
VOL. LXII .» Erice 15c

SIAM
THE LITHUANI DAILY NEWS

■ — Chicago, HL Antradienis,- — Tuesday, May 3, 1977
'lbra, yuf Congi-css Gr ' ' - J

^-no^cal Division -w .---------- -- ------  -------------------------- -
Washington D. C. 20540

EINA PASITARIMAI SU KINIJA
SENOM SKOLOM SUTVARKYTI

Castro nori prekybos su JAV, bet 
nenori kalbėti apie nusavintus turtus

WASHINGTON, LX C. — Oficialiai nepaskelbta, bet nustaty
ta, kad paskutinėmis savaitėmis Washingtone prasidėjo pasitari-, 
raai su Pekino vyriausybės atstovais visoms senoms skoloms su- 

. tvarkyti. JAV atstovai savo laikų pareiškė, kad jie nėra priešingi 
prekybai atnaujinti, bet amerikiečiai nesileidžia į jokius prekybos 
reikalus, kol nebus aptartos ir išaiškintos nesutvarkytos senos 
skolos. /

Pasitarimus veda Gleyšteen ir 
Han Hsu

Dabar nustatyta, kad pasita
rimas veda William H. Gleys- 
teen valstybės sekretoriaus pa
dėjėjas Azijos reikalams, o iš 
kiniečių pusės delegacijai vado
vauja Han Hsu, kiniečių ryšių 
viršininko pavaduotojas Gleys- 
teen atsisakė daryti bet kokius: 
paaiškinimus, tik pasakė, kad 
prezidento-Niksono kelionės me- Prezidentas studijuoja pro
tu nutarta skolas sutvarkyti. t>]emas, kurios turės iškilti, kad 
Rrrnais metais mažai tekreipta |gaiėtų ginti JAV .poziciją, įro- 
dėmesio į skolų sutvarkymą, bet*josios teisingumą. Be to,

_ kalas pagyvėjo. Pekino vyfiao* l-mf>niškus~ ryšius, kad galėtų vė- 
liau juos palaikyti ir lengviau

konferencijai
WASHINGTON, D. C—Atei

nantį ketvirtadienį, prezidentas 
Jimmy Carter išskrenda j Lon
doną, kur vyks pasitarimai su 

•įvairių Europos valstybių parei
gūnais.
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paskutiniu metu visas šitas rei-1 prezidentas nori užmegzti' as- 

sybė nori aiškiaLnustatyti,kiek 
kuri valstybė kuriai yra skolin-

Japonę juru .bangos

MONSTR
✓

TURKIJOJ MAO CETUNGO ŠALININKAI 
VEDA KOVA SU MASKWAIS
Madride demonstracijos buvo uždraustos, 
įvyko susirėmimas su civiline gvardija

STAMBULAS, Turkija. —Gegužės Pirmosios demonstraci
jos virto kruvinomis skerdynėmis tarp dviejų kovojančiu komunis
tinių grupių. - Gegužės 1 demonstracijoms turėjo leidimą maskvi.- 
niai komunistai. Jie norėjo parodyti, kad turkai “darbininkai” 
žingsniuoja kartu su Maskvos gatvėmis žingsniuojančiais raudon-. 
armiečiai ir sportininkais.

“ I Komunistai taip planavo, bet 
• [jiems kitaip išėjo. Mao Cetun- 
„ į go komunistai buvo pasiruošę 

apardyti maskvinių organizuo
jamą demonstraciją. Mao Ce- 
.tungo šalininkai yra geri mušei
kos, Jie, susiorganizavę grupė
mis, buvo pasiruošę gerokai ap
kulti maskvfnius. Bet demons
tracijos pradžioje įvyko provo- 

Duomenys rodo, kad daugiau t kacija. Kažkoks' paleido pirmą- 
negu pusė japonų gimė tiktai 
Antrajam. Pasauliniam Karui 
pasibaigus. -Statistikos biuras 
apskaičiavo, kad praeitais metais 
japonų skaičius padidėjo tiktai 
1,150,000 žmonėmis.

Paskutiniais keliais metais 
gema žymiai mažiau japonų, ne
gu tuojau po karo. .

Japonu skaičius

TOKIJO, Japonija. — Pasku
tinės japonu - statistikos žinios 
sako, kad dabartiniu metu pa
saulyje yra 113,000,000 japonų.

Diktatorius Castro nori prekybos
Kubos diktatorius Fidel Cast

ro keliais atvejais pareiškė, kad 
jis nori atnaujinti prekybos sant- 
tykius su JAV. Tai jis tvirtino 
ir tvirtina kiekvienam amerikie
čiui, patekusiam į Kubą.

Prieš 18 metų Castro konfis
kavo Amerikos bankus, biznio 
įstaigas, privačias bendroves ir 
amerikiečių nuosavybes. Iš vi
so jis čiupo JAV ir amerikiečiam 
priklausančius 18 bilijonų dole
rių. Jis. paėmė amerikiečių ves
tus ūkius, karves ir kitus galvi
jus. Iki šio meto jis nepasiža
dėjo amerikiečiams atlyginti už 
nusavintus turtus.

Dabar jam labai reikia ameri
kiečių mašinoms dalių, bet jis 
niekur jų negali gauti, o pats pa
sigaminti nepajėgia. Jis supir
kinėjo dalis kitose Pietų Ame
rikos valstybėse, bet to jam ne
užtenka. Kuboje stovi kelios di
delės mašinos, be naujų dalių 
jos negali dirbti. 7 Tuo tarpu Cas
tro dar nenori kalbėti apie Ame
rikai priklausančias skolas.

tartis sų Vakarų Vokietijos, Di- 
džiosios Britanijos, Prancūzijos. 
Italijos, Japonijos m Kanados 
vadais,. ; 'd.A’.'.UA

nominiųs klausimus, -kad;yėlįįuį: 
jie. galėtų bendromisj. jėgomis 
tuos -planus vykdyti, - j'.. A; - A?.

Kviečia Dalai Lamą 
j Tibetą

PEKINAS, Kinija. — Kinijos 
vyriausybė, norėdama ramybės 
Tibete, .pakvietė užsienin išvyku
sį vyriausią Tibeto Dalai Lama 
grįžti į Kiniją ir Tibetą. Vy
riausybė leis jam grįžti j Tibe
tą, jeigu ji pripažins pagrindi
nius komunistinės santvarkos 
principus. Kiniečių valdžios nu
tarimas leisti Dalai Lamai grįž
ti į Tibetą taikomas ir ktiems 
Dalai Lamos šalininkams, kartu 
su juo išbėgusiems iš Tibeto.

6 dienų savaitė 
paštui per sunki

WASHINGTONAS. — Išne
šioti paštą šešias dienas .per 
savaitę yra tokia ekstravagan- 
sija (prabanga), kurios Jung
tinės Valstybės nebegali to
liau pakelti, pareiškė pašto 
studijų komisijos pirmininkas 
Gaylord Freeman, gindamas 
rekomendaliją sumažinti iki 5 
dienų savaitėje pašto pristaty
mą ir padidinti subsidijas Paš 
to Tarnybai.

Freeman pasakė Kongreso 
subkomisijai pašto reikalais, 
kad Pašto Tarnyba savo dabar 
tinėje formoje toliau negali iš 
silaikyti. jei pašto ratos nebus 
pakeltos tiek, jog politiškai ir 
visuomeniškai pasidarys nebe- 
priimtinos arba subsidijos bus 
žymiai padidintos.

‘ CHICAGOS- BRJDfiEPORTE UffiniARĖ ■ 
SENIAUASIA LIETUVIŠKA TAVERNA
Savininkas Joe Ažukas, 84, išvyko žvejoti arba

• keliaut aplink pasaulį!
Seniausios Bridgeporte lietuviškos užeigos — tavernos Joe’s 

Place, 3301 So, Lituanica Avenue, lankytojai — patronai praėjusį 
šešrtadienį pastebėjo tavernoje viršum bufeto iškabintą ranka 
rašytą skelbimą: “Brangūs Draugai ir Kostiumeriai, 1977 m. ba- 

I landžio’30 d. aš pasitraukiu; Geros Laimės ir Sveikatos Visiems”...
Po 78 metų Joe’s Place užsi

darė. : ' ’ . - ' ;
Juozas Ažukas, dabar 84 me

tų amžiaus, pagaliau uždarė ta
verną, kurią toje vietoje atida
rė jo tėvas 1-899 metais ir nuo 
1925 metų tvarkė jo sūnus Juo
zas (Joe) iki praėjusio šeštadie
nio, 1977 metų balandžio 30 die
nos. i

ir geru vardu, yra viena vieta 
už baro — trijų kulkų skyrės, 
kai banditas 1920 metais užpuo
lęs bemažko neužmušė Juozo tė
vą.

“Būdamas viršuje, kur visą 
laiką gyvenau, išgirdau šūvius 
ir pasigrobęs automatišką (šau
tuvą) Remingtons plėšiką pasi
vijau užgatvyje”, prisimena Juo-

Našlys, kurio vienintelis sū-.zas. j
nūs gyvena kitur Illinojuj, Azu-| Jo pirmasis šūvis buvo fatališ
kas dabar planuoja pasilsėti.
‘Galbūt eisiu žvejoti arba keliau
ti aplink pasaulį, pasakę jis sa
vo artimiesiems.-

Tiems, kurie užaugo ir gyve
no Bridgeporte, dvi .vietos — šv. 
Jurgio bažnyčia ir Joe’s Place 
skersai Lituanica Avenue ilgus 
metus buvo daugiausiai lanko
mos, pranešė Sun-Times sekma
dienio nr. “Mano tėvas pagelbė
jo tą bažnyčią ‘pastatyti”, pa

kas.

Pasikalbėjimas su

buvusiu prezidentu
J *■

• ■ i - - '' . -. * ■

WASHINGTON, D. C. Atei
nantį trečiadienį rytoj, 145 tele
vizijos stotys paskelbs žurnalis
to David Frost pasikalbėjimą su 
buvusiu prezidentu Richard Nik- 
sonu.

Amerikiečiai nori pasiklausy
ti prezidento pareiškimų, nes da
bar kaikurie klausimai yra daug 
aiškesni, negu buvo prezidento 
atsistatydinimo dienomis.

Teismai ir jo bendradarbių 
pareiškimai rodo,, kad preziden
tas žinojo apie nelemtas Water
gate bylos pasekmes. Suimtie
siems pinigai buvo duodami su 
jo žinia. ; ,*

■A - - :v. ■ ■-

Nesusiteria del

LAHORE, Pakistanas. — 
Premjeras susitarė su opozicijos 
vadais dėl naujų rinkimų. Ne
ramumus kėkisieji opozicijos va
dai susodinti Į kalėjimus, jiems 
iškeltos bylos už netvarką kraš
te, bet premjeras susižinojo su 
įtakingesniais ir sutiko pravesti 
naujus rinkimus į parlamentą.

Premjerui dar nepavyko su
sitarti dėl rinkiminės datos. 
Opozicija nori juos pravesti, tuo
jau, ne vėliau liepos mėnesio, 
-tuo tarpu premjerui atrodo, kad 
reikia tinkamai viską paruošti, 
o be rugsėjo vargu ar bus gali
ma ramius rinkimus pravesti.

Drėgnas, debesuotas
Saulė teka 5:46, leidžiasi ?:48 Fidel Castro

EGIPTAS JAU PASIUNTĖ ZAIREI PAGALBA
X 4. ' f V |

Apgins nuo įsiveržėlių Nilo upės versmes
KAIRAS, Egiptas — Sekmadienį Egiptas stojo Zairei pagal

bon, pasiųsdamas grupę aviacijos specialistų (Vadovauti ir pagel
bėti palyginti dar primityvei ir nepatyrusiai Zairės prezidento 
Mobutu Sese Seko karir»ei aviacijai.

Prezidentas Anvar Sadat sa- cialistų, prezidentas Sadat pa
pasakojo ’Ažukas, 84 metų .am-J vo dalboje gegužės 5. dienęs 
žiaus, stovėdamas už mahagony 
baro. “Žmonės iš Lietuvos pir
miausiai eidavo į bažnyčią tei
rautis apie savo gimines, o pas
kui ateidavo čia pirmą kartą 
Amerikos alaus paragauti”.

Kai kurie daiktai Ihvemoje
per 78 metus buvo pakeisti, betjgjaį panašiai kaip mes darėme 
nedaug. Sienose tebekabo daž-| pagelbėdami Biafrai jos kare Ni- 
nose medžioklėse paties Aznko gerijoj”, aiškino Sadat, kalbėda- 
nušautų laukinių gyvulių ir žvė-lmas jam plojimais pritariančiai 
rių — nuo meškų iki elnių gal- į Egipto Darbininkų Generalinei1 Katangos sukilėlių poziciją, kur 
vų iškamšos. Tik barui uždėtas I Federacijai. » 
naujas dangtis, kadangi net ma-

proga, papsakytoja Aleksandri
joje, pareiškė, kad pasiuntimas 
buvo planuojamas per keletą sa
vaičių, užtikrindamas, kad ta 
pagalba bus ribota.

“Aš nutriau pagelbėti Zairei 
operuojant jos oro pajėgoms ly-

reiškė, kad dalis Nilo upės vers
mės iš Zairės teka į pietinį Su
daną, kurs randasi į pietus nuo 
Egipto.

“Tuo būdu, reikalas liečia mū
sų pačių vandenį, kurs yra mum 
gyvybės mirties reikalas... Ar aš 
turėčiau laukti, kol Katar|gos 
pajėgos padarę invaziją į Zairę, 
pasieks Sudaną ir Nilo upės vers 
mes,”

Naujesnių žinių negauta apie

įeracijai. » > jie randasi kai įsiveržė į Zairę
Aš pasakiau generolui Mo-' iš marksistų valdomos Angolos, 

hagony medžio stalas per tiek butu, kad aš operuosiu jūsų oro 
metų nuo nesuskaitomų stiklų pajėgoms, bet aš jokių pajėgų

«

jį šūvį ir sužeidė vieną Mao Ce
tungo šalininką. Nuo to ir pra
sidėjo kruvinos muštynės. Mao 
Cetungo šalininkai puolė mask- 
vinius ir pačioje stambiausioje 
Taksimo aikštėje.-

Buvo paleistas gandas, kad 
pirmąjį provokacinį šūvį palei
do turkų policija, sekanti de-

_ .monstraciją nuo .vįepo. didelio 
administracijos namo stogo. Ty
rimas parodė, kad namo sargai 
nepaleido nei vieno šūvio, šūvis 
turėjo būti paleistas kokių pro
vokatorių, bet iki šio meto ne
nustatyta, kas jį paleido. Polici
ja suėmė kelis šimtus demons
trantų. Kiekvienas ginklą turė
jęs demonstrantas labai atidžiai 
klausinėjamas, tikrinami jo 
ginklai.

Taksimo aikštėje žuvo 45 žmo
nės. Negyvų tarpe buvo mas- 
kvinio- komunizmo šalininkai. 
Kinietiško komunizmo šalinin
kai buvo pasiruošę gintis, bet 
kai buvo paleista kulka į- jų tar
pą, tai jie puolė. Be 45 užmuštų 
vietoje, virš 200 demonstrantų 
buvo sunkiau ar lengviau sužeis
ta. Jie visi pateko į ligoninę, 
kur jiems suteikta pirmoji pa
galba. Policija tardo visus su
imtuosius.
j • -

Madridas, Ispanija. — pačia
me Madride ir Bilbao miestuose 
komunistai, nekreipdami dėme
sio į vidaus reikalų ministerio 
uždraudimą ruošti demonstraci
jas, ir premjero kalbą, patarian
čią ramiai užsilaikyti, vis dėlto 
geg. Ii dienos demonstracijas 
ruošė. Gerai ginkluota raitoji 
policija Visur demonstrantams 
pastojo kelią. Kur arkliai nepa
jėgė demonstrantų sustabdyti, 
ten jucs pristabdė policijos laz
dos.

Ispanijos premjeras sekma
dienį buvo nuskridęs į Washing- 
toną ir kalbėjosi su prezidentu 
Carteriu.

Norvegija garsėja 
alyvos pramonėje

OSLO. — Dar jauna Norvegijos 
alyvos (naftos)" pramonė jau pa
statė ir praėjusią savaitę išsiun
tė į Siautės Jūrą alyvą didžiau
sią pasaulyje grįžimo ir produk-- 
cijos platformą. $850,000 kaš
tavusi milžiniškoji Statfjord 
Alpha platforma iš Stod laivų 
uosto nuplukdoma Į šiaurės Jū
ros į pietų vakarus; penki Olan
dijos ir Vakarų ir Vakarų Vo
kietijos vilkikai velka platfor- 
Tnąj Statfjordo alyvos laukus” 
per 300 mylių šiaurėjo nuo Nor
vegijos Ekofisk laukų, kur pra
ėjusią savaitę pasisekė uždary
ti-sprogusi jūroj naftos šulinį, 
per keletą dienų užteršusį šim
tus ketvirtainių mylių jūros.

Platforma su visais driliavi- 
mo įrengimais esanti didesnė net 
už Jungtinių Tautų namus New 
Yorke. Ten yra gyvenamos pa
talpos, rekreacijos kambariai, 
kafeterija, ofisai, ligoninės kam
bariai ir-helikopteriams nusileis-

SEABROOK, N. H. — Nacio
nalinė gvardija suėmė virš tūks
tančio vietos gyventojų, be lei
dimo įsiveržusių baigiamą staty
ti atomo energijos dirbtuvę. Du 
bilijonus dolerių _ kainuojanti 
nauja atomo dirbtuvė buvo ati
daryta, jon įsiveržė apie tūks
tantis jaunų vyrų ir moterų, ne
norinčių šioje vietoje matyti ato
mo energijos dirbtuvių. Visi 
suimtieji patraukti teisman.

— Filipinų vyriausybė prane
ša, kad-pasitarimai su salose gy-ir alkūnių nusidėvėjo.

Iš Joe’s Place tavernos isto- Aiškindamas savo nusprendi- venančiais musulmonais baigti, ti platforma su kontrolės bolkš- 
rijos, kuri pasižymėjo ramumu ’mą, siųsti Zairei aviacijos spe- susitarti nepavyko. tu. _

nesiųsiu”, pasakė jis.



Dagys “Ėjau, ėjau ir pavargau” (Medis)
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kiau teršalų išvengti, kąi reikią 
duoną užsidirbti užterštame ore 
dirbant. Bet orą ir plaučių terš
ki vien iš nežmoniškumovien

stock 
menca.

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME
Kūno, proto Ir jautmy darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimai 

__________ JONAS ADOMAVICWS, M- D. .

menj būdamas sušalėtas savais 
Jausmais. Vieni tokie žmonės 
metasi į apkalbas, kiti j riaušes, 
treti į skriaudas silpnesniųjų, 
dar kiti — į visokeriopą savo jė
gų pakaitą. Tokie nori čiulpuky 
būdami net pražilę: jiems rei- 
kia saldumynų, tabako, narkoti-

pu,

LITERATŪROS MOKYTOJAS

PURŠKIMAS PLAUKŲ - SIRGOINIMAS PLAUČIŲ
Mediciniški tyrimai tvirtina, kad piauKų purškimas 

grožio salionuose sugadina ten dirbančiųjų moteriškių 
plaučius. ■* Dr. Alan Palmer

Prieš pusantrų metų Kalifor
nijoje, Anaheim mieste įvyko 
šio krašto krūtinės ligų žinovų 
(Americąų College of Chęst Phy
sicians) suvažiavimas. Jame gyd. 
A Jan Pahner, dirbąs National 
Institute for Occupational Safe
ty and Health pranešė, kad pur
škalai (aerosol sprays) kenkia 
žmogui daugiau negu atmosferos 
ozonas. Kai kurie purškalai 
naudojami plaūkams purkšti pa
kenkia kvėpavimui. Buvo tirtos 
Utah valstybėje dirbančios gro
žio salionuose moteriškės (beau
ticians). Pradėta buvo tyrinėti 
tokių moteriškių sveikata tada, 
kai daugelis gydytojų pranešė, 
kad plaukų ■ purškalai . sukelia 
plaučių ligą vadinamą thesauro
sis. Prie' šios ligos ..dar chroniš
ka plaučųių negerovė prisideda 
visada virš .minėtoms moteriš
kėms. ■<,.

Tyrimai buvo atlikti su 475 
•grožio salionuose dirbančiosio
mis moteriškėmis,' lyginant jų 
sveikatos stovį su 569 atsakan
čio stovio nedirbančiosiomis tuo
se salionuose: Buvo surenkama 
medicinišką istorija visoms apie 
jų kvėpavimo stovį ir užsiėmi
mą. Padaromos buvo joms plau
čių rentgenogramos ir .su jėga 
išpučiamo oro iš plaučiu užrašy
mas (forced expiratory spiro
gram), Pusė tirtųjų apturėjo 

j^dąr kitus plaučių veiklos tyrimus 
įskąrtant skreplių celių tyrimą. 
Plaučių negerovės dažnos pas 
grožio salionuose dirbančiąsias

Daugelis moteričkių skundžia
si kvėpavimo'sunkumais, kai jos‘kad toks laikas ten dirbant yra

ilgėliau padirba grožio galionuo
se. Nedirbančios tuose salionuo- 
se savo plaučiais skundėsi daug 
rečiau: jų 36.9'/<, gi dirbančiųjų 
tuose salionuose net 46.7 procen
tai negalavo plaučių ligomis. Jų 
net 84% skundėsi skrepliavimu, 
kosuliu, švilpiančiu alsavimu. 
Įdomu, kad 13/5 besirengiančių 
į grožio salionuose dirbti mo
kinių skundėsi plaučių negala
vimais, kai tuo tarpu kontroli
nių moteriškių tik trys nuošim
čiai minėtai negalavo.

Moksleivės tuose salionuose 
gaudavo sunkumą alsuoti dėl rė- 
klėse ir bronchuose apturėtų 
spazmų. Mat purškalai palies
davo didesniuose kvėpavimo ta
kuose esamus plaukelius — glei
vių valytoj us (cilia). Po kiek 
laiko tos tose vietovėse mokinės 
užsigrūdindavo ir laikinas bron
chų susitraukimas (spasmas) 
pranykdavo, bet plaučiai būda
vo žalojami toliau-

Baigusios savo mokslą grožio 
salionuose mokinės jau turėjo pa
kenktą iškvėpimą (depressed ter
minal air flow rates). Tas nege- 
-Fumas nurodo, kad tokios mote
riškės jau pakenkė savo plau
čiams — jos gavo dar nepasi- 
reiškusį juntamai plaučių pa
kenkimą — jų užsikimšimą 
(subelinical obstruktive lung di
sease). Panašiai pakenkia savo 
nląučiams visi rūkantieji ir vi

-sos rūkančiosios tabaką. Taip 
oakeųkti plaučiai rasti pas dir
busias grožio salionuose nuo 4 
iki šešių metų. Gydytojai mano

esti mažesnis skaičius.
Įdomu, kad oro teršalais gau

sioje Provo-Orem vietovėje, Utah 
valstybėje plaučių ligų toms mo= 
teriškėms buvo jasta dvigubai 
daugiau, negu kitose tos valsty
bės. vietovėse. Gydytojai mano, 
esamos metalo liejyklos netoli 
minėtos vietovės įtakoja plaučių 
negerovių gausų. .

Tolimesni tyrimai daromi ir 
bus baigti už keletą metų. Mi
nėta plaučių ligą (thesaurosis) 
yra plaučius siaurinanti savais, 
sukietėjimais „(gralulomomis) 
negerovė. 1. ,

I š v a da. Svarbu kiekvienam 
turėti sveikus plaučius. Nesvar
bu nuo kokios negerovės tu-ne
teksi plaučių: dėl tabokos, dėl 
metalo dulkių, dėl cemento dul
keliu, dėl plaukųjpurškalų... vis 
vien vienodai kėmėsi. Už tai 
kiekvienas stenkimės neteisti 
aplinkos visais galimais būdais.

Pirmiausia, ųpterškime savo

Cold'

Vfooks pragaras Čia ant že
mės viyte verda vien dėl žmogaus 
jausmais netapimu tikru žmo
gumi. Tą visi žinom, visi ma
tom. visi apie tai kalbant, bet.. 
mažai kas imamės atsakančios 
veiklos taip įvairiopam krimi
nalui šalinti iš mūsų, tarpo. Mes, 
tiesa, mėginam statyti daugiau 
kalėjimų, daugiau ligoninių, dau
giau bažnyčių... bet be asmeny
bės subrendusio žmogaus nepra
nyks įvairiopas pragaras čia ant

per trumpas apturėjimui vidu
tinio bei sunkaus plaučių paken
kimo. Ilgiau ten dirbant (pana
šiai, kaip ilgiau rūkant tabaką) 
apturimas sunkus plaučių suža
lojimas.

Grožio salionuose dirbančiųjų 
skrepliai irgi buvo gausūs ne-, 
normaliomis celėmis, palyginus 
su ten nedirbančiųjų skrepliais, 
bet kol kas didesnio blogio skrep 
liuose nepastebėta.

Kuo daugiau oro teršalų — 
tuo gausiau plaučių ligų

Kvėpavimo pakenkimas to
kioms moteriškėms rišosi > su 
purškalų gausa ir su tuose sa
lionuose esama oro tarša. Mote
riškės — grožio siekiančios rūko. 
Patalpos mažos. Blogas vėdini
mas. Tai ir serga ne tik darbi
ninkės, bet ir jų klientės. Tokio
se vietose esti gausesnis plaučių 
ligų skaičius visoms ten esan
čioms moteriškėms. Didesniuose, 
salionuose plaučių pakenkimų jr kitų plaučių tJt>oka. Kiek sun-‘

Nors cigarečių (tabako) rū
kymas jau visame pasaulyje pri
pažintas žmogžudiškas ir savi
žudiškas elgesys, bet dėl žmo
gaus asmenybės silpnumo tas pa
protys laikosi suaugusiųjų tarpe 
ir smarkiai plinta prieauglyje. 
Jokie bandymai mesti rūkius ne
turi'sėkmės, jei nesistengiama 
savos asmenybės dar nesužalota 
dalimi pasinaudoti ir tikrai ryž
tis save ir artimą žudžius liau-

nuodėmė. Jį,, tur būt,- nėra re
ligiška nuodėmė, - kad Jaunimo 
centras, tvarkomas dvasiškių, 
skęsta tabako dūmuose, nežiū
rint malonių prašymų, nežudyti 
ir nesižudyti per tabaką. Gyve-? 
nimas parodė, kad mes kiekvie
nas turime austi savo gyvenimo 
rūbą — niekas mums atsakam, 
čiąi nepadės, įskaitant ir Besio
rientuojančius gyv«p|hię cĮvąsišr 
kiųs. Dievas mūrus davė jėgas 
būti žmoniškais ir Jam darbais 
atšąjrančiai tarnaujančiais su- 
tvėrimąis. Tad ir naudokime tas 
jėgas savo didesnei/sveikatai ir 
tuo pačiu mes talkinsime ge
riausiai savo artimui. Tai bus 
tikrasis Tvėrėjo garbinimas ir 
savo artimo mylėtojams. Ko 
daugiau.tada mums reikės?!

Pasiskaityti. Internist Repor
ter, VqI. I, Nr. 6. December 1975.

k was bad enough we had to fight the British
fct our freedom. But on. top of that, we had to fight . turned out.
the weather, too. ... Nowadays, people are Stifl helping America stay

Because winter at VaEev R>rge meant snow, ice,
and freezing temperatures-All serious enemies to a 
makeshift-army without proper clothing, 
not nearly enough food, and short on 
arahiunition.

It was an army long on courage, 
bat short oh money.''

And then the money came.

- strong and self-sufficient. And they’re helping them- 
eelves to safe, dependable savings. By taking stock in 

America with the Payroll Savings Flan. 
Buy United States Savings Bonds. 
They won’t leave you out in 

the cold.

That’s how people took stock

Elektros jėga numetimui 
rūkyti tabako

Klausimas. Kąrp man atpras
ti nuo rūkymo, viską bandžiau 
— niekas nepadeda. Dabar visi 
kąlba ir rašo apie rūkymo žalą, 
o aš nuo tos žalos negaliu iš
trūkti. Dėkingas būsiu dakta
rui visą amžių ir Sodyboje atei
siu pasidarbuoti savųjų pagyve
nusiųjų labuj.

Atsakymas.- Nejpą žmoguje 
žmogaus — nėra jąree ir- žmo
niškos elgsenos, žmogus žmo
gum rengiąsi dar prieš gimda- 
mas: tėvai turi boti parengti 
reikiamam naujos gyvybės (ne
sužalotam) pradėjimui. Toliau: 
reikia sveikai pradėtas žmogus 
motinos įsčiose išnešioti, svei
kai jis pagimdytų ir tįnkamu 
trejopai maistu jis išmaityti iki 
yra kūno, proto ir jausmų duo
na žmogaus augimui — brend- 
mui į tikrą žmogų būtina. Tams
ta vienos duonos turėjai nepakan
kamai, kad suaugai į suaugot j as-

Iš dirbtinų — dabar naudo
jamų priemonių rūkymui mes
ti geriausią yra elektros jėga. Ji 
sukelia slypinčias žmoguje susi
tvarkymui jėgas (sąlyginis ref
leksas), Elektros šokas dauge
liui rūkorių padeda sumažinti 
rūkalus ir įgauti neapkentimą 
rūkymo, šitaip dabar Europoje, 
Anglijoje, Londono mieste esa
moj Maudsley ligoninėj mėgina
ma elektros šoku (electric aver
sion) gydyti rūkorius.

Elektrinis jaudinimas (šokas) 
laike rūkymo buvo duodamas 
rankon žemiau alkūnės nevirši
jantis elektros 250 voltų srovės. 
Tai nemalonus jutimas, bet pa
keliamas. Pradžioje visi rūko
riai buvo kas dieną po vieną va
landą taip elektrizuojami. Vė
liau elektrizavimas buvo reti
namas'? Nustojama toks gydy
mas, tada, kai pranyksta noras 
rūkyti, ;ar kai 'jis mažiausias 
gaunasi. ' j’T' ’Tt - ''
Pasigėrėtini elektros šoku gydy
mo daviniai atpratįnimui-rūkyti

' Iš 14 gydytų, -devyni baigė 
gydymą. Keturi metė gydymą, 
vienam gavus depresiją gydyto
jai nutraukė gydymą.

Iš devynių baigusių elektri
nį gydymą po vienų metų dar 
nerūkė. Trys vėl ėmė rūkyti 
po 1, 3, 4 mėnesių.
• Vidutinis rųkymas po 21.5 ci
garetės dienoje sumažėjo iki 1.4 
Cigaretės po trečio gydymo.

Dauguma rūkančiųjų metė 
rūlję pp penkto gydymo, nors su 
kiekvienu žmogum įvairavo pa
sekmės tokio gydymosi.

Pilnąs gydymas (vidutiniai) 
reikalavo vienuolikos gydymo 
sesijų (nuo 4 iki 24), per viduti
niai 27 dienas (laikas svyravo 
nuo 7 iki 69 dienų).

Pastebėti negerumai tokio 
elektra gydymo rūkorių:: bai
mingumas (anxiety), įtampa ir 
nervinimasis, pagaliau — nusi- 
minimas-depresija, ypač pas mo
teriškes.

Panašūs pasisekimai aprašyti 
gydant elektros srove (šoku) ki
tus nenormalius žmogaus elge
sius: lytinius pakrikimus, alko
holizmą, gembliavimą... (Mano
ma, kad čia turi reikšmės žmo
gaus sąlygojimas (sąlyginis re
fleksas medicinoje žinomas reiš
kinys). šitie faktai aprašyti an
gliškame mediciniškame žurna
le: Brit. M. J. 1:82-86, 1970.

Reiktų mūsiškiams gydyto
jams, ypač psichiatrams arčiau 
susipažinti su tokia pagalba as
menybe pastipusiems, žinoma, 
kartu rūpinantis užsinauginti 
daugiau tikrų — asmenybe svei
kų mūsiškių. Tik jau tolimes
nis menkaverčių mūsiškių siau
tėjimas mūsų tarpe jiems rū
kant turi visa jėga visų mūsų, 
pastangomis sustabdytas. Tai 
bus tikras žingsnis žengtas į sa
vęs žudymo per tabaką palio- 
voną.

(Tęsinys)

— Sergijau Vasiljevičiau I — šūktelėjo ji.
— Ką įsakysite?
— Štai ką.... — pratarė Maniusia, mątyt, galvojusi, 

ką gi sakyti.—štai ką.... Polianskis^pažadėjo šiomis die
nomis ateiti su savo fotografija ir visus mus nufoto
grafuoti. Reikės susirinkti. , .. ..

— Gerai — ...
Maniusia pasislėpė, langas bilstelėjo ir - tuojau pat 

name kažkas pradėjo groti rojaliu. ’ ,' i '
“Na, namai! — galvojo Nikitinas, eidamas skersai;’ 

gatvę. Namai, kuriuos unkščia tiktai Egipto bala^-. ’ 
džiai, o ir todėl, kad kitaip nemoka savo džiaugsmo pa-'v\ 
reikšti!” ' i- ;

Bet ne pas vienus tiktai Šelestovus gyventa links- !< 
mat Nikitinas ir dviejų šimtų žingsnių nenuėjo, kai ir 
iš kitų namų pasigirdo rojalio-garsai. Paėjo jis dar tru
putį ir pamatė prie vartų kaimietį grojantį balalaika. 
Sode orkestras sugriaudėjo rusiškų dainų popuri....

Nikitinas'gyveno per pusę versto nuo šeleštovų, as
tuonių kambarių bute, kurį jis" nuomavo už.tris šimtus ; 
metamės, kartu su savo draugu^ geografijos ir istori-- 
jos mokytoju Ipolitu Ipolitičiu. Šitas Ipolitas Ipoliti-*- • 
eius dar nesenas žmogus, su ruda barzdele,1 riestanosis, 
kampuoto ir neinteligentiško veido, kaip meisterioko,. 
bet nuoširdaus, kai grįžo namo Nikitinas, sėdėjo prie 
savo stalo ir taisė mokinių žemėlapius. Visų^ svarbiau- . 
šia ir visų reikalingiausia jis -laikė geografijai žemėla
pių braižymu, o istorijai — chronologijos mokėjimą; is-?: 
tisas naktis jis sėdėdavo ir mėlynu pieštukų taisydavo 
savo mokinių, -gimnazistų ir? gįpinąziscįų, žemėlapius, 
arba sustatinėdavo chronologijos lenteles. , .,. ..

— Koks puikus šiandien oras! — pasakė Nikitinas • 
pas jį įeidamas. — Stebiuosiu jumis, kaip šit jūs* galite 1 
sėdėti kambaryje.

Ipolitas Ipolįtičius buvo žmogus nekalbus; . jis arba 
tylėjo, arba kąĮbėjo tiktai apie tai) kąs visiemą. . seniąi 
yra žinoma. Dabar jis atsakė, taip: i' .

— Taip, puikiausias oras. Dabar gegužis/greit bus 
tikra vasara. O vasara ne tai, kas .žienta;'* ŽieW T^kia 
krosnis kūrenti, o vasarą ir be^.krosnjų šiltą, yasaj*4 
ątidarei naktį langus ir vįstiek šiĮta, or žiemą -—-dvigubi 
langai ir vis dėlto šalta. ? ■
| Nikitinas pasėdėjo -prie 

jam nusibodo^ i'£
— Labanakt! —- pasakė;’jis/jjaįlH^ras^į^BovąųĮ f 

damas. — Buvau benorįs papasakoti jumš kažką-r^ 
mąntišką, mąne lięčianią, betgi jūs geografija T'jPra; į 
dėsi jums apie meilę,.o jūs tuojau: “Kuriąis metais bu
vo kautynės pre Kalk os?” Tegu'jus velniai su jūsų kau
tynėmis ir Čukptsko nosimis! ':

— Ko gi jūs pyktaujate? i L % /
— Juk nejauku! . - ? < L-
Įr nerimaudamas, kad jis 'dar neapsireiškė' ManĮu^ 

šiai ir kad jam dabar nėra sų kuo pakalbėti' apie'-savi) 
meilę, ir pųėjo į sąvo kabinetą, įr atsĮgūH ant minkšta
suolio. Kabinete buvotąmsųir tylu; Gulėdamas h* žiūrė
damas Į tamsį, Nikitinas kažkodėl' ėmę galvoti apie tai, 
kaip po dviejų, trijų metų jis keliaus kažkaih . į Peiers- 
burgą, kaip Maniusia jį lydės iki stoties ir verks ;. Peter
burge jis gaus iš jps ilgą laiką, kuriame maldaus-jo grei
čiau grįžti namo, Ir jis parašys ja£„'Savo laišką.pradės 
taip; mieloji mano žiurke... — Būtent, mieloji mano žiur
ke, — pasakė jis ir nusijuokė. Jam buvo nepatogu gulė
ti. Jis padėjo ranką po galva ir kairinę koją ųžgrozdino 
ant minkštasuolio atkaltės. Tapo patogu. Tarp kitko lan
gas pradėjo matomai blankti. Kieme' pragydo'■ mieguisti 
gaidžiai. Nikitinas tęsė-savo galvoseną apie tai, kaip jis 
sugrįž iš Peterburgo, kaip jį stotyje pasitiks' Manįusia 
ir, iš džaugsmo surkus, apglėbs jo kaklą, arba dar ge
riau, jis apgaus: parvažiuos naktį tylutėliai, virėja jam 
duris atidarys, paskui galais pirštų nueis jis į miegamą
jį, negirdimai nusirengs ir -r- bimpt į lovą! O ji. pabus ir-. 
— vai džiaugsimas I

> — Oras visiškai pabalo. Kabineto ir lango jatf tfebti- 
vo. Ant priangio alaus varyklos, tos pat,, pro kurią šian
dien p ra jojom, sėdėjo Maniusia ir kąžką kalbėjo. Po to 
jinai paėmė Nikitiną už rankos ir su juo nuėję į . užmies
čio sodą čia jis pamatė ąžuolus ir varnų lizdus) pana
šius į kepures. Vienas lizdas susiūbavo, iš jo pažiūrėję 
Šebeldinas ir garsiai suriko: “jūs neskaitėt' tešsingol*

Nikitinas visu kūnų krūptelėjo ir atmerkė, £ns. 
Priešais minkštasuolį stovėjo Ipolitas Ipolitičius jr,>pa- 
vertęs atgal galvą, užrisinėjo kaklaraištp

(Bus daugiau)



iklauRašo Vladas Rasčiauskassei

dvi dienas

(Bus daugiau)

Taupykite dabar

sąskaitos

1800 So. Hoisted St$i«
$2.00

labiausiai 
ji pirmiau- 
susipaži ne

prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virs nurodytu 
prenumeratos
mokesčiu.

itaAri Dotarią daugumai 
tesMd panirta, kad prie

^Programą praveda 
j. valdybos pirm. Kazy

jus žinote, 
paklausiau

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

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

Maltos
Va lieta 
vyriu. Ji

I tvarkvti

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais apraše PamarĮ, senus'|e 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišky vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psl.

minkšti viršeliai _________ _________ i---------------- $2.50
2. J. Augustaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai .......... .50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai------ $2.00
4. Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS,

minkšti viršeliai, 52 psl._______ :____ __ —...... $1.00

— Kai Maltos kavalieriai, 
arabų ir turkų išstumti iš Ro
dos salos, atsikėlė į Siciliją ir 
pradėjo pertvarkyti savo jėgas, 
kad galėtų vėl vykti į Šven
tas Vietas, tai tada galingas Is
panijos karalius Carlos šv. Jo 
no ordinui atidavė visas Mal
tos salas. Ten jie ir įsisiprino. 
Bet musulmonai ir Maltoje ne
davė jiems ramybė-s. 1557 me
tais Suleimanas Puikusis sut
raukė galingas jėgas prie Mal
tos, tikėdamas jas užkariauti, 
bet nepavyko.

Nepavyko todėl, kad Juan 
de Valleta, tuometinis šv. Jono 
ordino meistras, taip tais, lai
kais vadino ordino karo va
dus, pajėgė sutraukti pakan
kamai energijos Suleimand lai
vynui ir .kariams sumuštu šv. 
Jurgio įlankos vanduo buvo

7722 George St.
La Salle, PQ, Montreal 690, 

Canada

— O ar 
gelda? —

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

, PAGERBKIME MIELAS 
MAMYTES

1 Kaip kasmet, taip ir šiais me
tais bus pagerbtos mamytės. Aį 
pagerbimą ruošia vietos L. B. 
valdyba, šių metų gegužės mėn. 
8- d. sekančia tvąrka:

•1-. -12 vai. 15 min. šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos bažny
čioje atnašaujamos šv. Mišios 
ųž įnirusias mamytes. Mišias at
našauja' kun. Tamošaitis.

!2. 2 vai. po : pietų, 
klubo didžioje'.salėje, 
716 Indiana Avė., įvyks motinų 
pągęrbimaš su menine progra-

Taipogi užmegsti ryšiai su Jū
ros šauliais ir tikimės sulaukti, 
pirmam susipažinimui su vieti
niais lietuviais ir šauliais, o ypa 
tingai pamatyti, kas nėra matęs 
tą gražų ąžuolyną.

Kviečiame apylinkės kuopų 
bei būrių šaulius-es dalyvauti 
šioje pirmoje išvykoje į gamtą. 
Taipogi kviečiami ir visi apylin
kės lietuviai,

Turėsime muziką - programą 
Ir daug gerų laimėjimų. Vėliau 

uętuvjų suĮgjĮjgįu žinių plačiau apie pro- 
esanC1O^e gramą. Augis

Įsa. Pasirodo, kad maltiečiai 
nekalba itališkai nors dauge
lis mano, kad jie italai. Jie 

kalba greičiau katalaniškai, 
res šie pirmieji ten įkėlė koją 

finikieėia- 
tu k ra n- C » 
daržovių 
a. -Lies*

' NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1. Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius,

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliai .................... $8 00
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72

minkšti viršeliai -------------- —.....................-—-........-.......
3. A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

296 psl., minkšti viršeliai ---------------------- ---- —....... ........
4. A. Pakalniškis, ŽEMAIČIAI, ETNOGRAFIJA.

166 psl., minkšti viršeliai ------------------------------------------

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorįuį.
Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money

orderį tokiu antrašu:

NAUJIENOS •
„1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

:Komputerių nauda
- kovoje su kriminalu

, LOS ANGELES. Mūsų am
žiuje, kuomet kompiuteriai 
šimteriopai ipagerinų informa
ciją visose gyvenimo srityse, 
svarbiausioji visuomeninio gy 
venimo liga — kriminalas te
beklesti patamsiuose su ma
žiausiai informacijų Bet prei- 
tos saavitės įvykiai parodė, 
kad ir kriminalinės teisės sis
tema pareina į XX amžių, 
praneša Sun-Times korespon
dentas. Kas iki šiol buvo žino
ma apie kriminalo stovį tai 
tik iš FBI raportų.

Bet šiemet keliuose dides
nėse prokuroro įstaigose įreng 
ta kompiuterių .informacijos 
sistema, vadinama PROMIS, 
parodė, kad pilnos nformaci- 
jos apie kriminalo klestėjimą 
gali pasidaryti “politiniu dina 
mitu”. Tokie kompiuteriai 
greitu laiku įrengi am 60 juris 
dicijų.

— čia gyvena labai sena 
maltiečių tauta, darbšti, drąsi 
ir draugingai nusiteikusi. Mal
tiečiai nėra italai, nėra katalo- 
niečiai ir nėra prancūzai, ir 
nėra finikiečiai. Kai finikie
čiai prieš 3.000 metų užkaria
vo Maltos salas, jie čia rado 
žmones, auginančius daržoves 
ir mintančius . žuvimis. Fini
kiečiai pradėjo -gabenti prekes 
į Maltą, o kai susipažino su ra 
miu gyventojų būdu, tai nuta
rė salas užkariauti*. Finikiečiai 
paliko maltiečiams kelias pre
kybos įstaigas, didoką skaičių 
žodžių ir davė jų pastatytiems

vietos L
Rut

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

. . Dr. Ju«m Dwpint. žEMtS OKIO iVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Cbieafoje 1966 metale paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da- 
ttą: temas tUdo švietimo problemos ūkininku krašte. H dalis: žemės 
wo rviėCMte Lietuvoje.

. Autorius M w
aeMtą
griovęs 
nJų ir 1 
tauta t

ipai ir Tėvynei.

2 Meninę programą, išpildo , vi
siems gerai žinomas akordioni- 
stas Syąjūnas Rutkauskas su sa
vo .draugų studentu gitaristu.
, r. Ffrr programos vaišės - pokal
biai.. Pietų bilietai gaunami vie
toję.’ 6 taipogi bus ir linksmy
bes yįšįėms.’ ...

r Rddčfordo L.B. valdyba k vie 
č$i l^uo i' skaitlingiausiai daly
vauti ir pagerbti .savas mylimas 
mamytes. ‘ Augis
į VIETOS ŠAULIŲ VEIKLA
L .? -- A • ; _

. Vlptos..šauliai intensyviai ruo 
šlasi šiais metais išvykai į gam- 
tą.j Ir šis pirmas išvykimas i- 
vyks šių metų birželio mėn. 19 
d.' Lietuvių klubo parke.
ė‘V.D;š. Rinktinė jau turi pilną 
ąirtobusą šaulių suorganizavę^ 
d. gal dar ir kitą suorganizuos.

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

JO, VISUOMENES VEIKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A. J. Gu«<*n — MINTYS IR DARBAI, 256 peL, liečiM&M 1906 

metu įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienu ir susi- 
~ rūpinimą - .. _______

Dr. A. J. Guauin — DANTYS, jq priežiūra, sveikam ir groži*.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik __________
Minkštais viršeliais tik '__________ _________

Dr. A. J. Guaaan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONAS, 
Kelionės po Europa įspūdžiai. Dabar tik __

‘NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams!

(Reguliari prenumerata — $10.00)

Kai turkų laivai .‘,rįž<>. 
geriausius savo karius' 

uostų vandenyse, tai 
lapo didžiausiu did- 
s galėjo viską taip per 
, kad jam atrodė ge

riau. Jo garbei pavadintas ir 
Valleos miestas, uostas ir) 
apylinkė. Jani yra pastatyti 
keli paminklai. Jis buvo drą
sus karys ir geras žmogus.

— Romėnai sumušė finikie
čius ir priėmėte saloms savo 
papročius, lotinų kalbos žo
džius ip teisę, ispanai Maltą 
atidavė kataloniečiams, o vė
liau šv. Jono kavalieriams, o 
kai kardą pakėl 
Napoleonas, tai jis baigė ro
mėnų ir Maltos kavalierių ga-1 
lią Maltoje. Bet britai sumušė 
Napoleoną ir paėmė Maltos sa 
las. Jie laikė iki Antrojo Pa
saulinio Karo, kai Maltos gy
ventojai nutarė įsteigti savo 
respubliką. Dabar mes sava-i 
rankiškai tvarkome®, bet esą-' 
me didelėje ir plačioje Britų 
Bendruomenėje, pasilikdami 
sau sprendžiamas teises.

Tiktai iš jos patyriau nepa
prastai įdomią istoriją apie i 
maltiečius ir visas tris jų sa-

■— žinau, — ii man atkirtu.
— Tai mažas laivelis, į kurį 
mes tuojau įlipsime.

— Kokioj kalboje? — jos 
paklausiau.

— Čia tai man būt sunkiau 
išaiškinti, — man aiškino Za- 
matienė.

__________ :_________________________ S2.K
Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

jiems <r k ita! 
maltiečių La 
daug užsiliko 
nikieėių kalbos, o dar daugiau 
užsilikusių iš senesnės kalbos, 
kurios niekas nežino, nes fini
kiečiai jokių raštų nepaliko.

Mane nusebino mažų laive, 
lių pavadinimas. Man pasakė, 
kai pasiekėm šv. Jurgio įlan
ką, kad galime si-sli į geldą ii 
paplaukioti įlankoj

— Ką lai reiškia 
siau.

nšo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimą* 
nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su- 

mfusių ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonoml- 
laimėjimm šiandiena, drąsiai galima sakyti lietuviu 

_ , _ uotls ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
>ti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.
gos apie šėmės ūki atrodo uk žemdirbiams skaityti, kadangi 

_____lietuviu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūkl- 
atem. arba ūkininku valkai, reiškia, kad ii knyga bus brangi abso- 

»č kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
« skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
Mals žodžiais: “Dėkingas sūnus — my»

~ Knygos 300 puslapiu tu daug vaizdeliu Ir lentelių, kaina tik S8.00. 
Gausam* Nttfjlenoae.

Deki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

NAUJIENOS
ITU S«. NALOTEb STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60508 

Garf ptalraų toojra knygą

tioo
Galima taip pat uMsakytl paltu, atsiuntus čak| arba money orderL pd« 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Blaldoma.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. «050S

Galime sėsli į laiveji, nes 
taip vadina mažus

greičiau
•e pirmieji 

iiMikėjn. kaip 
mokyklas, uo 

tines ir vaisių bei . 
prekvbą. Katalanieė 

tik?

nustums it miestams vardus.: 
Ghaxac. Emkaba, Zebug, Ža
rnai, Sliema, Naxar, Ghagliur, 
Dw'eira, Vardija, Ramia, Xew- 
kija ir visi kila eilę uostų ir 
miestų vardų krikštyti finikie
čių. Patys naujausieji kalbi
ninkai sako, kad kai kuri : var 
dai yra tikrų maltiečių, ku
riuos ten rado finikiečiai. To
ki miestai kaip Xagre, danti
ja, Xilandis. Uja. Gudja, bu
vo dar prieš finikiečių atvy
kimą.

1 Ji man pasiūlė pirmiausia 
apžiūrėti pačią Valletą, o kai 
pjaklausiau, ką Valleta reiškia, 

, .. . - tai ii man šitaip pasakė:
Vladas Rasčiauskas su palydovėmis savo kelionėse po Vidurzem.ų ju^ • 

ros uostus.

įstaigoje, švento Jurgio įlan
koje, o. gyveno* Sliemoje, di
deliame šiaurės vakarų Valle- 
tos priemiestyje.

— Kas tamstai 
rūpi pamatyti? — 
šiai paklausė, kai 
me. < ?*■"’

— Pėr likusias
noriu pamatyti viską, kas šio
se salose yra .įdomaus, — jai 
atsakiau. — Noriu patirti, ko
ki čia žmonės gyvena ir kuo

Maltoje praleidau tris die
nas ir keturias naktis. Pirmą 
dieną apžiūrėjau pačius se
niausius Akmeninius vartus į 
dangų, o vėjiau važinėjau iš 
vienos salos į kitą ir lankiau 
pačias Įdomiausias vietas.

Noriu pasakyti būsimiems 
Maltas lankytojams, kad šioje 
saloje yra įdomių dalykų ver
tų pamatyti ir reikia nepap
rastai įdomią Maltos saios gy
ventojų istoriją patirti. Kiek
viena valanda, praleista Mal-lji€ minta, 
toje, kai gavau gidę,, apsimo
kėjo. Turiu galvoje Teresę Ka 
čijo Zamiienę. Kai pasakiau 
Majla — Hiiton savininkui, 
kad man reikalingas geras gi
das, tai sekančios dienos rytą 
nespėjau užeiti į Viešbučio res 
toraną pusryčių, mane pasiti
ko viešbučio savininkas ir pa
sakė, kad gaunu limuziną sa
loms aplankyti ir pačią ge- 
riaussią Maltos gidę.

Tai buvO'35 metų amžiaus 
sveikai nuaugusi moteris, bai
gusi aukštesnę mokyklą, mėgs 
tanti -skaityti ir Maltos istoriją 
pažinti. Ji dirbo Mėhrbahik

korsikietis maltiečiai 
laivelius.,,

' < Atrimtahnai ir įvyktą bei vietą aprašymai, skaitomi kaip ro- 
wfl Kains $5.

A.' .ffBteMBtis, METAL PRAEITYJE. Netolimą Ivykią prisimini. 
h. lafko ivykią Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- 

ėtytt | .12 dalią. 296 psb kaina $5.
Dr. Kam Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, 

Bali viršeliais. 336 pst Kaina $6.00. Minkštais virš.
PrH. Vacį; BlriBka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ- ISTO- 

RUA, I dalis. 208 psL. Įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2.00; H dalis. 229 psL, įrišta - - ‘ '
tais viršeliais

Hanrlkaa Taėnev
Pakalnės Ir Labguvos-apskritys'su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $8.

P. KasIūnM, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalią Lietuvos 
partizaną buities romanas 292 puslapią. Kaina $3.

Janina Martinė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima J
179 psl._________________________________________ SLOŪ

M. GudalU, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 233 
pttsUpial ______________ 1_______________ ■.______ $3.06

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

NAUJIENOS.

■ Alekso Abiose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metą 
Ebteagft Metavią gyvenimą ir ją atliktus darbus 664 psl. Kaina

Išleido. Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyt* pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
aetądą. kolonijos,.ja suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
šyflos, įsteigti laikraščiai, kurių, viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
puaągeožki eborai, 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 
Mk Diaąti ; dokumentai:-katalikiškų, socailistinių, laisvaTnaniyirn ir 
Btą organizaciją attikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

—ė Nbristeji Eą knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
r -c:'--.. ■

vardu ir pasiųsti:
' Hatated SU Chicago, H. 60608

raudonus nuo turky kraujo. 
Jie vertė savo jūrininkus bris
ti ir plaukti į krantą, bet jiems 
ųepavyko. Kova buvo nepap
rastai sunki, bet ją meistras 
laimėjo. Valleta, pats keliais 
atvejais stojęs kovon ir kilusi pali 
ravines

IVERSA

_____ _’•vr*?-:''
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Stiprėja organizuotas darbas
Praeita savaitgalį Chicagoje vykusios Reorganizuo

tos JAV Lietuvių Bendruomenės Vakarų Apygardos 
konferencija, kaip sako oficialūs prnešimai, buvo sekmin- 
g. Konferencijoje dalyvvo 86 įvairių skyrių atstovai, iš
klausė valdybos pranešimus, išaiškino kelis užsilikusius 
ir užleistus klausimus, sustiprino tarpusavius ryšius ir 
išsiskirtė pasiryžę tęsti nudingą darbą

Šios konferencijos proga buvo išleistas specialus 
biuletenio numeris, kuriame išdėstomi organizacijos 
veiklos faktai A. Repšienės tvarkomas biuletenis sut
raukia visus organizacinio gyvenimo svarbesnius fak
torius ir mecenatus. Biulettenis praneša organizaci- 
įdomi nuomonė apie prieš Velykas paleisto pamfleto au
torius ir mecenatus. Biuletenis praneša organizacijos 
skyriams ir mecenatus. Biuletenis praneša organizeci- 
jos skyriams ir visiems nariams, kad “Gyvosios lietuvy
bės griovėjai” yra Maskvos agentų paruoštas pamfletas, 
pilnas šmeižtų prieš Naujienas, jų redaktorių, prieš šio 
dienraščio.bendradarbius ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
vadovybę.

Bendruomenės biuletenis atkreipia narių dėmesį į 
tai, kad brošiūra yra slapusdinta bevardėje spaustuvė
je ir išleista nežinomų mecenatų pinigais. Kol nepaaiš
kės, kas iš tikrųjų ją parašė ir kurioje lietuviškoje spaus 
tūvėje ji atspaudinta, tai yra pagrindo manyti, jog tai 
yra darbas maskvinių agentų. Straipsnelio apie šią bro
šiūrą pavadinimas yra toks. “Agentu paruoštas pamfle
tas”. • . ' .

-Be to, biuletenyje keliamos tokios mintys:
“Šio pamfleto pasirodymas rodo, kad okupantas per 
savo talkininkus, ėmė naudoti savo paskutinę prie
monę išeivijos veikėjus teršti, juodinti ir apšauk
ti juos net lietuvybės grovėjais. Tuo budu (bandyda 
mi) išardyti išeivijoje vienybę, nutildyti protesto 
balsus prieš Maskvos įvykdytą Lietuvos agresiją. 
Pirmiausia jie stengėsi įnešti sąmyšio rengiamais 
išeivijai koncertais, vėliau bandė įgabenti bolševi
kinius propagandinius filmus ir juos žūt but rody
ti ne kur kitur, o pas jėzuitus Jaunimo dentre. Bet 
iškilus dėl to didelei reakcijai^ eikagiečių lietuvių 
pasipriešinimui, ėmė jo talkininkai gaminti pamfle
tus, kuriais siekiama suniekinti, apšmeižti tuos, ku
rie pasisako prieš pavergėją, prieš “tiltų” statyto
jus, prieš studentų vykimą politrukų kursus. Bū
dingą minėtos brošiūros slapukai naudoja patį ra
šymo metodą, kokį naudoja okupantas bei jo talki* 
ninkai, apkaltinti, apjuodinti, suniekinti tuos, -ku
rie aiškiai ir atvirai pasisako prieš okupanto melą 
ir klastą.” (Amerikos lietuvių bendrtfomenės biule
tenis Nr. 46, 1977 m. balandis 2 psl.)
Jeigu ta brošiūra yra Maskvos agentų darbas ii' iš

leista Maskvos pinigais, tai kaip ją galėjo platinti jėzui
tai? Kaip galėjo ją platinti kelios lietuviškos krautuvės? 
Žinome, kad kaikurios krautuvės atsisakė pardavinėti
slapukų parašytą ir atspausdintą brošiūrą, bet yra eiles. Michigan ir Ohio valstijose neregis
lios, kurios tai darė. Pranešama, kad dabar jau ne par-( truotos bendruomenės skyriai krinka, tarp savęs nesusi- 
davinėja, bet veltui dalina, žingeidumo pagauti žmonės klauso, nežino, kokiais pagrindais savo veikimą remti, 
pradžipje pirko, bet dabar, kai patyrę, jog tai yrą sla- ge į0) jje nenori bet kokio judėjimo statyti Šmeižtais ar
pūkų šmeižtas, tai jau nebeperka. ............... melu paremtom informacijom. Jie žino, kad šmeižtais

Dabar jie minėtą brošiūrą siuntinėja į kitas koloni- jotuos politikos niekas negali vesti. Politinėms gairėms 
jas. Bet kitų kolonijų lietuviai jau yra girdėję apie Šį nustatyti reikalingi aiškūs visiems suprantami dėsniai, 
Maskvos agentų darbą, todėl jo ir nenori imti Į rankas.1 pagrįsti stipriom filosofinėmis mintimis.
šiuo atveju reikia turėti galvoje vieną labai svarbų da-į įj^ šio meto pakriko visos tos organizacijos, kurios 
lyką: pasižymėti, kas kolonijose minėtą brošiūrą gavo neturėjo tvirtų pagrindų, o išsilaikė tos, kurios iš anks- 
ir kas ją pardavinėja ar veltui dalina. Reikalingi pada- nustatė savo konstituciją, aiškiai išdėstė savo tikslus 
vinėtojų ir dalintojų adresai kai bus iškelta byla. Jei- įr taisyklės, kaip organizacija privalo augti, daryti mo- 
gu Kada sus tiksliai nustatyti autoriai ir spausdintojai, - dėmaus gyvenimo pakaitas, keisti net pačios konstitu- 
tai jie bus patraukti teisman. Bus atsakingi ne tik auto-cįjos paragrafus, tik ne vieno pirmininko piršto pamo- 

legalaus paskvilio platintojų.

DR. PETRAS VILEIŠIS, 
Waterbury, Conn.

(Tęsinys) " .

Šimtai ir šimtai lietuvių, ku- elį savo agentus ir įpareigoja 
rie rizikuodami ir savo gyvybes, 
gelbėjo žydus, yra pasipiktinę, 
kad niekas žydų nėra dėkoję, o 
dar priekaištauja lietuviams, 
kas nacių okupacijos laikais bu
vę bloga. Bet niekas nesako, kas 
buvo gera.

Rabinas galėtų Įtakoti išgel
bėtuosius, kad atsidėkotų; net 
galėtų po medalį duoti išgelbė
tojams. Tam reikalui galėčiau ir 
iš mūsų apylinkės išvardinti 
daugybę pavardžių. į

(x)
Ar klausimo referentas tiki,'; 

kad sovietai išleistu bent vieną 
liu’dininką, kuris galėtų liudyti 
kaitinamųjų naudai? — žinoma, 
ne, ką ir Jūs prileidžiat. Ne! •

Komunistams rūpi suniekinti 
tuos, kurie siekta Lietuvai 

laisvės

Ar nekeista? Kovojama už 
milijono juodųjų laisvę Rodezi- 
joje, bet 9 milijonai žmonių Pa
baltijo valstybėse paliekami ver
gijoje!
Komunizmo tikslas užvaldyti 

pasaulį

Į Izraelį atvyksta žydų iš So
vietų Sąjungos. Jų tarpe yra 
specialiai infiltruotų komunistų. 
Jie nepalieka Izraelyje, bet vyks
ta į . kitus kraštus komunizmo 
uždavinių vykdyti.

Imkime aukščiau minėtą Cho- 
dosartę, kuri emigravo į Izraelį, 
o atsidūrė Amerikoje! Ar jos 
imigracija į Izraelį jau nuplovė 
jos kaltę už jos nusikaltimus 
Lietuvoje? Rusai siunčia į Izra-

gyvus, ar pn.
- (x)
Sutinku, kad kuris kaltas, tu

ri būti baudžiamas. Bet tai turi 
eiti pagal teismo procesą. Niekas 
neturi teisės nužudyti kitą. Bet 
karo maišatyje galėjo atsitikti 
visko. O lietuviams^už savo lais
vę teko kovoti prieš nacius ir 
prieš rusus.

Daug žydų priklausė GPU. 
Toks Demko, Finkelstein ir kt. 
sovietų okupacijos laikais buvo 
inkvizitoriai, pasižymėję nekal
tų žmonių kankinimais. Galėjo, 
žinoma, nukentėti ir žydų.

' (x)
’ Aplankiau dabar kaltinamą 

Kaminską Hartforde; jis. atrodo 
lyg mirštąs žmogus, visiškai su
vargintas. Kai paklausiau,' ar 
jis kaltas dabar jam priskiria
mais kaltinimais, jis atsakė, kad 
jis niekad nebuvęs kaltas.

Tada toj maišatyje Įvyko vis-

'jups varyti kornunizmo propa
ganda. .

(x)
Kas kaltas, tas turi būti bau

džiamas. Su tuo visiškai sutin
ku. Bet turt būti baudžiami ir 
komunistai nusikaltėliai!

Naciai persekiojo ir lietuvius. 
Daug nukentėjo nuo nacių. 
Pvz., toks prelatas AL Krupavi
čius (buvo sustojęs mūsų apy
linkėje) buvo persekiojamas na
cių. Čia Putname turime ’kun. 
S. Yla, naciu laikrta koncentra
cijos stovykloje. Yra ir daug 
daugiau pavyzdžiu.

(x) • .
Taip, vyskupą V. Brižgį ge

rai pažįstu. Netiesa, kad jis ra
ginęs žmones nepadėti žydams. 
Tai biaurus melas. ' Vyskupas 
kilnus asmuo. Jis niekada nega
lėtų to daryti ir nedarytų. Jis 
aktyviai protestavo dėl žydų už
darinėjimo į getus. Naciai jį už 
tai atakavo.
' (x)
Sakote, kad kai kurie lietuviai 

buvo Įvelti I žydų ir kitų me
džiokles. ' 4 C'

Sovietų pastatytas okupuotos 
Lietuvos valdžios komisaras 
(ministeris) Artais Venclova, 
savo 1971 m. išleistoje knygoje 
Vidudienio VėtraL(psl. 509) ra
šo, kad jis visame krašte tyrinę-' 
jęs tą klausimą ir įsitikinęs, jog 
niekaip naciams nepasisekė 
įtraukti lietuvių dalyvauti nacių 
nusikaltimuose.

Teisybė, kad naciams kartais 
pasisekdavo priversti net žydus 
prisidėti, pažadant palikti juos

grupės žydų, gal'pačių Kaminsko 
skundėjų, ir sovietų kareivių bu
vo užpultas.' taikoj teisėjas" -P. 
Liseckas ir ten pat nužudytas. 
Jo šeiiiia dabar gyvena Ameri
koje. . ? *.

1 ■
Kitas charakteringas dalykas.
Vokiečiams ir Sovietams pa

sidalinus Lenkiją, nuo okupantų 
bėgdami, tada dar laisvoje Lie
tuvoje atsidūrė apie 25,000 len
kų inteligentijos ir karininkų. 
Kadangi Lietuva tame konflikte 
laikėsi neutraliai, tai pagal tarp
tautinę konvenciją visi lenkų 
kariškiai turėjo būti internuoti. ♦

Labai aukštas valdininkas iš 
Sovietų pasiuntinybės Kaune, at
siradęs mūsų Užsienio Reikalų 
ministerijoje, šnibždėjo į ausį, 
kad lietuviai seniau turėję vals
tybinių ginčų su'Lenkja, dabar 
galėtų “atsiskaityti” ir tuos vi
sus kariškius likviduoti... Žino
ma, mūsų ministerija tokio da
lyko nenorėjo nė girdėti. Bet 
tai buvo pradžia Katyno, kur vė
liau sovietai apie 15,000 lenkų mano žmona iškrito!”

Biuletenio redakcija stebisi, kaip maskvinių agentų 
paruoštas pamfletas galėtų būti sukrautas jėzuitų cent
re ir kaip gali dalinti pasipinigauti norintieji krau
tuvininkai, neturi jokio atsakomybės jausmo. Jie jau nūs 
tatė, kad minėtą brošiutą platina ir net siuntinėja paš
tu barzdukinės Lietuvių Bendruomenes vadovybės na-' 
riai Atrodo, kad politinei kovai vesti jie neturi agrumen 
tų, savo pozicijos nepajėgia paremti faktais, todėl ir 
verčiasi kitų paruostais šmeižtais.

Skyrių ir centro valdybos pranešimai sako, kad vis 
didesnis-lietuvių skaičius pereina į Reorganizuotos Ben- 

melu paremtom informacijom. Jie žino, kad šmeižtais 

ir taisykles, kaip organizacija privalo augti, daryti mo- 

karių likvidavo, ■'aunaiklno.
(x)
Lietuviai per Šimtmečius tai

kingai gyveno su žydais. Juk 
buvo žydų, kurie Lietuvai atsi
duriant po l-ojo pasaulinio ka
ro, savanoriais su ginklu kovo
jo už Lietuvos laisvę.'

Džiaugiuos, kad rabinas duo
da- progos ir nori, kad butų iš
girsta ir kita to klausimo pusė.

Žinau, kad yra išleista didelė 
knyga apie 1000 metų judaizmą 
Lietuvoje, bet, reikia stebėtis, 
kad joje nėra nei vieno gero žo
džio apie Lietuvą...

Pridedamosios pastabos:
Korespondento užrašai, gal 

< kiek glaustai, parodo,, ką sakė 
Dr. P. Vileišis; tai ir buvo pa
grindinis užrašų uždavinys.'

Gi pranešėjo ir moderatoriaus 
I jtarpos, be proginių paklausimų, 
keliais atvejais vienaip ar kitaip 
pasakytos, daugiausia lietė (ga
lima sudėti šias išvadas):

a) kad kaltininkų ieškojmas 
neturi kito tikslo, kaip tik . suras-

15 kraštų atstovų 
mitingas Londone

LONDONAS. — Penkiolikos 
valstybių oficialūs at»t©vaįLųn 
done pradėjo dviejų dieaų rak 
tingą išdiskutuoti priemones, 
kaip sutrugdyti branduolinių me 
džiagų ekspertą, kas tik pade
da atominių ginklų gamybai 
plisti. Šiame mitinge dalyvauja 
Belgija, Kanada, Čekoslovakija, 
Prancūzija, Vakarų Vokietija, 
Rytų Vokietija, Italija, Japoni
ja, Olandija, Lenkija, Sovietų 
Sąjunga, Švedija, šveicarų a,Bri 
tani j a ir Jungtinės Valstybės.

SKOKIE NENORI NACISTŲ 
MARŠŲ

Skokie apylinkės gyventojai 
kreipėsi į teismą, reikalaudami 
uždrausti nacistų grupės pla? 
nuo j amą maršą ir mitingą gau
siai “žydų apgyventame prie
miestyje.

ti nusikaltėlius, »
b) kad kaltininkų ieškojimas

nėra jokia sovietų ir žydų sutar
ta konspiracija prieš Pabaltijo 
valstybes; • -

c) kad surastiems nusikaltė
liams priskiriami kaltinimai yra 
kaltinimai jiems už jų asmenius 
nusikaltimus;

d) kad kaltinimai atkiriems 
asmenims jokių būdu nėra kalti
nimai visai lietuvių tautai ir kad 
tuo nenorima mesti šešėlio vi
siems lietuviams.

(A. Saulaitis) 
(Pabaiga)

Frank Collin, Amerikos na
cionalsocialistų partijos lyde- 
ris,paskelbė savo planą kalbėti į 
priemiesčio centre, protestuoda
mas prieš Skokie atsisakymą 
praeitą mėnesį leisti nacių par
tijai organizuoti priemiesty su
sirinkimą.

Vienas iš partijos vadą Veber 
pasakė, kad maršo dalyviai dė
vės nacio uniformą. -

Pirmosiomis aviacijos dieno
mis vienas akrobatas lakūnas 
sugalvojo biznį savo vienmotori- 
niu aeroplhnu už pamokėjimą 
“pavėžindamas” padangėmis drą 
sesnius škotus laukininkus.

Vienas škotas nusipirko skri
dimui bilietą, bet reikalavo, kad

Kils plieno kainos
PITTSBURG. — Wheeling* 

' Pittsburg Steel Corp, pirminin
kas Robert Lauterbach- pareiš
kė, kad esąs skubus reikalas pa
kelti plieno kainas nemažiau 
kaip 10 nuošimčiais, nors jam 
dar esą neaišku, iki ki^ v^a 
sutiks pakelti. Plieno ekzeku-. 
tyvai aiškina, kad kainų pakėli
mai esą reikalingi “atsigauti” 
nuo didėjančių išlaidų už plieno 
pagaminimą, įskaiąnt pakeltas 
algas, kokias'USW (pilėno dar- 

. bininkų unijos) laimėjo praėju
sį mėnesį išsiderėtų trijų me'tų 
kontraktu., . • f

dintų ir jo žmoną. Po ilgų dery- 
lakūnas nusileido, bet laukinm- 

kui pastatė tokią sąlygą: *2tū- 
rėk, aš paimsiu tave šu visa žmo
na už vieną bilietą, jei prižadi 
per- visą skraidymą nepasakyti 
nė "vieno žodžio, burną laikyti 
užčiauptą. Jei nors vieną žodį 
ištarsi,, gausi sumokėti už du”.

Sutiko, sutarė ir sulipę į aero
planą atsiplėšė nuo žemės. Ką 
tik lakūnas nedarė: ir spiralę ir 
mirties kilpą ir kitokius triukus, 
nuo kurią ir drąsiausias būtų dre 
bėjęs, bet iš to škoto burnos nė 
“cipt”.

■ .“Jūs tikrai esate
ąas”, pagyrė lakūnas. “Aš da
riau manievrus, kurie ir mane 
patį įvarė į baimę, o jūs išlėkėte 
nė vieno žodelio neištarę!”

“Dėkui dėkui, bet vieną mo
mentą bemažko nesušukau”, pa
sisakė drąsus škotas.

“O kada tas momentas bu
vo?” domėjosi jis. Farmerisjam 

I atsakė: “Nugis, tą momentą, kai

— “Lietuvos Aidų” nauja lai-^ 
da prasideda geguži 7 d; 8:00— | 
10:00 vai. vakare 106.3 FM ban- 

tuvių Koplyčios valandėlė jau
nimui daug muzikos ir dainą,

,sus vy-

Kai. Prašom pasiklausyti ir iš
sikirpti laikraščiuose dedamus 
skelbimus, kad neužmirštumėt. 
Klausykitės ir kaimynus papra
šykit, kad klausytųsi. Šeštadie
niais daugelis ilsisi, tai pirmą 
kartą suskambės vakarais lie-1 
tuviškos muzikos, dainos gar
sai, bus visokių skyrių. Veda 
Kazė Brazdžionytė. £

riai su spaustuvininkais, bet atsakomybė kris ir ant ne- iįmu, bet rimtu klausimų svarstymu.<
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FIGHT HEAPT DISEASE

FUND

BR. MURINAS



DR. K. G. BĄLUKAS 
AKUŠERIJA IK MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CH1RURGUA 

6449 So. Pul.*ld Rd. (Crowed 
Medical Building). Tat. LU $-6446

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004,

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1933 S. Manheim Rd., Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
TeU 562-2727 arba 562-2728

JONAS NARBUTAS

MEERBECK’AS APAČIOJE PILKU DEBESŲ

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

Or
gus

TEL. — BE 3-589S

DR, A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS.IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. V. JUČAS 
489-4441; 561-4605 

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

Telefonas atsakomas 12 vai.

FR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

KALBĄ LIETUVIŠKAI
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

. "contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai. an trad, nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vąk- 

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545 '--- L---- 2________________ _ ■ i- -

_ DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. PR 3-1223
OFISO VAL: pirm., antrad., trečiad, 
ir penkt. 2-4 ir GB vai. vak. .šeštadie
niais 2-4 vai popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

P. ŠILEIKIS, O.U” 
ORTHOPSDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai Speciali pagalba kojoms. 
(Arch Supports) ir t. t.

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1 
2350 West 63rd St., Chicago. 111. 60629 

Telef.; PRospect 6-5084

x, .i .. ■ . i, _- - - »
t Gėlės visoms progoms
į • BEVERLY rtiuuS rČIA^ 

, Z443 WEST 63rd STREET
Telefone!: PR 8-0833 Ir PR 847834 

Taip pat naujoji' Barbaros ir 
Gene Drishiy krautuvė

THE DAISY STORE> 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

TeL 499-1318

(Tai n* kelionės įspūdžiai)
(Tęsinys)

šitoks teigimas rodo, kaipj viliojo 
susimaišo atmintis, kai į pri
siminimų rašinį įsivelia blon
dinė. Tik vienu atveju Karu
ža yra teisus, tai, kad J. Peč- 
k ai lis suorganizavo partiją, bet 
ji n esi vadino pečkai tin inkai, 
o' “Merbeko Lietuvių Gimna
zija”, kurioje jis direktoriavo 
ir kuri tuo metu labai daug 
pasitarnavo jau baigusiems pra 
džios mokykla ir norintiems 
toliau mokytis jaunuoliams ir 
jaunuolėms, arba toliau tęst) 
gimnazijos kursą, pradėtą dar 
Lietuvoje,tuo pačių JŲ daugu
mai padėjo gerus pamatus tęs 
ti toliau savo mokslą atsidū
rus tolesnėje emigracijoje. 
Reikia manyti, kad jie visi 

■yra dėkingi Jono ‘Pečkaičio 
“partijai” — buvusiai Merbe- 
ko Lietuvių Gimnazijai.

Iš aukščiau pacituoto Karu
žos sakinio, matyti dar vienas 
buvusio pinniniinko “nusikal
timas”, nes jis į stovyklą pri
ėmė tiek daug “menininkų”, 
kad jie jau nebesutilpo vieno
je partijoje, bet suskilo į dvi 
ir lygegrečiai su kitomis par
tijomis varžėsi: ...“dėl komi
tetų užimamų vietų, nes vsus

garbės klausimas, o 
antra siuntinių paskirstinias 
žmonėms ir U N ROS maisto 
sandėliai" — taip toiau rašo 
Karuža. Kad meninnkai varžo
si dėl garbės — tai visai natū
ralu, bet kąi menipinkains 
ėmė rūpėti maisto sandėliai, 
bet ne menas, tai ir pasirodė, 
kas jie per menininkai buvo.

Nors ir labai nemalonu (pa
našiai kaip Karužoms skųsti 
Pečkaitį d j rėk torui), bet rei
kia aiškiai pasakyti, kad Ka
ružai su aritmetika einasi ga
na prastai, šio rašinėlio pra
džioje iš pacituotos pirmos ci
tatos autorių* teigia, kad jis 
Meerbeck’o stovykloje išgyve
no net 5 metus. Toliau tęsda
mas nri^sL-muis šitą skaičių 
sumažina iki keturių metų, 
nes teigia:... Taip varžėsi per 
4 metus visuonieiiininkai— 
Per 4 metus buvo perrinkti 
net 7 pirmininkai... kur tea 
teko išbūti 4 metus laiko”,..

Tuo tarpu jis pats teigia, 
kad į stovyklą atvažiavo lik 
1945 m. rudenį, o jau 1948 me
tais rugsėjo niąnesj Meerbeck’o 
stovykla buvo panaikinta (pa- 

Į sibaigė vokiečiams uždėtos

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti cuygų rinkoje 

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA 
Kazio, §idlaųsko knyga apie Amerikos lietuvių pašiau 
daryti įtaki/s j krašto politiką. 1(12 psl. Kaina

hu> išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bys pasiųstas tokiu adresu:

N Ą U J i E Ji O S.
1739 So. Haisted SU, Chicago, -UI. 60608

KNYGOS ANGLU KALBA
Ą JHE OARltz Pikantiškų įr intytuig ųuotykiu

prašymai, paimti is gyvenimo. Lengvu ftUius, xyva iudba. gražiai išieisu 
*u |x>i ‘Kaina SLbU.

Or. Juozai B. Kondw, HISTORY QF LITHUANIA- Uetuvos istorijai 
anirauKa nuo pąt senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio Įormatę, J4; 
d£. Kamuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTĄS THE G S E AT. istoriniai DLK Vj 
auto oruuZai, ^alięęųmt m uiikv Ueiuvus valstybes ir jos Aaimyaų istoriją 
'11 psl. Kama 68.UU. kieuis viršeliai^ $4.uy

Dauguma šių k8ygU nukainos dovanos | vain orais progomis * Jas U 
dtas knygas ganma jsigyu atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ai 
miginę periamą.

1739 South HaJxted Street. Chienco, Hl. W6M

PLATUS SUSIRŪPINIMAS
N, SADŪNAITĘ

f-ėfcKRAUSTYMAl

MOV | N G 
Leidimai — Pilna apdrausta

ZKMA KALNa 
R. * E t t N A » 

Ttl. WA 5-8063 
^*" 1 -į —. ............ .i—<

Kaskart plačiau renkami pa
rašai, besistengiant padėti N. 
Sadūnaitei atgauti laisvę. S. 
Smaižienė Hot Springs mieste 
per radiją paragino jungtis Į tą 
Žygį ir į Chicagą atvežė sųrin-1 
kusi gausiai parašų.

Lietuvių Katalikų Susivieni
jimo prezidentas Thomas E.' 
Mack pranešė, kad jų organiza
cija tuo reikalu renka parašus 
ir jis pats kreipsis į savo vals
tijos kongresmenus ir senato
rius, ieškodamas jų pagalbos 
dame reikale. -

Prašymams blankai yra gau- 
aami pas Adeline Kutshins, 21 
Spinning Wheel Road, Apart
ment A, Hinsdale, ILL 60521.

Kun. Edv. Abromaitis.iš Flo
ridos atsiuntė net 20 užpildytų 
parašų blankų.

Altos informacijaugr?- i ■ i ų. 2

; SOPHIE BARČUS‘ - /
į RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vi»o» programos ii WOPA,

1490 IdL A. M, ,

Liafuvig kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai popet — Šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
ral. ryta

Telef4 HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

J. I J . ..

• Pierre Bouger (1608—1758) 
buvo žinomiausias matematikas 
visoje Prancūzijos istorijoje. Bū
damas 10 metų jis patardavo ma
tematikos instruktoriams, kaip 
išspręsti painias formules. Bfl-i 
damas 15 metų jis jau buvo ma
ternal ikos profesorium Jūrų aka-1 
detnijos Hydrografikos mokyk
loje. Baigę tą mokyklą studen-' 
tai gaudavo ne tik aukštojo mok-) 
slo diplomą, bet ir kapitono laips-' 
nj.

bausmės 1«Am) ir lie tuviai iš- Hketuri metai, keturi metai, 
kelti į Webiieną. Taigi, pabai- keturi metai”... Jeigu “Virš 
tiečių stovykla tame barny t-j baltų debesų", autorius šlu- 
k aini y išbuvo tik tris metelius j buoja tokiuose nepainiuose ir 
su keletą savaičių- o pats K i- mažuose skaičiuose, tai prašo- 
ruža atvykęs rudenį buvo vie- si išvada, kad jau daug kompli 
nas iš paskutiniųjų, tai iš kurikuotesniuose atsiminimuose 
jis priskaičiavo keturius me-|— dar didesni trūkumai.
tus? Jis vi* kartoja, kaip ta] ;Bus daugiau)
sugedusi graimd^11^ plokštelė,! -------—

g A A.
THOMAS S. JANULIS

Buyff Uuifn Federal Sąvmos Association pirmininkas.

Gyy, Bridgeport© anylinkėįe, Chicago, Illinois.

Mirę WT7 » gegužės 1 d., 1-30 vąl. popiet, sulaukęs senatvės. 
Gimęs Lięhivoj^, Seinų ap*kr. Veisėjų par., Laivogalių km.

Amerikoje įžgyveno 75 metus.

Paliko nuliūdę: žmona Frances, duktė Ann Ankers,, žentas Albert, 
sūnus John marti Laura, 5 anūkai — dr. James Aukers jo žmona Dia
ne, Robert Aukers, jo žmona Marie Anne; Thomas ir Judy Janulis; 
du proanūkai — Steven ir Jennifer Aukers; brolio sūnus Pranas Ja
nulis; jo žmona Jadzė ir kiti giminės; draugai bei pažįstami.
t Velionis buvo tėvas mirusių Jannie Janulis ir Angeline Gregg,

Priklausė Bridgeport© Lietuvių Namų Savininku Draugijai.
Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 So. Litua- 

nica Avė. ,
Gėlių prašoma nesiųsti.
Ketvirtadienį, gegužės 5 dieną 8:30 vai. ryto bus lydimas iš kop-« 

lyčios į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią o po gedulingų pamaldų bus lai
dojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. THOMO S, JANULIO giminės,, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

. Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, sūnus, giminės.

Laidotuvių direktorius Jurgis F. Rudminas. Tel, 927-1138,

WALTER BARTKUS
Gyv. Brigton Parke. Pirmojo Pasaulinio karo veteranas.

Mirė 1977 m. balandžio 30 (L, 8:30 vai. vak., sulaukęs 87 metų 
amžiaus, Gimęs Lietuvoje, Kėdainių apskr.

Amerikoje išgyveno daugelį metų..
Paliko miliūdę: žmona Eleonor, pagal tėvus Utiteą duktė Ire

ne Jankis, 2 anūkės — Janice Pierhaį jos vyras Lee ir Judith Jan
kus, 2 proanūkės — Laura ir Jennifer, 2 brokai — Anthony Bart

okus, jo žmona Heleą. gyv. Califomijoį, ir Frank Bartkus, jo žmo
na, Anne, sesuo Mary Sutkauskas. švogeris Anthony Utites, švoger- 
ka Mary Jacubs ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Velionis buvo Dariaus - Girėno Amerikos Legiono Posto No. 
27J. narys. ’|į. , . v - i-

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4330 S. California 
Avenue.

Trečiadienį, gegužės 4 dieną, 9:00 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios i Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojamas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

-c Visi a. a. WALTER BARTKUS giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Žmona, duktė, anūkės, proanūkės, broliai, sesuo, giminės*

Laidotuvių direktoriai Dovydas Gaidas ir Geraldas Daimid. 
TeL 523-0440

AN,TANAS SIMONAS RĖKLAITIS
Generalinio štabo pulkininkas
Gyv. 6138 South Artesian St.

Staigiai mirė 1977 m. balandžio :>0 d., 6:00 vai. vak., sulaukęs 79 me
tų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Alytuje.

Amerikoje išgyveno 28 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus .Vytautas, marti Rima, duktė Vida, anūkai— 

Daina, Vida, Elena ir Povilas, sesuo Elena Reklaitytė, pusseserė Irena 
Gustaitienė su šeima, pusbrolis kun. Jonas Borevičius ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Vietoje gėlių, aukoti Lietuvių Fondui.
Priklausė LVS Ramovei, Lietuvių Bendruomenei, Dzūkų Dragijai 

ir Lietuvių Fondui.
Kūnas bus pašarvotas antradienį, 1:00 vai. p. p. Petkaus-Marųucttc 

koplyčioje, 2533 West 71st Street.

Atsisveikinimas Imis trečiadieni. 7:30. vai. vak. koplyčioje.

Ketvirtadienį, gegužės 5 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš 
lyčios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
maldų bus laidojamus šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. ANTANO RĖKLAIČIO giminės, draugai ir pažįstami
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimu.

• Nuliūdę lieka:

■ Sūrus, marti, duktė, anūkai, sesuo, giminės.

Laidotuvių direktorius pooald A. Petkus. Tel. 476-2315.

pa-

nuo-

4AAAMAWVWŲUVVWWAAMAMiVWVVUWVVVVŲVWVVVWVVWVW
ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Turėdami didĮ Kunigą Dievo namams, artinkime* tikra širdimi, 

pilnu tikėjimu", — Ebr. 10:21, 22.
Kuomet Dievo vaikeliai nori artintis pas jį ir būti jam patinkamais, jie 

turi turėti nesuteptą sąžinę, kad galėtų sakyti: aš darau visa norėdamas pa
mėgti Viešpačiui, o taip pat stengiuos pamėgti geram ir teisingam žmogui 
Neužmirškime, kad tas, kuris pradėjo mumyse gerąjį prirengimo darbą, nie
kados nesikeičia; jei mes pilnai tikime į Jėzaus padarytąjį permaldavimą už 
mūsų nuodėmes, atnaujindami savo pasišventimą ir laikydami savo auką ant 
altoriaus, nedarydami kas mums patiems patinka, bet kas patinka Dievui, tai 
žinokime, kad pabaigę savo žemišką kelionę, mes įeisime į amžinąjį mūsų 
Viešpaties karalystę ir išgirsime jo pagyrimo žodžius: “Gerai darei, gerasis 
ir ištikimasis tarne”

VlU žino, kad mirti* yri Iv paliečia kUkvteną. Bot kur yra 
rvsioil? j t< klausim* anako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausit* 
A««'nokamai. Rašykite; . _

F, ZAVIST, 3715 WEST 66th S^RMET, CHICAGO, ILU 60629
IV. RAITO TYRINĖTOJAI

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE.

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

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4805-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

T£VAS IR SONUS

2533 W. 71st Street
Telef.; GRovehill 6-2345-S

Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE: TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL 
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

NARIAI: į .

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
- TUMAS IK LAURYNAS LaBANAUSKAS

3307 So. LITUAMCA AVENUE. Phone: YArds 7-3461

BUTKUS - VASAITIS
144v So. 60th Ave^ Cicero, ill. Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET fU-publ'c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667S
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, DL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArd* 7-1 Jll
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(Tęsinys)
Tikra to žodžio prasme, slap- kas... Bet dabar ir turi. 0 aš jai 
„ - tariau: Kleinaitį iki šiol pažino->

jau iš trijų pusių, dabar pažįs-!
... -------- ------ — tu visas keturias ir puikus ,

kyklos vedėjas nežino. Pareigos melagis.

tas būrelis renkasi viešai mo
kykloje. Diskutuoja apie prof, 
sąjungas. Būrelio vadas mo-

Baigai noriu prašyti nevadin
ti brolio lietuvio šarlatanu, vel
nio apsėstu melagium, chuliga
nu, latru, durnium, kvailiu, be
pročiu. Mokytojo leksikone, ma
no manymu, tie “perlai” neturė
tu turėti vietos. Lietuva nuo tu 
perlų nebus laisva.

Kazys Bagdonas
Išvada

Multiplikavau Draugo “Tiro-

žmogus. Tamstą Berentas su
ėmė už vadovavimą Vyčiams. Aš 
tik iš "Tironų Naguose” sužinau 
tokią organizaciją egzistavus.

Berentas •_
— Mes žinome, kad Palango

je veikia slapta organizacija Vy
čiai. Tamsta esi jos vadas. Tuoj 
atnešk organizacijosn ariu sąra
šus, visą pas save esamą medžia
gą, liečiančią šią organizaciją ir 
savo ginklą.

O vis tik tamsta drįsti tvirtin-1 nu Naguose” ir perdaviau 2 ad- 
I vokatam susipažinti. Gavau at
sakymą: surasti bent vieną iš 
aprašytųjų,t ada reikalas bus 
teisiniai sutvarkytas. Žmona va
žiuoja šiais metais Lietuvon, pa
sistengs surasti, kas reikalinga. 
Tada Kiemaitis savo išmintį pa
teikti galės teisėjui.

Advokatai tvirtina, kad už 
šmeižtą galėsiu prašyti daug pi
nigo. . Jei prašysiu, tai sau pra
turtinti nepaliksiu. 'Vieną dalį 
skirsiu, kas Įrodys matęs mane 
Palangoje vaikštant su “Tironu

ti:
— Ar nebus čia tos grupės, 

(kurios grupės?) kurios “va
das” net vardo nežino, steigėjo 
darbas.

Mano žmona, išbuvusi Sibire 
septyniolika su puse metų skai
tė “Tironų Naguose” iki pirmo 
apkaltinimo man. Po šio atsilie-

> X

— šito šlamšto daugiau ne
skaitysiu. O tau tai ir gerai. 
Kiemaitis puikus lietuvis. Pui
kus mokytojas, puikus darbinin-

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
SPECIALUS VAJUS '

• šio vajaus sąlygomis gali
ma apsidrausti tik Class V-2 — 
tai yra viso amžiaus apdrauda, 
kuriai mokesčiai mokami per 
20 metų. Apraudos dydis — 
$2,000 arba 81,000.

•Apsidrausti gali visi nuo 1 
iki 70 metų amžiaus.

• Sveikatos patikrinti nerei
kia-

8 šio vajaus metu apsidraudė 
gauna 45% nuolaidą nuo pir
mųjų metu mokesčių ir 10% 
nuolaida nuo sekančiu 19-kos 
metų mokėjimų.

• Po trijų metų garantuoja
ma paliudymų piniginė vertė 
(Cash Surrender Value) ir ap
mokėta apdrauda (Paid up va
lue).

® šia apdrauda turi teisę pa
sinaudoti SLA nariai, jų šei
mos, taip pat ir jų prieteliai — 
lietuvių draugai.

• Norint apsidrausti, reikią - 
kreiptis į bet kurios kuopos Fi
nansų sekretorių arba organi
zatorių telefonu ar laišku. Jis

jums duos užpildyti ir pasira
šyti Non-Medical pareiškimą 
taip pat sumokėti- mėnesinius 
arba metinius mokesčius.

• Įsirašyti Į SLA yra dabar 
geriausias laikas, nes Specia
lusis vajus tęsis tik 6 mėnesius 
ir specialūs pasiūlymai nebus 
pakartoti, todėl jais pasinaudo
kite dabar.

• Mums reikia didesnės gyvy
bės apdraudos, 
brangsta.

8 Apdrauda 
nuo sekančio
sios dienos, kai SLA Centras 
jūsų aplikaciją bus aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mėne
sinius arba metinius mokes
čius

• Jei Finansų sekretoriaus ar
ba organizatorius adreso netu
rite ir jei jūsų artimoje aplin
koje SLA kuopos nėra, prašo
ma kreiptis į SLA sekretorę:

MRs. G. MEILIŪNAS
307 W. 30 Street

New York, N. Y. 10001

kadangi viskas

pradės galioti 
mėnesio pirmo-

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS Eemet suėjo 30 artų. Minint tą sukakti, lerblint pintoje 
Amęrtkos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos ptanfl- 
aua ir atliekant būtinas pareigu siržinara lietuvybės išlikimui skel
biamu Naujienų platinimo rajui.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų Jletirrlw laisvę, 
neidamoa ir nesldėdaiaos i sandėrius su okupantais tr ju Įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visu lietuv’ų demokratines grupes, ju bendru Institu- 
djtt ir remia visų lietuvių bendruosius darbui bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą žials pasimetimo, reto
rikos Ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltai, gerose draugijose girti Naujie
nas yrs mada. Lai ta mada tampa j u prenumeruoti

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
delbdama platinimo vajų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
„-pandos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesMM.
KMNUOJA: Chicago). Ir Kanado). metami — $30.00, puMl nwtg — 314-00, 

trims min. — $830, vlanam min. $3.00. Kitos. JAV vlatoi* metams 
— $26.00, pv«a| metų — $14.00, vienam min. —- $230. Užsieniuo
se —’ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamaL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted SL 

Chicago, HL 60608

P| Siunčiu dol. Naujienų prenumeratai. Jubiliejinio

[ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių jsipereigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

Kanklininkas

Naguose” paminėtais asmeni- Gale Kazlauskaitė, Audra Kubi- 
mis. Kitą dalį skirsiu tam, ku- liūtė, Rita Kiąfcikevičiūtė, Kiu
ris Įrodys, kad aš 1942 metų'stina Kirraitė, ( riesta Macijūnai 
birželio pabaigoje ar liepos pra-ltė, Dana Račiūnaitė, Birutė Ta- 
džioje lankiausi pas Kleinaitį- Ir mulynaitė, Toni Auškalnytė, Ja- 
paskutinę dali, kuris Įrodys kad; nė Geštautaitė. Lina Paškevičiū- 
vyčių plakatas galėjo būti išlai
kytas 4 metus ir kaž kokia buvo 
relikvija?

Nebandykite meluoti. Turi.sa
vo rankose reikalingus dokumen
tus, ką veikiau ir kur buvau tuo 
metu. Bagdonas

(Pabaiga)

— Vytautas Bilitavičius iš Ga 
ge Parko apylinkės gavo Ameri
kos pilietybę.
— David Dausinas gavo St. Ri

ta aukšt. mokyklos stipendiją, 
skiriamą pavyzdingiems moks
le ir elgesyje mokiniams.

— Marijos aukšt. mokykla 
paskelbė garbės mokinių sąra
šą. Tarp kitų jame yra Nancy 
Giržaitytė, Sharon Gerlikaitė, 
Bernadeta Geštautaitė, Liza Gu 
delytė, Jane Yureskes, Lydija
Dudėnaitė, Gailė Ivanauskaitė, S. Kuzmas — nariu.

tė, Kristina Skiriutė, Kristina 
Slestytė, Daina Tetenytė ir Ra
mona Žygaitė.

__ Augustas Mylė ..perrinktas 
Montrealio lietuvių žvejotojo ir 
medžiotojų klulxi Nida pirmi
ninku, o vaiclybon išrinkti R. 
Žiukienė, A-- Urbonavičienė, M. 
Kasperavičienė. J. Babrauskas, 
Ajžiukas, A- Ručinskas, B. Kirs-? 
tukas, ir S. Pocauskas. Bevizi-, 
jos komisiją--sudaro A. Jurio-; 
nas, A, Kalvaitis ir Stp. Kęstai-^ 
la. Klubas dalyvauja ne tik so-J 
cialinėje, bet ir kultūrinėje bei 
politinėje vykioje, taip pat re
mia bendruosius darbus.

— V. Genčitis vadovauja To
ronto lietuvių šachmatininkų 
klubui, Klubo nariai rungtyniau 
ja bei praktikuojasi kiekvieną- 
sekmadienį Lietuvių namuose.
. .— A. Stepaitis išrinktas To
ronto lietuvių kredito koopera
tyvo “Parama” pirmininku, O. 
Delkus — vicepirm., S. Masio
nis —sekr., V. Aušrotas — ižd.,

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas soros rūšia? Įvairiu praldę.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69rh St, Chicago, 111. 60627. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted et, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto* laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai5. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio ašmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprasyrrM, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 9o psL $1.50: Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

M. Zoičenko. SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 19$ pusi., kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONĖ f ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intunisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu rtfliumi.

Prof. P. Pakarkllt, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apir prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vinca* lamaltf*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES TARAITĖJE. 
84 pat Kaina $1-50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 Se. HALSTED ST., CHICAGO, tLU

rHIlankant darbo valandomi* arba užsakant paltu (r pridedant 
čok| ar pinigini perlaidu

> — Amnesty International 34- 
ta grupė parašė laišką New Yor 
ko kongresmanui Eduardui I. 
Kwh apie Mordavijos koncent
racijos stovykloje esančią Nijo
lę Sadūnaitę, jos bylos aplin
kybes su prašymu kreiptis į ati
tinkamas sovietų institucijas be' 
asmenis dėl jos amnestijos. Kon 

| greso atst. E. I. Koch gavo leį- 
Įdimą kalbėti tuo reikalu kong
rese 10 min. Jis tą laiką pilnai 
išnaudojo, nušviesdamas Lietu
vos okupaciją, atpasakodamas 
Lazaro M. Pistrako iš Amnesty 
International laiško turinį ir rei 
kalą kovoti už pagrindines žino 
gaus teises, taip pat veikti prieš 
Stalino sistemos liekanas. Jo kai 
ha atspausdinta Kongreso Re
kordų leidinyje. Chicagos Lie
tuvių Moterų klubas renka pa
rašus peticijai už N. Sadūnaitės 
išlaisvinimą. Peticijas su para
šais reikia grąžinti iki geg. 25 d.

— Marijos ir Inž. Antano J. 
Rudžių išlaikomas ir transliuo
jamas Lietuvių Radijo Foru
mas, po devynių metų sėkmin
gos veiklos ir visiems naudingo 
darbo, praeitą sekmadienį turė
jo paskutinę transliaciją per 
WXRT stotį iš nuosavos, labai 
gerai įrengtos, studijos. Dauge
lis AM iy FM radijo stočių grįž
tant į klasikinės ir pramoginės 
muzikos programas, atsiranda 
bent tuzinu metų atsitikusių 
klausytojų, kurie tebemėgsta 
vadinamą rock and roll bemelo- 
dinę muziką. Tokiems klausy
tojams ši stotis yra pasiryžusi 
pataikauti ir panaikina visas ki
tas bei kitokias programas. Ma 
noma, kad M. ir A. Rudžiai,, ar
tėjant rudeniui, transliuos visų 
oamėgtas Forumo programas 
iš kitos ĘM bangų stoties.

♦ Ne žemės derlingumų, ne 
drabužių skirtingumu, ne šalies 
gražumu, ne miestų ir pilių tvir
tumu gyvuoja tautos, bet dau
giausia išlaikydamos ir varto-' 
dainos savo kalbą, kuri didina ir 
išlaiko bendrumą, santaiką ir 
jrolišką meilę. Kalba yra mei
lės ryšys, vienybės motina, pi- 
ie'tiškumo tėvas, valstybės sar
gas. (Mikalojus Daukša)

DOVANŲ PREKĖS BET KU- 
' ičIAI PROGAI — kristalas, por- 
celanas, sidabras, gintaras, auk
so papuošalai ir brangenybės. 
Didelis 14 ir 18 kt._aukso gran
dinėlių pasirinkimas. TERRA 
atidarą kasdien iki 5 vai., pirm., 

ir ketv. iki 8 vai. vak. šventadie
niais uždaryta. Adresas—Terra, 
3235-37 W. 63 St., Chicago, Ill., 
tel. 434-4660.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

REIKALINGA ateinanti moteris pri
žiūrėti maža vaiką dienomis nuo pir
madienio iki penktadienio.

Tel. 424-5597

AR JAU i’ASIDARETE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
cnyga

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
inygos kaina $3.. Su legališko- 
uis formomis — S3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
{aisled St., Chicago IIL 60608.

X Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . ..

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti

Namai, Žemė. — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR. SALE

“ ” " k- - -----------
Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREJFHS l

PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

ŠEŠIŲ apartmentų puikus mūrinis. 
Arti Sv. Kryžiaus ligoninės. 517.000 
pajamų.

ERDVŪS mūro bungalow. 3 miega
mieji ir valgomasis. Arti mūsų raštinės.

3 BUTAI ir biznis, gera transpor- 
tacija, arti bažnyčios.

TAVERNA ir 6 kambarių butas vir
šuje. Reikia greit parduoti. Duokite 
pasiūlymus.

2 BUTŲ medinis. $12,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

JŪSŲ GEROVEI)

6 KAMBARIU tvirta mūrinė rezi
dencija prieš parką..Labai dideli kam
bariai. I'4 vonios, $26,000.

2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzje. 
Virš $5.500 lengvų pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks įmokėti $7,000.

2 BUTŲ gražus mūras Marquette 
, Parke. Du atskiri šildymai gazu, įreng
tas beismantas, garažas. $32000

17 M. DIDĖT JS 2 aukštų mūras Ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Marquette Parke. $38,000.

PLATUS LOTAS arti Sv. Kryžiam 
ligoninės Pigus.

3 GRAŽŪS BUTAI IR BIZNIS. 2 
aukštų mūras, gazu šildomas. Garažas, 
platus sklypas, arti parko. $40,000. 
$40,000.TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI

Namai pardavimui:

MARQUETTE PARKE 4 miegamų 
mūrinis, arti bažnyčios, mokyklos. 2 
mašinų garažas. Nebrangus.

6 MIEGAMŲ mūrinė rezidencija su 
valgomu. 2 masinu mūrinis garažas. 
ApyL 66 ir Mozart. ‘
1^ AUKŠTO mūrinis. 5% kamb. 

apačioj. 4^ kamb.-viršuj. Įrengtas rū
sys. Mūrinis garažas. 62 ir Kolin.

8 MODERNŪS butai — labai gerai 
išlaikytas namas. Visi butai po 4 kamb. 
Prie 55 ir Kedzie.

BRIGHTON PARKO pyl. geras in
vestavimas. 3 mūriniai namai po 2 
butus $20.0000 kiekvenas. Pardavėjas 
pageidauja parduoti visus namus vie
nam pirkėjui.

60 AKRŲ farma j pietų vakarus nuo 
Lemonto. Galimybė išdalyti sklypais. 
Kaina $5,500 už akrų.

BUDRAITIS REALTY
. Įvairi apdrauda — INSURANCE • 
BUTU NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC

A famous name in Southern Buildinc

Regional Office Cameo Tower Build 
ing

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES
Lithuanian Representative ♦

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava.
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

Didžiauaias kailių 
pasirinkimas

pta vieninteli

677-84Sf

185 North Wabtsh Areno* 
2nd Floor Oucąąo, DL 50601

Chicago je —

N3RMANA

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

TeL 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago^ miesto leidimą, I 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga-1 
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559
_ - ■ ■■ --

TAISAU NAMUS
Telefonuoti: 

476-7727 arba 523-9367

_  t

NAMŲ REMONTAS
DIRBU VISOKIUS DARBUS:
DURIS. LANGUS.; LAIPTUS.

PORČIUS IR PAKELIU,
JEIGU REIKALINGA.
KAINA NEBRANGI.

Tel. RE 7-3687. Chicago. IL. 
šaukti vakarais MIKAS M.

DĖMESIO
52—«0 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
.lability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
52S-8775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublie 7-1941

263-582Č 
(įstaigos) ir * V

BEST THINGS IN UFE
tail Frank Zapoli* 

noa’/a w.ystti st 
GA 4-8654

Stale Farm Ule Insurance Company

įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

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

4 — NAUJUMO*, CMICAVO «, Tuesday, Mas 3, 1977 |
I > 9

M. 8 I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pn- . 
žyma i ir kitokį blankai 

r ............. ...

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Ave., Hot Spring*, Ark. 

Albertas Ir Kastutė Rožėnal, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo

si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tai 
501-623-9814.

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. Kasulaičio angliškų 
knygą “Lithuanian Christian 
Democracy”. 244 psl., minkšti 
viršeliai, $4.00. Persiuntimas 
paštu kainuoja dar 50 centų. 
Knygoje yra daug geros lietu
viškos visuomeninio gyvenimo 
informacijos.

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
DRAUGAS IR BIČIULIS 

LIETUVIO


