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MENGISTU PRANAŠAUJA LIŪDNĄ GALĄ JUNGTINĖMS TAUTOMS
Ogadeno frontuose eina mirtina kova tarp 

Etiopijos ir Somalijos partizaną
Adis Ababa, Etiopija. — Etiopijos diktatorius Karo

ZZT* į

jėgų 
viršininkas pulk. Mengistu. Mariam pirmą kartą sukvietė Etiopi
joje veikiančius užsienio žurnalistus ir padarė jiems pareiški
mą įvairiais Etiopijos ir užsienio reikalais.

Jis labai nepatenkintas Soma- Dajanas .karo metu įsakė- iš
lijo, josios partizanais ir reika sprogdinti JAV žvalgybos laivą, 
lauja Jungtinių Tautų interven f buvusį Vidur žemių jūroje ir še 
cijos kovoms sustabdyti. Ikusį lėktuvų ir laivų judėjimą

Jeigu Jungtinęs Tautos tuo- ‘ Artimuose rRytuise. To dokumen 
jau neįsikiš ir nesustabdys Oga- ■ *—1—------
deno dykumose einančių kovų,: 
tai jis pranašavo Jungtinėms 
tautoms tokį patį likimą kiks iš
tiko Tautų Sąjungą.

Nepatenkintas Afrikos 
valstybėmis

PULTE. — Menglšfu taip pat 
pareiškė savo- nepašitenkisimą 
Afrižos valstybių- organizacija. 
Jeigu Afrikos valstybės neateis 
į pagalbą savo narei Etiopij’ai, 
tai ir šį organizacija subyrės • ---- - .

Jam nepatinka ir Sovietų Są-|panija. — Apie 30,000 demons-
- ■ į|ruotojų Šeštadienio vakare žy-

ir Ogadeno dyknftioję' lęovojan- giavo Pamplonos gatvėmis, rei-

i to paskelbimas labai kenkia gen. 
Dajanui, Izraelio užsienio minis- 
teriui; siekti taikos ir prašyti 
amerikiečių pagalbos. To užpuoli 
mo metu žuvo 40 Amerikos jūrėi 
vių ir elektronikos specialistų. 
Ramiai stovėjusį Amerikos karo 
laivą puolė torpediniai Izraelio 
laivai ir lėktuvai. ■*.

Navaros provincija 
nori autonomijos

PAMPLONOS miestas Is-i

junga, davusi ginklus Somalijai

' ‘ > 'gi-stu išžudė visus Etiopijos ka
rius, padėju&ius nuversti Haile 
Salasie, bet vėliau siekusius įves
ti demokratinę Santvarką visa-' 
me krašte. -' 5? •rfi

Sovietų valdžia teikė ginklus 
Mengistu vyriausybei ir Somali- 
jai, bet pabijojo duoti daugiau 
ginklų. Sovietų agentai kurstė 
Somaliją prieš Haile Selasie 
valdytą Etiopiją, o' darb negalį 
priversti ją baigti kovas ir įsi
traukti į Maskvos-orbitą.

Idi Amin nori baigti kovas ę 
r . -

Ugandos diktarorius Adi Amin, 
pasitaręs nuo nedidelės ojera- 
cijos, reikalauja tuojau sustabdy 
ti Ogadeno dykumoje vykstan
čias kovas. Jis pranašauja, kad 
kovos persimes į kitą Afrikos 
valstybes, jeigu afrikiečiai laiku 
nesustabdys Ogadeno kovų. Idi' 
Amin labai bijo Ogadeni parti-, 
zanų, kurie ima vieną dykumos 
miestą po kito. , <

Jis žino, kad Etiopija negalės 
išsilaikyti, jeigu neturės laisvo 
priėjimo prie jūros ir negalės 
pardavinėti gamintų javų ir išau 
gintų galvijų.

Rengiasi ištirti 
teroristų veiksmus

NEW YORK, N. Y. — Izrae
lis kreipiasi į kitas valstybes, 
prašydamas padėti ištirti pales
tiniečių organizuotą tarptautinį 
terorą. Izraelis kreipėsi ir į 
JAV, prašydamas jų pagalbos 
šiam klausimui išaiškinti; ,

Izraelis turi pakankamai įro
domos medžiagos,’ kad palestinie 
Čiai organizavo užpuolimus ant 
keleivinių lėktuvų, žudė sporti
ninkus ir veikė kitais būdais.

Palestiniečiai praeitą šešta
dienį paskelbė, kad gen. Moišė

litiniams kaliniams, autonomi
jos .Navaros teritorijai :ir; visų 

- politinių; partijų legalizayfflmo. 
Marša, kurs praėjo ' tvarkingai, 
otganizavd Ispanijos Darbiniu 
kų Socialistų ’ parti j a ir 30 kitų 
baskų ir navarų tos srities poli
tinių partijų. Ispanijos ministe
ris pirmininkas Alfonso: Suarėz 
sritinių savivaldybių sąvokai yra 
pritaręs. :

Navara senovėje buvo kara
lystė, įkurta dar 755 met. kuri 
valdant karaliui Šacho Garcia 
(1000-1035) prisijungė AragpnL 
ją, Asturiją, Kastilija ir dalį Leo
no,, vėliau pati atiteko Aragoni- 
jai.

Dėl nacio pabėerimo 
nukentėjo ministeris
ROMA. — Italijos ministeris 

pirminiu Giulio Andreotti nusi
leido kairųiųjų spaudimui atleis
dami iš pareigų krašto spaudos 
minister} dėl skandalo, kad iš 
kariškos ligoninės pabėgo karo 
nusikaltėlis nacių SS pulk. Her; 
bert, nuteistas visam amžiui ka
lėjimo. Atleitas kr. aps. min. 
Vito Laanzio paskirtas trans
porto ministeriu, o krašto ap
saugą tvarkyti pasiėmė parla
mento atstovas krikščionis de-{ 
mokratas Attillo Ruffini, karo 
metai pats buvęs nacių kaliniu*

— Teroristai padėjo nedide
les bombas 4 Miami koteliuose 
ir padarė didelių nuostolių. Ku
biečiai pranešė žinių agentū
roms, kad jie padėjo bombas. Jie 
reikalauja, kad būtų paleisti ka
lėjimuose laikomi kubiečiai.

Debesuotas, šaltas
Saulė teka 6:2, leidžiasi 6:57

— Pirmadienį New Yorko gy 
ventojai balsavo, kurį parinkti 
mero pareigoms: Edward Kochą 
ar Mario Cuomo. Beame pata
rė gyventojams balsuoti už Ko
chą. ‘

— Havajų salose sekmadienį 
prasiveržė ugniakalnis Kilawea.

WASHINGTON. D. C.—Ameri i 
kos mokslininkams pavyko nūs, 
tatyt.i, kad dvi Opliucho žvaigž- ; R 
dyno žvaigždės siunčia labai ga-, ® 
lingus radijo signalus į tolimąją i , 
erdvę. Tos dvi žvaigždės yra to
kios tolimos, kad žemėje tiktai 
retkarčiais girdimi jų siunčia
mi radijo signalai, bet iškelti
satelitai.-ir skriejantieji erdvė-- 
laiviai tuos signalus labai leng
vai užregistruoja ir nurodo, iš 
kur jie ateina,

Amerikos. laivyno astronomai 
apskaičiavo; kad šių dviejų žvai 
gždžių temperatūra siekia 5 mi 
Ii jonus' laipsnių.’T.uri būti nepa
prastai didelis karštis. Tos žvai' 
gždės yra dujinės. Joms.-progs- 
ta, kai pro jas praeinančios kitos’ 
žvaigždės patraukia dujinį luo
bą. Tada įvyksta sprogimas, kū 
rį astroomai šiandien naujais 
instrumentais gali signalą už- 
ir sųsidriusį radijo signalą už
girsti. Iki šio meto žemėje bu
vo, pagaunami galingi šių žvai
gždžių radijo signalai,, bet nega-.. 
Įėjo nustatyti tų žvąįdždžių..vie
tos.- Dabar jau. viskas išaiškinta

nustatyta, kuriame Žvaigždys^ 
Tją'ąi'š^nėją&.įr^^gffiš.^siiJĮ 
c¥jl! ūitj i r,t I o r sv tą n goae'n
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Pasibaigus lietingoms dienoms, Vidurio vakaruose mes dažnai turime labai 
gražu rudeni. Pas mus dar šilta ir smagu. /Tuo (tarpu iš Kanados parvąžia- 

vusfėff-parsiveža paveiksle matomus šalto vė]o ir (rudens vaizdus.

įf:rv5ėTt^Lahc'e?vykusreir ponerge sehato komiteto 
primetamus nepagrįstus kaltinimus ^

/CKįi^go^ ld^nimalas _ ; '
Rugsėjo & d. Shillers Parke milijonų”gyvojo.’ -

rasta žvėriškai sumušta jauna 
apie 20 mėtų amžiaus, moteris; 
išgulėjusi’ 12 dienų ResUrectioii 
ligoninėje', mirę sekmadienį Šą' 
rrionės neatgavusi ir' neatpa
žinta. Jos lavonas paliekamas 
3 ar 4 savaitėms Fishbein Insti,- 
tute, gal kas per tą laiką atpa
žins. Ligoninės personalas sude 
jo aukų jos žmoniškam palaido 
jimui. .

Herbeda Fritz, 53, iš Prairie 
View, kurio žmona buvo penkta
dienį rasta gyva jos vyro auto 
mobilyje Niles sh oping centre, 
sekmadienį pažą rastais nusi
šovęs Bismark viešbutyje; ant 
stalo padėtas raštelis, kur ras
ti jo žmonos lavoną.

Iš New Yorko į Chicago va
žiavusio Amtrak traukinio ke
leivio Angel Javier Ospina,„41, 
Iavonas sekmadienį prie Burną 
Harbor, Ind., rastas traukiniui 
dar Chicagos nepasiekus ir poli-, 
cija apklausė apie 100 to trauki 
nio keleivių, ar kas nepastebė- 
ar tas keleivis pats iškrito 
buvo kieno išstumtas.

ar

"Galvos riedės" 
Piety Afrikoje

JOHANNESBURG. — Pietų 
Afrikos kalėjimų ministeris Ja
mes T. Krugėr sekmadienį pa
reiškė spaudai, kad apie vado
vaujančio juodųjų aktyvisto Ste 
ve Biko bado streiką ir mirtį 
policija jo laiku neinformavo. 
CBS New’s “iš gerai informuo
tų” Pietų Afrikos vietų skelbia, 
kad Biko smegenyse ir kūne 
pastebėta daugeriopų sužeidi
mų.

“Palauksiu, koi bus padarytas 
skrodimas (autopsija), tuomet 
nuspręsiu, kokių priemonių teks 
griebtis”, pasakė Kruger.- “Ga
li būti kad galvos riedės.”’’

MWASHINGTON', D. C.—.j^orĮių^rięauglį į£ mirtis sekan
tis biuras-paskelbė, kad 1977 metų pirmą dieną ' JAV buvo 216

1976 metais gyventojų skaičius; 
padidėjo pusantro milijono. Pas
kelbime 4iena žmonių skaičius 
•krašte galėjo būti žymiai dides- 
Tns. nes nepsiskaitytas pirmųjų 8 
mėnesių priauglis; Duomenys ro
do, kad Amerikoje moteris gyve- 

■ na kelis metus ilgiau negu vyrai. 
Joms gyvenimo sąlygos -Am eri- 
•kbję yra žymiai lengvesnės, 
gu vyras.

- Bert Lance vykusiai 
" aiškinosi-

WASHINGTON, D. C. — Biu 
džeto direktorius Bert Lance la
bai Vykusiai aiškinosi senato ko 
mitetui, tyrinėjančiam direkto
riaus savotišką finansų tvarky
mą. 'Pirmą dieną jis davė pati
kimus pasiaiškinimus į dešimt 
svarbiausių klausimų, o vėliau 
jis atsakinėjo ir į menkesnės 
svarbos kaltinimus.

Daugel nustebino jo atsaky
mas į tai, kad savo namus jis 
buvo trumpam laikui užstatęs 
dviem bankam, kai skolino rin
kiminei kampanijai reikalingų 
pinigų. Senatorius paklausė, ar 
jis neskaito nenormaliu tuo pa
čiu metu vienų namų užstatymą 
tyiem bankam.. Lance atsakė, 
kad tai nėra pavojingas dalykas. 
Jis pats galėtų būti geriausias 
pavyzdys. Jis buvo trumpam 
laikui užstatęs namą dviem ban 
kam, bet jis vienam ir kitam sko
lą išmokėjęs. Jis prisipažino, 
kad skraidęs lėktuvu, kurį vė
liau pardavė bankui. Skraidęs, 
kol lėktuvas buvęs jo, o kai par
davę, tai neskraidė.

Lance turėjo pasisamdęs pati 
geriausią advokatą, kuriam mo
kėjo po šimtą dolehrių už valan
dą. Pravda pranašavo, kad Ame 
rikoje prasidėjo nauji Lance-ga 
ta” byla, bot pasirodo, kad vAr-

gu bylą galės kelti, peš kaltini
mai nepagiįsti faktais. Ameri
kos, teismai reikalauja išklausyti 
ne tik kaltintojus, bet ir apkąl 
tintąjį. •.

TRUMPAI 1S VISUR

--

ne

— Sen. Charles Percy mano, 
kad biudžeto direktorius Lance 
privalėtų atsistatydinti, bet Lan 
ce nesirengia taip greitai pasi
duoti.

— Statistikos duomenys rodo, 
kad paskutiniais mėnesiais pa
didėjo kalinių skaičius, jų tarpe 
atsirado didokas skaičius stu
denčių.

— Tuo tarpu dar nežinia, ar 
prezientas Carter sutiko leisti 
milžiniškam prancūzų lėktuvui 
nusileisti O’Hare aerodrome.

— Olandijoje viena moteris 
paginmdė šešis vaikus. Visi svei 
ki,. miega ir pieną čiulpia.

— Panamos kanalo zonoje dir 
bantiems amerikiečiams bus lei
džiama nešioti ginklus.

%

— Somafijos atsakingi parei
gūnai skelbia, kad amerikiečiai 
prižadėjo parduoti jiems gink 
lų. Jie suprato, kad ginklai buvo 
reikalingi Ogadeno dykumai iš
laisvinti.

— Izraelio ir falangistų ka- 
nuolės apšaudė palestiniečių po
zicijas netoli Izraelio rubežiaus
— Marina Oswald tvirtina, kad 

josios vyras I^e norėjęs nušau 
ti Richard M. Niksoną, bet ji už 
rakinusi jį išvietėje ir įtikinusi 
kad mestų tokį kvailą sumany- 
mą.

r

IR SEKRETORIUM CYRUS R, VANCE
Iš Paryžiaus grįžo į Jeruzalę, sekmadienį 

jau atskrido į New Yorką
NEW YORK, N. Y. — Izraelio užsienio reikalų ministeris 

n. Raiše Dajanas, dvi dienas informavo į Briuselį sukviestus 
Izraelio ambasadorius, penktadienį jau turėjo ilskristi į New 
Yorką. Vietoj New Yorko, jis sustojo Paryžiuje, kur pasimatė 
su keliais įtakingais arabų politikais. Kur buvo susitikimas ir 
su kuo jis kalbėjo, Dajanas atsisakė pasakyti laikraštininkams. 
Tiek težinoma, kad ministeris Dajanas, vietoj New Yorko, pa
suko į Izraelį.

Jis nuvyko^tiesiai į Izraelio] 
premjero Menahem namus, kur' 
jį trumpai informavo apie pasi
tarimus Paryžiuje. Tuojau buvo 
sukviestas Izraelio svarbesnių 
ministeriu pasitarimas. Kas nu
tarta. tuo tarpu dar nežinia, bet 
reikia manyti, kad pakeisti Iz
raelio planai taikai Artimuose 
Rytuose. Kokia priežastis — tuo 
tarpu dar netišku. Tiek težino
ma, kad premjeras Begin, ga
vęs iš Paryžiaus Dajano Įsaky
mą, tuojau-sustabdė visus kolo
nizacijos darbus kairiajame Jor
dano upės krante.

'Newi Yorkan' atskridęs užsie
nio ministras tuojau sužinoję

tui apie jo atvykimą Į New Yqj>? 
ką,' it kad . jis pirmadienį paskir
tu laiku busiąs Washingtone, pa 
siruošęs susitikti su Valsybės 
Sekretorių -Cyrus R. Vance 'ir 

kpaau prezidentu, jeigu būtų 
reikalo. .Dajanas laiku ats
krido f. Washingtona ir . buvo 
priimtas -prezidento ir sekreto
riaus.

Paryžiuje gautos informaci
jos privertė. Dajaną keisti iki 
to meto ruoštus planus Artimų
jų Rytų taikai. Izraelis buvo 
pasiruošęs daryti kelias pakai
tas Jordanijos žemėse, bet da
bar staigiai sustabdė visus kolo
nizacijos darbus. Izraeliui neap
simoka nieko ten statyti ir ge
rinti, jeigu tų žemių negalės pa
likti Izraeliui. Kokias informa
cijas Dajanas Paryžiuje, gavo, 
tuo tarpu dar neaišku. Vieni 
tvirtina, kad tas žinias jis gavęs 
iš įtakingo egiptiečio, bet paaiš 
kėjo, kad Egipto užsienio minis
teris Fahmy buvo ir tebėra Kai
re. Manoma, kad jis galėjo slap
tai susitikti su Saudi Arabijos 
įtakingu princus, kuris tuo metu 
buvo Paryžiuje. Jis galėjo pa
tirti, kad arabai yra'pasiruošę • 
siekti taikos visai be palestinie-. 
čių. Jiems visiems Arafatas jau 
labai įgrisęs.

Kiti tvirtina, kad Dajaną pa
veikė tikslios informacijos apie 
prezidento Carterio nepasitenki
nimą ir planus. Jeigu Izraelis at 
sisakys atiduoti karo metu už
grobtas žemes, tai prezidentas 
yra pasiryžęs pasitraukti iš Ar
timųjų Rytų. Jis atšauks ten 
esančias Amerikos karo jėgas ir 
leis arabams tvarkyti visus Ar- 
timjjų Rytų reikalus. Tokia JAV’ 
pozicija smarkiai pakenktų Iz
raeliui. Be amerikiečių paramos 
Izraelis nepajėgtų pasipriešinti 
organizuotoms arabų jėgoms. 
Izraeliui labai svarbi Amerikos 
žvalgyba ir Izraeliui reikalinga 
globa. Dajanas nori išsiderėti 
galimai daugiau, bet jis nenori

Siūlo tartos betarpiškai 
su Šiaurės Korėjos valdžia

Senatorius’ George McGovern 
(Dem. iš S. Dakotos) sekmadie
nį pareiškė kad Junti nes Vals
tybės verčiau imtųsi militari- 
niais klausimais tartis betarpiš
kai su šiaurės Korėja, tuo bū
du išvengiant Korėjų tarpusa
viu ginklavimosi lenktynių ir 
naujo JAValstybių įsivėlimo 
i panašią Vietnamui . situaciją, . 
“Duoti Pietų Korėjai, -31.8 bili- 
nonų naujiems ginklams, , kaip 
prezidentas Carteris nori, yra 
klaida”, pasakė McGovern. |\Aš 

įmanau, kad Jungtinės Valstybės 
turi imtis diplomatiškos inicia
tyvos pasiekti pastoviausios tai
kos Korėjoje:.. Tai yra keista 
anomalija, ; kad praėjus; 23 me
tams po nesėkmingos Genevos

■ konferencijos Korėjos klausimu 
iki šiol dar nebuvo derybų tarp 
Jungtinių Valstybių ir šiaurės 
Korėjos dėl rezoliucijos Karėjos 
konflikto klausimu.

Naujas JAV-Britanijos 
pasiūlymas Rodezijai

SALISBURY. — Rodezijos 
ministeris pirmininkas lan 
Smith sekmadienį pasikalbėjime 
su Sunday Mail pasakė savo pla
ną kaip pasidalinti valdžia su 
nuosaikiais juodaisiais padėjęs į 
šalį, nes pirma narįs pamatyti, 
ar naujieji anglų-amerikiečių 
pasiūlymai teikia kokių vilčių 
susitarti ar nežada. Jis norįs 
pastudijuoti, kurie JAV ambasa 
doriaus Andrew Young ir britų 
užs. reik, ministerio David 
Owen pasiūlymų punktai yra 
diskutuotini.

Kvebeko premjeras ruošia 
provincijos atskyrimą

KVEBEKO provincijos prem
jeras Rene Levesque sekmadie
nį pasakė, kad Kanados “keis
tuolės” Kvebeko provincijos se- 

jparacija daro pažangą. Nepri- 
Jklauc. :a Kvebeko valstybė ven 
gsianti “susipainioti” sutarti
mis, nors manoma, kad įstos į 
Vakarų gynybos paktą ir palai- 
kysekonominius ryšius su Jung 
tinėmis Valstybėmis ir Kanada. 
Jo vadovaujama Kvebeko vyriau 
sybė ruošiasi dar pęieš 1981 me 
tų visuotinius rinkimus praves
ti provincijos referendumą.

“Kvebekas visuomet būva 
rakštis Kanados Konfederacijo
je”, pasakė Levesque.

palikti Izraelio be amerikiečių 
globos, šiomis
Artimųjų Rytų klausimas bus 
išspręstas.

dienomis visas
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMU
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 

Naujausiu mokslo žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. ---------

CHRONIŠKAS PROSTATOS UŽDEGIMAS

Prostatos 
pasiduodanti

uždegimas yra dažna ir sunkiai gydymui
negerovė. Mediciniška tiesa

ilgėjant, i skausmais u j\airiais intymių 
dažniau santykių nesklandumais.

ištyręs prostatą
! randa ja įvairiopai: nuo norma-

žui an i ų gy ve a: i: i u i 
apturima daugiau ii 
chroniškų ligų. Vienu tokių yra’ 
chroniškas prostatos uždegimas. 
Nežiūrint nuolat pirmyn žengiau t |aus dydžio, formos ir stangru- 
čios pažangos medicinos, techni- lno iki padidintos ir papurusios.

Tais atvejais po | nuostatos masa
žo išsispaudžia gausiai prostati- 
nio skysčio. Juntamas skaus
mas masažuojant pro statą, taip 
pat labai įvairuoja savu stipru
mu. Išspaustas prostatos sek
retas masažuojant gali, palygin
ti, skaidrus būti ir vis dėl to per 
mikroskopą jį tiriant, gali ras
tis iki dešimties baltųjų kraujo 

Dar esti per inikros- 
i kopą matomų taip vadinamų 

riebalais prikrautų didelių celių 
(lipid laden mareoprages). Tai 
ženklas esamo bei buvusio* už- 

jam netvarkingai gy venant ir j degimo, nois daiant po prosta- 
maitinantis. Kai nepakankamai sekreto kultūrą, neišauga 
naudingų skysčių geriama, o 
daug alaus bei kitokių svaigalui 
priimama. Taip pat netvarkin
gus intymius santykius šeimoje 
turint, prostatoje atsiranda už- 
sistovėjimas — tarsi kūdroje ima 
nešvarumai rinktis.

Priešingai — daug naudingo 
skysčiu gęriantysis — tarsi upe
lis — pats žmogus savo šlapimo 
takus* valyte valo, užsistovėti 
skysčiams neleidžia ir nebakte- kfjno kapsules" po 500 ihg. kas 

^-)ar šešios valandos (keturis kartus 
alkoholizmas čia savo graši pri- dienoje).

kos ir vaistų gamybos srityse, 
gydytojas vis dar ne retai su
siduria su tokia negerove, kuri 
nepasiduoda geriausiam gydy
mui. Tokia negerovė yra pros
tatos uždegimas. Jis apturimas 
dviejose Toriuose. 1. Chroniškas 
bakterinis prostatos uždegimas 
(chronic bacterial prostatitis).
2. Chroniškas nebakterinis pro
statos uždegimas (chronic abac J kūnelių, 
terial prostatitis).

Pirmiau susipažinsime su an
trąja tos ligos forma, nes ji ap
turima žmogui apsileidžiant —

, neišauga 
bakterijos (cultures are sterile).

Antibiotikai gali pagelbėti 
toje ligoje

Kai pacientas apturi labai sti
prius virš minėtus nusiskundi
mus ir kai prostatos skystyje 
randasi dešimt ar daugiau bal
tųjų kraujo kūnelių (naudojant 
didįjį mikroskopo padidinimą) 
— tada savaitei ar dešimčiai die
nų skiriama pacientui tetracy-

rinio prostatito negauna.

deda. Kiti meta kaltę alergijai, 
virusinei infekcijai, šlapimo ta- 
kų uždaro (sfinkterio) neskian- 
dumūi/ Senes ir naujos medi
ciniškos knygos didžią kaltę 
dfeKfos ligos atsiradim o meta 
Jytinio gyvenimo nenormalumui.

abu pasirengę normaliems ly
tiniams santykiams. Jei kuris 
i&. jąĄ^nas šioje srityje su- 
šjūbuoja, harmoningas aktas 
pranyksta ir to pasėkoje vyras 
ijffą negaluoti nebak (eriniu pro
statos uždegimu.

Kaip tas uždegimas pasireiškia

Maį vyras su žmona turi būti kiekviena

Kai kuriems pacien
tams šie vaistai (tetraęyklinas) 
labai padeda, šalia minėto gau
saus naudingų skysčiu gėrimo 
(citrininių vaisių sulčiu litrais 
paroje — iki dviejų litrų šlapi
mo paroje išskirimo reikia pri
iminėti šiltas sėdimas vonias 

dieną. Sunkesniais
atvejais >— du > kartus dienoje, 
maždaug po pusvalandį. Kar
tais duodama skausmus rami
nančių vaistų bei lygiusius rau
menis (nuo žmogaus vados ne
priklausomus) atpaliduojančių- 
jų) gydytojai juos vadina anti
cholinergics. Būtinai reikia su
silaikyti nuo sekančiu dalykų:- 
svaigalų, kavos, arbatos ir ly
tinių santykių, mažiausiai tol. 
kol žmogus turi nusiskundimus. 
Kavos tikros, tokios arbatos ii 
svaigalų tegul kiekvienas Vy
resnio amžiaus vyriškis atsisako 

, visam laikui. Tuomi jis save 
I prostatą apsaugos geriausiai ap-

Nebakterinį prostatos uždegi
mą-vyriškis gavęs ima skųstis ■ 
žemutinio šlapimo kanalo už
degimu;-dažnu šlapmimusi, ne
sulaikomu veržimu šlapintis (gy 
dytojas tokį nusiskundimą va
dina urgency, dažną šlapinimą- 
sį vadina frequencyX įvairiopų1 Prosiai4 apsaugos geriausiai ap- 
šJapinimosi negerumu (sunku-psau^os nUo nebak (erinio pros ki
mu pradėti šlapintis, varvėjimu p08 uždegimo
po nusišlapinimo...), tarp kojų-1 Taip pat savaitinis prostatos 
(šakume) skausmais, apatinėj masažas tokiais atvejais yra 
pilvo dalyje neryškiu spaudimu, naudingas dalykas. Tuoj pa

Dar vienas vaizdas iš Gedimino kalno

lengvėjo nusikundimai šitaiphy) ir šlapimo latako kalibra- 
prostatų masažuojant ir tokį sa- ciją (urethral calibration). Pa- 
vailini masažą tęsiant nuo mė- taisymas šlapimo tako susiau

rėjimo galima prašalinti pros- kepimui.nerio iki pusantro. J1 . _ i -•
.. \tatos uždegimai 0 kai šlapimo lnučių

Kartais ligoniui nepalengveja- . I
negerumai

Ne visiems minėtas gydymas 
vienodai padeda turint nebak- 
terinį prostatos uždegimų. Už 
tai laJaai svarbu, kad pacientas 
visu šimtu procentu pildytų čia 
aprašytus patarimus, būdamas 
gydytojo priežiūroje. Kartais 
net geriausiai pildančiam gy dy
tojo patarimus pacientui gali 
nepasjįsekti su tąja liga tvar
kytis. Geresnio gydymo vargu 
žmogus kur ras. Už tai jis tu
ri dabar rengtis prie ilėlatį mėži
mo išpildymo. Jis jau iš anks
to turi vengti svaigalų, kavos, 
arbatos, imti gerti gausiai vai
sių sulčių, valgyti daug vaišiu 
— daržovių, gausiai naudoti 
pieniškų, vaisių, daržovių 
vištienos sriubų. Tai vis skysčiu 
gausa. Reikia, yjsiems šeimošfe 
turint nesklandumų su intymias 
santykiais, tartis sū gydytoju 
nelaukti, kol'prostata ims iš
galuoti. Taip elgdamiesi, pajėg
sime išvengti prostatos nesklaĮs.- 
dumų gausesniame kiekyje, tk

Tiesą sakantį minėto nebakĮĮš 
rinio prostatos uždegimo tikroji 
priežastis dar nėra visiems 'ig.- 
sai aiški. Todėl po minėto šim
taprocentiniai išpildyto gydyiįįp 
neap t urįs pa lęngvėj mi o_v^f 
mėgina kreiptis jjas daugelį gy
dytoju siekdamas išsiaiškfiiG jo- 
negerovės priežastis.
Tolimesni diagnostiniai tyrimai

Nors daugeliui vyrų tikroji 
minėto prostato uždegimo prie
žastis nesti susekama, vienog 
tolimesni tyrimai esti reikalingi 
ir pateisinami. Kokie tie tyri
mai ligoninėje ar urologo ofise 
padaromi? štai jie.

šlapimo takų X-Ray (exede- 
lory urogram) daugelį dalykų 
išaiškina; viršutiniai šlapimo ta
kai. ir šlapimo pūslė ištiriama 
tuo būdu ir ten esanti ligos 
dinrai susekami. Tai vienas ty
rimas. Kitas (yrimas: po nusi- 
slapinimo padarius šlapininio 
pūslės X-RAY nuotrauką su
randama kiek dar pasitiko šla
pimo pūslėje po pilno nusišlapi
nimo. šitokLs šlapimo pūslėje 
užsilikimas po pilno nusišlapi
nimo gydytojui yra labai ver
tingas: jis pajėgs apsipręsti kaip 
ligoniui operuoti prostatą — iš 
viršaus, ar iš apačios, pacientui 
sergant prostatitu bei turint ge
rybinį prostatos padMėjimą 
(broign proslatiš hypertropla- 
sia).

X-Ray tyrimas padės susekti 
prigimtus priedinius šlapimo ta
kus įeinančius prdstaton, o taip 
pat ir akmenis šlapimo takuose 
besirandančius. Mat, arti išėji
mo (tolimesniuose) šlapimo ta
kuose (ureteral) akmuo (cal
culus) gali sukelti lokius pat 
nusiskundimus kaip iT prosta
titas.

Kai vyras gauna siaurą šla-j 
pirno j 
sudalinusi

ir druska. Dedama į įkaitintą ir 
alyvą išteptą kepimo indą, pa
liekant tarpelius geresniam 

Kepti nuo 35-55
ap- 
mi-

laius \J Ūiaį/iiuv.
tako (urathra) uždaro (sfink-J 
terio) netvarkingumo norima 
susekti — prisdna atlikti ypa
tingus tyrimus-'šlapinantis šla
pimo pūslės nuotrauką (cysto- 
urethrograma) .bei tų takų di
namiką (urojiyhamic studies). 
Tais atvejais jpadeda vaistas 
Diazepam* (Valium).

Gali būti atvejis vadinamas 
nervinės šlapimo pūslės (neū- 
rogenis bladders), Toks stovis 
gali imituoti - proštatitą ar net J.naudoti užkandžių metu ne tik 
jį sukelti. ’Karteis labai jautri kasdieniniame reikale, būT ir iš- 
šlapimo pūslė gaunasi (tiyper- kihuingesniani padavimui. Prie 
refxive bladder) Tais atvejais jų tinka šaltas padažas, kurių 
gerai padeda prieš jautrumą ly- gaminamas bus nurodytas sekan 
giųju raumenų, minėti vaistai čiuose straipsniuose, 
(anticholinergics).

Išvada. Pagydymas nebak- 
sterinio chroninio prostatito nė
ra dažnas dalykas. Gerai, kad 
naujai-' Vaistai pagaminami — 
tada ' gydymas? -prostatito esti 
šėkinii^sifiš’. • ‘Gydynio' į>asise- 
kini'as šiose netiesė 'priklausė 
nuo:.dviejų-. dalykų: t;'- paties pa
ciento;. :ij> . 2» i susekimo <toš digos 
priėzašties; Išeina, kad pats li- 
gOnrs? turi'.Šviestis* ir save lo- 
buiihtif- idant ’ pildyti gydytojo 
nurodymus-visu Net ir 
Utis.'atvejais-prostatitas gys labai 
nevienodai gerai.-‘ Tad jau da
bar gerinkime sava gydymosi 
pasėkas savu sveikti gyvenimu.

bulves naudoti, vaka- 
pietums. Priedai tin-

3. Šias 
rienei ar
ka mėsiškai, žuvies, silkės, varš
kės.

Likus keletai gabiliuku naudin" 
gas naudojimas neatšaldant, 
bet šaltame pavidale. Galima 
ant jų uždėti skiltelę pomidoro 
ai- namuose rauginto agulkėlio.. 
žuvies gabaliuką, ar skiltelę kie
to kiaušinio. Pabarsllti žalių pe

tražolių (pertruškų) lapeliais ir

Agr. AdeKs Duoblienės 
sveiko misto receptas

Adelė Duoblienė

1
1

KEPTOS BULVĖS SU KRAPAIS 
ARBA SU KMYNAIS

2 didesnės bulbės baltos, 
šaukštas safflower alyvos,
šaukštelis krapu ar iemynų sėk- 
lučių. % šaukšteGo druskos^

Darbas:
Orkaitę įkaitinti '400T.
1. Prieš gaminimą bulvės pri

valo būti laikomo*- 2-3 vai. šal
dytuve, sulaikymui enžymy vei
kimui. Po kranu, šaltu vande
niu ir šepečiu nrišvcisti žieves 
paviršutinę odą. Peiliuku paša
linti bulves įdrėskimus hėi su
gedimos. Apsausifdi. - T

2, Bulvė supiauslonia skersai 
pimo srovę ar ji esti pas jį pa- lygiais gabalais, vieno inčo sto- 
soannusi — reikia atlikti šia- rūmo. Aptcpania..alyvą. Api- 
pimo takų X-Ray (uretrrograp- barstoma kmynais‘ar • kraipais

čiuose straipsniuose.
•'N ; ¥ ’ ' :

Pastaba. Kurios bulvės nau
dingiausios naudojimui?

Baltos ir saldžios bei yam bul
vės.' Geltonos saldžios tūri la
bai aukštą vitaminų A kiekį 
: ij^ųlvėsluobas turį jodo. Tą- 
dėl skutimu jo netenkame, tr
inas -siauras- sluoksnelis po Bul- . ' : '' . e „t . - - ’ i ivės žievės: proteinai.Skutųnu jų 
netenkame. Ilgu vandenyje mir
kymu, ..netenkame ^mineralų ir 
visų tirpstančių vandenyje vita
minų. Virimu ar kepimu neten- 
me dalies naudingų elementų. 
Skutant ir verdant nustojama 
47% vifabino C. Grūdant bul
vės košei, nustojame dar 10%. 
Jei bulves reikia skusti, pjausty
ti ar tarkuoti tam tikram garnį? 
niui, prieš tai jas reikia laikyti, 
šaldytume, dėl Vit. C apsaugos-
Vienos virtos vidutinės, bulvės 

analizė:-
ViL.A20.Int Uųil, Vii. BĮ -H 
iniligr., Vit. B2 .04 mitjgr., Nia- 
n'n 0.1 inijigr. Pv’ridoxine 320 
microgramai, Pantothenic Acid 
100-650 mięęogra.mai, Inositol 
^9 miligramai, Folic Acid 140 
microgramai, Choline 20-105: 
miligramai, Vit.. C 24 miligra
mai, Vi L E. .06 miligramai, Gai
lium 5-11 miltgraniai, Phospho- 
us 33-56 miligramai. Iron .46- 

iO miligramai, Cooper .15 mi- 
igr., Čobalt 2-3 microgr., Film
ine 20 microgr.. Potassium 41b 
miligr;, ulfnr 24.3 miligr.

šie daviniai paimti iš Food 
and Nutrition J. I. Bodale.

Dėmesio: Vengtini šie bulvių 
gaminiai jprekybiniam reikalui, 
naudojami restoranuose: Instant 
mashed potatoes — turi sveika
tai kenksmingą chemikalą so
dium. nitrate.

French-fried potatoes ruo
šiant, ]x> nusžutimo ir supiaus- 
lymo yra laikomos induose 
benzoate of soda skiedinyje: ža
lingas sveikatai.

Bulvių salotos pagamintos su 
actu ir laikomos atominiuose in
duose pavojingos sveikatai.

FKJMT

ČECHOVAS, POVILAS ANDRE JEVKtUS 
Vertė Jonas Valaitis

(Tęsiny*)

Pet-“Išvažiuosi ,kai sužinosi” 
rovna.

Nutarusi išvažiuoti, kaip bebūtų, ji pasijuto šalia pa
vojaus; josios mintys po truputį susitvarkė, jinai palinks 
mėjo ir net leido sau apie viską galvoti; kaip begalvosi, 
kaip besvajosimo vistiek važiuosi. Kol vyras miegojo, po 
truputį atėjo vakaras... Ji sėdėjo svečiu kambary ir grojo., 
pianu. Vakarinis sujudimas už langų, muzikos garsai, 
bet. svarbiausia — mintis, kad ji gudruolė, įveikė bėdą, 
galutinai ją pralinksmino. Kitos' moterys, — ramia sąži
nė jai sakė, — jos padėtyje iš tikrųjų neištvertų, įsisuktų 
į viesulą.-o ji vos nesudegė iš gėdos, kentėjo, o dabar bė
ga nuo pavojaus, kurio, gal būti, ir nėra. Taip jąją džiu
gino jo dorybė ir ryžtas, kad jinai net kartų trejetą veid
rodyje į save pažiūrėjo. - *

Kai sutemo, atėjo svečiai. Vyrai susėdo valgomajam- 
kortomis lošti, damos užėmė svečių kambarį ir terasą- 
Visų vėliausiai pasirodė Iljinas. Jis buvo liūdnas, niūrus 
ir tarsi sergąs. Kaip sėdo į kanapos kampą, tai visą' va
karą nepakilo. Įprastai linksmas ir kalbus, šį kartą jis 
visą laiką tylėjo, buvo niūrus, ir kasinėjo apie akis. Kai. 
reikėjo atsakyti-ikieno nors klausimą, jis per .jėgą šyp-r 
sojosi tiktai viena viršutine lūpa ir atsakydavo, trūksta
mai, su pykčiu. Kaitų penketą jis pokštavo, bet jo pokš
tai buvo šiurpūs, įžūlūs. Sofjai Petrovnąi rodėsi, kad jis 
artimas isterikai. Tiktai dabar, sėdėdama prie pianino ji 
pirmą kartą aiškiai suvokė, kad šitam nelaimingam žmo
gui ne juokauti, kad. jis dvasios ligonis ir neranda sau 
vietos. Dėl josios jis žudo geriausias savo karjeros ir jau
nystės dienas, išleidžia paskutinius pinigus vasarnamiui, 
metė likimo valiai motiną ir seseris, bet svarbiausia '—■ 
kankinio kovoje su savim pats.

Iš paprastos kasdieniškos žmonių meilės būtų, priva- 
lu su juo elgtis rimtai.... < \ •

Ji visai tai aiškiai suvokė, iki skaus^ęk-Iširdyje^ ir 
jeigu šiuo metu, ji prieitų pfie Iljino ir .pasakytų, jam Atneš
tai jos balse būtų-jėga,'kūrins sunku;bMUrisyeHgtii--Bet. 
ji nepriėjo ir nepasakė,' taip. ir'.ne pagaLvo 
Jaunos natūros šm^lkmehužnaššm 
atrodo, nepasireiškė joje,

pripildė jos sięįą įskilnnn^^
jautė savo jiunys^^’ozgA^Hdihaj^Orą ir x malonėj

yėpimu. Viskas, ją^iBksimnoTRviskaa-s^ai
Jąją juokino ■prisĄnifiiinaS:; suolo, apie: žiūįl
Tėjusi sargybinj^Juokingi/buyjo svečią!,j^^ūsgilljino -pokl 
tai, jo kaklaraikšty segtukas, kurio anksčiau ji niekados

deimantinėm akutėm; šita gyvačiukę jai buvo.tokia -juoi 
kinga, kad jinai norėjo ją' išbdčrųotu,''šf

Romansus Sofja Pėtrovna dainavo nervingai su kaž
kuriuo pusgirčiu . įnirčiu ir, ta.rsi. kiršinėtų svetimą siel
vartą, parinkdavo liūdnus, melancholiškus, kuriuos mi
nėta prarastos viltys, praeitis, sehživę...'“O senatvė atei
na vis arčiau ir arčiau... -— dainavo ji.. Ir kuris jos. buVo 
reikalas dėl senatvės? ’ ■ . . . '. ‘

“Atrodo, kad manyje vyksta kažkas nelemto 
retkarčiais, galvojo, ji pro juoką ir dainavimą.
- Svečiai išsiskirstė dvyliktą valandą. Paskutinis išėjo 
Iljinas. Sofj ai Petrovnai pakako dar įkarščio, kad jį pa
lydėtų iki terasos paskutinės pakopos. Ji panorėjo jam 
paaiškinti, kad ji išvyksta su vyru, ir pamatyti, kurį ėfek 
tą į jį padarys ši žinia. " ’ ■ ■ ■■ |

Mėnulis slėpėsi už debesų, bet buvo dar tiek šviešuį 
kad Sofja Petrovna matė, kaip vėjas, žaidė jo palto įškver 
nais ir terasos užuolaidomis. Buvo taip pat matyti,, kaip 
buvo išblyškęs Iljinas ir kaip jis, besistengdamas nusi
šypsoti, kreivino. viršutinę savo lūpą... . .

— Sonia, SoneČka.,. brangioji mano moteriške. — su
murmėjo jis, kliudydamas jai kalbėti. — Mieloji, mano, 
geroji. . ■ ■-

švelnumo antplūdyje, su ašaromis balse jis bėrė jai 
meilius žodžius, kits už-kitą švelnesnius, ir jau sakė jai 
"tu”, kaip žmonai ar meilužei. Jai nelauktai jis. staiga 
viena ranka paėmė* ją už talijos, o antra už alkūnės.

sušvagždėjo jis, bu-
- būk nuoširdi,

— Brangioji, puikioji mano, 
čiuopiamas ją į kaklą žemiau pakaušio, 
tuojau ateik pas mane.. "

Jinūi išslydo iš jo glėbio ir pakėlė galvą, kad prat- , 
rūktų pasipiktinimu ir maištautų, bet pasipiktinimas ne
įvyko, ir visos josios šaltos dorybės ir švarumo išteko tik 
tai tiek, kad ištartų frazę, kurią panašiomis-aplinkybė
mis sako visos įprastinės moterys.

(Bus daugiau)
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(18SB-1969) metu
984 psL Kaina

pat susiformuoja milžiniško di
dumo debsys, kuries pavirsta į 
smarkų lietų.

Uraganai. Kaip sausrą ir pot
vynius (kurie prieš ir po kome
tos susidūrimo), uraganus suke
lia staigūs klimatiniai pasikeiti 
mai. Bet kaip sausra, kuri pra
sidės tuoj po planetos susidūri
mo ir po to seks potvyniai, taip 
.pat ir uraganai sukeliami paties 
susidūrimo. Be to, dėl milžiniš
kų dangaus gaisrų pakils galin
gi ugnies viesulai. Sausros, pot
vynių ir uraganų mažiausiai bus puojame, susideda iš Įvairių du

susirinkusiems penkiems šim^ 
tams svečių.

Grandies šokėjai jauniesiems 
pašoko, o Dainavos dainininkai 
padainavo. . ■ -

Paskutinę kalbą pasakė agro
nomas V. Žirgui evičius, gerai pa

icago, III. 60608

žavėjęs. Lietuvoje jis buvęs 
Pro Patria organizacijos narys 

ir Leono’ir priklausė- neolituanams. Jis 
džiaugiasi, kad ne tik jo dukrai 
priklauso čia atkurtiems neoli-Į 
tuanams, bet ir žentas yra tos, 

narys. Jis

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

išvardija įvairias nelaimės, bet 
neduoda pilno vaizdo. 'Mano nuo 
mone, kometa bus atsakinga už 
kitas būsimas nelaimes, kurias 
čia eksperimentiškai nudodžiau”. 

' Didesniam aiškumui tebūna 
man leista kruopščiai išnagrinė 
ti suglausta forma šį klausimą. 
Kometa artinasi prie žemės. Kei 
čiasi klimatas. Prasideda saus
ra ir potvyniai. Vasara šalta, 
peš' kometos dujos trukdo sau
lei normaliai spinduliuoti, šiuo 
metu kometa labai arti. Klima
to pasikeitimai blogėja. Prasi
deda maisto trūkumas.. žiema

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

i ir skaus
mais. Patarė neužmiršti tų idea-

' Tokių puošnių ir didelių ves
tuvių Chicagos lietuviai į nepri
simena. Pašokus ir išgėrus, at
važiavo svočios ir atsivežė įvai
rių ir skanių kepsnių. Vėliau vėl 
šokiai ių džiaugsmas. Visi ilgai 
prisimins ? Kriaučeliūnų dukrai 
Vidai suruoštas vestuves.

? Dalyvis/Kriaųčeliūnas pas 
pareiškė 

•Savo ; džiaugsmą, kad jo dukra 
^ka^-jąuną lietuvišką šeimą 

; paįudcėjo jauniesiems laimės. 
$Fįs' primm^,-kad ne visuomet gy

S L - NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
Į. ' j. Ąugustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psl. 

minkšti viršeliai ———z--------------------------------- $2.50
l į jįįįtetaifio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT- 
7: SUOKIMUS, 36 psL, minkšti viršeliai ----------------- $1.50
3. VihcSsŽemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI-

MAfS, 104 psl,, su žemėlapių, minkšti viršeliai____ $2.00
4. Vintas žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS,
i' mlhkšti viršeliai, 52 psl._____ ;_________________$1.00

Ir .'galini*' gauti knygQ rinkoje
?: -^ĖRIKOS. LIETUVIŲ POLITIKA

■ knyga ajde Amerikos lietuvių pastan-
krašto politiką. 102 psL Kaina $1.50.

Jttijtįbfcdbmfi&iųafbe, jėi. $1.50 čekis arba Money Orderis 
tokiu adresu:

T X-ui ‘ e ' ‘ - . .N.
’^l- -<vr-f' N,:A U J I E N 0 S,

Be to, pranašystės sako, 
galimas daiktas, kaikurios dul
kės, išleistos iš kometos uode
gos, turės daug mineralų ir pat- 
ręš laukus. Gausios azoto nuo
sėdos, patekus tiek daug deguo 
nies Į vandenį, padės atstatyti 
tinkamai atmosferos balansą. 
Malonei tų skaitytojų, kurie ga
li to nesuprasti, turiu paaiškin
ti, kad vanduo yra degionies ir 
vandenilio junginys.

Be to, oras, kuriuo mes kvė-

ir potvynių.
Epidemijos — dėl bado ir su

žeidimų.
Taip pat reikalinga ir Įdo

mu pastebėti, kad daugelis pra
našysčių mini apie ramybės lai
kotarpį. Tiems baisiems įvy
kiam?; praslinkus, žemė neš 
gausiai vaisius. Tai visai supran 
tania: smarkūs žaibai patręš dir 
vožemi dideliais kiekiais azoto.

ir tokioje puošnioje vietoje. Nuo 
širdžiau negu už puotą, jis pa-

■ dėkojo abiem Kriaučeliūriams už 
tokios gražios mergaitės išau- 
ginimą, kuriai leido būti jo žmo

I na. Jis dėkojo savo ir žmonos var
■ du svečiam lietuviškai ir ang
liškai.

j Buvo visa eilė kalbėtojų, ku- 
. rei linkėjo jauniesiems laimės ir 
i sveikatos.
Į šokiams grojo jaunojo Dar- 
’ gio vadovaujamas orkestras. Sa
■ vo nepaprastus' gabumus paro- 

Grandyje, besimokydami šokti, dė ir Ąžuolas Stelmokas, gra- 
lietuviškus tautinius šokius. Jie šiai- pagrodamas jauniesiems ir 
du kartu šoko, kartu augo, vie
nas kitą gerai pažino, pamilo, 
o dabar sudarė lietuvišką šeimą. 
Smieliauskienė susilaukė labai 
garsių katučių už vedamą lie
tuvišką. darbą.

Vėliau Vytautas Jonušas pa
linkėjo jauniesiems laimės savo 
ir. žmonos vardu.

Naujai sutuoktos poros vardu 
kalbėjo Algis Jonušas. Jis pir
miausia padėkojo Kriaučeliū- 
nams už tokios didelės puotos 
suruošimą. Jis niekad nemanė, 
kad susirinks tifek daug žmonių

LAST YEAR 2ĄSO SCHOOL* 
AGS CHILDREN BETWEEN 1 
THE A06S CP 5 AND l4> f 
WERb khasd by motor * 
VEH«CLE». IN THS U.S.' 
CHARLES M. HAYES/ 
PRSSlDSNT OF THE CHICAGO 
motor club, asks lrivks 
TO 82 cSPSOAU-Y ALERT 
FOR CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL IS IN SESSION

— Sekantį pirmadienį, rugsėjo 
2C> d., 7 vai. vak. Chicagos WGN 
-TV 9 rodys buvusio prezidento 
Nixono pasikalbėjimą su David 
Frost. Filmas pavadintas Ni- 
Frost. Filmas pavadintas Nixon 
and Watergate.

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

JO, VISUOMENtS VEIKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J« Gvtaeri

metq J vykius, Jablonskio ir Totoraičio jauno dieno ir- rad 
rūpintai- _______________________________________ _

Dr. A. J. Guiten — DANTYS, Jų priežiūra, sveikata ir grotta
Kietais viršeliai^ vietoje $4.00 dabar tik __________
Minkštais virželialf tik _________________________ _

Dr. A. J, Gutun — AUKŠTA KULTO RA — ilAUROS ŽMONtK 
Kelionės po Europą Įspūdžiai Dabar tik _ _

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

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

minkšti viršeliai---------- ---------------------------- ------ ------------- $1.50
3A.. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

296 psL, minkšti viršeliai ___________ ______ _________
4. A. Pakalniškis, ŽEMAIČIAI, ETNOGRAFIJA.

166 psl., minkšti viršeliai-----------------------------------------
Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.

Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money
orderį tokiu antrašu:

NAUJIENOS
JL739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Šios įr; jąųaojo. (įrąugų. 
j-'Šeštą .valandą vakaro nauja- 
^ė;N2čps ręstoriine įvyko vestu
vinė puota. Didėlė salėbuvo 
kimšte: prikimšta. Puotoje daly- 
Vąyp^djdėkąs.skaičius abiejų pu 
Sių giminių^ draugų bei pažįsts.- 
rnų, bet daugiausia :buvo Kriau 
čeljūnų. klesti svečiai; ; | 
.CNi^tatytųĮ laiku puotos vėdė- 
■Ją^supąSn^inb . salėn .įžengian- 

irpamerges. Vė- 
įįaųfi nusiįeįdd iš specialiai pa- 
ięuoštos ąiįtrp aukšto salės su- 
Iuoktįep jaunieji. Orkestro bal- 
'^ 'tydintf,: jie pamažu nužings- 
j&ąvo--j jiėmš.-skirtą puotos, viė-

lietorl*, pirmo* 
lornntaotoc talpos drangijoa, statyto* bal- 

bnvo 121. 41 teatro draugija, 48 
314 TelkleanlŲ žmonių biografi- 
aocalllstiiiių, lalaramanffkų Ir 

gtoa mokyklom, akaltyUoa, ban-

arba Money

zinęs jaunuosius ir jų seimas.
Grandis pašok:, jauniems “Sa 

Jutę”, o vėliau d r surezgė “Rez 
ginėlę.”

Maistas buvo skanus ir gerai 
paruoštas.. -Salės šonuose visą 
laiką veikė barai, kuriuose kiek
vienas galėjo pasirinkti tokių gė 
rimų, kurie jam buvo arčiausiai 
prie gomurio ir širdies. Geras 
orkestrai visą laiką grojo ne tik 
jauniesiems, bet ir susirinku
siems svečiams.

eboml. 9 bėžnytf^J 
tat. Dncti. dotesentel k»t-W‘k 
D& oftohndhl atlikti darbai, ]j 
tai tekt ’ %

.. Meristitjl K4 fctata tacyti, pnkanl ptniytl čeki 
't

. • MARIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS

i (Tęsinys)
“Paprastai pranašystės dange badą epidemijas ir kometos bu- 

lio nelaimių, kurios ištiks žmo-1 vimą. Kitaip tariantpranašystės 
niją, neaprašo taip smulkiai, kaip 
čia išdėsčiau”, sako kelių knygų 
apie pranašystes autorius žur
nalo “Word Trends” leidėjas 
Yves Dupont. ' 'I ■

Savo 1970 metais Melbourne, 
“Catholic .Prophesy. The Com
ing Chastisement” antorius 

Dupont toliau rašo:
“Galėjau kai kuriose, smulk- 

menoseapsirikti, bet pranašys 
tės patvirtina šias nelaimes, bū 
tent, ugnį danguje, gaisrus že
mėje, akmenų krušą, smarkų 
žaibą, visišką tamsą milžiniškus 
žemės drebėjimusš didele ban
gas,sausrą, potvynius, netinka- 
mąkvėpuiti orą baisūs uraganus,' pakankamai arti spinduliuoti sa-

Pirmiausia Dr. Kriaučeliūnas 
supažindino svečius su močiute 
Paruliene, savo šeimos nariais 
ir uošviais Jonušais.

Buvo pakviesta Lietuvos res
publikos konsule Juzė Daužvar- 
dienė. Ji pasakė trumpą ir turi
ningą kalbą, sveikindama jau
nuosius. Ji džiaugėsi, kad suruoš 
tos .tikrai gražios lietuviškos tra
dicinės vestuvės.

Keliais sakiniais visus svečius 
tuojau įtikino R. Smeliauskienė, 
kad ji varo pačią giliausią 
lietuvybės vagą.-Ji pranešė, kad 
dalyvauja jau 17-tos Grandies 
poros, sukuriančios lietuvišką 
šeimą, sutuoktuvėse. Kaip jau
nasis, taip ir jaunuoji susipažino 
Grandyje, i

MINTYS IR DARBAI, 230 psL, U&ADČfa* 1906 
... ...................   ‘ F 

ttJO

jų. daugiausia azoto ir deguonie s 
Mūsų gyvybei išlaikyti būtinai 
reik'lingas deguonis. Netekus 
didelio k ekiu deguonies, gali
sustoti pulsas (asphyxia). Taip

kia iš oro j že-
yra labai gera
is azotas labai

iš u: □ gauna- 
iij mokslo žinių 
u kas

toe
Galinu Taip pat uHltakyM paltu, •HJunfut ė*k| momy orderi pH« 

nurėdytom kalne* pridedant 50c. peraluntbne UJaldemK

Motiejus Strumskis, buv. 
mnk’innkas, ir jo žmona Pe
tronėlė, buv. mokytoja, Čikagos 
gvv(‘ntojai. Vasario 16 gimnazi
jai remti komitetui tarpininkau
jant ir PLB Valdybos vicepir
mininkui švietimo reikalams 
Jonui Kavaliūnui rekomenduo
jant, paskyrė 1,200 dol. stipen
diją Pietų Amerikos, Venezue- 
los, mišrios šeimos lietuvaitei, 
Maygualidai Rodriquez, Albinos 
Ignatavičiūtės Rodriguez dukrai, 
pereitais metais baigusiai vie
tinę valdžios gimnaziją, viene
rius metus studijuoti Vasario 16 
gimnazijoje lituanistiką.

P. Z.

^emės drebėjimai ir potvynio 
ngos įvyks dėl kometos gravi 
cinės traukos.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
5 . - .•••:*.•. -.Ir*' • t- ; ’ ■ 1 • - . - - . -

ŽKĄJĮ PAMARĮ
Ir pavėsiais apraše Pamarį cenos H 

IMvviSky vietovardžių sąrašas,

£ KHJTts aprašantį paskutinių 90
Brttrriq fr jų atliktus darbus
do Axnerfkw Urtuvlų fftorijoe Draugija.

Be tecalytii Chicagon atvažiavęs

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

įstrigta 1923 metais. TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

kurios pranašystės
; t tinka mokslo teoriją.

Tamsa atsiras dė! tirštų ko- 
gos dulkių ir dujų 
, dėl storo danguje 

luogsnio po vandenilio 
deg mo ir prieš prasidetlant 
smarkiam lietui. Saulė tada bus 
visiškai uždengta tris dienas.

i: Praitą šeštadienį senoje Chi- dalytis džiaugsmu 
cagos - lietuvių town of Lake 
bažnyčioje ir moderniame Nikos lų, kuriais jis pats buvo susi 
restorane buvo sutuokta Vida žavėjęs, r'“1" " z ~
Kriaučeliūnaitė su Algiu Jonu 
įu. Vida yra - Irenos 
^riaučėti&nų, duktė, o Algis 
parcelės įf Vyiąuto Jonušų 
ąUF. . ;
'< Didelėje &V. Kryžiaus bažny- pačios organizacijos
čioje, kurioje toks didelis Ame- pakartojo savo kalbą angliškai, 
įikoje gimusių lietuvaičių skai-' kad visi suprastų. Jis palinkėjo 
aus buvo sutuoktas, kun. Adol-( dukrai ir jaunavedžiams laimin
tas Štąšys,- kitų savo padėjėjų igo gyvenimo, 
asistuojamas, sutuokė Vidą ir 
Xl^į Jonušus šeimyniniam gy
venimui.. j" :'; r ■ J. „ '
z- jaunoji buvo.labai gražiai pa- 
ąipuoŠusi, pagal pačią naujausią 
madą ji dėvėjo plačių brylių

vo karščiu. Akmenų kruša. įvyks , trys bangos: prieš susidūrimą, 
ta prieš arba po dangaus gaiš- jo metu ir po jo. Apie tai kalint 
ro, po anksčiau buvusio dulkių kai kurios cranašvstės. ir visiš 
lietaus, sukelto kometos uode- kai 
gos

i Ugnis danguje. Kometos u o-' mėtos uode 
degos vandenilis susimaišo su ir. gal būt 
žemės atmosferos deguoniu ir debesų 
užsidega. Smarkus žaibas. Tai 
įvyksta dėl išsikrovimo elektros 
tarp žemės ir kometos galvos. 
Oras netinkamas kvėpuoti dėl

j deguonies trūkumo žemės almos 
;feroj arba dėl mirtinai nuodin- 
I gų dujų, kaip pavyzdžiui me
tanas.

Gaisrai žemėje, žemės pavir- 
■; sius, įkaitintas kometos galvos, 
i yra labai sausas ir karštas, žai 
i baks trenkia. Laukai, girios ir 
miestai liepsnoja.

Sausra dėl anksčiau nurodytų 
priežasčių ir dėl pasikeitimo 
klimato.

Potvyniai dėl kometos vande
nilio danguje degimo pradeda

NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL,— Tuesday, September 20, 1977.
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Gudelis vertina “Saują skatikų”
Vakar atspausdinome vieną Mlfj girsfi. Kiti jos pavydėjo, bet tai

,Tada Venclova paklausė Borutos ir yiedrynaičio paruoš
tų atsišaukimų neplatino. Kai buvo .paskelbti “rinkimai” 
į liaudies seimą”, tai Venclova buvo pasiųstas į Vilkaviš
kį raginti žmones dalyvauti raikimuose. Jis klausytojus Gudelio kalbos dalį, pasakyto?1] reiškė, kad lietuviškas jaunb
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six month, $8.50 per 3 months. In 
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9 vai ryto iki 5 vaL vakaro Šeštadieniais — til 12 vai

Dar apie Štromo “socialinę atramą”
V

Maskvoje aukštuosius mokslus baigęs, ten kandida
tavęs, sovietinį daktaro laipsni gavęs ilgametis rusų pri
mestos valdžios ministerių kabineto ištikimas tarnauto
jas Dr. Aleksandras Štromas bandė frontininkus Įtikin-1 
ti„ kad okupacinė valdžia nėra tokia jau okupacinė, nes 
ji radusi pačioje Lietuvoje “socialinę atramą”. Ar fron-. 
tininkus jis Įtikino, tuo tarpu nežinome, nes mes matėme! 
frontininkų kontroliojamoje spaudoje atmuštą tą paskai 
tą, bet iki šio meto dar niekiu- neskaitėme pačių fronti
ninkų josios vertinimo.

Mokyklas baigę, diplomus gavę ir tuo pačiu metu gal 
voti sustoję inteligentai žavisi naujo daktaro metodu iri 
argumentais. Jiems patinka, kad jis naudoja “mokslinį 
metodą”, ’’argumentuoja faktais” ir daro labai “atsar
gias išvadas”. Mes jau palietėm to naujo daktaro “argu
mentaciją” ir i

ramino, kad niekas ūkininkams žemės neatims. Bet už 
poros dienų jo kalba buvo atspausdinta Kaune ėjusioje 
Darbo Lietuvoje. Į Venclovos lūpas buvo įdėti žodžiai, 
kurių jis niekad nebuvo savo klausytojams sakęs. Jis ir 
vėl bėgo pas Borutų pasiklausti, kas "daryti? Boruta jam 
patarė nueiti pas redaktorių, pareikšti protestą ir pasa
kyti, kad jis niekad tokios kalbos nesakė. Vietoj redakto
riaus, redakcija jį pasiuntė pas Pozdniakovą ir Dekano^ 
zovą. šie du Venclovą įtikino, kad takią kalbą, jeigu jis 
nesakė, tai turėjo pasakyti. Ką jis' ten pasakojo, tai ne
turi jokios svarbos, bet ką Darbo Lietuva parašė, tai la- 
baL-svarbu. Dekanozovas Venclovą įtikino, daugiau pas 
Borutą patarimų prašyti jis nėjo. Venclova keliais atve
jais buvo pasisakęs prieš autoritarinį režimą, sunkinan
tį jam darbą mokyklose, bet jis niekad nepasisakė už ko
kį kairumą. Dekanozovas ji padarė “kairiu”, jeigu bend
radarbiavimas su komunistais yra kairumas. Labai daž
nai komunistai užima pačias dešiniausias pozicijas ir įt
raukia į savo tinklą dešiniausius žmones, todėl Štromo 
argumentas visai nemokslinis ir šiuo atveju jis yra be
vertis.

Antrąją okūpanto “socialinės atramos” koją Štromas 
šitaip aiškina: (

“Antra vertus, oficiozinė politinė sąmonė buvo po
puliari ir tam tikroje dalyje Lietuvos mažumų, pir
moje eilėje žydų ir rusų mažumose (tačiau būtina 
pabrėžti, kad tai liečia tiktai tų mažumų mažumas), 
kurios tikėjosi per “socialistinius pertvarkymus” pa
siekti sau pilietinį pilnavertiškumą (Naujienose šis 
žodis buvo sir korektūros klaidomis) ir faktinį lygia
teisiškumą su pagrindinės tautos atstovais. Šie du 
sluoksniai ir sudarė tarybų valdžios Lietuvoje pir
minę socialinę atramą”. (Naujienos, 1977 m. rugs. 14 
d., 4 psL).
Jeigu šie du sluoksniai okupuotoje Lietuvoje sudarė 

tarybų valdžios “pirminę socialinę atramą”, tai drąsiai]

j antienas lietuviam*-buvo nepa
teku, hM Amerikoje ir kituose 
pasaulio kraštuose dar buvo lie
tuviu kurie kitaip galvojo ir 
reikalu vp pavergtai Lietuvai lai 
ąvės. Amerikoje rusai įstrigė di
džiausius knygų sandėlius trem 
tiniams įtikintu Jie manjė, kad 
tremtiniai jų paruoštą literatū
rą skaitys, susižavės ir patikės. 
Bet nieko iš to neišėjo. Knygų 

. svoris sandėlių lubas sulaužė, 
bet jų parduoti nepajėgė.

Kol Amerikoje bus susipratu
sių lietuvių, kurie reikalaus ne
pripažinti Lietuvos prijungimo 
prie Sovietų Sąjungos; kol Ame 
rikos lietuviai turimais doku
mentais įrodinės amerikiečiams, 
kad sovietų valdžia, besiremda
ma “liaudies seinu” ir jo pada
rytais “nutarimais”, apgaudinė
ja visą pasaulį ir amerikiečius, 
pakiša jiems didžiausią apgaulę 
ir klastą; kol senatas ir atstovų 
rūmai praves vienbalses rezo
liucijas nepripažinti prievarti
nio Lietuvos prijungimo; tai 
okupantas negalės ramiai valdy
ti ir išnaudoti pavergtų kraštų. 
Jie ryžosi keisti taktiką. Vietoj 
iki šio meto siųstų agentų, jie 
bando organizacijas griauti iš 
-vidaus siųsti disidentus, o tam 
tikslui reikalingas lietuviškos 
šeimos, organizacinio gyvenimo 
supuvimas. Almenas tai bando 
padaryti, o marijonai jam dar 
tūkstantinė davė. ■

Autorius ir leidėjai padarė 
laisvės siekiantiems lietuviams 
didelę žalą. . Padaryta didelė mo
ralinė žala, bet. jis padarė dar 
didesnį politimę žalą, norėda
mas sugniuždyti lietuvių pasiry
žimą padėti : lietuviams siekti 
laisvės. Blogiausiu atveju, leidė 
jai .t.ųrėtij; pasiaiškinti, guriais

Chicagos Lietuvių Spaudos Klu- mas buvo doras, pareigingas, nu 
bo nariams, o Šiandieną spaus
diname pabaigą. nebuvo kalėjime? Nebuvo todėl,

Be to Almenas tarumpu sąvo: 1 
romanu griauna Romos katalikų 
bažnyčios šimtmečiais skelbtus 
dorovės pagrindus. Kur tai 
matyta, kad vyras įtikinėtų savo 
draugą pavilioti jo paties žny^Jdidelėje bendruomenėje, 
ną. Meno mokytojas savo drau
go paklauso ir pradeda taikytis 
prie patvirkusios žmonos, tuo 
tarpu prisitaiko prie nepilname
tės savo draugo dukters. Roma
ne aprašomos- pornografinės see 
nos iki Almeno niekad nebuvo’ 
pasirodžiusios lietuvių katali-1 
kų spaudoje. Jeigu panašų rasi-Į 
nj kas būtų drįsęs parodyti kun, 
F. Kudirkai, Chicagos marijonų 
organizatoriui, tai jis būtų tuo
jau duris parodęs. Kun. Matu
laitis butų gražų pamokslą pa
sakęs, liepęs melstis ir pasakęs, 
kad katalikams ne tik nedera 
tokius raštus rašyti, bet ir skai
tyti. Redaktorius Leonardas |

; šimutis, pataisęs ir pakorega-: 
ves, įdėdavo kiekvieno kataliko, 
atsiųstą rašinį, tuo tarpu da
bartiniai, rašinių neskaitę, me
ta į gurbą, ir dar pasigiria, kad 
taip padaro. 0 kiti, taip pat nes
kaitę, premijuoja, spausdina ir 
net įžanginiuose pagiria. »

“Sauja skatikų” griauna š.imt 
mečiais skelbtus katalikų, bažny 
čios dorovinius dėsnius, lietuvių, 
tautos didžiausią priešą vaizduo 
ja pareigingais žmonėmis, o 
lietuvių ryžtą ir pasiaukojimą— 
niekina. Romanas bando lietuvių 
iki šio meto vestą laisvės kovą,, 
nuvertinti, niekina daug darbo

sikąlsti vengė Kodėl lietuvių
- . L

kad lietuviai yra dori žmonės 
pavyzdingi krašto piliečiai, žino 
savo darbą, moka taupyti, my
li švarą ir žino, kaip elgtis di
deliame mieste ir kultūringoje

Kodėl Almenas savo romanu 
visą tad bando griauti? įrodyti, 
kad lietuviai tremtiniai yra do- 
roviniąi supuvę, yra pagrindinis 
šio romano tikslas. Romane nėra 
nei vieno teisingo, padoraus ir 

.‘drąsaus žmogaus, kuris drįstų 
blogį pavadinti blogiu, o gerą 
darbą-pagirti. Nei šeimoje, nei 
organizacijose jis neranda pado
raus lietuvio. Jį turėjo atsivež
ti iš - komunistinės Lietuvos ir 
parodyti jo pareigingumą ir ga
bumus nusikaltimams aiškinti. 
Sovietinis policininkas romane 
yra sumanesnis, teisingesnis 
ir padoresnis, negu sėkmingai 

[duoną uždirbąs, tremtinys ir.jo 
’įišauginta šeima. Pavergtoje Lie 

tuvoje panašius romanus ‘ rašy
davo čekistas Guzevičius. Jis 
bandė.^ lietuviams įrodyti, kad, 
lietuvių žiaurus šaudymas ir 
likusių išvežimas į Sibirą yra 
lietuviams naudingas darbas. 
Okupacinė valdžia pavergtoje 
Lietuvoje atspausdino šimtus 
tūkstančių, bet Lietuvoje niekas 
Guzevičiaus pomanų neskaitė, o 
kai Guzevičius mirė, tai visus 
juos išėmė iš apygartos ir sunai 
kino. Dalį bandė atsiųsti į Ame-, 
riką, bet ir čia ta ekspediciją^

JCCLA paiicvviu vw nwujv . . . . . . -t IX U V er LIULI, lUCKlllėL daug ClčLLVV
....... nusistebėjome kai kurių mūsų inteligentų Salin}e sak^1f kad okupantai jokios atramos neturėjo.jatlikusias organizacijas,. griąu-, 
susižavėjimu. Panagrinėjome pirmąjį Štromo paskaitos Dagiausioji jų atrama buvo sovietų karo garnizonai, na tų organizacijų pagrindus/;

- - - - - įj. klaidingas jjs įžengusios-sovietų karo jėgos, aerodromą užėmusi sovie- 'T —----
- .... - - ,-Cl/'mojusius bendradarbiauk aviaciė ir soyietu jėgas į Listuya atiydėjusieji. sa^

•! Nežiūrint Į modernaus gyvę- 
1-. nimo pagundas, Amerikos lietu-' 

gumiečiai. Pats Štromas jau rado reikalo pastebėti, kad

manus” leidžia laisvoje Amęri- 
koje. Tiktai juos leidžia ne ko
munistai, bet šį darbą jiems at
lieką marijonai. .Autorius paro
dė tremtiniams dypukams, koki 
jie yra ištįžę, koki jie yra slie
kai. Autorius parodo, kad sovie

7 - -.iv .■ j ■- ,■, n»-. tiūei valdžiai, ilgus metus tar-
i naujantis milicininkas yra vęr- 

bęt $dėlė daugmtįa yra_ pavyz-1 f teisingesnis ir, nėra
dingi nė tik mokykloje, bet dar- supuvęs, kaip Amerikos dy- 
be ir vįsupmeniniame -gyvenime. pagrindmę idė-

Pries 15 metų man'tėko lanky- pravedė nuo pradžios iki.
ti, kartu su 'kitų tautų: spaudos

Kad lietuviai buvo nemokšos,

sakinį ir nurodėme, kad jis neteisingas ir 
paminėjo šešių žmonių v 
ti su okupantu, pavadindamas juos “kairiaisiais inteligent .
tais”. Mes žinome, kad nei vienas jų nebuvo kairusis. Juslkalba Sal«j° eitl tiktai aPie minėtų.mažumų mažumas, 
tas Paleckis ir Liudas Gira buvo alkoholikai, išankstol Uetwoje mažai buvo rusų, kiek daugiau ten buvo žydų;

Bet jeigu jis pats pripažįsta,- kad iš tų-' -mažumų prie so
vietinės “socialinės atramos” galima priskaityti tiktai 

( mažumas, tai reiškia, kad rusų karo jėgos pevergtoje Lie
tuvoje jokios atramos nebuvo. Į Vakarus ir laisvąjį pa-j 
šaulį išbėgo daugiau rusų, negu pačioje Lietuvoje rėmė! atstovari^Oiicagos' ^kalėjimą. t 
okupantą. Žydai, Hitlerio persekiojami, bėgo į Rusiją, nes Apžiūrėjome vienutes, kameras' ---------- -
kur kitur jie galėjo issigelbęti nuo mirties? Nemažas jųlir matėm kalinius: Paaiškinęs nemokėjo savo re^^^Įvar^ti,^ 
skaičius nasiekė Italiia Isnaniia vėliau Izraeli ir A me -1 viršininkui, .kad esu lietuviško okupantas dar ir šiandien kiek- skaicius pasiekė liaują, Ispaniją, vėliau Izraelį ir Ame .| laMčio atstovas/ jis tuojau, viena progą tvirtina. Kad lietu 

į visiems girdint, pastebėjo, kąd -Xa„. prijungtą, .pjfe
^mažumos mažumų” nekonkreti-i kalėjime nėra lietuvių. Buv<>_juo jungos, daugiau >

džiq ir kitataučiu, bet tuo metu- vų, riebalų, pašaro ir kitokių ge 
Chicagos kalėjime nebuvo lie- , rybių, kiekvienas okupantas Lie 
tuvių. Turiu prisipažinti, kad tuvos pareigūnas tvirtina. Kaip 
buvo labai makmu tokia žinią už okupantui, taip ir jam tamau-

Maskvai parsidavusieji. Apie jų kairumą, ir kalbos nega
lėjo būti. Jo suminėtas Antanas Vaišnoras, Petras Cvir
ka ir Salomėja Neris su kairiaisiais, lietuviais nepriklau
somybės laikais nieko dendro neturėjo. Lieka tiktai An
tanas Venclova, kuris savo kairumą paskutiniais metais : 
Įrodė raudonosios vėliavos nešiojimu oficialiuose de
monstracijose.

Iki sovietų karo jėgų okupacijos komunistų parti
jos nariu jis nebuvo. Besimokydamas Rygiškių Jono gim
nazijoje jis pradėjo rašinėti Šešupės Bangose, kurias lei
do Br. Sirutis, o redagavo Kostas Stiklius. Nei Sirutis, 
nei Stiklius nebuvo kairių pažiūrų žmonės. Kai Viedry- 
naitis atnešė Venclovai komunistų partijos atsišaukimų 
lova nusigandę ' Jis atėjo pas tuo metu seminariją bai
giantį Kazį Borutą paklausti, kas jam daryti. Boruta 
ir paprašė juos išplatinti Vilkaviškio paplentėse tai Venc 
jam trumpai atsakė, kad viską mestų į rinštoką. Taili 
esanti ne lietuvių, bet svetimos valstybes propaganda.’ įeigunenorė  j o, kad toms “: 
Kairiesiems nepakeliui su svetimos valstybės agentais, ta “sąmonė”.

rika • ■
v /

Kol Štromas savo
zuos, tai jo tvirtinimas, kad okupantas rado savo bazę 
“kairioje” Lietuvos inteligentijoje ir "mažumų mažumo
se”, jis frontininkams kartojo sovietinę propagandą, o ne 
mokslo žinias. Didžiausioji „tarybinio komunizmo sąmo-

vįų jaunimas — hė Almeno Eg
lė. Jaunimas laikosi tėvų jdieg- 
tų pagrindinių dorovės principų,

aiškintas, tai privalo sustabdy
ti rpmano pardavėįimą, — bai
gę savo pastabas. M. Gudelis.

Olandė pagimdė 6
LEYDEN, Olandija. — Vaisin

gumo vaistus ėmusi 28 metų am- 
žiaus moterjs pagimdė iškart 6 
kūdikius ir daktarai praneša 
kad visi "šeši yra “labai svęiki ir 
gyvi”. Jei visi šeši liks, tai 
visame pasaulyje bus . antrieji 
jsękąti^tetąi^j |

" — ” Amerikiečiai už demokra
tinę'akciją pradėjo aštriau kri
tikuoto Carterio - administraci
ja : -

ras prasidėjo, tai ne tik tas “mažumu mažumas”, čelps- Ne tik šiomis dienomis paminėti, bet. ir kiti sovieti- 
tams reikėjo sodinti į sunkvežimius ir išvežti į Kuibišey^ nio daktaro tvirtinimai paremti ne faktais, bet grymau? 

mažumoms būtų ištirpddinta šia Maskvos propaganda, jau kelintas dešimtmetis sklei-
- ; 7 ’ ' džĮąma pačioje okupuotoje Lietuvoje ir užsieniuose.

— Prancūzų vyriausybė- už
draudė žmonėms rūkyti viešuo
se pastatuose, keltuvuose, mo
kyklose ir ligoninėse.

.♦ Pekine gauja užpuolikų pei 
lių sužeidė JAV laikraštininką 
William Holden.

..ALGIRDAS GL STAITIS ; dailininkai, menininkai, chemikai, gydytojai dingo.?
Tr • l • i - n nnn x o Dabar egiptiečiai nemoka pagaminti tokių nuostaJjMJxbgiptHS pasiekė per 2.000 metu. dažų, nei kitų nuosta±>yi>ių. Neįuri nei tokių puošuąį-

nų, nei gali paslaŲ’ti tokių architektūrinių pastatų. 
Kur dingo senieji egipdėčiai? '•

Atskiras skyrius Tutankhamen brangenybėms

Šiuo laiku dalis Tutankhamen turto rodoma di
džiuosiuose JAV4ų miestuose. Lankytojų eilės ilgiau
sios, susidomėjimas milžiniškas. ‘ % k .. . _ _______

„ . , - tl. , . ‘ '-'baigti, gal »e vesi tuštumą. Jįefrukus pasiekė duris su’E^pto iMure tun alskirą skv„,, I ulaB. *• « ai(spauda. Dabar buvo tikras.
khame. brangenybrms kunu te.ssialyta dabs, „ dwg koks s<awinis turlas.
Loc oco cnn.nnhnnco I I A vnocmclo itto'zo rialui * ■ t * - ■ '

Kaip vėliau paaiškėjo, Tutankhamen karsto vie
ta buvo du kart apiplėšta senaisiais .laikais,- vieną kar
tą netrukus po palaidojimo, bet vagys, manoma, išne
šė tik mažus daiktus slaptu, kitu, išėjimu.

Atidarius užmūrytas duris -prieš juos ant padėk
lo gulėjo, spindinčiomis akimis į juos akylai žiūrintis, 
didžiulis Anubis, tai lyg Siio, lyg šakalas, kurio seno
vės egiptiečiai labai bijojo. Jis sugojo įėjimą į laidojL 

~ A ■-w-‘ » . t ¥ < i _ jj • _

bių. įėjus jis tebebuvo apdengtas linine paklode, bet 
galva, didelės ausys spoksojo, kaip ir juodos kojos, 
padėtos ant pastovo.

Tutankhamen neilgai valdė ir mirė labai jaunas. 
Jis priklauso XI-XIII dinastijai, Egiptą valdė 1362-

Įspūdžiai po kelionės Egipte
Palieku Ispaniją 

(Tęsinys)
K^iptiečiai savo istorija yra suskifstę sekančiai: 
Neolihic amžius ir brnozos amžius, 5.000-2.900m. 

pr. Kr. 1-oji-2-oji dinastija, 2.900-2.600 m. pr. Kr. 3- 
šeštoji dinastija. 2.600-2190 m. pr. Kr. 7-oji — 

lloji - 14-oji
— 16-oji dinas- 
20-oji dinastija, 
dinastija, 1.085-

nieko n.erandapt, yra nepaprastai žlugdantis morališ-1 už lietuviškos pavardės. Bet pirmiansia 1815 m. daug 
kąi įr jis bei jie buvo nutarę ^pradėti kasinėjimus kur nuopelnu skiriama italui Giovanni Battista Belzoni, 
nors kitur. Bet atvykęs į -Luxor(tose apylinkėse atras-'Jis praleido penkiųs metus kasinėdajnąs senienas Egip 
tas lobynas) 1922 m. spalio 28 d. Jo talkininkas trum- f ... C.
pmji buvo susfojes šiauriau nuo Ramscses 5 I karsta- Ay, ^'[entuherkhepeshel, Remeses I ir Sėti I. 
vietęs. šioje vietovėje buvo ęilė lūšnų, vartotų, grei- m_ j_ 
čiausiai, kasusių Ramėses ¥1 laidojimo vietą. Jie pra-
dėjo kasinėti ties tomis vietd.nris ir maždaug trys pė-! aiškino Rameses II laidojimo vietą ir-kąpą (tomb) 
dos po žeme atrado senus laiptus, visai netoli nuo Ra-] 
mėsės Vj, Klausimas, gal fie laiptai niekad nebuvo už-j

tas lobynas) 1922 m. spalio 28 d. Jo talkininkas trum- te. Jis atrado laidojimo vietas senųjų Egipto valdovu

Tada sužinome, kad 1844 m. vokiečių mokslininkų 
ekspedicijai vadivavo Kari Richrd. Lepšius, ir jis iš-

kas esą sandėliuose. į JAV-bes pasiųsta maža dalis tų 
radinių, gal dešimtadalis ar mažiau, ir tai labai nus
tebina amerikiečius ar kitus Kakarų kultūros žmones.
Nuostabai nėra galo. 7^ j

Tai galima numatyti, kaip' nuostabu matyti ne-;
palyginamai didesnius lobius tūkstančių melų senu-' 
mo.

Tutankhamen lobius atrado anglų mokslininkas
Howard Carter. Jis gimęs 1873 m. Norfolk, Anglijoje. y - . — , . , . ■ n... . . ,, . ,i-i . . Imo vielą J r turtus. Anubis buvo vienas to laiko dievj-
Turedamas 17 metų nuvyko j Egiptą kaip braižytojas]_ linine n-L-lodP Bp!
prie archeologinės ekspedicijos. Netrukus egiptiečių J

|senove susidomėjo daugiau ir 1908 m. su lordu Carnar 
_Jvon pradėjo archeiloginius tyrinėjimus Thebes apy

seni)joI iinkėse. Tautankhamen lobius su jo sarkofagu atrado]
turto-meno, kad galima padaryti ištisą atskirą muziejų. 1922 m. lapkričio 4 d. Tuo reikalu yra paskelbęs trisC 

-'miami turtai egiptologams. O tokių salių yra tomus raštų, a n trąši e "The Tomb of Tutankhamen*,|
išleistus 1923-1933 m. Jis mirė Londone 1939 m. Savi/

čioji
10-oji dinastija. 2.190-2.040 m. pr. Kr. 
dinastija. 2.040-1.710 m. pr. Kr. 15-oji 
tija, 1710-1.580 m. pr. Kr. 17-oji — 
1.580-1.085 m. pr. Kr. 21-oji — 24-oji
715 m. pr. Kr. 25-oji — 31-oji dinastija, 715-332 m. pr. 
Kr. Graiku laikotarpis. 332-30 m. pr. Kr. Romėnų lai
kotarpis. 30m. pr. Kr. — 395m. po Kristaus.

Kurią tų dinastijų norite pagrindiniai studijuoti?
Tie laikotarpiai atskirai pavaizduojami Egipto 

Muziejuje Kaire. Kiekvienas jų turi gausybes pavyz
džių. Kai kas labai sugrūsta, nėra vietos. Pasakojo, 
sandėliuose yra daugybės neišstatytų arsheologinių. 
meninių senovinių egiptiečių kūrinių, nesuspėtų moks 
liniai ištyrinėti. Be to, nuolatos jie gauna vis naują 
eksponatų. Čia vienoje salėje sukaupta tiek <

Kas buvo tas (Carolis Ričardas Lepšius (ar Lep- 
į sius) ? Jis gimė 1810 m., mirė 1884 m., buvo Berlvno 

universiteto profesorius. Jo ekspedicijų atrasti egiptie
čių turtai saugomi jo įkurtame Egiptologijos muzieju
je Berlyne,* kurio direktoriumi buvo 1855-1873 m. Yra 
palikęs svarbių mokslinių raštų, knygųl 

/
Lepšius yra ne vokiška pavardė. Manytina, jog tai 

lietuviška pavardė. Galimas dalykas jis buvo gimęs 
Prūsijoje ar kitojexlieluviškoje srityje. Vokietijoje gy
venantiems mūsų mokslininkams ar šiaip veikiias- 
niems lietuviams reiktų atsargiai ir pągrindiniai išaiš
kinti jo kilmę, apie jįĮ jo tėvus, kilmę plačiai bei iliust 
ruotai aprašyti. ,

Tutankhamen palaidojimo-vietoje daug dalykų 
buvo ne po vieną, bet po keletą kartą padarytų, todėl 
jo karste (tomboje) atrasta tiek nepaprastai daug la
bai vertingų dalykų, meniškų kūrinių padarytų iš auk 
so ir tt. \ ' A ' t*

(Bus daugiau)
daug.

Kūrin ' be išimties, gražūs, puikūs. Kai kurie!patyrimus įdomiai aprašo, be kitko:
išsilaikę. Stebiesi, kokia aukšta kultūra ! Karalių Slėnyje, Egipte, kasinėjo šešius sezonus * 

. rieš tūkstančius metų. Kur tie nuostabūs be jokių žymesnių rezultatų. Toks mėnesiais darbas, 1
Karalių Slėnyje, Egipte, kasinėjo šešius sezonus

A7X a. Egipto senovę tgrinėjo lietuvis? ---- -------------------------------- -

. Beskaitydamas raštus apie Tutankhamen ir senes-j Šiomis dienomis pradėsime SpaŪsdillti 
nių archeologų tyrinėjimus Karalių Slėnyje, užkliuvau Lietuvos praradimo dokumentus
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Vaxauaos pagal susitarimą. Jei nėat- 
siucpid, >wul.

1 eL. _ BE 3-5*93

Dii. A, 4. UL& v-UJCKAS 
VIU1IUJAJ IK CrffKUKUAS 

At\iV ūivvS 
dXv/ įUora bjreet 

Vcuxuidus pagal susitarimą.

IttL TKA1XK PLECKAS
Šv. Kazimiero baroko stiliaus bažnyčia

i
1

£

r
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LIETUVOS OKUPANTO NUŽUDYTŲ

12. Baimavįčic' Juozas, Telšių 
kalėjimo fali'.ys, nužudytas 
Rainių miškelyje.

13. Bajoras, kalintas Ukmer
gės kalėjime, k ir čekistų buvo 
nužudytML'.’

14. Balseviėi n Povilas, kalin
tas Telšių kalėjime, nužudytas 
Rainių miškelyje.

15. Balseviči .s Stasys, kalin
tas Telšių kalėjime, nužudytas 
Rainių miškelyje. .

16. Ea’sys Vaclovas’, kunigas,
1911 mt. birželio mėn, 22 d. bol
ševikų sušaudytas. '

17. Batramiejūnas Albinas; 
kalintas Telšių kalėjime, nužu
dytas Rainių miškelyje.

18. Baltrinairis Kazys, kalin-Į 
tas Telšių kalėdine, nužudytas 
Reinių miškelyje.

19. Baltrnna.s Stasys, kuni
gas, besitraukiančių bolševikų 
buvo išgahent?s iš namų ir din
go be žinios. Manoma, kad bus 

.nužudytas,' o lavonas užslėptas.
Baltrušaitis -Jonas, čekistų nu 

žudytas drauge su kitais lietu
viais politiniais kaliniais Petra
šiūnų kapinaitėse. Kankinimo 
metu velionis buvo subadytas 
durtuvu, o galvos kaulai rasti 
.sutrupinti šautuvų buožėmis.
21. Barnįškls J., nužudytas Uk- 
mergėjeji
22. Bertašius, besitraukiančių 
bolševikų nužudytas Pravieniš
kėse. - ‘

; 23.’Bikinas Bronius, pulki- 
ninkas, žuvo kaip Kauno NKVD 
kalėjimo kalinys Červenėje, 
24. Bimba Jonas, bolševikų su
šaudytas Papartynės miške prie 
Rokiškio 1941 mt. birželio m.

traukiančių bolševikų Sėdoje.
31. Budys Kostas, kalintas 

Telšių kalėjime, nužudytas Rai
nių miškelyje.

32. Rudienė, 1941 mt. birže
lio mėn. 26 d., nužudyta bolše? 
vikų Pravieniškėse.

33. Budrienė, žiauria asiomis 
priemonėmis nužudyta 1941 mt. 
birželio m. 25 d. Kankinimo me
tu buvo nupjaustytos krūtys ir 
nuo galvos nuimta oda. Prie 
žudymo prisidėjo ir vietos 
jnunistai (Seda).

nu- 
ko-

mt.31. Budrys Kazys, 1941 
birželio mėn. 26 d. nužudytas 
Pravieniškėse.

35. Buika Tadas, sušaudytas 
bo" šėrikams traukiantis Sedoje.

36. Bumblys Juozas, kalintas 
Telšių kalėjime, laike politinių 
kalinių likvidavimo Rainių miš-

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

■i

"Iš tikrų IV «š busiu su tavim''. — 2 Motės 3:12.
Šitie žodžiai suteikia labai daug paguodos Dievo žmonėms visur ir visa

da, kuomet jie stengiasi atlikti kokią nors dali Viešpaties darbe, klausydami 
jo pakvietimą ir pildydami jo įsakymus. Jei Dievas yra su ’mumis ir yra 
mūsų Gynėjas ir Glabejas, kas tad gali prieš mus būti? Kaip Mozė turėjo 
daug kliūčių ir trukdymų, taip ir mes turėsime įvairių kliūčių, trukdymų ir 
pasipriešinimų, nes tebeturime patys savo kūno silpnybių ir netobulybių, 
kurios kartais kenkia ir kliudo mūsų pasistengimui sėkmingai tarnauti Vieš

pačiui ir tiems, kurie yra jo. Tokiuose atsitikimuose reikia nukreipti savo 
išmanymo akis į Tą, kuriam mes tarnaujame ir atsiminti jo pažadą: “Iš tik
rųjų aš būsiu su tavim”. Taip darydami mes iŠ tikrųjų nugalėsime.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekviena. Bet kur yra mi
rusieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'7, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite: _

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

Mažeika S/ Evans

vrii vmE f RISTAS
KfUabži liuj/ruviSKAI 

zoao irt. /i ten /o/-5449
IxKATiia ūkis miaiKo akinius ir

- . “contact lenses'”
Vai. agal susAmrimą; uždaryta tree

i w r x Pirmosios okupacijos metais sovietų karo jėgos, ir saugu- 25. Bitarąvičius Viktoras,.pus
oKIdIJ 11b miečiai areštavo ir be jokio teismo žudė Lietuvos gyventojus, karininkis, besitraukiančiu bol-

. v. nxikSi v, rūSuES iR 
CrtlkUKU>ŪA 

i.Q5O wcSf ford S I KtedT 
vai. anarau. jl-^-4 popiet, 
AėtyirūL o—7 vai. vaK.
vriso reiefi: 7/o-2čoQ

Kezideitvqos telef.:. *ww-S545

: valstybės’ tarnautojus ir inteligentiją. Sarašas buvo sudarytas 
‘‘Vokietijoje 1949 metų balandžio mėnesį. Į sąrašą neįeina Pravie- 
' niškės nužudyti 400 ir Panevėžio cukraus fabdike nužudyti 32 
: lietuviai. Čia neįeina ii* Červenėje nužudytieji.

1. Adomavičius, nužudytas. 
Kąurie. 4 v r ■ I

2. Akzamitauskas, bolševiku 
orc, V i T. TAURAS nužudytas Raseiniuose. ,

iv jas ik ghirukgas t 3. Aleksandravičius -Jonas, 
benur. pr’dKT,K.a, spec. MvTERŲ ilgos. NKVD areštuotas, kalintas.Tel- 
7iLKfccr ■ šių. kalėjime,"kur vėliau Jaųvo 

j < . \ nužu^taą; "A
■ CįioJ vaj..: p.rm„ antrad., trečiad. 4. Aleksandravičius Teodoras 

lr vaL 'ak'SešUaie-
r’ma.s 2-4. vai. popiet ir kitu laiku kuriame NKVD buvo
•. . ' \ pagal susitarimą, f- TW1k;1d^st aF-' :

4/ ^ekšąndrayiciūs Teodoras

nužudytas. L
5. Alešiūnas Vytautas, karys, 

į žiauriausiomis priemonėmis nu- 
OKTHuPEUAS-rROTEZlSTAS; žudytas-'1941 mt. birželio mėn. 

Aparatai - Protezai. Med: ban- ? 4 
uazai. speciali pagaloa Kojoms. •
Ukrch supports/ ir L t. r 6. Antanavičius Antanas, Tel- 

9—4 ir 6—b. šeštadieniais 9—11
, 2850 West 63rd St., Chicago. Hl. 60629 !

_____Telef.'; PRospect 6-S084

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Tel fonai: PR 8-0833 ir PR 8-C834 

z Naujoji Bar&aros ir Gene Drishiy 
c.. ■, krautuvė.

THE DaiSY STORE
9918 Souinwest Hwy Oak Lawn 

Tel. *99-1318

ševikų- 194-1 mt. birželio, m. 27 
d. sušaudytas.

26. Bobelis Steponas, kilimo 
nuo Alsėdžių; kalintas Telšių ka 

, įėjime; nužudytas Reinių miš-
šiu kalėjimo kalinys, nukankin- kelyje. Nužudymo vietoje Bobe- 

[ tas Rainių miškelyje. . jį0 lavonas atrodė sekančiai: La
7. Antanavičius Jonas, Tel- vondėmės stipriai išreikštos vi-., 

.šių ,kalėjimo kalinys, nukankžn- same kūne Nuo kojų nuo 
tas Rainių miškelyje. i

8. Antanavičius Juozas, Tel-
’šių- kalėjimo, kalinys, nukankin
tas Ramių, miškelyje. * . , _______ ? ___________?

9. Aukštuolis Jonas, bėsitrau- žuvTs:iškištas, apatinis žahdikau
kiančių iš krašto bolševikų nur ijs nukreitas ‘žemyn, kairioji 
žudytas Papartynės miške,, ties akis atdara. Tarp viršukaulįo', 
Rokiškių 1941. 6^4 d., pakauškaulio ’fe smilkinio kaulo
.. 10. Bachmanas, Liudvikas, Tel ^įvira -aštriai nelygiais kraštais

37. Butkevičius Alfonsas, ka
lintas Telšių kalėjime, laike po
litinių kalimų žudynių Rainių 
miškelyje buvo nukankintas. At 
radus (atpažinus) lavonų., yra 
nustatytos sekančios žymės — 
kankinimo- pėdsakai: pažabotas 
raiščiu, dešinė akis išdurta dur
tuvu, galvos kiaušas ir visas vei 
das deformuotas, kaktoje ir pa 
kaušyje žaizdos po 23 cm. Sti
prių sumušimų žymės matosi 
akies smilkinyje, tos pačios pu
sės krūtinėje ir kojų srityje.

38. Butkus Adolfas, kalintas
Telšių kalėjime, nužudytas Rai- . 
nių miškelyje. !

39. Butkus Antanas, Lietuvos 
kariuomenės viršila, sušaudytas : 
besitraukiančių bolševikų.

40. C-hriiieliauskas Juozas, mo 
kytojas, 1941 mt. birželio mėn. 
24 d. nužudjdzas. NKVJ) rūsyje 
Zarasuose.

41. Cijūnėlis Vytautas, karo 
mokyklos kariūnas, 1941 mt. 
birželio mėn. 24 d. sušaudytas 
besitraukiančių bolševikų ties 
Ašmena.

su- 
musrmų luposi oda. Lyfiės orga
nai fa?p: suffiūšti, Kad net išsilie
jęs kraujas,' Smakras ri veržtas 
prie kaklo, pažabotas raiščiu, Jie

■ š1^. kalėjimo kalinys* nužudytas žaizda 8—em ilgio. Smegenys iš

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKISDAIMIDGAIDAS
SENIAUSIA IS DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

(Bus daugiau)

Rainių miškelyje., gaįyos. išbėgę.^. .
11. Badgonas Aleksas, bolše-. ""* '

vikų nužudytas Pravieniškėse. 27. Bond ienė; kalinta Ukmer- 
gės kalėjime, kur NKVŲ buvo 
nužudyta.

j 28. Brazys "Antanas, tarnauto-.
1 jas, 1941 mt. birželio, mėn. 26 
d. buvo sulaikytas keletos NK
VD-pareigūnų, praeinant pro NK 
VD įstaigą. Pavestas porą šim- 

, tų; metrų į šalį buvo sųšaudy-

Teu: YArth 7-1741-1742

4330-34 So. CALIFORNIA A VENĮ E
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SUSIRINKIMŲ

Žemaičiu Kultūros klubo, poatosten 
ginis susirinkimas Įvyks trečiadienį, 
rugsėjo 21 d., 1:00 vai. popiet Šiau
lių namuose,. 2417 W. 43- St Nariai 
prašomi atsilankyti ir aptarti bėgan
čius klubo reikalus. Bus ir vaišės.

Rožė Didzgalvis, rast.

PERKRAUSTYMAI

2S-

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1 $82 arba 376-5996

Happy Hour Mushrooms, a prize-winning recipe at the State 
Fair of Texas, will star at any party. Crushed Fritos brand com 
chips, wine and other tasty ingredients combine in a stuffing 
tor fresh mushroom caps to make a unique hoi hors d’oeuvre.'

Happy Hour Mushrooms marched away with the “Best of 
Fhow” award at the State Fair of Texas, and they are sure ty 
get equal billing at your party tablet ‘

This prls^-winnlng recipe combines Fritos brand corn chips 
and Frito-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and just tba . 
right amount of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
caps. Hashed under the broiler until brown and served bubbly 

' hot, these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
festive occasion.

Happy Hoar Mushrooms may be made In advance and refriw 
rratec until party time. Brush the mushroom caps .with lemoa 
juice or white wine before stuffing and they will retain tbeir 
Bght color during cooking.

happy houb mlshkoomi >
M Bredhrm-stad Fresh mushrooms

8 tablcspooua
1 *iR*
Y clove

,---------------------------------- ------------------

SOPHIE BARČUS 
radijo Šeimos valandos

Visos programos iš W0PA,

, 1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popiet. Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8.30 iki 9:30 
vai. ryto.

Vedėja Aldona Daukus

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOO AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

lietuviu Pensininku S-gos narių • 
susirinkimas bus 1. m. rugsėjo 20 <£ : 
(antradienį) 2 vai. p. p. Gage Parko 
Fieldhouse patalpose, Wstern ir 55 
gatvių kampas. Bus rodomas filmas 
vyresnio amžiaus asmenims kaip pa- i 

i žinti ir išvengti įvairių sukčiavimų, i

rms IR suno$ *

MARQl ETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 
Telef-: GRovehill 6-2345-6

Chicagos Lietuviu Suvalkiečių!- 
Draugijos poatostoginis susirinkimas 

_ įvyks, ketvirtadieni, rugsėjo 22 d. 7 v.
. 29. Bobelė Stepas, kalintas Tel V. Gold Coast salėje, 2525 W. 71 St. 

I Nariai prašomi atsilankyti nes yrai siu kalėj m (^..nužudytas svainių .svarįjų reikalų aptarti.
miškelyje. ;■ • Po susirinkimo bus ir vaišės.

30. Bučys, sušaudytas, besi- Eu9eniiNwtr^ys’
X » vi Le i l. i

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063 \

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

. TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

Telef.: TGwnh^l 3-2108-S

TRYS MOMRNISKOS KOPLYČIOS
A1KSTS TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos
Lietuviu 
Laidotuvių 
;>irfKtorių
Assuciacijus

t f

T

Melted Butter
Butter, toftened
GwrBc, minced or
Grated Monterey Jack cbees#

ANTANAS AL PHILLIPS
TUMAS IK LAUKIMAS LaBAMAUSKAS

3307 So. L1TUAMILA AVENUE. Phone: V Ards 7-3401 t
t

BUTKUS - VASA1TIS
1446 So. 50th Ave-, Cicero, 1IL Phone: OLympic 2-1003 1

1 tablespoon*
S tablespoons 
1 package

Soy sanėe V
Fri to-Lt y brand toasted onion dip mix 
Finely crushed Fritos brand com chip*

pTRECTTONSt
Remov> sterna 

welted butter,
Combfne softened buttery garlic, and grated cheese; mix waff. 

Add wine «oy sauca, dip mix and crushed corn ehlpa to 
tpMte

Fra capt with mixture. PUce On baking sheet s»4
} jdauUk, or bubb^ wd UghttJ breamed.

from muthrbomt. Wash caps brush vJQi

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But ft incorporates en
ergy-saving features in de
sign, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to SO percent. It 
has two heat-circulating 
Heatilator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in. 
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 fc being proven by 
New York’s Long Island Sav
ings Bank. Its **Centenergy 
76” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. .The to
tal additional cost of these 
Improvements was approxi
mately U.ooo .. . projected to 
he amortized within 4 to 5 
yean through reduced ex-

^chided, ire; added ia-

sulation within walls and-cell-1 
ing as well as in earthen berms j 
around Hfe foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, 'energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatilator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of "Centenergy *76.’

The fireplaces were supplied 
by Home Crafts, Inc., Floral 
Park, New York, Heatilator 
Fireplace, A Division of Vega 
Industries, Inc^ located in ML 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete line of built-in, 
freestanding and wall** 
mounted fireplaces , . . gas.

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

i

■ GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANfCA AVE. TeL: YArda 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS .
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET R/public 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6673

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. P&Ioa Hills, DI. 974-4411

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1I11

s#
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Skaitytojų Balsai
Gerbiamieji Naujienų leidėjai 
ir administratoriai,

Mes — Vincas ir Kožė Pledai 
siunčiam jums $100 (šimtą 

dolerių) auką paremti Naujie
noms.

Juuzas n Ihea Kadžiai i pa
sistatytą naują namą — la()l 
Emory. Jie daugumoj mėgsta 
patogumus, jaukumą ir skirtin- 
gas gyvenvietes.

Kreiptinas dėmesys įe Henri
ko, Elenos Pamataičių buveinę 
— tai siu dienų rankomis pa
statyta viduramžių pilis, t. y. 
kalnelyje tankiai apaugęs dide
liais medžiais kelių akrų žemės

Nors jau esam sulaukę gyve
nimo prievakario ir senatvės 
negalavimų, bet kiek galėdami 
norim paremti lietuvišką spau-

Pakulnėje masiniai geležiniai 
vartai, 
kelias

pit) kuriuos vingiuotas 
ve<ia aukštyn į ~Palo-

dę, prisidėti šiek tiek prie pa-L-jus”. Nuo vartų iki namų pa
kelėj stovi meniškos statulos — 
padarytos ir įvairios formos 

(spalvuotų akmens skalų deri
nių. Tai būtų panašu į skultū- 
rinę mozaiką.

Čia stovi nuo saulės iškreip
tu veidu joga, sunykęs vidur
amžių vienuolis — sprendžiąs 
amžinybės būseną, susigūžęs 
niurkso kalnų aras, beždžionė 
ir kiti žmonių, gyvulių, paukščių, 
Elenos kūriniai.

Toks menas reikalauja daug 
laiko, ištvermės, lakios fanta
zijos ir įvairių spalvotų akme
nų medžiagos. Pilies tvarka pa
laikoma sunkiu kabančiu var
pu. Svečiai įleidžiami ir var
tai atidaromi po kelių garsių 
varpo aidų. Įėjimas iš* 1501 Le- 

. onard St. % A. B.
i

laikymo lietuvybės.

Ypatingai norim paremti i 
Naujienas, nes Naujienos smar
kiai kovoja prieš Lietuvos pa
vergėjus komunistus, iškelia- 
aikštėn komunistų žiaurumus,, 
melus ir šmeižtus apie mūsų 
brolius ir sesutes lietuvius.

Vėlinant ir toliau nenuleisti 
rankų, bet dirbti su tvirtu pa
siryžimui dėl atgavimo laisvės 
mūsų brangiai tėvynei Lietuvai.

Geriausios sėkmės, gražios 
ateities jums visiems ir Naujie
noms.

Su pagarba

Vincas ir Rožė Pledai, 
Baltimore, Maryland

1977 m. rugsėjo 4 d.

HOT SPRINGS, ARK.
Pamataičių pilis

HOT SPRINGS, Ark. — Hot 
Springs miestas yra Įsikūręs 
kalnų viršūnėj — akmenuotam 
nelygiame paviršiuje turintis 
apie 30,000 gyventojų.

čia arteziniu šuliniu vanduo 
vamzdžiais aptarnauja visą vie
tovę. Klimatas yra švelnus, oras reikšti protestą dėl rusų pa- 
sausas, lengvos žiemos — ne
karštos ir vasaros, oro taršos — 
mažas nuošimtis. Tokios skir
tingos gamtos sąlygos lietuvius 
traukia — čia jie kunasi senat-

Kodėl neišnaudojame 
progų?!

Mūsų laikraščiuose skelbiama 
ir raginama, kad jaunimas va
žiuotų į pabaltiečių rengiamas 
demonstracijas Vašingtone šių 
metų rugsėjo 27 d. sąryšyje su 
artėjančia Belgrade Europos 
valstybių konferencija — pa-

GėlėsA. Petrikonis

.'•3H

apie jas skleidžiamų gandų. Žino 
nės jau pradeda įsitikinti, kad 
Naujienos duoda teisingas ži
nias ir padeda susigaudyti, kas 
čia dabar daros’Į?” .Dėkui už 
laišką ir ųž dešimkę,

— Ponia Stella 'Conrad iš 
Brigton Parko, lietuviškos veik
los veteranė, tarp kita taip rašo: 
“Atnaujinu iš anksto prenume
ratą, kąd jums nereikėtų rašy
ti ragihimą ir daryti nereika
lingas išlaidas. Kartu siunčiu $5, 
nes negalėjau dalyvauti piknike 
dėl pablogėjusios sveikatos. 
Naujienas skaitau jau 62 metai 
ir taip, pat jas esu-pamėgus ir 
susigyvenus, kad” be jų lyg ir 
gyvenimas nepilnas. Linkiu 
jums geriausios sėkmės ir atei
tyje”. Dėkui .už gražius žodžius 
ir už nuolatinę paramą.

— L Vaštokas, Toronto, 
Ont,. Canada, kiekviena proga 
paremia Naujienų leidimą. Dė
kui už I’etuviškų knygų užsaky
mą ir ta proga atsiųstą Ma
šinų fondui. Taip pat dėkui tos 
apylinkės tautiečiui, užsisakiir. 
siam_ Naujienas vieneriems me
tams, bet pavardės prašiusiam
neminėti. " :

REAL ESTATE
Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.
MUTUAL FEDERAL'SAVINGS

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

MŪRINIS BUNGALOW, 3 dideli 
mieg., salionas, natūralus židinys, val
gomasis, 1% vonios, įrengtas rūsys su 
baru ir židiniu, 1^4 mašinos garažas, 
54x25* sklypas, į vakarus nuo Kedzie 
ant 67-tos gatvės.

PUIKI PROGA - 
niu krautuvė (Hardware) su namu.

geležies išdirbi- 
__ ______ ’ i namu. 

Reikia skubiai parduoti. Labai pelnin-
gas biznis.

~ ŠIMAITIS'REALTY
Notary Public • 

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

grindiniu žmogaus teisių trypi
mo Pabaltoje. Turėtų būti pa
grindinis reikalavimas: — lais-. 
vės Lietuvai, Latvijai ir Estijai'

Lietuvai ir bendrai, Pabaltijo1
Vės poilsiui ar ligos nusikraty- laisvės bylai ginti, mes lietuviai] katalikų tikėjimo broliams-,. kad'

lietuviai, nei pabaltiečiai bend- savo ruožtuįratkreiptų dėmesį' 
rai nesikreipia Į Amerikos ir kit; savo vyriausybėms.
tautų vyskupus, prašydami jų j 
užtarimo pas savo vyriausybes. 
Ypač JAV, Kanados ir laisvosios 
Vakarų Europos šalyse.

Šiai akcijai sėkmingai galėtų 
vadovauti mūsų vyskupai ir ku
nigai išeivijoje. Jiems talkon 
turėtų ateiti ir Lietuvių Katali
kų Federacija, kuri, kaip ži- j 
nome iš praeities, dažnai pade-Į 
davo stumti tautinį vežimą. Ben
dram darbui reikalingi, visi lie
tuviai. Veiksniai ta linkme dir
ba. ’ z

Amerikos ir kitų valstybių ka
talikų vyskupai specialiu laišku 
galėtų kreiptis į parapjos su 
paraginimu atkreipt dėmesį į ru 
su okupantų skriaudą, daromą

mui. šalia demonstracijų turėtume
Pereitą mėnesi nusikraustė kreiptis Į pasaulio kątalikus. Nei

automobiliais važiuojame rudens savaitgaliui 
spalio 8, 9 ir 10 dienomis

Dėl informacijų kreiptis į:
V. Reipeka,

New Yorke 212-382-6440.
J. Zubavičių,
New Jersey 201-381-3198.
D. Dulaitį,
Detroite 313-549-5878.
J. MikonL
Clevelande 216—531-2190.

Chicagoje 312—434-9655.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo 

Amenxoa uemnų oienrascio steigėjus bei lietuvlitoe rpsuOo? pinna- 
aus ir atliekant bfitteai pareigia amžlnara lietuvybė* ifliHtnnt skel
biamas Naujieną plattafme rajns.

<AUJHNOS tvirtai stovi Ir kovoja a* Lietuvos !r ?ev«Tte Hetrrta adavy, 
TieidamtM Ir nesldėčurue j sandėrios k okupantais ar j< IgaHo- 
tiriate.

NAUJIENOS palaiko Tiso Hetuvlij destokrutoet trope*, f* becdrar Iurtlta- 
<dja> Ir remi* Tisų lietuvių bendraosfui darbut bei tiWIm.

NAUJIENOS lUtovanja tyliąja lietuvių dauguma ilila paidmetimo. reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujle 
nas m mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruotL

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
stelbdama platinimo vdjų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant.Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik lalkrašio, bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvai ir jos žmonių gerovei, tiekiant visuotine lie
tuviškų reikalų reneswaa.
KMNUOJA: Chicagoje Ir Kanadoje metems — $30.06, puse! nw*v — SIUS, 

trims mėn. — £8-50, vienam min, I&06. Klfoee JAV vlefoee mefemt 
— $26.00, pusei mėty — >14j00, vienam mėn. — Į2-50, Užsieniui 
e^ _ $31.00 metams. Susipažinimui slunėtama

PraiemA naudoti žemiau es&niię afkirpf.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 50608

SEE ALL OTHERS FIgST
' BALTICS APTS?'

CONDOMINIUMS,

• Vien Amerikoje (JAV) pri
skaičiuojama 50 milijonų kata
likų. Europiniu mastu žiū
rint, jau nemaža valstybė. Tai 
jėga — galingiausioje pasaulio 
valstybėje. Tie 50 mil. ir daug 
daugiau, būtų mūsų draugai ir 
Kristaus sekėjai vykdantys ir 
ginantys tarptautini teisingumą.

Todėl nepraleiskime šios pro
gos! Mums turi būti svarbu ne 
tik pagrindinėj žmogaus teisės 
ginamos Lietuvoje, bet reikalą- 
vimas Lietuvai Laisvės ir Ne
priklausomybės! Todėl šioje ko- 

7voje reikalingą suudaryti vię-Į 
ningą frontą, kuriame visi ga-. 
lėtu titikėmarpasireiksfi, He tar^ 
pusavio ’rietenomis, bet kaip' 

J Lietuvos laisvės gynėjai/ -’i- /* ;
Demonstracijų būta daug, bet 

jos; tik/ reta išimtimi buvo’ efek
tingos, mors - piniginės išlaidos 
padarytos - milžiniškos. Gi, čia* 
mes turime tokį, platų kovosz 
barą, kad. pakakti! tdarbo kovo
tojams fronte ir budintiemsmž- 

ifrontėje. Dieve mums padėk!

. 506 - 71st Ave.
St. Petersburg Beach, Fla. 33706

One and two bedroom
♦ Very modestly priced
♦ Beautiful layout
♦ New construction
Excellent central location near Beach, 
Stores, Aquatarium, Banks, Churches, 
Lowest Maintenance Fees, Good Fi
nancing, Cheerful Surroundings, No 
Recreation Fes, No Land Lease Fes.

Come and browse around
Meet the owner, Frank Macenas

813—360-8766

A. Vaidyla

' • . 1 - * i - A ’’ ■ ' - ‘ "

— S. Liaudinskas iš Tillsonl 
burg, Ont., Canada atsiuntė to
kį laišką: “Siunčiu $20 apmokė
ti sekančių metų prenumeratą, 
o likutį skiriu Mašinų fondui. 
Naujienas, kaip ir kitus laikraš
čius, paštas netvarkingai pri
stato, o kai kurių numerių vi
sai neatneša. Tačiau ant Nau
jienose dirbančių nėra ko pyk
ti. Naujienos yra geras ir įdo
mus dienraštis. Neveltui jis gau
na naujų skaitytoje nežiūrint

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. -|T490 AM 
Sėst. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Veda K. BRAZDŽIONYTl f? ' 

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

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 49th St, Chicago, III. 40629. — TeL WA 5-273/ 
mJ So. Halcted Pt. Chicage, Hl. 60604. _ Tel 2543324

— Naujienos nuoširdžiai dė-' 
koja mieliems pikniko talkinin
kams. Sofija Adomaitienė bu
vo vyriausia virėja. Jai padėjo 
dirbti ir aptarnauti svečius Ga
lima Jasiūnaitienė, Antanina 
Repšienė, Irena PranckeviČie-i 
nė, Jūratė Jasiūnienė, Emilija 
Morkūnienė ir kitos. Barą ap
tarnavo ir svečius vaišino, po
nios: Sue Chepvelis, Steafnija Si 
manavięhiis, Uršulė Dambraus
kienė, Kazė B’razienė, Petras 
Simonėlis ir Robertas Ramoš
ka, ir kiti. Įėjimo bilietus 
.tvarkė- Josefina Kriščiūnienė, o 
kasininkė buvo Emma Petrai-? 
tienė. Laimės šulinį tvarkė Fran 
cės Klumbis,-. Stelių . ir .Stanley 
Molis. Bilietėlius platino Birutė 
Piinputiehė, Aųtanipa. Repšienė, 
Abraitis ir 'kiti. ( Ponėkas, kepė 
ir’svečius vaišino Rožė Didžgal- 
viėneį Elzbieta.Pętkųnj.enė ir jos 
šesiit'ė Mdfgiė, atvykai iš Texas. 

, trankius paskolino Žarąsiškių 
Jclubas, o jubs ' tvarkė, Aleksas 
žiaLas. ' Ypatinga .padėka’ prį- 
klauso’J. A’nkui ir jo šeimai, sų- 
vininkams. Baltic .‘kepyklos, už 
paaupkotą duoną, pyragaičius ir 

; fortus. Visoms ir į visiems,. . čia 
paminėtiems ir nepaminėtiems, 
nuoširdus dėkui,,*

— Kiyvanis klubų organizaci
ja ir. talkininkai pardavinės rie- 
riešuaus miesto gatvėse - tikslu 
telkti lėšas jaunimui šį penk- 
tadieį, rusgsėjo23 d^

— Casey Degutis iš Bridge- 
porto apylinkės žaidžia Wilson 
Colls jaunųjų tinklinio rinktinėj* 
Ji laimėjo 1-mą vietą miesto 
varžybose.

— Tradicinis Berwyn o ir Ci
cero Houby arba Grybų festiva
lis bus spalio 1 ir 2 taip pat 8 ir 
9 dienomis. Ruošiamos įvairios 
programos, parodos ir paradai. 
Pagrintis paradas bus spalio 9 
d .1:30 vai. popiet Cermak gat
vėje tarp 56 ir 68-to bloko. Jį 
orkanizuoja Cermak Biznierių 
S-ga. Tarpe direktorių yra Sherr1 
Viliūnas, Cabin restorano savi
ninkė, taip pat dr. Reg. Cienkus 
iŠ Berwyn Chipractik Arts.

— Irena Tamulevičienėiš Pax
ton, Mass., davė vietos dienraš
čiui lietuviškų šaltibarščių re
ceptą ir susilaukė padėkos laiš
kų teigiamų pareiškimų bei kom 
plfmentų. Atmintina, kad norint 
gauti informaciją apie lietuviš
kus reikalus, reikia visų pirma 
ją suteikti komunikacijos insti
tucijoms

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

v
Įvairi apdrauda —'INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — jąrenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd Sh, Chicago 
Tel. 767-0600.

PARDUODAMAS VIENO MIEGAMO 
MEDINIS BUNGALOW

" Idealus porai, mėgstančiai didelį 
frontinį kiemą. Namas yra gale di
delio 30x125 pėdų sklypo, 83-šios ir 
Pulaski Rd. apylinkėje.

- Teirautis tel 583-2912
tik pirmadi^iais, antradieniais, i 
trečiadieniais ir ketvirtadieniais 

tarp 6' ir 10 vai. vak.

REAL . ESTATE OUT CF TOWN
ft Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S * MAČKLB BROS. INC. 

A temom name In Southern Building 

Regional Office Camęn Tower Build-

v 7234 West North Avonuo
Elmwood Park. Illinois 60635

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES ’ 
Lithuanian Representative

HELP WANTED — MALte •
Darbininkų Reikia

MACHINIST MAINTENANCE
Experienced. Immediate open
ing. All phases of general main
tenance. Make own set-ups. Full 

company genefits.
GARDINER METAL 

COMPANY
4820 So. Campbell 

Chicago, Illinois
An Equal Opportunity Employer

ELECTRICIAN
MAINTENANCE

For plant io heavy metals 
industry., 

Steady employment with all 
company benefits.

MUST BE EXPERIENCED 
MUST READ. WRITE AND SPEAK 

ENGLISH.
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 S. Kedzie Ave., Chicago.
(Equal Opportunity Employer)

] Siunčiu-------------- dol. NmJIcūi yrentmeritei, luMBcjlnlo
v*J«u> proga paremdama* hetuviiką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaite* susipafi- 
uimui nemokamai ir be jokių jsdpereigotimg.

PAVAROS IR VARDAS _____________________________ _

k

ADRESAS

MARIJA NOREIKTENF.
2608 West SL, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

DMalla gare* rOllot (valrfy
MAISTAS II IUROPOS SAMDtLIU. <.

Linksma gegužinė
(R), L. B-nės Marquette Parko 

apylinkės valdyba rengia links
mą rudens gegužinę šių metų 
rugsėjo mėn. 24 d. Vyčių sa
lėje ir sodelyje, 2455 W. 47 St 
Šokiams gros P. Ruikio orkes
tras.

Veiks turtingai baras. Pradžia 
12 vai. dieną, visi kviečiami at
silankyti ir linksmai pasišokti, 
pabendrauti. Valdyba

MAINTENANCE MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes., 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

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

3428 S. KEDZIE AVE.
An equal opportunity employer

HELP WANTED — FEMALE
Derbi n Ink I y Ralkla

Cook and Grill 
WOMEN WANTED

Must be experienced and 
speak English. Call after 2 p. m.

321-9820

PERKAMI*GERI NAMAI
10 BUTU tvarkingas mūro namas. 

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

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

2625 West 71st Street
TeL 737-7200 arba 737-8534

. ■ 11 —----------- <----------- “
BUILDERS AND CONTRACTORS 

Namy Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

TeL 927-35591 ------- 9

£

62-40 M? AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability epdraudlmas - penslninkami

’* 4445 so; Ashland avb. 
52M775

%

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES

. - Pardavimas Ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

T»I«f4 -cpubllc 7-1941

Notary PvMte

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archar Ava 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

BEST THINGS IN LIFE

1^(1 Frank Zapolls STATI FA t M

iMtuaaMCf 
V ~

State Farm Life Insurance Company

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

PM vieainteU 
rr{ ItUHnlnkI 
Chfc*fD>

NORMANĄ 
URŠTIINĄ

TeL263482f
(jiUigog) ir
S77-84SS
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