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KAPITONĄGINKLAI PLAUKIA Į SOMALIJĄ, EINA MŪŠIAI PRIEŠ ETIOPIJOS VALDŽIĄ
Užsieniečiai matė Džidžigoje krintančias - -

; Etiopijos lėktuvy bombas- - -- -- \
MOGADISKAS,' Somalija. — Iki šio meto-mažai -kas tekrei

pė daugiau dėmesio į Ogadeno lykumoje vykstančias kovos tarp 
Somalijos laisvės kovotojų ir diktatoriaus Mengistu/vadovaujamos 
Etiopijos kariuomenės Diktatorius keliais''ątvėjaįs' skelbė, kad 
mobilizuo j a naują kariuomenę, kuri išvys - somaliečius iš Ogade
no, bet iki šio meto jam nepavyko atsiimti-bent jziėnąididesnį-so
maliečių užimtą miestą ar stratėginį Ogądęnp'kelią, Įš viso, dar 
jieįvyko nei vieno mūšio su naujai mobilizuotais ir gerai apgink^ 
luotais'kariais? &rnąfieciai ima vieną tvirtovę'įpo'.lortois. Pirmiau
sia ją apsupa iŠ'rišu'pusių, nutraukia sušisi^Imą/ o yėįiąu/artif 
lerija apšaudo ir -paima nelaisvėn tvirtovę-įynusiuš ;etiopieč<us-

Lėktuvas kasdieh' atveža ginklų '?

Užsieniečiai atkreipia dėmesį 
į didelį' Amerikos - transporto lė
ktuvą, kuris kiekvieną dieną at
veža somaliečiams naujų ginklų __ __
ir amunicijos Užsie^amsme-. ^nėsĄSįoš^Sacija'/įastį 

pavyko nustatyti, kas ginklus betą karvių piene JAV šešiose 
jiems: (Juoda. Lėktuvas, atrodo valstyjosė. ir. net Chicago j e, ter 
atskrenda iš Irako, 4>et susidaro čiau ta radiacijai esanti tiek 
abejonių, ar Jrakas^. teiKtų^gim<- silpna 56 kartų silpnesnė nuo

- Kiny' bombos krituliai 
pasiekė net Chicago L

. - .tA. . • •/;'. -,.•/.:

CHICAGO. —- Nors 'komunis
tų Kinijoje susprogdintos ažo-

TRUMPAI 1$ VISUR

.—Policija mano, kad. milijo
nas doledių išneštas Įš Chica7 
gos First National - Bank dviem 
didesniais-, portfeliais. Dabar 
tirs, kas su tokiais portfeliais 
išėjo iš banko, šiais metais First 
National pelnas yra dides
nis. /;/./ .

— Įvairias vėžių rūšis gydan
tieji daktarai nenori posėdžiauti 
Argentinoje, nes kariai ten la
bai jau lengvai suima! užsienie
čius: ' f

— Krašto apsaugos sekreto
rius H. Brown buvo sustojęs vie 
nąi dienai Romoje, kad galėtų 
pasikalbėti / su atsakingais val
džios atstovais.

■ J . J v - -•

• — švedų vyriausybė nutarė 
nurašyti neturtingų žonių sko
las. — .

< "■ ’' i ” 7

Kubos diktatorius Castro nus- 
krido j Jamaikos salą,, kad gale 
tų .^terti/prę^tttšjrėikąlus su

Reorganizuoros Lietuviu Bendruomenės Brighton Parko apylinkės Tautos 
šventės meninės prog^-amos atlikėjai: Laimutė Lapinskaitė, Aldona Pen- 

kienė„ Birute Derenčiutė, Kornelija* Vanzelytė, pianistas Arūnas ^Kaminskas

LĖKTUVAS NUSILEIDO SOMALIJOJE, MOGADISKO AERODROME
Įsakė somaliečiams išnešti 37 metų amžiaus 

kapitono Jurgens. Schumann© loveną
NAIROBI, Kenija. — Iš Somalijos ateinančios žinios sako, 

kad pagrobto vokiečių lėktuvo kapitonas jiau nušautas Vokie 
čių vyriausybė atsisakė duoti lėktuvo grobikams 15, 2 milijo
no dolerių. Praėjus grobikų nustatytam laikui, lėktuvas pakilo 
iš Dubai aerodromo ir išskrido Į Somaliją. Manoma, kad kapito
nas Jurgens Schumann buvo nušautas tame pačiame lėktuve, 
skridimo metu.

SOMALI.)A NESIRENGIA IŠLEISTI ? GROBIKU LĖKTUVO
■Amerikoje, -bet, atrodo, kad prė- 

zidėnto Carterio: administracija 
" neprižadėjo teikti jokių - ginklų 

vyriausybei, kuri iki šio meto 
sovietų valdžios buvo aprūpina-

• ma. -Jeigu Somalį ja negautų šio. 
transporto, tai vargu josios ka
riai -galėtų taip, vykusiai, prie
šintis' ir naikinti •etiopiėčius.' So-' 
mali jos-kovotojų tarpę jrradido-

- kas 'skaičiūs- Buvusių- Etiopijos 
karių.; c?... ~ ..; ... <

Džidžigą kontroliuoja somaliečiai

. Etiopijos, vyriausybė keliais 
atvejais skelbė, ka Džidžigą yra 
jų kontrolėje, /bet iki šio mėto 
jiems nepavyko užsienio žurna
listų nuvežti į Džidžigą. Tuo 
tarpu Los Angeles Times kores
pondentas David Lamb somalie
čių buvo nuvežtas į Džidžigą. 
Jis pirmą kartą užgirdo šūvius, 
kai trys-' Eriopijos lakūnai pa
čioje Džidžigoje išmetė kelias 
bombas. Iki šio meto sovietų vai 
džia siuntė ginklus ir patarėjus

nois Viešosios Sveikatos, dępar- 
tamentas; Radiacijps/karvių pie 
ne ..raštą-DĖnojuję-^, Indiana^, 
polyje 59, Grand Rapids,57?Det 
roite 55, Cincinąnąti 33 ir Cleve- 
lande 26 piko-kurios ■ (pico Cu
ries), o perspėjimui, skelbti.-reir 
kia T,OOOJr.pienui;atšaukti iš; 
parduotųjų" .‘reikia - -nemažiau 
kaip lO^D^lpĮkbį-kurijĮr/ skelbią 
'departam'eritžšĮ-

— japonų policija nušovė ban 
ditą, kuris buvo pagriebęs auto- 

: BušžrirreiKalavbjrfrngų. ■ •;:
' ’• L*.- v •- i'C ' . r■ / • -

— Izraelio-.karo vadai galėtų 
užimti žibalo versmes Artimuose 
.Rytuose, jei’ staigiai kiltų karas.

—'Jeigu grobikai šaudys/Įkaitus Somalijos žemėįe, 
. ' : / rftai jie bus nuginkluoti ir teisiami

MOGADI8KAS, Somalija. —Somalijos vyriausybė nesiren
gia išleisti .atskridusio grobikų lėktuvo. Grobikai nusileido Moga- 
ritsko • aerodrome ii' rareikalavo ‘duoti jiems -degalu-Pasirodo, kad 
Adene degajų jie negavo, o Dubai krašto apsaugos ministeris da

žmonii/gfojbųno'' kriminalas 
kaip pasipelnymo šaltinis - :

CHICAGO.'/'— Miesto pieti
niame gale 10 547'S: King Dri
ve, spalio'7-dieną piktadariai 
pagrobė : vos B mėnesiu amžiaus 
Kūdikį Mellica Cox, palikdami 
raštelį, kur-užrašyta “Grąžinki
te mano seną lady”. Tėvai ne
išaiškina, ko grobikai nori. Gen 
gsterių žargone Old Lady (“sena 
leidė”) vadinama mylimoji mer
gina arba žmona, bet ir kortų 
losimas “iš - banko”. Tėvai pa- 

į Somaliia, o (tebar. atrodo, kadi siūlė $5,000/už kūdikio grąžini- 
ginklus ji siunčia i Adis Ababą, |mą arba tikrą informaciją 
Mengistu vadovaujamai grupe- j kaip atgauti savo vaiką. Tuos 
lei. . *

Meany pasikvietė 
Sovietų disidentus

pinigus sudėjo šeimos - nariai ir 
suaukojo geri kaimynai.

- i Noriikaskelbti
. - nerūicymo dieną
WASHINGTON;'D/C — Vy

riausias JAV gydytojas Dr- Ju
lius ; Richmond jau' kelis kartus 
•įspėjo krašto-gyventojus apie ta 
bako rūkymo- nesveikas pasek
mes. Jis aiškino, kad'tabako dū
mai sukelia- vėžį; ir daugelį nu
varo į kapus, pirma • atimdami 
rūkytojui sveikatą.' -Vieni pa
klausė gyytojo patarimo, o tuo 
tarpu atsirado visa eilė naujų ir 
jaunų rūkytojų. Dabar sugalvo
ta paskelbti visame krašte Ne- 
rūkymo Dieną, šiuo žingsniu 
norima atkreipti dėmesys į pla
navimą uždrausti rūkyti viešo
se įstaigose. Vyriausybei siūlo 
panaikinti tabako augintojams 
mokamas subsidijas ir kitas prie 
mones.

WASHINGTON- — AFL CIO; 
prezidentas George Meany pra
nešė. kad jis pasikvietė Andrie
jų Saharovą ir 5 kitus AFLl 
tų disidentus dalyvauti AFL i 
konvencijoje, kuri prasidės Los 
Angeles gruodžio 8 dieną. Mea
ny nori tirti, kiek Sovietai lai
kosi savo pasižadėjimų žmo
gaus teisėms. Būdamas stiprus 
antikomumstas, jis pasidarė di
sidentų draustas. Meany ir taip 
pat visa AFL CIO nori išbandy-1 
ti, ar Prezientas Carter nėra pas 
kutiniu metu susilpninęs savo 
nusistatlmo žmogaus teisių at
žvilgiu.

Vėsus, lis
Saulė teka 7:05, leidžiasi 6:07 AFL-CIO plrmlnlnkM

vė-jiems nedidelį-degalų kiekį.

Mogadisko aerodrome grobi- 
kabpirmiausia Įsakė vietos ka- ( 
riatns išnešti nužudytą vokiečių! 
lakūną. Tas buvo padaryta Gro-‘ 
bikai garsiu šauksmu reikalavo 
tuojau duoti degalų, bet somalie- 

. čiai neskubėjo ir ’ neskuba. Tuo 
tarpu Somalijos vyriausybė pa- 
.reiškė, kad ji yra priešinga avia
cijos terorizmui. Ji skaito kiek
vieną grobiką atsakingus už Įkai 
tų žudymus. .Neatrodo, kad gro
bikai taip lengvai galės išskristi 
iš Somalijos.

Vokiečiai tariasi su 
žudikais Vokietijoj

Ateinančios žinios sako, kad 
Vokietijos vyriausybė atsisakė 
duoti milijonus dolerių arabams, 
pagrobusiems Vokiečių lėktuvą, 
iš Palmos salos skridusį į Madri 
dą. Grobikai pareikalavo, kad 
lėktuvas pasuktų į Romą ir gau 
tų degalų. Vėliau sustojo Kipro 
saloje ir ten pasiėmė degalų. 
Vėliau jis skrido Į Bahrein ir 
Dubai aerodromus, kur grobikų 
nenorėjo priimti.

Somalijoje arabai tikėjosi pa 
rąmos, bet ten jos tuo tarpu dar 
nerado. Grobikai privalo mokėti 
už degalus, bet pinigų jie nebe
turi- Jie įsakė somaliečiams at
vesti degalus ir nutraukė lėktu
vo radijo susisiekimą. Grobikai 
davė vieną minutę įsakymui vyk 
dyti, bet somaliečiai tokių ulti
matumų nebepriima. Visi ati
džiai seka koks bus tolimesnis 
grobikų ir įkaitų likimas. Ara
bų valstybės yra pasipiktinusios 
tokiais žygiais.

75% motoristy nenori 
mažinti auto greitį

PRINCETON, NJ. — Tūks
tančiai motoristų per visą Ame
riką atsiklausus ką iš dviejų ga
limybių gazolino krizei ir nelai
mių išvengti pasirinktų: racio- 
nuoti gazolino pardavimą ar su
lėtinti važiavimo greitį, tik 25 
nuošimčiai pritarė greičio suma 
kinimui.

Du kiti satelitai 
siunčiami į erdves

WASHINGTON. — Naciona
linė Erdvių Įstaiga trečiadienį 
atidėjo penktadieniui — paleisti 
į tolimąsias erdves du naujus 
satelitus, kad surinktų ir pasiųs 
tų Žemėn informacijas, kad pa
dėtų mokslininkams geriau su
prasti, kaip saulė kontroliuoja. 
Žemės erdvės aplinką.

Tiedu satelitai, vienas pasta
tytas Vokietijoje, kitas Jungti
nėse Valstijose, atliks matavi
mus, kurių vienas erdvėlaivis ne 
galėtu atlikti su 10 kartų jaut
resniais instrumentais negu iki 
šiol turėjo kiti siųstieji.

Santykių tarp saulės ir že
mės ištyrimas kaip NASA aiš
kina. galėtų žymiai pagerinti 
klimato ir oro permainų pažini
mo ir spėjimo techniką

Amerika išauginusi 
iš Dovydo Galijotą

WASHINGTON. —‘ Buvęs 
aukštas Pentagono jfireigūnas 
pasakė, kad Izraeiis užaugo toks 
stiprus, kad spėtų sutriuškin
ti arabus greičiau negu Vakarai 
atskubėtų tarpininkauti. “Izrae 
lio karinė jėga padidėjo iš Do
vydo iki Galijoto tarp 1948 iki 
1977 metų”, -rašo - Anthony Cor- 
desman žurnale Armed Forces. 
Jis perspėja, kad Amerika pa
čios savo interesams' ‘paginti, 
turėtų apsispręsti apriboti gink 

‘ iu ■ tidtimą- Tzraeiiui; -bet; kąd ir 
Prezidento Administraciją- ir 
Kongresą-: mfimidbbja " kabinėtų 
prieškambariuose' laukiantieji 
interesų agentai ir Amerikos žy
dai. ' ' ,

Cordesman buvęs Gynybos 
Saugumo Tarybos ■ s^rretorius 
ir Gynybos sekretoriaus (Kraš 
to apsaugos ministerio) asisten

Ir Haiti Sovietu nemėgsta

Nusileidus lėktuvui Mogadis- 
) ko aerodrome, partizanai tuojau 
! apsupo lėktuvą ir pareikalavo 
pasiduoti, bet viduje lėktuvo 
esantieji nesileido i jokias šne
kas. Jie pradarė lėktuvo duris, 
’■leido du somaliečius ir -’sekė iš
nešti lėktuvo kapitono Jurgens 
Schumann lavoną. Grobikai tuo
jau užsidarė, duris ir pareikala
vo, kad jiems duotų dąugiaįi de
galų. Aerodromo vadovybė pa
reikalavo. platesnių paaiškinimų, 
bet prie mikrofono buvęs-arabas 
•tiktai suriko ir pareikalavo tuo
jau duoti degalų. Jeigu jie bent 
viena minute užvilkins, tai bus ■— - — —- -•
atsakingi už kita įkaitą* nes gro 
bikai yra- pasiruošę .tuojau dar 
vieną Įkaitą sušaudyti,.,kaip jie 
sušaudė-lėktuvo kapitoną. Pa
daręs ši pranešimą, arabas už- 
.darė susisiekimą ,su Mogadisko 
aerodromo radijo stotimi.

Grobikai avė naują laiką pi
nigams Įteikti ir Įkaitams pa
leisti, bet ši kartą jie rengiasi 
sprogdinti lėktuvą ir nužudyti 
visus įkaitus. Grobikai pasijuto 
apgauti. Jie manė gauti iš Vo-

Mažumų priėmimo 
speciali programa

WASHINGTON- — Sveika
tos, švietimo ir Gerovės (HEW) 
sekr. Joseph A. Califano spėja, 
kad Aukščiausias Teismas at
mes baltojo studento Allan Bak
ke skundą, kuriuo kaltinama 
Kalifornijos universiteto Medi
cinos mokykla, kuri nepriėmė jo 
prašymo, kaddangi priimanti 
mažumų studentus, kurių kva
lifikacijos buvo žymiai silpnes
nės negu jo paties.

Califano spėja, kad Aukščiau
sias Teismas palaikys mažumų 
studentų priėmimo specialę pro 
gramą kuria mokykloms leista 
pačioms pasirinkti kandidatus į 
savo studentus. “Aš stačiai ne
įsivaizduoju kaip teismas ga
lėtų nuspręsti Bakkes naudai” 
pasakė jis.

— FBI labai atidžiai tyrinėje 
First National Banko knygas, 
kaip iš jų galėjo būti dingęs vie
nas milijonas doleriu.

Port-au-Prince. Taiti valdžia į kietijos vyriausybės 15 milijo- 
i Pasaulinės Bažnyčių Tarybos | nų dolerių, bet vokiečių vyriau- 
paklausimą atsakė, kad ten išj sybė atsisakė tai daryti- Vokie

čiai pamanė, kad užpuolimą pa
darė arabai, bet dabar aiškėja, 
kad arabai veikia kartu su vo
kiečiais- Jie reikalauja, kad bū
tų atiduoti 11 Vokietijos kalėji
muose esančių “raudonosios ar
mijos karių” ir kiti du tos pačios 
grupės teroristai, laikomi Tur
kijos kalėjime.

Turkų vyriausybė atsisakė 
sueiti i kontaktą su teroristais. 
Nusikaltimas buvo padarytas 
turkų teritorijoje, nusikaltėliai 
yra nubausti pagal turkų įstaty-

kalėjimų paleisti Į laisvę visi 
politiniai kaliniai.

Tokią amnestiją suteikęs da
bartinis tos “vudu” (voodoo)* 
praktikuojančių juodžių negrų 
valstybės Haiti saloje, Karibų 
jūroje, visam amžiui savo tėvo 
paskirtas prezidentas Jeiin Clau 
de Duvalier, 26. Jo tėvas Fran
cois Duvalier, pagarsėjęs prie
vardžiu “Papa Doc”, Įvedė Haiti 
i savo šeimos paveldimą prezi
dento postą, savo žiaurumu ly
gintas su Afrikos Idi Aminu, 
mirdamas 1971 metais, (mituku mus, todėl turkai nenori leistis 
šiam) savo sunui Jean, kurs pasi 
rodė žmoniškesnis už tėvą, bet 
sau priešingų 11 opozicijonierių 
neprileido, bet žadėjo ištremti 
i Sovietų sąjungą, kai buvo iš
aiškinta, kad Sovietuose ir Ku
boje buvo apmokyti kaip daryti 
subverąiją.

Pravda pagyrė Carterį
Sovietų Maldančios komparti

jos oficiozas sekmadienį paskel
bė kad esą ženklų, jog Sovietai 
ir JAV tarp savęs “artėja” sie
kiant naujo susitarimo strate
ginių ginklų mažinimo galimy
bių. “Pravda” savo oficialioje 
apžvalgoje pagyrė Prezidentą 
Carterį už jo kalbą Jungtinių 
Tautų visuotiname susirinkime 
syhlio 4 dieną kur jis pranešė, 
kad nauja ginklų apribojimo su
tartis jau užmatoma. Senoji SA 
LT sutartis baigėsi šio spalio 3 
dieną, bet abidvi šios valstybės 

j sutarė laikytis senosios, kol bus 
-pasirašyta nauja.

i kalbas su teroristais. Galimas 
daiktas, kad turkai svarstytų 
klausimą, jeigu Vokietijos vy
riausybė kreiptųsi Į turkų vy
riausybę. Vokiečiams atsisakius 
mokėti šiems arabams pinigus, 
turkai nenori nieko bendro su 
grobikais turėti. Jeigu jie ats- 
krist.’- ■ I urkiją. tai visi bfitų su
imti. O jeigu jie nužudytų bent 
vieną Įkaitą Turkijoje ar turkų 
erdvėje, tai būtų teisiami pagal 
turkų Įstatymus. Jiems būtų pri 
taikyta mirties thusmė.

Aiškėja, kad grobikai visą lai
ką palaiko ryšius su Irako vy
riausybe. Susisiekimas tarp Ira
ko radijo stoties ir vokiečių lėk
tuvo visą laiką gyvas. Paskuti
niai pranešimai iš Somali jos sa 
ko. kad lėktuvą apsupę kariai 
nesirengia grobikų Įsakymų klau 
syti. Jei lėktuvas nori degalų, 
tai privalo klausyti sargybų

— Laos vyriausybė gavo nau
jų lėktuvų, atvežtų iž Sibiro.



TVIRTA SVEIKATA-PASTOVI LAIME lI
Kūno, proto ir jousmy darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. II
CHRONIŠKI UŽDEGIMINIAI REUMATAI

Susip&«irjkijnc su sunUįausia artrito forma — 
ta<la lengviau bus mums su ja kovoti.

Mediciniškas patarimas

rių esančiose dėtose: L guzai poSu:ik\u<a ir adymui blo
ginus ii j>a*j Iv xlaul: reumatinė 
i g'i yra re.;mato.dinis artritas 
(rheumatoid artntis). ši liga 
1/eveik visaila apima mulkiuo- 
mus galūnių sąnarius. Nuostabu, 
kad ta liga apima minėtus są
narius simetriškai: abiejų ran
kų ir kojų pirštų sąnarius. Ži
noma, ši liga apima (ir dargi 
dažnai taip esti) taipp ai ir dau
gelį kitų sąnarių, įskaitant rie
šus, alkūnes, pečius, viršutinius 
kaklo slankstelių sąnarius, žan
dikaulio, klubų sąnarius, kelius 
ir čiiirnas. Čia prisimintina 
skirtumas: pereitą kartą minė
ta, kad kita reumato rūšis— os-Įl. priversti esame lietuviai lu-

don .sheath), ir po kaulų išoriniu 
apdangalu (periostal); 2. sau
sumas (sicca syndrome) akyse 
ir burnoje (stoka ašarų ir sei
lių) ; 3. dažnai pasitaikantis ran
ką įnervuojančio nervo (median 
nerve) suspaudimas ties alkūne 

tada pasireiškia neryškus ar 
ryškesnis delno kauliukų susi- 
gaubimas — lyg tunelio suda
rymas iš tų kauliukų (carpal — 
tunnel syndrome).

Minėtų pakitimų angliškus 
vardus kiekvienam įsidėmėti — 
atsiminti dėl dviejų priežasčių:

1972 nu rudeni rusę' okup. Vilniuje lietuviai stovi eilėje,

LIETUVOS PAVERGIMO DOKU) 191
Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Tab1**

r (Tęsinys)

4. Kiek vienam L. seimo deputatui jau išlanksto skir 
ta pasakyti kalba-buvo parašyta sovietų pasiutinybėje, ir 
aprobuota pasiuntinio Pozdniakovo. Rusų pasiuntinybės 
numatytieji kalbėtojai kalbas gavo atvykę į seimo posė
dį

teoarirozė apima žemutinius 
kaklo slankstelio sąnarius.

Kai žmogus apturi ar tai vi
dutinius, ar stiprius skausmus 
virš minėtuose sąnariuose ar tik 
keliuose jų kartu su rytiniu mi
nėtu visų, ar tik kelių sąnarių 
sustingimu - reikia atidžiai to 
kį žmogų ištirti ieškant tikrų 
davinių, ar jis neserga reuma
toidiniu artritu.

Ta liga susirgę maži sąnariai 
ir jų sausgyslių makštys gali 
sukelti žymius Iškrypimus: kak
tas darosi panašiu į gulbės kak
lą. rankas pirštai metasi mažoj*/ 
įpiršto tink, žmogus ima susi-: 
Jenkti...
* Reumatoidiniu artritu sergan
čiojo X-Ray nuotraukoje gydy
tojas randa sekančius sąnanų- 
kaulų pakitimus: 1. apie sąna
rius kaulų išretėjimas (periar
ticular osteoporosis); 2. vienoj 
ŽJai susiaurėjęs sąnariais tarpas;

išėdimas kaulų kraštų (mar
ginai erosions); 4. sąnarinių kati 
lų dalinis iš vietos išėjimas (su-' 
Į>luxation). Tokie pakitimai ga
li būti rasti daugelyje vielų X- 
Jtay nuotraukoje dar neturint 
fia-ip matomų pakitimų sąna
riuose;

Net prieš pilną reumatoidi
nio artrito išsivystymą (prieš 
panarnu jsc atsirandant pakili- 
mams) gali gautis įvairiopi tos 
ligos negerumai šalimais sąna-

rėti reikalų su angliškai kalban
čiu gydytoju; 2. reikia mokytis 
savo ligos apsireiškimus išreikš-i 
Ii gydytojui suprantamu būdu.

Virš minti minkštų dalių pa
kitimai reumaloi(Miu<; arti'ito 
Jgoju <lažnai ir anksti pasitaiko 
r anksti nunxlo į tos ligos už 

degiminį, kaulus apimantį ne
gerumą (inflammatory arth/o- 
pa thy).

Stuburo kaulus apimąs 
reumatoidinis artritas

Reumatoidinio artrito porus* 
yra daugeriopos formos stubu
ro slankstelių ir jų raiščių su- 
legalavilnas stuburo artritas 
vienu Ixmdru vardu vadinamu* 
•ipondyloarthrojKiihy. šis sune
galavimas dalinamas dar į.smul
kesnius padalinius, atsižvelgiau* 
į kai kuriuos skirtingumus. Ji 
na turime įvairių Ibš reumabjį 
dfnio artrito porūšius pavadini 
mus.

croruijiac joint). Tada ima skau- degimą (iritis)- Tas toks akies 
dėti strėnas, kartu gali būti va
dinamasis išijas (sciatic pain), 
as žodis ^išijas” paimtas nuo lo
tyniško vardo to nervo, kuris 
eina nuo strėnose esančių nu
garos smegenų iki kojos pirštų 
nervus (ishaidicus) lotyniškai 
tas nervas vadinasi. Lietuviai tą 
vardą žino, bet ligos esmės ne
supranta. Liga nėra nervo liga, 
lik jis esti spaudžiamas reuma
to pakenktų kaulų bei jų rais- 
cn^' f tikro sąnario praplėtimo

Surakinamajam artritui pie- do widening of the joint). Greit 
gaunasi pokremzlinis sukalkėji- 
mas.ir sąnario abu,kaulai suau
ga — nejuda- šąharys tada, o 
apie sąnarį esą kaulai išretėja 
(osteoporosis). Bet kuris virš] 
minėtas X-Ray nuotraukoje ma
tomas ankylosing spondylitis li
goje pakitimas gali pasireikšti 
ir prieš ir po los ligos reiški
niams pasirodant' Tas pasireiš
kimas gali būti kelių mėnesių 
bei kelių metu bėgyje.

susirgimas yra vienintelė ne są-
Pasiskaityti. Consultant, Sep

tember 1977.

sergant surakinamuoju stuburo 
uždegimu (ankylosing spondyli
tis). - i i

Surakinamuoju stuburo ar-. 
įritu sergant X-Ray nuotraukos! 
daviniai įvairuoja, bet yra nau
dotini šios ligos diagnozei nu- 
siatvti. KrvžkauEo sąnario už- *

įdegimas veda prie sąnarinės 
} kremzlės išopėjimo ir prie ne-

'iantis, gaunasi skausmas ir su
stingimas taip pat ir aukštesnės 
stuburo dalyse, įskaitant krūli- 
lės ir kaklo stuburo sritis. Kar
ti su stuburo negalavimais daž- 

|iiai, kartais net dar pirm tiems 
negalavimams stuburas*' pasi
reiškiant, atsiranda didžiųjų są
lyčių artritas. Uždegimas* pe

riu.' klubų, keliu gali vešli prie 
tu sąnarių nejudrumo. ‘

Stuburinio artrito, ženklai

Didžiausi to stuburinio artri
to (sjTOndytoarthropathy) požy
miai yra dvejopi: 1. staigumas 
prasidėjime ir 2. liguistumas ša- 
.ia stuburo sąnarių 
dalyse, 
vadinama surakinamasis šlubu-]plėtimas 
ro slankstelių uždegimas (an-’stuburiniai

Mediciniškai 'apžiurdamas 
pacientą gydytojas randa sekan
čius ankstybus stūbrrifiio artrito 
reiškinius: skausmas Spaudžiant 
ties vienu, ar iš abiejų pusių sė- 
dikaulto sąnarių (sacroliac 
joint); 2. sumažintas judrumas

esančiose strėnų ir kaklo stuburo srityse;
Viena tokia porušė yra J 3. krūtinės ląstos sumažintas iš-

alsuojant, nes nejuda 
šonkaliu sąnariai- 

*• ±xylosing spondytertritis). šiuojdėl jų sukaulėjinio. Įdomu,kad- 
alveju visada — anksčiau ar vė- kas ketvirtas lokia liga sergąs 
liau esti paliečiamas abiejose pacientas (25'; ) apturi pasikar- 
pųsėse sėdikauiio sąnarys (sa- lojantį, aštrų akies lėliukės už-
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Agr. Adelės Duobtienės 
maisto Receptas

sveiko

Agr. Adelė Duoblienė
KEPTOS ŠAMPINJONŲ 
(GRYBŲ) GALVELĖS

Prop.: 6-8 grybų galvelės, 1 
’•kiaušinis, 1 šaukštas kvietinių 
1 miltų, 2 šaukštai kukurūzinių 
1 (Yellow Com meal) miltų, 2 
šaukštai Safflower alyvos, tru
putėlis karčių ir kvepiančių pi
pirų, % šaukštelio druskos.

Darbas: Grybus nuvalyti drėg 
nu, šaltu medžiagos ar baltos 
rankšluostinės poperos gabalė- 

jliu. Įkaitinti keptuve su alyva. 
| Grybus apvolioti miltuose, pa
mirkyti plaktame kiaušinyje su 
druska ir pipirais, apybarstyti 
kultūriniais miltais ir kepti aly-

Lš va d a. . Nekaltinkime nėr-į 
vo, kada sergame-reumatu —‘ 
:j-dargi sunkiausia jo forma. Is 
Ljęluvos dabar, dažnas. įgauna 
prašymą, kad atsiųstume vais
tų dėl ataugų stuburo kauluose, 
bei dėl nervų įdegimo — radi
kulito, bei dėl įsijaus. Tai vis; 
tik sipmtomų gydymas. Mat. 
reumato sužaloti stuburo sana-į 
riai — jų ataugos spaudžia įvai-Į 
rius iš stuburo išeinančius ner
vus ir sukelia Lietuvoje mini
mus radikulitus (nervų šakne-1 . n . ...... ,. .. , , įvoje iki apgels is visu pusių,nehu radix vadinamų Jotvnis-1

' i—” ' -*• * ' T dlri/a- nm-irirvinmi t

kai įdegimus)^ išijaA— didžiojo 
nervo kojoje suspaudimą ir del 
to aptiriiną skausmą.

Nesėkmingas gydymas liek 
čia Amerikoje, liek ten Lietu
voje tokio artrito vra, kuris jau 
surakino sąnarį dėl jame esan
čių kaulų snairgima. Niekas ne
gali sugadintą kantą atstatyti. 
D^bar ’operuojamos šlaunikau
lio galvutės: jos pakeičiamos 
dirHinomis. Ką mes galime sau 
padaryti — tai erti pirtin ir kai
tintis drėgnoje šilimoje. Taip 
elgiasi milijonieriai žydai Kada 

| mes lietuviai grįšime į pirtis, 
•kurias kas savaitę lankydavome 
Į Lietuvoje. NetuH irigi buvome. 
|bet pirtis dažnas turėdavome, O 
čia nė vienos pirties lietuviai 
neturi Chicagoje. Kol savas tu
rėsimo eikime pas Žydus. Ten 
tikrai palengvinsi rne visokius 
reiunatinixTs susirgimus. Mat. L 
HHiikštos sąnarinės daly^ est i j | 
pakitusios. įdegusios, pcrsitem-'Į 
pūstos — jos geriausiai tvarko-j r 
si gimnaslikuojanUs bei drėgna 
šilima kaitinantis. Jau minėto, ? 
kad geras maišias ir judesiai 1 
vaikščiojant, pagal pajėgumą L 
dirbant visą laiką \ ia antras bū-j| 
das Vnkamam ar i rito tvarkv-l| 
nnri. bei jam rž deru užliėgi- j 
mm. Vitamino H-12 injekcijos | 
yra kita priemoiu kovojant su F 
bcatsiraiidmičiu ari ritu. Kasdie
ną prilekia to vU:muuo injekci
jas imti Maistas į
žovės ir baUymai. Tad ir Wnki- | 
me save tokiai kovai didžiau- L 
šia pagyvenusiems žmonėms Ji< 
ga artritu. Daugiau “apie tai *

į Šitie grybai naudojami pie
tums karšti su bulvėm ir dar
žovių priedais, arba Balti už- 
candžiams, juos dekoruojant su 
skiltelėmis šaltu bulwciir rau
gintu agurkėliu, pomidorų ir at
skirai paduodant krapų ar svo
gūnėlių padažą su yogurtu.

Balerina

5. “L. Seimo” deputatams posėdžio salėje užėmus 
skirtas vietas, prie kiekvieno buvo priskirtas stebėtojas 
— slaptosios policijos atstovas, kuriam, buvo pavesta 
sekti, ar deputatas balsuoja, t. y. pakelia ranką (visi L. 
Seimo nutarimai buvo priimti rankos pakėlimu), ką de
putatas kalba su greitimais sėdinčiu kaimynų ir Lt

6. Visa L. Seimo posėdžio eiga, kalbėtojai, smulkiau
sios eigos .detalės’iš anksto buvo sužymėta atskii’uose pre- 
zidiumui skirtuose lapuose. Deputatai ■ einant kalbėti"'j; 
zidiumui skirtuose lapuose. Deputatui einant kalbėti į; 
klausdavo kalbėtojo pavardės, patikrindamas įrašų la-. 
pe ir tik tada leisdavo kalbėti. '

7. Seimo posėdžio metu buvo kur jozas, kada depu-,
tatas Ročius, sovietų pasiuntinybės numatytas kalbėti Lie
tuvos valstybinės santvarkos pakeitimo klausimu, savo 
kišenėje nerado kalbos ir tik prisiartinęs prie tribūnos^ 
kalbos tekstą gavo iš prezidiumo pirmininko Adomaus- 
ko. ‘ •- ■ • • ■

8. Vienas būdingiausių faktų iš L. Seimo posėdžio, 
yra tas, kad Seimui dar nepradėjus svarstyti darbotvar
kės punktą aš gavau tuometinio Radiofo direktoriaus — 
L. Seimo deputato J. Banaičio Kaune leidžiamo komunis 
tų laikraščio “Tiesos” numerį, kuriame iš anksto, nelau
kiant L. Seimo suniošto vadinamo pabaigos, jau buvo 
paskelbti L. Seimo “nutarimai” — Lietuva skelbiama Ta 
rybų Socialistine Respubliką, ir Lietuvą savarankiškai 
įeina į Soy. S-gos tautų sąstatą. . i,-

Pasibaigus L. Seimo posėdžiui, iš šio' “Tiesos* mtoe- 
rio aš turėjau perskaityti per. radiją ĮvišąSųĮ4eįw'feošjy2^. 
tybinę santvarką liečiančius Seimo-Nutarimus”. K^:rąh 
diofono direktoriui pareiškiau’ savo? suabejojimą,-’.jog 
kartais L. Seimas gali <cĖe§pjė paėkSB^hŪ^^^^e^' 
riimti, p. Banaitis man atsakė:“‘nė- 
tūpčioja. L, Seimas nėra Smetonos ^ųąąėlisz^p^^ da
lykai sprendžiami greit ir.b4 .vSVjTa^^ų<^ąį^įg^ynė 
neša naujus tempus”. i=?.' shq itfels fcm®

d. KoĮtioję. Ma^yosioniroieje ir^^p^^pjįyy^ 
ko 1940. 7. 21d. L. Šei^ :p<fiėdį^iĮ®dPūk^afea^^ngas 
epizodas. •' -■ į r-'-v-.t? wud

Kai teisingumo ministeriuL^-Seiųįę^-jde^tą^^ 
Pakarkliui reikėjo L. Seime referuotiftklaųsonū^ąpše- 
Lietuvos savarankišką įsijungimą j -TarybęiŠ^ųi^ 
Seimo posėdis, laikinai buvo pertrauktas; ftės ■'Pakšrklid 
kalbos tekstas nebuvo spėtas atsiųsti iš MaskvoszSkubiai 
buvo teirautasi aerostotyje, ar nėra'iš Maskvos atskri
dęs lėktuvas ir ar neatvežė skubų ’pakietą. besulaukus 
lėktuvo (tą dieną smarkiai lijo, ir lėktuvas vėlavo visą 
valandą), Pakarklis, pasitarus su. sovietų.pasiuntiniu 
Pozdniakovu, gavo sutikimą savo kalbą, paskaityti, iš 
nuorašo, be Maskvos aprobatos.

J. Stonys

‘Kovos platforma” r
IŠRAŠAS IŠi- “Lietuvos Aidas” .1'940-m. liepos 
6 d. Nr, 319 /5528/šestadienis, psL‘ 1..................
Visos laisvos Lietuvos kovos platforma

Vakar paskelbtas Liaudies, vyriausybės nutarimas 
apie rinkimus j naują, demakratinį Liaudies Seimą, bu* 
vo visame krašte sutikta su nepaprastu entuziazmu. Jau 
vakar vakare daugelyje vietų įvyko, susirinkimai, kuriuo 
se darbo liaudis ir darbo inteligentija pažada įtempti 
visas savo jėgas, kad paversti liaudies seimo rinkimus 
didžiule liaudies vienybės ir pasiryžimo demonstracija^

Vakar;buvo sudaryta “Darbo Lietuvos Sąjunga”, kų 
rios platformą rinkimams mes čia pat skelbiame.

t 't ‘

“Darbo Lietuvos Sąjunga”, tai ne kurios partijos ar 
grupės rinkiminė formacija, bet visų darbo žmonių — dar 
bininkų, valstiečių, inteligentų sąjunga. “Darbo Lietu
vos Sąjungos” platforma, jos kovos programą ir sūkius 
Liaudies Seimo rinkimams išstatė ne plutokratų šulai, 
ne liaudies masėms svetimi reakcinių partijų vadai, bet 
pati liaudis. Pinną kartą mūsų krašto istorijoj rinkimi
nę platformą sudaro ne partijos, kurioms rūpi tik tur
tuolių reikalai ir savo vadų karjera, ne liaudies priešai, 
kurie priverčia liaudį balsuoti už savo engėjus’ bet dar
bo žmonės, kurie kovoja dėl geresnio ir laimingesnio gy
venimo.. i .

(Bus daugiau) -

garsinkite^ naujienose
£— NAUJIBNOS. CHICAGO ». ILL, — i uciday, October 18, 1977'.'
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M. ŠILEIKIS

iTavipyRite
pas mus

sąskaitos

1800 So. Hoisted St.

DIDELES ATSARGAS

KLW 
$100

rašinys tebūnie tos temos pra 
džia-

atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
toisio asmens istorija. Knyga gausiai iliu-

panašaus»jįminklas kiekvienam supranta
mas; Riasčiauskas iš mažens sva

5 Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne- 

Įjsio dieną, neša nuošimčius nuo mė- 
j nėšio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne- 
rša iki

Pas mus taupomi Jūsų pinigai ai-? 
leka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jum* pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su-„ 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams Įsigyti.

jojo pavažinėti po pasaulį ir sa- , tojo Rasčiausko vardu dėkoju 
vo akimis visą, kas' įdomesnio, | jums už dalyvavimą paminklo 
pamatyti. Rutulys vaizduoja že-j atidengimo iškilmėse ir prašau

te kartu su juo dalyvauti vai
šėse.

Kapinių garsiakalbiams gro
jant lietuviškas giesmes, pamink 
lo atidengimo liudininkai išsku
bėjo į paruoštas vaišes.

Reporteris
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AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ___ 1______

IšėjUM.iŠispaudbsirgalima gauti knygų rinkoje 

&Wrikoš uetuvių politika

mis, blokais ir myliomis. Ir že
mės sklypai išdalyti pėdomis, po 
25 pėdas sklypas, o sklypo ilgis 
apie 125 pėdas. Bet tūli žemės 
pirkliai pirko visą bloką ar ke
lis blokus ir perdalijo. Pavyz
džiui mano namelis pastatytas 
ant dviejų sklypų — 25-to ir 26- 
to, bet turi tik 30 pėdu žemės. 
Mano artimiausias kaimynas 
turi 35 pėdų pločio sklypą, o 
daugelis kaimynų kairėj ir de
šinėj, turi tik 25 pėdų sklypus. 
Dabar, sveikas, perversk pėdas 
į centram etrus ir įrašyk i dy- 
dus (savaisties liudijimus). Ma
no amžiuje tos pakaitos nebus 
padarytos; Teks , mirti prie senos 
sistemos. > ' Juozas šmotelis

If-čiausko gyvenimą. Jis gimė ir 
• įaugo mažoje Lietuvoje Jis ati- 

tarnavo joje karo tarnybą Jis 
į ; išvaikščiojo ir ižvažinėjo visą 
■į j Lietuvą skersai ir išilgai. Jam 
į’ ’ Lietuvoje buvo ankšta, ten jam 

trūko oro. Jis svajojo apie Ame- 
Į riką. Jis žinojo, kad ten išvažia- 
Į vo didokas skaičius panevežie- 
I čių, jo giminių ir draugų. Jis ry

te žosi truks — laikys pasiekti 
re Ameriką. Jis žinojo, kad ten 
■ reikės dirbti, bet jis jautė, kad 
fe I žmogus, Amerikoje dirbdamas, 
įsi gali šį tą užsidirbti ir pirmyn 
t pasistumti. Jis tikėjo, kad jis

Į pats pajėgs čia sau atsidaryti 
I duris į įdomesnį ir gražesnį gy
venimą. Jis darbo nebijojo, joks

Gal p. VL Bakūnas nepyks, 
kad aš pasisavinau iš jo raštų 
du žodeliu: “pastabos iš”; juk 
nei aš nepykstu ant Arėjo Vit
kausko, kad jis pasisavino iš 
mano rašytų atsiminimų net visą 
antgalvi —..Atsiminimų skirs
neliai. (Tie mano skirsneliai jau 
atspausdinti'ir greitai turėsim 
naują knygą). Spėju, kfd p. Vit 
kauskui mano atsiminimai pati
ko, kaip ir man patinka Bakū- 
no Pastabos iš tolo.

Būsim bičiuliai, dalysimas žo
džiais, kaip imanyč^uni. Teisin
gai galvojant* kalbos žodžiai 
priklauso tautai, o. ne. bet. ku
riam vienam. Jei kas savinasi- 
svetimas mintis, tas. pitagjiuoja,. 
bet ne mes. ' ' - • -

Pastabos iš namų ■ yra mano ■ 
rašiniu, temaj-šis-

Namai, tai geriausia buveinė v I
žmogui ir žvirbliui. Žmogus, kur 
buvęs nebuvęs, grįžta namon ir 
grįžęs atsidūsi ir apsidžiaugia; 
o žvirblis nelekia nuo namų nei 
pusės kilometro.

’Prisiminus kilometrą ir visą 
metrišką sistemą, man, senam 
piliečiui sukelia susirūpinimą, 
Kaip aš tą sistemą beišmoksiu? 
Kaip dabar reikės matuoti tolį? 
Kaip seikėti pilstomus daiktus? 
Esam pripratę prie colių, pėdų, 
yardų ir mylių. Juk dabar visa 
mūsų matavimo sistema eis nie
kais ! Kur dėsim senas coliaukas 
ir visus matavimo Įnagius?

Visi mūsų seikėjimo indai — 
indėliai liks beverčiai. Kiek tai 
nuostolių susidorys-

Arba imkim Čikagos miestą.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO 
lietuviškąjį pamarį

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pimarb senut fe 
gyvento[us Ir gamtą. 1,200 lietuviškg vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentu.

Jau ruru laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje |

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ į
1

Alekso Abrose anyga aprašanti paskutiniu 90 (1369-1959) metą 1 
Chlcagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl- Kaina į 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių istorijos Draugija. . į

' ' ' '■ ' ■ J ' ’ « ' ' W

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmo- į 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- f 
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 43. 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- g 
jos. Duoti dokumentai kataJSŽLŠkų, socailistinių, laisvamaniškų ir 5 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, - ban- j 
kai ir kt. : ■<- < !

Norintieji iią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money. | 
Orderi . . g

AMERIKOS UETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS j 

vardu ir pasiųsti: |
1733 So. Halsted St~> Ckicago, IIL 50608

lietuvių jaunamo Ratukas ir su
sitikimo narnų vadovybė suruo
šė solisto Ričardo Daunoro š 
Stuttgarto ir pianisto Algio 
Draugelio iš Paryžiaus koncertą. 
Pirmoje dalyje, A. Draugelio pa
lydinąs, R. Daunoras dainavo 
lietuvių liaudies dainas, o A. 
Draugelis paskambino savos kū
rybos variacijas liaudies dai
nos “Oi žiba žiburėlis” tema ir 
noktiurną. Antroje dalyje Dau
noras atliko Bacho, Beethove- 
no, Verdi, Puccini bei Rossini kū
rinius. A. Draugelis pagrojo 
Brahmso “Intermezzo” op. 119

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liė&anfitis 1905 

metų Įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir sūri- 
______  rūpinimą. _ _________ -___ _ . - - 
Dr. a. J. Guikfi — DANTYS, jų priežiūra, sveikata it 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik 
Minkštai® viršeliais tik ______

Dr. A J. Guisen palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

I Investavimo knygelės
įneša

Nusilaužė raktikaulį

S. m. l.ejMis 9 VLB Miesau 
apylinkės valdyba sin uošė jau-Į 
kų pobūvį, sutraukusį apie pus
šimtį tautiečių. Renginys pra
dėtas pamaldomis. Elschbacao 
bažny?oje šv. mišias aukojo 
kun. Br. IJukinas. Po to visi 
susirinku į dr. St. Sereikos sodą 
Miesau miestely. Vaikai sportu-, 
vo ir geriaus ai pasirodę !a įnė- 
jo prizų, šeim įlinko dukrelė 
O[ga Sereikaitė, besportuodama, 
susilaužė raktikaulį, bet iki 
mokslo metų pradžios visiškai 
pasveiko ir atvyko į Vasario 16 
gimnaziją tęsti 

Razutienė Vas.

GiIImt flip pat tržsllakyti paltu, atsiuntus ČakĮ arba money pH«
nurodytos kainos prMadant 50c. parsiuntimo Išlaidoms,

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuviu kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii vardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
' ' Jo*ias Kapaėintkas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apie! 
Mfant Lietuva, bėgimą nuo bolieviku ir gyvenimą tremtiniu atovyk 
toee Vokietijoje. 273 paL. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

"JueaM Kipaėlnakair IfEIVIO DALIA. Atsiminimai. Beivio Dali-. 
m natūrali ankstesni- 
rnrianfio ir. patvariai
•truota. 800 psl Kaina 7 doL

ėlKAGirrtl ISFQD2IAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* LIETUVO.. 
Aatorė tave VDnluje, Trakuose Druskininkuose. Katine. Naudakiuose. 
KlalpMnje ir Palangoje. Vainius aprašymai, k® ji ten matė, kokias 

jai žmonės pasakė. 96 psL $1.50. Yra taip pat

TYRINĖS NOVtttl Genialaus rusų rašytojo

lietuvių dainos 
ir šokių ansamblis Spindulys, 
keliaudamas imi Europą, užsuko 
ir į Vasario 16 gimnaziją. Š. m. 
liepos 22 jis koncertavo Romu
voje. Tą dieną vakarėjant su
sirinko apie 60 tautiečių. Mielus 
svečius rengėjų vardu pasveiki
no VLB Romuvos apylinkės pir
mininkas R. Tendzegolskis.

“Spindulio” vadovė O. Razu
tienė išreiškė keliaujančios gru
pės, susidedančios iš 37 asmenų, 
džiaugsmą, kad turėjo progą 
apsilanykti Vasario 16 gimna
zijoje, čia atsikvėpti ir koncer
tuoti. Anot jos, gimnazija yra 
tikras švyturys, kurio šviesa pa
siekia ir Ameriką. Pabrėžė lie
tuviškos dainos reikšmę. Kon
certą pradėjo Los Angeles mu- 
iku Br. Budriūno ir G. Gudaus-

tojas.
— Kitų paminklai akmeniniai,: 

kieto granito ir paprasto ak- 
akmens. Rasčiausko paminklas 
plieninis, modernaus plieno. Jo 
spalva dabar atrodo nelygi, ne
pastovi, rudumas dėmėtas, bet 
už kelių metų ji pamėlynuos ir 
bus graži, kaip Chicagos Civic 
centro- Visa bus juodai mėlyna, 
nes statyta iš to paties plieno, 
kuriam reikia keturių metų tik 
rai spalvai įsigyti. Jos netikės 
dažyti arba plauti, jos nepakeis 
lietus arba saulė, nes ore eshntis 
deguonis ją išlygins; Šiuo pa
minklu Rasčiauskias Chicagos 
Centrą atnešė į Tautines Kapi
nes, jo paminklas statytas iš nau 
jausio specialaus Gary liejyk
lų plieno.

— Ne tik lietuviai, bet ir ki
tataučiai važiuos į Lietuvių Tau 
tnes Kapines pasižiūrėi moder
naus paminklo Jie apžiūrės pa
minklą kol keliautojas yra vy- 
vas,'bet jie paminklą lankys, kai i 
jo kelionė bus baigta. Kėliau- planuojama

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI
Įsteigta 1923 metais. TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytL

Yranti Į tnghi kalta
ML tanitao, SATYRINES NOVELEI Genialaus rusų rašytojo 

•0 Mtyrtnlu nevalų. puaL, kaina $2.
D. KEtaHta KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. An- 

tgftKK partrtanu neapgauna Intunūto Ir agitpropo propaganda bei 
atnaantaštūsai. - Am knygoc paradyto* lengvu, gražiu rtUlumi.

Pro*. P. Pakarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pat dokumentuota istorinė studija apie prūsų liktas. 
Kaina E2.

VIrcm IreeaJtta. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJ*. 
M P*L Kaina SU0.

fe* lt kiti laidiniai yra granauS

MAUlIlNOta, 1719 Sa. HAL8TID *T^ CHICAGO, ILL. SOME

Sakf sr peHhMdftą.

kienės (žodžiai B. Brazdžioniui 
.r V. Kevelaitienės) dainuin’s. y

"Spindulio” stiprybė tau Ii jį
nia. šokiai. Vos tik grįię po be-j’ 
veik ištisą d eną trukusios išky4> 
los į I !ei<ie'ber'4^ ir ten patik'?* 

* *■ .

dvi paklydusias merga tęs (poli
cija jas atvežė vidurnaktį), sve
čiai sušoko Blezd iigėie (6 mer
gaičių poros). Oželi( 3 po**os 
berniukų), Lenclūgė’į (buv. Va
sario 16 g innazijos mokinys 
Skyrius su 1-iom mergaitėm), 
Žekelį, Gyva ta ra, Rugučius ir 
Malūną (6 mišrios poros).

Per pertrauką atsikvėpę, jau
ti ej: svečiai toliau dainavo mū
sų liaudies dainas Tykus va
karas, Eisim, giraui, dzCuni, 
Pamylėjau vakar ir Klaipėdos 
gimnazijos dainą Miškų gėlė. 
Pirmoje programos dalyje šo
kėjai kiek slidinėjo ir dėl to nu
kentėjo judesių tikslumas. Ant
roje dalyje jau basi, tvirtai lai- 
kydamies ant parketo, grakščiai 
sušoko Landytinį, Kubilą, Abrū- 

jsėdį, Subatėlę, Audėjėlę, Aštuo- 
nytį ir Ūsauninką, abu pasta: 
ruosius pritardami ir daina.

Programą pranešinėjo D. Ba- 
zutytė, šokius ir dainas pianinu 
palydėjo O. Barauskienė. Ansam 
blio vadovė . Razutienė. Ansam
blio vadovė O. Razutienė ir pia

nistė O. Barauskienė apdovano1 
i tos rožėmis. Gimnazijos vardu 
j padėkos žodį tarė Kuratorijoš 
; valdybos pirmininkas tėv. Alf. 
j Bernatonis. Jis prašė šokėjus 
padėkoti savo tėveliams, kad 
juos išaugino gerais lietuviais. 
Romuva — maža Lietuva Vo
kietijoje. Čia prie vėliavos stie- 

j bo pabarstyta žemių iš Lietip

(Nukelta į 5 psl

Šeimininkė (Tapyba)

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikte. 156 psL

minkšti viršeliai_____________________ _________ J2A0
2. J. Augustaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai----------------- $1^0
3. Vincas žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai____ 52.00
4-Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 

minkšti viršeliai, 52 psl.__________ —- ______ $1.00

birželio 30 Muencheno, ir Bcethoveno “Patalinę sona 
Koncertas buvo aukšto Ivg o

. . yiądąš Rąsčiauskas
< Praeitą.sekmadienį, spalio 16 darbas jam nebuvo baisus. Jis 
Rasčiausko -sklype' buvo atideng nebijojo rizikuoti 
tas nepaprastai’ gražūs ir labai 
modernus paminklas. Paminklas 
baigtas, statyti praeitą savaitę- 
Jis buvo:uždengtas balta drobu
le iki ..sekmadienio atidengimo 
iškilmių: X
I Dar prieš dvyliką jau pradė
ję -į Tautines Kapines rinktis 
žmohs. Vieni- apžiūrinėjo kitus 
kapinių paminkiusi kiti stebėjo 
nepaprastai ^gražią gamtą, o tre 
ūiėjr bandė apeiti paminklą ir iš 
arčiau pamatyti-pliėninę jo struk 
tūra. .Vi;-.
Z Kelioms .minutėms. po .dvyli- 
liosl Tįiętūyių .'Tautinių- Kapinių 
garsiakalbis paleido lietuvių mė- 
glatną' giesmę;, o yėiiąų pamink
lo atidarymo , proga buvo' sugro
tas’ Lietuvos himnas. . ■ 7 . 
į.' - Dieną .pasita&ė grajį, švietė 
rudens'saulute ir dar šildė, bet 
tuo pačiu metu pūtė gana vėsus 
yėjaš. Kas į kapines atvyko tįk- 
1W su-švarkais ir be megztinu
ko, tai tūrėjo ieškoti saule gerai 
apšviečiamos.’ vietos, kad nejaus 
tu vėsaus7 vėjo, smūgių.
7- Gudelis ’paprašė visus atvyku
sius'ateiti' arčiau prie paminklo, 
kad jiems būtu lengviau, užgirs
ti vėjo nešamus žodžius.
t-'’ —’Mes.esame liudininkai, kai 
buvo jatidepgtas Pūfe gražiausias 
ir moderniškiausias . paminklas

laimėjo, 
šiandien jis geriau stovi, negu 
jo draugai panevėžiečiai, kurie 
dar yra gyvi.

— Rasčauskas universitetų ne 
baigė, .bet jis baigė labai didelį 
gyvenimo universitetą- Jis kiek
vieną dieną mokosi. Jis rizikuo
ja ir bando įnešti savo trigrašį. 
Jis nutarė padaryti kitaip, negu 
kiti daro. Jis ryžosi pats pasis
tatyti paminklą. Kitiems pamin ' mę, o plieno strėlė vaizduoja 1 visus į restoraną, kad-galėtumė- 
klus stato giminės arba arti- ( Rasčiausko kelias keliones ap- 
mieji tiktai po mirties. Ras- j linkui žemę. Kiekvienas, pasižiū 
čiauskas ryžosi imtis naujo žin-jrėjęs į šį paminklą, - pasakys, 
gsnio. Tai neįprasta ir nau j a,'kad čia savo kelionę baigė kėliau

Į bet jis nutarė pats pasistatyti 
i paminklą. Ne kiekvienam pas
tatomas paminklos. Nepastato 
net ir tuo atveju, kai pinigų pa

lieka. Pinigai išgaruoja, o pa- 
' minklo taip ir nėra. Rasčiauskas 

: žino, k;ad jis paminklą turi... 
Estemae tikri, kad ateityje ne 
vienas paminklą pats pasista
tys, paseks Rasčiausko pavyzdį, 
bet šioje srityje jis yra pirmas.

7 . — Be to, Rasčiauskas piasis- 
tatė modernų, paminklą. Tauti
nėse yra daug modernių pamink 
lų, bet nėra . tokio, koki Ras
čiauskas pasistatė. Jo pamink
las panašus į Picasso pamink
lus. Visi matėme miesto centre 
stovintį Picasso paminklą, bet 
ne visi dar ir šiandien supranta- 

, me modernią jo reikšmę- Tuo 
■^aj^'Hapglptonitoduį.bėt.i^ modemus Rasčiausko pa-
įnęi’,.yieito-tokio < ’ar 
^.'įaminklą." Jis; vaizduoja- Raš
te "V'e7.;-■ • •_..-

W'-'
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Pagerbė gen. Antaną Gustaitį
Praeitą sekmadieni Chicagoje nedidelėje Balzeko 

muziejaus salėje buvo pagerbtas drąsus, ryžtingas, gim
tiniam kraštui atsidavęs drausmingas Lietuvos karys, 
aviacijos generolas Antanas Gustaitis. Geram kariui pa
gerbti susirinko kariai, ginklo draugai, ji pažinusieji bu
vusieji Lietuvos kariuomenės karininkai ir šiaip Lietu
vos laisve besisielojančių čikagiečių grupelė. Visi žino,, 
kad gen. Gustaitis 1889 metai gimė Suvalkijoje, Mari
jampolės aps., Obelinės kaime, bet kada jis gyvybės ne
teko — tiksliai niekas nežino. Antanas Gustaitis baigė 
Marijampolės gimnaziją, mokėsi Rusijos, Lietuvos ir 
Prancūzijos karo mokyklose, buvo geras lakūnas, nau
jų lėktuvų konstruktorius ir pavyzdingas Lietuvos avia
cijos vadas.

Jis išauklėjo ne tik kelias kartas lietuvių karo lakū
nu, bet jis apmokė taisyti ne tik apgedusius ir išsinešio
jusius lėktuvus. Jis sugebėjo ir naujus lėktuvus pastaty- 
ii, kuriais 1934 metais apskrido pačius svarbiausius Eu
ropos aviacijos centrus. Trijų Lietuvos lėktuvų eskadri
lė buvo nuskridusi Į Švediją, Daniją, Olandiją, Belgiją, 
Angliją, Prancūziją, Austriją, Čekoslovakiją- Vengriją, 
Rumuniją, Ukrainą ir Maskvą. Visur lakūno Gustaičio 
vadovaujama eskadrilė buvo šiltai sutikta, gražiai pri
imta ir pasiteirauta apie nedidelės valstybės karo. avia
ciją. Ši kelionė lietuviams atnešė daug naudos, nes ne 
tik spauda, bet ir kariai lakūnai domėjosi paties Gustai
čio statytais lėktuvais, jų konstrukcija ir pajėgumu. 
Įvairiuose aerodromuose sutikti Lietuvos lakūnai buvo 
nuoširdžiai priimti. Visi stebėjosi, kaip pirmą kartą Eu
ropoje organizuotai išskrido lakūnai galėjo atskristi 
kiekvienoj vietoj iš anksto numatytu tiksliu laiku. Pa
prastai lakūnus sulaiko blogas oras, smarkus vėjas ir at
sisakančios tiksliai veikti geros mašinos, bet Gustaičio 
vadovaujamos eskadrilės lakūnai atskrisdavo tiksliu, 
iki minutės iš anksto numatytu laiku.

Inž. Gustaitis buvo geras matematikas, lėktuvų sta
tybą gerai žinojo, sugebėjo tiksliai apskaičiuoti kiekvie
no motoro galią, oro atsparumą, pajėgumą kilti ir tvar
kingai nusileisti. Amerikoje ir kitose šalyse naujai pas
tatytus lėktuvus išbando specialūs patyrę lakūnai, tuo 
tarpu inž. Gustaitis naujai pastatytą lėktuvą visuomet

pats išbandydavo. Jis būtų labai blogai pasijutęs, jeigu 
lakūnas, pakilęs jo statytu lėktuvu, ubūtų užsimušęs ar
ba susižeidęs. Savo lėktuvą jis gerai pažino, juo pasiti
kėjo ir ryždavosi pats jį išbandyti. Kada lėktuvas jau 
būdavo tikras, gerai veikė visos jo dalys, tai tada jis lei
sdavo kitam lakūnui jį išbandyti. Gustaitis duodavo vi
sas reikalingas instrukcijas, kad nelaimės metu galėtų 
imtis priemonių nesklandumui išlyginti ir saugiai nusi
leisti. Ši inžinieriaus statytojo ypatybė parodo jo tikrą 
dorovinį veidą. Jis mokėjo imti atsakomybę už savo dar
bus ir stengėsi apsaugoti kitus nuo galimos jo padary
tos klaidos. Kada viskas būdavo savo vietoje, visos da
lys buvo suderintos ir tiksliai veikė, tai tada jis leisdavo 
kitiems lakūnams pakilti jo lėktuvu.

Būdinga, kad Lietuvos aviacijos eskadrilė padarė 
10,000 mylių kelionę be mažiausia susitrukdymo. Visi 
motorai gerai veikė, o jeigu kuris sraigtelis ilgoje kelio
nėj atsipalaidavo, tai inž. lakūnai sugebėjo patys/ prieš 
kildami tolimesniam kelionės estapui, viską pa
tikrinti ir tinkamai priveržti ir ištepti. Kelionė parodė, 
kad lietuviai mokėjo ne tik žemę dirbti, bet galėjo valdy
ti pačias sudėtingiausias mašinas.

Kaip Lietuvos valstybėje turėjo teisę gyventi Įvai
rių politinių, religinių ir filosofinių Įsitikinimų piliečiai, 
taip gen. Gustaitis norėjo; kad valstybės aviacija būtų 
visos Lietuvos, o ne vienos politinės grupės aviacija. Jis 
nesikišo Į politinius ir tikybinius lakūnų Įsitikinimus, 
bet tiktai žiūrėjo, kad lakūnai būtų geri lakūnai, kadi 
lakūnai būtų geri kariai, kad savo amatą mokėtų, kad nystė? Ar iš viso yra įmanomi nutyli, kad Lietuva yra paverg

TRAKŲ PILIS NUO EŽERO PUSĖS

A. SVILONIS

DEŠIMT DIENŲ “TĖVEKL 
DRAUGIJOS VIEŠNAGĖJE

(Tęsinys)

rodo, kad ji buvo naudinga tik6
Arba ir vėl J. Matulio džiau- okupantui. Jis pareiškė, kad 10- 

gsmas, kad Akademijos moksli-(kia išvyka kelia didesnį susido- 
niais leidiniis galės pasikeisti ėjimą “tarybų” Lietuva. Ar tai 
su išeivijos -mokslininkais. Bet nenaudinga, kad Donatas Šatas 

1 ar tai ne propagandinė veidmai- liaupsina “tarybinę” Lietuvą, o

lėktuvą pažintų, kad apskaičiavimus darytų tikslius ir tokie mainai. Jei jau okupan- 
teisingus. Malonu buvo klausyti gen. Gustaičio draugų'tas iš nuvykstančios okupuotai

- • - - |_! Lietuvon, Maskvos muitinėje ati
ma net maldaknygę, o ką bekal
bėti apie ten vežamą Lietuvos

prisiminimus apie aviacijos vado darbštumą, toleranci
ją ir pastangas Įdiegti tas pačias savybes Lietuvos lakū-

ta? Jo liaupsinimas taip-vadina
mos “tarybinės” Lietuvos yra.’ 
naudingas okupantui, nes Dona-: 
tas Šatas nebemato tikrosios, 
tragiškosios pavergtosios Lietu:

Alberto Kerelio, kad ir toks jo 
pašnekesy pareišktas reporte
riams pagyrimas apie tarybinės 
Lietuvos architektus, kurie jo iš 
mone, savo meną išmano nepraš 
čiau negu jų kolegos Vakaruose. 
Reiškia tarybinės Lietuvos moks 
las nėra žemesnis už laisvųjų “ 
■demokratinių kraštų mokdus. 
Ar tai nenaudingą pavergėjui ? 
Man rodos kad tokie ir panašūs 
koloborantinio’pobūdžio parėiški 
mai, užmirštant laivųjų lietuvių 
siekimus, peršant bendradarbia
vimą su sovietiniais pareigūnais 
vykdančiais Lietuvą okupavusios 
Maskvos valią, .yra aukščiausio 
laipsnio pavergtosios tautos -iš-

nams. Jis negalėjo pakęsti netiesos, apgaulės ar klastos, istorijos veikalą, ar kokį išeivi-j vos būklės. Jis nebegirdėjo ten, 
Jis pats nepriklausė jokiai politinei partijai, ir dabojo, joje leidžiamą žurnalą. Tai ko- kad Varpo -Nr. 3 laidoj e.yra at-, 
kad Lietuvos aviacija būtų visu lietuvių ginklas krašto kie gali būti mainai su išeivijo spausdintas pogrindžio toks krei. 
laisvei ir nepriklausomybei ginti. Šiam tikslui jis atiko- paruoštais leidimas? Nebent,pimasitlaisvąjį pasauliukuris- 
jo ilgas darbo valandas, seke pamokslinančias albas jaunjm0 gentro kaikurie jų Lietuvos•’būklę. Matyt jis net ne 
stengėsi išauklėti pavyzdingus, darbščius ir pasiaukoti vadovai, tuo taip išgarsėjusiu1 beškaitė išeivijos lietuviškoje' 
pasiryžusius karius — krašto gynėjus. bevardžių autorių paruoštu pas J spaudoje paskelbto aliarmuojant

Bet aviacijos vado likimas yra panašus Į visų Lietu- kviliu, kuriuo buvo 
vos karių likimą. Jiems buvo patikėtas krašto gynimas,!musų įvijos visuomenes vei 
pareigingų karių auklėjimas, tiems tikslams išleistos 
nepaprastai didelės valstybės budžeto sumos, bet kai “Sauja skatikų” parašytu Ka- 
atėjo laikas, tai Lietuvos kariams veikiantieji Įvairūs 
nuostatai ir Įsakymai suvaržė juos ir neleido ginti savoji mūsų išeivija ir išaukština- 
valstybės. Prie šk) viso reikalo daug prisidėjo ir intry- ™as /<taryb!nes”._ L,e5lvos mi!č 
gos, kurias sukėlė didžiausias lietuvių laisvės priešas— akiračiais' 
dabartinis okupantas. !

Lietuvos kariai buvo drausmingi kariai. Drausmin
gi buvo ir lietuviai lakūnai. Drausmingas buvo ir gen. A., 
Gustaitis. Jis būtų Įsakęs Lietuvos aviacijai pakilti ir 
pastoti Įsiveržėlių armijai kelią, bet toks Įsakymas tu
rėjo ateiti iš krašto vyriausybės. Kada aukščiausioji 
krašto vyriausybė neduoda vadui Įsakymus, jis būtų la
bai nedrausmingas, jeigu jis pats imtųsi 
mybės. Šiuo atveju gen. Gustaitis Įspėjo 
pati prezidentą apie artėjantį pavojų, 
aviacijai pasiruošti pulti priešą neatėjo.

Lietuvos vyriausybė nutarė priimti 
matumą, pakeitė kelis karo vadus, 
žindamas bolševikus, iš Kauno išvyko Į Kalvariją, bet

tokios atsako- 
vyriąusybę ir 
bet Įsakymas

Maskvos ulti- 
Gen. Gustaitis, pa

suniekinti

kėjai. Ar tokiais romanais, kaip 
sakysim Draugo premijuotu:

;zio Almeno, kuriame suniekina-

mas “tarybinės” Lietuvos mili
cininkas, o iš laikraščių gal tik

r-"-.NV ’u-' 8' • -.V ’-''

Tai pirmoji tokia inteligentų, 
vadinamų mokslininkų suorgani 
zuota Donato Šato Pasaulio Lie
tuvių 3ehdrUbmenės neeilinio 
pareigūno ekskursiją. Rodo -kur 
stovi Nainio vadoVaujkina Tašau

čio šauksmo, kad Lietuva pavers
ta vientisa raketų aikšte. “Lie-' 
tuvą pavertė Sovietų Sąjįinga 
Vakarų fronto branduolinio gin 
klo forpostų, kad prisidengę tai. 
kiais gyventojais . siųstų . mirtį 
nesančias raketas,, žudytų plums 
•nenusikaltusius žmones ir už 
Pabaltijo trijų tautu broliško ka 
po pasislė{^,galėtų.gėlbėf5s,;.nųb 

Į atsakomojo branduolinio smū
gio. To pogrindžio, šauksmas .riK 
tragiškas, Lietuvi I, Jis -šaukiąj 
kad. virš tavęs pakibo baisi mir
tis!,.. Į tokį pavojų.-nekreipti’ 
dėmesio gali tik niekšas,, kuriam.

toks, tiėpaigytnaš, inlifjj: ’laisvini 
tną veiksnių įspėjimo vengti or- 
ganizuoto be^radaibia^ino su 
okupantui parsidaVėlžaįš.;Si l)o-

ka jir globojamą . bolševikinės 
“Tėviškės” CRodinOą) draugijos 11 
yrą ąpiOvffiiąs į veidą diel Liėįū- ,

i

Chemikas Donatas Šatas pa-, 
sirodo esąs džentelmenas. Gavęs 
iš “Tėviškės” (Rodinos) draugi 
jos pakvietimą ir dešimties die
nų globą neliko skolingas. Jis 
atsidėkojo pasmilkydamas Lie- asmeninė karjiera ir pašipelriiji- 
tuvos pavergėjui. Jis dėkojo mas brangiau už milijonus žmo-: 
Mokslo Akademijos ir “Tėviš- nių gyvybių... * ’
kės” draugijos vadovams pabrėž 
damas, kad ekskursija buvo hau-* panto sąskaiton vieno šios eks- 
dinga daugeliu atžvilgiu. Betškai! kursijos dalyvio, čikagiečio, šio: 
tant reporterių pranešimus, at- i miesto Valdybos tarnautojo arch

Ar tai nepataikūniškas oku-'

vietą valdžios atstovai buvo prižadėję gerbti -Lietuvos; 
suverenumą, bet žodžio netesėjo. Lietuviai niekad so-

jis buvo suimtas, išvežtas Į Maskvą, ilgai tardytas ir nu-|viet klastos neužmirš it j jokius sandėrius su okupantu 
žudytas. Kada, kur ir kaip —niekas tiksliai nežino. Taip I neis. Visa lietuviu tauta gyvena sunkią tragediją, bet 
žuvo ne vienas Gustaitis. Tokio likimo susilaukė šimtai skaudžiau ją jaučia kariai, užmokėję už tą klasta savo 
Lietuvos karių, kurie Rusijos gilumon buvo išvežti. So- krauju ir gyvybėmis. . .

kiekvienas jo žodis gulė į jos sielą sunkumu. Nelinks
ma klausyti, kai paisto nelaimingieji ar mirštantieji, 

j Kai buvo baigtas gyvo žmogaus pavertimas befor
miu ryšuliu, Uovaiskaitė paskutini kartą apžvelgė 

į “pravažiuojamąjį”, tylėdama -pastovėjo ir lėtai išėjo.
— Nesuprantu, nesuprantu. — kalbėjo ji, judinda- Lichariovas ėjo ją palydėti...

ina pirštus priešais savo veidą. — Tatai neįmanoma
ir... ir neprotinga. Jūs supraskite, kad tatai... tatai ar- ma. Minkšto stambau5 sniego ištisiniai debesys nera
šiau už tremtį, tatai gyvo žmogaus kapas. Ach, Vieš- miai sukinėjosi virš žemės ir nerado sau vietos. Ark- 
patie. karštai pasakė ji, prieidama prie Lichariovo lys, šlajos, medžiai, pririštas prie-stulpo bulius, — vis 
ir judindama pirštus priešais jo bes išy p so j antį veidą; kas buvo balta ir atrodė minkšta, putlu.
viršutinė josios lūpa virpėjo, ir dygus veidas nublan- — Na, Dieve jums padėk, ■— murmėjo Lichariovas, 
ko. - Na. jūs įsivaizduokite pliką dykumą, vienumą.' sodindamas Ilovaiskaitę į šlajas. —■ Neminėkite blo- 
Ten nėra kam žodžio tarti, o jūs... sužavėtas moterį- giu...
mis. Anglių kasyklos ir moterys.

Uovaiskaitė staiga nusigėdo del savo įkarščio ir, 
nusisukusi nuo Lichariovo, nuėjo prie lango.

Ne. ne jums j ten negalima vvkti. — pasakė ji,,, . ... . . . ... ...... . . , ...’ J , 1 . , ., . ' 1 kvti. lasai prie jos pribėgo, bet jinai jam nei žodžiogreitai slankiodama pustą stiklu. I • _ : __  , ..... i...
Ne tiktai siela, bet net nugara jautė ji, kad jos už-. 

pakalvje stovi l>e galo nelaimingas, žūstantis, pames
tas žmogus, o jis. tarsi nesuvokdamas savo nelaimės,, 
tarytum ne jis naktį verkė. į ją žiūrėjo i

A. ČECHOVAS

KELIONĖJE
(Tęsinys)

O kieme vis dar, Dievas žino ko dėlei, pykavo žie-

Jlovaiskaitė' tylėjo. Kai šlajos pajudėjo ir ėmė suk 
i ti apie didelį pusnyną, jinai atgalios pažvelgė į Licha- 
• riovą su tokia išraiška, tarsi norėtu jam kažką pasa-

nepasakė, o tiktai pažvelgė į jį pro blakstienas ,ant ku
rių kalxijo sniegules...

___ _______ Ar sugebėjo iš tikrųjų jo jautri siela įskaityti sį 
tarvluni ne jis naktį verkė. į ją žiūrėjo ir nuoširdžiai j žvilgsnį arba, gal būti, jį apgavo vaizduose, bet jam 
šypsojosi. Jau geriau jis it- dabar tebeverktų. Su ja u- staiga ėmė rodytis, kad jeigu dar du — trys geri, slip- 
dinta ji keletą kartu perėjo kambarį, paskui sustojo rus brėžiai, tai ši mergina dovanotų jam jo nesėkme*^ 
ir susimąstė. Lichariovas kažką kalbėjo, bet jinai jo'senatvę, nedalią ir eitų už jo. neklausiama, nesvarsty- 
negirdėjo. Pasisukusi į jį nugara, ji ištraukė iš pinigi-Į dama. Ilgai jis stovėjo, kaip įkastas ir žiūrėjo į vėžes, 
nes ketvirtinį popierių, ilgai jį rankomis glamžė ir,j pavažų paliktas. Sniegules gašliai gule ant jo plaukų, 
pa// * 
sau į kišenę.

neVeJtui Petronis su savo sam-

riis, bet ir Elektrėnuose juos 
murkdė baseine.’ . • <1

Koks -šių vadinamų moksli-

ves kovai? Jei jie lyg svaigulio 
apimti nematė, kad Lietuvą ver
gijoje, kad lietuvis paverstas kol 
chozninku, kuris, kad ir susi-', 

■kombinuoja duonos kąsnį, bet 
jis Vergas. Tuo tarpu Šią Vadi
namų mokslininkų, padaryti ■pa
sikalbėjimai yra pagyra “tary
binei” Lietuvai, skaitant jų pa
darytus pasikalbėjimuose pareiŠ 
kimus atrodo,' kad jie lankėsi 
laisvoje Lietuvoje. ,.

(Bus daugiau) _ Z" A

Vežime ištižų, tarsi sapnas. Tėvas fcrirė, kai, jai buvo dešimt 
j metų, paskui .greit numirė motina... Buvo brolis kari- 
(ninkas, iš pradžią susirašinėjo, paskui brolis liovėsi

Aštuntą su puse valandą išvažiavo iš miesto. .atsakinėti į laiškas, atprato Iš buvusių daiktu pasili- 
Plenlas buvo sausas, puiki balandžio saulė stip- ko tiktai išsaugota motinos fotografija, bet dėl drėg- ■ 

riai šildė, bet grioviuose ir miške dar gulėjo sniegas. mės mokykloje ji nuEhrko,’ ir dabar be plaukų ir ant-* 
Žiema pikta, tamsi, ilga, buvo dar taip neseniai, pava-pkių joje nieko nematyti, 
saris atėjo staiga, bet Marja* Vasiljevnai, kuri dabar >
st ilčj'o vežime, nesusidarė nieko naujo ir įdomaus nei] ^ai nuvažiavo verstų trejetą, senis Semionas, ku- 
šiluma, nei svajingi, pavasario alsavimu sušildyti per-^'r^s valdė Errkiį^ atsisuko ir pasako: -
matomi miškai, nei juodi pulkai, skraidžiusieji lauke 
virš didžiulių balų, panašių į ežerus, nei šiltas dangus, 
puikus, bedugnis, į kurį, rodosi, nueitum su tokiu 
džiaugsmu, štai jau trylika metų, kaip ji mokytojau
ja, ir nesuskaitysi, kiek kartų per visus šiuos metus ji; 
važiavo į miestą algos; ir ar buvo pavasaris, kaip da
bar, ar rudens vėjas su lietum, ar žiema, — jai buvo 
vistiek, ir visados nekintamai norėjosi vieno: įmano
mai greičiau nuvažiuoti.

— O mieste vieną valdininką suėmė. Išgabeno.
— Tarsi, eina gandas, kad Maskvoje su vokiečiais 

i miesto viršininką užmtišinėjo. - - > ; a
— Kas tatai tau sakė? ? -n ".
— Ivano Ivanovo smuklėje laikraščiuose skaitė i "

Ir vėl nutilo ilgam. Marfa Vflsffjfcvfta mąstė apie 
savo mokyklą, apie tat, kad greitai egzaminas It Ji pa- •' 
teiks keturis berniukus ir vieną niergsitę. |r kaip tik, ' 
kai mąstė apie egzaminus, ją pralenkė dvarinthkfts •Josios buvo toks jausmas, tarsi šiame krašte ji gy-lrj^nJaiJ > hri/i •’ . • i i. . , . ... CJmnovas, ketverto bričskoja. tušai pals, kurk pruėju-veno seniai — seniai metu šimtą, ir jai rodėsi, kad vi-’ • • , • ...t . . j m •• ?- ,• / |Sia,s metais egzamltwvo Jokios mokykloje SttsHvtH .v,!T,e kelyje nuo nuėsto .k, mokyklos j. paąno kiek- „p,Ji, j, p.*™ ir ”, . ! ; ■

į" “J’S vu”’ b 'a *,'T.'°SK” P™“-! —Sytikinu—‘Pasakė Jis. - N™., ttftlm. yužtua-
lis. jos dabartis; ir kitos ateities ji negalėjo įsivaizduo-
Ii, kaip tiktai mokykla, kelias į miestą ir atgal, ir vėl

I mokykla, ir vėl kelias...

: ’ Lichariovą, paraudo ir sukimšo popierių barzdos, pečių... Greitai pavažų paliktos vėžes išnyko, 
I ir jisai pats, sniegu apdengtas, ėmė panašėti j baltą 

’girdo vežėjo balsas. Tlovaiskaitė. ty-Juotą, bet jojo akys vis dar kažko ieškojo sniego debe
syse.♦ -Jėti.itiKL >u griežti: sukauptu veidu ėmė apsivilkinėti. 

Lkhariova* ja apgaubinėjo ir linksniai plepėjo^ bet PABAIGA

■(Bin tfatiirfauy
U rusų kdtbox unit fortas Vctlffttit

kj užmiršo. Kažkada ji turėjo tėvą ir malina; gyvenoĮSKAlTYKfTE 1R T*I»AITNKlTF • ' 
Maskvoje prie Raudonų vartų, didėliam bute, bet iš UlKNRAŠTi
\i-o šio gyveninio pasiliko atmintyje kažkas liūdna ir -> -ĮĄ--
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DR. R. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (C row to,-d 

Medical Building). T*l. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei nealsiliep-a, skambinti 374-8004.

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-6533 
Fox Valley Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą šeštadienį 8—3 vai. 
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

Kauno įgulos bažnyčia

VARDUVININKĖ IR 
FILOSOFAS

atsi

Vokietijos lietuviai 
' (Atkelta ii > pslj
vos, Visiems sudėliojus 
tuvos himną, ‘'Spindulys*
sveikino daina — Namo, broliu
kai... ’

j Po programos vyko jaukus 
pobūvis gražiai apšviestame par
ke: užkurtas laužas, Šiugždluiai 

i visus aprūįdno alumi ir kitais 
' gėrimais, A. Lipšys iki vidur
nakčio skrudino ant žarijų deš
reles, Tendzegotskiai su j>adė- 

‘ jėjais virė kavą ir pardavinėjo 
pyragus; grojo šokių ir Betu- 

, viškų dainų muzika. Kitą rylą, 
' nespėję gerai nei pailsėti, spin-

Schwetzingen
Tautas švett% 9591 LS lielu- 

tuvių kuopa ir VIJB Schwetzin- 
groo apylinkė atšventė rugsėjo 
8-tos ji buvo perkelia į 9-la dėl 
tu, kad, sąjungas su šeštadieniu 
ir sektuad etilu, susidarė 3-jų 
dienų savaitgalis. Taigi rugsėjo 
& visa kuopa nedirbu. Prie ka
reivinių esančiame i*uŠtuėlyje 
surengtas piknikas, į kurį susi
rinko kuoĮM^ nariai su šėmomis 
ir jų svečia t Iš Romuvos buvo 
nuvykę keletas Vasario lt> gini-

WAVWA’?A5WAVAWAYAW//WAWWAVAVAW

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

ilsimi Ir tyli visa žema, džiiugiasi ir linksmai šūkauja".

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

TEI------ BE 3-5893

GY RYTOJAS 4R CHIRURGAS 
SPKlALYBt AKFŲ LIGOS 

3*i7 West T Q3rd Street
V alandos pagal susitarimą.

Varduvininkė egoistė 
svečius vaišino lig gaidžių — 
būrys triukšmingas iš rėksnių 
ten kakofoniją išvystė.
Troškios nakties sunkumas

' j drisko 
nuo muzikos, girtų šauksmų, -- 
linkėjo metų- daug ilgų, 
ir buvo šokių,-„buvo-visko;.. ,
Filosofas sėdėjo vienas, 
per gatvę, tyliai kambary r— 
skaudžiai atsimušė širdy 
tas triukšmas, drebinantis sienas.

Filosofas galvojo tyliai, 
kodėl pasaulyje skriauda, 
ir beširdystė, menkysta, 
ir už draugystę kartą — gyliai
Bet egoistės triukšmas trikdė 
filosofo gilias mintis, 
dėl jos ir poilsio naktis 
reikalingų jo neužmigdė.
Filosafo veltui svajonės! — 
Pasauly klykta menkysta, 
menkystai triukšmo to gana 
perniek idėjų jai malonės!

1935 m.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS '.

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact, lenses’”.. , į.

Vak agal susitarimą. Uždaryta tree

narių. -
Pradėta 12 vaL alaus l»aėkų 

duUeriai išskubėjo j Muencheną. atkimšimu, o vėliau suspiesta 
Renginį, Romuvoje aprašė prie gausių ir skanių užkandžių, 

vietos vokiečų lakrašts “Lam- kurie susidėjo iš įvairių rūšių 
pertheimer Zeitung” ir išspaus- salotų bei mišrainių, ant žarijų 
dino didelę šokėjų nuotrauką, kepamų liamburgerių, dešrelių 

ir kitokių kepsnių. Juos gami- 
Stuttgart tRO Joao Vitkaus vadovaujami

Rugsėjo 4 įvyko visuotinis kuopos virėjai.. Visą laiką ne- 
Stuttgarto apylinkės narių susi-_nutrukslama srovele iš bačkų 
rinkimas- Išrinkta nauja apy
linkės valdyba: pirmininkė dr. 
Alina 'Veigel-Plechavičiūtė, vi-

Dėkojame Dievui už toki brangų ir širdį palinksminanti jojo pažadą, 
turis bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje ilgai maldose prasytoji 
Dievo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume ir ku
rios kunigaikščiai darys teisybę. (2r. Iza. 32:1; Pat. 14:7). Iš tikrųjų šita 
karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visų tautų pageidavimas”. Jos vei
kimu bus palaimintos visos žemės tautos ir giminės. Joje bus suteikta žmo
nėms pilno ir amžino gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis, saugumas, 
gerovė ir tobula teisingumo ir meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi 
ir nepataisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemės paviršiaus.

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

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

Mažeika y Evans

Įeepirmininkė ir sekretorė Hele- 
12—Lietuviai Vokietaijoj — VČ

na Reinhardt ir iždininkas kum
Arėjas Vitkauskas į Kazimieras Senkus.

IŠRADINGA MOTERIS

ryšius sq garsiais to laikotar
pio mokslininkais ir skaitė pa 
skaitąs. Bet nuolatiniai ban
dymai ir darbai su radiumu 
stipriai suardė ir jos sveika-

Prieš 110. metų gimė mole- —dešimtoji dalis gramo) žmo tų-
į ris, kuri savo medicinišku iš- nių gydymui taip reikalingo* Madame Marie Curie mirė 
!radiniu pagarsėjo visame pa- ladinmo. šis išradimas medi--493} m liepos 4 d„ eidama sa 
: šaulyje.

Laidotuvių Direktoriai
tekėjo alutis.

Kulmipacinį šventės punktą 
sudarė pagerbimo raštų ir do
vanų įteikimas 25 ir 30 metų 
LS tarnyboje išdirbusiems vy
rams. 130 Engr. brigados vado 
pavaduotojas pulk. lt.. Bern. 
Siofer įteikė diplomus ir dide
lius krepšius su įvairaus turinio 
buteliais, skanumynais ir pini
giniais čekučiais kuopos vadui 
maj. Jonui K. Valiūnui, Anta
nams Janušoniui ir Sadlauskui, 
Borisui Matačiūnui ir Viliui Kur. 
cui, ištarnavusiems no 30 metu, 
ir Heinzui Bandsze, ištarnavu
siam 25 metus.

Kuopos ūkio viršininkas ir 
sporto vadovas Algis Vitkus pra
vedė keletą žaidimų vaikams bei 
suaugusiems ir laimėtojams 
išdalijo prizus.

Kai išblėso židinys ir papūtė 
vėjelis, dalis šventės dalyvių 
persikėlė į kuopos svetainę pasi
šnekučiuoti.

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

EUDEIKISGAIDAS DAIMID(ra'fci™s mokslui-atnešė dideles .Q anižiaus (57 metus. Dakta- 
I rai nustatė, kad nuolatinis ir 
• Uemptas darbas, su radium 
, jvq jos nepagydomos ligos 

n€ ■ priežastis. Taip iš gyvųjų tar- 
. po atsiskyrė žymi moteris, ku 
ri visą laką didvyriškai buvo 

Jf pasiaukojusi mokslui ir žmo
nijai.

N<p. iklausomos. Lietuvos ka 
.line spauda apie podiumo ga- 
į niybą ir jo kainas kadaise ra- 
Iše taip: .

‘'Brangiausias pa-auly ele
mentas, tai radijus, i es jo vie 
na i uncijai (30 gramų) paga
minti iš urano rūdies reikaiin 

__________ ___  , 1 gra- 
is, kuris ją labai sukrėtė ir, i:>as radijauš kaštuoja apie 

# 600,000 litų. Radijumi g>’do-
dides-^ vėžio liga". (^Karys”.
dmbą 1S31 m. Nr. 4).

DR.IuEONARliTiŠ išradėja ir istorijoje yra galimybes ir tūkstančiams vė-j
" - - ” — - žinoma Madame Curie var- žio ligą sergančių žmonių i«-: ųc

du. Ši moteris-buvo lenkų kil gelbėta gyvybė. Nuo tada šios, j)U 
įneš ;finiko • prof., . Vladislav fmolers vardas pagarsėjo ne! nriežaslis. Taip iš gyvųjų tar- 
Ski^ovski "duktiį^gimusi 1867 tik Prancūzijoje, bet ir visa- x 
in."lapkričio 7 d. Siriaukusi 24 me pasaulyje. Ji apdovanoja- 
ni. amžiaus atvyko į Paryžių ma Nobelio premija ir kitais 
ič'jięadcjo1 ’ mdkšio studijas.1 pažymėjimais. Taip pat gali-' 

■fTęh iff susipažino su fiziku ma sakyti, kad susilankė

.,lNK^Ų;JPŪSLąŠ IR • 
PR^TĄJOS, CHIRURGIJA

ketwrtd. ’ S^-7- vaik' vąk. _

Reziciė'nerįoį' tėie¥.: 446-5545

žinoma Madame Curie var- žio ligą sergančių žmonių iš

ir
DR. VIT. tai:r.\s W prbf.' ‘Pierrė’ Curie' ič^šukurė religinės pagarbos, nes jos at-Į 
G YDYTČJAS It. gh/ruRGAS ' >’• ^(nrret ‘ abudu prą vaizdu buvo ''puošiamos kai»

E-nara prAt.kį špoė. #4iPTĖ®V (lėjb hiedielrRškus bandymus^ kurių tikybų baaiyčių sienos.
vr.sa&'MSj^W^^bCTR^lET’^''' ^-'c' - i: ---------- x i.„j.

nwoA į:; T : • •

rseimąr* Tuomet; ja\į: abudu p ra vaizdu buvo ^puošiamos kai 
f L .Y z, 4-wT. ■, ii « A n

^kurię/ivėliau, atnešė. žinoiiėms Bet ji pati liko tokia pat kuk- 
daug naudos.. Bandying pra- Ii, mokslui ir žmonėms pasi- 

šventusi moteris.
1906 m. susisiekimo nelai-

’-J 'pčiC* v; VU* ' /OFISO vAL;: pirfch, aatrad.,\trečiai džią buvo labai sunki ir lūrė-
ir pen£f;£if i£ė--8 vžt šėstadiė- jp nepasj^kim^. Bet šū; kepa
mais 2popiet ir kitu laiku praštd energija’, it pasiryžinni mėje žuvo Madame Curie vy 

dirbo, kad. ir nepalankiose sų- ras. Tai buvo jai didelis smū-Į ^ g metus,
lygose. Ir pagaliau beveik po gi
4 metų sunkaus' darbo sulau- sutrukdė mokslinį darbą. Vė 

kia 'nuostabių rezultatų, ^ila- liau atsigavusi, dar su i-----
dame Curie .pavyksta gauti
vieną decigramą (decigramas įir įgijo naujų žinių. Ji palaikė

'įagal ‘^si tarimu?f A

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. ban- 
tuzai. speciali pagalba kojoms,

* (Arch Supports, ir t t.
ne energija tęsė savo

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So- HERMITAGE AVENUE
Tei.: Y Arei 7-1741 -1742

Skelbimas
4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE

Telefonas: LAfayette 3-0440

2850 West 63rd Chicag®. fli. 60629 
Telef. j PRospect 6-5084

Z—■■ ■ . ........ . ■ — ■
Gėlės visoms progoms 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST STREET 

Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishty 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oek Lawn 
Tel. 499-1348 k

PERKRAUSTYMA1 '

MOVING
Leidimai — Pilna apdravda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustyrnas 

ft įvairi y atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376*5996

Žinoma ’ dabar las viskas 
įial jau yra pasikeitę. Tai lik 
įdomu priminti, kaip buvo ra
šoma praeityje. Kartais dar 
gali kilti mintis, kad Madame 
Curie savo išradimą galėjo 
panaudoti prekybiniams I 
«lawis ir iš to susikrauti mili
joninius turtus. Bet to ji ne- 
padarė, nes laikėsi pagrindo, 
kad radiumas nieko neturi 
praturtinti. Ir Madame Curie 
pareiškė spaudai^ kad tai yra 

‘elementas, kuris priklauso vk 
sain pasauliui. Garbė ir padė
ka išradėjai, kuri liek daug 
.gero padarė žmonijai ir jos 
vardas dar bus ilga minimas.

V\ Vytenietis

Našliu, Našliukių ir Pavienių 
asmenų klubas 1977 m. spalio 
mėn. 23 dieną švęs 25 metų ju-?la 
biliejų. Banketas įvyks Polonia ! 
Ballroom, 4604 So. Archer Ave. j| 
Visi vra kviečiami našliu ban-: 

kete dalyvauti. Bus meninė pro
grama ir veiks bufetas, šokiams i 
gros J. Joniko orkestras.

Bilietus į banketą dar galima 
gauti pas R. Didžgalvienę, 3308 
So. Union Avė., telef. 927-8660. • 
Nariams įėjimas veltui, sve
čiams $5.50 asmeniui. Durys 
bus atdaros nuo 2:30 vai. po
piet, vakarienė 4 vai. Prie durų j 
bilietai vakarienei nebus par
duodami. o tik šokiams. Mato- ‘ 
niai prašomi visi į našlių 25 me-" -------— * mesimu tUV

tik-Į tu sukakties jubiliejini banketą Į
atsilankyti ir atšvęsti minėjimą.

Valdyba

SUSIRINKIMŲ

MODERNIŠKOS ATR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TBVAS IR SONUS 
MARQl ETTE FUNERAL HOME 
! ,/ 2533 W. 71st Street

H. Teief.: GRovehiU 6-2345-6

1410 So. 50th Avė., Cicero
Trlef.: TOwnhall 3-2108-3

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBIL1AMS PASTATYTI

Chica^oi
Lietuvių 
Laidotuvių 
’Tire storių 
Aseociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos H W0PA, 

1490 kiL A. M.
Lietuvių kalb*: kasdien pir
madienio iki penktadieni* 
-—1:00 vai. popfet. šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 3:30 iki 9^0 

vai. ryto.
Vedėja Aldena

Telef.: HBmleck W4V3
7159 So. MAPLEWOOD AV£. 

CHICAGO, ILL, 60679
■ ■ ■ — I I. I ■ ■   Z

Happy Hoar Mushrooms, a prize-winning recipe at the State 
pftlr of Texas, star al any party. Crushed Fritos brand com 
rhlps, wine and other tasty ingredients combine in a stuffing 
tert- fresh mushroom caps to make a unique hot hors <Tocnvre.

Happy Hour Mushrooms mtrctied away with the “Best of 
Show? *ward at the SUte Fair of Texas, and they are sure to 
f et equal billing at your party table I

This prtie-wlrmfrrc recipe cembmes Fritos brand corn chip! 
and Prtto-Lay brand dip xni* with cheese, seasoning and just the 
right amount of . wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
eapa Flashed under the broiler until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
festive occasion.

Happy Hour Mushrooms may be made Tn advance and refrir* 
mtea until party time. Brush the mushroom caps .with lemon 
ivwne or wjute wine before sttifftnc and they wUl retam thetr 
y<ht color during cootmc.

HAPPY HOVR MCSKROOMS
fmt Yffwhrooms
Mrltrt Wtter
Batter, Mftmrd
Garlic, mlnned er wia<4ie< v
Grated Mor*e#ry Jack

V mrdnrm-irtwd
1 td'kOĮJ.l.VCU

FrIU-Lay brand toa.ted onion dtp n+t 
Tanely WHWed F rito* bra-nd corn chip*

from wrKitawms. rwm rnfl brtiOi

t l»bl>»po»Tr»
.. J laMe*po<ms 

1 pBCkJLf* .

bmEČTfrini
Rėrtrovt

.melted.butter. . v
OrrtHnv .wfTmrt sr«rUc. mmI «r»t*d «hee«e: velL

JIM Wne, «oy dUp mU *nd crushed ecrtT te

rm ynvenpom ^th mixture .PUoe bektof aM
for 3 iiitnubĄ or until bubbly and lightly 

. J J______Ž___ _ Xfei* ' ' i M •*- * <—**

Utenos Draugiško klubo -susirin
kimas įvyks š. m. spalio 18 d., antra
dieni. 7 vai. vak. Šauliu namuose, 
2417 43 St. Po susirinkimo bus ir 
va.šės. A. Brokevičius, sekr.

LAST V£AQ 2BSO SCHOOL- 
AGH CHILDREN BETWEPH 
THE AGES OP 5 AND uL 
WERE KILLED BY MOTOR 
vehicles »n THE U.S, 
Charles m. haves, 
PRESIDENT O*“THE CHICAGO 
motor club, asks dqiyeps 
TO BE ESPECIALLY ALERT 
rOR CHILDREN NOW that 
SCHOOL IS in SESSION

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS LR l^AURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y A rd s 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1445 So. 50lh Ave„ Cicero, 11L Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
134S So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAIayetU 3-3572

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LHUAN1CA AVĖ. Tek: YArd« 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKA.WICZ)

2424 WEST 69th STREET Rf-pubHc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VLf’na 7-667J

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, iT 974-44H

P. J. RIDIKAS
3X54 So. HAKSTED STREET Rhone: Y Arda 7-1811

■ - ______
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BRIGHTON PARKO APYLINKĖ SURENGĖ TAUTOS ŠVENTI

A. Abraitis

Naujai įsteigtoji 'Reorga
nizuotos Lietuvių Bendruome
nės Brighton Parko apylinkė

l>ę ardančių pataikūnų.
Minėjimą lygiai ketvirta va- 

, landa pradėjo apylinkės pirmi- 
i ninkas A. Abraitis ir jis visa lai- 
I ką minėjimui vadovavo. Jis pir- 
| miausia pasveikino atvykusius 
, brightonparkieeius ir gausius 
svečius, kad galėtų paminėti, to- 

į Ii nuo Tėvynės, mūsų Tautos 
šventę ir paprašė visų kantry
bės, kad galėtų užgirsti apie 

'okupanto kankinamą ir kenčian
čių mūsų tautų

Sekė žuvusių už Lietuvos lais
vę pagerbimas vienos minutės 
tyla atsistojus. Toliau turėjo 
sekti invokacija, bet dvasiškis 
neturėjo laiko ateiti ir sukalbėti 
maldelę už žuvusius kankinius 
ir kenčiančia mūsų tėvyne Lie- v t W i

siu metu rugsėjo 28 diena Šau- tuva. 
lių namuose suruošė puikią
J autos šventę, šaulių salė už- Ignas Serapinas skaitė paskaitą, 
pildė brightonparkiečiai ir at- Jis apžvelgė Lietuvos praeitį ir 
vykusieji svečiai. Žmonių su- Vytauto Didžiojo pasiruošimą 
sidomėjimejimas ir gausus at- vainikuotis ir būti Lietuvos ka-- 
silankymas parodo, kad žino-. raliuni.
nėms rūpi Reorganizuotos Lie-j na. Bet Vytauto vainikavimui 
tuvių Bendruomenės veikla. Josi labai atkakliai priešinosi mūsų 
įsteigimas čia buvo seniai reika- kaimynai lenkai. Karaliaus ka- rapinui už paskaitą ir tuojau 
liūgas lietuvybei išlaikyti ir ap- rūna buvo vežama per Lenkiją.'patvarkė, kad prasidėtų meninė

Toliau mokytojas lituanistas

saugoti lietuviu visuomene nuo 
okupanto agentų, propagandis
tų, atsiųstų agitatorių ir vieny-

IliustracijaAugius

karūną. Tokiu būdu lenkai su- 
trugdė Vytautui tapti karalium.

Paskaita buvo įdomi ir gerai 
Tai buvo rugsėjo die- paruošta. Nisiem labai patiko ir 

susirinkusieji ilgai plojo. Pirmi
ninkas padėkojo mokytojui Se-

mienė, A. Aušrota, K. Baronas 
ir J. Sadauskas.

— Onos Ivaškienės vadovau
jamam So. Bostono lietuvių tau^ 
tintų šokių ansambliui lapkričio 
25 d. sueina 40 m. veiklos su-
kaktls. Ji ir šiandien dalyvauja 
ansamblio veikloje, mokydama 
jaunuosius šokėjus ir vadovaū-
dama jų grupei. Suaugusių bei 
jaunimo grupei vadovauja jos 
sūnus Gediminas ir marti Lilija. 
Be abejo, reikšminga sukaktis 
bus tinkamai paminėta, nors O. 
Ivaškienės darbą ir pasišventi
mą lietuvių kultūrai ir jos pro
pagavimui bei jaunimo ąuklėji-

REAL ESTATE.
Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, lemi — Pardavimui 
| REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
CR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
* PETRAS KAZANAUSKAS. Prez'dėntas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. * Virginia 7-7747
mui bus sunku tinkamai įvertin
ti.

— LB Klevelando apyl. val
dyba, vadovaujama Jurgio Mals 
kio, pakvietė Dainavos ansamblį 
vaidinti ‘'Kūlgrindą” Lietuvių 
Dienos proga lapkričio 12 d.

•* Illinois Lietuvių Organiza
cijų Sentras 1977 m. spalio 29 d. 
7 vai. vak. Šv. Antano parapi
jos salėje, 1500 S. 49 Court Ci
cero, rengia D. L. K. ALGIRDO 
600 metų ir dr. JONO BASANA- 
čiaus 50 metų mirties sukaktu
vių minėjimą. Paskaitos:.

D L. K. ALGIRDAS — I. Se
rapinas.

DR. JONAS BASANAVIČIUS 
— dr. Palaitis.

Programoje solistas Algirdas 
Brazis, šokiams gros Ramono 
orkestras, šalta — šilta vaka
rienė.

Kvietimai pas rengėjus, tei
rautis: 544-3880, 656-2550, 436- 
4540. (Pr.)

IMKHE BE BAIMĖS
10 BUTU 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 gelsvų 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, patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

DIDELIS muro 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.

, VALDIS
■BEAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 .arba 737-8534

LABAI ERDVUS 2 aukštu mūrinis 
(2 po 6). Geros pajamos, nauji kili
mai. 2 mašinų garažas,. Marquette 
Parke. Labai prieinama kaina.

GERAS NAMAS, dar geresnės pa
jamos: 3 butai ir biznis Brighton 
Parke. Paskubėkite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

—NĄmerikos Legioiio Dariaus- 
Girėno posto Moterų skyrius 
ruošia viešą išpardavimą (Rum
mage Sale) posto patalpose, 
4416 So. Western Ave., šį ket
virtadienį ir penktadienį, spalio 
20 ir 21 d.' nuo 9 vai. ryto iki 
7 vai. vak., o penktadienį iki 1 
vai. popiet. Daiktai su dėkingu
mu priimami trečiadienį nuo 10 
ryto iki 7 vai. vak. Posto mote
rys ir rėmėjai išpardavimui su
telkė daug gerų drabužių, namų 
apyvokos daiktų, puošmenų, 
knygų, žaislų ir kitokių daiktų 
už labai žemas kainas. Bus įvai
rių medžiagų rinkiniai siunti
mui Į Europą. Dolerio vertės 
maišeliai bus parduodami penk
tadienį. Išpardavimui vadovauk 
ja ponia F. J. Stack iš Town of. 
Lake apylinkės. Visi kviečiami 
išpardavimu pasinaudoti.

— Jim Venckus yra Cornell 
parko supervizorius ir įtraukia 
apylinkės jaunimą į sportą, už
siėmimus; bei žaidimus. Jis su
darė stiprią jaunuolių futbolo 
rinktinę. Joje žaidžia Mike Stan 
kus. Rudens'ir žiemos metu 
miesto parkuose veikia įvairūs 
kursai jaunimui ir suaugusiems.

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi, apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 63rd SK, Chicago
Tel. 767-0600.

Lenkai iš pavydo apstatė visus dalis. Jis pakvietė Laimutę La
kelius sargybomis, sugavo pa- pinskaltę. Ji iškvietė scenom 

"ytą Pa
liom}, Edvardą Pranskevičių ir 
Daną Pranskevičiūtę, kuriuos 
paruošė Dr. Motušienė. Vaikai 
pasakė Maironio eilėrašti “Pir
myn Į kovą”.

D. Pranskevičiūtė deklamavo 
Mingėlos eilėrašti “Tėvelių kraš
tas”. Meninei daliai išpildyti 
Laimutė Lapinskaitė pakvietė 
dainininkes Aldoną Pankienę ir 
Korneliją Venzelytę. Joms akom 
panavo Arūnas Kaminskas.

(B. d.)

įr- siuntinius, juos apmušė ir atėmė cicerieėių vaikučius: V;

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
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 — 
$2,000 arba $1,000.

® Apsidrausti gali visi nuo 1 
iki 70 metų amžiaus.

• Sveikatos patikrinti nerei
kia.

• Šio vajaus metu apsidraudę 
gauna 45% nuolaidą nuo pir
mųjų metų mokesčių ir 10% 
nuolaidą nuo sekančių 19-kos 
metų mokėjimų,

• Po trijų metų garantuoja
ma paliudymų piniginė vertė 
(Cash Surrender Value) ir 
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- 
šei-

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

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

• Mums reikia didesnės gyvy- i
bes apdraudos, kadangi viskas į 
brangsta. 1

• Apdrauda pradės galioti
nuo sekančio mėnesio pirmo- _
sios dienos, kai SLA Centras1 tuvos Vyčių choro valdybos pir- 
jūsų aplikaciją bus aprobavęs-mininke, Birutė Pumputienė,

2- i- . Stasys Čepas ir Jonas Aukščiū-
nas — vicepirm., Loreta Griga
liūnienė — sekr., Juozas Juška
— ižd., Albertas Zakarka ir Jo
nas Buškus — priežiūrai, Vero
nika Bilitavičiūtė ir /Petras Gagle
— tvarkdariais. Teresė Strb- 
lienė ir Nastė Bilitavičiūtė — 
gaidų tvarkymui, Emilija Pa- 
kalnieškienė ir Frank Boris — 
informacijai. Choro vadovas ir 
mokytojas yra muz. Faustas 
Strolia, dabartinis Brighton Par
ko Lietuvių parapijos varginin- 
kas. Choras ruošiasi lietuvių 
kalėdinei programai Mokslo ir 
Pramonės muziej u j e.

— Klemensas Vidžius yra Lie
tuvos Vyčių namo ir salės ad
ministratorius. Jis veda ten esa
mų renginių kalendorių taip pat 
sudaro tvarkraštį organizacijų 
sueigoms.

Kariui paremti kavutė, 
rengiama Čikagos ramovėnų 
birutininkių ir šaulių, įvyks š( 
m. spalio mėn. 23. d., sekma-* 
dienį, 4 vai. p. p. šaulių namuo
se. Kviečiama visuomenė daly-- 
vauti. r (Pr.)

šakių klubo bilietus dėl 
spalio 22 d.' banketo notą įsigy
ti arba rietas rezervuoti, -prašo
mi skambinti teD376-9426. (Pr.)

HELP WANTED — MALfc 
Darbininku Reikta

TAILOR
Needed — experienced for 

Men’s Speciality Clothing Store

Top salary and excellent 
Company benefits.'*

■ MpHYMAN & SON 
18120 'SOVT HALSTED STHEET 

Home wood, Illinois

Phone 799-4500

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

^^OTOTOTOTOTMOTOTOTM—OTMOT M

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
. i PATAISYMAI - 
.. Turiu. Chicago* .miesto., leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningą]

KLAUDIJUS PUMPUTIS ' 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

— Estella Rogers išrinkta Lie-

ir gaus jūsų pirmuosius mene- 
sinius arba metinius mokes
čius

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

MRs, G. MEn.Tunas

307 W. 30 Street
New York, N. Y, 10001

— “Tėviškes žiburių” 41 nr. 
yra tokia žinutė iš Toronto: “Li
thuanian Self-taught” nedidelio 
formato vadovėlis pramokti lie
tuvių kalbos kitataučiams. Tai' 
jau ketvirtoji'laida. Vadovėlis 
paruoštas M. /Variakojytės-Jn-. 
kenienės. Kaina $2”. Ameriko
je girdėti nusiskundimų dėl to
kiu vadovėliu stokos. 4.

— Gražina Noreikienė, Cal
gary, Albertos provincijoje, pa
kviesta lituanistinės mokyklos 
vedėja. Prie mokyklos veikia 
pradedančiųjų klasė. Vedėjai 
atėfjo talkon E. Krausienė, J 
Dubauskienė. I. Šalkauskienė, I. 
Brennan ir K. Dubauskas.

NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 
Amerikoj lietuvių dienraščio steigėjus bei lletuvfikof spaudo* pinnfi- 
aus Ir atliekant Mitinu pareigai amflnam Hettnybėa liUkimni tfcel- 
biamag Naujienų platinime vajua.

NAUJIENOS Mrtai stori ir keroja aS Lletovaa tr pavergta Uatrrig lalare. 
naidamoa ir MddėdaMoa į sandėriu* su gkupantaii c Ja įpifa.

— D. Vaitiekūnienė išrinkta 
Hamiltono lituanistinės mokyk
los Tėvų komiteto pirmininkė, 

lo komiteto nariais yra J. Gedri-

, : i ; .i ? ' f \

Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo koo 
rrontacijos, nors dabar dauj 
kas non įvesti inadą, kad ben* 
dradarbiarimas. su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją • pavergtie
siems ... • • ■*' "■ /' J

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendra darbia u tojus 
risiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir fliu- 
rijų laikotarpiu Nauijenos yra 
□ūtinos kiekvienam - lietuviui. 
Keikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity 
tojus.Premija jaunimui

MACHINIST' . ; ' ' 'i;

HONING MACHINE
SUNNEN SET UP & OPERATE

Grind Rite Grinding & Mfg. >

. ’ - ■. 679-0900 - ’ 
6420 North Hamlin, Chicago i

- . ___ D * M ■* I 6
42-80 M. AMŽIAUS -^AtRŪOTOJAr 

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Llabinty^opdraurHmae- pensininkams 

■s :. <.‘Krrfpti8 ;;i : «
A.’ VA U RAITI S

i 4M5 So. ASHLAND AVĖ.
'L5W877S' , . / J

Jlsl<OS pslxfko vlm lietuviu dearokntlnef empet, bendru Imtlts- 
djii Ir remU Tisu lietuviu bendrnoKhif darbui bei ttolne.

NAUJIENOS ttetovauja tyliąją lietuvių dauguma Hiij ptriroetinKv. retr> 
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas vra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
delbdama platinimo rijų kreipiasi ( visus ITetuvius pasekti lietuvilkos 
spaudos pirmūnų pavyzAiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jot Žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renes^m.
KAINUOJA: Chicago]* Ir KanidoĮ* metam* —. metų   FICJ®,

trim* min. — vienam mėn. $3-00. KHo** JAV“ rieto** mėtėm* 
— 324.00, pvtel metų — 314-00, vienam mtn. — 3230. Virierdve-

— 331.00 metama. SvripriHnlmuf riimčlama savritf eemekrmeL 

PraioiM naudoti žemiau esančią atkarpą.
» m m* .m m. mm oti^ <ot» mhb mr m ot mb otw ot. --------nu

NAUJIENOS, - f
1739 South Halsted SL

Chicago, Uh 80608

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARU A NOREIKIENg

Wng West St_ Chicago. DL 60629 • TeL WA 5-2787
Oldell* Mslrfnklm«« r(UI*r Įvilrlv prstou. 

KAISTAS Ii EUROPOS SANMMU.

siu

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUFTTI GIFT PARCFLS SERVIca 
2SO1 W. Sl^ Chlore, HL «O«29. — T»L WA 5-273z 

1333 Sa. Hslstwf Ff, Chlcs^o, III. _ T*L ES4-3MR
V. VALANT1MAS

Q SluDdM ---------------  8oL Nwjlejf ]rrra<mer*tri, TubUkJtaio
vajcui proga parexudamaa liehrriAką f^udą.

Q Vajaus proga praiau tdųsti Naujienas dvi aavaites irasipaii- 
nimui nemokamai ir be jokią įdpareigojfmg.

PAVJLRDK IR VARDAS _______________________ _

ADRESAS _____________________________________ ________ _

<v-r LIETUVOS AIDAI
i Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM

SeH. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM
Veda K. BRAZDZlONYlf J

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

---------------------------------------- ------------ ----------------- -——    -------------------———

AR JAU PASIDARETE 
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta,. teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
■myga — ’ •

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI '

Su legališkomis formomis j 
Knyga su formomis gauna 

tna ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko 
mis formomis — 83.50.

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

Dr. Leono ir Irenos Kriau- 
čeliūnų šeima savo mirusiam 
sūnui ir broliui prisiminti stei 
gia kasmetinę

EUGENIJAUS 
KRIAUČELIONO PREMIJĄ

Premijai skirti sąlygos yr.t 
tokios:

1. Eugenijaus Kriaučeliūng 
1000 dolerių premija skiria 
ma lietuviui jaunuoliui, ge 
riausiai pasireiškusiam raštais 
(lietuvių, anglų ar kita kai 
ba), organizaciniu vadovavi 
mu, ar jaunimo vienetui (sam 
būriui, tautinių šokių grupei 
jaunimo chorui, sporto būre 
liui), geriausiai reprezentavu 
šiam lietuvius ir Lietuvą vie- 
nerių metų bėgyje;

2. Premijai gauti asmenis 
ar vienetus raštu pasiūlo jau 
nimo organizacijų vadovybės 
jaunimo grupės, vyresniųjų or
ganizacijos ar paskiri asmenys 
iki kiekrienerių metų gruo-

A. T V E R A S '
LAIKRODŽIAI Ir ORAHOENYBRS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69H1STREET

Teist: REpublIc 7-1941
\|.| I l į > 'i ' -■

NL i IMK U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7458 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Kkvietimai, pildomi pllletybėe pra
šymai ir kitokį blankai

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Are. 
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980

3. Premijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui! I 
įvertinti sudaroma Jury komisi
ja, kurion po vieną atstovą ski/ 
ria Pasaulio Lietuvių Bend j 
ruomenės jaunimo reikalams
vadovas, Pasaulio Lietuvių Jau 
nimo sąjungos valdyba ir šiau
rės Amerikos Lietuvių Jau
nimo sąjunga, o du atstovus 
paskiria Kriaučeliūnų šeima

i

4. Jury komisija, aptarusi as
mens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų dau
guma iki sekančių metų vasario 
15 d. ir susitaria su Kriaučeliū
nų šeima dėl premijos įteikimo 
laiko ir pobūdžio.

5. Premijai asmenys ar vie
netai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo mo
tyvus, ir siunčiami:

BEST THINGS IN LIFE

I .all Frank Zipoils 
BOS’/a W.vSth St.

GA 4-8654

ITATT FAtM

INSURAMCr

State Farrr Life Insurance Company

Didžfauttaf kailių 
pasirinkimai 

jms rlerintelj 
Uatarį iallinlnką į

NORMANĄ 
URŠTEINA

TeL 263-5828 
(jataigea) ir 
677-8489 

(bato)

185 North Wabaah

Eugenijaus Kriaučeliūno pre- SKAITYK PATS IR PARAGINK 
mijos komisijai. 125C0 Pawnee. KITUS SKAITYTI
Rd., Palos Park, UI. 60464. ' NAUJIENAS

džie M d. (pašte antspaudai),^ 4 « MAU4l«MCM, omcaso A MX — Tueeday, October 18, 1977




