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EGIPTO PREZIDENTAS ATŠAUKĖ
PENKIS SAVO AMBASADORIUS
Diplomatai iškviesti į Kairą pasitarimams 

apie naują vyriausybės politiką
Kairas, Egiptas. — Egipte prezidentas Šadatas sekmadienį 

atšaukė penkis ambasadorius, įsakydamas jiems grįžti į Kairą 
pasitarimams. Egipto ambasadoriams Maskvoje, Sirijoje, Libijo
je, Alžirijojc ir Pietų Jemene įsakyta .tuojau grįžti į Kairą. Egip 
to prezidentas, patyręs apie minėtų valstybių atstovų suvažiavi
mą Tripolyje, įsakė ariibašadoriams grįžti namo.

Pasikeis Egipto 
užsienio politika

Egipto prezidentas nemanė,
■ kad toks didelis arabų . valstybių VERGINA, Graikija. -

TRUMPAI IS VISUR

f Rado Pilypo II 
Makedoniečio kapą

— ĮstO- 
atstovų skaičius dalyvaus Tripo'rikai ir archeologai, bekasinėda-' 
lio pasitarime. Egiptas taip pat.
nemanė, kad Maskva paklausys nę, kad jiems pavyko siirasti

- Sirijos užsienio ministerio ir graikų-karaliaus Pilypo II Ma-
- kenks Artimųjų Rytųįtaikai, kedoniečio kapą. Graikų isto-
Jeigu arabų valstybės stengiasi rija sako,.kąd Pilypas . II bųv’o

- konspiruoti prieš- Egiptą; tai pręj išgarsėjusio Aleksandro Make-i 
ridentas nori aptarti naujus už
sienio politikos platins; .

r - Egiptas gali susitarti
su Izraeliu.

Jeigu arabų valstybės stengiasi

kad Egiptas būs priverstas tar-

atvažiuos j Kairo pasitarim^- 
- Reikalas dar labiau pablogės, jei. 

gu atvažiavusieji bandys kenkti 
taikos pasitarimams. Keturių 
karų metu Egiptas labiausiai- m 
kentėjo, todėl ’šiandien- jisnepa- ■ 
siruošęs karui ir negali kovoti.

Gen. šaronas įsprendė _ 
Palestinos klAttšilTlą.- 'CA
' - ’ . A; ’  'k T, y’ ' • J * „ .

Telaviv asrJw Izraelis;. -Geh.- 
Arik šaronas, paskutinio karo 
metu permetęs Izraelio tankus 
per Nilą, apsupo- Egipto stipriau 
šią armiją ir buvo besiruošiąs 
pasiekti Kairą, tvirtina, kad pa
lestiniečiai turi Jordaniją, ku
rioje gali gražiai gyventi. Pa
lestiniečių nelaimė prasidėjo, 
kai jie bandė nuversti vyriausy
bę ir suimti Jordanijos karalių. 
Jiems reikėjo naudotis duotoms 
privilegijoms ir nesikišti į vi
daus reikalus. T

mi Vergina srityje, yra įsitiki

graikų-karaliaus Pilypo II Ma

rija salto,.kad Pilypas . II buvo

doniečio tėvas; Graikai ne vie
ną’ kartą suranda ir pameta sa
vo karalių ir garsių vyrų ka
pus.. Istorija ilga, o žmonių at
mintis trumpa; Jeigu karaliįj 
palaįaičjjūsiėji nesugeba!, pasta-- 
tyti -saulės, lietaus ir šalčio ar? °?1

Rusai išperka 
Amerikos saulėgrąžas-

MINNEAPOLIS, Minh. — 
Rusai, lenkai, italai ir vokiečiai 
paskutiniais metais išperka Ame 
tikos saulėgrąžų derlių.. Saulė
grąža yra Amerikos augalas.

[Niekur jos neūžauga tokios dide 
lės ir niekur grūdai neturi , tiek 
daug aliejaus, kiek jų turi ML 
"nesotos ir Dakotos saulėgrąžos. 
Jos auga Ir Europoje, bet nie
kur joms dirva nėra tokia gera, 
kokia ji yra Minėtos valstyjosje. 
Daugiausia Amerikos saulegrą 
jų išperka rusai (semečki) ir. 
jas sunaudoja įvairiems" tiks
lams. Dalį pirktų grūdų pardup; 
da vaikams ir suaugusiems; Ru-.. 
sai jas išsilukštena ir valgo, kaip 
amerikiečiai popkąnus,.- o ■■ sovię- - 
tų valdžia iš jų spaudžia aliejų, , 
reikalingą. Įvairiems maisto ir 
pramonės produktams, šiemet 
saulėgrąžų d ęrliųs. buvo geras, 

‘ bet veik visas ^ruošiamas užsie
niams. 5 ;

gos paminklų, tai žmonės jti;L 
kur- tię garsūs vyrai bi£, 

vo’palaidoti,.o vėjas apneša smė
liu kapus..-. Karaliaus Pilypo 
kapas porą kartų buvo .rastas ir 
paines tas, .Dabar graikai > ren- 
giaši;'ioje'*Į^ėtoje pastatyti' dide
lę-statulą;-?|:ąd •ateinančios kar- [

- ^ Arkivyskupas Quinn—
- • - kataliku vyriausias • /

SAN? FRANCISCO, Cal. 
Katalikų arkivyskupas John j i 
Quinn paskirtas Amerikos Ro
mos katalkų vyskupų vyriau-

_ . šluoju hierarchu. Jo įsakymo
tos negalėt|į jo kapo pamesti. įpasižadėjo klausyti visi Ameri-.

_ lrlaVv\T*oi A viri-

Nąydosiradiją 
autobusų užpuolikams

; .CHICAGO, III, >k Chicago 
Tranzito vadovybė nutarė įvesti 
[.autobusus radijo pranešimams 
tinkamus telefonus, kad galėtų 
tuojau’ pravažiuojančiai polici
jai pranešti apie užpuolimą. 
Dabartiniu metu, busų šofe
riams sunku susigaudyti at pa
siekti policininką. Dažnai .vagi
liai pirmiausia užpuola autobu
so šoferį ir atima iš jo piHigus. 
Bet jam dar sunkiau, kai Užpuo
likai pradeda valyti kišenės ke
leivių. Šoferis privalo sustoti 
ties pirmuoju sutiktu policinin
ku ir paprašyti, kad jis atsta
tytu tvarką, .bet ne visuomet

Appalachian kalnuose 
Dujų atsargos

’Technalogijos įstagos apskdi 
čiavimais, nemažiau kaip vie
ną trilijoną kubinių pėdų na- važiuojantis šoferis gali fraste- 
tūralių dujų (gazo) — apie 5 bėti policininką. Netolimoje 
proc. dabartinės tokių dujų ateityje jis galės pranešti radijo 
produkcijos — galima gauti iš bangomis apie kiekvieną netvar 
suakmenėjusių augalijos lie ką autobuse.
kanų (fossils).

šiek tiek natūralinių dujų 
tuo būdu jau pagaminama, 
bet Kongreso tyrinėjimų sky
rius OTA tvirtina, kad pro
dukciją galima žymiai padi
dinti dujoms. pakėlus kainų 
iki $2 ar $3 už tūkstantį kubi
nių pėdų Dabar federalinė- vai 
džia už tūkstantį kub. pėdų 
ima $1.46, nors nereguliuotoje 
prekyboje už__tą dujų kiekį
mokama po $2.

šaltas, snigs
Saulė teka 7:02, leidžia Ai 4:19 į

Kupranugarė motina ’stovi greta gražiai augančios dukters. .‘Praeitą 
pavasarįzoologijose soduose gimė daug galvi)v, kurie pėr vasarą 

gerokai paaugo-ir pasiruošė sutikti žiemos šalčius.

MASKVA SOVIETU PREKYBOS LAIVYNĄ

i kos vyskupai ir klebonai. Arki-. 
vuskupas Quinn pripažįsta,. kad 
banžyčia privalo eiti su gyveni
mo pažanga, bet pornografiškų 
susižavėjimų jis nesirengia skai 
tyti-maldomis. 48 metų San Fran 
cisco arkivyskupas mokėjo ge
riausiai formuluoti katalikų baž 
nyčos pozeiją vyskupų konferen 
rijoje, yra geras administrate-, 
rius, todėl ir paskirtas arkivys
kupu, .

Miestų atnaujinimas
WASHINGTON.— Pasikalbė

jime su U.Š. News and World 
Report sekmadienį Namų ir 
Miestų Gerinimo (HUD) sekr. 
Patricia R. Harris pranešė, 
kad ateinančių metų naujoje 
programoje numatyta daugiau 
susirūpinti apleistų ir pasenu
sių miestų centrų'ir šiaip nu
gyventų miestų kvartalų at- , . , . . , . . . - _
naujinimu ir kreditų sytvarky 1 ainuoja, a
mu: kad žemesniųjų ir vidllri. nwkyl, epeoetatus toms zimoms 

, . ’pagauti ir prižiūrėti užrašymąmu pajamų "šeimos galėtų na- y 6 . •>
> mus įsiūti. Ms. Harris spėja, ir P® 1,01 s^a.1 _me ?!
i kad federaiiniai fondai toms kr”to apsauga bes.mptnant.ej>

: -- JAV Prezidentas Jimmy. Carter ragino Egipto
' - prezidentą imtis taikos i iniciatyvos
WASHINGTON, D. G.- — Sovietu valdžią dabartini rusų pre

kybos laivyną pavertė šnipinėjnuo centrais, - — praneša Daily 
News korespondentas John Anderson., Kiekvienas -sovietų laivas 
turi elektroninius aparatus klausyti Amerikos- pakraščiuose girdi
mus pasikalbėjimus, sekti Įsakymus laivams ir lakūnams, ir sek
ti povandeninių laivų judėjimą. Šiam tikslui reikalingi instrumen 
tai brangiai kainuoja bet sovietų-valdžia leidžia pinigus brangiems 
klausytuvams, siunčia žinias, į centrą, kuriame žinių specialistai 
išifruoja žinias ir duoda atsakingiems valdžios organams.

Rusai labai seka

Amerikos pakraščius .

Sovietų prekybos ilaivai labai 
atidžiai seka visus Amerikos pa 
kraičius. Ypatingai jiems svar
bu nustatyti, iš kur ateina įsa
kymai laivams ir aviacijai. Anks 
čiau sovietų žvejai rūpinosi šni
pinėjimu, bet dabar, kai sovietų 
žvejų laivai gerokai suvaržyti, 
tai šnipinėjimas perkeltas į pre
kybos laivyną. Šitoks šnipinėji
mo tinklo įvedimas rusams la-

MALAZIJOJE ŽUVO 100 KELEIVIŲ- ' 
ĮGULA IR TERORISTAI

Kapitonas pranešė, kad japonę "raudonosios armijos 
teroristai" pagrobė lėktuvą

KUALA Lumpur, Malazija. Malazijos keleivinis lėktuvas B. 
737, naudojamas vietos ir kaimyninių valstybių susisiekimui, pa
kilęs iš Kuala Lumpur aerodromo, nespėjęsįskristi j Jahore 
sąsiauri, kad galėtų pasiekti Singapūrą, nukrito pajūrio balose ir 
žuvo visi keleiviai, kurių buvo visas šimtas. Kuala Lumpur aero
dromo radijas girdėjo lėktuvo kapitono pranešimą, kad lėktuvą 
užpuolė Japonijos “raudonosios armijos kariai.” Reikia manyti, 
kad taip jie pasivadino kapitonui.

Liudininkai tvirtina, kati Įvy
ko baisus sprogimas, nuo kurio 
ne tik lėktuvas, bet ii- keleiviai 
buvo išmėtyti vienos ketvirtai
nės mylios plote. Ieškojimas ga
na sunkus, nes nelaimės vietoje 
yra didelės balos ir pakraščių 

“sunkusis vanduo” reikalin. klampynės. Policija ir pakraščių 
gas Indijos atominiams reak- sar£ai naudoja specbialius lai- 
toriams. Pirmasis sprogimas vėlius pačiom svarbiausiom lėk- 
įvyko Baroda įmonėje, 245 myl^0 dalims surasi ir, jei gali- 
Kų į šiaurę nuo Bombėjaus, ma’ nustatyti tikrą nelaimės 
įvyko po to, kai įmonė buvo priežastiį. 4 
uždaryta pastebėjus I 

'konverteiyje, tai yra labi a u- 
siar sudėtingoje įmonės—daly
je. Barodos įmonėje dar tik iš"

Barddos ĮnuAieĮ-jTai geriausio
ji iš keturių iki-šol= turimų įum 
kaus A-aiidens reaktorių,7iš ku- 
■rių du dar neužbaigti, kad ga
lėtų pradėti veikti. ‘ I

Nieko nepasakyta, ar'sprogi 
mai.Įvyko dėl prastos kbnstruk 
cijos ar sabotažo, Sprogimai 
padarę didelių sužalojimų ir 
dėl to sunkiojo vandens garny-’- 
bos- atnaujinimo teksią laukti 
keletą metu. 

- u

INDIJA GINASI NUO 
ATOMINĖS GADYNĖS

NEW DELHI.— Praėjusį šeš
tadienį visa eilė sprogimų su
draskė valdžios nuosavą įmo
nę, kurioje buvo gaminamas’

L a t ♦ • __

tekėjimą Tokijo radį j as praneša,; kad ; 
Japonijos “raudonosios armijos 
teroristai” negalėjo būti. Malazi- . 
jos lėktuvą, nukritusiam Japord ** 

tu-" 
rinti nuovoką apie šių teroristų 

'•veiklą. T-enoristai negalėjo užpul 
ti nedidelį lėktuvą, kuris nepa
jėgė pasiekti Artimųjų Rytų 
' Bet Malazijos vyriausybė kitaip 
galvoja. Policija yra įsitikinusi, 
kad Į liektuvą Įsiveržė keli japo
nai maištininkai ir bandė įsaki- 

;nėti lėktuvo kapitonui, kur jis 
privalo skristi. Tuo tarpu lėktu
vo Įgula, turėjusi įsakymą pasi
priešinti bet kokiems lėktuvų gro 
bikams, pasipriešino.

Liudininkai tvirtina, kad jie 
įmatė lėktuve vykusias tąsynes 

—Apskaičiuota, įarp Įgulos narių ir įsibrovusių

i-ii

Ispanijos provincijos 
reikalauja autonomijos

-MADRIDAS. ‘ _ ________
kad trys milojnai ispanų pra- grobikų .Greičiausiai, kad grobi- 
ėjusį sekmadienį įvairiose pro nepajėgę užvaldyti lėktuvo 
vincijose demonstravo reika- .jj. įsakinėti lėktuvo kapitonui, iš
judami savivaldybės. Riau- sprogdino Įsineštą bombą, kuri - 
šėms malšinti policija ir para-J užmušė visą lėktuvo įgulą, ke- 
militarinė civilinė gvardija leivius ir teroistus.
Malagos mieste turėjo susirė- _
mimų su akmenis svaidančiais1 Tame lėktuve buvo Kubos am- 
demonstrantais. Rezultate vie- basadorius Mario Garcia, su žino 
nas mirė, o turzinai sužeistų. na skridęs iš Malazijos i Singa- 
Kitos autonomistų demons-į Pūra- du Pasaulinio Banko pa- 
tracijos buvo Andalūzijoj, Ga-(reigūnai. skridę Į Washington 
licijoj, Barcelonoj ir Madri- ir Malazijos žemės ūkio ministe- 
de. j ris Ali Hadži Aimars. Iš viso

Smurto veiksmai prasidėjo,) lėktuve buvo 20 užsieniečių, skri 
kuomet daugiau kaip 200,000>dusių Į Singapūrą.
maršuojančių, reikalaujančių' Manoma, kad bus labai 
Andalūzijai autonomijos, pra- ku atpažinti lavonus, nes viskas 
dėjo įžeidinėti valdžią, plėšyti sudraskyta i šipulius 
Ispanijos vėliavas ir jų vietoj ta gana didelėse pajūrio balose, 
prie viešųjų ir valdžios pasta-Į apau^ .Jose Įvairiomis nendrė- 
tii iškelti žallias-baltas pietie- mis ir balų žolėmis. Paviršiuje 
čių vėliavas. Minias policijai užkliuvusias dalis galės rasti, 
išsklaidė .šaudydama guminė-,bet nuskendusias dalis bus labai 
mis kulkomis ir dūminėmis 
bombomis. Bet maršuotojai 
persiorganizavę grįžo ir pra
dėjo prieš malšintojus 
ataką akmenimis ir 

gervių ne’mis.

Gervės pamėgo Ameriką
BARABOO, Wis. čia yra vie

na 65 ak’rų farma, kuri yra žino
ma viso pasaulio gervėms. Ger
vių farmos Baraboo isorija Lrum 
pa, bet įdomi.

i Pastebėjęs dviejų Cornell uni 
versiteto studentų onitologų Ge
orge Archibald ir Ron Sauey'di- 
delį susidomėjimą ir susirūpini
mą gerv'ėmis, kurių kai kurios 
veislės, kaip juodakaklės ger
vės yra pavojuje išnykti, farmos 
savininkas apsisprendė savo toje 
farmaje’laikytus arabų veislės 
arklius perkelti į Floridą, o Bara 
boo perleido gervėms, išnuomoda 
mas tą farmą už vieną dolerį 
metams.

Gervių labui 1873 metais iš- 
teigtas Internacionalinis Gervių 
Fondas tikslu joms studijuoti ir 
saugoti nuo išmirimo nes iš 15 
rūšių 7 rastos išsibaigimo pa
vojuje.

Farmoje randasi

sun-

ir išmėty-
Sekretorius Vant#

skris j Kairą
WASHINGTON, D. C...J-

madienio rytą oficialiai Baltieji į
Rūmai pranešė, kad į Kairo kon- Į 
ferenciją vyks pats Valstybės 
sekretorius Cyrus R. Valtefe. Iki 
šio meto buvo pasak'ojarha, kad mas svarsto buvusio milijonie-* kasių unijos (UNfW) pirminin- 
Ameriką toje konferencijoje sek riaus Howard Hughes paliktus Įkas Arnold Miller, dviejose pa- 
retorių pavaduos jo pirmasis pa-1 testamentus, kad galėtų nūs ta-Į skolinėse sesijose nedalyvavęs,

tyti, kuris iš jų yra tikras. At- sekmadienį vėl įsijungė į vai- vien Amerikos kontinento, bet 
rodo, kad patikimiausias testa- džios prižiūrimas derybas su ir iš Japonijos, Indijos Sibiro, 
menlas yra 1968 metais para-įanglies kasyklų operatoriais sek 
šytasis, kuris testamento vykdy
toju palieka 89 metų amžiaus 
Nash Dietrichą. Kiti giminės: 
tvirtina, kad šis testamentas ne
tikras, nes jų vardai jame nė-’ki, kokios.buvo susitarirdui vil- 
paminėti. J ' -tys sekmadienio nakties.

I programoms iš $59 bilijonų 
Pfrįbus pakelti iki $80 biljonų 1977 
. j— 1978 melams.

vaduotojas, -bet dabar jau vi-' 
siems žinoma, kad į Kaitą, skris 
pats sekretorius. Galimas daik
tas, kad didesnis atstotų skai
čius atvykęs Kairą Jeigu ma
žai kas atvyktų ir būtų pradėta 
separatinė Egipto ir Izraelio tai 
ką, tai sekretorius nori dalyvau 
ti pirmininiuose patarimuose '

LAS VEGAS, Nev. — Teis-

žmonės privalo žinoti, kiekvie
nas atplaukiantis sovietų preky
bos laivas yra šnipinėjimo cent
ras.

WASHINGTON. — Anglia
kasių unijos (UMW) pirminin-

madienį, kadangi unijos grasino 
nuo pirmadienio 130,000 ang
liakasių streiku. Derybų tarpi- 
ninkas Wayne Horvitz nepasš-

Irano, Korėjos, žodžiu iš Azijos 
ir Australijos. ICF (Internatio
nal Crane Foundation) daro pas 
tangas dabar apsaugoti tuos 
paukščius, kurie šioje žemėje 
išgyveno mažiausiai 60 milijo
nų metų. - ,

kontr-' 
plyto-

sunku surasti, nes jos ne tik pas 
kęsta, bet Įklimpsta Į dumblą. 
Pakraščių sargybos yra pasiry- 
žusios ištraukti iš dumblo gali
mai daugiau dalių, neturi daug 
vilčių. Policijai labiausiai rūpi 
nustatyti lėktuvą pagrobusios

PRETORIA. — Pietų Afrikos j grupės žmonės ir vardai. Ne
kalkime betardant mirusio juo- įmano, kad pirštų nuospaudos ga 
džių lyderio Steve Biko šeima j lėtų padėti, nes Azijoje retai nuo 
traukia teismo atsakomybėn tei- spaudos daro mos.
singumo ujinisterį Jimmy Kru-I 
gėrį, policiją ir kalėjimus už ža-}
lą padarytą ryšium su Biko mir- Į uždraudė gaudyti ir valgyti bau 

A • trinius.

Eskimai nepatenkinti, kad



dymu. Tada lengviau suprasime 
gydytojo nurodymus ir. juos 
energingiau pildysime. Iki da
bar per daug pacientas apsilei
džia gydytojo nurodymus pildy
damas. Už tai nukenčia pati 
ligonis visai be reikalo.

Pagrindinis aštrus bakterinio 
prostatito gydymas susideda iš 
krt .cri.ipus elgsenos: 1. ramy
bė pac enlas turi ne tik gulėti 
bei gulėdamas turi vengti bet 
kokio (ypač lytimo) susijaudi- 

.. . ,nimo. 4. skausmus raminančiusar <»el mostatos sujaudinimo. 1 . ., . . .. . . . .• , , , , ,, „ vaistus reikia imti (analgesics).Urologas Donald J. Logan. M. D. 3 Bejkia daug gerĮi skys-ių 
j naudingų (vandens, pieno, vai
sių sunkos, ramunėlių, kmynų, 
liepžiedžių, vaisių... arbatos), 
4. Priiminėti reikia antibiotikus 
gydytojo nurodyta tvarka — bū 
linai taip, o ne kitaip. Nes, kai 
nesiseks reikiamai su ,ta liga 
tvarkytis — kėntjjs. fiats paci
entas dėl savy apsileidimo. Juk 
dabar kenčia žmonės dėl savo 
apsileidimo daugelyje sričių, 
ypač rūkydami. Kai jie apturi 
dėl rūkymo vėžį — tai tikro galo 
p.-ad_ia. Tada jie prašysi gydo
mi. Viskas esti net karaliui pa
vėluota tais atvejais. Tai ką 
galima padėti eiliniam mūsiš
kiui. Todėl charakterio tvirtybė 
ir apšvieta yra kiekvienam mū
siškiui geriausi- vaistai prieš 
labai daug išvengtinų, net mir
tinų negerumų. Kol dar laikas 
nebūkim taip paiki, ijtaip >tas 
labai geras lietuvis, kuris savą 
žudo cigarete:, jis net vonioj)- 
išvietėj, prausykloj būdaniaĄ 
nuolat rūko, jau nekalbant apie 
rūkymą valgant, kalbantis,- dir
bant ir ilsintis..,(Tokia 'geriau
sias vaistas — jo .charakteriui 
dvasinis maistas. Bet tokiu 
maistu tokie nesimaįtiną, sąyp 
nelaimei . Stenkimės retinti, to, 
kių neklaužadų eiles, nors męs 
lietuviai. Juk, .mūsų^Jik sau-

TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIME j 
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 

.Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
 JONAS ADOMAVIČIUS, M- D. 

TREJOPAS PROSTATITAS

Dažnas šlapinimasis, veržimas šlapintis ir strėnų 
skausmai gali būti ženklai vieno iš trijų prostatos su
segi.» r dėl dvejopo uždegimo (aštraus, chroniško)

sužinoti, nes tik tada galima 
dus sėkmingai jam padėti.
Aštrus bakterinis prostatitas
Būdinga, kad aštrus prosta

tos uždegimas (acute bacterial

Prostatos — vyrų liaukos ša
lia šlapimo pūslės besirandan- 
cios susirgimas (prostatitis) ga
li būti trejopos rūšies: aštrus 
prostatos uždegimas (acute pro
statitis) , chroniškas prostatos 
uždegimas (chronic prostatitis)
ir prostatos negerumas dėl josičio krėtimu ir karščiavimu. Pa- 
be bakterijų aptuijj.no sujaus 
dinimo —pakenkimo (medici
niškai vadinamas prostatosis). 
Žodis prostatitis reiškia bakte
rijų sukeltą uždegimą prosta
tos, o pavadinimas prostatosis 
reiškia be bakterijų apturimą 
prostatos sujaudinimą. Tuos 
trejopos prostatos susirgimus 
gydytojas privalo susekti ir vie
na nuo kito atskirti, nes gydy
mas kiekvieno štovio (aštraus 
bei chroniško uždegimo ir su
jaudinimo) yra skirtingas, ži
noma, tik atsakančiai prostatos 
negerumus gydant, galima ti
kėtis geresnių paseku. Čia svar
bu prostatos negtrumuose bent 
paviršutiniškai orientuotis kiek
vienam vyrui. Tada ligonis pa
jėgs geriau išpildyti gydytojo 
nurodymus ir išmintingiau at
sakyti i gydytojo jam duodamus 
klausimus.

Išeina, kad gydytojas savo 
praktikoje susiduria ne su vie
na prostatos susirgimo forma, 
bet su trijomis. Visas jas jis tu
ri gydyti skirtingai. Kai vyras 
apturi išorinio šlapimo latako 
uždegimą staiga — jis įgauna"’galima i kraujo 
kąretį; lalčiO1 kiėtifrią:' Tai ga-’ 
1 iIbū ti žeriklM*-sIai|abš ^prostąti- 
to' (acute, pnoslatiUs), Ne-, taip Vi -M. Į *3 5 ► J t Jl. t1

cienlas ima skųstis dažnu šla- 
pinimusi (frequency), veržimu 
šlapintis (urgency), nusišlapi
nus vis dar verčia šlapintis (dy
suria). Toks ligonis gali skųstis 
skausmais pilvo apačioje (virš 
gėdikaulio). šakume (perineal 
area) ir mašnelėje (scrotal 
area). Gali gautis kruvinas šla
pimas (hematuria). Taip pal 
gali gautis dalinas šlapimo pūs
lės išleidžiamojo kanalo užsi
kimšimas dėl gleivinės- patini
mo atsiradęs. Minimus’gydyto
jo vartojamus terminus šviesus 
lietuvis turėtų prisiminti. Tai 
jam pravers labai išmintingai 
savus nusiskundimus * pasako1- 
jant amerikiečiui y tojui.
Mat, ne visi turi laimpbūti gy
domi lietuvių gydytojų, ypač 
urologų (šlapimo takų žinovo 
— specialisto).

Gydytojas ištyręs tokį pacien
tą randa, kad jo prostata yra pa
didėjus ir skausminga. Tokioje 
stadijoje negalima daryti stip
raus prostatos masažo, ries tada 
galima užkrėsti kraują bakte 
rijomis — jas stipriu, masažu

SOFIJA PACEVIČIUTĖ Šventadienis

IN

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas 
(Tęsinys)

Skiriami, vyriausybės komisarai sekančiuose nacio
nalizuojamuose-bankuose:

Žinoma, k^d-aštrus bakterinis 
pirostafitas - Igatlt * p&ts- Savdfrhę’ 
susitvarkyti; j^'pacfefirtašV btfs 
iš.anksčiau iaftp&fūšį

Tokiojė- ligos*’tita’dijbjiė-prosta-Mgal■ įgyvenęs^žmoftiskaf--’tžŠftr- 
tds sekrete yra ?aft)ėš: pnEu (bal- thesis/ir, nuodais B&Sęg*siešįfgįF * 

___  , Jtsįį kraują kūneliųię. bakteri-p(ęs..Taigi^'nU^irlfe^BliMėt&^'
dfkmatiškės? bdt ^dazhešnis^A^-' j '-Net ir"loltftnš^aAMjAis, gali įgalėjų kųįi uri^Ioįią.\paciehtą 

ągyti,. ;.hęt., .antibi&tikiąin- ma^> 
£6 na pavojų kraujui užsikrėst# 
Šlapimui susilaikyti, (urinary 
fretėHtibh)~ f?! X'oį’ prostatoj ap-, 
[turėti (absčėss). Todėl gydys 
dojas ir paciėntąstūft atlikti ša- 
yas pareigas visu šimtu procen
tų '■— tik tada galima tikėtis ge
ros išeities iš tokios ligos.

Pagrindinis antibiotikais' gy
dymo tikslas ' yra - t vaikymas

šlapimo pūsiės/.Uždengimo (cy- mažiau dviejų kvortų (litrų), 
ątitis) ir iš šlapimo pūslės išei- Kiekvienam reikės skysčių ski
nančio kanalo (urethra) užde- tingą kiekį, tokiam kiekiui šla- 

' gimo (urethritis)..: Tiedu prie- pimo apturėti. Tai priklausys 
idmiai uždegimai ■ yisada eina nuo paciento dydžio — jo stam- 
kartu su aštriu bakterinių pros- bumo, jo prakaitavimo, kamba- 
itątitu. Todėl labai sėkmingai 
galima tuos dvejopus uždegi
mus (cystita iri uretritą, kurie 
duoda nusiskundimus— skaus
mus) tvarkyti . tetracyclinu 
ampicilinu, fuęadantinU ar ki
tais-plačios skalės (broad spec
trum) priešbak ieviniais vais
tais. Jie panaikina paciento tu- 
rimųs nusiskundimus, nors, pa
ti.ligos priežastis (prostatos jž- 
'degimas) dar lięka ir jį reikia 
Aljįį.ą^’dyih ^ £.; ? .

luju kraują kūnelių it bakteri- tttęs.. Taigi,ir=

;baktęąijų kuįtū^Jąbcą^toriįojeHs 
.būti neigia iria, ai;1 n ių;oŽyli. kad 

’ datigelis įvairiopų' baklėrijif la-
jii& sekrete; randasi, jr aj&s-tjJja

.*rįjąuIrios antibiotikams (tie vais 
tai jas sunaikina).
Aštraus bakterinio prostatito 

gydymas
Susipažinkime su pagrindais

tajįko,^vyrams. glmpnįškąs. bąk- 
tdriju-. šukeitąs,.-prostatos. užde.-

X -A* Ji ..žž.-* Skciginas (chronics bacterial pros- 
tažitįš) »;■.& trečiai rūšis,, prosta
tes negerovės yra dažniausiai, 
pasitaikanti — ji nesti bakteri
ją sukelta, vadinasi pfostėtbze 
(prostatosis).' Tai kūno — jaus
mų (psychosomatic) sutrikusio 
santykiavimo paseka. Kokia for
ma vyras serga būtinai reikia aštraus bakterinio prostatito gy-

kad’ šūnku yra
-i’"* i t k. - ' .prūStart-ėč* 'įsimetusias 

, bakfe£ijte.?iprošfefa'>yra liauka 
su-vingiū<ftu ;paviršiufaii, nelygi- 
nant. Norvegijos iffiordai — su

f ąJankomis ir iškišuliais. Į tas 
įlankas patekusias bakterijas 
sunku antibiotikams pasiekti. 
Todėl nepakankamai tvarkantis 
su staigiu bakterinių:-prostatitu, 
galima susilauk t i. chroniško pro-

- statos sunegalavimo. O jau chro 
mišką prostatitą-’gydyti — tai 
.geriau bėk nuo tokio-ligonio — 
Jabai sunku. Todėl naudokime 
visas priemones,j iškaitant dar 

:fr šiltas sėdimas vonios, net tris 
\ bartus per dieną po pusvalandi 

įdaromas, savo aštraus prostati-
( to tvarkymui. Vyrai, nepamirš- 
, kime, kad suomiško.? pirtys yra 
į - dabai naudinga pagelbinė prie-

.monė visokiems^.uždegimains
-.,lyarkyIls. — na u dykim ės ir mes 

' . Joųiis. Ten yra speciali vonia 
..prostatikams — jie jo-je šildosi

. ir tvarkosi su sąya negale pa
sigėrėtinai. Todėl pats laikas

. .yisieųis lietuviams ...sutartinai 
4avo apylinkėje įsitaisyti suo-1 
.mišką pirlį. Tokią saviems žmoj 
■hėms rengia Alvudas Sodyboje. 
A sujuskime šia linkine veikti 
ivįši I'eluviai ir kitose vielose 
.gyvendami.

• /. Yra du nauji vaistai labai ge
rai - prostatos sekrete- esamas. 
Jiaklerijas pasiekiantieji. Vienas

- (Irimetooprim-sulfame- 
IhoĮazoIe), gaila, dar šio krašto 
^yaištuš' kontroliuojančios įstai
gos (PDA) neieidzias gydymui

■ .prostatito. Kitas vaisias (doxy-.

rid šiltumo, jo kalbos gausumo 
(garinį mas vandens iš kūno 
kiekvieno skirtingas) i Matuoki
me pirmas paras šlapimo kiekį 
— tada orientuosimės, kiek 
mums reikia gerti naudingo 
skysčio. Tik nuo svaigalų, ypač 
alaus — visi sukimės šalin. Už 
tai kol sveiki io venkime — 
tada nereikės kentėti susirgus, 
kai negalėsime alaus gerti. Vi
siems geriems dalykams visi 
mes renkimės iš anksto. Tada 
lik mes apturėsime geriausių 
pagalbą kiekvienoje ligoje, Įskai 
tant ir prostatitą.

Išvada. Neikime per gy
venimą užrištomis akimis: tvar 
kykimės su savais elgesiais kol 
dar sveiki esame. Tada lengviau 
nugalėsime visas negeroves mus 
staiga užklupusias. Ypač nepa
mirštinas mūsų charakterio — 
asmenybės tvarkymas. Be šito
kios tvarkos visose ligose gerė
jimas neina reikiama sparta ir 
linkme. Tada būkime geriau
sieji darbininkai: griebkimės už 
sunkausios veiklos .visų pirma. 
Sėkmės! .

Pasiskaityti: Consultant, No
vember .1977.

Agr. Adelės Duoblienės sveiko 
maisto receptas

SU

1. Lietuvos Banke — D. Budrys, *
2. Kooperacijos Banke — J. Petraitis,
3. žemės Banke — Br. Bieliukas,
4. Tarptautiniame Banke — A- Kynastas,
5. Komercijos Banke — A- Plakchinas,
6. Ūkio Banke — J. Grybauskas,
7. Centraliniame Žydų Banke — Š. Jominas,
8. Kredito Banke — M. Janušauskas,
Bankų komisarai įpareigojami stebėti einamąsias 

sąskaitas ir vertybes bankinių kreditų įstaigų ir taip pat 
patikrinti pramonės ir ūkio įmonių bėgamąjį kreditą.

Visais būdais vystyti bepiniginius atsiskaitymus, o 
privatiems asmenims įndėlių iš bankų ir taupomųjų ka
sų, leidus bankų komisarams,' išduoti ne daugau kaip 250 
litu mėnesiui.' 

- > ’ t-. • r’
Sumos, kurios reikalingos normaliam pramonės ir 

prekybos įmonių darbui, išduodamos pagal tokių įmonių 
pareiškimus patvirtintus profesinių sąjungų organiza
cijų, bet tik bankų komisarams leidus.

- 3. ,
Visi brangieji metalai lydiniuose ir atskirais dir

biniais, taip pat ir brangieji akmenys, esantieji brange
nybių krautuvėse turi būti Valstybės Kontrolės atstovo 
perimti ir perduoti saugoti į banką ne vėliau kaip iki 
1940 metų liepos 27 dienos.

Tas nutarimas apie minėtų įmonių nacionalizavimą 
įsigalioja tuoj pat.

4.
Bankų nacionalizavimas įvykdomas prof. Sąjungų 

ir darbininkų komitetų atstovų (3—5 žmonės), vadovau
jant komisarui. Kitų pirmame punkte paminėtų punk
tų nacionalizavimas įvykdomas tokių pat komisijų, va
dovaujant Valstybės Kontrolės atstovui.

5. . '
Įpareigojama bankų nacionalizavimą s užbaigti ’ ne 

vėliau kaip iki 1940 metų liepos 27 dienos, o kitų pirma
me punkte paminėtų įmonių nacionalizavimą ne . vėliau . r 
kaip iki 1940-metų liepos 29 dienos; ‘

.. s; . '< " ' ■ f *

Šis įstatymas veikia nuo 1940 metų liepos, 26 die
nos. • ■ : ..

(Pasirašė) J. Paleckis -> •
e. Respublikos Prezidento p. 

Minsteris Pirmininkas
(Pasirašė) M. Gedvilas

e. Ministerio Pirmininko Paavduotojo p.
Vidaus Reikalu Ministeris

SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO PRIEDAS.
Rinkimų apygardos

I. Kauno apygarda /
1- Kauno miestas, u. t ;
I. Kauno apskritis, ,
3. Kėdainių apskritis. . A
II. Alytaus apygarda
1. Alytaus apskritis,
2. Seinų apskritis, ( . k '
3. Trakų apskritis. . t
III. Marijampolės apygarda
1. Marijampolės apskritis,
2. Vilkaviškio apskritis,

. J* &

3. šakių apskritis.
XBus daugiau)

prasme, l ai tie tik rfu vais- 
ir yra, kurie pasiekia pros- 

fĄtfB šyvuose esančias baklcri- 
(asn’r jas naikina? / ‘

M)1 kns. mes naudokimės ga- 
♦iniomis mums ĮH*tem(Micniis ir 
sėkmingai galėsime susftvarky- 
V rit fliiriu bnkferfmu proslati-

gyrimosi šioje ligoje: gerkime 
datrg naudingo jskys^K 

<p&<forykiine paroje Šlapimo ne

f

Adėlė Duoblienė
BULVINIS PLOKŠTAINIS 

PASUKOMIS
Prop.: Orkaitė 100°. sva. 

ro bulvių, (Z. svam virtų su lu
pena bulvių, 1 \'z puoduko pasu
kų (Cultured buttermilk), 2 
šaukštai Safflower alyvos, *4 
puoduko kapotų svogūnų. 1 
šaukštas bulvinio arija Argo 
corn starch krakmolo, 1 arb. 
šaukštelis kmynų, šaukšte
lio druskos.

Darbas: Bulves nuplaut, plo
nai nuskust, sutrinti (sutarkuo
ti) ir nusunkti skystį. Leist

krakmolui nusistovėti^ 2 Jei jo 
nėra, pridėt proporcijoje minė
to corny krakmolo v. šaukštą.

Virtas bulves nulupus pertrin 
ti per sietuką arba sumalti. Jas 
sudėjus, užpilti pasukomis, 
pakepintais iki grfsvumo Viet
name šaukšte alyvos svogūnais, 
kmynus, druską ir ištepus aly
va kepimo indą, likusią alyvą 
sudėti į plokštainį.

Gerai išmaišyti. Supilti į in
dą. Aplyginti ir kepti, gerai įkai 
tintoje orkaitėje apie 40-45 mira.

Šis plokštainis išsiduoda į sta 
lą su indu. Prie jo paduodamos 
įvairiai pagamintos salotos.

Pastaba: šis plokštainis yra 
vertingas savo sudėtim. Bulvės

yra šarminės reakcijos, turi vi
taminą ir mineralini^ dalią.

Ilgas bulviy mirkymas ken
kia Vi t. BĮ, nes jis ištirpsta van
denyje.

Skustos ir virtos bulvės nu
stoja Vit. 47%. Košės gamini
mus dar padidina nuostolį 10%.

Prieš skutimą, bulvės pri
valo būti šaldytuve atšaldytos, 
kad nenustotų vertingą vitami
ną. Nuo pavasarinių bulvių 
reikia atidžiai daigelius nuvaly
ti. Juose,yra kcuknūnga.ska
ninę medžiaga. Pašalinimas jų 
būtinas. •

Iškeptas plokštainis privalo 
atrodyti baltas su lengvu gels
vumo atspindžiu.
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PR. ČEPĖNO ISTORIJOS PRISTATYMAS
Lietuvių Tautiniuose namuose sunku susiorientuoti bėgamoje 

š. m. lapkričio 23 d. įvyko prof. I tikrovėje ir nustatyti realią vei 
Prano Čepėno “Naujųjų laikų! klos politiką.
ĮJetuvos istorijos” pirmojo to- j Užsimotas Dr. Kazio Griniaus . 
mo pristatymas. Veikalo išleidi- fondo planas Jiktų svajonių pa- 
mą ir jo pristatymą organizavo s.iulyje, neatėjus realiai daktarų 
Dr. Kazio Griniaus fondas ir me Juozo ir Alvinos Šabanų 10.000 
cenatė dr. A. Šabanienė. į dol. paramai. Jiems priklauso nė

Nežiūrint tuo pačiu laiku pra 
sidėjusio III Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumo, į prof. Čepėno vei
kalo pristatymą susirinko neto
li 'Šimto rinktinės visuomenės 
atstovų. Prezidiumą sudarė Fon 
do pirm. L. Šmulkštys, mecema- 
tė dr. A. Šabanienė, istorikas dr. 
Vincas Trumpa" ir prof. M. Mac 
kevičius. Prof. Pr. Čepėnas, sun
kiai susirgus jo žmonai Albinai, 
į pristatymą neatvyko, bet pri
siuntė savo rašytinį žodį.

IŠ pirm. L. Šmulkščio atidaro
mojo pranešimo paaiškėjo, -kad 
susirūpinimas išleisti Lietuvos 
naujų laikų istoriją jau buvo ki
lęs prieš 20 metų. Pradžioje buvo 
tartasi su Lietuvių istorikų drau 
gija. Nesulaukus teigiamo atsa
kymo, imtasi privataus kontak
tavimo su prof. A. Šapoka, vė
liau su prof. Z. Ivinskiu, bet pas 
tarieje atsisakė dėl stokos ar
chyvinės ir literatūrinės medžia
gos bei darbo gausos.

Pagaliau sustota ir sutarta 
1966 m. su prof. Ft. Čepėnu, nors 
buvo tuo laiku paskendęs Lietu
vių Enciklopedijos ir kitų veika 
lų redagavime. Tik užbaigęs šį 
milžinišką darbą, savo žmonos 
padėdamas, galėjo pasišvęsti 
“Naujųjų laikų Lietuvos istori
jos” rašymui. Apie jo ir jo žmo
nos darbštumą liudija faktas, 
kad tik pirmam istorijos tomui 
paruošti surinko ir perstudijavo 
1100 bibliografinių vienetų, su
rinktu iš įvairiausiu bibliotekų 
ir privačių rinkinių. .

Reikia pasidžiaugti, kad ant
rojo tom o. paruošimas yra Įpusė
tas dr tikimasi,'kad ir- tretysis 
tomas bus nugalėtas. Tuomi Jįe-: 
tuvių tautai bus suteikta didelė 
dovana ir 'mokslinė atrama sie
kiant laisvės; nes be mokslinio
pažinimo mūsų laikų istorijos traukė ryšius su tradiciniai-ro-

vien Fondo, bet ir visos lietuviš
kos visuomenės padėka ir pa
garba.

Po įžangino L. Šmulkščio žo
džio, prof. M. Mackevičius pris
tatė istoriką Vincą Trumpą, pa-, 
Sakiusi pagrindinę kalbą. Savo 
'žangoje Trumpa pareiškęs, kad' 
kiekvienas mokslininkas turi bū 
ti sau ir kitiems kritiškas, veng j 
ti bereikalingų komplimentų, 
taip gausiai mūsuose vartojamų 
ir kas svarbaūsia rašyti -gerai, 
nes blogas rašymas yra nuodėmė 
ir nusikaltimas prieš tautą.

Apibūdinęs prof. Čepėno lite
ratūrinį darbą, redaguojant LE.
11 tonmų ir eilę kitų veikalų,' 
bei nupasakojęs savo asmeninę 
pažintį su autorium nuo 1933 
m., prelegentas priartėjo prie 
“Naujųjų laikų Lietuvos istori-Į 
jos” veikalo aptarimo. Pirma nu
rodė, kad mums žinomi Lietuvos 
istorikai Alekna, Matulaitis, Ša
poka ir Sruogienė'riša savo dė
mesį buvo sukoncentravę į DLK, kryptimi savo mintį, 
laikotarpį, labai mažai palies 
mi XTX am. ir ypatingai nepri- į Visi įvykiai ir faktai 
klausomybės tarpsnį.

Iš paskutinio šimtmečio tetu
rime tik eilę Įvairiausių istori
nių studijų, liečiančius atskirus 
istorinius epizodus, bet neturė
jome sintetinio šio laikotarpio is
torinio'vaizdo. Prof. Čepėnui pri
klauso tolygiai didelis nuopelnas 
kad rašydamas naujų laikų Lie
tuvos istoriją nepasitenkino Įpras 
tiniu valdančiųjų ar vadovaujan 
čiųjų asmenybių veiklos aprašy
mų, bet apėmė visas gyvenimo 
sritis, Įskaitant socialiai ekono
minį kitimą, mokslo, meno.ir ap
lamai lietuviškos, kultūros plėtrą 
vykstančias politines ir ideolo
gines kovas.

Tuo savo užmoju Čepėnas nu-

* 9 f *

MONA LISA

!« PTP-i':P‘>l dalyvavo solistė Daugėlienei
kltehnnOi? Iri irt Vi Lr fnr-o^ •* ** , >

V- -'-v r, . , Jir Braziulienė, baletimnkės Jo-; ---- - J , ---- .
eumev^us. Bažnyčioje pamal- Įkubait tės ir Dautartų kvarte->u pakvietė Klevelando Tauti-
žili 11 m ■» La 1 nnrl/-. U ■» £ - » • * 1 * I' l I 1_______ * — J   

ėiūhaK lahai vaizdžiai perdavė rie paaukavo gyvybę. Paskaita 
įktausytajaiHK apie Lietuvos tais- tęsėsi tiktai apie 20 minučių. 
-v6i kovotojus. Savo truiišpamel Paskaitininkui publika audrin- 
•pranešime priminė net Lietuva, gai paplojo. Po paskaitos sekė 
didž.,kunigaikščių Vl’kmetį ii ‘ meninė dalis, kurią atliko KJe- 
nepriklausomybės ląikus. Trum -vehando Ramovėnų šaunus vyrų 
'pa kalba, bet daug pasakanti, choras su solistais. Vadovas bu- 
kįlrių gali pasakyti tik Jonas vo muzikas J. Kazėnas, akom- 

įKriščiūnas. • Valio jam! Sek- paniatorė Genovaitė Karsokie- 
inadlenio rytą 10:30 vai. Dievo nė, choros pirm. J. Liutkus ir 
Apvaizdos parapijos bažnyčioje jauna graži grakšti pranešėja 

I buvo atlaikytos šv. mišios už.J. Petraitytė.
įžuvusius dėl Lielus-ai laisvės ir, X()rėiiiill ask.bėG. kad 
t^pnk6tean>Įte. J baznyaa chon) va((ūvas vra h. s() is.
;įuvo ineĮlos devynios ,,„nM ■ |>rieš \lešim| ar danfiiau skail, veltui,
womnepy vėliavos. \ėliu- niel karlusu. 
voiJls pi esti vadovavo švyturio. v ,

(Jory saunų kp, pirm. Alfas šu- ko„t„,avo Susivienijimo 7(1 
Kys. Ssenes proga, pntaikln-^ jubiliejaus roga. TaiP| 

ji>sklėĮH>naskun.X*iklorasKriš-j:r Braziu baIeiininkės J„.l 

dų metu giedojo Klevelando Ra- 
movėnų vyrų choras, vadovas 
m uzikas J. Kazėnas. Pagiedoj o 
Viešpatie —. Viešpatie, žuvu- 
siems ūž Lietuvos laisvę ir kitas 
giesmes.^ .
'.d,n ''V .pr?:MyOimošiūnaS išreiškė padėką cho-

pąią trųrnpu žodžiu pradėjo ren- 
nusako mas, kurias įgyvendinus būttį! pinuininkas, St.
>s reikš 1 smarkiai nakiles valstiečiu ger-1®u^us kp. pirm. Vin-i 

cas Tamošiūnas. Jnešant vėlia- 
uuovtc P salę grojo fleita “Lietuva

Dr. Trumpa, vystydamas ta , nes pastariėje siekė kmųngi Asta Šepetytė. Už žavu- akompaniatorei u. narsoKie-j
n-*. rW..<>ĮLUetnv^aisvfe^

kąciją sukalbėjo Dievo-Apvaiz-Į 
dūs parapijos' klebonas kup. V. 
Krikščiūnevičius. " Pirmame šuo 
ie -lmvd susodinti ir išvardinti 

‘Ėifetūvos kariuomenės kūrėjai 
įsąvan'opai, Klaipėdos krašto at- 
vadavime kovotojai ir garbės 
nariai.. Visiems išvardintiems, 
buvo prisegtos priė krūtinės tau
rinės juostelės, būtent, Kazimie
rui-Daugvydūi, Stasiui šimoliū- 
n'ii.k'4o®ui Baubai,. Broniui Ta-

1 ^ritai^-'Kostuį Sldiolaičiui, Pę- 
įtrūi; Kuncei, Joniu. Bųjauskui, -Pare 

J •j'ounii ^čiuhkaij-VInęui Mišiųliui, *****

mantine istorijos samprata ir ti.
j priartėjo prie vakarietiško is
torijos interpretavimo. Naujųjų nurodė .į Hilferdingo pastangas 
amžių vakariečiai mokslininkai įpilietinti iietuvhj kalbą mokyk' 
žvelgiai tautų ir žmonijos istoriją lose ir viešame gyvenime bei į- 
kaip j kultūros ir civilizacijos ki- plačias Stolypino žemės rėfOri

| tėjimą ir toje dvasioje ]
1 valdančiųjų ar santvarkos reikš 1 smarkiai pakilęs valstiečių geri 
mę šiame procese. būvis. Kaip tik dėl šios, priežas

ties rusų revbliūvihiėriai nušovė

Savo argumentacijai paremti

t * - -
•revoliucijos keliu sugriauti visą- 
carinę sistemą. Kaip istorija 
dė, revoliucinieriai pasiekę šąvo 
tikslo įvedė dar žiauffesfiė degi 
potiją. .. į

da-; Čepėno veikale istorinio proceso.
dėstomi 

chronologine tvarka paliekant 
pačiam skaitytojui susidaryti 
savo nuomonę ir išvadas. Tai bū
tų vienas iš veikalo trūkumų, 
nes mokslininkui privaloma pa
tiekti ne vien nesuklastotą tik
rovę, bet išaiškinti kiekvieno is
torinio vyksmo priežastingumą 
ir' dėsningumą.

Pagal Trumpos išvedžiojimus <
sunku pagauti istorinį procesą j voliucinį charakterį. Tuomi g 
tautai praradus savistovumą iri’’ .
nepriklausomybę, nes jos vals
tybinį vairą yra perėmęs paver 
gėjas, nuo kurio didžioje dalyje 
priklauso istorinis vyksmas pa
vergtame krašte.

Aptardamas lietuvių tautos at 
gimimo eigą dr. Trumpa nesuti
ko su Čepėno per daug šališku Į tuvių tautos . ^iĮaisrimftįb jri- 
Rusijbs valdžios apibūdinimu. ! gimtj, ir. tuomi priąidefbį^čfin 

' moksliniu Įnašu-1
rijos nagrinėj

■ - ~. -a
Dėl tokio savo nusistatymo dr. 

Trumpa neįžiūrėjo Čepėno “RaiU 
jųjų laikų Lietuvos istorijoj^’; 
naujai iškeltų istorinių sariipra-. 
tų. Čepėnui pavyko faktų ir įvy. 
kių šviesoje pagauti ir atskleisti' 
lietuvių tautos iŠsilaisviiiittid fe-į 
voliucinį charakterį. Tuomi ga~. 
Įima išalkinti, kodėl perdėm ka< 
talikiškoje tautoje kairiųjų są- 
jūdžiai iškilo į vadovaujančias, 
pozicijas, pirmieje paskalbędaįsį

mą. Prof. Čepėnas sugriovė fo-Į 
mantiniai-nacionalistinę- ir- kata' 
■Ūkišką mitologiją nusakant.Jfėf,

rius ir. pranešėjas Jonas Kriš- tlzanus ir visus kovotojus, k u- buvo specialus iš o.-ganizacij ų ;■ 
sudarytas komitetas.

švyturio jūrų šaulių pupletė ..
Popietė įvyks gruodžio mėn. 

18 d 12:30 vai. Lietuvių namuo
se. Popietės metu paskaitą skai
tys Dr. Vytautas Majauskas te
ma: Kas pavojingiau, šakutė ar 
ginklas. Po paskaitos įvyks lai
mės traukimas sukelt: lėšas sto
vyklos statybos reikalams.

- Po to sesės šaulės svečius pū
va iš ns pyragaičiais, o broliai 
šauliai gėrimėliu. Įėjimas į pa- .

Detroitiečiai ir 
j akompaniatorė G. apylinkės Petuviai maloniai kvie 
buvo pakviesti ir č’ami į popietę atsilankyti.

Į Detroitą atvyks Tautiniu 
šokių Grandinėlė

švyturio jūrų šaulių kuopa

tas. Man vadovaujant Susivie
nijimas daug parengimų turėjo 
su solistais ir šokėjais. Kleve- 
landiečiai labai dažnai mus pa
linksmina. ‘ .

Užsibaigus koncertui V. Ta-

nių šokių grandinėlę, kuriai va
dovauja ponai Sagiai. Laikas 
numatytas balandžio 30 d. 1978 
m. Vieta 1501 N. Beech — Daly 
Dearborn Hts. mokyklos patal
pose. Smulkesnės informacijos 
bus paskelbtos vėliau,

Detroite pasikeitė skautų 
vadovybė

Vyriausia skautų skautinin
kas, Baltijos Tunto tuntininkė 

t Į nuo sausio mėn. 1 d. 1978 m.

ro vadovui, akompaniatorei ir 
visiems choristams už tokią šan 
nią programą. Asistuojant D.

Į Petronienei ir P. Pliurienei Įteik 
ta choro vadovui J. Kazėnui tau-* 
tinė juosta, perrišant per petį,’ k f.Jis{erį skautininka 

akompaniatorei G. Karsokie-ĮJoną nuo 1Q
I d. Gabijos tunto tuntininkės pa
reigas perims paskautkiinkė Da
lia Gilvydienė b

j Reikia tikėti, kad nauja va-

rankšluostį.
į Užbaigai visi sugiedojo Lietuvos 
jhimną. Išnešant iš saiės organi- 
zacij ų vėliavas Asta Šepetytė su 
fleita grojo Lietuva brangi. Ka-' doxvbė pasiskirs sau tinkamiaų- 
riuomenės šventės minėjimas sius žemesnius pareigūnus. Fi- 
pavyko labai gerai. Publikos1 listeris Jonas Asminas ir paskau 
atsilankė per 250, pasigęsta jau- tininkė Dalia Gilvydienė yra 
nimo. Kaž kodėl į minėjimus tinkamiausi asmenys jaunimui 
jaunimas nelabai lankosi ir sun-į vadovauti. Reikia manyti, kad 
ku juos privilioti. Senimas de-'jų paskyrimu detroitiečiai labai 
da visas pastangas, kad tik juos patenkinti. Valio naujai vado- 
parengimuose turėti. Rengėjai vybei! A. Sukauskas

žarijų vėliavas Asta Šepetytė su

•šepečiui, JHoZtti'Anaičiui,A!rin- 
epuTaHtošfūirui^ Feliksui Motū- 

^tiozūįį-TamošiūnĮui. Po 
savanorių pagerbimo sekė pa-

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastar- 
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 pšh Kainą $l«50« ■

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis
Ibus Dasiiistas tokiu adresu: •

kaTIUO 
riįU centro 
A; Johai- į bus pasiųstas tokiu adresu:

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygą rinkoje

dvi

lindai lietuviu daugumai, 
žemei parašyta, kad prac 
autoriaus skiriama lieta* 
mal Tėvynei Lietuvai".— ---- -

Gaunama Naujienoje.
čeki arba Money Orderi dusti tokiu adman

Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimas

I

ie kadangi knyga ra tokia mefie 
j skaityti nebesinori partrenkti. 
Mala žodžiais: **D4klngaa ttou

Knygos 300 puslapių ®i dang vaizdeliu ir lentelių, kabia I

10

v

Chicago, III. 60608

■

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

tie ir kiti leidiniai yra gaunant
NAUJIINOSI, 17W S®. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. Mėtt 

ttallaafcaaf <»rW valan4omlt arba atsakant paštu Ir prlda4a«f

MAUDIMO*. CHICAGO i, IU,—DėcimUę 1ĮĮ|
—---------- ——

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Ktpsčinslres, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozaa Kapažlnskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iUu- 
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIKTtS (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. S1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalba.

M. ZaUanlco, SATYRINES NOVĖLėS Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pusL, kaina $2.

D. KuralHt, KELIONt | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au- 
tariaus pastabumą neapgauna Intuaisto ir agitpropo propaganda bei 
užmukavimat Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Palcarklla, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina St. - ■- »♦<

VlMaa larnsltl*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTAJB.

Aleksc Abrose myga aprašanti paskutiniu B0 (1869-1959) metą , 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmoa 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnvtiaįai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katajKoškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Honey 
Orderi .i -

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1738 So. Halstad SU, Chicago, HL 6060S

Kiekviena valdžia, pasak Trum
pos, kad ir carinė, nenorėjo-blo
gio savo valstybės žmonėms, 
kaip jo gal būt nenorėtų ir da
bartinis sovietinis režimas.- Ki
tas dalykas, kad ne visuomet 
gerus norus pasiseka Įgyvendin- - (BūS'tiau^au)

Detroito naujienos
mas prasidėjo- per--abi-‘ Eetsvin 
radijo valandas? - Ypač ^sekma
dienį lapkričio ■ 27 d.* rytihetyje1 

Kariuomenės šventės minėji- 8:25 vaL radijo khibo-redakh>- * • • r

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKOJI PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais apražo Pamarį senui | 
gyventofus Ir gamtą. 1,200 lletuvilky vietovardžiu sąraias. KBfffc 
kaina SS.OO, minkšti viršeliai.

Persiuntimui pastų reikia pridėti dar 50 tentu.

1739 So. Halstad St, Chicago, JU. 60688

. PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Jvens Dtupara*. ŽEMtS ŪKIO fVIETIMAS. 
t» Chicagoje 1968 metais paties autoriaus lėšomis. I 
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte, n dattk 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės 0venimo ir BėMtą su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Uetuvoa Peiraatų, SmmhI 
nių ir kultūrinių laimėjimm-šiandieną, drąsiai galima sakyti. Uetuvk 
tauta galėtų didžiuotis ir (ffiūzauti savo žemės ūkto kptttrw raJrMi 
Ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkĮ atrodo tik žemdtrtūams akattgti, kadaagj 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai (r po pę-

-1*^0 Į E $ AĮfifcr
1 f2". „I Al iTfr >

1800 So. Hoisted St.

KJJIG

’ Fm mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius: darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaita* 
neša

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
UtMgtt 1923 metal*. Tri. 421-3070

Įstaigos pietuose Memaa automobiliams pastatyti.
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

reformą. Jis, pasiskaitęs užsienio, katalikų politikų 
samprotavimus, turėjo drąsos pasiūlyti nepriklausomo
je Lietuvoje pravesti žemės reformą. Žemė- buvo paim
ta iš užsienin pabėgusių rusų, lenkų ir vokiečių dvari
ninkų, paskirstyta sklypais ir išdalinti. kariams sava
noriams, bežemiams ir mažažemiams Kun. Krupavi
čius, gyvendamas Rusijoje karo ir; revoliucijos laiko
tarpiu, matė, ko reikalavo Rusijos bežemiai ir kaip ru
sai planavo pravesti žemės reformą. Vėliau bolševikai 
apgavo bežemius ir mažažemius. Jiems daug prižadėjo, 
bet nieko nedavė. Kun- Krupavičius, pravesdamas per 
seimą reikalingą žemės reformos įstatymą, davė letu- 
viams žemės. Amerikoje yra visa eilė lietuvių, 
gavusių iš Lietuvos žemės reformos žemės. Jie - žino,- 

kad tą reformą pasiūlė kun- Krupavičiui, josios pagrin- į 
dinius dėsnius apgynė seime, o vėliau prižiūrėjo, kad 
ta žemė būtų atiduota tiems, kuriems ji labiausiai rei
kalinga. Užsieniečiai, besirūpinantieji reikalingomis 
žemės reformomis, dar ir šiandien kur. Krupavičiaus 
pasiūlytą, pravestą ir prižiūrėtą nepriklausomos Lietu
vos žemės reformą. / ■ į

Visi žinome, kad kun. Krupavičius turėjo priešų. 
Pačių katalikų tarpe buvo tokių įtakingų veikėjų, ku
rie buvo priešingi kun. Krupavičiaus siūlytai žemės re
formai. Kun. Krupavičius, pasiremdamas . savo patirti-

Pagerbė kun. Mykolą Krupavičių
Praeitą sekmadienį nedidelė Cicero Lietuvių Krikš

čionių demokratų kuopelė suruošė didelį kun. Mykolo 
Krupavičiaus pagerbimą. Pasiklausyti susirinko didelė 
žmonių minia. Suėjo ne tik krikščionys demokratai, bet 
ir kitų politinių krypčių žmonės. Įdomu, kad salėj buvo 
didokas skaičius frontininkų, kuriems kun. Krupavičius 
buvo smarkiai priešingas.

Kun. Krupavičius buvo lietuvių krikščionių demok
ratų lyderis, o paskutiniu metu, kai naujieji katalikų po
litikai paneigė ne tik patį Krupavičių, bet ir visą demok
ratiškąjį kwataliku sąjūdį. Lietuvoj krikščionių demok
ratų buvo didokas skaičius, bet kai demokratija buvo pa
naikinta, tai ne visi drįso ginti demokratinius princi
pus. Vadistinis Lietuvos režimas paveikė to meto kata
likų jaunimą. Jie patikėjo rimtais duomenimis neparem
tus tvirtinimus ir manė, kad vado principas yra daug 
geresnis ir lietuviams naudingesnis, negu demokrati
niai principai.

Šiandien kiekvienam turėtų būti aišku, kad vadiz- 
mas nuėjo niekais paskutiniais nepriklausomybės gy
venimo'metais ANei valstybės,. nei partijų, pagaliau net. 
ir kariuomenės patys aukščiausieji vadai nebuvo reika
lingoje aukštumoje. Vieni neparuošė krašto reikalingai 
atsparai, o kiti nemokėjo reikalingu momentu duoti 
aiškių ir visiems suprantamų įsakymų- Atgyvenę va- 
dizmo gadynę ir iš jos pasimokę, lietuviai ir vėl grįžta 
prie pagrindinių demokratijos dėsnių. Gyvenimas ro
do, kad reikalingiems darbams atlikti atsirado patyrę 
žmonės ir ves pasiryžusius lietuvius į laisvę. Tiktai ko
vos pagrindan turės būti padėti demokratiniai prin-, 
cipai.

Kun. Krupavičius buvo kovojantis kunigas. Jis ko
vojo nž savo partijos teises organizuotis ir nurodinėti 
lietuviams, kaip pasiekti gerbūvio pokarinėje Lietuvoj. 
Jis kovojo už katalikų bažnyčios teises ir privilegijas, 
Jis bandė paveikti jaunesniąją katalikų kaitą, kad ji 
eitų su moderniu gyvenimu ir pradėtų žmonėms užsi
dirbti patį maistą, aprangą ir apavą. Kai Lietuvos sie
nos buvo gerai saugojamos ir reikėjo rūpintis kovoto
jais savanoriais, kun. Krupavičius pasisakė už žemės

mi, jiems aiškino, kad žemės reforma yra reikalinga, 
jeigu nenorime bolševizmo, šiuojančio. viską, nesančio 
visiems policinę valstybę su visomis prievartos pasek
mėmis. Kun. Krupavičius buvo geras kalbėtojas ir mo
kėjo labai gerai argumentuoti politiniams savo prie- 
amsš pakirsti arba visai sunaikinti- Kritika, argumen
tacija ir įtikinimas politinio, savo . priešo buvo patys 
stipriausieji jo ginklai. Jis nevartojo prievartos, bet po
litinius savo priešus jis gerokai aptašydavo bačkiniuo- 
se mitinguose, seimuose ir politinėse diskusijose.

Kun. Krupavičius žinojo, žodžio, - kalbos ir rašto 
svarbą. Jis mokėjo pasakyti karštą kalbą, parašyti įti
kinančius straipsnius ir net knygas. - Bet jeigu kas ban
dydavo neleisti jam savo minčių išdėstyti, tai jis griež
tai pasipriešindavo .Tada,kun. Krupavičius išsijuosęs 
pradėdavo kovą. Matydamas suktus -politikus ir jų 
bandymus nukreipti lietuvius nuo pagrindinių kovos 
už krašto laisvę kelių,kun Krupavičius pakeldavo balsą. A" 
merikos lietuvių katalikų spaudai patekus į vienuolių. 1 
apie politiką neturinčių jokios nuovokos, rankas, kun. 
Krupavičius kovojo. Kada frontininkai atsisakė dėti 
kun. Krupavičiaus paruoštus straipsnius pagrindiniais 
laisvės klausimais, kun. Krupavičius atėjo į Naujienas, 
pasiskundė nekatalikiška banga, - įsigalinčia katalikė-' 
koje spaudoje, paprašė Naujienų leisti pasakyti, kas 
jam ant širdies gulti. 0 kai plunksna pradėjusieji ožiuo- 
ti vaikėzai, pasinaudodami trečiafrontininkų termino
logija, ėmė kun. Krupavičių'spygliais ir dygliais bady
ti, tai jis Naujienose parašė visą seriją straipsnių. Sa
vo artimiesiems jis patarė skaityti Naujienas, kuriose 
būdavo išdėstytos jo pagrindinės mintys:- Lietuvos lai
svės, bendradarbiavimo su okupantu ir dorovės smuki
mo klausimais pačių katalikų tarpe.

Jeigu kun. Krupavičius būtų gyvas, tai ne tik Al
meno Eglė “nutūralių” savo jausmų nebūtų pasiūliusi 
keturis kartus už save^ vyresniam menininkui, o ateiti
ninkai vargu būtų leidę striptyzei apsinuoginti. Kun. 
Krupavičius juos būtų išvijęs, o kaip jo Didysis Moky
tojas išvijo farizėjus.

Kun. Krupavičius buvo kovotojas, kaip savo pas
kaitoje ne vieną kartą pabrėžė Algirdas Kasulaitis. 
Chicagos. lietuviams praeitą sekmadienį skaitytą jo pa
skaitą spausdinsime Naujienose.

Vilniaus panorama iš Gedimino kaino žiūrint

'JLIUDAS DOVYDĖNAS čių daug svorio. Kelios galvos ■

PUSBALSIU KALBANT
(Tęsinys)

dažnai skėtė pirštus visas pusėms 
tarsi griebdamas ko daugiausia 
jam vienam ore matomo grobio.

Adomas — Meskupas atsar-

Per metų metus gautos nemažos 
sumos vaikų prieglaudų, namų 
išlaikymui. Esą ir šiokie tokie 
pakvitavimai: tokia ir tokia, 
dažnausiai vienuoliu išlaikoma, i . . ,. v. . „ .,. , . ... , , , i giai rode savo zimas, uzsispyru-istaiga gavusi is prelato ar ku-l °. .. T. , ,. ’ .. ..• ■. v x • u. • i : šio jėgą. Jis stebino erudicija,mgo tiek ir tiek, bet įstaigos kny1 . ... .. ... . . .,,, n , 7.. . x t • mokėjimu isgvelti pneso silpnu- gose nematyti, kad tikrai tokia _. ........................ ‘ mus. Einant koridoriumi, sume-

savo ruožtu ištraukdavo švelnes i 
nius išsireiškimus, užkraudavo į 
tuščio autoriteto. Aplamai, kaip 
ir visose totalitarizmo girnose, g 
lengviau biurokratija malė tave .. 
kompanijoje — komisijoje.

Buvo aiškiau negu aišku: iš- | 
tisas dešimtmetis mūsų gyveni- || 
mo norim patraukti Į teisiną — | 
viešumos teismą. Propagrandai , 
jau ėmė stigti malimo. Agitpro -- 
pas jau seniai perkūlinėjo I 
Smetoną, Vailokaitį, Lapeną. Atė Š

__ . •_ .. • , AX^A. 1U.1AAA, OUdLAAtz“ ‘ ”

. jo metas sodinti į kaltinamųjų
a... pspasaJtojęs tas .suolų dar vis užnugaryje tūnan-dota. Komisijos akyse viena vie 
nuolė pareiškusi, kad tokie pak
vitavimai -buvęs savo rūšies pa
dengimas sumų, kurios dažnai 
pakvituotojų nepasiekdavusios. 
Įstaigų vadovybė — vienuolės, 
vienuoliai ir jų parinkti civiliai 
nedrisę pasiteirauti.

Ir minėtoje Slabados prieglau- j masto korupcija po sektos prie- 
doje, kur kirmėlės ir ;

mano sakyta, nuolankiai pasiš- 
T kersuodamas, tyliai išnyko už.

i durų. Meskupas, pasirodo, žino
jo ligi smulkmenų. Man priekaiš

■ tų nedarė, bet pageidavo, kaip
_ galima daugiau ir skubiai surink 
jti žinių, faktų. “Tai mflžihiško

pararitaiT danga.' Dar'daugiau; tm ŪlŠaūs 
wfe jfcj^ko' af erą7po.Ją^dąiybės; prij^n- 

šų ir atsargų maisto ir drabu- ga. Ąš nemanau, kad be teirin- 
žių. Kodėl nepagįnąudotas ?j Ąt- \gujno Įsikišimo mums teks iš
sakymas: “Mūsų~gIobėjas>aiį<rĮo versfi; Tai turėkit galvoje. TaŪi 

svarbiausia — pateikti medžia
gą teismo Įstaigoms”, ramiai, 

Į bet kirčiuodamas išdėstė. Aš lūik 
jtelėjau galva ir rengiausi atsis- 

tua. Mane pakvietė Grosmanas Ta,; atrodį Mesk^pų
— Didžiulis. Daug ką nutylėda
mas, atpasakojau L. Butkevi-i 
čiaus ir inspektorių atidengimus.

bėja Įsakė laukti naujų globė
jų”. Ir taip -diena iš dienos, sa
vaitė iš savaitės.

Tai, žinoma, pasiekė kompar-

kiek nustebino. “Jūs, drauge,- 
tur būt, turite nuo savęs...?” Jis 
iš šalies žvairai sekė mene. “Tuo

Matyt, buvo tik Įžanga. Didžiu- įį®-

Tai buvo Šniįkaus dy tenka *>alauktj ^zultatą
ti. Paskyriau atitinkamą koini- ■ - ... - - - -
'“Ohio, jau paskyrėt komisiją? 
(Sakot, atitinkamą. Tai, žinoma, 
’ lauktina rezultatų. Komisija, ži- 

m^ri^da priminda-!^erai” Mačiau
vo pustančia žuvi. Strazdanotu I nusvltun^ nemi*0’ Persidirbimo 
veidu, tuklus, Į tvirtus pečius J suvargintam veide.

lis nusivedė mane pas Adomą —

džio žuvis. Kai kuriais taškais, 
gal būtr Aleskupas rėmėsi tvir- į 
čiau čia ir -Maskvoje. Adomas —!

įtraukęs galvą, žiūrėjo Į žmogų 
kažkaip iš šalies, žvairiu, žals
vai rudų akių živlgsniu. Apžė
lusiomis rankomis, kalvio ran
komis, plėšraus paukščio būdu

Pokalbis su Valstybės Departamentu’ 
aktualiais klausimais 

(Tęsinys)
trumpučio Cleveiando užsienio tarnybos vyk- 
pirmininko ambasadoriau Swank žodžio/ ku- 
susirinkusius kvietė domėtis jo vadovaujama

.. susirinkusiųjų jo argumentai neįtikino.
-- Visa eilė vengrų griežtai pasisakė prieš grąžini

mą dabar, nes tai nėra tautos laisvės minties stiprini
mas, bet atsidėkojimas komunistų'partijai už kai ku
riuos švelnesnius režiminius poelgius.

8. U , .
Po 

-domojo 
riuo jis 
organizacija (Cleveland Council on Foreign Affairs), 
lygiai neilgus įžanginius tarė ir abu valstybės depar
tamento pareigūnai.

Vos tik jiems pabaigus, tujau pakilo eilė rankų 
ir* pasipylė pirmieji klausimai. Jaukioje lietuvių sa
lėje įtampa neatleido per sekančias dvi valandas. . ’ • - -- ~ - -
sa atmosfera buvo iš vienos pusės persunkta šv. Ste-1 rikį^yį padarytas Vieno 'vengrų ’ 
pono vainiko reikalu, iš kitos — geroka dozė kritinio 
nusistatymo .............
valstybės departamentui. ;

Susirinkusiųjų garbei reikia pasakyti, jog Lik po- 
rą kartų karšesni jausmai prasiveržė šūktelėjimu 
apie Jaltą ar galimą parsidavimo laikyseną, gi aps
kritai publika laikėsi ramiai, nors diskusijos lietė la
bai jautrius ir kontroversinius klausinius. Savo ruož
tu p. Vest lygai pademonstravo save diplomatinį su- 
gcliėjimą ginti savo tezes, nors ir nepopuliarias, su 

”mu provokacijos.
ckit c-Jaus pavaduotojas Gemge Vest šv. Ste- 
vainiko ^■’■ąžinimo reikalu pakartojo tas pačias 
kurias jis eigė privačiai šių dučių autoriui.

Deja.

tį. “klerą”. (Kitokio termino, kai |- 
bant apie kunigus, nevartojo).

Nutariau delsti. Komisija už g 
paros savaičių atnešė šūsnį do- f 
kumentų. Parsinešęs namo, nuo- g 
dugniai perskaičiau. Tai buvo at 
kakliu rūpestingumu dokumen- f. 
tuotąs kaltinimo' aktas. Matyt, | 
komisĮ j a, gerokai buvo. išplėtusi į 
medžiagas rinĮopją.; Tarp, kitko, į. 
iš kažin kur-buvo surasti aukų 
.rinkimo lapaiį—« pajamos kun. 
K., stačiusio Prisikėlimo bažny- - 
čia Kaune. Buvęs Lietuvos sau- į 
gurno valdininkas V. prij’ ungė iš- , 
samų raportą apie kun.‘K. Iki į-

mergina G. buvusi sugauta su 
36.000 litų. Tardoma prisipaži
nusi, kad tai paėmusi iš kun. K. 
seifo po vėlyvos vakarienės, šei
mininkui užmigus. Bet kun. K. 
užsigynęs. Jm nedingę nė 36 cen 
tai. Taip ir -kilęs klausimas, kur 
dėti -36.000 litų, šmaikšti mer
gina negalėjusi įrodyti, iš kur 
gavusi pinigus. Saugumo orga
nai pasilaikę, nors slapčia visi ž: 
noję, kam tie pinigai priklau
sę...

Komisija. Tai ir buvo palai
ma. Per komisijų aušintuvus 
daug visokio susitvenkusio oro 
išeidavo švelniau. Svarbiausia— 
komisija nuimdavo nuo. tavo pe-

(Bus daugiau)

litinė ateitis JAV Atstovų Rūmuose ar Senate, toliau'giją. Mes kuriame veiklos sferą, kurioje mes galinie 
tęsė mintį, kodėl JAV vyriausybė padeda SS ekono- įtaigoti santykiaujančią šalį”, (Būdinga, jog abu pa

reigūnai dažnokai vartojo “geležinės uždangos” ter
miną, nors valstybės departamentas ir apskritai JAV 
vyriausybė seniai oficialiai to termino yra atsisakę 
pataikaudami Kremliui).

Vest teigė, jog ,‘geležinė uždanga nėra daugiau 
geležinė uždanga. Už jos esančios šalys savo mode
liu laiko Vakarus, bet ne Sovietų Sąjunga.”

9. -
Visa eilė kalbėtojų pasisakė apskritai žmogaus 

atsakė t^si’l gynimo reikalu, ypač kas liečia Helsinkio kon- 
(Apskritai, abiejų pareigūnų atsakymai į.ferenciją. Buvo pareikštas susirūpinimas, jog prez.

Carteris stabdąs savo didžiai gražią ir prasmingą 
žmogaus teisių gynimo akciją politiniais sumeti
mais.

miškai ir militariškai stiprėti, tuo pačiu silpninant 
save ir Vakarų demokratijas apskritai. Pavyzdžiui 
nurodė prieš porą metų vykusį javų pardavimo fias
co, SS supažindinimą su JAV pačiais rafinuočiau-

Viena moteris, šiuo metu dirbanti viename tyri-|-siais erdvės technikos laimėjimais ir pan. (Tarp kitko 
spauda š. m. lapkričio 15 d. paskelbė, kad SS, kurios 
1977 m. derlius ypatingai prastas, vėl parduodama 
•vienas milijonas metrinių tonų javų. A.J.K.).

Į aštrokai (ir tiksliai) pastatytą klausimą valsty
bės sekretoriaus pavaduotojas George Vest 
trumpai.

.įvairius klausinius buvo trumpi greičiausiai dėl dvie
jų priežasčių: viena, klausimai buvo nelengvai atsa
komi iš esmės a,rba, kitais žodžiais, nebuvo lengva 
ginčyti sunkiai beapginamas pozicijas; o antra, aini 
iš anksto pareiškė norį daugiau klausytis publikos4 
nuomonių, negu savąsias dėstyti, išsamesnius alsa.
kymus pažadėdami pateikti vėliau).'

, mų centre Cevelaode pareiškė, jog ji buvusi komuni
stų kalinė tris kartus ir gerai žinanti ką reiškia ko
munizmas — žiaurus ar “švelnus“. Ji taip pat pareiš
kė, jog Amerika neturinti moralinės teisės grąžinti 
vainiko, nes jį priėmė saugoti su sąlyga jį gražinti kai 
Vengrija būs laisva. Kili kalbėtojai pridūrė, jog kaip 
Vengrija gali būti laisva, jei Raadouosis Armijos lan
kai ir kiti daliniai joje patruliuoja ir stovi. (Tarp kit-i 

fko, pagal ją. nutarimas prašyti vainiką saugoti nme- 
armijos kari- 

’ninko, kuriam vainikas buvo patikėtas paskutinio de-, 
JA\ užsienio politikai ir ją vykdančiam! mokratinio parlamento 1939 m.). A''. į
narį anipnhii • '

G. Vest nepasakė ir kas los 50 vengrų organiza
cijų, kurios esą buvo kontaktuotos ir su grąžininvif- 
nutarimu sutikusios. Tiesa, laikračiuosc buvo paste j argumentavo stengdamasis atremti 
bėta, jog vienas kitas prasikišęs vengrus (tarp-jų bu-1 tezes mudviejų ankstesniame 
vęs premjeras Nagy) yra už vainiko grąžinimą, ta- jbyie- 
čiau niekur nebuvo galima užtikti net dalies tų 50 oc- " 
ganizacijų, kurios esą buvę kontaktuotos, ecL 

Susirinkime dalyvavęs vienas yauAcsniųjįi Cie- 
velando politikų, anksčiau buvęs Ohio legislatures’ 
narys, vėliau Cuyahoga (Clcvėlando) apskrities aus' 
ditorius, šiuo metu, gi. apskritie^, komisijonkrius T* 

nei gausios vengrų delegacijos, nei daugumos George Voinovich, kuriam pranašaujama šviesi po- L

Abu pareigūnai tai paneigė. (Beje, šis klausimas 
abiem turėjo būti gerai žinomas, nes p. Vest yra daug 
dirbęs pre Helsinkio susitarimų formulavimo, o p. 
Patricia Derian buvo JAV vyriausybės delegacijos 

Vest atsakė tais pačiais argumentais, kuriais jis ’ Belgrade konferencijoje narė).
i mano 'panašias j P. Derian sakė, jog, žinoma, kad JAV’ vyriausybė 
privačiame pokal. negalinti “jėga priversti kitą vyriausybę pakeisti įs

tatymą ar paleisti suimtą žmogų, bet mes galime 
jog geležinė uždanga j bandyti”.

J* Jeigė, jog “daugelis žmonių jai saką, kad jų 
(suprask JAV) žmogaus teisių iniciatyvos ’- akcijos 
proveržio pripildo esamą tuštumą ir prisideda prie 
daugelio mažesnių kraštų balsų šiuo klausimu”.

(Bus daugiau) - ...
4 — Naujienoj Chicago 8, UI — Tuesday, December 6, 1977

..... Visų pirmiausia jis tarė, n~r~-
Tdėka vestos ir dabar vedamos politikos yra “pilna j 
.skylių". 0 ta politika yra paremta santykiavime prin-’/ 
,cipu: neturėti su kuo nors santykių reiškia neturėti 
j būdo ki<$ šalį įtakoti bei Įtaigoti. Vest teigė, jog “gy

vename pasaulyje, kur vieni kitais turime pasikliau
ti”. Ir toliau: “Mes nedalinėjame javus ar technolo-

P. Derian sakė, jog, žinoma, kad JAV’ vyriausybė
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Keliautojas Vladas Rasciauskas

— Man rūpi pamatyti pačias į gatvių sankryžoje automobilį va- 
įdomiausiaa žegaės vietas, kadižiuojant per raudonas šviesas 
galėčiau keliauti norintiems žmo' ir pasiviję du bėglius liepė išlip- 
nėms pasakyti, kur ir ką gali' ti iš automobilio, bet vyriokai 
pzm&tytL Be to, jau kelinti mę-f nepaklausė, bandė važiuoti, bet

i tai esu susižavėjęs jūreivio Ma- ant ledo ratai slydo. Vienas pat- 
’ geliano kelionėm! - ir gyvenimu, rulis, kuris buvo pasitvėręs bė-1 
j Tai buvo patę drąsiausias ir įdo Į glių automobilio duris, ant ledo 
miausias keliautojas. Girdėjau į latako paslydęs parvirto ir jo ran 
apie jį iš jūreivių ir laivų kūpi- J koje laikomas revolveris išsišovė, 
tonų, Skaičiau kiekvieną knygą, Į jstaikymas 15-mečiui bėgliui 
prie kurioa galėjau prieiti. Pa-ĮDayid Karpięl į galvą. Nugaben 

Įs'statęs paminklą lietuvių Tau- tas i Iv. Kryžiaus ligoninę Kar
tinėse, ryžausi jąmatyti, kur sa- piel jau buvo miręs, 
vo keliones baigė senų laikų drą 
sus keliautojas ir naujų kelių 
atradėjas Ferdinandas Mage
lanas.
— Ar pasidalysite su Naujie

nų skaitytojais savo kelionės įs
pūdžiais ? — Paklausėme grįžusi 
RasČiauską.,

— Mielu noru tai padarysiu,
— atsakė keliautojas. — Tiktai Hash, palikusi Australijoje anų 
duokite man ątsikvėpti po to- kus, pustrečių metų skraidė ne- 
kios ilgos ir įdomios kelionės. Įsideli savi lėktuvėliu, bet spskri- 

Reporteris do aplinkui pasaulį ir grįžo va- 
---- —----- — . j kar į Sydney aeridriamą.

Kas "išrado" anarchiją? j
New Yorkas. šeštadienį ats-Į 

spaustas paskutinis numeris se
niausio žydų kalba laikraščio 
“Die Frie Arbeiter Stimme”, ku 
ris per 87 metus skelbė anarchis 
tų “mokslą” apie žmonių bend-> 
ruomenę be;jokios valdžios: |

Paskutinis-t^Stimes” redakto-j ,-ų, samiu namuose, z-in vv. -isr 
rus- Th-rnė-^Thome, 67 metu Nariai kviečiami atsilankyti, 

yia. u. a u. g upuuu. u u
amžiaus paskutiniame savo strai ir vaidybos rinkimas 1978 metams, 
psnyje gina'anarchistus, kad ne 
jie buvę “bambų ir kulkų politi
kos šalininkai” Nuo “Štimės” pra Į Našliu, aašliukiu ir pavienių as- 
džios svarbiausias anarkchistu klubas gruodžio mėn. 9 dieną val pietu gaujju naguose 2417 
tikslas buvęs?darbo uniją steigi->W. 43 St., šaukia Į metinį narių su
mas

Švento rašto pamokymai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI

IR PAAIŠKINIMAI
KRIKŠČIONIUI

turi garbinti jį dvasia ir

TEL. — BE 3-5893

DR. 4. R. GLEVĘCKAS 
GYDYTOJAS 3g CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ-AKIŲ LIGOS7 

3707 West 103rd Street 
Valandos pagal sūsitąjiįi^

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”’

Vai. agal - sutarimą. .-tSdąrjita

r>ILLEONAŠŠEIBtSriŠ
INKSTŲ, PŪSLĖS IE- - -

PROSTATOS CHIRURGIJA - :

2656 WEST 63rd STREET'
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
kėtvirtd. 5—^7 vai. vak , <
Ofiso j telef.: 770-2880 

Rezidenęije$ telefe 448-5545

Rasęiauskas grįž iš Pietų Azijos .
' ' ' • . - ' ' ‘ ■ -'’S“' r- ' ’ ' ' ' * •

Vladas Rasčiauskas, daugiau- gęs Azijos.-saule, truputį nusto
sią skraidęs lietuvis keliautojas, I jęs svorio, bet sveikas ir stiprus, 
American Travel Service Bure- kaip niekad anksčiau nesijautė, 
tu steigėjas ir savininkas, pra- j Jis be tikslo nevažinėja. Jam rū- 
eitą šeštadienį grįžo iš ilgos .ke-J pi kiekvienas Žemės kampelis 
lionės po- Pietų. Azijos salas. ■ i kad galėtų patarti žmonėms, kur

Jis buvo . Japonijoje, Filipinų -vertą nuvažiuoti ir ką .pamaty- 
salose, Gebu salyne, Singapūre,-ti. ..
Jakartoj, Sumatros saloje .r Bo.į Cebu saloje, jis. įatelgo į patį 
rėno salų pakrašeuose. Vėliau pikčiausią• maištininkų centrą, 
jis vėį'-gr^o j Japoniją, o iš ten^ Maištiinh^Mi' norėjo užimti prie- 
natraui^4 Havajų salas, kur-ke-Į. mięstyje- žtoviptį hotęlj, kuria- 
■ias dU^ 
lifornijį-’Los A^^ea U^'est^'-ir 
priemiesčiuose buvo sutikęs ke
lis pažįstamus, kurių jis nematė 
:r apie kuriuos nieko negirdėjo

’ oaskutinius 35 metusi- Jis apžiū 
-ėjo įdomesnės Kalifornijos apy 
linkės, ' buvo nuvykęs į Sunny 
City ir pamatė kaip ramiai se
ni pehsionieriai gyvena. _

— Edmard Gerekas paleido iš 
kalėjimo 1000 lenkų, 1976 m. 
nepaklausiusių policijos įsaky
mų, bet' jie nepaleido 247 žmo
nių ir vaikų atvykti Amerikon 
pas gavo vyrus.

— 54 metų australietė Agne

DR. VIT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

B-ndra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas 2652 WEST 59fhSTREET

Tel, PR 8-1223 ■ "
'PFISO VĄL.: pirm., antrad., trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai vak. šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

. • pagal, susitarimą.

rąąjlaaiejąuskąs; bjiyoj&sisto  j ęs, 
bet nepajėgė.;Vįžjjueįę' sargai 
pasipriešino ir atsišaudė. Maiš
tininkai nušovė vienų: sargą. Da
vos saloj e: j is pateko j patį pik
etą usią gyvatyną. Savo aikim 
matė žmogų prarijusią didelę gy 
vatę. ■ <■’ ' ■■
..r— Ko skridai j Pietų Aziją? 

_ _ jūsų reporteris paklausė grj- 
Chicagon grižo gražiai nude- i žūsi Rasčiauską. .

P. ŠILEIKIS, 0. P.
orthopedas-protezistas 

jk Aparatai - ProtezaL Mdd. bah- 
5* dažai Speciali pagalba kaįons. 
n* (Arch Supports? ir t L

2850 W»»t 63rd St., Chicago, ill. 6062$ 
T«i«f.: PRospcct 6-5084 . į -

Gėlės visoms progoms
I BEVERLY HILLS GBLINYCIA 

: - 2443 WEST 63rd STREET
Tel fonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishių 

krautiivė. •t-' -
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
, Tel. 499-1318 '

"Dievas yra dvasia ir |o garbintojai
tiesa"* — Jono 4:24.
Reikia nuolat atsiminti, kad Dievas, kurio 

dvasinė esybė, turinti neribotą galybę. Jis pažįsta mūsų mintis ir visus 
širdie sumanymus; todėl tikras ir jam patinkamas garbinimas turi būti 
darytas iŠ tikros širdies, dvasioje ir tiesoje. Esamuoju laiku nėra daug 
tokių, kurie taip daro. Ateityje, Tūkstantmetiniame amžiuje, kuomet Dievo 
pažinimas bus visuotinas ir kuomet visa žmonija bus išgelbėta iš nuodėmės 
ir palaiminta, pradinis Dievo meilės įstatymas bus vėl parašytas žmogaus 
širdyje. Tačiau vertais ir tinkamais gauti amžinąjį gyvenimą bus pripa- 

. žinti tik tie, kurie klausys ir garbins Dievą dvasioje ir tiesoje.
Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi

rusieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite ne
mokamai Rašykite:

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

akivaizdoje mes esame, yra

Mažeika &- Evans
Laidotuvių Direktoriai

SUSIRINKIMŲ

Joniškiečių Labdarybės ir Kultū
ros klubo priešmetims susirinkimas 

J įvyks gruodžio 6 d. 1:00 vai. po pie- 
ai, šauliu namuose, 2417 W. 43rd St. 

t Nariai kviečiami atsilankyti, nes 
yra daug svarbiu reikalų aptarti. Bus

Po susirinkimo bus vaišės.
A. Kalys

. „ _ šaukia i metinį narių su- 
’ trinkima. Dalyvavimas būtinas. Bus 
• renkama nauja valdyba ir aptariami 
^einamieji klubo reikalai. Po susirin
kimo vaišės.Akcidentas

Chicago. Du policijos patruliai su^£asDbu^lrečiadieni. _ 
šeštadienį apie pusiaunaktį pa- dž>o 7 d. 7 vai. vak. -šauliu salėje, 
matė automobilį..55th ir Austin 43 susekimo ^bus

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

EUDEIKISGAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

S

nw

v. Cinką

nariu
grųo-

DORIS SCHROEDER TIKUIŠYTEI

P

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

DOMININKAS KRIŠČIŪNAS
A Gyv. 2616' W. 69 St. ' .

Mirė 1977 m. gruodžio 4 dv 9:t)0 vai. ryto sulaukęs 93 metų amž 
Gimęs Lietuvoje, Pašvitinio.. parap.< Šiaulių ąpskr. / 
Paliko nuliūdęs brolio duktė Fridą "Ramas, jos vyras Adolph ir jų 

du sūnūs — Barry ir Jeff, pusbroįo duktė Aldona Ankus, jos vyras 
Jungas ir įų sūnūs Algis, ir. Vytautas, pusbrolio žmonai Viktorija 
Antanaitienė ir kiti giminės, draugai bei pažįstami Sietuvoje ir 
Amerikoje.

Kūnas pašarvotas S. C. Lack-L^cliawicz koplyčioje, 2424 W. 69 St.
Antradienį, gruodžio 6 dieną* 9:30 vai. ryto bus lydima^ iš kop

lyčios i švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Lietuvių < Tautinėse kapinė^. ;-

Visi a. a. Domininko Kriščiūno (giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisvekinima.

Nuliūdę lieka: brolio duktė ir kiti giminės.
Informacijai tel. 652-5245.

PO ILGOS IR . SUNKIOS LIGOS,

KUNIGUI PETRUI DAGIUI
. . . minis.

žmonai Arijanai, šeimos nariams ir giminėms bei New Yorko lietuvių. 
Evangelikų parapijai giliausią užuojautą reiškia ir 

kartu liūdi.

LIETUVIU EVANGELIKU TARYBA

mirus.
tėvams — Annai ir Stasiui Tikuišiams bei 

kitiems giminėms reiškiame giliausią 
užuojautą.

■ Ten: Y Arši 7-1741-1742

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

MODERNIŠKUS AIR-CON DITIONED KOPLYČIOS

U ; TTVAS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Tdet: GRovehill G-2345-S 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhaU 3-2108-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTt tlto.mobiliams pastatyti

FERKRAUSTYMAI

inches to eight fe^t.
The spindles Mre made of

on hoppe*-fed T&thes, sanded 
to a smooth ^nlsh then shrink 
wrapped in eXeari protective 
ptaMie. A brochure on spfndM 
charaGt^risbcs and Meju for

mounted on Tails and door? 
df*coratlve sleM^nts, used 
plant holders or triEe 

elements.
K. A. -Nord. Oo^ fcwrett, 

Wasik, the ■ v*orLA'fi largest 
manufacturer of architectural 
rpindles, produc^B these dec
orator Items in nine different 
styles, three different thick- 
nešnek wd In heights from tM

Apdraustas parkraustynSas 
iš įvairių atstump, ,

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

Z"~' —---- ' M ■ I *■■■--

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos ii W0FA, 

1490 IdL .A. M.

Liatuviy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12;30 
— 1:00 vai. popieL šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30,iki 0:30 

vaL ryto.
Vadija Aldena Ddvkua -
TaleK: MEmlack 4-2411

7159 So.* MAPLEWOOD AVS.
CHICAGO, ILL. 60429

In today’s ‘^do-lt-yoursell amateur decorator or
the professional too, for ttu turning increasingly to

—or architectural as the*
7-,-tde ar.d torches In

home.
Architectural spindles—yes, 

tbssTre the same products 
which used to be known as 
balustrades in staircase^—now 
are available in a variety of 

j sites and styles. But the sky’s 
I the limit when it comes to 
< the decorative uw to ’rbich 

they’re now being puU

. ArehiiecU, interior designers 
and Mdo-U-youraelfers” find 
the sbtndlea a versatile, stylish 
and Inexpensive way to add 
character to a home of office, 
Indoors or ouL -

Sptttdter are betag used as 
candle tokkft or lamp basm, 
•a room dividers, screens and 
vahncea, as les» coffee 
LtsbUs unrxhtw for ’MofceaMa

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠE R ė N A S 
Tel. WA 5-8063

ft

K B. Rockfordo Apylinkė
A. L. T. Rockfordo Skyrius
B. A. L. F. Rockfordo skyrius

a.

LASTYBAR 2,350 SOOOC- 
AGB CHILDREN BETWEEN 
THE AGGS OC 5 AND HL 
WERE KILLED BY MOTOR 
VEHICLES IN THE LkS. 
Charles m. haves, 
PRESIDENT or THE CHICAGO 
MOTOR CLUB, ASKS DRIVERS 
TO BE ESPECIALLY ALERT 
Tor children mow that 
SCHOOL IS IN SESSION

Ckieagof
Lietuvių
Laidotuvių
<XreKtorią
Associacijos

. ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

5307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArda 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Aven Cicero, fli. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3X1? go. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
. ' (LACKAWIC3)

2424 WEST fi9th STREET RFpvbUc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vh tfn!> 7-6673
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos HiUa, iT. 974-4411

P. J. RIDKAS
9364 So. RAL6TED STREET Phone: YArd« 7-1511
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PAPILDYMAS
rinktas tas pats asmuo. Daug’ 
kas matė, kaip išbažnyčios jis 
tempė apie 200 metrų, j rengi
mo aikštę kugelio blėkas. Po mi 
nėjimo susirinko visi rengėjai 
išklausyti rengimo rezultatų. 
Pats vadovas su rengimo šven
tės iždininku pristatė apyskaitą, 
kurioj paaiškėjo, kad turima iš 
šventės virš tūkstančio dolerių 
pelno, kuris buvo padalintas tarp 
minėjimą rengusių organizacijų, 
čia tos šventės vadovas, paaiški 
no, kad jis yra neatsilyginęs ke 
lioms moterėlėms, kurias jis 
pats pakvietė,skusti bulves ku
geliui, nors žadėjo kiek nors atsj ■

“Naujienų š. m. 274 Nr. iš 21. 
11. 77. tilpo'labai gražus I. S. 
straipsnis “šviesūs žiburiai ap
linkos sutemose”. Be tame 
straispsnyje paliesto asmens, kur 
negaEma nieko pridėti, tik rei
kėtų dar paminėti-pridėti, kad 
tas asmuo yra labai priimtinas 
Chicagoje ir laukiamas, bet vi
sai kitas reikaEs yra toj pačioj 
vietoj, kur jis su šeima gyvena 
ir kurioje dirba. Toje vieetoje 
jis yra ir vietinio ALT skyriaus 
pirmininku, kur deda visas pas
tangas iš skyriaus sutelktas lė
šas perduoti ALT centrui. Bet 
čia vietoje jis sulaukia kritikų,
pašaipų ir t. p. Ir šiais metais I lyginti, čia iš kai kurių asmenų 
jis ALT skyriaus vardu ruošė —v;1z' ------—o
16 Vasario minėjimą. Tam rei
kalui jis panpro pakviesti tauti
nių šokių grupelę, kad pora šo
kių pašoktų bet tos grupelės va
dovas užgiedojo tokią kainą, kad 
teko nuo jų bėgti, net ir neatsi
sukant. Mat grupės vadovas yra 
gyvenęs kaimyninės tautos tar- 
p e ir jam 16 Vasario yra nublu
kęs reikalas.

Tame minėjime nedalyvavo 
jis pats ir nepanoro, kad ir jo; 
kiti šokėjai ką nors išgirstų apie 
16 Vasario. Girdisi, kad dar me
tai, kiti dėl-nenumatomo prieau 
glio‘subyrės ir pats “Bijūnas”, 
o vadovas galės grįžti prie saviš 
■kių. Prieš kįeletą metų, čia bu
vo ruošiama kelių organizacijų 
pavergtųjų tautų minėjimas, ir 
tam minėjimui pravesti buvo pa

pusės kilo audra-pasipriešinimas. 
O vienos organizacijos pats va
dovas pridėjo, kad tai esąs pie
meniškas siūlymas, kitaip sa
kant pavardino tą visų pasirink 
tą vadovu “piemeniu”. Kiek te
ko girdėti, kad pats vadovas V. 
B. toms bulvaskutėms asmeniš
kai atsilygino. Tai ir čia iš tūks 
tantinio pelno buvo “gražiai” at 
silyginta. Taip padarome ir ki
tur.

Tas tautinių šokių grupelės va 
dovas, nesutikęs pašokti bent po. 
ra tautinių šokių per š. m; 16 
Vasario minėjimą, kurį rengė 
vietos ALTo skyrius su jo pir 
mįninku V. B. taip pa yra nuto
lęs nuo lietuviškų jausmų. Jis 
yra čia .sikūręs prie savo tėvo 
šeimos, kuris kaip Latgalijos gy 
ventojas visur aukščiau kėlė sa-

Darius-GirėnasM. Šileikis

vąji Latvijos prezidentą Uhna- 
nj, o lietuvius kaip leišius visur | 
laikydavo žemsnėj padėtyj, vi- 
sur pabrėždamas, kad pas mūsų 
Ulmanj taip ir taip yra buvę. 
Kartą j vieną lietuviško žydelio 
užeiga susibūrė 4-7 naujieji lie
tuviai. Jų tarpe atsirado ir tas 
Latgalijos ūkininkas to šokių 
vadovo tėvas. Tarp įvairių pasiš 
nekėjimų, išėjo kalba, kad. vie
nas iš lietuvių, daleiskim J., yra 
iš Vokietijos grįžęs su agrono
mijos daktaro laipsniu. Tas Lat 
gali jos farmeris, čia pat. įsiki
šo, kad “tokį lietuvišką agrano- 
mą”ažuberną ten.būčiau nepriė

rikas Bajelis, Modestas Kevalai- 
tis, Albinas Markevičius, Anta
nas Mažeika, Jonas Petronis, Via 
das ttiiuiį.iūnas. Anonsas Tur 
nias ir Vytautas Vidugiris.

— Antanas Radzevičius iš 
Inkster apsigyveno Westland, 
Midi. Dėkui už dolerį, atsiųstą 
keičiant adresą.

I — Vasario 16 gimnazijos Ci
cero 15-to būrelio ilgamečiai rė
mėjai ir šiemet susimokėjo sa
vo pasižadėtus nario rtiokesėius, 
sudėdami $479. Štai šie ištver
mingieji: J. Augaitienė, L. ffich- 
nevičius, J. Bigelis, V. Bikul
ei us, S. Būdas, dr. P. Rūdinin
kas, J. Dekeris, B. ir S. Dundos, 
O. Gešventas, J. F. Gribauskas 

i (St. Anthony Savings vedėjas), 
J. Gužaitis, J. Jakubaitis, A. ir 

. L. Jankūnai, K. ir M. Jasiulevi- 
čiai, S. Juodvalkienė (kasmet 
po $30.00), A. ir A. Karaliūnai, 
J. Končius, M. Kuprienė, A. La- 
niauskas, V. Laniauskas, Mi. 
Mackienė, V. Masaitis, P. ir J; 
Mikalauskai, E. Olšauskas, A. Or j 
vidas, I. Paliulienė, J. Paulėnasį
J. ir S. Pautieniai, P. Petrulis;
K. Račiūnas, M. Rimkienė, A. 
ir T. Zailskai, P. Zailskas. Būre 
lio vadovė yra O. Zailskienė. ■

REAL ESTATE
Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė'— Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0 K ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

' • PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas

2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

MŪRINIS BUNGALOW — 3 mie- 
garnį 30’ sklypas, naujas šildymas, 
tuoj galima užimti, prie 65-tos 
Artesian, nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

ir

Notary Public 

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

OT A SUSIVIENIJIMAS
| , A LIETUVIŲ

W j—< x -X. AMERIKOJE
ŠIA — Jau ,30 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIŪS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams. ■_

SLA — dlfiiauria lietuvių iraternallnė organiiaaja — duoda gyvy* 
bės apdraudę Ir ligoje pašalM, kuri yra pigi, nes SUSivus- 
NIJIM.4S neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpines 
pagalbom pagrinde.

SLA. — jau turi daugiau, kaip .Iria ao pute ritUifono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra Ir aaugL Kiekyiėnas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių .reikalingiausias 'apdraudas nuo.$100.00

SLA — jaunimui duoda- gej^yibppmrtą Apdraudė,- Erąiown»ent .in
surance, kad jdunuįis gautų piiiigus iukstojo.ąiokslo stufi-

SLA’ — duoda: VAIKAMS Ir jaunuoliams. labai įdriąjTJSMfspdraudą: 
į y.ttl4p,000y00 apdrauaoš tfk $3,00 makešSo.metams.

- SLA — AKCiDENTALJL-A^DRAI©A nauihaga rišokio amžiaus asme- 
' trims, rekoineDduojam^- -Hetuvifl^. KLUBU ir drąųglhFqu-

tad jo apdrauda tikra Ir saugL Kiekyiėnas lietuvis čia gali 
" įvairių klasių reikalingiausias ’apdraudas nuo.$100X10 

------- r^;-. - -r.;

veikėjui ir įe Mi

NAUJIENOMS Hemet suėjo 63 metai Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo 
Amerikos neturm oiean^čio steigėjus bei ileturiitoc spaudos pirmo 
aus ir atsekant bftttaas pcrelgM syftna» Heturybės linkimui

<AUJIgHOS tvirtai stovi Ir kovoja rt Ltatam tr mvsrttą Brtrrf* irtrr, 
aaiBamos ir c*gždėdawus j aandšrlns ki okupantais ar ją InUo 
ttSltlOa

— (Chicagos Lietuvių Mote* 
rų klubas pasveikino Naujienas 
ir jų skaitytojus artėjančių Ka
lėdų -ir Naujųjų Mėtų proga, 
taip pat ta proga parėmė dįen- _ Lietuvių Studentų Sąjun- 
raščio leidimą 25 auka, kurią at-L .___
siuntė per p. Valeriją A. Shau-| tajs bus Detroite. Jo rengėjais 
les. Dėkui valdybai ir visoms išrinkti: Romas Rudis iš De- . . . * *

raščio leidimą 25 auka, kurią at- gos suvažiavimas sekančiais me

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

to klubo ponioms. "į
— Frank Prusis iš Calumet 

City, III., nuolatinis Naujienų 
rėmėjas, turėdamas progą, at-męs. Kartu buvo ir jo giminaitė, l remeja!; Ju7a™. ™ On c*™ -- 1 siuntė $4.5 uz sekančių metų kakurią jis btsivežė su savo šei

ma iš Reinlando. Ji tuo laiku su 
juo jau pykosi. Greta jos sėdė
jęs J. P. ją paklausė, juk kartu 
ten Latgalijoj gyvenai, tai kiek 
tas Benas ten bernų turėdavo? 
Ši tuojau prie visos kompanijos

lendorių, kuris yra spausdina
mas ir prieš šventes bus išsiun
tinėtas visiems skaitytojams.

— Ponia Olga Tilindis, Elgin, 
Ill., iš anksto“be raginimo at
siuntė prenumeratą, o savo švęn

tarmiškai atpyškino: Bernu pasĮtinius linkėjimus atlydėjo 9 dolJ • • J__  ___ -J _ J_____ • - -
— Anupras Tamulynas iš Mar 

quette Parko, parėmęs ne kar
tą Naujienas visų skaitytojų 
mėgiamais raštais, kartu su pre
numerata ir kalėdiniais sveiki
nimais atsiuntė dešimkę Naujiė-' 
nų: paramai. Dėkui. Taip pat dė
kui tos apylinkės tautietei, už
sisakiusiai ' Naujienas’ 3 meti, 
tihkamėsniam ^ušijažinimuL;

— Standard. AEėd. Savings 
Er-vė savo. pagrindinę Įstaiga 
Brighton Parko Jįrpylinkėj. pa
puošė kalėdine ęgįfite ir arit jgš 
šakų pakabino .vaĮŠams žaisĮįjs,

jį ta nebuvo, ale utelių tai bu
vo ir didelių ir gražių. Jis savo 
šeimoj jau turėjo prisigaminęs 
devynis vaikus.

Iš jo paties kalbų ir kitų pa-, 
sakojimo, jis ten Latgalijoj vai

ten Latgalijds kokiam tai kam
pe, gimęs ir augęs dabartinis čia 
šokių vadovas negali turėti lie
tuvišką ■ j ausmą,' kas tai ' lietu- 
viąms reiškia 16 Vasario, ir pa
šokti keletą tautinių -šokių atsi- 
sakė. Tik- vietiniams tikriems

' .lietuviams (dipukams)Į pasiliko 
posakis apie tą utėlėta LatgąĮi- 
jos 27 ha. “dvarininką”, taip bent 
kurį laiką pasikalbėjimuose to
kių išsireiškimų r nėtrūko, apie 
tą Ulmanio gerbėją. Daug kas iš 
lietuvių ta Uhnanį taip pat ger-, . . - „
bia, bet negalėdavo sutikti; irįP^ketėliai nuo 6 mėn-^kiT’2 nie^- 
toks pats-Lietuvos valdovas Sme j tlJ arr-žiau.s v: 
tona' pagal to paties ’ Latgalijos 
farmerio žodžius jau buvo šiūkš 
lė ir jo visi padėjėjai. Tai buvo 
dažni to “znarit žodžiai. VS.

troito, Ramunė Stravinskaitė iš 
Toronto, Marijus Neris iš Čika
gos, Vytas Zagarskas ir dr. Vj 
Stankus iš Klevelando.

— Vytauto F. Beliajaus no
velių ir trumpų aprašymų bei 
buvusių nuotykių Tinkliny s 
“Ona” anglų kalboje yra gerą 
dovana angliškai skaitantiems; 
102 psl. iliustruota knyga kai? 
nuoja $5. Gaunama pas leidėją: 
V. F. Beliajus, PO Box 1226, 
Denver, CO 80201.

— Sol. Arnoldas Vokietaitis' 
pakviestas dainuoti Los Ange-į 
les šv. Kazimiero parapijos ban
kete kovo 4 d. Jam akompa
nuos.pianistė Raimonda A^ei- 
kytė. -Parapijos vadovybė fjAti 
pakvietė thuz.1 Jttiiaus Gaidelio 
vadovaujamą Bostono lietuvių 
Sekstetą dalyvauti Los Angelės 
lietuvių Dienų .prOgrarribse'bir.' 
^įio 18 d. /Parapijos klęliėnu 
yią prel. Ji A. Kučingis.
; Inž. Kostas Astrovas turi 
darbo sutartį ii- tarnauja Irane, 
Teį^rano mieste. Nesenai jis 
lūkėsi tąrnreiįąlais JAV

Ivairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

ntiomininkus

4243 W. 63rd St., Chleag* 
Tel. 767-0600.

BEVERLY SHORES, INDIANA 
parduodamas sklypas antram bloke 

nuo ežero 62x192 pėdų dydžio. 
Skambinti 219—884-0466.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbinlnklp Reikia

SECRETARY for telephone answer
ing, and typing. Dictation preferred. 
Salary open. 2 years experience.

: • ' 842 - 3202

Didžioucfas kailių 
paiirinkimaa f 

fjM vlentotelj , 
' wj kaltininką 

ChlMfoję 

Normai^ 
jurSthna

JeL 263^826 
(įstaigos) ir, 
677-84SS

185 North Wabash Amo*

djM Ir rtmli visą lietcrtą bendroodna dirbus bet tOrtus.

NAUJIENOS įtrtoyĮuji tyliąją lietuvių dangumi ptiimetimo, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Joe yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie-

Todėl Naujieną vadovybė Ir Vajaus komisija Jubūiejlniij metą proja 
aalbdama platinimo vijų kreipiasi j visus Hetuvius pasekti lietw^£to« 
spaudas pirmūną pavyzdžiais užsiprelumeraoj&nt Naujienas tikslu sudaryti 
pąndlsę tolimesniems darbams ne tūc la&nžio, bet ir visos išeivijos, 

t pavergtos Lietuvos ir jos fcnontu gerovei, siekiant visuotino lie-

KUKUOJA: Chlovoja Ir Kanadafa imtame — J36.08, pasai mafp — HIM,

M — ŠJ1J0 matams. $oslp«finlnw{ Mmrflama srraMa urihwif. 

Prašama naudoti žemiau asanHą atkarpą.

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 

Chicago, HL S060§

M

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

nomis bus iteikti^ri^ pht^a-

glaudai ,esančia&2016 W. 47 ' ’’ iM? '
Bežaislų.pageicfaujaini drabužįjį'” '

g įąėn;^kvi2 Ręgiitjūotos
_ aikams. Paketėliai jĘŽiidruomįnes banketas

padedami po miriimą-eglutą įiį; ■ į' j. >2 '.‘l _ „ ,
ba įrengtame kalėdiniame kai-F;jj4‘ V' B’ ^arĄ’bos pre-

. .•« gi dilimas Į’.m. gruodžio mėn.
j 11 ti. (sekftiHdieni) 9 vai. ryto

— Lietuvos Gen. Garbės kon- Tautiniuose tiamuose (6422 So. 
šulo inž. Vytauto Čekanausko Kedzie Ave, 'Chicago, Ill.) šau- 
pagerbimas ir pristatymas vi- kia metinį tarybos narių suva- 
suomenei ruošiamas gruodžio žiavimą. Suvažiavime paskaitą 
11 d. 12:30 vai. popiet Los An- skaitys .Varpo redaktorius A. 
gėlės šv. Kazimiero parapijos Kučys. t į ■ - .

rneįyje.

salėje. Vietas rezervuoja Hen-1 Po suvažiavimo 6:30 vakaro

2608 Wert 69th St, Chicago, BL 60629 • TeL WA 6-2787 
Dldalls Malrinkimet fare* rffiUet tvalrly peek!*, 

MAISTAS II IUROPOS SANDtLlU.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

ma to urmą gift parcbli sirvici 
1X51 W. «9tk W, Chie^e, HL 80629. — TM. WA Mm 
Ml Sa. MaMm! R, CMc^e. Ill 40608. — T»L 2844829

.. ketas. Banketo metu žodį tars 
iš New York atvykusi buvusi 
Tautinės Sąjungos pirmininkė 
ir žinoma visuomenės veikėja 
Emilija Čekienė. Vietas į ban
ketą rezervuoti šiais telefonais: 
735-5424, 656r2550, 434-3713, 

^ 523-3886, 863-1371 ,ir 544-3880.
j Visi (R) ALB nariai, prijau- 

• čiantieji ir visa visuomenė kvie
čiama dalyvauti.

Tarybos Prezidiumas

Prezidėntas rašė 
Sadatui laiškus

KAIRAS, Egiptas. — Egipto

Q Siunėhi------------ _ doL NtaJIaną yrconuAnta^ FuMitJtnk)
vajaus proga paremdama® Hetuvlšką spaudą.

Q Vajaus proga prašau dusti Naujienas dvi savaite* radpaii- 
nimul nemokamai ir be jokių Jripaareigojhna,

FAVARD1 IR VARDAS ___________________________ _

(madienj besikalbėdamas su Ame 
rikčs žinių agentūrų astovais, 
pareiškė, kad Amerikos prezi- 
odetitas Jimmy Carter seniai ra
gines jj imtis iniciatyvos taikai 
Įgyvendinti Prezidentas raginęs 
būtį drąsesniu pasikalbėjimo me
tu, bet jis jam yra parašęs ir as
meniškų laiškų. Tie laiškai buvo 
patiks prezidento ranka rašyti, 
joks kitas pareigūnas jų nega
lėjęs skaityti,

: . AR JAU PAS1DARBTE
J SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
>adėti teisininko Prano Šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos** išleista 
myga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Knyga su formomis gauna- 
na Naujienų’ administracijoj, 
knygos kaina $3.. Su legališko- 
ais formomis — $3.50.

Užsakymus su Money orde- 
•iu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St, Chicago IU. 60608. 
kas non įvesti madą, kad ben- 
;dradarbiavimas su sovietais yrą ' 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie- 
■iems . ..

> Pasakyti tiesą Sials laikais 
/ra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl 
<os ir teisybės Np .<t& 

tuomet nebijojo ir nebijo kon< 
rontacijos, nors dabar daug

Naujienos buvo ir yra už de- 
nokratiją ir tolerancijų. Deja, 
Todėl šio pasimetimo ir itfu- 

djų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui, 
leikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų Kkaity- 
ojus.
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarblautojus 
visiškoje laisvėje.

VIENOK MARQUETTE PARKAS 
GERIAUSIAS

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.

LIUKSUS 17 metų mūro Ranch, 2 
auto garažas. Naujas pirkėjas gali 
tuojau keltis i gražųjį Marquette Par
ką. Norintieji prašomi perduoti savo 
telefoną — skubioms deryboms.

MŪRINIS 2 aukštų. 6 kamb., 2 auto 
mūro garažas. Gabios rankos gali pa
čios atnaujinti. Marquette Parke. 
Kaina — $25,000.

SVEIKAS, gražus, 2 butų mūras 
pietiniame Brighton Parke. Aliumi- 
nijaus langai, atskiras gesu šildymas, 
dvigubas garažas'. Dabar galima gauti 
už $31,000. ’ • "

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.

GRAŽŪS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

DIDELIS mūro bungalow ant pla
taus sklypo, gazu šildomas. Geroj vie- 
^‘2, Marquette Parke. $25,750.toj,

REAL ESTATE 
2625 West 71st Street 
Tel 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nam v Statyba Ir Remontas

? ELECTROS RENGIMAI, 
PATAISYMAI ; .

Tūriu Chlcagos miesto leidimą, 
Dirbu lr užmlesčlvose greit, ga
rantuotai, Ir, sąliningaŪ _ < cv

KLAŪDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

V TeL 927-3559 /

61—S0 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

A. L A U R A I T I S 
4M5 Se. ASHLAND AVĖ. 

5234775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Talat.: REpublic 7-1941

M. i I M K U 1 v 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S, Maplewood. TaL 254-745$ 1 

Taip pat daromi vertimai, flmlnly | 
iškvietimai, pildomi pilietybės pr«- i 
iymai ir kitokį blankai

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av« 

Chicago, III. 60632. TeL YA 7-598C

BEST THINGS IN LIFE
Ijail Frank Zapolis

GA 4-8654 IMfU«iW(f

J
State Farm Life Insurance Company

give...
so more vHt Hvt

HEART 
FUND k

MAUJWMOA C»»CA«C t, BX_ Tuaaday, December 6, 1977




