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VOKIEČIAI TERORISTAI NUSIŽUDĖ

Teroristai buvo labai gerai informuoti 
apie įvykius Mogadisko aerodrome ,

BONA Vokietija. — Vokietijos vyriausybė yra susirūpinusi 
tolimesne teroristų vaikla. šiandien ji aiškiai mato, kad kalėjime 
laikyti ir Somali joje veikusieji teroristai buvo- labai gerai, infor
muoti apie įvykius. Vokietijos gyventojai dar. nežinojo nieko apie 
Vokietijos pakraščių sargybinių komandos misiją Somali joje ir 
išlaisvinimą visų įkaitų, bet kalėjime laikyti teroristai buvo ge
rai informuoti. Kalėjime jie turėjo gerus radijo priimtuvus ir 
klausėsi teroristų-teikiamų žinių.-

Kalėjimo sargai nustebo, i * =
kad nusižudę '

Andreas Baader, Carl Raspe, 
Gudrune EnssliesTr kiti tikėjosi 
būti išleisti iš kalėjimo, bert So- Finansų komisija 
malijos įvykiai jiems aiškiai pa
rodė, jog jie turės ilgiems me- 
tams pasilinkti kalėjime. Paty
rę apie teroristų pralaimėjimą 
Somalijoj, Baader ir Raspe nusi 
žudė nedideliais revolveriais, ku
riuos jiedu turėjo savo vienutė-

Socialinės Apdraudos 
mokesčiai pakeliami

WASHINGTON. — Senato 
“i nubalsavt 

Social Security mokesčius per 
10 metų pakelt iki $285 bilijo
nų (milijardų), didesnes naš 
tas uždadąnt darbdaviams ir 
vidurines bei aukštesnes algas 
algas įmautiems darbinin 
kainšę.k 1

je. Kalėjimo sargas, ryte ati- yuo Įsteigimo 1935 metais 
.. daręs, vienutę rado dviejų vyrų' iki šiol į socialinio apdraudi

mo fondą kaip darbininkai, 
taip darbdaviai tuos mokes-

PAGERBĖ
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kitojev/ėSutėje pas&orug.JT mokėdavo lygiomis
. ištraukė radijo viela ir ja pasi

korė. Josios draugė susibadė ko
jas r pilvą peiliu.

Pakelbė, kad buvo, nužudyti
Policija nustatė, kad maži re

volveriai buvo japonų- gamybos. 
Jie -galėja būti išardyti. ir -slap
tai Įnešti Įkalėj imu vienutę. Be 
to, savo radijo aparatuose ka- ■ 
liniai turėjo specialų prietaisą, . 
kuris , leido jiems gauti tolimas 
stotis. Jų ryšiai su krašte esan
čiais teroristais buvo' gaudūs. 
Nespėjo jie nusižudyti, tuojau po ' 
kraštą paeistas gandas, kad po 
licija juos nužudžiusi. Be to, ant
radienio rytą įvyko keli dideli 
sprogdinimai Vokietijoj, Itali
joj ir Prancūzijoje. Tai reiškia, 
kad teroristai veikė organizuo
tai.

Teroristai rengėsi 
pagrobti kanclerį

Teroristai, pagrobę Schleyerį, 
tuojau įsitikino, kad vokiečių 
vyriausybė nesirengia paleisti 
teroristų iš kalėjimo ir nesiren
gia duoti penkiolika - milijonų. 
Jie patarė Vokietijos kancleriui 
vykti į Stammheimo kalėjimą ir 
vietoje bandyti susitarti su te
roristais. Jie planavo pagrobti 
Helmuth Scdmidt’ą, grasinti 

nužudyti jį šitokiu būdu iš
silaisvinti. Schmidtui atsisakius 
su jais tartis, jie tikėjosi pa
grobti vietinį valstijos ministe- 
rį, sutikusį su jais pasimatyti- 
ir tartis. Somai i jos įvykiai vis- 

I ką pakeitė. :

fondas jau' turį kasmet po $5 
bilijonus deficito,"iad soc. ap- 

, draudos fondui yelbėti abieji 
Kongreso rūmai skubiai ruo
šia reikalingus įstatymus.
. šių metų darbdavių ir dar
bininkų mokesčiams apskai
čiuoti bazė buvo $16,500. Nel
sono planu ta bazė 1979 me- 
tais\ pakeliama - darbininkams' 
iki. -519.500 ir. $50,000 darbda- 
viams. Bendrai, mokesčių pa
kėlimas numatyta darbinin- 

/kams žymiai . mažesnis negu 
darbdaviams. Dabar darbi- 
liihkas, gaunantis metinių pa
inių $10,000, mokesčų moka 
$585, 1987 metais už $10,000 

! pajamų mokesčių mokėtų 765 
dol.

Preslėy mirė nuo 
širdies smūgio -

MEMPIS, Tenn. — Praeitą 
savaitę vienas gydytojas paskel 
bė, kad dainininkas Elvis Pres
ley mirė nuo vairių vaistų, ras
tų jo kraujuje. Presley asmeniš
kas gydytojas pakartotinai tvir 
tina, kad jis mirė nuo širdies 
smūgio. Jos širdis 'nepajėgė 
ritmiškai plakti, todėl mirtis atė 
jo taip greitai. Presley ėmė įvai
rius vaistus, bet niekas nenusta
tė, kodėl širdis pradėjo neritmiš 
kai plakti.

- PANAMIETIAl PRITARirWiJAr n
KANALO ZONOS SUTARČIAI

;■ < -

Prezidentas įtilcfnb Sada+q, lead Palestinos 
klausimas bus aptartas Ženevoje

PANAMA, sostinė. — Didelė panamiečių dauguma, turėjusi 
progos laisvai pasisakyti dėl naujai paruoštos ir pasirašytos Pa
namos ir JAV sutarties, balsavo teigiamai. Pirmieji daviniai ro
do, kad panamiečiai balsavo už sutarti 2:1 proporcija. Panamie
čiai žino, kad jie vieni nepajėgs apginti kanalo, jeigu kuri galin- 
gėsnioji valstybė bandys kanalo zoną. Yra apie 800,000 turiničų 
teisę balsuoti piliečių. Manoma, kad du trečdaliai pasisakys užį f 
sutartį. Pradžioje sukėlė susirūpinimas atiduoti amerikiečiams 
teisę ginti kanalo sritį, bet vėliau patys panamiečiai įsitikino, kad 
be’ amerikiečių jis patys nepajėgs kanalo apginti ir užtikrinti lais
vą laivų plaukiojimą.

Gali padėti prezidentui 
Carteriui

WASHINGON,T D. C. Mano
ma, kad Panamos piliečių teigia
mas balsavimas gali padėti pre- 
zindentui Carteriui pravesti nau 
jai pasirašytos sutarties patvir
tinimą. Dabartiniu metu dido
kas skaičius senatorių pasisakc 
prieš pasirašytos sutarties pasi
rašymą. Bet įtakingi karo vadai 
yra įsitikinę, ka nauja sutartis 
yra naudingesnė JAV, negu se
noji. Karo vadai nenori, kad vie
tos gyventojai pradėtų kelti ne
rimą ir į kanalo zoną reikėtų 
siųsti daugiau kareivių. Jie nori 
taikos ir ramybės kanalo zonoje.

Ligoninė uždraudusi 
tabaka

CHICAGO. — North Memo
rial ligoninė nuo pirmadienio 
visiškai uždraudė rūkyti bet 
kokius tabako produktus, nuo 
cigaretės ligi pypkės ir cigaro. 
Priežastis tokia, kad ligoninė 
yra vieta sveikatai taisyti, o 
ne ardytį.

Draudimas liečia visus,kaip 
personalą taip pacientus. Per
nai tos ligoninės parduotuvėj 
parduota tabako produktų už 
$50,000. Ligoninė dėl uždrau
dimo turėsianti apie $100,000 
noustolių. bet pasjtenkinta,I 
kad pirmoji visoje Amerikije: 
tai padarė.

VAIKUS VEŽIOTI
CHICAGO. — Chicagos juo

džių pilietinių teisių organika 
Hja Chicago Urban League re
komendavo, kad visoms 
liiokyklbmš' desegreguoti rei
kia reikalauti priverstino “au- 
tobusavimo”.

. Savo propozicijoje, pateik
toje Visam Miestui Patarimų 
Komitetui, "tai yra 40 piliečių 
grupei (CWAC), padedančia 
švietimo Tarybai paruošti Chi 
cagos mokyklų desegregacijos 
planą. Urban League pareiš
kė: “Betkoks planas to komi
teto paruoštas (CWAC), ku
ris visiškai vengs priverstino 
vaikų vežiojimo, nebūtų jokia 
desegregacija. Tai būtų men
kai ką daugįau kaip iliuzija, 
kuri ignoruoja ilgametinę ra
sinio fanatizmo tradiciją.”

Pagaliau pati Lyga pasisa
kė tereikalaujanti “dalinio bu- 
savimo” ribotos prievartos, ka 
dangį norint pasiekti visiško 
rasinio balanso visose mokyk
lose Chicagos vaikai kasdien 
turėtų pergyventi odisėją, ko
kia, galbūt, būtų neįmano
ma.
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NAUJAS SAUGUMO PATVARKYMAS

Nenori, kad teroristai apardytų Vokietijos 
tarptautinį transportą

BONA, Vokietija. — Vokietijos vyriausybė, apsvarsčiusi 
pranešimus apie paskutinį lėktuvo pagrobimą ir kapitoną Schu- 
mano nužudymą, nutarė imtis apsaugos priemonių, kad panašūs 
dalykai ateityje nepasikartotų. Vokiečių vyriausybė nori, kad 
Vokietijos pakrašuių sargai tikrintų keleivius, einanjius Į Luft- 
hanzos lėktuvus. Vokiečiai netikrins keleivių tose valstybėse, 
kurios yra pačios įvedusios keleivių kontrolę, bet jis nori, kad 
kiekvienas keleivis būtų tikrinamas iš Afrikos valstybių.

Vokiėčių policijas turimi duo
menys rodo, kad Vokietijos te
roristai glaudžiai bendradar
biauja su viena palestiniečių ra
dikalia grupe. Arabai ne tik pa
sitiki vokiečiais teroristais, bet 
leidžia jiems vadovauti lėktuvui 
grobime. Vokiečių .—
pagrobė prancūzų 1 ė k tuva, Iie 

nukreipė jį į Ugandą ir nutupdė I klausimas bus iš pagrindų aptar 
Entebės aerodrome. Izraelis tu- tas- Prezidentas yra įsitikinęs, 
rėjo organizuoti trijų didelių Kad šitas klausimas yra *pats 
lėktuvų ekspediciją, kad išlais- svarbiausias. ' Tiktai Arafatas 
vintų aerodrome laikomus Įkair; neatstovauja visų palestiniečių, 
tus. c •- ' Yra visa eilė palestiniečių,- ku-

. . . r. . •' rie nenori klausyti Arafato pre-
_vpkiečiai te- if palesrimečnų'^'ktausi-

— ifiokGntrolės-.Atrodt).kadprezi-
keĮiaią .arabais, .pagrobė, ^-Pal- dentas c^. su
mos į.Madridą.ąkridusi l^ktuvą^^y^jam

'būvio' prižadėjęs1 Palestinos klau
simą iš':pagrindlĮ ' išnagrinėti.

.Šiuo klausimu -pręzĮdentas ne
keičia savo nuomonės.

Palestinos klausimas 
bus svarstomas

KAIRAS, Egiptas. — Prezi
dentas Sadatas gavo prezidento 
Cartelio laišką, kuriame tvirti- 

teroristai , narna, kad Ženevos konferencijo 
i Palestinos ir. palestiniečių

-Apskridę kelias-valstybes ir-nu
sileidę keliuose aerodromuose, 
teroristai pasirinko Somaiiją to
limesniems pasitarimams vesti. 
Teroristai laukė 11 savo drau
gų, turėjusių atskristi. iš: Vokie
tijos į Mogadisko aerodromą. Jie 
turėjo susitikti apie 5:0Q valan
dą, ryto, bet tuojau po dvylikos 
atsidarė lėktuvo durys, Įžengė 
keli pakraščių sargai ir per ke

Išprotėjęs buvo užpuolęs 
anglų princą

LONDONAS. — Tik dabar 
Buckingham rūmai viešai pa
skelbė. kad 1974 m. balandžio

turias minutes nuginklavo visus! mėnesi buvo užpultas Britam- 
keturis teroristus. Vokiečiai mi-j jos s^Što Įpėdinis prjncas Char

Detroitas. “Nesiskiepysi- nesi, 
mokinsi” — tokio šūkio ėmėsi' 
Detroito sveikatos apsaugos va
dovybė prieš 12,000 mokinių 

- kurie neina įsiskiepyti nuo timų, 
koklušo, difterinto, tetano palio

Vėsesnis, lis
Saulė teka 7:13, leidžiasi 6:56

Atsargiai su kosmetika
WASHINGTON — Aplinkos 

Apsaugos įstaiga (EPĄ) per
spėjo Maisto ir Vaistų admini- 
straciją /FDA). kad viešai pa 
skelbtų, jog kai kurie grožio 
salionuose vartojami plaukų 
dažai turi savyje vėžį suke
liančių elementų ir patarė pri 
versti pramonę prie daugelio 
ypač kosmetikos prepara
tų garsinimų pridėti perspėji
mų, kad gali būtį kenksmingi 
ypač plaukams dažyti.

MINIMUM UŽDARBIS 
BUS DIDESNIS

WASHINGTON. — Atstovi 
Rūmai galutinai priėmė kong- 
gresinį nutarimą padidinti už
darbio minįmumą, kas teigia
mai palies apie 5 milijonus 
darbininkų Amerikoje. Sena
tas bilių priėmė 236 balsais, 
prieš 187. Bilius persiųstas pre 
zjdentui pasirašyti.

Dabartinis minimum uždar
bis yra $2.30 už valandos dar
bą; nuo ateinančių 1978 metų 
pradžios, sausio 1 dienos bus

Saudi Arabijos užsienių minis- 
teris princas Saugai — Faisai 
pasakė, kad jei Izraelis nori tai
kos Viduriniuose Rytuose, jis 
priims palestiniečius ir Palesti
nos Išlaisvinimo Organizaciją ki 
tapus derybų stalo Ženevoje. Jei

NAUJA KOMETA
Nauja kometa jau pastebė

ta daugelio observatorijų įr ji 
tebėra tiek toli, jog akimis dar 
nematoma, bet skrenda mūsų 
saulės kryptimi. Astronomų ap 
sk ai čia rimu, kometa ateinan
čių metų pirmoje pusėje turė
tų savo orbitoje praskristi 'ar
čiausiai mūsų saulės sistemos. 
Nuo 1750 metų pastebėta 400 
kometų.

ni, kad okie dalykai nepasikar
totų ateityje. Vokiečiai nori kent 
roliuoti į Lufthanzos lėktuvus 
Įžengiančius keleivius Palmos 
saloje, Alžirijoje, Senegal!joje, 
Dakare, ir Libijoje. Iš viso jie 
nori tikrinti keleivius trylikoje: niiant. 
valstybių.
Ispanijos vyriausybė, patyrusi veikti. Charles išljko 

apie šį vokiečių nutarimą, pasi-Į slas, bet buvo kiek apibraižy- 
priešino. Ispanai pasižadėjo pa-j *as- Psichiatrai nustatė, kad 
tys kontroliuoti išvažiuojančius t užpuolikas buvo laikinai iš- 
keleivius. Kai vokiečiai pranešė, Į protėjęs. Neseniai prieš tai 
kad vokiečiu lėktuvai neskris į i Londone Charles sesuo Anna 
Ispanijos aerodromus, tai ispa
nai tuojau pakeitė savo nusista- 
tatymą ir leido vokiečiams tik
rint lėktuvan įžengiančius kelei
vius. Vokiečių pakraščių sargai 
taip įsitaisys, kad kiekviename; 
Ispanijoje lėktuve jie tikrins, ar, 
keleiviai neturi šaunamų gink-Į

les. Dalinių manevrų metu va 
kare princui tik nuėjus gulti į 
jo miegamąjį Įsėlino nepažįs 
lamas leitenantas ir tuojau iš 
kito kambario atbėgęs sar
gas rado du vyru besigru- 

Princui su sargybinio 
pagalba pavyko užpuoliką į- 

nesužei-

i su savo vyru buvo užpulti gin
kluoto vvro bet sužeidimo iš- • ?
vengė.

ir kitų apkreišiamų ligų, 
kaliaipstd

žiais taikos ieško, jie yra kaip 
tik tie žmonės, su kuriais rei
kia kalbėtis tos taikos siekiant.

PUSIAU oficiali Egipto spau-

Afrikos juodžiai 
protestuoja

, JOHANNESBURG, P. Afrika, 
lų ir "Sprogstamos medžiagos. Įta;—Pietų Afrikos vyriausybė ,no 
riamieji nebus įleidžiami į lėk-’rėdą-, apraminti gyventojų nuo 
tuvus. Niekas neturės teisės į-; taikos, uždarė juodžių redaguo- 
nešti į lėktuvą šaunamus gink- Į jamus laikraščius ir organizaci- 
lus.

Vokiečiai nesiriengia tikrinti 
keleivių iš Amerikos, nes didie
ji Amerikos lėktuvai tikrina 
kiekvieną keleivį. Amerikiečiai 
neleidžia įnešti šaunamų ginklų 

' ar sprogstamos medžiagos į lėk 
tuvus. Amerikiečių naudojamos

tomas kaip visos Vidur. Rytų 
problemos šaknis. Toks buvęs 
Prezidento atsakymas laiške 
Egipto Prezidentui Anwar Sada

po $2.65; 1979 ir 1980 m. po da paskelbė,* kad Prezidentas tui į jd paklausimą, kodėl JAV 
$3.10 ir pagaliau 1981 metais Carter užtižrino Egiptui, kad į ir Izraelio pasitarimuose iš pro- 
nuo sausio 
darbo valandą.

1d. ipo $3.35 už Palestiniečių klausima bet ku-Vgramos buvo išbrauktas 
-irioėę taiko* darybose bus svars- tin iečių klausimas.

Pales-

J jas. Paskelbti patvarkymai sa
ko, kad bus baudžiamas kiekvie 
nas juodis, kuris kels netvarką 
ir neprisilaikys valdžios patvar
kymų.

Policija suėmė didoką skaičių 
protestuojančių juodžių. Jie rei- 

priemonės buvo"gana geros, lėk1 ka,auJa toki9 ^ių teisių, ko 
tuvu grobimas gerokai sumažė-ikias turi baltieji PietM Afrikos 

‘ gyventojai.
Vokiečių teisingumo ministe- .........  —---- —

rija atleido netoli Stuttgarto' tatymai draudžia įnešti ginklus 
esantį Stammheim kalėjimo sau j kalėjimą, o teroristai vis dėl- 
gumo viršininką ir kalėjimo vir- to turėjo revolverių ir slaptą 
šinžnką už priekiūre« «toką. Js- radiją.

gyventojai.



SAVITOS REUMATINIŲ LIGŲ RŪŠYS

Mediciniškas raginimas

Šventadienis (Angį, piešinys)

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI
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Mokykimės geriau pažinti reumatines negeroves 
tada pajėgsime lengviau su jomis tvarkytis.

Senesnio amžiaus žmonės tu* 
ri apliukimą kalkinti savos au
dinius — sąnarius ne uric acid 
kristalais, bet calcium pyro
phosphate kristalais. Ypač ke
lio kremzlės, o taip pat ir ki(ų 
sa|įt&rįy; kremzlės ir sąnjU^uUi

tuvoje sudaryta vyriausybė, sugebanti ir norinti patik
rinti Sovietų Sąjungos ir Lietuvos savitarpio pagalbos , 
sutarties padorų vykdymą % ir ryžtingai nuslopinti su*.< 
tarties priešus; 3) kad tučtuojau būtų patik-, 
rintas laisvas įėjimas į Lietuvos teritoriją Sovietų Są
jungos kariuomenės dalinių, kurie bus įkurdinti pačiuo- . 
se Lietuvos centruose ir bus pakankamai .. gausūs, Jęąd 
galėtų patikrinti galimumą įgyvendinti Sovietų Sąjun^.i 
gos ir Lietuvos savitarpio pagalbos sutartį ir užtikrin-' 
ti kelią provokacijos veiksmams, nukreiptiems pries So-, 
vietų Sąjungos įgulas Lietuvoje. Sovietų Sąjungos vy< 
riausybe tų reikalų įgyvendinimą laiko pirmaeile sąly
ga, be kurios neįmanoma patikrinti Sovietų Sąjungos 
ir Lietuvos savitarpio pagalbos sutarties padoraus ir • 
lojalaus vykdymo. Sovietų Sąjungos vyriausybė‘ Lietu
vos vyriausybės atsakymo laukia iki birželio 15 dienos 
10 vai. lyto. Lietuvos vyriausybės atsakyčio hęgąvimąs 
iki to laiko bus laikomas atsisakymu patenkinti Sovietui- 
Sąjungos reikalavimus, .kurie aukščiau paminėti.”

Sovietu Sąjungos trisienio ministrei Molotovai, 1939 m. ruflplučfo 24 diena Krem 
thlfe peiiraięs Maptą susitarimą su nacty Vokietijos užsienio minister! u Ribbon 
ftopu, rėdo sutartį Čia pat stovinčiam Rusijos diktatoriui Stalinui, šalia Ribben 
tropo stovi sovietu kariuomenės Štabo viršininkas geru Šapošnikovas. Maskvoj< 
komunistai susitarė su naciais pasidalyti Lenki ft, (takus storomis krės

tuose ir pradėti Antrąjį Pasaulinį kdr<. /

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(Tęsinys)

Visi tie Sovietų Sąjungos Lietuvos sutarties laužy. 
mai ir Lietuvos vyriausybės nedraugiški veiksmai So
vietų Sąjungos atžvilgiu įvyko nepaisant išimtinai pa
lankios ir aiškiai prolietuviškos Sovietų Sąjungos poli
tikos atžvilgiu Lietuvos, kuriai Sovietų Sąjunga, kaip 
yra žinoma, savo pačios iniciatyva perleido ^Vilniaus 
miestą ir sritį. Sovietų Sąjungos vyriausybė mano, kad 
panaši padėtis ilgiau negali trukti. Sovietų Sąjungos 
vyriausybė laiko būtinai reikalingu ir skubiu: lj kad 
vidaus reikalų ministras Skučas ir saugumo departa
mento viršininkai Povilaitis būtų atiduoti teismui, kaip 
tiesiog kalti' už’ provokacijos veiksmus prieš* Sovietų 

. - I F rl- A__ • J T

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME 
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 
rt a u jaučių mokslo žūuų populiarus perteikimas

4___________ JUNAb ADUMa\ lėlUS, M. D. _

Palyginti he reta odos liga 
yra psoriasis — ant paraudusios 
odos sidabriniai blizgančiomis 
pleišką hontis pasireiškianti. Jos 
eigoje gali gautis sąnario užde
gimas (psoriatic arthropathy) 
pašireiškiantis panašia eiga j 
virš minėto Reiterfo syndromo 
eiga. Keli šilitilkUs (pirštu) są
nariai staiga laivai sutinsta dėl 
miftštų Sąnario daliu uždegimo 
(synortlis). Dažnesnė tos ligos 
forma yra pavienis didžiųjų są
narių Uždegimas arba gali gau
tis vienodai stiprus tolimesnių 
pirštų sąnarių minkštų dalių Už
degimas (synovitis). Panašiai, 
kaip sustingstantis (ankylos
ing) stuburo artritas, čia

Klaūšimaš. Mielas daktare, 
patarkite kas darytumam) tėve
liui, 82 metų geram-žmogui. Jis 
serga minkštu (buVsaitis) su
tinimu ir skausmais kairio rak-

- s’-'* . Itikahlio gale ties krūtine ir kai
rio kelio tais negerumais dau
giau kaip melai įtekinsiančiais. 
Jis jau ima vaistus tiuo poda
gros i‘(goiil) daugiau i|kdip 20 
metų (Benemid tabletes), ima 
jas nuolat. Dabar kraujuje uric 
acid yra lik 4.6 mg.%. Kas to
liau jam daryti, kaip mes gali
me jam padėti. Ačiū iš anksto.

Atsakymas. Pūslėto pobūdžio 
sutinimas raktikauli — krū
tinkaulio susijuhginto srityje 82 
metų vyrui sukelia daugelį ga
limybių diagnozės atžvilgiu. O 
kai kartu <>ar kelio negerovė 
eina kartu — t’irtgnpžč U škėja 

netikroji pidugra (psvudo- 
gmtl) tą vyrų RaVkhm. lai vi
sai re podagra. Ji- nesukelia. 
skausmiugų sąi ,u ų;a Lukų ir 
tjep^fiėSfl šlapimu rft^šlicš apj- 
kdtOs. Tlnl'l heneiiiid (gefie- 
ricids vardas to vaisto yra pfo- 
benccld) lam vyrui visai nerei-} 
kalingas, nės ireveiklds, hiat, ne |

rio skausmas,- o kartais- ir skys
čio sąnaryje pagausėjimas. Iš- 
traukus sąuaritpo skysčio dalį 
ir jį ištyrus per mikroskopą ran 
darni apvirškintus calcium py
rophosphate kristalus. X-Ray 
nuotraukoje gydytojas randa 
sukalkėjtmą sąnarinhi kremz-

Agr. Adelė Duoblienė
SOJOS PYRAGAIČIAI

Orkaitė 3-25°F.
% puoduko sojos miltų (Soy 

Flour). % puoduko rupių kvie
tinių miltu (Whole Vreat flour), 

puoduko medaus, 3: kiauši
nio baltymai, 2 v. šaukštai saf- 
flb\vėr alyvos, puoduko pieį 
no (Evaporated milk), 1 v. 
šaukštas susmulkintos citrinos 
žievelės, % puoduko susmul
kintų juodų razinkų, l/> puo
duko susmulkintų (kapotų) va- 
lakinių riešutų.

Darbas. 1. Sojos ir kvietinius 
rupius miltus sumaišyti. 2. Ra- 
zinkas supiaustyti, riešutus su
kapoti, citrinos žievę sutarkuo
ti; 3. Medų; pieną ištrinti. Su
dėti pilant siaurą srovele alyva. 

*4. Į sumaišytus miltus dėti da
ilintis ištrintą skystąją masę su 
! išplaktais baltymais, razinko- 
njis, riešutais ir citrinos žievele, 
gęrai šaukštu išmaišyti. 5. Dėti • 
arbatiniu šaukšteliu į išteptą 
alyva blekutę ir kepti 20 min.

Kiekis: apie 3 tuzinai.

krypimas kartais rankose gau
nasi. Greičiau ar vėliau ta ligd 
ima reikštis visame kūne. Iš 
Lietuvos prašo vaistų nuo vilk
ligės. Vargšai jie ten stokoja 
kortisono, vieno pagrindinio šią 
ligą sukontroliuojančio vaisto.

Visada įtariama vilkligė tais 
atvejais, kai jauha moteriškė 
ims negaluoti nuolat ar su per
traukomis gaunamu artritu (ne 
isopėjąs artritas X-Ray nuo
traukoje). Diagnpzė tos ligos 
dar labiau ęąti. jtąi^ama, kiti to
kia moteriškė' ttjČH saldės spin
duliams jautrų ’ odos išbėrimą, 
pieuritiškūs škausmiK, ar 'žymų 
limfinių batikų padidėjimu pa
žastyse, pažandėse bei kitose yie 
tose. Tais atvejais daromi krau 
jo tyrimai laboratorijoje (anti
nuclear antibody susekimui ir 
vilkligės diagnozės patvirtini, 
mui). ■

I š v a d a. — Matom, kad žo
dis “artritis” vien, tik Vietą li
gos nurodo, o ne jos pobūdį. Nilo 
dabar būkime švifesfešhi ir ki 
tiems pasakykime, kad Vieh "Ar. 
tritis” dar. he viską pašakd: rei
kia žihbli, kokios rūšies hege-| 
rovė gula ant sąnario. Tik tada 
esti galima atsakanti, rhėdrcinai 
galifna pagalba. «?-•■

Pasiskaityti. Cohsultant, Sep
tember 19/7. .

mas. lacLa gaunasi* strėnų 
siausmai bei kaklo susirigiinas. 
matu panašius į jau aprašytus 
paKitimus: pirstų tolimesnių sų- 
Kitiiftūs: rankų bei kojų pirštų 
tolimesnių sųnarinių kaulų iš- 
opėjinias, net tų sąnarių suau
gimas (lusion). Odoje randami 
psoriasis ligos pasireiškimai pa
lengvina diagnoze tos ligos su
kertu nitrito. Kartais odoje la
bai nežymiai psoriasis liga pa
sireiškia, o kartais tie odos pa
sireiškimai atsiranda po jau ge
rai pasireiškusio psoriatinio ar
trito.

Kartais vienas sąnarys kojos 
ar rankos piršto labai (kaip deš
ra) sutinsta ir esti karštas. Ta
da sunku esti atskirti, ar toks 
sąnario susirgimas gavosi dėl 
Kraujo užkrėtimo —sepsis arlri- 
tis, ai* dėl podagros ligoje šla
pimo rūgšties kristalų atsiradi
mo sąnaryje (acute crystal ar
thritis). Kartais priseina su ada
ta ištraukti sąnarinio skysčio ir 
jį ištirti per mikroskopą.

Sąnario minkštų dalių 
uždegimas (synovitis)

Sąnarį išklojęs audinys vadi
namas synovia. Jos uždegimas 
dėl sąnary j e išsik ris taliza vimo 
podagrą sukeliančių šlapimo 
rūgšties kristalų (crystal induc
ed synovitis). Tada vienas są
narys (dažnai kojos didžiojo 
piršto) staiga sutinsta, paraus
ta ir skausmingas esti. Sutinti 
gali ne tik sąnario išklotas-— 
šjmoria, bet ir jo tepaline dė
žutė (burza), ar sausygslės ap
valkalas (tendon sheatlt). Daž
nai podagra suserga ir minėtą 
didžiojo kojos piršto sąnario ar
ini tą gauna pusamžio sulaukęs, 
nutukęs, pakeltą kraujospūdį 
turis vyrąs. Toks sąnario po
dagros sukeltas uždegimas labai 
gerai tvarkosi imant vaista co- 
luhicina.

Staigiai prasidėj usi podagros 
liga gali apimti kitas kūno da
lis .ir susirgdinti kelis sąnarius 
iŠ karto (polyartrctiiar). Pirmą 
kartą staiga sąnariams šioje li
goje stiširgtis nesimato X-Ray 
nuotraukoje būdingų tai ligai 
pakilimų (išopėjimų — ero- 
šlons). Cž tai pirmą kartą taip 
sąnariui susirgus ir gydytojui 
pirmą kartą tokį pacientą ma
tant, reikia įdurti SU adata į są
nario tuštumą ir ištraukti se
kreto, ir jafne nustatyti per mi
kroskopą kristalų rūšį. Daž
nai tokiais atvejais randami šla
itinio rūgšties kristalai — ura
tais vadinanti (uric acid crys
tals) . Jei jiacierrtas pasisako, 

[kati jis jau pirmiau esąs turė- 
rgi jęs panašius vieno sąnario slai-

Negalima sulaikyti kalkių at
sidėjimą į sąnarius žmogui šiu
žėjau!. Gydymas aštraus tokio 
sunegalavimo sąnaryje: jleicii- 

(mas corticosteroidinių esterų. 
i Iš kilų vaistų naudotini salicy- 
lalai (aspirinas), fenoprofen 
calciumas ir (atsargiai) indo- 

1 methaeinas. Žinoma, gydytojo 
! priežiūroje' toks gydymas turi 
i būti suteikiamas tam garbinga
jam pagyvenėliui.
Agr. Adelės Duoblienės sveiko 

maisto receptas

“Birželio 15 dieną, 9 valandą .ryto.Ųrfeys .- :įteikę:. 
Molotovui Lietuvos vyriausybės atsakymą,- kad <bovie*t 
tų Sąjungos vyriausybės iškėltos sąlygos yra'^rlinitoS^i11

Seimo narių nutarimas h

IŠRAŠAS®

. “Į i LAISVĘ’ljr?>V1940l 18. i

Buv. Liaudies Seimo narių, susirinkimo, įvykusio Kaųg£^ 
• - 1942

R E Z G E £• Ifrn-fife 
■ • - • ' • riiM

1942 m. rugpiūčio męn. 30 d. susirįnkę'^^^^^ ^^ie'l;'v 
buvę Lietuvos vyriausybės ir buy.’
viešai pareiškiame:. v ?

1. Smurtu sulaužydama duotus LieWvbl^eiptib’likail 
iškilmingus pasižadėjimus visokioms aplinkybėms gerbti į 
Lietuvos “suverenumą bei teritorinį integralpma ir. nelie- ? 
čiamybę (1926 m. sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir So
cialistinių Tarybų Respublikų Sąjungos, 2 stn)-, -1940 mi ‘ 
birželio mėn. 15 d. Sovietų Sąjungos Valdžia militariškai 
okupavo Lietuvą. . ’ " “ ’• >

Savita reninaūnė negerovė (gali gautis stuburu sunegalavi- 
y;a m .< ciuuje vauinaina Kei- 
icrio synd.Cixiu (ite.ters syu- 
Urume;. lai trejopai pasimš- 
kiunus reumatas: 1. staigus su
tinimas tolinnausm kūno sąna
rių: pirštų rankose ir kojose. 
Dažnai sutinimas esti labai di
delis, net į dešrą panašus (sau
sage). 2. Kartu su pirštų sąna
rių sutinimu gaunasi akies bal
tymų |kun jungty vos) sutini
mas (conjunctivitis). 3. šlapimo 
tako (uretros) uždegimas (ure- 
tnthis) lytiškai dar aktyviems 
vyrams. Priedui prie minėtų 
pakitimų gali atsirasti šioje reu
mato formoje dar sekantieji tre 
jopi negerumai gana ankstybo
je tos ligos eigoje: 1. būdingas 
išbėrimas odos (sukietėjimas 
odos — keratudermia biėnnorr- 
hagica); 2. apskritos formos 
varpos galo uždegimas (circi
nate balanitis); 3. paviršutinis 
neskausmingas liežuvio ir bur
nos vidaus greivinės išopėjimas. 
Atsiminlina, kad pavieniam pa
cientui ši liga gali pasireikšti 
ne minėtai trejopai, bet paski
rais minėtais reiškiniais, tais at
vejais vien sąnario uždegimas 
gali vyrauti (vien artritas reikš
tis). Jis dažnai pasireiškia pė-- 
dos užpakalinės dalies negero
mis (medicinoje vadinama chro 
nic hindfoot arthropathy); ši 
forma minėto reumatu reiškiasi 
ilgai užsitęsiančiu čiurnos ir ki
tų pėdos sąnarių (sub taler, mi'd- 
taler). minkštų dalių uždegimu 
sypoVitis vadinamu. Kartu es
ti kulnies kaulo apdangalo (p& 
riosleum) uždegimas (periosti
tis). X4Say nuotraukoje mato
ma dvejopa negerovė: 1. sąna
rio suardymas. -2. arti sąnario 
esančių kaulų apvalkalo užde
gimas (periostitis), šie ženklai 
gydytojui nuredo-, kad turima 
reikalas su minėta reumato for
ma (Reiter's syndrome).

Odos ligos psoriasis eigoje 
atsirandas artritas

gius paraudusius, skausmingus sąnarių iškrypimą. Tas toks iš
šutinamus -— įtarimas esant 
podagrinį artritą didėja. Tais 
atvejais jau ir X-Ray 'nuotrau
ka parodo išėdimus apvalius 
kauluose — dažniausiai nykščio 
šaknies srityje.

Kartais žmogus serga taria
mąja podagra (pseudogoutj. 
Ją sukelia ne uratai kaip tikrąją 
podagrą, bet kalcijaus (čalciūm 
pyrophospha te gout). T a liga 
dažniausiai apima; ketins. ir rie
šus. X-Ray nuošukoje .gydy-. 
tujas janda pažengusįrkremzlių 
šukalkėjinią (echondrocaĮčino- 
,sis). šitoks kremzlių' sukąlkėji- 
mas yra būdingas šiai. negero
vei, nors ir tada patartina tirti 
mikroskopiškai sąnariui skystį.

Septinis artritas
1

Kraujo užkrėtimas (sepsis) 
gali sukelti vieno sąnario staigų 
uždegimą (septic artritis). Vi
sada tokį uždegimą sąnaryje 
gydytojas įtaria, kai karščiuo
jas jaunas asmuo, turįs kitus 
ima skųstis staigiu uždekim! 
sąnario, jo tepalinės dėžutės 
(bursa) ar sausgyslės makšties 
(tendon sheat). Tada ištraukia
mas sąnario tuštumos skystis 
mikroskopiniam tyrimui ir kul 
tūrai. Ne retai taip susekama 
triperinio kraujo užkrėtimo kal
tininkai — triperį ir jo pasėko
je sąnario uždegimą sukelian
čios bakterijos — gonokokai. 
Tada gydymas esti tikras ir sėk
mingas (penicilinas dažnai gelb
sti pagyti, kitais—penicilinui at- 
sparionis bakterijoms esant — 
priseina gydyti tetracyklinu). 
X-Ray pradžioje lokio sąnario 
susirgimo gali nieko neparody
ti; tik po kelių savaičių ligos 
gali gydytojas pastebėti X-Ray 
nuotraukoje sąnarinio kaulo ap 
valkalo »(|>erios<as) uždegimą 
(criostilis).

Vilkligės sukeltos sąnarinčs 
negerovės

Moteriškas jaunam amžiuje 
kartais suserga vadinamąja vilk
lige. Tai rimta odos liga. Jos 
pažengusioje stadijoje gaunasi 
ant vririh o<ios, pūliai nosį ant 
žandų jieteliškės sparnų pavida
lo paraudimas. Vilkligė yru 
viena forma taip vadinamo jun
giamojo audinio ir kraujagyslių 
susirgimo (collagen-vascular di
sease). Vilkligė tik veide ryškiai 
pasirodo, o ji (msislėpusi gali 
būti visame kūne įskaitant ir są
narius. Sąnarių uždegimas rc- 
lai ka<la esti stiprus, už lai diag
nozavimas tokio artrito esti sun
kokas. Ima skaudėti rankų^ 
riešų, alkūnių ir kelių sąnariai. 
X-Ray parodo Hk vėlylxsnėje 
stadijoje be išopėjimų einantį!nuo los ligos naudojamas.

M. ŠILEIKIS
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$2.06

Susipažinimui su esama būkle 
inžin. A. Gustaitis buvo skiria
mas vis aukštesnėms pareigoms 
Karo Aviacijoje ir keliamas i 
aukštesnius laipsnius. Tuo būdu 
inžin. A. Gustaitis 3—4 metu lai 
kotarpyje asmeniškai gerai su
sipažino su esama būkle ir paty
rė kas taisytina ir ko labiausiai

Pas-mtu taupomi Jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su-, 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondus itamams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitom 
neša

Tenka pažymėti,
Kare Aviacija 
laikotarpy buvo 

į Baltijos Va'sty-

šių metų spalio 16 dieną A. A damas Inžinierijos leitenanto 
inž., gen. Antanas Gustaičio mi j laipsnį, 
nėjimo metu Chicagoję buvo pa 
sakvta tokia kalba:

NAUJIINOS, CHICAGO i, ILL,— Tuesday, October 25, 1977

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
SSekvfeois Metavis, kuriam-rūpi gimtinio krašto laisvė ir Ueta- 
gertūvli, privalo susipažinti su žemiau: 11 vardintomis knygomis, 
mmlnėtaa knygas galima užsisakyti Naujienose.

JvetM Kapvėlnstaa, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel- 
■enimą tremtiniu stovyk- 
šliais kaina 4 doL

Išeivio Dalia 
įimtj tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
asmens istorija. Knyga gausiai iliu-

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

minkšti viršeliai_____________________________ $2.50
2. J. Augustaičio V- VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psL, minkšti viršeliai------------------$1-50
3. Vincas žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai-------$2.00
4. Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS,

minkšti viršeliai, 52 psl._____________ —- ---------- Į1.00

toriaus Inžinieriaus Diplomą. 
Lietuvos Karo Aviacijoje jis bu
vo pageidaujamas ir laukiamas. 
Gręžęs iš Paryžiaus į .Lietuvą 
gavo majoro laipsnį Inžin. A. 
Gustaitis rado plačią veikimo 
dirvą savo mėgiamoje specialy
bėje.

Tuo metu Karo Aviacijai daug 
ko trūko: Av. Mokyklai — moko 
mųjų ir lavinimosi lėktuvu, es
kadrilėms — kovos lėktuvų, 
skraidančio personalo ir jam pa
rašiutų; o visai Karo Aviacijai 
.— susisiekimo priemonių, anga
rų lėktuvams, didesnio bei ge
riau sutvarkyto aerodromo ir 
bendrai tinkamesnės organizaci-

jausmo pildomiems kūriniams.
Scenoje, įvairių, šviesų pro

žektorių apšviesta, dainininkės 
i ir kū-

. Ir'štai sekmadienį, spalio 16 
dĮ, ant .rytojaus po Aušros Var
tų choro koncerto, įvyko estra
dinės dainininkės
Violetos Rakauskaitės koncertas 
. ‘ Skelbirųų straipsniuose apie 
ją parašyta, kad. ji dainavimo 
ntokslųs;,ir ^estradinės daininin
kės kėlią pradėjo. okupuotoje 
Lietuvoje. Prieš kelius metus 
persikėlusi gyventi į.'Vakarų Vo
kietiją,- . gastroliuoja. ; uropos 
miestuose j Amerikoje firKaną- 
dbje..'.'/-- ,.

. Violeta . Rakauskaitė pas mus 
koncertuodama, užsirekomenr

mostai (tik tas mikrofonas, ne

Mes lietuviai, turime gražų 
paprotį prisiminti ir pagerbti 
žymesnius tautai nusipelniusius 
asmenis. 1975 mes Spalio 16 su
sirinkome paminėti ir pagerbti 
gen. inžin. Antaną Gustaitį, 
lėktuvų konstruktorių.

Antanas Gustaitis buvo gi
męs 1898 mt. kovo 27 d. Obelių 
kaime, Mariampolės apskrity. 
1919 mt. kovo 15 d. jis stojo sa
vanoriu į besikuriančią Lietuvos 
Kariuomenę ir buvo paskirtas į 
Karo Aviacijos Mokyklą, kurią 
.baigė tais pačiais metais, gau-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO 
LIETUVIŠKA JĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais apraše Pamarį xnus 
pyventoĮus ir gamtą. 1,200 Hetuviškę vietovardžty sąrašas. Knypot 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui pasta reikia pridėti dar 50 tentu.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL, Chicago, Ilk 60608

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO 

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS, 
Dr. A. J. Guis»n — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, lipančius’1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas tr susi- 
________rūpinlma. ________ __ . — $8.06 
Or. a.‘j. Gutsen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata tr grožis.

Kietais virbeliais, vietoje $4.00 dabar tik __________
Minkštais viršeliais tik ________________ _ ____....

Dr. A. J. Gussan — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Dabar tik -----------------

Panaudojami balsiniai efek
tai išreikšti paukščių čiubėsį, 
vėjo sūkurius, lapų šlamesį, žir
gelio juodbėrėlio žvengimą, ar
ba mormorando niūniuojant 
reiškiant liūdesį, bei motinos 
švelnią lopšinę.

Neužteko Violeta'- vien tik iš
simokslinimo, (daug kas mo
kosi) reikėjo būti dar ir Dievo 
apdovanotai talentu užgims
tant, kad galėtų būti taip visa
pusiškai žavinga dainininkė.

Akompanimentu buvo mag
netofoniniai įrašai lengvosios 
muzikos orkestro “Trimito”, su 
kuriuo dainininkė dainuodavo 
okupuotoje Lietuvoje. Visą tą 
aparatūrą sėkmingai (gal vie
tomis stiprokai) valdė mūsų 
ansamblio “Gintaro” vadovas 
Zigmas Lapinas.

Buvo padainuota 17 dainų 
okupuotos Lietuvos kompozito
rių. Kiekvieną iš jų, Violeta su
pažindino su jų kūryba.

Vokiški kompozitoriai buvo 
tik L Offenbachas, Barkarolė ir 
bisui- buvo padainuota irgi vo
kiečių kalboje efektingas Ale
liuja. ' '

.Violeta Rakauskaitė pas mus 
turėjo labai, didelį pasisekimą. 
Pilniausia žalė, net stovinčių, 
kėlė triukšmingas ovacijas, il
gai reikalaudami dainuoti dar 
daugiau. Ji ir Zigmas Lapinas 
buvo apdovanoti, raudonomis 
rožėmis. Koncerto vadovė Ra
sa/.Lukoševičių tė pareiškė vil- 
dįj' kad mes ir vėl kada nors 
‘girdėsime Violetą Montrealyje. 1914 m t. gegužės mėn. pulk. 

inžin.?"A. Gustaitis buvo paskir- 
• • X » ’ , ; ,

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigt* 1923 metate. TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

1937 mt. lapkričio 23 d. pulk.- 
inžin. A. Gustaitis buvo pakel
tas i Brigados Generolo laipsnį..

Tarnaudamas Karo Aviacijoje 
Gen. Inžin. A. Gustaitis buvo 
Lietuvos Vyriausybės apdovano
tas sekančiais pažymėjimais-or- 
dinais;

Nepriklausomybės 10-čio me- 
daliumi; Vyčio Kryžiaus Ordi
nu; Kun. Vytauto Didžiojo 3-čio 
laipsnio ordinu; kun. Gedimino 
3-čio laipsnio ordinu ir Plieno 
Sparnų garbės ženklu.

Be paminėtų savų pažymėji
mų jis buvo apdovanotas sekan
čiais užsienio valstybių ordinais: 
2-m skirtingais Italios karaliaus 
ordinais; šveidijos Karaliaus 
Vazos 2-os klasės ordinu; Čekų 
Baltojo Liūto 4-to laipsnio ordi
nu; Prancūzų Respublikos Gar-

$2.06 
Galim* taip pat užri&akytl paltu, tHlunfut čalcĮ arba money orderi, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c, persiuntimo Illaldomx.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 10608

i / Aušros Vartų parapijos/choro koncertas
S’ (Tęsinys)
-t L- .

•9- Sakau — “Valio tau. Gedimi- j doja moderniškųjų šokių grakš- 
nai, Ui tik prikalbink daugiau ėUis judėsius, plastiški ir rankų 

draugų ateiti j chorą”. *i • - -
* Kažin ar jau taip po dviejų duoda joms pilnos laisvės) 
jpetų, vyresnieji choristai ir ne-! Bet už visą tą kūno techni

tis nenorėjo.
Be to, kas paminėta, negalima 

pamiršti 1934 m t. suorgjm zuo- 
A. Gustaitis visą at- to ir paties inžin. A. Gustaičio 
laiką nuo tarnybos pa- vadovauto 3-jų lėktuvų /.NBO-4 
kirdavo kenstravimui skridimo per Euiopos sostines 

tipų savai Karo 10,0L0 klm. maršrutu: Kaunas- 
Stokhclmas-Kopenh ga - Ams- 
terd mas - Viena-Praha-Buda- . 
pešt s - Buka estas - Eijevas- 
Ma kva-Kaunas.

fis skridimas buvo suorgani 
zuctas tikslu išgarsinti savos 
konstrukcijos, savos gamybos 
lėktuvus, lakūnų pasiruošimą 

Karo Aviaciją, i tolimiems slidiniams ir išgarsin
1 ti Lietuvos vardą Europoje. Skri 
dimas buvo įvykdytas be jokių 
nelaimių ir punktualiai numaty

tas Karo Aviacijos viršininku lių 1: kūnams inžin. A. GustaF 
ir tose pareigose išbuvo iki pa- 
liuosavimo iš kariuomenės, 1941 
metų pradžios.

Inžin. 
liekamą 
relgų 
naujų lėktuvų 
aviacijai, esamų dibtuvių pra
plėtimu ir bendrai Karo Aviaci 
jos didinimu bei tobulinimu, kaip 
ginklo rūšies, 
kad I.'etuvos 
1937—40 metų 
stipriausia 3-jų 
bių tarpe. 

B Padidėjusią
saugumo sumetimais ir dėl vie
tos stokos Kauno aerodrome, te
ko dalinai iškelti kitur: į Šiau- 
liūs ir Panevėžį. Be aukščiau tu laidu 
paminėtų pareigų bei rūpesčių 
Inžin. A. Gustaitis garsino avia 
cijos įdėją Lietuvos visuomenė- 

■ je. Jis suorganizavo Aero Klubą, 
davė pradžią šaulių aviacijai ir 
skatino ruošti Aviacijos skraidy
mus Lietuvos provincijoje.

Inžin. A. Gustaitis sukonstra
vo ir avose dirbtuvėse pastatė 
8 lėktuvų tipus: ANBO-1 spor
tinis ; ANBO 2,5, 6 ir 51 — mo
komieji bei lavinimosi; ANBO 4 
ir 41 kovos ir ANBO 8—lengvas 
bombonešis (statybai neleistas). 
Motorai visiems lėktuvams bu
vo perkami užsienyje, nes savo
se dirbtuvėse motorus gaminti 
nebuvo galimybės dėl vietos, 
Įrengimų ir tinkamos medžiagos 
nebuvimo.

Visus naujai sukonstruotus 
lėktuvus išbandydavo ore patsai 
Inžin. A. Gustaitis. Lėktuvų ban • j or<jinu ir Latvių T 
dymo piloto Karo Aviacijoj nebu j 
vo, o pavesti bandymų eskadri- į (Nukelta į 5 psL)

1920 mt. balandžio mėn. jis 
buvo paskirtas į I-ą Oro Eskad
rilę mokinio lakūno pareigoms. 
Tais plačiais metais dalyvavo 
kovose su lenkais. Lakūno — 
piloto apmokymą jis baigė 1922 
mt. ir gavo Karo lakūno vardą.

1923 mt. vasario men. karo 
lakūnas leitenantas A. Gustaitis 
buvo praskirtas Mokomos Eska
drinės vadu ir Av. Karininkų 
kursų lektorium. Būdamas stip>- 
riu matematiku jis sumanė, at
liekamu nuo tarnybos metu, su
konstruoti ir savo lėšomis pas
tatyti mažą spx>rtinį lėktuvą ir 
1925 mt. A. ’ Gustaitis išbandė 
ore savo konstrukcijos lėktuvė
lį pavadindamas jį ANBO-as.

Kariuomenės. Vadovybė paste 
A. Gustaičio ^gabu

mus, 'nusprendė jį prasiusti i 
Paryžiaus Aukštąją Aeronauti
kos Mokyklą—Ecole Suprerieure 
Aeronautique de Coristruktion^ 
Mechanique. a.._: N xi . . '?

Per dvejus su puse metų leit. 
A. Gustaitis sėkmingai baigė: 
šią mokyklą ir liepos mėn.’ 1'928. 

Elzbieta Kardelienė mt. gavo Aeronautikos konstru-

dttent Lietuvą, bėrimą nuo bolševikų ir 
taM Vokietijoje. 273 jmL, kietais drobės

Jvetta Keptfhnkas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai 
rm natūrali' ankstesniųjų aisir 
Kuriančio Ir patvariai įsikūrusi 
Mkuota. 386 pri. Kaina 7 doL

enCAtMFHM JtPUDtlAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* L1ETUVO*. 
Ąątec* buvo VDnlūje, Trakuoae. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Kteipėdaje tr Palangoje. Vaisaus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kąlbas pnttjo ir ka jai žmonis pasakė. 95 psL $160. Yra taip pat 
U»wda i aaffa kalba.

M. Zattenka SATYRINĖS NOV ALĖS. Genialaus rusų rašytojo 
M satyriniu novelių. 1M pusk, kaina SI
J D, KureMe, KfLIONĖ | ANAPUS GtLEŽINĖS UŽDANGOS. Ao 

tariaus pertabviffia neapgauna Intuateto Ir afitpropo propaganda bei 
AM knygos peratytos lengvu, grasu stiliumi.

PrėČ P, Priarklh, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BtUOŽAI- 17» P«L dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą. 
KadnaU ■»*
y VlSSM žamaNte. LIUBLINO UN UOS SUKAKTUS PARAiTBJL 
M pel Kaina >U0.

* (to tr kM leidiniai jrra gaunani

-t MAUJIKMOBC 1738 Be. HALSTBD ST, CNKAOO, ILL. 4NM 

dPrita wleedtaaafo arba eBaatant pelta Ir prMedaet 
Seki av ptamaa pariaMt.

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima-gauti knygą rinkoje-

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ ' į
Alekso Abrose myga aprašanti paskutirdą 80 (1869-1958) metą j 

Chlcagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina i 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. • - |

Knygoje aprašyta pirmas Čhicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos ‘ 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpas :draugiją statytos oat • 
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių .viso; buvo 121, 41 teatro draugiją, 
pasaulietiški chorai, 9 bažnyttatai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai kataKSškų, socailistimų, laisvanramškų^ ir - 
kitų organizacijų atlikti darbai^ įsteigtos, mokyklos, skaityklos.^4^^ 
kai ir. kt /.... _■ ; , ,--t . -i;! I

Norintieji ii a knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi , . , ' . ’ ’ ' ;

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS J 

> vardu ir pasiųsti: .J,
1739 So. Halstad St, Chicago, BL 60608 • . >..I;

Tik nemokėjo tinkamai da: 
nininkės pagerbti jaunuolės, ir į bėjusi liet 
jaunuoliai sėdėdami pirmose 
eilėse ir leisdami cigarešių dū
mus scenon, nors ir buvo pakar
totinai prašomi nerūkyti.

ši idomu koncertą suruošė Pa 
šaulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos Montrealio skyrius.

niiedas Gediminas. j zikaluinas, didelis, labai gražaus
44 Štai pasibaigus koncertui, tembro, aksominio atspalvio, ge- 
Keblio buvo pristatyti ir apdova- rai išlavintas mecosopranas, la- 
noti gėlėmis choristai jubilia-įbai gera dikcija ir labai daug 
tąi išdainavę ištisus 25 metus 
2 Zjna Uęfemienė, Stasė Alji 
Šauskiėnė. Irę na Vazalinskienė
■ĮVlbinųs Urbonas ir Albertas Ru- dainų interpretacija balsu 
Šinas. Dar ilgai tiems jubilia-|n<j judėsiais labai įdomi ir įvai 
tams ir kitiems ‘ prilyrusiems 
choristams tėkš nešti ant savo 
pečių Visą didelį, bažnytinį ir 
kohcerfiių repertuarą, kol iš
moks ir-prisitaikins prie chori
nio dainavimo visi jaunieji, tik 
šį rudenį-atėję į chorą dainuoti.

Labai apgailėtiną, kad žmonių 
b'uyo nedaug. • Parduota tik šįm 
tas-bilietų; O tuo tarpų rytojaus 
vakarą, , į', estradinės muzikos 
koncertą; .per tokį pat nenu-: 
maldomą . visos, dienos lietų, su- 
pįąųkė, ..suvažiavo net 300 susi- 
donjėjusių ■ lengvosios muzikos 
koncertu. ‘ -
r. Girdėjaių kaip choristai kal
bėjo, į<ad . paskelbs parapijie
čiams streiką, — visą mėnesį 
negiedodami bažnyčioje per pa- 
nteldąs. . Tikrai skaudu ir grau-

B

___________ _ . _ _ _ 
knygų rinkoje

POLITIKA
M^o Midwteko kiijfg& Hpie Ainerikos lietuvių, pastan- 

102 psl. Kaina $1.50.

arba Money Orderis 
buji.lteifestea tokiu adresų:

l E N O S,

buvo 121, 41 teatro draugiją, 48

B7' ': ? " 4 į <• H 4 H ■i

r ? -
if >4 i Į

^5^81

-j.
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Amerikos lietuviai nemėgsta prievartos
Daugelis manė, kad gerai organizuota apdairių pro

pagandistų grupelė pajėgs Amerikos lietuviams primes
ti savo valią ir diktuoti savo politiką. Pradžioj ta grupe
lė atidžiai sekė Amerikos lietuvių visuomenini gyvenimą, 
pastebėjo stipresnes ir silpnesnes jo vietas, i kelias or- 
ganizadijas Įsibrovė ir ryžosi viską perimti. Seni Ame
rikos lietuviai veržliems žmonėms nesipriešino. Kartas 
nuo karto jie paklausdavo vieną kitą klausimą; kuris su
judindavo jų vedamos politikos pagrindus, bet nebandė 
pastoti jiems kelio. Amerikos lietuviai leisdavo visiems 
pasisakyti ir savo mintis laisvai išdėstyti. Laisva kriti
ka buvo pats stiprausias Amerikos lietuvių ginklas. Jie 
mėgdavo ne tik Įvairius klausimus viešai panagrinėti, 
surasti naujų pasiūlymų silpnas vietas, o vėliau žengti 
pirmyn kitą žingsnį.

Politiniu atžvilgiu Amerikos lietuviai turėjo tokias 
pačias grupes, kokios buvo ir Lietuvoje. Tos grupės jau 
buvo caro laikais, jos dar labiau sustiprėjo nepriklauso
mos Lietuvos laikais. Skirtumas tarp vienų ir antrų bu
vo mažas. Amerikoje grupės nevengė kritikos, jos nebi
jojo. Tuo tarpu nepriklausomoje Lietuvoje jos-kritikos 
vengė. Naujienos visą laiką leisdavo politiniams savo 
priešams pagrindines mintis išdėstyti, o vėliau redakto
rius ar kuris redakcijos narys nurodydavo silpnasjpasiū- 
lymo vietas ir padėdavo klausimą išspręsti. Dr. Grigai
tis ne vieną kartą, yra dėstęs pagrindines socializmo min
tis parapijos salėse, o katalikų veikėjai ne vieną kartą 
yra rašę Naujienose.

Dabar laikai kiek pasikeitė. Dabar nauji politikai 
bando prmesti Amerikos lietuviams savo nuomonę, ne
kreipdami dėmesio, ar jų minimi faktai yra tikri, ar ne
atitinka tikrovei. Svarbiausia, kad neleidžia net padaly
ti patikslinimų, atitaisyti žinių apie netikslius faktus. Da
bar redaktoriai brauko straipsnius, išmeta jiems nepa
geidaujamus paragrafus, visai nepasiklausę autorių. Jie 
įsivaizduoja, kad straipsnį jiems pasiuntusieji asmenys 
visai nekreipia dėmesio Į tai, kas parašyta, bet svarbu,, 
kad būtų straipsnis atspausdintas. Jie Įsivaizduoja, kad 
rašantieji visuomeninėmis temomis nori tiktai jų laik
raštyje pasirodyti, bet neturi nieko svarbesnio pa
sakyti. .... ,

Panašiai elgiasi ne tik su paskirais asmenimis, bet voti ir baigti ardomąjį darbą.

ir su organizacijomis. Jeigu organzaeija ką nutaria, o 
tas nutarimas redaktoriui nepatinka, tai jis to nutarimo 
nespausdina, dėl jo nepasisakys, bet visiškai jį ignoruos. 
Bet ignoravimas klausimo neišsprendžia. Problema lie
ka ta pati. Ją galima išspręsti tiktai visapusiškai ją iš
aiškinus. Kartais ir išsiaiškinus jos dar negalima apsprę
sti. Pasitaiko keli nesuprantami klausimo' aspektai, ku
rie kliudo. Klausimo nuodugniai neišaiškinus, pirmyn 
nežingsniuosi.. Naujienos niekad taip nesielgė. Jos leis
davo net ir savo priešams pasisakyti, o vėliau nurodyda
vo silptias užimamos pozicijos vietas. Dažniausiai užtek
davo tokių nurodymų, bet kartais reikdavo klausimą gi
liau panagrinėti. — .

Naujai atsiradusiems politikams atėjo mintis vi
sus lietuvius skaityti Bendruomenės-nariais. Bet tuojau 
paaiškėjo, kad vis dėlto reikalinga šiokia tokia organi
zacija. Jiegu Bendruomenė nebus organizacija, ta ji ne
galės veikti, negalės kalbėti visų Amerikos lietuvių var
dų. Jieins buvo aiškinta, kad Amerikoje jau yra sudary
ta lietuvių bendruomenė. Ji čia nebūto pasodinta iš vir
šaus, bet išaugo natūraliai, iš Amerikos lietuvių gyveni
mo. Lietuvai patekus didelėn nelaimėn, Amerikos lietu
viai susiorganizavo į. Amerikos Lietūvių Tarybą ir veikė 
organizuotų lietuvių vardu. Tai bendruomenei priklau
sė pačios didžiosios Amerikos lietuvių ftatėroalės orga
nizacijos ir visos partinės grupės. Laikui Segant prie jos 
prisidėjo ir profesinės organizacijos. Katalikai įjungė į 
ALTĄ visas savo organizacijas, socialistai ir liberalai į- 
traukė savas, o tautininkai atvedė savąsias.

Jeigu nauji politikai būtų stengęsi, padėję toleran-l 
ciją veiklos pagrindan, sutraukti Į vieną or 
visus lietuvius, tai jie gal būtų ir pasiekę- savo tikslo. Į kete? ir paprašė jam suteikti’ pri!na 
Bet jie, organizuodami visus,- pajuto netūrį-.patikimo liū-į pažinimą, 
dijimo visų vardu kalbėti. Jie buvo tokia pati politinė 
grupelė, kuri stengėsi patraukti lietuvius savo pusėn. 
Jeigu jie būtų įrodę savo pranašumą, tai lietuviai būtų 
ranka numoję ir jų paklusę, bet jie darbais pasigirti ne
mokėjo. 0 kai jie pradėjo kritikuoti kitas politines gru
pes ir “įrodinėdami”, kad tiktai jie vieni geri, o kitos' 
grupės jau yra atgyvenusios savo amžių, ,tai kilo kon
fliktas. Vietoje visus apjungti, n'auji politikai buvo pri
versti susirūpinti, kad jie truks laikys išsilaikytų tos 
bendruomenės vadovybėje. Jeigu jie būtų kokiu nors bū-

Grupė Lietuvos lakūnu prie "An said o" lėktuvo

’ Vytautas Čekanauskas pripažintas-Lietu-iJoeX 
vos Generaliniu Garbės Konsulu Los Ange-jS^^

( lės, Kalifornijoje sritis- Jos išskirtinis bruožas yra’ 
tas, kad VI—VII a. įsigali miru
siųjų deginimo paprotys. Sude- 

Valstybės Departamentas 1977 i gbiti mirusieji laidojami ne su- 
m. spalio 6 d. raštu atsakė Lie- piltuose pilkapiuose, bet iškas- 
tuvos atstovui, kad p. Vytautui tose duobėse. Mirusiems į ka- 
čekanauskūi yra suteiktas pri- ”
pažinimas Lietuvos Generaliniu | ginklų, Įrankių;-ir papuošalų. % 
Garbės Konsulu Los Angeles i — XIII a., laidotų vyrų La
ir kartu atsiuntė atitinkamą pa 'puošė randamas užkastas žirgas.

"ganizaciją i neraliniu Garbės' Konsulu Los An j žymėjimą, liečiantį p. V. Čeka- 
LVO tikslo. Ikeles-ir nanrašė iam suteikti’nri nausko konsularinį statutą.

‘1988.X.20 d.

I

Dr. Bačkis atsiuntė Naujienoms 
tokį raštą:

Lietuvos atstovas, dr. S. A. 
Bačkis, 1977 m. rugpiūčio 26 d. 
raštu pranešė Valstybės Sekre
toriui, kad p. Vytautas čekanaus

ADOLFAS TA'UTAVfclUS . . ’ . L

LIETUVĘ! TAUTOS PROTĖVIAI
(Tęsinys) - ■

Lietuviai vų, Degučių, Antalieptės apylin
-k •GS ■ Archeologiniu paminklu tyri-1 ’■ . .. v ;

parodė,' kad IV-VI a. .»* T""?..
■ v x inuo senovės save vadino netu-*i rytus nuo šventosios ir Neinu-} . . ..., , . ’ . r ' , r. , ’ — I viais, taip juos vadino ir karfn^-

du nuo vadovavybes nustumti bekovodami dėl vadovybės,- 5nf . s^form"T?a ' nai — Rusios valdovai; Polocko
- - stambi sfihs/kunos VI—XII a..į. '.. . . . . . . . , J ir Volynės kunigaikščiai, susi-jie suskaldė dar nesuorganizūotą bendruomenę.

Ją taip suskaldė, kad" patys apie tai ir kalbėti neno- gindavo if laidodavo iš smėlio 
ri. Nenori todėl,-kad nėra pagrindo tokiam darbui. Jei- i supiltuose pilkapiuose.^ Sudegin- 
gu organizacijos tikslas buvo- apjungti visus' Amerikos, 
o vėliau ir laisvojo pasaulio lietuvius, tai negalima jų at? 
skelti. Negalima išmesti ištisų apylinkių. Tokiam žilis-’ kartais ir kalavijai. Buvo" čia 
j ---* * 7 • - -- r- • . < f - .1--—_v.
kalbėti, nes nežinos ką pasakyti, kad juos paklaus,- kodėl | J? sudegintus ar ^^U^^VtiWu ū'^ėfftūfSęš 

gintus žirgus, kūne dažnai pa-' 
. . /(laidojami askirame' pilkapyje,

sunkiai dirbo toms apylinkėms suorganizuoti,' o Čia nei žirgai buvo laidojami su labai 
iš šio, nei iš to, net apklausinėjimo nepfavedus, pirminin- kukliomis, paprastomis kamano 

’ mis Pilkapiuose randami vyrų
T. , , . . .. . ., .. Į ir moterų papuošalai negausūs,

•grakštūs, paprasti- Dažniausiai 
jie žalvariniai, labai retai sida
briniai.

Tokie pilkapiai paplitę plote, 
kurio.riba vakaruose yra šven
toji ir Nemuno vidurupis; pie 
tuose jie randami dar Merkio 
ir Gaujbs aukštupio baseinuose, 

(rytuose — vakariniame Baltam 
(sijos pakraštyje iki Smurgainių 
t Svyrių ežero ir Pastovių, o šiau 
f ėję siekia Drūkšių ežerą, Smal

susi- 
dūrdavę su šios srities gyvento
jais. Kalbininkai (K. Kuzavinis) 
mano, • kad lietuvių-: m, Lietuvos 
pavadinimas bus* kHęs-iš .Lietau- 
kos upelio (derihidjo Sleriės'in
tako netoli Gelvonų) vardo. Kai 

...... t ... i k . , ... ..u . .i * - - - • ■- • • • • binihkb j. OtiSembšk'id nuomonė,niui jokio pateisinimo nebuvo ir nėra, toael jie ir nenori-paprotys su minusiais vyrais lai sužavintas upelio

vadintis Lietuva' ir Lietava.
Taigi iš pradžių Lietuva buvo 

vadinama tik lietuvių genties 
gyvenama sritis. Vėliau šiuo var
du imta vadinti ir prie jos prisi
jungusių giminingų genčių teri 
tori ja, o lietuviais — visus lie^ 
tuviškai šnekančius.

Įdomu,, kad šios ^kultūrinės 
srites susiformavimo, išsisky
rimo laikas yra V—VI a. ir be
veik sutampa su kalbininkų nūs 
tatyta lietuvių - kalbos nuo lat
vių atsistkyrimo data— VI—

jie iš Bendruomenės išmetė kelias apylinkes. Žmonės

kas apylinkes išmetė.

Jie bandė prievarta primesti Amerikos lietuviams 
jų pačių valdomą ir kontroliuojamą Bendruomenę, bet 
bet jiems nepasisekė, šiandien' jau žino visų- Amerikos 
lietuvių į savo organizaciją nesutrauks. Jie bandė išar
dyti ALTą, bet šiandien kiekvienam aišku, kad tokiš da
lyko jie nepadarys. Amerikos lietuviai nemėgsta prie
vartos. liekas iš viršaus savo valios jiems iki šiol meto 
neprimetė ir vargu ar galės primesti.

Šiuo klausimu nauji politikai turėtų rimtai pagal-

gyventojai savo mirusiuosius dė

tiems mirusiesiems Į kapus bu
vo dedami dailiai, padaryti gele
žiniai kirviai, ietys, b nuo" IX a.

Kur gyveno aukštaičiai

piltuose pilkapiuose, bet iškas-

pus dedama palyginti nedaug

Dažnai žirgai laidojami atskirai 
nuo mirusiojo, bet* aptinkami pa 
daidoti ir kartu su- mirušiuojū: 
duobės dugne užkasamas nede
gintai argas, 6 viršum jot supi
lami sudeginti mirusiojo palai
kai. Žirgai laidojami ne tik su 
puošniomis (žalvafiū, alavu aij 
sidabiii apkmištyto'niis'j kairiano

su-įvairiais-papuošalais, žirgams 
ant kaklo iizmauHarhi anfkak- 
liaij į karčiui ^isanįbg- juostos; 
sidabruotos žalvario^įvijos’, gin
taro karoliai irt. f..ArcŽėdiogai 
kėliuose kapinynuose yra jau iš- ; 
tyi^ aįĮe 1600 tokių žirgų palai 
ddjžhąĮ AnSSšfėšni arch^iid'gg 
kas'iriėti kapdi yra Veršvuose" (da' 
bar Kauno, miesto ribose), Ktf-

netoli' ^S^įLiSiiį, Ri- . 
prie Ramygalos, Ktf 

ritafčjė itetofi' Č&falfiisV

Vincur ir kr. . ..
Paprotys mirusius deginti ir 

laidoti su žirgais, mažas papuo-.

— XII a.- ič£piidsė' rStfė, Kad šios 
srities gyventoju aukštaičių kul 
tūra Ir papročiai turėjo daug', 
bendra, šu jų rytiniais kaimynais 
lietuviais,- o taip pat iš dalies 
ir su pietvakariuose gyvenusiais 
nadruviais. J

- (Bus daugiau)

• Islandija $fa žVejų kraštas; 
žuvys Sudafcr 80 ^rščr Išlditdf- . 
jos eksporto. - • .

A. ČECHOVAS
Iš rusų kalbos vertė Jonas Valaitis

; GIMTAME WIPE
(Tęsinys;

Kai kalbėjo apie literatūrą arba sprendė kūrį rtors 
apstraktini klausimą, lai iš Neštapovo veido IraVo 
matyti, kad tatai jo nei kiek neinteresuoja ir seniai, 
labai seniai nieko neskaitė ir skaityti nenori. Jis rim
tas be išraiškos, tarsi blogai nutapytas paveikslas, 
nuolatos su balta liemene, kaip anksčiau vis tylėjo if 
būvo nesuprantamas; bet damos ir panelės rasdavo 
jį įdomų, džiūgavo dėl jo manierų ir pavydėjo Viė- 
rai, kuri jam, matyt, laitai patiko. Ir Vera kiėkVie-| 
ną kartą išvykdavo iš svečių su apmaudu ir pasižadė
davo sėdėti namie; bet praeidavo diena, stodavo va-, 
karas, ir ji Vėl skubėjo į fabriką, ir buvot beveik Vis*ą 
žiemą. ,

Ji išsirašydavo knygų ir žurnalų ir skaitė savo 
kambaryje. Ir naktimis skaitė, gulėdama lovoje. Kai1 
laikrodis koridoriuje mušdavo dvi arba tris ir kai 
jau dėl skaitymo pradėdavo skaudėti smilkiniai, ji 
sėsdavosi lovoje ir mąstė. Ką daryti? Kur dingti? 
Prakeiktas, įkyrusis klausimas, į kurį seniai jau pa
ruošta daug atsakymų, ir iš ėmės nėra nei vieno.

(/, ‘ tatai turėtų būti kilnu, šventa, pavaizdu 
tarnauti .Rudžiai, lengvinti jos kančias, šviesti 

ją. Bet ji. Viera, nežino liaudies. Ir kaip prie jos pri
eiti? Ji jai svetir. a, neįdomi, jinai nepakenčia sun
kaus trobų kvapo, smulkių keiksmų, nepraustų vai

kų, bobų šneką apie ligas. Eiti per pusnynus, šalti, 
paskui sėdėti fėartkioj troboj, mokyti vaikus, kurių 
nemyli, — ne, gėriari numirti. Ir mokyti kaimiečių 
vaikus tuontel kai tetą Daša gauna pajaimas iš smuk
lių, skiria baudas katimtečhttnš, — kuri tatai būtų ko
medija! Kiėk kalbą apiė mbfcyklas, kainių knVgj- 
nnS, apie ap1«hriai visuotinį švietimą^ bet juk jeigu 
visi šie pažįstamieji fabrikantai, dainos
nėveidma'niaufą, O iš tikrąją tikėtų, kad švietimo 
reikia, tdi jie' mokytofawts ftem-okėlų po 15 rublių mė
nesiui, kaip da^r ir rfeftiarifltą juos badu. Ir moky
klos ii kalfrtfc apie rre'rtiokšyhę — tatai' tiktai tam, 
kad mitiMtiu sąžinę, nes gėda ttfrėli penkis ar dešim
tį tuksiančią dešimtiTrią žėrtfės ir būti abejingu liau
džiai. Štai damos apie ^ieštapvVą kalba, kad
jis geras, įkūrė prie fabriko mokyklą. Taip, mokyklą 
jis pastatė iš senų fabriko akmenų, nž rublių aštuo
nis šimtus, ir “ilgiausių metą” jam gfedojo mokyk
los šventinimo mels, o štai, deja, savtr pajaus neati
duoda ir, deja, jam į galvą rfčateina, kad kaimiečiai 
toki pat žmonės, kaip ir jis, ir kad j«<A taip pat rei
kia mokslini universitetuose, o ne tiktai šiose fabri
kų vargo mokyklose.

Ir Viera jadčia pyktį sau ir visiems. Ji vėla ima 
knygą ir nori skaityti, bet kiek palaukusi vėl atsisė
da ir mąsto. Patapti gydytoja? Bet dėl to reikia lai
kyti lotynų kalbos egžaming, ir prie Šio dar nenuga
limas josios lavonų ir ligonių biaufėjimasis. Gera 
būtų tapti mechaniku, teisėju. laivo kapitonu, moks
lininku, veikti kažką lokio, kam būtą panaudotos 
visos fizinėj ir dvasinės jėgos, it dėl to nusialsinti

ir po šio kietai naktį miegoti; visą savo gyvenimą 
panaudoti taip, kad taptum įdomiu žmogum, kad 
patiktum įdomiems žmonėms, kad mylėtum tikrą 
nubsavą šeimą . . . Bet ką daryti? Kuo pradėti?

Kažkaip vieną gavėnios sekmadienį teta anksti 
rytą įėjo pas ją, kad paimtų skėtį. Viera sėdėjo lo
voje, suėmusi galvą rankomis, ir mąstė.

— Kad tu, brangute, į cerkvę nuvažiuotum, — 
pasakė teta, — o tai pagalvos, kad tu netikinti..

Viera nieko neatsakė.
*— Aš matau, kad tu nuobodžiauji, vargšele, — psP 

sake teta, atsiklapdama prie lovos; ji Vjerą dievi
no.:.— 'Prisipažink: nuobodžiauji?

— Labai.
B—Gražuole, mano karaliene, aš tavo klushrii ver

gė, aš geidžiu tau tiktai gero ir laimės . . . Pašakyk, 
kodėl tu nenori tekėti už Neštapovo? Kurio gi dar tau 
rėMda, v^rikeli? tžuvartok, rfrieloji atrinkinjėtj taip 
negaliiria, mes fic kunigaikščiai . . . Laikas nueina,- 
tau ne septyniolika metu ... Ir nestrprantu. Jis ta
ve hiyli, dievina!

— Ach, Viešpatie, —- pasakė Vierd $u apiriaudu, 
— iš kdr man žinoti? Jisai pats tyli, niekadbs nei žo- 
džk» nesako.

-a- Jis varžosi, iniciale . / (T staiga tii jam at
sakysi I ,*

Ir kai paskui teta išėjo, Viera stovėjo save kam- 
baido vidury, nežinodama, ar jai apsivilkti, ar vėl 
gulti; Biauri patalinė, žvilgtels! į langą — ten pliki 
medžiai, pilkas sniegas, biaurios kuosos, kiaulės, ku

rias senelis suvdlgyš # f
“Iš tikrųją,- — ji/— tekėti, ar ką!”

Dvi dienas teta šaitcŠčiojo su apverktu, stipriai ' 
išpudrintu veidu ir prie pietų vis dūsavo ir pažvelg
davo į pakeiksią. Ir negalima buvo supčdsti, kame 
josios sielvartas. Bet štai ji ryžosi, įėjo pas Vierą ir 
palaidai pasakė:

• — Tatai taip, vaiteli, reikia’ pfbėferffūš barniui 
įteikti, o nnominitikas nemoka. Leisi stttffnkėti iš pen
kiolikos tūkstančių, kuriuos tėvelis fau pairto.

Paskui visą dieną sode teta virė vyšnią uogienę. . 
Alena,- sfi raudonais nuo kafšėio žandais^ bėgiojo čia 
feii, čia ten, čia į rūšį. Kai teta ėh-ė ubgiėnę stf IsBai 
rimtu veidu, tarsi šventadarbiautą, ir trumpos ran- » 
kovės leido matyti jos mažiukes,, stiprias^ despotiškas 
rankas, ir kai be atvangos bėgioja tkfflšitės? ttdūstftl- 
nioš prie šitos uogienės, kurią valgys ne jOs? tai ' 
kiekvieną kartę bfttd hrtitaMa feądtynė . ; t

Sode kvepėjo karštos fyŠrfios. .faū skute nusi
leido, ždfrjinę atnešė, bet yis d«tf dre lafkfišf Šis“ ma- » 
Jonus, špysaldis kvapas. Viera sėdėja ant stioielkr ir 
žiūrėjo; kaip naujas darbininkas jaanas- praėjint ka- 
rfeitis darė, pagal jos įsakymą, takėlius. Jte Rarfm ' 
piovė veją ir metė ją į karutį. t /' "■* Į

(Bus daugiau) *•’’4 y,
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Mažeika & EvansTek 562-2727 arba 562-2728

DR. R. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S*. Pulaski Rd. (Crowfwd

M»_.ca| Building). Tai. LU J-8446 
P Jma ligonius pagal susitarimą.

Jei neatSiliep.a, skambinti 374-8004

DPAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

19i8 S. Hanheim Rd., Westchester, IL. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Vakare ir ryte ir vidudieny aš dejuoju ir šaukiu, o jis išgirdo ma
no balsai — Psalmė 55:17.
Nėra abejonės, kad goriausiais vyrais ir moterimis pasaulyje yra tie, 

kurie reguliariskai meldžiasi kurie atsiklaupia, kaip kad darydavo Dievo 
mylimasis Danielis. (Dan. 6:10). Taip sunaudotasis laikas suteikia žmogui 
nepalyginamai daug palaimų. Palaiminimų gauna patys maldų darytojai ir 
kiti su kuriais jie susieina. Negalima gyventi pasišventusio žmogaus gyve
nimą, o nepaisyti maldų privilegijos. Dievo žmogui malda darosi dar svar
besnė, kai jis atsimena, kad mes turime Užtarėją arba Gynėją pas Tėvą, 
Jėzų Kristų, Teisųjį, kurio šventuoju vardu mes galime drąsiai artintis i 
dangiškos malonės sostą ir gauti reikalingos pagalbos.

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

Suvalkiečių Draugija
Chicanos Lietuvių Suvalkie

čių l)raug-|<>s susirinkimas po 
i atostogų įvyko rugsėjo 22 <1., 
• Gold OmsI Banquet Hull. Va- 
j dovavo p rm. Ijetwwm Vtailevas. 
Į Buvo pilnu salė, šį kartų mirčių 
1 nebūvu ir visi rfz/augėsL

Nul. rast. E. Strugys perskai-

I

2

Rex.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedxie Ave^ WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
rm Liepia, skambinu Ml 3-0001.

I
TEL. — BE 3-5893

PR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Dft. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

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

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
‘"contact Lenses’”

Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

xt INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
.2656 WEST 63rd STREET 
-Vai. antrad. 1—4 popiet, 
^kętyirtd. 5--7 vąLvak.

-Ofiso telef.: 776-2880
Rezidencijos tėfef.: 448-5545

friz. gen. A. Gustaičio* konstrukcijos lėktuVąs AMBO VIII

i ligonių, kurie M. Sabaliauskas, 
■ P. Vilkelis ir E. Strangys — 
pas\rku, jau dalyvavo susir i
kime. Dar serga (i. Kriščiūnas, 
yra !-.gon’nėjc, kurie galite ser-

< gančius malonėkit atlankyti. 
Link rne geros sveikatos.

Praėjusio pikniko komis ji 
buvo M. Maiziės, A. Condux, L.

1 Vasilevas, visiems pranešta, kad 
I viskas gražiai praėjo, darbiniu-

jo kalibro šaudymo varžybos dėl kams dovanų aukotojams, ku- 
pereinamos taurės 1978 metams.1 rjų buvo daUg. Laimingieji lai

mėjo. Dėkui spaudai — aprašė, 
radijo garsintojams ir dėkui vi
siems svečiams, kurie paremia 
Suvalkiečių Draugijos gražius 
lietuviškus darbus. A. Piamonio 
orkestrui, kuris smagiai grojo 

kos gen T. Daukanto kuopos šau- ’ir visiems, kurie kuo nors prisi- 
liai V. Zinkus ir L- Aniulis, ir dėjo.
iš Cicero kuopos-A. Gailius. į pranešla. kad užsakyta Vy

čių salė, 47St. ir S. Campbell, 
lapkričio 12 dieną. A. Ramono 
orkestras gros šokiams ir bus 
kiti pamarginimai. Įvyks C. 
L. Suvalkiečių Draugijos me
tinis 39 metų gyvavimo jubilie
jinis vakaras, nes rugsėjo mė- 

kJ. Mikulis 303, nėšio 21 dieną 1938 m. įvyko- 
! pp-nias Suvalkiečių Draugijos 

________________ susirinkimas Marquette Parke, 
reinamą taurę laimėjo J. Krikš;Buvo išrinkta pirmoji valdyba: 
čiukas. Tai šauliškos šeimos sū' pirm. O. švirmickas, S. \ abalas 
nūs, nes'jo tėvelis ir mamytė, — rast., A. A. Dr. Zubrickas pa- 
,jo brolis Ir dvi sesutės yra Ci- tarėjas. Nutarta suorganizuoti 
cero j. šaulių kuopos šauliai. Lin j C. L. Suvalkiečių Draugiją ir( 
kiu laimėtojui kitais metais sten! dirbti lietuviškus gražius ir lab-' 
gtis išlaikyti taurę savo tanko- ■ daringus darbus.

' se, o kitiėms-nenustoti ūpo ir 
ryžtingai kitais metais kovoti {zies, M. Vičius, L. Vasilevas >r 

.dėl taurės. 1977 Yn. pereinamos! darbih inkai ---- ----- --
Įtaufės laimėtojas’ yra V. Petrą! tas, užkandinė, laimės šulinys,;

j Oras buvo nors vėsokas, bet ge
ru. rugsėjo mėn. 18 d. Įvy- gr-mą, publikai gausiai plojant, J sauiutė švietė visą dieną.š. ]

ko Cicero j. šaulių kuopos valdy- [ dainininkė buvo apdovanota gė 
bos posėdis š. R. Latož'ienės bu lių puokšte.
te. Be kitų einamųjų reikalų, į p0 mjeĮj SVečiai ir kuopos 
šiame posėdyje buvo Pas^rl<:)sl^auiiai_^s vaišinosi prie šaltų 
sekančias aukos: ALT ai —! užkandžių ir prie šiltos vakarie- 
$100.0C0, Ralfui—100.00 ir Ro- ■ n^s šalįas jr giltas maistas 
mo Kalantos paminklo statybai įjUVO skanus, tai yra nuopelnas 
—4-50-.00. .

Po posėdžio šeimininkė visus 
pakvietė pfię gaišių stalo, ir čia__ ___ _____ _ ______
jaukioje nuotaikoje buvo praleis !n^s jr g žibutienės. Be jų, prie

Buvo šaudoma iš trijų padėčių: 
gulom, klūpom ir stačiom, po 
20 šūvių iš kiekvienos padėties. 
Teisėjų komisiją sudarė brolis-

iš Cicero kuopos-Ą. Gailius.
kuopos moterų vadovės R. Latoį ,v. . . ; Del pereinamos taures varžė-z:enės ,r J05 darbščiu™ >r p»81- b. $ kmfe ir
aukojusių padėjėju P. Dvilaitie- , .. T' ' i .pasiskirstė vietomis sekančiai: I

ta keletą valandėlių. Sesei R. I majsto paruošimo prisidėjo kiek
viena šaulė, kįuri tik buvo pa-! 
prašyta, jų pavardžių nevardin-

★ „ siu, jų buvo daug, o jei bėvar-
Š. m. spalio mėn. 8 d. B. Pakš j (jyjamas kurią, nors pamirščiau, 

to salėje įvyko kuopos tradici-,^ vargas man būtu ant visa-, 
nis ‘T ’ '

ura,JAUKAS- 7 
«lWtt

E-«ndra praktika^ ,spec.,MOTERV ligok.

Tel. PR 8-1223
OFISO^VaLjpirmi, antrad., trečiacL 
ir penif Ž-4Lirfi-B vali vak. Šestadie- 
niais’ 2L4 "VaU popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą. *

Laidotuvių Direktoriai

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

Krikščiukas 475 
task. II v. —L J: Bliujus 469 
t., III v. V. Fetrašūnas 
459 t», IV. v.-BN Petrauskas X 
408 t., V v.- 
t., VI v. A. Skopas 164 t.

Švyturio” balius. Nors tą< ^? taiį mielos sesės-nepykite. | 
dieną buvo daug kitų parengi- Prie baro kaip visuomet dif-' 

mų ir balių, tačiau apie 200 as- parengimų vadovas V. Tik- . 
menų atsilankė praleisti keletą nevičius ir jo nuolatinis talkinin 
valandų su jūros šauliais, žo-_ kas K Lazinka. Jie tame dar- 
džiu, B. Pakšto salė buvo pilna. turi* patyrimo, ir viskas bu- 

■ Išsirikiavus uniformuotiems i vo . atlikta gerai, greitai ir tvar- 
j. šauliarnš-ėms, B. Pakšto orkes kihgai. 
trui grojant “Jūreivių maršą”, Prie geros B. Pakšto muzikos, 
buvo pasveikinti ir pagerbti at- šokių mėgėjai galėjo smagiai 
silankę .svečiai. Kuopęs pirm, pasišokti. Baliaus eiga buvo pa-į 
K. MiEkovaitis trumpai pasveiki Įvairinta rožių valsu. Dovanų 
no visus atsilankiusius ir pris- paskirstymą pravedą, kuopos į 
;tatė gaibėk.svečius, būtęnt : gen./,pirm. K.-- Milkoyaitis padedant‘ 
štabo pulk. K. Dabulevičių-bu- J. Bliujui. Buvo daug ir veržiu- loL1L-NG . . 

;vusi karių “Ramovės” centro gų laimėjimų, kurie laimėjo — 
vald. pirmininką, pulk. J. švedą džiaugėsi, o kuriems laimė ne- 
savanorių-kūrėjų sąjungos pir- nusišypsojo, tai pasiryžo laimė- 
mininką, V. IšganaitĮ — Vytau ti kitais metais, 
to D. šaulių Rinktinės valdybos Ir taip nejučiom atėjo laikas, 
pirmininką, S. Cecevičienę — Są kada jau reikėjo skirstytis Į uc-j 
jungos moterų vadovę ir E. Ven mUčiūs, o rodos, kad dar būtųj. 
gianską — gen. T. Daukanto j. gera kokią valandą-kitą paben-j 
š. kuopos valdybos pirmininką.

Meninę programą atliko N. 
Paulauskaitė, padainuodama ke

Latožienei už vaišes reiškiame 
padėką.

Šio vakaro komisija M. Mai-

Vdiks bufc- į

Alf. Gailius dalyvauti. Pra-'iKviečiami visi 
džia 7 vai. vak. įžanga — maža, 
lauksim.

Paskirta auka $25 Ralfui per 
S. Barčus radiją. Po to turėta

/ (Atkelta is 3 pšl.)
k ordinu. - Užsienio- valstybių ( pasikalbėjimas, 
-apdovanojimai- aiškiai parodo.
kad Gen. inžin. A. -.Gustaitis tu
rėjo gerą • vardą užs ieny j e.

O. švirmickas

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
' Aparatai - Protezai. Med. ban

dažai. Speciali pagalba kojoms.
* (Arch Supports, if L t.

dtauti.

EUDEIKISGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DAIMID
1605-07 So- HERMITAGE AVENUE

Tei.: YArdx 7-1741-1742

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

2850 West 63rd St, Chicago. HI. 60629 
Telef.; PRospect 6-5084

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GėUHYČIA 

2443 W6ST 6ord STREET 
Telfortai; PR 8-0833 ir PR 8-0834 
.Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Te). 499-1318

s. m-spalio mėn. 16 d. Ciee-'**^^ išimta gabumu žmo 
ietą dainų, jai akordeonu-prita- ro Medžioto}ų-žuvautojų Kliubo 

šaudykloje, Įvyko kuopos mažorė A. Markauskas. Baigus pro-

! r, ... .. .• . • ., vo-aplosdavo. SitoKi is<achmatuPrisiminus ir suglaustai pamn .• • - L ... . , ... seansą man teko matvti osmems->nejus gfen. mzin-- A. Gustaičio . . ~ . , _ .r . .. . .>•>.- j-v 1 kai. Tai parodo Gen. mzm. A.!■nuopelnus ir atliktus darbus ..... . .. ,_ . ,.i ... , (Gustaičio fenommahnę atminti.Į-aviacijos sntyie. mes matome, h . ..< - • f Gen. mzm. A. Gustaitis buvo
_ - - 'bepartinis žmogus ir savystovusgus, darbštus, ištvermingas ir .
geru budo, savybių,, didelis Lie-' . . ... 17 * >. , . . . ./ Antanas Motuzastūvos patrijotas. savanoris kure ( 
jas, didelis aviacijos bei skrai- 
dyffių mėgėjas, plataus akiračio
bei mifttieš asmenybė. j K. Dubulevičius, kalbėdamas

Gen. irfžin. A. Gustaitis mokė- apie gen. Auntaną Gustaiti, kal-
jo kelėtą svetimu kalbų, buvo bėjo apie pasiruošimus tatpplan 
stiprus matematikas, mėgo spor lietiniam skridimui, bet praeito 
tą, muziką if šachmatus. šeštadienio rašinyje atspaus- 

šaehrtiatų lošime jis vienas lo- dinta “tarptautinis” skridimas.
šdamas tuo pačiu laiku su 10-ia Atėipfašome. 
šachmatininkų visus nugalėda- -----—=—-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Fruit-Filled Fantasies

' - j?

Apdraustas 0erkr«u»tym*s 
iš jvairiv etstumy. 

ANTANAS VlĖtMAS 
Tel. 376-1882 arba 376-5996

iy ■saw ,. iwin

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna a pa ra ūda 

ŽEMA KAINA 
” ~ -R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

ViiM programos ii WOPA, 

14?0 Ml. A. M, 

Lietuviu kalbi: kasdien nUb pif- 
nūdienio iki penktadienio 12:30 
— 1:DO vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 0:30 

vai. ryto.
Vedėja Aldona Oaukus 

Telef.: HEmlock 4-24U 
7159 So. AAAPLfcWOOD XVfc. 

CHICAGO, ILL. 60*29

v Enjoy the fruits dt summer’s labor —-with -a delectable sour 
cream dfe«ltt$. Simple to make and delicious to serve, it’s a 
fantastic accompaniment to 4 platter of fresh fruit grapes, 

N strawberries, cherries, apples, f-lums, pears, pineapple, apricoU
' Developed by home economists for Morton Salt Company, 

th. dressing’s quick, pick-me-up flavor comes from a combina
tion of brown sugar and MottocWature’s Season/^easoning

miOther aalad tips? To please the eye as well rt the taste buds, 
Vary color, shapes and sites 6f different fruits (or vegetable!) 
on the veering platter. , . *. .. ,__

* TO prevent cut fruit from discoloring, dip alicM br wedge* 
of apples, peaches, nectarine^ t**™ *nd P*ums “ >•“<» 
juice.

1 (D-ouftte) earton sour * 
teeam

. K cup firmly packed
CotftbiMM small bowl; mix wdL Store la

Sour Cream Dreeing for Fredi Fralta
V4 teaspoon MOttOh 

Nature^ Satsobi 
seasoning blend

' The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But it incorporates en
ergy -savinC features -in de
sign. materials, and appli
ances which chn cut energy 
needs by up to 50 percent It 
has two heat-eirculating 
Heatilatnr Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm It and then re-direct 
the heated air back into the 
room.

The more effective use of 
energy-sating design, materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This cMim is being proven by 
New York's Long Island Sav
ings Bank. Its 'Centene rgy 
’TF* house was built to demon
strate the many practical ways 
Of conscrvlnt tflfcffQh The to
tal additional cost of these 
improvemeaU Was appreti* 
mitely M.GOO •.. projected to 
be amortized within 4 th 5 
yean through reduced ex-

sulation within walls and-ceil
ing as well as in earthen berms 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

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

The fireplaces were supplied 
by Home Crafts, Inc^ Floral 
Park, New York. Heatilator 
neplace, M Dfr>fcion of Vega 
Industries, Tnc„ located in Mt.

f reellanding and wall 
mannied fireplace* .

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Trief.: GRovehiU 6-2345-C 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Teief.: TOwnhaU 3-2108-9

. TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBIUAMS PASTATYTI

N ARIAT: 

Chicago*
_ Lietuvių 

Laidotuvių 
nirettorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ-

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

8307 So. JJTUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-340)

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave„ Cicero, ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANICA AVĖ. TeL: YArde 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2A14 WEST 23rd PLACE VL tfnii 7-6G7J
H028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hilta, 974-4418

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdg 7-l>ll

5
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ir

Indianos kopose (Aliejus)M. ŠILEIKIS

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

O VviJant arbatą, re’k’a ar- kraščia: 
batžoles lalaikyti vandenyje ra- akis, 
mybės stovyje nuo 3 iki 5 nu 
nucių.
leis ne tik spalv 
tą.

e Yra tik keturios pagrindi-

gali sužeisti ve:d$ 
Jokiu būdu nenaudptini 

plastikiniai maišeliai. Geriausia 
kol arbatos lapeliai iš- kaukė yra natūrali: atgarsiai už- 

bet ir aroma- dedamos ant veido suodys, lūpų 
bei maskavimo paišelių spalvos.

— Jokiu būdu nenaudotina at-*
nės skonio rūšys: saldumas, kar--virus arba įdėtos į jaek-o-latcrn 
luinas, rūgštumas ir sūrumas, j žvakelės. Vakaro metu naudoti 
Visi kiti skoniai yra šių 4 pa-jbaterijines lemputes, 
grindinių cheminių elementų 
mišinys įvairiomis proporcijo
mis.

ko ir išmaršavo iš Marquette Par 
1*0- . .. •
I Labiausiai pyksta policija, 
kad ji buvo apgauta. Laikraščiai 
ir radijas paminėji, kad žygiui į 

į Marguette Parką vadovaus Jes
sie Jackson, bet jis nepasirodė ir 
policijos agaudinėti nenorėjo. 
Teks didelis policininkų skai
čius neturėjo ką veikti. Visi ma
tė, kad bereikalingai gaišina
mas laikas.

Prie AŠlando grįžę maršuoto- 
' j ai rado kelis savo centro langus 
išdaužytus. Pasakojama, kad tai 
padarė patys juodžiai, negalėda 
mi pakęsti kingininkų bereika
lingai keliamo triukšmo. Visi 
nori, kad tų žygių organizavi
mas pasibaigtų. Jis niekam ne
neša jokios naudos.

1 -'y..

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žamė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas
2212 W. Cermak Road? Chicago, Ill. Virginia 7-7747

e Halloween šventėje vis pa
sitaiko daug nelaimių, kurių ga 
Įima išvengti prisilaikant šių 
taisykli:

— Perkant ar namuose da
rant tradicinius šiai šventei kos
tiumus, reikia žiūrėti, kad jie 
arba jų medžiaga būtų atspari 
ugniai, Kostiumai turi būti ne 
perilgi ir ne tamsios spalvos.

— Žinotina, kad daugelis kau
kių trukdo regėjimui ir kvėpa-

— Prieš Vėlines, Halloween
— Mažuosius lalauninkus rei- dieną, škotai panašiai elgiasi, 

kia lydėti ir neleisti jiems nu- kaip kadaise mūsų lalauninkai. 
eiti nuo šaligatvio. Ypatingas Jie sudaro grupes, išmoksta gie- 
atsargunias turi būti einant sker- doti, dainuoti, šokti bei vaidiu-

. LABAI ERDVUS 2 aukštų mūrinis 
(2 po 6). t 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

nas ūkininkas iš 4 amerikiečiu. 
Dabar Amerikoje yra 2,800,000 
ūkių, nemažesnių 10 akrų. 1935 
m. buvo tokių ūkių visais 4 m - 
lijonais daugiau. Kalbant, apie

sai gatve tamsoje ar prieblan- ti ir, atitinkamai apsirengę, eL ūkius, įdomu žinoti, kad bevei < 
doje. į na pas žmones, kurie už gėrį vienas iš penkių federalinių tai-

— Vaikai turi būti gerai įsa- t
numinti, kad gautus daiktus yra 
pavojinga valgyti: prieš valgant’ e American Heart Draugija 
reikia gerai apžiūrėti. ;pataria laikytis šių taisyklių: mh

o v. fžinti savo svori, nerūkyti, mankš— ^Saugotis pravažiuojančiu .. .. . . / , ,. . J .. r tmtis nustatytu laiku, tinkamaimasinu privalo ne tik vaikai. ... .. . " .. ... .,, _ . maitintis ir reguliuoti aukštąypatingai turi būti atsargus vai-L • .... —..... Ikraujo spaudimą. Patarimai buruotojai, nes mažieji, pasirėdė . k-v ’ 1 vo geri, nes per 2o metus suma-sventes personažais, pamiršta 
viniui, o trūkimai bei aštrūs^pa-’ atsargumo taisykles. 

* K

pasirodymą gausiau apdovanc-įnautojų priklauso Agrikutyūrcs 
departamentui. . ■ 

! • Norint būti ligoninėje truri 
Įpiau, reikia įsiregistruoti ligc- 
ininėje savaitės dienomis, o ne 
[savaitgaliais. Nustatyta, kad aL 
ėję į ligoninės operacijams sa
vaitgaliais, turi jose išbūti viris 
4 dienų ilgiau.

-žėjo net 24% mirimų širdies Ii-j 
gomis.

• Nežiūrint, kad daug jaunų mus ir jų vykdymą — law and

departamentui.

• Eilę metų Amerikos po
litikieriai vis įkalba apie įstatyl-

SPECIALUS VAJUS
* Šio vajaus sąlygomis gali- jums duos užpildyti ir pasira

šyti 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-

ma apsidrausti tik Class V-2 — 
tai yra viso amžiaus apdrauda, 
kuriai mokesčiai mokami per 
20 metų. Apraudos dydis — 
52,000 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 ap
mokėta apdrauda (Paid up va
lue).

• šia apdrauda turi teisę pa
sinaudoti SLA nariai, jų šei
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

žmonių pradėjo idealizuoti gy
venimą provincijoj, tačiau ūki
ninkų skaičius nepadidėjo, o dar.padavė į teismą jaunuolį už vai. 
sumažėjo. Dabar iš 25 amerikie gymą šokoladinių piragaičių vie- 
čių tik vienas yra ūkininkas, šoje vietoje, šio miestelio tai. 
prieš šešis metus buvo vienas syklės draudžia valgyti viešoji?

' s... M. Miškinytė

order. Gal būti dėl to Ocean 
Beach, N. Y,; policija sulaikė i ’

iš 20, o prieš 40 metų buvo vie- vietojePolicijos daliniai Marquette Parke
CHICAGA, HL — Praeitą 

šeštadienį jau nuo 11-tos valan
dos Marquette Parkas buvo, .pil
nas policijos. Teisėjas Bergdsąvo 
laiku buvo prižadėjęs leisti kin; 
gininkų koalicijai įžengti į Mar 
qutte Plarką ir ramiai iš jo iš- 
maršuoti. Kingininkai nenorėjo, 
taip vėlai į Marquette Parką žy
giuoti. Jiems atrodė, kad oras 
bus šaltas, maršuotojai gali gau 
ti slogą ar ligas. Bet ’šios- orga- 
nizacijbs pirmininkas nutarė: pa 
suraudoti proga ir surengti- žy
gi Marquette Parką. Teisėjas, 
nematęs reikalingų ; vietos ad
ministracijos leidų nutarė at
šaukti demonstraciją. Jis ne
buvo tikras, kad- Chicaga turės 
pakankamai laisvų policininkų, 
kurie galėtų apginti žygininkus. 
Teisėjas Berg penktadienį nuta
rė uždrausti kinginihkams mar-' 
šuoti į Marquette Parką. Bet 
jiems į pagalbą atėjo Chicagos 
Parkų distriktas. atrodk, kad 
praetą šeštadienį jis turė

jo -pakankamai laisvų policinin- 
NAUjIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo ku, kuriems buvo įsakyta suteik

Amenxof lietuviu aienrartlo steigėjus bei Iletuvlikos spaudos pirsni-' ' - --
aus ir atliekant būtina* pareigas aatžinani lietuvybės Ištikimai akel- 
biamas Naujiena platinimo vaju*.

-CAŪJIZNOS trirtal stovi tr kovoja Lietuvos ir fevarftg tirtsri* Irtsrg, 
saidamoa Ir neddėdasoa į andėrius su •kopantala ar Ji Igallo-

AAUJIEJOS palaiko Titai Beturiu deBitAratiMf trapės, Ję beatfraa iaatitr 
djaa ir ramia riaų lietuviu bendruadua darbai bei tfkalua.

NAUJIENOS atstovauja tyliąja lietuviu dauguma Half paždmettao. reto 
rikos ir politiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltai, gerose draugijose gird Naujie* 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jaa prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
stelbdama platinimo vijų kreipiasi | visus lietuvius pasekti lietuvilkos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikraho, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos Ir joa Žmonių gerovei, įlekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesaam.
KAINUOJA: Chicagojė Ir Kanadoje metame — $30.00, pese! mefo — FIUB, 

trims mėn, —. $330, vienam mia. $3.00. KHoea JAV vfeteąa metama 
— $26.00, pvtal maty — $14-00, rionam — $230. Užsieniu*- 

— $31.00 metams. losi pažinimui siunčiama srraHf •emefcemaL 

Praiem> naudoti teminu eraučU Bikirp^

brangsta.
...’•s • • ■:

• 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 Į SLA sekretorę:

MRs. G. MEILIŪNAS
307 W. 30 Street

New York, N. Y. 10001

IMI

ti protekciją žygiuojantiems kin 
gininkams. Policijos būriai at
vyko ankščiau, kad sustabdytų

trafiką ;Western Avenue ties;

reikėjb<-prayažiuoti; tai' privalė 
jo naudoti kitas gatvės. '

Įdomiausia, kad kinginmka 
nutarė maršuoti į Marquette Pai 
ką ir pareikšti protestą už ba
daujančio kalinio Bito mirimą 
kalėjime. Jeigu jis nebūtų ba
davęs,'tai gal- ir nebūtų miręs) 
Vietoj protesto, prie Pietų Afri- 
kos-konsulato Chicagojė, jie nu
tarė tą protestą: pareikšti Mar- 
quetta Parke gyvenantiems lietu 
viams. į

Mes jau vakar minėjome,.kad 
Į Marquette Parką atžygiavo 2Q 
kingininkų, 11 Jbuvo juodų, o 9' 
apsi juodinę: x..

Iki Western Avenue jie dai
navo, o kai peržengė S. Western 
tai nutilo. Policija ėjo abiem žy- 
giningų pusėm, ji visiškai atsky 
rė juodus nuo baltų. Vienas jau 
nuolis šūkterėjo, kad žygiuotų 
Afrikon, tai jis buvo sulaikytas 
ir-apklausinėtas; ’

Prie California ^gatvės kingi
ninkų vadas Rėv.' Dunlap pa
sakė kelis žodžius apie Martin 
Luther Kingą, o tada visi apsisu

SIUNTINIAI I LIETUVĄ y 
MARIJA NOREIKTENS Į • 

2608 We«t Wk SC. Chicago, HL 60629 • TeL'WA 5-2787 
OUJ.II1 Mslrlnklmat rūlUf Jvalrly proldp.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIU.

i :i i

NAUJIENOS,
1739 South Hals ted St 

Chicago, HL 80608

doL N*<Jfeną prenwmer*t«i, Fubflfejtolo

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipajH- 
nimui nemokamai ir be jokių jjdper^gojhnų.

PAVARDE IR VARDAS _____________________________  .

ADRESAS

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. *Wh St, Chicago, III. 60629. — Tai. WA 5-27X7 

HU fa. H«l«N4 *t, Chicle, III 40400. — T*t tfa-XTH 

V. VALANTI MAfLIETUVOS AIDAI
MKB Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - J490 AM 

Sešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - J06.3 FM 

Veda K. BRAZDZI0NYT1 , 
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

— Dr. Antanas J, Gusenas, 
daugelio knygų autorius, lankė
si Naujienose naujausios kny
gos “Saugok savo sveikatą” lėi 
dimo reikalais.. Jos ištraukos 
buvo spausdinamos 'Naujienose 
ir susilaukė didelio skaitytojų dė 
meso. Ši knyga, kaip ir visi dr. 
Guseno raštai, yra ne tik Įdo
mūs, bet ir naudingi skaityti, sa
vaime pasisavinant teikiamas 
žinias, naudingas sveikatai, as
meninei higienai ir laimingam 
bei naudingam gyvenimui. Vi
zito proga, kaip visuomet, įtei
kė auką Naujienų leidimui paL 
remti.

—: Motiejus Balčiūnas iš mū
sų kaimynystės, turėdamas lais 
vą nuo darbo dieną, lankėsi Nau 
jienosp įsigyti naujausiu^ lei
dinius. Prieš kurį laiką buvo suį 
konstruktavęs ir užpatentavęs 
lengvai išąrdpmą ir greitai su
dedamą laivelį. Pramonininkai 
jam siūlė už gamybos teises 
daug pinigų, bet. jis norėjo, ka<Į 
gamyba liktų lietuvių rankose^ 
tik;šis dalykas vis dar, kabo x>reĮ- 
Dėkui už yį?iia ir,.$jU) auku;Naii 
jienu reikalams. - f
Į-:, j-." P į

, ;— Pasaulio.. Lietuvių Dienos 
Įvyks .1978 m, bįržęlio, 2į8—lie-j 
pos 3d. Kanodoj, ■ Toronto mies j 
te. Bus Dainų šventėj Pasaulio! 
■lietuvių sporto žaidynės ir Pa-’ 
šaulio LB seimas. Sudaryti ruo-i 
šos komitetai bei komisijos. In
formacijos bei spaudos komisi
ją sudaro Pr. Alšėnas, Stp. VaJ 
ranka, J. Karka, A. Lukošius,; 
<L - Andrulis, .'Marija VasiUaus-t 
kienė, Rita Lapaitė/ Algis Nau
sėdas, J. Gustainis, St. Pulkys 
ir R. Mileris, šis sąstatas yra- 
nuolatos papildomas, įtraukiant 
L informacijos darbą 'spaudos 
bei radijo darbuotojiis.

— JAV Skautijos šeštoji tau
tinė stovykla bus 1978. rugpjū
čio 13-25 d. Treasure Valley re
zervate,: prie Worcester, Mass. 
Ja bus paminėta 60 m. sukaktis,

— Kostas Jonušas iš Eden apy 
linkės išvyko į St. Cathtrines, 
Ont., Canada, > ,

— Edvardas Krause (Moose) 
-Kriaučiūnas, Notre Dame uni
versiteto sporto direktorius, pa 
kviestas ceremonijų meisteriu 
De LaSalle aukšt. mokyklos 
alumnų 82-tro metinio banke
to, kuris bus lapkričio 25 d. Chi 
?agos C. Hilton viešbutyje. Jis 
yra šios mokyklos 1930 m. abi
turientas. - -

— Vilija Kerelytė išrinkta Lie 
tuviu Mokytojų Sąjunyos pir
mininke, Apolinaras Bagdonas 
— vicepirm., Grasilija Meiluvie- 
nė — sekr., Dovas šaulys — ižd., 
Rožė Kriaučiūnienė-— parengi
mams, Jonas Kaunas — kores
pondentu. Mokyt. Stasė Peter
sonienė pakviesta skaityti pas
kaitą rašyt. Šatrijos Raganos 
minėjime sausio 8 d. Naujoji 
pirmininkė V. Kerelytė yra bai
gusi pedadogikos mokslus Xa
vier kolegijoj, o buvusi pirmi
ninkė Janina Juknevičienė yra 
Kriaučeliūnų vardo Montessori 
vaikų namelių vedėja.

— Donald M. Petkus, baigęs

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St Tet 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam

4243 W. 63 rd St., Chicago .
" TeL 767-0600.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Ralkia

WANTED FOLDER OPERATOR 
SET UP AND FEEDER

Full time 1-st and 2-nd Shift. .Good 
surfing pay and Company benefits. 
Experience prefered or we will train. 
Must understand Englesh. Western 

suburb ^location. > * y
-CAIL MRJ CURREY,- '449-2800 ■

Be€?reen ftr'AM/andf-4^PM' ■ '

SAVO TESTAMENTĄ?

padėti tėistninko Prano šulo pa- 
' uosta, teisėj o Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
myga— ... 7 ;;

TESTAMENTAI "
Su legališkomis formomis
Knyga six ' formomis gauna- 

na *Naujienų’ administracijoj 
(ny g os kaina $3- Sn legaEško 
.jais formomis — 83^0.

Užsakymus su Money orde- 
iu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
{alsted St, Chicago IIL 60608:

tuvių direktoriaus specialybę 
bei teises ir pradėjo dirbti tėvo

Donald Ai Petkaus Marquette 
Ltd. ir senelio Antano Petkaus 
laidojimo įstaigose. Jis yra stu
dijavęs St. Xavier kolegij oj e ir 
Warehan karo akademijoje. 
Jaunasis Petkus puikiai kalba 
lietuviškai, lankė Marquette 
Parko lietuvių parap. mokyklos 
lietuvių kalbos klases ir mokėsi 
privačiai.

— Daugelis teiraujasi Lietu- 
tuvių Spaudos Klubo adreso. 
Duodame: Lithuanian Press 
Club of Chicago, c/o Antanina 
Repšienė, 1016 Linden Ave., 
Bellwood, IL 60104. Ponia Rep
šienė yra to klubo sekretorė.

— šv. Kazimiero lituanistinėj 
mokykloj Klevelande mokosi 
130 mokinių. Juos moko Rauda 
Geležinė, Amanda Muliolienė, 
Eugenija Mackevičienė, Danutė 
Grigaliūnienė, Regina šilgalienė 
Stefanija Stasienė, Ona Žilins
kienė, Aldona Miškinienė, Nijo
lė Lenkauskaitė, Ona Mikulskie
nė, kun. Gediminas Kijauskas, 
įkun. Jonas Kidykas, Jonas Dun- 
duras, Jonas VyŠnionis ir Alfon
sas Mikulskis. Mokyklos direk
torė yra Vida Augulytė, baigusi 
pedagoginius mokslus magistro 
laipsniu.

Išnuomojami kambariai 
turistams St. Petersburge, Flo
ridoje. Susitarti Chicagoje, Chi
cago* tel. 778-2569. ( Pr.)

NAUJIENOS. OMCAQO t, U

IMKITE BE BAIMES
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. >

z/
2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metu mo

dernus namas ir ekstra didelis muro 
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 mūro bungalow ant pla
taus sklypo, gazu šildomas. Geroj vie
toj, Marquette Parke. $25,750.

TVIRTAS 2 BUTŲ mūro 
Du atskiri šildymai, alumin. 
didelis garažas, labai gera 
$31,900.

namas, 
langai, 
vieta.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba Ir Remontas

ELECTROS {RENGIMAI, 1 

PATAISYMAI - 
Turiu Chicago; miesto leidimą, 

Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai tr sąžiningai ‘ 

KLAUDIJUS, PUMPUTIS 
. 4358 So. Washtenaw Aya. 

-Tol-«7-3559 j

** o'l M §
42—B0 M. AMŽIAUS'VAIRUOTO J Al 

-TlktM 5$9f. pusfnrttet-avlotnohtilo 
JablIHy apdravtHmM penMnlnkam 

LAURAITIS ™ 
ASHLAND AVB. 

5»W75 .-r..

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYB tS

A Pardavimas ir Taisymas
| 2646 WEST 69th STREET

. T.I.f.: REpubllc 7-1941

Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. TeL 254-745#
Taip pat daromi vertimai, glminly 
^kvietimai, pildomi pilietybes pra
šymai ir kitokį blankai

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ar*. 
Chicago, IIL 60632. Tai. YA 7-5960

BEST THINGS IN LIFE
(.all Frank Zapolla

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

lletart talUMnka 9^^.
Chlm<o> ——

NORMANĄ

185 North

677-MA9

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI 
NAU J IENAS

Tųggday, October 25, 1971




