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VOR LXI

IŠ VISO PASAULIO

PRAVESTAS r DARBINGAS BALFO
APSKRITIES SUSIRINKIMAS
Patarė nerašyti laiškų suimtiesiems, 1 
nes sovietų policija jų nepraleidžia

CHICAGO, UI. — Praeitą sekmadienį, gegužės 16 d., lygiai , 
dvylikta valandą buvo pradėtas ‘ Chicagos Balfo apskrities susi
rinkimas. Apskrities pirm. V. Šimkus paprašė visus atsistoti ir .

Į minutės tyla pagerbti Balfo aukotojus ir mirusius narius. TSusi- 
rtnkimui pirmininkauti jis pakvietė Joną Jasaitį, o sekretorium 
— Ed. Litviną. ? ? .

Praeito susirinkimo protokolą 
perskaitė V. Lapenas. Protoko
las buvo priimtas su maža patai
sėte. Jasaitis, trumpai paminė
jęs būdingesnius Balfo Centro 
pirmininkės Marijos Rudienės 
veiklos bruožus. Paprašė tarti 
kelis žodžius susirinkusiems. Ji J f- .

- trumpu žodžiu padėkojo susi- 
rinkusiems atstovams už/įdėtą 
darbą ir aukotojams už dosnumą 
ir meilę vargstančiam broliui. 
Atstovai šiltai sutiko josios žo
džius ir gausiai plojo;
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Helsinkio konferencija neduoda rusams 
privilegijų j Pabaltijo valstybes

JAV senatas gegužės 5 d. priėmė rezoliuciją 406, Į kurią 
senatoriaus J. Glenn Beall Jr. (resp., Maryland) pasiūlymu įjung
tas specialus penktas paragrafas, kuriuo JAV kongresas konsta
tuoja, kad trys. Baltijos valstybės: Latvija, Estija ir Lietuva buvo 
neteisėtai Sovietų Sąjungos po II Pasaulinio karo okupuotos.

nušovė

TEL AVIV. -— Izraelio, oku
puotoje Jordano vakarinėje teri
torijoje kilus riaušėms Izraelio 
kareiviai nušovė vieną 17-metę 
arabų mergaitę. Izraelio parei- 

_ __ _ I gunai tvirtina, kad riaušės su
vesti 660 atstovu į ruošiamą demokratę partijoos konvencija. Dešinėje matome sen. Morris Udall su žmona kuris kėlė vaikai, mokyklų mokiniai.

Nušautoji mergaitė Lena Has
san Nabulsi yra buvusio Jorda
nijos ministerio pirmininko Su
leiman Nabulsi dukterėčia. Jos 
laidojimo procesijoje dalyvavo 
8,000 palydovų, šūkaujančių 
Mirtis žydams!” Lenos karstas

y -• ■ ■ -1 T,...; •. ■ z- ■- .

Penkių mylių ilgumo 
protesto demonstracija

RAJAHNHI, Bangladeš.
šimtai tūkstančių Bangladeš pi
liečių sekmadienį pradėjo pro- 

. testuoto maršą Indijos pasieniu, . 
protestuodami, kad Indija Gan
go upės vandenį'nukreipė Į Kal
kutą. Penkių mylių ilgumo mar- 

Į šuotojų kolona turi nueiti 50 ' 
Susirinkusieji prisiminė Ro- mylių distancija kuo arčiau prie 

mos Kalantos keturių metų mif-. Farakka 'tvenkinio, pastatyto 
ties sukaktį. . ’ i 1971 metais, už kurio pastatymą

Pirm. Šimkus išdėstė atliktus $175 milijonus sumokėjo Sovie
tų Rusi ja.Taspylimasbuvo pa- . .   _.
statytas apsaugoti Kalkutos uos- j kad valdžia išvarytų Amerikos 
tą, esantį už 150 mylių, nukrei-; karines pajėgas, kurių apie 3,700 
piant Gango upės vandenį į-Ben- karių, yra Keflaviko Aviacijos 
galijos Įlankos dumblynus, ku- bazėje, per 30 mylių įpietųva-- 

; rie pradėjo grėsti uostui, o Ban- Ikarus nuo Reykjavik©. Demons- 
gladeš pusėje likusiai Gango upės įraciją suruošė kąiriųių partijos, 
pusei .nebeužtenka vandens iri- kurios visą Taiką kursto prieš 

Amerikos karinių pajėgų buvimą 
Islandijoje.-*2 įr’

Kodėl nebaigiamas plentas 
išilgai Amerikos kontinentą

PANAMA CITY. — Reuteris 
praneša, kad dėl nebaigimo šiau
rės ir Pietų Ameriką sujungian
čio Vieškelio Panama kaltina 
Jungtinių Valstybių transporta- 
čijas departamentą, kurs argu
mentuoja, kad pravedus nuo. 
Aliaskos iki Argentinos laisvą 
nekontroliuojamą susisiekimą 
persimestų į- Jungtines Valsty
bes raguočių snukių ir posnagų 
ligą,. del kurios JAV turėtų su
naikinti visą ketvirtadali gy
vulių ir turėtų apie 10 bilijonų 
nuostoliu.

“Leiskite man baigti darbą”

- SAGINAW, Mich. — Prezi
dentas Fordas baigė savaitgalio 
prakalbų mašrutą savo gimto
joje valstijoje, sustodamas Hol
land mieste, kur daugiau kaip 
300,000 -mičiganiečių susirinko 
nematyti r ir išgirsti pręzidentą. 
Savo kalbose jis prašyte prašė 
savo’piliečių šį antradienį pir
miniuose balsavimuose suteikti 
jam mandatą baigti pradėtą Ja- 
bai svarbų darbą — atstatyti ti
kėjimą ir pasitikėjimą preziden
tūra. :

Nelaimingi lenkų kareiviai

Tūkstantis Lenkijos kareivių, 
priskirtų prie Jungtinių Tautų 
pajėgų paliauboms tarp Egip
to ir. Izraelio prižiūrėti Golan 
aukštumose, jaučiasi nelaimingi, 
kadangi niekur negždi pasitrauk
ti nuo savo bazės. Lenkų valdžia 
prašėm Izraelio leisti kariams lais
viau judėti, bet Izraelis atsakė, 
kad tiį šalių kariams, kurie ne- 

u,. ___ , turi su Izraeliu diplomatinių sau
les himnu 2 vai. po pietų. Da- tykių, nebus leidžiama įžengti ...

K. Paulius į Izraelio teritoriją,. Saulė teka 5:29, leidžiasi 8:0o istorijoje.

Jimmy Carteris (kairėje su žmona) turi labai 'gerai suorganizuotą rinkiminę kampaniją. Jis jau pajėgė pra- 

vėlai pradėjo pirminių rinkimų kampaniją, jam bus nepaprastai sunku gauti'tiek atstovų, kiek ju turi Carteris.
■ . - ' , ' ' . ' ' ... .

darbus. Priminė, kad Centro 
Valdybai tarpinininkaujant, bu- 

• vo suruoštas Balfo šeimas. Su 
meile ir pagarba jis priminė prel. 
Možerį, kuris leido gausiam su- 

' važiavmui pasinaudoti parapijos 
patalpomis. Visiems, nuoširdžiai

•>

gali jos įlankos dumblynus, ku-

■ kė išsamią piniginę 'apyskaitą. 
Viąbgauta pajamų?—$41,547.79, 
išlaidų — 39,071. 96. Kasoje liko 
$2,475.83. ■ \

y Pinigailaikomibankuose: Cen
tro valdybai Įteikta $36,000.

Revizijos komisijos aktą per- 
skaitė J. Blažys. Jrašai teisingi,' ■>

gacijar ir navigacijai.

Nigerija šaudo revoliucionierius

LAGOS, Nigeria. — Lągos ra
dijo pranešė, kad sušaudytas 
oulk. Įeit. B. S. Dimka kartu su-
šešiais kitais konspiratoriais, nu
teistais mirties bausme už vasa
rio 13 d. ruoštą, bet nepasise
kusį perversmą. Kiti viėnūoli- 
ką suokalbininku nuteisti vi
sam amžiui kalėjimo ir dar trys 
nuo 2 iki 15/metų. - ■

Drebėjimas tebegązdina italus

UDINE, Italija., — Reuteris 
praneša, kad visur, kur prieš sa
vaitę Įvyko stiprus žemės dre- 
bėjįmas, rriaži žemės suvirpėji
mai tebesikartoja, ir nors naujų 
nuostolių neoadaryta, bet yra la
bai įbauginti. Jų sunkią padėtį 
dar labiau sunkina jau dešimta 
diena tebesitęsia drebėjimo tal
kininkai — audros su liūtimis ir 
potvyniai. .

bylos ir knygos vedamos tvarkin-- . ■■ ■ - - • ■> ■ - gai.
Pirmininkas patarė dirbti po

zityvu daiba Ir nėsireklamuoti, 
atlikamo darbo smulkmenų ne
skelbiame, yA6 .

Skvrių nranešimus 3arė dele-' 
gatai. Buvo atstovaujamas 
21 skyrius. Ne visi skyriai ąt- 
skintė savo pranešimus. Sekre
torius K. Jonuška prašė prisiųsti 
atskaitas ir tuos, kurie dar to ne
padarė. Vist vieni daugiau, o 
kiti mažiau; buvo įsijungę į rin
kli avine talką. D. ;

Jasaitis padėkojo už padary
tus darbus. Ilgiau apsistota ir 
pasiginčyta ties laiškų siunti
nėju Lietuvoje sulietiems ir Ru
sijos kalėjimuose bei prievartos 
darbo stovyklose laikomiems lie
tuviams. J. Kreivėnas, pats ilgus 
metus buvęs rusiškos prievartos 
darbo stovyklose, patarė laiškų 
suimtiesiems neberašyti, nes so
vietų policija suimtiesiems jokių 
laiškų iŠ užsienių neduodi.

Nominacijų komisija pasiū
lė 14 asmenų rinkti į naują val
dybą, o Šimkus patarė dar pri
jungti ilgametį Sibiro kacetinin- 

, ka X Kreivėną. Pusiau slapti! 
balsavimu 1976 metų valdybon 
išrinkti šie asmenys: i. V. Šim
kus, 2, J. Mackevifius, 3. Dr. B. 
Motošienė, 4. K. Repšienė, 5. 
K. Kasakaftis/ 6. K. Januška, 

k 7. K. Repšys, 8. G. Giedraitytė, 
9. V. I>apėnas, 10. K. Balčiūnas, 
11, Ed. Litvinas, 12. R Sereiči- „ 
kas, 13. VI. Navickas, 14. J. Krrf- iyvavo 40 atstovų.

J>dį tarė Si- 
‘eivėnas. Jis 
tstovus ken-

venas ir 15. A. Kevėža.-
Pagerbta p. šopienė. Jei bu

vo įteikta,, $200 premija. Gau
tus pinigus ji paaukojo Balfui, 
už ką jai smarkiai dalyviai plo
jo.

Kontrolės komisijon išrinkti: 
J. Blažys, V. Žilinskas, ir O. Za- 
ilskienė.1 .

Vėliau trumpą 
biro kankinys J. įi 
pasveikino Balfo
čiančiųjų vardu id kvietė neuž
miršti persekiojamų brolių, rem
ti jų pastangas išsilaisvinti iš 
okupuotų. Jis švietė būti vie
ningais už Tėvynės laisvę.

Šimkus ragino visus būti vei
kliais Balfo nariais ir gegužinei 
parinkti reikalingų frantų. Kun. 
Trakis sukalbėjo pabaigos mal
dą. Susirinkimas baigtas Tau-

Sovietai kursto island i ečius

REYKJAVIK, Islandija. — 
Daugiau kaip 6,000 islandiečių 
demonstravo, reikalaudami, kad 
Islandija pasitrauktų iš Nato ir

V ' - . .. . ■

Sekmadienį ištisą dieną vyko artilerijos 
/ jSwelis tarp krikščionių ir mahometonų 
BE ' ' *IRM

4

Primenama, kad Sovietų Są
junga dabar Helsinkio susitari
mą linksta interpretuoti kaip pa
stovų pripažinimą Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos prijungimo prie 
Sovietų Sąjungos. Pažymima: 

-JAV nepripažjsta prievarta įvyk
dyto Baltijos valstybių inkorpo- 
savimo ir oficiali JAV politika 
nepripažinti aneksijos ir inkor
poravimo nėra paveikta Europos 
Saugumo konferencijos rezulta
tų. JAV ir toliau jokiu būdu 
nepripažins Baltijos kraštu so
vietinės okupacijos.

Ši rezoliucija jau pasiųsta val
stybės prezidentui Fordui. Be 
to, minėtoje rezoliucijoje pažy
mima, jog JAV privalo pasilikti 
stiprios savo gynybos pajėgo
mis, kad būtų garantuotas ne tik 
pačių JAV saugumas, bet ir sau
gumas JAV draugiškų kraštų 
bei sąjungininkų ir kad Sovietų 
Sąjungą atbaidytų nuo užpuoli
mo. t

Pažymimas reikalas diploma
tinėm derybom mažinti Įtampą 
santykiuose tarp JAV ir Sovietų 
Sąjungos. Pabrėžiama, kad be 
kitų dalykų tam padės laikyma
sis Europos Saugumo konferen
cijos susitarimo, kuriuo Įsiparei
gojama 
teises.

— Daugiau kaip 50 žmonių buvo užmušta arba nešant į Nablus kapines buvo ap- 
Jde ngtas Palestinos vėliava. Po 

laidotuvių palydovų minia išsi
skirstė be incidento. Nablus yra 
Izraelio okupuotos Jordano teri
torijos neoficiali sostinė, kur 
nuo vasarių: .mėnesio tebevyksta 
arabų protestai.

Mergaitės nušovimą Izraelis 
aiškina buvus nelaimingu inci
dentu, būtent vienas izraelitas 
kareivis sklaidydamas arabų de
monstraciją apsibridęs savo šau
tuvu, kuriam išsišovus kulka pa
taikiusi į mergaitę, bet arabai 
turi kitokią versiją, būtent, kad 
mergaitė besigelbėdama nuo Iz
raelio kareivių, Įbėgusi į vienus 
namus, kur iš paskui Įbėgęs ka
reivis ją nušovė dviem šūviais 
Į galvą.

sužeista mortžrų sviediniais, kai sekmadienį popiet išeidami iš 
kino teatfb^mpnės pataikė Į-musulmonų ir krikščionių artilerijos

Tuzinai ir užmuštų -------- ---------------------------------
žm^m^ątjg Bąrbir Įįgo-; 4 tvvlm HlI liptllVI 51T 
ninę. Policija praneša, kad beĮ 71. L V j ntr till HvluVIul 
čia suiminėtų dar 71 asmenys 
žuvo sekmadienio kovose.

•Musulmonų žiniomis, sekma
dienio kautynėse prasidėjo krikš
čionims pasikėsinus užpulti skur
džią Naba srity; apsuptą krikš
čionių rytinėje Beiruto dalyje. 
Musulmonai norėdami sustabdy
ti krikščionių puolimą pavarto
jo artileriją ir mortarus. Krikš
čionys panašiomis priemonėmis 
arabams ^tsikeršijer. Keli mor- 
tarų sviediniai "sprogo Beiruto 
aerodrome, kur buvę lėktuvai pa
skubomis išskrido ir aerodromas 
buvo laikinai uždarytas.

Nepaisant per radiją mosle- 
mo (musulmono) premjero Ra
shid Kąrami atsišaukimo atsta
tyti taiką, per visą dieną buvo 
girdėti sviedinių sproginėjimai, 
kurių daugelis sprogo rezidenci- 
niusose Beiruto kvartaluose. Sun 
kios kautynės vyko Beiruto uos
to rajone. Premjeras Karami 
apgailestavo visais atžvilgiais 
blogėjančią padėtį. Naujai pra
sidėjusius susirėmimus tarp Si
rijos pajėgų ir kairiųjų musul
monų palestiniečių, jie pavadi
no “karu brolių tarpe”.

Palestiniečių vadas Y. Arafat 
sekmadieni buvo Damaske, kur 
turėjo pasitarimą su Sirijos pre
zidentu Hafez Asadu.

Didėja epidemijų pavojus

Jungtinių Tautų atstovas pa
reiškė, kad 13V& mėnesių trun
kantis civilinis karas Libane gre
sia didėjančių įvairių epidemijų 
pavojumi, šią savaitę prasidės 
įąkiepijimas gyventojų nuo cho
leros, polio, difterito ir tifoidi- 
nių karščių. -

NEW YORK, N. Y. — Iš Ru
sijos ir komunistų okupuotų kra
štų New Yorkan atvyko tiky- 
bininkų delegacija, kurios prie
šakyje ŠĮ kartą yra žydų rabi
nas. Praeitais metais panašiai 
delegacijai vadovavo sentikių po
pas. Iš pavergtos Lietuvos dele- 
gacijon buvo Įjungti ir atvyko 
kun. Vladas Rabašauskas, Pane- 
žio diecezijos kancleris. Panevė
žio vyskupas Steponavičius, kaip 
žinoma, išsiųstas j Žagarę su Įsa
kymu nejudėti ir nesikišti i vi- 
sumeninĮ gyvenimą. Taip pat at
vyko ir kun. Stasys Lrdys, Vil
niaus Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės švenčiausios parapijos ad
ministratorius.

Atvažiavusieji bandys susi
rišti su Amerikoje esančiais lie
tuviais dvasiškiais.

gerbti žmonių ir tautų

šiltesnis A

Laukiama naujo embargo

• Federalinės Energijos Admi
nistracijos vyr. administratorius 
Frank Zarb pareiškė, kad atei
nančių kelerių mėtų bėgyje rei
kia laukti iš arabų naujo gazoli
no embargo, kurs bus nepalygi
namai griežtesnis kaip pereitais 
buvo. Jis tvirtina, kad 1995 me
tais Jungtinės Valstybės turės 
užtenkamai savos energijos vers
mių, bet iki tol teks žymia dali
mi remtis anglimis ir atomais.

z

Nušovė vieną Brinko plėšiką?

Montrealio policija šeštadienį 
begaudant nušovė vieną iš pen
kių plėšikų, kurie kovo 30 dieną, 
apiplėšė šarvuotą Brinko kom
panijos pinigams vežioti sunk
vežimį, pagrobdami šarvuotį su 
$2.8 milijonais pinigų. Tai bu
vo stambiausias Brinko apiplėši- 

•mas 117 metų tos kompanijos

JAV sutinka 
priimti Tailandiją 
BANKOKAS. — šiaurinėje 

Tailandijos dalyje jau senokai 
veikia JAV elektroninė sekimo 
stotis, kurioje dirba per 1.000 
amerikiečių ir kuris gaudo visos 
Azijos, ypač rusų, kinų ir Š. 
Korėjos siunčiamas radijo ban
gomis slaptas žinias. Tailandija 
reikalauja, kad amerikiečiai pa
sitrauktų, bet paliktų veikiančią 
stotį.

Amerika oasiūlė Tailandijos 
vyriausybei, kad stotis ir toliau 
veiktų, bet būtų aptarnaujama 
kartu amerikiečių ir tailandie
čių .technikų. Derybos dėl sto
ties likime tebevyksta toliau.

Antra karta
t 4

dreba žemė
MASKVA. — Maskvos radijo 

pranešimu, apie 240 mylių nuo 
Taškento, Sovietų Rusijoje, ant
rą kartą, po kelių savaičių per
traukos, sudrebėjo žemė, kurios 
drebėjimo dydis siekė 7.4 laips
nius pagal Richterio skalę. Dre
bėjimo pasekmės nepraneštos.

Dr. K. Bobelis Washingtone ir 
Philadelphijoje

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm. dr. K. Bobelis gegužės 19 
d. Washingtone su kongresma- 
nu E. Derwinskiu ir kitais Įta
kingais Lietuvos draugais aptars 
senato ir atstovų rūmų priimtų 
ir kitus Lietuvą liečiančius klau
simus.

Gegužės 20 d. dri K. Bobelis 
ir J. Talandis Philadelphijoje 
dalyvaus etninių grupių posėdy
je, šaukiamame respublikonų, ir 
ryšium su artėjančiais rinkimais 
rūpinsis, kad Lietuvos reika
lams būtų skiriamas reikiamas 
dėmesys.

Pasitarimai New Yorke
Dėl tolimesnės veiklos Amer. 

Lietuvių Tarybos pirm. dr. K. 
Bobelis ir vicep. T. Blinstrubas 
telefonu tarėsi su New Yorko Al
tos skyriaus pirm. A. Varnu. 
Numatytas gegužės 28 d. New 
Yorko Altos skyriaus valdybos 
bendras posėdis su Altos centro 
atstovais. Alto Informacija

Pravda kaltina 
Rockefelerį

MASKVA. — Komunistų par
tijos leidžiamas laikraštis Mas
kvoje Parvda kaltina Amerikos 
viceprezidentą Rockefelerį. kad 
jis būdamas Berlyne savo kal
boje priminęs rusų agresiją, kas. 
pasak Pravdos, nesiderina su de- 
tentės dvasia ir silpnina pačią 
detentę.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno,j>roto ir jausmų darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

_ . j6nAs Adom a virius, m. d.

IŠEINAMOSIOS ŽARNOS KRAUJAVIMAS
huo nuodugnesnis ištirimas — tuo mažiau paslapčių 

išeinamosios žarnos kraujavime.
Mediciniška tiesa

tyrimas ne tik pašiepto (labai 
mažo) kraujavimo žarnose su
sekimui. bet ir didesnio krauja
vimo ten atpažinimui.

Kraujavimas iš išeinamosios 
žarnos dėl bendrų priežasčių

Iš išeinamosios žarnos krauja
vimas dažniausiai pasitaiko dėl 
kraujavimo virškinimo kanale 
pradedant nuo burnos, baigiant 
išeinamąja anga. Toks dantų še
petėliu sužeidimas dantų smege
nų ir mažas kraujavimas jau es
ti susekamas minėtu benzidino skrandyje bei dvylikpirštėj žar- 
tirimu. Quajako smalos tyrimu1, noj. Tokias žaizdas gali sukelti

tąminai gali šukei ti tokį krau
javimą iš išeinamosios: tai vi
tamino C ir K trūkumas. Dabar
tiniais laikais vitamino C trūku
mą liga (skorbutas — scurvy) 
retai pasitaiko. Vitamino K trū
kumo liga (hypothrombinemia.) 
dažnai pražiūrima pas naujagi
mius. Ji sutvarkomi duodant 
vitamino K.

3. Pakeljas kraujospūdĮš 
(hypertension) gali sukelti vie
nas ar kartu su esama arterios- 
kleroze staigų, stiprų, net gyvy
bei gresiantį kraujavimą iš vir- 
kinimo kanalo tada, kai esti pa
lankios tokiam kraujavimui ap
linkybės. Svarbiausios tos aplin
kybės yra sekančios: vidinis he- 
morojus, kišenėlės žarnose (di- 
verticulosis) ar žarnų sienelės 
išopėjimas (ulcerative colitis).

4. Aspirinas gali sukelti vir
šutiniame virškinimo kanale 
žaizdeles — žaizdas. Tada suse
kamas kraujas, paslėptas, nes 
dažniausiai aspirinas sukelia ne
smarkiai kraujuojančias žaizdas

Ma i kiekiai kraujo — dažnai 
nematomi — susekami chemiš
kais tirymais. Daug yra išdirb
tų chemiškų tinimų paslėptam iš 
išeinamosios žarnos kraujavimui 
susekti. Paslėptas — paprasta 
akimi nematomas kraujavimas 
su išmatomis medicinoje vadi
namas ocult bleeding. Visi to
kiam tikslui tirimai yra labai 
paprasti ir lengvai atliekami 
kiekvienas gydytojo ofise. Vie
nas kuris iš jų turi būti atliktas 
kiekvienam naujai pas gydytoją 
atsilankiusiam pacientui. ■ Taip 
pat toks išmatų tirimas dėl pa
slėpto kraujavimo turi būti at-f toks mažas kraujo kiekis išma-|visi kiti iš aspirino pagaminti 
liktas Jciekvienam ligoniui ilges- tose nesti susekamas. (vaistai, kaip anacinas, phenace-
nį laiką Pas gydytoją nebuvo-’ Nežiūrint, kad dažniausiaitinas, butizolidinas... Todėl .vi- 
šiam ’ kraujas išeinamoje žarnoje pa- si lietuviai nuo šiandien nevar-

Y'rą du būdai labiausiai naudo- Slr°d° dėl virškinimo kanalo . tokime aspirino menkniekiams 
jami ęusekimui kraujo išmatose, kraujavimo, vienog reikia visada 
1. Labai jautrus taip vadinamas turėti gaivoje galimas bendrų 
benzidino tirimas. Jis turi tei- priežasc.ų sukeltas kraujavimas, 
giamas ir neigiamas savybes, j Tokios oendros priežastys (sys- 
Teigiamos to tyrimo savybės , itemic causes) gali būti svarbiau- 
paprastąs ir retai kada apsirin-! S^PS keturios. 
ką.s kraujo susekime. Neigiama į 
to t irimo savybė: jis perjautrus- 
— dažnai rodo kraują kada jo į 
išmatose nėra (falše positive). 
Kai gaunamas toks teigiamas at
sakymas prašoma pacientą ųe-Į žiūrima tiriant ligonį. Yra ke- 
valgyti mėsos nei mėsišku gami
nių (kur galėtų būti gyvulio 
kraujo — hemoglobino) per tris 
dienas. Tada pakartojus tą jau
trų kraujo susekimui išmatose siliėjimas 
tirimą. apturimas teisingas at
sakymas.

Kitas tirimas — quajako sma
los tirimas kraujo susekimui iš
matose. Patogus šis tyrimas

į temic causes) gali būti svarbiau-
i sips keturios,

1. Kraujo sudėties nehorma-! 
lumai (blood dyserasias), paly-į 
gintį’ yra dažna iš išeinamosios 
žarnos kraujavimo priežastis. 
Dažnai tokia priežastis esti pra-

turios svarbiausios sudėties li
gos, kurios gali sukelti kraujavi
mą iš išeinamosios. Tai odoje 
taškeliais pasireiškiąs kraujo iš- 

(thrombocytopenic 
purpura ir nonthrombocytopenic, 
purpura — kitaip ji dar vadina
ma Henoch-Schoenlein purpura). 
Dar kraujo liga — vėžys: leuke
mia ir hemophilia gali minėtą 

vra. nes nereikia pacientui ne-; kraujavima sukelti. Dažnai pir- 
valgyti mėsiški} gaminių perimas ženklas kraujo sudėties ne- 
tris dienas. - Mat, jis nėra per- ( normalumo esti užsikimšimas 
jautrus tirimas. Dabar yra la-; (thrombosis) vidinio hemoroido 
bai patobulintas tokią smalą j (hemorrhoids) jam neišsiver- 
naiidojant tirimas: a nt popierių!žiant laukan. - ■
ta smala randasi jau iš anksto t 2. Vitaminų tam tikrų stoka 
paruošta fabrike. Tai estetiš-į gali duoti kraujavimais išeina- 
kas, paprastas ir labai patikimas imosios žarnos. Svarbiausi du vi-

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS 
J’iozo Liūdžiaus Raštai 

nl^minirniat 246 puslapi3-- kaina L3 <X>.
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tvarkyti — temperatūrai numuš
ti. Reikia gydyti pagrindinę li
gą, tada pakeltas karštis pra- 
nys. Tik dviem atvejais aspi
rinas vartojamas: sergant reu
matoidiniu artritu ir vaikams 

(labai stipriai karščiuojant. Jau- 
jtrūs aspirinui asmenys niekada 
’ neturi priiminėti aspirino. Yra 
dabar jo pakaitų. Perdaug žmo
nės sunaudoja aspirino be rei
kalo. liaukimės visi lietuviai 
taip neišmintingai toliau besi
elgę.

Žarnyno ligos sukeliančios 
kraujavimą iš išeinamosios

Vidinis hemorojus (internal 
hemorrhoids) yta dažniausia, 
žarnyno liga sukelianti krauja
vimą iš išeinamosios žarnos. Nuo
stabu, kad toji negerovė — tas' 
toks hemorojus dažnai esti ifė- 
atpažintas, netirtas ir negydy
tas. Nuostabu yra, kad n et da
bar esti apsileidžiama susekant 

i chronišką kraujavimą iš virški
nimo kanalo. Chroniškas, ka3"ir 
negausus kraujavimas vėda žmo
gų prie geležies- trūkumo sukel
tos mažakraujystės (iron defi- 
ciecy anemia). Tbkie“žnibnėš~-^ 
jie gali turėti nuo 35 iki SO-metų 
amžiaus — turi dažną pulsą- (ta
chycardia), krūtinėj skausmus’ 
(precordial paiir)-, kvapo' trūkūs 
mą (dyspnea) ir palpitacijas.
Todėl tariamasi, kad- toki’ę- žirny-' 
nės turi širdies ligą. Vienog išo
peravus hemorbjų, davus gele
žies •— visi virš minėti širdies- 
ligą primenantieji nusiskundi
mai pranyksta.

Dažnai esti pTažiūrima prie
žastis kraujavimo iš' žarnyno yra 
tam tikros kišenėlės .(Meckel’s 

.diverticulum) kraujavimas.’ (Tai-, 
la. kad X-ray tokios kišenėlės 
dažnai nesuseka. Vienok kūdi
kiui ar mažam vaikui kraujuo- 

- jant iš išeinamosios minėtos ki-

(Tęsinys iŠ 101 bal. H d.)

Visus Sovietų sąjungos lage
rius ir kalėjimus perėjau, o porą 
mėtų dabaigti — tik nūsispiaut!

— Kai tai?, ži
As žvilgterėjau Semiono išties- 

tos_rankos kryptimi ir apie 3tXI 
metrų atstumą .nįjo mūsų, pa
mačiau greitai keliu prieš mus 
l>ėgančią moterį. 'Apsidairo ir 
vėl bėga rankomis nįpsikuodama.

I Kada ji buvo nuo mūsų jau ke
lių žingsnių atstume, iš už ke
lio posūkio iššoko du šunys ir, 
palinkę galvas, nelodami leidosi 
vykdamiesi ją ir tuojau,' paskui 
šunis bėgo trys vyrai —- sargy
biniai su šautuvais. Semionas su
stabdė arklį. Aš mačiau į mus 
besiartinančios moters pagalbos 
maldaujančias akis, jos išblyš
kusį veidą ir nieko nesupratau, 
bet už keliolikos sekundžių vis
kas iš karto paaiškėjo, šunys 
kaip pasiutę/ pasiviję moterį, 
tuojau nuvertė ją nuo kojų ir 
nuregėdami pradėjo plėšyti ant 
jos drabužius. Ji rankomis deng
dama veidą .vartėsi sniege ir 
šaukte šaukė. Drabužiai nito jos 
gabalėliais lėkė į .šalis. Aš bu
vau beprišokąs jai pagalbon, bet 
Semionas, abiem rankom apglė
bęs mane įmetė į roges ir, šuna
kiai kvėpuodamas,, su pertrau
komis, pratarė: \

— Išprotėja! t kvšily. Pašaus. 
Nematai. — sargybiniai...

šaudydami į sargybiniai 
nuvijo šunis nuo sniege iškėstos 
ir kruvinos jaunos moters. Ji

kūlėjo veidu žemyn, tykiai verk- 
dama • v

Bušlatą šunys tuojau nuplėšė, 
mėlyną bHuzėlę suplėšė į skudu
rus, juosmens srityje susivėlę į 
ją į gniūžųlą, apnuogindami jos.

^idamfi prie šJtŪio. Kaj ardys Nusraaoviau pirštinę ir ra.' 
Žengęs kelis žyginius pr i važi a- pakilau užantin.
vo įvykio vieton, mes su Semio
nu pakėlėme moterį ir nunešėm. 
Ji jaunutė, atrodė visai mergai
tė. Didelės pilkos akys, liūdnai 
j mus žiūrėjo, tankūs, sniego su
teršti, juodi plaukai betvarkei

vių
Čia
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Devintas lagpunktas buvo prie 
pat busimojo gelžkelio trasos, 
paskendęs sniego pusnyne. Iš už 
senos tvoros, su bokšteliais ker- 

išsikleidę; iš sužeisto antąkių tėse, -matėsi brezentinių pala
pinių stogai. Tiesiog prieš var
tus darbavosi moterų brigada. 
Negiliuos perkasuose, jos (mo
terys) gilino užšalusią, kietą 
kaip plienas, žemę. Kelios stovy- 
niavo, šildėsi prie menko ugnia
kuro, ištiesusios į jį rankas. Jų 
veidai buvo pilki, akys giliai įdu
busios blizgėjo senai man’pažįs
tama liepsna — blizgesiu.

— Geri žmonės, numeskite 
mums duonytės! — sušuko pa
gyvenusi kalinė.

* • ’ v

— Neturim, mamyt,— atsakė 
Semionas. <-

Mes privažiavome “vaėhtą”. 
Pro duris į nedidelę aikštelę iš
ėjo žvalus, geltonaisNvies kailio 
kailiniais , vyras ir trumpai pasi
teiravo pas sargybinius:
- —Sugavotė? -

* — O kaipgi ’ Štai Jiį -sveikutė 
kaip roputė., — Atsakė vienas 
sargybiniui rodydamas į ramįai 
rogesė gulinčią Anną. — Pas gy
dytoją reikia ją nugabenti, šu
niukai juk truputį apdraskė.

<;dttj- žinoma, ne visai taip . 
nepaliesta...^, T ’ .

’ Anną-nunešė “zonon”. Aš pa
klausiau kailiniuotąjį vyrelį kaip 
rasti lagpunkto viršininką.

— O tu kas i i— pasidomėjo jis.' 
Aš pratiesiau jam kelialapį.

Padaręs^ labai svarbią miną, vy
riausias. pradėjo skaityti.
■ -N A-a^ą... pratiesė jis.Tai

sunkėsi kraujas, skruoste palik
damas raudoną pėsaką. Nosis, 
pasmakrė ir'maži piršteliai'jau 
pabalę— šaltis suspėjo juos pri-

k£kĮa£,_rnąžoB Iprūtys buvo šunų 
sukandžiotos iš korių žaizdų į 
3 niegą sunkėsi skaistus tamsiai 
raudonas kraujas. Kairiosios1 
rankos toli n ublokštos pirštai, griebti. Aš nusivilkau bušlatą 

tą apsupiau juo ją. Semionas iš-, 
ėmė iš po rogių sėdynės seną 
dekį ir užmetė ją ant mano buš- 
lato. Sutvarkę ją rogėse, su
rinkome išblaškytu drabužių lie
kanas ir, jomis pridengėm Onos 
galvą ir pečius. t

Kol visą tai mes atlikome, sar
gybiniai rainiai stovėjo,silkė sau 
cigaretes ir spiaudė j sniegą.

— O nieko sau bobelė.... — 
nesimpatiškai šypsodamasis pa
sakė jaunasis sargybinis — kaip 
ropė. Nat jau paruošėt, gata- 
Ya? , . .

^—Važiuojame, — sukoman- 
Xiavp Semionas. Nuo to, kad’sto
vėdama pašalo, ar pajuto, kad 

•. nuo. jos dabar priklauso žmogaus 
gyvybė, kumelaitė suaktyvėjo ir 

(greitai pradėjo bėgti taigos ke- 
IHu. Man, likusiam tik su vati
ne “tiėTogreika’Viie bušlato, bu
vo šaltoka, as skubėjau paskui 
roges. ' Greta manęs žygiavo 
jaunas’sargybinis,.

— K,_gi?^pasigailėjai bobos, 
o dabar pasišokinėdamas — pa
sijuokė jis.

I. ~ — ’Tū kaiinys'?* 7 ' 
— Taip. . ' ’
— O leidimąlaisvai vaikščiet

gniaužėsi kumštin, tai vėl atsi
palaidavo, draskydami kiętai su
važinėtą kelią, šunys pasitrau
kė į šalį, vienas iš kito traukyda
mi juodą vilnonę skepetą.draskė 
ją į šmotelius. , ,

Kelkis sukomandavo vienas 
sargybinių, spyręs savo geru vel
tiniu moterį į nugarą. Ji gulėjo 
nejudėdama. ; '

— Pilieti sargybini — kai vis
kas nutilo pratarė Semionas Jar- 
kinas, nutraukdamas ledo .žvake
les sau nuo barzdos. —Juk tai

žįstu. Ji iš .mūgų lagpunktd.k’Jf 
tikriausia ėjo pas vyrą į kaimy
ninį lagpunktą..r; Ten yra jos vy
ras.., taipgi kalinys. '

— Ne tavo reikalas ’ — pareiš
kė šlakuotas zyrianinas — sar
gybinis, ranka šluostydamas sau 
nosį.

-r- “Ji pabėgo todėl, kadangi 
ji yra kalinė, sau valiai išvykti iš 
lagpunkto nevalia, neturi teisės. 
Pati kalta:.žino, ka'd.visvien pa
gausime, nė, — bėga”...
— Nušals-- ji į-; pasakiau aš. 
-Taip jai ir reikia^ ta nebė
gioja pas vyrus! Pamokančiu to
nu pasakė trečias jaunas sar-senelės kraujavąnas turi gūti

-įtariamas. TaS /žkfnų* gybinis. - . .......
kišenėlė,. Suaugusieji'.irgiiJ^ws Jūs /kur ti turi?
tais gali kraujuoti iš tos kišenė- važiuojate, i devintą • — Tunu.
les - i1 — Taip.,. — atsakė-Semionas, . —Parodyk,

Žarnjmo karpos (poiypal) ga
li sukelti kartkartėmis pasitai
kantį, tam tikrąją-atvejais labai; 
staigų-ir labai stiprų .krauj’avimą 
iš išeinamosios pas . vaidus. Su
augusysis gali 'dėtfltokfc jrotrpo

žarnos. Tik retais^ ątyęjais^s^- 
augusysis. apturi dėl polipo štąi-_ 
~g\į ir stipru kraujavimą. Kąr-- 
tąis žmogus” tūri prigimta nėgė”-' 
raumą ir dėl' jb-- (PėutŽJėį^ers 
syndrome)' daug karpų-polfpū 
žarnose (dažniausiai' plonose)'. 

.-Tada” tie' poliai gali kraujuoti 
ir kraujas' rodytis išL išeinamo
sios.. Tokie' ifgohTai ' Sr minėti' 
-prigimta liga'tūri taffišaūs pig-' 
■menfo~dėmėš'ant hlpljlf būrnoš“ 
. gleivine jė.”

Tą v ajj a. Neiaikyjmfle jį£ 
■prastu dalykų ki*aųj avijną iš iš
einamosios. Todėi _ neprąžySime 
vaistų dėl tokio kraujavimo.. Žei- 
-kia toRs ligųnjs nuodugniai iįP 
tirtf. Ilk .tada atsakantis gydy-/ 
m as esti galimas, pritaikyki. 
Švieskimės kiekvienas bent pa
grinduose savo sveikutės.' Tads' 
tik pajėgsinre' gėrėtis” bėnf pž- 
kankutna' sveikata. Daugratr ame' 
'tai — sekantikartą, ršę k”

Pasiskaityti. Consulatant; May 
1976: ’
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šio lagpunkto auklėtojas, Klim 
Roskin. Man būsi pavaldus. Ak, 
kaip sunku, perauklėti “bo
bas”’... Eime pas viršininką.

Lagpunkto viršininko — Zoto-
vos, storos nemalonios moters, 
mes buvome gana maloniai pri- 
.mti.

— Taip, taip! Reiškia, meni- 
?...

Saldžiai šypsodamasi prakal
bėjo ji išklausiusi “auklėtoją” 

o portretus galite piešti?
— Galiu, tiktai aš ne portretis-

lenerolas nori būti 
prezidentu

LISABONAS. — Portugalų

. Įžeidimas Amerikos Marquette Parko Namų
- Savininkų susirinkime z

š. m. balandžio 16 dieną bu- to, deja, nedaro, o kai pasitaiko 
vo Marquette Parko namų savi-1 proga, tai jis Amerikai, tani sa- 
ninkų susirinkimas, parapijos Įvo geradariui, dar ir blogu už

. salėje. Susirinkime iš 800 narių gerą atsimoka.
dalyvavo tik 60 asmenų, bet prisimename, ,po*
vistfęk". tas susirinkimas atsto- Helsinkio konferencijos “Drau- 
vavo visą draugiją ir, sąkyriau, vedamajame buvo įžeistą' 
blogai ją atstovavo. Jokių rim- - Amerika, skelbiant įžeidžiama 
tų dalykų jame nebuvo svars-1 fornia, kad JAV prezi<tėn 
tomą, o tik rodomi ekrane Mafr-j tas Fordas, kaip'tikras išdavi- 
quette Parko namai, lyg susi-j už judo sidabrinius “par-
rinkįme dalyvavę jų savininkai j djjyęs” Sovietams (Helsinkio 
tų savo namų būt visai nematę, konferencijoje) Lietuvą, čia -į 
Na, jei jie, žiūrėdami į savo žeistas ne tik prezidento Fordo - — 
t^ios. gražius namus, būtų pri- asmuo> įef jr visa Amerika, ku- > .
siminę Anieriką, kun juos iš- pĮps vardu prezidentas veikė, tėveli, trauk, pagal savo kon-> jaunas, labai simpatiško veido

dą UZSlZedt-S?
T.up .'ikiaii, — atsakiau —j 

ir pridėjau: Tenai, pilieti vir
šininke. moterį šunimis sargybi-j 
Lai užpiūcė; reikėtų jai medki-. 
ninę pagalbą suteikti.

Tai kurią? —■ Onelę Koro-, kariuomenės vyr. štabo viršinin- 
myslovą. vėl sugavo, nusijuo- kas gen. Antonio Kamalho Eva- 
kė auklėtojas---- Vis bėgioja pa- nes, remiamas didžiųjų pdrtuga-
Sileidėlė. Sugavo. Zotova atsi
grįžo į mane.

— Tai nieko. Ji jau ne pirmą 
kartą bėga, sveika mergina. F as 
vyrą vis nori. Mūsų daktaras 
(Lekpom) “Lekpom, reiškia — 
daktaro padėjėjas) pagydys. Tik 
žiūrėk ir vėl pabėgs. Keisti žmo
nės. Aš juk taipogi kalinė, de
šimt metų turiu pagal III str., 
tik tris atlikau, o nebėgioju.

— Aš manau, pilieti viršinin-

lijos politinių partijų, pasiskel
bė kandidatu j Portugalijos pre
zidentus. Jis sakosi remsiąs de
mokratiją ir rūpinsis, kad būtų 
taika, vienybė tarp Portugalijos 
gyventojų ir kariuomenėje.

Jis daug prisidėjo prie ka
riuomenės apraminimo ir išvaly
mo nuo komunistinių agitatorių.

tuos, gražius namus, būtų pri asmuo, bet ir visa Amerika, ku

— Taip, taip. Nu, visų pirma, 
jus nupiešite mano protretą. O 
jei pavyks — paskui, štai, su 
auklėtoju, reikia išleisti sieninį kartą, jeigu iš lovos pa- 
laikraštėlį kaliniams. Paskui... kils, reikia Onutę bent dviem mė-

— Drauge viršininke, — įsi- nėšiam į izoliatorių padėtį, 
terpė auklėtojas, — aš manau,
kad po jūsų portreto pirmiau- pasilsėkite, o rytoj — prie dar- 
sia reiks viršuje vartų parašyti, bo. Tai iki,

ė ir Kastytis j kaip visuose lagpunktuose yra: pratiesė man ranką.
4«-r» i o o c d . As vos-vos prisiliečiau jos kalbėjo kun. A. Trakis. Solis-

O minkštos rankos ir išėjau kartu. tams gėlių puokštes įteikė rinkt, 
paskui sieninį laikraštį ir dau-.su auklėtoju iš namelių, tos1 šaulės mokinės česnauskaitė ir

— “Darbas S. S. S. R. — reika
las garbės ir t. t. — Stalin

— Pamatysime. Na, eikite,

— tarė Zotova ir

PATIKSLINIMAS

1976 m. gegužės 15 d. Naujie
nų Nr. 116 straipsnyje “Šaulių 
namai — tautos namai” 3 sklt. 
iš apačios 22 eil. turi būti: už 
pavergtos lietuvių tautos laisvę, 
ir 20 eil.— atidarant pirmus'..

Iškilmių užbaigos maldą su-

“biedniokų” turtingais padarė, 
tai i>ūtų"daf..pusė bėdos. Bet di
delei jų daliai' Amerika visai 
nerūpi. Kai- aš susirinkime pa- 
siūliau' mūsų draugijai dalyvau
ti balandžio 25 dieną Chicagos' 
organizacijų ruošiamame JAV 
200 metų sukakties minėjime, 
tavpirmininkas liepė man “ne
trukdyti susirinkimo”, kai su
sirinkimo salėje buvo iškabin
tas to Amerikos 200 metų su
kakties minėjimo plakatas, tai, 
pirmininko paliepimu jis buvo 
vieno “drąsuolio” ‘ namų savi
ninko tuojau pat nuplėštas...

Tai buvo tikras Amerikos į- 
žeidimas. Tada aš -ir pagalvo- 

- jaii; kaip tiktų tiems dar nese
niai buvusiems skurdžiams, bet 
Amerikoje jos dėka, pralėku
siems, į savo namus ekrane be- 
spoksantiems,/savo geradarės 
Amerikos betgi nepažįstantiems 
pasiskaityti . ir gerai pagalvoti

Dabar gi, Chicagos ir apylin- ’Tratro Kauno kunigų seminari- ■ 
kių lieturiamš š. m. balandžio j08 profesoriaus kunigo J. Ra- 
25 d., rengiant JAV 200 metų ’ 
sukakties minėjimą, “Drau/ 
gas” prie to ruošimo ne tik nie 
kuo neprisidėjo, bet dar viso
kiausiai^ būdais Tam minėji
mui trukdė, jį boikotavo, veik
damas kartu ■ net su visokio 
plauko kriminalistais, smurti
ninkais,. grasm tojais, gelbėda- _ 
mas jiems vykdyti destrukciją, rd tremtinį,geriau už patį išstudi' 
siekdamas visiškai sutrukdytijjavusį ir pažįstantį Lietuvos 
minėjimą ir tuo pakenkti Ame- okupantą, jo teoriją ir prakti- 
rikai, savo geradariui. Tai va, ką; tai jau nesuklaidinsi. 
kokiu savo “geru” “Draugas“ Gėda Jums, -jėzuitai, Ignaco 
(atleistas valdžios nuo visų ki- Lojolos kariai ir karininkai, ku
tų laikraščių mokamo pelno rie taip lengvai leidžiatės ap- 
m'okesčio), atsimoka Amerikai mulkinami Maskvos agitpropi- 
už jos daromą jam gerą. Taip ninkams ir traukiate giesmeles 
ir norisi šioje vietoje, sustoti ię, j raudonųjų sirenų 'balseliais iš 
atsikreipus į Tėvus Marijonus, 
juos paklausti:. Kas kanda savo 
geradariui ranką?.. . .

: Pr. Paulius

gausko, buvusio" ateistinės pro
pagandos viršininko,, ir Mar
koni©, buv. ateistinio muziejaus 
direktoriaus, ągitpropines gai
das, -kad bolševikai Lietuvo
je išleidžia “labai gerų, knygų“. 
Kaslink savo tikinčiuosius, savo 
aveles. Gal kuri jų Tamstelei ir 
patikės, bet mane, ilgametį Sibi-

kavusį ir pažįstantį Lietuvos

ką, tai jau nesuklaidinsi.
<6-

sančią po ąžuolu, beėdančią jo 
giles, bet paties -ąžuolo, savo 
maitintojo nepažįstančių^.

r KAS KANDA SAVO ,

GANU, GANU AVELES...

Mūsų frontininkų, tų susitai
kiusių su -ckupahtą “rezisten- 

Utų”, dvasios, vadas x gaivinto
jas, kaip 'rašo “Naujienų”, cle- 
velandiškis korespondentas jų 
1976 m. V. 4 d. laidoje, LB susi-

jums okupanto pakištų kantie
kų, gal net ir iš jo mišiolų. 
Jei taip toliau savo aveles ga
nysite,, tai gali ir jums lengvai 
atsitikti, kaip'tam pasakos avi
ganiui, kuris, praganęs visas 
savo aveles, nuleidęs savo tuš
čią galvelę, užtraukė liūdną 
giesmelę: “Ganu, ganu aveles, 
ogi žiūriu, kad neliko hef vie
nos”

Jonas Kreivėnas ;j.s. ..

^Draugas’” Tėvų Marijonų, 
spaudos organas, kaip idėjinės- 
reįiginės minties laikraštis, ne
lekiąs pelno (tarnaująs tik 
idėjai). ' naudojasi privilegija 
rierrioketi valdžiąi jokių mokės
iu, tuo’ tarpu kai kiti laikraš
čiai, ę*vži, “Naujienos”, moka, 
didelius pajamų mokesčius...

‘‘Draugui” > Amerika yra 
;dięįlis geradaris. Kaip savo gera 
dažiui ar geradarei “D.” turėtų 
atSŽįrnokėti geru-'už gerą. Bet jis

Lietuvoje išlęidžiama daug ir, 
gerų knygų... -

Atvykę_ .pas mus iš okupl 
Lietuvos mūsų žmonės skun
džiasi, kad ten visa' spauda ir 
raštija yra apnuodyta neigia
momis komunistinėmis^ idėjo
mis ir bolševikine propaganda, 
kad žmonės neturi ko skaityti 
(tą liudijo ir Jurašai). O mūsų 
“rezistentų” dvasinis vadovas,' 
žiūrėkit, ką kita gieda, matyt, 
iš Agitpropo kantičkų... Trauk,

gauti knygų rinkoje

POLITIKA
Išėjusi iš

'?■ AMERIKOS
g. » fv ;•&' ” r ■-* t. - , • .

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psL Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis
kils pasiųstas tokiu* adresu: ai

1739 So. Halsted St, Chicago, HL. 60608

P PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozą* Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Čikagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
lių? Žęmės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte, H dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
if prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos Apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12% j buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 
Uu&ai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti Knyga 
autoriaus, skiriama Lietuvai šiais žodžiais: ."Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai".

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose. -
t ' čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu: . ,

NAUJIENOS
1739JSo. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

PASISAKYMAI LAIŠKAIS 
IR ŽODŽIU

Karolis Milkovaitis iš Ghica- 
gos, savo 1976.III.27 d. laiške,' 
taigi, tuo metu, kąi Tėvų Mari
jonų “Draugas” ir “kompani
ja” buvo išvystę savo akciją 
prieš Bicentennial Komitetą, 
siekdami sukliudyti jo rengia
mą JAV 200 metų sukakties 
minėjimą, o tuo pačiu sužlug
dyti ir patį kamitetą, mums ra
šė, kad tas trugdytojų darbas 
yra piktos valios darbas, net 
nusikaltimas,, o tokia jų politi
ka — tai skerdyklinė politika 
“kirviu į galvą’’... Savo laišką 
jis baigia šiais, žodžiais:

i 'į ' ' £4

“Tokioms sąlygoms esant, 
bijau pagalvoti, kas atsitiktų; 
jei kokiu stebuklingu bū)iu Lie
tuva staiga atgautų laisvę. Ne
noromis peršasi pasibaisėtina 
mintis, ' kad vietoj laisvės ir 
džiaugsmo atsidurtume kraujo 
klane, kaip Airija ir Libanas. 
Kaip liūdna!’!...: _ -

Pastabos dėl tos baisios des
trukcijos, kokios mūsų išeivi
jos gyvenime dar nebuvo, iš es
mės teisingos,, tiktai mūsų dar

ir jautrios 'sielos veikėjas, su 
kuriuo ir man, šiuos žodžius 
rašančiam, teko susipažinti mi
nėjimo rengimo komitete, gal 
daro pertoli-siekiančias išvadas. 
Tas mūsų žmonių, įskaitant ir 
patį mums rašyto laiško auto
rių, pasiaukojimas, jų visų so
lidarumas, kieta valia ir ryžtas, 
parodytas, dirbant jiems minė
jimo ruošimo darbą, nugalint 
tą baisią‘ mūsų susibaudėlių de
strukciją ir pasiekiant trium- 
fališko laimėjimo, mano nuo
monė, sako, kad, Lietuvai atga
vus laisvę, jos atstatymas ir pa
sta tymas ant bartų teisės ir mo
ralės pagrindu būtų nesunkūs. 
Tik duok, Dieve, mums atgauti 
laisvę.

— J. Tijūnas, mūsų klubo na
rys, iš Chicagos, savo gegužės 
5 d. laiške, maloniai prisimena 
narių visuotinį susirinkimą, ku
rą turėjom “Naujienose” (V. 2 
d.). Jis trumpai jau aprašytas 
šiame laikrašty anksčiau. Ja
me buvo apsčiai mūsų klubo 
narių įvairių pasaulėžvalgų ir 
politinių pažiūrų. “Naujienų” 
redaktorius visus mus dar ir 
gražiai priėmė, pavaišino. Visi 

; jautėmės, lyg būtume vienos 
šeimos. ČKaipimalonu ir gražu!

giau lozungų iškabinti moterų^ 
barakuose.

— Taip, teisingai, — mielai

“kvailos bobos“, kuriai vyrai iš 
NKVD patikėjo gyvybę 1,500 
moterų — kalinių. Tik nuo to,

sutiko Zotova. — Na, gyvensite ką mačiau, man jau blogai da- 
kartu, štai su piliečiu “auklėto
ju”. Jis turi moterų barake kam
barėlį. Jūs ten nenuobodžiausi
te. O kiek jums metų?

— Atsakiau.
— Kodėl toksai jaunas, o barz-

ir Amerikos pilietis, todėl gerai 
suprastų mus ir, tikriausia, dėl 
to “Draugo” sabotažo reaguo
tų. Be to, reikėtų pranešti dar-

goms, ypač toms, kurios sutei
kė Tėvų Marijonų spaudos or
ganui privilegiją nemokėti mo
kesčių, kuriuos moka “Naujie
nos“ ir' kiti laikraščiai. Argi 
“Draugas” tą privilegiją gavo 
dėl to, kad kenktų , Amerikai, 
kad trukdytų kitiems minėti 
jos nepriklausomybės sukaktį, 
ką jis dabar darė?l

Taigi, stipresnės akcijos prieš 
spaudos ir kitus panašius nusi
kaltėlius, kenkiančius mūsų vi
sam interesui, mūsų tautai ir 
mūsų antrajai tėvynei — Ame
rikai! t- \ i

K. Paulius

Tričytė. šaulių rinkt, orkestrui 
vadovauja A. Markauskas, 
ajaės ja os,osėį

rėsi.

•Mūsų milžiniško lagerio lag- 
punktai visi -buvo vienas į kitą 
panašūs, kaip būna panašūs žmo
nių skeletai.

Vertė J. Buteika

(Bus daugiau.)

Pirkite Naujienas, 
Remkite kiekvienas, 
Nes jos rašo tiesą 
Ir veda į šviesą.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. ________ __ __________ ____ _ ______ “

A. J. Gussen
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik
Minkštais viršeliais tik_______ :________________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik -_____

Dr.

Dr. DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
$8.00

$3.00
$2.00

$xoo
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST^ CHIC AGO,’iLL. 60608
m Mta———............y

STIPRESNĖS AKCIJOS! -

• Lietuvių Spaudos Klubas pri
ėmė rezoliuciją prieš Tėvų Ma
rijonų “Draugą” dėl jo sabota
žo, ruošiant JAV 200 metų: su
kakties minėjimą. Bijau, 'kad 
su ta rezoliucija neatsitiktų 
taip,. kaip su daugeliu gerų ir 
pagristų rezoliucijų, panašių 
į Šią dabar LŠK priimtąją. Re
zoliucija būna efektinga tik ta
da, kai ji nukreipiama į atitin
kamas įstaigas ar organus, ku
rie turi įsakomąją ar net ir bau
džiamąją galią. Kiek gi priimta 
rezoliucijų dėl Jonynienės skai
tinių knygelės, suterštos oku
panto propaganda, naudojamos 
mūsų lituanistinėse mokyklose, 
reikalaujant ją išimti iš naudo
jimo tose mokyklose! Ir kokie 
jų rezultatai? Jokių. Todėl ir 
LSK rezoliucija, liečianti Tėvus 
Marijonus, dėl “Draugo” nusi
kalstamųjų kenkimų Bicenten
nial komitetui ruošiant JAV 
200 metų sukakties minėjime, 
reikėtų, nukreipti, pirmiausia,į 
tos rienuolijos generolą Romo
je. Jis, kaip žinome, yra dargi

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, ba 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas. <

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 mėtų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė. 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti, viršęliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu: . ’ -

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, HI. 60608.

TaupyKitef dabar

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

UNIVERSAL

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir’ parūpina fondus namams įsi-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos' sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

1800 So. Halsted St , Chicago, Hl. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais. > ' 'r >?. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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veso

Barauskienėj Išleistoje, V> 
Jtorio artimi* wie (frauf^'b®*- 
dradarbio Dariau* Lapinsko au

gą ir kad tas prievartinis įjungimas ne, 
tas saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos rezul
tatų. Apie Įjungimą minėtų kraštų Į Sovietų Sąjungą

bfž aktoriui Leonui Ba
rauskui dar setam po jo mir
ties nešėju®, pastatyti jau dukaląvo, kad ir sekretorius Henry Kisingęris dalyvautų 

toje konferencijoje ir Įsisavintų kiekvienff^jįrezidęnto 
Fordo mintį pavergtų Pabaltijo tautų ir rusų pevergtos 
Rytų Europos reikalu. Visi žinome, kad tais laikais ėjo

SKAITYKITE N A U JIE NA S
GARSINKITĖS NAUJIENOSE

privažiuodavo tatai
***** 

davb jųvrėkavin» j 
visokiais/vardais^ 
išgirsti^ša likimus,''

čiau-dideįį
sergamus*

šalia ir toliau bavoc šięaauja- 
žolė buvonuprauta ir' gulėjo 

pradalgėse, ^yępęjp, kitur buvo ji jausukUp&untt^ dar

8Wį vasaros ^eta-ženunūikąi lankėsi ų 
voti pasilieka, Me&kelias-į namus pprt 
naktis toK* .trumpą prigėtof^ą^Įst^:

jąnčio atžalyno 1 
seni iškiugžJėįę j 
mų pievų riežiai, vienur

čios. Idėja Įkūnyta granito ir 
plieno monumente," skirta • am
žinybei. Artėdamas pamatai, 
prie abiejų aukštų koruguoto 
plieno sparn ų pritvirtintos dvi

pači jos. Rezoliucija primena, kad JAV, pasirašydamos 
Helsinkio aktą, priminę visoms valstybėms, kad? Helsin
kyje jos Įsipareigojo gerbti žmonių ir tautų teisęs. . ~

Teisiniu atžvilgiu Amerikos liėtuviai'"atliko nepap
rastai didelį patarnavimą pavergtai mūsų tautai- Ame
rikos Lietuvių Taryba įtikino atstovų, rūmų ir senąto 
narius priimti nutarimą, nepripa^stantį Lietuvos pąvęri 
gimo. Šitas nutarimas yra svarbus šįaędieių bet jį ad
mins ir ateinančios kartos. . >■

tos politikos laikėsi. Bet nebuvo jokios garantijos, kad ir 
ateityje išrinktieji jos laikysis. Prezidentas' Fordas- Lie
tuvos bylą pažįsta, bet šiame krašte prezidentai keičiasi 
Dar dažniau čia kaitaliojasi valstybės sekretoriai. Nie
kas negali garantuoti, ar ateityje žmonių rinktu prezidem 
tai norės laikytis tos pačios politikos Pabaltijo ir kitų 
pavergtų Rytų Europos valstybių klausimu. Kad joks 
valstybės sekretorius tos politikos nekeistų, kad naujai 
išrinktas prezidentas nepanorėtų dąryti Sčvięįų šąjųn-. 
gai ar kuriai kitai Europos valstybei nuolaidų.. Kad toks 
dalykas neatsitiktų, JAV. kongresas atstovų rūmai ir 
senatas-= priėmė rezoliuciją, kurios nepripažįsta Pabalį 
tij©; valstybių įjungimo į Sovietų Sąjungų. “C
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ir opozicijos vadus ip
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tuojami pagal Brežnevo iš anksto paruoštus planus- ir 
sovietų agentūrų skelbtą propagandą. Prezidentas For- 
das paneigė tokią klausimo interpretaciją, bWinąžai Ims 
tekreipė į jo žodžius daugiau dėmesio. JAV^pr^identąą 
ir kitų valstybių galvos, buvo išniekintos ir nęt'išdąyiki|- 
konĮ išvadintos. Yrą žmonių, kad dar ir šiandien laikosi 
tokios nuomonės. Jie mano, kad Helsinkyję . Pabaltijys 
buvo atiduotas Sovietų Sąjungai ir- tas atidavnnas pa
tvirtintas- $i-

Senato nutarimas aiškiai sakę, kad" JAV" išeprįpąži- 
no Lietuvos, Estijos irLatvįjos įjungimo į Wri^ų Sąjuri

K-J 2 ------ ^^pąyeM

>t^mĮU8 įkulptorįBlM 
kapiš Mo’ĮritfmiflĮt au 
lįoBie sąšlaite tikusia kęnona 
nųte 3uplanix>tas
tas prasminga* aątįuųįjg šv. Na

šios dienos pirmame puslapyje spausdiname Ąmeri? 
kos Lietuvių Tarybos pranešimą apie JAV senato priim
tą rezoliueiją, liečiančią Lietuvą, Latviją ir Estiją’ Šios 
galingos valstybės senatas, tvarkantis Amerikos užsienio 
reikalus, priėmę rezoliuciją, kuri aiškiai sako, ‘kad JA V 
nepripažįsta Sovietų Sąjungos padarytos trijų Pabaltijo 
valstybių aneksijos.

Vienam kitam lietuviui kartais šauna į galvą mintis, 
kad JAV pavergtai Lietuvai nieko nepadėjo prąęityje,

— Labas, -* 
pagurklį •esą^'. ., .

— Dievui dėkui, p^alroj 
tokio vargo netarime. Prieina»-seneti9 į>rre*li

po. Perplaukus Vingės angų, ji pasisuko į pietus ir toj 
vietoje pakrašty-pujojo žalias nendrių baras. Luotelis 
prisišliejo Baltriaus irklo raginamas prie pat nendrių, 
jis apvyniojo pluokštelį apie Uolas, kad jes stovėtų 
vietoje. Vėjas ūžė nendrių viršūnėje, virs jų galvos, 
bet čia luotelyje buvo saugus užuovėjis, ir apsauga: 
nuo dienos karščio, nes saulės spindulius sulaikė nen
drės, luotelis buvo jų šešėlyje, vandens vėsa gaivino, 
jų plaučius. Vingės pasuką buvo gana platoka, fluo 
jos vidurio įsigavo per nendres persiritusios' vėj putos 
ir pradėjo drumzlinti vandenį, toliau į antrą pusę 
mirgėjo tūkstančiai saulučių žibančios bangelės, ku
rios judrios viena po kitos vis ritosi, ritas, iki pasief- 
kė antrąjį krantą, kur jos sudužo tyliai veik nepaste
bimai, išnyko lyg ir nebuvus, bet vis naujos bangelės, 
begalybė naujų gimė upelio vidun-j e ir kartojo tą be
prasmį žaidimą. Ant Vingės krantų augo tamsiai ža
lia žolė, kvepėjo balti dobilėliai. Anapus ant dešinio'-* 
sios-pusės matėsi kalvelę, kur keli jūros vėjų nugai
rinti seni gluosniai stovėjo, apie juos keli aptriušę 
krūmai kerojo, riogsojo keletas stambių raurėnų" ak
menys. Protarpiais pralėkė per pievas ir Vinges vnde- 
>is pavieni debesių šešėliai, nusfcūbėjo.į šiaurės rytus.

AuMukas buvo mieguistas, saldžioji Elsė spaudė 
jo akių vokus, bet jis kovojo su ja, vis ir vėl stūmė ją 
atgal, nekantravo, laukė, kad Kaitrius toliau papasa
kotų apie savo nuotykį, bet tas užsimąstęs sekė Vilne
les, spoksojo j tolius, j žydinčią lanką, ir atrodė visai 
užmiršęs savo pažadą. Aužhikas matė kad BaltrįUįS 
ne paragintas savo pasakojinaą nėbętęs. čį. ’

- Dėde, pats kalbėjai, kad lanką nugrimzdo, ne 
taip kaip žmonės pasakoja?

To aš nesakiau? Aš lik daugiau žinau apie joa 
nugrimzdimo priežastis, man viena Saulėgrąžos nak-

Komiteto kovą su Chicagos ai®-: 
dioc^g,ą ųž Įietavrų. teises šavo 
lietuviškosekapinėše, mūsų, ypač 
jaunosios kartos, 
torius kultūrininkas.vęikėjas Lė-' 
oiiaš būtų kaip ir kiti katalikai

Graikai paprašė j 
sovietą įsikišti

ATfNAį. - Gmkij*. jyjį^e 
naująjj'SDrito SftjuBgfe 
adorių Ivaną Udalebovą neĮŪėš- 
lij Grwjtijoa vidaus reflįkją, ju

dėtų pavergtiems Įfe|ųri|ms ir ateityje. JAY> yęd%Bgsį? 
tarimus sųgžlfegą Sovietų Sąjunga, iui^aidh&^ 
tų valstybių sąskaitbn ir visai nekreipiu jokio dėmesio' j 
sovietų policijos jau kelinti metai valdomos ir komunistų 
išnaudojamos Lietuvos; Latvijos im Estijos.

Gyvenimo tikrovė vis dėlto yrą^kiek kitokia, negu 
naujai Amerikoje atsiradę politikai galvoja. Arnikos 
lietuviai, geriau pažįstantieji Amerikos gyvenimą ir šia
me krašte veikiančias jėgas, jie ranką ant visko nęntimo- 
jo, kaip tai padarė k-eli neramuoliai, besiblaškantieji į 
kraštutinybes. Amerikos lietuvių dauguma, tapusi šio 
krašto piliečiais, ir įsisavinusi šios valstybės santvarką, 
ir pažinusi kiekvieno gyventojų teises, Antrojo Pasauli
nio karo pradžioje suorganizavę Amerikos Lietuvių Ta
rybą, apimančią pačiasdidžiausias lietuvių politines sro
ves ir fraternalius susivienijimus, šios politinių jėgų fe
deracijos organizatoriai žinojo, kad Amerikos lietuviai 
gali būti naudingi gimtiniam kraštui Jie aiškiai matė, 
kad JAV tapusi pati galingiausioji valstybė, bus naudin
ga nepriklausomybę praradusiai Lietuvai, ji gali padėti 
pavergtiems lietuviams išsilaisvinti ir;atsistoti ant savo 
kojų.

Protingesnieji lietuviai, kad ir vėliau atvykusieji, 
suprato šios jungtinės organizacijos svarbą ir įsitraukė 
į darbą. Jie suprato ALTO pagrindinius principus, pama
tė jų naudingumą kovoje prieš okupantą ir stojo tų prin
cipų ginti. Šiandien ALTO iniciatorių jau nebėra gyvųjų 
tarpe, bet jų padėti principai ir šiandien yra naudingi 
Lietuvos laisvės kovai. Amerikos Lietuvių Taryba Įtiki
no kongreso atstovų komiteto narius pravesti rezoliuciją,

tį peiHąkvojąųt Tolįęs Rago Įlankoje vįenąą mažas 
žmogelis, nykštukas visą istoriją papa;
siu tau,-prie progos ir t^ viet^ ^arędyti.

Išmetęs tinklus aš įsiyriau į tą įlanką Įp įsistūmiau 
į vieną jos gražų žiočių, patraukęs luotelį ant krant 
sėdėjau -rifenį^as ant užgalio ir gėrėjausi ta gražia, apy-

gaįi, Saulėgrąžos dienos pavakary. Mąu nor$ 
t^ėbėlios atsigulti ir įsivotioti, atsigaivinti j(į 

kilime. As pasilenkiau į priekį. kąd pąng

ąepripažįątančią Liętyvoę okųp^cyoa. -.tapy
ta praeitais metais. Dr. Bobelio vadova^j|I^i|gyta įft 
kino senatorius pravesti tokią pačią rezoliuciją ir senate. 
Ji buvo pravesta šių metų gegužės 5 dieną Ir pasiųsta 
Prezidentui Fordui bei sekretoriaus Kisinęėrio vadovau
jamam Valstybės Departamentui.

Visi atsimename, kada prezidentas Fordas, pąkvier

‘Įlankų pąaūri^mat^ jųokiągžsČ^-
!KeisW žinogėl&3^«.pagidvbjau,Į inatau  ̂kad j 13 - titeia

’fJĮp
— Kas čia, dhbar? ^-maniau, s==rnėjkugi,'koks^ 

mimnkas į kriimus pind& ir;nežiną. kebą atgal,ipakjy- 
do. Kaięig-^ — 
vose ir nak 
maš; be to,

— Aš tinklą nepaleisiu, nors ir pats velnias jame 
blaškytųsi. — sakiaus. Skubėjau kuo greičiau pritrau
kti, juo arčiau juo daugiau tas nežinomas tvarinys 
blaškės, traukiau. Staiga, ūmai iš vandens Į paviršių 
iškilo gražuolė, kaip Dievą myliu, nerovė, panaši į 
jauną mergaitę, siekiau ją ranka, kad padėčiau jai į 
luotel įsiropšti, mat buvo girdėjęs apie Kastytį ir Jū
ratę ir kvailai galvojau, kad ta nerovė vos mane pa
mačiusi tuoj ir įsimylėjo. Norėjau jai padėti iš tinklų 
iš išsipainioti, kurie ją visaip pančiojo. Paėmiau jos 
dailiąją rankutę, lyg elektra mane supurtė jos gyvy
binės jėgos, net prisvaigau. Ji griebė mano ranką savo 
antrąją ranką, pritraukė ją prie savo raudonų lūpų, 
jos sveiki dantys sužibėjo Mėnulio pilnatyj ir ji su
kando mano prasikišusį nykštį, tikrai joki, kad ir di
džiausi lydeka taip bjauriai sukąsti negalėtų. Sukli- 
kiau iš skausmo ir išplėšiau jį iš jos nasrų palikdamas? 
kavalkus mėsos jos burnoje, šokinėjau iš skausmo 
luotelyje, kraujas sriūkle tryško iš žaizdos, aš ištrau
kęs sausą nosinę iš kišenės jį stipriai apvyniojau, kad 
sustabdvėius kraujavimą. Tuo tarpu ji draskydama 
mano tinklo gijas išsipainiojo iš jo ir uodega visgįn- 
dama nuplaukė, net neatsisuko j mane pažiūrėti. Man 
to užteko, viena ranka sugcrnavau tinklą į luotelį ir 
vvkau stačiai j namus. Ir gerai padariau, kitą rytą mSte- 
no ranka buvo sutinusi, kaip koks kumpis, ilgą laiką 
pūliavosi, daug vargo turėjau iki ji sugijo. • %

To pokalbio metu vėjas ir bangos luotelį nuvarė 
atgal į Vingės žiotis. Aužiukas įtraukė irklus į luote
li. kad nekliudytų i>ėžnk gi Kaitrius ji vairavo per 
didžiules bangas, kurios dar kartą juos gerokai pasu-

vėjąs Kuša aprimęs* yiešpątąvo tyla, galėjai girdėti, 
kai vahjįėliSį per dieną. Tėplioja. Butpeįė laiks nuo' lai
ko arpe- užsilikusioje žolėje. Ąjarai, švilpiai, kabxųi|i 
ir kitokį seklių vandeny ąųgalaį įy^ brydjo žiogįo 
pakraštyje, toliau link vidurio Margavo daugybės įę- 
pių su saya žjedais, tarp įų»'į«. kąralaitęs

lHy*iniakYtiars«ppesm,ar«'aps 
fiihSis $-žkMgdavb,rEaHais.^

’ {Bus-daugiau) , •?'

.AJ&- - . . 1

įąjkytis savo ivfjt >ųją 
’tiftticijy.

Pmfcaus teta ą|vinini» at* 
IgfUu* dęklai^m<į>us .'L^gną 
(|avo artimą^ gtimbią jy «u- 
tų tarpe jia mtfdfvo

vardu Levįs) natūra, pįylo jau
tri širdis, ji< airį bet jo

Du paniūkiu Leonui Batumi
Dariuą LągŪMkaa Leono (Le

vio) Barausko miriteo aietia|qią 
sukaktuvėmiĮ rašytame aekrfe

\ Hd ite mote Jaro 
kotUcame svuorti te. ■

tome aviiciiet

norėti
josi an 
visame
čiaų į fablritib vitįnį atreriją stuopiųę.' įjį 
kaklo' aĮOįiĮjffiai' iškėlimo, io^> 1
sužibėjo ^ulės šviesoie, i»kį|mpįįirf
nau ją prie ti5pų ir daviaii jai nuoširilų'bu^į 
linė užkaito, pasijaučiau daug (lainunge$n: 
šia u į ragelį ir ramiai gėrėjausi stę^akHagu. pasauliu.

Netikėtai, visai betikėtai pamačiau, kai iš artimų >*’ ų
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jungos. Be didelio karo laivyno, 
sovietų valdžia dabar kreipia vi
są dėmesį į karo aviaciją. Pagal 
maršalo Humphrey apskaičiavi
mą, ateinančių metų pabaigoje 
sovietų aviacija vakaru Europai 
gali sudaryti tokį pavojų, kokį 
savo laiku buvo ąudąriusi vokie
čių maršalo Goeringo aviacija.

Maršalas Humphrey nori, kad 
būtų pakeisti seni lėktuvai mo- 
derniškesniais. Reikia, kad bri
tų aviacija galėtų pastoti kelią 
sovietų bombonešiams, jeigu jie 
bandytų pulti Didžiąją Britaniją.

TURIME. 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE?

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUT0M0BILIAMS PASTATYTI

Britai susirūpinę 
sovietų pavojumi
EASTBOURNE, Anglija. - 

Britų aviacijos maršalas Andrew 
Humphrey prašo dabartinę vy
riausybę nekarpyti dabartinio 
aviacijos biudžeto. Jis nurodė

M 0 V IMG
Apdraustas perkraustymas 

' iš įvairiu atstumy.
ANTANAS VILIMAS '

823 West 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882 fe

NEW IPSW1CK, N. H. — New 
Hampshire žemės ūkio .departa
mentas nusprendė brolių Shaw 
farmoje sunaikinti 700 kiaulių, 
apsikrėtusių choleros liga, ir 
pradėjo kiaulių patikrinimą ki
tuose ūkiuose.

nuotykiu 
įai išleista. I

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

. NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. (ioSOS

Amerika patenkins 
Maskvos pirklius

WASHINGTON AS. -.Žemės 
ūkio departamento vicesekreto- 
rius Fichardas Bell šakoj kad 
nežiūrint pereitais metais buvu
sių javų sėjos metu sausrų, grū
dų pristatymas į pardavimo 
punktus yra gausus ir numato
ma, kad šiais 1976. m. javų bus 
užauginta žymiai daugiau ir gau
tas grūdų derlius pralenks perei
tuosius metus.. Todėl Sovietų 
Rusijos grūdų 'pirkliai sutinka
nti Amerikoje palankiai.

Sovietai Amerikoj 1975-6 pre
kybos metais yra užpirkę gru

mi]; tonų, nebūtų kliūčių, bet 
tik reikėtų persvarstyti. .

.. ' - <- ■ ■ ■ x . --

Ateinantį birželio mėnesį pra
sidės rusų-amerikiečių - grūdų 
prekybos.. klausimais derybos, 
kuriose bus aptarta 1967-77 me
tų parduodamų-perkamų grūdų 
kiekis, jų kainos ir, žinoma, kre
ditas, be kurios rusai negali nie
kti nupirkti.

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL 60629 

-įA. : ; ŠV. RAITO TYRINĖTOJAI

DR. PAUL V. DARGIS
* GYDYTOJAS IR CHIRURGAS te
~ ' ■ ■ 'v •“

Westchester Community klinikos 
”, Medicinos ąirąkfonįo.,

1938 S, Manheim Rd.. Westchester, hl
VALANDOS: 3—9 dąrbo’ dienomis ir 

kds antrą šeštadieni 3—3 >ai
Tek: 562-2/27 arba 562-2Z28

vui geneij©WHfi®itxancisco Frau 
co pagerbti ir prieš pastangas re
formuoti valdžios režimą. De
monstracija, iuarią remia 500,- 
000 narių turinti Civilinio Karo 
veteranų federacija, aiškinama 
kaip iššaukimas karaliaus Juan 
Carlos valdžiai.

elgkimės, padoriai. Naktis praėjo, o diena priartėjo. Todėl meskime šalin 
tamsybės. darbus ir apsivilkime Šviesos šarvais”. (Rom. 13:12) Ar esi *9- 
dengtas Kristaus brangiausiojo kraujo nuopelnais ir apsivilkęs teisingumo 
rūbais? Ar laikai šituos rūbus baltus ir nesuteptus šiuo pasauliu?

"Jei ka» mana myli, taikysis mano Žodžio ir mano T4vd» jį mylėt, na* pe» 
ii iMšima ir apiijjwiiSitiefe fe- Jono 14:23.

Ar girdėjai Jėzaus beldimą? Jis juk sako: “Štai aš stoviu prie durų ir 
beldžiu, jei kas išgirs mano-taisą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir va
karieniausiu su juo”. (Apr. 3:20) Ar esi pabudęs ir atidaręs jam savo šir
dies duris ir leidęs įeiti? Apaštalas sako, kad tie, kurie miega, miega nak-

REZ.t GI 8-0873 tefe

DR. W. EiSiN - EISIMAS 
akušeriją įR moterų; Li&bs 

GINEKOLOGINĖ CjjĮRURGUA
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-267S?

Valandos nagai susitarimą^ 
slliepia, skambinti Mi

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehiU 6-2345-6

M ** 1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

kistanas susitarė atnaujinti di
plomatinius santykius ir apsi
keisti ambasadoriais {urmą kar
tą po Bangladeš karo 1971 me
tais. Susitarta taip jau atnau
jinti lėktuvais ir geležinkeliais 
susisiekimą.

Mėnesį ankščiau įvyko įr In
dijos su Kinija ambasadoriais 
apsikeitimas pirmą karią nuo 
1961 metų. ,

ANTANAS M, PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS CABANAVSKAK 

3307 SO. LITUANICA AVENUE; Phone: YArds 7-3401

MALSENOS, CHICAGO 8. ILL •— TUESDAY, MAY 18. 197«

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas: LAfayette 3-044D

GEORGE F. RUDMINAS
331S SK--ŪTU-ANICS- AVE." Tel: YA rds 7-1138-11'39

daub Specietl pegalta kojom* 
I (Arch Supports) ir t t.

Vai.: 8—4 ir 6—& Šeštadieniais8 —Ž.
2850 W*«t 63rd St.. Chlcapo UI. 6062V

T*M.r PRotpact 6-50M > -

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANOT
NauHenrose galima gauti pvikiy knyg'v, kuriat papuoT 

knygv' įpintą ar lentyną.
- • y fe "fe"' ■ - ■-

: K. Bielinis, PENKTIEJI MET Alį

PER KRAUSTYMAI.

M 0 VI N G
Leidimai -- Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA r 
' R. Š E R Ė N AS 

': \ ... Tel. WA 5-3063- / fel

OR. A. B. GLEVKKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄS- 

SPECiALtBĖ^ AKIU. LIGOS te 
3907 West 103'rd Street ■ <

Valaridoslpi^L šusit^mS;?Lx

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tek: Y Ards 7-1741 -1742

fe — N as jienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo^yalandoinis. 
faip ; kviečiama skambinti 
arba '-raišy*’ prašant siųsti susi-; 
pažinimu!. PUUuimo vajaus 
proga -^Naujienos siunčia
mos sųsipaziiiiinui’ 2 savaitės 
tiemokumaii pagal gautus pagei- 
davhnus -tr galimų skaitytojų 
adresus. i ”

Indija ir Pakistanas 
atnaujino santykius
- NSW DELHI. — Indija ir Pa-

■a&ž -v«r .
EVERY’WBRti *

IS A FAMILY TREE

PETRASBIELIŪNAS
i>348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette &-357Z

aprašymai, paimti*1$ ;
150 psi. Kaina $2.50.'

- ' Kristijonas Donelaitis, THE
< r - . . ^.tfnfesr Graitt

GREAtT. Jatorini^ ^IŽ'Vy-
* ’ką Lietuvos valstybės ir jos kaimyrnr istoriją, 

viršeliais $4.00? * -
mkawos, dovanos .įvairiomis- progomis. Jas* ir 
šliaukius į Naujienas arba atsiuntus čeki-ar

Dn Kazys Griniuj ATSiMIJjlMALlR MINTYS. O tomas, 
faais vąšeliais. 330 psl. Kaina $0.00. Minkštais virš.

Prof. Vacį* Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIUKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, 1 dalis. 208 pat, jrišta — SS,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; n dfiu, Ž5 psL, įrišta — $3,00; minkš
tais viršeliais

Prof.r s.’ Kairys, I
Kipras Blalinis, G 

šeliair
Juotn
P. LI&

STEPONAS G LACK IR SŪNŪS 
(LAUKA WIČŽ)^

2424 WEST 69th STREET REpubtic 7-1213
^314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667$
I imSUUTIIW EST HIGHWAY, Paloš Hills, fff. 974-4410

arba Moncjr Qrįlf’Ttį* <Um£8 1A®» paaųsitac. Pinigus prašome

'Gėlės visoms Y rogoms?■/.
Beverly štilis 

G Ė L INYCIA 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus jo 
gyventojus, ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžiu sąrašas. Knygos t_ •__ '

tmaeos APSKRITIES KLUBO mė
nesinei sumrinkimai bus antra^em. 
gegužės 18 <U 7 vai. vnkaru .Vajčai- 
ao saleje, 4^8 S. Maplewcod Avė. 
Narui prašomi aUilaikyti. Turime 
daug pisokiu reikalų aptarti. Po susi- 
rinkimo bu& vaišės. į

V. Juška, rašt.

P. J. RIDIKAS
3354 8ovHĄLSTED STREETL Phone: Y Ards 7-1911

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

'-WESSnce36aiSS9»

XAUJ IENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 _ 

v 1 ■r.,,;

A TO JUNGO, 492’psL. minkštais rtr
____ _—;______—W-O0

ŠTAI, 250 psl. ___________ _.—u l»X»
ŠTM1N1MA1 APIE JUOZĄ LIOD2IŲ,

following Smbke/s ABCsu. 
.Al’arsys bold matches dH odd. 
Be'me io drown tH cunpfirei» 

atzr tbe ishes, nd dro^-a.
them again- Crush all 

: smokes dead oou

SKAI TtK PAfrS tW^RA'I TW 
KITUS SKAITYTI

< Dr. Juozas 
tauto bruožai, i . 
211 psl. Kaina $3.00.

Dauguma §4 
kitas knygas girtina 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
., 1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

< -X %. . , feu^a A A*-< *

G E II N INK A S
Lin^muino arba liūdesio valandom

(P^ 

gražiausi ir rinkai 
pin papuošimui ir sezoninės J s ■ 

kapams gėlės. \
ROV R. PETRO (PUT?fe^Ti ’AS) 

5525 So. Harlem Avė; — 586-1220

.................. 0.00 
biografijos bniožat ’ 232

**'^į^^*****^*^'.. ......................... ■ ii . $3.00
redba pridėti 2$ et pašto išlaidoms.

NAOttRNOS, J,
’-.įį- ’ -

1739 & Halsted ^Chicago, DL 60608. —Tek HA J-«t100x

©yvenp 6935 So. Artesian Avenue
v •' ■.< . - r- "

Mire. 1976 m. gegužės 16 d. -3:05 vai - per pietį, sulaukusi 74 metu 
amžiaus. (Smusi Cfiicagoje. bet jauna būdama buvo nuvežta į Lietuvą.

. Amerikojer^yyeno 27 metus.
Paliko nuUiraę: 2 sunūs — -Šimas, jo žmona Jadvyga; ir Albertas. 

jo žmona Lilija, 3 dukterys —Eleną Butkienė,, jos vyras. Alfonsas. Kos- 
tancįja Roženienė. jos vyras Albertas ir Eugenija Tarienė. 13 anūku 
ir 10 proanūky, 2 pusseserės — Zuzana Brenčienė ir Adelė Naujanienė 
su šeimoms bei Joti giminės.-draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko duk
tė Stasė Tekorienė, jos vyras Stasys ir sesuo Stasė Liaugaudienė su 
šeinį. j , te fe- '
U < Priklausė D- Šaulių Rinktinei ir Našlių. Našliukių ir Pavienių 
KIuliui.>xc?jLbk;Ste - *

Antradien&fe6:00 vaL .vakaro, kūnas bus pašarvotos Mažeika-Evans 
koplyčioje.- 6845 S> Western Aįenue. _ ______ _____ _ ■ ———

Ketvirtadienį, gegužės 20 d. 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
į Sv. PteMarjos Gimimo- parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Jfc Kazimiero lietuviu kapinėse.

Visi'a. ž/Elenos Kvečas giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiamr dajyvarrtr taidutuvėse’ ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atjsisyefan^^,___ >
;.-m.. *: a.m'TOliudę"UėEa:'

- - Sūnūs; dukterys, sesuo; anūkai/ proanūkei.
į- Laidotuvių direktoriai Mažeika-Evans. TeL RE 7-8600.

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON- > 

2434 WEST 71»t STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rezid.: 383-2233 •
ofiso Valandos:

Pirmadieniais ir ketvirtad. lr-*7 vaL, 
Mntract, penktadieni nuo 1—5; treA 

ir. šeštad. tikrai susitarus. .

FraO Veteranai 
prieš libetaliznią 

MADRIDAS. *5į Dešinieji is
panai praeitą sefanadienj i^plati- 
np vjMįįe atsišaukimus, 
kvĮ^SmiĮ 18L^Wrtadienį da-

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA* naujam skaitytojai
£7722. Seers* St. .* tik už $5.90 metams!

L* Salls, PQ., Montreal 690, - --A - -
- ‘(Reguliari prenumerata —$10.00)

J -te" " ''

Prašome isrirpU ir prisiųsti 
' fe J- . fete tefe’ '“te* 
su virš nurodytu
prenuineraft-
mokesčiu.

GAIDAS
SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Talte 695-0533 fe 

Fax Valley Madlcal Canter 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLlNOta

SODYBŲ PIEVELES
rašyta vistas, kad liečia pieveles Aprašyta kaip 
įp Jtesta' tręšti-ir prižiūrėti. „Naujienos šią knygelę

SODYBŲ PIEVELES
Mp fe* * ‘ ‘ : * ' *
id apie nkmua, kaip rfrsžiai žaliuojanti pie-
Hs didžiuojasi sfcvo pievele. Amerikoje ne 
iybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo, 
dė 40 piMipfy agronomo A. Šeštoko knygelė.

visur galima gražias 
neM

kori vadinasi

-2 Ate- aS ---------r-tel /te. e

fe ’ KN^EQS ANGLŲ; KALgX 
. A. VISIT TO 8tiVtETXXX0PnED-EtTHUANIAr čifa^Jtė's Spūdžiai' oku- 

puotoje Lietuvoje apsHfinkrušfe 1UT pstr Kaina $1.00. 
Pikantį^i 

io. Lengvas stilius, gyva

DR. KfeŠ. Y. JOCAS 
489-4441-561-4605_ 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N.. WESTERN AVĖ. 
5214 N. WESTERN AVĖ.

Telefonas atsakomas 12

Ofitetel.:-HE-4-1818>Wfe"į; fe’ 
Rezidencijos: PR -

DR. fe MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS' 
2454 WEST 71 st STREET r .-.fe- fe . U, fe z.

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais, ketvirtadieniais ir penkta-

te / Iteciadlehiais uždaryta.

DR. FRANK. PltCKAS
OPTOMETRISTA5 .

, KALBA LIETUVIŠKAI | .
2618 W. 71sf St; — Tel. 737-5149r

- i ■■ - fe . : i; fe"--

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir. 
-‘“contact lenses”. -

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTiS
INKSTŲ, PŪSLES IR fe 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

VaL: anūad. nuo -1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. » .

Ofiso telef.: 776-2880 fe 
Naujės rež. tėl’ef.: 448-5545

DR. VYL TAURAS
GYDYTOJAS IR" CHIRURGAS’ 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET

■fe „Tek PR 8-1223 . v 
OfTSO VAL.: pirm„ antrad.; trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 val. oo piėtu ir kitu laiku

1 - pagal.susitarimą..
"Atostogose iki gegužės 24 d.

V.Tumasonls, M.D., S^C 
CHIRURGAS

1454 WEST 7Tst STREET
Ofiso talif.: HEmiock 4-2123 ’ 

-" ■ Rezid.\ ieS^ fŽl9^fe<
Priima ligoniui pagal susitarimit Uft 
vslandos skambinti* tekef* HE 4-2123^ 
Jei neat^liepii. toX teįef.^GI Midi.

$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. r
' " ----- - -.te te' / ' . ■ ■ ’ - -• fe " \ ■ te

te Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs; lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jŪL suorganizuotos šalpos draugijos, - stoty tos baž
nyčios, įsteigti. laikiįštfaL fcurrų viso buvo 121..41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai; ft ^bažnytiniai ir 314. veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti. .dokumentai katąlikiškfcfe socailistihių, laisvamaniškų _ įr 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt ^fe fes '■ . \fete' , -

NormOHOĮsigyti, prašomi parašyti Čett/ arba Money 
Orderį

amerIkoJlaktuviį fsTORiJos drauguos 
vžrdti ir pabusti: -

Ū39 So. Halšfed ŠL. Chicago, 01. 60608 fe
. ___ • ____ _ **

rSLEP. PR 8-3Ž21

DR. ANNA BALIONAS
.AKIŲ, AUSŲ, NOSIES
K GERKLES LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. DALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. PubskT Rd. (Crawford 

Medical Building). Tot LU 5-6446 
.Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004



Organizacijos’ remia Naujienas

An equal opportunity employer

2951 W. 63rd St. Tel. 436.7878

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
REAL:: ESTATESKAITYK IR KITAiA PATARK

m

Ki
m

io

Siuntiniai į Lietuvą

nimni nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

HEART 
FUND

P. NEDZINSKAS, 4065 Archor Avn 
Chicago, III. 80632. Tai. YA 7-5980

PERSONAL
Asmeny Ieško

JAV prokuroras R. Fiske sa
ko, kad pulk. Rodriguez yra pa
sirašęs neteisingą. pareiškimą, 
kuris buvo pasiųstas į valsty
bės departamentą, tikslu gauti 
leidimą ginklams pirkti.

give...
so more will live

For plant in heavy metal industry 
to work on conveyers systems, over
head cranes, and other machinery. 
Must have mechanical and welding 
experience. Steady work. Excellent 
working conditions,

R. LAVIN and SONS, INC.

S caps diced eooked turkey ’
1 can (10% oz.) condensed 

cream of mushroom, sowp
2 tablespoons paniento strict 
2 tablespoons sherry vine

or water" A ,

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba IrRemontai

NAUJIENOS, 
r 39 So. Halsted St. 

Chicago, Hl. 60608
Call Frank Zapolis 
320«y2 W. 95th St.

GA 4-8654

AIKRODŽIA1 IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Ttitij REpubllc 7-1*41

CHILD CARE 
Good

Always hold 
matches till 

t cold.

NAŠLĖ MOTERIS ieško teisingo vy
ro pensininko padėti prižiūrėti jos 
nuosavybę. Vieta labai graži prie 
ežero, galima žuvauti ir maudytis. 
Gražus butas. Skambinti asmeniškai 
susitarus. Atlyginsiu atvažiavimo- iš
laidas. Telefonas 1(616) 469-3673.

WANTED' TO RENT 
.įieško' bufy

MECHANIC - WELDER

HOUSEKEEPING
Mon. thru Fri- Salary-open.
CTA transportation. Call days 
588-4472.' Evenings' 764-5224

HEATING AND AIR' - 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

— Čiurlionio Galerijoje, Inc., 
Archer ir California kampas 
Midland Savings atremontuoto
se atskirose patalpose) Amer. 
Liet. Dailininkų Sąjunga rengia 
savo narių dailės parodą birže
lio 5 d. Su paroda bus ir oficia
lus naujų patalpų atidarymas. 
Tai patogus privažiavimas iš 
visų miešto' dalių. Kai buvo č. 
Galerijos rengiamos parodos 
ant Harlem Ave., tai neturin
tiems automobilio, nebuvo ga
lima nuvažiuoti, nes autobusų 
ten nėra. Čia vyks-ur toliau pa
rodos. .

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance., Income Tax

Siunčiu_________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

PIRKIT PELNINGUS 
NAMUS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

$30.00, puse* metu — $16.00, 
Kitose JAV vietose metams 

Užsieniuo-

LIETUV£ NAŠLĖ. viena be vaiku, 
65 metų amžiaus, nori išsinuomoti 4 
kambarių butą Bridgeport©. Turi 
baldus ir nori pati apsišildyti gari
niu pečiuku. Su pasiūlymais skam
binti nuo 1 vaL iki 5 vaL vakaro.

Telefonas 523-2736

DĖMESIO^ < 
>2—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis: 
A. L A U RAITI S 

<645 So. ASHLAND AVĖ. 
573-8775

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS 
(Rummage Sale)

Mount Olive Lutheran Church. 3850 
No. Tripp (netoli Byron) Ketvirtadie
ni. gegužės 20 d. 6:30—9 vai. vakaro. 
Penktadienį, gegužės 21 d. nuo 10 ry
to iki 2 vai. popiet. $1 už maišeli. Iš
pardavimas penktadienyje.

Daug, daug bargenų!

REAL ĖSTAT€ ^8 SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

trims mėn,
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $230.
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai. 

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

GENERAL FACTORYC WORK
- • • s • s ■ -* _

some . lifting A _
ALSO

General all around handy man 
handle parts.

Call
DON EDWARDS 226-4800

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 A. M. •

• .* PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 V*. Cermak Boat’ Chičag« I}‘ Virginia 7-7747

Rytus. Sustos Washington, D. 
C., o vėliau vyks į Vermonto 
valstiją aplankyti savo giminių. 
Jie skaito Naujienas.

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų RalkH

EAUJIL50S" BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS .TU AKYSE 

’NAUJIENOS' KIEKVIENO

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

Pulkininkas Rodriguez su ki
tais 5 savo draugais norėjo iš 
valstybės departamento išgauti 
leidimą išvežti ginklus . 11 Salva
dorą, betv-ėliau tie visi ginklai 
tikrumoje buvo norėta parduoti 
JAV pogrindžio teroristams už 
3 mil. dol. Iš viso parduodamų 
ginklų kiekis susidarė iš 10,000 
automatų bei kulkosvaidžių.

■ auką ' penkiasdešimt 
(850,00). sumoje.
geriausiais linkėjimais

V. Palubeckas, 
Klubo Pirmininkas

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žeme — Pardavimui

M. A. ŠIMKUS \'
Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE. ’ 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi. vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGAMS TERMINAMS. 
IB HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

T EBRĄ ;
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visom* - progoms.

1237 WEST 63rtl ST„ CHICAGO
Telef. 434-4660

Vis didesnis skaičus tautiečių 
atkreipia savo dėmėsi j Naujie
nas, nežiūrint prieš jas nukreip 

. tos propagandos bei ignoraci- 
jos. Jie įsijikina Naujienų geru 
darbu remiant visų demękrati- 
nių srovių bei'organizacijų vei
klą, bendruosius ir visiems 
naudingus darbus, taip pat vi
sų svarbiausius tikslus — Lie
tuvos laisvinimo pastangas.

Dėkui už-paramą Chicagos 
Anglijos - Britanijos Lietuvių 
Klubo nariams ir valdybai, ku
rios raštą čia ištisai spausdi
name:-

LUKSUS apartmentu 2 aukštu mū
ras Marquette Parke. Gausit $12,000 
metinių pajamų. Perkat už $65,000

GERAS 2 butų, mūras 2x6 ir 2 au
to — mūro garažas. Arti 'vienuolyno. 
Tik $28,800.

4 BUTŲ gražus nesenas mūrinis 
arti Marquette Parko bažnyčios' — 
$45,000. . ’ "

9 KAMBARIŲ mūras, tinka paja
moms. Į vakarus nuo Kalifornijos. 
Marquette Parke —,$23,300.

PLATUS komercinis sklypas. Blo
kas nuo Šv. ..Kryžiaus ligoninės. Pi
gus.-.'. " „i;

ERDVUS 6 kambarių tvirtas.bun- 
galo. Tinka didelei šeimai. Arti mū
sų ofiso —■ $21,000./

GRAŽUS 2 butų mūras. Atskiri 
gazo šildymai. Garažas. Dėl ligos par
duoduuž $27,500. . ‘ '

.VISŲ puikiausias 15 metų 2 bu
tų mūras. 2 šildymai ir po 2 vonias. 
Specialistų statytas iiegailint pinigų 
už prabangą. Marquette Parke — 
už $57,000. ’ ; ': _

4369 ARCHER .AVE. CHICAGOJE 
Te] •’SA.R'lAi

8929 SO. -HARLEM AVE.
Tel. 598-3290

135-TA IR ARCHER AVE.
TeL 257-5861

NAUJIENOS v
Laikraščio Redakcijai

Kadangi paskutiniu metu, Jū
sų vedamas1 laikraštis beturiu 
tarpe padarė gana teigiamą į- 
taką, o taip pat pastebėja, kad 
Jūs ginate ir dedate pastangas 
atgauti Lietuvos laisvę ir ta 
prasme remiate v i s ų lietu
vių ryžtą Lietuvos laisvinimo 
byloje. . ..ztį

Todėl mūšų* klubo Valdybos 
nutarimu, įvertinant Jūsų dide
lį darbą li^jįyiškos spaudos 
bare, skiriame - Jūsų vedamo 
laikraščio', parėmimui (mašinų 
fondui) 
dolerių

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629 « TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — TeL WA 5-2737 

3333 So. Halsted -ct., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

MAINTENANCE ELECTRICIAN
Experienced
cian

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P*8 vienlntelj ' 
f F Uetuvt kailininką 7^

Chicago je 
^rifiLNORMANA 
dMrt&BURŠTElNA 

263-5826 
TkvyS(įstaigos) ir 

677-8459 
(buto)

Anything less than a 20-pound terkey. would be an inselt te 
mother’s holiday feast. With tvo favorite couples raming 

for dinner this weekend, be grateful for her gift package 5eft*
; ever turkey. Stove Top chicken flavor stuffing, mix forms- a. ring 
mold and creamy terkey a la king surrounds it. Birds Bye 5- 
minute sweet green peas and a bottle <rf chilled wine are aU yai 
aeed lor a-post-bc^tday party. 1 4.

» TURKEY A LA KING WITH S1RJFF1NG RING' |
; 1 package (6 os.) chicken 

flavor stuffing jaix
U4 cups'grater

Z packages (10 oz. each) 
į 5-minxrte—cook frozen 
t sweet green peas

Prepare stuffing mix as directed on package, using enps 
water. Gently press into a greased 4-cup ring moid; keep varau 
Meanwhile, prepare peas as directed on package; keep warau 

Į Combine turkey, soup, pimlento, wine, and % cup of the peac in 
a sauceparL Cook and stir until mixture just comes to a ba£L 
TJnmoId stuffing onto serving plate; spoon turkey mixture around 
base and into center of ring. Serve with remaining peas» Makes

NAUJIFNOS CH^-AGO 8, ILL — TUESDAY. MAY 18

Lietuvių kalba: "’f s di e n nuo pirma
dienio ikipenKtadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — Šėstadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VA.JUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 

Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujiena platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, Ju bendras institu
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Tudėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jtibiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalu renesanso.
KAINUOJA: Chieago|» Ir Kanadoje metams —

$8.50, vienam mėn. $3.00.
$14.00, vienam mėn.

maintenance eleetri 
for heavy metal industry. 

Steady employment
R LAVIN & SONS, INC.

' 3426 So. Kedrie Ave.
An equal opportunity employer

LEMONTE, netoli 134 St. 'ir Archer, 
varduodami vieno akro sklypai natnu 
statybai. ,

Tel/257-7978

5 KAMBARIŲ mūrinis * bungalow 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu. garažas. 56-ta iT Rock
well $22 000

2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy
mas gazu, 2 masinu garažas.

62-tra ir Talman. $29,900.
3 BUTAI ir tuščia krautuvė. S360 

pajamų per mėn. Brighton Parke. 
$28,000.

3UD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSTT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai Jums, patarnaut
BALYS BUDRAITIS

pulkininkas j
NEW YORKAS. — EI Salva

doro kariuomenės viršininkas Į 
puik. Manuel Alfonso Rodriguez 
gegužės 16 d. buvo Amerikos 
slaptosios tarnybos agentų suim
tas New Yorke, kai jis ir kiti 
pei<ki sąmokslininkai paėmė" 
rankpinigius iš agentų už par
duodamus automatus ir kitus 
ginklus.

— Robertas (Bob) Urbonas, 
W innipeg, Mann., Canada, pa
tyrė apie Naujienų vajų ir apie 
jų pastangas bei gerus darbus 
iš mūsų korespondento K. Be
niulio ir per jį užsisakė 6 mė
nesiams Naujienas. Naujasis 
mūsų skaitytojas p. R. Urbo
nas yra išsilavinęs moksle bei 
specialybėje ir yra didelės pa
kavimo priemonių įmonės su
perintendentas. Būdamas aukš-*Mano giliu 
tose pareigose, nenutraukė 
šių su lietuvių organizacijomis tingiau paremti visos 
bei parapija ir yra Lietuvių klu tinės grupės bei jų

Paskutiniai Įvykiai 
aiškiai parodė, kad 

i remia bendruosius 
[neatlaidžiai kovoja su nesveiko
mis nuolaikomis bei diktatūri
niais palinkimais siekiant vi
suotino dominavimo?’

— J. Andrikonis, Manches
ter, Conn., pratęsė iš anksto be 
raginimo prenumeratą ir ta 
proga parėmė Naujienas $4 už 
kalendorių. Gustavas Sicas iš 
Brighton Parko atsiuntė $2. 
Tos apylinkės tautietis užsisakė 
Naujienas 6 mėn. Dėkui vi
siems. Platinimo vajaus proga 
Naujienos yra siunčiamos susi
pažinimui 2 savaites nemoka
mai.

— Walter ir Valerija Cherry, 
visiems savo senieji Northsaidės gyventojai,

Pirmas
Jacksonville, 

kur. išbuvo savaitę laiko. 
Tikiu, kad susilauksite'Pabuvoję Floridoje, pasuks į

bo pirmininkas, socialus ir 
draugiškas organizacijose bei 
pri vači uose san lyk i uose, ypa- 
tmgai su savo tautiečiais. Dėkui 
jam už dėmesį, dėkui mūsų 
bendradarbiui K. Beniušiui — 
Senam naujieniečiui už Naujie
nų reprezentaviiną ir pavyzdžio 
vertą atstovavimą platinant.

— George J. Stungis, Louis
ville. Kentucky, atsiuntė tokį 
laišką: “Štai prisiunčiu $36 če
kį, $26 už prenumerą ir $10 dėl 
naujų mašinų, kad geriau galė
tumėt laikraštį spausdinti, nes 
retkarčiais jau pasirodo dides
nės ar mažesnės baltos dėmės, 
matyt, kad rašalo nelaiko. Taip 
pat siunčiu daug linkėjimų vi
siems Naujienų darbininkams, 
bendradarbiams.
draugams ir pažįstamiems iš išvyko ilgon gelionėn. 
tolimos Kentucky valstijos. Ge- sustojimas buv 
rai, kad rūpinatės Naujienoj;Fla 
nomis

nuo 1L 
jų būti

— Jonas Liudžius, New Bri
tain, Conn., taip rašo.: “Siunčiu 
Jums $25 cekutį spausdinamų 
mašinų pirkimui paremti, nes 
senos mašinos jau spaudos dar
bo reikiamai neatlieka. Ypa
tingai sunkumų susidaro vy
resnio amžiaus skaitytojams, 
kurių akys greičiau; pavargsta.

supratimu Na u jie- 
turėtų skaityti ir jas efek- 

demokra- 
junginiai. 
Chicago  j e 
Naujienos 

darbus ir

Nesenai išėjusi laukta W
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS 
100 didelio formato psL, daug paveikslą. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų. '
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu: į

NAUJIENOS

Skaitytoju BalsaiSuimtas Salvadoro
Naujienos yru ge

is Aš jas skaitau 
■tą u* nenorėt-iau be

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND

HOMEOWNERS POLICY

State Fam Fre end .Cesaatt; Company

PEACE COSTS MONEY

BUY U S. SAVINGS BONDS




