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\gen. Jeanmaire,. būdamas, švęi-, 
. carų j šienų apsaugų. viršininkas, 
ištisą dešimtmetį- teikė sovietų 
diplomatams žinias apie visus 
šveicarų ’ štabo patvarkymus 
kraštui ginti;-- -p

v /Žinias jis teikęs, sovietų, pik. 
Vaisly Denisenko,-kuris ilgą lai
ką. buvo sovietų karo atstovas 
Berne.’

i ' ' < A.- ?Generolas prisipažino,

' KVAILAS ŠVEICARŲ GENEROLAS
GAVO 18 METU KALĖJIMO
Andropovo čekistai leido žurnalistui 
Robert C. Toth išvažiuoti iš Rusijos

LAUSANNE, Šveicarija. — Šveicarijos karo teismas, išna
grinėjęs. gen. Jean Louis Jeanmaire bylą, paskyrė jam 18 metų 

: kalėjimo^satėmė- generolo ir kitus laipsnius ir išmetė iš šveicarų 
kariuomenės. i.1 , ...j..-

Teismo metu paaiškėjo, - kad Pradžioje jis-norėjo padaryti 
plačius pareiškimus. britų spau
dai, bet Vėliau nutarė, grįžti, na
mo ir parašyti seriją straipsnių 
apie" sovietų’ čdiištų kabinėji- 
mąsi prie Amerikos ’ žurnalistų.

Norėjo patirti apie
žinių šaltinius t

.. .-Pradžioje.. jis .buvo .susidaręs 
Įspūdį, kad sovietų' čekistai-no
ri panaudoti jo parodymus" so
vietų - gydytojams inkriminuo- 
.tl, žtarnaĮistąs /Toth yra pa
rašęs visą eilę straipsnių Los 
Angeles laikrašiams apie sovie
tų psichiatrines • ligonines. Sa
vo išvadas jis- rėmė pačių sovie
tų valžios. atstovų paskelbtomis 
žiniomis. , ; ; • .V ,

. .. čekistai-jį Įtikino,, kad jie ga- 
li.sudaryti, bįiabetkuriąm^ųž- 
sionio žurnalistui iri uždaryti j j

Gen.■?Jeanmaire teismui pri- 
.sipažino, kad jis- pats nežino ir 
nesupranta, kaip jis galėjęs įsi
velti į tokią nelemtą šnipinėjimo 
bylą. Jis daugiau negu dešimt
metis teikęs sovietų kari) atšto- 

x jvui svarbius štabo dokumfentų 
nuorašus,megaudatinfe^lcie -at-- 

ĄyįSm^ca^ iš sorietų . valdž
. Jis pateko į nelemtas pifiKėš,! ...... .. .. ...........
besikalbėdamas -su sovietų pulk.. ilgiems, metams. JAV ąmbasa- 
Denisenko. Jis norijęs , įrody
ti so vietų Jtaro atstpy iii, kad švei 
carų kariuomenė yra ' geriau or
ganizuotą, turi Ąikslėsnių’- žinių, 
ir veiklesnė; negu^sovietinė.

5 * J. ’: -L'. \ dL ■*' • ; -

Kad galėtų įrodyti savo pažiū-. 
ros- tikrumą, jis 
tuo.nSetu patį nauję&S^^B^r-; 
kymą krašto sienai ginančiom 
jėgom. < ’ -

. f; . ’'. L/;,-. ' ..A , s?

.Nepajėgė iš sovietų tinklo ( 
i atsipalaiduoti

. Paprasti ginčai privertė neat
sargų generolą, padaryti pirmą 
žingsnį, bet jis vėliau nežinojo, 
kaip išsikapstyti iš šios nelem
tos padėties.

Jis pripažįsta,1 kad pulk. De
nisenko buvo nepaprastai gabus 
šnipas, kiekvieną kartą išras
damas vis naujus argumentus 
kitiems dekumentas išgauti. Vė
liau jis jau žinojo, kad reikalas 
susipynė, bet jis neturėjo drą
sos pasakyti savo viršininkams 
ir bendromis - jėgomis ieškoti 
būdo atsikratyti priklaus sovie
tų pulkininko.

67 metų amžiaus generolas 
privalės kalėti iki mirties, nes 
šveicarų įstatymai gana griežti.

žurnalistas Toth išskrido
/, iš Maskvos

MASKVAį Rusija. — Ketvir
tadienio naktį Andropovo čekis
tai baigė paskutinį Los An gė
lės žurnalisto Robert C. Toth 
tardymą, pasakė, kad jis jiems 
daugiau nebereikalingas ir ga
lįs išvykti, o pienktądienį jis jau 
išskrido j Angliją. Kartu su 
juo Londonan išskrido ir jo 
žmęna.

da jteike sovietų Vhldžįąi protes
tu dėl<čėįęįstų-tardymų. <■

Ispanijos socialistai 
žadagiėžtąopozicija
' MADRID AS. Socialistų

opozicijos vadas Felipe Gonza
les penktadienį, apkaltino vyriau
sybę-falsifikavus pirmuosius po 
41 metų rinkimus ir įspėjo mi- 
ništerį pirmininką Adolfo Su
arez, kad socialistų partija bus 
jam stiprus priešas parlamente.

Felipe .Gonzales, kurio rinki
minėje platformoje buvo reika
lavimas, amerikiečių bazes iš 
Ispanijos pašalinti, prižadėjo, 
kad jo Socialistų Darbininkų 
partija naujai išrinktame 350 
kėdžių parlamente vadovaus 
“kairiasparniai” opozicijai, nes 
ta partija laimėjo 118 atstovų. 
Suarezo Demokratinė Centro 
.Unija gavo 166 vietas parlamen-

KONGRESAS PASKYRĖ DAUGTAU, NEGU 
PREZIDENTAS JIMMY CARTER PRAŠĖ

Notare Sumažinti generolų ir admirolų -»■ 
skaičių, pddauginti specialistų

WASHINGTON, D. C. - Praeito penktadienio popietę se
nato ir atstovų rūmų komitetai susitarė dėl krašto apsaugai rei
kalingų sumų. Atstovų rūmai buvo nutarę vienodą sum:j|^3irti 
ginklams ir naujiems kariškiems tyrinėjimams, o senato’suma 
buvo dar kitokia.’? Pasitarime skirtumai buvo išlyginti ir sutarta 
krašto apsaugos reikalams skirti 36.1 bilijonus dolerių. Abiejų 
rūmų nutarimas eis i Baltuosius Rūmus, kad prezidentas, pasira
šytų. “...-v '• i

ORAS
Vėjas, lietus ,
Saulė-Ūki 5:15. lėidliisi S .31

' • A * 1

Korėjos/ kyšininkas ’ vengia 1 
. t’-v-.y G.liudyti

WĄSHJJfGTONAS. 
singumo departamentui nesise
kė prikalbėti Pietinės Korėjos 
mėklerj (lobyist) Tongsun park 
grįžti ’ į Jungtines Valstybes ir 
paliudyti apie tariamus kyšius,! 
Parko ir jo-kompanionų duotus 
J A V. . kongręsTnąnams. . General 
prokuratūrai, nepaisant-‘.visų pa
stangų”, nepaisant jč prižadėto 
imuniteto, mepayyko; Parką, per
kalbėti. J .

Ginčas dėt gazolino mokėšeip

.. Chicagos -prtemiesči ų RTA. <Įi^ 
rektbriams,<kdtinant, ? kad.>CbK 
cagos _CTA.;dirfcktpria'i:i atsisako 
derėtis,, derybos. dėk. mokesčio, 
nuo gazolino Įklimpo,, bet Chiėą- 
gos direktorius Nicholas Bosen 
prižadėjo, kad miesto direkto
riai savo; pasiūlymus • pateiks 
pirmadieni. Yra ieškoma būdų,, 
kaip, iš vengti $56 milijonų de
ficito 1978. fiskaliniais metais, 
kurie prasideda .nuo ateinančio 
liepos mėn. t dienos. ^,

y, - M-..,,.-.
30 dietų įkarščiui ataušinti

Vyrai.arba ’ mbtėryš, kuriuos 
žmonęš ar . vyrai sumuša 'ar ap- 
muša, galės per teismą gauti 
atostogų, kad mušeika 30 diėntĮ’ 
turės apleisti namus ir atsivė
dinti. .^Nukentėjusioji pOros pu
sė turės teismui ‘pateikti ąkun-:- ......
dą, policijos pareigūną patįkrin- pasirašė laišką, reikalaudami; 
tą. įTokf biliaųs projektą patei
kė Rėpi Ąlan breimar‘'(D.; Sko- 
kie),. ‘'J'.:

Pavogta $116,000 su visa spinta
CHICAGO. — {Iš 100 aukštų 

dangoraižio John Hancock Cen- 
tefc .‘praeitos savaitės* ketvirta
dienį dingo $115,000 pinigų sų; 
yįsa spinta. EkzekuAyvės. gru
pės prezidentas Thomas Spank, 
43 pranešė policijai,- kad vagys
tę, jis pastebėjęs, kai grįžęs iš 
atostogų Europoje. Spinta su 
pinigais stovėjusi jo ofise.,.... . J !
Illinojus nemokės už “geiįvės”

’’abortus \ J
SPRINGFIELD, lili. L penato 

teisių’ komitetas vienbalsiai nu
tarė priimti-bilių, kuriuo ųžd'rau' 
džiama valstijai apmokėti už 
abortus moterims,,gyvenančioms 
iš Gerovės (Welfare), išskiriant 
operaciją, reikalingą gimdyvės 
gyvybei gelbėti. Oponentai su
kilo, kąd, bilįųs prieškonstituti- 
Aiiš, prieš: lygias ■ moterims tei
ses, bet biliaus .autorius atsa
kė, kad filius tik užtikrins, kad 
valdžia neturėtu apmokėti žu- 
dymus, finansuodama abortus. . . ■./ -. .j. < ,.»».r. . j

Nukentėjusios 4eisė.-Į
kompensaciją ; . 

kad policija ir ligoninės praneštų 
cuit) ir pagalbinių (assaciate) 
nukentėjusiems nuo kriminalo, 
jos turi teisę gauti kompensaci-

. i Japonijos tTMesUi parkuose vaikai turi progos papenėti parkuose 
žolę: graužiančias stirnas ir kitokius galvijus.

Pietų Afrikoje 
sužeidė11 juodžių

— Soweto valdžiajuodžiai norė
jo paminėti viėnerių metų su-, 
kaktį, kuri buvo gana žiauriai 
numalšinta. Grupe^Soweto juo
džių pareikalavę atiduoti jiems 
valstybės valdžią ir leisti sava-

Laiko kalėjime, už . Kartuvės tebelaukia 
darbininkų gynimą j

Trys Gdansko; Bernardo Roa. buvo 1920/rn^ 
(Dancigo)' politechnikos instil' tais nuteisti:.pakarti,’ bet pabėgo 
tuto! ?-studentai - pradėjo bado 
streiką, protestuodami, kad ko
munistų režimas laiko kalėjime 
Lenkijos darbininkus ir intelek
tualus? Lenkų disidentųj žinio
mis, ;33 Wroclawo (Breslau) ųni- 
-versiteto profesoriai ir lektoriai.

paleisti tebekalinamus Darbinin- 
kų Gynimo komiteto narius. Ba-; 
daujantieji studentai pasilieka 
savo dormitorijos patalpose nuo 
praėjusia trečiadienio, priimda
mi tik vandens.

Valdžia nemokės už abortus

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmai penktadienį nubalsa
vo uždrausti iš federalinių fon
dą apmokėti už abortus, taip 
pat nubalsavo suvaržyti valdžios 
autoritetą teigiamai dalyvauti 
programose atlyginimo už pra
eities bylas dėI-diskriminacijoš, 'tinę Asmarą

iš Cook apskrities kalėjimo Chį- 
cagoje ir iki šiol niekas nęsušė- 
kė jų nė pėdsako“. Nors. mirties 
bausmės įstatymo veikimą, vė
liau sustabdžius, ; jų pakorimas, 
būtų buvęs;teismo pakeistas Tra- 
lėjimo bausme, bet pasirodo, 
•kol teisiškai nepakeista, top f or- 
maliai' nepakeista, O’Connor ir 
Roa per daugiau kaip 50'metų 
teismų knygose tebefigurnoja 
kaip kandidatai į' pakaruoklius.

Išbraukti bus tik tuomet, kai 
bus patikrinta, kad nebegyvena.

' -, -------------- : , Į į’

Partizanai laisvina
Eritrėjos sostinę:.

KAIRO, Egiptas. — Eritrėjos 
Liaudies- Išlaisvinimo ..• Fronto 
partizanai apgulė Etiopijos šiau 
rinės provincijos Eritrėjos sos-

’prieš moteris ir mažumas.

i Prezidentas J. Carteris prašė? 
žymiai mažesnės . sumos. Kon
gresas paskyrė 27G milijonų do
lerių daugiau, negu prezidentas 
prašė. Kongreso atstovai- pridė
jo pastabą, kad yra pasiryžę 
skirti dar didesnes. sumcž, jei
gu prezidentui atrodytų, kad ga
li; būti toks gyvas reikalas. ,

Kongreso atstovai žino, kad 
JAV veda- pasitarimus sų SWię- • 
tų valdžia strateginiams gink-

rankiškal tvarkyti visus Soweto lams aptarti ir kontroliuoti. Iki 
reikalus.. . Tokiamr reikalavimui šio meto, nieko iš tų pasitarimų 
pasipriešino Pietų Afrikos vy- neišėjo. Prezidentas Carter spe- 
riausybėj, įsakė pądėti giriklus ir, cialiai-pasiuntė į Maskvą sekre

torių, Cyrus R. Vance, kad gale-, 
tųi išsiaiškinti visą ginklavimo- 
siddausHną ir. nemestų Jbeteika->.. 
tingai didelių sumų žmonių nai
kinimo priemonėms. Brežnevas 
išklausė sekretoriaus pasiūly
mus,.o vėliau juos išdižiai. atme
tė. JAV manė, kad sovietų val
džia apsvarstys klausimą ir už 
poros mėnesių kitaip kalbės, bet 
Ženevoje sekretorius Vance bu
vo susitikęs su sovietų užsienio 
reikalų ministęriu Gromyka, bet 
'ir šiame pasitarime nieko ne
įgalėjo susitarti. Tada preziden
tas /Carteris prižadėjo .prašyti 

. .didesnių . sumų -.naujiems gink-

prisilaikyti nustatytų taisyklių 
krašto reikalams tvarkyti. Su-

jaunuolių cgrupei -teko susidur
ti- su’ policija, kuri liepė atiduo
ti -ginklus. Policįjai teko: nau
doti’ašarines dujas, kad nugink
luotų kovojančių juodžių: par-, 
tizanus. Policija sužeidė . 11 
ginkluoti! juTklriųiirjšp-daugelio 
atėmė ginklus.

Brežnevas aiškinasi

torių. Cyrus R. Vance, kad galė-.

Angola nenori 
. komunistų 

LISABONA, Portugalijai^
Svarbiausiojk"\anti-komunistų 
partizanų grupė Angoloje pa
reiškė, kad sudaroma sąjunga 
su marksistų disidentais ir Tci- 
tokiaiš prieš valdžią nusista
čiusiais partizanais,1 kad galėtų 
greičiau nuversti Kubos ir So
vietų remiamą prezidento Agos
tino Neto valdžią.

Tautinės Sąjungos Pilnai An
golos NepriklSusomybei iškovo
ti '(UNITĄ) atstovo pranešimu, (ją valstybės, padėtas į len-
Londone, Paryžiuj ir Lisabonoje Ityną po to, kai Senatas nepajėgė 
vyksta derybos su atstovais di- {susitarti dėl būdo, kaip bausmes 
sidenty, Vurie prieš tris savai
tes bandė nuversti Neto valdžią, 
bet nepasisekė.

už nusikaltimus padidinti-, 10 
nuošimčiais - toms - 
joms apmokėti; ’.,

Ghieago gauna -daugiau teisių

Senato ketvirtadieni priimtu 
biliu, Chicagai padaugins ma
žiausia 12 naujų apylinkių (cir- 
cut) ir pagalbinių (associate) 
teisėjų.

Viduriniu.. Rytų žinių agentū
ra praneša, kad Eritrėjos parti
zanai paėmė didelius kitokius 
ginklų-, priklaususių Etiopi
jos kariuomjenei. Tie- partizanai 
yra’vienos iš trijų sukilėlių gru
pių, kurios jau-nuo 1961 metų 
kovoja dėl Eritrėjos nepriklau
somybės nuo Etiopijos. į;

. Kodėl pavaręs ]ams-gaminti. Yra pagrindo ma- 
šalin Sovietų Sąjungos prezi- -- - - -"4 ■ ----- --
denta Podgorny, pats užėmė: jo 
vietą, Leonidas Brežnevas?penk
tadienį . pirmą kartą viešai 'aiš
kinosi, .ikaclangj a užimantį vyę 
riausią rolę valdančioje parti
joje ir atliekant globalines di
plomatines misijas, buvę jogiš
ka jam-užimti abidvi vietas.

'“Sovietų Sąjungos komunis
tų .partija kaip valdančioji par
tija, yra pasiryžusi ir pasiliks 
visais valstybinio gyvenimo pa- 
.grindipiąis klausimais politinės 
linijos sprendėja”, aiškino L 
Brežnevas ir pridūrė, kad dėlto 
partijos vadas turi būti ir vals- 
tybės.-gplya. Tuos pasiaiškini- 
rfAis jis Alave aukščiausiam So
vietui.

kompensici-;

į .i TRAUKIA* VALDŽIĄ
- TEISMAN UŽ RŪKYMĄ

WASHINGTON, D. C. — Ne
rūkančių žmonių grupė patrau
kė teisman prezidentą Jimmy 
Carterį ir šešis aukštus valsty
bės pareigūnus.

Nerūkantieji, reikalauja, kad 
prezidentas sudarytų sveikas 
sąlygas darbovietėse. Dabarti
niu metu rūkantieji užteršia 
orą ne tik įstaigose, bet kiekvie
noje viešoje vietoje.

Jeigj prezidentas nesiims 
griežtų priemonių, tai jam teks 
aiškintis aukštesniame teisme. 
Nerūkančiųjų grupė yra gerai 
organizuota pasiryžusi > išban
dyti tęismus.Ts.i.. į

Bhutto nori patikti
ISLAMABADAS. — Pakista

no ministeriš1 pirmininkas Zulfi- 
kar Ali Butto, šią savaitę pasie
kęs susitarimo su opozicija ra
miai -baigti 3 .mėnesius truku
sias politines' riaušes, pranešė 
trims keturioms dienoms jis iš
vyksta aplankyti penkias mos- 
lemu valstybes — Saudi Ara
biją, Libiją; Kuvaitą, Jungti-, 
niūs Arabų Emiratus ir Iraną. 
Jis parlamentui nieko nepasakė, 
kokiu reikalu, bet spėjama, kad 
nori patikti balsuotojams per 
būsimus rinkimus, kad jis tu
ri gerus santykius su kitų mu
sulmoniškų? valstybių .lyderiais.

O

Nikolai V. Podgomy
- .. ' ‘ J.

nyti, kad kongresas, atidžiai sek
damas -pasitarimus su rusais, 
nutarė 'skirti didesnes sumas, 
kad prezidentas galėtų .tuojau 
pradėti darbus naujų atominių 
ginklų tyrinėjimams.

, Kongresas nutarė skirti 6 bi
lijonus dolerių naujiems nar- 
laiviams statyti. Šie pinigai 
skiriami 14 naujų kovos laivų 
statybai ir penkiems pagalbi
niams laivams. Bet pati didžiau 
šioji šio biudžeto dalis eina nau
jausioms lėktuvams statyti. Nau 
jiems karo lėktuvams kongresas 
paskyrė net 12 bilijonų dolerių. 
JAV vyriausybė, žinodama so-, 
vietų naujausius karo lėktuvus, 
gali pradėti gaminti dar nau
jesnius ir ■ galingesnius, negu 
rusai turi.' ., 4 „

Kongresas • yra numatęs su
mažinti 6% . kariuomenės gene
rolų ir admirolų skaičių. Vietoj 
aukštus ląipąnjųs Turinčius ir 
dideles algas. imančių kariškių, 
kongresas yra numatęs paimti 
tarnybon daugiau specialistų, 
kurie moderniems ginklams la
biau reikalingi, negu jsakinėto- 
jai, nesi specializavę naujų gin
klų srityje, šis kongreso nu
tarimas privers Brežnevą ir ki
tus maršalus pagalvoti apie nau
jų ginklų gaminimą.

Gatves pradėjo šviesti 
15-me šimtmetyje Londono 
pjięste.



KAUNO PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA

širdies ligų, gausiai padi

vo vaikai ar kas nors kitas,

suprask tū čia Alins Kai

ptuai-
£ takeli

kairės širdies 
ten į skilvelį, 
į didžiuosius 
arterijas.

šiandien taip nėra. Mokslas 
ir Rentgeno peršvietų nuotrau 
kos atvėrę duris daugini pąs-

paeina nuo. blogų, kortozinūo- 
tų dantų, kurie turi aklus, ir. 
kiaurus pūlynius ant-dantų, ga 
lų šaknų ir dantų dantenų už-, 
nuodymo Ligos neigiamai -pa
veikia virškinimo ■ organus , ir 
širdį. - ' __ ‘ !

Seniau buvo mažiau alydos 
kreipiama į dantis, nebuvo; įro 
dymų, jog daugybės ligų prie
žastis tūno kortozinuoluose 
dantyse. Dažnai dantys būda
vo taisomi arba išraunami vien 
tik pagal odontologo nuožiū-

Dr„ F. H. Adams,..širdies li
gų specialistas Los Angeles uni 
Versite te, štai ka sako: — “Ši r- 
dies ligos prasideda/ nuo 
daug riebių valgitį,' turinčių la 
bai daŪ£ kolesierdUo, kuris su 
si formuoja kraujagyslių šiene 
Irų viduje**. ■Ą - * y .» • JĮ "V- - *- e; Daugiausia kolesterolio vai
kai gauna valgydanu '^french 
fries”, “chocolate ‘shakes”, ir 
gerdami pepsicola, 'Crowa cola 
ir kitus birgalinįus gėralus.

i širdies Ijgų tyrinėtojai, spe1 
ciaHštai, štai ką sako: — “Au
gamieji vaikai ir suaugę žmo 
nūs turėtų mažiau ‘valgyti rie
bių valgių, turinčių gausiai 
k&lestėrolio”.'< ' V *

Jie pataria valgyti šiuos mi
tybos veiksnius: vištieną, žu- 

A’į. liėšą kūdą' rtlės, varškę, 
riešutus, ženiriešūlų sviestą, 
javagrūdžių gaminius (produ- 
'kttfs) v^isitiš, dąržoves, duo- 

’■ną -ruginę, kvietinę, 'pieną be 
gričtniėš; drrbučiuš* Jf sher- 
bęrv f*’
A ĮDr? ’jc'an Mayer, inUybos vei 
kšnių tyrinėtoja, štai ką sako: 
-^'*Nū die n “vaikų dietoje yra 
per daug druskos. IŠ itiažų' die 
furvaikai valgydami tokį mais 
tą gauna kranjagyšlių. sukietė 
jihią, o vėliau nuo to paeina ir 
širdies smūgis”.

Ji rekomenduoja j diėtą |ves

•«. -Dr.t -E.i <Gonnor,. medici
nos. profesorius, -Jowa:, Vajsti- 
J&S1 universiteto  ̂ištyrę JJĮ91 
yaiko sveika tą surado, , kadį 
vaikai; turėjo 132 vmSligramo 

-kolestęrolįo ■ per 100 mililirų 
“kraujo, 40'niiiiligramų peryir- 
•šį. Vaikų amžius buvo tarpe 
6-18 rnėfų. "

AVisconsino universiteto pro 
‘fesoritis irgi tyrinėjo vaikus 
Monroe county ir jis surado,' 
kad augahtieji vaikai tūrėjo 
daug daugiau kolėsterolio krau, 
-juje negu vaikai tyrinėti Mek
sikoje. '■ f .
«. Manding, Meksikos vaikų die

gių, už tai ii- ju kraujuje buvo 
rasta visai mažžuš tiekis ko
lesterolio. '•

tikęięjl, ziiįo^zudziąi. me 
4aLj'-743.5|Ot4kstanėių aineri- 
kiečių mirė nuo širdies ligų — 
priepuolių. 25 procentais jų ga 
yo širdies smūgį lik nuo gau
saus ' papirosų rūkymo.
: Dri Daiii.e) Morn, prižjūrėto- 
jas . National Clearinghouse, 

j f-dr Smoking & Health, štai ką 
sako: Plaučių vėžiu mirtingu
mas sumažėtų 85-kis procen- 
tųs, jeigu žmonės nustotų save 
nuodiję rūkajaks. 0. širdies li-

Esant kūdikiui motinos įš- 
ciujė-treciam menęsy, jau šir
dis ptadeda darbuotis ir dar- 
buojasi be pertraukos, kol vi- 
saF jkū ji pavargsta, nusilpsta, 
ir stąjįielia pailsėti. Kaip tik 
širdis/staptelia pailsėti, tuoj ir 
visaš/kūnas pradeda — ilsėtis 
amžinai.

Širdis turi keturias kamarai 
tės: - viršutinės kamaraitės yra 
mažesnės ir vadinasi — deši
nė ir kairė auselė; apatinės 
daug didesnės ir stambesnės ir 
vadinasi — dešininis ir kairi
nis pilvelis.*

Tarp dešinės ir kairės ause
lių yra vožtuvai, kurie iš apa
čios užsidaro.

Į Širdies dešinės pusės sky
rius subėga jš viso kūno kam
pų, kampelių suterštas krau
jas, kuris būna perduotas į

senus 0 čia, brolyti, pp'stogu, pakabinta; dešros.,-;kmapidi, ski- | 
landžiai, taukinis, lašiniai, sūjdyta^šy^sta^^ą^ai ras-1 
^į/kia^imų, džiovintų grybų^ nuo. vaikų:-pa^fėptųyjtemozy | 
tųn Uo^ų (uogienės), džiovintų vaisių, kartais medaus | 

dies priepuolių padidės l-±-ką! j^y^pą nžupsdavai, os kd daugiau. — nežinau;. Katėms bu- | 
procentų. . Fyų^griežtai uždrausta peržengti švirneko Ašfenksti? van į

Chicago Board of Health pa■ * - - ’ ■ . ■ S
duoda 1976 m; šiuos skaitime 1 - V-r;
nis. Chicagoje baltveidžių.
mečių jaunuolių 14-tas procen'imti

priepuolis — smūgis.
Apskaičiuota, jog kasmet 

1.5<XXOOO-čių amerikiečių gau
na širdies priepuolius. Jų už
laikymas stacionarinėse, gy
duolės ir slaugių aptarnavi
mas, kainuoją daugiau 2-jų bi
lijonų dolerių.

Dr. V. Dellen, štai ką sako: 
“Nuo širdies ir kraujagj'slių ii 
:gų 13-tas procentas žmonių 
miršta apie 35 metų amžiaus. 
30-fas procentas apie- 45 me
tų amžiaus. 42 procentai apie 
5mkiųi metų amžiaus. 50-tas 
procentas apie' 65-kių metų 
amžiaus”. - -:

Jis sako, jog vien tik aukš
to kraujo spaudimas, koleste- 
rolis, alkoholis, apkūnizmas, 
gausus papirorų rūkymas, pa
gamina didžiumą šįędies prie
puolių, kaip pas jaunus, taip 
pat pas suaugusius 
žmones. 4 č

Sveikatos tyrimų centrų pra 
našaująma, kad 1977 metais 
žmonių mirtingumas nuo šir-

Sveikatos tyrimo centrų su sutramdo inkstus ir kitus kūno ti augalinius riebalus 
rinktos statistikų duomenys ro'brgamis, o vis labiausią!, tai 
do, jog dauguma tų negeruoju‘širdį. -

-Blogi,* pūliuojantieji- dantys
būtina, be jokio pasigailėjimo
:israujiį adant,apsaugojus nuo 
‘subikimo šn'dį,

Šiandiėn Širdies ligos yra

susiformuoja įvąįrių
niak

Tačjąu^ iiiekslįmų ; ;.Vr-™iU /priepuolio. * O’, kiek jų sirgo 
bandymai įrodė,*.:kąd;=; skram {vairiais šifdięą. sutrikimais? 
užio opos, inkstu ligos, ąrtri- To nėra žinomai
tas, reumatas prasideda •bijo ’ Gi 19// metams pranašauja 
blogų,.pūliuojančių dantų; Daž, m.a, kad žmonių mirtingumas 
nai esti, jog šitoks dantų; Ir! nuo 
dantenų apnuodijimas pūliais'dės.

ne jų. Kai v^katf^eMav^nęmensįąnižių ar- f 
iąą turi aukštą krąujp spąųdi-Jfba kai nustodavo tėvų- pasitikėjimo, Ęyi^eij. ^zrak-nca-1 
.n?^’ 0 ju°d.Yeidzių n,et ^z-^./vo. dideliu raktu raj&ą paslėpdavo vaikams nežinomi-1 
procentas. Visi tie jaunuoliaĮ 

‘bus pirmaisiais kandidatais į 
‘ širdies priepuolius.

Seniau širdies priepuoliai 
buvo ketvirtoje vietoje, b šian 
dien jie stovi pirmoje vietoje. 
Vėžio liga buvo septintoje vie, 
toje, o šiandien ji yra antroje, 
vietoje.

Kodėl taip yra? Todėl, kadf 
kasdjęninė žnrogąųs ..mijybn 
pasidarė nęniąislinga nuo su- 
koneveiktų nuodingųjų che-? 
mininų konsenų. ,r

Tiesa, cheminjai nuodingie
ji konservaį apsaugoja mitybos 
vęiksnius nuo sugedimo. Ta
čiau, būtina žinoti, kad jie pa-, 
gamina beveik visas ligas. Oį 
žmonėms laiduoja ankstyvą

Žmogaus iiūtyrbos veiksnių 
tyrinėto]ai, specialistai, štai' ką 
sako: “Niekas nepagydys iikt 
■dies, vėžio ir visų kilų žmo
gaus kūno vidinių ligų kol i£ 
mitybos nebus pašalinti chemi 
nių nuodų konservai ir atgau-. 
ta natūralaus maisto lygsvarą 
— balansas!” % - r

New E Bonds pat 6% tottres when fceW to maaurtqr 
c/ 5 fean the tear). Lose, taolen or desffoyoif
Bcrxls cm be teptaced if records are provided. Who* I 
needed, Bceds cm be cashed x your benk bwresr h 
not subject to state or local income tuoa, and fedsi. 
tax may be deferred

je, viįatftję. Ąi&ktį, vą^ijįsįtare nelaimę raktą, ap cik- | 
,(įąvp, tada ątĘįraįjav;©, pąg^n^tąfja^/k^iįėtčjaęt^bs | 
ir ^kilaniįis dązpai ni^ent^i.avę, ląs.ięrą^...^- kab-tais: ^ą,i į 
.gęręsnio, nęl^daįVOf. 7 ' . . - . Į

Tėvai valktį padarytą žalą pastebėdavo." dažniausia f 
Įtik rugiapiūtė& mętįį afęj^, kai. reikdąvp pradėti sKiian-1 
idį. lid, to. laiko,- jpį ko reikdavo, bę šviesos m^čSrys suras- |

*- s*. '

*' - -v- -.--cSfcTp

čerga, šluota, skujinė pečiui šluoti, čepėlas (tam tikras 
kablys keptuvai kilpoti). Ant duonkepio krosnies buvo 
galima-užlipti, ten miegoti arba žiemos metų pasi^klytL

Priemenė ne vięn įėjimui-į pirkią tarna vo -A if jf tu
rėjo paskirtį. Joje stovėjo šėpa (spinta) maisto produk
tams: pienui puodynėse, sviestui, sūriams4 medui,, gneti- 
nei, mėsos gabalui ir pradėtam'dųonos kepalui,; -bendrai 
— produktams, kurie artimai naudojami maistui. Ties 
siena, kurioje nebūdavo durų, stovėjo kubilas su.’ sėmeni
mis (linų sėklomis), kartais lova, piesta . su grūstuvais 
grucei grūsti ir kasdien vartojami įvairūs įrankiai. Sto
vėjo ir kopėčios (vadindavo liesvomis) ant pirkios lubų 
užlipsi, kame moterys linus brukdavo-ir šukuodavo.

Kitame namo gale pas turtingesnius ūkininkus bū
davo tik kamara, o pas kitus kartais pertverta,-į kamarą 
ir svirnelį. Kamaros gale būdavo duobė bulvėms supjįti, 
stovėdavo dideli kubilai su raugintais kopūstais! ir. buro,- 
kais, "statinėlė su cviklienė (iš burokų gėralas) aroa 
raugalu (iš rugių miltų gėralas), morkos, gručkąi ir ki7 
tos įvairios daržovės. Čia ant suolo arba girnų padėdavo 
duonos^kepalus, vasarą iš priemenėje spintos' -sųnesdąyp 
greit gendančius produktus,, nes. kamaroje, būdąyo y'ę- 
siau. Girnomis maldavo duonai Šmgius ir kiąųlėms. bėrar 
lą. Ties durimis kampe būdavo, krosnis,:-žiemą kamarąi. 
pašildyti, kad daržovės nesušaltų. Kaip ant pirkios iūbų, 
taip ir ant kamaros užpilta spaliais; "kad šįičibubūtų, pa-

Svirnelis-buvo be lubų. Jame įrengti^afiįpd^i javams, 
stovėdavo kufaras arba net kėli (skrypip.sjvsų;^dękiais, 
' andarokais (sijonais), kildikąis> ną^utkomis, >. (motery 
|s švarkeliąi), kasnyka.is, juošt<^i.ir-rkiUis, .*da:2niausia>. 
moteriškais/drabužiais. Čia slėpdavo ir /pinigUk - Stovėjo 

įir sundukas (dėžutė) su brangenybėmis aroa ^inųikiaiš 
į‘gaspadoriaus” daiktais. Viršųtmius' išei^^u^" j^abu- 
-žkis kabindavo ant sienos po. lentyna "ir juos kokia max's-

Įvai
rius aliejus, ypač sėmenų alie
jų, mal jis tirpina kraujuje ko 
lesterolį, kuris įteikia kraujo 
gysloms sklerozę: tai yra svar
biausia priežastis širdies sniū 
gįo. Viduje ant kraujo vamz
delių prisirenka kalkinių drus 
kų ir kolesterolio o tas suda
ro krešulius kraugyslėse.

Kraujo krešulys užkemša 
kraujagyslę, o aplinkiniai au
diniai nebetenka maisto de-

p^laucius išvalymui, oksigeua- 
vimuL Oksigenuolas kraujas iš 
plaučių grįžta į 
pusės auselę, iš 
o iš skilvelio — 
krųujo indus —

Arterijos išsišakojusios po 
visų kūną plonėja, toldamos 
nuo jos kol palieka siūlo sto
rio.

Arterijų tinklas sudarytas iš 
plonų, plonyčių gvslelių, pa
našių voratinklį, kuris ap
tarnaują visą žmogaus kūną. 
Kraujo apytaka vien valios kar 
tojasi ir tik tokia eiga aprūpi
nami šviežiu, oksigenuotu 
krauju visi kūno audiniai ir 
ląsteles.

Kraujo vamzdeliai^ kuriais 
švarus kraujas teka iš širdies 
po visą kūną, vadinasi arteri
jomis, o tos, kuriomis nešva
rus, surinktas iš viso kūno da
lių grįžta į širdį vadinasi ve
nomis. AjA

Venų kraujas yra juosvai- 
melsvas, jis grąžinamas į širdį, 
o iš širdies į plaučius išvaly
mui — oksigenavimuL

Širdies vežtuvai tvarko krau 
jo intaką ir ištaką iš širdies. 
Esant vožtuvams sveikiems, 
tai širdis plaka pastoviai, bet 
jiems nors ir truputį sugedus 
bei apsilpus, tuoj prasideda šir 
dies sutrikimai, kuriuos ne vi
suomet būna lengva pašalinti, 
nors ir gj’d antis pas geriausią 
širdies ligų gydytoją!
. širdies ligų priežasčių yra 
daugybė ir gan j vairių. Nūdien 
jos labiausiai pasireiškia dir- 
bančiuo žmonėse Draugijos 
pirm laiko nevaro kapus. Dau
giausia, tai jaunus, vos pražy
dusius jaunatve, negailestin
goji mirtis nuo širdies smū
gio ne laiku išrauna!

Šiandien daug žmonių mirs 
ta nuo vėžio, bet daug daugiau 

;nuo širdies įvairių ligų.

ISowada^, people are still helping Arr^rica^tay 
strong and self-sufficient And they re helping theror 
selves to safe, dependable savings. By taking stock in

America with the Payroll Savings. Plan.
'y Buy United States Savings Bond< 

Si They wonxleave you out in "
the cold.

Šį syiti apie šjųdį reikia žo
dį kitą daugiau pasakyti: Daž 
nSji žmonės apie širdį visaip 
kalba. Sako kad tas turi labai 
gęrą širdį, o tas-turi bejausmę; 
lb • širdis la^ąį ir pana
šiai, rodos, kad širdyje visas 
žmogaus jausmas ir protas glū 
dėtų.

Bet širdis visai kitai užduo
čiai skirta — su jausmais, su 
polinkiais labai mažai bendro 
k-turi. įam yra smegenių žie- 

puKoji medžiaga.
širdis prie dvasinių po 

linkių lik tiek gal teprisideda, 
kad ji smegenims tik kraujo 
pristato ir tai tik sulig smege
nų įsakyrųo.

Širdis yra puikiausio meka- 
oizmo pompa kraujui pompno 
ti, po visą kūną jį varinėti. Ji 
yra specialiai suformuotas au
dinys, už visus žmogaus kūno 
audinius tampresnis ir tvirtės 
^8^7 * I

Širdis plaka ir plaka, krau
ją pottipuoja dieną ir naktį,

rgas, ant lubų užpilta spalių, lengvai aegajitt meuziaga. j 
Dėl vaikų pradėto skilandžio gal jau dideles trageuijoa ir Į 
.nebūtų, bet blogiausia, kad pradėtame skilandyje aąznai l; 
atsirasdavo kirmėlių. ' > 1 : ■ *. ?

Buvo nerašytas įstatymas, vaikams taikomas: kas j 
į svirnelį katę įleis, nuo diržo ar rykštes išsigelbėjimo ne- § 
ra; už skilandį, ^dešros galą, galėjai būti išoartas, jeigu k 
ryšyje su tuo nieko; kito blogo nepadaryta.; žinoma, gaie- i

* %- * J f y S s a • • > | 'i
jo už nosies patampyti už kaišiojlmą ku^b^ySį^moti- 
nos rankšluosčių apšventintas,xia, 
mojo darbo žymes rasdavo blogoje ’ nup&ūMi 
-galėjo pritaikyti ir griežtesnes sankcijašir 
kyti tėvai kartais turėdavo, sdųkumų. 
vaikai, nė vienas nepnsįpa^įš^a, tat at^eV'įą'' 
kaltas. Griebiamasi visus bąi^tiy. kylą ^^oas
.rėkia, kad anas pa4arė, tas. kaltę verdą ant /įikunti/Ko, 
trečias kaltina pirmuosius dū 
čiausias — pravadyrius.

j " (Bus daugiauj

Balys Pupalaigis

ŽASLIŲ VALSČIAUS TALPŪNAI 
(Tęsiny*)

Pačiame kampe už stalo būdavę trikampe len
tynėlę maldaknygėms, budilninkūi (laikrodžiui žadintu
vui), kryželiui ir šiaip smulkiems daiktams. Arčiau stalo 
ties langu ant sienos kabodavo veidrodis ir rankšluosčiai, 
toliau — kabliai drabužiams pasikabinti. Kamiūo pagrin
de būdavo padalytos kokios dvi ar trys lentynėlės deg
tukams, druskai ir prieskoniams pasidėti. Ant sienos ties 
durimis paprastai būdavo, lentyna šaukštams,, lėkštėms, 
bliūdams (dubenims) ir kitiems valgymui naudojamiems

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND
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Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

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.

Joseph McCarthy kalbomis ir 
užimta politine pozicija, kad

NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL,— Monday, June 20, 1977

Janies Earl Ray buvo pa- tėvai ar protėviai, matyli, į Illi 
prastąs? Pietų Illinois valstijos nois valstiją anksčiau 
vągilis, bet šiomis dienomis' negu lietuviai. James 1

gėjo propagandinio malūno 
vandenį. Atrodo, kad jis būtų 

ngas, jej būtų iš-

Birželio mėnuo mūsų ta’n- 
tos istorijoje yra įrašytas aša
romis ir krauju. Lietuviu tau
ta niekad nepamirš, kad l’U1 
m. birželio 14-15 dienomis is
torijoje negirdėtu žiaurumu 
enkavedistai naktimis gaudė 
žmones, grūdo juos į prekinių 
tiaukinių vagonus ir vėže j 
šaltąjį Sibirą mirčiai. Per dvi 

j naktis jie spėjo išvežti per 
140.000 Lietuvos gyventojų.

vaitoji- 
i mų ir kraujo tomis dienomis 
buvo išlieta...

šią baisią dangaus keršto 
šaukiančią, mūsų tautai pada- 

i, :nei

BIRŽELIO ĮVYKIAI YRA 
TARPTAUTINIO MASTO KRIMINALAS

Dap prieš senatorių Joseph 
McCarthy, James Ė. Ray buvo 
susižavėjęs Adolfu Hitleriu. 
Jis visą laiką nešiodavosi Hit
lerio paveikslą, o savo drau
gams pasakodavęs, kad Hitle
ris — vienintelis atstays tvar
ką ne tik pačioje Vokietijoje 
bet ir visame pasaulyje. Hitle 
ris visą savo neapykantą ir vi 
sas žmonijos nelaimes suvers
davo ant žydų. Jis įtikinėjo 
žmones, kad žydai buvo kalti 
dėl įvairių Vokietijos sunku
mų. Hitleris paliko Vokietiją 
žymiai sunkesnėje padėtyje, 
negu jis ją buvo radęs. Vokie
tijoje žydų neliko, bet ir di
delė, pačios Vokietijos dalis bu 
vo prarasta. Vokiečiams teks 
dar ilgai kovoti, kol pajėgs bent 
dalimi apjungti vokiečių ap
gyventas žemes. Kai Hitleris 
karą pralaimėjo, tai ir Ray 
nuo jo . nusisuko. Bet jis pa
veldėjo iš Hitlerio jo galvoji
mo būdą. Hitleris nekentė žy
dų ir prieš juos nukreipė visus 
nacių partijos smogikų smū
gius, o Ray pradėjo nekęsti 
juodžių ir prieš juos pradėjo 
kreipti visą savo neapykantą.

įsitikinęs, kad Martin Lut
her King Jr. buvo įtakingiau
sias juodžiu vadas, Ray savo 
neapykantą nukreipė prieš jį.

Stebėtojai

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais. Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

negu mirti 
pažemintam 

biro taigose, 
tino.se sąlygose.
Pamokslininkas 

kad mes, laisvieji, 
šaukti, kad laisvasis 
išgirstų tą mūsų tautai pada
ryta baisų nusikaltimą. Ypač, 
turėtų mūsų Šauksmą išgirsti 
ir tie mūsieji, kurie Viešai įti
kinėja apie didelius kultūri
nius okupanto atneštus laimė
jimus, bet jie, nuvykę į 
vergtą Lietuvą, nemato jo 
atneštus vergijos pančius, 

'įtaigoja bendradarbiauti 
bolševikiniais parsidavėliais, 
mūsų tautos išgamomis. Jie 
įtikinėja, kad nereikia minėti 
nužudytų Sibiro kacetuose bei 
kalėjimuose žirnių tūkstančiui 
lietuvių, tylėti apie sunaikin
tą Lietuvos laisvę.

Kad tokių mūsų tarpe yra, 
tai faktas. Pasibaigus pamal
doms, išėjęs iš bažuyčios tūlas 
M. pykčiu įsikarščiavęs nie
kino pamokslininką. Girdi, to 
kie jo pareiškimai mus skal
do. Aš su vaikais neseniai bu
vau Lietuvoje — kalbėjo jis 
— ten išleidau kelius tūkstan
čius dolerių, nieko blogo 
mačiau, išskyrius tai, kad 
kia gerti vandenį iš vieno 
dūko ir kad tam tikrose 
šose vietose nėra popieriaus... 
Tai bent pavergtosios Lietu
vos vargų ir skurdo “žinovas”. 
Jis svaičiojo, kad turėtų mū
sų ansambliai vykti ten, jie 
pakeitų esančiųjų dvasią. Jo 
manymu naudinga vykti mū
sų Jaunimui ir į lituanistinius 
kursus. Reiškia, pabuvojęs ke
turias dienas okupuotoje Lie
tuvoje ir išleidęs kelius tūks- 

tariasi esąs

nocido vykdytojus. () kai ko
vojantiems nebeliko vilties iš- 
.ilaikyti, tada jie kovojo už 
teisę numirti laisvai savo k r aš 
te. l ai garbinga kova, nes lai 

su naikin- 
k įdėjime 
pasibai-

net verkdavo, jeigu kas bai
dydavo aštriau pakritikuoti 
McCarthy. . ■»
Kai visas senatoriaus McCart 

hy reikalas atsidūrė teisme, ir 
jam reikėdavo savo tvirtini
mus paremti faktais, tai James 
Earl Ray verkdavo iš pykčio 
Jis negalėdavo, pakęsti, kad 
teisininkas Joseph Welch, gin 
damas JAV karo vadus, sena
torių gerokai nubaltindavo ir 
pristatydavo žmonėms nieko 
teisėje nenusimančių 'žmogu
mi.

Tragiškieji įvykiai graudi
na tik laikinai, matyt ir tūlis 
M. apsiprato. Bet kenčiančiai 
tautai, persekiojamai Bažny
čiai ir nutildytiems broliams 
gyvenimas vergijoje nereiš
kia apsipratimo.

Reikia pripažinti, kad fron
to bičiulių, sekmadienį, birže
lio mėn. 12 d. paminėjimas 
mūsų didvyrio Juozo Lukšos 
ir partizanų pas jėzuitus, Chi 
vagoje, įnešė į birželių minė
jimą disonansą. Disonansą ta 
prasme, kad birželio žiaurieji 
įvykiai yra tiek dideli ip kad 
jau kelinta dešimtis metų bir
želio mėnesyje buvo rengiami 
tai mūsų tautos tragedijai. Gi 
fronto bičiuliai, Chicagoje, sa
vo suruoštu minėjimu parti
zanų ją, lyg ir pastūmė užmir
štim Toks įspūdis išgyvena
mas, skaitant Drauge bk. pa
rašytą reportažą.

Tiesa, kad Juozas Lukša 
yra mūsų tautos didvyris ir jį, 
ir visus mūsų partizanus, pa
minėti verta ir teisinga. Jie 
yra užsitarnavę tautos aukš
čiausios (pagarbos. Bet .kodėl 
ruošti birželio mėnesyje? Juk 
birželyje okupanto įvykdytas 
nusikaltimas yra tarptautinio 
mąsto kriminalas, kai begink 
liai žmonės, eiliniai žmone- 
liai, kaimo moterėlės, seneliui 
paliegę ligonys, vaikai buvo 
vežami sunaikinimui.

Jei mes tokio kriminalo ne
kelsime aikštėn, tai kas jį 
kels? Man, rodos, kad pakan
kamai turime laiko kitomis 
dienomis ar mėnesiais mūsų 
didvyrius pagerbti, nebūti-

(Nukelta j 5 psl.)

niaui ir tautiniam sunaikini
mui, tai kitos išeities nebeli
ko kaip tik leistis į kovą prieš 
tautos sunaikinimą. Kova už-

tvyko
■ i<ay| 

nusipelnė didžiųjų Amerikos j tėvas turėjo didelę šeimą: ke-j 
dienraščių dėmesio. Krašte in turis sūnus ir keturias duktė-1 
visame . pasaulyje buvo daugi ris. James buvo devintasis. Tė- 

-~-K-—’vas neturėjo jokio amato. Ang 
lių jis nekasė bei ir arklių 
kaustyti nepramoko. Vaikai 
buvo blogai rengiami ir dar 
blogiau maitinami. Tvirtina
ma, kad Salvation Army na
rės kiekvieną metą užsukdavo 
pas Ray šeimą ir visus aprūdy
davo naujais ar truputį pane
šiotais drabužiais.

šiai šeimai buvo sunkiau 
verstis, negu*1 lietuviškom šei
mom, nes'joję buvo silpna mo
teris, vaikų motina. Vaikų ji 
daug pasaulin paleido, bet pa
ti jų -neprižiūrėjo. Jai patik.

pasižiūrėti į buteliuko 
noro ir enėr 

vaikams prižiūrėti. Kar
is ji tiek nugerdavo, kad rei 

kėdavo kelias dienas laukti, 
kol ji pajėgdavo atsikvėpti ir 
ant kojų atsistoti. Kai vaikai 
buvo didesni, tai vienas kitą 
prižiūrėdavo, o vėliau jie ir pa 
čią motiną prižiūrėdavo.

Lietuvės moterys buvo sti
presnės valios, tai savo vaikus 
nė tik išaugindavo sveikus, bet 
ir gerai išaūklėdavo. Kiekvie
nas lietuviukas suprato, kad 
reikia dirbti pareigingai. Kiek 
vienam būdavo įkalta į galvą, 
kad reikia mokytis, kad galė
tum lengviau duoną uždirbti 
Tuo tarpu Ray motina, pati 
nepajėgdama susivaldyti ir 
bonkos negalėdavo paleisti,, 
kol neišspausdavo paskutinio 
lašelio, tai ir vaikai nepramo
ko jokio amato, ir neturėjo 
kantrybės ilgesnį laiką vienoje 
vietoje dirbti.

Galimas daiktas, kad dar ir 
šiandien yra lietuvių, gyvenau

Taip pat,, birželio 12 d., sek 
madienį, jis buvo paminėtas 
švč. Mergelės . parapijos baž
nyčioje, Marąuętte Parke gau
siai ‘dalyvaujant lietuviams, 
chorui giedant šiam įvykiui 
pritaikytas giesmes. < Pamoks
lininkas/ atskleidė išvežtųjų 
Golgotos kančias. Jis. tarp kit 
ko pareiškė, kad deja, mes jau 
turime tokių, kurie laisve ir 
duona* pertekę nenori girdėti 
apie anuos tamsius laikus, jie 
nori užmiršti praeitį, kaip mū 
su broliai išgyveno ir iškentė
jo neišsakomas kančias. Jie 
jau mandriai išvedžioja, kadj tančius dolerių, 
tauta be- reikalo partizaninė- kompetetingas pilti ant paver- 
se kovose tiek kraujo praliejo. 
Jis paklausė, kas sukėlė tą ka
rą? Jį sukėlė okupantas. Jr buvęs laimi 
kai lietuvių.tauta pajuto esan- girdęs pamokslininką, sakan
ti paskirta fiziniam, morali-j tį vežti vaikus i pionierių sto.

siuntinėlių 
enonniškus 
į okupuotą 
turistų do

lerius. Malvt. kini tūlas M. ne 
ik n< ra skaitęs, bet ir net ne

matęs apie parašytas LKB kro 
inkus, kurios mūsų pavergtų
jų brolių ašaromis ir krauju 
prirašytos.

pamaldomis bažnyčioje ir sa
lėje gausiaj dalyvaujant eice- 
riškiams ir apylinkių lietu
viams. Jaunimas atliko prog
ramą, o kun. J. Prunskią pas
kaitė gerai paruoštą pąŠiaitą 
apie šį skaudų išvežimų fak
tą ir skaudžias išvežtųjų kan
čias. . j

vykias, bei jaunimui vvkfi 
Kapsuko univerką. Tai jo žo
džiais tariant, mus neskaldy 
tu. o vienvtu.

ši tūlo M. giedama giesme 
lė mums gerai žinom i. Ją vie 
ui okupinto agentėliai gar 
siau, kiti tylint pa 
gie.i.i samdomi i* 
siuntėjų išplėštus 
muitus, iš mūsųįtyarbesnity klausimų, liečian

čių ąnieriįięėius ir kitas tau- 
faš bėi • valstybes, bet tos pro
blemos biivp nustumtoj į'ki
tus lark rašėįų puslapius, o Rąy 
pabėgimas ir sugavimas ame
rikiečiams atrodė svarbesnis.
> 1928 metais Ray gimė Altu- 
rios: hiiėstęlyje, visai, netoli Mis 
šįssippT ifpė.s ■'tais laikais anks 
č-tau minėtose’ apylinkėse gy- 
veno.didokas skaičius lietuvių. 
Itiinoiš' valstijoje pirmieji lie
tuviai kirto miškus ir tiesė ge 
ležirikelius, bet kai pačios <K- 
džiosios -linijos buvo nuties
tos, tai ,-vėliau’ atvažiavusieji davo 
yykft:į. Pietų Illinois valstiją dugną, tai nebuVo 
anglų kasti.-. Pasakojama, kad ( gijos 
tais .. laikais; Illinois kasyklos tai 
buvo saugesnes. Be to, čia ang- 
Ūąkąs.iai galėdavo įsigyti kar- 
vę, .tlžšiaiiginfi kelias, kiaules, 
kurio$ ' padėdavo .jiems au- 
giiiti Šeimas.
•j Lieiilvęs. ipofery’s buvo ge
ros Šemunibkės. Jos mokėjo 
ąe tlk ėkąrvėš . -pasimelžti, bet 
galėjo i n maistą gaminti, vai
tus . prižiūrėti.. Lietuvių šeimos 
buvb-gausios, Bet motinos, jei 
giį, tik Žūdavo sveikos, vaikus 
gęrgf-auginio.'-.’CioUinsvilIe, Mie 
dora 1/Macoupin, • Rockbridge 
Virden, Atūn ir kitose Pįetų 
Illinois valstiją vietose gyve
no ir dar šiandien tebegyvena 
daug-jiietityią; ..

■ K skaudoje paskelbtų žinių 
atrodo, kad ir Ray šeima ma- 
Žąi kuo. skyręsi nuo Pietų Illi- 
Bois lietuyiškų šeimų. Neskel- 
Mama, kokios-ji& buvo kilmės, 
bet 30-. tęvas greičiausia buvo 
airis,/ jmi Amerikoje gimęs. Jo

čių Pietų Illinois valstijoj, ku
rie pažino James Ray tėvus ar
ba nr patį Ray Didokas skai
čius lietuvių angliakasių jau 
išmirė, bet gali dar pasitaiky. 
t’ ir Chicagoje tokių angliaka- 
šeimos narius pažinti Smagu, 
šių, kurie turėjo progos šios 
kad lietuviai,’ gyvenusieji Pie
tų Illinois valstijoje, nenuėjo 
James Ray pasirinktais ke
liais, bet lietuviams, gyvenan
tiems Amerikoje,'verta pažinti 
ne tik patį James E. Ray, bet 
ir amerikiečių spaudą,’ kuri 
tokį žmogų kelia į padanges. 1

Amerikos advokatai, bandy .j^iek verksmo, ašarų 
darni ginti savo klientą, kar-' 
tais nebūtų dalykų pripasako
ja ir net parašo. Ray gynėjas 
George McMillan, kalbėdamas
apie James E. Ray jaunas die rytą, žodžiais neišsakomą 
nas, drįsta tvirtinti, kad jiSįra§tu išrašomą skriaudą, kiek 
bucęs net idealistas. Jis buvo vienais metais išeivijoje su gi- 
tiek susižavėjęs senato atstovo įju jsijautiinu prisimename ir

| išgyvename. ^Kasmet apie ją 
plačiai rašoma spaudoje, ren
giami salėse paminėjimai, baž 
nyčiose pamaldos.

Šįmet labai’ gražiai šis tra
giškas įvykis Altos buvo pa-

* minėtas birželio 5 d. Ciceroje,
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Praną Petronį ant kojų pastatė sunkiai dirbantie
ji Lietuvos ūkininkai sūriu praakitu uždirbtais cen
tais. Jie sudarė sąlygas jam baigti mokytojų seminari
ją, o vėliau ilgus metus jam mokėjo algą, kad jis galė
tų baigti karo mokslus, išsispecializuotų pačioje Lie
tuvoje ir užsieniuose, o. vėliau, kai atėjo laikas būti nau
dingam gimtiniam kraštui, tai jis perbėgo pas Lietuvon 
įsibrovusius okupantus. Petronis ne tik pats padėjo 
Lietuvą okupavusiems raudoniesiems, bet jis ir kitus 
lietuvius kvietė persimesti pas didžiausią lietuvių tau
tos priešą šiame šimtmetyje.

Lietuvius karius patriotus okupantas žudė pačioje 
Lietuvoj ir Maskvos čekos pogrindžiuose, o Praną Pet
ronį padarė raudonosios armijos generolu. Laipsnį jam 
davė, algą jam mokėjo, bet geenrolo darbo jam nedavė. 
Sovietų karo vadai buvo įsitikinę, kad karo žygiams jis 
netinka, vokiečių karo jėgų naikinti jis neturės drąsos ir 
reikalingo sumanumo, bet jie matė, kad lietuviams mul
kinti jis tiko. Jie davė jam visokias komisarų pareigas, 
siuntinėjo iš vienos vietos į kitą, kad jis komunistais ne
tikinčius jaunus lietuvius Įtikintų guldyti galvą už so
vietų imperijos stiprinimą. Rusai neleido jam vadovauti 
jokiame didesniame fronto ruože, o kai karas, pasibaigė, 
tai paleido iš. kariuomenės. Okupantui buvo mažiau rū
pesčių — paleidus jį atsargon ir mokant jam nedidelę 
pensiją.

Petronis buvo atsargoje, kol okupantas ėmėsi orga
nizuotai išnaudoti užsieniuose gyvenančius lietuvius, es
tus, latvius, gudus, ukrainiečius ‘ir kitų, pavergtų tautų 
atstovus, duoną užsidirbančius laisvajame pasaulyje. 
Rusijos komunistų planuotojai įsteigė Maskvoje drau
giją “Rodina”, paruošė planus užsienyje gyvenantiems 
žmonėms visokeriopai išnaudoti, sukvietę kiekvienos 
pavergtos tautos rinktinius atstovus ir įsakė pradėti 
darbą. Okupantas parinko paleistą generolą lietuvių 
tautai išnaudoti Jam pasakė, kad jo draugija vadinsis 
“Tėviškė”, o jis yra parinktas lietuviams išnaudoti. Dar
bas jam buvo naujas, bet Petronis prie naujų darbų yra. 
įpratęs Jeigu, okupantas, jam Įsakys Lietuvos šunis gau
dyti, tai jis organizuos brigadą ir stengsis, galimai dau
giau žmogaus draugų pagauti ir okupantui; pristatyti 

šia gavo užsieniuose gyvenančių lietuvių sąrašus ir pra
dėjo rašinėti laiškus. Laiškai jo buvo mandagūs, gražiai 
parašj-ti, specialistų tikrinti, kad pirmame žingsnyje ne
būtų padaryta klaidos. Pirmas metas jam buvo sunkus, 
niekas netikėjo jo kvietimais ir niekas nenorėjo pasinau
doti jo siūlomomis paslaugomis. Bet kai dvi Bostono lie-, 
tuvių kalbos mokytojos panoro susipažinti ąu naujųjų 
laikų Lietuvos istorija ir prižadėjo nuvežti grupę vaikų, 
tai Petronis Įsitikino, kad ką nors jis pajėgs padarytu 
Jis žino, kad lietuviai nori pavergtą Lietuvą pamatyti, 
bet jis nieku būdu negalėjo užsienyje gyvenančių lietu-: 
vių Įtikintų kad jie vyktų Į pavergtą Lietuvą ir savo aki
mis pamatytų padarytą “komunistinės stątybos pažan
gą”. Nuvažiavusieji turistai tos “pažangos” matyti ne
galėjo, nes tiktai 5 dienom Vilniun būdavo.nuvežami, o. 
tos statybos žiūrėti “nebuvo laiko”, reikėjo juos išvežti 
į Rygą arba Taliną. Jis parašė daug Laiškų, bet keleivių 
neatsirado, jo “Tėviškės” Amerikos lietuviai neskupėjo 
lankyti. Jis išsikalbėjo su pavergton Lietuvon nuvažia
vusiais draugais, prižadėjo jiems čia Amerikoje padėti, 
bet galų gale pritrūko, kantrybės ir nutarė pasakyti 
Amerikos lietuviams, kas jie toki ir paaiškinti, kodėl jie 
juo netiki. Jis atsiuntė Jokubkai straipsnį, kuriame ša- 
vičs'ims ir maksyiškiams bando paaiškintų kodėl lietu
viai jo suardytos “Tėviškės” paslaugomis nepasinaudo
ja. Jis parašęs ilgą straipsnį, kurį pavadino “Kas baido
si tarybų Lietuvos.”

Pačioje pradžioje gen. Petroniui kiekvienas Ameri

kos lietuvis galėtų paaiškinti, kad niekas “taiybų Lie
tuvos” nesibaido. Šimtai Amerikos lietuvių dabar į vadi
namą “tarybų Lietuvą” nuvažiuoja, tas. - skaičius būtų 
žymiai didesnis, jeigu į “tarybų Lietuvą” žmonės galė
tų laisvai nuvažiuoti ir Lietuvą pamatyti. Petronio 
draugai ėmėsi priemonių, kad nuvažiayusiej’i lietuviai 
•tos Lietuvos negalėtų pamatyti. Komunistinė Lietuvos 
valdžia išleido Įvairiausius patvarkymus, kad nuvažia
vusieji tos Lietingos negalėtų pamatyti. Pirmiausia, Pet
ronio draugai Įleidžia Amerikos lietuvius tiktai- pen
kioms dienoms. Per penkias dienas jie m,ažai ką galėtų 
pamatyti. Kad bereikalingai ląikas nebūtų leidžiamas, 
tai nuvažiavusieji lietuviai uždaromi į Gintaro kamba
rėlius, o Į Vilnių atvežami lietuvriąj- jų pamatyti Ne turi
stai apžiūrinėja pasiektą “aukštą kultūrą”, bet atvežti 
lietuviai “Gantare” apžiūrinėja turistus. Petronis- šitą 
reikalą kitaip, aiškiną:

, t . .. * • •*" » • ’ i. ” - į \ i > ę - -1

“Kas kovoja prieš Lietuvos išeiviją, ypač jauni
mos lankymąsi., tarybų Lietuvos ir kodėrcQgi dv|. re
akcingiausių išeivių grupuotės. Pirmąją . grupuotę, 
sudaro vadinamieji “vaduotojai”, kitaip.sakant, bu-‘ 
vusi Lietuvos buržuazija: dvarininkai, stambūs ūki
ninkai, smetoninė valdininkiją ir karinįnkija, bur
žuazinėje Lietuvoje gyvenusi darbo žmonių sąskai
tom Prie jos šliejasi smetoninių laikų Lietuvos inte
ligentijos. atstovai, sąžiningai tarnavę; buržuazijai.

Tai daugiausia asmenys, bendrdadarbiavę. su vokiš
kaisiais fašistais. Radonajai Armijai ;išyąday.us ta- 

- . rybų Lietuvą, jie pabėgo Į užsienį.” (Vilnis, 1977 m.
birž. 15 d., 2 psl.) '
Petronis kalba, tarytum jis tik šiandien1 būtų iš ka

napių išlindęs. Jis net nežino, kad visą savaitę- prieš So
vietų Sąjungos ir Vokietijos įarą sovietų vidaus reikalu 
ministras Serovas iš Lietuvos išvežė visus. įtakinges
nių^. valdininkus, stambesnius ūkininkus, dvarininkus 
ir, kiekvieną įtakingesni lietuvį. Įtakingesnių z lietuvių 
gaudymui buvo įkinkyta Lietuvoje buvusi dapta ir vie
ša sovietų policija, kiekvienos ginklų rūšies specialūs, 
daliniai ir Lietuvos komunistai Petronis taip pat buvo 
Įkinkytas buvusiems savo draugams^ Lietuvos kariuo
menės karininkams, nepritarusįems sovietų okupacijai 
ir netikintiems pasakiška, “komunistine stą.tyba” gau
dyti! ’

Petronis taip pat mano, kad lietuviai nežino, kas su 
naciais glaudžiausiai bendradarbiavo. Didžiausiais na
cių bendradarbiais buyo Rusijos komunistai, o. netrukus, 
į šį bendrą, darbą buvo Įtraukti ir lietuviai j komunistai. 
Stalino patikėtiniu Berlyne buvo gruzinas Dekanozo
vas. Pats Stalinas dieną ię naktį per Lietuvą vežė žibalą, 
riebalus, geležį ir įvaii iausias rudas, reikalingas vokie
čių pramonei. Tais papais geležinkeliais Į Rusijos šiau
rę buvo vežami Lietuvos valdininkai ir stambesnieji ūki
ninkai, o į vakarus buvo vežamos vokiečių karo mašinai 
reikalingos gėrybės ! *

į vakarus bėgĄ kiekvienas, lietuviu, kuris savo aki
mis matė, ką okupantas Lietuvoje darė, su lįetuvių san
taupomis ir pačiais KetuviaiSj:Jie, nenorėjo kentėti tų pa
čių kančių, kokias kentėjo Į.prievartos darbo stovyklos 
išvežtieji lietuviai. Bėgo, ’ kiekvienas, kum nepateko į 
okupanto rankas ir nenorėjo, patekti.

Petronis pradžioje keliais ątsįšajįimais.ftųos pačius 
lietuvius^ kyi^tę,yažiuoti fc^įetuvą .
pasižiūrėti, bet kai jie nekuba ten .važiuotų tai: dabar 
Petronis, naudodamas rusišką metodą, pradėjo Ameri
kos lietuvius kolioti. Mažai jis laimėjo gražiuoju, dar 
mažiau laimės koliojimaią,

sausio, mėneąį jis su Rimvydu 
buvo prasiveržęs į Lenkiją su-Lietuves ctstovo, dr, S. A. Bučkio žodis,, pasakytas

1977.Vi.12 d. Ch'cagoja, minint tragiškuosius birželio sitikti su partizanų ryšininku iš 
men. išvežimus ir J. Daumantq - Lukšą 

' i
Neliūdėkime. Nukankintieji kovoja drauge su mu-

’ mis... Jie stiprina mūsų gretas... Tebus pašlovinti ne
nusilenkę prieš netiesą.

gruodžio 15 & 5ią kartu su Ka
zimieru Pypiiu-Audroniu prasi
veržė į Vakarus ir pasiekė Skan-

M. Reinys,
» - . Vilniaus Arkivyskupas

Vladimiro kalėjimu' 
/

Miko Užsienio Tarnybos 19511 neišvengiamai įvyks. Gal net 11*. 
m. išleistoje knygoje Appeal to t pa mūsi^ bet tąi įvyką — ir net 
the United Nations on Geno- ipexiai prisidėdami prie pąsau- 
cide yra atspausdinti Vliko bei lio dvasiniq atgimimo, mes pa- 
Baltijos tautij memorandumai gerbsime atminimą tų žmonių, 
pateikti per Baltijos valstybių kurie žuvo degdami begaline, 
diplomatinius* atstovus JAV-seb meile pasaulio Kūrėjui, Harmo- 
Jungtinių Tautų Organizacijai įnijai ir tautai!”

‘Tokio

Nesenai krašte išleistame 
1977.LĖ.16 d. Aušros 5/45 nu
meryje, straipsnyje apie dr, J. 
Basanavičių — V. Apyaušris iš
kelia faktą, kad klastojama Lie
tuvos istorija ir pamirštami fąk-: 
tai. Ir jis priduria 
niekšingo ir sąmoningo istorijos 
klastojimo fone šį kartą mums 
nuskambą J. Basanavičiaus pa
rinkto Molto žodžiai: “Žmonės, 
nežinantieji istorijos? yrą vai
kai”. ToMau jis priduria, kad 
tie žodžiai— “primena pareigą 
domėtis savo praeitimi, jie pri
mena taip pat, kad ir dabartis 
nepaprastai panaši į jo laikus, 
tik - dar sunkesnius ir pavojin
gesnius. Įspėja, kad tautai ir 
dabar gręsia mirtinas pavojus 
•—pavojus Stigti pirmiausia mo* 
rakai, paskęstant alkoholyje, iš
siblaškant Šeimų pakrikime, su- 
materialėjimį ir aukštesniųjų 
•idealų praradime, o paskui iŠ- 
nykstant fiziškai, ištirpstant 
svetimųjų masėje. Primena, 

ra dokumentacija apie padėti 
ok.Lietuvoje, deportacijas, par
tizanų judėjimą, su Lietuvos. Ka
talikų. i Laišku Popiežiui Pijui 
XII, partizanų dainomis, etc. 
1948 m. birželio pradžioje jia pa
siekė su kitu- rezistencijos įga
liotiniu V. Vokietiją, kur 1948 
m liepos 7-9 d- Baden-Baden 
įvyko derybos ok. Lietuvos Re
zistencijos įgaliotinių su Vliku 
Lietuvos bylos reikalais ir tada 
buvo pasirašytas Vliko ir Kraš-

susitarimu. To susitarimo reika
lu 1948.VII. 12 d. laiške prelatas 
M. Krupavičius taip man rašė:

“Dėkoju Tau už atsiustus lie
pos 7 d. svečius. Su jais susiti
kom ir šnektelėjom k^nuose po 
eglėmis... Pašnekesys nebuvo 
lepgyas, bet-/ gerai baigėsi. Tu- 
rimose sąlygos e nieko geresnio 
sulaukti nebuvo galima. Aš 
skaitau pašnekesio ' rezultatus 
pavykusius.—- ir-juos laikau di
delės vertės. Taip, baigėsi tik dėl 
to, kad dalyvavo Pašešupių žmo
gus (mano pastaba — Juozas

nuo 1946 m, ligi 1950-jų. Jų tar
pe yra Lietuvos ministerio P. 
Žadeikio 1950.X1.21 d. raštu 
pateiktas J. T. O-j ai Vliko 1950. 
XI,15 d. memorandumas, kuria
me yra nurodytas ūkininko Luk
šos likimas. Ten taip pasakyta: 

“Ūkininkas Lukša, 75 metų, 
turėjo 5 sūnus. Jis pats ir du 
jo sūnūs, stuentas Jurgis, 25, 
ir Stasys, . 20, 1947 buvo komu
nistų nužudyti. Kiti du jo sū
nūs, mokytojas Antanas, 30, ir 
ūkininkas Vincas, 40, buvo nu
teisti — pirmas 30, antras 10 
metų priverčiamo darbo ir de
portuoti, nėra žinių apie penk
tą sūnų Juozą. Jų senutė mo
tina; našlė, buvo išvaryta iš ūkio. 
Jo (sūnaus Juozo) pusbroliai, 
Juozas ir Antanas Stravinskai 
nužudyti 1946. Juozo Stravins
ko šeima deportuotą'■ į Komy. 
Lukšos dėdė Vilkas deportuotas 
1946, o du pusbroliai Vilkai — 
1948. Artimas-Lukšos giminė 
Varkala su visa šeima depor
tuotas, o sūnus Algis- Varkala 
1947 nužudytas. Giminaitė Da
nutė Dičpinigytė, ^gailestingoji 
sesuo, nužudyta 1946, o jos mo
tina deportuota”. (71 pusi J.

■Tai ryškus genocido faktas, 
primenąs mums 1941 metų de
portacijas ir parodąs, kaip, šei
mos buvo likviduojamos. Citato
je paminėta, kad nėra žinių apie 
penktą sūnų Juozą. Šiandieną 
mes ir paminėsime JĮ. Deporta
cijų pasėkos buvo klaikios Lie-, 
tuvoje, bet lietuvių priešinimosi 
jos nepalaužė. Pirmiausia lie
tuvių rezistencija reiškėsi nuo 
1945 ligi 1952 metų partizanų 
veikla. Vėliau rezistencija Įga
vo kitokias lytis ir kitaip reiš
kėsi, ir šiandieną tebęsireiškia.
Seniau apie . lietuvių rezisten
ciją žinojom iš partizanų lei-. 
džiamos slaptos spaudos ir par
tizanų atneštų Į Vakarus doku.- 
-meritų. Dabar tai' sužinome iš 
ok. Lietuvoje slapta leidžiamų 
leidinių. Prisiminkime, kaip juo
se reiškiasi lietuvių rezistenci
ja prieš okupantą Sovietų Są
jungą. štai žodžiai iš L. K. B. 
Kronikos 20-jo numerio:

“Lietuvoje buvo ir bus. žmo
nių, kurie nebos beprotnamių 
klaikumos ii; Rusijos lagerių 
šalčių. Juos palaikys, krikščio
niškasis būties supratimas ir 
lietuviška, pasaulėjauta — sąly- metais, studentas, jis su broliu kolegijos diplomo, o 1974 metais 
gos dvasinei' revoliucijai, kuri Stasiu Įsijungė į partizanus ko- jau kiekvienas šeštas.

dalyviu iš. žuvėdrų, žemės nieko 
nebūtų pasiekta. Ačiū Dievui. 
Ačiū^ir Tau už įdėtą į tą reika- . 
lą širdį ir darbą bei rūpestin-

dažnai tie patys, .bet drauge ir 
padrąsina. Mes kovojome ir lai
mėjome!. Būkite mūsų .'.verti.

.mė ne Lietuvoj ir kad: ir -dabar 
jo Lietuvoj nėra, >'Ž3ustelk tuo 
klausimuir pašešupinio, bet tik 
'akis į'ąĮį, bę Hudįnįnkų. Trečia-

valote padaryti! Ar pakįusHue 
savo didžiojo tautos patriarko 
■žodžiams’” klausia V% Apyauš- 
ris — “Ar. mokėsime būti ne be
jėgiais vąjkąįs? o subrendųti<>, 

.mis asmenybėmis, žinančiomis 
ko iš mūsų reikalauja istori
ja?^ ' ' | ••

'Tokios, tat, dabar nuotaikos 
pavergtoje tėvynėje, kaip L. Kį 
B. Kronika ir Aušra rašo. Jos 
rodo kelius, kaip veikti, kada 
krašte mūsų broliai ir seserys, 
gyvendami pavojuose, -rezistuo- 
ją.<. skelbia,. 1^, lefl^i.da^ti __ __ __
tai, ko iš mūsų reikalauja gyve?-. UgrsITjoja kitiiR asmenis Vakaru o? 
•namasis momentas, ir., padėtis 
tautos, nešančios sunkų okupaęir 
'jok jungą. g

Prisimindami deportacijas 
minime šiandieną Juozą Daumaii- 
ta - Lukša. Jo atsiminimų — 
“Partizanai už Geležinės Uždan
gos”. —1 dėka, mes tutime 
da ryžtingos, vieningos lietuvių 
kovos prieš Lietuvos okupantą. 
Baigęs gimnaziją 1940, nu jis 
įkalintas buvo pirmosios SoA'ietų 
okupacijos metu. 1941 metais — 
jis Įsijungė j pogrindį prieš ant
rąjį — nacinį okupantą. 1946 darbininkas buvo reikalingas su

: Galima pridurti tiek, kad ' 
Lukšos' Vlako
aktą yra redagavęs Jonas ;Deks-

• nys, vQ -BDPS -—kitas žmogus.
• dabar-esas Vakaruose. Aišku, jie 
tai sukūrė vįėni. Toks Įspūdis

Į yra, kad be Skraj ūno. ir Audrey 
Į nio atsiradimo Vakaruose 1948 

m. pradžioje su .turtinga doku
mentacija .apie rezistenciją ok. 
Lietuvoje’L_ Vlikui būtu buvu
si sunki kova su BDPS ir VLĄ- 
KU, tvirtinančiais •. kad tos inj- 
štitucijų. <^. .Lietiiseie veikia ir
._ -J*’- . T-r . i___________ ;

;se veikti, bet ne Vliko vadovybę 
(Bus daugiau) I I

Kas. penktas su kolegijoj
S 1 

J Darbo departamento -pareigū- 
^nas Herbert Blenstock pareiš

kė, ^kad X9,85 metais kiekvienai^ 
penktam darbui darbininkas bus 
reikalingas baigęą kolegiją. Dajr 
1959 metais tik/vienas iš 1Q
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.HL PAUL V. DALGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius <-

1938 S. Manheim RdM Westchester, III. 
VA1-*ANIX)& 3—9 darbo dienomis y 

kas antrą šeštadienį B—3 vai.
Tela 562-2727 arba 567 2728

K. ę. BĄLUKAŠ 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ ui GOS 
oinekovogm#* ęŲiRVRGUA 

444? Sft Pulaski R< ICzo^fed 
T»j. LU 5-4(Mš 

Priima~l«£onius pagal buk. tarimą, 
lei, nęaui liepia. skambinti 374-WXM

Hil C. K. BOBELIS 
•NKSTU IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
r«lef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
36C summit STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

APLINK MUS • ® MOŠŲ NAMUS

įNJON PIER

r tiMinAihIi/IHH j U*l»< 
>aa*<Hh‘l» at t g <

Naudingi pabarimai U j^ęrnūs dalykai
• Jęi pasakė pŲsryč amy 

'ervTiAli kią,uiin;us, tai iš jų 
’alinta pagaminti skanius pr <4 
kiečius arba pavakariams už. 
kandi, štai pceskonių ir pro
duktų sitalas 4 kijBųš i|:aws: 
nulupti kiaušinius, perplauti 
per pusę išilgai, isinjtus texoiu^ 
sutrinti ir sumaišyti su 5 šauk
štais rūgščios grietinės, pusę

. - . RW GI 8-0873 r

D R. W. EISIN-EISTNAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURCUA 
6132 So. Kedxle Ave., WA 5 2670

Valandos pagal susitarimą. Jęi neat
siliepia, skambinti M! 3-/XX*'.

■į TEL. — BE 3-5893

D1L Ą. B. GLE VEGKAS,
' GYDYTOJAS . IR CHIRURGAS

- SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
. 53907 West 103rd Street 

Valandos, pagal susitarimą

DR, K-A, V. JĮUCAS 
439-444.1; 56.1-4405 

-CHIRURGIJA

5214 N. WESTERN AVE. 
-Telefonas atsakomas 12 vai.

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002'n. western ąve.

1 {. FRANK PLECKAS
' OPTOMETRISTAS

KALBA' LIETLWKAI
/ Ilfaęma akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
pagal susitarini^. Užd3jrv*R ’reč.

UK,LEONĄ-9. fiETRŲTTS
’ ijTŲ, PŪSLĖS H?

- PROSTATOS CHIRURGIJA 
5656- WtEST 63rt STREET

• aL .antrad. nuo 1—4 po, piety, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.
- Ofiso telef.r 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

laipsnių, atleisdama varnišą 
kenkdama klijams.

? AJ^anūųjer tondų, ^ dinys 
NJjęųuųigcr Pęrsįięęli^e duoda 
to^ųus pataj unų,s ^vąnis:

— N epe k vaiko, o tik jo blo
gus daj-įius arba blųgjį elgęsį.

Kreipk dėmesį ir 
gerus darbus arba gerą 

taukšto pąruošįi garstyčių, ^as bV>ga. 
šaukštu sinuŲci^ų ^appljU §al- ' —iškatūjk pokalbius apie ta:- 
džių raugintų agurkų — relisb, sykles bei nuostatus, bet al- 
ir po ketvirtį arbąlinių šąu)iš- mink, kad įurns privalų, daryti, 
lėlio druskos ir salierų sėklų, galutines išvadas.
Mišiniu pripildyti kiaušinių bal-;j — Bausmės sprendimai ir 
tymus, atšaldyti. Valgyti su len- vykdymai turi būti neatidėlioja- 
gvai gruzdyta atšaldyta duona mi, bet nežiaurūs, prilaikyt' 
arba padaryti, 4, sumuštinius. j pagal nusikaltimo rūšį iri dy-

.’ I jį
. •, Žemę kojotingumo skanūs; - *

ir maistingi 4 sumuštiniai pa-Į Netaikyk jokių nuostatų 
daromi iš smulkiai sukapotų 
ketvirčiu puoduko grūzdytų že
mės, riešutų, dviejų kietai iš
virtų kiaušinių . ir 12 pimentais 
kimštomis alyvopns, vis^ų su
maišant su puse svaro paruoš
tos valgyti varškės ir su aštun
tadaliu šaukštelio salierų drus
kos. v ”

• Beveik 8,000 jaunuolių kas
met žūyąę autombbįlįų T?eĮ&V 
mėse vairuojant girtiems • vai
ruotojams. Apie 40,000. sunkiai 
sužeidžiąmą. Yra. įleista veltųj 
gaunama 16 pušį “How to tąlk 
to .your teenager about, drink
ing and driving”. Rašyti: Con
sumer Information Center, 
Dept. 515 E, Pueblo, Čolo. 
81009. ■ -- -■ ■

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Dievo galybės sergimiems tikėjimu išganymui". — 1 Pet. 1:5.
Gyvendami šiame paktame pasaulyje mes dažnai patenkame 'i aplinky

bes, Kurios ^ali atitraukti mus nuo Dievo ir įvesti į nuodėmę. Kartais atrodo 
lyg kad girdime du balsu: vienas ragina mus būti nuolankiais ir klausyti 
Dievu, o kitas ragina elgtis savavališkai ir išdidžiai. Jei esame patyrusiais 
krikščionimis, kurie turėjome Įvairiu ištyrimų ir nugalėjome, vistiek dar 
turime būti atsargūs ir neužmiršti, kad turime kovą su savo kūno pageidi
mais, su pasaulio vilionėmis ir pagundomis ir su labai apgaulingu priešu, 
šėtonu, nes dar nesame tobuli. Dėlto turime būti nuolankūs laikytis kuo 
arčiausiai prie Dievo ir prie mūsų Vado ir Gelbėtojo, Viešpaties Jėzaus 
Kristaus. Pik taip pasielgdami pasidarysime nugalėtojais.

Visi žino, kad mirti* yri Iteuo h palietu kiekvieną. Bet kur yra mi 
rv>.-4«? h tą, klausimą ersako knygufi 'Vilti* po mirtia*", kurią gauritt 
nemokamai. Rašykite:

ŽAVISI- 3715 WEST 66th S^R^ET. CHICAGO, ILL. 60629
* 4 tV RAŠTO TYRINĖTOJAI

elgesį |

DR. VYT. TAURAS
■ fcYDYTėjAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MQTERU, ligos 
- Ofisas 265? WEST 59th STREET

. Tel. PR S-T223
OFISQ, VAL.: pirm... antrad., trečiad. 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- 
2ūą 2-4 vai popiet ir kitu laiku 

..<■ PagaL. susitarimą.

kai kurie jų jau yra , pažengę 
amžiumi, viceprezidentas atliks 
garbės gvardijos patikrinimų ir 
pirmininkaus biudžeto sesijai”.

4 minas įsiuto ant britų, kad 
jie ir britų Commonwealth prr-

ęAtĮkę^ ą ęsk),
nai tada, kar išeivijos kofonL 
jose minima birželio pasibai
sėtini įvykiai. klausaačios 35 šalys atsisakė j j

Okupantas yra labai jautrus įsileisti į savo konferenciją.
birželio išvežiųių minėjimams, j Aminas is karto pagrąsino, kad

-■ Mažeika S/ Evans

ar taisyklių, kurias nemanai 
-vykdyti, o kuo greičiau jas 
keisk.“ * \ '

— Nesakyk ilgų pamokslų ir 
negrąsink: jaunuoliai ir vaikai 
turi patys galvoti ir atsiminti 
reikiamus dalykus bei svarbius 
nuostatus. .

— Negalvok, kad jūsų parei
ga nuolat kartoti taisykles, bet 
yra svarbu, kad vaikai ' žinotų 
jų reikšmę, prasmę ir naudą.

—Kai vaikai bręsta, tai vi
sos taisyklės turi būti lanks
čios ir jaunuolių nuomonė dam 
giau respektuojama, bet taisyk
lės tūri būti vistiek įgyvendina
mos. v: ; A 1

—Kai jaunuolis nori imli sau 
atsakomybę dėl savo nuospren

džių, leisti tik įsitikinus jd pa-
• Visi štygĮmai instrumentai jėgumu.

L, —Nesitikėk iš vaikų daugiau 
šalčiui ir karščiui. Profesionalai savitvardos, negu iš suaugusių 
savo instrumentus aprūpina jni ar iš tėvų.
liąt ūrimą's,drėgįnįųvai.s. Visais] A~Prisiniintina, kad visais at- 
a t vėjais insįrųmentus laikyti vęjąis ir risup s^į^i^gųma^ 
hermetiškose dėžėse arba imj^- yrą/, geriausia poJĮtiką.^,.
pfėgniioto audeklo specialiuose — Svarbu alsimlntį kąd vai- —v - 7 * A T* K ; -9- - e J r J - k- . - ,
naisūose. Atmintina taisyklė: kai. brandina savų, pačių kurią- 
ęi tau patinka oras, tai ir inst- ųią pąyeikslą dąi^ąųsia jį lip- 

rumentųi pątinlęa. Jei imate in- dydąūoį^ aš tėvų Vaizduotės bei 
strumentą iškylon, tai nepaliki- norų, atitinkamai elgdamięsi ir 
te mašinoje, nes saulėtą djeną lavindamiesi.
ten temperatūra paįjy-la iįki 130,; " ’ ’ j 'M; dHiskihjdė

Kai vienas zmūsų žurnalistų jis%savo rankose turi 300 bri- 
paskelbė rašysiąs apie Sibiro tų— 
kankinius knygą ir ėmė rink-j P . 
ti medžiagą,- jis gavo grasinau/‘jo ekscelencija 
čių laiškų. Jam grasintojai ra-? vyniolikai britų, kurie jį nune
šė, kad šiuo keliu-tu nueisi, šė 19 mylių. Kur dar šešios my- 
bet nesugrįši. Reiškia, grasini-‘Įjos? 
mas jo gyvybei. Tai supranta
ma, kad šitokio tarptautinio 
kriminalo atskleidimas okupan t 
tui yra labai nemalonus.

Baigdamas šias savo pasta
bėles, baigsid jas tokia išvada: 
Žiauroję birželio dienos jau 
yra toli, praeityje. Tai jau is
torija, kuri lietuvių tauta \Ta 
afjslakščįuši krauju. Bet" tie 
įvykiai yrą dabartis pavergto
je Lietuvoje ir visuose paverg 
tuose kraštuose," nes jie nuolat 
kartojasi. Tų žiauriųjų įvykių 
ir tautai padarytų skriaudų 
prisiminimas yra išeivijos mi
sija. Jos misija tą tautai pa
darytą- skausmą perkelti į' 
žmones, kuriems rūpi laisvė, 
ŽmęniškHmas. ?įą. žmogaus ge
rovė. į

Kaip vakar trumpai pranešta; 
padėkojo de-

Kerpės ne juostinis 
kirminas

Juostinis kirminas “ring
worm” yra klaidingai pavadin
ta' odos liga, kai įsimeta fun
gus (kerpės, “grybelis”), į gal
vos, rankų, kojų odą ar pana
ges. TtH yra limpamas apsikrė- 
timas, ypae vaikų tarpe, varto
jant bendras šukas ar važiuojant 
automobiliui busu ar traukiniu 
galvą atkėlus j sėdynės atkaįtį. 
Rungus yra gana atkaklus,apsi- . 
krėtimas, ypąę temperatūrai 
esant drėgnai ir šiltai. Kalifor
nijos Medikų Asociacijos infor
macijomis geriausiai gelbsti , 
vaistas griesofulvino.

yra jautrūs .sausrai, drėgmei, . K. S trė va

Laidotuvių Direktoriai

t

SAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

Miestiečiu ir farmeriy 
artėjimas

CHICAGO. — Dvi faunos apie
50 myliu į pietus nuo Chicagos,

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

KAIP UGANDOS BOSAS 
ATSIKERŠUO ANGLAM

NAIROBI. Keiti ja. Afrika
Ugandos radijo" skelbė, 
Ugandoje pasilikę per 300 bri- 
tų—anglų, “savo noru'3' pasisiū
lė ant savo pečių- nunešti tos 
> milijonų negrų valstybės pre- 
jidentą budelį Idi. Aminą per 
25 myliu distanciją į biudžeto 
komisijos posėdį kur jis. pasa
kysiąs -savo “didž^jąy kalbą. 
Aminas sveria 258 svarus.

Radijo Ugandą pažodžiui pa
skelbė:

“Kai kurie Ugandoj gyvenan
tieji britai pakartotinai pasis
kelbė savo norą nunešti prezi
dentą Aminą ant savo pečių. Jis 
sveria 258 svarus. Tai bus soli
darumo dvasios su ugandiečiais 
simboiižhvimas. Jo ekscelenci
ja bus nuneštas per 25 mylias Į 
konferencijos vietą, kur jis pa
sakys savo biudžetine kalbų,.. 
Turint galvoje galiųąybę. kad 
kai kurie britai nejsĄengs laiku 
atlikti savo uždavinip, kadangi

kad [netoli’ Winton, Ill. — Will ap
skrityje, priklausančios Asbran- 
dų ir Moore šeimoms -skelbia 
ateinantį sekmadien, birželio 26 
d., “farinų lankymo dieną” nuo 

1 iki 5 vai. popiet. |
Asbrarid 660 akrų farmojė 

auginami komai, soja ir alfalfa 
ir 90 Uolsteino karvių- Moores 
425 akrų farma yra tįkra visų 
rūšių kiaulienos auginimo įmonė. 
“Mes norime miestiečiams pa
rodyti, kaip auginamas jų mais- • 
tas”. Už pieno galioną mieste 
moka po daugiau kaip $1.50, bet 
farmeriai gauna po 78 centus. -

TIVAS & SUNŪS
MARQUETTE. FUNERAL HOME

— ■* ' T 'l — *“ * *

2533 71st Street
TeleLt GRovehiU 6-2345-S

. ,4 fj*-- » - V',

SUSIRINKIMŲ

PERKRAUSįYMAi

WITH REPAVM€NT 
TO AT YOU R 1NČOME

see us for 
financing 

1 AT OUR LOW RATES

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to s idarty!

: UĮĘNOS KLUBO susirinkimas ivyks 
š. m. birželio 21 d.. Šaulių namuose, 
2417 43- St. 7:00 v. v. Narių da
lyvavimas būtinas.

\ n> ? A. Brokevičius, sekr.

— PHn« «n<5ri 
tZEMA KAINa '“ 

->■ R. -1 E R. t N'A S 
T»J. WA 5JMJ63

V ORTHOPEDAS-PHOTEZISTAS 
jflt Aparatai -Protezai.'Mėd. Ban
s’* dažai ^>e<;iajį pagalba ko j oms. 
C3* ęV“, Support,). IX L L 
VS.L; 9—-4 ir 6—8. šeštadieniais 9-L] 
2650 West 63rd St., Chicago. 111. 6062?

Tejef.: PRospect 6-5084

Paid Hid 
Conpouaded 

Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO

LIETUVOS AIDAI
.-A ✓><--- * *■

Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
Sesti 3:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Sekmcd. 9:3£ - ĮOtOO v. r. - 1.230 AM 
Veda i BRAZiWHl:

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374

- Telet: TOwnhall 3-2108-9 - * * 7

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILLAMS PASTATYTI

Gėlės visoms progoms 
• 3iY£RLY H1LLS GELINYČ1A 2443 WEST 63rd STREET

Trietonri; PR,84)833 Ir PR 8-0834
• Tai©.pat naujoji Barbaros ir 
•3n3- Pr^'V krautuvė ’’ P

THt DAISY STORE 
9918. Southwest Hwy, Oak Lawn, 
___ Taj, 4J9-1318 .. 

' - .I'U ..J _________

* Apdteast*? perlcrftvsfymcs 
Its fvairty Atetum^r

ANTANAS VILIMAS

Tajh 376-1882 ariu 376-5996

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Viso* paramos Ii W0PA, 

1490 kll. A. M.
Ltefuvly kalba:^ kasdien nuo pir

madienio iki "penktadienio 12^0

vai. ryto.

, ^ĮEmloclį ^24U

7159 Se. MAPLKWOOO, %VE.

CHICAGO, IM,. W629

Chicagos
Lietuvių
Laido tuviu > 
DireKtoriij 
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE 'MIESTU
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ,

J

ANTANAS M. PHILLIPS
TUMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS , 

33(17 So. Ll'lliANlCA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

BUTKŪS - VASAIIIS
.į44u So. 50th Ave-, Cicero, til. Phone: OLympic 2-1003

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But it incorporates en
ergy-saving features in de- 
gijn, materials, and appli
ances which can cut eneriry 
needs by ug to 56 percent. It 
has t wo heat-circulating 
Heatilator Fireplaces (right); 
designed to draw room air ir^ 
through the lower vents, 
warm It and then re-direct 
the" heated air back Into the > < .room.

‘ The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim h being proven by 
New York’i Long Island Sav
ings Bank. Its "Ccntcnergy 
*76” house was built to demon-

UI addUJanal cost of these 
improvements iris approxi
mately U.000 i. . projected to 
be amortized within 4 to 5 
years through reduced ex-

sulation within walls and eeu- 
fn£ as ifren as tn earthen berms 
around the foundatioa, orten- 
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatilator Tire
places re-clrculate heated air 
back Into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat lass characteristic (Jf most 
fireplaces, according to the de
signers of "Centenergy ’76.”
.... . , . ... ........- . • , j

The fireplace* were supplied 
bv Home Craft*, Inc* Floral 
Park, New Yofk. ' UeatUatof 
Fireplace. A Division of. Vega 
Industries, located in ML 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a compute Une of baat-ia, 
freestanding and wall- 
mounted firejSabe^ • • • pa*

Mutual Federal 
Savings and loan

2212 WEST CERMAK ROAD
Prrrx umiAcstų PrnūJem

BOmtSi Mon.Tue.Fri.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO, ILLINOIS 6CKOS 

Phone i Virginia 7-7747 

Thur•9-8 Sat* 9-1

' - PETRAS BIELIŪNAS
4348,. So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-3572

i
§

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUAMCA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

e

I 
t

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS .
(LACKAWICZ)

2424 . WEST 69th STREET RF-public 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlrg'nii 7-667J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Arde 7-lfll

1 cm
5 — NAUJIENOS, CHICAGO «, ill Monday, June 20, 1977
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- - (i. Vrbono ir bendrovės 
leidžiamas anglu kalba "Speak 
l p’ 1*0 Box 272, Station, B, To 
ronto, Ont., Canada , M5T 
2W2) birželio numeris pasie
kt skaitytojus Amerikoje. Pir 
nei puslapi puošia Romo Ka
lantos nutrauka su atitinkamu 
aprašymu. Gausiai iliustruotas
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— Europietiško futbolo pa- nė mokykla veikia V. Dubaus- j. 
mokos pradedantiems ir zai- kienės namuose.

bus kai kuriuose Krausienė, Gražina Noreikie- 
Ghicagos miesto parkuose. Mar nė ir Kęstutis Dubauskas.

— Pr. Berneckas ir V. Ignai- 
tis atstovauja sportininkus Pa
saulio Lietuviu Dienų komitete, 
Dienos yra ruošiamos Toronte 
sekančiais metais liepos pra
džioje sąryšyje sų įvykstančia

V 
r-:

to ««

džiautiems
Muko Elvyra 

Gražina

ųuette parke pamokos bus bir
želio 3(1 d. 2 vai. popiet futbolo 
aikštėje prie 7T-mos gatvės. Pa 
mokos Įeina į miesto mero Bi- 
landic vasaros meto programas. 
Apie kursus ir programas arti
miausiame parke galima tei
rautis Parkų distrikte, tel. 294- 
2493. ‘ '

— Toronto estų bendruome-

Dainų švente ir Pasaulio Lietu- 
vių Sporto Olimpijada.

— Dali. Henrikas Šalkauskas 
dalyvavo Australijos dailininkų

įvykių vaizdais, autorių nuot- nė pastatė 134 butų kooperaly- konkursinėje parodoje Brisba- 
.....'......... ■; charakteringais'vinį namą pavienienis ir n^^ieste. Už išstatytą'vienio- 

be. karikatūromis, moms už virš 4 milijonus do, tej. kQrinį- jis ( gavo pinnaja
charakteringais' vinį namą pavienienis

w

t

J
-j

T

Meninė programa

■< t^f':

..-yi

sudarymu.
bus išpildoma pobūvio metu. 
Stovykloje taip pat bus parody
ti filmai iš šaulių veiklos. J. J.

rankomis ir
piešiniais I
Speak Up mėnraštis eina jau lenų, nmus paruavmeja esr pfeiuHa; skuto Ąntanas
treti metai ir kiekvienu nume tams nuo $20,000 iki $41,000 už Mouč^ *^^.3 kūrinius Ame- 

progresuoja. Rei- butą. Gautą pelną naudos ^lau- centre,'Paryžia^ niie:
: s te. Paroda tęsis iki lapkričio 
t'mėm x ‘

-- ^*7 ' c v ' ; - v
— Mųz. Petro Matekūno su

kurtos. 6 > dainos dviems bal
sams išleistos atskiru dainorė- 
Įiu atžalynui “Laisvės keliaįs”.

ir sei1 nės'piešte. Už išstatytą vienio

Butus pardavinėja esr
i

< t

,, . _ . ■ Moneys išstafė-3 kūrinius Ame

kia, knd j jį atkreiptų daugiau gymo namų statybai. Panašius’ 
dėmesio pavergtu fantu kfb rkmi^Vtnc nr^Uiil'HAh ililiaort* 
mės amerikiečiai bei kana.di.e- lietuvių Alvudsyvįorganizaeija^ 
čiai ir jį paremtų bendradar- vadovaujama drAdoniavi-; 
biavimu 
Metams kainuoja Š7.50.

— Curie aukšt. mokykla pas grupė baigė juostų .aūdimų. kur- 
kelbė garbės mokinių sąrašą, sus Lietuvių Tautodailės Insti- 
Tarp kitų jame yra Julija Ju- tute, Kingston,* Ont., Canada, 
dickaitė, Diana Paulikaitė, Zu Teoretinę kursų dalį dėstė dailę 
zans Szemetulskytė, Laura Ma Antanas-Tamošaitis, d praktinę 
tuzaitė, Dalia Bagdonaitė, Ju- —dail. Anastazija Tamošaitie- 
dita Baltikailė, Dana Biknery nė. Kursus sėkmingai baigė ir

pavergtų tautų kO-, projektus praktikuoja Čikagos

ir -prenumeratomis, cinus.

Rochesterio ■v.lietu vaičių

Dainorėlis atėjo kartu su “Mu-

tė, Laura Kardaitė ir Jacque- gavo
Choromanskaitė, Rūta Gečiė-liną Pužauskaitė.

— Inž. Juozas Laskauskas, 
Antano brolis, praeitą šeštadie-l 
nį buvo palaidotas šv-. Kazimie; 
ro lietuvių kapinėse.
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^Gelgaudų pilis
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1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60GC8
HAymarket 1-6100

S. Over One Million Lithuanian
In The United States ff

REAL ESTATE• <■-*

Ji„XJSaSlu "piknikas .1.”

NašliųJ uĮašpiikių ir pavie-
4 v

Namai, Žemi — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

nių klubas birželio 26 ddieną 1 
| vai. p. p. Vyčių sodelyje ruošia 

linksmą gegužinę.
tas' su įvairiais gėrimais, virtu
vė su šiltais bei šaltais užkan
džiais. šokiams gros Jurgio Jo
niko orkestras. Į gegužinę įėji
mas .ąsmeųiui $1. Visi kviečia
mi Į linksmą gegužinę. (Pr.)

'--

*4"V

ja 0. Zubavičienę, 6 Oak . St., 
Clark, N. J. 07066; to

—- Lietuvos šaulių Sąjungos
zikos Žinių” žurnalo ,3 iį Ak pra- centro valdybos skelbtam kon-
eitų metų numeriu, kurį sure
dagavo jau sirgdamas a,-ą._ Al-

• w * M r-wx i -*girdas Kačanauskas. Taip pat 
priedu prie šio dvigubo nume- 

LTI pažymėjimus ' Lizairio JTa ^mz. J. Stankūng^ų

nė. Rūta Ilgūnaitė, .Gailė Sku-^ 
čienė, Gailė Tamošiūnaitė ir Ži
vilė Tamošiūnienė.'

■— Galgary, Alberta, lituanisti-

pynių daina” mišriam iritorui,
i

ir “Vasaros naktys” dvieri^.Iy-
giem balsam, žurnalo 1-me -psl
atžymėta komp. A. Ji ‘.Aleksio
90 mėtų amžiaus sukaktis, koni 
poz. Vlado Jakubėno, straipsnis

Veiks bufe-

Susirinks prie Prezidentų 
eglių 

Ramovė-”LKVS. “Ramovė” Chicagos 
skyriaus ramovėnai drauge su:

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMO K ĖJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

MUTUAL FED EBAL SAVINGS
ęETRAS K.AZANAUSKAS, Prezdentas '

2212 W. Cermak Road Chicago, 111. Virginia 7-7747

GRAŽUS BUNGALOW. 2 miegami 
ir valgomasis. Arti šv. Kryžiaus ligo
ninės-
' 2 BUTŲ puikus mūrinis, į vakarus

Price Į5c~r

.. ■ -      mil II  

v 1 S Lį LIETUVIU L A I K RAŠTIS UŽ TAUTOS LAISVĘ

g'ITHUAN1AN DAILY NEWS
shington, D. C. 20540 Nr. 145

kursui straipsnių Įteikimo da
ta atidėta* .Straipsnius galimą
įteikti iki rugsėjo men. 1 d. Kgb
kursui yra gauti 7 straipsniaijr
taigjpat ’fi laiškai su pageidari?. 
rifūi kąd^ konkursui laikas būtų 
pratęstas. C. y. konkursui laiką 
' ‘ J.ŽF.

V 
šaulių

moterų vadovė, rūpinasi yąką-

D.L.K.B. ; Draugijos centrinio 
skyriaus biriitininkėmis, šaulių 
Sąjungos Tr. Chicagoje gyve
nančiais šauliais-mis ir L. M. 
K. Federacijos narėmis rengia- 
metinį - vasaros 
į gamtą...

Išvažiavimas įvyks-1977 ra. 
liepos mėn. 3 d. sekmadieni, 
prie Nepriklausomos Lietuvos 
Prezidentų eglių, International

išvažiavimą

M

nftfi. kącK’konkursui laikas būtų

pratęsė.: ; -

?— Stasė. Cecevičienė,

Friendship - Garden, Michigan 
City. "Indiana?

Iškilmės prie Nepriklausomos
Lietuvos Prezidentų eglių pra-
sides 12:00 vai. Visuomenė ma- 

. išvažiavime

nuo California Ave., arti parko.

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas,
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000.

ŠIMAITIS REALTY
I

Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2953 W. 63rd St TeL 436-7878

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
SPECIALUS VAJUS

sąlygomis gali- jums duos užpildyti < ir pasira
apsidrausti tik Class V-2 —

® šio vajaus
ma
tai yra viso amžiaus apdrauda,
kuriai mokesčiai mokami per
20 metų. Apraudos dydis .— 
$2,000 arba $1,000.

•Apsidrausti gali visi nuo 1 
iki 70 metų amžiaus.

• Sveikatos patikrinti nerei
kia-

9 šio vajaus metu apsidraudęj 
gauna 45% nuolaidą nuo pir-
mųjų metų mokesčių ir 10^ 
nuolaidą, nuo sekančių 19-kos 
metų mokėjimų. . . .

* Po trijų metų garantuoja
ma paliudymų piniginė vertė 
(Cash. Surrender Value), ir up?.
mokėta apdrauda (Paid up :vai 
lue).

5 šia apdrauda turi teisę pa
sinaudoti SLA. nariai, ~ jų.- šė
mos, taip pat ir jų prieteliai — 
lietuvių draugai.

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

apie lietuviškos muzikos, kele
tą bruožų ir muz. Algio., šim-

rieties pdrupŠimu pobūviui^ kų:
, <s. ‘v ? ■ ’• < *

ris įvyks šaulių kultūrinio/sa-
kaus kalba atsisveikinant ..a
a. V. Jaku Lėną,. Muzikos yęte-

-loniai kviečialha r? - > 
dalyvauti. /

-

. . < Sf----------’ ■A' ?
vaitgalio stovyklos metu Union
Pier, Mich; Vadovę taip pat įsi

syti Non-Medical pareiškimą 
taip pat sumokėti mėnesinius

ranų sukakčių skverelyje.J.-Stan 
kūnas rašo apie sol,. . Elzbietą 
Kardelienę^ komp. .Juozą Kąrp-
kūnas rašo apie sol,

jungusi ir j kitų uždavinių vyk
dymą, kurie iškilo ryšium su

DOVANŲ PREKĖS BET KU
RIAI PROGAI — kristalas, por- 
celanas, sidabras, gintaras, auk-

BL — Antradjienjs,

MŪSŲ MARQUETTE PARKE
6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi

dencija prieš parką. Labai dideli kam- 
bariai. vonios. $26,000.

BIZNIERIUI, didelis 56 pėdų plo
čio mūro namas ir garažas. Graži vie
ta. Labai nebi*angus.

LIUKSUS NAUJAS 2 butu namas. 
Atskiri šildymai. Vienas butas jau 
laisvas pirkėjui. Mūro garažas. Nu
derėta kaina.

TVARKINGAS 3 butu mūras. Nau
jas gazu šildymas, 3 auto mūro gara
žas, didelis sklypas. Gage Parke. 
$38,600.

GRAŽIAI APKALTAS^ su nauju 
stogu, didelis 2 aukštu namas. JNau- 
jas gazu šildymas, nauja elektra, dvi
gubai platus sklypas, labai pelnin
gas, Marquette Parko vakaruose. 
$25,900.

V A L D 1 S
REAL ESTATE

g

PARYŽIŲ f I

U

GRIAUDĖ KANUOLĖS IR ĮVAIRAUS 
DYDŽIO NAMŲ DARBO BOMBOS 

Brežnevas tris dienas tarsis su 
prezidentu Valery Giscard

ČIKAGIEČIAI PRISIMINĖ ŽIAURIUS 
BIRŽELIO TRĖMIMUS

Chicagos Lietuvių Taryba, talkinama šaulių, ramovėnų, Re
gistruotos Lietuvių Bendruomenės Marquette Parko apylinkės, 
praeitą: sekmadienį, birž. 19 dieną, iškilmingai‘paminėjo okupan- y • ~

I

Čekistai — Sovietų -Sąjungos saugumiečiai besit.ra ūkdami iš Lietuvos ir bijodami, kad nepatektu Į vo-

I

) TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI

Namai pardavimui:

6 MIEGAMŲ mūrinė rezidencija su 
valgomu. 2 masinu mūrįnis garažas. 
ApyL 66 ir Mozart.

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

5 AKRAI ŽEMĖS su dviem namais 
ir puikiu sodu prie 123-čios ir Ar
cher. Kaina $97,000.

LEMONTE 2 mūro namai po 4 bu
tus kiekvienas, 10 metu senumo. 
Abu $130,000.

12 BUTŲ MŪRAS. laTiai gerai pri
žiūrėtas. .Geros pajamos, 63-čios ir 
Kominsky apylinkė. $185,000. -
*'* 60 AKRŲ farma į pietų vakarus nuo 
Lemon to.. -Galimybė išdalyti sklypais. 
Kaina $5,500 už akrą.

BUDRAITIS REALTY

Marquette Parko vakaruose.

2625 WEST 71 STREET
Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Ramentas >

to Z194I metų birželio 14; ir 15 dienomis sufmtuš, apiplėštus ir į
šiaurės, prievartos darbo stovyklas išvežtus. lietuvius.

10 vai.. ryto prie - bažnyčios 
aikštės buvo pakeltos vėliavos 
Lietuvos tautinė vėįiąva buvo 
nuleista pusiau stiebo. Ten pat 

t sugiedotas Lietuvos’ himnas.
• Iškilmėse -y dalyvavo; per 79

- ■ ■ -V- _ • a _ _. 4 i • _ 1 ’■

nuleista pusiau stiebo. Ten pat

' ' * j A tolį '*'PARYČIUS;į'Prancūzija. — Pirmadienio rytą į Paryžių so-
vietiniu lėktuvu atskrido l^eonidas I. Brežnevas, .Sovietų Sąjungos
aukščiausioštarybos valdybos pirmininkas. Brežnevas seniai ren
gėsi skristiyį= Prancūziją, kad asmeniškai galėtų tartis sj atsa- 

' kragais l^rancūzijos pareigūnais, bet jis lūkuriavo, kol buvę pava
rytas Nikolai'Podgorny ir jam suteiktas Sovietų Sąjungos aukšIzraelis negrąžins 

arabų teritorijų?
TELAVIVAS.

čiąusio - pareigūno titulas'.

Brežnevui' la’bal' nepatikdavo, 
į kai jis, ilgai besitaręs su užsie- 
I hib valstybių atstovais, neturėjo 

teisės pasirašyti aptartų susi
tarimų. Jis aiškindavo atsakin
giems diplomatams, kad jo pa
rašas yra stipresnis, n?*nt.ko
kio Podgorno; kad pastarasis, 
kaip komunistų partijos narys, 
yra priverstas klausyti partijos 
sekretoriaus Įsakymo, bet diplo
matai norėdavo gauti oficialaus 
atstovo parašą.

Dabar Brežnevas pakeitė Sta

Paskirtasis
Izraelio nuništėris pirmininkas 
Menahem Begin sekmadieni pa-

Korėja papirkinėjo 
kongreso atstovus į 
WASHINGTONAS. — Pieti-’ 

nės Korėjos įtakos pirkinėjimas 
kyšiais Kapitelio Kalvoj gali iš
sivystyti Į didžiausią nuslėpi-j 
mu skandala šio krašto istorijo
je”, pareiškė John B. Connally 
praėjusį sekmadieni.

Buvęs Texas demokratas gu- j
i lino konstituciją ta prasme, kad 
komunistų partijos generalinis 
sekretorius gali būti ir aukš
čiausios tarybos’ prezidiumo pir- 
•Įnininkas, <ąyą krašto preziden
tas^ Politiniame biure,, kai buvo 
svarstoma ■ Brežnevo pasiūlyta 
konstitucija, tai Podgornas pa
sipriešino. Jis aiškino, kad toks 
nuostatas yra priešingas iki šio 
meto yeikusiom sovietų kons
titucijoms, Brežnevas nieko Pod- 
gornui neatsakęs, bet kai buvo 
renkamas naujas politinis biu
ras, tai Podgornas nebuvo Į jį 
išrinktas. Podgornas suprato, 
jog jo politinė karjera pasibai
gusi.. Į jokius posėdžius jis nė
jo, pasitarimuose nedalyvavo, 
bet išvažiavo Į valdžios jam ski
riamą dačą.

< *■ •

‘Praitą savaitę Maskvon su
važiavo 1,500 “tarybų delegatų”, 
kurie pirmon eilėn atleido 12 mė
tų prezidento pareigas ėjusį 
Podgorną pensijon, kaip 74 me
tų: amžiaus sulaukusi senį, o 
aukščiausios tarybos pirmirtin- 
ku vienbalsiai “išrinko” Leoni
dą Brežnevą. Brežnevas pasi
aiškino suvežtiems delegatams, 
kodėl jis turėjęs “pasikelti” Į 
prezidentus. Jis tuojau norėjęs 
išbandyti,-' kaip užsieniai res
pektuos naują 'Sovietų aukščiau
sios tarybos pirmininką.

Paryžiun Brežnevas atvažia
vo apsikabi nėjęs medaliais abie
jose krūtinės pusėse. Jis buvo 
sutiktas kariuomenės kanuolių 
šūviais, sovietų ir Prancūzijos 

- himnų maršais. Bet asmeniški 
turėjo naujai atvyku

sį Sovietų Sąjungos valdovą in
formuotų ką pačiame Paryžiuje 
prancūzai protestuoja prieš jo 
■atvykimą. Kelios bombos spro
go prieš Brežnevo atvykimą, o 

■kai nusileido sovietų lėktuvas, 
tai keliuose Paryžiaus kvarta
luose buvo išsprogdinti keli pa
statai. Telefonais rusams buvo 
pranešta, jog tai protestas prieš 
Brežnevo, atvykimą į Paryžių.

Atvykusį Brežnevą pasveiki
no Prancūzijos prezidentas Va
lery Giscard. Brežnevas iškalu
sį prancūzų kanuolių Šūvius, bet 
vėliau jis buvo išvežtas į labili 

‘stropiai saugomą flamą, aptver
tą 10 pėdų- aukščio mūro siena.

.i t- ■ > • . ■ . • , '

.asmenų. Vaclovas Noreika, fo
tografo keliamas vėliavas ir

<■ lietuvaitį. Netrukus procesija

- /’

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

ii» .

Turiu Chlcegos_miešto.'leidimą, 

rantuotai Ir sąžiningai
KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358 So. Washtenaw Avi.

Tel. 927-3559 /-

faujtiniais rūbais pasipuošusias.'sio papuošalai-ir brangenybės. 
Didelis 14- ir18 kt; aukso gran
dinėlių.pasirinkimas. TERRA 

atidara-kasdien iki 5 vai., pirm,-

r- >■ - - - 
kultūrinio savaitgalio stovyk
los organizarimu. J.
i. ■ - ■; 'r '

— Antanas Markauskas va-'; 
dovauš- šaulių-? kuftfirinro savait:;

atskiras nr,J$1.25» AdministFuo-| gramėm :ft*:taip pat rūpinasi' jiį Chicago, Ill.

pakartoti, todėl jais pasinaudo- ‘ 
kite dabar. ' •

9 Mums reikia didesnės gyvy
bės apdraudos, kadangi viskas

žiūrėtas. Geros pajamos, 63-čios ir Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga-
sirašė susitarimą-su- dviem žydų

arba metinius mokesčius.
Įsirašyti į SLA yra dabar9 Įsirašyti į SLA yra dabar 

geriausias laikas, bes Specia
lusis vajus tęsis tik-'^nienėsius 
ir specialūs pasiūlymai nebus,

brangsta. ' ..
Apdrauda pradės .galioti9 Apdrauda pradės .galioti 

nuo sekančio . mėnesio pinno- 
šios dienos, kai SLA. Centras 
jūsų aplikaciją bus aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mėne

sa ir Konradą Kavecka. Plačiai
ipaminėti ir gaūšiai iliustruoti 
kiti muzikos. įvykiai* -gausi kn>-

siniuš ’arba metinius mokes
čius L'1'.'

* Jei Finansų sekretoriaus ar
ba organizatorius adreso neto-
ritę ir'jei jūsų artimoje aplin-
koje SLA kuopos nėra, prašo-
ma kreiptis į SLA'sėkrefdrę:

MBs.G.MEILIŪNAS
;) 307 W. 30 Street

New York, N. Y. 10001.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
MAUJDEHOXS ilemet nėjo R setą. Kafnt tą nkiifctt. fštiaat 1 

Amerikoc liettrrtą dlenreRfo ftelfėjui bet UetavOcM spndoc 
ir 'ttilekmt būtinu panti fa* tadEnaai itetonMi glftimi 

htanitf Ntsjtesą pietį ntw» vaftk.

MAUJIKMOS tvirtai stori ir kovoj* netarta ir prmrftą 
aeidamoe ir aeaidėdisos į sandėrio* k okupeinala

NAUJIENOS palaiko tint lletartą ieaokrstines frnpea, ją beadrtr laettta- 
tiju ir remi*, visą Hetavfg beatraodu* darbai bei tfiatfiM.

NAUJIENOS atstovsuj* tyliąją Betariu dangum* Mato naafmettao, 
rikos ir poltialą ūluzlto Įsikala. Jos yra visiems loomloc, nau< 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose r ' *
nas m mada. L*1 ta mada tampa ja* prenumeruoti.

Todėl Naujieną vadovybė ir Vajaus komisija JubfUejinfij metą proga 
.Įsus Ifttuvfa* pasekti lietuvffltos 

i tikslu sudaryti 
_______ viso* ižeivljes, 
riekiant visuotino Be>

mxji ir 'itllekaat būtinas partlfM rmflntiw
letirnlkoi sptndo* 
Betatybte SUkta

ptmvfe 
i ptrara- 
ri steel-

•r h IgaBo-

, reto- 
ents įdomios, naudingo* 
dreugljoae girti Nrulie

įdomios, nradlui

ttelbdam* platinimo rajq kreipiasi l visus Ifttnvfa* pas 
spaudos pirmūnų pavy»Stiais užsiprenumeruojant Naujienas 
ęrandinę tolimesniems darbams ne tik lafkraiio, bet Ir 
taip pat pavergtos Iletuewt Ir jos tmonlu fe 
erriikų reikalu renessM*. , • J
KMNUOJAi Chloigel* Ir K«n*deĮ. ifwfms — tM.00,

trims mėn, — X150, vienam mta. L1M. Kitom JAV ristos* matams
— S26.00, pvsai maty — 514JK, vianam m*n. — |3je. Utilanlw
m — E31J3O matam*. BmlpafinlimH rfvnfiama savalto Mroateaaaal

PraJ®nui naudoti žeminu wwsčią atkarią. ;
sasamv *■■ am ■■ aaa imamai .mm AHftMB IBB 4M ■bjhs MM

NAUJIENOS, ’
1739 South Halsted SL

Chicago, Uh 6060g

Q Siunčiu dot Niujlcją yreuRmentri, Tubilkejlnk) 
vajau* proga paremdamA* Meturilką spaudą.

H~~| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaite* resipaJH- 
nimui nemokamai ir be Jokių įriparebfoįimą.

PAVARDE IR VARDAS ----------------------------------------------------

ADRESAS

A

<_ - - - — r . . _
nika. Žurnalo prenumerata $5, galio?stovyklos' meninėm‘pro

atidara-kasdien iki 5 vai., pirm, 
ir kety. iki 8 vai, Vak. šventadie
niaisuždaryta. Adresas—Terra,

•n:

rikiuote - į bažny
čią.; • - -

religinėmis. partijomis, kurios

<

A

•%, .tel. 434-4660.

847-0100

>,

MACHINIST MAINTENANCE 
immediate- ' { ' Experienced — iminediate ... . ' -

, AU-, phases of ^general :Maintenance. Make own Setups. 
Full Company benefits.
ItARDINE^ .metal C& >

4820 South Campell Ave.

Experienced į 
s.

Full Company benefits.

- - Chicago, 'EL. 60632

■ ■ SIUNTINIAI I LIETUVA > -:-
MARIA NOREIKIKNf. VYTAUTAS ŽUKAUSKASfili

2608 Wwt 69th SL,.CMa«o, HL 6062^'.į T«V5FA>2787 
. -, ; < ,-5id»Us pa*frinkln»» geroii r0l«e fvalriv pruldv.

hum

0 '

>

s r‘

1

J ,

* Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas- ir
būtiniausias Uždavinys; Dėl tie
sos ir teisybės: ’Naujiėnos nie-
kūotuet ųebijojo- ir hebijo kori 
fi»ntacij(ri»'? i - — i - - 
kas nori įvesti'’hiadą, kad be&

nors dabar daug

dradarbiavimas'su sovietais yra
patriotinis aktas,- paliekant ša
jąis "koijfrdbtaciją^"pavergtie-

„ ■'; •> z r Y :siems • •. *

Naujienos buvo ir yra už de-

/ r

mokratiją ir toleranciją. Deja,
jos' .• nėg^į /toleruoti Lietuvos
okupacijos tolerantų it palikti
įvairių tipų bendradarbiauto jus

_ _ — _ • ' • _ ’ . - v - > .r - S

SIUNTINIAI 4 LIETUVĄ ^ 
.Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETtl GIFT PARCELS SERV1CB - -
2501 W. 6?tti St, Chicago, III. 50629. — Tel. WA 5-2737

S333 So. HaUted ChIcago, IIL 6060S. — T»L 254-1328 

V. V A L A N T I N A f

> > -

GERIAUSIA DOVANA

.If

Ą

KNYGA
Kiekvienas lietuvis; kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu- 

Čia suminėtas knygas gailina užsisakyti Naujienose. • , ,»■><

Jonas KapriEinskss, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel- 
džiut Lietuvi, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juons KspUinckai^ IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje bejsl- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl Kaina 7 doL

eiKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kauno, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką Ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ' * — . . — . _
Išversta Į anglį

* V ■ S S M '***• Wr-• • S . — — — —-•
60 Mtyrinių novelių, 199 pusL. kaina 52. >

vių gerbūvis, privalo susipažinti su Žemiau H vardintomis knygomis.

Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, DrusUnlnknose, Kaune, Nauda Iriuose, 
Klaipėdoje Ir __ _ ' ' '
kalbas girdėjo ir ka ji . _
Uverata i anglu kalba.

M. ZeUenko. SA

jai Žmonės pasakė. 95 p<L SI.50. Yra taip pat 

kTYRINtS NOVtLiS. Genlalaua twj rašytojo 
. i

D. Kur*IH«, KELIONt | ANAPUS GlLHINtS UŽDANGOS. A» 
i propegaoda bd 

stllloini.
Pro*. K P*k*r*IH, KRYUUOČIV VALSTYBES SANTVARKOS

toriam pastabumą neapgiuna Intuaisto ir agltpropo 
ufcnsskaTimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu

1RUOŽAL 17d psl. dokumentuot* istorinė stadija spto prtta; Ūkimą, 
mi u ■ u "mm —■ 8

Vincas ŽamalėlK
84 p*L Kain* Sl-BO.

Ke ir kiti leidiniai yn gaunami
NAUJI INOS R, 17W Se. HALSTf D JT., CHICAGO, ILL.

aMUrtkaol darbe v*l*ndwni* »rbs rfutesirt palhi Ir RridadMt

Kaina SSL
LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIM PAKAITUI

M) * »*H*J4*.

«

<

visiškoje laisvėje. -
Todėl 'šio, pasimetimo iriiliu-

rijų laikotarpiu Nauijenos yra
būtinos kiekvienam lietuviui.
Reikia • prisidėti1 prie sąjūdžio
padvigubinti Naujienų skaity
tojus, i

HELP WANTED — MALE 
Darbininku R*lkia

MAINTENANCE MECHANICS
For plant in heavy .

* ,f metals induirtry.
i Applicants must haVe well 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes..

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding ęxperience also required.
R. LAVIN & SONS, INC

3428 S. KEDZIE AVE.
(Equal Opportunity Employer)

JOURNEYMAN 
TOOL A DIE MAKER 

Steady year round work.
Excellent fringe & benefit program.

QUAM NICOLS' - *'
234 E. 67th St. . ;

Call AL CARR . HU 8-5800

•' f

.A

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

'i STOCK ROOM
WHOLESALE LADIES ACCESSORIES

Need dependable people for order 
filling and shipping. Loop area. 5 
day week.' • V ■ ' •

Excellent opportunity. 
782-0731

European trained

COS METI CI ANS 
needed to work in: 

GEORGETTE KLINGER 
SKIN CARE SALON 

License needed. 
TEL. 787-4300

, įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOĮtfAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN

TAISAU IR DAŽAU
NAMUS':

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti: 

476-7727 arba 523-9367
AT zKKSAS

F - ~r- > ~r -■ ‘

turės jam-garantuoti mažą, bet
■A • n-, . sunuiia ucjuhuju, MMiivijvs uau-
Gyv,, geliy ya^neSeCln- gm)a Jcnįset,. (BraeK'paHa- 

cagos. Lietuvijį. Tarybos .pirmir ’ - .
ninkas šarka, sekretorius" SL
cagos Lietuvių^Tarj’bos .pirmi

Maukus jr Jasaitis, Jr šauliai
nešė tris vėliavas, su ii žmo?

Nuosavybės kitur

- , ■ ■ t,- - - -v.. ■ - / *
FLORIDA'S MACKLE BROS/ INC.

Ą famous name In Southern. Building 

Regional Office Cameo Tower Build
ing

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

ANNA. DOCHES
Lithuanian Representative

T

Didžiausias kailių
pasirinkimai

?M vieninteli

/TV J1V Chloegoj* ’
NORMANĄ

lietuvi kailininką &

♦

L*

/

IRŠTEINĄ
kT«L283^82t
| (įstrigo*) ir
* 677-8449

(buto)

185 North Wabwh Aresjoe 
Akd Floor Chicago. HL 60601

solidžią dešiniųjų, koalicijos dau-_ H - N_r_ - -■ -—■ _£ -r- to 
mente) .Savo- -naująjį kabinetą.
Beginąs' pristato-knesetui pir-

Dt M IS I O
62-40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAU RA I TI S 

4645 So. ASHLAND AVĖ.
5234775 -

X

nių palyda. Vadovavo P, Tom
kus. Chicagos Daukanto vardo 
Jūrų šauliu ’ vėliavo buvo 

palyda; 'Vėliau žmgsma- 
Mąrąuette Parko? lietuvių -- * — *T -? * --

riai, vėliavą nešė V. Kožica, o 
valstybinę vėliavą nešė Stasys.
Patlaba. ’ • ' • ' '

madienį.f .Į ,.. ' ;

Ateinantį mėnesį Beginąs pa-
l’sisakė keliausiąs pas ' Amerikos 
prezidentą/ Cartėri gerus santy-;

r**

*
A. TVER AS

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtŠ

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET
Talef.: REpublle 7-1M] j

į

iM. i I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
425t S. Maplewood. TaL 254-7450 < 
Taip pat daromi vertimai, giminiu | 
iškvietimai, pildomi pilietybei pre- I 
Šymai ir kitokį blankai

, pareiškė John B. Connally

bernatorius, kurs vėliau pakeitė

AR JAU PASIDARĖTE 
: SAVO 'TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa-,

PERRY PLAZA ?ft©TEL 
1007 Park Avav

Albertas Jr Kaituli Rožinei, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai.*.
Spalvota TV, šildomas maudymo

si baseinas, telefonas. -Talkams žaidi
mo aikštelė.

Hot Springs, Ark.

Galim* r«2ervuotl tel

su-
■y© j
Bendruomenčš apylinkės na
riai. vėliavą nešė V. Kožica, o 
valstybinę vėliavą nešė Stasys 
Patlaba. ’ '
šioje :žingsniuotėje.' tautiniais 

rūbais pasipuošusios žingsnia
vo šios ponios ir . panelės: Rr 
Tričytė, A. Grigaitienė, A. Vai

kins palaikyti;- 1 ■ .

"Susitarime 7 šū tomis. dviem

raelio vyriausybė- .pagerbs vi- 
ąųs ligi šioT. Darbo, admipistrą-
ei jos susitarimus bei pasižadė
jimus, įskaitant ir. betarpiries de
rybas su arabų valstybėmis Ge-
nevos taikčžš'kbnfėrencijoje, bet

. _ . . , taip pat paįpdo'Begihb dešiniųjų
čiulaitiehė, A. Kačinskienė, A. bloko Likird;įdefermiiiaciją pasi- 
Tričienė, V. Stakėnienė, M. Bu laikyti visa ^ okupuota Jor-

Pranckevičienė, D. Pranckevi-

Tridienė, V. Stakėnieriė, M. Bu 
lotienė, ■ Ona - Liepinis, Irena

čiūtė; įr Liudvika Dubauskienė.
Ramoyėnu ’ vėliava .nešė J,

Garbenis, ji lydėjo-tA. Repšys

dano kairi^jpk ę^šono /teritpfi-

kiečiu rankas, pakelėje žudė'suimtuosius, o patys vieni traukėsi į Rytus. Katyno brūzgynuose jie nužudė 14,TOO partiia ir taDO Iždo spkrAfnrram
lenku karininku ir inteligentp, o Červenėje jie išžudė Rusijos gilumos vežamus lietuvius.

-SUDANASUŽDARĖ
KllTŪROS CENTRU CHARTUME

CHARTUMAS. — Už pen kių Sudano diplomatų ištrėmimą iš 
Maskvos, Sudanas'praėjusį sekmadienį įsakė uždaryti Sovietų 
“kultūros centrą” Sudano sostinėje. Chartum, praneša oficialus

■

prieš ketverius metus,. Connally 
pasakė, kad Vyr. Valstybės Gy-

Sudano5 dienraštis Al Ayam.

Laikraštis pacitavo- Sudano 
reikalų ministerijos oficialų, pra-

UdllU TkCLlliVJpLrSTSUliU . , LCLLLVL1- . .

ja, nors -.a varto“!™*' vynausybė prane-
.. . . SUS1 Sovietų: ambasadai: Chartu

me, kad tą’centrą .savaitės bė-
du mepamisėta/s LONDONAS.

įto , . . _ (pasakė, kad vyr. valstybes Gy*
Kanados biznis bėgai’ “-'“3 wfcw M 

iš Quebeko
MONTREAL, Can. — Que- 

becko provincijos prancūzai iš
rinko separatistą gubernatorių, .

palikti Kongresu i patčiam save
ištardyti, fačiaū Bell tėki3 pasa
kymą ‘tuč tuojau paneigė. Tei
singumo departamento pranešė-

kuris nieko gero provincijos gy
ventojams neneša, šiomis die
nomis surinktos statistikos ži
nios sako, kad 20% visos Qųe- 
becko pramonės jau' išsikėlė Į

jas pareiškė, kad pasakymas, 
jog Bell leidžia Kongresui tvar
kyti .tą - reikalą, nėra tiesa; “Męs 
pradėjome pagrindinę ir visapu- 
sišką inVestaciją”, pabrėžė depar 
tamentas.

ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” 
knyga —

; KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis < 
Knyga su formomis gauna

ma “Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
tnis formomis — S3J0.

Užsakymus su Money orde
riu siusti*. “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St, Chicago DI. 60608.

išleista

***•
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tail Frank Zapolls
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Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arctor Aro. 
Chktfra, III. 60632. T«l. YA 7-5990

$
4

/

lį- Litvinas, Viso buvo 7_vėlia
vos. Susidarė graži procesija.

Bažnyčioje šv. mišias atna
šavo kun. J. Juozevičius paša- : 
kė gražų pamokslą,, persunktą ' 
tėvynės meile, priminė tremti 
nių kančias ir kalbėjo apie vii 
tį atgauti laisvę, širdin krito 
labai gražus tikinčiųjų maldos 

./-‘Išgirsk’ lietuvių 
tautos ią • mūsų maldas, stip
rink jų viltis , ir sugrąžink pa
vergtiesiems laisvę, .Tave Mel
džiame Viešpatie!” ‘ ?

šių mišių auką, prie alto
riaus nešė Patlabienė ir Pocie
nė. Muziko A. Lino vadovauja 
m as CKbras ‘sugiedojo Tautos i 
himną. Chorui pritarė visa baž 
nyčia. ’ . ' ' <- ’

Bažnyčia'buvo pilnutėlė žmo 
nių. Jų tanpe buvo Lietuvos 
gen. konsule Juzė Daužvardie-r 
ne, pulk. K. Dabulęvičius p. 
Tveras, p. Teodoras Blinstru- 
has, A. ir A. Repšiai, Vanagu-

'.^•V .■"■‘.'V ’--7'-'; 

ir.- 7kataloniėčiai— Vaškai
. bando atgauti. ztas autonomijos

teises, kurias jie. turėjo Ispani
jos respublikos laikais. Tuo rei
kalu jie kreipėsi į dabartinį
premjerą Suarez.

9 Motinai reikia apie 20 me

r

posmelis

nai, Abraitis, TriČiairir kilt
Jėzuitams apšrrieižus orga

nizacijų atstovus,- prašiusius, 
kad nerodytų Vilniuje suktų 
filmų ir neatsiprašius, šiais 
metais Birželio trėmimų minė 
jimas pravestas Marquette Par 
ko lietuvių parapijos bažnyčio 
je. Anksčiau Birželio trėmimai 
būdavo minimi pas Jėzuitus.

K. Paulius

ii

dFTWP O R A S
šiltas, saulėtas • 
Saulė teka 5:16, leidžiišt 8:27

i

gyję likviduotų, y ’ ’’

Sudanas - praėjusį mėnesį iš
trėmė 90 Sovietų kariškių pata
rėjų ir paprašė Sovietų ambasa
dos, kad pusiau sumažintų sa
vo personalo 'skaičių.? , . .

tų iš kūdikio išauginti vyrą,

J ■■■ -—V" —■

kuri jo žmonos motina labai 
greitai paverčia asilu.

Prancūzijos prezidentas Valery Glecafd-‘<

/

Kankinimai Izraely
The Sundąy 

Times sekmadienį apkaltino Iz
raelį, kad jo tardytojai, nusi
stovėjusia- rutina žiauriai elgia
si'su suimtais arabais ir dažnai 
kankina • arabus kalinius.

L’ Laikraštis tvirtina, kad pen
kis mėnesius trukę tyrinėjimai 
parodė ir parūpino pavyzdžius 
vartojamos technikos nuo 4‘tik 
ilgesnį laiką mušimo :ki “griež
tų kankinimų” praktikos.

“Arabų kalinių kankinimas 
yra tiek paplitęs ir sistemin
gas..., jog atrodo, kad yra ap
galvotos politikos sankcionuo
tas”, rašo Times, pateikdamas 
tuzinus kankinimų pavyzdžių ir 
cituodamas kankintų Izraelio 
okupuotose srityse gyvenančių 
arabų vardus, pateikiant net 
žiaurius lyties organų elektros 
smūgiais žalojimo pavyzdžius.

saugesnes vietas.
Pramonė negali tarpti nera

mumų srityje. Pramonei, reika
lingo taika, ramumas ir noras 
dirbti naudingą darbą. Premje
ru o' Trudeau pareiškus, kad jis 
nesirengia leisti Quebeko separa
tistams atsiskirti, kilo nėrimas 
pramonininkų tarpe. Quebeko
pramonė nėra prancūzų sepera- 
tistų rankose. Iš Quebeko kelia
si ir tie prancūzai, kurie nenori 
provincijos atskyrimo nuo Ka: 
nados. - ..

Dėl bazių Ispanijoje
MADRIDAS. — Opozicinė. Is

panijos Socialistų darbininkų

; . Italai degina
: . elektros gaminius

MILANAS, Italija. — Gerai 
organizuota teroristų grupė pa
degė du nepaprastai didelius 
Italijos elektros gaminių san
dėlius ir padarė 55 milijonų do
lerių nuostolių.

Teroristai davėjo policininkų 
uniformas, kad galėtų įsiveržti 
į sandėlius, prieiti prie jautriau
sių vietų ir sukalti milžinikus 
gaisrus.

Sudeginti Magnetti Mineli i 
elektros gaminių sandėliai ir 
Siemens bendrovės gaminių san
dėliai. Policija atidžiai ieško pa-

• •- Idegėjų politinių grupių ekstre
mistų eilės*. *

t

Japonijoje pradėjo 
siausti cholera

TOKIJO, Japonija. — Praeitą 
savaitę buvo paskelbta, kad Ja
ponijos cholera susirgo 24 ja
ponai, o pirmadienio rytą jau 
oficialiai skelbiama,’ kai chole
ra serga 63 japonai. Liga pasi
rodė Arida apylinkėje. Dido
kas šia liga užsikrėtusių skaičius 
jau mirė; t :

Dabar aiškėja, kad cholera 
apniko japonus visai netoli To
kijo Arida apylinkėje. Tuo tar
pu dar neišaiškintas ligos atąi- 
radimo šaltinis. Vieni manorkad 
ją atnešė iš Filipnų salų grį
žusieji žvejai, o kiti ieško už
teršto vandens šaltinio Tokijo' 
priemiesčiuose. A

SENIAUSIAS~pfERIKIETIS

BARTOW, Fla; — Seniausias 
amerikietis Charlie Smith,* bu
vęs vergas, liepos 4 dieną šven
čia 135 metų amžiaus sukaktu-, 
ves. Savo gimtadienio, datas jif 
pats nežino.

partija, skaičiumi antroji po mi- 
nisterio pirmininko Adolfo Su7 
arez centro bloko, šustipįėjusi 
praėjusios savaitės rinkiniuose,, 
sekmadieni iš naujojo parlamen
to pareikalavo skubiai iškelti 
JAV-bių karinių bazių Ispanijo
je klausimą. Opozicija kaltina, 
kad sutartimi leistos atominių 
nąrląlvfų'bazės bei aerodromai 
Sevilijoje, Torre jone ir Zarago- 
zoje ‘'‘pavertė Ispaniją į Jung-
tinių Valstybių satelitą” ir iš-
štato, atominės atakos pavojui. 
“Naujasis demokratinis parla-:
mentali turi pirmenybę skirti 
JAV karinių pajėgų buvimui Is- 
panijojė?\ rašo oficialus tos par
tijos laikraštis EI Socialistą.

X
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k darnoj pagrindęu
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOMAVIČIUS, M- D. t

JAUSMAS DAUGERIOPOS NEGEROVES
Daugelio negerovių šaknys glūdi jausminėse (emo

cinėse) netvarkose Mediciniška tiesa r

gesterone). Tų dviejų svarbių 
hormonų pasigaminimą mote

riškės kūne lemįa medžiagos,1 
kurios išdirba kitus hormonus 

i (keisti jų vardai): kiaušinėlio 
gaminimosi vietą (folikulo fol- 

Į liete), skatinantis hormonas (fol
licle stimulating hormone (trum
pai FSH) ir antras — tam fu- 
likule pakaitas (mėnesinėm ar 
hormonus, gaminamus ne lyties 
liautis hormonas) luteinizing 
hormone (trumaip LH). Būti
nai tuos vardus turi moteriškė j 
Įsidėmėti, jei tolimesnė kalba* 
tuo reikalu gali būti žmoniškai 
tęsiama.

Medžiagos, kurios - suteikia 
kūnui paskiausiai minėtus ^lu 
hormonus, gaminamus ne-lytits 
organuose — hetikėsit — o sme
genyse, netoli svarbiausios jų 
dalies, vadinamos hypothalamus.

Puiki..! tyaikcmame Sėjos 
pageidaujama visų lie- 

t’v ių vior.ybės, t"arkos, taikos. 
Girdi, tik. vieno dalyko reikia — 
geros valios ir visi mūsų tar
pusavyje ginčai-ginčeliai būsią 
užmiršti.

Mes vis po senovei nusiteikę 
esame, kad automobiliui įsigyti 
reikia daug darbo ir pastangų. 
Gi, tokios geros valios apturė
jimui — tai menkiekis — tik 
panorėk ir ji atsiras ir taika mū
sų tarpan sugrįš. Nelaimė, kad 
toks mūsų nusiteikimas geros 
valios link yra tolimiausias nuo 
tiesos.

Gera valia yra žmogaus bran
giausias turtas — jis tik ir skiria 
žmogų nuo keturkojo. Geros va
lios įsigijimui reikia milžiniškų 
pastangų. Jos neturįs vargu ka
da ją įsigys, ypač jau jo ūsu 
esąs. Todėl meskime išgalvo- 
senos ir kalbosenos bei rašyse
nos neteisingus nusiteikimus 
jausmų — emocijų — gerava- 
liškumo reikalu.

Gera valia daug sunkiau įgi- 
jama, kaip gydytojo bei inži
nieriaus diplomas. Todėl visi su
jaugusieji .turį reikalų su ma
žais mūsiškiais turime savu el
gesiu ugdyti jauną žmogų ge
ravaliu: neturime jam rodyti 
blogavališkumo apraiškų. Tik 
tada mes galime tikėtis šiokio- 
tokio pagerėjimo šioje srityje.

O dabar esančius blogavalius 
— visą peklą mūsų organizaci
jose keliančius, atskirkime ra
miai elgdamiesi nuo geravalių. 
Nustokime blogavalius rinkti į 
atsakingas vietas. Į jas skir
kime tik .geravalius. Tik tada 
mumyse taika bus užtikrinta. 
Kitaip — mes kaip senieji Rusi
jos emigrantui vienas kitą už
dusinsime savų jausmų netvar
koje visokeriopai sąvaį tėvynei 
pakenkdami.

Tegul bus mūsų veikloje tik 
keli atsakingose vietose gerava
liai — ir mes neatsigėrėsime, 
sutartinos veiklos nuostabiai ge
rais vaisiais. Daug geravalių 
niekada niekur nebuvo, jų nėra 
ir niekada nebus. Todėl ir ne
sitikėkime, o dirbkime pąjėges-

nieji vienas už tuziną. Tik taip 
veikdami mes dar palaikysime 
mūsų gyvenimą visose srityse.

Sveikatos srityje jausmų 
tvarka nulemia

Psichiatrinė literatūra pilna 
faktų, kaip jausminės-emocinės 
negerovės kenkia visokio am
žiaus ir visokios kilmės žmo-
nėms. Gydytojams žinoma, kaip j Nenuostabu, kad net'75% visų 
įvairūs jausminiai nenormalu
mai (bloga valia yra vienos rū
šies jausminis netvarkingumas) 
gali sukelti, sakysim, neregu- 
liares bei sunkias mėnesines. Tai 
dėl netvarkingos atsakančių or
ganų veiklos (dysfunctional 
bleeding) atsiradęs kraujavi
mas. žinoma, jis gali būti dėl 
įvairių •kitų priežasčių, įskai
tant ir vėžį, čia aptarsime dėl 
didžia dalimi jausminių negeru
mų atsiradusią moteriškės kū-. 
ne netvarką pavidale netvarkin
gų bei gausių regulų.

: Nuolat gydytojai susiduria su 
tokiomis moteriškėmis — jos 
gali būti visokio amžiaus — 
kurių nusiteikimai (emocijos) 
tiesioginiai ir labai stipriai pa
veikia jų kūno veiklą.' Specia
listas moterų ligų — ginekolo
gas, dirbąs Alabamos univer
sitete — vedėjas akušerinio ir 
ginekologinio skyriaus, prof. 

• Charles E. Flowers, Jr. medici
niškoje literatūroje tvirtina, kad 
nelaimingoji moteriškė, turinti 
dėl hormonų veiklos netvarkin
gas regulas (kraujavimą — dys
functional -bleeding), yra rei
kalinga malonaus link jos atsi- 
aešimo: po vieno kito* draugiš
ko klausimo ji tuoj su užsidegi-* 
m u ima pasakoti savo tikrus 
vargus, savo jausmines ir vi
suomenines negero v.esr

Hormonai ir jausmai — 
Emocijos

Įdomu bus kiekvienai moteriš
kai sužinoti, kokia itaka turi 

’jausmai (emocijos) Į suėtingę 
hormonų balansavimasį, kurio 
lėka tvarkosi regulos. Medicina 
dabar žino, kad dviejų rūšių mo
teriškieji hormonai tvarko mė
nesinių veiklą: Estrogenas (es
trogen) ir progesteronas (pro-‘ trumpu laiku.

dėl hormonų veiklos turinčių 
sutrikusias regulas (dysfuncio- 
nal bleeding) moteriškių turi 
taip pat labai stiprius jausmi
nius (emocinius) negerumus. 
Tikrumoje, ne 75%, bet visas 
100% tokių moteriškių gausis, 
jei gydytojas atsakančiai su
rinks — surašys — išklausinės 
tokių moteriškių mediciniškas 
istorijas. Pirmiausia reikia mo
teriškę mediciniškai apžiūrėti. 
Tik po to, pasodinus ją, patokio- 
je kėdėje, neskubant, nęleidžiaųt 
niekam pasikalbėj imo trukdyti, 
išklausoma ką pacientė .turi pa: 
sakyti. Taip sužinoma jos; so
cialinė — visuomeninė ir medi- 
ciniška istorija, Štai tokios isto
rijos pavyzdys. "* .
Taip jausmai — nusiteikimai — 

emocijos veikia regulas
Čia paduodama sutrumpinta 

mediciniška — socialinė 21; me
rų amžiaus pacientės istorija. Ji 
buvo baigusi pritaikomojo- meno. ■ 
mokyklą. Ji visada gyveno -.ma
mose pietinės šio krašto dalies, 
miesteliuose. Nuo 14 metų ji vi
sada turėjo reguliares ir visai 
lormalias regulas. .Bet pusmetį 
prieš ateinant pas moterų ligų 
gydytoją, ji ištekėjo už jauno 
kolegijos studento,, kuris buvo 
dies iš didmiesčio.; diegų prieš 
vestuves' sutarė, kcUji. dirbs .ir 
jadės jam baigti mokslą. Ji bu
vo išmokusi madų meno, bet ne
galėjo gauti savoj specialybėj., 
darbo. Ji gavo darbą fėli^niiį 
dalykų iliustravime, čia irpra- 
ndėjo jos vargai: ji apturėda

vo stiprių nesusipratimų savo 
darbe. Jos darbdaviai buvo ne
patenkinti jos darbu daugeliu 

(atvejais. Ji jautėsi neteisėtai 
=verčiama per "'daug • padaryti

Šuo yr* ištikimiausias žmogaus draugas. Babilonijos ir cen
trinės Afrikos gyventojai jau buvo prisipratinę šunį prieš 
5,000 mėty. Senuose kapuose tarp žmogaus griaučių randami 
ir buvusiy ištikimu jo draugu griaučiai.

gausų, kraujagyslių tinklą. Taip 
dalykai klostosi normalių regu
lų atvejais. * ' ,

Visai kitaip nutinka minėtais 
netvarkingais kraujavimais ne
galuojant (dysfunctional bleed
ing). Tadą daug gimdos vidinės 
sienelės sunyksta — ne 20%, 
kaip normalių regulų metu, bet 
net iki 80% gimdos vidinės sie
nelės. esti sunaikinama. Tada 
nesti greito pagausėjimo abiejų 
hormonų gamyboje — nei FSH, 
nei estrogeno. Todėl tada ne
greit atsistato nereguliariai su
naikinta gimdos vidinė sielė.
Gydytojas gali gerai tvarkyti

Pirmas mėnuę po vestuvių bu- išaugti, ir sudaro toj sienelėj 
vo malonus. Jos vyras sunkiai 
dirbo universitete, besimoky
damas, ir dar savaitgaliais kitu 
darbu ,sau: lėšas užsidirbdavo. Ji 
netekę savo senų draugų. Ji 
pasiilgę mažo miesrelio gyveni- 
mo: Ji ėmė nemėgti savo darbo. 
Toks . nervinis įsitempimas su
kėlė didelį baimingumą (anxie
ty) joje. Jos regulos darėsi kas
kart netvarkingesnės, ji ėmė 
kraujuoti kas ^-tuzinas dienų. 
Kartais toks kraujavimas tęs
davosi ./per aštuoniolika dienų. 
Kartais toks tekėjimas buvo la- 
bai. gausus. ''_D

Tai būdingas pavyzdys tokios 
pacientės, kurios .regulų netvar
kinga veikia išsivystė, veikiant 
ją ,įtampai ; (stress). Gydytąjas 
nuodugniai išaiškino j ai, kaip 
jos įtampa — emocijos sukėlė 
netvarką;jos regulose. Buvo jai 
išaiškinta viišrninėta hormonų 
gamyba ir tos gamybos. Įtakoji- 
mas iŠ ;jausmines, puses. "Išaiš
kinta buvo Įįęos ’atsiradįmb pa- ' 
grindas ir siekiama buvo susi- 
tvarkymo. Kartais priseiha pra- _. 
išyti psichiatro pągalĮbos tokioms apd^C), tik--tąda hormo- 
moteriškėms. ypač tada, kai bai
mingumas darosi chronišku ir 
;kąi socialiniai sunkumai tam
pą nenugalimi:' ; v>

Tokios pacientės pasitaiso sa
lia jos jausmų tvarkymo dar ir 
imant piliules pastojimui iš
vengti (oral contraceptives). ži
nomą, reikia pilnai" mediciniškai 
tokią moteriškę ištirti ir rastus 
liguistumus tvarkytį, ~ Reikia 
-tirti jos gūžio liaiptą (thyipįd) 
-jos.medžiagos apykaitą’ (meto- 
boiisjn) ;iį ^rąųją.la.bąį 
nuod.hgjuaį ištirtų * -įausipinį

Minėtais, ne-dėl ovuliacijos 
atsiradusiais regulų kraujavimo 
atvejais (dysfunctional bleed
ing) piliulės prieš pastojimą yra 

. naudingas; vaistas. Mat, tos pi
liulės. tūri' moteriškuosius hor- 

-rnonus.’- <5ia jau gydytojo .ręį- 
. kalas. Jei. pacientę ilgai ir chro
niškai kraujuoja, priseina visų 

i pirma gimdos i.švąlymą padary-

nąis- gydyti. Kartais hormonų 
adatas priseina (duoti..

Gydytojas įspėja pacientę, 
kad imant kombinuotą su piliu
lėmis. prieš paštojūną, gydymą, 
pacientė gali per. ęirmus du mė
nesius nereguliariai po truputį 
-kraujuoti. Mat, vidinė gimdos 
sienelė (endometrium) tvarko
si — atsistato nereguliariai.

Reikia užtikrinti pacientę,
• ’• ’ kad meko "btogo ne^

Nuraminimas pacientės yra 
•labai vietoję ir svarbus. Pasa
komą jai, mediciniškas tyrimas 
rado ją sveiką. Reikia, prašyti 
ją tvarkytis, savo gyvenime su 
sunkumais, auklėjančiais jaį bai
mingumą. Užtikrinti reikia, kad 
piliulės prieš pastojimą padės 

■jos kūnui sutvarkyti hormonų 
lygsvarą. Taip pat susitvarkys 
jos gimdos vidinė sienelė (endo
metrium). . . r

Išimtis šitokiame tokio krau
javimo tvarkyme yra viena li
ga: adenomyosis. Tai savotiš
kas gimdos vidinės sienelės lai
kų negerumas, ši liga nepatei- 
soma minėtu piliulėmis kombi
nuotu gydymu. Priseina tada iš
imti gimdą per makštą arba per 
pilvo sienelę (vaginal or abdo
minal hysterectomy).

Tokios ligos diagnozė nustato
ma, kai neturinti jausminių- 
emocinių negerovių moteris mi
nėtai kraujuoja ir nesitaiso mi
nėtai piliulėmis gydant.

Išvada. Dėl. hormonalinės 
netvarkos apturėtas kraujavimas 

(dysfunctional bleending) pas 
moteriškes tvarkomas paprastai, 
bet sėkmingai. 1. Tiriama, ar 
nėfa fizinių priežasčių netvar- 

; kingoms reguloms. 2. Jei ne- 
! randama minėtų priežasčių, ima
ma pacientės kūrybingai kiau

būti pūslės (cystosj/kiat^dėčių 
Įfoljjkdlųose (follicular čyst ’ of 
’the ovary). Kartais’ gali Tokius- 
megerumus sukelti (gūžio liaukos 
''sųmąžimtąę veikla (hypothyroid 
disease)’ beį kiti Įvairus h’ėrmk- 
niniai nesklandumai," jekartant 

’ir tuos, kurie sukelia moteriškės 
liųtūkimą. ,

Ir^ nĮedteina ųe riskų žino
> Dėl . hormonų netvarkingos 
veiklos atsiradusios minėtai ne
tvarkingos regulos yra medici
nai menkai suprantamos. Nor
malios regulos susijusios su su
mažėjimu (regression) vidinės 
gimdos sienelės, vadinamos en- 
dometriuim. Tas nutinka kas > 
apie 25. dieną. Tada sumažta 
kraujas tos sienelės kraujagys
lėse (ischemia). Tada penktada
lio (apie 20) tos sienelės neten
kamą — prasišalina su regulų 
^eraujavimu.

Visas'tas gimdos vidinėj sie
nelėj vyksmas turi tikslą apsau
goti-vidinę gimdos- sienelę ga
liniam nėštumo prasidėjimui. 
Kai nepastojama, paruoštoji vi
dinė gimdos sielė suardoma. 1 
7'". - 7 ' " '. " .•
liais atvejais) esti žymus pagau-
Birmoj regulų dienoj (norma- Į 
liaią atvejais) esti žymus pagaul uia RU1JU,U#„ ru

sėjimas FSH hormono. Taip pat j^yti jos išsipasakojimo apie jos
jausminiua negerumus. 3. Ap

galvotas gydymas hormonais —
pągausėjo antros rūšies hdrmb- 
nę kiekis - estrogeno, nes jis o_____  __________ _
pradedą gydyti suirusią laike pavidale prieš pastojimą piliu- 
regulų vidinę gimdos ąienėl^: lių naudojimu, 
atstato kraujagyslę skatina . ~
tos sienelės paviršiuj'®* epiteliui nuary 1976.

Pasiskaityti. Consultant, Ja-

v ' » D (Tęsinys)

Paprastai kaičiusi būdavo vyresnieji, kurių pareiga 
jaunesniuosius prižiūrėti, tačiau jaunesniejr kartais -bū
davo kalčiausi. Kartu bėgiodavo, žaisdavo, matydavo ku
ris lįsdavo kur jam uždrausta, bet nieko nesako, o kai tas 
jau ką maumoja (valgo), rėkia: “Duok ii man, ba pasa
kysiu mamai ar tatai”. Kad apsaugojus kailį nuo masa- 
žavimo, reikia duoti. ' . '

Blogai daryti nė vienam vaikui nepatariu, bet svar
biausia-— nesidėti su 2-4 metų vaikais. "Buvau vyriau
sias, vadinas, būsimas ūkininkas; Kazys dviem metais 
jaunesnis; Daminas dviem metais jaunesnis už’Kazį. Tę
vai išeidami į laukus, stalčiuje palikdavo per visą kepalą 
duonos riekę; motina dar pasakydavo,-kai’norėsime val
gyti, galime iš šėpos pieno įsipilti. Viskas tvarkoje, bet 
kad pieno pilstymas daug laiko atima ii* ne taip gardu, 
kaip pluta su Smetona (grętine). Geriąi^įa.A ppęfuoti su 
duonos pluta. Nueini į kamarą, užlipinant suolo, keliu pris 
paudi duonos kepalą, nagais' užkabini uža*<plutos (ypač 
būna gerai, .kai pluta atšokusi) ir nusilupi. Tada ateini į 
šėpa, pluta, lyg šaukštu, iš uzbonėlio (ąsočio) pasikabini 
Smetonos — ir Į kiemą. Visai, patogu: gali žaisti,’ ..kalbė
tis, vaikščioti ir valgyti. Nebaisu — neišlaistysijr .viena 
ranka laisva. Aš tą išbandžiau, ir Kazys neatsiliko,-o kad 
paslaptis būtų išlaikyta, dąvėin ir Daminųi.- ' ' •:; : 11 -

Tėvai grįžo iš laukų pietų. Visi susėdome apie stalą 
ir valgome tarkuotą košę- (kugelį.) pienu užgerdami. Na
gi Daminas, nei iš šio nei iš to: As nesakysiu, kad Bele
sins su Kaziu Smetona su pluta-valgė”. Tėvai tik vienas į' 
kitą sužvairavo, tėvas man ''^ž<no^j^-'Ka^s. j^Ttvanšu 
suriko:" II jis valgė!” Tėvas Kaziui už ausies. Kazys pro
testuoja,- kodėj Daminųi ausies n^id^' jtik jfe valgė. ■■ 
Viskas aprimo, pavalgėm^, ir-atrodė reikalastbaigtas. Bet 
kur.tau! Motina atėjusi iš prieniėnės pagriebė ranšlūoš- 
tį ir šeria mari ir Kaziui sakydama; " BąnibiiaĮ,,
puntat pūskit, alekam |
koks dabar bus .sviestas, a?” Kazys.verkdamas 'rėkia, ke- 

' dėl Damino. nemuša. Bęt kur. tii, žmogau,* Teisybę rasi !■ ži 
noma, geriau taip .nedarytų kaip; mes darėme,.bet;:'šusip- 
.rasta pervėlai. : J ; ,

.Kazys žadėjo Daminųi.už.tai;atnagradyti (atlygin
ti), bet jį išgelbėjo Kazlausko■«Jakūbienės Andrius. $aįn 

tokie pat dumiai, kaip ir jis tokį spbs^ 
iškirtas jo brolis Jurgoj^^ pataj^^gįąų.^sų-į^kiąfe sp^rn, 
gliųkąis neptasidėti ir į
pasakojo ir.^Kumeliausku Blaclas.(Vladas) .-su .-Stasiu ----- -- 
juos panašiai išdavė sesuo Jadzė. Iš visų šių įvykių Ką- 
zys priėjo išvadoj jog nieę, 1^ę,<^rirtiųgį ^xą^^ęgu- 
lime.gi/bausti neišniąnėįįų vaikų geniau jų ygū^ti. - ■

Dabar, artėkime prie tvaĖtų< T^artų:.tvąį^iš Talpū- 
nuose niekas nevadino: arklydė stone,-karvių, avių ir 
teliukų (veršelių) — dangčių, kiaulydę —dangteliu, jei
gu sodybai vieta plati — dangčiai būdavo pasta ryti kito
je kiemo, pusėje Pas mus gąįę) ka^ų tiaiigčįb;;Mvo. sopa 
(pašiūrė). Mums, vaikams, ši patalpa buvo geriausia ir 
reikalingiausia. Čia rasdavai beveik visklą, ko. tž£ prireik 

vus), ptolalą (piūkįlį)., kiryi^kaltus, pjagų^ ag 

sę) eyįekų '(vipų) šriubęliųį (v^tęUi^"vĖo^iiį :^įelpį 

daug visko. Ir kasdieniniam mūs’ų gyvenimui tie daiktai 
buvę* būtinai reikalingi. Reikįa taiį pasidaryti Įnęįpyčią 
(malūną), kalamošką/(vežimėli), strielbą. (šautuvą), šcb 
lę (kardą), kryžių — ką tik nori, imk ir.jdOTyk, tik sau- 
gokis tėvo. Diržų gal ir negausi,- bet barti ir pašaipos ne
išvengsi. Nieko taip baisaus čia nebūtų — blogiausia, 
kąęį tas atliekama prie svetimų žmonių Ą, barnis'kak čia 
tokio, bet pašaipa, kai ir svetimi 'prisideda’ Tai žiaurus 
daiktas. Geriau jau būtų, kai nėra svetimų žmonių, porą 
diržų per užpakalį gauti. Nors tas dabai retai pasitaiky
davo, bet kai tik koks nemalonumas mus ištikdavo, jau 
Kubulis ar kulis kitas Susiedas (kaimynas) ir čia Tar
tum užprašyti. Tas ilganosis Kubūfis/iįik per kelią Susie
das, — tegul jau jam Dievuliu dpo$i dangtį —tai tikras 
danoščikas (skundikas) buvo,.tąrs^ koks.špijonas (šni
pas). Penkios gaspadorkos (ūki^nk^^^ia^^įstiimio 
vandenį nešė (jas savų šulinių neturėjo)) \bet ė vlefias 
jų žmogus arba, bobai (vyras arba.nioteriįbtoįie,

barasi ąr motina fankšluoščiū vęiėja, tą& sėdi ant supto 
są kepurę tartum bebūtų šventų paveiksliį.: pirkioje  ̂kaip 
žydas, ir yyyy ha,ha,ha, kaip’arklys žven^dą^a^-ji^ria 
si. Jeigu būtiįgerąs žmogus, pajutęs, Jiatį čiiį yra kon 
kių nemalonumų, galėtų eiti naiųo, o. nesidžiaugti kitų 
nęlaime. Kad nors šulinys būtų buvęs ne prieš sopą, o 
tai tiesiai prieš, šapą be durų —neužsidarysi Namūs 
taip pat pasistatė kitoje ulyčios (gatvės) pusėje, kad iš 
savo atčlaimo /kiemo) ar pro langus galėtų matyti ką 
mes darome, Argi nesarmata (gėda) taip daryti?

' (Bus daugiau) ,
V - ----•■*-. ..'i-U’A W W -rj* =< W Į / £ T -- A - ■
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Kelios mintys vilniečių suvažiavimo proga
j Š. no. birželio 18 d. Paris, i VLIK-e Rytų Lietuvos Rezis- 
Ontąrio įvyks penktasis meti- tejicinio Sąjulžio verdu, tai ata 
ins Vilniaus krašto lietuvių ’ tinka Mažosios Lietuvos Biriu 
suvažiavimas, šie . suvažiavi
mai pradėti 1973 metais Ange
lės ir Petro.-česnulių iniciaty
va ir iki šiol vyksta jų namuo
se ir jį globoje. Petras česnu-

!lių Draugijos statusą. Jos pag
rindiniu tikslas — įrodymas,' 
kad lenkai pretenduoja į sve
timas žemes, nes jos apgyven- j 
•dintos lietuviais. Lenkams šis 

lįs yra keturius metus kalėjęs vienetas ir yra didžiausia rak 
lenkų kalėjimuose ir užbaigėštiš, bet tiesioginiaj prie jo! 
Šv, Kryžiaus .mirties kalėjime prieiti negali, tai aplinkiniais 

keliais stengiasi pačius lietu
vius paveikti. Labai aiški klas-’ 
tos politika, kad tegu patys 
lietuviai tą atsparos punktą — 
rytų .Lietuvos sąjūdį sunieki- 

•vie- na ir iš savo tarpo išmeta, tuo 
net 
kur

lenkų kalėjimuose ir užbaigė

iš kurio liję karas jam gyvybę 
Išgelbėjo. .
\Suyąžjavimuose .. dalyvauja 
ne vigu .viljiįeėiai bet ;ir kiti, 
kurie;; siekia Lietuvai laisvės, 
o ne okupacijų pakaitos—-f* 
toj rusiškos — lenkiška. Kad met lenkams gera korta 
lenkai ;to siekią, kiekvienas ati tarptautinėj plotmėj, 
dėsnis-galį7 matyti. Atai “N. L.” j jiems palengvins įrodymus į 
Nr. 14 antrašte “Lenkai inte-(pretenduojamas sritis, kad ten 
lektųąląi ųųrašo lietuvių tau-* lietuvių nėra, o jei vienas ki-j.

l” ir se- tas buvo iš kur atsiradęs, tai! Čikaga gali džiaugtis gražiais pastatais, čia matomas Grant’Parkas

RETŲ GRETŲ ŠEIMOJE
Lietuvos nepriklausomybės 

j kovŲ dalyviai, kūrėjai-savano- 
Iriai š. m. birželio m. 12 d. (Jii- 
cagos Jaunimo Centre pampė
jo sąjungos įsikūrimo 59 metą 
sukaktį. S<junga tapo įsteigta 
1927 m. Kaune įvykusiame pir 
įname savanorių atstovų suva
žiavime. Buvo išrinkta centro 
valdyba su skyriais apskričių 
miestuose, veikė visą neprik.'au 
somybės la ką.

1910 m. blševikanis Lietuvą 
okupavus, veiklą sustal>dė. Rau
donųjų ir rudųjų okupantų ker- niais 
što išvengę savanoriai, pasiekę 
Vakarų Vokietiją, sąjungą at
gaivino ir po keletos metų dėl 
emigracijos veikla nutrūko

Didesniam savanorių skaičiui 
įsikūrus J.A. V-}jėse, Chicagos 
iniciatorių grupė su a. a. pulk. 
J. Bobeliu priešakyje 1949 me-

tais sąjungą atgaivino. 1952 m. 
korespondentiniais rinkimais iš 
rinkta centro valdyba su sky
riais visose laisvoje pasaulio 
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są
o ‘-lą sukak 
cicn i iškil-

tą Lenkijos sąskaitąn
ką pąaiškiniųias, toliau Lietu- juos patys lietuviai iš savo tar* 
vos jjėneraiimo Konsulo D r. po išmetė. - _ ,
j; Žmuidąinp lenkams iprotes-| Negalvokim, kad čia mūsų! 
to Jaįš^ąs^anglų kalboje, tas vaizduotės reikalas, bet! 
pats ja»škas,.‘*r.. Ž.. Nr. 16 bent sekundei grįžkim i isto-Į 

k?lboj?- OkiekJriją — į Lietuvos dedžiojo1 
pąhąšių, knygų lenkai yra pas-j karžygio Kęstučio mirtį. Len-! 
klęi< ir ik!eidžia visame pa- kai įa.baj budriai surežisavo, ‘ 

^°^u- -v’s ^au“ikad Kęstutį nužudytų ne len- 
įpau,.išryškėja įžūlūs lenkų ^ai, bet pats jo brolvaikis Jo-! 
dvasios, yerzimąšis į išeivijos gaj]a jr Ra(j ,patvs lietuviai sa--j 
lietuvių tąrpąK pay. ;Z Ivinskio w taĖpe karjautlJ> 
y-. Sruogienė,’J., Mulokq ir c„_ “ „ „ „

jĮr siūlymai, dalykų ir už Kęstučio nužudy __ ____ ___
O paprastai^lenkai-.lietuvius vi nią, ko pasėkoje šiandien mes Rusijos kalėjimuose 
suomei .; ąpgaųiįa, Jai ir čia - _ -_  _ _ _  ■ . ..

iR Tęn^iškoji klas esame tik mikroskopiniai lie- siškių atkirtį: “•
tuvių tautos likučių trupinė- sakė prieš Lietuvos — Lenki- 

ynųašė”; spardai;“-plinta mūsų .......... . ............ .  _
Jautos nenaudai. Tą apsvarsty-^ reiktų nors

giliai atsidusti ir,pagalvoti dėl 
lo iiėtuviai ir šaukia šiuos su-
širinkimus.
2 Kanadoje ir Amerikoje vei
kia Vilniaus Krašto . -Lietuvių 
Šąj&ųga ąpjungianti visus len 
kų okupacijoj gyvenusius ir ii 
įgesųį: taiką ’ ten gyvenusius ar 
Ąrdhiauš kraštui nųšipelnusius 
įtėhivius. Si-sąjunga dalyvauja

' IŠGARSINTAS

lib savanorių su sąjungos vėl a- 
va ir giminingų sąjungai orga- 
juzacijų atstovais bei pavie- 

asmcnimis gausiai daly
vavo. šv. Mišias atnašavo tėvas 
Saulaitis, SJ, susirinkusiems 
pamoksle pareikšdamas, kad sa 
vanoriu sudėtos ant tėvvnės an- V **
kuro gyvybių aukos prilygsta 
didelės pagarbos aukai.

Po pamaldų dalyviai susirin
ko Jaunimo centro sodelyje 
prie Žuvusių už Lietuvos lais
vę paminklo. Žuvusiųjų garbei 
padėtas tautinių spalvų gyvų 
gėlių vainikas. Iškilmių prasmę 
paryškindamas prakalbų pasa
kė dabartinis c. v-bos pirininin-

tuvininkės Dorothy Burns, at
kišo revolverį tiesiai į josios duoli jain jeįgil jj 
pilvą ir pasakė.
sus pinigus.

Jis buvo švariai apsirengęs, 
marškiniai' ir kelnės buvo su
lygintos, plaukai sušukuoti. 
Kad žmonės jo nepažintų, tat 
buvo užsidėjęs didelius rūky
tus saulės akinius. Bet kas jj 
pažino, tai tie akiniai negalėjo 
jo užmaskuoti.

Krautuvė buvo pilna. Vieni 
žmonės rinkosi prekes, kiti kro 
vė jas ant stalo, kad galėtų 
apskaičiuoti, o tretieji stovėjo 
eilėje, kad pati savininkė pa
imtų pinigus. Ray atsistojo 
tarp žnionių eilės, atkišo re
volverį ir pareikalavo pinigų. 
Bet kuris pirkėjas būtų galė
jęs uždėti ranką ant vagilio 
rankos, pasukti ir išmesti re
volverį. Bet Ray buvo toks drą 
sus ir ramus, kad jis i žmones 
viešai nekreipė jokio dėmesio.;

šeimininkė pradėjo drebėti. 
Ji nežinojo, ką daryti. Iš vie
nos pusės ji nenorėjo jam ati 
duoti visos dienos pajamų. Ne 
didelei Altonos krautuvei tai 
buvo skaudus smūgis. Jis dar 
arčiau priartėjo prie jos, vamz 
džio« galą įkišo į pilvą ir pa
tarė paskubėti.. Ji dar nežino
jo, kaip jam tuos pinigus duo
ti, tai jis patarė paimti papras 
tą prekinį maišelį, sudėti vi
sus kasoje turimus popierinius

ir sudabrinius pinigus ir ati- 
_ i neskubė- 

— Atiduok vi_ t sjantjf faj jįs ją privers sku
bėti. Kiti krautuvėje buvusieji 
Žmonės nieko nepastebėjo, o 
greta buvusios moterys dar la 
biau išsigando, negu pati krau 
tu vės savininkė. Teisme ji pa
reiškė, kad ji niekad nenorėtų 
matyti revolverio vamzdžio, 
nukreipto į josios pilvą. Ji vi
są: gyvenimą bijojusi dar kar
tą tą Ray sutikti gatvėje ar to
je pačioje krautuvėje. Galima 
įsivaizduoti, kaip ji jautėsi, 
kai patyrė, kad tas pats vagi
lis ištrūko iš Petros kalėjimo 
ir dvi dienas niekur jo nega
lėjo rasti. Ji Įsivaizdavo kad 
neužilgo momento jis ir 
vėl Įžangs Į josios krautuvę ir 
pareikalaus pinigų. Tiktai šį 
kartą jis bus daug griežtesnis 
dėl jos padarytų nepalankių 
pareiškimų.

James Ray susilankstė dide 
IĮ popierinį maišą, padėkojo, 
apsisuko ir ko ramiausiai išė
jo iš krautuvės. Prie registerio 
buvusiom moterims jis patarė 
iš krautuvės tuo tarpu neiti, 
jeigu nenori, kad dar labiau 
nusigąstų.
Niekas iš krautuvės neišėjo, o 

Ray galėjo visą mėnesį gyven
ti, kaip karalius ir svajoti apie 
didelę našlaičių prieglauda, i 
kurią pinigai eitų iš James 
Ray Fondo. Stebėtojas

JAMES EARL RAY
Teisiamo James Earl Ray leriu ir perkėlimas neapykan- 

advokatai norėdami sumažin- tos ant Pietų Ilinojaus juodžių 
į ti jam bausmę, kaip jau vakar dar nepasako, koks buvo jo 

idealas. Jeigu jis būtų paša 
kęs, kuo jis tiki ir kas jį ver
čia imtis tokių griežtų priemo 
nių tai būtų aiškiau, bet- Ray 
nebuvo tiek apdairus ir pro
tingas, kad galėtų kitiems sa
vo bendradarbiams ar net ne
pažįstamiems ' žmonėms savo 
giliausimus 
ti.

Vienas 
negerbė 
jis gerbė, bet negerbė sveti
mos. Vienam teisėjui jis aiški
no, kad negerbė nesaugojamos

minėjome norėjo iš jo padary- 
’ ti idealistą. Susižavėjimas Hit 

kai, bet >pats jo brolvaikis Jo-!

tokio pagrindo atsistoti, tai 
tikrai —liktumėm gyvi!

Baigiant dar žodelis apie 
; lenkui 

dar tebekalbantys lietuviškai teisingą ir svarbi] lietuvių dva
- “...aiškiai pasi-

0 yra ir 
daug didesnių ir* žalingesnių

įsitikinimus išdėsty

- - - - I

liai ir tie bedvasiai. Todėl ir! jos unijos atnaujinimą, net 
—- likučiams* jei tai ir būtu realiai galima,

V v

nes jos biją. Jų nuomone, ru-
savo išikimo. Jei jau nebebū- sai gali fiziniai sunaikinti ne- 
tų galimybių išlikti, tai 
paskutinį kartą 1 
parodyti savo tautos didelius tuviui negali nerūpėti tautos' 
gabumus ir įię patiems žudy- sulenkinimo pavojus, 'kuris 
tis, kaip Jogaila Kęstutį, bet grėstų, jei būtų atnaujinta Lie 
priversti juos, kad jie mus nu-| tuvos — Lenkijos unija”. Elta 
žudytų ir amžiais tenešiotųi žu ' Nr. 12-1084. 
diko. vardą. Jei išdrįstumė ant i

dalykas aiškus, jis 
nuosavybės. Savąją

bent gausią lietuvių tautą, bei jos nuosaVybės. Jis kelis kartus bu 
turėtumėm I nesurusins. Bet gi jokiam lie-1 .pagautas (bevagiant arba

Vil — tis

NAUJIENŲ
t'TT'T r.r<C *'V? 'L -

PIKNIKAS
-sa- vi ' - ... r r ■ ■ ~T ~ .

Liepos 17 d., sekmad.
POLONIA SODE

;A r č 46-ta GATVĖ IK ARCHER AVNENUE

Pradžia 12 vai.

GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

į; Visi‘lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniką.

pardavinėjant vogtus daiktus. 
Kelis kartus jam teko sėdėti 
po du arba net tris mėnesius 
kalėjime už vagiliavimą ir sve 
limo turto pardavinėjimą.

— Aš nevagiu, — kartą jis 
-. pasakė teisėjui. — Aš pasiimu 

tą turtą, kurio "žmogus nesau- 
g°‘" : '•

čia labai .plati sąvoka. Nie
kas negali visą savo turtą sau
goti. Jis privalo palikti jį kitų 
globoje arba pats saugoti. Jei
gu tiktai turtui priežiūros ne
buvo, tai Ray įsivaizdavo, kad 
jis gali tuo turtu naudotis, 
kaip naudodavosi , savininkas, 
gerokai paprakaitavęs, kol tą 
turtą įsigydavo.

Vėliau, kai jis jau sėdėjo 
Petros kalėjime, tai jis pareiš 
kė, kad jam labiausiai patiktų 
suorganizuoti našlaičių namus, 
vogti pinigus, kaip tai senovė 
j e darydavo “svieto lyginto
jai” ir mokėti gydytojams, slau 
gėms, ir visiems patarnauto
jams. Tas “svieto lygintojas”, 
turėtų būti James Rav. Jo iž
das privalėtų būti pavadintas 
“James Ray Fund.”

Jam niekad neateidavo mirv 
tis pramokti kurį nors amatą, 
padirbėti sunkiai, užsidirbti 
pinigų ir vėliau juos mėtyti, bet 
jis įsivaizdavo užpulti turtin
guosius, juos apilėšti ir pagrob 
tais pinigais teikti pagalbą naš 
laičiams. Jis būtų labai pa
tenkintas, kai našlaičių ligoni
nės gydytojai, slaugės ir kiti 
tarnautojai jam būtų labai dė 
kingi, kai gautų algą iš jo pi
nigų. Jis įsivaizduodavo, kad 
našlaičiai jam 
silenktu. ..

Keista buvo 
voką, bet dar 
vo jo svajonės reikalingam tur 
tui įsigyti. Jeigu neskaityti 
savigarbos, tai šioje koncepci
joje būtų labai sunku įžiūrė
ti ideralizmo bent lašelis.

Kada nusikaltėlis jau buvo 
nuteistas 99 metus kalėti, tai 
viena Altonos krautuvininkė, 
prisiminus jauną “Idealistą”, 
įžengusį į jos krautuvę, atsta
čius] revolverį tiesiai į josios 
pilvą ir pareikalavusį atiduo
ti pinigus. Krautuvė buvo pil
na žmonių, bet Ray buvo ne
paprastai ramus. Krautuvėje 
buvusieji žmonės jo nenervi
no. Jis ramiai priėjo prie krau

dar žemiau nu-

jo labdaros są- 
keistesnės bu-

dojus giesmę “Marija, Marija”,* 
dalyviai susirinko iškilmes tę
sti kavinėje.

Tapo išklausyta karo istori
ko, kūrėjo-savanorio pulk. K. 
Ališausko paskaita. Prelegentas 
pats asmeniškai dalyvavęs Lie
tuvos nepriklausomybės su prie 
šais kovose, apibudino 1919 — 
1920 metų kovų dalyvių pa
tirtus vargus, nepriteklius ir į- 
vairias sunkenybes, papasakojo 
sąjungos veikla tėvynėje, trem
tyje ir įsikūrimą čia, paminė
damas s-gai padovavusius as
menis. Dalyviams prelegentui 
nuoširdžiai padėkojus, prie me
cenatų p. p. A. iri J. Valiuke
vičių vaišėmis paruoštų stalų po 
ra valandų įvairių organizacijų 
vardu reiškė linkėjimus, kad 
savanorių idėja ir ateityje’ sti
priai prigytų lietuvių jaunuo
menėje ryžtu ir drąsa kovai dėl 
Lietuvos laisvės. Padėkojus me
cenatams už vaišes, savo linkėji
mus pareiškė prof. Puzinas ir p. 
Valiukevičius. Dalyvavusius kū- 
rėjus-savanorius nuotraukoje į- 
amžino tėvas A. Kezys. Visos 
iškilmės praėjo p. J. Tamulio 
vadovybėje nuoširdžioj ir drau
giškoj nuotaikoj. M. K.

Taupykite dabar
pas mus

knygelės sąskaitos

Chicago, III. 60608

palūkanų,* priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo
neša

1800 So. Hoisted St.
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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

UNIVERSAL
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais. Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Nekeis žmogaus teisių pozicijos
Visiems lietuviams labai svarbi yra prezidento Jim

my Čarterio pozicija pagrindinių žmogaus teisių klausi
mu. Pavergtoje Lietuvoje gyvenantieji lietuviai mažai ką 
gali padaryti šiuo svarbiu tarptautinės teisės klausimu, 
bet Amerikos lietuviai jau padarė svarbų žingsni šioje 
kryptyje, o netolimoje ateityje ruošiasi padalyti dar 
svarbesnius ėjimus. Žinome, kad pavergtieji musų tau
tiečiai mažai tegali padaryti, bet labai svarbu, kąd jie 
būtų informuoti apie pagrindines tarptautinės grumty
nes, kurios gali -nuspręsti okupanto iškraustymą iš Lietu
vos, Latvijos, Estijos ir kitų pavergtų Rytų Europos vals
tybių. ; ■ ■ ■'

Pradžioje neatrodė, kad prezidentas Carteris yra la
bai gerai informuotas ne tik apie Rytų Europos gyvento
jų nuotaikas, bet jam yra žinomos ir rusų pavergtų tau
tų nuotaikos. Prezidentas Fordas, pasirašydamas Hel
sinkio aktus, žinojo pagrindinių žmogaus teisių svarbą 
ne tik Europoje, bet ir pačioje Sovietų Sąjungoje. Jimmy 
Carteris, tęsdamas JAV diplomatų politiką, jau inaugura
cijos kalboje užsiminę apie pagrindines žmogaus teises. 
Jis pranešė visiems krašto gyventojams, kad žmogaus 
teisės jam rūpėjo ir rūpės. Jis yra įsitikinęs, kad be žmo
gaus teisių negalima turėti paąt^ves^ęs- vyriausybės, o be 
pastovios, vyriausybės, žmonių rinktos, negalrbūti pas
tovios taikos.

Brežnevas, paskaitęs inauguracijos kalboje trumpą 
sakinį, tuojau įsakė ambasadoriui Dp.bryriinui pasimatyti 
su nauju krašto prezidentu ir išaiškinti paminėtų žmo
gaus teisių prasmę, Dobryninas buvo priimtas Baltuose 
Rūmuose, jam buvo aiškintos žmogaus teisių sąvokos. 
Jam buvo pasakyta, kad Sovietų Sąjungos. vyriausybės 
pagrindinių žmogaus teisių negerbia. Matyt, kad Dobry- 
nino pranešimas Brežnevui nepatiko ir jis ryžosi priešin
tis naujai išrinkto prezidento planams. Amerikos lietu
viai yra informuoti apie šitą klausimą.

' Iš spaudos pareiškimų matyti, kad Sovietų Sąjunga 
pagrindinių žmogaus teisių labiau bijo, negu bet kurios 
kitos problemos. Sovietų atstovai Belgrado pasitarimų 
pradžioje pareiškė, kad žinogaus teisių klausimas netu
rėtų būtį įrašomas į Belgrado konferencijos dienotvar
kę, bet kai JAV atstovas pareiškė, kad jie privalo būti 
ne tik Įrašyti, bet jiems turi būti skirta pakankamai lai
ko, kad konferencijos dalyviai galėtų klausimą išaiškin
ti Rusai dar kartą bandė primesti savo valią, bet kai įsi
tikino, kad nieko iš to neišeis, amerikiečiai šiuo klausi
mu nedalys jokių nuolaidų, tai sutiko leisti Belgrado, 
konferencijai ištirti visą žmogaus teisių klausimą

Sovietų atstovas sutiko Belgrado papoškamoje kon
ferencijoje, bet sovietų valdžia negali žmomąus teisių 
klausimo leisti nagrinėti. Praeito sekmadienio, pravda 
Įdėjo ilgą užsienio reikalų ministerijai dirbančio laikrąš 
tininko Jevgenijaus Georgiėvo straipsnį, kiito.kiais daly-- 
kais kaltinantį Amerikos prezidentą.

Sovietų žurnalistas Grigorjevas, neggrinėjąs tiktai 
užsienio reikalus, ypatingai Sovietų Sąjungos ir Ameri
kos problemas, sekmadienį paskelbė straipsnį, kuriame 
tvirtina, kad prezidentas Carter, keldaipąs pagrindinių 
žmogaus teisių klausimą, turėjo galvoje visai kitus da
lykus. Jis tvirtina, kad prezidentui Carteriui visai nerū
pėjusi Belgrado konferencija ir žmogaus teisės, bet jam 
tisą laiką rūpėjo sustiprinti Amerikos apsaugą. JJis 
tuo tikslu važinėjęs Į Europą, sakęs kalbas šiaurės At
lanto Sąjungos valstybių vedama, kad peikia sustiprįnti 
karo pajėgumą. Prezidentui pavyko Įtikinti Europos 
valstybių vadus sustiprinti apsaugas.

Grigorjevas tvirtina, kad dabar prezidęntąs ruo
šiasi naujam žingsniui. Prezidentas jau turi paruošęs 
planus r.aujie»ns bombonešiams statyti. Tie bombonešiai 
bus patys galingiausieji, jie kainuos dideles sumas pini
gų. Statybos darbai jau paruošti, bet prezidentas dar

» M. ŠILEIKIS Grant Parke

Lietuvos atstovo, dr. S. A. Bačkio žodis, pasakytas 
1977.VI. 12 d. Chicagoje, minint tragiškuosius birželio 

mėn. išvežimus ir J. Daumantą - Lukšą,
• b I • > . -* * - " ' • ' ' ' - -

Neliūdėkime. Nukankintieji kovoja drauge su .mu
mis.., Jie stiprina mūsų gretas... Tebus pašlovinti ne
nusilenkę prieš netiesų. . ty ♦

M. Reinys, 
Vilniaus Arkivyskupas

Vladimiro kalėjime

Būdamas Vakaruose Skrajū-zistencijos vadovybei krašte

(Tęsinys)
1949JI1.31 d. rastu į kraštą, karais sutvarkyti ir Rezistenci- 

per Audronį, Lukša pranešė Re- jai krašte padėti.
zistencijos vadovybei krašte
apie lietuvių veiksnių- veiklą Va- nas - Daumantas - Lukša 1948—- 
karuose ir savo žygius, kaip ge-, 1950 -metų laikotarpyje dviem 
riau galima būtų ryšius su Va-! atvejais gavo' svarbių žinių iš

'-J Vakaruose nuo 1948.X.14 d. t.

neįsakė pačios statybos • pradėki. Jis dar palauks poros 
pasitarimų su Sovietų Sąjunga. Jeigu per tuos pasitari
mus nepavyks susitarti dėl strateginių * atomo ginklų 
kontrolės, tai tada prezidentas Įsakys pradėti naujų bom 
bąnešių statybą. Be to, prezidentas ruošią naujus atomą 
ginklus. Ėjo pasitarimai dėl dabar veikiančių atomo gink 
lų. Naujų šios rūšies ginklų nei viena pusė negamino. 
Prezidentas jau yrą įsakęs pradėti pasiiuošimus nau
jiems ginklams gaminti.- Prezidentas nori apsiginkląvi- 
mo klausimą pridengti* nereikšminga žmogaus teisiu 
problema, sako Grogerjevas . tyf

Šio sovįętų komentatoriaus rašinys paskelbtas ko
munistų partijos centro - komiteto Įeįdziampję Prąvdoję.

Valstybės Departamentas žino, kad Grigo^jevo pa
sirašyti rašiniai kalba sovietų valdžios vardu. Preziden
tas Carteris, sekmadien. intformuotas apie' Pravdos ko
mentatoriaus paskelbtą pranešimą, tuojau'pareiškė sa
vo nuomonę pačiu svarbiausių, kląusįįhų, būtejąt-

' — JAV nesirengia keisti, gavo, ppąicįjos pągrindįnį^ 
žiųogaųs teisių klausimu. Sovįętų valdžią galį įntęrpre' 
tuoti kaip ji nori prezidento Čarterio tikslus, bet JAV 
pęsiręngia keisti savo pozicijos. Amerikos atstovai Bel
grado•_ pasitarimuose reikalavo, kad pagrindinis, žmo
gaus teisių klausimas būtų .ištirtas Belgrade, kąip ten 
privalės, būti tyrinėjami ir kiti Helsinkio aktų paragra
fai, bet JAV nekeis, savo pozicijos apie pagrindines žmo-

Šie prezidento pareiškimai buvo padalyti Qamp Da
vid vasaros prezidento namuose, bet* jis pąstebėjo, kad 
jis, grįžęs Į Washingtona, kvies biudžeto pareigūnus ir 
bandys pinigus visam reikalui pajudinti iš ramaus taš
ko. šį pastaba visiems,pasakė, kad prezidentas imsis prie 
monių sustiprinti JAV apsaugas. Prezidentafe pasiūlė so
vietu vą^žiai sumažinti strateginių, ginklų gynybą, bet 
Brežnevas nesutikęs.-Tai reiškią, kad sovietų valdžia sten 
giasi sųtiprįatį sąyo kąro jėgas, o jie nori, kad JAV nesis
tengtų sumotįęrninti savo ginklų ir sustiprinti apsaugų.

Žmogaus teisių negerbimas ir specialaus JAV komi
teto surinktą medžiaga'Sovietų Sąjungos atstovams bus 
labai karti, šiandien jiems aišku, kad pagrųidinių žęno- 
gaus teisių jie negalės nustumti Į “kišimąsi Į kitos vals
tybės vidaus reikalus” formulę. Jie žino, kad šitas klau
simas turės būti nagrinėjamas ir negalės Belgrado kon
ferencijos sustabdyti nuo nepąląnkių Maskvai rezoliuci
jų Nepalankių rezoliucijų Sovietų Sąjunga nęlabąi nori. 
Brežnevas privalo atsiminti,^fcąs atsitiko, ką< Jungtinės 
Tautos pasmerkė Sovietų Sąjungą dėl Įsiveržimo Į' Suo
miją. z

Amerikos’Lietuvių Taryba atliko didelį darbą, Įteik
dama Helsinkio aktų laužymo fąįctųsj Sovietų ęįiplomatai 
nęgąlės te šiq ęvĄrbaus klausimo; įsąisukęi. Brežnevas ma
nė,? kad Helsinkio aktai užtvirtino šiandienines Rytų Eu
ropos sienas, o dabar Belgrade jam gali teikti aiškintis, 
kodėl sovietų karo jėgos ir kolonistai nepasitreaukė iš Lie. 
tųvos. 3 ’

ęhicagpje pužydę' 
serbų redaktorių

Sekrąadieųio paktį Chięągąs 
vakąpnėje aalyje, serbų 
raŠČio redakcijoje ^astąs apmuš
tas ir mirtinai subadytai redak
toriaus padėjėjas Dragiša Kasi- 
kovič, 44 metų, ir taip pat ųu- 
žudyta 9 metų amžiaus mergai
tė Tvanka Miloševič, National 
Serbų Apsaugos Tarybos sek
retorė Mrs. Dragica MilosevįŠ 
duktė, kuri sii motina gyveno 
viršum redakcijos apartmente 
Tarybos vyr. būstinės namuo
se, 3909 W; North avėnue. Red. 
Kasikovič- taip pat gyveno na
me viršum tarybos ofiso. Poli
cija rado namų dųrfs iš laukoj 
pusės atdaras ir duris į rėdakeij? 
berakintas. Policija špėja^ kad 
mergaitė buvo nužudyta., kad ne
būtų liudininko.- ’ ■■ - - ‘

Serbų tarybą pirmininkas 
Uroš Įa Seffer pasakė, kad jo 
gįliąąąįu įsiiikiąįmų 
atliko Jugoslavijos slaptoji po
licija ir jos agentai Amerikoje, 
kadangi red. , Kasikovič buvo 
pats karščiausias ąęįbų k-ovote^ 
jas prieš komunizmą, kėlė aikš
tėn jų piktadarystes Jugoslavi
joje bei išęį.vijąje įf rmigė’ svar
bią Įiįędžiagų tyistatyti 'ĘęUąą- 
kio susitarimų tikrinimo kon
ferencijai Belgrade. / '

;Pą Į Pasaulinio karo, Sęijpi- 
^os karalystė ir Įvairios kitos 
p^tinių ąįayųgyvenąpioą tęri- 

jos ■ imperijos ir Otomanų (tur
kų) imperijos karo nugalėtojų

žuvusį Lenkijoje. Tos Rimvy
do persiųstos informacijos, Luk
šai — labai susiprino jo padėtį 
Vakaruose ir dar kartą parodė, 
kad jo informacijos apie rezis
tenciją krašte buvo tikros. Jos 
atskleidė, kad ok. Lietuvoje Re
zistencija buvo apsijungusi Lie
tuvos Laisvės ■ Kovų Sąjūdžio 
vardu. Sąjūdžio, kuris Lukšą 
Daumantą paskyrė.savo-atstovu 

• ■ Y • -* .A

sunkiausiomis ^lygomis, be pa- 
gajbos, įpvojo dėl aavo tautos 
laisvės.

Dėkingas esu Šią nųnėjimo or- 
organizatoriams už suteiktą-man 
galimybę atiduoti pagarbų Juo
zui Lukšai, kuris buvo ne vienu 
žygiu herojus, bet per dauge
lį metų, tyliame heroizme lei
do dienų iš dienos, įsijungęs į 
krašto rezistencijų ir. kovojęs 
dėl Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės, žuvęs ne tik su vilti
mi, bet su tikėjimu į laisvą ne
priklausomų Lietuvą. Juozas 
Lukša-J. Daumantas buvo dide
lių gabumu vyras. Jis turėjo 
ir poetinį tųlenta, turėjo, jumo
ro ir sąmojaus, santūrumo, at-

I sargumo, kantrybės ir. bu.vo ne
paprastos energijos, drąsos vy
ras. Kietas prįcipuosę, tvirtos 
morajės, religingas ir nepapras
tos intuicijos bęį nuoširdus ir 
atviras. Jis niekuomet nęnusi- 
minė, nepasisekimuose, bet viąa- 
dų ieškojo būdų, išeities pada
ryti, kas galima. Jis yra ir liks 
pavyzdys patrioto ginančio sa
vo tautos laisvę — visuomet ryž
tingas ir drąsus. Jis tikėjo Lie
tuvos ląisvė, Žmogaus teisių įgy
vendinimų.

Džiaugėsi žinodamas, kad 
1948.XII.10 d. yra priimta J. T. 
Pilnaties žmogaus-Teisių De
klaracija. Jam atrodė, kad tai 
yra didžiausias pasaulio kolek
tyvinės sąžinės balso pasireiški
mas. Jis jautė, kad “‘Pasaulinė 
žmogaus Teisių Deklaracija”, 
kaip 1968 m. balandžio mėn. Te-; 
herane žmogaus Teisių Reika
lais J.JT,. Konferencija; i skelbė, 
— išreiškia, bendrų pasaulio tau
tų supratimą apie neatimamas ir 
nepažeidžiamas teises visų žmo
nių ir. kad tai uždeda- pareigų vi
siems tarptautinės bendruome
nės nariams jas gerbti įr, jų lai
kytis. . Neginti žmogaus į. teisių 

■— J. Lukšai atrodė Imtų, išdavi
mas principų, kurių, laisvi žmo
nės visur laikosi ir. kurie, yęų dį- 
džiausia žmonijos laimėta bran
genybė. , .. ’ c
_ J.,.Lukšą. atvykęs, sų. ginklo, 
pagalba į Vakarus - —.. laikėsi 
duotos priesaikos Rezistencijos 
vadovybei irf laikė ąavo vyriška 
pareiga grįžti Į sunkų, ryžtin
gą, vargingą gyvenimą slaptai 
krašte ir liudyti pasauliui, kad 
lietuvių tauta nori laisvės, nepri
klausomybės ir turi ištverti sun
kioje kovoje... Jis nenuėjo į 
■/kapų be likusių žęąklo, kad žmo
gumi buvęs”, kaip dr. Vincas ' 
Kudirka yri tašęs^ ' ’

Lietuvoj e, , kaip raš|
David Ęattęr Londono “The Fi- _ 
nancial Times” Jr *Le Matin de 
Paris” yra kelį slapti leidiniai. 
Ten neretai įvyksta įvairūs lie
tuvių ' patf^tizn^ reiškiniai, 
ten nuo 1976.XI.25 d. veikia Hel
sinkio Galutiniam Susitarimui 
žmonių grupė, kurių pareiškimai

y., kada'Audronis, pasiekęs kraš 
tą, buvo, painformavęs apie tai, 
kas Rezistencijai -buvo svarbu 
žinoti apie lietuvių veiksnių vei
klą Vakaruose. Lukša būdamas 
Vakaruose -parašė savo atsimi
nimus — “Partizanai už Gele
žinės Uždangos”, kurie buvo iš
leisti 1950 m. ir antrąkart 1962 
m. su papildymais.

1950 m. spalio 3 d. J. Lukša 
grįžo kraštari su kitais dviem 
vyrais-; Benediktu Trumpiu (Ry
čiu) ir širviu (Sakalu). Su Luk
ša į kraštą būtų vykęs buvęs 
Lietuvos kariuomenės kapitonas, 
artileristas, Jonas Kupstas, bet 
dėl automobilio nelaimės, jis ne
galėjo vykti. Jis mirė Vakaruo
se 1974.IV.20 d. tyfty

Grįžęs kraštam J. Lukša, su
sisiekęs su laisvės Kovų Sąjū
džio vadovybe pranešė į Vaka
rus, kad šis Rezistencijos sąjū
dis patvirtino Baden-Baden su
sitarimus ir. patvirtino jo palik
tus Sąjūdžio vardu ryšininkus 
Vakaruose — J? Brazaitį ir A. 
Aušrą. - - “ ty -d.

Vėliau, 1951.IV. 19 d. kraštan 
ųuvyko Julijonas Būtėnas ir Jo
nas Kukauskas, (kuris ruošėsi 
kartu su Lukša vykti į kraštą. 
Kaip žinome — J. Būtėnas grį
žęs kraštam gtfif žųy$. 
ša-Daumahtas žuvo, kaip' prie
laida daroma, 1951 m. rugsėjo 
mėn. tarp Y?i¥eri.U U ‘Prįenu 
miškų, susidūręs ąų Sovietų sau
gumo pareigūnui s.'

Daug jau buvo rašyta irškelb 
ta apie J. Daumantą-J. Lukšą. 
Tikiu, kad dar daug, bus apie jį 
rašoma ir skelbiama.’ Ir tai to
dėl, kad jis savo gyvenimu, savo 
žygiais ne tik užfiksavo faktus, 

bet sukūrė Lietuvos kovotojų 
mitą, kuris istorijoje liks am-

buvo ir tebėra audringoj, ■

’ v -=<- A v •-*. ■ r *-

Kruvinos riaušės
Afrikoje

rika. —- Policija dvejuose“ juo
džių gyvenamuose getuose ne-

nušovė 7 juoduosius. - Viename 
juodžių miešto aįajone gaisrai : 
išsiplėtę nebesukontr^iuojamai 
ir specialus polięjo^|^sjnai įsa- \

Port Elisabeth policijos ko- I 
misionieriaus pranešimu 7 nu-Į 
šauti, kiti 23 sužeisti nugaben
ti j h^onip^ajį^ iwheijos prie-

yra pasiekę Va^r^.- yisa- veikiu noęmąl:
linija ryžtingų lieįuviiį' kovos Jįodų

kiek daugiu sužeista dvejuose -■ 
Port Eliąabtah juodžių priemies
čiuose Kaba ir Kwanobuhle, kur . 
ši emet. vyko- karščiausios riau
šės, kiįusioą minint metines su- 
Jcatųve| po. dviejų ^ng^nių ąu- 
&>yimą-^rš miliįW juodžių ^y-1 
yęnamame Šovėte -5 mylių atstu f 
nuo Johannesburg©, kur biznis ■ 

ląliai įį ąpie 80 nuo- Į 
imaųj juodųjų 'įfrba baltųjų 

biznyje į Įipįąnėsę.’

• Karo paliaubos torp dviejų į 
moterų vadinamos draugyste., 

(Dorothy Parker), i

dvasią. Liėtūyių tauta siekia ir, 
laukia žmogaus teisių įgyvendi
nimo ir laisvės bei nepriklauso- į 
'myt^s: ' ■ ’T ■'*’

Prisiminimas tragiškų birže
lio- mėn. deportaęijų ir Juozo i 
Lukšos herojiŠka auka tebūnie' . ,
paskatinimas sustiprėti veikloje!jung'a Lietuvos Nepriklausomy- 
dėl mūsų tautos laisvės, neieiį- įĮės ^tyos kelyje.

.. 7 (Pabaiga)žiams ir rodys, kaip lietuviai, kant kas mus skiria, bet kąs A*
.z. -7 • ♦ y W

LIETUVOJE



mK. k. g. balukas 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ 1.IG-QS 
GINEKO^OGI^ CHIRURGIJA 

6449 So, Putoki Rd. (Crowford 
•Medical Building). TeL LU 5-64* 

Priima ligonių* pagal susitarimą, 
lei neatsiliepia, skambinti 374-8004

Baltų institutas Skandinavijoje
Baltų mokslinis institutai niai r'/pėsčiai tuo< pačiu gero- 

Skandjnavijoje foųxo įsteigtas kai sumažėtų. ,

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO. TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tclef. 695-0523 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

B R. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medeinos direktorius

1938 5. Manheim. Rd., Vsfestci>ester, lb 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis i 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
TeL: 562-2727 arba 567-2723

. Rex.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-ĘISJNAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA S U70 r; . . . r r -y ' « į- i

Valandos pagal susitarimą. Jei nea> 
siliepia, skambintu Ml

TEL. — BE ą-5893

DR. A. B. GLE VEI’KAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimu

DR. K. A. V. JUČAS
489-4441; 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJĄ 
1Č02 *N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonu ąfsakornas 12 vaL

OPTOMETRISTAS
ŽĄųBĄ LIETUVIŠKAI 

ilkrina akis. Pritaiko akinius ir
’ —'73 4A*5' x

. ■ “contact lenses”
si. pagal susitarimą. Uždaro

PŪSLĖS i r 
PROSTATOS CHIRURGiJA 
3656 WEST. 63rd STREET

.".’aL aDjtrąd. nuo 1—4 po pietų,
■ kėtvirtad, ęųo 7 vai. vak.

Ofiso 7/64880 
yjaujas telef.: 448-5545 _

DR. VYT. TAURAS
TWĄS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ figo: 
Ofisas '2652' WEST: STREET

1970 m^tahįb Tai yra jungtinis f 
studįjįĮ cęn^ąs, kuriame moks kas yrą' Stoękholmo 
liniukai tiria Baltijos regiono jaus dir^turius Gųmuir Ląr- 
<latįsimus, šiuo metu institu- ^on, fiL Ijc, Iš trijų vicepirmi- 
as'turi 120 narių. Instituto už-'ųių^ųi vienas yra Juozas Lin- 
laviniai yra studijuoti Balti.'gis? fil. UĄ, StOckbolmo tini- 
(os lau^ų Utopiją, geografiją,! vej>il,ęo lė^toriąs. Iš viso vai- 
mlitinę sŲuk^ūrą, kalbas i^’ęljlją (j^ai^nt įę p^vą^uo^H 
tultūrą. o taip pat skleisti apie j-ųsj sudaro, berods, septyni.0' 
as žinias, ruošiant kursus ir lika žinomų mokslininkų, niu- 

paskaitas. Ypatingas dėmesys zikų, menininkų ir kitų profe- 
crcipiamas į sęnus, istorinius sijų žmonių, 
yšius tarp Baltijos ir Skandi-’ 

navijos kraštų.
Baltų institutas • organū.uo- 

a įvairių studijų projektus, °, 
aip pąl remia projektus kitų, 
institucijų, (dį^nčių pąną^ų. 
l,arVž- Institvtą^ Įęidžįą l^y- 
»as? organizuoją konfęręąęj- 
as, kursus, studijų ratelius ir, 
et. Jis bendradarbiauja ir kei 
iiasi medžiaga su įvairiomis 
baltų klausimus studijuojan
čiomis. visame pasaulyje gru
pėmis. ir ųęt su1 tokiomis, ku
rios neturi tisioginio ryšio su 
baltų problemomis.

Baltų institutas yra p.asis- 
kjrstęs į kęturias sekęiįas: is
torijos, kal^ų,socialinių gei 
policinių mokslų ir literatūros 
— laisvojo, meųb.

Institutas yra- užmezgęs ry
šius su. Baltų studijų centrais 
užsieniuose. Tie ryšiai jau yra- 
išsivystę į nuolatinį beipdra- 
dąrbiavimą. Pirmiausia artį- 
nąi bendradarbiaujama *su 
Association for the Advance
ment of Baltic Studies in Nort 
iem America. KeLęlas instij^u- 
o narių jau yra- dalyvavę 
AABS. konferencijose JAV ir 
Kanadoje.

Iki šiol jau buvo suruoštos 
rvs tarptautinės mokslininkų 

konferencijos Stockholme. 1975 
, ijų melų konferenciją atida
rė min. pirmininkas Olaf Pal

Institutu valdybos jpijrinįęiin- 
i muzie-

Ketvirtoji tarptautinė Baltų 
Į studijų konferencija šaukiama 
birželio 10-13 d. d., Stockhol- 
ine. Jos suorganizavimą finan
sišką* Sžoękhorųo mies

tas ię įyę^ijos, šyieijįįuo ir kuj- 
iŲros r.ęĮtąių Įrjiiijaįįeyęij^. Kon 
fere^yą. ą^idą^ys šyiętiinp nii- 
nislras Jau Erik AVikstroin.

• i v ’i ąą i 5. • •

OFISO, VAL.: pirm., an trad., trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Seštadie 
uitis 2-4 vaL popiet ir kitu laiki 

v pagal susitarimą.

džioj^je salėję (9^4 Hall)į. 
Dąlyvąvo Švedijos universitetų 
bei kolegų ir Stockbulmo 
universiteto atstovai. Vadovavo 
instituto, valdybos nariąij o or 
ganizaciąius ir finansinius ręi 
kalus tvarkė vykdojuo ko
mi te.to sekretorjus Imant R.e- 
bąnė. , . . . Į

Atskiroms sekcijoms vado
vavo: istorijos — fil. dr. Uldis 
Germanis, fil. kand. Evald Uus 
talu> prof. ph. dr. Edgar An
derson. (AABS) ; kalbininkų —; 
pi'of. fil. dr. Velta Rūke-Dravi- 
na, fii dr. Fanny de Sivers, 
prof, ph. dr. Ilse Lehiste 
(AABS); socialinių, ir politinių 
mokslų — doc. fil. dr.4 Elman 
Nyman, civil, ekon. Arvo Harm, 
prof. ph. dr. Rein. Taagepera 
(AA^S);; literatūros ir meno 
— rašyt Juris Kronbęrgs, fib 
mag. S ten Hemming^ ,daiį. Ęį- 
no Hallek.

Lietuvių grupė Bakų iųstitu- 
• lę tur būt yra silpniausia, nes 
. Lietuvių skaičius Šyędjjbje, pa

ne, kuris labai įvertino Baltų lyginus su estais ir latyiąis, yra. 
iioksliĮįio instituto darbą Skan gąųą menkas. Tačiau džiugu 

kpustątubti, kąd dtto^ąs; Lingiu 
puikiai ^tsjį^^ija L^tuyiąms, 
Eidamas įęįįbi^p valdyboje vi 
ęepirnu). .//

Rašant š^s eil^t?8, 
ima žinių, Wok liętuviųr dąly- 
Įvavo .ketvirtojoje konferenci
joje, taip pat nežinoma, kiek 
Įiš. j^ ■ skaitė paskaitas ar da- 
irė PŠauęsjmus. Linkėtina, kad, 
irn^ųsų inlęlęj^uąlaį labiąų su- 
Įsidomėtų Baltų mokslin.io ins
tituto darbų ir aktyviai daly-

linavijoje. • j, .
Paskutiniuoju- metu Baltu 

nstitutas Lartu su Švedijos 
švietimo ir kultūros reikalų 
ministerija diskutuoja planą 
sleigįi Baltų lyrinio institutą 
;irie Slockholnio universiteto. 
Sausio mėnesį universiteto va- 
dovybė pranešė sutinkanti šį 
projektą at*
veju dabartinis Baltų įpstifu- 
tas pasiliktų privątįšką kultū- 
•inė instituciją su gąpa plačia J 7 , T *

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAt 
Aparatai- Protezai. Meį Ban 
dažai. Speciali pagalbaf ko joms 
(Arch Supports) "ir'C t? *

2£5& West 63rd St., Chicago, ill. 60625 
<- - TeleF.j PRcspect 6-5084

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GelimYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0S33 Ir 9R 8-0834

Taip pat naujojT' Barbaros^ f 
>eną * Drishię’ krautuvė

THE DAISY STOQE 
2213 Southwest Hwy, Oak Lawn

Tel. 499-1318 —

PERKRAUSI VMAt

Leidlmei —
ŽEMA KAINA

C i O IN Al
TeL WA 54063

j • ijCru j » y • -r’ /.

idarbų-programa. Jos finansini vautų konferencijose.

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
this economical, sure-to-please family dinner. Olive-Frank* 
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost, all- 
in-one dinner dish, because it costs only about 50tf serving 
for a family of five.

a California ripe olives add a pleasing taste and texture, along 
with tomatoes and green on ions simmered in a golden aauca. 
Cook it all in one skillet and serve it over mounds of thin ipaę- 
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pennies thia 
dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 

’ goes together quickly and easily.
Choose canned California ripe olives in one. of the smaller, 

pitted tires for this dish (there are nine sites to choose fron>— 
all the way up to Super Colossa^).

OUVE-FRANKFVRTER SKILLET SUPPER
(Makes 4 to 5 terringa)

1 (10% <*-) can condensed 
chicken broth

1 small Bey Icaf^ crmnbled 
Vi teaspoon basfl, crumbled 
Vi teaspoon »alt 
Vh tea«poon pepper

* A
i.

| M O V ( K G
Apdraustas parkraustymas 

U Įvainy atstumu. '■>
• ANTANĄ^ VILIMAS 

Tai 376-1832 arba 376-5996

L SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS
Visos proflram®a( tt W(OęĄ, • . 

U90 lįll. A. Mj
Lletuylju kalba: kasdien oro pir

madienio iki penktadienio 12:30 n 
J_i 1:00 vai' popeC — SešUdienJ R 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 0.30 
»al. ryto.

Įal,af.į H^mlodj 4-2$!^

nW so. M$ęuį*t9?£>, •
'‘'CHICAGO, x ‘

't— " I . . ri—*

eup» canned pitted 
’ Cali forb la ripe olrrea

frankfurter! *
% cup diced green onloni
g table!poon« cooking oil
1 (14k) can ęmiato
Cut olive* in wedgea. cut franką in 1-ipch diagonal alicea, 

Baute dtive wedtffci, (ranki and onion in otL slowly for fiva 
TniiTUtm. Add tomatoes, broth, bay leaf, basil, salt and pepper. 
Bring to boiL lower heat and nmmer, uncovered, five min- 
wtea. KBl«nd eomsUYch with 2 tablespoons cold water. Stir 
bito the hot mixtara and oook, stirring until xnixtura thickaag 

J. įUghOy, Senw with hot s^igbaUt

Mažeika &1 Evans
JZveįo šeimaPuvis de Chavannes

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi". — Rom. 13:14.
Šitas patarimas yra duota, pasisventusiems. kurie buvo Viešpaties pri

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

Viii žino, kad mirtis yra žiaun tr paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
ruseli? I tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirti**", kurią gausite 
o«m/>|ranriai, ’Rašykit*:

* ŽAVISI 3/L5 WEST 66th S^RtfET. CHICAGO. ILL. 60629
iV. RAITO TYKINETOJAi

PONO TAIP IR NENUSIKRATEM
Įą Dr. Petro Joniko “Kalbos dalykai”

Ajpie tą poną Bgt šiandien tas žodis Dievo,
Nekartą musjj spaudoje yra valdovo ir galiūno reikšme te- 

iškilę balsų,prieš paną “angį, vartojamas (plg. ir viešpatau- 
niister, vok, Herr”. Ir pasta-'Ii). XVII a. Sirvydas ir valsty- 
ruoju mętu kaį kurie tremties*l>ę vadina vįcšpatyste (plg. 
ir JAV laikraščiai šaukė visuo -lenk., | panshvo, pano^anBe)/;; 
n^enę mesti šląviškos kilmės iš dalies ta vartosena išliko 
poną įę pasiieškoti jąm^ savi^ net iki XX a .pradžios.

iĄU mažiau pasitaiko^ Sunku būtu tapi vartoti ir 
kurie^.^^o bloga nema draugą, nes jį šiandien, 'kaip 

to šitoje pono - vartosenoje, o 
;ypač sakosi'ęesuprantą tokio _ ___ _____
trankaus kalbėjimo dėbšio ne- nudažiusios tam tikra 
lemtojo žodžio.

| Kad apie poną taip daug 
kalbama, Įlos ypač, dvi ik*- dabar reiškia, tiesa, im
priežastys:/ viena, ponas yra tymu draugą, bet yra išsirutu- 
lyg ‘ tihiias,. į;įįis neretai nori j bojęs siauresnės pradinės 
ar nęųoįi sparnas, lyg kokia reikšmės — bičių draugo, bi- 
ątiketf^ Uogaus asmeny
bės; antrą, pono reikšmėje dar 

; gyvas, labiausiai senesnio je 
įkartoje, visuomeninis atšešė
lis^ primenąs baudžiavos bei 
išnaudojimo, gadynės santvar

ką. Dėl to Įtęyįenas taip jaut- 
irus vartosenai šio žodžio, ku
ris, be to, yra ir slavų (gudų 
[bei lenkų kalbų) skobnys.
siąįp dėlT vien Xo, kad tai sko
linys, tįek spirtis nebūtų pras- 
unės, nes turime^daug ir kitų 
^skolinių, kurių netrūksta nė 
♦ vienoje kalboje ir dėl kurių 
Į taip nesisieloj ama.

Žinoma, paprastuosius žo- 
jdžius geriausia -Vartoti savus, 
Jei tik jų kuriam reikalui ge
trų turima. Bet šiuo atveju ne
atrodo, kad tikrai taip būtų.

Iš tikrujij, kuo pakeisime da 
bar poną?

Nevienas siūlo tamsią, kar
tais jūs. Bet juk šie žodžiai ei- 
da įvardžiais, kurie visur negu 
Lėsr nemėgiamojo pono užva
duoti. ArM galėsi sakyti: “An
tai, vėl atėjo taš jus. atvyko 
tamsta, tamsta Jonas”? Paga
liau pastarasis žodis irgi nėra 
visai sava: jis kilęs iš tavo my- 
Ilsta (vėliau virtusio į tamys-

’ ta, pagaliau tamsta), kųris. p p \ K Š 1 M A 1 
sidarvtas nanal slav. twain mi J k

Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
_ Mašinoms Vieta 

’į’JjPįf TeL 737-8600
Tel. 737-8601

žinoma, yra “okupąvusios"’ 
' Lain tikros politinės grupės ir

. , __ ___ ^4 sava
‘spalva bei jausminiu atšešėliu.

Gal jau daugiau tiktų bičių-

EUDEIKIž

tininko. Dar labiau praplėtus 
ręikŠĮuę, gal ir galėtų tikti ne
vieno nemėgiamam ponui pa*

Blogesnis^ žinoma, jau bebū 
tų kungas (plg. latv. kungs 
k‘Herr). Nors ji jau pažįsta se
nieji mūsų raštai (1605 m. vie , 
nas nežinomas autorius rašo '■ 
apie “kungą Mikaloj ų. Dąuk- > j 
ša”), bet jis taip pat (kaip ku- | 
nigas) yra germanų skolinyš.

Dėl to kai kas siūlo ieškotis 
naujadarų. Vydūnas yra pa
siūlęs 'dydžių. Bet tai neatrodo 
paganius ar reikšmiškaj pat-; 
jankius žodis. '

Taigi tuo tarpu nerandame 
visa] vykusio žodžio ponui pa 
sivadupli. Atrodo, jog su sai
ku galime vartoti ir patį poną, 

xrres jo senasis inemėgiamas 
v i s u< nu e n i nis re ikšm i n is be i- 
įausnynis atšešėlis tolydžio 
blėsta, jo reikšmė' artėja prie 
tos titulinės reikšmės, kurią 
j^vz. anglai nusako žodžiu mis 
ter, vokiečiai Herr, prancūzai 
monsieur ir L t.

SUSIRINKIMŲ

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
* r? .

TeL; Y Ards 7-1741 - 1742

^ęjDERNĮSKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4330-34 So. CALIFORNIA, AVENUE
Telefonas: LAfąyęttę 3-0440

TIVAS JR SUNOS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 yV. 71st Street 
Telef.: GRovehiU 6-2345-Ž 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
TeleL: TOwnhall 3-2108-3

TRYS M0DERK1SK0S KOPLYČIOS 
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

sidarytas pagal slav. V^oja nu 
•lose. ■?> .

Buvo nekartą siūlomas įl* 
viešpats. Kai kas net rašė lai
kraščiams laiškus, kreipdama
sis: “Viešpatie Redaktoriau

t- ' "*

UTENOS KLUBO susirinkimas ivyks 
š. m. birželio 21 d., Šauliu namuose, 
-2417 W. ’43 St. 7:00 v. v. Narių da
lyvavimas būtinas. 1

A. Brokevičrus, sekr.

TURIME . 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL
Čikagos
Lietuvių

Direktorių
f. *■ C* ■ *

Associacijoa

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITU ANT C A AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

BUTKUS - YASAITIS
IMv Sn. 50th Avė., Cicero, ill Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So- LITUANICĄ ĄVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

242| WEST 6Sth STREET RFpubTc 7-121S
2314 WEST 23r^ PLACE Vlrg'nii 7-6€7>

1102B SOUTH WEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 574-441$

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALS’fED STREET Phone: YArds 7-ltll

Teisingl>mo Ministerijos rūmai K.une Nepriklausomos Lietuvos* laikais ~ naujienoj, CHICAGO «, ILL— Tuesday, June 21, 1977



ŽODŽIAI KAIP AKMENYS
Kai pavasaris buvo gerokai 

įpusėjęs ir pietų vėjelis gėle
les glostė, nutariau mesti vi5- 
sus ūkio darbus ir pavažiuoti 
į “dačas". Be ty, koks jau ten, 
ir ūkis, katė iki gerų pusryčių 
sulaižytų. Jeigu jau sakau 
Lietuvos žydeliai 
Kulautuvas. 
dėl jau aš, griešnas 
negaliu paatostogauti, 
Amerikos žemėje, kur visokių 
“dačviečių” kai sėte prisėta.

Po trijų valandų kelio,sus
tojome pailsėti pas gerą pažįs
tamą. Jis pasiteiravo, iš kokio 
medžio mes iškritome. Ir, no
rėdamas ar nenorėdamas, pra
šė jo viešnage pasinaudoti ir 
praleisti keletą dienų jo “mizer 
noje” pastogėje. ' '

Teisybė, pastogė tikrai jau 
“mizernai” atrodanti. Ant kal
niuko, prie gražaus kelio, gra
žiai aptverta ir verta taip sau 
šimtatūkstantinę.

Juk moka lietuviai Ameriko
je prasigyventi. Tai ne kokioje 
ten Rusijoje, kur žmogus sa
vo vargu ir prakaitu maitini 
raudonus buržujus, rengi dir
vą pasaulio užkariavimui, pats 
sau nieko negalėdamas įsigyti.

Apžiūrėję gražiai dekoruotą 
plotą, puikiai parinktus, me
delius, gražiai dirbančias bite
les ir didelį namų sargą vilki
nį “šunelį”, įvirtome butelio. 
Salonas kaip Lietuvos ūkinin
ko daržinė. Viduryje apvalus 
stalas. Ant jo tik ką gautas paš 
tas, keli laiškai ir laikraščiai.

Ir, vyrai, nesijuokit. Čia ne 
feliatonas, o žodžiai kaip ak
menys parašyti. Pr. Gar. Ma
tomai žmogus su mokslu ir su 
ęgudųsia plunksna. Įdomu, pir
mame puslapyje ir pirmoje vie 
toje Kanados lietuvių laikraš
tyje skaitau taip įdomiai suk
lostytus žodelius. Stebiuosi žmo
nių išmintimi ir įdomiu pamo
kymu. Darau išvadą — nerei
kia svaidytis žodžiais kaip ak
menimis. Įdomu. Perskaitau, 
vieną kartą, įpusėju kitą... ir. 
Čia tas šlubis pragaro kipšiu
kas sumaišė viską pakuždėjęs nutarta suruošti gegužinę (pik- 
ausin: ’ 4ntkąK Luri jyj'Ls birzelto mėn.

— Žiūrėk, kaip rimtas 
teptas žmogus juokiasi

ir
iš

pa- 
la-

nie

jau
(raukėsi po 

Palaukus, tai k<> 
žmogus, 

(ii(FeIė«

26-tą dieną pirmą valandą po nos proga. Tai bus malonių pr*

7 šalin tu, bryde, kjj cia 
kus tauziji. sakau jam.

šeimininkas tuo laiku kv’e- 
ėia pietų. Valgome, kalbamės, 
giriame viską, gėrimus, val
gius ir kas tik paduota. Bet 
to kipšiuko, to paraistės šlubio 
žodžiai iš gaivos neiškrinta. r

Po pietų šeimininkas ’siūlo 
prisnūsti. Einu nešdamasis lai
kraštį, kur parašyta žodžiai 
kaip akmenys. Ir staiga darau 
sprendimų: jei jau yra žodžiai? 
kaip akmenys, sunkūs ir aštf 
rus, kad net gali su jais pakay-^pietų Vyčių darže, kurioj veiksIsimitrimų ištisus metus ir dar 
šį, na kad ir savo neprieteliui^ bufetas, virtuvė ir bus daug lai ilgiau.. Jo geroji duktė Loreta 
praskelti. Tai yra žodžiai, į<u4 mėjinių. Šokiams gros J..Joni- Butkutė, tarnaujanti k Harris 
riė tokį švelnūs, malonūs, ?pri-J ko orkestras., Įėjimas į geguži-’ Banke, nuo pat kūdikystės die- 
imtini, rodos, kad sviestu pdHįne vienas (1) doleris asmeniui. I nu dailiai išauklėta, išmokinta;irimtini, rodos, kad 
tepti, tiesiai ryk prie • širdies, 
jie sušildys tau banguojančių 
krūtinę, atgaivins jausmus ir 
sukels begalinį pasitenkinimą, 
šitie žodžiai bus mano pasa
kyti, o tie, kurie aštrus-ir šan
kūs kaip akmen\,s*-i^ tavo, ne- 
pątepto, jie bus neįdomūs nei 
ateities istorikuf nei’ skaitan
čiai visuomenei, . ■

Nėra pasaulyje, jėgos,“ kuri 
galėtų apversti pirmuosius — 
į tavo, o antruosiiisjkaip "■ ak
menis į mano.' .

Užmigau. O tas 
raistės kipšiukas," ' virdamas 
smalą pragare, kvatojasi iš' žo 
džių kaip akmenys, kurie pa
sakyti tavo, tik ne mano. Ma
no nors. prie., širdies^dėk, te
gul . jis būna melas, šmeižtas, 
neapykanta^--kolrojimasis — 
nors prie širdies dėk. O tavo 
žodžiai kaip akmenys — ypa
tingai, jei - tu nori teisybę pa
sakyti, j:

Kkibo 25 metą jubiliejinis 
banketas bus Polonia ballroom, 

^6404 S. Archer Avė., Užsimo
kėjusiems klubo nariams įėji
mas į banketą veltui, svečiams 
$8.50 asmeniui; Banketas bus’ 
š. m. spalio 23 dieną. Bilietus 
galima .gauti pas Rožę Didžgal- 
vis, gyv. 3308 So.'Union Avė. 
Telef. 927-8660. ’ .t ;

Sekantis susirinkimas našlių 
klubo įvyks rugsėjo 9-tą,,die
ną, pirmą valandą po pietų šau- 

šlubis pa-Iiių namiiose,.2417.So..43 gatvė> 
kur .bus- aptariami einamieji
klubo-.reikalai, ir-bus renkami 
banketui darbininkai. ,?Komisi- 
jon įeina,-visuomet visi valdy
bos nariai.: ■ V; Cinką

Bagdonas i?
'• ’’ '■ ' ■ ^7 JNašlių, našliukiu ir pavienių j 

asmenų klubo veikla.
PJaskutiniame susirinkimu 

kuris įvyko birželio mėn. 10 die- 
nąį- buvo ■pagerbti'rnirūšiėji klu 
bananai ir apdovanoti ligorria'i 
pinigine dovana. Taip pąt buvo

Alfonsą? Butkus iš-Brigh
ton Parko apylinkės.-buvo pa
gerbtas ypatingu būdu Tėvą Die

gražiai išaugusi, Tėvo Dienos iš
vakarėse užsakė vieną iš- vertin 
giausių'ir prasmingiausių do
vanų. Ji užsakė vieneriems me
tams Naujienas. Dėkojant p-lei 
Loretai už tokį jos brangiausią 
tą dovanos parinkimą, kartu su 
ja sveikiname jos brangiausią 
;pasaulyje asmenį ir mūsų naUr 
jąjį skaitytoją p. A. Butkų.

'■>z ’ .■ - Dr. Edvardas Juodis, bai
gęs McGill universiteto Medici
nos mokyklą Montrealyje, po 
keletos savaičių praktikos Mia
mi ligoninėje, bus gydytoju Ka 
nados kariuomenėje. Jis yra bai 
gęs ROTC mokyklą leitenanto 
laipsniu. Tą mokyklą baigęs dn 
Algirdas H. Adomonis vienerių 
metų praktiką;^ t liks Carny li
goninėje Bostono mieste.

— Dariaus-Girėno komitetas 
ir Lietuvių Darbininkų Draugi-' 
ja - Brooklyne'; ruošia' Dūriaus-- 
Girėne minėjimą liepos 16"d. 3 
vai. popiet prie" paminklo Litu- 
anikos: aikštėje, Union ir Stagg 
gatvių sankryžoje.

X

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO . -

847-0100

• . 7; t .4. MACHINIST MAINTENANCE
Experienced ?—; immediate 6

All phases of general maintenance. MakerOWfi Set 
' ' ” ' Full Company benefits.

l, - GARDINER METAKCO^į Z
4820 South Campell Ave.

Chicago,- IL. 00632

MARIA N0REIKIEN8 ~ VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608West89thSt,Chfcago,IlL60629^TeLWA5-2787 

Dideli* pasirinkime* fare* rūilet fvalriv prekff. 
MAISTAS Ii EUROPOS SANDRL1Ų.

I

1739 So. Halsted St, Chicago, HU 60609-

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikšIaU aprišo Pamarį tanus']ė 
gyvento] us ir gamtą. 1,200 lietuvišky viatovardSUv Rrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viriallak '

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar ^50 tentų,

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St„ Chicago, HL 50629. — Tol WA 54737 
3333 Sc. Hal*fad *t„ Chicago, III. 60608. — TeL 254-3328

NAUJIENOMS žfemet foėjo R metu. Minint tą rakaktį. gerbiant piraėje 
Amerikoc lietuviu dienraičto itetfėjm bei lietuvfikoe epeudoe ptaDfr 
sna ir atliekant bGtfnaa pareigia amžinam Betuvybėi SUktoml' ekai- 
biama* Naujiem plitintmo vaju. > -< u r-

NAUJIENOS tvirtai atari ir kovoja tit Lietum ir peverftB Betariu latata, 
neidama* ir necidėdamof | sandėriui n okupantais ar jg įgaUo-

AAUJTKNOS palaiko rista lietuviu demokratine* cnrpee, ju bmdna inetitn- 
rija* Ir remia rišu lietuvių bendruoeiu* darbut bei tfkaiue.

NAUJIENOS i 
rikos ir .____„____ . . .
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yn mada. Lai ta mada tampa ja* prenumerootL

? \ * 't i/--
Todėl Naujlemi odorybė Ir Vajaus komialU Jubniejiufu metq proga 

delbdama platinimo rajp kreipiasi | visus lietuvius pasekti UetuvStoi 
Raudos pirmūnu pavyrAiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laiknšio, bet ir viso* Setrijoa.

TurnrfiTi]

KAINUOJA: Chlojol* Ir Kanadoje metama — BMJO, petal mrtu — 81LBB, 
trim* min. —. M30, vienam min. 13.00. KHeee JAV riete— metam* 
— 126.00, pyeei mėty — I14-00, vienam mM. — B2-S0. UMenlue- 
e* _ 131,00 metame. SoripeBnfmuI tfvnžlama aavaftf temekaeaaL

Prašoma naudoti žemiau eaaodą atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 
Chicago, HL 60608

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
« t • - • — \ .

Kiekviena* lietuvi*, kuriam rūpi gimtinio kraite laisvė lt lietu
vių gerbūvi*, privalo susipažinti su žemiau iirardintomi* knygomis. 
Čia suminėta* knygas galima užsisakyti Naujienose.

J«s*«« Kapa6in*tu*. SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu nevyk
iose Vokietijoje. 273 psl_ kietai* drobės viršeliais kaina 4 doL

'Juozą* KapeEimkatr IiEIVIO DALIA. AtsiminimaL Deivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai mu
štruota. 300 psl Kaina 7 doL

dKAGIETRS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, NaudakiuoM. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokia* 
kalba* girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL Si JO. Yra taip pat 
iiversta i anglu kalbą.- - . - - -

M. ZoUvnico. SATYRINtS NOVtLtS. Genialaus rusu rašytojo 
60 satyriniu novelių, 199 pusi, kaina S2, —

D. Kuraiti*, KELIONt ] ANAPUS CRLE2IN8S UŽDANGOS. kt>

Q Siunčiu. doL Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio

Q Vajaus proga prašau siųsti N*ujiena« dvi savaites susipaži-

Prof. P. Pakarki!*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota literinė stadija apie prū*ų likimą. 
Kaina tt. - ' ■* SV

Vlnea* Žemaiti*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS P A RAITI J R.

PAVARDB IR VARDAS

ADRESAS

x
i

ftc Ir kiti leidiniai yra raunami >
NAUJI1NO51, 17* Set HALITE D CHICAGO, ILU

darbe raUndemta arba užsakant paltu (r ^rtted^vf

-r

— Antanas Balkus iš Mar
quette Parko staiga susirgo. Gy 
durnas Central Community li
goninės 238 kam U. .<• *. --

-—.Nausėdas. Vincas .dabarti
niu metu pateko-ligoninėn svei 
kolai patikrinti. 84-tus metus 
einančiam stipriam lietuviui su 
negalavo sąnariai, per kelius 
skauda kojas;. Gydytojai nori 
nustatyti skausmų priežastj.Kad 
ir ligoninėje, jis atsinaujino 
Naujienas, nes be tikslių žinįų 
jis negali būti. ‘ '

• Grožvydas Lazauskas iš
rinktas Chicagos Spaudos Klu
bo pirmininku, Antanina Rep
šienė išrinkta klubo sekreto
re. -i 4'. ’ .

— Muz. Antanas- Giedraitis 
tvarko Amen -Liet. Muzikų ir 
Vargonininkų biblioteką, 7310 
S. California Ave., Chicago, IL 
60629. Jo šeima yra muzikali: 
žmona Alvina yra žinoma so
listė. Neseniai piedraicia^' (at
šventė 25. m. laimingo vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Jų vai
kai — Ąnita, Kristina, Marytė, 
Antanas, Simonata ir Patricija 
jra gabūs instrumentalistai ir 
vokalistai, turį savo repertuarą 
grupėmiš ir pavieniai. Muz. An 
tanas Giedraitis yra Chicagos 
Parku Distrikto pareigūnas mu 
žikos reikalams.

.— Cicero Lietuviu Medžioto
jų ir žuvautojų klubas savo 
ūkyje, Deep Lake Rd.,' Antioch, 
Hl., š. m. birželio 25 d., šešta
dienį, ruošia Joninių laužą-ge- 
gužinę..'Programoje dail. Petri- 
konio kūrybos ir dr. Gaižutie- 
nės keramikos darbų, paroda, 
akordeonu muzika, vadovau
jant. muZ. Ę.Štroliai. Svečiai bus 
^vaišinami Tokiena, veiks baras, 
ius turtinga loterija. Į geguži
nę vyks autobusas, kuris 4 vai,. 
lopiet sustos Marquette Parke 
prie paramos parduotuvės, 69- 
tos-ir. Maplewood kampo. Taip
gi sustos Cicero 4:30 vai. popiet 
prie šv. Antano bažnyčios. Au
tobusas grįš į Čikagą 11:30 vai.' 
vak. Kainą i abi puses $3.50/ 
Dėl platesnių informacijų skam 
binti vakarais tel. 423-9849 ar
ia RE 7-5750. (Pč.)

■ * Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie-

kuomet nebijojo ir nebijo kon< 
frontacijos, nors dabar daug 
tas. non įvesti madą, kad be& 

’dradarbiayimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . . . t . - U

Naujienos buvo Ir yra ūž de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ' ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.
. Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos . kiekvienam Jiėtuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus. ■ : ■ • '

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

STOCK ROOM
WOLESALE LADIES ACCESSORIES

Need dependable people for order 
filling and shipping. Loop area. 5 
day week.

Excellent opportunity.
782-0731

REAL ESTATE
Namai, Žemė — Pardavimui 
R E AL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J.

PETRAS KAZANĄUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

GRAŽUS BUNGALOW. 2 miegami 
ir valgomasis. Arti šv. Kryžiaus ligo
ninės. Į

2 BUTŲ puikus mūrinis, į vakarus 
nuo California Ave., arti parko.

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

1 TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI

; Namai pardavimui:
- 6 MIEGAMŲ1 mūrinė rezidencija su
valgomu. 2 masinu mūrinis garažas. 
ApyL 66 ir Mozart. f

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

5 AKRAI-ŽEMiS su dviem namais 
ir puikiu sodu prie 123-čios ir Ar
cher. Kaina $97,000. ■ > z

LEMONTE 2 mūro namai- po 4. bu
tus kiekvienas/ 10 - metu senumo. 
Abu $130,000?€ - - “

- 12 BUTŲ KŪRAS^iabaL £eraį 'pri
žiūrėtas. 'Geros pajamos, 63-čios ir 
Kominsįr apylinkė. $185,000.

60 AKRŲ farma į pietų vakarus nuo I 
Lemonto. Galimybė išdalyti sklypais. I 
Kaina $5,500 užraktą, v, <

BUDRAITIS REALTY

MŪSŲ MARQUETTE PARKE

I 6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi- 
I deneija prieš parką. Labai dideli kam
bariai. 1 voriios, $26,000.

BIZNIERIUI didėlis 56 pėdu plo
čio mūro namas ir garažas. Graži vie
ta. Labai nebrangus.

LIUKSUS NAUJAS 2 butu namas. 
Atskiri šildymai. Vienas butas jau 
laisvas pirkėjui. Mūro garažas. Nu
derėta 'kaina.

I- TVARKINGAS 3 butų mūras. Nau
jas gazu šildymas, 3 auto mūro gara
žas, didelis sklypas. Gage Parke. 
$38,^X).

GRAŽIAI APKALTAS., su nauju 
stogu, didelis 2 aukštu namas. Nau
jas gazu šildymas, nauja elektra, dvi
gubai platus sklypas, labai pelnin
gas. Marquette Parko vakaruose. 
$25,900.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

TeL 737-7200 arba 737-8534
• t ' ■ V ‘ '■ - -f ”

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namy Statyba ir Remontas

ELECTROS (RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą, 
Dirbu IF užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559

. įvairi 'apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

'-nuomininkus

: , 4243 W. 63rd St., Chicago 
... ... Tel. 767-0600. .

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
T Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC.

A famous name In Southern Building 
f' I

Regionai Office Cameo Tower Build
ing 'Y..’.'.: ■!

7234 West North Avenue
' Elmwood Park, Illinois 60635

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES
Lithuanian Representative

Didžiausias kailių 
pasirinkimasft 

pM vieninteli 
Uttavį kailininką įį£

Chlc*go>

NORMANĄ 
URŠTEINA

TeL 263-5826 
(jataifot) ir 
677^439 y 

(buto)

185 North Wabwh Atcuo*

T AR JAU PASIDARHTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

TAISAU IR DAŽAU
NAMUS

IR VISKĄ NAME
Telef onuoti:

476-7727 arba 523-9367

52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkam*
Kreiptis ,.J

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
ž. 523-5775

LAIKRODŽ1A1 Įr BRANG ENY BiS

Pardavimas Ir Taisymas 
/ 2646 WEST 69th STREET '

Tel»f.: REpuMie 7-1941

4
M. , i t M K U S 

Rotary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra
šymai ir kitokį blankai

t

PERRY PLAZA MOTEL 
l007 Park Ave., Hot Spring*, Ark.

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

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

I Ja d Frank ZapoIIs iTArt ratu

GA 4-3654

BEST THINGS IN UFE

Stat* Far-n Lile Ir.sjrance Company

FIGHT HEART DISEASE

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Are. 
CMcago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

INfURAMCf < -

CHICAM t. UJU— Tuesday, June 2\ 1917,

HEART FUND

TESTAMENTAI-
Su legališkornis formomis
Knyga su formomis gauna

ma *Naujienų’ administracijoj, 
Knygos kaina $3.. Su legaliiko- 
tnis formomis — J3J5O.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St, Chicago DL 60608.


