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dydami .ir.nekenkdami gyventi. 
Kiekvienas didesnis sumišimas 
Europoje -atnešdavo - į -Ameriką 
kelias tremtinių bangas. Jie nau

■ do josi Amerikos laisvėmis ir
šiškąi nesveiklią žirdį išmesdama 
Iąųk^,<^timistai ?fvirrino, kad 
širdžių' perkėlimai pasidarys lėn i

JAV ATSTOVI

Praeitą visoje šiaurės Amerikoje-ir Kanadoje iškrito tiek daug
sniego, kad^ vietomis- dar- ir šiandien j keliai nepavažiuojami. Toliau nuo 
dtdžiŲjy viMk*lHij|Įyvenantieji fermeriai negali prasikasti apie namus. Ne- 

^-s- visiems,; kad ziemajau čia. . Šis sniegas gali dar
-ištirpti,, bet-žiema, jau.pasitiks. . - .

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

The Lithuanian Daily News 
Published by The Lhhuaniaa News Publishing Co., loc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, I1L 60608
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

VOL. LXH

ONFERENCI fl

E
1

-7| .

DR. BOBELIS PADARĖ TRUMPA AEK?
PRANEŠIMĄ APIE BELGRADĄ

Susirinkusieji apipylė Dr. Bobelį^įvairiausiais 
klausimais, liečiančiais pasitarimus

CHICAGO, Ill. — Jau minėjome, kad Valstybės Departamen
to pareigūnai buvo paruošę ir pasiūlę Sen. Robert Dole kalbos 
tekstą. Koks tas-tekstas ‘buvo,-tuo tarpu - nežinome. -Kiekvienam 
buvo aišku, kad Belgrade esantieji Valstybės -Departamento pa
reigūnai, vykdydami vyresniųjų instrukcijas,Turėjo daryti viską, 
kad‘be'pagrindo neužrūstifius sovietų atstovų Belgrado konferen
cijoje. Sen. Dole perskaitė paruoštą raštą, padėjo į^šąlį. ir .pareiš
kė, kad tokios kalbos jis nesakysiąs. Sen. Dole perskaitė visai ki-. 
tokią kalbą, -negu jam .pasiūlytoji, šia proga .verta priminti-, kad. 
ir pats Arthur Goldberg sutiko, būti, delegacijos pirmininku tik
tai ta sąlyga, kad jis turės laisvę, ką sakyti ir kaip pasakyti 
konferencijos-kalbas;-Prezidentas Carteris priėmė' šią delegaci
jos pirmininko sąlygą ir paprašė, kad jis vadovautų Amerikos de
legacijai. "

Šiomis dienomis' s'paūdiiišimė' ten' gyvehaf Mes visT rupina- 
visą sen. Dole kalbą; •'kai tik' ji 
bus išversta, -lietuviškai.2 Tuo
tarpu galime tiek pasakyti, kad j pat rūpi ir tautų laisvės prinči- 
šėh. Dole priminė'r ūsams,-kad j 
gėriką yra emigrant, tauta. ambonas HeBm-
Pr.es du smtu metą -

dąųgiaulaįsyės netik paskiriems 
asmenims,' bet jos reikia ir pa-' 
vergtoms tautoms.

• Bengalijoje sušaudė 
šimtus maištininkų

DĄKĄ, Bengalija. — Benga
lijos vyriausybė, sušaudė kelis 
šimtus maištininkų, norėjusių
grąžinti nušalintą vyriausybę.! 
Vyriausybei pavyko suimti dido' 
ką skaičių karių, kurie buvo 
atiduoti karo lauko teismui, Jie 
buvo nuteisti mirti, bet vyriau
sybė vis Įūkuriayo su mirties 
sprendimo vykdymą. Nuteistas 
Įnirti kiekvienas . maištininkas, 
aktyviai .dalyvavęs perversme ir 
ĮsakĮnėjęs kitiems jame, dalyvau 
ti. Tikslaus skaičiaus vyriausybė 
nepaskelbė, bet .apskaičiuojama, 
kad jau sušaudyti,700 suimtų 
kariškių, pii.moji grupė nuteis
tųjų buvo . sušaudytą ta dieną, 
kai japonų teroristų Lėktuvas 
nusileido Dakos aerodrome'. Nu
teistieji' šaudomi kiekvieną die
ną. Afodo, kad vyriausybė neno
ri laikyti katėjime nuteistųjų, 
krašte vis dar tebetrūksta įvai 
raus, maisto.'

SIRIJAI NEPAVYKS IŠARDYTI SUTARTOS 
, KAIRO KONFERENCIJOS

Jordanija, Saudi Arabija, Izraelis siunčia 
atstovus į Kairo konferenciją

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Jimmy Carter, pasita
ręs su sekretorium Cyrus R. Vance, viceprezidentu Walter -Mon- 
dale, Zbigniew Brzezinskiu ir kitais patarėjais nutarė siųsti Ame
rikos-delegaciją Į Egipto prezidento Sadato šaukiamą konferenci- 
ąj- šį savaitgaiį. -Pdezidentas Sadatas norėjo informuoti Ženevos 
konferencijos narius' apie jo pasitarimus su Izraelio vyriausybe 
ir aptarti pačius pagrintinius taikos klausimus.

įsueina lO metų sukaktuvės kai' 

tat, Jįąr pirmas, pasireindamas jrikoje pat
Helsinkio ' aktais, iškėlėtautui cijąi perkeldamas ;mirusio. žmor 
laisvės reikalą.-Kad- jos privalo^ 
būti .laisvos'ir. turu turėti, teisę, 
laisvai tvarkyti visus savo .rei- 

daug ■prisidėjo ąjrie-Amerikos- kalus- kiekvienam tuiėtų^būti' 
aišku, bet kad;'Lietuva, Latvija 
ir Estija .tos laisvės meturi, tai- 
'žmo kiekvienas' žmogus?“*

Tuojau pašoko_soviętųdeĮega-: 
cijos pirmininkas J. Voroncovas.

_____ ___ ir.paprašė-pinmBinkb-leiąti jam : 
ęijos dalyvius, kad jisjjraktiš-l^3^^®^^^ ^alykus> į^ ku
kai susidūrė su Amerikos emi
grantų sąstatu, kai jau buvo Iš
rinktas Į JAV senatą. Pasirodė, 
kad' Amerikoje veikia didelės' ir 
tvarkingai savo reikalus vedan
čios tremtinių organizacijos. Se 
nate sen. Dole patyrė, kad Ame
rikoje veikia, gausūs fraternaliai 
susivienijimai ir profesinės or
ganizacijos. Ten 'dešimtmejiais 
ganizacijos. Ten dešimtmečiais 
niečiai, lenkai, vokiečiai, čekos- 
lovakai, rumunai, vengrai, arme 
nai ir pabaltiešiai. Visos šios et- 
minės grupės domisi ne tik Ame 
rikos visuomeniniu j 
bet joms Tūpi ir gimtinio krašto 
laisvė. Jie gauna žinių iš “seno
jo krašto” ir nori padėti, bet jie 
nustatė, kad Sovietų Sąjunga 
kliudo susisiekimui, neleidžia su 
giminėmis sueiti, pasikalbėti, 
pabendrauti. Sovietų Sąjunga 
pačioje karo pradžioje okupavo 
visus tris Pabaltijo kraštas, bet 
iki Šio meto savo karo jėgų ne
atšaukė iš minėtų kraštų ir ne
leidžia vietos gyventojams savo 
reikalų tvarkyti. Didelė Amen-* 
kos gyventojų dauguma žino, 
kad jų tėviškėse laužomos pa
grindinės žmogaus teisės. Jie ne 
gali išvykti pas savo vaikus ir 
gimines, negalima ir pas juos 
nuvažiuoti ir pamatyti, kaip jie

gerbūvio._Jje naudojasi. tpmis! 
.pagrindinėmis Amerikos žmo
gaus teisėmis, -kurios jau ’būvo 
Amerikošįkonštituci^įe.Jrasį- 
tos priešrdu šimtu metų. G

Sen. Dole informavo konferėn i

' riuos senį 'Dėlė neatkreipė reika- 
;. lingo dėmesio... Voroncovas tu

rėjo akiplėšiškos drąsos tvirtin- 
ti,--kad dabartiniu . metu lietu
viai, latviai, ir estai geriau gy
vena, negu bet kada anksčiau 
jie yra gyvenę. Jie džiaugiasi, 
kad didelės ir galingos Sovietų 
Sąjungos globoje jiems yra daug 
saugiau, negu gyventi' skyrium. 
Jis turėjo drąsos pakviesti patį 
sen. Dole nuvykti į Liėtuvą ir 
savo akimis ipamatyti, kokią pa
žangą lietuviai yra padarę ir 
kaip gražiai jie gyvena. Sovietų

gyvenimu, j Sąjungoje. Kiek tai liečia Ame- w “ • v*_ ♦_ ▼riką ir josios nepripažinimą Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos įjun
gimą Į Sovietų Sąjungą yra tik 
laiko dalykas. Praeis dar me
tas kitas ir Amerika pripažins 
pačių lietuvių norą įsijungti į So 
vietų Sąjungą, — baigė savo 
pastabas Voroncovas.

Amerikos delegacijos pirminiu 
kas A. Goldbergas tuojau papra-D1 
šė balso ir pataisė delegacijos 
pirmininką Voroncovą. Pirmon 
eilėn jis patarė sovietų atstovui 
taip jau lengvai į visą reikalą 
ranka nenumoti. JAV vyriausy-

Įliekant išspręsti klausimą, kaip- 
'išūorganizuoti tokį širdžių ban- 
ką^'kur galima/gauti naują'šir
dį'reįĮrahn'ėsairt.' ’ ' ' :

t Tos viltys peišsipildė, tik už-: 
vylė. .Viena .sunkenybė yra tau 
kad daugumoje atvejų “pareika-i 
lavimas. nesiderina-su pasiūly-. 
mji’V .kita :gal. dar sunkesnė 

! priežastis, kad organizmas ne- 
priimasvetimų kūno dalių Į sa
vo tarpą.

Išrastos priemonės apraminti 
organizmo, “kariuomenę” bent 
kol -priskiepytas organas sustip
rės, bet' nusilpninta organizmo 
kariuomenė nebepajėgia apsigin 
ti nuo kenksmingų bakterijų in 
vazijos. Pažanga per tą 10 met- 
tų pasiekta tik tokia, kad iš 5 
transplantų vienas išgyvena vie 
nūs metus.

Su širdžių transplantacija to
kie dalykai^ kad optimizmo me
tais širdžių perkelta 10Į, praė
jusiais metais tik 3.

degalų kainu dviejų nietū ^į^^rpy^ęlnž. Amuzegar-kelįs ,me-: 
tos tvarkė Trapo idealų "Rainas, orpraeitais metais pasikvietė-ūį 
premjero -pareigom.- Irano- -atstovas artėjančioje degalų-valsty
bių-konferencijoj patars nekelti kanų per;du metu.-- • r- I •

Prezidentas Įtikino
Irano šachą .-

••••*. - - -į . • "*■ v * ’. * •j.' «

- Paaiškėjor -• -prezidentas
Jimmy - - Carter - trijų dienų - -lai-

nekelti - aliejų- rr-kitokių; dėgdlų 
kainų.-L -..'-j

r Šachas ilgai .kąlbėjosLšu^pred 
zidentu, kai Baltųjų Rūmų ^pat
voryje triukšmavo, šūkavo ir 
dainas dainavo Amerikoje studi 
juo jautiejiIrano studentai. Vie
na Irano studentų grupė protes
tavo prieš antrą grupę. Studen
tams nepatiko Irano policijos 
pareigūnai, besisukinėjautieji po 
studentų bendrabučius. .

Prancūzai simpatizuoja
- Kvabeka-separatizmui
KVEBEKO provincijos mini 

steris Rene 'Levesque, kaip 
praneša savaitraštis. News
week, neneigė fakto, kad Pran 
cūzijos prezidentas Valery Gis 
card d’Esetaing ir kiti Pran
cūzijos lyderiai per paskutinį 

• pasimatymą patarė “laikytis 
t už Kvabėko nepriklausomybę

Amerikos atstovų. Rūpiai ir se- 
nats, Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos prijungimo prie Sovietų Są
jungos nepripažįsta.

Pirfninixjko Goldbergo kalbos 
klausė visi Belgrado konferen
cijos nariai. Ji buvo pasakyta 
konferencijos pilnumos posėdy- 

bė niekad Lietuvos, Ltvijos iridyje. Tikimės, kad netrukus

Ne toks šaltas
. SsrOlė teka 6:56, leidžiasi <:22

Estijos prijungimo prie Sovie
tų Sąjungos nepripažino ir nebe; 
pripažįsta. • Jis visiems aiškiai 
pabrėžė, kad Lietuvos prijungi
mo nepripažįsta ne tik viena 
valdanti grupė, bet didelė kraš
to gyventojų dauguma. Inkorpo
racijos Sovietų Sąjungą netpri 
pažinimas tampa bendra abiejų- 
didžiųjų partijų politika. Be to,-

tekstą ir 
Naujienų

gausime pilną josios 
galėsime paskelbti 
skaitytojams.

Goldbergo kalba tas posėdis 
buvo baigtas. Sovietų Sąjungos 
ir komunistinių kraštų atstovai 
girdėjo sen. Dole ir ._________
bergo kalbas. Reporteris *

(Bus daugiau)

už Kvabėko 
* nuo Kanados.

Paklaustas, 
kiti prancūzų lyderiai nori.kad 
prancūziškai kalbantieji Kve
beko gjvėntojai taptų neprik
lausomi, tas Levesque atsakė: 
“Svarbiatisia pasikalbėjimų, te 
ma su visais susitiktais bdVo 
kur visi pad take už Kvebeko 
nepri k I a u šdftiybę.”

ar Giscard ir

PERDAUG RADIACIJOS
.•.CHICAGO. -G Dar- neaprimo 

;karšfi 'ginčai dėl branduolinių 
i medžiagų ■ (ura no,- — mer kuro, 
;plutono ir' kitokių ■ radioakty- 
' viųatlaikų,-sunaudotų Illino- 
■ joje zatominiij -jėgainių -kūreni 
mill “pelenų”, kur juos “palai
dot”), kaip -nauja problėmajš- 
kilo aikštėn, kad; per O’Hare 
aerodromą Chcagoje vyksta 
pavojingų radiaktyvių . me
džiagų trafikas. Dėlko per Chi 
cagą? Dėlto, kad New Yorkas 
atsisakė tokį trafiką leisti per 
Kennedy aerodromą.

Ulinoj us savo radioaktyvėms 
atmatoms “laidot” turi kiek į- 
manomai saugesnę rietą prie 
Sheffield, III., kur arti trys 
milijonai kubinių pėdų radio
aktyvių atmatų giliose tranšė
jose supilta, bet jau nebe ilgai 
trukus bus pilna, kgi ir kitos 
valstijos, kaip Arkansas, pra
deda savo atomines atmatas 
čia gabenti, didinant Ilinojui 
naštą tai vietai apsaugoti vi
skis laikais, kadangi tos me
džiagos pasilieka radioakty
vios per tūkslančus metų, pa- 

« vyzdžiui plutonas . — išilaiko 
per daugiau kapi 2-4.OOO metų 
it per tiek le-’lco turi būti pri
žiūrimos ir ■ saugomos.

Harry Asinus pasakė, kad tai 
yra Kinų Liaudies Respubli
kos pirmas toks kvietimas tiks 
lu susipžinti sU ilgalaike svei
katos ir socialinių reikalų tar 
liyba seno amžiaus, protiniai 
atsitikusiems ir kroniškai ne 
darbingiems žmonėms.

Kvetime parašyta: “princi
pe nutarėme kviesti keturioli
kai dienų ateinantį birželio ar 

Kiniją dėligaciją ateinančią lįepos mėnesį 24 tgrybės na- 
. ,vą|jtr4, Tgtybos _ prezidentes rui”.

KINUbš KVIETIMAS

JAV Nąeiiinalinė Sveikatos 
! Globos Įstaigų Taryba, kurios 

. Ą žinioje yra daugiau kaip 600 

Arthur Gold , . i, • , • . ,• • I
R««ni4M-ta‘Savusl atsiųsti )

Sirija ieško ryšių su Iranu
DAMASKAS, Sirija. — Siri

jos prezidentas pasiuntė užsie
nio reikalų ministerijos atstovą 
i Irano sosetinę, kad galėtų ap
tarti naujai susidariusią padėti 
Artimuose Rytuose: Sirijos pre
zidentas nenori būti izoliuotas. 
Jis Įsitikino,- kad ne tik Egiptas, 
bet ir Jordanija yra pasiruošusi 
tartis su - Izraeliu Įvairiais tai
kos klausimais. Sirijos preziden 
tas yra įsitikinęs, kad be karo 
jokia taika bent tuo tarpu Arti
muose ‘Rytuose dar" negalimai' 
Sirijos užsienio rninisteriš-dar 
tebėrau - -

Pranešimai iš Artimųjų Ry
tų sako, kad konferencija vis 
dėlto Įvyksianti, nežiūrint Į ke
lių arabų valstybių politikų pas 
tangas ją išardyti. Labiausiai 
džiaugtųsi Libijos diktatorius 
Muamar Chadafi. Jis ;an iš anks 
to nutraukė diplomatinius san
tykius-su Egiptu. Pasienyje jis 
bandė daryti netvarką,' bet Egip 
to prezidentas ėmėsi; priemonių 
sustabdyti Libijos agentu siunti 
mą Į Egiptą.- R i ; f- , ‘'

Daugiausia veiklos šioje sri
tyje parodė: Sirijos prezidentas 
Asadas. Jią.buvp. prižadėjęs ;ne- 
kenkti prezidento Sadato., pas
tangoms siekti taikos, bet pasku

t -u-- -n u* pAdejo ifiekmtfTEgiptb prezi-Koma- LesikijosJ komunistu--rl k/i«•>.-. . Ą. .* taentą. SadatUi grizus į Kairą, 
Sirijos prezidentas pasiuntė už- 
vienio reikalų ministers Į Mas
kvą.' Prezidentas5 Ašadas mano, 
kad jam pavyks Įtikinti sovietų 
vyriausybę stoti jo pusėn ir ken 
kti Artimųjų Rytų taikos pas
tangoms. Tuo tarpu nežinome 
Maskvos pozicijos, ‘bet Sirijos 
prezidentas jau -pradėjo ieškoti 
ryšių su Irako vyriausybe. At
rodo, kad prezidentas bijo izolia
cijos. Nuolatiniai jo trukdymai 
taikos pastangoms gali privers 
ti kitas arabų valstybes visai ne 
kreipti dėmesio i Sirijos prezi
dento užsispyrimą kenkti taikai.

Praeitos savaitės gale Saudi 
Arabijos karalius patarė Egipto 
prezidento nevadinti išdaviku, 
nes iki šio meto jis nieko neiš
davė. Izraelio parlamentui jis 
padarė tuos pačius pareiškimus, 
kuriuos darydavo arabų vadai. 
Jis Izraeliui aiškiai pasakė, kad 
Palestinos klausimas turės būti 
aptartas ir išspręstas. Neišspren 
dus šio klausimo, taikos Arti
muose Rytuose nebus.

: . Prezidentas Sadatas, patyręs 
JAV, Saudi Arabijos. Jordanijos 
ir kitų valstybių nutarimą vyk
ti į Kairo konferenciją, dabar 
ilsisi, kad galėtų parodyti savo 
pažiūras taikos ir arabų gyve
nimo ki'" išimais.

Amerikiečiai bijo, kad nesu
tarimai tarp Sadato ir Sirijos 
prezidento Asado jų visai neat
skirtų.Diplomatai bijo, kad ši
tas ginčas bepastūmėtų Sirijos 
Į komunistinį bloką.

Miami, Fla. Kur nepasisuksi,) 
ten vėžys. Flioridos agrikultūros 
darbininkai eksportui augina 
mus greifrutus dvięji metai kaip 
smilkina pesiticidu ethylene di- 
bromide, kuris prieš dešimtmetį 
buvo geriausias vaistas nuo Ka- 
ribėjų vaismusėlės, o dabar EPĄ 
(Aplinkos Apsaugos Įstaiga)) 

• perspėja kad tas pesticidas yra 
l“Sau pavyzdžio neturintis dide- 
. Ii* vėžio pavojus”.

•Washington. - Vabzdžių rūšių 
skaičius ;yra^keturis - kartus di- 
des-nis -kai' visų kitų sutvėrimų 
rūšių' skaičių kartu paėmus.

Premjeras Pierre 
Trudedu gali pasitraukti
TORONTO, Canada. — Kana

dos premjeras Pierre Trudeau 
pareiškė- laikraštininkams, kad 
jis atsistatydintų, jeigu Quebec- 
ko provincija didele balsų dau
guma nutartų atskilti nuo Kana 
dos. Pats Trudeau keliais atve
jais pasisakė prieš šios provin
cijos atsiskyrimą. Jis buvo pri
žadėjęs visomis jėgomis kovoti 
prieš atsiskyrėlius. Jeigu provin 
ei j a vis dėlto atsiskirtų, tai jis 
atsistatydintų. Jam atrodo, kad 
vyriausybei tada tektų imtis 
priemonių. Prieš maištininkus im 
tusi patyręs karys, negu pran
cūzų kilmės politikas, kaip Tru
deau. Trudeau yra Įsitikinęs, kad 
Quebecko provincija neprivalo 
atsiskirti, reikia imtis priemo
nių, kad ji to nepadarytų.
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Paskutinė Vakarienė’Leonardo da Vinci

>ors

nam n

Gužas,

1940. VIL5.

1940-VII.5.

jėgos yra

nawie-

nas asmuo nuoląf'pilvu ar kuo 
kitu besisk undžiąs. Dazniausųti 
lai bus motina, daug, 
kiatrole vaidina levas

Agr. Adelės Drrobūenės 
sveiko maisto receptas

ils ir,dar 
ienas is

Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 
A a u jausiu mokslo žinią populiarus perteikimą* 
_____ JOAA.S ADOMAVIČIUS, M- D. _____

artimui nepadėti.
Gyvenimo tiesa

tamstai sužmoniškėjus ir reikia
mai apsisvielus — mes pajėgsi
me atsverti biogdarbius dar žmo
nėmis netapusiųjų.

Jau kiek anksčiau šiame sky
riuje susipažinome su šeimoje 
atliktinais darbais idant sava

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas 
. (Tęsinys) . ,

Sudaroma: “AGITPROPAGANDINĖ BRIGADA

Išrašas: “Lietuvos Aidas’* 315 (5524)
Gausus muzikų susirinkimas.
Vertingiausios visame pasaulyje teatro 

Sovietu Sąjungoje.
Išrašas: “Darbo Lietuva”, Nr. 109, 1940. IX. 15.

Amerikos lietuvių, latvių ir estų pareiškimas. At
sišaukimas į lietuvius.

Išrašas: “Darbo Lietuva”, Nr, 109, 1940. IX, 15.
Šaulių Sąjungos likvidacija baigta,

Išrašas; “Darbo Lietuva", Nr. 126, 1940. IX. 25.
Kaune prasidėjo partiniai kursai. Čia dėstoma ir 

apie suvalkiečių sukilėlius.
(Bus daugiau)

Išrašas: “Darbo Lietuva”, Nr.,24, 1940. VII. 29.
Vladas Jakubėnas — “Mūsų muzikos gyvenimas nau- 

horizontų akyvaizdoje”. - ■>;-■;■<',/.
Išrašas: “Lietuvos Aidas” 1940. VI. 20.me$ norime 

to dalyko padaryti kažką di- 
snio. Kai žmogaus sėdi ir sa- 
s blausia"Kur man dabar 

jis gali rasti skau- 
Minėti nuolat skarr 

nusiskundimų, smalą besiskųndžiantieji visada 
la- domisi, knr jiems skauda ir nuo

bauskas ir A. Radzevičius- -' .
Išrašas: “Tarybų Lietuva” Nr. 9 (89), 1941.1.11.

“Profesoriai broliai Biržiškai savo žemę atiduoda 
liaudžiai”. Profesoriai broliai Mykolas, Vaclovas ir Vik
toras Biržiškai vakar atsiuntė Žemės Ūkio Liaudies Ko
misarui laišką, prašydami įtraukti į Valstybinį Žemės 
Fondą jiems paliktus 30 ha žemės, kurie randasi Taura
gės apskr., Šilalės valse., Džiaugėnų kaime.

Savo laiške profesoriai Biržiškai rašo, kad jie nesi
rengią ūkininkauti ir gyvena mieste, tad žemė jiems ne
reikalinga, jie prašo žemę ir visą ūkį atiduoti tiems, ku
rie ją dirbs irus to gyvens.

Profesorių Biržiškų žemė įtraukta į Valstybinį 
Žemsė Fondą.

Išrašas “Lietuvos Žinios” Nr. 146, 1940. VIII- 1. 
(Redaktorius buvo bolševikų paskirstas A. Rūkas). 
Mitings politkaliniams pagerbti (baustiesiems Lie

tuvos teismų už bolševizmo veiklą prieš Lietuvos valsty
bę. J. Tls.).

Mitingas politkaliniams pagerbti (baustiesiems Die
nius, prof. S. Kolupaila ir kt-)

Išrašas: “Tarybų Lietuva”, Nr. 79, 1940. XII. 30.
Lietuvos generolų pakėlimas.
Apie karinių laipsnių suteikimą aukštiems Raudo

nosios Armijos viršininkams. .
TSRS Liaudies Komisarų Tarybos nutarimas;
1. Vitkauskui Vincui — generolo leitenanto,
2. Černiui Jonui, 3. Čepauskui-Čepui Albinui, 4. Kar

veliui Vladui, s. Antano, 5. Žiliui Vincui, s- Jono, 6. Juo- 
dišiui Jonui, s. Baltramiejaus —- generolo-majoro.

Išrašas: “Tarybų Lietuva”, 1940. X. 20.
B. Rūtkūno džiaugsmas.
“Džiaugiuosi visa širdimi, kad ilgą laiką parazitų 

kapitalistų bei “patrijotų” alintai, niekintai Lietuvai, 
pagaliau grąžinta laisvė ir teisė gausioje TSRS .tautų 
šeimoje”. ; \

Blogiausia, kad tokie skausmo 
gandonešiai savu nusiskundimu 
vargina visus kitus šeimos na
rius. ’ '

Iš šimto net 99 tokie nusiskun 
dėliai, nieko kito neturi ,o tik 
pakrikusių jausmų sukeltas ne- 
'geroves (emotionally induced 
illness). Tik tu painėging su- 
.sidoinėli jų nusiskundimais — 
jie atvers visą muziejų ligų. To
kie šeimoje sukelia liūdesį ir 
baimingumą. Tomis nėgerybė- 
inis. persiima vaikai. Taip to
kios šeimos saviems vaikams 
jskiepiha niūrumą, baimingumą 
ir nuolatinį liguistumu nusiskun- 
dimk.— hypochdnariją.

Dar to negana?.—tokie dėl 
■jausmų netvarkos nuolat skaus- 
niais besiskundžiantieji yra ti
ektas vargas kišenei. ■ Jie eina 
nuo gydytojo prie gydytojo. To
kie ? operuojasi bėVeikalo, — o 
gydytojai, darydami; klaidas, to
kius operuoja. Iš čį; nereikalin-;

vaikų, viena namuose juos au?
ginoĮ . - - r

•Bet kai -ji -pradėjo skųstis- ne-1 
sijaučianti gerai, Petras jos ne- skauda.?”; - 
užjautė -ir neturėjo kantrybės damą^vielą.

jausminę nesveikatą mūsų žmo
nėse pagerinti. Reikia sudary
ti veiklos židinius parapijose; 
organizacijų buveinėse, jauni
mui skirtose vietovėse ir visur 
kur galima kitur. Patyrusieji ir 
žmoniškieji bei atsakančiai išsi
lavinusieji turi imtis vadova
vimo, o visi kiti privalo ryžtis 
noriai ir drausmingai imtis savo 
asmenybės tvarkymo. Be šito
kios tvarkos — niekada nebu
vo ir nebus mūsų tarpe laimės 
ir sveikatos.

Parapijos turi keisti savo vei
klą j našesnę — nuo dangun ve
dimo, reikia eiti prie žmogaus 
žmogumi pavertimo. Tada jis 
pats susiras dangų ir išvengs 
peklos. Dabar dvasiškiams šio
je srityje apsileidžiant, kas kar
tas vis daugiau užima jų rietą 
žmogaus žmoginime psicholo-. 
gai, psichiatrai ir jų padėjėjai 
— visokie visuomenei padėti 
pagal teisingus . gyvenimo dės
nius pasiruošusieji asmenys.

Kuo visi greičiau suprasime 
■ tikro gyvenimo dėsnius, ji<uo 
tikro gyvenimo dėsnius, kuo 
greičiau pajėgsime atsikratyti 
visokių pasakėlių apie nesamus 

į ir būti negalimus dalykus — 
i tuo visiems bus geriau. Tiek 
gydytojas, liek apsišvietęs dva
siškis- šalia kitų teisingai savas 
pareigas einančiųjų . žmogaus 
■asmenybėse gerinime .turi savo 
■rietą. Tik mes .ris renkimės 
■žmogaus asmenybės gerinimui 
)<uo geriausiai ir kuo kruopš
čiausiai.
Iš v a d a. Be asmenybe (jaus 

mais) sveiko žmogaus negalį 
būti žmoniškų jo darbų. Tai ne
pajudinama tiesa. Todėl tos tie
sos prisilaikydami, stokime 
tikran darban pirmiausia save 
gerinti — tik tada pajėgsime ki
tiems talkinti žmoniškėjime. 
šeima yra dirbtuvė tiek tikrų, 
tiek iškreiptą asmenybėmis 
žmonių. Kuo gausiau ir grei
čiau prisiauginsime asmenybe 
tikrų žmonių, tuo mūsų gyveni
mas daugiaa puošis visoomeniš 
kais žmogaus elgesiais. Kito 
kelio žmogaus pagerėjimui nė 
neieškokime, — jo neradome ir 
nerasime.

Pa s iškaityti. John A. Schind
ler, iM. D. How To Live 36o 
Davs a Year.

žmonėmis taptume, bet ir savo1 
vaikus vien žmoniškai besiel-j 
giančiais išaugintume. Štai to-1 
Ūmesni mūsų sužmoniškėjim 
darbai musu šeimose

Lietuvos Savanorių Sąjungos atstovai 
Kalnėnas ir Viliušis sveikina J. Paleckį.

Išrašas: “Lietuvos Aidas” Nr. 315 (5524),
Lietuva atsisakė nuo konkordato.

ŽMOGAUS ŽMOGINIMAS —
JO DARBŲ GERINIMAS| 

kaip pomidoras negali neraudonuoti nunokęs, tarp
• žmogus negali

Savanaudiškumas žudo 
šeimos nariu asmenybes

Nesveikų jausmų žmones — 
nepajėgiančius žmoniškai elgtis 
asmenis ugdo la šeima, kurioje 
vyrauja savanaudiškumas — 
egoizmas. Sakysim tokia Pra
nutė — kol ji netekėjusi gyveno 
savo tvarkingoje šeimoje — jai 
neblogai sekėsi. Nelaimė, kad 
ji ištekėjo už liguisto savanau
džio — egoisto Petro. Jis vienu 
ir vieninteliu dalyku rūpinosi žygiai išeiti negalėaami. 
— vien pats savimi vPradžioje} * ’ “-■

pastebėti josavanau!Amžina5 HSomis skundimas^ 
jis nenorėjo apie! šeimos nanų.sirgdmimas 

nelaimi ogesnės šeimos

nelaimingo gyvenimo lankėsi 
pas penkioliką gydytojų, leidosi 
įišt Jonis kartus operuojama, 
Jrejpėši pas visokius apgavikus, 
'■"“•■s, pranašus, ateities spė- 
^iįs’, kaulų niankttintojus, ma- 
sa^iiolojųs,/ "risokiomis lęmpo- 
inĮši'^l^ttrius.?.' įgulėjo ' trijoše

viflS tr y šdeši m t' tūkst kn čių' d oi e-

5 Jokiems rrikią padėti nuošir- 
ir , tikrai: reikia nųp ma

žens neleisti vaikams išaugti to
kiais jausmų paliegėliais. Tai 
tikras ir vienintelis gydymas 
nuo jausmų sukeltų negerovių. 
0 kai žmogus suauga savo ne
sveikų jausmų valdomas — ta
da pagalba tokiam 'laba i sunki 

•— jis jos nepriima."' Pagal savo 
jįsivaizdavimą toks mėgina pats 
.gydytis. Taip ir nueina' vėjais 
'risoš jo pastangos. O išhaudo- 
,(ojų zia pilna risoėe srityse, 
lai ir tanka risi j'artištnais pa- 
riėgasyj išnaudodarfii,

■ r šuo gagančių ant burnos 
norėdamas negali įkąsti

Negali sakyti, kad į^gančių 
(antsnukį.) turėdamas šuo yra 
geras. Jo gerumą suprasime, 
kar jis nekas būdamas 'be 
antsnukio- Tas paltie su žmo
nėmis jausmais (asmenybe) pa 
Rakusiais. Tokie k<hda kitam 
kiekviena proga kaip lik. gali.

aerodrome. nuomininkai 
neųioka Clucagai nuomos—.nu 
sųka_;sąskaitas ir dokumentus 
sunaikina. Ten, ligoninėje ne
tvarką durą, irgi sunaikiną gais
ru. dokumeulus, kad lik (eismo 
išvengus ligoninę del.netvarkos 
užuarius. Arba xet-^- gy.djdo- 
j;ikarrto Medicare <rirbą pralob
ti‘per greitai norėdami. Čia, 
loti dvasSkiaj |>asikėfc.< pasa- 
kodami net šlykštynes- mėgina 
nėsinrieiituojantienis per mal
das jpiešti — kad t tik -■ toliau 
jieinš J.iznis s<klųsi_ ' Ir taip 
bengalo, Imi krašto asmenybe 
pasekusiųjų 'yfu režnnmiškast 
cl^syš. Vienas vienintėlis ke
liai ią-tokios. žlun
gate ^auginimas žmogumi nuo 
|wK mažens tokį 'tnigiįfnią'pra- 
dėpBs;/ M ?. •

. ^.^iši sutartinai i dArbą
r ’.

Paviįenūii veikdami mei rr^' 
daiig ką laimėsime. Reikia vi- 1 
sųr.sutartinos reikto*,■> norint '

sunku buv 
diškumą, mat 
save kalbėti. Bet jis galvojo vien 
tik apie save. Lž tai, kai Pranutė! už tokią, kurioje vyra Bent -rie- 
už jo tokio savanaudžio ištekėjo 
— ji nežinojo Į kokią peklą 
ji patenka:

Petras buvo gana kuklus, bet 
js išnaudojo Pranutė vien tik 
savo .reikalams. Jis buvo pri-; 
siekęs medžiotojas ir žuvauto- 
jasJ Taip jis vienas medžiojo — 
z.uypvo pnėš Vedybas 4r" po ve-j 
dyiHjJjK;'krtaiįi iiėšfeigė?5 Jo žalo- 
ną. ĮJ^davosiiriririinąmiaisdJBęį 
toT? getras mykęgliąy^J

“(b'ajųng). įįkįugiaųsfą.r x vi^pa j 
Pranutė būdavo, namuose-. Pel-! 
ras ? mė’fd“ vaįyff fĮii< kai kurp dajftą S?gtą ’ti! 
maišą:'^TŽt -Ytfo ab if^Jeįtisrfc

Adelė DuoHienė 

į sveiko maisto receptas

, t • VARŠKĖTUKAI

Prop.: 1 .puodukas varškės, 
1 puod. virtų susmulkintų bul- 
viųy I puod. kvietinių injl^ų 
(per pusę sumaišytų su raza- 
va?s). 1 kiaušinio baltymas. 2-3 
valg. šaukštai safflower alyvos.

nors-bėsiskuni
-nedali
ryš bū ttijskifįraįgasij
ainiais- -skausiMaifcbeaskiiBidžjaA;

% arba šaukštelio druskos. nių, vaisių tyrsriubių, prie kavos 
Darbas. Išvirus su lupena bul | ar arbatos.

ves atvĮėsint, nulupus sumalti 
ar per sietuką pertrinti. Sumai
šyti miltus (paliekant 1 šaukštą 
kočiojimui), pertrintą varškę 
ir bulves. Pridėti kiaušinio bal
tymą ir druską- Suminkyti ir 
ruliuoti ilgus, piršto storumo 
kuceliukus. Supiaustyt 5 inčų 
ilgumo ir kepti keptuvėje su 
alyva arba aptepus plonai pie
nu ir apybarščius susmulkintu 
kietu sūriu, kmynais, kapotais 
svogūnais, ar avižiniais, dribs
niais, ar džiuvėsėliais, kapeliais 
riešutais ar cinamonu. Kepti 
įkaitintoje prie 375°F orkaitėje 
15 niin.

Tinka užkandžiaius su įvai
riai pagamintomis salotomis, 
karštomis daržovėmis, prie per
trintų daržovių sriubų ar sulii-

Taip pat parankus kelionėse 
ir į darbą pasisotinimas.

Pastaba: Tos tešlos gaminiai 
gali būti ir virti. Juos galima 
iškočiojus piauslyti peiliu no
rimo didumo ir įvairių formų 
ir su švelniais priedais, kaip lai 
yogurtu, rūgščiu pienu, vaisių 
tyrėmis valgyti.

Nenaudoti gryno sviesto tiek 
senimui, tiek jaunimai, iašvel- 
ninrfi sviesto kietuosius riebalus 
ir žinant jo nepalankumą, cho- 
leslorolio atžvilgiu, sviestą: rei
kia ištrinti su safflower alyvą 
imant % . svaro sviesto, 
puoduku safflower alyvos to 1 
valg. šaukštu citrinos sunkos. 
ioaS sviestas, mažai kMc r , 
ijiiKa ir prie rirtf dni’žorią.

naujienos. CHICAGO I, ILL. — ,\ v»,i.cu!ay November 30 1977

me gause-, 
ūmų mek- 

udi’j. s. .> a. visų lesuiiiis
—- s o krašto vaiuzxos pimgaib 
reiii*anias ckmivkscaU moterų 
suvažiavimas nutaria žudyti ne
gimusius savo brolius 
ris. Bioguiusia, kad tokio nuta
rimo ramiausiai klausėsi trys 
prezauen neneš: dvi buvusios, 
viena esančioji. Gerai, kad to
kiame susirinkime moteriškių 
meKdarbius-stebėjo, kur valdžios 
pinigai išleidžiami, senatorius — 
jis pasipiktinęs griežtai protes
tavo prieš moteriškių nežmoniš-' 
kuinus. U kas protestuos ga
lingai prieš tulus mtšų dvasiš
kius taip iškalbingai mėginan
čius mums įpiršti lietuviškas 

( J 

suKstyoes niusų spaudoje pra-1 
uej us^as $ygti pasiaruoj u me-* 
tu z! Nežmoniško žmogaus niek 
darbiai visur lapoja; šakoja, žy
di ir mums labai karčius vaisius 
bruka. Kad ir va — tas didžiau
sias senesniųjų apleidimas šia
me krašte, t as blogis ypač jau
čiamas švenčių metu. Palikta 
viena motina prie stalo jos pa-' 
ėios likimui, Kunigai giria por
nografiją, daktarai statosi-lai
vus, advokatai neša inaišus pi
nigų baiiKuosna, šiaip piliečiai 
— ruko, svaiginas, persivalgo, 
vienas su kitu pešasi — taip ir 
keka vienas baltas nepanešą- 
mos naštos nešti.

O turėtume mes visi bent tiek 
sužinonįškėti, kad pajėgtume 
bent per aguonos' grūdą page
rinti .s^vas asmenybes/ Tada 
mes pajėgtume šuĮai^tf ‘dūkte- 
ris, net ^mąugiriią šavų rhdtinū 
vežančias *j’as gx^ni pagX’Veftfc 
siųjįT’ldrpinynan —'be-priežiū- j 
ros esančiuosna senetki Hamuos- 
na. Teft'-iŠBifekftr ’Jr ne mūšis- 
kių pagyvėHQsrųjU: tikras kap^4iiai&iQsį,;;;Ząif^;5^ra^iut.^.yięną|jnfeų| ttLęjn^^ąttsinų.{vįeą<^ 

deginanti gyriėji Europoje; Da
bar lygiai tolau nežmoniškų sa
viškių esti žudomi tėvai — tik 
kiek lėtesne mirtimi.

Užteks šių pavyzdžių, kad mes 
sukruštHtnė imtis savęs žmo-1 klausytis 
ginamosios veiklos". Tik man ir Taip šiandien Pranutė yra

bai liguista moteris ir jos svei-iąt galvoja apie tokias vietas 
asmenybe ne tik patys tikrais katos negalima greitai grąžintį 

normon. Petras nepramato, ką 
jis darys su liguista>žmona. Da
bar jis laiko Pranutę taip truk
dytoją jo malonumų. Taip pąl 

i ir jo vaikai yra neprisitaikę 
t gyvenimui ir negaluoja jaus
mų (emocijų) sukeltomis ne
gerovėmis. A

Tai štai kaip asmenybe (jaus
imais) sumenkęs savanaudis tė
vas-vyras gamina asmenybe 
(jausmais) pakrikusius savo 
šeimos narius: žmoną ir vai
kus. Tokie vaikai yra našta ne 
tik šeimai, bet ir visuomenei. 
Tokiose šeimose yra gausa vi
sokių iškrypėlių. Nuo jų ken
čiame mes visi, net gatvėn da-

Č'.
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atsiradusi bendruomenėje opo-
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s įkaityti i
Mali žodžiai*: “Dėkingu *Q

nežino kaip tą padaryti. Formų 
lės vadovybių jau neįtikins, ; 
pasitarimus nevažiuos.

palūkanų, priklausomai nuo įdėto# 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša w _ Al

F» mm taupom! jftsų plnlgal at* 
lieka didelius darbus. Pirma, ji& 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-

auorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
lai, kuriu viso buvo 12L 41 teatro draugija, 48 

ir 314 veiklesniu žmonių biografi-

vams, suvažiavime Clevelande

— Buvęs biudžeto .direktorius 
-ir bankininkas Bert Lance tafia 
si su Atlntos bankininkais, kad 
leistų jam ir toliau finansiniame 
pasaulyje užsdirbti' -duona;* J am 
būtu daug sunkiau,-jeigu jis bū 
tu išskirtas ir finansinio gyvę-

mai- 
šosi nuteisimai be nusikaltimų, 

svetimiesiems, pozity
vių darbų ardymas. Kad ir grau 
du. bet reikėjo pasakyti, kad 
nukentėjo LM, šiek tiek ir AL- 
Ta. Bet drugiausia nustojo ben
druomenė.

čia giesmėje prilygina skun-

pasveikintas kuopos laivo ka
pitonas K. PUMPUTIS ir palin
kėtajam dar daug daug gimta
dienių atšvęsti. Taip linksmoje 
ir pakilioje nuotaikoje buvo baig 
tas čia aprašomas Čikagos Gen. 
T. Daukanto jurų šaulių'kuopos 
valdybos narių šių metų paskuti
nis susirinkimas. - J- ,!♦

Ir čia vėl giedotojo išpažintis 
atliekama šventvagiškai. Kur 
yra įrodymas, kad išeivijoje LB 
turi visuotjnumą ? Ar 10,C00, o 
paskutiniuose rinkimuose ir 7000 
balsuotojų rinkimuose turi vi
suotinumą? Net ir Čikagoje toks 
balsavusiu skaičius neturi visuo

tyjė-vei^:l£laK^^S£arbebi.??Į^i 
ir laukiama,~nes -ty^imis;fif« ig-' 
noravimas- didina 'kalte.' “

' lUBsauKs u

^1.50 'čėkh arba Money Orderis 
į < M ’•U/“ ’<. -J;įbuą''pasiųstastokiu adresu; ?
5*®_.'Į: J' M‘

rezoliucijos, kad per Vasario

parsidav^ųv.-2.%^fes0;^^ftūš; 
kaltindamasįir--sąvb:3C^lfe^Mą- 
lies' negalės’meka^dosTrajritririiL 
Tbkia biauri^dėmėr paxteryf^bŠ:

Bet po tokios nemalonios nuo
taikos p. Volertas sušunka::. 
“Ar kelią taisysime, ar akis pra 
plėsime, tik netrypčiokime vie
nas prieš kitą, pirštais badinė- 
dami”.. Gi toliau kalba apie sa
vitvarda ir savitarša. Pataria 
institucijoms (ALT ir LB) iš-_ 
lyginti šiurkštumus santykiuose, 
tada automatiškai išsilygins ir 
supliukš ne viena mūsų gyveni-' 
mo kupra. • ■'

čia Volertas persigandęs sa
ko, kad reikia suprasti Čikagos' 
Spaudos Klubo reorganizavimo; 
pradžią (Juk suprantame reor
ganizavimo pradžią, Čikagos 
Spaudos Klubo sėklą, “agentų? 
ir “parsidavėlių” kilme) . Toliau 
jau giesmininkas pataria ALTai 
ir LB neatstumti kooperavimo, 
bet taryboms rimčiau į tai. pa
sižiūrėti. Jo posakis, kad “Kie
tai lietuvių tautai, saugant plie
ninį nugarkaulį, tiktų pilnai iš-j 
vystyti protą.”

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H, TAMAŠAUSKO 

LIETUA1ŠTUJI PAMARĮ
334 puslapiais su žemėlapiu tr paveikslai* apraše Pamarį fp 
gyvento) us Ir gamtą. 1,200 llvtuvilką vletoverdžty sąrašai. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentu

suroti, laikraščiams - Draugui, 
ir I aisva- 

jai Lietuvai, radio programoms- 
Mangučiui. Sofia Barčus ir Lie
tuves Aidai bei Lietuvių Televi
zijai, išskirstyta 300 dol. aukų. 
Romo Kalantos atminimui sta
tomo paminklo reikalams Čika
goje, paskirta 100 dol. Taip pat 

i buvo aptarti dar šiais metais, 
Į kuruos moterų gruodžio 10 d. 
Kalėdų švenčių proga su dova
nomis lankymosi lietuvių sene
lių namuose reikalai ir Kūčių 
parengimo, įvyksiančio gruodžio 
m. 17 d. Vyčių salėje organiza
vimo klausimai. Dabartinei kuo 
pos valdybai kadenciją užbaigus, 
1978-1979 kadenciniam metams, 
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopos valdomiesiems organams 
išsirinkti ir ateities veiklos gai
rėms nustatyti, visuotiną kuo
pos narių susirinkimą nutarta 
sušaukti vasario m. 28 d.

BELGRDAS. —- Lapkričio 29 
komisijos pirmininku, la-J Dienos proga, Jugoslavija šu

tų skųsti asmenį, pamelavus; 
įvaižiuojant į Ameriką emigra.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš vardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jooui Kapačlnskat, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apleis 
džiaut Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozas K* pač įnikau IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai, Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO* LIETUVOa. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naučakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
Išversta į anglų kalbą.

M. ZolČenko. SATYRINĖS NOVĖLtS Genialaus rusų rašytojo 
00 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kurtai, KELIONt Į ANAPUS GELEŽINtS UŽDANGOS. Au
toriau! pastabumą neapgauna Intmdsto Ir agitpropo propaganda bei 
ufauskavimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. PakarklISr KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. Irt psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina «. —

Vines! tamalNa. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAiTSJB. 
M pat Kaina SL50.

ftie ir kitt laidiniai yra gaunami
MAUJIINOIB, 17>f Sau HALSTID ST.f CHICAGO, ILL. SMOS

HaltnaAMf BaHhe valandomis arba vfaakaiH paifv Ir prldodaM
— Bekf ar plaWiia parlakia.

' Einamuose šio- susirinkimo 
reikaluose buvo aptarti kuopos 
laivo reikalai, susipažinta su val
dyboje gautais raštais bei pini
giniais reikalais ir patvirtinta

ir ALTas mažai ką trumpalaikiai 
užvardina i laimėjo, bet nesijaučia nei viena, 

- Lnei kita institucija patenkinta.

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

UiėifU 1928 metai*. \ T,<- <21-^70
Įftalfo* pietuose kierni eutomobiUim* paststytl.

šių metų lapkričio mėnesio 
antroje pusėje ir vėl p. Volertas 
paleido aiškinamųjų prieš 6 me
tus pasitarimų pasiruošimo su Į dus okupacijoje. Klausia kas bū 
Lietuvių Taryba. Apgailestauja,tų atsitikę. Primena ir kokia bū 
kad jo planų, pasiūlymų, nebuvo;tų mizerija iš žmogaus, jei jis ei 
priimta, pasitarimai neįvyko.

Savo išpažintyje sako, kad bu
•vo duotos instrukcijos jo atsto- cijos įstaigai. Jis prileidžia, kad 
vams kaip laikytis, įsakyta bu
vo parodyti pagarbą ir įvertini- zicija arba nesutinkantieji su 
iną ALTo darbų ir siekiamų tiks vienos politinės grupės pastango 
lų. Kad ir nepavyko, bet š. m.! mis pavergti sau bendruomenę, 
XI. 23 d. Draugo nr. 275, p. Vo-Į padarė labai sunku darbą. Ir LB 
lertas rašo tolimesnį savo išpa
žinties tęsinį, raštą 
“Reikia vėl bandyti’

■' Straipsnį pradeda . teigimų, 1 Sunku dirbti ir talkininkai ma- 
kad. jau prieš 6 metus Bendruo j žėja: Į makalynę ne visi nori vėl. 
menės kepurės kaišiojimas per tis. Pradedama abejoti, ar išei- 
Vasario 16-tos minėjimus, j-oį vi j adaršiek tiek vertina dar- 
teigimu, laisvo aukotojo apsis-J na. Jokios ir jokios nėra niekam 
prendimo aukų rinkimas, ALT-os' naudos. Sustoja prie reikalingu- 
finansams nepakenkė, nepaken- mo padėtį keisti. Tačiau niekas

n Ltetavoa poIMnriL mmHM 
drąsiai galima kMcną 
* žetnėa tlkk> hfltm Y-r ; ' 

taotmna-.
žemdirbiam*
I%1 bovt (Ud&lūkat b
ana yrt arba patM btrrg * H- 

boa KIMI aba®*- 
la maus

okupantui, buvo-fękEH^ihdUota 
premijuoti išeivi joję..: Piįbaa-ril*; 
kia^ suskilusia EB "sųvlė^tį; 
tik tada kukėti apie S’’ 
Bendruomenės ttįntitDciją tdjė? 
gumą ir išmpningUiną-'.&kAgt^

čia giesmininko ir vėl pada
ryta šventvagiška išpažintis. Bū 
damas romano konkufsto verti- 
nimo T 
bai pasitarnavo “kietam taiitos'tęikė, amnestiją-, disidentui ra- 
nugarkauliui”,-kai atfiilfa?'visą, šytojui Mihąįto Mihailovui įr 
iš geriausių.literatūros kūginių,j 217 kilų, politinių- “knrnjnalis- 
K. Almeno parašytą ir’pavąffin-i’Ių”,, 'pranėse'užšięnių 'reikalų 
tą “Sauja skotikų
tokį šlykštų ir biaurlį knygos iš-; Kaleze parakė, -kad amnestija 
kėlimą ir Irekomendavimą .* ją 1 ilečisr723:ąsnienis,jų. tarpe ,360 

. premijuoti, kada toji kriy^a ;nuteistus kalinius, iš.kurių 17d 
tinumo, tai ką kalbėti viso kras dergia tautos moralę, padaro ją ja upaleisti, o 190-. sumažintos 
to išeivijos vardu. Bet Volertas, 
šio dėsnio nevertina. Išpasako-1 
jęs visas nuodėmes, gerus dar-: 
bus, kuriuos būtų padariusi Ben 
druomenės pasiūlyta “medžia
ga”, pakankamai “respektuojan-| 
ti” ALTą. Gi jau po to “ramus1 
ir bendras darbas, artindamas 
visuomenę, iki šiandien jau ga
lėjo ALT ir LB atvesti prie vie 
nos. pajėgios ir išmoningos ins
titucijos...”

kos tik laisvinimo reiklams ir 
jos siunčiamos Amerikos Lietu
vių Tarybai? Kalba autoritetin
gai, mato nepakenkimą, bet ne
girdi jokių suvažiavimų nuta- 

Graudžią 
vei’mainio ašarą nulieja, kad 
je* tada būtų ALT paklausiusi 

jos vadovybei ir jos tikslams LB vadovų, tai būtų ramiu ben 
bei siekiams. ' p’r.i daTbu ALT ir LB, iki šian-

Netrųkus paaiškėjo ir-dėl kojdien’ ^4 galėję abi instituci- 
jis tą seriją raštų paskelbė. Mat, Į,as ves^i prie pajėgios ir vie- 
jam buvo pavesta Fronto Bi-!nos bei • išmoningos institucijos. 
Šulių vadovybės, kaip buvusiam' Apsišluostęs ašaras nuo akių, 
krašto valdybos pirmininkui, į paėmęs aukštesnių gaidų toną 
straipsniais ir išvedžiojimais pa-j gadzinkas traukia toliau. Jam vai 
daryti įtakos LB tarybos atsto- Genasi visuomeniniai brakonie

riai. girdi, kad už vieną pasaky- 
žinoti ką kalbėti, kokius pasitari tą žodį atsakoma dviems, opozi- 
mus vesti ir kokius nutarimus j cjja nesilaiko taisyklės, gi tie 
padalyti. Vienas galvojantis ir brakonieriai medžioja bet ką, bet 
suktą graudžių gadzinkų raudą k3jp, bet kada. Jo mintyse 
suprantantis tautietis p. Voler- 
to perleistos per Draugą straips I skundai 
nių serijos tikslų dalį taip nusa
kė: šventvagiška išpažintis nuo 
dėmės neatleidžia.

Posėdžio metu, dalyvaujant 
ienuoiikai valdybos narių ir pir 

nininkaujant kuopos valdybos 
irmininkųi E. VENGIANSKUi; 

buvo peržve’gta šių metų veik
la, kuri kaip rodo atlikti dar
bai, buvo gausi savo pasireiški
mais šauliškamę, visuomeninia
me ir kuopos reprezentaciniame 
bare, šiais metais Gen. T. Dau
kanto jūrų šaulių kuopos vado
vai buvo aktyviai įsijungę į LA
ST Kultūrinės stovyklos orga
nizacinius bei pravedimo darbus, 
kuopos vėliava dalyvavo dauge- 
Jyje-kitų organizacijų rengiamų 
švenčių ir minėjimų iškilmėse, 
kuopos laivas atliko tris repre
zentacines keliones Michigan© 
ežero bangomis ir buvo surengti 
keli Gen.T. Daukanto kuopos 
parengimai Čikagoje. Kuopos 'mininkas E 

.veikla gyvai atsispindėjo ir. spau 
dos.puslapiuose, kuopos foto ko-( padėkojo 
respondento j. š. P. MALĖTOS f rodytą pasišventimą 

"įdomiomis nuotraukomis pailius i 1977 metais organizuojant jūri- 
.trūota. ! niai šaulišką veiklą Čikagoje.

Po posėdžio Gen. T. Daukan
to kuopos valdybos- pareigūnai, 
malonių šeimininkų Prano ir Lo 
tės LITVINŲ buvo pakviesti prie 
■gražiai paruošto vaišių stalo 

š. .m. spalio m. 29 d. rudeninio 1 užkąsti ir 1977 metų veikloje pa 
pobūvio finansinė apyskaita. | sitaikiusias dulkes nuplauti. Vai 
Nutarta 1978-jų metų rudenį šių metų gimtadienio proga, bu 
iškilmingai paminėti Gen. T. Dau vo pasveikintas kuopos laivo ka- 
kanto jūrų šaulių kuopos -15- 
kps metų sėkmingos veiklos su-;

lapkričio m. 20 d. čika- kaktį ir įvertinant lietuviškosios 
naudos, radijo bei TV progra-

Baigiant posėdį, kuopos pir- 
VENGIANSKAS 

visiems valdybos. pareigūnams 
atliktą darbą ir pa- 

pareigose,

PUIKI KNYGA PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Or. Juozu Daupara*. ŽEMtS 0K1O iYIFHMAJ. StaAk, 
ta Chicago j e 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Kurgi m 
lią: žemės Akio švietimo problemos ūkininku krašte. H iilif ftmė* 
ūkio švietimu Lietuvoje.

Autoriui sava žodyje rašo: “Jei liūdnas Beturiu tautės HidAas 
nebūtą sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir^Mbttg MĮ> 
griovęs gražiai išaugusių ir suklesti“ 
nlą ir kultūrinių laimėjimų, šlandh 
tauta galėtą didžiuotis tr (Stūgauti 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Em 

Knygos apie žemės ūki atrodo 
absoliuti Beturiu ( ' *
saul) išblaškytu lietuviu 1 
niuksi, arba ūkininką va 
Bučiai Uetuvią daugumai, 
žemei parašyta, kad prač 
autoriaus sūriams Lietui 
mai Tėvynei Lietuvai".

Knygos 300 puslapiu su daug vaisddią ir Mctottg, tart* 
Gaunama Naujienose. ' '

Čeki arba Money Orderi siusti tokiu tdroMl
NADJI1NOB

1739 So. HAISTED STREET, CHICAGO, ILUND

politiškai smukusią, o ddiŪvėš bausrnės. Kitiems hųtraųtia 
gyvenimo laipsnis nfiiš bvlos/tąt,yra“l>ausiĮrėš-at*
baisėtino neištikiniybės leidžiamos l>e' lėismm Kalezic
rijoje. Tėvas negali įJŠreBStęuMd A21&iš- r jų buvo
mos, motina ir • "
vė-šeimos moralė' žemiausio jai- ~ŲU->~l’į - c £ ■ - 
psnio. Vadinasi, kokia yra.sfeihi^| U . -:r,i 2
tokia ir tauta, štai '‘^fei&nfAT
nugarkaulio” tautai gtiprinltn&S.| -

Ir pirmininkas ir nariai, jurt ii. -ubsmį.—m"-." U 
atidengti .paslaptį, kod^ tokią X .1 "'ja

Šventvagiška išpažintis neatleidžia nuodėmės
Šių metų pradžioje p. V. Vo- kia tas ir šiandien. Kodėl per AL- 

lertas per Draugo skiltis perlei- To suvažiavimus yra priimamos 
do seriją aiškinančių ir smer
kiančių rašinių, kurie lietė Ame-116-tos minėjimus renkamos 
rikos Lietuvių Tarybos ir Ben
druomenės susikryžiavusius san 
tykius. Tik labai vienašališkai 
juose buvo paliesti LB skilimo 
reikalai, žinoma, suradus viso to 
kaltininkus, pakėlusius balsą ir rimų ir rezoliucijų 
parodžiusius opoziciją Connecti
cut© registruotai LB, teisingiau,

50s Gen. T. Eaukanto jūrų šau
ų k.’opo3 valdyba, j. š. Prano !mų reikšmę lietuvybei išlaikyti, 
r iotės IJTVINŲ bute, buvo;iš kuklių kuopos kisoje turimų 
•.usirinkusi paskutiniam 1977 me 
ų valdybos ir kuopos veiklos 1 Naujienoms, Kariui 

apžvalginiam posėdžiui, kuris 
praėjo gyvai ir darbingojenuo 
alkoje.

. Alekso Abrose myga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metą 
Chieagos lietuvių gyvenimą ir ją atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. _
c: Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmo* 
lietuvių kolonT
nyčios, Įsteigti . _. .
pasaulietiški chorai, 9 bažnvtivįai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai kataiSškų, socailistinių, laisvamanišką ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt , ■

Norintieji H* knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekĮ arba Money 
Orderi ‘‘ '

AMERIKOS LIETUVIŲ LSTORUOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, I1L 80S08

LIETUVOS SACHARA — NEklNGOfe PUSIASALIS

Amnestija Jugoslavijoj,

tautos dauguma (88. 
etuvių absoliuti datų 
inkų vilkai, reiškia.



Kitose JAV vietose: Pinigus reikia siųsti pašto Money
metams ------------------------ §30.001.Orderių kartu su .užsakymu.
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Valstybėj dęparUoeotft, pri
mulė ir JAV delegacijai Belgra
de, tose institucijose radęs prie 
lankomą ir pritarimą. Sen, Bobe 
Dole pranešė A. G. Vinickui, kad 
jis ty. kalinamų reikalu kreipėsi 
j Brežnevą, primindama, kad to 
kie žmogaus teisių laužymai bus 
iškelti Belgrade.

Sen. R. G. Lugar painforma
vo, kad jis tuo reikalu parašė 
raštus Helsinkio komitetui, Sov. 
Sąjungos ambasadoriui A. F. Do 
bryninui, primindamas, kad to
kie kalinimai yra Helsinkio su
sitarimų laužymas.
Ryžtingiau gint pavergtuosius!

Kongresmanas E. J. Derwins- 
ki (resp., III.) Aatstovų rūmuo
se lapkr. 2 d. pasakė kalbą, ku
rioje reikalavo, kad prez. Carte- 
ris nesilpnintų savo pastangų ko-

džip spaudą, Burlipgtono Com
munity mokyklos etninių studi
jų kurso dėstytojam prašant pa 
siųsta leidinys “Lithuania”, vie 
nąi Albany, N. Y bažnytinei gru 
pei pareikalavus pasiųsta 100 
egz. “Lithuania”. Ieškantiems 
informacijų, pasiųsta leidinių 
apieLiet uvą į Lansing, Mich. Bal 
timore, Md. ir kitur.

ALT linformacija

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

Goldbergas patarė Maskvai nepadaryti 
klaidos

Advokatas Arthur Goldbergas, Amerikos delegaci
jos Belgrado konferencijoje pirmininkas, bekalbėdamas 
Belgrado konferencijos visiems atstovams, patarė so
vietų delegacijos pirmininkui J. Voroncovui ir kitiems 
komunistinių valstybių atstovams nepadaryti klaidos 
apie amerikiečių nusistatymą pavergtų Pabaltijo tautų 
atžvilgiu.

vargu jos pajėgs įtikinti keliais ateinančiais metais. 
Gaunasi atvirkščias procesas. Juo daugiau laiko prabė
ga nuo pagrindinių prievartos veiksmų, tuo. labiau ame
rikiečiai priešinasi bandymams tuos veiksmus pateisin
ti. Iki šio meto tiktai buvusios administracijos, gavusios 
tikslias informacjas apie įvykius Pabaltyje, priešinosi 
sovietų prievartos pateisinimui, bet šiandien tiems prie
vartos veiksmams nepritaria didelės Amerikos piliečių 
dauguma.

Praeitais metais, kai buvo pasklidęs gandas, kad 
vienas mekleris gali ranka numoti ant visų pavergtų Ry
tų Europos tautų ir užmiršti sovietų prievartą, tai balsą 
pakėlė kongreso atstovai. Ne tik Atstovų Rūmai, bet ir 
senatas klausimą svarstė ir veik vienbalsiai nutarė pri
minti vyriausybei, visiems krašto gyventojams ir visam 
pasauliui, kad Amerika nepripažįsta Lietuvos, Latvijos

Tiria lietuvių muziejus, 
bibliotekas

Etninių studijų centras Kento' 
Valstybiniame Universitete ga
vo 37,761 dol. paramos iš fede
ralinės etninių studijų progra
mos, kad ištirtų etninius muzie
jus, bibliotekas, archyvus, me
no galerijas JAV-se, nustatant 
jų lėšas ir .patarnavimus visuo
menei. Universitetas turės pa
ruošti platų 70-ties etninių gru
pių tokių institucijų vadovą, ku
ris patarnaus mokytojams, bib 
liotekininkams ir studijozams.

Kento
Amerikos Lietuvių Taryba patei 
kė informacijų apie lietuvių mu-

universiteto prašoma, j męs

voje už žmogaus teises. Kong. 
Derwinski skatino ambasadorių 
Goldbergą ir JAV delegaciją 
Belgrado konferencijoje nebūti 
bailiems pasmerkiant žmogaus 
teisių laužymą bet kokiame kraš 
te, kuris pasirašė Helsinkio su
sitarimą. Kong. Derwinski savo 
kalbos tekstą atsiuntė Altos 
pirm. dr. K. Bobeliui.

Raštas enciklopedijai 
apie Vilnių

“The World Book Encyclope
dia” savo straipsny apie Heifet- 
zą yra pažymėjusi, kad jis gi- 

Vilniuje, Rusijoje. Ameri
kos Lietuvių Tarybos informa
cija .savo raštu atkreipė enciklo

t teršiant valdenį ir

19 federalinių įstaigų 
teršia vandenį ir orą

JAV Aplinkos Apsaugos Įs
taiga suskaičiavo 19 federali- 
nių valdžios įstaigų, viena Oro 
Pajėgų Rezervo vieneto prie 
O’Hare aerodromo ir 18 kito
se Vidurinių Vakarų vietose, 
iš jų 4 Illinojuje kaltinamos 

orą.
Tas Rezervo vienetas prie 

O’Hare turi du garo katilus, 
kurie kūrenami anglimis, per 
metus paleidžia į orą 103 to
nas anglies suodžių, kuomet 
federaliniais nuostatais gali
ma į orą leisti per metus tik 
iki 7 tonų.

Geras “kanapių” derlius
JACKSONVILLE^ Fla—Trys 

kubiečiai — amerikiečiai žve- 
; jų laive Gilberto su 24 tonų 
, marijuanos krovniu su polici
jos pagalba parplaukė Jackson 
ville uostą, kur buvo sulaikyti 
po $25,000 užstatų: Lorenzo 
Arcs, 56, ir Marino Iglezias,42,

Delegacijos pirmininkas išklausęs sen. Robert Dole 
kalbos, pasakytos visiems Belgrado konferencijos atsto
vams, labai atidžiai klausė sovietų delegacijos pirminin
ko J. Voroncoyo atsakymą, Pastarasis labai jau banališ- 
kai pakartojo sovietų valdžios propagandos agentūrų 
skelbtas žinias Pabaltijo okupacijos metu ir pareiškė įsi
tikinimą, kad JAV už metų kitų pripažinsiančos Lietu
vos, Latvijos ir Estijos “prisijungimą” prie Sovietų Są
jungos. Voroncovas tvirtino, kad dabartinėj Lietuvoj lie
tuviai gerai .jaučiasi, kad patys nutarė prašyti Sovietų 
Sąjungą priimti juos į savo globą. Voroncevas net pasiū- 

• lė sen.- Dole nuvyk-ti-4-dabartinę -Lietuvą ir pačiam- -įsi- 
tikinti, koki lietuviai . yra laimngi.

Pirmininkas Goldbergas paprašė balso ir* pareiškė, 
kad jis norįs pareikšti kelias mintis, liečiančias tik ką 
kalbėjusį JAV delegacijos narį sen. Robert Dole. Gold
bergas patarė Voroncėvui’taip lengvai šio klausimo ne
nustumti. Voroncevas mano, kad JAV, jeigu ir nepripa
žino Lietuvos, Latvijos ir Estijos prijungimo prie Sovie
tų Sąjungos, tai už kelių metų jos pripažinsiančios. Gold
bergas įspėjo ne tik Voroncevą, bet visą Sovietų Sąjun
gą, kad tuo klausimu nepadarytų klaidos. Amerikečiai 
yra labai gerai informuoti apie visus tuos klausimus, ku
riuos Voroncovas šioje salėje suminėjo, bet jie nesiren
gia keisti savo nuomonės-

Goldbergas priminė Voroncovui, kad šiuo reikalu 
sutara abi didžosios politinės Amerikos partijos. Tos pa
čios nuomonės buyp visos iki šįp meto buvusios adminis
tracijos. Tokios pačios nuomonės yra ir ne tik dabarti
nis senatas, bet ir kongreso rūmai. Jeigu sovietų propa
gandos agentūros iki šio meto neįtikino amerikiečių, tai

ziejus, bibliotekas, archyvus. 
Universitetas prašo ir kitus to
kias informacijas siųsti adresu: 
Dr. L. RjWynar, Center for the 
tudy of Ethnic Publications, 
■School of Library Science, Kent; 
State University, Kent, Ohio 
44242.

Gina kalinamus
■ ’ v-

A. G. - Vinickas, Lakę Apskr. 
Amer. Liet. Tarybos skyriaus, 
pirmininkas, pasiuntė įvairiems
valdžios- žmonėms., raštus,;.;.Į>ra;-:: 
šydamas getlbėti kalinamus Vilę;
torą Petkų, Antaną Terlecką ir. .Lėriivą. Rausąs .ųmvjeraitęto |?o 
Feliksą Serebrovą. Sen. 3. Bayh litinių mokslų departamentas. 
atsakė, kad tuo reikalu kreipės: teiravosi- apie' Lfetuvbs' pogrin-

■ t___________________ _________ c

PRANAS VASILIAUSKAS

ir Estijos įjungimo į Sovietų Sąjungą. Atstovų Rūmų ir 
senato komitetuose buvo dar kartą plačiai aptartas tas 
prievartos veiksmas. Komiteto nariams buvo primintos, 
priemonės ir būdai, kuriais okupacinė sovietų valdžia 
pravedė “liaudies seimo” “rinkimus”, kaip buvo “iškelti” 
kandidatai, kap jie buvo “renkąmi” ir, pagaliau, kaip- 
buvo pravestas nutarimas įsijungti į Sovietų Sąjungą.

Ne tik Voroncovui, bet kiekvienam sovietų diploma
tui ir.valdžios žmogui reikėtų.pasiklausyti kalbų, kurios; 
buvo pasakytus ne tik Atstovų Rūmuose, bet ir Ameri
kos senate. Jie turėtų progos- įsitikinti, kad amerikiečių, 
pasipiktinimui galo nėra. Jeigu įsiveržimas į mažas val
stybes buvo pasmerktas prieš 35 metus, tai jis smerkti^ 
nas ir šiandien- Jeigu Maskvos agitatoriai visą laiką tvir
tino, kad sovietų karo jėgos nesikiš į suvereninės Lietu- . 
vos, Latvijos ir Estijos teises, o kiekvieną dieną prievar
tavo Lietuvoje veikusias administracijos įstaigas, areš
tavo piliečius ir grobė jų turtą net paprasto parašo ne
išduodami, tai nereiškia, kad šiandien tą prievartą gali
ma užmiršti ir paprasta kempine nubraukti, tartum nie
ko nebūtų įvykę. L'Z'. . •

Ne lietuviai, ne iš Lietuvos išbėgę inteligentai arba- 
jų vaikai protestavo kongrese prieš sovietų karo jėgų,- 
policijos ir kolonizatorių prievartą, bet balsą kėlė italų,] roro padėjėjas, bet patyręs įstatymų leidėjas. Prievartos

i veiksmus ant savo kailio išgyvenusieji, prievartą mačiu
sieji liudijo kongreso komitetui Vėliau buvo išleista vi
są tų liuiįijinių kpyga,. kurią gali pasinaudoti kiekvienas 
istorikas. Amerika yra informuota apie sovietų-prievar
tą Lietuvoje, todėl klysta Voroncovas, jeigu jis mano, 
kad amerikiečiai už metų kitų užmirš tuos prievartos 
veiksmus ir leis jiems toliau sauvaliauti.

airių, vokiečių kilmės senatoriai-ir kongreso- atstovai 1 
Jie kėlė balsą, nes nei vienas kultūringas žmogus nepri
taria panašiai sauvalei. Ne tik etninė Amerkos spauda 
kėlė sovietų prievartos veiksmus, bet ir Amerikos di
dieji laikraščiai aprašinėjo gyvų liudininkų scenas, kaip 
jie prievartavo Lietuvos premjerą, atlydėjusius jį pa
reigūnus ir valstybės tarnautojus, pasitaikiusius po ko

pedįjos leidėjų ir redaktorių dė 
mesį kad Vilnius yra Lietuvos , 
sostinė, o ne Rusijos miestas, ją paskirstyti 48,000 svarų ma

iš Miami ir Pedro Pachaco, 47, 
iš Houston, apkaltinti intenci-

Enciklopedijos vadovybę atsiun
tė raštą, kuriame pažymi, kadi gyvenę JAV-bėse per eilę me-

- ....... . ..... ■ ■

rijpanos. Visi jie yra iš Kubos,

į tą reikalą atkreiptas redakto
rių dėmesys, skatinant Heifetžo 
gimimo vietą ateity tiksliau pa
žymėti. • 1‘ '

- Ieško informacijų |' 
apie Lietuvą

Amerikos Lietuvių Tarybos

snapai ie>

jomis. Kongreso didžioje salėje praskambėjo ne vieną 
kartą, kad rusai, sovietų kariai ir kolonizatoriai privalo 
kraustytis iš Lietuvos. Jie privalo leisti patiems lietu-, 
vams tvarkyti savo ūkio ir kultūros reikalus...

Voroncovas turi žinoti, kad tyrinėjimų apie sovietų 
prievartos veiksmus Pabaltijo valstybėse pravedė ne pa
prastas valstybės departamento pareigūnas, ne proku-

Albanijos ambasada Pekine 
atsisakė toliau naudotis kinų 
gamybos sedan automobiliu ir 
to vieton nusipirko japonų Toyo- 

' -fit ‘Į^IoiriatiV.aiškiną,' kad 'Al
banijos įąjezidęptasj senos lini
jos komunistas Enver Hoxa, vi 
soinis'komunizmo priemonėmis 
valdantis tą truputį virš milijo
no gyventojų turinčią -Balkanų 
kalnų tautelę per 32 metus, esą 
įsižeidęs kam komunistinė Ki
nija siekia gerint santykius su 
Jugoslavija ir Jungtinėmis Vals 
tybėmis! f r . - ė .

I

Marselle, Prapcuzija. Pirma
dienį Emanuelis Vitria, 57 metų 
amžiaus, pradėjo dešimtuosius 
metus naujo gyvenimo su nau
ja širdimi, kurią jam 1968 metų 
lapkričio 27 dieną Marselyje prio 
peravo Dr. Edmund. Henry su 
padėjėju Jean Motitiės. Kaip jam 
pavyko Įveikti savo organizmą 
kad neatmetė naujosios širdies, 
kaip svetimo organo, Vitria pa
aiškino tiksliai pildęs savo dak
taro nuostatus ir kas savaitę iš
geriąs po dvi whiskies.

• Venta lenktyniaudama pasileido į pakalnę per naujas gyvenamas namas — tai muzikos mėgėjų ir mui. 
i lygumas, kur dabar Užventis, Šaukėnai. Pagilinusį instrumentų meistrų brolių fPrano, Vlado ir Stasio 

vagą, būtų ir Kurtuvėnų ežerus pasiekusi. Bet Venta Servij ] ' ' ’ ~
vagos negilino, kad su Dubysa nesusitiktų. Padariusi skudučių, birbynių.

■ Žąsūgalos kalno papėdėje
“velniadirbis

kalną, įveikusi jį, skubėdama, verpetus sukdama, pa- butelius suvarė daugybę 
rado vok negalvojęs, vis tiek 

daryta .

didžiulį vingį, lėtai tekėdama pasisuko į šiaurę. į ząs 
Virvjle ilgai gaišo, ar/iydani2 kelią, pastojusį garsėjęsiki vietovės, vadina- 

Virvytės krantai.
iki 210 metrų aukš-,i>i£k<' kur dabar Viekšniai, ir ten j

un- 
bu-

at-<

pa-

(Tęsinys)
Nuo senojo malūno į pietus 

mos Jono Vingiu, išliko gražūs 
Baltininkų aukštuma siekia

Čia u jūros lygio, o upės čia teka 125 etrų lygyje, 
šlaitų nuolaidumas — 85 metrai. Juos sudaro dvi 
pakopos. Pirmoji žemėja į slėnį prie Žąsūgalos kai
po. Antroji, dar statesniu šlaitų, yra ties Jono 
giu. Čia matyti, kaip kalnas Virvytės upės srovei 
-vo pastojęs kelią.

Apie tai išlikęs geografiniu ir etnografiniu 
žvilgiu įdomus padavimas:

Žiloje senovėje, kada Žemaitijos aukštumos
viršius klostėsi, upinis, kurios savo pradžią pasirin- 
|co arti viena kilos, žmonės davė Vardus. Virvytėj 
Venta, Minija. Jos susitarė lenklynjauii, kurios ,yan_ 
denys pirmiau pateks į Baltijos jūrą.

Virvytė, aukštupio baseine turėdama tada dar 
plačiai išsiliejusius Biržulio, Lūksto, Stervo, Paršo 
ežerus, pasijuto išdidi ir pajudėjo tiesiai į šiaurę, per 
tas vielas, kur po daugelio šimtmečių atsirado Kur
šų kaimas. Bet čia susidūrė su kalnu, aukštesniu už 
kitus netoli esančius kalnus.

"-"•i Virvytės vandenyj su juo grūmėsi.
Neioii nuo Biržulio į rytus dauboje, pasislėpęs 

U'.ažylis Ven.U’ ežerėlis yra Ventos upės 
Ventą čia gali, a vienu žingsniu peržengti, 
vandens, aišku, kalnų neįveksi.

jau
Ventą, per Kuršių žemes Baltijos jūrą pasiekusią.

Platūs Biržulio — Lūksto vandenys pralaimė 
įo priei matyli Veniu ežerėlį. Virvytė liko Ventos in
takas. *

Netoli Baltininkų kalno ui rniškų is mažo S»dek- 
lio ežerėlio prasideda Minija. Upė pasukusi į vaka
rus, kur dabar tjrvnliuoja ilgio, Sąįočio, Didovo eže- 

,rai. PapildUui srovę jų vandeniu, Minija nuskubėjo 
lį Baltijų. Kalnas, vadinamas Pilnija, sustabdė ir 
Miniją.

Srovej
5 per miškus

31 ari as.

Prie Ząsūgalo$ slėnio galima įrengti kultūrinėms 
gimtini. Daug daug čia padaryta kanklių, pramogoms ir poilsiui vietą, nuo kurios netoli Balti. 

j ninku aštuonmetė mokykla ir Kuršų kolūkio gyven- 
Žemaitijoje (vietė.

Madas Petrulis. Jo rankos į i Prie slėnio, palei senąjį kelią, jau dabar neso- 
velnių ir šventųjų; gal- dinti medeliai auga. Tenka tik globoti, kad jauni kle- 

nesuprasi, kaip tai pa- vai, uosiai nebūtų naikinami. Senasis kelias savaime 
’pasidarys originali alėja.

Žodžiu, graži, savita Baltininkų apylinkių gam-l Sutvarkius palikimą prie Žąsūgalos, čia poilsį 
ta. įdomių žmonių čia gyventa ir gyvenama, vietovar- ras vietos gyventojai, o vykstą nuo Žarėnų ir Varnių 
džiai ir padavimai artimai susiję. 1 į Luoįcę keliautojai, susipažins su šia įspūdinga že-

Tas gamtos ir žmonių dvasios palikimas turi maitijos vieta.
būti išsaugotas.

Tą palikimą turėtų sudaryti:
Žąsūgalos kalnas ir pro 
kelio apie 300 metrų 
skardžiais, primalančiais

j° 
ir

kalną ėjusio senoj 
ruožas, su pakalne 
Palangos Juzės nuo- ’

kelią atidarydama, daug sugaišo ir,, tykius, 
darydama vingilis, nuklydo i Kuršių* Slėnis su išlikusiais senais

Prie senojo kelio ir Žąsūgalos šlaituose esą ąk- 
mepy*-

Baltininkų akmeninis malūnas sy užtvanka ant 
Virvytės upės.

Ties Jono Vingiu Virvytės skardžiuose auf?*l 
miškeliai ir pievos, kuriose yra retų augalų ben
drijos. , . , , .

Dalis los teritorijos įeina į Žąsūgalos landšaftinį 
»p«®-vw>. yhžuv.nais. Hirtu."lr"u’li“i- '»77 metai,. Jo „lota, _ 137.5

pra<IŽJa.Į vėnai. pavadino, o upę - Virvyte.- hektaro. Re,kėt,; nedelsiam inventorizuoti
Su tiek Atsiskyręs nuo kelių ir vieškelių, ties Virvyl s n,us raustin objektus 

upe, ant kalnelio, palindęs p<> medžiais, stovi nebe- n,nes užduotis rnpestngam

Venta, 
bet per 
patyrė.

Į Kuršių]
<

rųedžiais.

nesutikusi kainų, aplenkė ir Miniją, 
lygumas keliavusi, krantų grožio nc-

Vjrvytei jr Minijai tas garsas atiteko.
Statūs Viršytos šlatai medžių

go krantai 
mėgo upę,, 
si viro.

Vietoves,

žilvyčių 
kurios

kuriose

vainikais apau- 
vytėm apsipynę. Žnjopės pa.| 

vandenyje žu*t$ nardė — lar-j

svar- 
ir numatyti pla- 
draustinio tvarkv- •7

(Iš M. ir G4
(Pabaiga)
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DR. IL G. BALUKAS 
/i«%U8ERUA IR M0TMŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So, PvftsM Rd. (Crewford 

BvildLngL TeL LU 5-6444 
P .ima ligowus pagal sRsitarung.

Jei neatsiliep.a, skambinti 374-8004.1

I irtuvių, Piftko Moterų9 Jan išk Iečių Labdarybės ir Kultū-
klubo priešmetinis ®airi nirimas įvyks ros klubo priešmetnus s«rinkimas 
ketvirtadienį, gruodo 1 d. 2 vaL p- ivyks gruodžio 6 d. 1:00 vai. po pie- 
p. Anelės salėje, 4500 S Talman. Bus Į Saidiu namuose. 2417 W. 43rd St. 
renkama 1978 metn vaidyba — po’ Nariai 
susirinkimo bus tdtaandžiai.

K McNamee, 
\’ut Rišt.

Rugių gubos (Tapyba)

*

_ _. 1:00 vai. po pie- 
___ uose. 2417 W. 43rd St.

Nariai kviečiami atsilankyti, nes 
vra daug fcvartHu reikalų aptarti Bus 
ir vaidybos rinkimas 1978 metams.

Po susirinkimo bus vaišės.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Tefef. 675-0533 
Fox Vartey Mediči! C<n!v 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS m;

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinoj direktorius

1938 S, Hanbeim Rd., Westchester, IL.
V ALA’ DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kai antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Te1: 562-2727 arba 562-2728

I

DORA SIDEIKIS 
Pt^l tėvu. JONUŠAITĖ 

Gy*. Marquette Parko apylinkėje
Mirė 1977 nv lapkribio 28 dieną, sulaukusi senatvės.
Gimusi Lietuvoje. _
VeLonė buvo našlė mirusio Anthony ir motina mirusio Alphonse. 
Paliko nuliūdę: marti Stella Kimec, du anūkai — Robert Sideikis 
žmona Karen ir Patricia Fulkerson su vyru Tom, 7 proanūkai,

"Viską darykite su meile". — I Kor. 16:14.
Dievas yra pats užuojautos ir meilės Šaltinis, šventąjame Rašte pasa

kyta: “Dievas yra meilė”. Todėl visi Dievo vaikeliai turi būti jam panašūs 
ir mylėti vieni kitus. Apaštalas Povilas sako: “Kas pasilieka meilėje, pa
silieka Dievuje ir Dievas jame”. Kai tikrųjų Kristaus pasekėjų tikėjimas su
stiprėja, tada ir jų meilė padaugėja. Jų sprendimas irgi pasidaro teisinges
nis, nes Dievas duoda jiems sveiko proto ir meilės dvasios. Apaštalas Jo
nas sako* “Dievo meilė pasirodo mums tuo, kad Dievas atsiuntė į pasaulį 
savo viengimį Sūnų, kad mes gyventumėm per jį. Jei tad Dievas mus taip 
mylėjo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus”. (1 Jono 4:9, 10) Todėl mums 
duotasis patarimas yra nemylėti vien tik žodžiais, bet gerais ir pagelbingais 
darbais.

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

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

Mirė įtakingas sen-
Rex: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
A^UP-RUA IR MOTERŲ LIGOS 

(MNRKOLOGINĖ CHIRURGU A 
6132 5o. K ėdžia Ave^ WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
P'liepia, skambinti Ml 34001.

TEL. — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West W3rrf Street 
Valandos pagal susitarimą

su žmona Karen ir Patricia Fulkerson su vyru Tom, 7 proanūkai, 
sūnėnas Charles Kaleckas su žmona Jane ir kiti gimines, draugai 
bei pažįstami. z

Priklausė Zarasiškių klubui.
Trečiadienį 4 vai. popiet kūnas bus pašarvotos Petkaus Marquette 

koplyčioje, 2533 W. 71 St
Penktadienį gruodžio 2 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš kop

lyčios į CvFč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Doros Sideikienės giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa- 
tamavisią ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: marti, >AŪkaiz sūnėnas, giminės.

Laidotu direktorius Donald A. Petkus. TeL GR 6-2345

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
Upytės Draugiško Klube priešmeti- 

nis susirinkimas Įvyks penktadieni,

vesniais mėnesiais biudžetai ėjo 
Amerikos nenaudai, bet tiksliai į 
nustatyta, kad spalio mėnesį 
įmenkiečiai pirko įvairių prekių 
ir patarnavimų trim bilijonais 

ac^x. «*„<..□ j dolerių daugiau, negu pardavė,
do Washingtone 43 metus, be- ' Trijų bilijonų, skirtumas šiek 
dirbdamas įvairiuose kongreso f tiek sumažino doleric vertę

LITTLE Rode, Arfc. Nakties 
metu bemiegodamas mirė jtakin 
gas Arkansas sen. John. McClel
lan. Arkansas demokratas pralei

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71 SL TeL 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir

‘‘contact lenses”1 - 
VaL agal susitarimą. Uždaryta tree

komitetuose. Krašto gyventojai 
daugiausia jam reiškė padėkos, 
kad jis, betardydamas į vežikų 
uniją įsibrovusius sukčius, teis
mui davė tiek įrodomos medžia
gos, kad buvo nuteistas ne tik 
gengsteris James Hoffar bet ir 

. ilgametis jo bendradarbis Davil t 
j Beck. Senatoriui nepatiko, kai ^K^T2dT^0o'vai^po^ pietų Ane- 
prezidentai paleido iš kalėjimo lės_Ts4ėĮe’. 459Q Talman Avė 1 t Nariai kv eciami atsilankyti, nes

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMA!

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1977 m. lap
kričio 28 d. 1:18 vai. popiet, sulaukęs 62 m. amžiaus, mirė mūsų 
mylimas vyras ir tėvelis

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

nuteistuosius

TLEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Didelis Amerikos 
prekybos deficitas

Į WASHINGTON, D. C

Iixariai *.v CVKULLL awiiaimju. nvu 
yra daug svarbių reikalu aptarti. Bus

I ir valdybos rinkimas 1978 metams.
Po susirinkimo bus vaišės.

A. Kalys
------------------------- ---------------------—

Utenos Draugiška klubo Bingo po
būvis įvyks sekmadieni, gruodžio 4 d., 

“11:00 vai. p. p., Anelės svetainėje, 
Tiksliai jau nustatyta, kad praei 4500 So. Talman. Bus: gražiu dovanų 
Vk ir įėjimo auka $1.00. Prašome nariustą menesĮ Amerikos prekybos atsilankyti. Kviečia valdyba

VLADAS ILGINIS
Gyv. 4508 W. 102 Sb, Oak Lawn, III.

ketvirtd. 5—7 vaL vak 
Ofiso telef.: 776-2880 .

Rezidencijos telef,: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRLSGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ
Ofisas 2652 WEST 59tk STREET'

r Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pinxb, antracL, treČMuL ! 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vi vak, Seštadie- j 
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku ‘

MAGDALENAI MIKUŠAUSKIENEI

,, . . ■ mirus,
- sūnų Alfredą- Mikušauską su šeima,

broli Joną Kreivėną, Sibiro kankini,
' seserėčias ir brolėnus su jų šeimomis liū

desio valandoj giliai užjaučia ir kartu liūdi

Gimęs Lietuvoje, Kulių vaisė., Kretingos apskr.
Lietuvoje buvo mokytojas ir atsargos leitenantas.
Paliko nuliūdę: žmona Stasė (Stroputė), sūnus Kastytis, marti 

Carolyn- ir 3 anūkai, dukros — Danguolė, Nijolė ir Daiva, sūnus Ri
mantas Lietuvoje; marti Natalija ir 3 anūkai bei kiti giminės, draugai 
irpažįstami— - :

Priklausė LB Brighton Parko apylinkei.
Trečiadienį vaL vak. kūnas bus pašarvotas Eudeikio, Gaide ir 

Daimid koplyčioje, 4330 So. California Ave.
Vietoje gėlių prašoma aukoti Jaunimo centrui.
Penktadienį, gruodžio 2 dieną 9:00 Mal. ryto bus lydimas iš kop

lyčios i?Švč. M- Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
gedulingų pamaldų bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuviu kapinėse?

Visi a. a. Vlado Ilginio giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą. - ?. .

_ -■ - k * • - ■ s.

Nuliūdę lieka: žmona, sūnūs, dukterys, anūkai. Į

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. TeL GR 6-2345.
LA 3-0440

GAIDAS ■■ DAIMID
SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

OBTHOPEDAS-PROTEZISTAS ; ffr Aparatai - Protezai. Med. ban- į 
5V dažai. Speciali pagalba kojoms, i 
Cr> (Arch Supports? ir t t.

2850 West 63rd SL, Chkago, 1U. 60629 
Tefaf.: PRospecf 6-SS84 

MM- ; v
Gėlės visoms progoms

BEVERLY MILLS GĖUNYČ4A 
2443 WEST 6ord STREET 

felfonaf: PR 8*0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Driskžy 

krautuvė. *■ 
THE DAISY STORE 

>918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tet, 499-1318 '

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna ^parauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įviirfy atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
Tel. 376-1882 arba 376-5996

The Kitchen Almanac
less- of t hassle than ii used

brunch idea

KAZYS BATUTIS

Antanina Repšienė, Delfiną Tričienė, 
Petras Stravinskas, J. Bagdžius, 
J. Valčyris, Ciprijonas Genutis, 
V. Kožfca, J. Kavaliauskas, 
Inž. Edmundas ir Jūra Jašiūnai,

r Here’s < 
treat break*

SOPHIE BARČUS
RAorjo šėmas vacamdos

Visos programai H WO PA, 

1490 kit A. M.
Lietuvių kalba: kasdien duo ptr- 
madfenio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
yal. ryto. L?

Vedėįa .Aldona Daukus

Tęlef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, ILL. 60i29

scrambled F 
eggs a spe
cial (and un- ( 
usual) taste 
by folding 
In small cubes or balls of avo
cado just before the eggs "set’* 
Or spread crashed avocado, 
seasoned with salt and pepper 

.and a little lemon juice on 
Crisp, hot toast,

Ptaraf Crust Banana Pie •
Finely diop I • Lf2 cups of 

totted peanwti and press into 
a 9 - inch pie pan. Add 2 
tablespoons crunchy peamrt 
butter to your favorite bxrana 
cream pie fitting. Place filling 
in peanut crust. Cool pie and 
re frrgerate. Top of pie may be 
decorated with Unana slices 
and peanuta.

Keeping up with consumers 
— the trash compactor is one 
of the most popular and use- 
fal kHcbon appliances to 
cocas along in recent yeara. 
Researchers at KitchenAid 

t appliances attribute this to 
the fact that the compactor 
has proven its worth in 
kitchen cleanup.

I These experts say because 
trash is reduced to as ittW

of four.). » « And, more new 
homes: and remodeled Mt- 
chens ate indnding the appli
ance as standard equipment 

«r > a- \
tt you’re thinking of buy

ing a 300 pound Side of beef, 
you can expect about 225 
pounds of usable meat cuts -* 
Which means about 25 per* 
cent cutting loss*< a •

Add the final touch to 
many dishes with buttered 
bread crumbs. Simply stir 1/3 
cup melted butter into 1 cup 
dry bread crumbs. Use im
mediately as a casserole top

ping, a gar
nish for wg- 
etabžes, or 
add crunch

broiled Mi.

with a compactor, dfepoting 
of auch Ifexnias can% cartons,

erumbe pro 
▼id* a de

lectable way to save money 
by uoag dry ends of bread.)

Store remaining buttered 
crumbs in the refrigerator.

Send your best kitchen or" 
cooking hints to the Almanac. 
Your ideas will be shared 
with readers throughaU th^ 
country. tAddrtM: Harry G. 
Clark, Kite*** Abnaaac. 2 
North Rivcnidc 
Chicago. Illinois 60S0&į

*

■

MODERNIŠKOS AIR-CON'DITIONED KOPLYČIOS

Liūdnas prisiminimas

TeleU TOwnhaU 3-21OS-S

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ,

KAZIO BATUCIO 
mirties aštuonerių metų proga

Skaudžiai ir liūdnai pra
slinko aštnoneri metai nuo 
mirties mūsų mylimojo vy
ro, tėvo, uošvio, senkelio/ 
prosenelio Kazio Balučio.

Velionio jautrioji širdis 
sustojo plakusi 196D metu 
lapkričio 30 dieną.

Nežiūrint, kad jau aštuo-r 
neri metai praslinko, bet 
musų širdyse padaryta žaiz
da nei kiek nesumažėjo. 
Velionio grąžos ir pavyz
dingas gyvenimas primena 
jį kiekviename žingsnyje. 
Jis ne tik buvo pavyzdin
gas vyras, tėvas, senelis ir 
brolis, bet ir visuomeninia
me gyvenime ir veikloje jis 
ne tik pats daug dirbo or
ganizacijose. bet ir kitus 

ragino k:ek galėdami dirbti ir jiems rodė teisingą kelią į 
gyvenimą.

Iki mūsų krūtinėse plaks širdys, mes jo gražius darbus 
ir kilnų atniininrą gerbsim ir eisim jo nurodytu gyvenimo 
keliu.

Ū,

Savo mylimiausio kapą
Žolynais apkaišysiu.
Tarpe rožių ir lelijų
Jam paminklą paslatysiu.

Visko, ko aš noriu.
Tai, kad lelijos jam žydėtų. 
Kas pavasario rytelį 
Kati paukščiai jam čiulbėtų.

Tos lelijos — tai paveikslas^
Kurias gyvas numylėjo.

r įi Nors paukštelių dainelių
Jis dainuoti nemokėjo.

Ijki Jam, amžinu nrcgn užmigusiam, būna ramu ilsė
tis Lietuvių Tautinėse kapinėse,

Mos lankysime jo kapą ir puošime gyvomis gėlėmis.
Liūdinti žmona ELZBIETA BATUTIENĖ, 

Sūnos MOTIEJUS ir šeima.

4605-07 So- HERMITAGE AVENUE
Tu: YAri 7-1741-1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonai: LAfayette 3-0445

TĖVAS IR SUNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
TdeL: GRovehill 6-2345-C

TRYS MODCRHISKOS KOPLYČIOS
AIKšTg TUTGMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagci
Lietuvių

Laidotuvių 

Direst toris 

Aseociacijos

w
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO

DALYSE.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAITIS
1445 So. 50th Avė.. Cicero, CL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
KUS Sc. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

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

• k

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET RFpnblic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VL tfnis 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palo* Hills, PL 974-441«

P. J. RIDIKAS
M54 So. H A LASTED STREET Phone: YArde 7-1111
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Cicero (R) L. B. apylinkės munėlė” ■italų — Buzai Peccia— 
tradicinis rudens balius įvyko1 ‘*Ccloni3etta”. Antroje dalyje 
š m, lapkričio mėn. 19 d., para- [ pateikė kito italų muziko, Doni-’ 
P i jos salėje ir praėjo’išskirtinai zetti — “čigonė”, ■ ištrauką iš 
pakilių dvasinių nuotaikų ženk-1 operos Carmeh, muz. Bizet., 
le. Geras nuotaikas itin sukėlė akomponavo muz. AL Jurgutis, 
aukšto meninio lygio dainos, mu ’ Jiedu abudu laimėjo ciceri^kių 
zikos scenos programa. J rengi
nį atsilankė ir gana nemaža sve 
čiu net ir iš tolimesnių vietovių,
Chicagosir jos apylinkių. Atvy-j Pa domėn ės nauiai suorganizuo- 
ko, dalyvavo: R. L. B. Tarybos 
sekretorė — A. Rapšienė, Chica 
gos apygardos pirmininkas inž. 
Dubauskas su šeimomis, laik
raštininkas Tautkus, Brighton ri 
Marquette Prkų pirmininkai —

REAL ESTATE.
Namai, Žemi — pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žamė — Pardaviau
REAL ESTATE FOR SAL

dideles simpatijas.
| sceną buvo iškviesti ir pašo

ko tautinius šokius mok. Sofijos

VASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMIN’? 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

ta, tautinių šokių grupė, kuri 
vos tik buvo grįžusi iŠ Visconsi- 
no, kur dalyvavo Tautų fesiva- 
lyje, reprezentavo lietuvių tau
tinius šokius. Grupė susilaukė 
ir malonaus kitataučių įvertini
mo. šilto malonaus įvertinimo 
susilaukė ir iš savųjų ciceriškių, 
kurie mažiesiems šokėjams ne
pagailėjo katučių — ilgai ir gar 
šiai jiems plojo, tarsi, sakyte sa 
kė: šok, jaunime, ir būk lietu
viu! -

Vos spėjus programai pasi
baigti, greitosios šeimininkės 
jau nešė garuojantį, kvepiantį 

I maistą ant stalų ir maloniai vai
dino svečius visokiais skanumy
nais, net 'ir tokiais, kurie išskir 
tinai daug darbo reikalauja pa
gaminti; bet visų lietuvi, itin 
mėgiami. Tai pagarba darbščiu 
sioms šeimininkėms! Vyriausia 
šeimininkė, “samčio bosas” bu- 

■nva-i i-v 1 vo Irena Pranskevičienė, jai tairrama. Publika pakilia nuotaika j į.- . . _ ’ J... j
Ižiaugsmingai reagavo: B. Zmaarmne, Purtahene,
tarižiai solistei plojo, ją pa- IJe?!ene’ Novrctaene m k>tos. 
mrtotinai j sceną iššaukė. Ge-J. 3^^ ®rojo 
■ai, kad iškilioji solistė turėjo|kausk» orkestras Nuotaikmga: 
ao iš publikos išsipirkti-padai-ĮPų’“4“.- 
moti dainą ir bisui, ir padaina- 
ro. “Alano gimtasis kampelis”.- 
feliko skolingi- solistei ir patys 
engėjai: ją- (apdovanojo gyvų 
ožių -puokšte Gėlės |teikė tau- 
iniu šokiu šokėjai D. Prancke-

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

Bagdžius ir Abraitis. Dalyvavo,m< 
ir keli iškilieji šaulių vadovai: 
pulk. J. švedas, šaulių rinktinės 
“Nemunas” vadas, E. Vengians 
tas, jūros šaulių Gen. Daukan- 
:d kuopos vadas, ponai Kronai ir 
eiti malonūs svečiai.

Nežiūrinti, jog tą pačią dieną 
juvo apstu lietuvių renginių 
Dhicagoje, ėiceriškių rudens ba- 
iaus renginio salė buvo ne tuš- 
iią...

Darbštūs, draugiški ciceriš- 
□ai savo mielų svečių neapvylė:, 
drengė puotą kaip reikiant, pręs 
ižo puotą: iškvietė iškilią solis- 
ę R.'Mastienę ir muz. Al. Jur- 
[utįTlEune atliko pasigėrėtiną, 
lukšto lygio dainos-muzikos pro

— sušoktas ir rožių 
valsas, visa salė pakvipo malo
niu rožių kvapu.

Buvo ir. gana turtingas laimės 
šulinys, keli laimingieji išsitrau
kė itin vertingas dovanas: por- 
celeno kavos servvzėli. kristali-

nau

iciene. ; K; ** X 
Operos_ soliste .K. Mastienę,

£727sr.Wert^Ave., d^o,in. 60643
/■ f*

itaraavimas užsakant lėktuvų, traukin
cą įr^ aiitomrf^iip iramavimo rezervaiftt (triūsęs), 

Įekelionią i 
udarome isi , .. ,, ..... ________
arijas visas kefiimiiL girtais. . 5-5..^; < .,;• '
'.‘-.cTaupykiteskrisdami'Cbartered'Iektuvais.tikreikiarezerviioti-vietas 
'anke^---priesL45-'6OJdienq--:. .

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
IAUjLENOMS Hemet suėjo B3 metai. Knist tą sukaktį, gerbiant pirmojo 

Amerikos lietavtu dfenrrtčto steLfėju bei hetavUko. apaude piram 
bos h atliekant Mtttaaa ptreigM nrffarą hetavybėo SUktaii ritei 
bUmaa Naujienų plsttaimo vajm.

tistota.
bendru Iwflta

tAUJDENOS atstovauja tyliąją Betariu drugtnDą Moto ptflmetima, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajam totnldjt JubUfejlnių metu proga 
delbdama platinimo vijų kreipiasi 1 rista Bėtcrriua pasekti UeturMfc* 
rpaudos pirmūnų pavyzdtiaiir ufaiprsnnneroojani Naujiena tikrin sudaryti 
triadine tottmesnlems darbams ne tik laRcraŽto. bet Ir viso. UdvUoc. 
!alp pat pavergto. - • - .
tarišku reikalu' roetMM.
KLINUOJAi Cbtregola Ir Kanadof. nwtMB. — |M.M, po..1 iwfv — YlCJg

Uettreoa ir jos fcnonhj gėrovai, afektas! visuotino Be-

Prsiam* naudoti teini* n muA* atksrp*.

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 
Chicago, HL M6O8

Q Stand* —,----------- AoL N«*Jteoą jmtamarttaL InMtiejtafc
vajaus >rogt paremdama* Hrtuvtfką spaudą.

Q Vajau* proga praiau dųsft N«njleDa» dvi savaite, mtdpafi-

PAVABDt IR VARDAS

len.Įii Kaunas, jCLa matoma Hn«įl medinį Aleksoto H It a p^- Nemuną. T.i yra labai reta nuotrauka^
- - ■ . ■ - — C ■ J I, ■■ ■ r IJ . _ - I ■ » ■ r- —• •- ——

iki pat uždaromojo laiko ribos. — ’
Išeidami svečiai širdingai dėko skulptūros darbų paroda bus 
jo rengėjams už surengtą t taip -Tųrcmto , lietuvių. / Prisikėlimo 
zšaunų rudens balių, kvietė .yal-[parapijos-salėje gruodžio 3 ir 4 
dybą nepatingėti ir dažniau to- d. Parodą globoja KLK. Moterų 
kius nuotaikingus renginius su-/įDraugija. .
rengti

Prano Baltuonio meniškų numerio spausdinimo išlaidas
apniokėjo Olga ir Domazas 
Braukliai.

— Lietuvių Paštininkų Sąjun
gos kalėdinis-pobūvis — Kūčios 
įvyks sekmadienį, gruodžio 4 į 
d., 2:00 vai. p. p., p. Repšių na
muose, 6608 S. Richmond St. 

sekmadienį, 
~ 12:30 vai. p. p. Tėvų Jėzuitų ko- 
; plyčioje bus atnašaujamas šv. 

moję,ateityje žiemos sezono me- Kristiną Augaįtienė — parengi- mišios iiž gyvuosius ir miru
siuosius paštininkus ir jų šei
mas.. Pobūvio metu įvyks me-' 
tinis • susirinkimas: su trumpa 
programėle; o ’po to bendros vai
šės — tradicinės Kūčios.

Sąjungos valdyba maloniai 
kviečia Lietuvių paštininkus su 
šeimomis^ buvusius geležinke
liečius su šeimomis, ir artimais 
bei pažįstamai -dalyvauti pa
maldose ir. pobūvyje. Atskiri pa
kvietimai nebus .siunčiami.

Ladas Giriūnas išrinktas
Neabejotiną, - kad - apylinkės-KLB Otavos skyriaus pirminin- 

valdyba :tūrės galvoje visuomė- • k-u- - Charlie Statkevidus — vi-1 Tą padą dieną, 
nės padavimus. Betgi kaip teko lcepirih., Aldoha šimolėnienė — 
sužinoti, valdyba^ planuoja ątti-\sekr., Regina Aulinskaitė—;ižd-j

tu, surengti ■ vieno, ir -kito iški
laus kultūrininko minėjimus: 
tautinės kultūros lobių sklaidos 
renginius. _ . _._ Z.- J.

mams Rūta O., šiulytė — jauni
mo reikalams ir ryšiams. 4

• — ■ Cicero Balfo 14 skyriaus 
metinis susirinkimas įvyks griio 
džio mėn. 11 tE,' sekmadienį 

T O II U © A I' c šy-čAntano parapijos sa- T K U M F A I gilėje. Prieš susirinkimą, 10 vai.
< >-■ *-j -JJ'A-MS. r'Til OQ niinl, bus pamaldos už miru- 

—...•--; - - sius- skyriaus narius. Pamaldų
Maironio latuaciitinė M«-į* D' ’K“«n>enė, 

tykia Toronie turi naują ^"v&gonuos muz. A. Skridalia. 
komitetą. -1 « išrinkti: Ool, A/::! ^•™kmų atvyks Balfo 
balienė. ■fo-m Bro ivaldyty pirmr M. Rudis-
ne Jojiieną^.pronė. .■prąkapjėnė,’,.^' j--- • č - ' . ’

PranasjDo^da^
tis ir Doųsttąs Kąr.osas,-. yKąię 
Ąmerikpj^taL ir.^ąbadoįlitųa-. 
Sistinių^. m^’^j., 4. di^ąųsiąs 
veiksnys yra ne kas’ kitas, .o;tik 
tėvų kotitiietai ;ię mbk^tbjai; /

— Algis . JuzpkoniSj.isrmktas-

Į’ susirinkimą atvyks Balfo

-jaunųnu^

Sadatas ilsisi ; > 
T prieš konferenciją - 
-" KAIRAS, Egiptas. — Prezi
dentas Anwar '^adatas, išsįųhfi 
nėjęs kvietšnus’ jfcabu valstybių 
ąfetovamg ątvylttŽ ■ Kairą ir ap
tarti Ikonferėnci-
j*bs. planūs; patš’ buriuoja 'ir 'il- 
sisii Jis'žino,; kdd^safenė arabų 
atetoyų atvįd^ J Itairą ir <lhršįs? 
kaip geriau suorganizuoti galimy

se RytųoserilJr^Kientas žino, kad 
didokas’Jjį^^^pfo^SttęHtvyks 

t^^^^a^t^os ra- 
kąlais. PrezidęHfeąs Sadatas yra 

fabnitrus žmogtri^bef -jis ilgai 
Lše^ali;klaus^i-3es^onių. Jam 

~~ v s ir->;■ I.-7- -^.^Wai.nepąiii^-Smjš)s:pręziden-
<■ -u ’ pa< • blaškymąsis Lr;nėnbras. siekti

Salle^inštitūtp' alumnas, įrašy
tas; Į žymiųjų inbkyklos ąpprti- 
ninkų sąrašus \ ir /jo,-portretas 
pakahinths iskilihių; šalėj e. JU

tingai pasižyniėjA Si. Mary ko
legijoj^- Wiriona, Mfrih.,'žais-< 
damas futbolo, beisbolo ir krep- 
šinib rinktinės,Įgavęs. lt pąžy-

Vincui -Mc^ųt-iš-PfeS3el-Inr'.5išįjpiapkričįo 8 d. Jame* f-'iM;
phijos- nuopelnus lietuvių li
teratūros istorijai ir lituanisti
kos ugdymui Pensilvanijos-uni
versiteto bibliotekoje. Premijos 
mecenatas kun. dr. Juozas Prun 
skis, skyrimo komisiją sudarė 
Gražiną. Krivickiene, Alfonsas 
Nyka-NiHūnaš, dr. Aleksandras 
Plateris, Vincas Trumpa: ir: An
tanas Vaičiulaitis. - - - - :

'-gaiisu žinių apie--vietos lietuvių 
gyvenimą ir organizacijų veik
lą. Įvadinį žodį parašė klubo 
pirm. P. šilas. Ypatingai nau
dingas visiems ■ vietos lietuviams 
renginių bei susirinkimų kalen
dorius. Atskirose žinutėse at
sispindi paskirų -asmenų kultū
rinė veikla ir visas vietos lietu
viško . gyvenimo veidrodis, šio

SIUNTINIAI J LIETUVA
MARDANOREIKIENS '

2608 Wert «9th Chieago, HL 60629 • Tel. WĄ M78?
Didalie paritinkime* gėrei r0Ua< fvalrly greIdg.

MAISTAS t| EUROPOS SANDELIŲ,

I Nepaskelbė-ciklono 
padaryty-nuostoliy -

, NEW ‘DERLI, Indiją. Indi
jos vyriausybė kaltina Hydera- 
bado provincijos pareigūnus, ne
paskelbusius visų ciklono padary 
tų nuostolių”Kiti."dūomenys ro
do, kad Bengalijos įlankoje pra
dėjęs siausti .ciklopas padarė vi
sam kraštui i žymiai didesnius 
nuostolius, negu iki šio-meto bu
vo paskelbtą.1 Pakilęs ciklonas su 
naikino daugiau namų ūkių, gal 
vijų ir žmonių, negu iki šio me
to buvo paskelbta.' Gyvybės ne
tekusių žmonių skaičius taip pat 
yra žymiai didesnis; negu oficia 
liai buvo paskelbta. •

.• ~ ............... .—"n”žl *1- ' < *____ __ « T -*» - -

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCEL* SIRVKI 

»T W. 69th St, Cbteagc, HL «629. — TaL WA M7»z

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
Seit. 8:00 -10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Veda K. BRAZDU ONYTE

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
.  Tol*f. - 778-5374

LABAI ERDVUS 2 aukštų mūrinis 
& 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
Notary Public 

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose -

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkiis
4243 W. 63rd SU Chicago 

Tri. 767-0600.

RENTING IN GENERAL 
Nu t m o *

LABAI PIGIAI išnuomojamas kam
barys moteriai su visais patogumais, 
5 kambariu vieno asmens ^bute. Pa
geidaujama prisidėti prie švaros pa
laikymo. 2543 W. 39 PI. TeL 523-0762.

IŠNUOMOJAMAS 2 “kambariu bu
tas bežsmante; ;

• ^4- ‘ Teirautis tek925-9011K - ; ;

; VIENOK MARQUETTE PARI 
GERIAUSIAS

10 BUTŲ tvarkingas mūro n 
Apie $22,000 metinių pajamų, 
jas stogas gazu šildymas ir ei 
Galima mainyti į vieną arba c 
butų namą Marquette Parke, o 
gingam pirkėjui kaina — tai a 
mas.

LIUKSUS 17 metų mūro Ran 
auto garažas. Naujas pirkėjas 
tuojau keltis j gražųjį Marquette 
ką. Norintieji prašomi perduoti 
telefoną — skubioms deryboms

MŪRINIS 2 aukštų, 6 kamb., 2 
mūro garažas. Gabios rankos gal 
čios atnaujinti. Marquette F 
Kaina — $25,000..

SVEIKAS, gražus, 2 butų n 
pietiniame Brighton Parke.’ Ali 
nijaus langai, atskiras gesu šildj 
dvigubas garažas. Dabar galima 
už $31,000.

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų 
dernus namas ir ekstra didelis i 
garažas, įrengtas beveik kaip tr 
butas gražiam, sausam beism 
Daug kitų priedų, greit galima t 
ti, vertas S60.000.

BIZNIO PREKYBAI, restoranu 
ofisui didelis patogus mūras ant 
taus sklypo Marquette Parke. $42

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas 1 
quette Parke.

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

.. t ' ■

REAL ESTATE 

2625 West 71st Street 
Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTOI 
Narnu Statyba Ir Remontas 

-i" '

■{S*’4 *'Teirautis 476-&71.

NORMANĄ

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas^

(įataigoa) ir 
677-843$

PERRY PLAZA MOTEL

1007 Park Ave., Hot Springs, Ark.

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav.

Kambariai ir _kitchenette_..vienetai. 
Spalvota TV,, šildomas maudymosi 
baseinas, telefonas, vaikams žaidimo 
aikštelė. Galima rezervuoti telef.
• : > 501—523-9814. •

i AR JAU PASIBARĖTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

•’ ELECTROS ĮRENGIMAI, 5 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagos miesto 101,din 
Dirbu, .IX-pjinUsčluose greitk 1 
rantuotai Ir sąžiningai .
' KLAUDIJUS PUMPUTIS.. 

4358 Sb. Washtenaw A va.
f Tol; 927-3559

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTO 
m Tiktai $98 pusmečiui eutomot 
liability apdraudlmea penslnlnk 

Krriptis
?. A. LAURAITIS
> 4645 Se. ASHLAND AVĖ.

523-8775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYB

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tslato REpublic 7-1941

M. i i M K U L 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
42S9 S. Maplewood. Tol. 254-7' 
Taip pat daromi vartlmal, jlmli 
Iškvietimai, pildomi pilietybė p 
tymai ir kitoki blankai 

jadėti. teisininko Prano šulo pa-1 
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista j 
knyga —

Į KAIP - SUDAROMI

Su legališkomi* fonnomia 
Knyga su formomis gauna

ma 'Naujienų’ administracijoj | 
Knygos kaina 83.. Su legališko 
mis formomis — S3 JO. y

Užsakymus su Money orde- j 
riu siusti: ^Naujienos”, 1739 S. j 
Halsted St, Chicago RI. 60608. | 
kas non Įvesti madą, kad beo 
dradarbiavimas su sovietais yra 
pqtrintims aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ... 4 ■

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ai 
Chicago, IIL 60632. T.L YA 7-59

BEST THINGS IN LIFE

I JaII Frank Zapolis 
{2081/1 W.vSfh St.

G A 4-8654

ITATf FARM

INfUftAMCg

blate Farm Life Insurance C ■2B

give...
•o more win Ove

i all smokes SKAITYK PATS IR PARAGINK 

KITUS SKAITYTI

*AUjmMQĄ OMCAAO I, UL,—Wednesday November 30 1

HEART 
FUND




