a pradėti nuo pirmos pakopos. Apdairiems mu-
• _    •   1 .’L „    , Z-, : X t-1 1 r -i v-t nnnvil 1 1 r\ • - - ' ' ~ «■ < - . . * ■ • rjos precinkto kapitonu, šiandien tapo Įtakingiausiu lie
tuviu Chicagos miesto savivaldybėje ir demokratų par
tijos komitete ir Springfielde, Illinois sostinėje. Ten jis 
atliko kelis terminus atstovų rūmuose, o dabar jau treti 
metai eina seantoriaus pareigas. Kiti prasimušę lietu
viai turėjo stiprių ir Įtakingų dėdžių, padėjusių jiems 
prasimušti aukštesnėms pareigoms, tuo tarpu Frank 
Savickas, pradėjo nuo pirmosios pakopos, jau yra gero
kai palipėjęs politinėje Illinois struktūroje.

Springfielde sen. Savickas atstovauja lietuvių gana 
tirštai apygentą Marquette Parko rinkiminę apygardą. 
Reikia priminti, kad Marqutte Parko lietuviai jam pa-i Sen. Savicko politiniai: priešai jo nemėgsta. Jie ži- 
dėjo, bet už jį balsus davė ne vieni lietuviai.. Lietuviai no, kad jis daug nešneka, bet daug padaro. • Rinkimų 
daug gali,, bet vieni jie nepajėgia išrinkti senatoraus metu prieš jį agituoja, pataria lietuvius nerinkti. Prieš 
Illinois valstijoje.. Už Savicką senatoriaus pareigoms j.keliąs, savaites vienas toks fanatikas, politinis ; priešas, 
balsavo visa eilė kitataučių, kurie jį žinojo, kaip gerą,! pateko bėdon. Rytą bėgęs Į parką pasportuoti, jis patai- 
pareigūną ir teisingą atstovą, pasiryžusį ginti papras- kęs į praviras mokyklos duris.. Kas ten buvo, ar nebū
tų žmonių teises- Ne vienam jis yra padėjęs atstovų rū- vo, čia ne vieta spręsti, bet mokytoja pasiskundė, atsi- 
muose, dar daugiau pagalbos Marquette Parko gyvento
jams jis yra suteikęs iš senato. Savicką gerai pažįsta ir 
Chicagos lietuviai. Didelė jų dauguma už jį atidavė sa
vo balsus rinkimų metu. Tai padėjo ne tik sen. Savickui, 
bet išėjo Į naudą ir visiems lietuviams.

Nežiūrint Į sen. Savicko naudingą darbą Ulinoise 
valstijos senate ir jo Įtaką Chicagos miesto savivaldy- -v « . » 1 • ■» X "•

sų politikams pirmoji pakopa buvo labai žema. Ant jos 
jie ir stovėti nenorėjo. Jie iš karto šaudavo Į aukštesnes 
vietas. Bet neatsistojęs ant pirmos, jie jokiu būdu, nepa
siekdavo antros pakopos- Sen. Savickas ne tik pamokė, 
kas ir kaip reikia padaryti, kad galėtum ant pirmos pa
kopos atsistoti. Sęn. Savickas pamokė Marquette Parke 
populiarų jauną žmogų, už ji agitavo savo draugams 
balsuoti ir visus kvietė- Tokių būdu. Kenneth Jakšys ta
pą išrinktas aldermano pareigoms. Savickas ne tik pats 
prasivėrė duris Į Chicagos savivaldybę, jis padėjo ir 
lietuviui Jakšiui Įžengti į vidų.

Sen. Savicko politiniai; priešai jo nemėgsta. Jie ži-

rado policija ir suėmė Pusnuogi “sportininką”. Geriau
sieji partijos advokatai, suimtojo draugai, be tūkstančio 
dolerių ir bylos pažiūrėti nenorėjo. Geriausi lietuviški 
teisininkų protai patarė kreiptis Į sen. Savicką.- Jis būtų 
galėjęs nusisukti ir leisti bylai eiti nustatyta. ;ęiga..,;. „Bet 
sen. Savickas nekerštingas. Jis žinojo, kurioje vietoje 
būtų galima nukirsti Gordijaus'mazgą- Jis sudarė sąly-VCUOblJUC? 11 JV » -'---j ° .......... ......... ........ ................ ........d Į. 7 "Ov -----------

bėję, Chicagoje dar atsiranda, lietuvių, kurie sen. Savic-gas, .kad?pikčiausias jo politinis priešas ir. Jvėl galėtų 
ką mažai tepažįsta, jo dirbamą darbą nevertina ir. kar- j būti, laisvas, net nepaprašęs, kad. ateityje prieš jį kara
tais drįsta pasakyti, o ką jis man padaręs, kad aš ture- partijos metu niekų nepasakotų. .- L7*
čiau jį pagerbti? Šią proga vieną kitą jo atliktą visuo- Sen. Savickas yra ne žodžių, bet darbų žmogus. Jis

JONAS DAGYS

BOTANIKOS PRADININKAS
LIETUVOJE

(Tęsinys)
Kadangi vikaro pareigos atimdavo daug laiko ir 

sveikatos. J. Pabrėža kreipėsi Į Kartenos kleboną’Na- 
guskį prašydamas pereiti į altariją. Tas sutiko pri
imti. jei jis savo lėšomis įsirengs butą, ly štai nuo 
1809 metų Pabrėža jau Kartenos altaristas.. Čia ,Jis 
gali daugiau atsidėti mokslui. 1811 metais, sekdamas, 
Krokuvos mokslų akademijos profesoriaus S. ŠjYeni- 
jumi, jis parašo stambų 216 puslapių veikalą “Škul- 
ki lekarskie nieklorych roslin į sposob uz.ywania tych- 
že roslin w rožnych chorobach”:Kai kurių augalų gydo
masis veikimas ir tų augalų vartojimo būdas įvairių 
ligų atveju”). Jame aprašyti 231 vaistiniai augalai iri 
nurodyta, -kokias, jų dails ir kaip naudoti vaistams.? 
Lietuviškai jis irgi parašė darbelį,/pavadintą “Aiigi- 
mės, sugadlyvossios gydymui”.

1816 metais J. Pabrėža, ieškodamas dar rames
nės vielos darbui, įstojo į Kretingos pranciškonų vie
nuolyną. Jis buvo paskirtas vienuolyno vadovauja
mos vidurinės mokyklos mokytoju ir kapelionu, čia 

lotynų kalbą, gamtos mokslus ir geografiją. Su 
fĮ’;dgiiu nėgimu — perteikdavo mokiniams bota- 
įpikos žinias, 'ėsdavo juos į ekskursijas po miškus, 

brike': ir piev<: rodydavo jiems įvairius augalus ir 
kartu rinko he: i. -ą (surinko apie 800 rūšių). Be to. 
vienuolyne buvo įrengęs įvairių gėlių ir naudingų augalų aprašymas, kuriame yra duomenų ir apie at-

Sen. Frank D. Savickui pagerbti Ši y mėty lapkričio 19 dienos vakarą Personality Lodge 
patalpose ruošiamas banketas. Kviečiame visus "Chicagos lietuvius atvykti į pagerbimą, 
susipažinti ir’patirti, ką pasišventtęs žmogus gali padaryti lietuviams ir amerikiečiams.

* =-*4^ * * r fc * - ‘ A - * • -i- A’ : V **

griovėjus ir išaiškinti;Amerikos 
lietuvių išeivijos t istorinę, rolę 
bendroje lietuvių tautos laisvės 
kovoje. Ml 1,.

Įsigilinę j tolimesnius .ALTo 
planus, išdėstytus dr Bobelio 
pranešime, juose pasigendame 
loginio nuoseklumo, kuriuo pą-

i interpretacija, tad. mestaš/žvfTgs 
Inis i ateitį..pakiix) netikrume.

Pr. ^obelis, teisingai nurodė, 
kad.: prisitaikiaSąmi priecbesi- 

‘ keičiančios Amerikos paslidinės 
politikos, turėsime laukti ne vien 
laimėjimų, bet ir skaudžių;.nusi
vylimų, ’neš iškilę pasaulyj ę;;ne- 
tikėtumai net Ameriką verčia 
keisti .-savo jjfeiUS-.

ALTo užsimojimas, ketvirta
me etape Įjungti . visas ifęĮturis^ 
kas jėgas plačios.penkinės opi

te tarp kitko pasakyta: “ginti; silpnosios vietos, apie kurias ųžĮdimu priversti Kongresą, prezi- 
ir saugoti Jungtinių Amrikos1 uominomis buvo užsiminta anks J Jentą ir vyriausybę-stvertis kon.

? ! krečių priemonių Lietuvos ne-
prklaiusomybės- •'atstėtymui,' pri
klauso wishful thinking kate
gorijai. ' ’ . -7 -j

V. KAROSAS

37-SIS ALTO SUVAŽIAVIMAS
(Komentarai)

(Tęsinys)

Į panašią padėtį, anksčiau ar ALTą nepasitenkinti vien savo . AW;t . ,7^
vėliau pateks naujieji ateiviai, gynimu prieš šmeižikus, bet dar į 
Kiekviena akcija įšaukia atatmlabiau stoti ginti Amerikos var- 
karną reakciją. Šistematingi at- dą. Atsistojęs ant šio pagrindo 
vykusių diktatūrininkų metami ALTas taps nenugalimu, nes už 
kaltinimai Amerikai nepaliks be jo nugaros stovės veik visą se- 
atsakymo kaip nepaliks be at-įnoj’i išeivija, naujųjų ateivių de 
sakymo pikti išpuoliai prieš Ame' mokratinė dalis, Kongresas, pre 
rikos santvarką, jos kultūrą, ide zidentas. Ayriaūšybė ir plačioji 
alus ir vedamą politiką. Kon- amerikiečių visuomenė 
frontacijos valandoje Reorgani
zuotos LB veikėjų parodymai 
prilygs žydų gėlbėtojų liūdi ji-i 
mams

Alto kritika
Skaitytojui Įsiskalčius ? ALTo' 

pasiektus laimėjimus ir jo pra
našumą prieš kitus veiksnius, 

ALTo pirmame Įstatų punk-i kels klausimą — o.kur.ĄLTa.

Valstybių nepriklausomybę, gar į čiau? . ... ,
bę ir demokratinę santvarką” -Sąmoningai ALTo kritiką- nu
gi Amerikos lietuvių priesaika kėliau Į galą, nes pirma_ reikėjo 
įpareigoja jos vyriausi organą' apginti jo pozicijas prieš visus

Taip užsimotas planas yra ne 
realus, nes Amerika vengė iriš tėvų paveldėjęs lietuvių paprotį: daryk žmogui gero

ir nesigirk. Geri darbai apie žmogų daugiau kalba, negu] vengs .konfrontažųas su Sovietų 
pagyros. Gal būtų ir geriau, jei vieną kitą svarbesnį pa-j^junga. Pabaltijo, Jaunimo žy- 
tarnavimą jis pats iškeltų viešumon. u- Wa^iingtohe nuėjimas di

Lapkričio 19 dieną, šeštadienį, kviečiame visus Chi-jšio ^i0 ign^^įaS( 
cagos ir jos apylinkių lietuvius atvykti į • Personality)karnai Įrodo Amerikos visuome- 
Lodge ir dalyvauti sen. Savicko pagerbime. Vietoje vi
liojamų šokių, dainų ir degtinės, vertėtų pasiklausyti, ką 
kuklus Amerikos lietuvis yra padaręs lietuviams ir Ame
rikai. Atvykusieji įgalės pasimatyti su senatorium ir su 
juo susipažinti

augalų sodelį, tani reikalui sėklų gaudamas iš Vii- skirti augalų auginivietes Žemaitijoje, 
niaus univeristeto botanikos sodo. Mokiniams pade- tyje, kuris saugomas respublkinėje bibliotekoje, 
danl, pats tą sodelį prižiūrėdavo. Mokytoju dirbo iki 
1821 metų.

Susirinkęs daug medžiagos apie Žemaitijos au
galiją,. J. Pabrėžą ėmėsi rašyti lietuviu kalba botani
kos veikalą. Tai buvo sunkus darbas, nes pačiam rei
kėjo sukurti botąuinę ięyminologiją lietuvių kalba, 
parinkti tinkamus augai ii vardus. Jis rašė žemaičių 
tarine^ naudodainasj lęnkišką, abėcėlę ir savą rašybą. 
$lqjtnbiausiąą jo veflt^.as pą^aęįinlas "Taislius a u gu
minis, kuriame ^alpinas ž^ugimė-s, lig šiol rastosios šaulio geografijos vadovėlis, matyt, skirtas vidurinei1 
taip mūsiškės, .Jiįrfp^ nėkunos syeįšalės.?/’ T o veikalo iiiokyklai. 
apimtis puslapių, haigęą rašyti 1843 melais, 
galu vardai jame pateikti lotyniškai, žemaitiškai, ...- i - . ‘4r_‘v;p'. s ,* ibr*. J ■ , , I J. Paoreza rūpinosi jr rasekai kūnų—prūsiškai ir latyiskai. Iliustruotas 22!) pa-1 j 1 
veikslais, kurie sutvarkyti Į 17 lentelių, 
imti iš B. Jundzilo knygos.

To veikalo pralarničjc autorius rašo: “Didis gei
dimas prisislaugy{L*žeiMičiąjps pažadino mane ant 

r parašymo, to veikalo žemai(i|koj kalboj”. Veikalui iš
leisti buvo paskirta HMM) olandiškų muštinių, tačiau, 
pablogėjus autoriaus sveikatai, jis1 Lietuvoje nebuvo 
išspausdintas. Tik 1900 melais, J 
buvo padarytas to rankraščio nuorašai ir jo dalis iš
leista JAV “Dirvos” bendrovės lėšbinis. 
vadintas “Botanika arba taislius augųtninis”, tai yra 
botanika arba ai 
vertinamas dviem požiūriais kaip pirmas botanines 
terminologijos Šaltinis ir kaip pirmasis. Lietuvos (l'>- 
ros rinkinys. Spaudoje paskelbtoje dalyje yra auga- 

' lų morfologija ir botanikos žodynas o sistematinis

fnės nusistatymą. ' ' - j
. (Bus daugiau)

♦ Velnio batai ^niekados ne-
I girgžda ir tu negirdėsi ateinant.

liko rankraš- įdėtas JAV lietuvų laikraštyje “Vienyžė ’tįetttviniii- 
„ -s- - .. _ , - ■ kų”. Vėliau keli jo eilėraščiai buvo paskelbti i$pkš-

Kiti du stambūs J. Pabrėžos botąnikiniai veika- liniame žurnale. “Tauta ir žodis” .VII- tome Kaune, 
lai yra “Vardai taisliniai augimių, atsirandančių au-į!931 metais. Du jo eilėraščiai įdėti “Lietuvių litera- 
gimnyčioj žemaitinėje... Par kunigą Ambroziejų Jur- tūros istorijos chrestomatijoje”, išleistoje T957 metais 
gį Pabrėžą, buvusį koznadiejį ir mokytoją iškalų Kre- i Vilniuje. Vienas jų — “Apie pvįk'ininką”/ ' 
linges surašyti ,„etnose IWI. Kretingoj” ir “Sryje bal/ Wpkinink„ žo(|žiais išreikšta paties autoriaus 
senyvny buluu zemayt, Lotmyyiuu. Par fconega Ain- nuoĮajĮca- 
brozieejo Paabreža soorinktuu. Metusy 1831 — Kre-! 
tingoo”. Abu J darbai svarbūs lingvistiniu pažiū-l 
rili. Be to, yra išlikęs J. Pabrėžos parašyta pa-(

Nieks . man didybės, didžių vyresnybės, 
Kurioms paklepčiai alini jų aštrybes. 
Nėr man ponysfų ir to neniekinu.
Vienok aš linksmas pypkę sau kūrinu.
Sumnenė čysta, niekad nesmūtnijas 
Aną nebijosj kad kils penkūnijos.
Neboju nieko, tabokėlį trindamas, —
Stoviu ątvožniai, pypkę sau kūrindamas.

Iš šių pqsjny matyli, kad, J.Pabrėža buvo vienas iš 
kultūros ir švietimo darbuotojų, kurie nemokėjo

To veikalo mokyklai. Jame plačiau aprašytos Europos valsty-j 
pašyli 1843 melais. Au-J bčsį, apie kitur žemynus žinių duodama mažiau.

oi ' * 't1 n J. Pąorėža rūpinosi ir rašė daugiausia žmonių 
n -i. i I buitiniais reikalais. Jo rankraščiuose žymią dalį ūži- 

į medicinos tematika, bet yra pamokymų ir lapy- 
Į bos,, baldų dažymo, meniško knygų Įrišimo klausi
niais, Didžiausios pagarbos savo krašto žmonių tar-

v pe J^'Į’abrėža yra susilaukęs, kaip liaudies gydyto
jas, dovanai teikęs pagalbą skausmus kenčiantiems

' i vargdieniams, V/y* < '
\ ‘ ' ■ •l^avo indėliu bundančios Lietuvos kultūrai j.
W ?• '•?’ 1 Pabrėža artimas S. Daukantui. .Skirtumas tas, kad S.. ._ , .

Veikalas a * gyvendamas ir dirbdamas Petrapilyje, di- nŲ» kunigo Ambrožiejaus Pabrėžos Nurinktų”.
/ -i- • < P^a|džiumą savo raštų sugebėjo atspausdinti. O J. Pąb-j

, . , ... y A rėža, gyvendamas nuošaliame Lietuvos rajone, neto- L *' ; ' (P&bflfrga)ugalų sistema. Jis J.: Pabrėžos darbas . , ? . . , ’„žiūrini, kai,, „i/maa lK>la,,in, J re'° ,iuraCs savo vert,ngy darby.

■

, lų kultūros ir švietimo darbuotojų, kurie nemokėjo 
j ir nesistengė lenkti prieš didžiūnus galvos, bet dirbo 

usįk/$nčios perkQnijosI 
’ j nukreiptos prieš liaudį spaudžiančius tironus.

i j 1 “Abėcėlinis sąrašas žem&itišktj-lotyniškų termi-

(IS M. ir G.")

Ujžt&l jis garsėjo kaip geras mokytojas ir pamokšli- wiyirt /ąjnj^rn u y
įlinkas, gyvu žodžiu Švietęs žemaičių liaudį. SKAITYKITE < IR PLATINKITE

Pabrėža nu gino savo mintis reiksli ir poezijos a atvy t Tritm’ ,
forma. Vienas jo eilėraščių “Pypkelė” 1890 .’metais .. - *
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DR. R. G. BALUKAS 
akušerija ir MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ chirurgija 
6449 Sou PvlMki Rd. (Crowfortf 

MaJIcal Building), Tel. LU 5-6446 I
P- -ima Ligonius pagal susitwrimą 

Jei neatfiliep-a, sKambnrti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 69S-0S33 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

OK. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

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

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

. Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Vaiandos pagal susitarimą. Jei neat- 
P'ucpia, skambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE 3-5893 •

PR. A. B. Gi^EVECKAS 
G't RYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3^u7 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS1 
optometrisTas 

kalba lietuviškai 
2618 w. 71 St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

VaL agal susuanmą. Uždaryta tree

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vaL vak.
trfišo teleif.; 776-2880 — 

Rezidencijos telef.: 440-5545

SUSIRINKIMU

URŠULĖ JAKUBAITIENĖ

S

I

"Testo vi mano malda kaip smilkalai prieš tave, mano rankų pakė
limas kaip vakaro valgomoji auka".

i

GrafikaVytautas Ignas

Juozas Simokaitis iškeliavo amžinybėn
T^l: TArdr 74.741-1742

Išaušta vėsokas rugsėjo šešio bes ramstis šiame krašte. Jo pa-

ii

galvą,

I

3

te

AMBULANCt 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

r 
c

i
į

I

i liktosios rytas. "Ankstyva. Stasė 1 varde buvo matyti ir girdėti kar
” Simbkaitiehė ankstyva. Ji prieš* tu su tuometiniais veikėjais::

DR. V1T. TAURAS jatidarydama svetainę "Jūra”,
i dar užbėgą išklausyti šventų MiGYDYTOJAS IR -CHIRURGAS

B*nara praktika, specAMOTERŲ ligos. Šių. ' -
vxisas 2oŠ2 west 59th STREET? ri.) Keliolika rnintičių priėš -sep-

- . Tei. PR 8-1223 . ■ . tynias. Simokaitienė ■ grįžta po
OFISO VAL.: jhrmą ahtratL, trečiad. pamaĮdu, jar atidarys langą vy- 
ir penki. 2-4 ir o«8 .vą^vak. Šeštai ro kambafyje. įeina vidun, kai- 
mais. 2^4 vaL popiet ir JdtU laiku

pagal susitarimą. ’ bina vyrą:
— Juozai, pasitaisyk

F.ŠILEIKIS, O. P. . t""-

dažai, ^peciaii pagalba koįomsJ PtTskubd prie lovos artyn. cVy 
(Arch Supports; if-1 t.

2850 West 63rd St, Chicago. 111. 60629 
TaUf.; P Respect 6-5084

I Gėlės visoms progoms 
į BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
Telfonai: PR b-0833 ir PR 8-0834 
Aaujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
The DAISY STdRE 

7918 Southwest Hwy Oak Lawn 
TWI. 499-1318

A. Oiiu, dr. Daužvardžiu ir kt. 
Buvo vienas iš Dariaus — Girė
no paminklo statymo iniciatorių, 
taip pat yra‘buvęs ir “Dirvos” 
redaktorium. Jis -buvo žymiai 
už Juozą vyresnis.

Taip vyresnysis brolis parūpi- ■ 
no Juozui sutartis per -Marshall į 
— Fieldo kompaniją, kur jis 
pats buvo inžinierium. Dėl to 
Juozas dvejus metus atidirbo 
toje kompanijoje, vėliau, -septy- 
niolika metų dirbo vadinamoje 

i ro veidas ¥amus, akys užmerk- i ‘springsinėje”, bet ši užsidarė, 
tos. Patikrina pulsą. Neapčiuo-j Kurį laiką dar dirbo kitose vie
pia. Skubiai .šaukią pirmąją pa-j tose, bet, deja, susirgo sunkia 

Įgalbą. i nugaros liga. Teko operuotis, o.
Deja, per -vėliL Nuvežus ligo-:po operacijos jau fizinio darbo- 

ninėn^’nustatoma: nėra jau Juo‘negalėjo dirbti. Susitarė su sa- 
žb iSimbkaicio... - J į vo . gyvenimo driuige Stase ir ■

Velionis buvo gimęs šakių . Įsigijo jaukią užeigą prie 69-os 
apskrityje prieš 61 — vienerius gatvės — “Jūrą”.

svarus ir malonus patarnavi- '■

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna aparauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
tel. WA 5-8063

Nuo
1914 metųSOPHIE BARČUS

RADIJO šeimos valandos

Visos programos ii W0PA, 
1490 tat A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popiet. Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto. -

Vedėja Aldona Daukus

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

Midland Savings aptar 
Lidija 'taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkes Dėkojame 
lutns už mums parodytą 
pasuikepmą. Mes nore 
lume būti Jums naudingi 
ir Rieuvje

Sąskaitos apdrauVos ild 
$40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 6u6z9

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455

T±i ^98-9400

metus. Atitarnavęs kariuome
nėje, dirbo visą laiką Griškabū-f mas, draugišką ir Šeimyniška 
džio pašte.. Artėjant bolševizmo svetainės nuotaika, vidinis nuo- 
bangai, kartu su daugeliu kitų J- širdumas abieju savininkų pri- 
Įyasitraukė Į Vakarus, 'Vokieti- J traukė .ir svečius, kurie jausda- 
ją. Laikinai apsistojo Fuldoje. tvosi svetainėje lyg ir namie, 
kur, iki išvykimo j Ameriką 19491 Smūgis mylimai ir mylinčiai 
— gegužės 15 dienos, dirbo vie-į žmonai Stasei, taip pat ir abiems 
tos stovykos policijoje. - j sūnums, Raimundui ir Ričardui.

Velionies brolis Bruno savo Įsu še:mo'fiiis. Netikėtas malo- 
laiku yra buvęs didelis lietuvy- naus vyro, tėvo ir senelio išėji- Gyv. Chicago, Illinois

Apdraustas perkraustymas 
ii įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

(Minimum $5.000)

MI accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings, 

paid Quarterly

1 Vrars San nes 
Certificate

Jll
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
PHONE 754-4470

mas amžinybėn, suprantama, • 
daug skausmo suteikė.

Ak, vertėtų prisiminti ir tai, 
kad Velionis svetainėje mokėda-i 
vo prilaikyti savo svečius; nepri j 
leisdavo iki aštresnių žodžių ar( 
bereikalingų ginčŲ, dėl to ir po
kalbiai būdavo nepikti ir šva
rus. ' ■ • į

Bičiuliai ir lankytojai reiškia 
nuoširdžių užuojautą velionies 
šeiniai.

Suvalkiečių Draugijos vakaras įvyks 
šešLtdienį, lapkričio 12 d.. 7 vai. vak. 
Vyčiu salė). 3455 W. 47 cL Veiks 
bufetas, užkandinė, laimės julinys. 

a . Gros .A. Ramonio orkestras. Kviečia-
Bičiulls Jonad daiyvaotL įžanga maža. (Pr.)

. JADVYGA LUKOŠIŪNAS
Pagal tėvus Vaitkutė. Gyv. 124th St ir Archer Ave., Lemont, Illinois.

Mirė 1977 m. lapkričio 10 <L, 12:30 vaL ryto, sulaukusi 68 metų amž- 
Gimusi Lietuvoj, Saulių aps.
Amerikoje išgyveno 27 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Dalia Slėnys, žentas Liudas, brolis Marius 

Katiliškis, 2 seserys Kanadoj — Juzė Žiogienė ir Monika Rimkienė su 
šeimomis, sesuo Bostone — Genutė Mickevičienė su šeima ir kiti 
giminės, draugai bei pažįstami Lietuvoje liko seserys ir kiti giminės.

Priklausė Lietuvių Jūrų Skautijai* Lemonto Lietuvių Lituanistinių 
Mokyklų Mokytojų Tarybai, Lietuvių Dukterų Draugijai ir kitoms 
lietuvių organizacijoms.

šeštadienį' 4-00 vaL p. p. kūnas bus pašarvotas Mažeika-Evans 
koplyčioje, 6845 S. Western Ave., Chicago, HL.

Pirmadienį, lapkričio 14 diena 10:00 vai. ryto bus lydima iš kop
lyčios į šv. P. Marijos Ginimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama. Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Jadvygos Lukosiūnienės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti, jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: duktė, brolis, seserys, giminės.
Laidotuvių direktoriai: Evans ir Sūnūs. Tel. 737-8600.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1977 m., 
lapkričio 9 9:30 vai. ryto mirė .mūsų mylima žmona ir sesuo

Gyv. 1628 S. 50th Ct., Cicero, Illinois
Gimusi Lietuvoj, Alažeikių apskr. Viekšnių valse., Purvėnų kaime.

Amerikoje išgyveno 27 metus
Paliko nuliūdę: vyras Jonas, 2 seserys — Stasė Povilaika, jos . 

vyras. Jonas, ir Agnes Stelingis, 3 broliai — Ambrasas Stelingis. jo 
žmona Elena ir jų dukros Irena ir Danutė, Albertas Stelingis ir Lud- 
vikas Stelingis bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.
- . Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 1410 S. 50th Avė., Cicero 
Illinois. J » .

Šeštadienį, lapkričio 12 dieną 9:00 vai ryto bus lydima iš kop
lyčios į 'Šv.- Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

> ‘AVisi a a. Uršulės Jakubaitienės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

. ; -Nuliūdę lieka:- r-
vyras, seserys, broliai, giminės.

Laidotuvių direktorius Donald Al Petkus. Tel. 863-2108 -

Mirė 1977 m. lapkričio 9 d., 2:25 vai. p. p. sulaukęs 84 metų amž.

Gimęs Lietuvoje, Šiaulių apskr.

Amerikoje išgyveno daug metų.
Paliko nuliūdę: žmona Marian, pagal tėvus Noreik, duktė Elaine 

Xavera Protosevich, jos vyras George, sūnus William Robert, jo žmo
na Helen, anūkai — Judith Burchett, jos vyras William, Dr. Jack 
Preston (Protosevich). Robert. Nancy ir Mark Protosevich, Geoffrey, 
jo žmona Celeste, ir Nadine Yvonne Sebastian, proanūkė Jessica Lynn 
Burchett bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Vietoj gėlių aukoti Shriners Hospital for Crippled Children, 
Misericordia Home for Children arba Illinois Masonic Hospital Labo
ratories

Buvęs 50 metų narys Masonic Order Azure Lodge Nr. 1153 
AF and AM Medinah Temple Scottish Rite, priklausė Lietuvių Crafts
men's Klubui, buvęs komanderis ir amžinas narys Amerikos Legiono 
Darįaus - Girėno Posto Nr. 271, priklausė I. B. E. W. Local 134 ir 
Lithuanian Chamber of Commerce, buvęs direktorius Chicago Savings 
ir Loan Association.

Kūnas pašarvotas Eudeikio, Gaidas - Daimid koplyčioje, 4330 So. 
California Ave.

šeštadienį, lapkričio 12 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš kop
lyčios i Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. William B. Sebastian gimines draugai ir pažąstami nuo
širdžiai kviečiami . dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: 1

žmona, duktė, sūnus, anūkai, proanūkė, giminės.

Laidotuvių direktoriai: Dovydas Gaidas ir Geraldas Daimid.

Tel. 523-0440

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

* < “ Psalmė 141:2.
Baigiant kiekvieną dieną neužmirškime ateiti pas malonės sostą ir 

suvesti savo sąskaitą Viešpačiui, kiek mes pasinaudojome savo progomis 
arba pralenkėme jas, nugalėjome pikta geru arba buvome pikto nugalėti, 
buvome pasišventusiais pasiaukotojais arba savymyliais. Turime dėkoti 
Dievui už jo pagelbingą malonę ir persiprašyti už paklydimus ir nupuoli
mus. Vardan mūsų Eganytojo turime prašyti atleidimo už praėjusios die
nos nepasisekimus ir trūkumus, ir maldauti, pasižadėti ir stengtis būti at
sargesniais ir ištikimesniais, uolesniais ir darbštesniais sekančią dieną.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties77, kurią gausite ne- 
mokamaL Rašykite: _

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

Mažeika E/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

♦ I

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

UDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

IEVAS IR SUNOS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehai S-2i4S-8

U10 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: T Ownhall 3-2108-8

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBUIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Chicago* 
Lietuvių 

Laidotuvių
Direktorių 
Asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LJTUANICA AVENUE. Phone: Y Arda 7-3401

i H i j 
į i

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

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

1

GEORGE F. RUDKINAS
3319 So. LiTUANICA AVE. TeL: YArd« 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) 1

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vilkinis 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, kH. 974-441t

P. J. RIDIKAS
3354 So. HAJLaSTED STREET Phone: YAyrts 7-U11

f _ naujienos, Chicago t, 1Lt----- Friday, November 11, 1977



DAILININKŲ SVAIČIOJIMAI
viai tūkstančiais protestuoja, 
reikalaudami rusus išsinešdinti 
iš Lietuvos, žmonės reikalauda
ma Lietuvai laisvės liepsnose 
skęsta deginasi. Už tikybinio tau 
tinio turinio spausdinius j kace- 
tus grūdami. Bažnyčios pavers
tos sandėliais ir kitokiems rei
kalams naudojamos. Kolchoznin 
kai neša sunkią baudžiauninko 
— vergo naštą. Aišku jiems tai 
gerai žinoma. Bet seniai tiek 
jau nustoję letuviškos savigar-

S. m. spalio 27 d. propagandi
nį ok. Lietuvos Gimtojo krašto 
pirmąjį puslapį puošia iš Ameri
kos į ok. Lietuvą nuvykusių dai
lininkų Vytauto K. Jonyno ir Vik 
toro Višgirdos paveikslu. Rašo, 
kad dalininkas Vizgirda jau tre
čią kartą ok. Lietuvoje lankosi 
(Prieš kurį laiką jo kūriniai ten 
buvo išstatyti). Gi, Vytautas Jo
nynas Gimtojo krašto bendradar
biui Viliui Baltrėnui pasisakė, 
kad šį kartą visą mėnesį ok. Lie
tuvoj išbuvęs ir porina:’. Apkeliajbos pučia į Kremliaus propagan 
vau visą Lietuvą. — Nuo Vii- dinį ruporą ir be gėdos meluoja, 
niaus, Panevėžio, Šiaulių, Šedu
vos,. Palangos, Nidos, Klaipėdos jiems čia Amerikoje dar varg- 
visa Panemune iki Kauno, o čia 
vėl šakiai, K. Naumiestis, Kybar 
tai, Vilkaviškis, Kapsukas, Aly
tus Druskininkai, Varėna, Trakai 
ir Vilnius, o iš Vilniaus dar ligi 
Švenčionėlių ir atgal”. Toliau pa 
sakoj a, kad ok. Lietuvoje matęs 
gerus kelius, žemės ūkyje eletri 
fikacija ir mechanizacija. Žavė
josi kolchozais ir sovchozais, gra 
žiais blizgančia skarda dengtais 
stogais namais. Gražiais kolchoz- 
ninkų baldais. Visi, anot, jo džiau 
giasi laimingu gyvenimu, visi nau 
dojasi kultūrinėmis vertybė
mis. (’rerėjosi dailininkų kūry
biniais laimėjimais. Dailininkai 
turį geriausias darbo sąlygas. 
Jis tų sąlygų pavydįs, bet nuo 
pavydo susilaikąs. Džiaugėsi, 
kad Vilniuje viaetoje iškritusios 
iš sienos plytos, keičiamos nau
jomis.

Tiek daug jis patyręs Ir ma-. 
tęs, gero, ok. Lietuvoje, kad tie
siog reikėtų stebėtis jo tokiu di
deliu pastabumu ir sugebėjimu, 
taip gražiai apibūdinti dabartini 
ok. Lietuvoje gyvenimą. Beskai- 

. tant jo pasakojimus, tiesiog ten 
ka gailėtis, kad Amerikoje gyve 
ni ir vagsti.
; Tokiems neverta nei primin-i 
ti, kad ten iš desparacijos lietu-

Tiesiog nesuprantama, kam

■»' ■

i

ti! Kraustykitės ponuliai, savo 
daiktelius ir kuo greičiausiai 
dumkite į taip jūsų garbinamą 
rusus okupuotą Lietuvą. Keis
ta giria ten gerą gyvenimą, bet 
patys dar vis Amerikoje gyve
na. Mielai Amerika jus išleis, o 
lietuviai laimingos kelionės pa
linkės. ‘ .
žinote, prieš keliolika metų dai 

liniukas Antanas Rukštelė turė
jo Chicago]e savo piešinių paro
dą. Buvo jis išstatęs paveikslą 
pavadintą Judu-Judošiumi. Tą 
patį kuris Kristų už 30 grašių 
pardavė. Spaudoje pasirodė dai 
nininko Vizgirdos protestas, kad 
dail. Rukštelė judui pavaizduoti 
jo veidą panaudojo. Jeigu tai 
teisybė, tai tikrai dailininką 
Rukštelę reikės pranašu pripa
žinti. Stasys Juškėnas

Panamos kanalas 
svarbi ofensyva

Amerikos k o n servatyvie j i 
sluoksniai išvysto stiprią ofen
syva prieš Panamos kanalo ati
davimą Panamai, kurį prez. Car 
teris sutartimi sutiko perleisti 
Panamos diktatoriui marksistui 
Trujilos. Konservatyvieji įrodi
nėja, kad Amerikos didieji ban
kai yra sukišę Panamon 3 bilio-

4030 Archer Ave., , TeL VI 7-1515
Seniausias automobiliu pardavėjas lietuvis 

r L : ‘ k:
- JOT . . .

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos —- urmo kainomis)

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

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

Amerlkoa neturtų deonMlo steigėjus bei Ueturlikoe ipeudoe pirmfi- 
aus ir atliekant b&tlnaa pereUaa lietarybėe IfilHmnl ikel-
Mamas Naujieną patinimo raina.

RAŪJUNOS frrirtal stori Ir keroja wž Uetaree ir aererfto Uetorfą lalnr 
■Mdamoa ir neaidėdaaue į asndėclus sq eknpantali ar ją [rilio-

NAUJIENOS palaike Tiaas Hetorlą dentofcttinea fnpee, Ją bendras Inatita- 
djaa ir remia rlaq Betartą bendruosius darbus bei Ūksint.

NAUJIKUOS atstovauja tyliąja Betariu daugumą Kais perimetima, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampė jas preuumeruotL

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija JnHliejinių metų proga 
delbdama platinimo vijų kreipiasi i visus Bėtuvius pasekti BeturiSkos 
spaudos pirmūnų pavyzAlais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraKo. bet ir visos ifelvijoa, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos’ Žmonių gerovei, tiekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renewBBn. lh<
KMNUOJA: Chlca^efe Ir Kanadofe metame — 00.00, pvsal _ tlLBR, 

trims mėn. — MJ0, rJanam mist $3.06. KHasa JAV rletese matome 
— 124.00, pusal mėty — 514A0, rfanem mėn. — 1250. Užsieniui 
to — $31.00 mėtom*. BusIpažInltmH siunčiama ęavatty irtmtlrawrL

Prašom* naudoti žemiau eauflą atkarpą.

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

ADRESAS

Namai, tam* — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žema — Pardavimui
SEAL ESTATE FOR SALE

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

GERAS NAMAS, dar geresnės pa
jamos: 3 butai ir biznis Brighton 
Parke. Paskubėkite.

ŠIMAITIS REALTY

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

Notary Public 
. Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. TeL 436-7878

"Žilvino Pasaka" Kilimas

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

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

__Ponia P. Urbonas, Rochester 
N. Y., pratęsdama prenumera- ( 
tą, atsiuntė penkinę -Naujienų • 
paramai. Po atsiuntė: Vero
nika [KasparaU-finė iš Radine, 

IWis., Kazė Brazienė iš Oak 
Lawn, Ill., Agnes Maoeikienė iŠ 
Mendon, Mjch-, ir Stasys Vilkas 
iš Detroito. Tos apylinkės tau
tietis užsisakė Naujienas 6 mėn. 
bet pavardės prašė neskelbti. 
Dėkui vjsiejns.

— Petras Blekys iš Marquette 
Parko, Zarasiškių klubo pirmi
ninkas, parėmė Naujienų leidi
mą $5 auka. Tos apylinkės K. 
Ališauskas atsiuntė $3, o J. Ado 
maitis $2. Po $2 atsiuntė Alek
sas Sakalas iš New Britain, 
Conn., ir Kazimieras Balsevičius 
iš Locport, Rl. Dėkui visiems už 
aukas, gerus linkėjimus bei už 
ankstybą prenumeratų pratęsia 

imą. ‘ c ‘
— Vida Jonušienė išrinkta 

Korp! Neo-Lithuania Chicagos 
skyriaus pirmininke, Gražina 
Kasperaitienė — vicepirm., Va- 
Valentina Mažeikienė — kultū
ros reikalams, - Antanas Juod-: 
vaikis — iždininku, ‘ Gintaras 
Valiukėnas — sekr. ,

. — Dr. Arvydas Vanagūnas, 
nūs dolerių ir Panamos valdžia lions for Defense not one baigęs Northwestern universi- 

Tačiau nežiūrint įe(-o Medicinos mokyklą, yra vi-juos lengvapėdiškai iššvaistė, 
dabar neturi galimybės juos grą 
žinti. Jeigu senatas patvirtintų 
prez. Carterio ir Panamos dik
tatoriaus sudarytą sutarti, tai 
Amerika be visų kitų mokėjimų- 
dar papildomai Panamai pom-j 
puotą po 60 milijonų dolerių kas1 
met. Kodėl mes mokesčių mokė
tojai turime bereikalingai mokė 
ti už kažkokias fikcijas 7

Koncervatyvieji sako: “Mil-

for Tribute”. ’ 
į tai Illinois abu senatoriai — 
Stevenson ir Percy balsuos už da 
bartinės prez. Carterio suarty- 
tos sutarties partvirtinimą.

1 J. J-tis

Įvairi apd^auda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam

Pastabos iš namų
Atkelta-įš 2-psk) - : ? . 3

Iš tiesų, .jie vargšai. Buvo už
ėmę Woodlown fr Kenwood apy
linkės, vienų, metų, bėgyje 1,600 
namų degė. Dabar ten namai, 
kaip baidyklės-: aprūkę, be-lan
gu ir be stogų kliūkso.' Rosel an 
das juodiems, broliams apšigyve 
•nūs taip sugriuvo, . kad" dabar 
yra tik lūšnynas, nebetinkanei: 
juodam, nei baltam. Ir taip apy 
linkė po apylinkės, juodiesiems 
broliams apsigyvenus, .veikiai 
lūšnynais buvo paverčiami. Da
bar dar gerame stovyje tebėra 
Marquette park apylinkė, tai

Mūsų skolos
Kaip- National Taxpayers 

Union savo cirkuliarais įrodinė
ja, tai mūsų-federalinė valdžia 
šiuo laiku turi 701 bil. skolos, už 
kurią kiekvieną minutę turi iš
mokėti po 85,000 dolerių nuošim 
čių. Negana .to pastaruoju lai
ku Kongresas leido -f ederalinei 
valdžiai- įsiskolinti iki 752 bili
jonų dolerių. Kiekvienas ameri
kietis,išlyginus šią skolą turi 
ant savų, pečių užsidėjęs $14,020,

: Tačiau dar ‘ne - viskas. Mūsų i 
federalinė- valdžia; -vidaus ir tar 
ptautiniu mastu’-turi - įvairius 
mokėjimus, Įsipareigojimus,’ ga
rantijas, pensijų ir kt. progra
mas,‘ilgalaikius kontraktus ir V 
t., kurie siekia-virš ;7;5trilionų- 
dolerių: šiuo atveju kiekvienas 
amerikietis • yra atsakingas 

$151,660,00 sumai. Tvirtinama^
juodiesiems broliams kojų padai kad bėralinei, valstijų ir mies 

tu valdžioms beatodairiai švais
tantis 5 metų bėgyje tos įsisko- 

I lininių sumos padvigubėsiančios.
* ___ ____ r*_____ L.*

niežti ir skatina maršuoti ir, 
šią apylinkę užimti.

Tikiu, kad neužims, šis senas' Gera yra, kad dabar yra išrasti 
žemaitis ir kiti žemaičiai prie- modernūs ir pajėgus komputė- 
sinsis. Tegul atbulų valdžių vai- riai, kurie įkanda tokias sumas 
dimnkai stengiasi kiek nori, že-, operuoti. Ankstyvesniais laikais 
maičiai nei lietuviai su juodai-1 tokios sumos nebūtų įmanomos 
siais nesimaišys, aplinkos terši- Į skaičiuoti ir visiškai nesusivok 
mo bei namų deginimo meno iš j ta tokioje astronominių skaitine-, 
jų nesimokins. Juozas šmotelis nu jūroje. * J. J-tis

dans ligų specialistas Columi- 
bus ligoninėje. Sekančiais me
tais planuoja grįžti į tą patį uni
versitetą gilinti studijas ir ruoš
tis profesūrai.

— Sol. Birutės Dabšienės dai
nų koncertas bus gruodžio 3 d. 
Los Angeles šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Lapkričio 20 d. 
12:30 vai. ten bus Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo minėjimas.;

— Los Angeles Lietuvių Ope
retės sambūris ruošia scenai 
kompoz. Onos Metrikienės mu
zikinę legendą “Užburtes ‘pa-! 
partis”, sukirrtą' pagal rašyt. Ni-- 
jdlės Jankutesv- Užubaiienės 
“Kūlgrindos” libretą. Operetės 
rėmėjų banketas bus lapkričio 
1 d. Los Angeles Tautiniuose 
namuose. Vietas rezervuoja p. 
Mikienė. , >■.

—Algis Juškėnas iš Evergreen 
Parko apylinkės studijuoja tei
sę Chicago State universitete. 
Jis yra aktyvus studentų veik
loje ir. aktyviai dalyvauja aktui 
ahaįs straipsniais universiteto 
laikraštyje. Praeitą pavasarį jis 
pradėjo dirbti kongresmdtto 
John G. Fary Chicagos įstaigoj. 
Kongresmanas J. G. Fary jtu 
gerai susipažinęs su okup. Lie
tuvos ir lietuvių reikalais.

4243 W. 63 rd Šfc, Chlcag® 
TeL 767-0600.

BEVERLY SHORES, IND. ■
APAUGĘ MEDŽIAIS sklypai ne- 

toli ežero už $6,000 ir daugiau. Rezi
denciniai sklypai prie pat ežero kran
to tik $20,000.

3 MIEGAMŲ Bi-level stiliaus pui
kiausios konstrukcijos rezidencija 
ant US-12 kelio dabar parduodama 
tik už $65,000. Parduokite jį Nacio
naliniam Parkui su 20 m. sutartimi 
gyventi. Gera vieta, tik % mylios 
nuo South Shore stoties

DUNES REAL ESTATE
George Bagnall, tel. (219) 847-4036

VIENOK MARQUETTE PARKAS 
GERIAUSIAS

10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 
Apie $22,000 metiniu pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butu 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 aukštu, 6 kamb., 2 auto 
mūro garažas. Gabios rankos gali pa
čios atnaujinti. Marquette Parke. 
Kaina — $25,000. 4

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

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

REAL ESTATE 
2625. West 71st Street 

Tel. 737-7200 arba 737-8534 /’

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Natny Statyba Ir Remontas

- . ' - ■ ęįiJ į^. 'Ž

HELP WANTED — MAL* 
~ Darbininkę Reikia

BERV1CE MAN for heating, refri
geration, air conditioning. Must be 
experienced in all phases. Respon
sible, person. Call 687-4717 for ap
pointment.

. TECHNIKOS . dantistas ■. ieško' darbo 
savo -specialybėje, 849 West 34- St.

a : Telefonas FR 641257 ,

HELP WANTED — FEMALE
? ą?? -

'>■. ’ PART-TIME
’ - Mondays thru Fridays 9 to 1 
General office. Mature person. Must 
type.' Good with details -

BARBIZON CHICAGO
875 N. Michigan Ave. 

642-2667
Call Miss Ryan between 1—3 P. M.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENg

2608 We«t *>9th SL, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Oldalls Mslrinklmas p»r»» rOžlot įvairiu praidą.

MAISTAS Ii EUROPOS BANDELIŲ.

Q SlumMw

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

13C1 W. St„ Chicana, III. <0427. — Tol. WA S-Ž7Ž7 
W3 So. Hatetod Chka«o, HL 40WE. — ToL 1M-SME

LIETUVOS AIDAI
Q Vajaus proga prašau siųsti N»njieuas dvi savaites susipaJd- 

nimui nemokamai ir be jokftj Jsiperelgojlmą.

PAVARDE IR VARDAS ________

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

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

Telef. - 778-5374
j

ELECTROS ĮRENGIMAI, 4;/ 
n PATAISYMAI

Turiu- ChicėRos leidimą.
Dirbu Jr užmiesčiuose /"flteit,. ga
rantuotai Ir sįSringal "' 
- KLAUDIJUS" PUMPUTIS' į 'T

435® So. Washtenaw Avi,' - 
Tel. 927-3559

■ !■ I . !■■■■—

«ž—B0 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai S9B pusmačlirf ^automobilio 

Uablllty apdraudimu ponrinlr.kamt
• ; ■ Kreiptis

4445 Sa. ASHLAND AVĖ. 
' 5234775 M

♦ Chicagos Anglijos - Britai 
nijos klubo metinis susirinki
mas įvyks š. m. lapkričio 13 d. 
2 vai. p. p. Vyčių salėje. Bus 
renkama nauja valdyba. Visi 
nariai prašomi susirinkime da
lyvausi. Klubą valdyba

LENGVAS ASSEMBLY LINE
DARBAS

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
T»te»4 REpublIc 7-1941

— VFW 9115 postas, savuose 
namuose, 1434 So. 49 Court, Ci
cero, Ill., lapkričio 12 d. nuo 6 
vai. vak. už 2 dol. 50 c. ruošia 
kalakutienos pietus ir visus lie
tuvius kviečia atsilankyti.

Lengvas surinkimo ir montavimo 
darbas. Industriniai bonusai. Nuor 
latinis darbas modernioje dirbtuvėje. 
Duodama gydymo ir gyvybės apdrau- 
da. Patyrimas nėra reikalingas, mes 
jus išmokysime. Nebūtina kalbėti 
angliškai. Kreiptis asmeniškai.
MARVEL ELECTRIC CORP.

3425 No. Ashland Avė.

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. MaplawaocL Tai. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, flmlnly 
BPcviatimal, pildomi pillatyMs pra- 
tymai ir kitokį blankai

RENTING IN GENERAL 
Nu t n«i

♦ 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

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

INTERSPACE 
CONSTRUCTION CO,

Tel. 238-5555.
Jei norite kalbėti lietuviškai, 
tai šaukite Antaną, tel. 434-1094.

ma

IŠNUOMOJAMAS Ciceroje naujas 
4 kamb., pirmame aukšte, su šildi- 
mu, butas, suaugusiems arba pensi
ninkams. Teirautis tel. 652-5121.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archar Ava 

Chicago, HL 6OW. Tat YA 7-59BC

BEST THINGS IN LIFE

Didžiausios kailiu

l&S North Wabub

(įatalgoa) b 
677-8-09

(buto)

|j>ll Frank. Zapoll*

pasirinkimas
>** rianlnteU

Chiaųo>

NORMANĄ
BURŠTON

STATI lAtM

cosy* w.T5fT> st. jSk 

GA 4-S454 iNfuiANtf
X_ ____ *

btat* Farm life Insurance Company

Only you

BE 
•CAREFUL!

jPr.), | - maimmmoa OMCAM A AL'>— Friday, Navambar 11, 1977




