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RODEO, Calif. — Union Oil

MASKVA, Rusija. — Atva
žiavę specialistai vakar tykiai 
nukėlė anteną nuo JAV ambasa
dos stogo. Septyniolikos metru 
aukščio antena ir toliau leido 
mikrobangomis spindulius j am 
basadą. Technikai apžiūrėjo visą 
namą ir priėjo išvados, kad ru
sai ir toliau tebesiunčia mikro
bangas j ambasadą. Aškiai buvo 
nustatyta rusai naudojo antte- 
na mikrobangoms siųsti. Tos ban 
gos ėjo ambasadoriaus telefonu.

kiu, o rūkalų fabrikai nespėjai 
gaminti “nusmalintų" cigare-^ 
čių, Prieš 10 metų tik 2 nuo
šimčiai reikalavo cigarečių1 su 
mažiausiai smalos, o šiuo me
lu tokiu reikalavimų jau siekia 
25 nuošimčius.

no dykumoje, Hara srityje įvy
ko keli stipresni mūšiai su Etio 
pijos karo jėgomis. Somaliečiams 
pavyko išnaikinti kelis Etiopijos 
dalinius, bandžiusius užimti so
maliečių laikomas pozicijas. Ne
laisvėn paimti etiopiečiai ir ku
biečiai pasakoja, kad j Ogadeno 
frontą jau permesta 15,000 ku
biečių, kurie bandys atimti iš 
somaliečių išlaisvintas Ogadeno 
pozicijas.

Kubiečiai jau w i

Kovoja Ogadene
MOGADISKAS, Somalija. -

Somalijos karo vadovybė prane

Teroristai gali 
žudyti zmpniy mases

Nusižudę Mao 
Cetungo giminaitis

Hongkongas, Britų kolonija. 
Iš Kinijos atėjusios žinios,pa
skelbtos vietos laikrštyje, prane 
ša, kad Kinijoje-nusižudė Mao 
Cetungo giminaitis Mai Jinhsin. 
Savo laiku jis priklausė vadina
mai keturių gėngei, kurią pas
merkė paskutinis komunistų par 
tijos kongresas, o polcija vieną 
po kito gaudo ir traukia teisman. 
Giminaitis nenorėjo būti siun
tas ir tardomas, todėl ir nusižii-

Hara srityje Somalijos parti
zanai, įsiveržė priešų užnuga
rio,-paėmė nelaisvėn kelis Ku
bos kareivius. Tardymas paro
dė, kad dabartiniu metu Etiopi
joje jau yra 15,000 Castro karių 
kurie jau pradeda rodytis fron
tuose. Kubos kariai yra drąses
ni, jie moka geriau vartoti Ru
sijoje gamintus ginklus. Soma
lijos vyriausybė tuojau nutarė 
nutraukti visus diplomatinius 
santykius su Kuba, o šios šalies 
diplomatams ir konsulatų tar
nautojams įsakė išsikraustyti 
per 48 valandas. Prezidentas Bar 
re nenori, kad Kubos ambasados 
tarnautojai šnipinėtų ir praneši 
nėtų viską Etiopijos vyriausybei.

Prezdento Barre Įsakymas taip 
pat liepia sovietų valdžiai iš
kraustyti iš Somalijos visus so
vietų patarėjus. Anksšiau rusai 
čia buvo gana veiklūs, užmezgė 
daug pažinčių, bet dabar pasi
keitus sovietų politikai, sovietų 
(patarėjai Somalijoje visai ne

gu. Šiendien Vakarų Berlyne 
kiekvienas trečias naujagimis 
turkų priemaišų. Patys turkai 
turi dideles šeimas, augina daug 
yaikus-- vokietaitės, kuroms po 
augina vokietaitės,, kurioms po 
karo buvo-sunku rasti vyrų-vo- 

to, turkai gyvena ke 
liose apylinkėse. Turkai reikalau 
ja, kad jų vaikams būtų įsteig
tos turkiškos mokyklos. Vaikai 
kalba turkiškai, pradžios mokyk 
loję jiems labai sunku suprasti 
vokiškai. Jeigu turkai atliko vo
kiečiams pačius sunkiausius ka
ro meto laužo valymo darbus, 
tai vokiečiai privalo duoti jiems 
bent turkus mokytojus.

siruošusi perimti 
kai gaisrininkų 
pradės visuotinį streiką. Apie 
10,000 karių ir kt. savanorių pa
skubomis apmokyti ugniage 
šių - gaisrų gęsinimo meno. 
Tai 10,000 gęsintojų armijai į 
talką prižadėjo 900 gaisrų gę
sinimo specialistų iš laivyno 
ir aviacijos.

— Kinijos vyriausybė leido 
pakelti atlyginimą milijonuo dar 
bininkų, gaunančių labai mažas 
algas.

WASHINGTON, D. C. — Irano šachas Pahlevi, prieš -atvyk- 
amas į Washingtona, pareiškė, kad jis nesirengia kelti įvairių de
galų rūšių kainų, šių metų pradžioje jo atstovas, dabartinis.. Iria.-, 
no premjeras, pareiškė, kad Iranas vienas kels kainas, jeigu kitos 
arabų valstybės degalų kainų nekels. Dabar aiškėja; kad-Iranas 
to nedarys, šachas mato, kad amerikiečiai ir kitos valstybės per
ka degalų Saudi Arabijoje r kitose’valstybėse, bet ne Irano, kur 
degalai yra patys brangiausieji.
šachas nori artimesnių ryšių
Iš padarytų pareiškimų maty-: 

ti, kad Irano šachas Amerikoje 
nori siekti artimesnių .ryšių. Jam 
labai nepatiko kongreso nutari
mas neparduoti elektroninių sie
noms saugoti priemonių, kad jos 
nepatektų į. komunistų rankas, 
šachas yra įsitikinęs, jo pasienio 
sargai saugos valstybines paslap 
tis taip, kaip jas saugojo ameri
kiečiai Maskvos ambasadoje. 
Joks sovietų generolas prie jų 
nepriėjo, šachas yra pasiruošęs 
užsakyti daugiau naujų ginklų, 
bet jis nori, kad amerikiečiai 
juo pasitikėtų.

Ar Britanija išvengs i 
gaisrininkų streiko?

LONDONAS.— Britanija vi- 
sekmadienio naktį buvo pa- 

ugiagesybą, 
organizacijos

— Amerikiečiai ruošia grupę 
I žmonių lėktuvų grobikams su- 
’ valdyti. Amerikiečiai nori, kad 

. ... ? grobikai būtu taip sklandžiai nu
šaltas, vėjuo as ginkluoti, kaip vokiečiai nugink
Saulė teka 6:34, leidžiasi 4:34 - lavo grobikus Somalijoje.

Etiopijos karo taryba atleido pulk. Anafu 
Abate, pulk. Mengistų artimiausią bendradarbi 
NAIROBI, Kenija. — Iš Somalijos ateinančios žinios sako, 

■kad Somalijos prezidentas, vykdydamas ministerių kabineto nu
tarimą. įsakė Sovietų Sąjungai tuojau iškraustyti iš Somalijos vi
sas sovietų i:aro jėgų ar tariamų mokslininkų karo bazes. Tame 
skaičiuje yra ir sovietų karo laivyno bazė, iš kurios sovietų ato
mo energija varomi karo laivai plaukia į Indijos vandenyną. Pre
zidentas Barre pranešė sovietų valdžiai, kad Somalija nutraukia 
vadinamą draugingume sutartį, nes sovietų valdžia yra nedrau
ginga Somalija i.

DEGALŲ OTŲ
labai iškilmingai sutiktas, 

pagerbtas ir skaitomas sąjungininku

Maskvoj nuėmė JA^ 
ambasados antena

du arčiausiai buvusius tankus, 
kiekvieną po 49.000 statinių 
aliejaus. Bomba rasta padėta 
ant vieno tanko vožtuvų ir apa 
čioje padėtos ir padengtos bon 

kompanijos refinerijoj pikta--kos su degančiu skysčiu. Bom- 
dariai bandė susprogdinti bom bą laiku pastebėta ir išmon- 

Onrėdami“ -priplėšti-1 uotą.

džiaus'-iii sovietų laivyno bazė 
buvo Kilimato uoste. Kiekvienas 
rusas bus priverstas išsikraus- 
tyt iš Kilimato, o įrengimai at
duoti Somalijai.

ADIS ABARA. Etiopija. Etio 
pijos karo taryba apsvarsčiusi 
Egadeno fronto reikalus, nutarė 
tuojau atleisti pulk. Anafu Aba
te, nes jis nepajėgė tinkamai pa
sipriešinti somaliečiams. Dau
gelis stebisi tokiu tarybos žings 
iu, nes pulk. Abate buvo ištiki
miausias pulk. Megistru bendra
darbis ir pritarė visoms jo aven 
turoms. Dabar etiopiečiai gavo 
sovietų ginklus, bet nepajėgia, 
kovos lauke tinkamai pasiprie
šinti.

Turkai kelia problemą 
berlyniečiams

BERLYNAS, VokLtra -

Ingridė Schubert paliko raštą,’ 
kuriame sako, kad ji buvusi Rau : 
donosios Armijos kariaunos na-; 
rys, Ji buvo įsitikinusi, kąd tik- ; 
tai griežto teroro priemonėmis! 
galima priversti Vokietijos vy-‘ 
riausybę ryžtis imtis griežtų prie:

. mbnių. Prieš pasikardama tavu- 
si medicinos studentė parašė ral

Illinojuje 2,980 svetimšalių pa 
gal Papildomą Apsaugos Pa ja 
mų programą gauna $4.5 mili
jonus, Karfornijoje 12,027 sve- 
Unšalių gauna kasmet $31.6j 
mil.} Floridoje 12.342 gauna j 
$19.5 milijonus; New Yorke 
6,444 gauna $11.3 milijonų ir 
New Jersey 3,718 svetimšaliai 
gauna $5.4 milijonus.

Sen. Percy pasakė, kad jis 
reikalaus svetimšalius įtrauk-< 
lj į SSI programą tik po 5 me
tu išgyvenimo JAV-se.
Tose 5 valstijose kokie 37,000 

svetimšalių naudojasi SSI (Sir 
piemental Security Income) 
programą.

Alininkai apskaičiuoja, kad neto
limoje ateityje teroristai, jeigu 
nebus suvaldyti, gali panaudoti 

j masines žmonių ‘ “žudynes savo- 
tiksįams atsiekti. Jiems gali bū 

, tį prieinamos masinės žudymo 
: priėmdhesT ^Mokslininkai mano, 
kad - teroristai gali prieiti prie 
atomo energijos priemonių, bet 

’jie taip pat gali prieiti ir prie 
biologinių naikinimo priemonių. J 

: Kongresas .. turėtų parūpinti j 
tikslias apsaugos priemones, kad Į 

; į teroristų rankas nepakliūtų! 
' tokios galingos priemonės masė 
mis'naikinti. ■ -- *

Svetimšaliai išnaudoja 
JAV labdarą

WASHINGTON. — Senato
rius Percy (R-Ill) paskelbė 
federalinio tyrinėjimo' duome 
nis, kurie rodo, kad JAV mo
kesčių mokėtojams labdaros iš: 
naudojimą iš svetimšalių pu
sės tk penkiose valstijose kas
met kaštuoja po 72 miljonus 
doleriu.
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Žmonės kurie prieš beveik 8 
tmetus įsteigė Žemės Dieną, • o 
r žemės, diena išgelbėjo nuo išnai 
Lkinimo.. baffalo, banginį, ir Št. 
t Barbarą nuo -išsil ėjusio aliejaus; 
Į užteršimo Pacifiko vandens -Ka-. 
’..liforai jos paplūdimiuose. Škoti
ją nuo gresusios didelės katas- 

: tropos kasyklose ir bemažko ne
sutirpusios Permi branduolinės 
jėgainės... -Dabar steigiama Sau 
lės Diena pradės veikti nuo ge
gužės 3 dienos saulėtekio Cadil
lac kalne Akadijos national, 
parke, Maine valstijoje, kur ryt 
mečiais pirmiau negu kur kitur 
pasirodo tekančios saulės pirma
sis spindulys.

Illinois senatorius Charles H. 
Percy ruošia rezoliuciją, kuri 
bus pateikta* Kongresui. Saulės 
garbei senatorius Percy pasakė:

“Saulė teka ir leidžiasi kiek
vieną dieną per bilijonus metų 
atnešdama energiją iki visų na
mų slenksčio arba palikdama ant 
stegų. Ji net teršio oro, žemės nei 
vandens ir joks teroristas, gro
bikas nei kokia internacionalinė 
organizacija negali neleisti sau 
lės energijai mums pasiekti”

Rūkoriai1 nemėgsta smalos
NEW YORK — Rūkoriai, ku

rie nori rūkyti ir sveiki būti,1 bereikalingi. Somalijos prezi- 
pradėjo masėmis pirkti cigareĮdentas sakė rusams iškraustyti 
tęs su komažiausiu smalos kie{ięaro bazes, bet jis nekalba apie

visišką santykių nutraukimą, 
tuo tarpu santykiai su Kuba vi
sai nutraukti. Kubos diplomatai 
dėjosi draugingai nusiteikę, o tuo 
pačiu gerai ginkluoti Kubos dali
niai siunčiami į Ogadeno dyku
mų kovas.

Dabartoniu metu Somalijoje 
yra 6,000 sovietų patarėjų. Jie 
ėjo įvairias pareigas, bet kiek
viena rišosi su Somalijos karo j ė 
gomis. Jų tarpe buvo keliasde
šimt techniškų patarėjų, o kiti 
buvo tiktai sovietų ambasados 
tarnautojai. Pastarųjų skaičius 
taip pat' labai didelis, gįįį di-

000 ugniagesių.
— Uostų darbininkų unija ap 

svarstė naują kontraktą ir nuta
rė jį pasirašyti. Jis galios 3 me-

Izraelio kariuomenėje 
daug motery

JERUZALĖ, Izraelis. — Izraė 
lio parlamentas įvedė karo tar
nybą visiems jauniems vyrams 
ir moterims. Pasirodo, kad mo
terys gali būti tokios pat geros 
kovos lauke, kap ir vyrai. Izrąe 
lio karo vadai įtikina kiekviena 
jauną mergaitę, kad ji privalo 
pasitikėti savimi ir kartu su vy
rais ginti kraštą. Pradžioje tik
tai vyrai ėmė šautuvą į rankas, 
bet dabar ir Izraelio jaunos mo
teryse apmiokomos, kaip naudoti 
šautuvą ir kulkosvaidį karo lau-

VOKIEČIŲ KALĖJIME PASIKORĖ DAR 
TERORISTĖ

Vokiečių policija informuota apie kiekvieną 
veiklesnį Vokietijos teroristą

-BONA, Vokietija. — Igrida Schubert, medicinos mokslų 
nebaiggusi vokietaitė, nusivylusi teroristų vedamu darbu ir 
visokiu grobikų sunaikinimu Mogadisko aerodrome, nusiminimo 
buvo apimta pasikorė. Netoli Miuncheno esančiame Stadgtheim 
’calėjime sargas rado josios lavoną.
Vokiečių ekspertai padarė skro 

dimą ir nustatė, kad ji pasikorė. 
Niekas būtų negalėjęs jos apsau 
goti ar jos sulaikyti nuo savižu
dybės. Tai ketvirtoji vokiečių 
teroriste, kalėjime atėmusi sau 
gyvybę. Panašiai pasikorė ir jo
sio^ draugė Gudrume.

Ji priklausė Raudonosos
Armijos kariaunai

tikinusi, ka Vokietijos teroristai 
misi vylė. Jie tikėjosi išvystjrti 
smarkų visuomeninį judėjimą, 
bet jiems nepasisekė; Vokieti
jos vyriausybė, nuginkluodama 
teroristus. Mogadisko aerodrome; 
tai įrodė.

Nevykusiai bandė ■<- ; 
apiplėšti banką

Ingridą Schubert buvo nuteis
ta 12 metų kalėjimo. Ji, kartu, 
su Bader — Meihoff . dalyviais; 
bandė apiplėšti banką, bet ji 
įkliuvo. Jai buvo suruoštas teis
mas ir nuteista už šį kriminalinį 
nusikaltimą 12 metų kalėjimo. 
Teismui ji pareiškė, kad pinigų 
siekė ne sau,'bet politiniam Rau 
donosios Armijos darbut Moga
disko aerodrome nušauti vokie
čiai teroristai policijai davė įn- 
formacijos apie kitus teroristus. 
Dabar policija išgaudė ne tik 
Olandijoje pasislėpusius vokie
čius teroristus, bet juos gaudo fr 
pačioje Vokietijoj.

NUŽUDĖ SAVO ŽMONĄ 
ir SUŽEIDĖ 2 POLICININKUS

WAUKEGAN.—Sekmadieoį 
įvykusiame susišaudyme du’ 
policininkai bandė areštuoti 
veną vyrą, kaltinamą nužu
džius savo žmoną. Piktadarys; 
norėdamas pabėgti, policijos 
įkandn vejamas dideliu grei
čiu pravažiavo per visą Wau- 
keganą, Ziono miestelį ir Win 
tbrop Harbor, kur pagaliau bu 
vo sugautas ir areštuotas. Bet 
policija kolkas neduoda spau
dai jokių žinių. j .

Przidentas nujautė 
sovietų pavojų

Paskutinės savo kelionės į Mas 
kva metu Somalijos prezidentas
Barre jau nujautė,. Maskvoje! Tuojau po karo Vakarų Vokie- 
•pradėjo pūsti kiti vėjai. Prezi- tijai reikėjo darbininkų. Pirmiau 
dentas buvo kitaip priimtas, o šia čia privažiavo turkų. Jie bu- 
jo prašymai parduoti daugiau; vo geri darbininkai ir Vakaru 
amunicijos turimiems ginklams Vokietijoje pasidarė daug drau- 
buvo atmesti. Somalija naudojo 
Sovietų Sąjungoj gamintus gin
klus. Sovietų Sąjungos vadų pa- 
tarmai buvo naudingi Etiopijos 
diktatorių grupei, o ne Somali
jos laisvės siekiančiai vyriausy- 
įbėL- Praeitą savaitgalį • Hara 
[srityje vyko smarkūs- susirėmi- [kiečiu 
mai su Etiopijos karo jėgomis. 
Paaiškėjo, kad. Adis Abatas vy 
riausybės kariai jau 'turi nau
jų ginklų ir drąsiau priešinasi 
Somalijos partizanams.
• • : Paėmė nelaisvėn

Kubos instruktorius
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME 
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. •

ŠEIMA — ŽMONIŠKUMO ŠALTINIS
Liaukimės dejuoti dėl blogio apie mus: pradėkime 

tvarkytis šeimose — tada tvarkysis aplinka.
Gyvenimo tiesa

Žeimoje žr??gus išmoksta bū- bar — jausmais neišsivysčiusie- 
ti sve kas ar ligonis viskas jį gamina gausiausiai mūsų tar
pi įklauso nuo tėvų tvarkingu-'pc pasirenškiančią negerovę: 
mo. ligiaus.ai z.mogus pralei-;asmenybe sumenkusius žmones, 
dzia lamo šeimoje jaunose die-l() galėtų labai gerai išauklėti 

kada žmogaus galvosenai asmenybe sveikus žmones- Gai-nose, 
esti formuojama, šeimoje vy
rauja autoritetingumas nuo pat 
pirmųjų žmogaus amžiaus die
nų. lodei nėra kito taip Įtakin
go veiksnio žmogaus asmenybės 
formavime kaip šeimoje gyve
nimas. V^kas priklauso nuo 
tėvų sveikatos, ypač jų jausmi
nės pusiausvyros- Mat, šeima 
gali žmogų žmoginti, o taip pat 
ir gyvulinti. Nelaimė, kad dau
guma šeimų neatlieka savų pa
reigų. Iš čia turime gausybę gy
vuliškų asmenų mūsų tarpe. 
Nekaltinkime nei Dievo, nei šė
tono — mes patys esame kalti 
dėl blogio taip gausiai siaučian
čio apie mus. Bloga, kad mes 
taip svarbioms pareigoms nerei
kalaujame pasirengimo. Dabar 
tuokiasi nesubrendėliai — taip 
nesubrendusius sava asmenybe 
vaikus jie tepajėgia auginti. 
Niekas dabar nepaveda tilto sta
tyti ne inžinieriui. O daug svar 
besniam darbui — žmogaus iš- 
auginimui mes neskiriame rei
kiamo dėmesio. Vien tik lytiš
kai subrendus, o asmenybe dar 
i žmogų nepanašiam mes lei
džiame tuoktis, kurti šeimas ir 
vaiku susilaukti. Nieko gero o

organizuoti pagalbą jausmais 
pastipusiems. Visi, mat, užsiėmę 
savos kišenės storinimu. Štai, 
keletas blogybių dabar vyrau
jančių šeimose ir sirgdinančių 
vaikus.
Nusiminimo nuotaikos žudo 

žmoguje žmoniškumą
Asmenybe pasilpusieji žudo 

džiaugsmingas nuotaikas šeimo 
je. Tokiose šeimose vyrauja vi-į 
siems dalykams prislėgta nuo
taika, nusiminimas .— “Kam 
mums čia rengtis šiandien iš- 
vykon — piknikan — vis vien 
lynos, o jei ne — tai uodai mus 
sukandžios” Tokiose šeimose 
džiaugsmo pumpuras nugnybia- 
mas dar jam i žiedą neišsivys
čius. Duokim Onutę, ji kilusi 
iš tokios šeimos, kurioje niūru
mas nuolat vyravo. Kaip ir 
visi kiti jos šeimos nariai bei se
nuoliai, Onutė neturėjo nei žė
rėjimo nei žavesio. Jos šeima 
nesuteikė jai savybių, kad j- 
butų mėgiama — populiari mo
kykloje.

Tiek moksleiviai, tiek moky
tojai nekreipė į ją dėmesio ne 
dėl to, kad jie jos nemėgtų, bet

'Ivos 40 metų sulaukusi Onutė 
i jau buvo keturis kartus operuo
ta įskaitant ir dėl operacijos ap
turėtą g^*venimo permainą.

Nė kuo nesiskyrė nuo Onutės 
I motinos ir jos tėvas. Jis juoko 
nesuprato ir į viską žiūrėjo iš 
blogosios pusės. Mat, jis augo 
paniurusioje šeimoje. Matyt, 
nuo neatmenamų laikų tokios 
šeimos dagyveno iki mūsų lai
kų: viskas joms negerai, visur 
ioins juoda, tamsu, liguista, 
uloga. lokio vyro žmona kaip 
per dūmus prisimena, kad jis 
jai meilų žodį tarė (pirmomis 
dienomis po jų vestuvių — bet 
ir taip ji nesanti tikra apie ju
dviejų turėtas geras nuotaikas 
kada nors.
Matom, kad paniurusioje šei

moje auga save niekais paverčią 
vaikai. Tokie jie ne tik patys 
kenčia, bet ir kitus kankina vi
sai be jokio reikalo. Nuotaika 
gera tokiems yra geriausi 
vaistas. Bet iš kur turėsi gerą 
nuotaiką, kad esi išauklėtas į 
viską žiūrėti pro tamsius aki
nius. O gy venimas yra taip gra
žus asmenybe tikru žmogum ta- 
pusiajam mūsiškiui, kad jis ne
atsidžiaugia kitam gerą dary
damas ir 
geriausiai

Kitų 
savų

Kritikuojančios nuotaikos 
moję irgi augina vaikus nesvei
kais jausmais. Tokios šeimos 
kritikuoja — peikia kiekvieną. 
Paprastai, tėvas "pradeda visus 
kritikuoti. Ji paseka kiti šeimos 
nariai — ir taip visa šeima tik 
ir gyvena, kaip žmonės sako, iš 
kitų peikimo — kritikavimo. Jie 
vieni kitus kaltina, kad nesuval
do nervų. Tikrumoje, kiekvie
nas tokios šeimos narys palei
džia savų nervų vadeles kitų pei 
kimui. /

• - . J -

Duokim tokią Katriute. Jos 
nelaimė, kad ji gimė virš mi
nėtai visus kritikuojančioje šei
moje.. Kai ji augo, aišku, ji bu
vo veidrodis šeimos kritiškų duot- 
taikų ir ji n išsinešė f savas-June- 
liškas nuotaikas-^“ mokyklon-;.

<1

Augius 
i

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
(Tęsinvn)

*

I 7- Priešrinkiminis maskaradas.
i I * * * ’ "V * *

į Vis garsiau šūkis: tegyvuoją sovietų Lietuva — 
13-oji sovietų respublika. Kompartijos atsišaukimas su

J lozungais tegyvuoja 13-oji Soc. Respublika. Trejopos 
nuotaikos priešrinkiminiuose mitinguostautinės, pro-

. . . ......................................... ZZZ. • i- __________ r

Grafika

nelauktina iš tokios mūsų elgse-Jkad ji buvo viskam neigiama: 
nos. Nieko nepataiso bažnyčioje 
sutuokinias dviejų neurotikų.
Ju ateitis — skirvbos. Tokiu' 
vaiku ateitis — kriminalistų gy
venimas. Taip ir einame nie
kais, nežiūrint kai kurių pavir
šutiniškų pastangų. Blogiausia,1 
kad visi tie, kurių pareiga1 ;ug- 
dy^r žrrfoguje žmogų, jie mano
mai parsidavę, visai neatlieka 
savų pareigų, nors surenka di
desnę dali žmogaus pajamų. 
Turim tvarkytis šiuose reikaluo
se, kitaip mes visi išvirsime neu- 
rotikais netolimoje ateityje.

Pas gydytojus lankosi daugy
bė-žmonių vien jausmais nesu-

negerume 
prislėgtos

nusiteikusi — todėl visi kiti pro 
ją praeidavo nematom. Jos nie
kas nekvietė į namus prie sa
vu vaikų, nes ji visus niūriai 
.nuteikdavo. Onutės, mama ir- 
'gi nekvietė kitų vaikų į savo na
mus, ries ji buvo .surukusi, ne
kentė džiaugsmo. Ji nesirūpint 
sava sveikata — -taip niūriai i 
save ėjnė žiūrėti ir Onutė. Jau 
trylikos metų sulaukusi, ji bu
vo tikras ligų puodas--.— hypo- 
chopdrikė. Ji buvo pilna bai
mės dėl kiekvieno 
apturėto-dėl savo
nuotaikos. Galų gale ji pradėjo 
labiausiai rūpintis apie savo ta- 

brendusių ir dėl to Įvairiausio-Iriainą sveikatos stoką. Nuolat 
rijai kas nors skaudėdavo. Vos 

visoje rytais iš lovos išsiritus, ji sa- 
mūsų visuomenėje yra tas josi vęį klausdavo — “Kas man šian- 
asmenybe — jausmais neišsi- 
vystymas Į tikrus žmones. Jau 
iš mažens netvarkingose šeimo
se vaikai įgauna jausmines Įtani 
pas, bet tokie nesveikuoliai. la
pę šeimos gaivomis, gamina to-1 nuolat didinamas jos motinos 
liau tokiu nesverkuolius. Taip (— pastaroji nuolat Įtaigojo Onu 
buvo anksčiau, taip yra ir da- fę kuo nors negaluojant. Už ta

mis negerovėmis negaluojančių.
Tai gausiasia negerovė

(iien yra negero?” Vėlesniame 
savo’amžiuje ji nė vienų metų 
nepraleisdavo neatsigulus ligo
ninėn. Onutės liguistas Įsivaiz
davimas savo menkumo buvo.

V ■
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sovietinės, oficialiosios (“Liaudies vyriausybės”).
8. Tūkstančiai mitingų — milžiniškas spaudimas ei

ti balsuoti. .
Švietimo ministerio aplinkraštis mokytojams dėl 

rinkimų. Kas išryškėjo per mitingus: a) kas nebalsuos 
— liaudies priešas, b) pastangos sudaryti įspūdį, kad 
kraštas laukia rinkimų, c) visuotitiis nutylėjimas “L. 
Seimo” uždaivnių, d) nežiūrint grėsmės iri teroro vals
tybingumo prasiveržimai, c j kovos su “liaudies priešais’ 
sugriežtinimas. Balsavimo dienai-artėjantįkarščio 
didinimas: liepos 11 d. darbininkų — ūkininkų susirin
kimas, ministerių kalbos, LKP kalba, kad ji vadovauja 
DLS. -

9. Raminantieji reiškiniai.
Paleckio— Kalinino apsikeitimas sveikinimo tele

gramomis- Fin. Min. pareiškimas,, kad nebus keičiama 
iš esmės ūkio struktūra, kad litas pasilieka.

10. Ministerių kalbos rinkimų išvakarėse. Kariuo
menės vado gen. žemaičio įsakymas kariuomenei, gy
ventojų raginimas puošti namus. Paleckio kalba per ra
diją rinkimų dieną.

11. “Liaudies priešų” likvidacija.
Liepos 11 d. nakties masiniai areštai.
12. Balsavimas.
Balsavimo dieną reportažai spaudoje: salėje grojo 

orkestras ir miestiečiai balsavo. Įmonės savo darbinin
kus vežė sunkvežimiais. Skraidančios komisijos važinė
jo po prieglaudas ir ligonines. Rinkimų pratęsimas. Vyr- 
Rinkimų Komisijos pranešimas, kad šovinistiniai gaiva
lai rinkimų būstinėse meta žemėn korteles.

13. Balsavimo rezultatai. ’
Kas juos' lėmė? Privalomas balsavimas, grasinimai, 

rinkimų komisijų manipuliacijos,-nebuvimas rinkikų są
rašų, balsavimas ad hoc duotais pažymėjimais, bals j 
skaičiavimas be jokios kontrolės. Balsavimo duomenys. 
Tai-ptautinės spaudos atsiliepimai apie balsavimą. /'

tikrumoje ji buvo normalaus 
proto, bet jai buvo įkalbėtas 

nelaimingai 
užaugusi, ji ištekėjo už pana
šiai auginto vyro — jis irgi buvo 
įgavęs savo šeimoje menkumo 
jausmą. Kai Elenutė susilaukė 
pirmgimio — ji nepajėgė jo rei
kiamai auginti. Ji nesugebėjo 
tinkamai šeimininkauti.

Visas jos gyvenimas buvo 
nuolatinis vargas. Ji sirguliavo 
nuo mažens — ir dabar tebesir- 
guliuoja. Ir visai be reikalo: jei 
žmonės žinotų ir reikiamai tvar
kytus! su savais jausmais šei
mose, jie negamintą tokią jaus
mais paliegėlių. Tad visiems

kas tvarkoje. .Tada senoji gai
lestingoji sesuo varė savo: — 
•‘žinai, kartais gydytojai nepa-Į kvailumas. Taip 
sako visko, ką Jie turėtų pasa
kyti...” ' 
ji molina ėųiė jaustis blogai, 
pati nežinodama kodėl. Pradžio 
j e nei jos vyras, nei gydytojas 
nežinojo kame reikalas- Paga
liau išlindo yla iš maišo: moti
na buvo pajėgi, inteligentiška 
ir darbui bei savo kūdikiui at
sidavusi: jos vaikas buvo jai 
viskas — ji norėjo jį auginti ti
kru žmogumi:,-tik. senoji gai
lestingoji sesuo pakirto jos pa
sitikėjimą savimi ir suteikė jau
kiai motinai nuolatini susirūpi
nimą savimi.
gydytojas susekė jaunos moti
nos ligos priežastį ir ją praša
lino — atleido, iš pareigų na
muose senąją.gailestingąją se- 
šeserj — jaunoji motina greitai 
atėjo į save įį viskas šeimoje 
klostėsi .tvarkingai. Taip leng- 
-vąi Į lvarKytis J 

-Tikrai - birvtr ne jūųk  ̂JaięfHjaky-: sjįeiĮpiuų sfiie
nes,.kriUškaįT .ątsinešė;-.pę. įjjfs he visada sijkasi. Juk, me- 

____  Užu ';*'r ■ ■' ; -f ’

taip savo gyvenimą 
įprasmindanias-
kritikavįmas —
vaikų žalojimas Taip atakuojama jauno-,š

šei

.tik Jink savo, bendraklasių, bet 
ir mokytojus kritikavo. / Na
muose ji buvo nusiteikusi, kad 
visi jos šeimos nariai yra prie
šiškai jai nusiteikę. Taip ta Ka
triutė ir gavo sutrikusių jaus
mų sukeltą kūno negerovę.

šaltasis karas namuose
Yra tokių šeimų, kuriose nė

ra atvirai kariaujama vieno su 
kitu, bet kritikavimas, vienas 
kito špilkavimas kiekviena pro
ga p rak Ūkuojamas. Nesimėto
ma tokiose šeimose plytgaliais, 
bet įkandama vienas kitam net 
meiliai pasakoma kritika. Marti 
xarti, anyta velnio pramanyta. 
— lietuviai aptaria šiais pasaky
mais namuose nuo seno vyksta* 
ma šaltą karą. Anyta nekenčia 
'marčios, marti neturi geros! 
akies anytai- Taip ir suserga! 
ibi jausminėmis negerovėmis, 

nors abi kūnu esti geriausiame 
stovyje.

Kritika iš šalies irgi kenkia 
šeimos nariams

Šeima gali būti kartais 
tvarkingai gyvenanti, bet 
randa raganiški kritikos

JKai jos yyras ir Jaįkas dabar susiprasti ir imti 
šalia kitą reikalą, Karkytis su 
svarbiausiais: su sayo jausmų 
— emociją žmoginimu.

Išvada. Ne viena duona 
žmogus gyvas, žmogaus jausmai 
gąli susirgdinti žmogų mėpa-i 
taisomi. Todėl patys imkime 
tvarkytis — jokiu būdu nepa- 
vęskime šito darbo nei Dievui, 
nei šėtonui. Mes patys esame 
savo laimės kalviai ir griovėjai.

Pasiskaityti. John A. Schind
ler, M. D. How to Live 365 Days 
a Year. -

. sii nesveikų nu- 
Jtomi'sk negeroyė-

gali išsiryti iš nariitį šavč neti
kusio vy f d bei pairusių nervų 
motinos, kai jokie šeimos nariai 
tau galą rengia savais liežuviais 
bei Įvairiopais užsipuldinėji
mais.

V. KAS TOKIE “LIAUDIES SEIMO" ATSTOVAI

*visa: 
atsi- 

šal ti
žiai šalia šeimos. Duokim tokį 
atsitikima. Jauni žmones — vv- 
ras ir jo žmona — susilaukė 
naujagimio ligoninėje. Į namus 
grįžus motinai su kūdikiu, vy
ras pasamdė seną gailestinga se
serį kūdikio ir žmonos prie
žiūrai — pagalbai. Senoji gai
lestingoji sesuo pradėjo viską 
kritikuoti: ir motinų ir jos kū
dikio gydytoją. Ji kritikavę 
kūdikiui prirašytą maisto for
mulę. — “Aš manau, kad kū
dikis nėra kaip reikiant; su 
juo yra kas nors blogai; jis ne 
atrodo taip, kaip turėtų atro
dyti...” taip ir panašiai se
noji gailestingoji sesuo kalbėjc 
motinai.

Šioji nešė kūdikį pas vaikų 
l^ų gydytoją, šis užtikrinu 
motiną, kas su kūdikiu yra vis-

Kai tėvas ir motina vienas 
kito nekenčia

Sirgdina jaunuosius šeimos na
cius dar ir neapykanta vieno 
šeimos nario kitam — ypač tė
vų nesantaika tarpusavyje. Ta
da viskas, ko gero šeima siekia, 
eina niekais. Kai tėvai nesuta
ria, vienas kitam priešiški yra, 

~d laikosi kartu tik dėl “vaikų 
gerovės” — nieko 'gero tokioje 
šeimoje nelauktina. , Mat, tada 
vaikai greitai išmoksta irgi ne
tęsti vienas kitd_ Juk, meilė, 
'Ąr neapykanta Vaikų tarpe at
siranda lik per tėvą jiems tei
kiamą pavyzdi. Kai tėvai netu
ri tikros prigimtos meilės vai-, 
kams — tada vaikai dar mažiau 
jos rodo tėvams. Tokioje šei
moje kiekvienai . 5ma jaustas 

jjesąs reikalingu šeimoje. To
kioje padėtyje nė vienas asmuo 
Tieišsivyslo žmoniškai .«ava as
menybe. Tada žmogus ima jaus
tis net sau pačiam nereikalingu 
toks jis būdamas nei pats valgo, 
nei kitam duoda. Toks nepajė
gia nei savęs gerbti, nei kitam 
pagarbą reikšti. Tada lokiam 
gyvenimas darosi medinių kol- 
Jetų valgymu. ''
" Duokim tokią Elėnulę — jau
niausią iš šešių vaikų šeimoje, 
.kurioje nė vienas šeiinos narys 
'nesirūpino kitu. Būdama jau- 
Aiausia, Elenutė nukentėjo nuo 
tiekvieno kilo šeimos nario 
>logos nuotaikos.; Kai. Elenutė 
Paaugo, visi kil; šeimoje ją va- 
lino kvail'nke. .’ietjctiljiėjo, kad 
ji nebaigsianti mokyklos. :Nė 
pienas jai nepadėdavo^ Kai Ele
nutė lankyli mokyklą, ji buvo 
failai savimi nopasilikinli —, 

'menkumo jausmo apimta- Nors(

Agr. Aielės Duoblienės .sveiko —r- j -s į? ■» ■ ■ —— 

maisto receptas

Agr. Adelė Duoblienė

VARšKė SU VAISIAIS

Prop. 12 oz. varškes (na
mų gamybos, lieso pieno), Va 
puoduko pasukų (Butter
milk)), 1 v. šaukštas susmul
kintos (tarkuotos) citrinos žie
veles su baltąja dalim, 1 šaukš
tas medaus (natūralaus), 2 
šaukštai Safflower ar Sunflo
wer alyvos, 1 puodukas švie
žių vaisių (serbentus, braš
kes; mėlynes, vyšnias, vynuo
ges ir t. t.).

Darbas: Varškę pertrinti per 
Jctuką. Pridėti pasukas, citri
nos žievelės; gerai ištrinti. Su
dėti natūralu medų ir gerai, 
išputojus, supilti, su atsargu- 
mu» siaura srovele, alyvą.

1. “L. Seimo” atstovų sąrašas, jų trumpos biografi
jos. Iš 74 biografijų 58 aiškios kompartijos narių arba 
‘fellow traveller.’ . . . . ... / v.

VI. LIAUDIS REIKALAUJA LIETUVĄ PR1JUNTGI 
PRIE SSSR.

1- Nauja mitingų banga su reikalavimais,, kad “L.
Seimas” prašytų Lietuvą prijungti prie Sovietų Sąjun
gos, įvestų Stalino konstituciją. Kortos atskleistos. Spau
da, mitingai, šūkiai, plakatai, rezoliucijos, LKP agitato
riai turėjo inscenizuoti liaudies nuotaikas už Lietuvos 
inkorporaciją. Po balsavimo tatai jau galima atvirai 
siekti. , ■ ■ ė; ' "■ ■ . ‘

VII. “LIAUDIES SĖIMO” SESIJA
1. Vaidinimo efektui sutirštinta butaforija. Bolše

vizmo agentai apsvaigę savo laimėjimu. Taleckio^kalba 
seimą pradedant. Deklaracija dėl įvedimo Lietuvoje so
vietinės santvarkos. Pakarklio kalba dėl įsijungimo į 
Sov. Sąjungą, Stalino konstitucifos analizė. Roėmefio 
pasisakymas apie Sov. Sąjungos struktūrą ir konstitu
cinę sąrangą. Lietuvos į SSSR įjungimo deklaracija.

2- Žemės nacionalizacijos deklaracija. Pramones na
cionalizacijos deklaracija. Komisija naujai Lietuvos kon
stitucijai. Delegacija į Maskvą.

IŠRAŠAS Iš:
“Vyriausybės žinios” 1940 m. liepos 
17 d. Nr. 717, reil. 5666. ' ' . .

Einąs Respublikos Prežidėntb l areigas Ministras 
Pirmininkas, pasirėmęs Lietuvos KoTištituėijbš 110 str., 
skelbia šį Amnestijos įstatymą:

(Bus ’daugiau)

iamus indelius ir laikyti 1 vdl. 
šaldytuve iki naudojimo .

Pastaba: Ncsezbniniu vaisiuj, t am 
melu galima dėti džiovintus 
vaisius. Tik dėmesį reikia at-

I kreipti į komerciniu būdu pa- 
pabaigą sudėti vaisius. Stanį- ruoštus sausus vaisius.

Persikai, slyvos ir kiti vai
siai yra nokinami ir džiovina- 

lėti j stiklinaites’n,i ir pagalba sferos (Srifur-

fJioxnlir). nnrs ir spalvą ir 
Vii C ir A gerai issilafko bet 

\šta*kyn;ri pannudolhs 
yra uirga nizmiti

nenaudingas ir n^l žhlingns.
Savo .nuginli ir nrjui kšti 

vaiMiai nflfiiuose džfbvinH yra 
naudinjflaiisi.. Prie jų |vhni- 
nčfini kriaušės, dbūoTfaf, Juo
di scrlientai ir kilk > -

besnes uogas reikia supiausty
ti.

Gaminį sue
ar kitus mažesnius nepčršvic- __ _______ ______ ,______________-
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I. SERAPINAS

NUO MINDAUGO IKI ALGIRDO
Illinois Lietuvių Organizacijų Centras 1977 m. spalio 21 

d. Cicero šv. 'Antano parapijos salėje suruošė 600 metų nu< 
D. L. K. Algirdo ir 50 metų nuo Dr. J. Basanavičiaus mir
ties suKaktuvinius minėjimus. — Minėjimo metu labai tau
pant l’Uką, autoriui teko labai trumpinti ir šios paskaitos tu
rinį. čia duodamas pilnas Algirdo minėjimui skirtosios pas
kaitos tekstas. ‘ s V. Red

(Tęsinys)

Tikroji priežastis kodėl Algir-jterių remiami, be atvangos 
dui nepavyko paimti Maskvos 
greičiausiai bus, buvusi ta, kad 
dėl didelių nuotolių jis negieda- bas, plėšė maisto išteklius. Iš 
vo laiku gauti savo kariuomenei 
reikalingų pastiprinimų. Prie vi- dieji kunigaikščiai būtų tenki- 
so to prisidėjo ir iš Kijevo pabė- ■ nęsi sava teritorija, iš kur būtų 
gūsio ir Maskvoje prisiglaudusio galėję papildyti nuolat priešų 
stačiatikių metropolito tenykš- , naikinamus žmonių bei būtinus 
čiamas gyventojams skleidžia- materialinius išteklius nuolati- 
mi kurstymai -prieš lietuvius. niams karams prieš užpuolėjus.

Algirdas atkakliai ir sunkiai Negaudama viso to iš rytuose 
kovojo už savo valdinių ątitrau- užimtų žemių, Lietuva, krikšto 
kimą iš Maskvos įtakos. Paga- priedanga besidangstančių stip 
liau jam ’ pavyko išrūpinti iš lrių vakarinių jėgų, greit būtų bu 
Konstantinopolio patriarcho, kad vusi sunaikinta ir susilaukusi 
Lietuvos valstybės ribose esan- Prūsų likimo. Be to, Lietuva, pa 
tiems stačiatikiams būtų paskir, sistūmėjusi į rytus pašalino sau 
tas atskiras metropolitas ir į-J ir Europai grėsmingą totorių 
kurdintas Kijeve. t

Pirmas iš dviejų sutartinai 
valdžiusių brolių mirė Algirdas 

.— 1377 m. gegužės pabaigoje. 
Jo kūnas buvo sudegintas ant 
■laužo miške prie Maišogalos pi
lies.

Apie Algirdo šeimą yra liku
sios tokios istorinės žinos: iš pir 
mosios žmonos Marijos, Vitebs
ko kunigaikštytės, buvo 5 sūnūs 
ir 4 dukterys: Andrius, Dimit- 
ras, Konstantinas, Vladimiras 
ir Teodoras; iš dukterų — Te 
odora, Agripina, Joana ir viena 
nežinomo vardo. — Iš antrosios 
žmonos, Tverės kunigaikštytės 
-Julijonos, buvo 7 sūnūs ir 3 dūk 
terys (visi gimę Vilniuje): Jo
gaila, Skirgaila, Kaributas, Len 
gvesnis, Karigaila, Vygandas ir 
Švitrigaila;, dukterys — Alena, 
Marija ir Aleksandra. — Tad iš. 
viso Algirdas' -turėjo 19 vaikų.

t* ’tt
* Kodėl anų laikų Lietuvos vai 
dovai taip toli skverbėsi į rytus

priežastis nesunku suvokti — 
Iš šiaurės ir vakarų, Europos rii

)ė Lietuvą abu vokiečių ordinai: 
žudė gyventojus, degino jų sody

pietų veržėsi lenkai. — Jei di-

aukso ordos užpludimo bangą.

M. ŠILEIKIS šv. Augustino bažnyčia, Floridoj

tautos gali jo lietuviams pavy
dėti. Tačiau, tarp liaudies me
no, kurio vieno negana, ir M. K. 
Čiurlionio genijaus yra ne tik 
kraujo ryšys,;, 
irą pagrindą,

jlęms'. esą per sunku. Tačiau, liai tai vis dar tebetęsiamos kam 
darbus atrenkant Jury Komisijai panijos “šūviai” prieš čiurlio- 
buvo aiškus parodos pobūdis ir nio. Galerijos Ine. steigėjus, ka- 
įvykusi paroda buvo neabejoti < da jie skolintais pinigais išpir-

1 ko, įrėmino ir saugo dail. Puzi- 
no meno palikimą nepriklauso
mai Lietuvai. Puzino paveikslų I tos gėrio ir grožio supratimas 
skolą grąžinti pasižadėjęs ir ke- - ir dvasinių vertybių brangni- 
lis kartus prašytas Lietuvių Fon 
das iki šiol “nesurado” tam rei
kalui pingų.

Po šio įtarpo dėl P. Puzino pa-

jie turi ir ben-
tai mūsų tau-

, nai Eetuyiška. :■■■
; Adomas Varnas parodai davė 
'du aliejinius kūrinius:. “Senoji 
lietuvių sodyba” (1977 m. dar-

i bas) ir “Keliukas į Kernavės pi 
liakalhį”. M. šileikio išstatyti 
Dr. Vydūno ir G. B. K. portre-1 
tai Jono Tričio aliejinis kūrinys 
“Pagunda”, labai karšta bendra vei-ks’ų grįžtant prie parodos ne 
darbiavimo su okupantu tema (psisakyti dėl Ilonos Braž- j -ar 
yra įdėmus, 
nepilnai apvaldytas. Vlado Vąi-.į^įų .piešinų.
čaičio “Vilniaus kampelis” ge-, būdingi, gražūs, vazduoją moti- 
ros mūrų kompozicijas, jos, tik J nos ir kūdikio meilę, džiaugsmą, 
spf Iviniu atžvilgiu kiek anemiš šeimos kartu buvimą ir pan. Tai dovybė ryžosi organizuoti šią

mas bei puoselėjimus.
Čiur!io"1io Galeriio.?. Ine. vado

vybei atrodė, kad išeivija turi pa 
panka mai st.prių dailininkų me- 

rilniau atžymėti garbingus 
i savus tautos gvenimo mo- 

bet tapybiškai įžionienės vien ruda spalva at- 1 mentus, ypač tokius, kurie tėvy- 
Piešinėliai labai nėję okupanto slopinami ar net 

draudžiami. Siekdama paskatin
ti dailininkus tokiai kūrybai va-

Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

Iš herojinės' savo tautos pra
eities, 'kaip iš neišsemiamo šal
tinio, mes galime pasisemti ne 
tik stiprybės, ryžto, ištvermės, 
bet ir darnaus tarpusavinio su
gyvenimo pavyzdžių. — Argi 
crūsų sukilėlių vadas — Herkus 
Mantas — nėra gražiausias mū
sų miško brolių — partizanų 
herojiškumo pavyzdys ir įkvėpė
jas. Arba vėl Pilėnų Margiris. 
Ar Algirdoo ir Kęstučio broliš
kas Lietuvos valdžia pasidaliji
mas ir sutartinas jos valdymas 
neturi badyti akių mūsų “tik
riesiems patriotams” ir gobšu
mo apsėstiems Connection te įsi- 
prlietinusiems Lietuvių Bendruo 
menės vadams ir vadukams bei 
visokio plauko bendradarbiau- 
tojams ir tiltų Lietuvos okupan 
tams statytojams?

L įjįei, jie mūsų rtąųtos. Istorijos 
niekad nesimokė ar jau spėjo 
ją pamiršti — dabar pats laikas 
prie jos grįžti ir sugrįžus giliai 
susimąstyti. — Tas pats tinka

Pirmoji tautine tema paroda
Trys moterys laimėjo premijas

Čiurlionio Galerija, Ine. spalio 
mėnesį savo parodų salėje 4038 
Archer Ave, Chicago, suruošė 
parodą įprasmindama tris įvy
kius:

1. Buvo pirmoji tautine tema
meno paroda, kurioje paskirtos mo aktą Jury Komisijos vardu, 
trys piniginės premijos 
SI,000).

2. Paūmėta 20-ies metų 
lionio Galerijos įsikūrimo 
goję sukaktis ir ‘

3. Pagerbtas a. a. dail.
las Puzinas jo mirties dešimt
mečio proga. Parodą atidarė ga
lerijos Direktorių Tarybos Pir

mininkas inž. Domas Adoiiiaįtis, 
ragindamas lietuvius dailininkus 
atiduoti kūrybinę duoklę savajai 
tautai — daugiau kurti tautinę 
tema. Dail. Juozas Meliulis tarė 
žodį ir perskaitė premijų skyri-

kas. Jo “Lietuvos laukiai” atro- 
rodo lietuviški kad ir su paste
bimais apšvietimo ir šešėlių ne
siderinimais. Barboros Morkū
nienės “Rugiapiūtė” ir “Palan
gos kopos” yra. kuklūs, bet pre
tenzijų Lietuvos gamtovaizdžiai. 
.Marijos Girdvainienės “Vilnius 
auštant” tapybiškai yra neabejo 
tinai' geriau'nusisekęs kaip jos 
“Trys berželiai gale lauko”. . Iš
statytieji monumentalūs Povilo 
Puzino darbai : “20-tojo Amžiaus 
Madonai.’, “1941 m. Deportaci
jos” ir. “Pabėgėlis” visiems aiš
kiai -parodė kokių tapybos darbų 
mums niekad nebūtų per daug.

šia proga pravartu tarti-kele-< ^io įvadu, kuris talpinamas sky- 
tą žodžių dėl kai'kurioje spaudo j-jum. Paroda uždaryta spalio 
je skleidžiamų visuomenę klai- mėn 23 j. Paroda kaip pirmas 
dinančių. žinių apie. Povilo. Puri
no paveikslus. Ęav., dail. Br. Mu 
rinas; rašydamas ^Drauge” spa 
lip 22\di sąmoningai nutylėjo.
kad čiųrĮionįo Galerija, Ine. tu
ri didžiąją.-dalį Purino kūrinių, 
o~ tuoTt’kredffayb” Jaunimo Cent 
rą, Jonis'tėtuti -porą jo darbą,

Pirmąją Tautine Tema Parodąiliustracinio stiliaus kūriniai Li-
quitex technika. Tačiau jos pa- ir skirti pinigines bei garbės pre 
veikslų rudumas priminė išdžiū mijas.
vusią dirvą, kuri šaukiasi lie
taus... Išskyrus “Aušros Moti- 
na", atliktą antikiniu stilium ir, dal jantiems šioje
gana santūrą. Braztaomenes pa doje Tai t nuoširdlls ačiū 
veMai margino Visą parodą Konjisijai, kari atrinko ir

Dagio medžio bareljefai, kaip( 
iš pristatytų skaidrių matyti, 
ne tik būtų labai atitikę parodos 
pobūdį, bet man rodos, būtų bu- tariant stengsimės tokią paro
vę aiškūs varžovai dėl pirmosios Į dą suruošti kasmet ar bent kas 
premijos, kuri dabar atiteko už antri metai.
keramiką.

Esame giliai dėkingi dailinin
kams, atsiliepusiems į mūsų kvie

premijavo šios parodos kūrinius.
Dailininkams ir vsuomenei pri

Laimingu sutapimu ši paroda 
Išleistas gausiai iliustruotas atžymi Čiurlionio Galerijos, Ine. 

parodos katalogas su D. Adomai-1 dvidešimties metų sukaktį, kuri 
buvo įsteigta Čikagoje 1957 m. 
spalio mėn. 20 d.

Domas Adomaitis, Pirm-kas 
Čiurlionio Galerijose, Ine.
Direktorių Tarybos vardu

: bandymas tautine tema yra gra
žiai nusisekusi.

Dabar galerijos parodų salė
je vyksta keliolikos dailininkų 
darbų paroda — pardavimas. Ga 
Įima lankyti kasdien, išskyrus 
trečiadienius ir sekmadienius.

M. Šileikis

Ilgiausios ir daugiausiai 
sveriančios gyvatės yra anakon- 
da veislės, randamos Pietų Ame 
rikoj. 1944 m. Orinoko aukštu- 

. pyje, Kolumbijoje, buvo pašau
ta 37.5 pėdų anakonda gyvatė. 
Ji atsigavo ir pabėgo besiren
giant sverti. Spėjama, kad ji 
svėrė 1,000 svarų. Pittsburgho 
zoologijos sode buvo apie 29 
pėdų anakonda, kuri svėrė 320 

I svarų. Nuodingosios kobros

(viso kurią sudarė dalininkai: Adomas 
Varnas, Janis Strods, Povilas 
Kaupas,'Juozas Mieliulis ir gale
rijos atstovas. Nežiūrint dide
lio lietaus į atidarymą atsilankė 
nemažai meno bičiulių. Svečią! 
buvo pvaišinti šampanu ir ponių 
pagamintais užkandžiais.

Buvo išstatyta 33 darbai; ta-

Čiur- 
čika-

Povi-

tų viešai salėje su priekaištinga 
pastaba įsiterpusiam.

(Pabaiga)

čiulionienės keramiką skulptū
ros darbų nebuvo. Dagys iš To
ronto nepristatė šešių dar pava
sarį Jury Komisijos atrinktu 
skulptūrų. Parodoje dalyvavo 
šie dailininkai: Adomas Varnas; 
Mikas Šileikis, Eleonora Matčiu 
lionienė, Jonas Tričys, Barbora- 
Morkūnienė, Vladas Vaičaitis, 
Vera švabienė, Magdelėna Stan 
kūnienė, Marija Girdvainienė,

rijos,inc.^trigėjų. Arba vėl, dail. 
A. Rūįkštdę <š< m, lapkričio 3 _ d. 
,;Dirvoj«”'. priekaištauja,. kad 
ičurliomo Galerija iki Šiol nesu-, 
ruošė''P.-^Pazįncįdarbų' pomirfi- i 
-nės parbdo^.: Tuo tarpu teisybėj yra nepaprastai svarbus, nes tik 
yra tžfeia:.. Visi ^turimi Purino j dailininkai gali mintį ar žodį pa 
darbai* bųyb išstatyti 1975 m.i versti vaizdu. Tik dailinhkai pri aiU ___
-i^vą^^lĮ^odoj'e.'ąAūtraįkartai kėlė tautos sąmonėje kaip gy-’yrąJ[ąip pat didelės gyvatės. Ma 
daugumą j^įkūrimį buvo išs’tą-] vus senosios Lietuvos valdovus ]ajuose pagauta kobra buvo 18 
3yti yasąrio-mėne-j ir* karžygius. Išplitę pasaulyje Į ir 9 ją galima pą-
SL tema -parodo-Ldaįlės darbai ryškiausiai liudy-',mafyti Londono zoologijos so-

kad lietuviai yra savita tau-
.Vo d^/-i^iriĮ-dąiįjĮĘLVisL buvo j fą,'.turinti ne tik . savo kalbą, bet 
kviečiąpif .-ą./A>Puąmo -meno- .pa- < ir skirtinga kultūra. !
liknn^^žmtąįyuĮĮę Jį^tįk.nofėĮ jį'.Mes. džiaugiamės -ir didžiuoja-

Parodcs tautine tema 
katalogo įvadas

■ Tautos kultūrai dailės Įnašas

S -Žmogus be spaudos lieka 
-mes .liaudiekmenu. Ir didžiosios, aklas visados. v ,

Gramontas. Į parodos katalogą

SEN. FRANK D. SAVICKUI PAGERBTI

ŠEŠTADIENĮ, š. M. LAPKRIČIO 19 D

PERSONALITY LODGE
6649 S. Archer Avė Chicago, Rlinois

DAINUOS SOL. PRUDENCIJA 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 60608

arba telefonu HA 1 - 6100
VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

vėlai pranešęs apie savo nedaly
vavimą parodoje.

Premijas laimėjo trys mote
rys menininkės. Pirmoji 3500 
premija teko E. Marčulionienei 
už keramikos kūrinį “Lietuviš
kos vestuvės”. Marčiulioniene 
yra gerai žinoma, nepaprasto 
darbštumo, kūrybinga ir labai 

i išradinga dailininkė. Savo kury 
Iboje ji nevengia tautinės temos 
ir be abejonės ji yra ne tik vy
raujanti lietuvių keramikė, bet 

. |ir. patyrusi keramikos dėstytoja 
įvairiose mokyklose. Antroji ir 
trečioji*premijos (3300 ir 3200) 
atiteko stiprią pažangą daran
čioms grafikėms — Verai šva- 
bienei ir Magdelenai Stankūnie
nei. šių premijų jos tikrai buvo 
vertos. Reikia pastebėti, kad 
ir Stankūnienė daro paaŽngą 
ir tapyboje;, kas buvo matyti jos 
gėlių cikle, parodytam kitur. 
Garbės pažymėjimas duotas daug 
žadančiam jaunuoliui Martynui 
Gramontui už grafiką ’ūkinin
kai”. Jo spalvota grafika “Gedi
mino sapnas” geros ir įdomios 
kompazicijos ir, aplamai, įspū
dingas. tik jo pavadinimas vei
kiau turėtų ibūti “Gedimino siau 
bas”. Jury Komisijos narių Ado 
mo Varno ir Miko šileikio darbai 
iš premijų svarstymo buvo iš
jungti.

Pirmąją tautine tema parodą 
ruošti nutarus ne visiems meni
ninkams buvo aišku kaip suptas 
ti “tautinę temą”, — kas yr* 
būdinga ir charakteringa lietu
viams? Gal dėl šios priežasties 

► vienas — kitas susilaikė nuo 
dalyvavimo parodojd. Kita prisi 
pažino, kad kurti tiutind teini

OOcOcOte dabar

IVERSAL

1800 So. Raistai St.

S3.M

Pis mus Uupoml jūsų pinigai at
lieka didėlius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dienų, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša _ _

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

įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

I — maujiiMos, Chicago i, ILL— Tuesday, November 15, 1977
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Išmuilino, rengiasi prausti
Aloyzas Baronas iki šio meto pajėgdavo ir mokė

davo iškilti truputį aukščiau pačių :
kuriems jam tenka dirbti. Jam teko laukti dešimt mė
nesių, kol jis turėjo galimybės ar noro pasisakyti prieš, 
sovietinių filmų rodymą viename Chicagos lietuvių

• centre. Būtų buvęs visai kitoks efektas, jeigu Baronas 
būtų savo nuomonę pareiškęs, kai visą lietuviškoji. Chi- 
caga sielojosi tais Įvykiais ir turėjo pergyventi labai 
jau žiaurų ir teisingą tų nykių aiškinimą Bet geriau 
vėliau, negu niekad.

Tie patys politikai, jiems vieniems žinomais sume
timais, lietuviams pabėrė “Saują Skatikų“. Visi žino, 
kad tai buvo padarytą klaida. Vieni teisino dalyką kny-

ra pateisinamos medžiagos. Jeigu jis būtų parduotas, 
tai vargu Baronas būtų įtikinėjęs skaitytojus, kad tai 
yra grynai detektyvinis, o ne poJitinisrir pornografinis 

‘ veikalas. . '
Gerokai išmudavęs “Saują skatikų“ ir jų autorių, 

jis ,maty t, rengiasi jį plauti. Jam atrodo', kad išplovus 
ne tik autoriaus barzdą, bet ir patį veikalą, visas šitas 
skandalas atrodys ne toks žiaurus ir kartais dar bib> 
galima, rasti tikinčiųjų, kurie ne tik autoriuje, bet ig 
pačiame veikale nematys to purvo, kuris yra užsilikęs 
net ir po didelio muilinimo. Barzdos muilinimo ir prau- 
synių pradžios Baronas šitaip rašo.:

4‘Draugo romano konkurse laimėjęs premiją, 
dr. Kazys Almenas premijon įbeflgino, iškilipėsę pa
brėžė, kad šiandien iš lietųvip'raš^tįojp perdaug rei
kalaujama; kad praėjo tie laikai/ kai rašy.tpjas tik 
vienas buvo savo krašto žmonių švietėjas, jos sąmo
nės kėlėjas, tikrasis, pasakytume, švyturys, šian
dien literatūra įgauna jau kitą pobūdį, todėl rašy- 

, tojo iškilimas gal jau yra ne tik nereikšmingas, bet 
ir iš jo reikalaujama pęr daug. Pats rašytojas sti
priai pabrėžė, kad jis yrą fizikas, konkrečiųjų mok
slų atstovas ir literatūra jam yra tik brangus ir ma
lonus šalutinis užsiėmimas.’’ (Draugas, 1977 m.Jap- 

’ kričio 10, d., 3 pšl.) 1 Jį '- gf • į rt
Kada konkrečių mokslų, kūrėjai poeziją ir prozą pa-

Al * 1

I
Ganykloje (Grafika)MAGDALENA STANKŪNIENĖ

i Dius ir tarptautinių žinių agen vienas iš pačių paskutiniųjų 
turų pranešimus apie spalio 
10 Vilniuje įvykusias futbolo

žemiausių politikų, darydavo savo pagrindinių kūrybos, ^rbų dalimi, tai 
gaudavos ne tik puikus konkrečių davinių suderinimas 
su aukščiausia filosofija ir minties..gyliu bei grožiu 
Konkretaus mokslo atstovas Omar Čhąjamas sukūrė to
kių poezijos perlą kurie jau kelintas- šimtmetis verčia 
šviesesnius protus ne tik džiaugtis kalbos grožiu, bet ir 
minti.es gilumu, suderinto su pagrįstu tais laikais pa
čiais konkretiškiausiais duomenimis. Šiandien žmonės 
daugiau žino, negu Chajamo laikais, bet tos žinios nei

Paminėta Jungtinių
Tautų sukaktis

Spalio 29 d; Washingtone rungtynes ir sąryšy su tuo pra 
buvo paminėta Jungtinių Tau siveržusį protestą. Vilniaus vi- 
tą 32-oji sukaktis. MinėjimOj Jaus reikalų įstaigos pareigu 
šeimninkais buvo valstybės naj tvirtino netiesą, Reuterio 
sekretorius r ponia Cyrus Van' 
ce. Sukaktis buvo paminėta! ' ■ ' " '
koncertu John FKennedy Cen^vayę tik keliolika paauglių, 
tre ir iškilminga vakariene įj-, kad tik keturi buvę suimti.! 
Washington Hilton r-roiesiavo mustanciai. nuimta
'Iškilmėse, . valstybės sekreto-Į yįrš 200. Beginkliai demonst-i

buvo paminėta Jungtinių Tau siveržusį protestą. Vilniaus vi-

“senosos bolševikų gvardi
jos” narių Michailas Suslovas.

Suslovas ėmėsi pareigos 
-rusiškojo komunizmo-bolševL 
zmo pažiūriu įvertinti veiklą 
disidentų, kuriuos jis vertina 
kaip “imperializmo bendra-

riaus ir ponios Vance kvietimu 
dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir 
Estjos atstovai su žmonomis.

. O z v i • - y ...

■ J kiek nesipriešina pagrindiniams konkrečių mokslų prin
cipams,

Dr. Almenas, konkrečių mokslų atstovas, parašė ro
ges neskaitę, o antrieji kartojo tas pačias klaidas vien maną, kurs, nesiremia konkrečiais duomenimis. Jam kaip 
tik todėl, kad Draugas jas padarė. Ramojus, teisinda- jis sako, kad, buvo, malonu, jį rašyti. Kadangi jis nesirė- 
mas nepateisinamą, rodos būtų turėjęs ir pradėti ir pa- .mė konkrečiais duomenimis, tai gayosi didelis, nuomo- 

___ ; beteki šio meto jis to.nepa- nių skirtumas; iš rašytojo švyturio padarė duiųblą? lęi- 
rė. Eina gandai, kad viename susirinkime jisr turėjęs. džiantį smagaus laiko praleidimą. Jeigu Amerikos, lię- 

- - ■ .......................................... | tuviai nebūtų žinpję, ką. okupanto suorganizuoti, mili
cininkai darė ir dar šiandien tebedaro pavergtoje Lietu
voje, tai rašytojas, būtų didelis švytorys... Skaitytojai 
daugiau reikalauja, nes jie daugiąu žinp. Čia rašytojas 
Almenas operavo ne konkrečiais duomenimis, bet netik
romis sąvokomis. Pačioje Lietuvoje nekenčiamą pplięi-; 
ninką jis laisviems lietuviams nupiešė visų, dorybių, šal
tinių, tuo tarpu kiekvieną dieną iš Lietuvos neša žinias, 
kad. tas milicininkas yra pats ištikimiausias okupanto 
Įrankis- Rašytojas tokius duomenis turėtų žinoti. Jis 
juk Lietuvoje, rodos, yra praleidęs ilgesnį laiką ir turi 
turėti nuoyoką, kad; Lietuvoje, Vilniaus sporto, aikštėje 
susirinkę jaunuoliai okupantui; liepė važiuoti namo, o 
prie, aikštės privažiavusius milicininkus ne tik koliojo, 
bet jų automobilius vertė ir deginę.

Jeigu fizikas Almenas; nežinojo milicininko vaid
mens pokariniame ir okupaciniame Lietuvos gyvenime, 
tai jis pirma turėjo šką klausimą išaiškinti ir tiksliau 
nustatyti- Menkai i& jo būtų fizikas, jeigu jis nenusta- 

Marijonai pasigyrė, kad tas romanas jau parduo- tytų tikslių medžiagų. švyturiais lietuviams
tas. Jeigu taip būtų buvę, tai tada Baronui nebūtų jo- ‘š<ieto tię. rašytojai, kurie fakjųs nustato,.^AJmenąg^ ,laį: 
kio reikalo, nei autoriaus, nei paties romano muilinti, syaląįkiųpanorėjęs.pažaisti mąlonių. užpipųumų. pa7 
Jeigu iš tikrųjų parduotas, tai joks teisinimas ar pro-, darė, dideles Idąįdąs ir už^ršė. vįsųomeiiiaį lietuviu, gy- 
testas nereikalingas. Neverta, protestuoti^ jeįgu jau nė- yęiiimą. Jam gali būtį malonu aprašinėti-pornografines Baronui vertėjo tą nemokšos, elgesį teisinti ?

1 žinių agentūrai, kad demonst- ;
• racijose prieš okupantus daly- ’ i t n i- darbius’ ir kaip “nepnetelis-Tratrn -H Lr l’nlmhl’o na mi rrlii-i x

kas jėgas”, kurioms “nieka- 
vipšhnfv n- * . ,-i . c . . ’ dos nebus leista veikti sovietųvlesouiy.. Protestavo tūkstančiai. Suimta . „ f‘ stemos rėmuose .

rantai buvo žiauriai mušami.) “Niekados neleisime prieši- 
Daugelis jaunuolių buvo smar škoms jėgoms dirbti ardomąjį 

darbą taikomą į darbo klasėskiai sužaloti.

bertus skatikus rankioti,
re.
drąsos pareikšti savo nepasitenkinimą “Sauja skatikų” 
ir nesiims jos teisinti, kaip savo laiku jis teisino degu- 
tan kojas Įstačius jauną jėzuitą

Jei jau Ramojus “Saujos skatikų“ netęisiną, tai 
Baronui, atrodo, nei .išrtolo. nereikėjo • savo plunksnos, 
dažyti'šiame labai jairtnelietuviškame ir visai-nekrikš
čioniškame rašale. Jis būtų geriau padaręs, jeigu būtų, 
visai tylėjęs, kaip jis tylėjo kelis mėnesius dėl. sovieti
nių filmų, arba būtų palikęs, tuos skatikus rankioti, ki
tiems, kurie iš prigimties tokiais dalykais užsiima- Bet 
Baronas neiškentė. Prieš porą savaičių jis tą “Saują 
skatikų“ muilino ir muilino. Jis bandė Įtikinti skaityto
jus, kad visas tas reikalas dėl paprasto nesusipratimo. 
Skaitytojai nežinojo, jog tai buvo detektyninis. roma-_ 
nas. Jeigu jie būtų turėję tai galvoje, skaitydami tą ro
maną tai nei vertintojų niekas ramia sąžine nebūtų ga
lėjęs kaltinti ir marijonams niekas nebūtų galėjęs nie
ko primestų nes detektyviniame romane visokių daly
kų pasitaiko, juos reikia aiškinti ir spręsti.

a

KONRADAS Z. LORENCAS .

MAŽŲJŲ ŽUVELIŲ GYVENIMAS
(Tęsinys)

Iš pradžių neaiški, ar šis šokis pasibaigs susipo
ravimu. ar kruvina kova. Mat, Siame žuvelė savo 
giminaičių lytį suvokia tik iš ritualinio šokio judėr. 
šių. Susitikusi patiną, patelė suglaudžia pelekus ir, 
liaujasi priešintis. Jeigu ji nepasiruošusi poruotis, 
tai pabėga. Priešingu atveju ji prisiartina prie pati; 
no baikščiais, meilikaujamais judesiais. Tada prasi 
deda meilės apeigos, ne tokios puikios, kaip patinų 
šokis, bet tokios pat gracingos.

Kai susitinka du patinai, prasideda tikrus pa
gyrūnų varžybos. Šių žuvelių karinis šokis labai 
primena analogiškus ritualinius javiečių ir kitų in- ranką. Juo labiau jinai nutolusi 
donezijos tautų šokius. Kiekvieną šokio deląlėį 
pilna simbolinės reikšmės. Vienodas šokio stilius, tie •’ 
patys egzotiškos grapijos judesiai išreiškia vos sulai
komą pyktį, šio šokio tikslas .— įbauginti priešą ir 
ppsidrąsinti pačiam, žiūrėdamas į ilgokai trunkantį 
šokį,, kurio metu demonstruojamas puikus rūbas ir 
išskleisti pelekai, net nepagalvotum, kad patinai la
bai priešiškai nusiteikę.

Peštukų mūšis dažniausiai baigiasi vieno mirti- 
lįii. .to ios jau pasiruošę pirmam smūgiui,, tai po 
kelių minui?.' platūs ir ilgi plyšiai žiojasi jų pcle- 
kiuo^c. o d :r , ' kelių minučių puikusis jų rūbas pa- 
V!'* Arduinis. P'štukė mušdamasi su varžovu, 
sjLmdz oja, t

Koncerto simfoninį orkestrą Viso pasaulio lietuviai pro-] laimėjimus. Reikalavimas lai- 
dirigavo Metislav Rostropo- testuoja- prieš okupaciją, prieš svų. rankų; tiems žmonėms pa- 
vich. Jo metu atitinkamą kai-j žiaurų pavergėjų elgesį su' grindė reiškia, reikalavimą lei 
bą pasakė valstybės sekreto.j mūsų jaunimu ir pritria dę-1 sti. mūsų ribose ardomąjį, dar
nus Cyrus Vance, priminda-j monstrantų šūkiam, kad- syeti bą imperializmo naudai..., tąi- 
mas Jungtinių Tautų; organiza mieji turi išeiti iš IJetuvos..gi leisti, agentaips visuomenės 
cijos reikšmę politinėje plot- Tuomet lietuviai galėtų gy-l santvarkos, paremtos negaile- 
meJe- t ..venti taikoje su savo kaimy- Stingų darbo žmonijos išnau-

Iškilmingoje. vakarienėje da nais ir Lietuvos sporto, aikš- dujinių, sistųmps. : atsakingos 
lyyavo apie 1,500 svečių kurių tėse vyųaųtų. sportinę dyasia, už. neapsakomą,, kainų pakili- 

o ne prislopinta neapykanta. , mą, nedarbą, už. grobuoniškus 
(ElĮa): karus, ■ už .. visas.- kolonializmo 

—-------— 7 ‘ I baisenybes, už; fašizmą ir rasiz
SUSLOVAS AIŠKINA. pozuojant kaip kovą rdėl 
WOGAUS TEISES-' Laisvesx. Musų krašte • spalio 

. • * ■ A į . revoliuci ja ^ p adarė, gala- tos rū
. - į šies laisvėms ir mes niekad ne

Suslovo interpretacija liejinį'jpi^;v^ atgini^< 
MASKVA.— Pragoję leidžia-! - ....

zT-ii v ' • t . v y b busiovas ueveiK nesą i. (Elta)..IPQ. P^PdHita^uraalųTCaĮkos, ^ kad-disidentų sąjūdis
—---------- ir Socializmo Problemos” i—

• V LIKO uaUgba tapkriao, lapiuose ptaėiai pasišąkd pats -“““J
3 apžvelgs savo taus davi- vyriausias sovietą tidealogas”,' ž-rė jang -m.

j džių, 
scenas. Marjonams. buvo malonu jas rinkti ir kitiems5 !ies a^ls.auke Pasaull9 
pardavinėti, -bet netikslūs duomenys visą reikalą pagadi-

tąjrb^ garbės svečiais buvo ir 
Baltijos atstovai su žmono
mis. '

Vakarienės metu visi diplo
matinių misijų šefai bei sve
čiai buvo apdovanoti sidabri- r. . tuo xu

atžyminčiaisį Sovietų kompartijos ideologo, šieį^ėms^'męs niekad ne 
organizacijos

W . ’ - ----7

mą;: pozuojant kaip kovą •'dėl

niais medaliais, 
Jungtinių Tautų 
32-ją sukaktį. Suslovas beveik ' tiesą paša-

Tra 
ir Socializmo Problemos” Pus/^k sluje“lės*““žn^onių“ sąjūdis;

dėl tos pačios priežas-

7 2Vlbiei7.i5'kompartijas, laikytis “tarptau 
pardavinėti,-bet netikslus duomenys visą reikalą pagadi-| tiniosoMdarame'.'i'įs priešių, 
na.Tie netikslumai sukelia pasipiktinimą.-Jeigu Almenas gai ta “maža žmonių saujelė’^ 
būtų faktus tiksliau nustatęs, Baronui nebūtų jokio, rei- gali pasidaryti tikrai pavojin- 
kalo jo muilinti ir prausti. ' ' ‘ j Sa Suslovo ginamai vergų im-

Reikalas komplikuojasi, kai tas pats rašytojas, su periJOS slstemai- 
gyvenimo faktais nesusipažinęs, sėją tiktai okupantui 
naudingą dumblą ardantį visų lietuvių dorovinius dės
nius ir sėja tiktai okupantui naudingas nuotaikas. Argi

mSSSS&S ES

sižiojuši taip- plačiai, kad. net visi dantys išlenda, vi- dv rąudonųodegės vaiko viena kita tokiu pat būdu. į visas liepsnodamas. Jeigu patelė sutinka jį priimti, 
su savo raunieningu kūneliu įsilekia ir smeigia, dantis | Taigi, sustoję ant įsivaizduojamos Unijos, ski- praneša jam tai, nusidažydama ypatingomis, spalvo- 
į varžovo šoną — lyg špagas. Po kelią minučių mir- riančios jų valdas, žuvelės nebedrįsta pulti- viena ki-Jmis. Rudame fone pasirodo šviesiai pilkos vertika- 
tinai sužeistas varžovas jau guli dugne. ’ tps. Nųtaįsę grasinančias pozas, jos karts nuo karto lios juostelės. Suglaudusi pelekus, ji plaukia į pati-

Mūsų europietiškoji <|yglė kaunasi, kitaip, negu nęria, galva žemyn. Kartodamos šitą judesį, pasisuka nėlį kuris, virpėdamas iš. susijaudinimo, kuo plačiau 
Siamo peštukė. Dygulį priP^Pas’ leipiąntis visas jų viena į kitą šonu, ir abi/grasinamai pašiaušia nuga- išskleidžia pelekus ir pasisuka į nuotaką 
kovas, — “mąnp. mano tvrtoyė”. AtipiĮiiię spyglį, esantį toje kūno pusėje, kuri atgręžia į i nančiu šonu. F_
dvglės, patinėlio. arpą perkelkite jį į kitą, akva- priešiniką. žuvelės baksnoja savo galyonis dugną, Į link ir plaukia, grakščiai sukiodamas' visa kūną. Vi-

Rudame fone pasirodo šviesiai pilkos vertika-

savo aki-
Po akiinirkųs^ jąųąikri pąsisųka. li^do.

rfuin^ Ir-į Žuvelė iięĮgi iq®agalvosi apįe peštynes, tarsi ieškotų maisto. Dyglės patinėlis elgiasi taip, lyg j Įjojantis šitų judesių tikslas aiškus netgi pirmą sykį 
ĄtftiAšęiai! mažytė if .verta pąsi-į statytų lizdą, du susidūrę patinai demonstruoja to-1 matančiam: “aš pįaukiu. tolyn, vykis mane!” Iš tik-
‘gaiiėjjnį, pFięž^lįiės. negalintą, rengti dyg:. to.
Uų pešt^Mt SĮaųjo žuvelės, jau keli, šimt- Į elgiasi besipešą gaid
inečiaįlin^įBjpftJ^yų. pęšjjpųų. mėgėjus. ’ ‘
Į ? Dyg|ps,^ąbpplįą gebą “supykti tik-tada,
.gyja namus. Tūnaąti >ayo lizdelyje Auveta —

kią šio darbo, sakytume, ritualinę versiją. Panašiai 
Ižiai: kautynių metu jie dažnai 

lęsą žemę, tarsi rinktų grūdus.
Senoje literatūroje apie akvariumus galima ra- 

teiginių, kad viena iš besipešančių žu 
kartais krinta perverta priešo spyglių. Matyt,

Dygjps, gebą^supykti” tik tada, kai įsų f
.gyja natnus. Tunarto HįJfetyje 4ūvehė — lai lar-L^ 
'sj kokia furija, visiškai nepaisanti in ieties pavojaus] kartais krinta perverta priešo spyglių. Matyt, šių 

- . L netgi 'uogaknygų autoriai niekada nebandė perverti dyglę. N.ef
* nMP štabo , -g, negyva žuvelė visada išlįs iš po aštriausio skal-

Ltao mažesnis jg, karįška^ įkarštis. Šįgįiiulz dviejų pa7 pebo anksčiau,, negu jums pasiseks pradurti jos tvir- 
tinėlių kovą, visądą, galima ąįspėli jqs; baigmę. Prie odą, tegul ir toje vietoje, kur jinai nepadengta 
savo., lizdo, nugajes ir silpniausias pątippjjs. Nu.- kaulėtu šarvu. Žinoma, akvariume stipresnis patiųė- 
galėtasis visada puota liėftli į namus, ų pęrgalės aprbife gali mirtinai 
svaigintas nugalėtojas persekioja bęgjį. ligi pat lojo, 
valdų. Juo toliau persekiotojas nuo. >ąvo namų, tuo 
mažesnė jo narsa.* Ik'fįlys, pasiekę^ savo, ąjisiinkių/v

Tr atakuojanti stipresnį priešininką^ i
ni*P . sąyą šlapo ,'-gį negyva žuvelė visada išlįs iš po aštriausio skal-

nuvarginti silpnesnį, tačiau uždą; 
'» rose patalpose taip gal atsitikti bet kokiam gyvu- 
' nui.

ribą, atgauna jėgas, apsigręžia ir su dešimteriopujlj • ■, ‘'ĮaJnQ žuyt^lės oro pilis , panaša kaip ir jos 
įniršiu puola priešą. Atnaujintos de^ynės, visada l>ai-J a^jBWaųsių gįn|inaicių, j 
giasi pirmojo nugalėtojo pralaimėjiniu, -Ir Vėl kąrJ-^^bjrtvtoų salnji šluok:
tojasi vytis, tik, jau į priešingą pusę.. Kovojančių pu^^ ’P taupyU iškdęs Viršum vandens. Statantis liz- 
sių jėgos susilygina tada, kai jie esį ant savų tcrilo? nusidažo nuostabiomis spalvomis, kųripg.

;is. P 'stukė mušdanrasi su varžovu, ne-’rijiF ribos. ’Taip elgiasi ii mu pciukn- v .
nors jos vienmetis ginklas — dantys. Iš- čiai. Kiekvienas paukščių mėgėjas gali pastebėti, kad taęsi žabas puolą prie jos ir susljųgąta

tol1! patinėlis niekuomet neplaukia per greitai ir 
per toli. Netrukus jis stabteli ir plaukia patelės, ku-. 
ri, išsigandusi ij; dgoyi, sęlįa jo pėdomis. Tokiu bū
du patinėlis atsivilioja ją į lizdą, kur prasideda mei
lės, šokis, švelpia judesįų gracija, primenąs menuetą. 
O ekstazė, kurioje skęsta atlikėjai, primena Balio 
(Bąli) sal«s šokius. Pagal amižnuosius įs
tatymus patinėlis visą laiką turi būti pasisukęs į 
partnery sąvo ^rabąųgųų. išdpbįiitu šonu, o jinai — 
visą laiką stačiu kampu į jį. Patinėlis neprivalo net
gi probėgšmais pamatyti palelės šono. Tokiu atveju

.tąpįy piktaąV ir t0|j g^azųng riteriškai nu
siteikęs. Mat, šono parodymas šjtomts žuvelėms, kaip 
ir daugeliui kilų, yra agresyvaus nusiteikimo ženk-, 
las, ir jig bemat pakeičia patinėlio nuotaiką; karš
čiausia meilė vii-sta neapykanta. Patinėlis plauko ap-

aj;ljn)įaų^ų giminaičių, padarytą iš oro burbuliukų, jįpk patęlę, o jių^i sgka kiekvieną jo judesį, visą lai- 
-i—Usmu. J oks namelis labai pa- ką atsigręžusi į ’ i»artnerj gaivą. Judesiai vis sparta- 

ja, spalvos vis. labiau hejisnoja, ratai darosi rnažės- 
___„.. . _____ _ v nis, ir, u|ažesnis; gaįop kūųai susiliečia. •

ir kiti gvvįfcai, ypač paukš- W,nta vaivotykštė, pasirodžius patelei. Pati- “ ‘ .
ji h _tif -------. t..... , .............................. (Bus daugiau)
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DR. R. G. BALUKA3 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 Se. Pulaski Rd. (Crewtord

P .ima ligonius pagal suaitarimA 
Jei neatsiliepia, skambinti 374*8004.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ILAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Talei. 695-0533 

Fox Volley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

kas antrų šeštadienį 8—3 vii. 
Tel : 562-2727 * rto 562-2728

ir.

Rot.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kadžio Ava., WA .5-2670

Valandos pagal susitarimu. Jei neat- 
p'liepia, skambinti Ml 3-0001.

TEL.— BE 3-5893

GYDYTOJAS ir chirurgas 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

J. Krs.

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

■M

sausumos 
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AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

&
JU -

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

Quick /N* Easy Caramel Apples 1

f i

ST. PETERSBURG, FLA. 11‘« af'y°. p<llku1'':ar 
I valsuką bei suktinį apsukti

Balfo skijr. rudeninis piknikas
Geroje draugystėje ir kelio, 

uė atrodo tAimpvenė* lako ita- > Nuodingiausia 
jų patarle. GviRni Unksnių gyvatė yra tigrinė, 
draugų plnDie lir -pobūvyje ir Kengūrų saloje, Pietinės Aus- 
sveikala pagerėja. Moksliniu- traiijos pakraščiuose. Jos už- 
kai sako ir murins pailgėja.

Toks tad pobūvis ir buvo 
Balfo skyriaus piknike, kuris 
J vyko |rc<Madienį, lapkričio 9 
d. puikiajame Seminole par
ke. Diena buvo pjiikiaūsia,- 
oro temperatūra tik 82 Jaips- 
hių, vėjelis švelnutis neš 
tonų jausmą nuo švaraus van
dens ežerėlio. Nereikėjo pra
kaito nuo kaktos braukti.

Valgių patiekalai buvo įvai-1 rfijoje ž'nių neturima, 
nausios suxlvties ir tatai gar-' 
diiai pagaminti, \iž ką didi pa
dėka terika sumanioms ir dar
bščioms šeimininkėms. Išvy_

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

augą iki 5 pėdų ilgio ir turi nuo
dų, IcuriaJs galima nunuodyti , 
3(10 avių. Tačiau už visas nuo- 
(Jingiausia yra jūros gyvatė, ran ‘ 
dama Timor jūroje esančiose 
Ašlunore Reef salelėse, prie ‘ 
šiaurės vakarų Australijos. Nuo 
gyvačių įgėlimo pasaulyje mirš- 

1Ua ,ta per metus tarp 30 ir 40 tūks-1 
tančių žmonių, daugiausia In-j 
dyoje ir Burmoje. Kiek jų 

l miršta Sovietų Sąjungoje ir Ki-

įkos pasekmės buvo puikiausios 
i padėka veikėjoms ir veikėjams.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS < 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. T«l. 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
^contact lense«?j ;

Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

PR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ^ pd,SLtX (k 

PROSTATOS ČHIRURGlJA 

2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1-—4 popiet,

e Meilė ateina pro langą, o 
išeina pro kaminą.

Indijos vienuoliai

^Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi^. — Rom. 13:14.
šitas patarimas yra duota pasišventusiems, kurie buvo Viešpaties pri

imti ir atpmdyti Šventąja dvasia. Apsivilkimas Viešpačiu Jėzumi nėra stai
gus darbas; negalima tai atlikti per vieną valandą, vieną mėnesi ar vienus 
metus. Tai yra darbas viso gyvenimo. Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis 
sekti jo pėdomis arba gyventi, kaip jis gyveno. Būkime tikri, kad šiame 
gyvenime mes pilnai neapsivilksime visomis mūsų Viešpaties savybėmis. 
Bet Viešpats mato mūsų pastangas ir pažįsta mūsų širdis. Jis mato kaip 
mes stengiamės numarinti senąją prigimti, ir atmesti nuo savęs kūno dar
bus ir apsivilkti teisingumo rūbais, kuriais galime pasirodyti skirtingai 
nuo pasaulinių ir būti patinkamais Dievui.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? 1 t< klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

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

SUSIRINKIMU
Balfo skyriaus pirmininkas PR AN'EŠIM A J 

p. Jonas Valauskas nuošir
džiai tarę dėkui už “cepeli
nus”, žinoma ne už orlaivius
(jie jau iš mados išėjo), bet Utenos Draugiško klubą susirinki- 
už gardžias pyragaičius ar mas Įvyks šių metu lapkričio 15 d. 
varškėčius, už -pyragų'■aukas’?7■vaL vak namuose, 2417 W

-j., - i'• 43 St. po susirinkimo bus ir vaisėsp. Kmdunenei, p. vMffiąuskię- A> BrQke¥iauS) ^4
nei ir pi Plėpienei.J Ypatinga—------- -------------——
padėka buvo pareikšta už di- žemaičiu Kultūros, klubo priešme- 
džiausi darbą ir ttiūšą p. Va- tinls nariu susirinkimas -Įvyks tre-j 
lauskienei p. Liulkienei ir p. čiadieni, lapkričio 18-^-,1:00 vai. po 
Bagutiepei. ■' ' v - ' • , pietų • Šauliu namuose, <2417 W. 43.

. Koks-'bfil.ų .piknikas ^ėniu-;St *ariai ^iami ^lankytį nes; 
• n rg - -..T -į;. T yra daug svarbių reikalų aptarti ir,aikos. Todėl didis aciu ir p. J. ... ... 1<y7Qr . ... L; valdybos rinkimas del 1978 metų..Alesęikųi ir p. į Kainui, Kas į 
Turėjo geros sveikatos ir svei- Rožė Didžgalvis, rast.

Frances Budris
Globailė . j-

Mirė 1977 m. lapkričio 13 d., -7:30 vai. ryto.
Gimusi Illinois valstijoje.: -
Paliko nuliūdę: vyras Peter P., brolis Ollie Globas, jo 

žmona Virginia ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Kunas pašarvotas Beverly Ridge Chapel, 10415 South 

Kedzįė AVė*'Chicago, Ill. , . - .■ -
Trečiadien| lapkričio 16 dieną 9.:00 vai. ryto bus Ivdima 

iš koplyčios į St. Christine parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojama š\. Kazimiero Lietuvių ka- 
pinėse. f ■ .

Visi a. a. Frances Budrienės giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai.paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: vyras, brolis giminė3.
Laidotuvių ’direktorius James Melka, tel. .779-1411.

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

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Ofiso telef.: 776-2880..^
Rezidencijos telef.: 443-5545

DB. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MČTĖRŲ tįsos.
. Ofisas 2652 WEST 59th STREET 

Tel. PR 8-1223 !

■; OFISO VAL.-: pirm., antrad., treėiad.
■ ir penxt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Seštadie- 

niais 2-4 .vaL popiet ir kitu laiku 
pagal susitarimį. : /

L . V. X

OBTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
AparataiProcėaaL Medi ban
dažai. Speciali pagalba kojoms. 
(Arch Supports/ ir . L L .

2850 West 63rd SU Chicago. III. 61)629 
TalaE; PRospact 6-5084

j Gėlės visoms progoms 
j BEVERLY HILLS GRLINYČIA 

2443 WEST ewrd STREfcT.-----
Telfonai: PR S-0B33 ir.P R v-0834
Naujoji Barbaros.ir Gana brūkly

L - krautuvė. > 4 ■
THE DAISY STORE. . - 

7918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tai. 499-1318L -

MOVING
Apdraustas perkrauttyrnis 

iš įvairiu atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS 

Visos programos ii WOPA, 

1490 kiL A M.

Lhtuviv kliba: kasdien, nuo pir^ 
madienio iki - penktadįehįo 12:30 
— 1:00 vaL popiet SeitadietUai* 
ir sekmadieniais nuo S:30 iki 9:30 

vai, ryto. 4 ’ .
V*d4|a Aldona Otukva 

Telef.: HEmloclc 4-2413 

7159 to. MAPLEWOOD AVR 
ČHIČAGO, ILL. 6O62»

JohnStaškūnas
<Gyti. Bęrivįn, Illinois

Mirė 1977 m. lapkričio lljdl,T :50 vai. popiet, sulaukęs 
86 metų amžiaus. . Gimęs Lietuvoje.

Paliko nuliūdę: dvi dukterėčios — BemiceBirma ir 'An
toinette Forbes bei kiti giminės, draugai^tr pažįstaftii.

Kuriąs būvo "pašarvotas Friedrichs TtbpTyčioję^ 1989 W. 
.35 St., Chicago, III.. /Lapkričio 14 <1. 2 vai. popiet po gedu- 
lingą apeigų ir atsisveikinimo buvo nulydėtas į Lietuvių

. Tautines kapines. į
Nuliūdę; dukterėčios, gimines ir draikai.-- • >
Laidotuvių direktorius Friedrich, Mount Prospect, ir Chi

cago, Ill. \ y i

. - ' -
f^r-> 7~ y h 'r* -w~:

.- ’ --

M
 

. < 
■

' < • -r ... J.

; 7 • . . ’■

Jonas Laukaitis
Gyv. 1)952 S. Washtenaw Ave.

Mirė 1977'tn. lapkričio 11 d., 6:00 val.'ryto sulaukęs 69 
mėtų aTfižiaiiŠ‘'Gimęs Vokietijoje.

' Amerikoje išgyveno 28 metus.
t Paliko ’huliūdę: ■ žmona Petrė, pagal tėvus Serepinaitė, 

fcbdxfci licgHia Christenson, jos vyras Paul, 2 anūkai — 
Chris fr Paul Ghristerson. motina Ona Laukaitienė, brolis 
VacTbVaš-gyv. Baltimore; Maryland, brolis Kazt'S' jo žmona 
jtizeiė-Ir jų seinia'—Fdnnnidas ir Algimantas su šeimomis, 
Birutė Hinz. jos vyras Dale, ir Kęstutis, brolis Andrius, jo 

užmena Faiutėir jų -šeima — Regina šventickas, jos vyras 
Tsdnkindas, giminaitės — Bernadeta Zeikienč, Edmundas 
Žeikuš, i-r Violetė Geno su šeima bei kiti giminės draugai 
ii- pažįstami Amerikoj ir Lietuvoj.

Prildausė Vytauto Didžiojo šaulių rinktinei. Tauragės 
Lietuvių klubui, Švėkšnos klubui ir Chicagos Medžiotojų 
ir Meškeriotojų klubui.

Antradienį, 3:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Mra. 
quette - Pet'tus koplyčioje, 2533 \V. 71st St.

Kėtvirtadieiiį, lapkričio 17 dieną 9JM) vai. ryto bus lydi
mas S koplyčios Į šv. P. Marijos Gimimo bažnyčią, o po 
gedulingai pamaldų bus laidojamas Lietuvių Tautinėse

4605-07 So- HERMITAGE AVENUE
Ttu: TArėi 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AlR-CONDlTIONED KOPLYČIOS

PERKRAUSTYMAI

Leidimai *— Pilna apur. 
žema Kaina .

R. Š E R Ė N A S
Tel. WA 5-8063

M

Viši a. a. Jono Laukaičio giminės, draugai ir pažįstami 
huoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: žmona podukra, molirta, broliai, giminė5.
Laidotuvių direktorius Donald A. "Petkus. Tel. 47(>-2345.

1TVAS IR 50HUS
MARQl ETTE FUNERAL HOME 

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

1410 So. 50th Avė., Cicero 
Teist.: TOwnhall 3-2108-8

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTETUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

NARIAI:
Ckiea^’ie
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

_ . leaves, footbaH and apple, picking.time are.signs to 
remind us that autumn is here, And while the advent of the 

z apple season triggers thoughts of hotnemade pies, cobblers, 
applesauce ahd cider, for many it’s the crisp, juicy eating apple 
tucked inaide some chewy caramel that calls to mind the 
fondest memories. ’ , ,And now there's t quick ‘C easy way to make caramel 
apples. . . *Rh Wrappies caramel sheet* from Kraft. This new 
method calls for stretching a round sheet of caramel over an 
apple, overlapping Snugly to Cover, inserting the stick and 
tvirta, for five minute®. No mess, no fuss. And easy enough 
for young children to help. /
' Everything needed (except the apples) to make six caramel 

apple* comes right h» the pecksge. Wrappies Sheets on also be 
‘ one «t » time, ttorihy unused discs in an airtight container.

zpnrieg autumn, they’ll be in the produce section Of your 
favorite stoN is well « on the Candy Shelves. And don’t forget 
to check the psckhte foe othet way* to use these great apple .
pvt*On*.

-LL-ri ''i'EasyC
, Wrappies caramel sheets 

"ifefflum-els* apple*,
■ '-.jflBhbd, dried

• Use caramel sheet* to prepare caramel apple* according to 
tnckxge directions. After removing from oven, immediately 
ptflNtee phper *nd roll in nuts, pressing lightly. If caramel 
apple* cool too qaicWy and lose stickiness, return to oven 
1 to 2 minute* to SOftefi. Sefve or store on paper liners in a

‘cod, dfy iSete. No tried tortW"4®- /L, ,«
L Uirtts; Meifiwnwtee apple* Me about 3 per pound. Ramna,

granola-type ceresL marshmallows or chocolate 
chips may be substituted for nutt.

ANTANAS M. PHILLIPS
Tomas ir Laurynas Labanauskas

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

BUTKUS • VASAITIS
144S So. 5Cth Avė., Cicero, AL Phone: OLympic 2-1003

I

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

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

REprblic 7-1213
V&ttaU 7-6673

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET "
2314 WEST 23rd PLACE
U028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hilta, 974-4416

P. I RimiLLS.
3354 So. HADSTED STREET Phone: Y Arts 7-1911

NAUJIENOS, CHICAGO 1LI---- Tuesday, November 15, 1977



Vilniaus šv. Onos ir Bernardinų bažnyčios

2625 West 71 st Street

332-0038

MAISTAS Ii EUROPOS* 1AND«LIU.

LIETUVOS AIDAI
CAREFUL!

AB JAU PAS1DAR1TE 
SAVO TESTAMENTĄ?

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

ftall Frank Zapolh 
ooa’/j w.nm st.

GA 4-8654

NAUJIENOS,
1739 South Hoisted St 

Chicago, HL 60605

laąs asmp-
■a.wHv ne- 
estis $2.00

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET
TeleL REpublIc 7-194T

nieko nepadėjo. 
.Pasirodo, mūsų neaukštiems rei 
kalaviniąmjta.s'iygis buvo ir yra 
visai pakenčiamas. Mes, galim 
ir toliau taip gyventi, kad tik 
viskas taip eitų, kaip ligi šioįei

MATURE WOMAN/ to ;live 
in and care for elderly couple 
for. 3 - weeks, thereafter could 
be permanent. Call RE 7-1681.

menę tikrais faktais, nes oku
pantas per savo užverbuotus 
agentus stengiasi griauti mūsų 
organizacijas ir mus klaidinti”. 
Dėkui už auką ir už pareiškimą.

— Dėkui Vytautui Vaitonio! 
iš Marquette Parko už anksty-

tautįečiui, > užsisakiusiam, i&ąuk 
jięn^ yipnerien^i^męisainsį beįį

jienoms nėra joks chamizmas, 
tik aukštos krikščioniškos kulį 
tūros pažymys. . j . ,. H

ta proga atsiųstą penkinę. Dė
kui tos apylinkės tautiečiui, už 
susakiusiam Naujienas 3 m. tin- 
kamesniam susipažinimui. Taip 
pat dėkui Jurgiui šidagiui iš Dėt 
roito ir Ansui Kėkštui iš Oma- 
hos atsiuntusiems po du dole
rius už sekančių metų.kalendorių. 
Visi skaitytojai prašomi remti 
Naujienas ir jas platinti, visi lie
tuviai kviečiami j jas atkreipti 
savo asmenišką dėmesį, gerai su 
jomis susipažinti ir pareikšti 
savo asmenišką nuomonę jas už I 
susakant. Platinimo- vajaus pro
ga Naujienos siunčamos susipa
žinimui pagal gautus pageidavi 
mus arba statytojų atsiųstus 
būsimų prenumeratorių adres-

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

7 Turiu Chicago® miesto leidimą. 
Dirbu .Ir užmiesčiuose greit, ga- 
rantuotaiir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358 So. Washtenaw Ave.

< . Tel. 927-3559

INSURANCE
patenkam

Full time or part time, also cap
able of .Hand sewing.. Mature 
woman. English not necessary. 
Gobd starting rate. Chicago 
Loop.

Mamai, žemė — Perdavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Keistas, savotiškas ir labai 
socio-k uit Orinis reiški-

■ . * < • ■ ••’v P '

į.••#? Pasakyti Liesą šlaią lnikais 
/ra pats svarbiausias reikalas ir 
ftftiniausias uždavinys. Dėl ti e- 

. tos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo ko» 
frontacjjos, Dors dabar dau| 
. Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
ios negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
Įvairių tipų bendradarbjautojus 
visiškoje'laisvėje.

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

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia ..

vamanis; katalikas ir protestan 
tas; tautinirikas ir socialistas; 
krikščionis demokratas ir vals
tietis liaudininkas ir t. t.

Namai, Žema —. Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

D t M I SI O 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis ■ 
A. LAURAITIS 

4645 5c. ASHLAND AVĖ. 
523K775

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

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

VIENOK MARQUETTE PARKAS
GERIAUSIAS

Full time or part time. Mature 
man. English not necessary. 
Good starting rate Chicago Loop.-

332-0038

PETRAS KAŽANAUSKAS, Plezdentas

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

Visuomenė turi pilną teisę rei
kalauti, kad mūsų veikėjai būtų- 
“susitupėję” 'ir nebūtų hipokri- 
tai, kada viena sako, kita daro, 
Dauguma mūsų veikėjų yra pri- 
deramoj aukštumoj. Tik maža 
dalis nežino, kaip ir kur užsika-i 
binti vadovauti. Veikėjas turi! 
turėti esminiais klausimais sa
vo pažiūras, principus, o ne ieš-į 
koti šapalo savo brolio akyje,- 
kada nemato rąsto savoje. •

Peržiūrėjus tuos autoriaus: 
duotus pavyzdžius nieko neras-; 
ta kad 'kas tenai būtų geltona; 
Mūsų spauda dirba naudingą dar 
bą ir į pelnagąudžius nesimuša.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

>adėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
Knyga — ...

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

nia 'Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina S3 J Su legaližko 
mis formomis — $3.50.

Užsakymus ra Money orde
riu siusti: “Naujienos", 1739 S 
4alsted SL, Chicago Ill. 60608 
kas non įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, ' paliekant ra 
jais konfrontaciją pa vergti e- 
aiems . ..

mo proga. .
—Kazimieras Ročius, kontrak 

torius ir tautinių ; organizacijų 
veikėjas'iš Beverly Shores, Ind., 
pratęsdamas preriumertą, parė
mė Naujienų leidimą $10 auka. 
Ta proga jis tarp kita ko taip 
rašo: “Linkiu nepavargti. Infor 

visuo-

M. ž I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERV1C1 
4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

ti savo reikalus ir teikia progos 
jų .pirmininkairK ir nariams pa
reikšti savo nuomones mūsų gy
venimo, klausimais, kurie jiems 
rūpi. Tai viskas yra. žmoniškai 
kultūringa ir net kilnu. Ir jie pa 
reiškia padėką.

Kitas, pirmininko brolis, yra 
kitos organizacijos-pirmininkas. 
Jis net apstulba perskaitęs tokį 
nutarimą. Toki žingsrą jis lai
ko net dangaus .keršto šaukian
čių žingsniu, kam jo nuomone, 
dėkojama geltonąja? spaudai.;

Paprastas protingas asmuo, 
kaip rašiau, nefanatikas, būtų 
priverstas pagalvot, kodėl tas vis 
kas vyksta ir kodėl tai įvyko si- 
yo kieme; , bet jįįitrankyii Per
kūnais. - . • . • -
‘ Ar nėra tokių pavyzdžių mū
sų gyvenime? Vienoje šeimoje

—Juozas Sajonas, Lake Worth, 
Fla,,po ilgesnės^ pertraukos vėl 
tapo Naujienų -skaitytoju užsisa 
lodamas jas 6 mėii..iM kartu SU 
gerais linkėjimais ^atsiųsdamas4 
S2 už.'sekančių metų kalendorių;

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

LIUKSUS 17 metų mūro Ranch, 2 
auto garažas. Naujas pirkėjas gali 
tuojau keltis i 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 Parke. 
Kaina — $25,000.

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

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

(Cosmos Parcels Express Corp.
MARQURTTE gift PARCELS SERVICE • 

MČT W. 69Hi 91., Chlcave, I IL 40629. — T»L W A Wtr 
W3 1K Ft. ChteH*. fIL 6060S. — TvL SM-Snl

V. VALANTFMAS

S. R. Kasias, Wiltow Springs; 
R!.,' '’-Lietuvių Tautinių kapinių 
administratorius,- įfcifeikviėnais' me 
tais gausia aiilcar^Mrėriiįa ;Nąu-; 
jiėnų •' leidimą. J5§įĖui liži^dvidė^ 
šimt keturių' (24J? dolerių auką,

Notary’ Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd SL Tek 436-787b

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJJMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

4. — Juk “bendrų partinių in- j leidėjai jaučia, ir mes visi jau- 
teresų” vardan šiandien jau net I čiame. Ir po to manifesto, kaip 
nutarimais dėkojama... už tokį mes buvome nusmukę ir susmu- 
chamizmą.”— [kę, taip to pasilikom. Ir tie ke-

Taip p. Stasys Barzdukas bai turiasdešimt 
gia savo straipsnįl

Jokia maujiena, kad šaulio 
didžiausia nelaimė ir pabaisa 
yra fanatikai. Tai sena istorija. 
Mūsų emigracija nieko nesiski
ria nuo kitų buvusių, esančių ir, 
tur būt, būsiančių. t

Paimkim tokį, kaip sakoma, 
pavyzdį dėl to minimo nutarimo. 
Įsivaizduokim, vienas brolis yra 
■politinės partijos pirmininkas. 
Toji partija priima nutarimą. 
Partijoj yra senų,’ patyrusių par 
tijos darbininkų, dirbančių parti 
nį darbą jiuo pat jaunystės, pri
pratusių svarstyti reikalus šal
tai ir pagrindinai. Apsvarstę pri
ima nutarimą ir pareiškia pa

jau kalbėti apie plačią visuome
nę, kur šeimos 'auga skirtingose 
sąlygose. Nefanatikui nieko nė
ra tokio-baisaus, kada visuome
nėje .yra skirtingų asmenų . su 
Skirtingomis pažiūromis.' Gerai 
valiai esant, visada galima- susi
tarti ir išsiaiškinti bendrus .klau 
Šimus? '' '. ■ ■
\ Atsimename mes tą’nuosmu
kio manifestą taip pompastiškai 
paskelbtą, kuri pasirašė 40 as
menų, — nei daugiau, nei ma
žiau, — kaip toje Ukrainiečių 
emigrantui dainoje “sorok paz- 
boinikov” — keturiasdešimt plė 
šiku. Patriukšmavo, pasirekla
mavo, kad ir jie jau atvyko -į 
Ameriką ir nutilo. 0 spaudos ne
geroves ir patys redaktoriai ir j muokite plačiąją išeivijos

106.3 FM
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Siuntiniai i Lietuvą a 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch«r Ar.
Chlc-90, lit 60632. T«l. YA 7-598C

—Aleksandras Chaplikas, vi
suomenės veikėjas ir SLA vice
prezidentas,' atostogauja West 
Indies salyne. Iš ten jis-'siunčia 
gerus linkėjimus visiems drau
gams ir pažįstamiems.

— Prof, dr? Juonas Puzinas, 
Pedagoginio Lituanistikos Ins
tituto Lektorių Tarybos Lapkri-. 
čįo 5 d. posėdyje, išrinktas šio 
.instituto rektoriumi, išame po-, 
sėdyje sudaryta trijų asmenų 
komisija, kurios paskirtimi yra: 
tirti ir nagrinėti priežastis, ko
dėl aukštesniųjų lituanistinių 
mokyklų abiturientai, ateiną į 
institutą, pakankamai nepainios 
ti visų lituanistinių dalykų? šios 
komisijos nariai: Stasė Peterso 
nienė, kun. Juozas Vaišhys, S.' 
J., ir Vincentas Liutevičrus, šios 
komisijos, pirmininkas.’. a . -t

— Lietuvių Moterų Federaci
jos C’nikagos Klubas, ponios M. 
Marcįhkięnės vadovaujamas, pa
skyrė S3.00.0C (tris šimtus) ge
riausiai baigusiems lituanistines 
studijas; jPedągoginįo Lituanisti 
kog- Instituto absolventams. La-; 
bai graži .paskaita išėivyjps2 jau
nimui uoliau ątųdįjuoti lituanis
tinius d^ykus;! '? •.
^ Pedagoginio. Lituanistikos Ins 
titutprabsolvratų i^ęistuvės bus 
i978?‘Į. -14: čikag<^e,-.-.<t Jaunimo

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 4
MARUA NOREIKIENž ?

2608 Wert 89th St, Chicago, Uh 60629 • Tel WA 5-2787

Visi sutelpa, visi judina mū
sų gyvenimą, neleisdami jam 
sustingti. Tai visai naujas reiš
kinys mūsų margajame pasauly 

Įje. Ir kaip Anglo-Saksar sako, 
’paprastą protingą*žmogų verčia 
pagalvoti, kodėl taip įvyko ir, 

jkas tai padarė.
Naujienose matome paaiški

nimus ar laiškus, kurių kiti lai 
krąščiai atsisako dėti, nors tų 
paaiškinimų ir laiškų autoriai 
yra tų laikraščių skaitytojai ir 
net liečiami tuose laikraščiuose. 
Pagal spaudos etiką jiems pri- 

3. — Vienas laikraščio skaity-, klausytų tai dėti, šiandien moder 
toj as "neiškentęs jo redaktoriui į niškam žmogui sunku susigau- 
sako teisybę: “Dabar Naujie-’dyti visoje toje painiavoje apie 
nos laikosi dėsnio: nors ir ge-į etiką, estetiką, gėri, grožį, tie- 
riausias darbas būtų dirbamas,1 są, kai dug yra rašančiųjų tais 
bet jei esi ne reorganizuotos klausimais. Visi siūlo savo .pre- 
bendruomenės - šalininkas arba, kės, kaip tie agresyvūs ameri- 
gink Dieve, esi dar frontininkas kietiški pardavėjai.

Įvairi apdrauda
BUTŲ NUOMAVIMAS - 

nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chicago
Tel. 757-0600.

ua^^/.orgaB^idja: ntišrų: ■ cho- 
Ėąiif?pradės. ruošti *I)aihų šven-

Respublikonai nori 
padėti prezidentui

Jei Prezidentas nori kad abid t 
vi partijos remtų jo užsienių po 
litiką, jis turėtų pasimatyti, su 
Respublikonų lyderiu ir su juo 
susitarti dėl veikimo, pasakė Se
nato mažumos lyderis Howar 
d H. Bager (R-Tenn.)

Sen. Baker sako kad preziden 
tas pakviestų kokį žinomą respub 
likoną dalyvauti Vidurinių Rytų 
taikos derybose ir tam tikslui 
nurodė ir pasirinkimui keletą 
asmenų, būtent Henry Kissinge- 
rį, William P. Rogers arba buvu
sį viceprezidentą Nelson A. Roc 
kefellerį.

Respublikonai remtų Carterį, 
jei jis atidėtų plačias mokesčių 
reformos planus, o nieko netruk 
damas paskelbtų mokesčių su- 
sumažinimą pasakė Baker.
SKAITYK I^FARAGINt

KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

I — MAUJMMOA č»CA»O R, su___ Tuesday, November 15, 1977

(Tęsinys)

Skaitant spaudą, matome, kad (aš juo nesu), jau esi smerkia 
yra keliami esminiai klausimai mas”. - - - . j į
ir tais esminiais klausimais pa 
sisakoma. žinoma, daug klausi- ’ įdomus 
mų, tai daug ir skirtingų nuomo- nys vyksta mūsų gyvenime.., 
nių. Kai daugiau nuomonių, tai1 Naujienose, rašo visų pažiū- 
pilnesnis vaizdas: kam rietenos,irų žmonės, visokių luomų, pro- 
kam nuomonės. Žmonės turi jvai i fąsijų, tikėjimų, išsilavinimo, 
rių pažiūrų ir nuomonių todėl Rašo ir karštas tikintysis ir lais 
pareina nuo gyvenimo patirties, 
išsilavinimo, sugebėjimo savo 
mintis reikšti raštu, gyvenamo 
jo krašto sąlygų ir net asmeni
nių gyvenimo sąlygų ir kitų 
įvairių priežasčių. Apskritai ga
lima teigti, kad mūsų spaudos 
skaitytojai skiria faktus nuo nuo 
monių ir niekas, atrodo, faktų 
nekraipo spaudoje. Vargas tik su 
tais, kurie neskiria fakto nuo 
nuomonės ir galvoja ir net ver
čia kitus galvoti, kad jų nuomo-, 
nė yra faktas; ir pasaulio galas, Į 
jei kas pakedena jų tas pūkuo
tas nuomones. Autokratai tik' 
nepakenčia kitų nuomonių, nes; 
jie žino tik įsakymus, vieną kryp 
tį ir vieną liniją.

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 
yjĮhę . pu TiBnlnielt 
f J/a lirtart tatiiaiaki mflV ChWgoje r 
VSkNORMANĄ 
«tiHtaURŠTEIN4 

253-5826 
(įrtaigo*) ir 

JgMMKF 677-S4A9 
' (bato)

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUjlENOMS Hemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 

amertkoa netaria diennfclo steiftfai bet Heturttkoe ffnodoc jina&- 
sos ir atliekant btttlnaa perrtąat aaažhna hetovybėe iMtHmri ^ei- 
Warn ai Naujieną piaflafaie fajuB. A

AAUJIZAOS tvirtai atori Ir korėja iž Lietame ir EBVtrfta Betarta taton. 
aeidamoa ir neeidėda*ue į aendėetai va ekapentais er ta Ifrtto

AA.UJDCTOS palrtka tIsm Betarta teBoknttMe frupea, ta bendras tartJto- 
rijai ir remta vtaq Betarta bendrnoriiu ttarboa bet

KAUJIENOS atstovauja tyliąją Betartų daugumą itata peetmettma, reto
rikos ir politiniu iliuziją laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naule- 
uas yra mada. Lai ta mada tampė jai prenumeruotL

Todėl Naujieną vadovybė ir Vajam konrfrija Jubfllejlnhj metu proga 
Skelbdama platinimo viją kreipiasi į rtsui Hėtuvim pasekti lieturtžkos 
spaudos pirmūną pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienai tikslu sudaryti 
Sindinę tolimesniems darbams ne tik lalkražio. bet ir visos Seirtjos, 

p pat pavergtos Lietuvos ir jos fcnontą gerovei, siekiant rtruotino Be- 
tarižką reikalą ii nn—

KAINUOJA: Chlcspe|s Ir Kanadoje metsms — SMJM, p<no> ms*ę — FICM, 
trims mėn. — UJO, vlanam min. $3.06. KH«m JAV vieton motams 

$26.00, pusei moty — $1440, vienam mėn. —. $2J6. Ubienlu* 
M — $31.00 matams. $uslpcBnlmc4 dvnfiama atveHf eamaireunl.

pralema naudoti iemJtaa eeaaflą atkarpą.

SLA — jau 30 moty tarnauja lietavią visuomenei ir Išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerią savo apdraus
tiems nariams. ’ 7 -

SLA — didžiausia lietuviu frateraalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdrąudą Ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, neš SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o taikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. ' ~ .

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse mlHĮono dolėriy kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra-ir saupL Kiekvienas Betarta čia gali 
gauti įvairią klasią reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 

- . iki $10,000,00. , J, iįį y ’ ; * ’.

SLA — jaunimui duoda gerą TiuportiflĮą Apcramią - Endowment in- 
surance,. kad ~ jaunnnlįi; gautą pinigus aukštojo ūjękslo stafi- 

■ joms.ię gyyenimo, pca^žtaį,,,,.

SLA — duodą VAIKAMS if -jaanuoBams Labai, 
už r^LOCOBO apdraudos tik $3.00 moki

SLA

State Farm Life Insurance Company




