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BELGRADAS. — Po Olandijos ir Norvegijos atstovų pasa
kytų kalbų, kuriuose jie kaltino Rytų bloko valstybes, tai yra 
Sovietų Rusiją su jos satelitais dėl žmogaus teisių nepaisymo, 
su tokiu pat kaltinimu paėmė žodį Švedijos atstovas Leif Leif- 
land. -

Neišvardindamas kiekvieną į 
Rytų valstybių bloko valstybę; == 
pavieniui, Leifland — Švedijos I 
užsienių reikalų viceministefis 
— preiškė, kad Rytų bloko ko
munistų valdomuose kraštuose 
“žmonės yra pajungti ir perse
kiojami tik dėl to, kad nori vi
suomeniniais ir kitais klausi
mais išreikšti skirtingą nuomo-Įdėliu trukšmu buvo, “atsibudęs’ 
nę, dėl to kad nori.ląmvąį prak-^ir jo lavos potvynis priartėjęs 
tikuoti savo tikėjimą, kad nori prie kalno papėdėje esančio kai- 
bendrai veikti politinėms tei- mo Kalapana, ir bevuvo per ket 

vertą blokų nuo kaimo, staiga 
liovėsi veikęs, lava sustojo_ to- 
iiau slinkusi it kaimas liko lava

sems, darbo unijoms, ir kt. ap
saugoti” ,■ yšįįiųy .‘y. '.y. "

. Leifland pasakė, kad Švedija
j yra. rimtai susirūpinusi dėl to- j neapsemtas. Gyventojams leis- 

kios dalykų padėties ir katego-' ta grįžti namo.
, riškai Bodežij<į-kova su vienuolėmis

mentus kad tokios padėties ati- _
jtika reiškią j ;kitŲ\ SALISBURY, --r Susilaukusi

3® - daug, kritikos dėl areštavimo ir

davė W^ai/ jRodezijos'’ valdžią 
penktadienį paskelbė 7 ęfekrętą, 
kad spauda ipie trėmimus nieko,; 
neskelbtų be leidimo. Rbdezijos 
teisingumo tvarkos ir įstatymų 
ministeris Hilary Squires pa
reiškė, -kad' bėdos stovio- potvar
kis- papildomas - straipsniu, ku
riuo uždraudžiama: laikraščiuose 
.ar .kitokiuose.'leidiniuose .rašyti 
^apie ištremtuosius negavus įs
tatymų ir tvarkos'ministerio lei
dimo.. .. .... . . į. .

- ■. Kinai nebeturi vilties ’ 
? susitarti su Sovietais
“ .PEKINAS. ^ Kinijos vicemi- 

Auiic xicuuii. misteris Teng Hsiao-.ping dviejųdetente ir vienas kitu pasitikę- ; » ... H \T , „valandų pasikalbėjime su Vaka
rų Vokietijos federalinio seimo 
-krašto apsaugos komisijos pir
mininku Manfredu Woerneriu- 
ypatingai pabrėždamas x— pa
reiškė, kad kinų-sovietų santy
kių atveju jokiam “atodrėkiui 
ar detentei jokios vilties - nėra. 
-Jis įsitikinęs, kad kinų-sovietų 
karas neišvengiamas, nors Ki
mi ja karo nenorinti. Į Pekiną 
buvo nuskridę 3 aukšto rango vo 
kiečių karininkai.
'Kinija, modernizuos kariuomenę 

PEKINAS. — Kinijos gink
luotoms pajėgoms modernizuoti 
bus importuojami nauji ginklai 
technologija, penktadienį pareiš 
kė vicepremjeras Teng Hsiao- 

•ping, kuris yra ir armijos gene
ralinio štabo pirmininkas. Japo
nijos žinių agentūros Kyodo pra 
nešimu iš Pekino, vicepremjeras 
tokį pareiškimą padarė pasikal
bėjime su 6 Japonijos buv. gy
nybos jėgų generolais. Jis tikįs 
kad taika dar truks 83 metus.

nesvyruos atkreipti pasaulio d ė 
mesi, kur prievartaujamos žmo
gaus teišės”Į pasakė jis.

Į Švedijos 'atstovo’kalbą atsa
kė Bulgarijos atstovas Stephan 
Stąikov.. Bulgarija yra ištiki
miausioj i Sovietų Rusijos sate- 
litė?’'.* '

Staikovišvadžiojo, -kad 
dinimas žmogaus- teisių .įiiroble^ 
mos ^ai: tairi tikrų .reakcijos 
židinių priešiško politiškai trum 
paregiu plano sudėtinė dalis-ir 
kreipėsi į-konferencijos' daly-Į 
viųs “susilaikyti nuo išnaudoji
mo Helsinkio Sutarties tikslams 
kurie neturi nieko bendro šū

jimo stiprinimu”.
Jugoslavijos atstovas Milorad 

Pesic pabarėžė, kad žmogaus, 
teisių problema yra “trapus” ; 
(delikatnas). dalykas, kurį rei
kia traktuoti su pilna atsakomy 
be, pripažindamas kad kišimosi 
į kitų valstybių vidaus reikalus 
“nėra geriausias kelias žmogaus 
teisėms apginti”, tačiau sovie
tų bloko valstybių adresu pabrėž 
damas kad “valstybės suverenu
mas negali trukdyti žmonių tei
sių užtikrinimo reikale ir negali 
būti pasiteisinimu atvejais, kur 
tos teisės yra prievartaujamos”.

Vatikanas nori 
religinės laisvės

Praeitą penktadienį Vatikano 
atstovas Belgrado konferencijo
je taip pat pasakė kalbą. Jis 
prašė sovietų valdžios atstovus 
leisti kitoje geležinės uždangos 
pusėje gyvenančius žmones ti
kėti, kaip jienori.

Įtakingiausia ir logiškiausia 
buvo Amerikos atstovo Arthuro 
Goldbergo kalba. Jis aiškiai pa
sakė, kad be pilietinių teisių ir 
be pagrindinių laisvių Sovietų 
Sąjungoje ir rusų valdomuose

Vėsus, hs ■

Saulė teka 6:55, leidžiasi 6:21 -

kraštuose negali būti ir deten- 
tės. • / ’

Visų kitų valstybių reikalau
ja ne tik tikėjimo laisvės, bet 
ir kitu pagrindinių žmogaus 
teisių. Iki šio meto Vatikanas 
nekėlė viešumon nesusipratimų 
su sovietų valdžia, bet šį karr 
tą jis viešai parodė savo nepa
sitenkinimą dabartine teisine 
padėtimi Rytų Europoje.

Kelios šaltos dienos medžiu lapus nudažė cels et geltonai, o prasidėįes lietus pradėjo juos
mėtyti žemėn. Amerikos šiaurėje jau pradėjo salti.

i

BUS PATUPDYTAS KETURIEMKMETAMS
Kišti kalėjiman nusĮkaltusj rgaBefnatoriv

L, . \ ; ’teisėįui sukėlė didelį nenrną L
^pĮALTTMCHvE/ Md.' — /P^ei^inis^;tėisėjaą>Robert Ix^Taylor 

paskyrė keturis metus, kalėjimo šauniams ir labai judriam Mary- 
Jando, valstijos-,gubernatoriui Marvinui Mandeliuiz ■ -

5 Vieni gubernatoriaus'bendra^'"^' ~ 1 "■ 1 :
darbiai gavo tokias pačias, o kf-'f ' Belgrado konferencijoje

Belgradas,, Jugoslavija. Pir
mojoje konferencijos fazėje įš-i 
■vengta betarpinės konfrontaci
jos taip JAV ir sovietų delegaci- 

.jų. Amerikos-delegatas sovietus 
neišvardijo, pastebėdama, kad 
bendrai kai-kuriose Europos .Ry- * 

’tų valstybėse nedaug tepadary-, 
ta žmonių teisių. srityje, o so- 

. vietų julij Voroncov taip pat at 
sargiai įtaigojo apie “kai ku
riuos sluogsnius Vakaruose’, šie 
kiančius susprogdinti detente”.

Niekas neabejoja, kad šią 
savaitę neišvengiamai pakils 
karštis, kai prasidės debatai 
“prie uždarų durų”. Tai nujaus
damas Sovietų delegacijos šefas 
užsirašė pirmuoju kalbėtoju pir 
madienį prasidedančioje sesijoje.

ti šiek tiek trumpesnes kalėjimo 
bausmes. Gubernatorius Mandell 
buvo Įsitikinęs, kad jis galės iš
vengti kalėjimo, nes užimama po 
zicija leidžia.jam daryti' tokius 
dalykus, „kurių nturėjo daryti.
Kartūs teisėjo Taylor žodžiai

— Manyje rusena šiltas jaus
mas tamstos atžvilgiu, — prieš 
paskelbdamas bausmę tarė gu
bernatoriui teisėjas. Taylor. 

— Tamsta turi daug gerų ypatu
mų. Aš esu įsitikinęs kad Tams
ta padarei kelias labai rimtas 
klaidas. Tamsta nesupranti, kiek 
tamsta nerimo manyje sukėlei...

Už padarytus nusikaltimus tei
sėjas būtų-galėjęs paskirti jam 
105 metus kalėjimo ir uždėti 
42,000 dolerių baudą, bet jis pas
kyrė tiktai-keturis metus kalėji
mo. Praeitais metais Mandel iš
siskyrė su ilgų metų žmona ir ve 
dė 20 metų jaunesnę sekretorę.

Ruskiai iš bolševizmo 
nieko gero nepasimokė
PITTSBURG. — čia spau- 
konferencijoj salėje Įvykodos

piktai emociniai labai karštas su 
sirėmimas žodžiais tarp ameri
kiečių ir keturių sovietų pramo
nės darbininkų unijos delegatų, 
kuriuos amerikiečiai buvo pasi
kvietę į svečius. Vienas sovietų 
svečių savo kalboje pradėjo gir 
ti sovietines darbo unijas, pa
reikšdamas, kad sovietų “prof- 
sojuzai” turi daugiau teisių ir 
prilegijų, negu Amerikos darbo 
unijos. Ermideris prasidėjo, kai 
vienas amerikietis paklausė, ar 
sovietų unijonistai turi teisę 
streikuoti ?

Tik pranonės įmonių unijų ko
ordinacijos komiteto pirminin
kas Norman Roth, kuris tuos ru 
sus buvo pakvietęs, smarkiais žo 
džiais susišaudymą beaptildė.

UAW susirūpino nemažėjančia 
bedarbe

Automobilių darbininkų uni
jos (UAW) pirmininkas Doug
las A. Fraser kreipėsi į Prezi
dentą Carterį ir Kongresą ska
tindamas “nulipti nuo savo sta
tinių ir ką nors daryti dėl “ne
bepakenčiamos” bedarbės”. Fra
zer, įtakingas demokratas, pa
reiškė, jog valdžios paskelbimas, 
kad rugsėjo mėnesį buvo 6.9 
nuošimčiai bedarbių, rodo kaip 
dar mažai tepadaryta darbo rin
kai pagerinti. Nedarbo ratus, ku 
rios visą laiką laikosi prie 70 
nuošimčių, demokratinėje vals
tybėje yra' “žiaurus ir nepapras 
tas žmonių-vyrų ir moterų ban
dymas, pasakė Frazer.

Sekretorius Vance džiaugiasi, kad dar 
šiais metais įvyks Ženevos konferencija

NEW YORK, N. Y. —Sirijos prezidentas Hafez Asadas lai
kraštininkams pareiškė, kad karas Artimuose Rytuose neišven
giamas. Jam .atrodo, kad Izraelis, pagrobęs karui nepasiruošusių 
arabų žemes, labai daug reikalauja ir nenori atiduoti arabams 
jų žemių. Jam atrodo, kad izraelitai net ir pačiame Izraelyje tu
rėtų atiduoti žemę palestiniečiams, karo metu išbėgusiems į už
sienį. Tik per stebuklą išvengsime karo, bet jo apskaičiavimai 

rodo, kad karas neišvengiamas.

Bet (nežiūrint į tokį įsitikini
mą, čia pat prezidentas Asadas 
pareiškė, kad jis pats asmeniš
kai sieksiąs taikos ir Sirijos ka
ro jėgos bus naudojamos taikai 
įvesti. Jis taip pat pabrėžia, kad 
jis pritariąs prezidento Parterio 
iniciatyvai siekti taikos Aiumuo 
se Rytuose. Jis yra įsitikinęs; 
jog tai esąs nepaprastai sunkus 

- darbas, užtat jis yra pasiryžęs 
tarti. lis nurodė, kad nėra to- padėti prezidentui.
kio klausimo, kurio negalim^j Amerikos Įr kitų kraštų diplo 

matai juokąują; kad per,tris sa- 
Rytų Vokietijos atstovas pa- vaites arabai su žydais susita- 

rei&kė, kad šitokį Goldbergo pa- rė viefto dalyko būtent :> kaip 
siūlymą jis skaito įsikišimu į ki- Jįūs pradėta taikos konferencija. 

,tos yafetybės .vidaus reikalus^ į Vienoje jstalo .pusėj e sėdės Egip 
-kąji J^įto, Sirijos ir Jordanijos įgalioti 

tangos. <yra . bęreikalĮngos, ;nąs |ątstqyąį o kitoje stalo pusėje sė- 
kiekvįeną^YaĮstybą, tun teisę sa dės -IzraęįiOr.. paskirti f atstovai 
vaip. tvarkyti visus vidaus r ei- žydai neprotestuos/ jeigu kuri 
kalusi -u..’ ,4 -/< u ttprs , arabu valstybės po savo
. , Ar šiai pozicijai:pritaria, kiti ‘skvernu prie stalo ’ atsives net 
konferencijos atstovai^ — neto- palestiniečių atstovus.
Įima-ateitis parodys. Savo lai-.t Izraelis visą Taiką tvirtino, 
ku prezidentas Carter pasisakė kad su Arafato vadovaujamos 
prieš: tokią pažiūrą.

Komunistams nepatinka 
Belgrado kalbos

BELGRADAS, Joguslavija. — 
Penktadienio vakare trumpą kai 
bą pasakė Rytų Vokiė. atstovas 
Ernst Krabač. Jam labai nepati
ko teisininko Arthur Goldbergo 
kalba, kurioje jis kvietė Belgra- 

’ do konferencijos posėdžiuose apSusitarė dėl plaukiojimo'
Amūro upe

PEKINAS, Kinija. Vyriausybė, bfi^Jšaįš,kJntį.h- '■ 
oficialiai paskelbė, kad. kinie
čiams payyko susitarti su sovie-

• Amūro ir Ūusuri upėmis. 1969 
metais’ tų upių pakraščiuose1 ;ir 
pačiose upėse įvyko kruvini' 
susirėmimai tarp kiniečių ir pal
šiem saugojančių sovietų - karo 
jėgų. ;

Kad panašūs incidentai nepa
sikartotų, pavyko, nustatyti, kur 
sovietų kariai gali įžengti ir kur 
jie neturi teisės kojos įkelti.’ 
Pasirodo, kad sovietų karo va- 
;dai*nori išvengti didesnių inci
dentu.

Prezidentas apžiūrėjo 
. sunaikintą Bronx dalį

NEW YORK. — Prezidentas 
trečiadienį padarė staigmeną 
be pranešimo aplankydamas su
degintą ir nuniokotą New Yor- 
ko miesto dalies Bronx pietinę 
dalį, kur savo akimis pamatė 
blokas po bloko išplėštų ir su
degintų namų ir biznių griuvė
sius ir visą sritį paverstą nejau 
kia dykuma, kaip kai kurie Eu
ropos miestai atrodė II Pasauli
niam Karui pasibaigus.

Vienoje vietoje su palyda ap
sistojęs prezidentas paprašė 
Housing & Cities Development 
(namų ir miestų atstatymo) sek 
retorės Patricijos R. Harris: 
“Duokite čia visos šios srities 
žemėlapį ir patarkite kas gali
ma padaryti”. Kitoje vietoje sus 
tojęs pasakė, “mes negalime ti
kėtis vien federaliniais pinigais 
visa tai atstatyti, bet si: m .esto 
ir valstijos kooperavimu galime 
visą šią sritį apsukti aplinkui”. 
Keliose vietuose išlipęs iš limu
zino. kur sudegusių pastatų gnu 
vėsiai buldozeriais jau pašalin
ti, tik likęs klaikus laužų ir šiu
kšlių užverstų sklypų reginys, 
pasikalbėjęs su ten dar gyve
nančiais vietiniais, pakartojo, 
kad tą sritį galima išgelbėti: 
“Mes šia sritį galime paversti 
rekreacijos parku”.

Toje srityje gyvena daugiau-

Young veda svo politiką
| WASHINGTON. — Valsty
bės Departamentas praėjusį sa
vaitgalį paneigė kad Jungtinės 
Valstybės pasiūlusios planą kaip 
baigti karą tarp Etiopijos ir So- 
malijos, bet JAV misionary 
prie Jungtinių Tautų pasakė, 
kad JAV-bių ambasadorius Jung 
tinėms Tautoms Andrew Y'oung 
diskutavo tą idėją su Afrikos 
diplomatais. Diplomatijos oficia 
lai ketvirtadienį paaiškino, kad 
Young remia idėją kad J. T. im
tųsi karo tarp Somalijos ir Etioj 
pijos išsprendimo. Oficialai, da
lyvavę tuo klausimu JAV misi
joje prie J. T. tą ambasadoriaus 
Young plaiįą paaiškino kaip J. 
T. priežiūroje referendumą, ku
ris turėtų įvykti karo paliaubas 
padarius.

Valstybės Departamento pra
nešėjas John Trattner į tą klau
simą atsakė: “Jungtinės Vals
tybės tiki, kad Afrikos Vieny
bės Orvanizacija tokioms pas
tangoms yra geriausias laidas”.

Izraelis visą laiką tvirtino,

LOS ANGELES. — Praėjusią 
savaitę ketvirtadienį Kaliforni
joje buvo du lengvi žemės su- 
drėbėjimai.vienas nakties metu
Pasadenoje, antras Santa Ma- šiai juodžiai ir portorikai, kurių 
ria apylinkėse. Jokių nuostolių [tarpe bedarbių yra apiė 85 nuo- 
nebtrvo. -y / šfrnčiat

CYRUS VANCE
SecrtUty af State

Palestinos Išlaisvinimo organi
zacijos atstovais, tuo tarpu gen. 
Dajanas, ištisus metus prieš 
juos griežčiausiai protestavęs ir 
žadėjęs net Ženevos konferenci
ją išardyti, dabar įsakinėjo Be- 
gino vyriausybei, sutikti leisti 
atsivesti prie derybų stalo .ir 
palestiniečius. Tuo tarpu Ara
fatas prižadėjo nesiųsti labai 
jau kovingų, atstovų dar ir šian 
dien grasinančių inaikinti Izra
elį.

Sekretorius Vance džiaugiasi, 
kad jau padarytas žingsnis ar
tyn prie Ženevos konferencijos 
Ne tik buvusioji vyriausybė, bet 
ir dabartinis premjeras Begin 
labai griežtai tvirtino, kad Iz
raelis nesutiks tartis su palesti
niečiais. bet jie vis dėlto sutikę. 
Gen. Da j anas kitaip galvoja. 
Jis mano, kad izraelitams pales 
tiniečių nereikia baidytis. Jei
gu Izraeliui pavyks pasiekti tai
kos su Egiptu, Sirija ir Jorda
nija. tai saujelė palestiniečių ne 
galėtų būti pavojingi Izraeliui 
Pirma jis gąsdino karu sekre
torių Vrnce, o dabar įtikinėja 
Begino vyriausybę sutikti tartis 
su palestiniečiais.

Amerikos žydai, pasimokę iš 
lietuvių, užvertė Baltuosius Rū
mus laiškais, prašydami nes
kriausti Izraelio ir nepalikti vie 
nu, be Amerikos globos. Prezi
dentas Carteris pasikvietė įta- 
kingesnius izraelitus ir pareiš
kė jiems, kad JAV, siekdamos 
taikos Artimuose Rytuose, ne
sirengia apleisti Izraelio.

• Modernūs laikrodžiai turi 
tris rodykles ir eina sekundės 
tikslumu. Pirmieji laikrodžiai 

■apie 1360 metus turėjo tik vie- 
rtą rodyklę ir eidavo dviejų va
landų paroje tikslumu.



ĮWA SVEIKATA - PASTOVI UI
Kūno, FKAM Ur i«JMsmV darnos pagrindai 

^JĮ^Žjęjy populiarus perteikimu

__________ JONAS ADOMAVIČIUS,

skausmai nesilaiko 
kauliuko vietoje —- jie 
aukštyn ir žemyn šp-t 

i)i rankos. pakraščiu. Taip.
skausmai esti labai stip- Į 

rūs. Tada žmogus mano, kad į 
jo ranka esti reumatizmo.’

sklinda 
iiiniti

REUMATINIŲ LIGŲ RŪŠYS
ligų savumus — tadaĮsigilinkime j reumatinių 

lengviau mums bus su jomis tvarkytis.
Mediciniška paskata

žod s ‘ arlnlas” reiškia sąna
rio uz-dųpmą — daugiau nieko. 
O tų uždęgipiy Jra įvajrių. Aiš
ku, dygias turi būti atsakan
tis — įvairus, K.oks yra visų ar
tritų požymis * Tik pasiskaityki- 
me. Svarbiausias. tikro artrito

Pagrindiniai osteoartrozės 
reiškiniai

Senatviškų sąnarių susirgi
mų ryškiausias požymis yra. 
skausmai sąnaryje ių šunaitį 
spaudžiant apturimas maudi
mas. Antras požymis: ribotas

ženklas yra sutinimas sąnario. H . jausmingas sąnario judesys, 
t-_ __.1.<x.. _ •!_*»•recias požymis: sąnario braske- 

Jmas jį judinant. N-Ray nuo- 
ranka parodo artrozės apimtas 

vietas sąnaryje. Net dar skaus
mų nepliestuose sąnariuose X- 
3ay nuotrauka suranda — pa
rodo artrozės pėdsakus. Įdomu 
žinoti, kokius artrozės apimtų 
sąnarių pakitimus X-Ray nuo
trauka parodo. Artrozės palies
tų sąnarių N-Ray nuotraukoje 
gydytojas randa trejopas bū
dingam us: 1. sąnario tarpas 
nereguliariai susiaurėja; 2. po 
sanarine kremzle esančio kau- c

’to sukalkėjimas; 3. sąnarį suda
rančiu kaulu kraštuose atsiran
da kaulinės ataugos. Visi tie 
pakitimai randasi pačiame są
naryje. Atsimintina, kad osteo
artrozė nepagadina sąnario iš
orės.

Minkštų kūno dalių reumatizmai

Kita reumato forma yra 
dninkštų dalių sunegalavimas. 
Minkštų dalių reumatizmas su
skelia vietinį skausmą ir paspau
dus jautrumą. 

: tinis skausmas 
tas kūno dalis.

Kai sąnario 
(kapsule vadinamas) esti reu
matizmo aprimta, gaunasi susto 
rėjes ir skausmingas sąnarys. 
Toks, pvz., peties sąnario, paki
timas. gaunasi ne vien tik dėl 
šąnarinės kapsulės (minkštoji, 
sąnariu dalis.) . uždegimo (cap
sulitis), bet ir dėl peties sąnario 
tepalinės dėžutės (bursa vadi
namos) uždegimo (bursitis).. 
Tai kita sąnario minkštoji dalis. 
Yra dar ir trečia sąnario minkš
toji dalis — tai prie peties są
nario prisijungiančių dviejų 

’raumenų sausgyslės (tendon). 
"Ju įdegimas vadinamas tendi
nitis. Gali būti peties sąnaryje 
visų minėtų trijų minkštųjų da
lių uždegimo kombinacija.

- Gali alkūnės sąnario išorinis, 
(la.tcralinis) kauliukas tik vie- 
ūoj aprėžtoj, vietoj būti apim- 

ir skąusiningas. Toj viętoj 
i<ę$erovę — minkštų ten esamų 
,da|ių reumatizmą gydytojai va- 
dma “tennis elbow”. Mat, teni
so žaidėjai (taip pat ir fabriko 
da.rbipmkai) nuvargina tos sri
ties minkštas dalis ir apturi mi
nėją negerumą.

Sąnario skausmas yra dažnas 
nusiskundimas sergant artritu, 
bet vien skausmas sąnario •daž
nai nenurodę; esant reumatinę 
ligą. Todėl uždegiminio artrito 
diagnozę gydytojas nustato tik 
tada, kai esti matomas ir pra
čiaupiamas sąnario vidų išklo- 
jaųėips plėvės (sjįiio^įo) iš- 
tėiųpinias. Sąnario skausinin- 
gunias sąnarį judinant, net ir 
bį ininėtos plėvelės — synovios 
įštenlpimo tik kartais nurodo 
į.sąriario. (tos* jo plėvės) esą 
a-r būvųsf uždegimą synovitis). 
Xiat, sąnario uždegimą pačioj 
pradžioj sudaro jo vidinio iš
kloto (plėvė — synovios) už
degimas.

Osteoartrozė

Susinęšiojusius kaulus — jų 
sąnarius vadiname osteoartritu. 
Tai sųsinęšioję — senatviški 
sąnariai — isteoartrozė, seniau 
buvo ta negerovė vadinamas os- : 
tepąrtrilų. Tari be uždegimo 
reiškinių sąnarių pakitimase Tik ' 
rętai kada sustorėja sąnariai dėl 
minėto sąnąrinės, kapsylos---
plėyėg išsiplėtimo. — sutinimo. 
Tiesą, šioje pstęoartrozėje sąna
riai esti skausmingi juos judi
nant ir šusterėję. Tik tas šioje 
ligęje sąnarių sustorėjimas gau- 
namas, dėl atsiradimo kaulinių 
ątąųgų sąnario sęityję. Ta os- 
feoąrtrozą (ostępąrthrosjs) tu
ri {įlinkimą atsirasti tam tik
ruose sąnariuose, įskaitant ran
kų pirštų galutinius. sąnarius 
(prieš nago, pradžią esą sąnariai) 
ir ny.kščjo sąnari- Taip pat ta 
liga mėgstą, apimtį žemutinius 
kaklo, slanksteliu sąnarius, strė
nas ir. sėdikaulįo (sacrum — 
kryžkaulio)! sąnarius, Mėgia- 

?ma. tos. ligos, vieta taip, pat yra 
_ šlaunikaulio., ir, kelio sąnariai ir 
_ kojos, c^žjpjo. pirito, sąnaiys. 
' Tąd.ą dažųai; esti kojos didieji 

pjršjąi iškreipti išorėn — užgulę, 
aht. kitų, kojos pirštų (medici-

- niškai toks didžiųjų kojos pirštų
- s.toyjs. va.<jinąmas. balus valgus, 

deformity). Daug anksčiau ne
gu. Kituose, sąnariuose osteoatro- 

laė,. dažnai pasireiškia prieš au
sis. esančiuose sąnariuose, žan
dikaulio ir siųilkinio susijungi
mo sąnary (temporo madibu- 
ląę joint).

Kartais.tas vie- 
persiduoda i ki-

minkšta dalisr • •
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Taip {Ja t užpakalio — sėdy
nėj srityje — įlaugelyje vietų, 
gali gautis minkštų vietų reu
matiniai skausmai. Tas nusi
duoda dėl daugeriopų priežas
čių: dėl šalimais stuburo esan
čių — sausgyslių — kapsulių 
pertempimo, dėl jų {plėšinio bei 
įdegimo. Klubo sąnario tepali
nės dėžulės (bursa) įdegimas 
(bursitas) gali nuduoti to są- j 
nario artritą (kietų sąnario da
lių uždegimą). Mat, didieji są
nariai turi tepalines dėžutes — 
iš jų automatiškai sąnariai ap
turi tepalus. Kartais tos dėžu
tės (bursomis vadinamos) už
degimo paliečiamos — skaus
mingas tada sąnary lieka. Kaip 
peties sąnaiyje gali gautis bur
sitas, taip ir klūbikaulio sąna
ryje (trochanteric bursitis). 
Tuos du dalykus šlaunikaulio 
sąnaryje: minkštų dalių užde-, 
girną (bursitą) ir sąnario įdegi
mą -(artritą) galima atskirti se
kančiai elgiantis.

Paspausti reikia skausmingą 
šlaunikaulio atkišulį (trochan
ter) esantį prie to šlaunikaulio 
sąnario. Jei minėtai paspaudus 
gausis stiprus skausmas visame 
šląunies šone (išoriniam kraš
te) — tai bus bursito (minkš
tos dalies), ne artrito (kietų są
nario dalių) .liga.

Minkštų sąnario dalių susir
gimo neparodo X-Ray nuotrau
ka. Tik retais atvejais randa į 
kalkių maži židinėliai minkštų i 
dalių srityje — tai paseka ka
daise įplėštų sausgyslių bei kap
suliu. . i

I š v a d a.'Susipažinome su 
dviejomis reumatizmo rūširiiisį: 
susiūešioj tįsiais sąnariais (oą- 
tėoartruzė) ir su Tirinkštų sąna
rio daHų pakitimais • f bulaitis, 
kapsulitis, tendinitis). vis
kas auksas, kas auksu -žiba. Ne, 
visada žmogus turi artritą1 (kie
tųjų sąnario dalių) uždegimą, 
nors 1 esti skausminga1 sąnario 
sritis. Šios dvi negerovės, nors 
sąnario srityje pasireiškiančios, 
nesti vienos ir tos pačios. Minkš 

r tų dalių uždegimas, 
lengvi sutvarkomas, 
uiasi atsakančiai. Gi. 
si d uodą gy dym ui.

Be reikalo žmonės mano, kad 
jie turi nepagydomą artritą, kai 

rtikrumoje, jie negaluoja minkš
tų sąnario dalių uždegimu. To
kį uždegimą galima nesunkiai 
sutvarkyti, jei jis. biįs reikia
mai. gydomas. Toks minkštų 
daliu, sunegąĮavimas a tsitinka 
dėl raumenų, sausgyslių, persi- 
lempi.inų, įpĮėšimo^ bei uždegi
mo. Už tai tokiais atvejais drėg 
na šiljma ’lietuviškoje pirtyje 
(kartais vonioje bei imant du
šą) ir po to gjnmaslikavimas 
bei masažąvimas yra geriausias 
gydymas. Ypač sunkiau dirbą, 
ilgėliau užsisėdi ir vyresnio am
žiaus žmonės turi naudotis drėg 
na šilima ir masažu. Išleiski
me pinigus naudingiems daly-, 
kams — netaupykime jų svei
katos sąskaitom Gana krauli 
pinigas gerai finansiniai stovin
tiems vaikams — jie pagyvenu
siems levams turėtų padėti, o 
ne atvirkščiai kaip dabar daž 
nai atsitinka. Vaikai nežiūri tė
vu — laukia jų palikimo. O tė
vai, norėdami vaikams įsiteik; 
ti, neriasi iš kailio laupo sa
vus pinigus savo sveikatos sąs- 
kaiton saviems vaikams. Gana 
tokio elgesio. Visi tėvai rūpin
kitės sava sveikata kuo geriau
siai — leiskite lėšas tinkamam 
gydymuisi. Kol įsigysime savo 
gyvenvietėje lietuvišką pirtį, ei
kime pas žydus pertis ir savą 
sveikatą geriausiu būdu užlai
kyti. žydai milijonieriai dina 
papraston pirtin nelaksto

palyginti, 
jei gydo- 
kaulų pa
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Jūratė ir KastytisVYTAUTAS IGNAS

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalaa
(Tęsinys)

Nelemtai susidėjusių aplinkybių sutrikdyta lig šiol 
gero Lietuvos ir Sovietų Sąjungos santykiavimo nuotai
ka vėl galės grįžti j normalias vėžes, jei meg visi pareigin
gai išlaikysime reikiamą rimtį. Valstybės įsipareigojimų 
vykdymas yra ne tik visų piliečių pareiga, bet ir tautos 
interesas ,o taip pat ir jos. garbės dalykas, Laikytis, rimto 
ramumo ir dirbti šiuo metu svarbiausia. Šių dalykų gilus 
supjratimus tebūnie kiekvieno mūsų^ garielgimo vai
ruotojas.” . <

Valdžios pranešimas krašto gyventojams
.IŠRAŠAS IŠ: ’

“Rytinis Lietuvos Aidas”/ 1940 m. - birželio
16 d. Sekmadienis. Nr. 281 (6490). Psl. 1.

“VISŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ IR?.

GYVENTOJŲ • ŽINIAI- -

Šių metų birželio 14 d. 23 vai. (mūstį Jdiku^ovietų 
Sąjungos liaudies komisarų tarybos pirmininkas Ii: į Už
sienių reikalų komisaras Molotov įteikė Lietuvos, užsie
nių reikalų ministrui Urbšiui Maskvoje ultimatumą, 
kuriuo buvo reikalaujama iki birželio 15 d. 10 vak ryto 
(Maskvos laiku) įvykdyti šiuos tris reikalavimus: "

1) Kad tuojau- būtų atiduoti teismui* vidaus-u-eikalų 
ministras Skučas ir valstybės 'saugumo ' departamento 
direktorius Povilaitis, kaipo ' ’ tiesioginiai' kaltininkai 
provokacinių veiksmų prįęš: Sovięjtų4g^XiętĮproje;.Ų

2) Kad tuojau būtų šūfoiiiiutitaŲ "Liėttivojei tokia 
vyriausybė, kuri sugebėtų. ' ir . būtų. ■ .pąs^^usi., ,'liįdūpti 
garbingą Sovietų Sąjungos; j^-įięįįyos ;ąayit^ipęį;pil- 
galbos sutarties igyvėndiniiną^ii? ryžtingai, ;sųtr#moyti 
sutarties priešus; į į

3) KacĮ tvojau butų laiduotas laisvas
Lietuvos teritoriją * Šbvietų jiems
išskirstyti švart'iiušiūt^e 
kiekyje,’' Ž^id 
Sąjungos ir Lietuvos

stų

penaikiinkai/ atvėrkihie • pinigi- 
ųiėš ! tiiikdniarn ■ SavMš’ sveikatos 
užlaikymui. Vien:'piliūlės-;ėmi- 
.mas che ininėtonkaitinimosi. Ir 
gimnastikavimosik bei - masažo 
— sąnario kietų ite minkštų- da; 
lių gydymasis yra juokų dar
bas. Tai savęs apgaudinėjimas. 
Tai strauso politika, žinoma, 
čia reikia ne paskutinėj vietoj 
laikvti tinkama maista (daržo-. 
vės, vaisiai, jų sunkos ir balty
mai). Aišku, kąd mesti šalin 
reikia svaigalus, rūkalus, kavą 
ir visokius vaisvandenius — jei 
nelaikai savęs atmatų dėže — 
nemesk per savo gerklę j savo 
kūną minėtus niekus, nors mi- * ». V. ' - * . 15 ♦
lijonai apie mus net šiukšlių dą- 
žėsna neina ta tokiu nieku, ko- «* . rf . *■- i - *
kius jie patys ryja. Teisingai 
j uokrlariai tvirtina, -kad’ dabar 
reikia gerbti gyyųįį, o ne. žmo
gų,— mat, gyxulys turi, saiką, 
ir nesbųipdija taip,; kaip,, žino-, 
gus. Daugiau apių reumatų — 
kitą kartą. ’ -

Pasiskaityti. C.oniullant, Sep
tember 1977.

Darbas: Svogūnus alyvoje trii 
.puti apjĮepinlič1’ŠtiJiėti švarius, 
.stambiau supjaustytus grybus. 
Maišant šaukštu, grybams su,’ 
slūgus — po 5-7 mini sudėtį 
pipirus ir druską. Pamaišyt ir 
išjungti ugnį. Sudėjti kapotas 
petražolių žaHesas ir viską su
kapoti. Sudėti į stiklinį indelį, 
užpilti 1 šaukštą alyvos ir lai
kyti šaldytuve iki naudojimo, 
uždengus dangteliu.

Pastaba: šiuos, komercinius 
grybus, jei švarūs, kuo mažiau
sia mirkyti. Geriau šluostyti 
drėgnu rankšluostinių popie
rium, kad neįiuslolų savo mai
stingumu, vitaminų ir minera
lų.-

Šis grybų gaminys naudoja
mas elegantiškiems, mažiems 
užkandėliams gaminti, kiauši
nių indarams, silkių priedams 
bei žuvims, balandėliams su 
miežių ar ryžių kruopomis, pa
dažams prie lokšinų, maltinių 
š bulvių ar daržovių, bei duo
nos sumuštiniams.

;ti prieš Sovirtų'-iguląJ’ LietūvuĮ&f

pasiekti- tp^ąd^Starifetif’ SajųJUM M

a

1 Ht« gfti/JJ dfaičm -OJgĖstęĮĮM 4rf 
i A Ičžštoiknd' aV&9 & rtebte 'jutiMb

Agr. Adelės Dųoblienės sveiko 
maisto Receptas ♦. Amerikos kariuomenės 

tarnyboje yra virš 2,000 šunų, 
daugiausia vokiškų aviganių. 
Daugiausia šunų turi Aviacija, 
net 1,300, gi Infanterija 8(H), o 
Laivynas tik 120. Jie yra nau
dojami turto ir sandėlių apsau
gai, nelegalių vaistų bei narkoti 
kų ieškojimui ir prieš galimus 
teroristų veiksnius. Šunys yra 
treniruojami Texas valstijoje 
esančioje Leckland aviacijos ba
zėje. Pastaruoju melu bando
ma treniruoti specialiems užda
viniams mažesni ūgiu šunys, 
kurių užauginimas ir išlaiky
mas yra daug pigesnis.

Adelė DuoMienė

GRYBŲ PATIEKALAS
Prop.: 2 šaukštai Safflower 

alyvos^ puoduko kapotų syo-
kažin kur į vonias, kaip dažnas gūnų, 1 puodukai^ grybų, 
mūsiškis kad daro. Čia pat sa- šaukštelio druskos? šaukšte- 
v«j gyvenvietėj yra drėgna ši- lio karčių pipirų. 2 šaukštai ka
lima ir masažas lik nebūki- polu petražolių (petruškų) la
me patys sau šykštūs. Visi, ypač pelių.

e Egiptiečiai naudojo balan
dėlius žinių tarnybai prieš 3,(HM) 
melų. Prancūzijos kariuomenė 
juos panaudojo Eranko-Prūsi- 

*jos karuose nešioti pranešimus, 
bet vokiečiai turėjo treniruotus 
vanagus juos gaudyti. Pašto 
karveliai išvysto (>0 mylių per 
valao«lų greitį ir per dvi dienas 
nuskrenda 1,000 mylių.

ziiungąL . v...”
-.. v t - ..y j >( z < > t t m ht

. Sovietų -Sąjungos. -VĮ 
riausybės atsakymo iki birželio 15 d. 10 vai. ryto? Nega
vimas Lietuvos vyriausybės atsakymo iki to. termino 
bus vertinamas kaip atsisakymas, nuo įvykdymo ąuKs- 
čia nurodytų Sortetų^rė&žiavimų. ‘

Įteikto ultimatumo pradžioje buvo.- plačiai išdėstyti 
jo motyvai, daugumoje mūsų, visuomenei. jau žinomi, iš 
spaudoje paskelbto. “Tasso” komunikato apie Sovietų 

.Sąjungos karių-dmgimą Lietuvoje ir kai kuriuos kitus 
•dalykus* - . . j

Gavus, žinia ...apie.šį.- ultimatumą, Lietuvos vy
riausybė tuojau. susirinko posėdžio, kuriam pirminin
kavo pats Respublikos Prežidęntas^ Tarną, posėdyje;, bu
vo nutarta visus SoVietų Šąjungop vyriausybės reikala
vimus priimti ir apie tai, ją pert ministrą. Urbšį Mask
voje nurodytu laiku painformuoti. Ministro pirmininko 
Merkio. vadovaujama vyriausybė tuojau atsistatydino. 
Naują vyriausybę sudaryti, Respublikos. Prezidentas pa
vedė generolui Raštikiui. Generolas Raštikis tuojau ėmė
si vyriausybės sudarymo darbo? ’ Tačiau Maskvoje musų 
ministrui Sovietų Sąjungos liaudies komisarų tarybos 
pirmininkas ir užsienio reikalų komisaras Molotov pa
reiškė, kad Raštikis Sovietų Sąjungos vyriausybės ne
patenkina iivkad dėl premjero ir kitų vyriausybes narių 
reikia su Sovietų Sąjungos vyriausybe susitarti.

Greitai po to. ministras Urbs j s , telefonu pranešė, 
kad Sovietų Sąjungos kariuomenes daliniai šiandien, 
birželio 15 d. 14 vai. nurodytose ••v.ujtc&e peržengs Lietuvos 
Respublikos sieną ir vyks p nurodytus. svarbesnius Lie
tuvos centrus. Apie tai vėliau buyp pranešta atvira tele
grama, kuri yra paduota skyrium kitos biuletenyje.

Lietuvos vyriausybė, visu rimtumu įvertindama ši
taip susidėjusią situaciją, tuojau davė per savo organus 
įsakymus bei nurodymus, kad atvykstanti į Lietuvą. So
vietų Sąjungos kariuomenė būtų sutikta taip,, kaip pra
šo Sovietų Sąjungos vyriausybė.

(Bus, daugiau;

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI >
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pagalba skleidžia melą ir šmeižtą
/ Perskaitęs -‘Akiračių” 1977 m je turimo šaltinio kurioje nors 
rūgėjo mėn. Nr. 8(92) pirma- j viešoje Įstaigoje už savus pini-1 
įne puslapyje atspausdintą strai gus padarau reikalingų puslapių į

tos medjaga dėl jo 
rusams) — 247.

15. Moteris ir Socializmas 
August Hebei — - (Vertimas 
K. H.) 129 pusi.

pSįnĮ, pavadintą “Tautinės draus 
mės inkviziciją apie lietuviškų 
knygų deginimą Čikagoje” ra
dau, kąd aš ir mano žjnona esa
me didžiausiu melu: apšmeižti,“ 
ir apkaltinti. Apskritai visas 
strąipsąis yra parašytas ir per
pildytas nųp pradŽM», iki galo

foto kopijąs.

Kadąngi ša’ia savo bibliotekos 
specialios vietos nenaudotinoms 
patalpinti neturiu, Konstantinas 
Petrauskas telefonu buvo pa
rašytas pas mane atvežtąsias 
knygas atsiimti ir perleisti jas 

,kam nors kitam. — K. Petraus- melagingais faktrns, piktos va- . d (po dvįe_

■ jų su puse mėnesio nuo atveži
mo) atsiuntė jauną aukštą vy-

lioš Žmomų sufabrikuptaš. Visi 
knygų- skaičiai ir deginimai — 
yra begėdiškas melas. knygų paimti. Iš atvežtųjų
1 Konstantino Petrausko patvar 01 knygos paėmėjas su parašu 
kymu,- man neprašant, -1976 m..' paėmė 57 knygas. O 4-rias kny- 
šąųsio-mėnesio pradžioje L. Sur-. gas: Antano Venclovos “Gimi- 
kevičius atvežė dvi dėžes kny—mo diena”, August Bebel “Mo- 
gn 'Mano žmonai tuo metu esant teris ir socializmas”, K. Marks 
krautuvėje,, jas greit Įmetė pro,.4Ldgąls. “Apie, religiją”,ir N.; , . 
duris, skubėdamas savo žmonospg^i^^^^jF§
ii; dąrbo .parvežti. Tokių tyįdut geografija” zmona, nerskai- 
kmp : Pedagoginio Lituanistikos j .Čiusi ir pašiĮųKdmWi kodnimsii 
įinstitūtp-* neakivaizdinio sky-j nių melu, manęs nj^i^lj^šųm,. 
riaua direktorius, tų knygų ne--išmetė į “-garbičių’ ’! 
pėrėmiau/hės “tuo metu nebų-- tantinui Petrauskui 
yam kraūtiiyėje., Tik po keleto Čių” redaktoriams šips ^keturios 
dienų, pradėjęs ^e^ws kny^^^^s^^awNgol 
gas tikrinti, tarp jų lyoke radau Jčą- ir Tiran$M
Įdėtus, du- knygų -sąrašųę-jjį;0i^i KWt-
Vieną kopiją kfekyieno jų (^ena tas Jęetunąs komunistines Tmy- 
mė bųvo žV^y?0^ pavadinimas^ — sumokėti * ar ’pat 

.. hrmiytV. kad .prisiųstų .iš: pku-
'Patikrmis atvežtąsTas knygas, |pųątos Lietuvos. Iš ten su malo- 

patą tu/--- - ------- -
riu;sąvq bibliotekoje; kita .P71- 
pė atyettijjy knygų jokiam-lhs-' 

. tifuto dė?tma^si kursui: panau 
doti visai netinkamos; 'trečioji 
gi’ grijpė.4^ okupuotojė IJėtuvtH

F-

jr; .‘^kirąčių”’ redaktoriai-šiek’ 
tide nutuokiaapie neakivaizdinį 
kurso, dėstymą, - tūrėtų žinoti,

klos sąyo studentams , neturiu, • 
nes p$Į iš Australijos, nei- iš Ka? 
nądo^ riji - nuo Atlanto pakraš
čių čia atvykti p^siskąitytine- 
galėtų.. Studentę darbams rašy
ti yrą nuro^omi- tik su atitinka- 

teini musiję šaltiniai. Jei .ku 
Žid reikalingo. Šaltinio kuris' štu. 
dentąs neturi/iš savo biblioteko;

4 **•' * ..

Japony jury bangps

U Lietuviu Liaudies 'Menas

.galįpį.ę, sumokėti * ar 'pa

. lĮumu. prisius. , - • - - • ‘
prie ,šio . paaiškinimo jungiu 

atvežtųjų 61' knygos abiejų są
rašųii* Konstantino - Petrausko 
atsiųsto paėmėjo 57'knygų foto 
■kopijašį- nt 5.7 knygų -paėmimo 
rašto yrą jų paėmėjo parašas.,

'Ignįiš ir Teodora Serapinai

Mano, -Konstantino Petraus
ko, dovanotų Pedagoginiam Li
tuanistiniam Institutui knygų.

SĄRAŠAS V
» I. Vilniaus Universitetas, kie
tais viršeliais, —109 psl.
. 2.; Vilnius,-. Architektūra iki 
XXamžiaus pradžios —248 psl. 

'■ 3. Lietuvių Liaudies Menas, 
^Audiniai I knyga—• 266. ..

- 4. Lietuvių Liaudies Menas, 
Audiniai, II-ji knyga — 311. .

— 104.
15. 1940—1960 Lietuvių Ta

rybine Dailė Tapyba. — 147.
; 16. /Rusnė. Dailininkas Ą, Da- 

kinevięius J— 100.
. 17. Tapyba. Sudarė B. Uogin- 

tas. —60^" ’ *
18. Vilnius Senamiesčio An-

Architektūra I-ma knyga, (De
dikuota: “Mielajai Tetai varda
dienio proga, — 1958 — 430. i 

5 <='6. Lietuvių Liaudies Menas,. 
Architektūra Il-knyga — 237., 

•' ’t.; Lietuvių; Liaudies Menas, 
Juostos, — 195. - , • ,. ■ •

■ '8. Lietuviu Liaudies Menas-1 samblis -^'Algė Jankevičienė. 
Mažoji Architektūra, ?— -324.

.9. Lietuviu Liaudies Menas, 
.Skulptūra I knyga-— 452. ■

10. .Lietuviu . Grafika, 1968, i 
1969, 19-79, (Dedikuota: “Brar '

.giai mūsų Tetai) ma (kovo II-os tory Of Our Time. — 184.
: (vardadienio) ’ proga. Giminai- šiame sąraše pažymėtas kny 
čiai .— (Vaikai) Vilnius, 1972,i gas 'ir Konstantino Petrausko,

.183. f
19. Senojo Vilniaus Vaizdai.

Algimanta Kunčius.. — 213-214.
20. Marti -— žemaitė. —47.

į- l 21. 'Since Stalin A Photo His-

kaipo jo dovanotas Lituanisti
niam Pedagoginiam Institutui, 
priėmiau. '

-11. Vilnius — Grafika Ta
pyba — 85.

12. Lietuviu Tarybinė Dailė . Čikaga, 197 m. mėn. d; - ■
— Grafika — 1940 — 1960 de
dikuota: “Mielojį teta, sveikiną- d„ aš, Konstantinas Petrauskas, 
me. vardinių. proga. „Saviškiai.
Vilnius-Kaunas-1962. — 94.

13. 1960 Lietuviu 1961 Grafi
ka 1962, Vilnius — 65.

14. Lietuviu Tarybinė Dailė

Čikga, 1976 m. sausio mėnesio

šiame (žemiau ■ sekančiame) są
raše surašytas mano nuosavas 
knygas aukoju Lituanistiniam 
Pedagoginiam Institutui, būtent:

1. Valerijus čkalovas, — M.

1976aIII.14 '

' X ' • ■ U7WANIAN niSTITUTE OF EDUCATION NEAKIVAIZDOIS SKYRIUS
' 5620 S..OaremontAvenue W. 69fc 'Street

į OkagOjIllinois 60636 - Chicago,Iii,60629 .

.. •. Konštantiaid, Stetsasskui,dovanojusiam Pedagoginiam Litu® 
enietikos Eiatltutul 61 faaygą»

Jūs,pasaa KonEtstitinse Petrauskas, 197S a.pradžioje keldamasis - 
4 kitą-butą tr mažindamas'savo turimą knygų kiekį,mano neprašytas 
dovanai, perleidote Pedagoginio Lituanistikos Instituto neakivaizdi

niam skyirint fit knygą /dvi dėžes/.Neturėdamas mano pritarimo /nes 
iš anksto:nebuvau susipažinęs su dovanojamųjų knygų sąrašu/,Jūsų 
įprašytas,minėtas knygas'atvežė p.L.Surkevičius.Atvežęs greičiau
siai išskubėjo žmonos iš darbo į namus parvežti*
•■X- Tatikrinus atvežtąsias knygas, pa sinode,kad kai kurias jų tu- 

’ Tiu pats savo bibliotekoje; kita grupė atvežtųjų knygų jokiam Ins
titute dėstomajam kursui panaudoti visai netinkamos; trečioji gi 
grupė.— okupuotoje Lietuvoje išleistųjų - gryna komunistinė propa-

. gania .-Tokių knygų studentams skaityti aš niekad neteikčiau.Keturios- 
šios, grupės knygos :• 1, Ant ano -Venclovos ‘’Gimimo diena’’/romanas/, 
2'.August Bebel’ ’’Moteris ir socializmas",3.K.Karks & F.Engels "Apie 
religiją* ir 4,im¥.XK¥K N.Lialikovo "TSRS Ekonominė geografija" 
/vadovėlis vidurinei mokyklai/- buvo išmestos iš bet kokiam tikslui 
vartosenost

■ ' Kadangi žalia savo bibliotekos specialios vietos nenaudotinome
.knygoms patalpinti neturiu,p.K.Petrauskui pasiūliau pas mane atvež— 
tąsias knygas perleisti kam nors kitam,

/I14viejose dėžėse atvežtųjų GI knygos grąžinu 57 knygas.

Perdaviau s “L.
iii Neakivaizdinio Skyriaus 

D i r e k t o,zf Aus

f K ’ Perėmiau:
‘U-, f. «

'■CiAeAi - J
Konstantinai Petrauskas 

knygų dovanotojas

1 1917 m. — 47.
17. Juozas Karosas, — 

j ge'glazas. — 77.
i 18. Vilniaus £ūnūs, —
nas — Bytų Lietuvos Tragedija.

grąžinimo kalbą parašė J. E. Vyskupas Mi 
j Keinys. — 753. 4

38. Kun. Antnnas Staniuky-J 
nas, — D r. Antanas Kučas, 208į 

j 39. šiltieji ir šaltieji Kraštai 
J r. Mašiot s. 67.

!(.. l'žuovėj ., — •. .orius Kati- 
špi- liekis, .-’CO.

priėmiau.
še kny-

V. Vodopjanovas, vertimas iš 
rusu kalb. — 257 psl.

2. Nusišypsok Surašė —,J.
M. —150.

3. Gimimo Diena 
aut. Antanas Venclova? 1960 
— 616.

4. Jaunystės Atradimas, autor. 
Antanas Venclova. 1970 m. 641.

5. Arte Lituano — Antologia 
Biogarafija — Stanislavo Gostau 
tas. S’ —246.

6. Vilnius — Architektūra iki 
XX amžiaus Pradžios, 1953 m.

ns,
m.

7. Zarasais Ežero KraStas —
D. Juknevičius, 124 pusi. 124.

8. Lietuviu Literatūros Vado
vėlis, L. šepkus, III dalis 294

9. Litauen.. Anlitz Einas Vel
kes—Dr. Victor Jungffer. 341.

.10, Girioj Aidi šūviai — P. tė A. Kelmutis 
Kutka — Partizano atsiminimai. ■

19. Mizantroprs, — Moljero!
Vestuvės. Vestuvės per pr e- j 

vari t — E51.
20. The Cementisry Of Nations 1 

'in Th? Siberian Tundra — II.;
t Taut vaisa. — 112. i
I 21. šventraščio Studijavimai,

- Amžių Planas — Serija L,
— 373.

22. Laužam Liepsnojant, 
Skautiškų ir liaudies dainų rin
kinėlis. — 144.

23. Žaibai, — Uršulė Gudie
nė Eilėraščiai — Iliustracijos 
Vijeikio. — 61.

24. šeštasis Medis, Juozas 
Kruminas — Romanas. — 367.

* 25. Dangus Debesyse, — .luo-
I zas švaistas — Autoriaus Išgy

venimai — 1918 — 19, — 325.
26. Gintariniai Vartai — Nele

Mazaiaite (Novelių rinkinėlis) Į švietimo skyriaus vedėjo parei- 
_  248 ‘ —-r(,.

27. Grožvilės Meilė, — Petro
nėlė Orintaitė, — Apsakymai ir 
apybraižos. — 165.

28. Prisikėlimas, — Alė Rūta,
— Romanas.

S

29. Tvirtoji Ranka, — G. Ema 
ras, — Vertimas iš rusų kalbos)
— 562.
■ 30. Apie Religija, — K. Mark 
sas F. Engelsas. — 326.

31. Paskaita Iš Lietuvos Isto
rijos. — Parašė M. Šalčius, 191 
m. — 93.

32. Pasaulio Istorija I tomas.
H. G. Wells. — 295.

33. Pasaulio Istorija II Tomas, 
Parašė H. G. Wells, — 300.

34. Ekonominio Ckio Istori
ja, — Prof. A, Kaufmanas, Ver- 

“ - ‘ 82.
35. TSRS Ekonominė Geogra^' 

fija, — N. Lialikovas, — Vado
vėlis Vidurinėim. — 327. :

36. Socialis Klausimas. —
Paltarokas, Kaunas, 

1921 m. — 305.
37. šv. Jonas Bosko.? Jo As

muo, Darbai Ir Auklyba. Kun.

Mont.ealyje mirė 
Steponas Kęsgailą

Montrealyje širdies priepuo
liu mirė žinomas lietuvis veikė
jas Steponas Kęsgailą, anksčiau 
Kenstavičius.

Mirė ligoninėje praeito rug
sėjo 29 d. 10 vai. palikdamas 
vienu vieną liūdinčią žmoną Jo
aną, su kuria kartu liūdi visi 
Montrealio lietuviai.

Velionis buvo gimęs Lietuvo
je 1910 m. gruodžio 8 d. Dapšių 
km., Židikų vaisė., Mažeikių 
ap.-:kr. Ba:gęs 1935 metais Vy
tauto Did. Universitetą Kaune 
teisininko laipsniu, jau nuo 1931 
metų tarnaudamas Kauno mies
to savivaldyboje iki pat 1944 
metų kasininko, ispektoriaus,

t gose, o paskutiniais 1943 ir 1944 
metais iki rusų bolševikų antro 
sios invazijos ir okupacijos bu
vo Kauno Miesto burmistru.

Pasitraukęs 1944 metų rude
nį į Vakarus, 1948 m. pasiekė 
Kanadą, kur pastoviai iki mir
ties gyveno Montrealyje.

Steponas buvo labai veiklus 
visuomenininkas, didelis patrio
tas ir kovotojas už Lietuvos lais 
ve. Montrealyje dalyvavo veik 
visose lietuvių tautinėse orga
nizacijose.

Ilsėkis ramiai, Steponai, kad 
ir negimtojoje, bet laisvoje Ka
nados žemelėje.

Senas Pažįstamas

’ ® Didžiaušius "kiaušinius- pa
deda strausų patelės — nuo 3.63 
'iii 3,88 svarų. Jie būna nuo ‘ 6 
iki 8 colių ilgumo ir; nuo'4" ik i 
6 colių diametre, Vištos kiauši
nis. išverda per 3 minutės, o 
strauso kiaušiniui išvfptj rei
kia 40 minučių. Kiaušinio lukš
tas vra vienos, sesioliktosios co
lio storumo ir gali atlaikyti virš

11. Atgajėlė, L. Didžiulienė— 
Žmona. —363.

12. Ite,. Missa Ėst 1 J. Ragaus- Prof. K. 
kas, — 492.

13. Popiežiai Ir Lietuva, Kun.
iM- j-Valadkal- (Istorinė) —244.___ 7______________

jEl-TApie Sima^Kudirka— Kvo Jonas Lemonyne, Salezietis, Pra 250 svarų spaudimą.

i.-;.,;, .--r V . .. .

Taupykite dabar
pasmus

,.\v. . .;•:
■ -«< ' •■'. *>''' • ???.j

nr E RS

1800 So. Hoisted St,

FNL1C

• J lieka dideEus darbus. Pirma, jie pa
gieda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
ri 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-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

sąskaitos

Chicago, 111. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

| — MAUJIINOS, CHICAGO a, ILL,— Monday, October 10, 197Į
'■ ......................  ■■■■_ „ , ■ . .
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7 tašo kad naivu manyti, jog jau-
Bet profesorius savo paskai- (nuolis išbuvęs Vilniuje penkias 

toje paskelbė ir šį tą kontra versi .dienas ar penkias savaites pasi 
darytų komunistu. Šią savo min 
tį paremia pavyzdžiu: kaip žy
das išbuvęs Romoje penkias sa
vaites netaps krikščio'nimi. Bet 
gi palyginimas dar nėra įrody
mui argumentas. Tiesa, kad jau 
nuolis nuvykęs kaip turistas į

tikos” Kapsuko universitete. Jis pavergtąją Lietuvą ir iš arčiau,

nio, kas gali suklaidinti ir jau 
klaidina net pačius ateitininkus. 
Jo paskelbtoji mintis, nėra ge
rai išmąstyta, ji gali kai kam su 
kelti sugestiją, kad profesorius 
yra šalininkas jaunimo išvykų 
gilinti taip vadinamos “lituanis

$25.00
$14.00

Naujienos eina kasdien, ffakiriiru 
sekmadieruus. Leidžia Naujienų Ben 
droje. 1739 So. Halated St„ Chicasv 
Ui. 60608. Telef. HAymarkei 1-6100

Pinigui reikia dusti pašte Manės 
Orderiu kartu su užsakymu.

« vai. ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Bolševikų “revoliucija”

nt Kursmany kranto
krašto gerovei. Savo kalbą jis baigė šūkiu — Visa val
džia sovietams! *

Petrograde vyko pasitarimas steigiamajam visos 
Rusijos seimui rinkti. Tame pasitarime dalyvavo Petro
grado sovieto atstovai, jų tarpe buvo ir Trockis. Kalbos 
pabaigoje, be valdžios sovietams, jis norėj'o garbingos ir 
demokratinės taikos ir Steigiamojo Seimo. Baigus Troc
kini kalbėti, ne tik jis pats, bet ir visi Petrogrado sovie
to nariai išėjo iš pasitarimo. Demokratiškai nusiteiku
siems Petrogrado veikėjams toks demonstratyvus išėji
mas nepatiko, bet jie nemanė, jog tai-- buvo perversmo 
pradžia.

Spalio 10 d. rytą Leninas iš Helsinkio atvyko Į Pet-

Užvakar, spalio 7 d., Maskvoje, Leningrade ir kiek
viename didesniame Sovietų Sąjungos centre buvo mini
ma 1917 metų vadinama “Spalio revoliucijos” 60 metų 
sukaktis. Dabartinė sovietų vyriausybė prieš du metu 
pradėjo prie jos ruoštis. Iš anksto buvo nusamdyti rašei
vos, kad paruoštų dirvą šiam minėjimui. Paskutiniu me- rogradą ir sušauktame bolševikų partijos centro komi-’ 
tu pasamdyti specialūs agitatoriai, kurie buvo siuntinė- posėdyje pasiūlė nutarti pradėti perversmą. Prieš 
jami Į svarbesnius pramonės, karo ir administracijos cen- f Lenino pasiūlymą pasisakė Zinovjevas ir Kamėnevas, o

| visi kiti nariai pritarė pasiūlymui ruošti perversmą. Zi- 
rnovjevas su Kamenevu pajėgė paruošti atsišaukimą, ku- 

laikais, ir kokią didelę pažangą jie padarė paskutiniais, riame nurodė tokio perversmo žalą visam kraštui, bet 
Leninas juos apšmeižė ir išvadino streiklaužiais.

Tiktai spalio 2 dieną Trockio ir Ovsejenkos vado-

trus. Agitatoriai, pasiremdami turimais “’dokumentais” 
įrodinėja, kaip blogai Rusijos darbininkai gyveno caro

niekieno nepersekiojaas, pama
tęs pavergtąją gyvenimą, netaps 
komunistu, o gal ir kovotoju 
prieš pavergėją. Bet visai kitas 
aspektas jei jaunuolis nusiunčia
mas į Kapsuko universitete su
ruoštus taip vadinamus lituanis 
tinius “kursus”. Taip ir žydelis 
nuvykęs Romon kaip turistas 
netaps per penkias savaites kri-. 
kščionimi, bet jei tas žydelis ten 
vyks prikščionybę studijuoti, su 
ją susipažinti, tai gali būti ir 
kitaip. .

8
Okupanto Vilniuje išeivijos 

jaunimui suruoštuose “kursuo
se” yra kalama į galvą marksiz
mas, iškraipoma Lietuvos isto
rija ir suniekinamas nepriklau
somos Lietuvos gyvenimas, iš-’ 
keliama Maskvos atneštoji gero- 
vė tarybinei Liėtuyąi. Taip pat’ 

mi. pagrobė valdžią. Vietomis rusai gynėsi, bet nevyku- naivu manytą -kad šitokia' 
. findoktrin ’acija neturėtą. savo pa 

t , =. T . ’. .... t- ' tš’ėkmių. Štai, ka rašė vfėną mdn
-jrogrado sovietų pusėn ir pradėjo kovą pnes genėr. Kori] frali^lb lietuvių jaunimo gni-’

tavos atžvilgiu. Jam svarbu, 
.kad jis grįžęs į laisvąjį pasaulį’ 
girtų ten išbujojusią kultūros, 
pažangą, o pagaliau bent tylėtą. 
Gali būti ir tokių atveją, kad 
jaunuolis nors ir netapęs komu
nistu, bet per neatsargumą pa
kliuvęs’ į provokacines pinkles 
gali tapti labai uoliu jo pagelbfc 
ninku. Taigi, tokie ir panašūs 
atsiekti. Tėviškės (Rodinos)' 
draugijos laimėjimai,’ pateisina 
jos pastangas. .. " •

Gražiai skamba profesoriaus 
samprotavimas, kad .reikta suge
bėti lietuviškas vertybes skirti 
nuo sovietinės . ideologijos, bei. 
nuo' valstybinės sąrangos. Rei
kia šuiebėfit 6 kiek mūsųjųWr 
geba:? Jei mūšų žilagalviai Vef-;

tava yra Maskvos ’ bkupaūota, 
kai Afrikos tautos gamta nepri
klausomybę ir jos šiandien lais
vos. valstybės ? Deja taip paruoš 
tą ■ okupantas neįsileis.

- . . •••

Jau • seniai Naujienose buvo 
rašomą, kad laisvoji Lietuva 
pėr Bėk, j&lygmant. trumpą lai 
ką. bŪvo pasiekusi dideliu laimė
jimų visošė srityšė. ’Kiek ji -bū
tų paniekusi jer iki" šiai dienai 
ji būtą būvtisf..laisva?

, . ii
' Teisingai. ' profesorius rašo,

rik tada, jei ten nuvykęs gal'ėtų 
TyisVat keliauti po visą Lietuvą.

60 metų. ....... .............. !
Tą dieną Rusijoje buvo padarytas perversmas prieš’ 

demokratinę Aleksandro Kerenskio vyriausybę. Leonas vaujam^ bolševikai, Petrogrado sovieto dalies padeda- 
Trockis, prieš porą mėnesių tapęs bolševikų partijos na- • ................ i
riu, Lenino buvo siuntinėjamas Į rengiamus susirinkimus sjaj. Didelė caro armijos karininkų dalis persimetė Pet 
partijos centro komiteto vardu pareiškimams daryti. Le-! - “ ’ ■ - - — --
ninas, Trockis ir Antonov Ovsejenko Petrograde buvo _ nuova? badžiusį suruošti perversmą pfiėš Kerenskį, 
susitarę su keliais garnizono karininkais ir kareiviais ruo- įveikę Kerenskio vyriausybės jėgas Petrograde ir jo' das 
šti perversmą prieš demokratinę vyriausybę. Tam tiks- apylinkėse, metėsi Į Maskvą. Ten karo mokyklos kari-t *^311^^ rūpėjo propagandinė, .taiininkai^ kurie aąąfeJąikaSsr 
lui Leninas buvo gavęs stambią sumą pinigų iš vokiečių^ninko V. Stankevičiaus vadovaujami karo mokyklos mo-R^.. 2*^0-^ 
generalinio štabo. Plombuotu vagonu is Šveicarijos jis? kiniai bandė priešintis bolševikams, bet pralaimėjo. '
buvo pervežtas Į Suomiją, aprūpintas pinigais ir reika-' _ 1 • 1
lingais patarimais, pradėjo ruošti perversmą. Tam tiks- 
slui panaudojo Petrogrado darbininkų tarybą, kurios 
sąstate buvo keli bolševikų partijos centro komiteto.1 
nariai.

Spalio 7 dieną Trockis bolševikų vardu padarė me- skio vadovaujama čeką dar ir šiandien tebeveikia. Če- 
lagingą pareškimą, apkaltindamas koalicinę Keresniotkos ordoms šiandien vadovauja Andropovas, o prievartą 
vyriausybę. Pats svarbiausias kaltinimas buvo josios no- Rusijos gyventojams ir rusų pavergtiems kaimynams 
ras bėgti iš Petrogrado Į Maskvą. “Revoliucinis” Petro- Brežnevas ir toliau planuoja tęsti. . 
grado sovietas, girdi, reikalaująs būtinų reformų, tai- tiems rusams ir kitoms tautoms visas teises' ir labai nė-lvą nematė jokioš ve^jošT žf- 
kos ir žemės atidavimo valstiečiams, o Kerenskis, caro nori jų žmonėms duoti. Visos laisvojo pasaulio tautos’} ba Štai kftas montrealiėcto fiasrt

•ir. tiltą statytojai^. -Jei jie pade/ kia. 
da okupantui. išeivijoj organs^ 
žuoli koncertus. Jei jie nuvykę j .. K

o

šitokią

Stankevičius: “T ėviškės lusią kultūrą,- jfei fnūsų seni ktfl

6k'ičsšįtaudbs,ku
I meruva yra laisvas Klastas, Kies 

Svetimais pinigais ir patarėjais suruostaš pervers-1 tfntiš santvarkos
‘ir Kremliaus dėka’”. Iš pasisaky’ 
m'ū ir “Gimtojo krašto” repor
teriui'Vienas (viena) šios eks-

£

mas dar ir šiandien daugelio vadinama ’‘Revoliucija’’.- 
, Rusijoje buvo padaryta “revoliucija” ta prasme, kad su

jaunuolį nusuksią:. į'.: tar&unisj 
“kuišife” ' ktŪTubsė. bkapawfer ir 
taniai ji mdoktriirttoją.- Š ka£ ’falč

’’Wdr-

ševikams valdžioje išsilaikyti. Lenino Įvesta-ir Dzeržin-r^fan buvo labai įdomu pama-^-tan-rtudijavo ves rik-viemw,- ki- 
rjtyti, kad čia visi žmonės laisvi, tas pasirodė esąs subrendęs per 

normaliai gyvena, kultūringi”, prasti pavergėjo klastą, o kiti?.. 
Tas jaunuolis (ar jaunuolė) po ‘

'komis -akimis-—ty^gjterės- ne į 
okupanto užstatytą fasadą, kaip 
rašo profesorius,, o matys kas 
vyksta anapus fasado. Kiek teko 
patirti, kad kaikurie profesoriui 
artimi žmonės čia 'Chicagoje

Atrodo, kad jie per savo tam-
uciuo maliny namo; ^avaicm ekskufsšv'ifnė pd] sius /akinius nematė^ vidaus,’-o 
Jis atėmė paverg-ĮSOvietinių rusų pavergtą Lietu-,tžk x, ....... „...

i ,. " ’(^iir v^'lŠft^^tfaimo į Kapldžiūgauja sakydami: ^štai va, ir
Sufcb uHrversitetą ir būtų ma-

sakymŽš:’ “Aš buvau ritt§tėbėš, 1 žiafr pavojingas, jei vysktan- 
kad jūs labai gerai gyvenate”, [tiems ten būtų čia suruošti bent

Maceina ragina jaunimui vykti 
Lietuvon, ten buvoti penkias sa
vaites ir daugiau. Bet jie nemi 
ni kad profesorius vykstantiems 

uiAivvę; ..-.^f^-^’iiėpia.'-nusiimti akinius ir matyti
Be to, reikia atsiminti, kad'tokiais kursais nori laimėti, ką j ten esamą tikrovę? Ir kad tie 

okupantas ten nuvykusiu jatf-;’jie--turėtu-pMnatyti,<>rn^-vienoką kurie leidžiasi būti apsvaigina- 
nuolią ir nesiekia juos visus pa- 

' dąryti komunistais. Jis turi ir

44generolų padedamas, bėga Į Maskvą, kad galėtų sustip
rinti reakcinius elementus. Jie nutarė “revoliucini” Pet
rogradą atiduoti vokiečių kariuomenei, kad Įvestų tvar
ką. Pats Leninas buvo susitaręs su vokiečių karo vadais, 
o Trockis pasakojo, kad Kerenskis svarbiausią darbi
ninkų centrą nori atiduoti tiems patiems vokiečiams. *bet ir visus silpnesnius kaimynus. Vietoje laisvų diskū- 
Trockis baigė pareiškimą grąsinimais. Jis tvirtino, kad!sijų, Įvedė vienos grupės prievarta brukamas.- Apie di- 
Petrogrado darbininkų sovietas neleis vokiečiams paim-'deshes laisves ir geresni gyvenimą ‘komunistiniame ro- ^ja-unPoHs bent būta pav.
ti Petrogrado ir panaikinti darbininkų paruoštų planų juj’ nėra jokios vilties. ] ’ • ’

gerbia pagrindines žmogaus teises, išskiriant koffiūnfeti- 
nės. Jie kalba apie privilegijų panaikinimą^ bet patys, 
sau pasėmė didesnes privilegijas, negu turėjo privilegi
juotieji. Ilgus metus jie kalbėjo apie darbininkų būklės 
pagerinimą. Vietoje laisvės, pavergė ne tik rusų: tautą,-

tikrovę?

okupąnto tarnai -jiems parodys, mi laimėjimais yra visiškai ne- 
iad jTe ten nėbtiiu vlČn-tik kl^ft subrendėliai dvasioje, nes jie

lys,, mi laimėjimais yra visiškai ne

jaukiai nusiteikęs tarybinės Lae kad ir tokį klausimą, kodėl .Lie- Į nę.propagandą įsijungti.

.V. GELZIXIS IR
ALFONSAS KONGE

VITAS GERULAITIS
(Tęsinys)

Jaunojo Nito pirmieji teniso smagiai
1951 m. liepos 2(> d. Gerulaiciams gSrnė sūnus Vi

tas, ir po dvieju metu duktė Rūta. Gyvendamas 
Brooklvne, tėvas teniso nepamiršo. Kuomet paaugo 
vaikai, jis ir juos mokė ir pratino prie to paties spor
to. Būdamas 9 10 metų, jaunasis Vitas jau žaidė sū 
tėvu vienoje bei kitoje miesto teniso aiktšėje. VėKaū 
juodu su tėvu buvo priimti į garsųjį New York West 
Side Tennis Club. FJdamas 16 ir 17 metus, jis žaidė 
privačioje Tennis Academy, Port Washingtone, Long 
Island. N\ Y.

Tenisas yra brangus sportas. Priklausyti geriems 
klubams kainuoja apie 500 dol. vienam asfrren/tri 
į metus. Teniso mokytojams reikia mokėti 20 — 30 
dol. į valanda. Aikštės žiemos metu apmokamos maž
daug 17>.— dol. valandai; o tų valandų reikia bent 3

1 kasdien. Tad, kol žaidėjas pasiekia čempiono į- 
vertiniino ir titulo, reikia išleisti gerą pinigų sumą.

Teniso Akademijoj garsus teniso mokytojas, pa
saulyje žinotnas australas Harry Hopman atkreipė dė-

Vifo sugebėjimus ir pradėjo jį treniruoti. Vi- 
tas paddle 'bai gerą pažangą. Dalyvavo keliuose 
mmvruose ir ^71 m. buvo paskelbtas jautrių čem
pionu Nr. 1. V( .: u buvo nuvežtas į Australiją ir ten 
laimėjo jaunių ir vyrų turnyrus.

Sesuo Rūta ėjo kartu brolio keliais. Ji 1976 m. 
buvo paskelbia Eastern Part USA Nr. 1 žaidėja.

Profesionalas
1974 m. Vitas perėjo į profesionalus ir pradėjo 

lošti už atlygrnirrrą. už piitrguš Tais metais jis uždirbo 
7(1000.— dbl. čfa Amerikos Jungtinėse Valstybėse tur- 
tingi tėrnfsd khrbai samdo g^tfs žaidėjus, sudaro su. 
jarš sutartis, kdnfrakttfs fr mėka jiems atlyginimus.! 
Dideles spdfto rūbų rr įrankių gamybos firmos moka1 
garsiems sportininkams staYnbias dolerių sumas, kad 
p^fariėji proįpragūotd jį prekės sporto aikštėse, te-1 
lewzijdje fr visut Srafp vfešttmoje. Kiek mums žino-] 
fna, Vftas ld?ė ttž fokfttį klubus, j

1^75 nSėta^s fik bhVd sudaręs sutartį su TrianglesI 
klubu Pftfsburgė. Už 3^ mėn. žaidinho jis gavo 65,(XXV 
dol. atlyginimo.

1976 metais jis turėjo kontraktą su Philadelphia.
1977 m. jis šusitarė su Love kluf>u Indianapolyje, 

kuris jarn už 3^ rhėrr. darbo mokė 425,000 dol. ir do
vanai pridėjo T977 metų Nfercedes - Benz automobilį. 
22500 dol. vertės.

1977 melai buvo Vitui laiminį metai, .lis ne tik 
turėjo 31/2 mėn. kontraktą su IncfUnapoliu, bet tu-’ 
rėjo ir progos labai gerai pasiūdyti Anglijoje 
Wimledone. Be to, jis laimėjo Jbtlijos pirmenybes. 
Italijos spauda jam parodė daug prielankumo ir 
dažnai jį pristatydavo viešumai ^lietuviško liūto"’ 
pavadinimū. TtaTfjo’s sporto rūbų fr įrankių firma Ta- 
cTrfni šuda'rė su Vitu sutartį, pagal kurią jis dėvi los 
firmos teniso rūbus ir naudoja jdi įrankius. Už tai 
Tachwi jatn iridka 2,000 doL TOS ftrmos Romos ir ki

tų Italijos miestų krautūvių Tan^osė ?r ^tfinbšte Iro- 
vėjė didėli Vifd paverksią!. 7 5

Po trijų profesinio teniso žardinių metų, Vito pa
jamos peržengs pusės milijono dolerio sumą.
: Nauja rezidencija, nauji draugai
ą? 'GėnHaičia! figą laiką kokliai g'yvend Howard 
Beach sekcijoje, Queens, New Yorke. Bet Vito uždar
biai pakeitė jų socialinę ir finansinę būklę ir leidžia 
šeTnįai ffaYfddffs fvaTrfaTs ^VvėnTrito ^afogd'Aia?^. 
Prieš kurį laiką Vrfefc aplerdė Nėw Yorko frfiės'tą įr* 
irušrpirko erdvią 250,000 doL vertes' reridėnciją kai
mynuose, gingtame Kings Point, Nassau County. Ten 
jis tuojau įrengė teniso raketo formos plaukiojimo 
blXėWą4 ?r fėėfšė ŽaT<Trm6 aTkšfę.

Turtingos žnfėgūs paprastai fūri daug clr^ūgų. 
Pirmieji nauji draugai buvo kaimViflv vaikai .We Tva
tys pristatė ir prade jė padėti ‘T^lfbbysT 
reigose. Bet veikiai nekviestų jaunų svečių atėjo tiek 
daug, kad nebegalėjo jų į kiemą beįsileisti. Tuomet jie 
susimetė apylinkės medžiuose ir apsėdo kaimynų 
tvoras. Kuomet fnedŽFų šakos’ lūžo, tik vaikų sėdynės 
nukentėjo, bet kuomet- kaimyno tvora į gabalus su
tratėjo kfiimynas vaikščiojo aplinkui laboi nekal
bus. Lmkfe USA jSiftiėrr&ftį kasdien aplink Gerulai
čių. nuū>aVyb£ .sustodavo apie 40 a'ntomobilių ir jau- 

į nuWtf?, sYiIi jSę ant ta asm U pajrtstiebę^ sekdavh,
ka?p Vilas ir jo svečiai — fėhTšd žvaigždes, treneruo- 
jasi.

1 Prieš fr taikė jWnr&iybiu nuolatiniai Ge
rulaičio kviestieji svečiai, kurie praktikavo jo teniso

bi/vo- 'gčfršftš ^efrĄįrfrmai Bjorn Borg, Jeff Bo- 
ro^rfckį- zTreyr ir Jimmy Connors. Vieną sek
madienį-jo namuos susirinko apie 40 kviestų ir ne
kviestų svečiu. . Pakviestas buvo ir Harry Hopman 
Wfe Kuomet svečiai, truputį
‘pS^ĮlaVęį- ’ tflflgyti,- ^’aSWode, kad bliu d ai jau bu-
v6 ištuštinti ir'Geriflartfs sen. turėjo Hopmanus į re
storaną nusivežta..

* Tew ■« *** ; t a * J ~ *
United-Parcel. Post vežikas, atidavęs siuntas į 

derūfaY^ą namus, .priprato virtuvėje gauti butelį 
‘aYaSVfr j^’frri'rŠsrin’l^nb'ti1. ’?975; metais Vitas žaidė už 
Tria’rtgtė^: PitfSbtJ/^-. «fo’ A metų gimtadienį jam 
teko dalyvauti World- Team Tennis lošime. Tuomet 
jis visus žiūrovus,, kurie sekė jo žaidimą, pakvietė į 
vfėšSuų • kūriAMe Jis' ’buvo vieną aukštą išnuomavęs, 
kšffl time”. Atėjo 10,858 as-
.rrtenVs.- Vilas Jtad daugelis jo svečių te
nori jįrinšaudoti.,^Bef’ ,teigia Vitas “mano tėvas auk
lėjo Inane: &ad pasidalinčiau su kitais; o aš esu tuo 
laimingas.”

A *
Vitas ir New York gubernatorius Carey .ų.l

Rugpjūčio mėn. pradžioje, viename kportipfa- 
ine paminėjime Manhattane, New Yorko gubernato
rius Carey, pamatęs Vitą, suliko jį ištiestom rankom 
ir maloniai pasakėt “Nesu tikras, ar besusitiksime 
pietų metu; tad norėčiau šia proga Tamstai padėkoti 
už viską, k^ padarote gero dėl New;Yorke-m}®sto.”

“Su malonumu, gubernatoriau, su rfwatehumu”, 
atsakė Vitas, plačiai šypsodaiAasfe.', č <

(Bus >t| j. . -J
-------. , —   - - - ž S ■ ■
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Telef. 6*5-0533 

Fox Vaiky Medical Canter 
buO SUmMIT STREET 

ROUi E 56, ELGIN, ILLINOIS

DR. R. G. BALUKAS 
AKUIERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEXOLQG4NK CHIRURGJJA, 
6449 So. Pule*kį Rd. (Crowford

Medical Bvildin^L Tol, LU 5-6444 
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į# 
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Rugių gubos (Tapyba)A. RŪKŠTELĖ

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

pažangą ventriku- 
liurinės fibriliadjos išvengti”,

dabartine Vokietija — ji bijo, • puliariai vadinama širdies smū- 
kad Amerika neišvestų savos giu.
kariuomenės ne dėl meilės Ame- Į “Mūsų viltis yra, kad y toks 
rikai, bet dėl rusiškos baimės, vaistas kaip Norpace, padarys 
Ir tai suprantama — rusai spau reikšmingą 
džiami pasitraukti gali ir suš
velnėti, bet lenkai atėję vargiai’sakė Hopkins universiteto me- 
bent vieną lietuvį paliktų gyvą, i dainos profesorius Dr. Lernard 
Pavyzdys Joniškio, Rimšės, Ei-iTLbą nik.
šiškių, Dzęvejiiškio ir Vilniaus- Pirmieji bandymai gydyti Nor 
skerdynės antro karo metu v o- j ?ace vaistu nuo pagreitėjusiu 

[širdies mušimo davė 56% geriau 
gerų rezultatų.

kiečiam^ i| teist traukiantis.
Matant vi$U3 šiuos faktus Spat 

Ko Devintoji pilkumoj atgyja, ku 
ri lietuvių tarpe jau baigiama MOTERĮ7 VIENETO 

SUKAKTIS
Anier kos Leg'o.no Don Vai

nas Pusto Pagelbiuis Moterų 
vienetas švenčia 30 m. veiklos 
sukaki} treėiadeni, spalio 12 d.

"Kalnai bus pajudinti ir kauburiai drebės, bet mano gailestingu
mas neatstos nuo tavęs ir mano ramybės sandora nebus pajudinta, sako 
tavęs pasigailintis Viešpats". — Iza. 54:10.
Matome kokius brangius ir palinksminančius pažadus Dievas yra da- 
savo žmonėms. Jis visuomet rūpinasi savo vaikeliais. Jis juk žino kovęs

jiems reikią. Jis davė jiems visokių gėrybių ir, kolei buvo paklusnūs, visi 
dalykai tarnavo jų gerovei. Iš tikrųjų nei vienas iš visų jo gerųjų pažadų 
neliko neįvykdytas. (Joz. 23:14). Jis rūpinasi visais mažiausiais ir didžiau
siais mūsų kasdieninio gyvenimo reikalais. Esame liudytojais, kad kiek
vienas mūsų prityrimas arba tikėjimo ištyrimas pasirodė esąs mums naudin
gas. E tikrųjų, visa veikė mūsų amžinai gerovei.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į tą klausimą arsako knygutė "Viltis po mirties^, kurią gausite ne
mokamai Rašykite;

F. ZAV1ST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Gl.š-0873

DB. W. E1SLN-EISINAS
AKUŠERIJĄ IR MOTERŲ LIGOS 

uiN^K^G^INECHIRURQiJA 
6Uz oo. Kedzie Ave.. WA 5-ž670 1^*. O i /X - - . . ■ - ' ■ *

Valūnuos pagal susitarimą. Jei neat- 
p uvpid, b^amoiDU 3-uvul^

. DIDYSIS RŪPESTIS

TEL. — BE 3-5BŠ3

: a. k Glaveckas 
u r t fuJAS IR CHIRURQAS 

akių lJgosj
* izv/ we>r HA>ręį 

Vaiaiidu^ Pagal susiUiiiuą. '

!>>:. FRANK PLEČKAS
vr i umt i'RISTaS

(Sprlio 9-tosios proga)
šiandien, visų lietuvių di

dysis rūpestis atstatyt Lietuvos 
Ne|>riklausoniybę. Visi (bent vie 
sai), Lietuvos, nelaimių kaltes 
sumeta komunistiniams rusams. 
Ar Lietuves nelaimių didžiausi 
kaltininkaj rusai, čia nenagrinė- 
sim, nes tai per plati istorija. 
Tačiau turime pabrėžti, kad ru
sų hegemonijai į Lietuvą paruo-

klasta sumodernėjo. Į išeivijos 
lietuvių tarpą infiltravo daugy
bę savų agentų, kurie kalba ir 
rašo, kad lenkai jau pasikeitę 
esą ir jie jokių pretenzijų j Lie 
tuvą nebeturi, o nori tik lietu
vių. brolybės. Tačiau nesupran
tantiems žmoneliams kužda, kad 
Vilniaus kraštas yra Lenkijos 
teritorija. Arba įsibrovę į lietu
viškas organizacijas jų vardu 
gyvenamų kraštų žmonėms skel 
bia, kad Lietuvos sostinė ne Vii 
nius, bet Kaunas. Ir dar drąsiau 
— religinių švenčių, proga dali-

minama ir tai tik vilniečiams 
raginant. Bet jei norima Lietu
vai ne pakaitus, e tikros Laisvės, 
tai turėtų pabusti visi išeivijos 
lietuviai. Vienį vilniečiai jos ne
atkovos. Vilniečiai tik šaukia b:3lj v. *v. Golden Age restorane,

• pabusti. Tokiam išbudinnimu Ha-4543- W. 95lh St.
miltone, Ontario, 1977 m. spa-' Šiam parengimui pirnunįn- 
lio 22 <L ruošiamas Vilniaus die- kauja Ann Shulmistras, kuri yra 
noę minėjinias. «šios qrgaxu^acijos pirmoji or-

. , . ’ . f T. įganizaturė ir pirmininkė. Ji perLietuvi, jei tau rūpi Lietuvos
laisvė. — šiame minėjime daly-į

Kanados vilnietis

Mažeika &1 Evans
a •

Laidotuvių Direktoriai

vauk!

z*aq ft. /i įeL /o/.^-49
Tixriua aKls rn'uuKO aKiiuus ir 

v;r^ “cuHtacT xensest-
t/ak agai suaxv<miuą. uždaryta treč
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rw»LEš- iR
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* .OKlHOPEDĄS-rKOTEZISTAS 
Aparatai-Protezai. Med. .ban-

V uozaį. Speciali pagalba kojoms.
L. U\rch Supports; ir t. t. i

2450 West 63rd Stv Chicago. III. 60629 
Teiti.; PRospect 6-5084

Gėlės visoms progoms ,
BEVERLY HILLS GĖLINYŽIA 

2443 WEST o<,rd SiREbr 
Telfonai: PR «-lwo3 ir PR 8-0334

• iNadjoji Barbaros ir Gene Drishių
, * krautuve. ‘7 ‘

THE DĄiSjC STORE 
9918 South westHwy ‘<Jak Lawn

* r ~Tei; 499-4318 V"l

perkRAUsTyMAi* “

- Pilna a pd ra ūda ,Leidimai
ŽEMA KAINA 

R. ŠĖRĖ N AS 
‘ 4 Tel. WA 5-8063

■ MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairipjatstumy.

ANTANAS VILIMAS
Tel.' 376-1882 arba 376-5996

į SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos ii WOPĄZ
- 1490r Id L Ą. MWj

Lietuvi v kalba: kasdien nuo. pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popieL Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 Iki 8:30 
vai. ryto.

Vedėja AJdooa Daukus

Telef.: HBmlock 4-2413

’ 7159 So. MAPLEWOOO AVE, 
CHICAGO, ILU 60629

Naujos vaistas 
- širdies figoms

Jau gaunamas vaistas, kuris 
mažiną staigios mirties pavojų.

Chicago Tribune mokslinis re 
Į daktorius Ronald Kotulak ket

virtadienį pranešė, kad jau gau 
narna? pirkti G. D. Searle Co. 

.... . gaminamas naujos vaistas, pa va
narni, jau lenkiški paveiksUų^aL - dinUs N0RPA(^ (Xorpace di- 
0. išeivijos lenkų veiksniai į vai ■ 
riomis kalbomis leidžia knygas 
informuodami pasaulį, kad Lier 
tuva yra tik Lenkijos provinci
ją. Paskutiniu laiku dar toliau, 
kad Lietuva yra neatskiriama 
lejiku. tautos dalis, tai duoda su

Nesenai išeivijos lietuviai mi 
nėjo- tautos šventę, kuri rišamą 
su Vytauto Didžiojo karūnacija 
Lietuvos karaliumi. Jei ta kar 
rūnacija būt. pavykusi,- šiandien 
Lietuva būtų keliosdešimt mili- 
iopu tauta, ir visam pasaulyj 
žinoma kaip žmonijai kultūros 
nešėj a ir... nuskriaustų  j ų _globėj a. 
Ęęt lįęįųxiiį.l^j^^.,mQtina. Vyr ____________
tautui siųstą karūną, pagrobė pj-ąsti, kad lietuvių tautos išvi- 
panąįkinor galimybę Lietuvai ’ t
tapti ■karalija, , ko pasėkoje, ^-ie- y^a aiški lenkų politika

M^čjųsė ir^įeiuvių dėmėsi nukreipti tik Į 
nąikinin^ .Įr„l^Ąiūe^ti^ maži tau į dabartines, Lietuvos nelaimes ir 
tos.. tHįpįnė|iąi, _ o šiuo .įvykių j nesiruošt ateičiai. 0 kai ateis

- L g. --.c j tautų apsisprendimo laikas, kad 
^Atėjb^gal&ny be Lietuvai na u- ■ pasaulis. Lietuvą žinotų tik taip, 

bėtiĖ.vėl ta patu kaip lenkai pristato. Įsitikini- ' 
k^ši^;i&€^7sifvaidintflšljdcšt^’^uix skaftykit; Kęstučio fDubauę 
^^^^DėVihtGšlosi--’siiiurtąLŠiš?-k<& aprašymą apie, pokalbi Kai? 
-sffljMąK-buVo, pradžia fantro • ną-Igorio universitete, su lenkų ir 
sžuli^Į^ kąrėį;? ‘GalvoĮame- kada ^kanadiečių studentais. (“Nepri- 
ąiprs vėl -‘atšistatyt- ir visą dė- -klausomą Lietuva” Nr. 24,1954 
•mesf1 sukūnčėntravom.' tik į da^- j m.) Lietuviai būdami išeivijoj 
-.bartinj tiesiogini Lietuvoj oku- į,turi pilnas galimybes informuot 
:pantą raudbmąjj rusąj bet visiš-' pąsąųlj,-kad Lietuva nėra neį 
kai nekreipiam dėmesio Į tradi-! Lenkijos provinciją nei lenkų 
line mūsų krikštatės klas- tautos dalis. To nepadarius yra 
tą, kaip' ji mūsų’ būsimai nepri- daug galimybių, kad lietuviai 
kl^jspriiybd; kasa naujas, vilk- bijodami lenkų smurto, gali pa- 
duobes. Kaip visas pasaulis mo- tys paprašyt rusus Lietuvoje pa- 
dernėja, tai^’.ir mūsų kaimynės sf.iktt Panaši. padėtis, yra su

*'-3

Eūjoy the fruits of summer’s labor — with a delectable sour 
cream dressing. Simple to make and delicious to serve, it’s a 
fantastic accompaniment to a platter of fresh fruit grapes 
strawberries, cherries, apples, plums, pears, pineapple, apricoU 

> and kiwi.
Developed by home economists for Morton Salt Company, 

the dressing’s quick, pick-me-up flavor comes from a combina
tion of brown sugar and Mortori^Nature’s Seasons’seasoning 

f. blend. - -
Other salad tips? To please the eye as well as the taste buds, 

▼ary color, shapes and sizes of different fruits (or vegetables) 
cm the serving platter.

To prevent cut fruit from discoloring, dip slices or wedges 
of apples, peaches, nectarines, pears and some plums In lemon 
juice. - *

- >^Sour Cream Dressing for Fresh Fkuits v
1 (8-oundq) carton sour, H teaspoon Morton ’ 

cream ’ / Nature’s Seasons
, M cup firmly packed seasoning blend

brown sugar • ’ v ’
Combine all ingredients In small bowl; mix welL Store in 

the refrigerator JAakes about 2/3 CUjjX

1

su-

visus 30 metų sies organizaiijos 
gyva vinių buvo darbšti narė ir 
pavyzdys visiems .

Kitos narės, kurios irgi pri
klauso š-ai organizacijai 30 me
tų yra: Mary Rudis, Agnes Bar- 
net, Mary Chaps, Ann aatis, Ann 
Kuzma, Helen Ratkus, Vivian 
Šimėnas, Anele Mosteika, Gene
vieve Krajicek, Ann Daresh, 
Catherine Simonaitis, Anelė An
derson.

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

Šių metų nauja valdyba, su
daro sekančios narės: pirm. 
Anelė Pocienė, I-vicepirm. Ma
ry Jurgel, Il-vicepirm. Stella Mi- 
rowski, sekr. Jean Pargauskas, 
ižd. Valeria Stanaitis, istorikė 
Bernice Ambrose, kapelione Jo- 
ane Sobeckis, maršalka Adeline 
Garb, vėliavų nešėjos Violet 
Jocius ir Rita Radcliff.

pagreitieję-širdies mušimai, gali f Visuomenė yra kviečiama i 
sudaryti padėti: vadinamą vent šį Don Varno Moterų Vieneto, 

[30 metų sukakties minėjimą, 
širdis ^smarkiai muša s Bus vakarienė su trumpa pro-

EUDEIKI
pavojinga 

(prema 
vadina- 
arrhyt- 
ameri-

GAIDAS
sopyrainide phosphate) nuo pa
greitinto širdies mušimo pripa
žinto kaip gyvybei 
netvarka. Pagreitintus
ture- širdies mušimus, 
mus cardiac, centricular 
hm i as, -gauna milijonas 
kiečių kiekvienais metais.

ŠflpnaširdžĮains pači en tam s

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Ten: YArdi 7-1741 -1742

ricular fibrillation. Tokioje pa-1 
dėtyje 1’-' -----
blaškosi^ bet kraujo nebepum- grama ir šokiai grojant Ąžuolo 
puoja. Toji širdies fibriliacija po Stelmoko orkestrui. Koresp.

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Metinė Mirties Sukaktis

i AGNES ALEXANDER
Aleksandravičiūtė, buvusi Ascllienė

Gyv. 5643 S. Mozart St.

Mirė 1976 metais spalio mėn. 10 dieną, sulaukusi 82 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Marijampolės aps., Krosnos vals., Vartų kaime.

į Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: duktė Emma Petraitis, žentas Anthony, du anūkai 

—Pamela Rice, jos vyras Charles, ir Peter, sesuo Anna Švirmickienė, 
t sūnėnas Algirdas;* Lietuvoje liko sesuo Julija Stasiulevičienė su šeima, 
? dukterėčios ir sūnėnai su šeimomis, pusseserė Julija Mankienė su 

šeima, du. pusbroliai — Joseph' ir Adolf Akers su šeimomis bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Mes Tavęs, Mūsų Brangioji, niekuomet neužmiršime. Tu pas mus 
jąų nebesugriši. bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. Te- 
oūpa Tau lengva šį žemelė.

Nuliūdę lieha:
duktė, žentas, a p ūką i, sesuo, sūnėna i, dukterėčios, giminės.

TĖVAS IR SONUS
MA RQ L ETTE FUNERAL HOME
J,/ 2533 W. 71st Street
w •> TeleL: GRovehiU 6-2345-5
■ *1 • 
gb 1410 So, 50th Ave., Cicero 
W Telef.: TOwnhall 3-2108-3

I / TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Tn today’s “do-it-yourselT* world, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, is turning increasingly to 
"turnings**—or architectural spindles as they're known in the 
trade—to provide innovative and imaginative touches in the 
home.

Architectural spindles—yes. 
they’re the same products 
which used to be known as 
balustrades in staircases—now 
are available in a variety of 
sizes and styles. But the sky's 
the limit When it comes to 
the decorative uses to which 
they're now being put.

Architects, interior designers 
and "do-it-yourselfers'* find 
the spindles a versatile, stylish 
and inexpensive way to add 
character to a home or office, 
indoors or out.

Spindles are being used as 
candle holders or lamp bases, 
as room dividers, screens and 
valances, or as legs for coffee

Sawn in half, they are being I 
mounted on walls and doors' 
as decorative elements, used 
as plant holders or as grille 
elements.

E. A -Nord Co., Everett. 
Wash., the world’s largest 
manufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator items in nine different 
styles, three different thick
nesses and in heights from 7% 
inches to eight feet.

The spindles are made of 
selected western woods, turned 
on hopper-fed lathes, sanded 
to a smooth finish then shrink 
wrapped in clear, protective 
plastic. A brochure on spindle 
characteristics and Ideas for

Ckica^oa
Lietuviu
Laidotuvių
*XreKtorii<
A asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIME
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. L1TUANLCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAHTS
1445 So. 50th Ave^ Cicero, (IL Phone: OLympic 2-1003

PETKAS BIELIŪNAS
•W48 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VLpiri 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, i’l. 974-4411

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1111
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TRUMPAI
“5^1 kine jų paramai, bet pavardės 

j’nė gyv. vietos prašė neskelbti.
Dėkui visiems.

— Dail. M.’kas pleikis dar 
tebėra šv. Kryž’aus ligoivnėje, 
bvt kasdien tv rtėja ir žaizdos 
j>y i a.
jums ir draugams, 
pagalbon nelaimės dienomis.

— V. Thomas iš Baltimorės 
be raginimo pratęsė prenume
ratą. o savo gerus linkėjimus 
atlydėjo •$'> auka. Ponia J. K.ei- 
vo iš Brighton Parko atsiuntė

Jis yra dėkingas lankyto sekančių metų kalendo-
atėjusiems {.j^ yos apylinkės tautietis už- 

Isisakė Naujienas 3 mėn. linka- 
. mesniam susipažinimui ,todėl 
pavardės prašė neminėti. Frank 
Sakalas iš Beecher, Ill., 
tė $2.5. Dėkui visiems, 
skaitytojai prašomi remti 
jienas ir jas platinti. Visi 

( viai kviečiami su jomis 
pažinti ir užsisakyti. Platininio 
vajaus proga Naujienos yra 

t siunčiamos susipažinimui 2 sa- 
Įvaites nemokamai pagal gautus 

ka(j pageidavimus arba skaitytojų 
į atsiųstus būsimų prenunierato- 

r vis atsiranda gerų lietu-1 adresus.

— Los Angeles lietuvių radi
jo valandėlės tradicinis balius 

TX., . . , .-ruošiamas spalio 15 d. 7:30 vai.. Dėkui uz laiškai . . ' . .M vak. sv. Kazimiero parap. sa
ulėje. Programą ruošia akt. Juo-;
zas Kaributas. Spalio 23 d. sa
lėj ir kieme bus tradicinis parapi 

bazaras su įvairenybėmis} 
visokio amžiaus asmenims. Spa 
lo 29 d. 7:30 vai. vak. toje salė-

— Ponia Sofija Garad iš New 
Port Ki; hey, Ela., atsiuntė tokį 
laišką: “Matau, kad artinasi 
prenumerata prie pabaigos. No
rėdama sutaupyti jums laiko ir 
mažinti išlaidas, siunčiu jums 
dabar metine prenumeratą. Ka
si te ir $5, kuriuos skiriu Maši
nų fondui, linkėdama Naujie
noms ir jų darbuotojams ir ben 
dradarbiams gero pasisekimo. 
Man yra malonu patirti, 1__
Naujienų skaitytojų šeima di-j 
deja ir 
vių, gerų žmonių. Būtų gerai, 
kad jas skaitytų naujieji vado
vai, tai mažiau būtų nesusipra
timų ir ginčų 
ir už auką.

K. Salaguba iš North Ri- 
111., pratęsiant prenu-

atsiun-
Visi

lietu-

verside.
meratą, atsiuntė §6 (Nauj|ienų jos 
leidimui' paremti. Leonas Va
liulis iš Beverly Chores, Ind., 
atsiuntė -84. Tautietis iš India-‘je bus DLK Birutės Dr-jos ba
rnis užsisakė Naujienas viene- liūs. Bilietus platina ponios — 
riems metams ir atsiuntė pen- Dudienė, Radvenienė ir Venc-

w

- L 1

Šv. Kazimiero baroko stiliaus bažnyčia

■ -

f * i i

E . .. ;___
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kienė.

’ tikslais, nes pastebėta, kad amė- 
j rikiečių samprata ir vadovėliai 
’ apie Indiją nėra' tikslūs. Kelio- 
I nė apėmė akademinį kursą 

pažinti pietų Azijos tautas. Ke
lionė I>uvo sėkminga ir nau
dinga.

— Kongreso atst. Frank An- 
nunzio pakviestas Kolumbo die- 

i nos parado garbės pirmininku. 
Paradas bus spalio 10 d. 1 vai. 
State gatve. Parade dalyvaus 

i viceprez. Walter F. (Mondafe, 
Italijos ambasadorius Roberto 
Gajai, jgub. Thompson, meras 

Į Bilandic, Cook Apskr. pirm. 
George W. Dunne, Amerikos 
italų organizacijų atstovai. Pa
rado karalaitė Marie Errara 
išrinkta iš virš 200 kandidačių. 
Paradas tęsis apie 2 vai. ir bus 
matomas WGN-TV9.

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui.
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS į

« PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

SPECIALUS VAJUS
• šio vajaus sąlygomis gali- jums duos užpildyti ir pasira- 

ma apsidrausti tik Class V-2 — 
tai yra viso amžiaus apdrauda, 
kuriai mokesčiai mokami per 
20 metų. Apraudos dydis — 
82,000 arba §1,000.

’Apsidrausti gali visi nuo 1 
iki 70 metų amžiaus.

• Sveikatos patikrinti nerei
kia.

• Šio vajaus metu apsidraudė 
gauna 45% nuolaidą nuo pir
mųjų metų mokesčiu ir 10% 
nuolaida nuo sekančiu 19-kos 
metų mokėjimų.

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

• Šia apdrauda turi teisę 
sinaudoti SLA nariai, jų
mos, taip pat ir jų prieteliai — 
lietuvių draugai.

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

ap- 
va-

pa-
V • sei-

syti Non-Medical pareiškimą 
taip pat sumokėti mėnesinius 
arba metinius mokesčius.

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

• Mums reikia didesnės gyvy
bės apdraudos, kadangi viskas 
brangsta.

• Apdrauda pradės galioti
nuo sekančio mėnesio pirmo
sios dienos, kai SLA Centras 
jūsų aplikaciją bus aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mėne
sinius arba metinius mokes
čius ., . . ■

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

MRs. G. MEILIŪNAS
307 W. 30 Street

New York, N. Y. 10001

— Lietuvos Dukterų Dr-j os 
Los Angeles skyrius ruošia ru
deninį pikniką spalio 16 d. 12:30 i 
vai. popiet Irenos Luthef sody-j 
boję, 1137 Lavender Lane, La į 
Canada, Cal.

— Sol. Birutė Dabšienė iš Los 
Angeles dalyvaus tradicinio Lie
tuvių Fondo banketo programo
je lapkričio 5 d. Chicagos Jau
nimo centre. Dalyviai kviečia
mi stoti fondo nariais su šim
tinėmis arba tokiomis bei dides
nėmis sumomis padidinti savo 
įnašus. Kvietimai gaunami f on 
do būstinėje, 2422 W. Mar
quette Rd., ir pas rengėjų ko
miteto narius —- M. Marcinkie
nę, M. Ambrazaitienę, K. Leo- 
naitiene. J.'Stončiene, P. Nor
vilą, P. Mažrimą ir V. Momku, 
taip pat pas komisijos pirm. M. 
Remiene.

— Hamiltono teatras “Au
kuras” vaidins A. Norimo 2 
veiksmų komediją “Klevų alė
ja” Klevelando DMNP parapi
jos salėje spalio 15 d. 7 vai. 
Ruošia Žalgirio šaulių kuopa, 
režisuoja A. Dauguvietytė-Ku- 
dabienė.

— Ponia Aldona Daukus, S. 
Barčus lietuviškos radijo pro
gramos vedėja, 7159 So. Maple
wood Ave., Chicago, IL 60629, 

i priima aukas Balfui iš asme
nų, kurių neaplanko aukų rin
kėjai. Taip pat savo aukas Ii e- 
tuvių šalpai galima nukreipti į 
Balfo centrą, 2558 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629.

— Amerikos Lietuvių Kuni-: 
gų Vienybės metinis seimas bus 
spalio 12 ir 13 d. Nekalto Pra
sidėjimo seselių vienuolyne, 
Putnam, Conn. Bus paskaitų 
pastoraciniais ' ir 'lietuvybės iš
laikymo parapijose klausiniais.

‘ ■ i' j1-;- ■ ' '— Kęstutis Bartusevičius, Vy
tautas Juškevičius, Raimondas 
Sungaila ir Jonas Yčas, baigę 
inžinerijos mokslus Toronto 
universitete, įstojo į Pasaulio 
Lietuvių Inžinierių ir Architek
tų S-gos Toronto'skyrių. Tradi-' 
cinis skyriaus banketas bus lap
kričio 12 d. l^lingtono Goldlo 
klube. Skyriaus pirm, yra inž. 
Juozas Stankus..

— Eda Bražėnienė, Ft. Myers 
Fla., išlaikė nekilnojamo turto 
Pirkimo-pardavimo tarpininka
vimo egzaminus. Pradėjo dirbti 
Ben Cunliff Real Estate įstai
goje, 4839 Palm Beach Blvd., 
Ft. Myers, FL 33905. Tel. (813) 
694-2168. Patarnauja namų ir 
sklypų pirkimo bei kitais inves
tavimo reikalais pietvakarių 
Floridoje. Ft. Myers miestelyje 
ir apylinkėse gyvena daug lie
tuvių. Jie yra susiorganizavę Į 
klubų ir Floridos Lietuvių Fo- 
rumą, kuriam vadovauja visuo
menės veikėjas ir spaudos ben
dradarbis Vilius Bražėnas.

— Parfiumerijos chemikė 
Danutė Pajaujytė iš New Yor- 
ko valstijos kartu su savo vy
ru Vytautu Anoniu išvyko į Ja
poniją dalyvauti jVH Interna
tional Congress of Essential 
Oils. Danutė jame skaitys pa
skaita tema “The Changing 
Role of Essential Oils in Per
fumery”. Po kongreso jiedu su 
grupe dalyvių važinės dvi savai
tes po Japoniją ir Hong Kongą.

PAIEŠKOMAS
ALEKSAS YUKNIS,

1 — ' --''L (b:'
anksčiau gyvenęs p-eorgetovyn, 
III. JĮ pažinusieji, žinautiėjį da
bartinį jo aiirėąą arba , likimą, 
prašome paskambinti. Antąnųi 
Normai, tel.‘ 776-2010. (Pr.)

______________ ....-------- . _ L .----------- .------------------------------------Našlių, našliukiu ir pavienių asme- 
. - --  W —--------- --- — - ęy---------------------------------- p ---- J f nų klubas spalio mėn. 14 d., 1:00 va-

ameniui įietunų aienriScio rteigojus bet netnvlšxo« xpaudoe pirmu- landą popiet turės nariu susirinkimą 
aus Ir atliekant būtinas p&reUaa aafinaa lietuvybė* Slikimnl atel-1 kuris įvyks Saulių namuose. 2417 W. 
Mamas Naujienų platinimo vajus. 143 st. Susirinkime dar galima bus

VAŪJEETOS Mrtai stovi U kovoja iš Ltoturm & parwttw UrtrrJi lalm.'S t,bUiitUS ’ JVb^iehni 25 metų 
aaidamo* Ir neddėdaatu* t sandėrius *u okupantais ar Ja J41II0- banketą- Po susirinkimo vaisęs.

MaUjlEXOS psixfto Vitai Hetorlij deaokntoBf grupei. Ji besKJrai 
djai Ir remia visu lietuviu heodnuMiiu darbui bei ttalna,

MAUJIXNOS atstovauja tyliąją lietuviu dauęama Half paalmettaa reto
rikos ir politiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujiem 
nas m mada- Lai ta mada tampa jas prenumeruoti. 

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga
1 ” . « . . - . - • ...........................

Raudos pirmūnų pavyzdžiais 
Siūdinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet Ir visos Išeivijos, 

p pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, deklant viruotiDo lie
tuviškų reikalu renesnoa. 
KAINUOJA: Chlcaffel* Ir Kanadoje irwfanw — $30.00, metu — 

trims mėn. — $t-50, vienam men. SX00. Kitose JAV vlefese matams 
— $26.00, pusei me+v — $14-00, vienam m4n. — $236. VisUnluo- 
ee — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaJfv BomekameL

PralomA naudoti žemiau atkarpą.

NAUjikNOMS Hemet suėjo 63 metal. Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo

stelbdama platinimo vijų kreipiasi J visus lietuvius pasekti lietuvižlros 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

Q SinnčiK dot Navjkn^ yrtirtmtrttri, Jubflkjfnlo

V. Cinką

— Toronto Lietuvių Radijo 
valandėlės ruošia koncertą spa
lio 23 d. Lietuvių Namuose. Pro 
gramos metu Hamiltono lietu- 

i vaičių choras “Aidas” pakartos 
Į dainas, dainuotas koncertuose 
Pietų Amerikoje. Lapkričio l9 
d. ten bus minima Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo 59-ni; me
tų sukaktis. Ruošia VI. Putvio 
šaulių kuopa.

— Sės. Irena (Rūkaitė), Ma
rijos aukšt. mokyklos vedėjos 
pavaduotoja, dalyvavo 8 savai
čių kelionėje Indijoje mokslo ir 
krašto bei žmonių pažinimo

• Elihu Yale buvo- sėkmin
gos East India B-vės vadovas 
16 šimtmečio pabaigoje. Jis 
gausiai rėmė Collegiate mokyk
lą Connecticut valstijoje. Tos 
mokyklos patikėtiniai tą mo
kyklą pavadino Yale vardu. 1701 
m. mokykla tapo trečiuoju Ame 
rikos universitetu. Jo knygyne 
yra apie 6,000,000 knygų.

SEE ALL OTHERS FIRST

BALTICS APTS.

ADRESAS

SIUNTINIAI J LIETUVO J
MARIJA NOREIKIENĖ

26<»x Wert 59th su Chicago, DI 60629 • TeL WA 5-2787 
Dldwlli Mslrfnklrrm vom rOilet IviMu prtldv.

MAISTAS Ii tUROPOS SAMOtLlŲ. ~ /

Cosmos Parcels Express Corp- 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2561 W. 49th St.. Chk«po, HI. M629. — Tri. WA 5-27Xr 
3334 Sa, H«l*t»d Chlcaga, HL 40401. — Tri. 2344328

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai Ir be jokių jstpArtfgojimų.

PAVARDE IR VARDAS ______________________________

LIETUVOS AIDAI

mūrinis bungalow, 3 dideli 
mieg., salionas, natūralus židinys, val
gomasis, 1% vonios, 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

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose i.

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

TeL 767-0600.

HELP WANTED — MAL* 
Darbininkų Rslkia

For plant in heavy metals
■ industry.

Steady employment with all 
company benefits.___

MUST BE EXPERIENCED 
MUST READ? WRITE AND SPEAK

2 - i •: ENGLISH. / » '
R. LAVIN & SONS. INC.

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

r

MAINTENANCE

For plant in heavy 
' metals industry. ' 

Applicants must have well 
rounded mechanical background 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
1 plant, machinery.

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

3426 S. KEDZIE AVE.
An equal opportunity employer

TOOL & DIE 
MACHINIST

of

an

CONDOMINIUMS
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

We have immediate opening for 
experienced person. Applicant must 
have own tools & be able to operate 
shop machinery. Duties include mak
ing drill jigs & fixtures. Making & 
repairing dies for punch presses'. 
Hardening steel & general machine 
work. Excellent payK& co. paid bene
fits. Apply in person.

WESTERN

2700 W. 36th PLACE
Chicago .60632

Equal Opportunity Employer M/F

RENTING IN GENERAL 
N u • m o t

AUTOMATIC SCREW MACHINE
Operator for Multiple spindle or B&S 
Full or Part Time — All Benefits 

Plus Profit Sharing — Plus 
A Good Place to Work 

Call 735-0122 ask for Tony Mikus
WECTERN SCREW MACHINE 

PRODUCTS CORP.
4301 S. Knox Ave. Chicago

Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. — 1490 AM

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių beis- 
monto butas ir maudynė pensininkui 
arba dirbančiam vyrui Bridgeporto 
apylinkėje. Tel. 376-0208 po 6 v. vak.

5eH. 3:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM

Veda K. BRAZDZIONYT!
2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374
--- ---- ---------------- —------ ——---- -——'——------ -——-- —-

BEST THINGS IN LIFE

Frank Zapoil, 
posy, w.tSfTi st.

GA 44654

ITAH

IVtVEAMC^

IMKITE BE BAIMĖS
10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 

Apie $22,000 metinių 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 gelsvu plytų 18 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitų priedų, greit-galima užim
ti, vertas $60,000.

BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisui didelis patogūs 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.

TVIRTAS 2 BUTŲ mūro namas. 
Du atskiri šildymai, alumin. langai, 
didelis garažas, labai gera, vieta. 
$31,900. • f

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, -1 

. PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimu 

Dirbu Ir užmiesčiuose . greit, ga
rantuotai ir sąžiningai . .,
*«' KLAUDIJUS PUMPUTIS 
—— 435S So. WashtenawAve. 

■i- K. Tol. 927-3559. - ■■ x
■ ■iiĮI I .. ■ || I I—T

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

• '-P0RČIUS IR:PAKELIU, i."
JEIGU- REIKALINGA.
KAINA NEBRANGI

f/ šaukti vakarais MEKAS M.

62-40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
! . Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkam*

4645 36. ASHLAND-AVE1
■ 52*4775 J:?. L’..:

LAIKRODŽIAI tr BRANOENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Į; _ T.IrL: REpubHc 7-1941

*

M. i I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 234-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Ukvietimaį pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

t

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avs 

Chicago, IIL 60632. Tet YA 7-599C

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

pu TteolDteU

HELP WANTED — FEMALE
_____ Darbininkių Reikia

EXPRETENCED SEAMSTRESS 
WANTED 

Vicinity 63rd & Pulaski.
Call Mon. thru Friday 582-1240.

185 North Waba*h Amo*

ir 

677-8449

China gnje

NORMANĄ
URŠTEINĄ

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

t - MAiMttMoa, csKA0o t, MJk— Monday, October 10, 1977




