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TARTIS SU PALESTINIEČIAIS
IZRAELIO VYRIAUSYBE SUTIKO

TRUMPAI 1$ VISUR
> ■ ■

Palestiniečiu atstovas bus; Jordanijos 
delegacijos nariy sąstate

JERUZALĖ, Izraelis. — Izraelio vyriausybė .sekmadienio 
vakare pareiškė, kad Izraelis sutiko leisti palestiniečių organiza
cijos atstovui dalyvauti Ženevoje ruošiamoje Artimųjų Rytų tai- 

; kos konferencijoje..

TRUMPAI eozh h.Wąa -ąjtaž

Iki šio meto Izraelio užsienio 
ministeris ir Menahem Begino 
vyriausybė keliais atvejais kar 
tojo, kad jokiu . būdu Besitars 
su Arafato vadovaujamos orga 
nizacijos atstovais. •

Užsienio ministeris Dajan net 
pareiškė, kad Izraelis nesiųs at
stovų į Ženevą, kitaip sakant, 
taikos konferencijos nebus. Da
bar gen. Dajan. Įtikinėjo Izrae
lio vyriausybę, kad priimtų pa
lestiniečius. ;

'■ ■ . - ■ * ’

Izraelis priėmė 
prezidento Cartero 

V kompr omisą
; |g||' -H?; Y G -: ,
- Vyriausybės pranešimas 'sa
ko, kacl Izraelio vyriausybė bu
vo priversta priimti preziednto 
Jimmy Cartelįo paruoštą kom
promisinę poziciją Artimųjų 
Rytų taikai. . ' - ' .

Palestiniečiai neturi valsty
bės, jie negali būti pakviesti Į 

' Šveicarijoje ruošiama Artimų
jų Rytų taikos konferencija. 

' bet jų atstovai galės dalyvauti 
Jordanijos delegacijos sąstate. 
Tuo tarpu dar nežinia, _ ar Jor- 

. danijos karalius sutiks skirti 
Jasirąx Arafatą savo delegaci
jos narių. Savo., laikų jordąnįe- 
Čiai turėjo vartoti prievartą tą 
palestiniečiams išvyti. Arafa
tas ruošė perversmą prieš Jor
danijos karalių,, reikalas buvo 
išaiškintas, palestiniečiai nugin 
kluoti ir išvaryti 'iš Jordanijos.

Dauguma išvažiavo į Siriją, 
po, keturių dienų žiaurios kovos 
Amano kareivinėse, kur Jorda
nijos kareiviai palestiniečius nu 
ginklavo ir leido išvykti. Sąmok 
slas prieš karaliaus vyriausybę 
ilgiems laikams sugadino santy 
kius tarp Jordanijos ir Arafa
to.

Lester Maddox gavo 
priepuoli

partijoje ir vyriausybėje.
MARRIETTA, Ga. — Lester 

Maddox, buvęs Georgia valsti
jos gubernatorius ir nepriklau
somų demokratų partijos kan
didatas gavo širdies priepuųlį. 
61 metų radikalus politikas no
rėjo išmušti iš vadovybės pre
zidentą Jimmy Carteri, bet .jis 
gavo juokingai mažą balsų skai 
čių. ...

Rinkimų rezultatai’ smarkiai 
jį paveikė, o porinkiminės nuo
taikos, atėmė jam norą leisti di
deles sumas pinigų politinei

Kaį Jimmy-Carter buvo Geor 
gia gubernatorium, tąjį, Lester 
Maddox,./buvo... .gubernatoriaus 
pavaduotojas, bet jis-kelis kar
tus išėjo viešumon ir aiškiai 
kritikavo ?tp • meto gubernato
rių. Jis negalėjo. pakęsti, , kad 
buvęs gubernatorius taptų šios 
valstybės prezidentu. Priepuo
lis ištiko Maddoxą sekmadienį, 
jis paguldytas Urtan ligoni
nėje. -

Vis dar aplink 
Harara

MOGADIŠU^ Somalija.— Su
kilėlių fronto pranešimu, kovo- 
se aplinkui Etiopijos senų laikų 
miestą — tvirtovę Harar etio
pų kariuomenė- turėjo sunkių 
nuostolių, šis, miestas yra vie
nas iš svarbesnių Etiopijos at
sparos punktų į Šiaurę nuo Oga 
den dykumos. Mogadišu radio 
dar pranešė, kad sukilėliai sėk
mingai numušė Amerikos ga
mybos etiopų F-5 bombonešį ir 
užmušė prie Hararo 150 Etio-

DIXON, Ill. — Kriminališkos 
“vandalų” išdaigos nebe tik pri
daro daug nuostolių visuome
nės turtui, bet ir kriminališkų 
nusikaitimų prieš žmogaus gy
vybę. 'šeštadienįo vakare dviem 
automobiliams susidūrus kryž
kelėje tarp Indian Head ir Tam 
piko trys jauni žmonės užmušti 
vietoj.'Nelaimės priežastis ras
ta po laiko: “Vandalai” taip 
pasukę kelių ženklą “Stop”, kad 
buvo beveik nebeįmanoma per
skaityti :■ '

NEW YORKAS.į— Daugiau 
9 iš 10 amerikiečių ^katalikų po
rų vartoja kontraceptyves (prie 
monė nuo apsivaisinimo), riepai 
sant,; kad visokią- dirbtinę gim
dymo" kontrolę bažnyčia drau
džia, rašo Dr. Sharįes F« Wes- 
toff iš Princeton ’universiteto. 
Šiandien gimdymų kontrolę ly
gia dalimi. .vartoja nekatalikai 
ir skirtumo.

50, prieš, mirdamas ąpėj.o poli
cijai :į)ašakyti4cmp’z'grĮždai6aš'!iš 
darbdt.f’'š&vo?apfertmentO auk-s 
štą,-. 77J7 S. Essex* Jis išgirdo 
durų skambuti apačioje, ir pas
paudė skambuti jam vidun, {lei
sti. “Kas čia ?” ir pamatė užsi
maskavusį vyrą į jį revolverį iš 
tiesųši. T^lor nbrėjrf duris už^ 
trenkti,- bet plėšikas tol laikė 
jas atdaras/ kol Taylofuį. suva
rė kulkas Į vidurius, į ranką ir 
šlaunį. ■ -■ L i • ■'"■ •••■■;

WASHINGTON. — Iš nau
josios laidos mažiausiai .gazoli
no vartojančių automobilių/ po 
VW “Rabbit”, kuris su vienu 
galionu nuvažiuoja 40 ir 53 my 
lias, seka;

Dvivietis Fiat XI-9 vidutini
škai : mieste 2b, plente 31 my
lią.

Minicompact: Datsum B-210 
— 35 ir 48 myl.

Compact: Peugeot 504 die
sel: 28 ir 34 myl.

Lietus^ir kelios šaltos dienos rudeni atnešę žymiai anksčiau 
negu žmonės laukė. Tennessee valstijoje, netoli Naehvill 
miesto, Hatpeth upės pakrantėse fotografas vakar padarė 

j šią ankstyvo rudens nuotrauką.

.j TENGAS KVIEČIA TAUTA SUSUUNGTI 
I PRIES SOVIETU SUJUNGI v

-areps Kolbos apie Kinijos, ir Sovietu Sąjungos ’ 
v artėjimą yrcTtuščios, — sako Teng ’; .

PEKINAS; Kini ja. — Kinijos premjero pareigas einantis 
TengasrHsiaopingas- pareiškė spaudos atstovams, 'kad pasakos 
apie galimą dabartinės Kinijos ii* Sovietų Sąjungos suartejinlą 
yra be pagrindo. -

Abiejų valstybių, santykiai 
5T*a toki blogi, kad kalbos nega
li būti apie suartėjimą. Tengas 
priminė Mao Cetungo pasaky
mą, kuris sakė, kad konfliktas 
tarp Kinijos ir Sovietų Sąjun
gos tęsis tūkstančius metų.

Tengas patarė visoms valsty
bėms sudaryti sąjungą prieš 
Kremliaus valdovais, norinčius 
pavergti visą pasaulį. Kiniečiai 
yra pasiruošę kovoti prieš so
vietinę vergiją. Jis yra įsitiki 
nęs, kad Vakarų Europai būti
nai reikėtų sudaryti sąjungą 
kovai prieš sovietų ekspansi
ją

Sėkmingi bandymai 
su erdviu autobusu

Izraelis nenori 
naujo karo

Iš oficialaus pranešimo aiš
kiai matyti, kad Begino vyriau 
sybė nenori naujo karo. Gen. 
Dajan anksčiau pasakojo, kad 
Izraelis nebijo, jei dar kelis me
tus pabus tokia pati padėtis, 
kokia yra dabar, bet taip nėra. 
Pats Dajan įtikinėjo Beginą ne 
sunkinti pasitarimų ir priimti 
Vancės pasiūlymą, jeigu nenori 
būti palikti vieni. Rebino pa
reiškimas gerokai numušė nuo
taikas visoje jo vadovaujamoje

'Vėsus
Saulė teką. 6:42, leidžiasi 6:41
"W* ■ * *1 • “ v • * ji

pi jos kareivių. -
/

Kaip rusai ruošiasi
Belgradan

MASKVA. — Pravda sekma
dienio laidoje kritikavo Vakarų 
“detentės priešus”, kaltinda
ma, kad jie sieksią sabotuoti tu 
rinčią {vykti Belgrado konferen 
ciją tikslu patikrinti Helsinkio 
1975 metų sutartis dėl Europos 
saugumo ir- bendradarbiavimo. 
Belgrado konferencijai susirink 
ti terminas yra spalio 4 d.

Pravda rašo, kad Londone 
veikianti organizacija {steigta 
“{rodyti, jog socialistiniai kraš- 
štai vengia tų susitarimų laiky
tis”, tačiau tos organizacijos do 
kumentas (faktai apie susita
rimų laužymus) "nepatiekia jo
kios objektyvios informacijos”.

Vidutinio didumo Ford Fir- 
mount ir Lincoln - Mercury Ze- 
phir abudu po vidutiniškai po 
25 mylias.

Didieji: Oldsmobile Delta ir 
Oldsmobile 98, abudu diesel ir 
abudu vidutiniškai po 24 my
lias.

Iš

Edwards Oro Pajėgų bazėje, 
Kalifornijoje, sekdamas elekt
roninį spindulį, nukreiptą į nu
sileidimo tašką .žemėje erdvių 
“autobusas” (shuttle). Enterp
rise saugiai nusileido į savo ba
zę, prieš tai sėkmingai atlikęs 
trečią išbandomąjį sklendimą 
žemyn iš 4^4 mylių eukštybės 

, viršum dykumos. “Autobusas” 
buvo vairuojamas mikro-bangų 
prietaiso, kurs nuo žemės į par
skrendantį erdvių vežimą siun
tė signalinį spindulį. Tai buvo 
jau trečias skridimas, kuriam 
toks prietaisas buvo panaudo
tas. Enterprise prie kontrolių 
lentos sėdėjo astronautai Fred 
Haise ir Gordon Fullerton, ku-

Robotų darbai ant
Marso

NASA daugau kaip $ bilijono 
planas 1984 metais išsiųsti j 
“raudoniją žvaigžę” — Marso 
planetą du robotus Vikingo pra 
dėtus tyrinėjimo darbus tęsti, 
atrodo, turės būti atidėtas ir 
tam priežastis yra finansų 
spaudimas,praneša erdvių agen 
tūra. Tačiau NASA oficialiai te 
besitiki, kad pradedamieji tai 
misijai pasiruošimo darbai gali 
būti pradėti ateinančiais me
tais. ' • •> -

..PROTESTĄ REIŠKĖ
5,000 PABALTIEčIŲ

WASHINGTON, D. C. — 
Washirjgtono grįžusieji lietu
viai tvirtina, kad protestui reik 
šti į Washingtoną suvažiavo ir 
suėjo 5,000 jaunų ir vyresnio 
amžiaus žmonių ' j rie jau rugpiūčio 12 diena ta

Serna, ) Washington, nebuvo erdviu ..aulobusir vairavo'pirl 
suvažiavusių tiek daug ner«-1 ma kart skrendant.
tenkntų protestuotojų, šią d e-1 ‘ 
montraciją lietuvių, latvių iri 
estų jaunimas suruošė. ‘

Dalis demonstrantų susirin
ko ties sovietų atstovybe, rei
kalavo, kad rusai atšauktų savo 
karo jėgas iš Lietuvos, Tėvi
jos ir Estijos.

Protesto ženklan buvo sude
ginta sovietų vėliava.

Iš Chicagos į Washnigtona 
buvo nuvažiavę trys autobu
sai. Privažiavo busų iš kiekvie- 
vienos didesnės lietuvių koloni
jos. Kai grįžusieji pailsės, tai 
duosime platesnių šios protesto 
demonstracijos aprašymų.

WASHINGTON.^- Petrole
um Independent žurnalas aps-.lijonus kiekvienais metais.

A? • ė

Tas aukštyn ir atgal skrai
dantis vežimas tikrumoje' yra 
šarvuotas keleivinis vagonas ar 
ba autobusas žmonėms ir mok
slinėms reikmenims nugabenti 
į žemės orbitą ir atgal. Faktiš
kas trafikas į orbitą prasidės 
1979 metais.

Europos karo jėgas gerokai sustiprėjo, — 
pareiškė sąjungininkų karo vadas

BRIUSELIS, Belgija. — Sovietų Sąjunga ir Varšuvos pak
to valstybių karo jėgos tuo tarpu Europos nepuls,— laikraštinin
kams parešikė gen. Alexander Haig, sąjungininkų vyriausias 
karo vadas. Briuselyje žinias renkantiems laisvojo pasaulio laik
raštininkams gen. Haig gana laisvai ir plačiai aiškino karo gali
mybes Europoje. Kinijos aukštoji karo vadovyvė ne vieną kartą 
amerikiečiams ir kitiems tvirtino, kad sovietų karo jėgos trau
kia divizijos Į Kinijos • pasienį, bet- iš tikrųjų jie ruošiasi gulti 
Vakarų Europą. Gen. Haig pirmą'kartą suabejojo šiais kiniečių 
tvirtinimais. Jis turįs gana tikslias informacijas apie sovietų jė
gas ir nemanąs, kad jos būtų paruoštos įsiveržimui Į Europą.

z-----= '----- j Gen. Haig pareiškė, kad pas-

Ian Smith nusileidžia
| nuo prezidento Carter?^ kalio- 
nės į Vakarų Europą.Gen. HaigSALISBURY.—Rodezijos mi

. i i' _ . T pieš Į VdAdfU UrULOpa.VTt?!!. JCiaig
T; 'J * ’ • ~ - y - • Ian Smith j nemjngj0) kad-ištisos Amerikos 

sekmadieni sąlyginiai sutiko surai. 
formule ^yfeŽĮąs. žmogus — vie
nas balsas”, taip pat sutiko, 
kad jo tranzicijos (valdžia dau 
gumai perleidimo) būtų galima 
pasvarstyti ir partizanų ; įjun
gimą Į kariuomenę. Smith dar

apie paleidimą karines skautų 
orgahizacijosjSelous, kurią juo
dieji partizanai kaltina žiauru
mais. ’Smiih pareiškė,' kad vąl- 
džios pėrlėidimas T978 mėtų pa 
baigoje yra rmanoniasV

Washington.— Cenzo Biuras 
sekmadienį pranešė, kad pavie
niai gyvenančių vyrų skaičius 
per praeitus 7 metus padaugė
jo 60 nuošimčių, o pavieniai gy
venančių. ,moterų padaugėjo 35 
nuošimčiai, tačiau iš seniau pa- 
viniai gyvenančių moterų skai
čius tebėra didesnis už vyrų— 
būtent 64 nuošimčiai.

Nors “singelių” jaunesnių 
kaip 25 m., amžiaus, skaičiai 
pastebėtinai padaugėjo, jie vis 
tebesudaro tik 2.3 milijonus ar
ba visų pavieniai gyvenančių-9 
nuošimti. '

G*n. Alexander M. Haig, Šiaurės 
I jungos kiro jėgy vadas Europoje,

r divizijos permetimas iš Pietų 
Carolina valstijos į Vakarų Vo
kietiją parodė 
kad‘amerikiečiai gali į'24 va
landas išmesti, bet kuriame 
fronto ruože kovai pasiruošu
sius -Amerikos, karius. Be; -, to, 
kiekvina .šiaurės ‘Atlanto Sąjun 
gos valstybė paskyrė didesnes 
sumas,apsaugos, reikalams. Vo- 
kiečiai-sustiprino;-savo . apsau
gas, o prancūzai Jęrąšto apsau
gai: išleis S: stambesnes : sumas. 
Panašiai pasielgė Belgijos, Olan 
dijos ir Danijos vyriausybės.

europiečiams, •

Gen. Haig atkreipė dėmesį į 
atomo energijos kinkius. Eu
ropos valstybės turi pakanka
mai atomo ginklų sienoms gin
ti. Varšuvos
gali prasiveržti vienoje 
toje vietoje, 
žygiuos. Jas 
ginklai.

pakto valstybės 
ar ki- 

bet toli jos nenu- 
pristabdys atomo

mano, kad Arti-Gen. Haig 
muose Rytuose greičiausiai ga
li kilti karas, į kurį pamažu įsi- 
vels ir didžiosios valstybės. Jei
gu kas nors padarys nedidelę 
klaidą, tai gali sprogti pirmieji 
šūviai naujam dideliam karui. 
Visos valstybės nori taikos, bet 
Artimųjų Rytų degalai yra 
svarbus veiksnys. Jie priva
lo būti visiems laisva išveža
mi į pramonės valstybes. Jeigu 
kuriais nors sumetimais viena 
valstybė sustabdys degalų arba 
įvairių jo dirbinių pardavimą, 
tai nuskriaustos valstybės gali 
imtis ginklų savo teises ginti. 
Gen. Haig mano, kad labai svar 
bu išvengti karo Artimuose Ry- 
'tuose.

Jeigu karas prasidėtų, tai jo 
žinic’k butų 90Europos pė
stininkų, 75r; modernios Euro
pos aviacijos. Amerikičiai ne
turėtų tiek daug rūpintis dide
lėms Europos išlaidoms. Jeigu 
susirėmus europiečiai pralaimė 
tų, tai tada amerikiečiai turėtų 
žymiai daugiau išlaidu.

kaičiavo, kad kiekvienas ameri
kietis kiekvieną dieną išmeta 
po 4 svarus atmatų ir šiukšlių, 
kas. sudaro per viesas JAV 860 
miliionu svaru kasdien arba1 •'•r0 i*9v vatlas EurOP°i*- P** minjonų svarų Ka< uien arDa reijįė, tuo tarpu sovietu karo 
157 milijons tonų per metus, jėgos d«r nepuls ValK^-y Europe*. 
Visų tų atmatų surinkimas irine^- 

pavežimas kaštuoja po $4.5 bi-’ vergt, žmonės nuo vergijos yra
pttirucžf gintK

Gen. Haig gerokai apramino 
europiečių nuotaikas, patarda
mas jiems prisispausti petį dirb 
tuvėse ir lauko darbuose, kad 
padidintų visokią gamybą. Iš 
patirties jis žino, kad karei
viams reikalingi nauji ginklai, 
gera apranga ir pakankamai 
maisto. Visus šiuos dalykus tik 
tai darbas duoda.



REUMATINĖS LIGOS

Matome Jonušo '‘Sniegu mėnesienoj*

sąnarių 
Nustokime 
pasitikėti,

Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas • 

__ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. ,

Prtakaitoiua iki šimto reumatinių ligų — Lent sū 
pagrindais jų susipažinkime — lengviau' bus r.iums 

Mediciniškas raguii-uas 
dotis klinikine mediciniška la
boratorija — reikia įvairiopai 
tirti kraujas.

Dažniausios sąnarių negero
vės yra sekančios šešios. 1. Są
narį ardomoji liga (degenera
tive joint disease), kitaip dar 
vadinama osteoartroze (osteo
arthrosis). Išmokime terminus

naši panašumas" ligos J chronini 
1 sąnarįų reumatinį uždegimą.

Išvada. Mokykimės šian
dien šio to naujo artrito srityje. 
Gana mums skęsti mediciniško
je tamsybėje ir būti išnaudoja
miems visokiausių apgavikų. Jų 
perdaug randasi gydymo, srity
je. Būkime gudrus kaip žalčiai 
— tik tada mesjšvengsime viso
keriopo išnaudojimo. Daugiau 
apie tai — kitą kartą.

Pasiskaityti. Consultant Sep
tember 1977.
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tvarkytis su jomis-

Jei kuiiu*! suskausta sąna
rys jau reumathnuą-artritą 

i*oyu« tariasi turįs ir pra- 
vaistą “quo artričio”. Yra 

daug reumatinių ligų, viena nuo 
Jatde kaip naktis nuo dienos 
sUn-tingų savo eiga, simptomais 
ir gydyinu. Todėl nuo šiandien 
Istakvienas žinokime, kad pirma 
railša sužinoti kokia “artričio“ 
rūšhni negaluoji, kad galėtum 
tinkamesnį gydymą gauti.

Būtinai pamėstinos šiandien 
senoviško* tamsybės 
sunagala vintuose, 
visokiom* žolėms
sie<kim« nue rankų visokias 
varines ir kitokias apirankes, 
kak vaistu* nuo reumato. Visi 
?asikįaukime dabartinės me-; 
Bitiuo* pajėgumu — ir gydyki- 
Mė* jodytojo priežiūroje.

Tik jau tada, jei norime, ne- 
Mekfrne varines ir kitokias api- 
rajfeke*, bei gerkime visokias 
žaisle*, jei kitaip gyventi ne
galim*. Mat, įsitikinkinimą ne
lengva nugalėti — jis žmonėms 
į ke.ulus įsigeria ir visam gyve- 
šinsii palieka. Jei riekenksmin- 
Ms prietaras — tegul jis randa 
šau vietos imoguje, (jei pasta- 
rstKt naįsiverčia gyvenime, sa- 
vata* b* jo. Tik visų kenksmin 
fų prietarą visi dar šiandien ab

reiškia. Tiek lietuviškus, tiek 
amerikoniškus reumatinių ligų 
vardus atsiminkime — lengviau 
ir inteligentiškiau su amerikie
čiu gydytoju susikalbėsime su
negalavę bet kokiuo artritu.

Dar kitaip arteoartritas vadi
namas susinešiojimo — suplei- 
šėjimo sąnario liga (wear-and-

negerovės

sfrronšiko reumatinio suširgi- 
sirs. — teisinga diagnozė

Mustatom* sutekant, kurioje vie 
.taji pasireiškia, kitokiam sūse- 
kiraai šaudo jams du būdai diąg 
nežavimo: gydytojas apžiūri 
^ęchriaiškai — kliniškai, ir.pa- 
iarius N-Ray nuotrauką, tądien 
Tegfcr aprašo, kuriose dalyse yra 
hguart'uxnas. Pagal tai, ar yra 
pakitimai išorėj sąnario,* ar to-- 
kių pakitimų nesiranda — irgi 
padeda gydytojui orientuotis, 
kurio* rūšies artritas žmogų ka- 
piudją. Tik nebudingais atve
jai* ir labai aštriais reumatinės 
Mgo* apsireiškimais būtina rfau-

lių uždegimas, dažnai teniso žai vidinio sąnaro apvalkalo suer- 
dėjams išvarginant sąnarį atsi- zinimas — įdegimas. 'Mat, pa
raudąs ir dėl to “tennis elbow” dagrą (gout) sukelia pergausus 
vadinamas Vienoj alkūnės vie- kiekis kraujuje vadinamos sta
toj, dažnai prie vidinio kauliu- 'pimo rūgštieš (uric acid), sTa 
ko randasi kaulo ir raumenų rūgštis nieko bendro neturi su
(musculoskeletal) skausmai ir 
sunkumas alkūnę judinti (dys- 
funketion). Tai vietinė liga. Nes 
ti jokio' ženklo viso kūno ar chro 
niškos uždegiminės ligos.

Trečia reumatinės ligos forma 
dažniausiai apimanti jaunus 
žmones—vyrus ir moteris—yra 
chroninis uždegiminis sąnario 
susirgimas (chronic inflamato- 
ry arthropathies). Prie tokios 
reumatinės ligos rūšies priklau
so daugelis reumatinių ligos for 
mų: reumatoidinis artritas 
(rheumatoid arthritis) — sun
kiausia reumato forma tiek sa
vo eiga, tiek gydymui pasidavi
mu. Čia tik ir reikia gydytis di
delėmis ąspirinp dozėmis (iki 
tuzino tablečių. ...aspirino paroje 
imti padalinus tokį tablečių kie
kį lygiomis į šešias dalis). Tokiu 
reumatu suserga'dažniausiai jau 
bos ir pusamžės moteriškės, kiek 
rečiau vyriškiai- J Prie šio reu
mato priklauso kitokios tos li
gos pbrūšys, kaip 'stuburkaulius 
širviHnantis artritą^ ( ankylosing 
spondylitis). Iš IJĮętuvos dažnai* 
gauna amerikieciąį lietuviai p ra 
šymųspatsiųsti va^tų.nuo^spon- 
Įyįjto. Jie dar kitaįųj tą; ligą Lie
tuvoje vadina. T ąg vienas ir tas 
jžats? Yra dar kittį:tokianx .;ar' 
tritiri gim^ningo'slsąnarių > su- 
sirgimo formos: taivadinaRei-,

I t. u i-- \y »/*.

Inie) ir odos ligoję:(pso.riesi^); 
palaikantis artritas, (psoriatic 

arthritis) — tai pas jaunus vy
rus dažniausiai pasitaikančios 
sąnarių negerovės ,

Ketvirta reuma.tihės ligos for- 
raa yra sąnario vidinio apvalka
lo '{synovia vadįuąmo) uždegi
mas — synovitas (sinovitis).

siems žmonėms- ši liga eina be 
uždegimo. Tik labai retais at
vejais gali prisidėti uždegimo 
sąnaryje reiškiniai. Jau dabar 
suprasime, kad geras maistas 
(daržovės, vaisiai, baltymai) 
nuo pat mažumės žmogui yra 
pats svarbiausias dalykas, ap
saugojant sąnarius senatvei nuo 
susinešiojimo, nuo supleišėjimo 
sąnario paskiru dalių.

Iki .dabar žmonės taip, sudi- 
lina sąnarius, kad iš-jtr ;bėveik'- 
tik skutai belieka. Tada tik žmo 
gus kreipiasi pas gydytoją, ir 
prašo pagalbos nuo “artričio”, 
žinoma, kad tokia pagalba — 
vien tabletės' yra vieni niekai.' 
Kartais galima įdėti naują są- 
narinio kaulo galvutę — dirbti
ną ir specialios medžiagoszpa
gamintą. Tada pakenčiamai 
žmogus ima naudoti , sunykusį 
sąnarį. Nugaros slanksteliuose 
gaunasi papūgos snapo išaugos 
kremztinės ar kaulinės. Iš Lie-j artritis (R^ex’s. 
tu vos gaunami laiškai aprašo'^ 
ligą ir prašo vaistų. -

Antra reumatinės ligos for
ma yra minkštu sąnario daliu 
reumatizmas (soft tissue rheu
matism syndromes). Pavyz
džiais tokio .reumato gali būti 
peties sąnario tepalinės dėžulės 
(kapsulos) uždegimas, vadina
mas kapsulitu (capsulitis): Taip .PavyžŽys’ fdĘd uždegimo gali 
pat alkūnės srityje minkštų da- būti podagros :(goūt) sukeltas

šlapimu. Tai tik toks lietuviš
kas tos rūgšties pavadinimas. 
Taigi, tos šlapimo rūgšties kris
talai išsikristalizuoja sąnario 
vidiniame paviršiuje sino- 
vijoje. Tai kristalų sukeltas si- 
novijos uždegimas (crystal in
duced synoviti^). Tai šlapimo 
rūgšties kristalų sukelta .poda
gra — podagrinis sąnarių užde
gimas (sodium urate gout). ši 
liga beveik tik pusamžius ir vy
resnio amžiaus vyrus apima. 
Anglijos karaliai, kaip fotogra
fijos rodo, sirgo dažnai ta liga.

Mat, prigimta negerovė — 
neišskirimas šlapimo rūgšties iš 
kraujo su šlapimu esti pasunki
namas gausus valgio ir gėrimo. 
Turčiai senovėje ir dabar gau
siai valgo ir svaiginasi. Todėl jie 
dažniausiai - V serga podagra. 
Londone, Anglijoje vyno- fabri
ko darbininkai beveik visi ser
gą. ta ligą. Kai Hitleris bombar- 
davo.Londoną — ta liga beveik 
pranyko anglų tarpe — jie ne
turėjo kuomi persivalgyti- iš- 
ku? kad visiems lietuviams vy- 
rąrns reikia grįžti Į. sveikatas 
keliąs.apseinant be svaigalų ir 

per barzdą taukų var
vėjimo bei gausus mėsos varto
jimo^ Tada, ta liga vyrų tarpe 
imSį DjktL- r „ . . '

Yra^kita forma to vidinio są- 
nario iškloto Įiga — tai-sujahdt- 
nimąs kitokios rūšies kristalais 
(calcium pyrophosphate). Medi
cinoje ta liga--vadinama netikrą
ją podagra (pseudogout). Tai 
pagj’venusiųjų. liga. Tiįr šitoji 
nežiūri lyties': ji vienodai dažnai 
tiek vyrus, tiek moteris kamuo
ja. čia priseina- vengti gausiai 
valgyti kalėijaus turinčio mais
to (pieno ir jo gaminių).

Penkta rėuinatinėš ligos for
ma yrą; ažtrUs kraujo užkrėtimo 
artritias (septic arthritis). Daž
nai jis ės® sukeliamas triperio 
sukėlėjo", todėl vadinamas tri'' 
perimu saltariU uždegimu fge- 
nococfcal ąriferitiš)’. Mat, triįe- 
ris dar" vadinamas gonorea, nuo 

t baciloj Sukeliančios triperi va- 
:<finajndS gbriokoku.

Prisiftfeiia čia' rašantysis to
kio artrito atsitikimą Vokietijo
je, Bavarijoje, Traunsteino mies 
te būdamas žydų ligoninėj gy- 
<lyloju-. Jaunas žydas kreipėsi j 
•gydytoją dėl staigaus Vieno ke
lio sutinimo, karščio ir tame ke
lyje skausmo; Ištraukus iš kelio 
skystį ir pasiuntus laboratorijon
— gautas atsakymas: triperis. 
I’eiucilinu greitai tas sąnario 
uždegimas-ir kraujo užkrėtimas 
Buvo pagydytas. laimingasis 
ligonis^}- dabar džiaugiasi gyve
nimu Chicagoje — jis yra pa
simokęs gyvenime būti atsar. 
gesniu. Iš jo jauni, lietuviai ir
gi turėtų pasiniokytj ir save pa- 
vojun nestatyti be reikalo, nes 
ne visaife bus galima taip Jeng-. 
vai, palyginti, atsiginti nuo 
krtinos ligos —- triperio krau
jo užkrėtiTno.

-Šešta reumatinius sąnarių ne- 
gennmrs primenant} negerovė 
yrū krnūjpgysjjų ir elašfinių au- 
dinių skaidulių liga (collagen
— vaseofur disease). Jci pa
klauso vilkligė (lupus erythe. 
matOsiw). Inje ligoje ypatinga; 
veido odoje rastis, Bet po visą 
Kūną būti išsiplėtus (tada ji va
dinasi ^-sfemic luptis oryfhe- 
mnfcmsT. Toje ligoje ypatingai 
ėsti pa.^nariai- Tada gau

Agr. Adelės Duoblienės sveiko 
maisto receptas

POMIDORŲ PARUOŠIMAS 
ATSARGAI

Pomidorai yra turtingi vita
minais ir mineralais. Ypač, jei 
patys auginame. Vitaminas A 
ne visuose pomidoruose yra 
vierfodai gausus. Tas priklau
so nuo^ auginimo sąlygų, būdo, 
metodo, oro, žemės derlingu
mo, temperatūros ir t. t

Pomidorai gerai išsilaiko nuo 
10-14 dienų temperatūroje nuo 
60-90 laipsnių F., jei jie nuo 
augalo šakelių yra nuimti pri
brendę, bet nepernokę. Vitami
nas C aukščiausiame laipsnyje 
vaisiuose vra tik. nokstant sau- 
lėje. ; .

Pomidorų atsargos paruoši
mas komerciniam tikslui yra 
.iaa(fingesnis'7už namų ^aunj^nū^ 
tjro, kad1 jie naudoji trumpės- 
ij kaitinimo laiką if, prieš už; 
darvma- dežūčiu ir fbonkų, iš
traukia specialiu’-prietaisu, va
dinamu vacutim orą- •«-•** h

Mūsų, naminis pomidorų aP 
sargos paruošimo būdas yra 
mažiau vertingas tuo, kad ilgai 
viriname ir nugariname iki tin- 
,.<amo tiršfumo. Po to stikluose 
užvekuojame.

Lengvesnis ' ir naudingesnis 
jūdas yra toks.

Švarių, nuplikytų pomidorų 
žievelę nulupti. Supiaustyti ir 
juos kaitinti iki išleis sultis. Nū- 
košti į karštas,- švarias tamsias 
vyno bonkaš-. Užkimšti virin- 

’taiš kamščiais, ir užparafinuoti. 
Fifščius ’ pertrinti per sietuką. 
atslčirimui sėklučių. Užvirinti. 
Atvėsus, sudėti Į vandens šaldy
mo indelius ir užšaldyti. Juos 
išėnfus į- plastikinius, maišelius 
sudėjus laikyti ledinėje (free- 
zeryje).

Pomidorų sultis naudoti ne 
tik gėrimui, bet barščių, kopūs
tų, daržovių sriubų, padažų prie 
mėsos bei žuvies ir silkių gami
nimui. Brangintinas natūros 
vanduo, esantys mineralai Hr 
druskos bei vitaminai, kurie yra 
karščiui atsparūs.

Ilgą virinimą pakejLimąs šal
dymų yra naudingesnis vispu
siškai.

Vieno vidutinio pomidoro vi
taminų ir mineralų kiekis:

Vitamin A 1000 Intern. Unit, 
Vitamin B: Thiamin 75 micro- 
grams,Riljoflavin 60 micogranis.. 
Niacin .6 milligrams, Pyrido
xine 60 micrograms, Pantothe
nic acid 110 micrograms, Biotin 
1 micrograms, Inositol 46 jnili- 
grams, Folic acid 12-14 micro
trams, Vitamin C 13-30 milli
grams, Calcium 11 milligrams-, 
Iron 6 milligrams, Phosphorus 
27 milligrams, Sodium 3 milli
grams, Copper .06 milligrams, 
Cobalt 10 micrograhis, Fluorine 
'3-5 micrograms. >

N. B- Pomidorus sriuboms ga
lima vekuoti ir nenulųptus.

Daviniai iš: Die Health Buil
der. J. I. Rodale. , r ’

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas

(Tęsinys) - ’ '

Prasidėjus Kongreso investigacijai ALTo buvo pa
siūlytas planas, tačiau Komiteto darbų praktikoje ne vis
kas ėjo techniškai mums pageidaujama prasme.

Vos pradėjus Baltijos kraštų užgrobimą aiškinti, bu
vo papildyta Kangreso rezoliucija, išplečianti Komiteto 
kompetenciją į kitas tautas ir tuo pačiu Baltijos kraštų 
reikalų aiškinimas viešuose posėdžiuose sumažėjo, nors 
dokumentacija ir liudytojų parodymai buvo priimti, 
kaip iki šiol daroma.

Taip pat Komiteto buvimas Europoje, Vokietijoje, 
nedavė mūsų bylai to, kas buvo žadėta ir mūsų bylai bu
vo paruošta. Lietuvių buvo paklausta vos pora asmenų 
ir tai paskubomis. Be to, Komiteto atsisakymas klausi
nėti vokiečių tautybės liudytojus, padarė nemažą spra
gą byloje ir sukėlė mūsiškių tarpe abejonių dėl pilno me
džiagos panaudojimo bolševikų agresijai nušviesti. Vo
kietijoje buvo svarbių liudytojų vokiečių, grįžusių iš Lie
tuvos po antrosios okupacijos. Dėl tos priežasties tęko 
nustoti labai svarbaus liudytojo, grįžusio iš Sibiro kon
centracijos stovyklos, paskutiniojo Vokietijos pasiunti
nio Dr Zechlin, prie kurio ėjo visos slaptos derybos tarp 
Hitlerio-Stalino aneksuoti Lietuvą. Jis.tą galėjo vieša
me posėdyje paliudyti.

Yra mums didelis palengvinimas ir laimėjimas, kad 
bylon jungiami raštiški liudytojų parodymai, ir dokumen 
tai, bet taip’pat labai svarbu efekto ir spaudos dėliai liu
dytojų viešas klausinėjimas^

Dėl kitų neigiamų reiškinių tektų pasisakyti, mano 
manymu, šioje byloje tūrėtų jausti moralinę prievolę liu
dyti kiekvienas pergyvenęs ir matęs'bolševikų nusikalti
mus,, atidengti pasauliui tą baisybę, ko laisvi žmonės ne
gali suprasti, neįšivaizdupją .to baisaus melu ir teroru 
paremto rėžinio. Visi tą pergyvenę pąvieniši kalbant su
tinka, bet bolševizmo baimė ar. kiti-mątyvai, ar pasyvu- 
mas'Lietuvos reikalams.,zdaugelį sulaiko^atlikti tą prie
volę. Yra net žinomų mūsų teikėjų,’ turėjusių7 atsakingas 
pareigas. Lietaivoje,', taip, pat yi^dmerię^ve&ėjų, tiesio-

aplikybių dėHai? i^igelbėj^ių^h^ji^^į^įsako liudyti, 
prašo jų neliesti; Iš. paskiri^ vietotių’-apiė tokius yra išti
na eilė raštiškų'prari^^it^- .nf-frai.
:Daromaikifcrgrupe.Jairieni:viendnų^ąrgtnkin budu 
teko arčiau bendradarbiauti su okupantais; knrie iš savo 
paffftiės ir Jį nors ragi-

dami ?dasgiatuF'pą^tttimft^iesaĖjausmo 
pavei^aiWoje bolše- 
vikų.;melą?ir-kląstą.<;, ’

Didėlis' ’■ąpsuhkihimas^tai pakankamo j personalo, 
ypač vertėjų1 fjrūk^nife i?fisS^ymas. Ypač daug liu
dytojų ir labai svarbių, kuriuos.reikėtų asmeniškai pak
lausti, .parodyti Jų;.prįsimmj^ų^^į^^ąqją,' nes pra
ėjus 14 metų’ nuo --įvykių/ savaime .aiškiu .daug užmiršta 
ir dėl.tų priežasčilf-isimėciusiųBūdyto jų nėra galimybės 
parodymų surašyti. Daug svarbių asmenų per tą laiką 
yra įnirusių. . . :

t Bylos eigoje buvo nesusipratimų tarpe lietuvių pas
kirų asmenų ir su kąi kuriais lietūvių insfitiicijų vado
vais, bet juos tenka laikyti nereikšmingo .pobūdžio ir 
bendroje plotinėje darbą reikia skaityti einant sėkmin
gai ir visai’ palankiai Lietuvoj reikalui, ką reikia skai- 
tyn vienu didžiausiu konkrečiu laimėjimu Lietuvos lais- . 
vinimo kely. , ; ” •

Jau šiandien visai objektingai .galima . patvirtinti, 
jei nebūtų? paėmusių savo rankas tos akcijos ALT, vargu 
kas kitas iš lietuvių organizacijų arba esamų atstovybių 
tą galėtų atlikti. . ' ' • '

Pasitaikius tokioms nepalankioms aplikybėms pa
čiame Kongresiniame'Komitete ar. kur kitur, visada ak
tingai ir su, pijnu susirūpinimu jas pašalindavo ALTo vei 
kėjai Dr. P. Grigaitis, AL-Kižytė ir L. šimutis, kurie be 
jokių-.-pane*girikų, iš_tikrųjų7 i tą reikšmingą darbą Lie
tuvai, įdėjo daug savo energijos, pastangų ir sielos.

Bendroje išvadoje, man kaip tiesioginiai stovinčiam 
prie visų parengiamųjų darbų, įteikiamų Kongresiniam 
Komitetui, tenka pareikšti nuomonę, -kad ALT pradėju
si tokį svarbų darbą, turėtų rūpintis ir išnaudoti visas ga 
limybes, kad byla būtų.išsemiamai visais klausimais kong 
resinio komiteto baigta, taip kaip įpareigoja pati rezo
liucija ir toliaū turėtų būti dedamos pastangos komiteto 
investigacinį darbą pratęsti naujame kongrese tinkamai 
ir planingai jį pabaigti, nes dar ne viskas padaryta.

> VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
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Z^JAS A.SARKUS, PHD. ,

Axad via uciucir uarusr.
£ Revoliucionieriui Markui Rudd <gė dvipatystės bei daugpatystės 
g įdavus policijai bei teismui,] įstatymui. Tam nenuoramai ir 

igel» prisimena amerikoniš- ‘ trukšmadariui daugiausia yra 
bri TV revoliucijas ir klau-; pagelbėję pacifistai ir pirmoji 

ąią, kur yra dabar tie išgarsinti i žmona. Jis parašė keletą knyge
lių ir veltėdžiams bei dykaduo-c-/ ______  __

4 Visą! he reikalo M. Rudd taip niams vadovėlį “Steal this Bo- 
Hgai slapstėsi, nes patys garsie- ok.” Jis sakosi esąs senojo sti- 
yi revoliucionieriai — Chicagos liaus komunistas.
$eptintukąs—nebuvo nuteisti už1 RENNIE DAVIS 1962 m. 
ĮaVo veiksmus, o tik už teismo drauge su kitais paraše Studęn- 

‘ts for a Democratic Society 
(SDS) manifestą, žinomą Port 
Huron pareiškimo vardu, q vė
liau Port Villa pareiškimą — 
kvieslį į 1968 m. naujosios kai
rės demonstracijas Chicagoje. 
Buvo nuvykęs Indijon ir ten ta 
po žynio Marharaj-ji klusniu 
tarnu.

TOM HAYDEN vra vienas iš r J ’ v “laimingiausių, gavęs žmoną, pa
sižymėjusią priešamerikine veik 
la artistę Jane Fondą ir dabar 
klusniai eina namų šeimininkės 
pareigas- Jis taip pat nesėkmin
gai bandė patekti į JAV kong-

$eptintukąs—nebuvo nuteisti už1- 
r‘ ‘ • ■
geidimą. Vienas g to Septintu
ko — Jerry Rubin taip pareiš-

? — Mes buvome kalti kaip vel- 
■nįąi. Kalti,.kuo buvome kaltina- 
^il Mės norėjome, suirutės, mes 
ją planavom ištisus metus ir bu
vome kaiti vykdymu. Mes sta
tėme miestui reikalavimus ir no 
rijome,-kad jų nepriimtų. Tai' 
mes darėme tikėdamiesti reakci į 
^s, kad galėtume parodyti pa- 
šouliui policinę valstybę.
//Riibin savo karjerą pradėjo 

• Cincinnati Post laikraštyje. No
kdamas atkreipti į save dėme-

kvd tėvus’. Su David Dellinger, 
Ąbot Hoffman ir Remmard Da
vis įsteigė Youth International 
fYibpiet) partiją, buvo nubaus 
įi "^rĮeįigmią';;ši^)ų tikslu 
kriti-riaušes, Bet bausmė dovano 

bafear' yra duomenų rinkimo 
-kdresixmdfehtu, parašė knygą

į ABBIE HOFFMAN pasižymė 
jp 1968 m- Chicagoje, bet 
ųr -bsmk . su žemė”
i?entagohą. Bet. ne už tai jis tu-

iTtegtį'. į Kanadą. 1974 m. 
Uoffįaanas buvo sulaikytas už 
parda-V^^ ^licijos agentui 
^5^),C00 yertės heroino. Dabar 
redaguoja Crawdaddy žurnalą. 
-Norit . neišsiskyręs į šų pirmąja 
žmona, vedė antrąją ir nusižen-

Perkūno Siena nepriklausomybės taikais Kaune

M. MAŽVYDO LAIŠKAI
(Tęsinys)

Po kelerių metų, jis apie 
tai pats rašė hercogui santūriai . 
ir glaustai: “Ambrozijos Laute- 
ršternas, šviesaus atminimo Ra • 
gan f s- bažnyčios klebonas, po,

, maišiais metais čia atvykęs, ne- 
1 galėdamas nusipirkti sėklos, po 
didelių maldavimų gavau jos- pa 
sisko.inti iš mūsų Ragainės pi- 

Tačiau... atgavau vos ket 
s dali sėklos ir tokiu-būdu 

iš viso dar'.o neturėjau jokios 
naudos. Toliau, antraisiais me- 

— o t .da buvo 1: bui bran- 
javai — Įsigijau sėklos sa- 
r’i.i'gais... Bet ir antraisiais 
..s blogai užderėjo, mat, dėl 
t s sausi os viskas, ką pasė- 
•išdegė, ir tuo būdu žuvo 

sėkla, darbas ir įdėtos lėšos. Pa
galiau, susipirkęs sėklą, ir tre'ią 
vasalą, kai dar brangiau kašta- 
\o javai, pasėjau. Bet naudą ir

imano menkas turtas, šelpiau jos 
įbrolius ir likusias seseris būti-;jje 
nais reikmenimis, iki šiol jais|tj. 
rūpinausi bei daviau jiems, kiek 
turėjau ir kiek galėjau”.

Taigi Mažvydas susitaikė su 
savo mirties paliko vargti aklą Į “dangiškojo tėvo valia”. Nei tit- 
žmoną-su penkiomis dukterimis rae> nei kituose laiškuose negir- 
ir keturiais sūnumis. Ilgainiui, dime jokios tragiškos gaidos dėl 
po sunkių vargų ir nelaimių, ją to. Matyt, stoiškai priėmė savo 
pakirto maras, pasigailėjęs tri-|da-'-ą. Savo vaikų neturėjo. Su 

1 jų sūnų ir tiek pat dukterų. Kiek j • mena Eenigna, atrodo, sugyve 
vargų turėjo pakelti ir nelaimių no gerai. Rūpinosi jos ateitimi, 

j iškentėti tie našlaičiai su sese- Stengėsi p:;statyd-nti jai namus 
Į rimis, netekę tėvų ir paskutiniu ‘r gauti sklypą žemės kad, ko 

gero likusi našle, neturėtų var-. šiais, trečiaisiais metais gavau 
go. Žmonos seserį išleido už sa- ■ panašią, kaip ir anksčiau.” , 
vo draugo ir literatūrinio bend
radarbio Augustino Jomanto,
Kraupiškio kunigo, vėliau^ po j tis, kad žemė toli nuo Ragainės, 
Mažvydo mirties, užėmusio jo 
vietą Ragainėje.

Rūpinimasis tokia didele šei
ma labai apsunkino Mažvydo gy 
venimą. Daug laiko ir energijos 
reikėjo skirti ūkiui, materiali-

[amžiaus metu gyvendami iš šal- 
i to gailestingumo, dievui gesiau 
i yra žinoma. Paskui dangiškojo 
tėvo valia, garbingajam vyrui 
Jurgiui Reichui (Tilžės klebonui 
— J. L.) skatinant ir patariant, 
paėmiau žmona vyresniąją tos 
našlės dukterį: drauge su žmo-

vadus ir suklaidintus narius, rei 
kia nepamiršti; kad prie SDS įs jKia nepamirsu, Kdapneo^ ^Įnėms sąlygoms pagerinti paja- 
teigimo ir propagavimo prisidėjo I ’^didinti. Nenuostabu

gūs

uiii. 
ja i

Svarbiausia nesėkmių priežas

nederlinga ir nįmanoma jon 
vežti mėšlo.

(Bus daugiau)

nu-

ž- .-c',’. Tvaria nam»<rav ires^- Rinkiminėje propagandoje STOK ELY CARMICHAEL, vie laikome nesikišimu į jų vidaus
jis skelbė kai kurias koncerya- 
ty vias idėjas ir pataikavo balsuo 
tojams, bet žmonės matė tik var 
ną karvelio plunsnomis. Po rin
kiminės propagandos vėl liko ra 
dikaliu ir skelbia savo žmonos 
idėjas.

HUEY NEWTON, buvęs 
Juodųjų Panterų partijos gy
nybos ministeris, dabar gyve
na Kuboje. Porevoliuciniame lai 
kotarpyje bandė tapti Oakland 
miesto meru, bet rinkimus vis 
pralaimėdavo. Jo elgesys visai 
nesiderino su skelbiamomis idė 
jomis. Turi teisme dvi bylas: už 
policininko ir už siuvėjo sumu
šimą. Taip pat jis yra įtariamas 
17-metės mergaitės nužudymo 
kvotoje.

- f 334 '-n tanMplu Ir

PAMARĮ /
aprašo Pamarį senus . 1# 

vietcvardživ sąrašas. Knygos

A. i

X^^-NAUjrENOS
17t» Bo. Halsted St, Chicago, DL 60608

Uėjiuri IjFšįmttdosir galima gauti knygų rinkoje

Dr/ KaZio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastai- 
gaz daryti įtakos j krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

-V--. •'* ■’5 i. į '• -

Knygos bu* išsiųstos, jei II .50 čekis arba Money Orderis 
y *' ; bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
So. Halsted SL, Chicago, HL 80608

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:,
• L J, Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veiki®. 156 psk
'. t. minkšti viršeliai____________ .$2.50
; 2. j. Augustaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT-
• SDilNIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai_________ i_ $1.50
į 3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai_$2.00f

4. Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 
į minkšti viršeliai, 52 psl.___ ________________ ____ $1.00

1733 So Halrted Street, Chicago, Illinois 80608

A

"I Jati tart* laika® atspavadifit* Ir galima ginti knygų rinkoje 

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
- Alekao ABrėaė knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1969) metų 

ChtaSM Nriūrių. gyvenimų ir Ją attiktus dirbus 684 pal. Kalni 
|KL l&tido Amerikos lietuvių Lrtorijoa Draugija.

*------- - ““—I-** - cNcafon atnfiavęs lietuvi*, pirmo*
šaipo* draugijos, statytos brf- 

vlao buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 

aocalllstirrių. Laisvamaniškų ir 
mokyklos, skaityklos, ban-

. NariatiajĮ H* kay** Iricrti, pralotai paralytl čeki arba Komy

vardu ir pašiurti:
iTti $•, HAbtad SC, Chicago, BL 60608

reikalus atrodo dabartiniu Cham 
berleino bučkiu Hitleriui į užpa
kalį. Jermes esame tikrojo demo 
kratiškumo jėga pasaulyje, tu
rėtume įsipareigoti panaikinti 
diktatūrinį sovietišką: režimą. -

Cleavėr pabėgo į Kubą 1968 
m., bet ilgiausiai gyveno Alžyre. 
Amerikorr grįžo 1975 m--pabai
goje,’ paleistas iki teismo-$100,- 
000 užstatu.^

‘ Anksčiau daugelis Amerikos 
universitetų -jį kviesdavo pas
kaitoms’, tačiau dabar vengia ir . 
sutinka kairiųjų studntų; orga
nizuotą opoziciją. Jam pagal
bą atėjo Philadelphijos' milijo
nierius Arthur DeMo'ss, steigė
jas National Liberty Corp, ir ak 
tyvus dalyvis prieškomunistinė- 
jie veikloje bei organizacijose.

Kathleen; ir Eldridge Cleaver 
taip pat DeMošs ir jų artimieji 
San Francisco mieste įstrigę bal 
tųjų ir juodųjų prieškomunisti- 
nę organizaciją “Eldridge Clea
ver Criišades”. Iki šiol su pas
kaitomis aplankyta virs 30 uni
versitetų bei kolegijų ir virš 20 
bažnyčių bei bažnytinių organi
zacijų. Kalthdeen apsikrikštijo 
1976 m ir pareiškė:

’— Aš nenoriu, kad mano-vai
kai būtų klaidinami barzdoti mo

nas radikaliausių juodosios jė
gos advokatų ir Panterų minis
teris pirmininkas, dabar gyve
na vakarų’Afrikos Gvinėjos vals 
tybėje ir svajoja suvienyti visus 
juoduosius afrikiečius tikslu iš] 
laisvinti juoduosius brolius va-' 
karų pasaulyje. Juodiesiems jis 
perša komunistinę sistemą. Nors 
jis vadovauja Visų Afrikiečių 
Revoliucinei Partijai, Bet jo ma 
žai kas klauso. Klausė ir iki nuo 
bodumo kartojo jo pasakytus žo 
džius-tik kai kurie Amtrikos 
žurnalistai pasimetimo ir nar
komanijos laikotarpyje.

ELDRIDGE CLEAVER, buvęs 
Panterų informacijos ministeris, 
turėjo ir tebeturi neišspręstų 
teismuose bylų. Dėl jų jis buvo 
pabėgęs į užsienį, lankėsi bei 
gyvno veik visuose komunisti
niuose kraštuose Kadaise norė
jęs paklupdyti .Ameriką,- nežiū
rint gręsiančio kalėjimo, jon 
grįžo ir pareiškė:

— Po savo kelionių ir stebė
jimo iš arti komunistinių kraš
tų, pamatęs ko tikrumoje Sovie 
tų Sąjunga ir Kinija siekia, aš 
manau' kad Amerika savo gink 
luotą galybe turi pirmauti, to
dėl turime savo karines jėgas 
stiprinti, o ne jas silpninti- Vie
ton palaikyti detentę su So v. Są kytojų,.kurie yra priešingi ma- 
junga,. aš manau turėtume prie no įsitikinimams-
ringai .elgtis' su tuo režimu. Da- Kalbant apie' ŠDS bei kitas 
lykai, kuriuose mes skelbiame ir organizacijas ir jų paklydusius

DR® ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ] DOMI U S GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAJYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. — MINTYS IR DARBAI, 250 psL, Itečlančiu/lOOS 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir auąi- 
rūpinlmą. _________________________________

Dr. A. J. Gussan — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grotu.
Kietais virbeliais, vietoje $4.00 dabar tik 
Minkštais viržellaia tik -- .

Dr. A. J. Gussan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS.
Kelionės po Europą įspūdžiaL Dabar tik 

LAST YEAR 28SO SCHOOL-1 
AGB CHILDREN BBTWMH) 
THE AGSS OF5 AN0J4>i 
WERE WLL1D BY MOTOR> 
VEHICLES IN TH® UL' 
CHARLES M- MAYES/. 
PRESIDENT OS THE CHICAGO 
motor club, asks driyrs 
TO Be ESPECIALLY alert 
POR CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL IS IN SESSION

$*jo

|1M
$2.t»

1100
Galima taip pat užsltskytl paltu, atalunfvt lek| arba money orderį pHe 

nurodyto* kainos pridedant 50< poraluntbno Slaldoma.

A’ y x XJ XI VZ U»J
1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, DLL. 10608

Centrinė Žinių Agentūra — ČIA. 
Iš organizacijos buvo parenka
mi JAV atstovai į tarptautinę 
jaunimo konferenciją Htlsinky- 
je bei kitus suvažiavimus. Be- 
vaidindami jie atsidūrė komunis 
tų įtakoje ir tapo jų tarnąis.

■Panašiai atsitiko su jcąik-crias 
mūsų bendradarbiautojais ir til 
tų statytojais. x . ? - -
na iš savo išteklių, kiek leido mes per trejus metus:

CHICAGO. — Tyrimais 
statyti, kad apie 200 Cook 
skrities Ligoninių ir Sveikatos

nu-
moms padidinti. Nenuostabu, 
kad laiškuose nuolat ir nuolat 
kalbama apie skurdą, susku=4 
mus, nesėkmes. j nautojų gauna ir Welfare če-

Jau 1550 m. Mažvydas krei-jkius. Paskelbta studija parodė, 
piasi į hercogą, kad duotų ki- kad ir Illinois \ iešosios šalpos 
toje vietoje pievą, nes Ragai-1 departamento kiti 200 tarnau- 
■nės viršininkas įrengė didžiu- tojų gaudavo welfare, bet da
lį'tvenkinį, ir parapijos pieva bar nebegauna. Pranešėjas tik- 

• buvo apsemta. O 1551 m. taip tino, kad visi įta.rti suktai pasi- 
aprašė savo ūkininkavimo nesėk’naudoję labdara bus perduoti 

“...pir- teisingumo įstaigoms.

Taupykite

sąskaitos

1800 So. Hoisted St Chicago, III. 60608

I — NAUliiNOS, CHICAGO i, ill,— Tuesday, September 27, 1977

DIDELES ATSARGAS
Tek 421-3070

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI 
įstrigta 1923 metai*.

įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

fpasmu® 
b

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

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

minkšti viršeliai______________________________ i„.__ -------------- $1.50

3JL Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI, >t
296 psL, minkšti viršeliai  -------------------_1— --------- - ------—-$5.0(į

4. A. Pakalniškis, ŽEMAIČLYI, ETNOGRAFIJA.’ _ **
166 psL, minkšti viršeliai_ __ J—..—__ $4.00

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriuj.
Knygas galimą gauti Naujienose arba pasiunSant čekj arba Money 

orderį tokiu antrašu: b

NAUJIENOS '
-.1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60508 ’

Pas muz taupomi jūsų pinigai at
iteks 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
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Pinigu* reikia liūsti pašte Mpn* 
Orderiu kartu su užsakymu

“Limburgo provincija, kaip ir daugelis kraštų, ruo
šiasi paminėti tarybų šalies 60-mcčia sukaktį. Lapk
ričio mėnesį čia įvyks Tarybų Sąjungos dienos. Lie
tuvoje jau lankėsi jauni, o grupe iš Limburgo: kata
likai, socialistai, komunistai, tarnautojai ir studen
tai. Jie susipažino su respublikos pasiekimais, jauni
mo gyvenimu, lankėsi Vilniaus universitete. L. Ras- 
kėno viešnagei draugija “Belgija — TSRS” teikė taip 
pat nemažos reikšmės svečias — iš profesijos meno- - 
tyrininkas — lankėsi Vilniuje ir Trakuose, apžiūri
nėjo daug parodų, liaudies meno ekspozicijas Vii- į 
niaus senamiestyje, susipažino su dailininkais; Ta
čiau ypatingus įspūdžius sukėlė ši respublikinė moks 
leivių dainų ir šokių švente. L. Raskėną sužavėjo jos 
renginiai. Tokių spalvų drabužių, šokių raštų tur-| 
tingumo jis nesitikėjo. Tai kilimas, gyvas kilimas, 
ryškiaspalvis, žėrintis, judantis — sakė jis savo in
terviu per radiją. Bet visų labiausiai L. Raskėną 
nustebino tai, kiek dėmesio ir lėšų skiria vyriausybė I 
šioms Šventėms”. Gimtasis kraštas, 1977 m. liepos 141 
d., 5 psL), -

ELZBIETA KARDELIENĖ šelių sodyboje, bet protarpiais 
visgi buvo ir šviesesnių, kurios 
teikė vasarotojams džiaugsmą, 
susižavėjimą ir įmalonumą.

Pirmoji mano džiaugsminga 
diena, buvo liepos 27-oji įiaį 

(vyko .... ■...,
Metinė lietuvių susiartinimo 

šventė.
Per pačius didžiausius kars

čius, visą savaitę sodyboje vyko 
dideli pasiruošimai. Vežė, ne
šė, statė stalus, kėdes, suolus. Iš 
lentų būdavo j o kioskus, būdas. 
Rožių sodnas paverstas į mil
žinišką valgomąją salę, garažai 
— į maisto krautuves. Visą sa
vaitę seselės šeimininkės kepė 
TUginę duoną ir -pyragus, bitutės 
atidavė visą savo medutį 
supilstytas. į bonkutes.

Vienuolyno fronto duryse pa
statytas altorius. Zakrastijonės 
s^ięd^. ^Tąį^ti^a, Apolonija, 

'jį'gėlėmis, juosto
mis, žvakėmis ir vėliavomis. 
Aįtįįbk pristatyta tūkstančiai 
kėdžių. 5
'-'Ts vakaro palijo ir sekmadie- 
nis^iŠūVo labai gražus ir neper- 
kąrštas. Visais keliais vedan- 

j vienuolyną pradėjo su- 
vaziuoti mašinos. Jų buvo pri- 

! nušie- 
- .. ^.ainrntos pisvęs ir nminto vasaro-
zę galėtų pasakoti apie didelę kultūrinę pąz^igą Įr|Albtaą,; raminausi, kad nesu koplyčioje per gedulingas šv. jįus laukaf * ' P
“ryškiaspalvius ir žėrinčius kilimus”. Nei Raskęnas, neiįM^^a, bet tarp ^yųjų ir gerų- Mišias j'ie abudu smu&u ir yar-. 
Tamašauskienė Šios, apgaulės nesuprato. Jie tiki ok-upan H-urie padėjo mąn lengviau gonais i^il^ė Adagio^ CanĮabile 
ta žodžiu. Jie tapo sovietines propagandos įrankiais, kg* ' t ■ " ' (ras, vargonuojant sesėletmuzi-

... .....

gojo, gedulingas misų giesmes, 
ė P0 wotoH . —

_ Įėję seseles paruošė skanias vai ------------------------------------------ ---------- . - J 
jaiit vaikščioti parko alėjomis, šes visiems laidotuvėse dalyva-

Nei Raskėnas, nei Tamašauskienė nežino, iš kur 
gauna tiek daug lėšų šokių šventėms ir įvairių raštų pa
rodoms organizuoti. Lietuvoje labai trumpai jie-buvo, kad 
galėtų išsikalbėti su žinančiais žmonėmis. Kai Belgijos 
lietuviai nuvažiuoja į Vilnių kelioms dienoms arba kai 
jie nuvežami- į Trakus kelioms valandoms, tai jie neturi 
laiko ne tik su vietos gyventojais išsikalbėti, bet palydo- 

vasarą buvo atvykusi Į Vilnių Lietuvos pažinti. Jai kar- vaį jų iš akių neišleidžia, Jeigu kuris susitinka vietos gy- 
tu su kitais Belgijos gyventojais lietuviais teko atvykti ventoją ir bando su juo užvesti pokalbį, tai palydovas ar 
mokinių suruoštą šokių ir dainų šventę Vilniuje. Ta šven, palydovė tuojau jam primena, kad nesitrauktų iš grupės 
tė r buvo tokia įspūdinga, kad ji niekad josios šukei- įr nepraleistų kurio nors “svarbaus dalyko”. 0 kalbėti su 
tų vaizdų neužmiršianti. Taip bent ji pasakoja Gimtinio užsieniečiu drįsusiam vyrui ąr moteriškei pagrasina, kad 
krašto redakcijai pasiųsta korespondencija. f nesileistų į jokias kalbas su atvažiavusiais svečiais. “Vą

NAUJIENŲ rastinė Atdara kasdien. išskyrai aekniadienins,
9 vaL ryto iki 5 vaL va kam, šeštadieniais — iki 12 v»J

“Didelis užsieniečių susidomėjimas...”
Olga Tamašauskienė, gyvenanti Belgijoje, Limbur

go kasyklų apylinkėje, kartu su Liudu Raskėnu praeitą

nesileistų į jokias kalbas su atvažiavusiais svečiais. “Ta-
Iš visko matyti, kad komunistinė agitacija, ypač Lim rybinėje” Lietuvoje gyvenantieji mūsų broliai ir eses jau 

i sutvarkyta. Lietuvio zm0> k« tokla pastaba reiškia- S;
Atvažiavusiems Belgijos lietuviams daug ką aiškL 

I na, bet -nepasako, iš kur imamos lėšos parodoms ir ša
kiams. Tai yra pati paprasčiausio ji kombinacija: atima

burgo apylinkėje, yra labai gerai
angliakasio vaikas Liudas Raskėnas pajėgė suorganizuo-; 
ti draugiją, kuri susižinojo, su gen. Prano Petronio va
dovaujama “Tėviškės” draugija. Raskėnas su juo susira-. 
šė, o šis jau ■ _ . .
Belgijos lietuviai turėjo progos nuvykti į Trakus ir pa
matyti gerokai atremontuotą Trakų pilį. Jie galėjo pap
laukioti Galvės ežero vandenimis.

1' Šimaitį, prof. Antanų Kučą ir 
toliau, -atskirame name gyve- 

viską sutvarkė kelionei j Vilnių. Iš Vilniaus * vergais paverstų Krašto gyventojų ir venau leidžia pi-Į

šios vasaros atostogos nebuvo

kaip pernai švenčiant trijų se
selių sidabrinę šventę.

■ Visi liūdėjome gayę žinią iš 
Čikagos, kad mirė vyriausias 
seselės Margaritos tėvelis Jonas 
Bareika. Ir nors buvo numaty-

i vienuolyno kapuose, buvo pa
laidotas labai iškilmingai — šv. 
Kazimiero kapinėse Čikagoje. 
Tą pačią dieną ir valandą, vie
nuolyno koplyčioje, b,uvo ątna-

f- 7 “■ - / - - - - - - * į - 1 = - . - _ -s JL.

šaująmos cęlebruofos šy- Mišios.
už a, a. Joną Bureikos vėlę^ gie
dant seselių, Chorui gedulingas 
mišias. . : ..

Ir šiemet kaip ir pernai NPM šios vasaros atostogos nebuvo 
kongregacijos vadovei seseriai tokios sėkmingos ir linksmos 
Margaritai Bareikaitei- atvyku
siai su reikalais Montrealin, bu
vau jos meistriškai vairuoja
ma mašina atvežta,į Putnamą, 
C on., įt turėjau laimingą ga
limybę paątostogauti vienuoly
no rezidencijoje Raudondvariu ta, kad jis bus palaidotas čia 
pavadintame vasarnamyje.

Džiugu buvo susitikti jau per
nai pažintas ir žiemomis čia gy
venančius: dvaro vadovę seserį 
Ritą Trimakienę, čikagietę Ele
ną Abelkienę, teisininką Mykolą 

c * - ' *- r- ». M

nigus Vilniaus parodoms.ir Trakų kavinei statyti. Lietu- 
! vos gyventojo — žemės .ūkio, dirbtuvėlės darbininko ne
išleidžia iš Lietuvos. Tuo tarpų to lietuvio uždirbtais pi
nigais, jis padeda Raskėnams. organizuoti “Belgijos — 

Šiuo atveju įdomiausia, kad Raskėnas Belgijoje yra /psRS” draugijas, padeda jiems atvykti i pavergtą kraš- 
subrganizavęs draugiją, kuri, vądinasi, “Ęelgija-TSRS . parodo specialiai parinktas vietas, kąd= vėliau, jis ga- 

Tarybų Socialistinių, Respųb- pasakoti apie “didelius laimejįin'^” žęm^ ūkyįę^ 
likų Sąjungą” Raskėną vadovaujama' organizacija . jau pramonėje ir kultūroje. Bet tų laimėjimų atvykusienis, 
nesivadina — Belgijos Tarybų Lietuvos sąjunga. Ji jau;3eigjj0S lietuviams , jie neparodė. JJie parodė tiktai špe- 
vadinasi’tiesiai “Belgija-—- Tarybų Sąjunga”. Maskvoje<cialiai užsieniečiams suruoštas'parodas, kad nieko toliau 

savo nosies nematantieji Belgijos “menotyrininkai” grį-

Tai reiškia — “Belgija y

nančias, katalikiškojo pasaulio
didžiąsias veikėjas: Magdaleną Kiek vėliau, staiga širdies prie 
GaldAienę, Magdaleną Avietė puoliu, mirė vienuolyno gera-

Idaris, Putnamo apyĮįįd&je gy- 
'venęs, Lietuvos valstybinės ope-' 
ros ^orkestrantas — fagotistas 
Kazimieras Baltramiejūnas. Jis 
buvo palaidotas čia pat -Vienuo
lyno kapinėse. Ą-laidbtuvės-bu- 
vo atvykę iš Hartfordo L.'V.' o^

nutarta pavesti Petroniu! vadovauti “Rodinos” lietu
viškam skyriui, bet iš Belgijos atvažiuojantiems lietu
viams iš viso Lietuvos jau nereikia minėti. Raskėnas ži
no, kad rusai prisijungė Lietuvą, todėl nėra jokio reika
lo Lietuvos vardo minėti Jis paminėjo tiktai “didžiąją tė 
vyne”, o “didžiojoje” “mažąją” surasti jam nebus taip jau 
sunku. Iš šalies žiūrint, ir nežinant, kad šią draugiją įs
teigė lietuvių angliakasių vaikai, galėtų susidaryti Įspū
dis, kad draugija liečia visą Belgiją, ir kad pati Belgija 
jau yra dalis TSRS. Tuo tarpu Belgiją dar nėra susovię- 
tinta. Reikia manyti, kad ji niekad nebus, nes pačioje 
Belgijoje yra Šiaurės Atlanto Sąjungos centras. Belgi
joje komunistų daug niekad nebuvo. Maskva turi trinti

“ryškiaspalvius ir žėrinčius kilimus’-. Nei Raskėnas, nei

'haitę ir Oną Labanauskaitę-
O įai valgomoje, salėje' pasi

sveikinau su visomis seselėmis,' 
■pasijutau jau ne kaip pernai, 
anot tos Violetos/ “Traviatoj e” 
— “Svetimą tarp syėtnriųjų’V 
bet l^p -sūva tąrjp savųjų. - •• - ,, .

4-fr net įąįkę atostogų' mane-iš- ros. vyriausias dirigentas: Vy-' 
tikusioje nelaimėje, kai sugrį. tautas Marijošius su savo ponią 
žau iš Čikagos 'pandojX ~
.piūčio 10 d. savo mįrusį broĘ! doras Vasifiūnas. Vienuolyno
i. •■^.-11 * . A - . < -M - _ ’ - * _ ~ T - £vl
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viena, bet tarp savųjų ir genį- Mišias jie abudu smuiku ir var-

žau iš čikągos 'palmdoj^į rug- k < Bostoųo sųjųikjmh^as

Grįžę Belgijon jie pasakos apie “Tarybų Sąjungos” di
delę “kultūrą”, kad jie neturi jokio supratimo, kokia kai
na buvo įsigyti tie “judamieji kilimai” ir kitokios meno 
rūšys.' • -

Kiekvienas lietuvis, važiuojantis. į. Petronio suorga
nizuotas pinkles, pirmon eilėn turi turėti galvoje, kad 
jam teikiami patarnavimai yra daromi to vergo s^kaį- 

Iton. Juo daugiau užsieniečių lietuviu^pa^rjztaf dėkinga se
delnus, kad lietuvių tremtinių pagalba sudaryta “Bęlgi- Lietuvą, tuo mažiau lietuvių išvažiuoja iš. Lietųyoų Lįįrūpesčius skren 
jos — TSRS” pirmoji draugija. tuviams uždrausta pamatytų kas užsienyje darosi o už-. <^^gon ų seselei

Olga Tamašauskiene savo neužmirštamų įspūdžių sięm.e,ciams rodomi judųptieji kilųngįi^ pąyergtų Hflrtfordo aer0_ __________ &
eilėje rašo tokius dalykus: . žmonių prakaitu, sveikatų ir sunkia nelaisvės nąsta. čfeųųjan. 1 dienų buvo išgyventa"mielų^

Kuo gi galėčiau atsidėkoti už 
tą šiltą globą visiems tiems, ku
rie nępąlįko manęs,, vienos 
murksoti kambaryje, ar ašaro-

' i-o — - - . .-si j

bei sėdėti ant suoliuko ištisas
^valandas •kapuose' niūniuojant

vusiems apie 100 žmonėms.
Kaip ir to liūdesio būtų mums 

per maža, staiga buvo išvežta 
ligoninėn širdžiai sunegalavus, 
seselė Janina. Bet ačiū Dievui, 
jinai sveiksta ir jau atvežta į 
Matulaičio namus.

Nors šiemet ir daug liūdnų

jaus'laukąiV
Iškihhė&' ‘prasidėjo kaip ir 

kiekvieną sekmadienį 8 vai. ry- 
t&Ajiį; Mišioms koplyčioje, gie
dant seselių chorui ir vargonuo-

ke -už biehrvą ir išeiviją §v. Mi-
- - -y -•

Yla, preL~ Pranas Jūras, New- 
.arko klebonas Jonas Scharnus 
ir kun. K. Pugevičius.

. (Bus daugiau) »
FIGHT HEAPT DISEASE

OES3ME

J. GIRDŽICNAS

Vokiečių lėktuvai puola Kauno 
aerodromą

(Tęsinys)
Įsuko jaunoms mergaitėms registruotis

Universiteto uždarymas, areštai ir toji spaudą 
manę labai paveikė. Grįžiau į namus neramus ir pris- 
lėgtas. Bandžiau nusiraminti if susikaupti, bet man ne
sisekė., Išėjau pasivaikščioti. Pasukau į Laisvės Alėją, 
nes ųorėjau sųsitiktį bent vieną bendradarbį. Vaikšti
nėjau šen irten, be jokio tikslo.. Apie 10 valandą pagy- 
vęjo gatvė. Sutikau keletu bendradarbių, bet ir jie nie 
ko daugiau nežinojo apie praėjusios nakties įvykį.

Oras nebuvo peršiltas, bet saulė nepašykštėjo skais
čiųjų savo spindulių, šypsojosi mums ir tame sąmišy 
sUpjino mūsų viltis. Laisvės Alėja vis tirštėjo ir gat
vė taip prisipildė publikos, kad pasidarė tikras žmo
nių tvanas. Vaikštinėjo typautojai su užrašais gru- 
pėmis zujo studentai, prie kampų stoviniavo, praei

vio viai, rąaišėsi nų<Uykjų ieškotojai — netrūko ir šiaip 
_ smalsuolių atėjusių pasižiūrėti, kas čia pęr jomarkaš. 

Gel- neįsileidžia, o jeigu kas mėgina įeiti, tai sįunčią į O gandų gaud.ėlių, kokių k kiek tik nori. Jie taip pri- 
_ 1 O O 4 f T rAZS T* 4 iv 1- z, i 4 a ♦ * *1 iF* T 2 ?     t   *—AŽ 1  _ _ 1 *' • _

kyti i®; kambario, tai tas kareivis, ar kareiviai išeina 
praustis ir -palieka jį vieną.

Nurodžiau jam stalinę kur yra toji literatūra ir 
paminėjau, kad ant viršaus yra uždėta keletas raštų. 
Paprašiau, kad juos nuo viršaus nuimtų į šalį, o li
kusią spaudą sunaikintų. Jis pažadėjo ir pažadą išpū- 
dė. Po to. norėjau atsilyginti, bet. jis atsisakė bet ką 
priimti ir pastebėjo, jog tai mūsų visų reikalas. Be tos 
spaudos, jis, išnešė universiteto antspaudą ir kai ku
riuos dokumentus.

Gestapas kviečia į universitetą
Po universiteto uždarymo praslinko daugiau negu 

savaitė. Gavau pranešimą, kad sekančią dieną, berods 
penktadienį ketvirtą valandą aš turiu būti universite
to didžiųjų rūmų, savo darbo kambary. Visi atsakin
gi universiteto pareigūnai turi susirinkti pjąe savo dar 
bų. Toks geštapo įsakymas. Be mūsų šešių,; dar buvo 

af -r W A » w A • ■» j— . /t _ ____ A
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Sis i rinkome prieš nustatytą Uiką. Nei prie univer 
si te to durų lauke, nei viduje vokiečių kareivių ir kul
kosvaidžių jau nebuvo. Prie savo rašomųjų stalu sto- 
viniavome ir laukėme, kas čia bus. Užsiautė nejauki 
tyla, kai kas bandę kalbėti, bet toji kalba nesirišo ir 
lyg vėjo nešiojamas smėlis tyruose, mūsų mintys kla- 
joįo Vokietijos padangėje.

•• (Bus

j Jie uždarinėjo mokyklas, universitetus, areštayft. mo
kytojus ir universiteto profesorius. '

1943 m. kovo mėn 16-17 naktį, vokiečių kareiviai 
užėmė Vytauto Didžiojo Universiteto, didžiuosius, rū
mus Kaune, Donelaičio ir Gedimino gatvių.kampe, BįU- 
vo užimta ir Technologijos fakulteto tyrimo labora-

! torija. Kiti universiteto rūmai, spėjama, del neąpdai- 
rumo ar kitokių sumetimų, buvo neužimti.

Kovo mėn. 17 dienos rytą ėjau į tarnybą. Iš Lais-
Vokieėiai išleido įsakymą, kad jaunos nevedusios,vės Alėjos pasukau j Gedimino gatvę. Praeinant pro 

mergaitės privalo registruotis darbams Į Vokietiją, studentų krautuvę, krautuvės vedėja, man pažįstama, 
Kurių metų turėji registruolis — neprisimenu, berods pašaukė į krautuvę ir patarė, kad prie universiteto 
1922-21. Joms buvo pažadėtos labai geros gyvenimo geriau visai nesirodyti Naktį vokięčiiį kareiyiąj ųni- 
sąlvgos, su visokiais priedais ir dovanomis. Pažadais versitetą užėmė, iškrėtė ir uždarė, o profesoriuj areš- 
nesusižavėjo ir neįregistravo, bent man neteko girdėti, tavo. Ginkluoti kareiviai iš lauko saugoja univej’Sit 
kad būtų nors viena užsiregistravusi į duris, o viduje išstatyti kulkosvaidžiai Į vidų, nįj

Tų gimimo metų buvo viena bendradarbė, l __ ____
bedamas ją. pasiūliau jos pase ištaisyti gimimo metus, bo įstaigą. Norėjau pamatytą bent iš tolo, kaip ten al-'pil^'galv^. lead jau sunkų buvo atskirti, kur galėjo ______
lik paskutinį metų numerį. Ištaisymas pavyko i>e prie- rodo. Nežiūrint jos pakartotino įspėjimo nesirodyti būti bent kiek tiesos, o kur nugirstas gandas. Gatvėjipakviesti ir fakultetų sekretoriai, ' 
kaistų. Po to ji atnešė savo draugės pasą. Ištaisiau ir prie universiteto — panūdauį bent prie kampo pasižiū- uniformuotų, nei pėsčių, nei važiuotų vokiečių nesi- 
tą. Prasidėjo pasų nešimas. Nešė pažįstamos ir nepa-irėti 
žįsta mos.

Nors ip nenoromis, bet taisiau. Ne visi pasai 
vvko gerai ir tinkamai ištaisyti. Dviem merginom 
sant pase paskutinį metų numerį, jis susitepė ir 
puslapis nekaip atrodė.

Vokiečiui uždaro V. D. Universitetą
- 4 * 1 A A , . . - V r « — - - .7 ▼ J.J.-Į

Visi okupantai palieka nemalonių, skaudžių ir'Mano kambario rašomojo sjalo stalinėj buvo nele^a- 

rus, 
panto nesėkmė buvo suverčiama kitiems. Dėl karo ne- kimas pasiruošti eventualiapi tautos sukilimui ir <iar|langą j Donelaičio gatvę. Rytą kada'jis ateina tvar- 
sėkmės vokieuiai savo neapykantą išliejo lietuviams, daug kitokių spąusdinių.

pa
la i-
tas

1 matė.
Paėjau iki Donelaičio iĘ Gedimino galvių kampo-. Nerimau dėl tos spaudos - ją rado, ar ne. Ven. 

Prie universiteto durų ant laiptų stovėjo ginkluotas’ kur rodvHs jr mažiausia bfiti kain_
vokiečių kareivs ir dairėsi j gatvę. Neperėjęs gatvės ba pra6jo keietą dieną L viskas Ivg aprimo. Tuo 
pasukau Donelaičio gatve ir antroje gatvės pusėje nuo reįkaJu nusprendžiau pasikaibėti su vienu mano pa- 
universiteo nužingsniavau. sirinktu universiteto kambariu tvarkytoju. Suradęs jj

Be šių rūpesčių ir sielvartų kuriuos sudarė un’-( sl^inojau. kad jis tvarko ir. valo 
versiteto uždąrvmas, nerHMtt - dek slaptos literalotas-i ‘

. rūpestį ir paprašiau jo paslaugos. Jis sūtfko. Iš jo su-

- ■ jo jmyęratteįa kana^a-
riūs kaip ir anksčiau. Tuomet as iMesčian jam sava

iųrpnsiminimų. Tur būt, per abu pasaulinius ka-'lios spaudos. Ji susidęji: iš juokių atsišaukiant pog- žiQoj*u, kad mano darbo kambarv ąnt rašomojo, stalo a ITVKV17V IP Ml 
(Augiausia nukentėjo lietuviai.. Ęiekviena oku- rindy leidžiamų laikraščiu K. škirpoa slaptas aftwšau-*s(ovi dideIis; kufcoSVaidfs. Jo vamzdis nukreiptas pro 1 Ut tfl-A 11MK1TEM
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OPT6METRISTAS

■GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ1 LIGOS 

3907 West fO3rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DIL K. G. BALUKAS 
AKUtERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 

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

Jei neatS-Hepa, skambinti 374-8004

Ofiso telef: 776-28&0 
Rezidentuos telef.: 448-5545

Apdraustas perkraustymas 
ii įvairių atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882x arba 376-5996

DR. PAUL V. DARGIb 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanheim Rd., Wesfcnester, IL- 
VALANDOS:. 3—9 darbo diėnonus h 
L,. &as antrą šeštadienį 8—3 vaL

Tel-s 562-2/27 arba 562-2728

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Tolei 695-0533 
Fox Vgiley Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

>2618 W. 71 Št Tel. 737-5149
Tikriną aki?; Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’”
Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

DftĖEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63 r d STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet,

TEL. — BE 3-5893 f

Rez.: GI 8-0873
DR. W. ElSlN-EISINASj 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kediie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-0001.
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LIETUVIŲ SĄRAŠAS
< Pirmosios okupacijos metais sovietų karo jėgos ir saugu
miečiai areštavo ir be jokio teismo žudė Tietuvos gyventojus, 
vastybės tarnautojus ir inteligentiją. Sarašrs buvo sudarytas 
Vokietijoje 1919 metui balandžio mėnesį. Į sąrašą neįeina Pravie
niškės' nužudyti 400 ir Panevėžio cukraus fabrike nužudyti 32 
Uetuviai. Čia neįeina ir Červenėje nužudytieji.

Sovietu armijai antrą kartą okcpavus Lietuvą, tūkstančiai lietuvių ūkininkų 
neseko žemės, namų ;r galvijų., Galvi} niais vagonais jie pusplikiai buvo nu
vežti į Sibirą ir paleisti šaltose tundrose. Trylika metų Sibire išgyvenusi 
lietuvių šeima pasistatė šiuos namus. Šeimosgalva Sibire mirė, o paveiksle 
matome jo sūnų, stovintį prie nai/fai pastatytų namų. Rusai 30 mėty gy
venu komunistinėje santvarkoje, nesugebėjo Sibire sau tokių namų pasi
statyti. Sibiriokai is toli važinėjo žiūrėti Hetuvių pastatyto namo. Sibiran 
išsiųsti lietuviai bijo, kad komunistų partijos vyriausybė šių/namų neatimtų, 

kaip atėmė Lietuvoje turėtus namus.

Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

lio

kbMe.
2*7. Tomkus, 'majoras. NKVD 

areštuotas ir kalintas Kauno ka 
lėkime, kur, nepakėlęs esamų 
režimo sąlygų, mirė (nusižudė?)

2Z8. Truška Juozas, NKVD 
areštuotas ir kalintas Telšių ka- 

■ Įėjime, nužudytas Rainių miš
kelyje.

249. Tutinas Jonas, kunigas, 
besitraukiančių bolševikų buvo 
nužudytas Palomenėje, peršau- 

1 riant galvą ir keliais durtuvo
smūgiais subadant krūtinę. Ve 
Konis lenkų administracijos or- 

I ganų. persekiojamas už lietuviš- 262. ‘Vaštakas J., besitraukiau- das, NKVD areštuotas ir kalin- 
kumą buvo ištremtas iš Vilniaus ėių. bolševikų nužudytas Kama- tas Telšių kalėjime, nužudytas 
krašto ir turėjo apleisti Vilniaus juose. Rainių miškelyje.
lietuvius, pereidamas dirbti 263. Vėgėlė Balys, kunigas, Bonn, 1949. balandžio 4 d. 
Didž. Lietuvon. j Veprių klebonas, besitraukian- -------------

250. Vabalas,, teisininkas, bol čių bolševikų sušaudytas. n I •
'ėjo padegti, bet pastarasis rak ševiku nužudytas Panevėžyje.' ^5 ’c^us Jurgis, NKA D L^SlIlCrKC 1113,1*1101111 
; i arestdotas ir kalintas Teisių ka u t

. STvaišnys Edvardas, karysi1^^ nužudytas Rainių miške |
lytas Vilniuje. — Saugumo po besitraukiančių bolševikų sušau- .

265. Vilčinskas Povilas, NKVD j 
i areštuotas ir kalintas -Telšių ka

235. šle:nys Jonas, NKVD 
"-eštuotas ir kalintas Telšių ka

ėjime, nužudytas Rainių miške 
yje.

236. Špokevičius, NKVD areš 
uotas ir kalintas Kauno kalėji-. 
ne, nužudytas.

237. Štaras Vincas, karys, bol 
'•evikų sušaudytas už kontrre-
oliucinę veiklą Raudonojoje ar

onijoje.- *
238. švedas Napoleonas, ge

ležinkelio tarnautojas, NKVD i 
nužudytas Kaune.

39. Šveikauskas Benediktas, 
kunigas-, besitraukiančių bolše
vikų nužudytas Rokiškyje. Iš 
kun. Šveikausko buvo parerkalau 
ta Taktai nuo Rokiškio bažny
čios, kurią vietos komunistai no

£ūs duoti atsisakė. f Teisėjas
. , 240. Švoba J., bolševiku nužu- ! “Saują skatikų”

UB. VYT. TAURAS
gydytojas ir chirurgas

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos, 
unsay zoSįW*$T 59th STREET * 

Tel." PR 8-1223
OFISO VAL: pirm., antrad., trečiad; 

' ' iT penkt. 2-4r ir 6-8 val. vaK. Sestadie- 
mais 2-4 Vai. popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

OKTHOPEDAS-PROTEZISTAŠ 
Aparatai - Protezai. -Med. 
iiaciu. speech pagalba kojoms. 
(Arčh Supports; ir L t.

lci jos valdininkas. dytas Pabradėje už kontrrevo-
2^1. švilpa- Juozas, besitrau- liucinę veiklą, 

•kiančių bolševikų nužudytas ! 
1941 mt. birželio mėn. 24 d. ties kų nužudytas Vilniuje.^ i lyje. 
Rūdninkais. 253. Vaitekūnas, žuvo NKVD 266. Vilutis Vytautas,

242. Taraškevičius Edvardas, arešte (Joniškis).
karys, bolševikų sušaudytas už 
kontrrevoliucinę veiklų Raudono- 
;jt>iė anriijojė. . .

243. Tarvainis Leorias,.NKVD
ireštuotas ir kalintas Telšių ka- 
’ ėjime, nužudytas Rainiu miške- 
Jyjė. Suradus'— atpažinus lavo
ną rastos sekančios .kankinimo 
žymės: nugara menčių srityje 
sudaužyta. Lyties organai su
mušti. Rankos suristos, Ties 
krūtinkaulio viduriu kairėje pu- _ 
šėje 1 cm aukščiau spenio, dvi- areštuotas ir kalintas Zarasų po 
žaizdos (šūvio). Kulkų, išėjimo licijps areštinėje, kur 1941 mt. -nėB ir ten sušaudytas, 
angos nugaroje. Virš-dešinio an biržęiiejmėn. 24 d. bes’'traukiau 269. Zdanavičius Stasys,, vaT 
takio -dųrta. žoizda. Tfešinėje pu- ėių bolševikų, buvo sušaudytas; dminkasį NKVD . areštuotas ir 

^sėjfe per ausį durta žaizda į sme- . 258. „ Valančiauskas^ NKVD't,iaiihtas>‘Kauno kalėjime; iš kur 
genis. Veidas sumuštas,- areštuotas ir kalintas. Bingo be

NKVD areštuotas ir kalintas 
Kauno kalėjime, iš kur buvo iš
gabentas Červenę ir ten su
šaudytas. . į y

2451 TėiŠinskis Jonas, NK VD
ka mt. gruodžio mėn. 16’d. bolše-- 

miš- viku agentų užmuštas Kaune.

2650 West 63rd SU Chicago. Hi. 60629 
' PRospocf 6-5084

z Gėlės vi&oms progoms 
BEVERLY HILU ČĖŪfcYČIA 

2443 WEST 6ord STREET 
TetfohM: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė. _ 
THE DAISY STORE

9918 Southwest Hwy' Oak Lawn1 
Tel. 499-1318

PERKftAUSTYMAJ

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
‘ Jt Š N A S 

Ttfl; WA 5-8063

t—i Mm ■ ■ ■*

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Vi»6s programos Ii WOPA, 

1490 kil. A. M.

Lietuvi v kolba: kasdien nuo pir- 
madtertio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popiet. Šeštadieniais 

i ir sekmadienius npo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

Vedėja Aldona Gautu»

• Talefū HEmtoek 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

/zPabuskz kursai miegi ir kelkis iš numirusių, tai Kristus apšvies 
tave" — Efex. 5:14.
Kuomet krikščionio akys ir ausys atsidaro ir jis pamato tikrąjį pasau- 
stovį, jis turi atsikelti lyg iš numirusių ir pradėti veikti, kontroliuoti

ir tvarkyti savo kūną, atsitraukti nuo nuodėmių ir nuo viso, kas bloga ir 
pasistengti uoliai vykdyti teisingumo ir meilės įstatymus. Pabudęs, atsv 
kėlęs ir apsišvietęs žmogus nebenorės paremti nuodėmingus tamsybės dar
bus. Jis stengsis kovoti prieš ir nepasiduoti pasaulio gundymams ir pagei
dimams ir šėtono apgaudinėjimui. Apie didyjį žmonijos priešą šėtoną, yra 
parašyta, kad jo tikslu ir pasikėsinimu yra suvedžioti visą pasaulį. Kalbėda- * 
mas apie jį apaštalas sako: “Nenuostabu, nes pats šėtonas persirengia i švie
sos angelą”. — 2 Kor. 11:14, 15.

Visi žino, karf mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite ne
mokamai: Rašykite: _ .

F. ZAVIST, 3715 Wesf_66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Mažeika & Evai
Laidotuvių Direktoriai

įj Trys Moderniškos Koplyčios
K" Mašinoms Vieta
į Tel. 737-8600
£ Tel. 737-8601

•(■R).B-nės Marquette Parko — 
apylinkės valdyba savo posė-

252. Vaišnora Petras, bolševi įėjime, nužudytas Rainių miške djrje, 1977 metu rugsėjo mėn.
v w , X T “ T • '. - į9 d. 19 vai., J. Bagdžiaus na- i

muose, esančiuose 7243-S. Rich ' 
rtiond St., buvo sukviestas val
dybos narių eilinis posėdis, ku
riame pirmininkavo v-bos pir
mininkas J. Bagdžius, sekreto
riavo St. Grigaravičius.* Svars
tytas dienotvarkės punktas, 
klausymai ir sumanymai.V-bos 
narys J. Kreivėnas iškėlė klau- 

. simą romano “Saujos Stati
kų”, kuris yra pornografinio 
turinio ir smukdantis mūsų 
jaunimo moralę. Jis nesuderi-; 

'namas su mūsų išeivijos ir tau ■ 
tos politiniais ir moraliniais in
teresais. - - , : .į -

254. Vaitkevičius Lionginas, t. 
besitraukiančių bolševikų 1941 
mt. birželio naėn. 24 d. sušaudy
tas ties Rokiškiu.

255. Vaitkevičius Romualdas,
7 metų amžiaus, mirė sudaužius 
šautuvo buožėmis galvą Radviliš
kyje. , -

- - . ... . >..
256. Vaitkus -Pranas, batsiu- 

vis, besitraukiančių bolševikų 
nužudytas Zarasuose.

257.. Vaitonis Juozas, NKVD

besi- 
traukianėių bolševiku sušaudy- 

Mižs Linkuvoje.
’ 267. Vitkevičius Franas, ku

nigas, besitraukiančių bolševikų 
'nužudytas Skoruliuose.

267. Vnaraųskas Povilas, be
sitraukiančių bolše\nkų nužudy- 
.tas -Pabradėje už kontrrevoliu
cinę .veiklą.

268. Zavistanavičius, valdiniu 
JcąSj NKVD areštuotas ir kalin- 
.tas-Kau.no kalėjime, iš kur bu- 
ivo bolševikų išgabentas červe-

dininkas; NKVD areštuotas ir

būvo išgabentas červėnėn ir ten 
,244/ Tatarincevas,-adypkatas, žinios. Manoma,-kadį bus nužu- bolševikų sušaudytas.

areštuotas ir' kalintai Teis 
įėjime, nužudytas RainiųĮėjime, nužudytas

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-67

4330-34

So- HERMITAGE AVENUE
Ten: Y Ards 7-1741*1742

So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOSValdybos nariai vienbalsiai | 
I nutarė; Chicagos Lietuvių Spau *" 
dos Klubo 1977 m. IX. 2 d. Re- Z 
zoliuciją pilnumoje paremti ir , | 
“Saują Skatikų” romaną pas- . 
merkti ir per spaudą reikalau
ti, kad toks romanas būtų iš- 
iintas iš spaudos tarpo, kaip 
smukdantis ’jaunimo moralę ir 

i tautos fi

dytas: - - Į . . j-
259. Vanagas, kunigas, besi

traukiančių bolševikų sušaudy
tas Kruopiuose. f .
. ^0- /-^įsys, 1940,.^se 1941 mt. birželio mėn. 26 d. Į nesuderinamas su mūsų

š . 272. ^Žemgulys Juozas, gydy
tojas, besitraukiančių bolševi
kų ir ju- agentų žiauriausiomis 
priemonėmis nužudytas Panevė
žyje. į

273. Žvirzdinas Hermenegil-

270. -Žūbkus Ignas, žuvo NK- 
į-VD arešte Radviliškyje.
i 271. .Želvys, besitraukiančių 
’ bolševiku nužudytas iFravieniš-

politiniais interesais.
IR) B-nės Marquette 

Valdyba

o- Amerikoje yra 410 
liams kapiniu.

EMILY EUDEIKIS

Parko

gyvu-

' m IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
!,/ 2533 W. 71st Street
. tx Telef.: GRovehill 6-2.M5-S

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhali 3-2108-3

TRYS M09ERNISK0S KOPiYClOS
AIKST4 TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ

IR NAKTE

p___ _ ____ j____ ■_______ _______L-- - _ _ ------- _
____________ ________ •

Ckicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

Happy Hour Mushrooms, a prize-winning- recipe at the Stata 
Fait of Texas, #iH star at any party. Crashed Fritos brand com 
chips, wine and other tasty ingredients combine In a staffing 
for fresh, mushroom caps to make a unique hot hors d’oeuvre.

Happy Hour Mushrooms marched away with the "Bėst of 
Bhow” award at the State Fair of Texas, and they are stire W 
get equal billing at your party table! z -

This privKwfnning recipe combines Fritos brand com chip® 
and Frlto-Lay Brand dip mix with cheese, seasoning and juM the 
right amount of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
eapa. Flashed under the broiler until brown and served bLbbly 
hot, these atufffed mushrooms will berthe star attraction at any 
festive occasions

Happy Hour Mushrooms may be made in advance and rtfrlr* 
•rated untfl party time. Brush the mushroom cfcps with lemon 
juice or white wine bėfbrfe stuffing and they will retain tbaU 
light color durizig cooking. .

BMPPT HOUR MUSHROOMS z 
Fresh mushroorm
Melted butter
Butler, tbftehed
Garlic, minced or mashed
Grated Monterey Jack cheese
Red wine

1 UMespoem 
Ištiek 
I e»ėvg

Frlto-Lay brand tested onion dlpmfx 
Finely crushed Fritos brand corn ehlpa

> Ubleepoofts 
1 tablespoons 
1 packa<e .

K edf ;
umtciftoxsf

stena from mushrooms. Wish e*p» *nd brash 
fcelted butter.

Combine sotthwd butter, garlic, and grated ebee*; mlM veO. 
Add *(H< tauce. dip mix and erushed eora chips teaiN 
B pasta ,

MH mushroom <*t» *lth mlxtwos. Plaee on baking sheet and 
brau far r Alagtee, er until bubbly and lightly bro-mad.

4

Pagat tėvus RUDAUSKAS

Gyv. Oak Lawn, i Illinois 4

Mirė 1977 m. rugsėjo 25 d., 5:30 vai. ryto-

Gimusi Chicago, Illinois.

Paliko nuliūdę: duktė Dorothy Jakubs, Ynirusio JAV Laivyno kpt 
Stanley Jakubs žmona, 2 anūkai — Jack Jakubs ir Deborah Jakubs, 
sesuo Antya Biežis, brolis Leo Rudy, jo žmona Maria, švogerka Josephine 
Ruddy, daugelis dukterėčių, sūnėnų, produkterėčių ir prosūnėnų bei 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. Velionė buvo žmona mirusio John 
F. Eudeikio, kuris buvo savininkas daug metu Eudeikio koplyčios. 
Velionė buvo motina mirusio Jack, sesuo mirusios Pauline Baltutis^ 
švogerka mirusio Paul Baltutis, sesuo rffirusio John Ruddy ir švaker- 
ka mirusio Dr. Stephens Biežis.

Čričlausė Chicagos Lietuvių Moterų Klubui, Sla 134Mos Moterų 
Kuopai, Amerikos ‘Legiono Posto Nr. 271 Dariaus - Girėno Moterų 
Vienetui ir §v. Tereses Dr-jai Brighton Parke.

Antradienį. 6:00 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Eudeikis, Gaidas- 
Daimfid koplyčioje. 4330 So. California Ave.

Ketvirtadieni, rugsėjo 29 dieną 9:00 tai. lyto bus lydima iš'kop
lyčios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama §v. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Emily Eudeikis giminės, draiigai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.. 4 L x

Nuliūdę lieka:
duktė, anūkai, brolis, giminės.

. Laidotuvių direktoriai Dovydas Gaidas ir Geraldas Daimid.
Tel. LA 3-0440.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, 11L Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDxMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: tArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hillx, iM. 974-4418

Republic 7-1213
Vii tfnia 7-6673

3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ard* '1111
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įiRed Lantern salėje už nuopel
nus lietuvybei ir žmonėms. Pro- 

iigrauioje dalyvaus sol. Vanda 
i Stank enė, šokiams gros Ąžuo
las Stelmokas ir jo orkestras.

New Yorko Lietuvių Ta- 
. rybos metinis susirinkamas

1 įvyks spalio 7 d. 7:30 val. vak.

— P. M. Laurinavičių, iš1
Brighton Parko po ilgesnės per 
traukos vėl tapo Naujienų skai-. . . _
tytoju. užsisakydamas jas vie- Kultūros židinyje. Bus renka- 
nerieins metams. Tos apylinkės 11,a »alUa 'aldyba- 
tautkl’s užsisakė Naujienas C> 
iniui., b< t pavardės prašė ne
skelbti. Dėkui už prenumera
tas, dėkui pareiškusiems norai 
susipažinti.

J. Bubnys iš Marquette 
Parko apylinkės, pratęsdamas 
prenumerata, atsiuntė penkine 
mašinų fondui. Po $4 atsiuntė 
Stasys Abramavičius iš West
field, Wis., ir ponia Eleonora 
Daknys iš St. Petersburg, Fla.

— Solistai: Gina čapkauskie- 
nė iš Montrealio ir Rimas Stri
maitis iš Toronto, taip pat pia
nistas Saulius Cibas dalyvaus 
Laisvės Varpo radijo progra
mos koncerte spalio 9 d. South •

— Vladas Kulbokas redaguo
ja rašytojo Antano Tūlio dar nę- 
spausdintus raštus. Knygos lei-

3 j diinu rūpinasi velionio žmona > 
!Faustina Tullenė, gjv. South, 
Pasadenos, Fla., apylinkėje. ,

ALRKS laikraštis Garsas 
šiemet švenčia 60 m. sukaktį. Jo 
redaktorius nuo 1925 m. yra 
Matas Zujus. Anksčiau redaga
vo Julius Kaupas ir Leonardas 
Šimutis.

— Keramikos darbu studija 
“Terra 9 Studio” įrengiama 
2951 \y« 63 St., Chicago, IL 
60629. Didysis atidarymas įvyks 
spalio 1 ir 2 d. nuo vidudienio 

mos koncerte spalio y d. boutnjj^j g popiet. Duodamos in- 
Bostono Lietuvių Piliečių salėj-'

— Stefanija Kaunelienė, Dan
guolė Jurgutienė ir adv. Rimas 
Sakis kalbėjo apie lietuvių ir 
okup. Lietuvos problemas De
troito TV-56 stotyje. Pasikal
bėjimą išrūpino Kultūros klu
bo pirm. Antanas Musteikis.

— Dr. . Valantiejus iš New 
Buffalo, Mich., bus pagerbtas 
Beverley Shores Lietuvių klubo

strukcijos, parduodami kerami
kos dirbiniai. Informacijai tel. 
925-4949. Visi kviečiami susipa
žinti.

xMemunu 1 mieg., salionas, natūralus židinys, val-
* .. 1 1A ;»»an<T^Ae »»11CT/C CII

Grafika.Augius

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ILSIMO K ĖJIMĄ IS . '

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS {

* PERKAMI GERI NAMAI
10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 

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

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro ■ 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitu priedų, greit galima užim
ti, 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.

MŪRINIS BUNGALOW. 3 dideli 

gomasis, voniqs,. įrengtas rūsys su 
baru ir židiniu, 1% mašinos garažas, 
54x25’ sklypas, į vakarus nuo Kedzie 
ant 67-tos gatvės.

PUIKI PROGA — geležies išdirbi
nių krautuvė (Hardware) su namu. 
Reikia skubiai parduoti. Labai pelnin
gas biznis;

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

• PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Jll. / Virginia 7-7747

"'■ i " t ~

tos metiniame suvažiavime spa 
lio 8 d. Chicagoje. Valdybos na
rius parenka Altą sudarančios 
organizacijos. Alt informacija

Jonas Bernotas s. m. rugpiu-; 
čio mėn. 19 d. “Vienybėje” ra
šo apie tragiškai mirusį skau
tininką Igną Petniūną. Tarp ki
tko pastebi: “Igno Petniūno į- 
kurta valtis gyvavo kelerius 
metus. 1933 m. savo statybos 
irkliniu — būriniu laiveliu Ig
nas Petniūnas 2 savaites plau
kė iš Sakalo ežero šventąja. 
Per Dusetų, Jūžintų ir Zarasų 
ežerus, Nerimi ir 
Klaipėdą 450 km.”

Esu zarasiškis, žinau visus 
ežerus ir jų pavadinimus. Zara
sų apskrityje Sakalo pavadini
mu ežero nėra. Žinau, kad Ig
nas Petniūnas pradėjo kelionę 
iš Luodžių ežero, šventoji upė. 
kaip tik gauna pradžią iš Lub- 
džių ežero. Nors-tikrumoj šven
toji upė-prasideda iš Dūkšto 
ežero, pet tais laikais Dūkšto 
ežero dalį skyrė administraci
jos linija. Be to nuo žagarinės 
kaimo iki Luodžių ežero sruve
no siauras lengvai pernokiamas 
upelis.

Įdomu kokiame geografijos; 
vadovėlyj Bernotas rado ežerą, 
Sakalu pavadintą?

Stasys Juškėnas

2417 West 43 street. J ♦ I Dievo Motinos apsireiški-;
Rinktinės nąmuose, esančiuose į mą Necedah, Wisconsin, šven-: 

Bus pateikta šalta ir šilta va-! to Rožančiaus šventėje spalio* 
tyčių trio, ir daug kitų paįvai- 
karienė. Programa, sesučių Dru-

(R) LB Marquette Parko apy- ’ rinimų. šokiams gros Antano 
linkės valdyba maloniai kviečia Markausko orkestras.
visuomenę atsilankyti į rudens -----------------------------------------

RUDENINIS BENDRUOMENĖS 
BALIUS 7 dieną važiuoja maldininkų au

tobusas- Dėl informacijų skam
binti telefomr434-5714. (Pr.)

j balių, kuris įvyks š. m. spalio 
bankete spalio 1 d. 7 vai. vak.' mėn. 8 d., 7 vai. vakaro, šauliu

SEE ALL OTHERS FIRST

SUSIVIENIJIMAS BALTICS APTS
CONDOMINIUMS .

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Męs 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

laisvės kovotojus

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose.

Budraitis Realty
Įvairi apdrauda '— INSURANCE 

BUTU NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

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

REAL ESTATE

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

REAL ESTATE — OUT CF TOWN 
Nuosavybės — kitur /' L

SLA — jau 30 m«hj tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams, ' ' ‘ {j

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda qyvy- 
bės apdrauda ir ligoje pašaipu kuri yra pigi, nes SUSlVlEr 
NUIMAS neieško pelno, o talkia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. ?

SLA — jau turi daugiau, kaip tris ui puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir saugL 'Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių -klasių r reikalingiausias apdraudas nuo -$100JO 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo, studi
joms ir gyvenimo pradžiąv •

' 4 A. : -’i- ;; -
— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę:
- už $1,000.00 'apdraudos tik $3.00 mokesčio metams,

— AKCIDENTALfi APDRAUDA. naudinga: visokio -amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškp KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akddentalės apdraudos mokestis $2.00 
1 metus.

— kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės J kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUS1V1KNLHM0 darbus.

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

♦ One and two "Bedroom
♦ Very modestly priced

'Beautiful layout; ■ ' - 
New instruction- -

SLA

SLA

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysi!;

307 WIST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001
8Junn™*griwrn——

DaiL Jurgis Daugvila sukūrė; 
skulptūrą“ — Vyti—Amerikos'; 
Lietuvių Tarybos būstinei Čhi--? 
cagoje.' -’ . 'r . i

Amerikos Lietuvių Tarybos- 
mętini$ suvažiavimas .prasidės: 
spalio 8 d., 9 vai. ryto Sheraton : 
Tower salėje, 9333 South Cice
ro, ChicagojeilDelegatai ir sve-; 
čiai .prašomi rinktis laiku, ries5 
svarbu suvažiavimą pradėti' 
punktualiai. ’’’ (•• ;

: - -r-n-f' fį “ - A.1?--'‘:>j
Vyskl Vincentas Brizgys su

tiko . ątidąryti -Amerikos Lietu-

Excellent central location near Beach, 
Stores, Aquatarium, Banks, Churches, 

į lowest Maintenance Fees, Good Fi
nancing, < Cheerful' Surroundings, No 
-Recreation Fes;’No Land Lease1 Fes

tCome and browse .around
:Meet the owner, FrariČMacenasf^J Tarybos metinį suvažiavi- 
į imą Chicagoje, spalio 8 d. su-

, 813-^-360-8766 ■ p&lheti invokaciją. : 1 .
Nauja Amerikos Lietuviu Ta- 

rybos valdyba Tjus sudaryta Al-

LIETUVOS AIDAI
P«nkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 

jSrŽl Sest- 8:00 - 10:00 v. v.. #106.3 FM
Veda K. BRAZDZIONYTE 

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

. LONDONAS. DP praneša:- 
KGB Vilniuje areštavo du lie-- 
tuvius -veikėjus, priklausiusius’ 
grupei, kuri kontroliuoja- ar so
vietai vykdo Helsinkio 1975 meį 
tais deklaracijoje savo pasira
šytus pasižadėjimus. Sovietų' 
valdžia: prieš tą grūpę padidina 
persekiojimus. '-Suimti Viktoras 
Petkūs ir 'Antanas fceriakas, ku; 
rio bute padaryta nuodugni 
krata.’ Seniau’ KGB Maskvoje, 
.Ukrainoje/ Grų^jbjė; ir Lietu
voje; areštavo 12 asmenų, "pri
klausančiu ; Vadi' Helsinkio’ gru- ■ 

■pei. 1 :
f- IbVc /. rC ‘ d? i ■ - -■?
■ šiomis, dienomis, suimtas Mas 
kvoj .Feliksas, Serebriobas, pri
klausąs grupei, rinkusiai žinias 
apie opozicijos veikėjus, užda
rytus beprotnamiuose. Jis kal
tinamas dokumentų fąlsifika- v’’ 5 ''' . " ■'i zvunu. t -

Prof.. Andręi Sacharow, ■ No
belio laureatas ir kovotojas dėl 
žmogaus teisių Savituose, ir 32 
kiti opozicijos veikėjai pasirašė 
pareiškimą, kad Serebriovas su 
imtas ir jam fabrikuojamas kri 
minalinis kaltinimas, faktiškai 
yra persekiojamas dėl politinės 
veiklos.

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name In Southern Building 

Regional Office Cameo Tower. Build-

ELECTROS {RENGIMAI, 
r PATAISYMAI 

‘^Turtu Chicago® miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 Šo. Washtenaw Ave. 

Tol. 927-3559

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

- T ; ANN A POCHES , ’ -
Lithuanian Representative

- a -v

O f M IS IO -
52—SO M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmaėluL automobilio
Liability apdraud!mat ponslrūnkins

j. ė -

7. . » ..i.?.

HELP WANTED — MALk
' 1 Darbininku Reikia

4645 So. ASHLAND AVE.
■ 5234775 -

LIGHT ‘ASSEMBLY .SHIPPING

Full^tifne^position’ for light assembly 
and1 shipping work ■ ■* / 

: R* Near Eden’s and Willow Rd.
446-9555

DACOR CORP.
161 Nortrfield, Rd, Northfield. Hl.

-r ' ■ • ■ ■ ■ ' 7 ■

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

” Pardavimas ir Taisymas ’ - 
2646 WEST 69th STREET

. Takfa REpublIe 7-1941

HELP WANTED — FEMALE
'Darbininkiy Reikia

, REIKALINGA MOTERIS gyventi ir 
prižiūrėti senyva nesveikuojančiu mo
terį. Duodamas kambarys, maistas ir 
atlyginimas. Tel. 434-9589 po 7 y. v.

RENTING IN GENERAL 
N u • n> o <

Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

4259 5. MaplawoodL Tai. 254-745C 
Taip pat daromi vertimai, glmlnh 
Ucviatimal, pildomi pilietybės pra- 

<ymai ir kitokį blankai ___

NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metAi. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 
Ameriroi neturiu aienndsao nelgejua bet UetuvUJtof yptudoi ptraiu- 
bus fr atliekant būtinai pareigu aažbura lietuvybė! flflitaui ikei- 
Mamų Nanjiemj platininio vrjut.

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoji iš Heteros ir Mrerrhl Wrtrrfe Utovą, 
Bftldamcc Ir nesidėdasūs į sandėrius sa otapantMi ar ji į^aUo.

/VaUJTE^OS palaiko vizas lietuvių demokratines grupes. Ją bendras Inattta- 
eijai ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

RAUJTFNOS atstovauta trllaja lietuvių dauguma Šiais ųaMmetiroe 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 prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
delbdama platinimo vajų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
jpaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos Išeivijos, 
Hip nat pavergtos Lietuvos Ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų reneswa.

KMNUOJA: Chleagojs Ir Kanadoje metams — $30.00, pvsąl metu — $100, 
trims min. — SM30, vląnam mirų $3.00. Kitose JAV vietose mėtoms 
— $26.00, pusėj mėty — $14jOO# vienam mArv —- $2J0. UžrienĮą^

— 13LOO metams. Susipažinimui siunčiama savaltf BomelcamaL 

Prašoma naudoti žemiau enančią atkarpą^

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERV1CB

Z501 W. 49th St., Chicago, III. IO629. — Tol. WA 5-773/ 
3333 Se. Halttod *t_ Chicago. ||j. 60608. __ Tol. 254-3328

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
MARIJA NORETKIENĖ

260X Wert 59th St, Chloro, IIL 60629 • TeL WA 5-2787
rOilw fvalrtp prakty, *

MAISTAS (i EUROPOS SANDtLIV. * '

NAUJIENOS,
1739 South Halsted SL

- Chicago, IIL 60608

Q Siunčiu dot Naujieną prenumeratai, FubŪieJtak)

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susi paži
nimui nemokamai ir be jokių įripareigojimu.

PAVAROS IR VARDAS ____________________________ ___

ADRESAS

SUNNY HILLS, Florida, skrendame ir 
automobiliais važiuojame rudens savaitgaliui 

spalio 8, 9 ir 10 dienomis’ V
Dėl informacijų kreiptis į: *

V Belecką W; 5
New Yorke 212-382-6440. U

J. Zubavičiu, X;
New Jersey 201—381-3198.
D. Dulaitį, . + v'
Detroite 313-549-6878.
J. Mikoni, 
CIevelande 216—531-2190. 4S.- "
M. Kieta, i .
Chicagoje 312—434-9653.

Policininkų lazdos 
. Filinų sostinėje

I

Riaušėms malšinti lazdomis 
kirsdami policininkai Maniloje 
penktadienį susirėmė su prieš- 
valdišką didžiulę demonst

racija, kai žygiuotojai bandė 
prasiveržti prie prezidento Fer 
dinando Markos karo stovio vi
suose Filipinuose įvedimo pen
kių metus sukaktuvėms “pami 
nėti”. Du gaisrininkų trokai 
prieš tūkstantinę studentų, dar 
bininkų ir dvasiškių minią pa
leido smarkias raudonai dažyto 
vandens sroves; po to policinin 
kai stvėrėsi lazdų. Jokio biule
tenio nepaskelbta.

MARQUETTE PARKE
Išnuomojamas 3% kamb. butelis su 
šiluma elektra ir gazu. Tiktai su
augę be mažų, vaiku ir be gyvuliukų.

Skambinti tel. 471-2239.

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av» 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-59ft

I

AB JAU PASIDARĖTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legahškomis formomis
Knyga su formomis gauna 

na ‘Naujienų’ administracijoj 
Cnygos kaina S3.. Su legaližko 
tris formomis -— $3.50.

Užsakymus su Money orde- 
du siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
falsted St. Chicago Dl. 60608.

BEST THINGS IN LIFE
l^ail Frank Zapolls 
]J2O8’A W.Y5fh St.

GA 4-8654

State Farm Life Insurance Company

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

pfi-t vleniDtetJ
Betari tad B įtinką

Chl0«<o>

NORMANĄ
URŠTEINĄ

* Pasakyti tiesą Šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon> 
t'rontacijos, nors dabar daug 
kas non {vesti madą, kad ben> 
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ...

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairią tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje, ?

TodėĮ šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojui .
I MAUJHiMOt, iUs— Tuesday, September 27, 1977

IBS North Wab**b Avanae

(jataiffoc) ir 
677-8449

FIGHT HEART DISEASE

t GIVE HEART FUNra




