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ITALUOS POLICIJA SUSIŠAUDĖ SU “RAUDONOS BRIGADOS” TERORISTAIS Kiek kaštuoja 
gubernatorius

SPRINGFIELD, 111. — APP 
apskaičiavo, kad Illinois mokes-

Nelaisvėn pateko teroristas prancūzas, jo 
mašinoj rasta daug dokumenty, ginklu

MILANAS. Italija.. — Pasienyje Italijos policijai pavyko 
sustabdyti automobiliais krašto vidun važiuojančią "raudonosios 
brigados” teioristu grupe: Policija bandė mašinas sustabdyti, bet 
tuojau Įvyko susišaudymas, kurio metu buvo sužeistas vienas 
teroristas. Jis policijai prancūziškai aiškino, kad jis pats nesąs 
italas, bet prancūzas ir nieko bendro neturįs su Italijos "raudo
nosios brigados” nariais. Policijai pavyko sustabdyti raudoną 
prancūzo automobilį, kuriame rastas didoka pluoštas įvairiu doku
mentu ir šaudmenų. Be to, toje pačioje mašinoje rasti perukai, 
kuriuos, matyt, teroristai dėvėjo.

Ičių mokėtojams gubernatoriaus | 
išlaikymas dabar kaštuoja 4 kar I 
tus daugiau negu kaštavo prieš 
dešimtmetį.

Gubematūros Rūmų (Execu- 
time Mansion) biudžetas šiemet 
$312,000 yra už pernykštį $113,- 
500 didesnis. Prieš 8 mętūš, gu
bernatorių esant Richard R. 
Ogilvie visas rūmų biudžetas bu, 
vo tik $77,800.

Gubernatoriaus alga $50,000 
metams lieka čia neliečiama.

PLANUOJA UŽIMTI VISAS VALSTYBESIKI SACHAROS DYKUMU
€■

Etiopijoje ir Angoloje turi dideles tankų, 
kulkosvaidžių ir šaudmenų atsargas

WASHINGTON. D. ('. — Carlucci, C1A direktoriaus pava
duotojas. praeitą pirmadienį ursnešė kongreso komitetui apie So- 

j vietų Sąjungos ir Kubos pianu-, visai Pietų Afrikai pavergti] I>a- 
| bartinu metu šios valstybės kontroluoja Angolą. Etiofija ir Mo- 
j zambika, b^t netolimoje ateityje jos planuoja užimti visas Afri- 
i kos valstybes iki Sacharos. Carlucci viešame iM>sėdyje pranešė siu 
dvieju valstybių planus visai Pietų Afrikai valdyti, o vėliau ban
dys ir visoje Afrikoje įsistiprinti.

Policija seka kitą f 
teroristų mašiną

Kitam "raudonosios brigados” 
automobiliui pavyko pabėgti į 
kalnus, bet policija yra tikra kad į 
jai pavyks ir minėtos mašinos j - Izraelio karo vadovybė pas- 
keleivius sustabdyti. Visas pasie) kad Amerikoje gamintos
nis seka kiekviena mašina ir jo-1 tėkmės bombos buvo paleistos 
je važiuojančius ’žmones? Įtari- | prie* tuos Paliestiniečų cent- 
mieji automobiliai pasukami į p8;.iš kurių buvo šaudomi arti- 
šatį ir atidžiai iškrečiami. Poli- lerDos aviniai į. Izraelio 
cija saugo ir kitus kelius, einam :
.čiusiš pasienio i_krašto yįdiį. Pa-< 
sitarimai dėl premjero Aldo Mo
ro laisvės nutraukti. Patys tero
ristai pranešė, kad jie siūlė labai 
geras sąlygas pagrobtajam išlak 
vinti, bet jų sąlygos buvo atmes 
tos. todėl jokiu tolimesniu pasi-j^ kandidate; 
tarimų jie nesirengia vesti.

TRUMPAI 1$ VISUR

rus, iš kurių buvo šaudomi arti

namas vietas Izraelis nebijo 
kongreso komiteto apklausinėji
mo. " * -

— Brazilijos prezidentas leido 
gen. Jose Chapieta de Figiurien 
do būti kandidatu Brazilijos pre
zidento pareigoms. Bus tik vie- 

ls. Prezidento rin- 
jkimai įvyks šių metų spalio 15 
] dieną.

Betty Ford guli ligoninėje) _ JtokslMl,kas James ste_ 

LONG Beach. Cal. — Betty vens apskaičiuoja, kad netolimo-

Išlaidos Rūmams išlaikyti pa
vaizduoja gubematoriško gyve
nimo stilių. Pavyzdžiui sausio 23 
d. už 20 kristalinių grafinrrir~20 
porų sidabrinių liktorių valstijos 
sumokėta $2.050.

šiemet sąskaitos* rodo, sumo
kėta $1.500 žuvų pristatytojui 
Springfielde didžiąją dalimi už 
krevetes (šrimpus) , vėžius ir kt. 
kt. jūrų delikatesus^

Maisto * produktų Rūmams 
tiekimas praėjusiais metais kiek 
vieną mėnesi vidui miškaimokė
ta $1,100 mėsos tiekėjui,. $90 kas 
mėnesi kepyklai, 363 kasmėn. 
produktų tiekėjui, $00 kas mėn. 
pieno produktams ir $2,500 kas 
mėnesi dviem kitoms maisto 
(grosery) krautuvėms.

Likerių inventoriuj kovo 14 d. 
buvo 46 kvortos whisky, 48 kvor 
tos įvairių likerių, 31 kvorta deg 
tines (vodka), 23 kvortos gin.

Amerikos gaisrininkai turi geras kopėčias, bei britai turi 
dar geresnes. Britų kopėčios gaisrininkus i 15 sekundžių iš
meta šimto pėdų aukštumom Jis praneša apie gaisro eiga ir 
įsako., kur nukreipti vandenį. Su žeme jis kalbasi tik lai te

Carlucci informavo kongresą 
apie didžiausius Sovietu Sąjun- 

j gos ginklų sandejius Etiopijoje 
į ir Angoloje. Dabartiniu metu 
• Etiopijoje yra 17.000 Kubos ka- 
įreivių. apmokymų vartoti sovietų 
tankus, kulkosvaidžius ir įvai
rias priemones raketoms leisti. 
Etiopijoje esantieji Kubos ir so- 
vetų kariai yra ginkluoti, o uos
tuose yra dielis modernių gink- 

' ]ų ir šaudmenų kiekis.
Etiopijoje dabartiniu metu 

t veikia bendras sovietų ir Kubos 
; kariuomenių švabas, iš kurio di- 
j riguojamos visos karo lauko 
operacijos. Sovietų valdžia galė
tų apginkluoti žymiai daugiau 
Afrikos karių, negu šiandien 
Etiopijoje turi. Ta reiškia, kad 
sovietų valdžia bet kurią dieną

Nužudytas Belgijos 
gubernatorius

ANTVERPENAS. Belgija. — 
šių metų kovo 7 dieu,: “^udo- 
nosios. brigados” teroristai pa
grobė Belgijos praminininką 
Carles Bracht, o pirmadienio ry
tą rastas jo lavonas išverstų at
matų krūvoje Belgijs teroristai 
tikėjosi gauti stambią suma už 
Brach tą. bet policija lipo ant 
teroristų pėdu.

Policijai pavyko nušauti du 
icrurist’e; — grobikus, norėju
sius paimti stambią sumą pini
gų. Sekmadienio vakare vienas 
teroristas telefonu kalbėjosi su 
nužudyto pramonininko sūnu
mi. advokatu Teodoru Bracht.

lefonais.

Ford, buvusio pfezidento žmona, 
paguldyta į vietos ligoninę gydy 
ti alhokolio ftaką raumenų ir 
nervų sistemai. Betty Ford jau 
kelinti metai kenčia nuo artrito 
skausmų. Jai buvo duodami vais 
tai, kuriuose buvo geroka doza 
alkoholio. Artritui pradėjus smar 
kiau kankinti, ji imdavo daugiau 
vaistų, kurie kenkę nervų iste- 
mai.

Dr. James Zimble gydo buvu
sio prezidento žmoną. Jis atsisa
kė laikraštininkams pasakyti, 
kokius vaistus jis duoda ligonei. 
Jis taip pat nežino, kiek laiko 
Betti Ford turės būti ligoninėje.

j e ateityje erdvėje bus kelios ko
lonijos, kuriose žmonės galės gra 
žiai gyventi.

— Izraelio darbieciai pastatė 
kadidatu prezidento pareigoms 
didelį M. Begino priešą.

— Mozambike iškrito labai 
daug lietaus, patvino upės. 200,- 
000 žmonių turėjo bėgti iš na
mų, 45 neteko gyvybės. Pirma
dienį dolerio vertė pakilo Japoni 
jos ir Europos rinkose.

— Karo ministeris Ezer Weiz j 
man veda visus karo administra-1 
cijos ir užsienio reikalus. Prem 
j eras jaučiasi labai blogai, gydy
tojų priežiūroje.

— Gen. Barre pareiškė, kad 
perversmą ruošęs generolas ir 
trys pulkininkai be šūvio pasi
davė karo policijai. Jie buvo Įsi
tikinę, kad Afrikai sovietinė po
litika buvo geresnė. Savo Įsiti
kinimus jie turės aiškinti karo 
teismo nariams.

_Prezidentas Carteris neno
ri infliacijos “caro”. Jis yra įsi
tikinęs, kad doleris kiekvieną 
dieną stiprės ir “caras” galėtų 
tik pagadinti reikalą

Balandžio 12: Vizija, Zenonas, 
Jūratė, Liespsnelė, Girulis, Ne
munas.

Saulė teka 5:7, leidžias 6:27.

Saulėtai*

Žmogaus teisės SSSR: 
nedraudžia nusižudyti

•MASKVA. — Sovietų jūrinin
ko Valentino Agapovo, kurs 1974 
metais Švedijoje gavo pabėgėlio 
teises, jo likusioji šeima, motina 
Antonna Agapova, 68 metų am- 
žaus, marti Liudmila, 39 ir duk
terėčia Lilija, 13 metų, negau- 
damos leidimo išvykti j Švediją 
kad šeima galėtų susijungti, pas 
kutiniu laiku keturis kartus ban
dė privačiu lėktuvu pabėgti įSuo 
miją, bet kiekvieną kartą kokia 
kliūtis sutrukdė.

Motina nuvykusi dar kartą j 
pasų skyrių leidimo iš važiuoti 
reikalu ir valdininkui atsakius 
“Niet” nuėjusi į moterų išeina
mąją ir išgėrė slaptai atsineštą 
bonkutę ususmės rūgšties (ad- 
dum aceticum) ir sudribo, pasa
kydama: “Sovietų valdžia mane 
iki to privedė”. Dabar ji bevil- 
tingoje padėtyje guli ligoninėje.

(džinio), 10 Jcvortų #omo, 26 
kvortos sherry, 9 kvortos ver
muto, 17 bonkų gero konjako 
ir atsarga alaus ir vyno. Daugu 
mas tų valgių ir gėralų išeina 
svečių vaišėms ir priėmimams 
kaip spaudos referentas Jim Skil 
beck pasakė: “Pobūviai yra svar 
bi rūmų ir gubernatoriaus funk 
cija”.

Rekordai rodo, kad Rūmams 
elektra kaštuoja apie $2000 mė
nesiui, gazas $1,370, vabalų 
kontrolė $18 per menesį ir apie 
$500 metams už laikraščių į rū
mus pristatymą.

Rūmams aptarnauti yra 16 
žmonių personalas.

Aldo Moro trečias laiškas

ROiLA. Matyti kad “Raudono 
sios brigados” teroristams kant
rybė pradeda išsibaigti kai jau 
greit bus mėnuo kaip jie pagrob 
darni žymiausią Italijoje žmogų 
Aldo Moro tikėjosi greitų mai
nų — iškeisti Maro mainais į 15 
jų gaujos narių, bet valdžiai at
sisakius su jais derėtis ir pagra
sinus. kad kalėjime sėdintieji 
“brigadieriai” nukentės, pagrob 
tasis Moro bus nuskriaustas, da
bar verčia patį Moro tarpinin
kauti.

Naujas, jau trečias laiškas iš 
8 lapų ekspertų priažintas kad 
Moro ranka rašytas ir pastebėėta 
kad per 26 dienas grobikai tar
dydami ir kvosdami jam gerokai 
“Išplovė smegenis”. laiške Mo
ro prašo valdžios iš keisti jį į 
tuos kalinamus teroristus.

_  IDinois administracija už
draudė apdraudos bendrovėms 
pakelti automobilių apdraudą

ARKADY N. ŠEVČENKA ATSISAKĖGRĮŽTI Į SOVIETIN? MASKVĄ 
įtakingiausias sovietų valdžios politikas 

nepritaria suktai Maskvos linijai

NEW YORK. N. Y. — Arkady N. Ševčenka. įtakingiausia 
47 metų sovietų pareigūnas Jungtinėse Tautose, vakar pareiškė, 
kad jis toliau neatstovaus Sovietų Sąjungos tarptautinėje orga
nizacijoje. Nuo 1974 metų jis atstovavo Sovietų Sąjungą Jungti
nių Tautu saugumo taryboje, kur paruošdavo visus posėdžius ir 
laiku informuodavo vyriausybę apie keliamus klausimus. Jis re
gistruodavo visus atėjusius saugumo tarybos dokumentus ir pa
ruošdavo sovietų valdžios pareigūnus apie teisinę klausimo pusę. 
Paskutiniais metais jis visą laiką turėjo konfliktus su sovietų vy
riausybe. Jis pasižadėdavo pildyti vienus nutarimus, ovėliau ieško 
davo būdų išsisukinėti.

i Teroristas vis dar reikalavo pi- 
transporto lėktų- nigų. bet kai Įsitikino, kad var

gu juos galės gauti, tai pranešė, 
-kurioje vietoje šeima gali suras 
i ti pramonininką. Jį rado, l>ef 
Belgų pramonininkas buvo nužu 
dytas, bet mirtį konstatavęs teis 
m o pareigtyias atsisakė pranešti, 

Ikaip jis /buvo nužudytas.

gali apginkluoti keliolika tūks 
tančių karių.
vais atgabentų i Etiopiją.

Carlucci taip pat tvirtina, kad | 
pačioje Angoloje dar tebėra di- i 
dėlės ginklų ir karo medžiagos at 
sargos. Dabartiniu metu Ango
los pietuose vyksta <u si rėmimai j 
tarp Kubos karių ir angoliečių. | 
nenorinčių pripažinti sovietų i 
valdžios primestos vyriausybės. Į

Angoloje buvo kelios už nepri- { 
klausomybę kovojančios grupės. I

Bandys tikrinti 
kariy pensijas

. WASHINGTON. D. C. — Pre 
bet dabartiniu metu jos visos ap | zidento paskirta buvo komisi- 
sijungė j UNITa. Kubiečiai jaujja -pareikalavo patikrinti atsar- 
kelintes mėnuo bando išnaikinti ?on jgėjusių įvairios ginklų rū- 
šias kovojančias grupes, bet pensijas. Prezidentūrai at- 
jiems nesiseka. Praeitais metais rodo kad Amerfk()s kariai, anks 
kubiečiai pranešė vyriausybei, > 
kad priešai jau nuginkluoti, bet 
iki šios dienos kubiečiai vengia Karių pensijos didele
Įžengti i Pietinę Angolą. .Jie s»t-,na§ta ?uia ant‘ viso valstybinio

grupes
gon išėjusių Įvairios ginklų rū-

ti baigę tarnybą ir išėję atsar
gom gauna nepaprastai dideles

Ševčenkos žmona ir duktė 
išvyko į Maskvą

Ševčenka praeitą savaitgalį 
pareiškė, kad jis sovietų valdžios 
negalįs atstovauti, bet jis oficia 
liai neprašė Amerikos vyriausy
bės leisti jam pasilikti Ameriko
je. Iki šio meto dar neatėjo joks 
patvarkymas iš Maskvos, kas už 
ims Ševčenkos vietą įvairiose 
Jungtinių Tautų įstaigose.

Komunistas Ševčenka kiekvie 
na metą gaudavo iš Jungtinių 
Tautų 70,000 dolerių algą. Nei 
vienas kitas sovietų pareigūnas 
tokios didelės algos negaudavo. 
Ševčenka labai gerai supranta so 
vietų valdžios pasižadėjimus ir 
pasižadėjimų laužymus, bet jis 
neturi jokios nuomonės apie tei
ses žmonių, atsisakiusių pildyti 
sovietų valdžios įsakymus.

Draugri patarė jam neleisti 
žmonai ir dukrai grįžti j Mask
vą bet praeitą pirmadieni jiedvi 
jau išskrido. Amerikos pareigu 
nai tvirtina, kad jam bus leisti

i apsigyventi Amerikije. jeigu jis 
norės pasinaudoti tremtinio tei
se.

Traukia teisman
FBI pareigūnus

WASHINGTON, D. C. — Vals 
tybės prokuroras Griffin B. Bali 
pareiškė, kad jis traukia teisman 
buvusį FBI direktorių. L. Pat
rick Gray ir 59 k»tus pareigū
nus. Prisiekusiųjų teismas svars 
t ė klausimą ir priėjo išvados, kad 
buvęs FBI viršininkasdr kiti pa 
reigūnai sulaužė nuostatus, nusi 
kalto ir turės aiškintis teisme.

Nustatyta, kad 1970 metais 
visa eilę FBI pareigūnų lauže 
nuostatus, kišo nosį į įtariamų 
žmonių korespodencijas ir rinko i 
žinias nelegaliomis priemonėmis, j 
FBI nustatė, kad New Yorko ofi l 
se būta gana daug netvarkos, už j 
tat dabar jie turės aiškintis teis 
me. kodėl jie buvo paleidę vade
les.

raukė didesnes jėgas prie Nami- 
bijos, bet toliau nuo sienos ku
biečiai bijo pasirodyti.

Padaręs bendru bruožu prane bilijonų dolerių. Prezi-
šima apie sovietu \ežama lentas mano, kad išėjimas atsar 
medžiagų, j Petų Afriką, pirmi J gon turėtų bf)ti ribotas. 
ninkas užprašė ’ laikraštininkus į
ir svečius, kad galėtų išklausyti j Kol jauni vyrai ir mot<>rj > Kali

biudžeto. Kiekvienais m. vals
tybė vien tik atsargon išėjusių 
karių pensijom išmoka virš de-

platesnį ČIA pavaduotojo Carlu
cci pranešimą. CTA atstovas in
formavo kongreso komiteto na
rius smulkiau apie sovietų val
džios pastangas užvaldyti Pietų 
Afriką.

Sovietu valdžia nesigaili pini
gų ir karo medžiagas. Iki šio me 
to pravesti karo veiksmai rodo, 
kad sovie. vyriausybė nesirengia
išsikraustyti iš Pietų Afrikos.• 
Maskvos ginklais ir Kirbos ka-J 
rials primesta Angolos vyriau-1 
sybė nesirengia atsistatydinti. Ji Į 
nepajėgia taip tvarkyli krašto 
ūkio reikalų, kad krašto gyven
tojai nebadautų.

Etiopijoje gerai ginkluotėms 
Kubos karams ir sovietų lakū-

’ tarnauti, tai galėtų savo parei
gas eiti.Nesulygim.Ts kariu pen
sijas su ; aprastų žmonių pensi
jom/ bet jas gerokai apkarpius, 
valstybė kiekvieną meta galėtų 
sutaupyti mažiausiai dešimt bi
lijonų dolerių. Tokia suma pakel 
tu dolerio verte tarptautinėje rin

Ikoje.

_  Buvęs prezidentas Richard 
Nixon su žmona atvyko į New 
Yorką pasisvečiuoti pas dukrą.

jiems nepavyko nugikluoti Oga- 
deno somaliečių partizanu. Kubos 
kariai dar nekontroliuoja Etio
pijos šiaurėje esančios Eritrė
jos. Rusas kontroliuoja du Etio

nams pavyko užimti strategi-. pijos uostus, kur iškrauta daug 
nius kelius, bet iki šio metoįsovetų karo medžiagos.
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Naujausiu mokslo žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOMAVIČIUS, M- D. ____________

REUMATOIDINIO ARTRITO TVARKYMAS
Kad pasegtum geriausiu vaistu nuo reaumatoidinio 

artrito gydytis-reikia vssų pirma žmogum tapti sava

Mediciniška tiesa

N.eku nepadės nė geriausios raiti eiti ten, kur juodi žmonės, 
žinios, duokim, apie cukrinę ligą, 
jei mes ir toliau, kaip iki dabar 
net 75% neprisilaikysime cukra
ligei būtiniausios dietos. Iki da
bar visos cukraligę gydančios kli
nikos praneša, kad 75% visų į 
jas kreipiančiųjų diabetikų nepri
silaiko jiems nustatyto maisto. 
Jie vėl grįžta klinikon nepasltai- 
sę. Jie gulasi ligoninėn su cukrali
gės sukeltomis komplikacijomis, 
bet 75% tokių ligonių dar iki 
dabar nepisilaiko jiems nustaty 
ti gydymo. Dar jie ima nuo cukra 
ligės vaistus — bet apie svar
biausią gydymą nuo cukraligės 
— apie cukraligei būtiną maista
vu jiems, gydytojau, kalbi, ar ne 
kalbi — jie vis vien neprisilaiko. 
Mat, reikia pirma žmogumi bū
ti sava asmenybe-tik tada pajė
gsi tinkamai gyventi, įskaitant ir

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI

LIETUVOS SACHARA — NERINGOS PUSIASALIS

nes jie ja gaiį užmušti. Jos orą u 
ge jai taip patarusi.

Gydytojai, apturėjęs ligonę, 
patarė padaryti butimausius 
tyrimus ir N-nay rankos pirš
tų. Pranešė, kad ji greičiausiai
turinti labai suliku artritą ir. 
jos kraujo spaudimas esąs 220/ 
100. Taua ji nustebo — “Kaip 
čia gali būti, buvo spaudimas tik 
180”. 0 ji imanti tabletes, nors 
pas gydytoją dabar nesilankanti.

Lietuviui gydytojui patarus 
pildyti savo gydytojo nurody
mus. pas jį lankytis kaip įsakyta 
ir savų draugių patarimais nau
dotis tik tais atvejais, kai jie 
neprieštarauja gydytojo nuro
dymams. ji sutinusio piršto ne- 
sigydė, nes jis jai neskaudėjęs.

Manot, kad ji dabar nusiteikė sveikesni butų! Kur tau-kitas jų 
savo kiaioą atiuaisytų kur tau. sako, kad tegu jį balo tokį ty-

V axAų ligų gyuytoją LvuK apS- 
Kiluto u^uuiiiej atgaoeua vienų 
metų amžiaus Kūnytų gastrosKo 
pisxam ^tyrimui jo Kraujuojan- 

^^oxtumas vaiKams 
sKirtas gastrosKopas (tai uis iru 
men tas su elektros “akimi” — 
žarnos pavidalo, įgalinąs apžiū
rėti vidinę skrandžio sielenę). 
Vaikas labai gerai pakelia ap
žiūrėjimą. u Kad suaugusieji 
(ypač lietuviai) taip link šito 
tyrimo gerai atsinestų-jię daug

uxlxv uv’ f ir su pigesne mėsa jie galėtų pa-

cukraligę besigydant dietos pri- toji asmeny ue pasimetusioji len pimą-geriau ant kryžiaus kabė- 
silaikymą

Dar žmogumi netapusysis
nesigy do reikiamai

xwoii ir geiMuie Kariūnus mu-.Jnotų kaip pigesnį ir vis tik dar 
oii mounenų geriausius vaistus į sveiką maistą vartotu■ 
nuo sivgos; vaisių oei ramunėlių 
aroaią, vaigysnne uaug vaisių- 
aarzovių, ir žinoma, nerūkysime 
ir Kitokiais niekais neuzsumsi- 
me. išgėrimas po kvortą kiekvie Į 
ną dieną viščiuko drebučių šil-| 
tame pavidale (ne iš krautuvės 
pirktais buljono gabalėliais pa- gramo), jų nemogioOimas 
sinaudojant, bet tikrą vištienos per sesis metus taip aspiriną 
tirštą sriubą išsiverdant). Imiant nei k±eK paKuo. lodei rei 

ou įcuiiAauMuimu ČUU11VU yiaį^ ™ti aspirinas sergant reu-

z^aiv/uiuj xxcxciixia sAi-esLi ir pe±
U V Ui cUOpxLXXUX ZrUaV^. IJllLLCLVjČU

XL’ X?UUUaC JXO.U.
we iruinaLOiauuu reumatu negu 
luujauueji, Kurie elne Kasuieu 
<u>puino po z.o ar o.j gramus 
(aspirino viena tameie sveria

Ne kitokie pyragai yra ir su 
reumatoidinio artrito tvarkymu 
tiems, kurie jausmais-asmenybe 
dar toli nuo tikro žmogaus. Duo 
kime tokią lenkę. Ji valo didelius 
namus miesto centre. Ateina pas 
gydytoją, kuri jos vyras jai nu
rodė. nes jis dėl savo didelio 
riebumo lankosi pas tą gydytoją. 
Toji ligonė sakosi jau metai tre
ji turinti kairės rankos vidurinio 
piršto vidurinį sąnari patinusi- 
kaip šeiva pasidarius. Nesigydo- 
nes neskaudėjo.’O dabar, kai ėmė 
pirštų galai tirpti, kai jau ėmė 
kiti tos rankos pirštų sąnariai 
skaudėti, ir kai kitos rankos pirš 
tai ir kiti sąnariai ėmė negaluo- 
ti-ji čia atėjusi. — Duokit vais
tų” _ ji prašo. Ji neina pas savo 
kompanijos gydytoją nes tas 
gydytojas esąs netoli Cook aps-

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(Tęsinys)

1940 m. gegužės men. 12 (L per Sekmines, apie 
10 vai Vilniuje, Lipuvkos priemiestyje, ant arimo 
nusišovė Butajevas. Saugumo policija apie įvykį 
tuojau pi*anešė prokuratūrai ir Sovietų įgulos virši
ninkui. įvykį tirti sudaryta speciali komisija. Iš lie
tuvių pusės dalyvavo prokuroro padėjėjas Račkau
skas, teismo tardytojas 'Poškus, Saugumo policijos 
inspektorius Lileikis, Kriminalinės policijos inspek
torius Mauragis ir Kriminalinės policijos apygar
dos vedėjas Pievaitis, o iš sovietų pusės — pulkinin
kas ir trys vyr. leitenantai (politrukas, prokuroras 
ir gydytojas), tačiau jie savo pavardžių nepasisakė. 
Apie 12 vai. šios sudėties komisija atvyko įvykio vie
ton ir rado: ant pliko arimo, apie 200 metrų nuo gat
vės ir apie 300 metrų nuo namų, gulėjo vyriškos lyties 
lavonas, aprengtas tamsiai žaliu civilišku kostiumu. 
Lavonas gulėjo kniūpsčias, galvą pasukęs kairėn. Iš 
burnos sunkėsi kraujo putelės, šalia lavono gulėjo 7 
kalibro pistoletas. Iš arime paliktų pėdsakų matyti, 
kad vėlionies buvo bėgta. Lavonas buvo dar nesustin
gęs. Atsagsčius švarką ir padarius kratą, rasta: pini
ginė ir asmens dokumentai, kurių savininkas buvo 
Butajevas. Dokumentus ir piniginę paėmė sovietų pul
kininkas, be to, jis paėmė ir pistoletą, gulėjusį šalia la
vono. Aš jam pasiūliau tą ginklą identifikuoti Krimi
nalinės policijos indentificacijos skyriuj ir nustatyti, 
ar iš to paties ginklo nusišovė Butajevas, nes kulka, 
mano manymu, turėjo būti užsilikusi lavone. J tai 
sovietų pulkininkas man atsakė, kad jam nekyla jo
kių abejonių, jog Butajevas pats nusišovė. Tada aš 
jam priminiau, kad vistiek būtų gerai ginklą identifi
kuoti, nes buvo atsitikimas, kad iš tokio paties rinklo 
buvo peršautas mūsų policininkas, stovėjęs sargyboje 
ties Rasų kapais. Tačiau pulkininkas nesutiko to gin
klo identifikuoti ir pareiškė, kad visi šitie dalykai yra 
nesvarbūs. Taigi komisija, kaip buvo minėta, sovietu 
įgulų atstovams dalyvaujant, lavoną apžiūrėjo ir vie- . 
ningai nustatė, kad Butajevas pats nusišovė. Buvo ma
tyti, kad šūvis buvo širdies srityje, o švarkas toje vie
toje buvo kiek apsvilęs nuo artimo šūvio.”
Nugabenus Butajevo lavoną į ligoninę, Vilniaus mies

to teismo gydytojas df. Kauza, dalyvaujant teismo tardy
tojui Poškui ii* trims raudonosios armijos gydytojams: 
Fesko, Esmolovski ii* Zubarev, konstatavo, kad Butajevo 
kūne yra tik viena šūvio žaizda iš prieki'o krūtinės, širdies 
širdyje ir, kad velionies švarke, atitinkačioje žaizdai vieto
je, yra apsvilimo žymės.

Skrodimo protokolą ir ekspertų nuomonę suredagavo 
ir surašė bendrai dr. Kauza, tardytojas Poškus ir raudono
sios armijos minėtieji gydytojai — Fesko, Osmolevski ir 
Zubarev, tačiau šie pastarieji nei protokolo nei nuomonės 
pasirašyti nepanorėjo, aiškindamiesi, kad jie esą komandi
ruoti tik dalyvauti /

Pistoletą, kuriuo Butajevas nusišovė, paėmė įvykio 
vietoje dalyvavęs raudonosios armijos karininkas.

Dar charakteringa smulkmena: berods, balandžio 
mėn. vienas Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjimo prižiūrėto
jas, važiuodamas autobusu, pastebėjo labai įtartinai, atro
dantį asmenį, apsirengusį raudonarmiečio uniforma. Ma
nydamas, ar tai nebus šnipas, kalėjimo prižiūrėtojas ta 
raudonarmietį sulaikė ir tuojau pristatė geležinkelio sto
ties komendantūron, bet čia sulaikytasis parodė Butajevo 
vardu išduotą asmens liudijimą ir, pasiaiškinęs vykstąs į 
savo dalinį Naujojon Vilnion, buvo paleistas.

šmargoneco “pagrobimas”
Lietuvos ryšių karininkas pulkininkas Skorulis ir di

vizijos vadas generolas Černius, suprasdami reikalo svar
bumą, keletą kartų, komisijos prašomi, lankėsi pas Nau
josios Vilnios sovietų įgulos viršininką, prašydami leisti 
komisijai ištardyti šmargonec, arba bent nurodyt jo var
dą, kiek smulkiau papasakoti pagrobimo bei išsilaisvini
mo aplinkybes ir nurodyti pagrobimo vietą. Tačau visuo
met būdavo gaunamas vienas ir tas pats atsakymas: “Mes 
be Maskvos nieko negalime daryti”.

Tuo tarpu iš Lietuvos pasiuntinio ir karo attache Mas
kvoje buvo gaunama aliarmuojančių žinių, kad Maskvoje 
jaučiamas labai agresingas nusistatymas Lietuvos atžvil
giu ir, jei nebus surasti tariamųjų pagrobimų kaltininkai, 
gręsia didelė nelaimė.

Imantis kraštutinių priemonių buvo atlikti masiški 
patikrinimai visų įtartinų asmenų Vilniaus Rasų rajone, 
kur slapstėsi Butajevas, ir visame didžiuliame Šnipiškių 
rajone, kur stovėjo sovietų tankų brigada ir iš kur taria
mai buvo pagrobti raudonarmiečiai Šmorgonecas ir Pisa
revas. Tačiau ši priemonė nieko teigiamo nedavė^ Be^ jto, 
komisijos prašoma, saugumo ir krimihatihė policija * pa
siuntė kiek tik galėjo savo agentų, kuriems buvo įsakyta 
neviešai patikrinti Šnipiškių rajone kiekvieną namą ir Už
eigą, kurioje galėjo lankytis raudonosios armijos kariai

(Bus daugiau)
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matoiuiniu artumu, nors Kartais 
tas vaistas suKena skrandyje 
Kraujavimą Labai greitai krau
jas tokių ligonių atsitaiso, imantį 
geležies tametes per burną.

Kartais priseina tirti mėšlas 
tokio aspiriną priimančiojo, kaa 
susektum pašieptą (nepasteoi- 
mą) kraujavimą dėl aspirino, 
lais atvejais pnseina tris die
nas neimti kraujo turinčio mats 
to (mėsos, dešrų...), kad suse
kus kraują išmatose atsiradusį 
vien dėl aspirino.

.Visai xxiUls XClixaiao. xxspxi xxuxo 

čia pnoema nauuuu aiueuais 
KieKxois-tuzinaiS taoietių per pa
rą. laip, o ne Kitaip: ir mitinai 
lik gyuytojo anioje būdami tu
rime toių artintą gyayus, Kant
rybes nepametani ir savo gerą ' jĮ netuvisKą gaivą nepaKeiciant ko-( 
pus tine 1 ir čia taip ir ne per 
milimetrą kitaip’ jei non nuo 
sunKiausio arento gydytis rei
kiamai, turi paklusti šiandieni
nės medicinos reiKalavimams.

Gana mums pasakų, buk “nėra 
vaisto nuo artrito”. Tiesą pri
eis visą amžių kontouuoti reu
matoidinį artritą Bet nesigydy- 
damas sujuosėsi, skausmuose 
skęsę ir geros dienos savo gyve
nime nematysi. Todėl sann viso
kios čigoniškos patarėjos nuo, 
kiekvieno lietuvio. Nuo šiandien 
visi klausykime savo gydytojo 
patarimo visose ligose, ypač ser
gant reumatoidiniu artritu.

ti... laigi, ištyrus tą kūdikį, ras
ta mažos zaizueies (erozijos) 
skrandžio viršutinėje dalyje, 
apžiūrėjęs gydytojas turi paty
rimą, kad tokias žaizdeles suke
pa aspirinas. Pasirodo, kad mo
tina to kūdikio duoda aspiriną 
vaikui, kai tik jis susloguoja.

Vaikų ligų gydytoja dejuoja, 
girdi; — ‘‘Blogiausias dalykas 
mums vaikų ligų gydytojams 
yra ne su kūdykiais-vaikais, bet 
su tokių ligonių pakvaišusiomis 
motnoms-jos duoda aspiriną 

nuo menkiausio vaiko sučiaudė- 
jimo... O mes gydytojai, duoda
me tik tada aspiriną vaikui (da
bar tylenolį), kai jis turi dide
lį karštį.”

Pasimokykime ir mes iš kitų 
nelaimių. Vartokime aspiriną tik 
tada, kai jis mums būtinai rei
kalingas. O toks reikalas yra im
ti aspiriną sergant reumatoidi
niu artritu. Nė vienas suaugusy 

| sis nemikime aspirino nuo slo- 
ttuo reumatoidinio artrito Igų, menkniekio. Menkniekis

I Kė įsiuto, eme Konou jai Kaip 
reikiant patarusį gydytoją ii 
rexce rėk e, Kad ji eisianti uaoai 
pas “Kitą uaKtarą . ’laip avxgu- 
oą laoai sunkią ligą turėdama 
oe asmenybes ligone* nesigyut 
reikiamai nei nuo pakelto krau- 
jospuazio, nei nuo reumatoidinio 
artrito.

laip ar panašiai nusiduoda il
su lietuviu, jokio nėra sKirtu- 
mo, ar tu esi toKios ar kitokios 

jtautybės, ar tu tokį oei kitokį 
i>ievą uki-visa esme yrą ar tu 
esi tapęs tikru žmogumi sa va as 
menyoe-savais nusiteikimais — 
jausmais. Tik žmoniškam asme
niui galimas yra tinkamas gydy
masis nuo kiekvienos ligos. Mat, 
tik toks, kad ir visai beraštis, 
asmuo pajėgia taisytis-pildyti 
medicinos mokslo atstovo jam 
teikiamus patarimus kiekvienu 
atveju įskaitant ir reumatoidi
nio artrito gyymą.

krities ligoninės: klinikoj unijai Aspirinas yra geriausias vaistas
priklausančio j dirbąs ir ji neno-
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i-a vyžoj b čia luti uuu ilauhl& 
vibienio neuiivLs nuuiieriUK, jau
nas ir Kwai asmeny ve sauieuuęs 
vyras, susirgęs reumaioaimu al
iniu ir visu lUU ’/c Kiausęs-puoęs 
gydjrtojo patarimus. J is* vien as
pirinu taip susitvarkė savo ne
galę, kad dabar jau dirba savo 
darbą ir toliau, žinoma, gydosi, 
laip ir kiekvienas is mūsų susit 
vmkysime-susikoirtroliuosime sa 
vas negales tik 100% klausyda- 
mi-pildydami savo gydytojo nu- 
rodymus-rnsiverskime eiti tei
singu sveikatos keliu ir mažiau 
asmenybe susitvarkiusieji, iki 
šiol visokiais niekais, ligoje užsi 
imantiejL

.Aspirinas imtinas, nors, kartais i 
jis Kraujavimą suKeua

DasKuuniu laiKu kiek aptemo 
aspirino nauua, Kai suseKta, jog 
jis gan suKeici saranuyje žaizde
les. Kartais tos žaizdelės ima 
kraujuoti labai stipriai Tyrinė
tojas Scott susekė, kad 5 cc nu
tekėjusio kraujo iš skranžio dėl 
aspirino (paprasto) vartojimo 
atsitinka net 70% taip besigy
dantiems, \artojanUems viuti- 
nes paprasto aspirino dozes. Kar 
tais 100 cc kraujo pavieniai as
menys netenka. Jei nuolat taip 
esti, žmogus gali susilaukti ma
žakraujystės dė geležes esančios 
kraujuje netekimo. Ypač tokią Į 
mažakraujystė greit 
tiems^ kurie jau turi 
kraujo rezerv us-kurie 
netorf pakankamai dėl 
mo menko maisto. Senesnieji ne
vartoja brangios mėsos — jie ne 
gauna pakankamai geležies, nors

gaunasi 
mėnku* I 
geležies!
vartoji-1

asmeninis nevar
to tini Kiti vaistai, jaunešiuenis 
uuoaami tais atvejais, Kai negei 
ošti aspirinas sKausmų sumaži
nimui. Mėgstama tokiais atvejais 
duoti i nenyloutazone (tai gene 
ric vardas vaisto, vaistinėse tas 
vaistas vadinamas ButazoHdin, 
Butazolidin alką Sterazolidin, 
Azolid, Azolid-A). Senesniems 
jis neduotinas, nes menkai jis 
skausmus ramina ir tik labai

to vaisto yra labai didelis ir var 
ginantis.

Minėtas Butazolidin... duodam 
mos uk tais atvejais. Kai nėgėms 
ui vienas aspirinas ar Tylenoiis 
(generic varnas ' to vaisto ir 
Kitų bo gydytojų knygose mi
nimų oe aspirino vaistų, yra 
Acetaminophen) ir tik bandy
mui per kelias dienas. Eakysim, 
Butazolidin, tabletėmis po 100 
mg. du kartus ar tris kartus 
per dieną. Jei nepagerėja skaus 
mai-vis vien mesti reikia šis vais 
tas po kelių dienų. Išvada. Visa
pusiškai tvarkykimės su kiekvie 
na negale. Tvarkykimės su sava 
asmenybe ir pildykime medici
nos atstovų nurodymus kiekvie
noje ligoje, ilik tada galėsime 
kiek geresnių dienų susilaukti. 
Pasiskaityti. Geriatrics, Septem 
ber 1963.

(Nukelta j 5 psl.)

> - NAUJIKUOS, CHKA0O % U. Wednesday. April 13, 1973

J



Kanados naujienos
(Tfalnyi)

Į paminėjimą prie Kanados 
paminklo atsilankė Kanados 
Federalinės valdžios . parla
mentaras G. Parent, provinci
jos valdžios parlamentaras 
Jimmy Bradley, regional conn 
cellor H. Bell, miesto bunn li
ras Roy Adams ir Pavergtų 
Tautų atstovai: vangrip čeky, 
lenku, ukrainiečiu, latvių, es
tų su vėliavomis.

Visi, vieni ilgiau, kiti trum
piau kalbėjo, užjautė ir lietu
vius, kurie neteko gimta 
me krašte laisvės .kur dar ir 
dabar tobesiauria sovietų oku 
pacija.

Kanados valdžios atstovai 
ramino lietuvius ir pranaša
vo, kad ateis dina sovietų 
komunizmas turės pasitrauk
ti iš Lietuvos ir Lietuva turės 
būti vėl laisva.

Prie Kanados laisvės pa
minklo sava noris kūrėjas An
tanas .Šukys, asistuojamas tau 
tiniais rūbais apsirengusiu V 
Žemaitienės, ir P. Kalainienės 
padėjo gėlių vainiką.

Prie Kanados laisvės pamin 
k] o minėjimo ceremonijas 
pravedė inž. Steponas šetkus

Rimti politiniai debatai

Atlikus minėjimo ceremoni
jas prie Kanados laisvės pa
minklo įvyko Midtown resto
rane politiniai debatai. Deba
tai vyko Rytų Europos Paverg 
tų Tautų komiteto vardu ir po1

litiniuose debatuose dalyva
vo: Fed. valdžios paralemnta- 
i as <-i!Lc t Parent. <1: bar ju-i 

» parak-mutaruiLs š* bretonus 
‘• ei Ginklai i.no komis jos u.t 
»xs Jtmmy Rradlw, provinci
jos parlamento narys. Dr. V ic
tor Fic, Brock u m versi te k> 
profesorius, politinių mokslų 
katedros vedėjas, B< n Dolicz- 
r.y, advokatas, ukrainiečių kil 
mes ir visos eilės sovietų Pa
vergtų Tautų atstovai.

Debatų metu į klausimus at 
sakinėjo Fenedarilės valdžios 
atstovas G. Parent. Klausimų 
buvo daug ir iš jų duos nema
lonūs Kanados valdžiai. Buvo 
priminta Kanados vyriausy
bei, kas liečia sovietų okupuo
tus kraštus, kad sovietai nesi
suko Helsinkio konferencijos 
įsipareigojimų, gerbti pagrin
dines žmogaus teises. Rylų Pa 
vergtu Tautų komiteto nariai 
priminė Kanados valdžios at 
stovui G. Parent, kad Kanada 
turėtų griežčiau pasisakyti 
prieš sovietus.

Gilbert Parent, Kanados vy
riausybės vardu įteikė Paverg 
tų Tautų pirmininkui inž. Ste
ponui Šetkui aukso raidėmis 
išrašytą Kanados Teisiu Dek
laraciją.

Po debatų G. Parent pažade 
jo Pavergtų, Tautų organipaci- 
jai finansinę paramą už pilie
čiu politinį švietimą
The St. Catharines Standard

Jūrate ir KastytisSvabienė

sūrio 16 d. šventei skyrė lę metų dažnai 
•tg vietos, plačiai aprašyda- 
i iškilmes bei debatuose iš
lies priekaištus Ka 
Edžiai už m išk< linrt 
i pavergimo klausinio 
.’•se

Balti-
Jung 
vadi-Taniose, už laip 

“quiet diplomacy
Bjos tautų laisvės šauksmo są
skaitom už šelpimą Sovietų 
Busijos pramonės mašinomis, 
kurios gabena sovietą 
sius į Baltijos kraštus, 
dainos vietos gyventoje 
pat kaltino už tylą dėl 
karininkų

: nors visi žino, 
buvo atliktos ne

. sovietinių rusų. 
! Kitame ilgame 
: Stepono šetkaus
‘ dom for Lithuanians'’ išspaus 
. dintame Vaasrio 16 proga,kur 
i nusakyta visa Lietuvos paver 
[gimo eiga, lietuvių kovos už 
j laisvę, kreipimą si s į kanadie-

VYT. VAIČIULIS

ŠVENTINIAI PRA.J0VA1
Arba kaip Cleveland© Lietuviy Bendruomenės Apylin
kės Valdyba negalėjo apsispręsti ar ruošti atskira Lie
tuvos Nepriklausomybės atstatymo šventės minėjimą , { ?J..,
°savo nariams0 ar ne. ! atrodo.

minėjimo sak < X! uis rnas, susi- 
rinkii!!’* k i .et korespondenci 
joji- uet neužsimintas. Ivriėl ? 
Gal atsakymo reikia laukti meti 
niame

t psichologiškai tiek “savų na- 
| rių”, tiek “bendi4»jomenininkid 
terminais su siaurina prigimti
nę bendruomenę Į draugijinę Bvn 
drucmenę. Gal čia ir glūdi LB

1 ki:uvi::"u ;r giliausios <ian

:: ran tam

(Tęsinys)

Ivsų susinau;; 
ginčų sukeltu

ir daug mažiau

ir du u

je ir kita? 
svarbus f

m neaiškumų
i korespondencijų-J kitos 
lomus bei galimai • 

tas. Tai Clevelande 
JAV i B Tarybos 

ai ’muo visame šia-

Kažin ką pasakytų vienas kle
bonas, jei kitas pradėtų rinkti 
p'rmojo bažnyčioje aukas: ar ir 
toliau skelbtų “laisvo apsispren
dimo principą” ir paprašytų ant 
rąįį greičiau eiti į savąją baž
nyčią aukų pasirinkti. Pagal da-.
bar skelbiamą princ’pa antrasis reziduoj?nč’< 
būtų kaltas. Juk abu katalikai, prezidiumo \ 
vienos Bažnyčios nariai, taign me reikale. Tačiau tai iš tikrųjų 
kvA..^ on i vuiif4*r> nu* jznu^a* 

na. O antrasis klebonas gal dar i tarybos 
geriau ir gieda, o ir išpažinčių 
“greičiau ” klauso...

Bet ar iš tikrųjų tai ne anar
chijos sėjimas: ar tai būtų pa
rapijos ar lietuvių organizaci- 

Į jos. Kur tvarka laužoma, ten 
anarcija sėjama, kurios vaisiai 
anskčiau ar vėliau pasirodys...

> | Ar ne laikas ir IJB suvaldytai 
^cn" savo apetitą ir leisti ALT rinkti 

’ aukas Vasario 16-sios laikotar
pyje, o sau telkti lėšas per eilę 
kitų mėnesių, pradedant gal rug 

^Laipsnius s^ju, berods, ir LB mėne- 
(.alparims s«u skelbiamas. Atrodo, kad

is n įso abi organizacijos daugiau
gauna nu-Į 

zerį balsų. Apie tai kitą kar-i

parašo slraips-‘ 
nius prieš sovietus, iškelda
mas žiaurių sovietų okupaciją’ 
pavergtoje Lietuvoje ir L.._ 
drai kas tai yra ir ko siekia so 
vietinis komunizmas. Daug 
kanadiečių inž. Stepono §et-j 
kaus parašytus 
skaito, todėl St. 
mieste komunistai 
valdžios rinkimus

A!/f siHii’iik'me. nes jis 
per svarbus tylomis praleisti. Iš 

pusės žinomi dalykai tik-

koks skrturnas kur pinigai ei-.ne korespondento kaltė, bet tos ėios

Uėjust ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoj*
AMERIKOS U ETŲ VIU POLITIKA | 

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pailso- j 
gas- daryti Įtakos Į krašto politiku. 102 psl. Kaina <1.50. | 

Knygos bus išsiųstos, jei |1J5O čekis arba Money Orderi* | 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS.
1739 So. Halited St, Chicago, DL 90808

_____________ . - _ _ ___ _________ __________

koloni- 
i.šstum- 
s. Taip 

lenkų
išžudymą Katyne 

kad žudynės 
vokiečių, bet

je šiais metais Hamiltono mie 
sto majoras J. MacDonald ga- 

miesto v<> iš Sovietų Sąjungos amba- 
miesto; sados Otavoj raštą ,kad Lietu- 

majorui Roy Adams, gausiam' v°s vėliavą nebūtų leista iš
būna! lietuvių ukraiiečiųi at- kelti prie miesto rotušės ir be 

advokatui Ren Dolicz- to, kad Sovietą Sąjungos ribo 
kitiems kitataučiams se esančiu respublikų - tautų 

draugingi,! laisvės proklamacijų Hamilto

Vasario 16 d. prie 
r o t tįsės, d aly vau j a n t

J stovui 
v- . . < } n v irrasmvjo inz., • . 

rašvto “Free kurie lietuviams
1 € j buvo iškelta Lietuvos trispal-j ne neskelbtų,

vė vėliava. Miesto majoras pa
sakė lietuvius ir Lietuvą už- 
tariančiąkalhą.

Lietuvos vėliavos iškėlimas 
čius padėti Lietuvai. [per Vaasrio 16 d. .šventę sovie

Inž. Steponas šetkus per ei- tams nepatinka.

Tuo reikalu 
sto burmistro 
vo neigiamas, 
pondentas paklausė burmstra: 
— Ar galiu parašyti ,tai lietu
viškame laikraštyje? — “Taip 
—atsakė burmistras — para- 

i šykite, kad aš jiems pasakiau

Hamiltono mie 
atsakymas hm 

“T. ž.” kores-

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną a*- 
meniškai pažino, įkaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar Jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražią istorijų. 
Naujai atvykęs Itetuvis galėtu žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Mko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeiviu šviesuoliu gyvenimu 
ir ju kieta, ideologine veikla.

Antinas ROkit, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuviu Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL kaina 2 doL

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo PimarĮ, ienos |e 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišky vlatovirdžių įvadas. Knypo* 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Peržiundciui paštu reikia pridėti dar 50 centu.

GAUNAMA "NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienai lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu

viu gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jotos Kapečinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL, Chicago, m. 60608____ _________ ___ :

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Niv|l«now valini* **utl ^vlkly knyfy, kuriat pipuai. M koki* ] 

knynu splnt* *r lantyn*.
Alaksandras Pakslnllkls, MES GRĮŽTAME. Įdomfts Jranq dienu J 

atsiminimai ir Įvyktoj bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimu {vykiu prisimini- . 
Ir laiko įvykiu Lietuvoje Ir Vokietijoje aprašymai, rartira- 

Ityti j 12 dailų. 296 psL. kaina $5.
Dr. Karys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tonu*. Gra- 

___ fiala viršeliais. 335 psL Kaina S6.00. Mlnkštaii vtri. S5.M ,
Prar. Vari. «lrfSk», SENŲJŲ LIETUVUKU KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl., irlita — S3,00, mlnkžtala vir
šeliais — S2.00; H dalis. 223 psl., Įrišta — S3,00. minki- 
tatg viršeliais------------------- ------------------------------ $2.8t

I
 Enrikas Tomas — T.malamkaa, L1ETUVIJKASIS PAMARYS. 

Pakalnės Ir Labguvos, apskritys su įdomiais aprašymais. Iliu
stracijomis Ir dokumentacija. 336 psl., kaina SB.

P. KaslOnas, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ- Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina SS.

Janina N»rOr>4, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 psl.Į

M. Gudalls, POVILAS MILERIS blografijo* bruožai JM 
puslapiai _____ — — S3.**

Knygas užsakant reikia pridėti 23 et. pakto illaldotci.

NAUJIENOS,

1739 S. Halsted SL. Chicago, ID. 60608. — TeL HA 1-I1W i

“go to heli”!
• St. Catharinėje Vaasrio 16 

šventė buvo labai įspūdingai 
suruošta.

J. Sara p niekas 
(Pabaiga)

Juozm KapaČInskasr IŽEIVIO DALIA Atsiminimai. Išeivio Dalia 
m natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 pel Kaina 7 dol.

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI 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. SI-50. Yra taip pat 
išversta i anglu kalba.

M tranko. SATYRINtS NOVĖLtS Genialias rusu rašytojo 
60 satyriniu novelių, 199 pusL kaina S2.

D. Kuraitis, KELIOMS | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
pfraaskarimaL Am knygos parašytos lengvu, gražu Stiliumi.

M. P. PakarklK KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsu tikimą. 
Kaina £L — *****<!W|

VIucm ž***altia. LIUBLINO UN MOS SUKAKTIES PA RAŠTU R. 
M Kaina SUK).

BU ir kiti leidiniai yra gsnnani
NAUJIENOS!, 1739 W. H ALKTI D ST„ CHICAGO, ILU MM 

BBbUsqBbgS darkė wle*dMde arka vlnltMf peitB Ir prtdedeef 
liskį ar pMašef perlaide.

Wii imffiiRiiimirww—>-X> vjl-—

Jau kuria laikas atspausdintą Ir galima gauti knygą rinkoj*

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Aferose myga aprašanti paskutiniu 90 (1369-1909) metu 

Chicago* lietuviu gyvenimą ir jq atliktus darbus 664 pat Kaina 
$10 Išleido Amerikos Ueturiu Istorijoa Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chleagon atvažiavęs lietuvis, ptn»ot 
Beturiu kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu tiso buvo 12L 41 teatro draugi ja. *46 
pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai ir 314 veiklesniu žmonių biografl- f 
Jos Duoti dokumentai katalikišku. socalUstiniu, Laisvamanišku ir I 
kitu organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, bo- f 
tai Ir kt ' I

Norintieji šią knygą Iri gyti, prašomi parašyti čeki arba Koney t 
Orderi i

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
▼ardu Ir paslęstl:

17» S«. HatoM St, CMcac«, HL M8M
. ■ - ______ _______ - - — - - ~ ■■■ — - ■■ imi ~~i irinrn- i r'i ii _ ii......

narių, kurie susirinki
me nesiteikė paaiškinti, išskyrus 
bendro pobūdžio pranešimą. Ta
čiau ir toliau sklinda gandai, 
jog tarybos nariai “laimino” se
paratistines apylinkės tendenci
jas, nors tai skaldė Clevelando 
lietuvius ir buvo prieš LB kraš
to valdybos instrukcijas. Ar tai 
tiesa — t’k tarybos nariai galė
jo ir gali pasakyti, bet jie tylėjo 
ir tyli...

Įdomi ir viena būdinga smulk 
mena. Darydamas pranešimą V. 
Mariūnas bent vieną kartą pa
reiškė apie minėjimo reugimą 
“savo nariams” (Freudian 

slip?!). Normaliai, kalbant apie 
bet kokią organizaciją: draugi
ją. klubą, sąjungą toks išsireiš
kimas, turbūt, ir liktų tik pą- 
samonėj. Tačiau jau visai kitas 
reikalas kai “savi nariai” links
niuojami kalbant apie bendruo
menę. Juk visi lietuviai yra savi 
nariai bendruomenėje. Tą karto
ja LB vadovai be sustojimo, gi

L a mokymas apie 
prakalbos sakymą

o jau minėta kitoje tos pa- 
Draugo“ laidos korespon- 

encijoje Al.Tos pirmininkas re
porterio yra ir papeikiamas ir 
pamokomas kaip prakalbas sa
kyti. Reporteris sako, kad kal
boje buvo ir “pigios retorikos”, 
ir “kartojimosi”, ir “prieštaravi
mų”. Jis teigia, kad jam atrodė 
ta kalba ir “vienašališka”, nes 
kalbėtojas kalbėjęs apie ALTą, 
kitų organizacijų neminėdamas.

Ko verta ši kritika parodo jau 
pats faktas, kad Dr. Bobelis bu
vo daug kartų pertrauktas griaus 
mingais plojimais, ką pripažįs
ta ir reporteris. 0 kalbant apie 
vienašališkumą darosi juokinga, 
ne, atrodo, korespondentas rei
kalauja kiekvienos kalbos proga 
Išminėti visas organizacijas ir 
jų nuopelnus. Juk tai nerimtas 
dalykas. Iš kitos pusės, beveik 
tikra, jog jei kalbėtojas būtu 
bent ’pora žodžių, sakykim, užsi
minęs apie LB, tai reporteris bū 
tu dabar kaltinęs, kam šis “ka-

(Nukelta į 5 psl.)

KNN7G0S ANGLŲ KALBA
J. Jwmln*i, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykiu 

aprašymai paimti iš gyvenimo. lengva* stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $230.

Dr. Juozai B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA, Lietuvos isterijai 
tantrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato, 142 
*)sL, kainuoja $2.00. /

Dr. Juozai B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu Istoriją. 
211 psl. Kaina 53.00. Kietaiis viršeliais $4.00.

Dauguma šių kny^U T1*5- tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
oin’gine perlaidą. *

173» Sosth Halstad Street, Chicago, HL M883

Pm taupom! Jisf plzigsl it- 
L*ekx didelius darbus. Ptans, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėna- 

iio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki '

7%%
palūkanų, priklausomai nuo Jdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

investavimo knygelės sąskaita
neša „ m]

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halited St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

prteUrt* 1923 metai*. T«t 421-3070
{BtaUros pletuoM Heoud automobiliam* p&atatytL
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518 (v

$30.00

Vėlai ir melagingai

Dail. Murino tapybos paveikslas

$33.00 
$18.00 
$10.00 
$ 3.50

$34.00
$18.00
* 1 Oi

pusei mėty ........
trims mėnesiams 
vienam menesiui

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

$16 tM 
$ a ut 
S 3 00

Naujienom eina kasdien tsskiriai. 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago 
LU. 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Mon*” 
Orderiu kartu tu užsakymu

rHE LITHUANIAN DAILY NEWS 

Publist^u Daily Exept Sunday by The Lithuanian News Pub. Co^ toe 
So Halsted Street, Chicago, III. 60608. Telephone 421-6100 

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Kanadoje
metams 
pusei metu 
vienam mėnesiui

Užsieniuose: 
metams — 
pusei metu __
vienam mėnesiui

A* of December 1, 197? 
Subscription Rates:

in Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries S34.00 per year.

20 cents per copy

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio kainos:

bicagoje ir priemiesčiuose 
metams 
pusei mėty ——
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
metams ______

'• Antanas Bimba, visą metą tylėjęs apie praeitais 
metais Vilniuje vykusias jaunimo riaušes, kai okupan 
tas bandė nunešti lietuvių jaunimo laimėjimą, labai py
ko, kai kiti Amerikos lietuviški laikraščiai plačiai ap-( - 
rašinėjo amerikiečių perduodamus vaizdus, o pats neži-lVj 
nojo, ką savo skaitytojams pasakyti. Visi žinojo, kad 
lietuviai sportininkai supliekė Vilniun atvežtus rusus. 
Visiems buvo aišku, išskyrus rusus, kad negalima ap
gaudinėti jaunimo. Visi skaitė didžiųjų Amerikos ko
respondentų pranešimus apie Vilniuje buvusių komu
nistinių įstaigų, langų ir iškabų daužymą, rusiškų Vil- 
niauš gatvių pavadinimų, lupimą ir gana garsius pro-j 
.testus. ' I

Dideii žmonės mažame mieste
II

mų direktoriai” rūpinasi turtu, 
t. y. mūBų “Dėtuvių Namais”. 
Nemažai reikia žmonių išrinkti

nius J unkštas, kuris pradėjo 
.te gti "Lietuvių Misiją” ir kar
ti rag’no pasistatyti savus lietu 
ių namus. Greitu la’ku buvo su abiejų organizacijų valdybas, 

3iorganizuota, surinkta pinigų, todėl beveik kiekvienam lietuvių, 
nupirktas sklypas, namams sta- laiko bėgyje, teko eiti bet ko- 
“■vtį akcinė bendrovė įsteigta ir kias pareigas valdybose. Pasku
boj prasidėjo statyba. Buvo nu- tiniuoju metu pasisekė pritrauk 

*■ rta, kad mes patys, savomis jė- Į tį į bendrą darbą ir mūsų jauni- 
-i’s, be okų kontraktorų, tu'mą ir jau vienas-kitas buvo ’š 
-e namus "asistatyti. Taip ir rinktas ir į valdybą.
vko. Visi prisidėjo — vieni pi- 

n'ga^s, kit’ darbu. Darbas vyko 
"k’andžiai ir per septynis mėne 
siūs lietuv’ų na—ių statyba buvo 
užbaigta, taip, kad vasario 16- 
tos minėjimą galėjom surengti

Vasario 16-tos minėjimai vi
suomet ruošiami šeštadieniais, 
artimiausiai Ir patogiausiai vasa- 
ro 16-tai dienai. Programa susi 
deda iš oficialios ir linksmosios 

_________ o_____ _____ _ dalių. Oficialioje dalyje būna 
savuose namuose. Dar truko du gan trumpa paskaita, pritaikinta

laimimo iš Rytinių Kanados
e«tų. Jie vis** turi vienokią ar 
tokią profesiją, yra baigę uni 
ersitetus ir pas mus atvykę 
ungiasi prie mūsų bendruome

nės. Tiek būtų statistikos.
Preš karą Edmontone likę lie ’ 

buvo susiorganizavę sa- 
organizaciją, kuri lai

* nemažu nustojo veikusi. 
" m vačiame bute susirin 
saujelė žmon'ų, nors kvieria-

n* buvo visi, ir pasitarę priėjo 
kad reikalinga ste’gti

k v*etos Vetuvių organizaciją,
kuri nepriklausytų jokiam Cent
rai čia atsispindėjo senosios kar 
tos ateivių nemaloni tuo reikalu________________
^at’rtis. Tad visiem priėjus prie metu ;r vsos skolos buvo ;šmo- j tai dienai, po to gali būti choras, 

*^nos nuomonės buvo išrinktas kėtos.'Namų statybos komiteto! deklamacijos, tautinia* šokiai ar 
‘Edmontono Lietuvių Komite- n:rm:ninku buvo kun. B. Jurkšas 
tas” iŠ penk:ų narių, kuris tu- teko pati sunkiausia dar- 
rėjo rūpintis edmontonierių kuk 1 srjtįs, būtent: viską prižiurę 
tūriniu gyvenimu. ; ti, viskuo rūpintis,

1951 meta;s, 1-------------------
nados Lietuvių Bendruomenei Kek ^us reikalinga darbo jėgos 
man, kaip Edmontono Lietuvių sekančią dieną.
Komiteto nariui, teko nelengva; 
pareiga suorganizuoti (Edmon
tone) Kanados Dėtuvių Bendruo 
menę, pereiti iš vienos organi
zacijos į kitą, o svarbiausia — 
tai įtikinti visus, kad Kanados

. Dėtuvių Bendruomenės tikslas 
Į Edmontono apylinkėje bus gry
nai kultūrinio pobūdžio ir kad 
bus vengiama politikavimo. O 
kai dėl priklausomumo Centrui, 
tai buvo išsiaiškinta, kad tai bus 
daugiau savanoriškas ir simbo
linis bendradarbiavimas o ne 
tamprus organiškai-organizaci- 
nis priklausomumas. Konsolida-

derėtis su 
besitariant Ka^1 med^agn tiekėjais, ir numatyti

kai. Po karo, daugelis jų, jau pa 
siekę gražaus amžiaus —__ pra rija ir persiorientavimas vyko
dėjo keltis į Edmontoną, palikJaPie du pagaliau naujo-

. a 1 K. Kantautas: — tikrai mūsų darni ūkius savo vaikams arba pi organizacija buvo visų priim-
Vilmaus lietuviško jaunimo piotestus aprašinėjo! (Edmontono) kolonija yra ma-įjuos parduodami. Naujųjų imi- ir nuo tada prasidėjo darni 
„i j.j i. t_ i ’ža ir niekada nėra buvusi daug grantų banga irgi užplūdo Ed- kultūrinė veikla. Su dideliu en-

Senosios emigracijos montoną, taip, kad apie T949- tuziazmu visi lietuviai, senieji 
žmonės pasakoja, kad apie 1928- 1954 m. mes turėjome apie 250 b* naujieji ateiviai, dalyvaudavo 
1929 m. lietuvių skaičius Edmon lietuvių. Pusė buvo senosios kar. parengimuose, minėjimuose ir ge 
tone siekė net iki 400 žmonių, tos, kita pusė naujų ateivių. j 
bet palaipsniui daug nubyrėjo

amerikiečių didžioji spauda. Ji rėmėsi Vilniuje buvusių 
liudininkų pareiškimais. Lietuviški Amerikos laikraš

čiai vertė žinias iš anglų spaudos ir aprašinėjo Vilniuje 
vykusias riaušes. Bimba nesinaudojo liudininkų pada
rytais pareiškimais. Jam buvo labai nemalonu, kad ko
munistiniame Vilnų j e galėtų būti tokios riaušės. Pra
džioje jis bandė i visa tai ranka numoti, bet kai buvo 
duodami liudininkų vardai ir pavardėj, kai iš Vilniaus 
grįžusieji lietuviai turistai apie riaušes pasakojo, tai 
Bimbai buvo nesmagu. Jis galėjo panaudoti lietuviškos 
Tiesos, arba net rusiškos Pravdos paminėjimus apie Vil
niuje įvykusias riaušes, bet jis taip nedarė. Jis tylėjo, 
kad nereikėtų pripažinti riaušių buvimą, nereikėtų savo 
bobutėms pasakyti, kad Vilniuje buvo jaunimo riaušės, 
ir kad tos riaušės buvo nukreiptos prieš sovietus. Jis ne
norėjo skaitytojams priminti, kad jaunimas organizuo
tai šaukė: — “Rusai, važiuokite namo!”

Praėjus beveik metams, jis vis dėlto įdėjo savo 
spaudos apžvalgoje aprašymą, tilpusį Vilniuje leistoje 
komunistų spaudoje. Jis būtų galėjęs paimti kurį nors 
sporto lapelį, kuriame buvo paminėtos lietuviško jauni
mo riaušės prieš rusus, jis būtų galėjęs gauti policijos 
protokolų nuorašus, kuriuos jam bet kuris Paleckis ai' 
Šumauskas būtų nurašęs ir pasiuntęs, bet jis nesinaudo
jo paprasta, kasdieninius įvykius mininčia, spauda. Jis 
nutarė pasinaudoti žurnalu Literatūra ir Menas, kuria
me buvo vertinami įvairius komunistinės “literatūros ir 
meno” šedevrai, a la “Stryptyzas”, Amerikos ateitinin
kams paties profesoriaus Keblio pasiūlytas premijuoti, 
išleisti ir ateitininkams įbrukti pačius naujausius Pary
žiaus jaunimo ištvirkimo papročius. Jis pasirinko Lite-

didesnė.

tone siekė net iki 400 žmonių, tos, kita pusė naujų ateivių. i gužinėse. -Pradėjo bręsti patal- 
bet palaipsniui daug nubyrėjo šiuo metu Edmontone yra! PU įsigijimo reikalas. Tuo reika 
ir paliko tik saujelė. Dauguma apie 150 lietuvių. Pastaruoju pu pasitarimai bu\x> privataus 
pirmųjų imigrantų buvo ūkinin-'metu vis dar atvyksta gražaus pobūdžio, nieko dar nebuvo ofi-

; Veikimo sąlygos žymiai pa- 
j lengvėjo kai atsirado savi namai. 
Nereikėjo drebėti ir bijoti, kad 
gal negausi salės vasario 16-tos 
minėjimui surengti, vaidinimo, 
choro ar tautinių šokų repetici
joms — viską buvo galima dary 
ti kada tik reikalas buvo, šešta
dieninė mokykla veikdavo kai 
tik pakankamas mokinių skai
čius būdavo, šokiai ir įvairūs 
minėjimai buvo ruošiama įvai
riausiomis progomis.

Mūsų visų darnus sugyveni
mas buvo rezultatas to, kad ne
turėjo ir neįsileidome jokių kitų 
organizacijų į savo tarpą, nors 
kelis kartus buvo mėginta steig 
ti tai vieną ar kitą. Mūsų visų 
nuomonė buvo, kad atsiradus 
naujom organizacijom — mūsų 
maža kolonija pasidalins į atski
rus mažus būrelius ir dėlto gali 
sumažėti visos lietuvių bendruo 
menės veikla. Ir po šiai diena 
męs turime tik dvi organizaci
jas: “Kanados Lietuvių Bendruo 
menės” Edmontono skyrių ir 

‘Taetuvių Namų Bendrovę” 
t rūpinasi 

pritarimas jau buvo. 1953 m. kultūriniais reikalais, o akcinės

vaidinimas. Linksmoji dalis, mū 
su terminologijoje, reiškia šokiai 
ir vaišės. Papratai laike vai
šių renkamos aukos Tautos Fon 
dui.

Kad paryškinti mūsų koloni
jos susiklausymą, paduosiu duo
menis iš š. m. t. y. 1978 m. va
sario 16-tos minėjimo. Įėjimo 
bilietų parduota: 133, gi jauni
mas ruošė programa todėl įėjo 
veltui. Išviso buvo apie 150 as
menų. Tautos Fondui surinkta 
330. — dol. Reikia atsiminti, kad 
išviso Edmontone lietuvių yra 
tik apie 150 asmenų, žinoma į 
minėjimus atvyksta ir iš apylin
kių, todėl parengimai yra gau
siai lankomi. Turime vilties, kad 
mūsų jaunimas ateityje galės 
perimti visos kolonijos veikimą, 
nes mes vyresnieji jau pradeda 
me pavargti.

VI. Bakūnas: — nuoširdus 
mano ačiū Adomui Kantautui už 
tokia išsamią informaciją apie 
‘"Lithuanian Bibliography” ir 
Edmontono (Kanadoje) lietuvių 
koloniją/ */- ■. ’

ratūroj ir mene Domo Šniuko reportažą apie Vilniuje 
vykusias jaunimo riaušes. Kodėl jis pasirinko Domą 
Šniuką, sunku būtų pasakyti. Gal todėl, kad riaušių me
tu Šniuko visai Vilniuje nebuvo ir savo akimis jis mi
nėtų riaušių nematė. Tuo metu šniukas buvo Chicagoje, 
kur lietuviškas jaunimas ramiai, be jokių riaušių, įvai
rios literatūros, fizikos, medicinos ir net matematikos 
problemas studijavo, o šniukas atidžiai viską sekė ir už- 
sirašinėjo. Jeigu šniuka būtų aprašęs išaukštintame sim
poziume svarstytas probelmas, tai dar būtų buvę įdomu 
paskaityti, bet jis Chicagoje būdamas aprašė Vilniaus 
riaušes. Jo liudijimas galėtų būti išmestas iš teismo.

Bet tikslesnių šaltinių Bimba, matyt, neturėjo, to
dėl jis savo paaiškinimams ir naudojosi tokiu nelemtu 
liudininku, kuris nieko nematė. Jis pažymėjo, kad Vil
niuje ėjo futbolo žaidynės tarp “Žalgirio” komandos ir 
iš Smolensko atvažiavusios “Iskros”. “Iskra”, kaip ži
nome, buvo Lenino redaguojamas bolševikų žurnaliukas, 
spausdinamas Vokietijoje ir per Vilnių buvo vežamas į 
Rusijos gilumą. Lietuviai žinojo, kad Iskra skelbė Leni- 
r'1 sugalvotas idėjas apie “proletariato diktatūrą” be 
proletariato, apie “darbininkų valdžią” visai be darbinin
kų, ir apie privilegijų panaikinimą “kapitalistams” ir jų

cialiai nutarta, bet buvo svarbu
, . , . .. , T. , . , . i j , f žinoti, kad principinis žmonių Yūsų Bendruomenėdams, bet ir lietuviams. Jie taip pat žinojo, kad lietuvių;- - __ _ _ _ _
ainiai ties Žalgiriu sumušė pačią bjauriausią krj^žiuočių atvyko energingas kunigas Bro benSovėTtaip vadjnaįii"“nZ 
galybę. Jie kaip žalgiriečiai norėj’o supliekti atvažiavu
sius Smolensko iskrininkus. Ir supliekė... Bet rusai tei- ( 
sėjai pradėjo žalgiriečius skriausti, suko punktus, kad,.
galėtų lamėtojais paskelbti Smolensko “Iskrą”. Sporto 
aikštėn susirinkęs jaunimas protestavo prieš komunis
tinę apgaule, Kai laimėjimą jie norėjo prirašyti atvažia
vusiems gudams. Visi aikštėje matė, kas ką pliekė. Suk
tų teisėjų skelbiami neteisingi, kreivi daviniai sukėlė 
riaušes. Bet apie tą suktumą ne Šniukšta, nei Bimba me 
ko neužsimena. Bimba bandė riaušes nuneigei, bet pat-' 
virtiną visa tai, kas buvo aprašinėjama Amerikos lietu
vių spaudoje. Jis taip rašo:

“Žalgirio komandai sėkmingai finišuojant ant
rosios lygos pirmenybes, kai kurie jų gerbėjai Užsi
krėtė teliuko džiaugsmu, šj džiaugsmą sustiprino net 
pusbuteliu, po žalgiriečių susitikimo- su Smolensko 
“Iskra” ne vienas pamanė, kad ne žaidėjai, o jie pa
tys tie didvyriai, kad jiems, o ne transportui priva
lo priklausyti gatvės. Triukšmavo, nesiskaitydami 
su kitų vilniečių kitokiais pomėgiais. Pav., nė karto 
,po puikios operos premjeros klausytojai mieste ne-
trukšmavo ir negėrė. Nė karto filharmonijos lanky
tojai net nė po antros lygos, bet po pasaulinio garso 
kolektyvių koncertų nutrukdė transportui.

“Suprantama, liaudies milicija, draugovininkai, 
primindami, kad Vilniaus gyventojai yra įsijungę į 
sąjūdį už pavyzdingą viešą tvarką ir kultūringą el- 

į gesį ramino įsiaudrinusius jaunuolius, daugiausia 
paaugslius, o tuos, kurie neklausė ir pradėjo įžeidi
nėti tvarkos darbuotojus, pristatė į milicijas būsti
nes. Areštouti buvo nubausti — kai kas pinigine 
bauda, o kam ir parų daboklėje atsėdėti teko.” (Lai
svė, 1978 m. kovo 10 d., 2 psl.)
Domas Šniukšta, rašydamas labai santūriai, vis dėl

to pripažįsta, kad gatves kontroliavo ne “tvarkos” dar
buotojai, kaip to reikalauja komunistų žargonas, bet 
protesto balsą pakėlusieji jaunuoliai; kad paaugliai bu
vo išgėrę pusbutelį, bet nepasako, kas vėlų vakarą tą 
pusbutelį pardavė; kad jaunimas protestavo prieš teisė
jus, patarė rusams vykti namo, jeigu nenorėjo būti pa
sodinti į apverstus tramvajus, ir nuridinti į Viliją...

Jeigu Šniukšta būtų parašęs,' fcas įskėfė^suSb’įftįru- 
siarri jaunimui kibirkštį, tai visiems būtų aišku dėt ko 
kilo Vilniaus sporto aikštėje tokios didelės riaušės. Ma-

perleidimą komunistams. Lietuviai žinojo, kad Iskros tyt ir Bimba to nesuprato. Jeigu būtų supratęs, tai oku- 
idėjos užtraukė didžiausią nelaimę ne tik rusams bei gu- pantui tokios nelemtos citatos nebūtų nurašinėjęs.

Adomo ir Filomenos Kantau
tų “Lithuanian Bibliography” 
yra monumentalus veikalas, pla
čiai pasklidęs Kanados, Ameri
kos ir Europos universitetuose 
bei randamas daugelio lietuvy 
ir svetimtaučių, daugiausia moks 
lo žmonių, bibliotekose. Kai čia

(Nukelta į 5 psl.)

KVIEČIAME I NAUJIENŲ

DR. VYTAUTUI P. DARGIUI PAGERBTI

Sekmadieni., š. m. balandžio 23 diena

Martinique Restorane
2500 W. 94th St Evergreen Park, Illinois

• dainos —
• SVEIKINIMAI
• VAKARIENĖ
• IR ŠOKIAI

IM

5 valandą po pietų
Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dol.

BANKETĄ RUOŠIA

NAUJIENOS
Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
arba telefonu HA 1 - 6100

VIS! LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

< — NsiJImok CMeag® & HL Wednesday, April 12, 1978



DR. K. G. BALUKAS TVIRTA SVEIKATA - j 
hKUSBKlJA IR MOTERŲ LIOU3 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

6449 So. Pvteski 4d. (Crowford ' 
tartai Bu‘MkngL TeL LU 5-8444 

‘'Jonius pagal susitarimą 
la* ne- ‘ailiepu, skambinti 374-8004.

oR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T»l«f. 695-0533 

Pox Valley Mrdical Canttr 
M0 SUMMIT STRtET 

-tOUTE SS, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorių*

d. Hanheim Rd., Westchester, IL. 
OUS; 3^-9 darbo dienomis ir 

ia: antrą šeštadienį 8—8 vaL 
Te> : 561-2727 arba 562-2728

C4 i kelta »š 2 osJ .»
l
Adelės Duoblienės sveiko mais
to receptas.

Adelė DuoblienėTEI----- be 3-5893

VECKAS
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS
3907 i03rd StreO

Valandos pagal sumiannią-

OH. FRANK PLECKAb 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
x*18 W 71 St. T«l. 737-5W‘» 

likrina akis. Pritaiko akinius u 
“contact lenses’”

VaL agal susitarimą. Uždaryta tree

iu<.U£O^ASSEIBlJT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS ft 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antraū. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5 —7 vaL vak 
Ofiso telef.: 776-2880 

Rezidencijos telefu 448-5545

RŪGŠČIŲ KOPŪSTŲ S.ALOTOS 

— 4 puodukairūkščių, namųrau 
ginimo, kopūstų, 1 puodukas ma 
žais kvadratėliais supiaustytu 
salierų kotų. 1/2 puoduko suka
potų ar kitaip susmulkintų ža
lių p;pirų. 1/3 puod. sukapotu 
svogūnų, 1 maža dvejų uncijų 
dydžio pimento dėžutė. 1/3 
puod. Safflower alyvos 1 4 šau
kštelio salieru sėklučių, 1/4 
kštelio kmynų, 1 šaukštas 
daus. 1/4 šaukštelio kelp!

Darbas:

sau
me-

i (Atkelta iš 3 psl.) 
binėjęsis*’ prie kitų organizaci
jų tokios iški’mingoe šventės pro 
ga. etc. Taigi — “eisi per dva
rą. gausi mušt, ar neisi per dva
rą gausi mušt”.

Iš k tos pusės, jei jau laikoma
si tokio principo, tai turėtų bū
ti įdomu, kad savo visai neblo
game pranešime LB apylinkės 
sus Hnkme JAV LB tarybos pre- 
z’diumo pirm. R. Kudukis irgi 
kalbėjo tik apie LB ir jos nuo
rėjus, net neužsimindamas apie 
M IKą. ALTtą, BALFą, SLA, 
Skautiją, Vyčius, šaulius, etc. 
Qu kai kurionfs R. Kudukio min 
t’mts mes nesutinkame, bet mes 
nemanome, ka jis sulaužė kokią 
taisyklę tų organizacijų neišvar 
dindamas. Tačiau pagal korespon 
dento principą tokia Kukukio 
kalba buvo vienašališka ir lietu
vių skaldymas, štai prie ko pri
veda fanatiškumas ir nepakan- 

i ta: prie Nesąmonės.
Pamoka clevelandieciams

Reikia tik laukti, kad visas 
šis epizodas bus gera pamoka su 
sipratus:ems ir mąstantiems Cie 
velando lietuviams, nuoširdžiai 
s:ekiantiems vienybės ir sutari
mo.

Galima džiaugtis gražiais reiš
kiniais : ALT suruoštu geru Lie
tuvos Nepriklausomybės šventės 
sukakties minėjimu, gausiu lie-

Kopūstus salotoms naudoti su į tuvių dalyvavimu (virš 700 žmo 
visu juose esamu skysčiu ir joĮnių), sen. Glenn dalyvavimu ir 
nenuspausti. Sudėtį salierus, ža
lius pipirus, svogūnus ir pimen suruoštais Glenn pagerbti pietu- 
to juosteles supiausčius trum
pesniais gabaliukais ar kvadra-| 
tukais. Visą Ą 
naudojant dvi šakutes.

Juozas Pautlenius Ruduo

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
kiekvieną DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Dievas yra šviesybė ir jame nėra jokios tamsybės7' — Jono 1:5.
Kaip dangiškasis Tėvas, taip ir jo Sūnus. Viešpats Jėzus Kristus yra “ti

kroji šviesa”. Todėl į savo pasekėjus Jėzus yra pasakęs: “Jūs esate pasau
lio šviesa. Taip tešviečia jūsų šviesa, kad žmonės matytų jūsų gerus dar 
bus ir garbintų jūsų Tėvą, esantį danguje”, šventasis Raštas, gyvojo Die 
^o Žodis, kuris parašytas šventosios dvasios įkvėpimu yra taip pat vadi 
nms žiburiu, kuris šviečia mūsų kelyje, kaip parašyta: “Tavo žodis yra ži
burys mano kojai ir šviesa mano takui”. Todėl pranašas meldėsi sakyda
mas: “Siųsk savo šviesą ir tiesą. Jos tevadovauja man ir tenuveda mane į 
tavo šventąjį kalną ir į tavo buveines”. (Psalmė 43:3). šventasis Dievo kal
nas yra dangiškosios karalystės simbolis.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliepia klekv^ną. Bct <ur yra ml 
anieji? j klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausite ne 
■neką m aL Rašykite:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 66629.
IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas 2652 WEST 5*th ST REET 

Tel. PR 8-1223 .
OFISO VAL.: pirm., anuad., treciad 
ir penKt. 2-4 ir b-8 vaL vai. Svstaoie- 
ziais. 2-4 vaL popiet ir Kitu laiku 

pagal susitarimą.

netrafaretine kalba, demokratų

aparatai - Protezai. Mea. bau 
ūa^rtf. opecicii pagalDg kjjom> 
uxxxh suppm1\-/ ir t- t.

. PASTABOS Iš TOLO ...J
(Atkelta iš 4 psl.)

visokį fondai, sąjungos, Laikraš 
čių leidėjai ar redakcijos, beto 
ir privatūs asmenys skiria kar
tais nemažas premijas už roma
nus, movėleš, net paskirus strai
psnius ar eilėraščius, tai man 
atrodo, kad dabar jau būtų pats 
laikas pačią didžiausią premiją 
skirti Adomui ir Filomenai Kan 
tautams už-ji^jž-kos metų kruo 
pštaus darbo \ vaisių “Lithua
nian Bibliography”, sulaukusio 
labai gero Įvertinimo n^tik lietu 
vių bet ir svėtimraučiu tarpe.

.^(l^baiga)

— Sovietų Sąjunga sutiko tar 
tis su JAV kontroliuoti satelitų 
naikintojus.

— Viktoria Reuter teisėjo Hof 
fmano teisme liudijo, kad Frank 
Walus karo metu 1940 metais 
dirbo josios ūkyje, negalėjo bū
ti Lenkijoje ir žudyti žmonių.

— Ronald Reagan kaltina Car 
terį dėl priešiškos pozicijos Iz
raelio atžvilgiu. Pats Reagan ne 
būtu toks griežtas.

i — PAT ESTINIEČIAI norėjo 
i įsiveržti į Pietų Libaną Sirijos 
1 pasienyje, bet norvegai pastojo 
! jiems kelią. Pasienyje įvyk< 

atstovu! smarkus susišaudymas tarp nor 
___ r _ __ _______  teismai ‘ m palestiniečių.

medų sumaišyti. | apykanta) kitaip galvoj autiems kad uždiįHįstų;:- vienam senatui!
Supylus j kopūstus permaišyti, I asmenims, ne savų organizacijų tvirtinti JPaiiamos kanalo sutar-j 
pridengti dangteliu ir laikyti šal' griovimas, kartais tiesiog volte^ tj. Jiems atrodo, kad ir kongre- ■■ 
<lytuve bent 2-3 vai. iki gerai,viskas ir machiaveliškas sampro S(> atstovai turėtu turėti teisę) 
’SiskonėS 1 OT>1Ok viciiAme-ninu voiklsi fr 1O0

mis ir pan.
Augalo o.L «vaux«-j skaudina atsakingas viė- 
turinį sumaišyti j tas bendrinėse organizacijose už 

’ imančių asmenų nesiskaitymas — Grupė kongreso
j Alyvą, salierų sėklutes, kmy-lsu tiesa, nepakanta (kartais ne- kreipėsi'pAulžčiaušia 
j nūs, kelp ir i

tis apie visuomeninę veiklą ir jos spręsti. - - - 
praktiką, tradicijų laužymas, ne _ \
noras ar negebėjimas ramiai — Libano vyriausybe rengiasi 
žvelgti į dienos vykius ir proble Jeisti tremtiniam^ pabėgusiems

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKISGAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel. 927-1741 — 1742

^ITSIRTNKTMr 
PRANEŠIMAI 4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE

Telefonas 523-0440

2150 West 63rd SU Chicago 1IL 60625 
Ttteh: PRosp^ct 8-5084

i i ii. —
i Gėlės visomš progoms

BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA 
2443 WEST 6Jrd STREET 

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

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1317

Pastaba:
Į šias salotas įeina įvairių ru- 

šių mineralai, vitaminai ir pa- j d135 lr Pan- is Pietų Libano, grįžti į savo vie • narių susirinkimą,
lyunssaturated alyva, kuri vei-į Nors vilčių neperdaugiausiai, tas. kai 'pasitrauks Izraelio ka- 
kia prieš cholestoro į pagausė- j čia minėtas epizodas gal bus ma riuomenė. 
j imą ir padeda geriau pasisavin- ‘ pamoka bent šiokiai tokiai pa ------------
ti organizmui kalciumą. Kelp bangai mūsų, visuomeniniuose 
milteliai (Leminaria Sacharinu santykiuose. 
— deginta jūrų žolė) turtinga ‘
organiška lodina, potašu bei mi- J - ■ ---- -------- — _-
neralais ir vitaminais. Į už kalciumą ir tiems, kurie nau-

Salierai turtingi organiška so- doja daug cukraus daug krakmo 
da. Jos yra keturis kart daugiau limo.

NAŠLIŲ, našliukių ir pavienių klu
bas balandžio mėn. 13 d. 1 vai. popiet 
Šaulių nomuose. 2417 W. 43 St. turės

Visi nariai loTeciami gausiai daly
vauti aptarimui klubo svarbių reikalų. 
Po susirinkimo bus vaišės.

V. Cinką

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

visuomeniniuose — Ohi& valstija neturi pinigų 
mokytojų; algoms. ’ Visos valsti
jos mokytojai jau tris savaites 
d'rbo be atlyginrnK>. Toledo mo- nariai kviečiami dalyvauti. Po susi- 
k>lojai .paskelbė streiką. 1 rinkimo bus vaišės-tefngvfl5>rašti

LITHUANIAN National Demokratų J 
klubo susirinkimas Įvyks trečiadienį, > 
balandžio 12 d.. 7:00 vaL vak., šau
lių namuose. 2419 W. 43rd St. Visi

I rinkimo bus vaišes. j |

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
I,/ 2533 W. 71st Street
k Telef. 476-2345-6

Lietuviu Pensininkų Sąjungos Chicagoje narei
PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — ^ilna aperaoda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tai. WA 5-8063

New Quiche Made With 
North Carolina Apples..

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 863-2108-9

ONAI KRYŽEVIČIENEI mirus,
(RYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBELIAMS PASTATYTI

MOVING
Apdraustas per kraustymas 

iŠ įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
1 T»L 376-1M2 arba 376-5996

K ■'.... . ■ ■ . i.-,

SOPHIE BARČUS
RADIJO IEIMOS VALANDOS

Visos programos Iš WOPA, 

1490 ItiL, A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir 
tnadiehK) iki penktadienio 3XM3 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai ryto.

Vadais Aldona Daukus

Totofe MEmtock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL 40629

Orchard-fresh is the perfect description for the Red and 
Golden DeikScus apples from North Carolina, because that's 
exactly what they are. These Southern gems are the first of the 
year’s really good eating apples to come to market and are 
available from August through October.

North Carolina apples will serve you well in a fabulous 
Apple and Sausage Quiche. The flavor combination is over- 
whebningly good, savory yet lightened by the fresh apples in 
th* (fish. Try this for a change-of-pace main dish at your table.

Fresh Carolina Apple Quiche
pound bulk aa usage

velionės gimines bei artimuosius nuoširdžiai už
jaučia ;

LIETUVIŲ PENSININKŲ SĄJUGA CHICOGOJ
K I A 1

lhiea<o*
etn^ii

aMBULANCI 
PATARNAVI 
MAS D1EN/ 

»R NAKTĮ

%

t

and PLEASE! 
make people 
more careful

sulafton within walls and-oefi- 
ing as well as in earthen berm* 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving <ppU-

aidoluvH

Hreictorią

Associacijos

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTt 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS LR LAURYNAS LABANAUSKAS

5307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-34® j

BUTKUS - V ASAMS
1446 So. 50th Ave„ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
*348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-3573

GEORGE F. RUDMINAS
<319 So. LITUANICA AVE. Tel: YAnU 7*1138-1131

tablespoon fresh lemon 
juice

tablespoon sugar 
cup (2 ounces) ah redded

Cheddar cheese *• 
eggs, beaten 
cups Ofht cream or mil k

IM Defidom applet*

(11/2 cup*)

H
4
2

9-toeh pie

fs browned and onion Is tender, about 10 minutes. Remove 
from beat; drain off mess fat. In bowl toss apples with lemon 
juice and sugar. Add prepared sausage mixture, Cheddar cheese, 
eggs and cream; mix wet. Line a 9-inch quiche dish or jpto 
plate with pMtry. Turn apple mixture into dish. Bake in 3Š0^F. 
oven 40 to 45 minutes, or until custard is ML Let stand 10 
minutes before cutting to terre.
Makes: 6 servings.

1 The ksme pSctured 
. appear r&ach different
(ihaa any typfeal nhrrh« 
ihaeae. But k incorporates ea- 
ergy-aavtMc features ta de- 
tagxų tosteriais, and appll- 

■asccg wMeh eaa cut energy
by up te M percent It 

>as twe beaLeireuIating 
HeatHater Fireplaces (right), 
destgterd to draw raeea air to 
through the lower vote, 
tearta li aad then re-dhvct 
the hr > ta< ate back tote tha

Tria More effeethm taw ef 
tawrgy-mvtoc <tairk materi- 
ato and appliances can wen 
aave up to one half the coat of 
'hraUnr and cooling our homes. 
Tbfa claim is being proven by 
New Tort’s Long Wand Sav
ings Bank lit "Centenergy 
*Yt* house vv buflt to demon- 
otrato tor many practical wayi 
at cohaerrlDg energy. The to
tal faMfttouai east of Qm 
ttoprovementa was approxi
mately . • - projected to 

amortfred wfthte 4 to B 
peen HtfungM Stator wl as- 
f$sm» MstosM eddsd to»

The two HeaUlator ?Ve- 
pl&fces re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual

fireplace*. according to the <te-

The jtreptaeei were supplied 
by Kome Crafty Ine^ floral

Fireplace, 4 Dtoitio*. of Fep* 
ZadtLtfrtes, Zac. located to ML 
FZessmU, lam. *&L*factvrts 
o complete taut of btaZf-tiu

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICX1

5424 WEST 69tn STREET Republic 7-1213
3314 WEST 23rd PLACE Vilonia 7-6677
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. P*loe Hills, PL 974*4411

~ P. L RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda 7-191)
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LAIŠKAS REDAKCIJAI

Redaktoriui

kovo mėn. *2S d. 
p. Redaktoriau, 

ignoruojant mūsų

Penui Martynu; Gudeliui 
“Naujienų” 
Chicago, III.

1978 m.
(rerbiamas

“Draugui
juušynią atitaisyti V.Raniojaus 
l.nnu laikraštyje paskelbtą ne
tiesą, malonėkite patalpinH 
•‘Naujienose” čia pridėtą 
‘Draugui’' siųstą” Čiurlionio 
(uilerijos, Ine. Informaciją.

JumsIš anksto tardamas 
ariu

Linkiu viso geriausio.
Domas .1 d omą i tis,

pirmininkas
Priedas: 2 lapai.

“Draugo” Moderatoriui, 
Kun. Dr. Pranui Garšvai, 
Chicago, ŪL

1978 m. kovo mėn. 6 d.
Malonus p. Daktare,
Prašau patalpinti ^Drauge’ 

čia siunčiamą laišką ir atitai
syti netiesa, kuria Vladas Ra- 
mous paskelbė Draugo "Dvie
juose Horizontuose” 1978 m 
vasario mėn. 27 d.

Jei i gnomo tumė t mūsų pra
šymą, šį laišką prašyčiau grą-j 
žinti.

Domas Adomaitis, 
pirmininkas

Priedas: pampinėtas.

LAIŠKAS "DĘAUGUr
Vladas Butcnas-Raniojus jau 

ne kartą, kaip . pasamdytas 
klaidino visuomenę dėl Čiur
lionio (ialerijos, Ine. Čikagoj 
Dabar, gavęs dovaną Povilo 
Puzino Monografiją iš jos au
torės p. Currence — jis vėl pa 
leido į “Draugo” puslapius ne

(“Draugu” 1978JL27.) 
kelis kurtus visuomenė
Čiurlionio

vadovvbės

Lockport/ ’HL savo sveikini 
mus ir prasmingos linkėjimus 
parėmė $10 auka. Dėkui už 
tai ir už ankstybą prenumera
tos pratęsimą. |

1 . |
— Dail. Janina Mark8, 

’aktyviai dalyvaudama kultūri-’ 
I niaine gv’venime bei veikloje,! 

prenumeruoja daugelį lietu
viškų laikraščių ir juos remia. 
Dėkui už $7 auka, atsiųstą 
pratęsiant prenumeratą.

— Ponia Justina Naitsai 
! iš Marquette Parko, prieš iš
vykdama pas savo dukterį, 
gyv. Minneapolyje ir dirban
čią universiteto administraci
joje, lankėsi Naujienose. Dė
kui už vizitą, labai įdomius 
pokalbius ir už įteiktą penki
nę už kalendorių.
—Amerikos Lietuvių Tarybos 

St. Petersburgo skyrius ruo
šia gegužinę gegužės 3 d. Se
minole parko 9-me bloke.

— Liaudininkų visuotinis 
metinis narių susirinkimaą 
įvyks balandžio 16 (L 2 vai. 

’ p.p. Evangelikų-Reformatų sa 
įėję, 5230 So. Artesian Ave., 
Čikagoje.

—Dail. Aleksandros Vitkaus 
kaitės-Mcrker darbai yra išsta 
tyti Wakeling galerijoj. Wood 
ridge, N. J., ir ten bus iki ba
landžio pabaigos. Taip pat ji 
dalyvauja grupinėje parodo

je Pine bibliotekoj.Fair Lawn,

“Gintaro rūmai"Ratas

Namai, Žemė — pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Narnai, Žemė — P.rd.vlr 
REAL ESTATE FOR SA

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMT' 
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LSSIMOKĖJIMAIS 

DEL VISU INFORMACUU KREIPUS Į

buvo 
Ine., 
kad jei “Draugo’* skelbiamoji 
“dail. Puzino našlė” tikrai to
kia būtų buvusi; tai ji turėtų 
visus a. a. P. Puzino darbus ir 
nereikėtų nei Butėnui-Ramo- 
ji:i. nei mums apie juos rašy
ti. Faktas, kuris bandoma nuo 
visuomenės nuslėpti yra tasjjos steigėjų 
kad kalbamoji “našlė“ dar gy metu jau turėjo 
vam esant dail. Puzinui, ište- duotą čarterį ,o ne jėzuitų ga- 
kėjo už p. Currence ir su juo, locijai Jaunimo Centre, užgro-j

informuota

tvarkoma teismo
valdžios iš-

nenašlaudama tebegyvena.Kar) busiai dalį Čiurlionio Galeri 
tą reikėtų “Draugui” ir į jį rajos turto. Tie paveikslai buvo 
šantiems tatai suprasti ir nuj išpirkti 
stoti visuomenę klaidinti.

Antras faktas yra, kad New 
Yorko teismas mirusio dail.
Puzino paveikslus pardavę
Čiurlionio Galerijai, Ine., kuri

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:
—■ American Travel Service Bureau
Bfeek S. Western Ave., Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą- ir kitus k-aštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais. '/ <

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi j visus skai* 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant Šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos 'Išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis iėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei. 
kalų renesanso. \ 1

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIU! .

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie^prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813^91-^753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji timės/progcs būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis priva&u paplūdimiu, 
Žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais 'Įrėngunais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus1 ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo; ataras ir daugiau 
mecenatu, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir ■ paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. <1 5 ' .

* "" r
— A. ..Kapačinskas, Rock- 

iš Viešojo Administra ford, III., iš anksto be ragini- 
j toriaus New Yorke, dokumen-Jmo pratęsdamas savo prenu- 
tuoti nepriklausomai iLetuvai,[ meratą ir ta proga parėmė 
dokumentai deponuoti Lietu-, Naujienų leidimą $10 auka 
vos konsulatuose ^o kūriniai Michael Lubcrtas iš Marquet- 
saugojanri, Čiurlionio Galerį-J ic Parko įteikė ?2. Tos apylin- 
joje, Ine.

Ponia Currence nepasigiria nas vieneriems metams, bet 
kad ir ji gavo iš Čiurlionio Ga pavardės praši- neskelbti. Dė- 
lerijos, Ine., keliolika P. Puzi-.kui visiems.
no darbų saugoti nepriklauso
mai Latvijai. Tik dėl tos prie
žasties mūsų saugoma paveik 
slą “Laivai” padovanojus, fe
deralinės valdžios muzėjus 
Washingtone išreiškė padėką 
nepriklausomai Lietuvai.

“Našlės” aimanos, kad pa
veikslai nėra pas jėzuitus ir 
tuo “neįvykdyta miruso daili
ninko valia”, yra p. Currence 
ir kun. Borevičiaus išmistas 
Dail. p. Puzinas keliais atve
jais buvo pareiškęs a. a. dail. 
Z. Kolbai ir prof. Adomui Var 
nui, kad neparduodamus savo 
paveikslus paliksiąs 
nio Galerijai, kuriai 
vo dail. Z. Kolba, šių 
priesaikinai liudijimai 
mė teismo sprendimą.

Informacija
Čiurlionio Galerijos,

kės tautietis užsisakė Naujie-

Visas ir visus kviečiame I didžiąją talką.

Prenumeratos pratesimo, užsakymų, bei galimu skaitytojų reikalams 
prašoma pasmaudou žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60603

• E anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ doL

Pavardė ir vardas -------------------- ------------------------------------ ;__________ .

Adresas

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo___
yra naujas skaitytojas. Priede_______ doL

Pavardė ir vardas_______________________

kuris

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė____

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spauda ir Naujienų
p^^ngg^gšau^^^m^g^^uz pridedamus dol._____

Pavardė ir vardas_______ ______________ _

Adresas -------------------------------- ---------- ---------------------------- -------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
žlnimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas -------------------------------------------------------------------------

Adresas ------------------------------------------ ---- -- . 

Pavardė ir vardas------------

Adresas ------------- —----- —

Pavardė ir vardas -------------- -------------------------- - --------

-dreas — . ----- _----- --------------

PETRAS KAZANAUSKAS. PretdeuUa

2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia

6 KAMB. MŪRAS, 3 mieg., 65-ta ir 
Talman, $27,500.

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb., 2 
židiniai 83-čia ir Kedzie. $64,200. _

15 M. SENUMO 5% kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių,, 2% masinu garažas, 
63-čia ir Narraganset. $54,000.

2 AUKŠTŲ 2 po 6 mūrinis. 65-ta 
ir Talman. $32,500.

50 AKRŲ žemės Lemonte, $10,000 
už akrą.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

SUDIEV, ŽIEMŲ:
4 VIENETU mūras ir garaža 

jas gazu šildymas. Našlė atidt 
$38,800.

5 KAMB. labai modernus m 
mas ant plataus sklypo, tinkan 
mat žavingai gyventi. Arti 7$ 
Kedzie. S39.800.
5 KAMBARIŲ naujo tipo mūro 
ir garažas. Centrinis oro Ši 
ir vėsinimas. Galima tuoj p; 
ir nupirkti už S28.350. Marque

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. 
Pušų medžio beismantas. 2 ai 
ražas. Marquette Parke: Tuoj 
užimti, S27.900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garaža 
quette Parke.

TVIRTAS 2 aukštų mūras * 
ir maloni biznio patalpa 2 a u 
ražas. Savininkas nusileido iki $

REAL ESTATE

Čiurlio- 
vadova- 
asmenų 
ir nulė

Ine

— Didžiosios plieno bendro
ves nori taikyti naujus metodus 
plienui gananti.

— Dėkui Jonui Šernui, 
Roskford, III., už nuolatinę pa 
ramą Naujienoms, -dėkui už 
ankstybą prenumeratos pratę
simą ir už Įteiktą dešimkę.

— Praeitą savaite mus ap> 
lankė ilgametis Naujienų skai 
tytojas Petras Blinstrubas iš 
Bridgeporto apylinkės, atšven 
tęs 85 metu sukaktį. Jis domė
josi Naujienų reikalais ir ap
gailestavo esamas tarp lietu
vių nesantaikas, kurios kyla 
daugiausia dėl blogos 
macijos bei vięnšališkos pro
pagandos.

— George Bgruhertas, Hot 
Springs, Ari 
namų statybos kontraktorius 
Čikagoje ir jos apylinkėse, 
pratęsdamas iš anksto prenu
meratą ir siųsdamas gerus lin 
liejimus, parėmė Naujienų lei 
dirną $10 auka. Dėkui.
..— Kazys ir Vladas Skripkus,

infor-

— Aušra Jurašienė bus pa- 
į grindine kalbėtoja rašytojo 
j Balio Sruogos minėjime ba- 
landžio 15 d. 6 vai. vak. šv. 
Kazimiero para p. salėje, New 
Haven, Conn. B. Sruogos kū
rinius skaitys Irena Veblaitie-

Vytau- 
uni- 

styginis 
Teresės 

Mo-

Įvairi apdrauda — INSURANCE
1 BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chlct^s 

Tel. 767-0600.

HELP WANTED — MALL 
Darbininku Reikia

2625 West 71st Stree
Tel. 737-7200 arta 737-8K

BUILDERS AND CONTRACT 
Nimy Statyba Ir Remontą

bnvęs žinomas

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIJA NOREIKIENt

MO8 Wert «>th St, Chicago, HL 50621 • TeL WA 5-2787 
Didolh ttfrfnkfmts teres Įvairi? pretty, 

MAISTAS Ii iUROPOS IAND1LIŲ.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp, 

MARGUOTI GIFT PARCELS SERV1CI 
L541 W. 49th Sfv Chteap., m. 40429. — T»L WA M7Ž7 

Ž333 I*. Halcfad *t. Chletf*, 11L 40401. _ T«L 2344m

t “LIETUVOS AIDAI”
ra, KAZĖ BRAZDZIONYTĖ,
Si PROGRAMOS VEDĖJA
J/ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 FM Sat. at 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71 $t Street, Chicago, Illinois 6062?

Telef. - 778-5374

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

JO, VISUOMENtS VEIKRJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A. J. Gutwn — MINTYS IR DARBAI, 258 p»L, H«f«ūau81906 

metų {vykiu*, Jablonskio ir Totoraičio jaunu diena* ir raal- 
___ rflplnlni*.  $4.00 
Dr. A. J. Guaun — DANTYS, jxj priežiūra, sveikata Ir groži*.

Kietai* vlrteUaia, vietoje $4.00 dabar tik  4X00 
UlnkJtai* viriellal* tik  $100 

Dr. A. J. Gmsen — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS tMONtS.
Kelionės po Europa {spūdžiai. Dabar tik  91M 

Galima žala pat užsisakyti paltu, atsiuntus Jak| arba money arderf, prie 
nuradytea kalnaa pridedant 50c. persiuntime Blaldam*.

NAUJIENOS,
1739 8o. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. W«CS

nė, Vaiva Gustienė ir 
tas Valiukas. Gros Yale 
•versriteto studentų 
trio, vadovaujamas
Kriaučiūnai tės. Ruošia
terų Federacijos klubas.

MARŪUETTE PARK

PRINTING AND SHIPPING. Mes 
ieškome keletą gerų žmonių, norin
čių išmokti spausdinti ir amatą 2-je 
ir 3-je pamainoje. Mums taip pat rei
kalingas vyras dirbti mūsų Siuntimo 
skyriuje, pakuoti medžiagas ir iškrau
ti sunkvežimius 1-je pamainoje. Nuo
latinis darbas, dalybos pelnu, reikia 
kalbėti ir rašyti angliškai. Tel. 
276-1600.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto lėk 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave- 

Tel. 927-3559

Marquetie Parko Lietuviai 
Namų Savininkai

rengia linksmą Pavasario B&n 
ketą, kuris įvyks balandžio 22 
d šeštadieni 7-ta vai vak. 9 Kokybės kontroliavimo inspektoriai

” .. l’.. * , . • Mašinų operatoriatparapijos salėje. Bus įdomi • Bendrai apžiurai — Maintenance, 
programa. Maloni meninė turėti priemones atvykti
lis, svečias linksmins judrūs.į musu dirbtuvę Schiller Parke, 
lietuviai muzikantai, 
Kurauskienė savo 
geriausiu maistu, paskirsty
mas vertingų dovanų, veiks 
nebrangus atgaivos baras, bus 
ir kitu nenumatvtu džiaugs 
mu bei malonumų. Rengėjai 
prašo Jus ’ gausiai dalyvauti.
Bilietus galite gauti pas val
dybos narius ir prie įėjimo. Į

Valdyba ir rengėjai (Pr.) j
1978 m. kelionių Lietuvon ' 

tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl f 
informacijų kreiptis pas Marijų 
Kielą, 6557 S. Talman, Chicago, 
Ill. 60629. Tel. 737-1717. (Pr.)

• Lietuvos Dukterų Draugijos 
ruošiamas PAVASARIO BA.- 
LIUS įvyks balandžio 22 d., šeš
tadienį, 7:30 vai. vak. Jaunimo

j centre. Numatoma įdomi prog
rama, vertingų dovanų laimė
jimai ir vaišės. Stalus užsisaky
ti galima pas Olgą Vaičaitienę, 
tel. 582-9784 ir Dukterų Na
muose, tel. 925-3211. (Pr.)

TUOJAU REIKALINGI
• VYRAI IR MOTERYS

• Lengviems Punch Press 
^operatoriaus darbams.

• Mašinų operatoriat

va i si ns( Labai geri priedai, dantų gydymą 
aamvbos Antinai. Reikia kalbėti ir bent 

kiek rašyti angliškai. Teirautis angliš
kai pasimatymui.

'AMERICAN GASKET

< Marias Kiela planuoja išva
žiavimą į SUNNY HILLS. Flo
ridą balandžio 29 d. Kreipkitės 
737-1717. (Pr.)

Atsiminimi? Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.
Chicago, IŪ. 60629

Imetelio

kai

Tel. 678-3550

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

PM vienintelįFr lietuvį kailininką 7^ SSr 
/TV* IV Chicago je —- ffiww 

fcMjkNORMANĄ 
ffiįjfcgURŽTEINĄ 

253-5826 
'3® (i»taigoa) if 

677-8489

185 North Wabaah Avw»

ENERGY 
WISE

i >
■ Buy a car no larger or 

more powerful than you
need.

Doni be aBomLosed

TAISAU IR DAŽJ 
„NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
523-9367 arba 737-0397 

ALEKSAS

Dt M1SIO
Si—40 M. AMŽIAUS VAIRUOT

Tiktai $93 pusmečiui autom-
Liability apdraudimas pensinio

Kreiptis

4M5 Se. ASHLAND AVI. 
52M775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGINTI
Pardavimu Ir Talsymaa 

2*44 WEST 49th STREET
Telefa REpvWle 7-1941

!
M. ŠIMKUS

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

į 4259 S. Maplewood. Tek 254-7-
Taip pat daromi vertimai, gimi: 

I iškvietimai, pildomi pilietybes P 
šymai ir kitokį blankai.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-591

Į BEST THINGS IN UFE

Frank Zapollt 
t2O8Vi W.TSfh St 

GA 4-1654

STATI FA<«

blate Farm Cife Insurance

— Jei žinote asmenis, ku 
galėtų užsisakyti Naujienas, p 
šome atsiųsti jų adresus. N 
jiems siusime Naujienas dvi 
vaites nemokamai.

SKAITYK PATS IR PARAGE
KITUS SKAITYTI
HAUJIKBa?

- NAUJlRNOSftW&AGo"$, ILUWefeasday, ApŪ 1978*"




