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PREZIDENTAS ĮSAKĖ GAMINTINEUTRONO BOMBOS GALVAS
Neutrono bombos dalims gaminti Carteris 

paskyrę tris bilijonus dolerių
WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Carter pasirašė įsaky

mą, kuriuo autorizuojamos lėšos gaminti elementus, reikalin
gus kontroversiniams neutroninių antgalvių (warheads) rake- 
oms gaminti, paskelbė Baltieji Rūmai trečiadienį.

Tuo biliu autorizuojama $3 
bVijomai Energijos Departamen 
to nacionalinio saugumo progra 
moms per 12 mėnesių, prade
dant nuo šio spalių mėnesio 1 
dienos.

atsakingas už branduolinių gink 
lų Pentagonui gaminimą, įskai
tant įr neutroninius ginklus.

Prezidentas autorizaciją pasi
rašė be komentarų. . . :

/Prezidentas buvo sustabdęs 
orderius gaminti įr įrengti pozi 
cijose neutroniniu^ ginklus, ta
čiau praėjusią savaitę Ba3tieji

HI goje^ tuo būdu, sutaupant laiko
n

ir\ karščio kaip branduoliniai.

Oras vėsus.

— Kanados pašto tarnauto 
jai jau baigė streiką.

— Maskvoje mirė ilgametis 
ir ištikimas Stalino draugas 
Anastazijus Mikojanas. Jis pa 
laidotas senose Maskvos kapi
nėse.

ro- visame pasaulyje propagan
dos kampaniją prieš neutronus 
bendrai.

teisman už bandymą papirki
nėjimais paveikti valstybės 
pareigūnus.
MflftjĮuJirrr r ... rggOf""r.:sT i

utroniniai ginklai-yra numatyti 
kaip, apsigynimo priemonė nuo 
Sovietų ir.VaršuvosPakto tan-' 
kų invazijos į NATO kraštus. 
Sovietai savo neutroninių gink

KALENDORfiUS

Spalio 27: Kristeta, Gaudijo- 
zas, Dytė, Džiugailė, Ramojis.

Rodezijai amerikiešiu 
planas netinkamas

SALISBURY, Rodezija.—Ame 
rikiečių ir britų f fan as Rodezi
jos valdžiai perleisti juodie
siems krašto gyventojams ne
priimtinas. Amerikiečiai ir bri
tai Rodezijos dabartinei vyriau 
sybei siūlo susitarti su vadina
mu “liaudies frontu” susitarti 
dėl sąįygu ir laiko vyriausybei 
perleisti juodiesiems. Dabar aiš
kėja, kad į minėtą “liaudies fron 
-tą įeina gretimoje Zimbabovėje 
’esanti “liaudies armija”, kuri ke 
iais atvejais buvo pasiuntusi į 
rRodeziją savo partizanus pasi
plėšti ir tvarkai ardyti. Dabar
tinė Rodezijos vyriausybė nega
li ir nenori tartis su tai, kurie

ventojams.
mi kaip ' 'antgalves 81 ihyltos 
tolumo nešantiems Lance svie_ 
chniams ir iki 10 ir 12 mylių ne. 
šėmiems'gaubicų' 'sviediniams. 
Neutroniniai ginklai, sukelia du 
syk diefesnę radradją: negu “pa-

Baudžia už pagalbą 
bėgti Į Vakarus

BONA, Vokietija. — Rytų 
Vokietija nubaudė 865 vokie- 
Sus’/ kurie padėjo ar bandė pa
dėti Rytų Vokietijos gyvento
jams bėgti į Vakarus. Iš viso pas 
kuriniais šešiais metais Rytų 
Vokietijos pasienio policijos sar 
gai buvo suėmę 952 Vakarų Vo 
•kietijos piliečius. 865 jau nuteis 
tuo kiti dar laukia teismo ar
ba papildomai apklausinėj amt 
Vieni vokiečiai patenka į komu 
nistinės pdicijos rankas, kai jie 
pereina sieną ir pasimato su gi 
minėmis. Vieni grįžta namo, o 
kiti patenka į kalėjimus. 965 na 
mo negrįžo. Vokietijos vyriau
sybė klabena komunistinės val
džios duris, kad galėtų ištrūkti.

Transfūziįos padeda 
transplantam prigyti

BOSTONE. — Tyrinėtojai svei 
_ " 7 . katos srityje skelbia kad isras-

- L*™ ^.ChaS ,fĮSia?er! visiškai naujas būdas kaip 
išleido iš a epmu . ai, organizmą kad po
nn^ 4 1 operacijos nesipriešintu o leistų

prioperuotam sveikam organui, 
pavyzdžiui “naujam* inkstui ar 
širdžiai, prigydyti. Tas naujas

— Buvęs Egipto ministerio 
pirmininko pavduotojas Ah ___
med Soltan Ismail patrauktas ariLtedinika yra kraujo

transfuzija.
Prieš Operacija ligoniui pada

roma kraujo transfuzija — ne 
viena, o visa serija. Dr. Ger
hard Opeez kuris tiems tyriama 
vadovavo Kalifornios universi
teto Los Angeles medicinos mo 
kykoje, pasakė kad pacientui da 
vus iki 20 ar daugiau kraujo 
transfuzijų, organizmas pasida 
ro tiek “draugiškas”, kad ir mi 
rūsio žmogaus organą nkstą ar 
kt) su malonumu priima kaip 
tikro brolio ar sesers dovana. 
Kaip tos transfuzijos tai padaro, 
tebėra misterija, prisipažįsta 
tyrinėtojai
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EGIPTO PAKAITOS LIEČIA TIKTAI PALESTINIEČIU PROBLEMAS
Du Izraelio kabineto nariai pasipriešino 

paruoštai sutarčiai, 15 pritarė
JERUZALE, Izradis. — Izraelio ministerių kabinetas, tris 

dienas svarstęs amerikiečių pasiūlytą Izraelio ir Egipto taikos 
sutarti, spaudos ir radijo atstovams trečiadienio vakarą pareiš- 

• kė Izraelio premjeras Menahem Beginąs. Jis pridėjo, kad trijų 
dienų posėdyje dalyvavo visi 17 ministerių. Penkiolika ministe- 
rių pasisakė už sutartį, o du Izraeio kabineto nariai pasisakė 
prieš paruoštą projektą.

s Dainininkų Būrelio dalyviai po gražiai -atliktos, meninės programos spalio 7 d. šaulių salėje 
RLJB Marquette Parko apylinkės suruoštame baliuje, atvangai susirinkę prie vaišiu stalo. _  Iš
kairės į dešinę, sėdi: Julija Paškevičienė, Irena Pranskeviėienė, Izabelė Pocienė, Filina Brau. 
nienė, Tęodorąj.-Serapinienė — būrelio vadovė ir imiz. Kristina Griniūtė — būrelio nienine’N’ado- 
vė ir akojnpaniatorė; stovi: Stepas Rudokas; Ignas Serapinas, Kostas Venckus ir Antanas Mar
ma..^- Jie dainuos ’ir ‘ spalio 29 d. Martinžiue Restorane “Naujienų” 64-rių melų sukaktuvi- 
viniamfcr bankete? • ‘7; y ■ ’į ■ - :l i * *. : • L . k. ' - -

. J»s LJ*; -tl f * - K \ '****|WWP**8W*^h6»J. SKORUBSKIO, KUN. ^K) II! DR. KRIAUČEUUNO PRA IMAT v n Nuostolingi qo-fr"1 
aplink Les Angeles

R ODS / Artėjęs. Apie
akrų rėžis, gausiai matytas

Beginąs laikraštininkams pas 
tebėjo, kad atkakliausiai šiam 
projektui priešinosi energios m i 
nlsteris Ičakas Modai ir sveika 
tos ministeris Elisear šostakas. 
Ypatingai aštriai susitarimą kri 
tikavo energijos ministeris, ku
ris dabar iš Sinajaus pusiasalio 
versmių gauna daug Iziaeliui 
reikalingos energijos. Sutartis vi 

ku ten meldėsi pranašai. K vie-1 Sus tuos šaltinius atiduoda Egip 
timas šiandien dar negalioja, bet j tui. šie du ministerial norėjo pa 
popiežius galės vykti Į Sinajaus j daryti rezervacijas, pareikšti Iz 

i rae^o teises žibalo šatinius, bet 
dauguma pasisakė prieš tokias 
pataisas, nes jie žinojo, kad to
kių lengvatų iš Egipto negaus.

Laikraštininkai užklausė Bė
gine. ką kabinetas darys su Egip 
to* Rf^^ot^^jkąląįyaĮnomis

Popiežius tuo tarpu 
nevažiuos į Sinajų

VATIKANAS, Italija. — Egip 
to ambasadorius Abbel Hamid 
paprašė naujai išrinktą popie
žių Joną Paulių II atvykti į Si
najaus pusias įlipti į Sinajaus 
kalną ir ten pasimelsti. Savo lai

- ALTOS gen. sekretorius ;kun7 Stasys painformavo. Alto su-i brangiomis rezidencijomis pra
važiavimą kad ■ valdyba turėjo 8 posėdžius ir keletą pasitarimų eitą antradienį paskelbtas ug- 
Gauta 525 laiškai, pasiteiravimai, tdfegramos. Išsiųsta 12000 laiš nies nelaimės ištikta sritimi, 
kų. Raštinės darbas vyksta labai tvarkingai, palaikomi gyvi ry- . nom tvankus drėgnas'oras ir 
šiai su skyriais;-teikiami reikalingi patarnavimai visuomenei.

Ižd. J. Skorubskas painforma-ren ei ja. Memorandumas suda- 
vo, kad nuo pereitų apyskaitinių 
metų (1977. X. 1-1978. IX. 30) 
buvo likę $26,444.33. Pajamų tu
rėta dar $63,569.25. Išlaidų $56,- 
634.15, taigi kasoje lieka $33,379.- 
43. Be kitų išlaidų, Altą pasiuntė 
$4,300 Bendram Pabaltiečių Ko
mitetui Washingtone išlaikyti. 
Susilaukiama gražios paramos iš 
skyrių, pvz. Chicagos skyrius at
siuntė $8,000, Detroito $4.220, Los 
Angeles $3.500, Olevelando sky
rius $2,692, Miami skyrius $2,000, 
St. Petersburg $1,595.

J. Skorubskas priminė, kad 
Madrido konferencija pareika
laus daugiau išlaidų ir tikima
si, kad visuomenė gausiau pa
rems. Atkreipė dėmesį, kad iš- 
mirštant senesniems ateiviams, 
reikia numatyti aukų mažėjimą 
ir gali tekti ieškoti kitų metodų 
finansams telkti
Visuomeninių ryšių kom. pirm 

dr. L. Kriaučefiūnas pranešė, 
kad dr. K Bobelis, T. Blinstru- 
bas, dr. K. šicjlaushkas, dr. L. 
Kriaučeliūnas darė pranešimus 
Chicagoje, New Yorke, Toronte, 
Baltimorėje, Bostone, Detroite 
apie Lietuvos bylą po Helsinkio 
susitarimų, apie Altos veiklą. 
New Yorke turėtas pasikalbėji
mas su Vliko atstovais, vėliau 
tartasi Rochestery. Numatyti su 
si tarimo punktai, kuriuos turės 
apsvarstyti ir spręsti naujoji Al 
tos vadyba.

Namų adm. komisijos vardu 
pranešimą padarė J. Talandifi, 
pasidžiaugdamas, kad dabar Al
ta turi reprezentacijai ir darbui 
tinkamą būstinę.

Politinės komisijos pirm. dr. 
K Šidlauskas painformavo, kad 
rūpinosi paruošimu memoranda 
nx> ryšium su Begrado konfe-

- aprimęs vėjas padėjo ugniage-t 
’ siams kovoti su krūmų gaisru 

•j j to- t i- t t halnu šlaituose ir giliuose tarpere pagrindą dr. K. Bobelio liūdi . . - T A ,.. .°— ” , . . kiuose aolmkui Los Angeles.jrmuT Eurooos saugumo komisi TT.. . . .. ..
• • ttt L i Veio gairinančiose liepsnosejai Washingtone. » . . , , . _

Arm t r •• : su naikinta daugiau kaip 140 na-ALTo Informacija j mų. Sužeista daugiau kaip 12
1 • r {žmonių, vienas kritiškai apde-|

Dr. Jascalevich nekaltas,gęs savo namų gaisre žrn0_- 
HACKENSACK, N. J. — Teis nės užmušti automobilio

mo jury nutarė kad daktaras mė> važiuojant tarpeklio keliu 
Mario Jascelevich nekaltas dėl’*dūmu pjlnu. Gubernatorius Ed 
trijų pacientų nunuodyjimo ligo j mud D. Brown visą sriti paskel- 
iš ninėje. Netrukus buvo paleis hė nelaimės ištikta ir pažadėjo 
tas iškalėjimo “New York Ti- skubią Kalifornijos pagalbą pra 
mes” reporteris M. A. Farber, šant federalinės valdžios pagal 
kuris buvo nubaustas už neisda į hos.
vimą teismui iš. kur gavęs infor Į Labiausiai nuostolingi gaisrai 
maciją savo knygai “Dr.X.” ku;buvo į vakarus nuo Los Ange- 
ri buvo labai reikalinga dr.’Jas-les, Mandeville tarpeklyje ir 
kale vich bylai. Taip pat atšauk tarpekiuose (canyons) viršum 
tas New Yor Thnes nubaudimas: Malibu. Mandevile Canyon tar 
po $5,000 kiekvieną dieną, kol į pelfio gaisre per pusę dienos 
nepraneš teismui tos informaci sudegė daugiau kaip 10.000 ak- 
jos versmę. Malibu srityje 25,000. akrų

I plotas. Investigatoriai nustatė
Po 27 dienų kalėjimo paleis-; ^a<| vėlesnis gaisras buvo pade 

damas reporterį Farberį^ teisė- j nes ^je vietoje, kur gaiš 
jas pasakė. Jūs ir tik jūs, Mr. Į ras prasį jėo^ rasta padegimo 
Farber, žinot ar jūs nuslėpėte Į. ranjQų
kai ką reikalinga teisėjui ir! 
Jury, kas būtų pagelbėję suras- j 
ti tiesą... Jus bet gi pasirinkote 
savo privilegiją aukščiau už 
šeštojo Amendmonto ir visų šios 
valstybės gyventojų teisę” Jas- 
caleviech, 51 metų amžiaus, visą 
bj^os laika išliko laisvas po 
$150,000 užstatu,

— Australijos aviacijos 
sakingi pareigūnai

at-
pranešė

kad paskelbtos žinios apie U-
FO neturi jokio pagrindo. Din; San Diego priemiestyje f nu 
gūsio lakūno tėvas Guido Ve-j kritusio lėktuvo kapitonas ne- 
lenetič paskelbė, savo įsitiki i malė artėjančio dviviečio Ges _ • , > » * . , • ’ w • t __

timas šiandien dar negalioja, bet Į 
pvyivz.juc vjau i umajano į

kalną, kai bus pasirašyta taika j 
su Izraeliu ir visas Sinajaus pu 
siasais, kaip sutartyje pažymė
ta, bus atiduotas • egiptiečiams. 
Vatikanas apsvarstė Egipto am
basadoriaus kvietimą ir pfane- 
šėr kad. tuo .tarpu kvietimu pa
sinaudoti negalės.' "Be to jiįk ir 
Egiptas Sinajaus ^dą^jaėturi/ 
Izraeio karo jėgos kontroliuoją- 
visą Sinajaus pusiasalį, o 
Titai popiežiaus į Sinajaus 
nekvietė;1: / ’ :

izrae-.
kaina.

Paskyrė Alfred Kahna 
kainoms kontroliuoti
WASHINGTON. D. C. — Pre 

zidentas Carteris paskyrė ekono 
mista Alfred Kahna afigoms ir 
karnoms kontroliuoti, kad suma 
žėt’i m ^:ncija. Prezidentas buvo 
pask^r-^ jį lėktuvų b^Jr^yių 
streikuojančių tarnautojų kon
fliktui ištirti ir likviduoti. Jis 
vykusiai šitą reikalą sutvarkė. 
Prezidentas yra įsitikinęs, kad 
Kahn bus naudingas ir kylan- 
čiom algom ir gamybos produk 
tų kainoms prižiūrėti. Washing 
tone Kahna jau vadina “algų ir 
kainų caru’ nes jam leidžiama 
naudoti įvairias priemones pro
duktų kainoms kontroliuoti.

ŠJ oficia.

žjno.dįokia^.pafeitąs^ę^o pre 
zidentas ųpi^pad^O klau 
simą Begįnąs .neąt^a^ę JKtf jis 
pastebėjo^ fed ^ėįnak gandai ir 
apie ;Sadato /reikaląvŲųųš, Jei
gu tie gandai -būtų ;tiksluįs. tai 
prezidentas, Sadatąs; nępatėnkin 
tas palestiniečius liečiančiais pa 
ragrafais. Jis norėtų į.susitari
mą įdėti daugiau.t)ąyid vasar
vietės dvasios, tuo tarpu dabar 
c tie , k z ? aš pr * kiauše

i

klau 
, jis

—Vokietijos kancleris Schmidt 
tris dienas prąleido Japonijoje 
ir išsikalbėjo su premjeru Faku

—Konferencijos ir posėdžiai 
kenkia Brežnevo sveikatai. Ji* 
planuoja sumažinti posėdžiu 
skaičių.

— Japonija vicepremjeras 
Tengas pareiškė, kad Taiwa 
nas yra pati didžiausia kliūtis 
santykiams su Amerika page* 
rinti.

Harry Semrow, 

buvęs Chicagos pašto virši-

■—r4

Premjeras dar pridėjo, kad čia 
tiktai sutarties proektas. Jeigu 
Egiptas reikalaus, kad jame bū
tų padarytos pakaitos, tai susi
rinkusieji darbų komisijas na
riai turės susirinkti ir pasvars
tyti siūlomus projektus Beginąs 
taip pridėjo, kad vėliau sutartis 
dar turės būti Izraelio parla
mento patvirtina. Beginąs ne
mano. kad sutarties pasirašy
mas taip ilgai užsitęstų, bet pas 
tebėjo, kad dąp. visos eilės klau
simų, kurie principinėje sutar
tyje tiktai bendrais bruožais pri 
imti, turės būti ryškiau paaiš
kinti ir nustatyti.

Paruoštą sutartį patvirtinti 
pasiūlė Izraelio teisingumo mi
nisteris Sarr-ml Timur. Jis pa
reiškė - L į, kad sutartis netoli
moje ateityje bus patvirtinta ir 
Izradlis bent dalimi galės leisti 
izraelitams kreipti daugiau dė
mesio į darbą ir pramonę.

Izraelis turės atšaukti iš Sina 
jaus ne tik kariuomenę, bet ir 
dideius įrengimus Sinajuje. Iz 
raelio užsienio ministeris užsimi 
nė apie 25 bilijonus, bet vėliau 
“truputį nusileido” ir sutiktų 
paimti 4 bilijonus dolerių.

nimą, kad jo sūnus pateko į’nos. Jis dingo iš kapitono ma-lninkas, o dabar yra Apeliacijų 
erdvėje sknejančių nežinomų tymo lauko ir numuši’ 727 lėk-,komiteto komisijonierius.
oro piratų rankas, bet savo tuvą, užmušdamas 135
tvirtinimui nėturi pagrindo. |nes.

nori 
žmo* ir vertas būti išrinktas kitam

I terminui.

— Sės. Brooke pajėgė įtikin
ti Bostono veikianuius valsty
bės mokescų pareigūnus, kad 
in mokesniu lakštai nebuvo 
klastoti ir byla nebus jam ke
liama.
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RITMASŠIRDIES
pasiekia smulkesnių arteriją 
dėl to arterijose nejuntamas 
pulsas.

Kita dažnoka širdies airtmi“ 
jos priežastis — prieširdžiu vir
pėjimą arba plazdėjimas (5 
pav.). šio sutrikimo metu si- 
noaurikuliniame mazge impul
sų visai neatsiranda. Jie kyla 
prieširdžiuose didesniu kaip 220 
kartų per minutę dažnumu. Iš 
prieširdžiu jie patenka į skil
velius, tačiau ne visi, o tik dalis, 
nes atrioventrikulinis mazgas 
nesugeba jų visų praleisti. Daž
niausiai jie praeina neregulia
riai, dėl to ir širdies skilveliai 
susitraukinėja nereguliariai, 
šio ritmo sutrikimo atveju šir
dies veikla yra nereguliariau
sia.

Todėl toks sutrikimas dar va
dinamas absoliučia aritmija.

Prieširdžiu virpėjimas labai 
sutrikdo’ širdies veiklą, blogina 
savijautą, ima reikštis širdies 
nepakankamumas. Prieširdziai 
nesusitraukinėja, o nuo virpėji- 

’ mo juose atsiranda kraujo kre
šulių, kuriuos kraujas gali nu
nešti į kraujagysles jas užkim
šti. Įvyksta

(Tęsinys)
Jei dėl kokių nors priežasčių 

sindaurikulbiis širdies mazgas 
nustoja gaminti impulsus, tai 
šią funkciją perima kitos širdies 
automatizmo ir laidumo siste
mos dalys: atric'ventrikulinis 
mazgas, pluoštas, kojytės. Ta
čiau tų dalių pajėgumas gamin
ti impulsus yra mažesnis ir pro
gresyviai mažėja iš viršaus į 
apačią. Labai suretėjus širdies 
susitraukimas, organizmo ap-j 
rupinimas krauju, o tuo pačiu| 
ir deguonimi, pasidaro nebepa
kankamas. Jei tarpai tarp šir
dies susitraukimų yra didesni 
kaip 5—10 s, išnyksta sąmonė.

Širdies aritmija pasireiškia, 
kai impulsai atsiranda ne sino- 
aurik uliniame mazge arba kai 
sutrinka šiame mazge kilusių 
impulsų plitinias širdyje, šir
dies aritmiją gali sukelti įvai
rūs širdies veiklos sutrikimai: 
ekstrasistolės, prieširdžiu virpė
jimas arba plazdėjimas, dalinės 
atrioventrikulinės blokados. Ar
itmijos priežastį nustatome, už
rašę elektrokardiogramą.

Dažniausia aritmijos prieža
stis yra ekstrasistolė (4 pav.). 
Tai prieš laiką įvykęs širdies su
sitraukimas dėl impulso, kilusio 
širdyje dar nesusiformavus ei
liniam impulsui sinoaurikuli- 
niame mazge. Toks impulsas 
gali atsirasti bet kurioje širdies 
dalyje, tačiau dažniausiai jis 
atsiranda prieširdžiuose ir skil
veliuose. Ekstrasistolė juntama 
kaip širdies suspurdėjimas, sta
btelėjimas ar “apsivertimas” 
tačiau kai kurios ekstrasistolės 
visai nejuntamos. Ekstrasisto
lės sukeltas priešlaikinis širdies 
susitraukimas dažniausiai ne
būna efektyvus, nes jis įvyksta 
į širdį dar nepritekėjus pakan
kamai kraujo’. Todėl į aortą iš
metama mažai kraujo, jis ne- ramybėje, sergant širdies ligo-

YUB/ iirdiei raumenį už
degimu, tireotoksikoze ar sutri
kus nervinei reguliacijai.

Ypač dažni (160—220 kartų 
per minutę) širdis plaka vadi
namosios paroksizminės (pasi
reiškiančios priepuoliu) tachi
kardijos metu. Paroksizminė 
tachikardija yra linkusi karto
tis. Toks širdies veiklos sutriki
mas organizmui labai nepalan
kus. Litrukus priepuoliui, žmo
gus parauda dai bingumą, atsi
randa mirties baimė (7 pav.).

Per lėtas (mažiau kaip 60 
kartų per minutę) širdies pla
kimas vadinamai bradikardija. 
Ji gali atsirasti, sutrikus širdies 
nervinei regulacija arba nuo 
širdies ligos, 
nėja ir gerai 
ninku širdis.

Retai plaka
inosios visiškos atrioventriku
linės blokados atveju (8 pav.). 
Nors tada impulsai sinoauriku- g 

lliniame nlazge kyla normaliu. 
dažnumu, tačiau jie nepraeina | 
į širdies skilvelius per atrioven- j 
trikuiinį mazgą. Tokio širdies 
laidumo sutrikimo atveju im^ 
pulsai skilveliams susitraukti; 
kyla atric’ventrikuliniamę plou- 
šte arba jo kojytėse, šiose vie
tose klyančių impulsų -dažnu
mas yra nedidelis — 40 ir ma
žiau kartų per minutę. Vadina
si, visiškos atrioventrikulinės' 
blokados atveju širdis plaka rit-i 
miškai, bet per lėtai. Tai nėra

Lėtai susitrauki 
treniruotų sportr

širdis ir vadina-

vadinamoji embo-

gali atsirasti
širdyje užblokuo-

Artimi j a 
ir tada, kai 
jamas impulso plitimas. Daž
niausiai tai įvyksta atrioventri- 
kuliniame mazge. Aritmija at
siranda, kai blokuojami ne visi, 
o tik dalis širdyje kilusių im
pulsų (6 pav.).

Širdies ritmas gali sutrikti ir 
be aritmijos — padažnėjus arba 
sulėtėjus širdies ritmui, širdis 
ima dažniau susitraukinėti 
(daugiau kaip 100 kartų per 
minutę}, kai organizmui pri
reikia daugiau deguonies,, mai
sto medžiagų, pvz., dirbant fi
zinį darbą. Tai vadinamoji ta
chikardija. Ji gali atsirasti ir

SiuvėjasM. ŠILEIKIS

RAŠO BR. DUNDULISNORMANAI PABALTIJO KRAŠTUOSE

M'iudiX kaip pažymi arebeogės kt.). Jį tyrinėjo ir tarybinė ar.
R. Kulikauskienės ir k. O. cheologė leningradietė F. Gure

* Kuncienė, skandinaviškų daik- vič. Tas kapnynas rodytų, kad
Į tų (ginklų, žirgo aprangos reik- 

J menų ir kt) pagausėjimas to me 
Į to Lietuvos archeologinėje me. 
į džiagoje. Skandinavskų dirbinių 
' daugiau rasta Vakarų Lietuvoje. 

B- Tačau, kaip rodo archeologų ra- 
5 diniai, lietuvių gentys (baltai) 

! ir savo amato dirbinių išvežda- 
Į vo Skandinaviją, ypač į Gotlan 

I do sala.
Pagrindinis prekybos kelias su 

Skandinavija ir visa Vakarų 
Europa buvo Baltijos jūra. Bal 
tų žemėse, palei Baltios jūrą 
buvo gamybos centrų ir pasto
vių mainų vietų, kur atpiaukda 
vo kitų krašų Jaivai, ir svetim 
šaliai mainikaudavo su vieti
niais ir iš toliau atvykusiais gy 
ventoj ais. Tokie centrai to me
to šaltiniuose paprastai vadina
mi miestais. Tuometinė prekyba 
dažnai neapsieidavo be antpuo
lių ir plėšimų, be naujakurių-ko 
lonistų sodybų kūrimo. Svarbus 
VIII—X a. prūsų žemės centras 

i buvo T ruso miestas Pavyslyje 
(greičiausiai Lenkios Liaudies 
Respublikos Elbliongo miesto 
apylinkėse, prie Druso arba Dru 
žno, ežero), į kurį IX a. pabai
goje buvo atplaukęs iš Šlezvigo

Skandinavijos gyventojai, va- mokslas taip pat pateikė naujų 
naudinga organizmui, ypač pa- dinami normanais, arba vikin- 
didėjus poreikiui, pvz., dirbant gaiš, IX—XI a. labai puldinėję 
fizinį darbą, širdis nesugeba pa-j įvairius Europos kraštus, neap- 
spartinti savo ritmo. Esant to-lenkė ir Pabaltijo, čia jie tikė- 
kiam širdies veiklos sutrikimui J josi rasti grobio bei naudingų

žinių Pabaltijo ir Rusijos ryšius 
su skandinavais.

Rytų Pabaltyyje skandinavai 
(danai ir švedai) susidūrė pir
miausia su vakariniais baltais.----------- -------------------------- ---------------- -----------------------------------j. v — -

gali kilti širdies asistolijos arba!mainų. Ape normanus lietuvių gyvenusiais pre Batijos jūros
širdies skilvelių virpėjimas.

(Bus daugiau)

FIG fltjTHEA a\ P tSEą5£

Coldwa

ir kitų baltų žemėse turime ne- (tarp Vyslos ir Dauguvos žio- 
daug rašytinių šaltinių, o ir tie,čių). Jie pirmieji užtifsavo tų 
patys dažniausiai nėra tikslūs, genčių ar jų sąjungų pavadini- 
Tačiau istorikams į pagalbą atė- mus (prūsų, sembų, kuršių, žem 
jo archeologai, radę Pabaltijyje gaių). Tais vardais Skandinavi- 
skandinaviškų dirbinių ir vikinl ja ir visa Vakarų Europa ilgą lai 
gų kapų. Tuo remdamiesi, kai 
kurie švedų, vokiečių archeolo
gai ėmė kelti normanų vaidine 
nį Pabalįjy. Ypač tai. pasakyti
na apie švedų archeologą Birge- 
rį Nermaną. Prieš Antrąjį pašau 
linį karą jis kaszhėjo Latvijoje, 
Lietuvoje bei Rytų Prūsijoje. 
Žinomi jo darbai apie Skandi
navijos ir Rytų Pabaltio ryšius 
v^’yvajame geležies amžiuje 
(1929 m.), apie kasmėimų Gruo 
byne. netoi Liepojos, rezultatus j užsimezgė normanųvikingų žy* 
(1958). Tarybinis- archeologios I gių metu. X—XI amžiuje. Tai

ką beveik išimtinai vadino lie
tuvius ir jų giminaičius. Sembų, į 
o daugiausia kuršių vardu buvo! 
vadinami ir žemaičiai. Baltai ij 
tūkstantmečio antrojoje pusėje Į 
pasižymėjo išvystyta žemdirbys1 
te ir amatais, čia jau formavosi 
klasinė visuomenė. Jie gana in 
tensyviai prekiavo su kaimyni
nėmis bei tolimesnėmis sritimis 
taip pat su Skandinavija. Ypač 
gauldūs ryšiai su Skandinavija

šiame krašte buvo sikūrusi 
skandinavų (greičiausiai šve
dų) kolonija. Neaišku, ar ji bu

vykia. Viskiautuose prekyvietei 
atsirasti turėjo, matyti, įtakos 
ir tai, kad netoli, prie dabarai- 
nio Zelenogradsko, buvo laivų 
pervalkas per neriją, jungęs at
virą jūrą su Kuršių mariomis. 
Normanų gyvenimo pėdsakų 
randama ir Kurše, dabartinės 
Latvijos teriforioje. Gruobyne, 
netoli Liepojos, rasta VII—VIII 
a_ švedų dirbinių ir kapų. Ma
tyt, čia švedai buvo įkūrę savo

(Bus daugiau)

— Astuoni rumunai, pagrobę 
privačią prezidento Ceausescu 
jachtą per Juodąją jūrą pabėgo 
į Turtfįą.

— Pasaitio valstybės pasmer 
kė komunistinės Vokietijos su
ruoštą karišką parodą Rytų Ber 
lyne. Ji neturi teisės organizuo 
ti karo jėgų.

j AngĮlios karaliaus Alfredo Di- . 
! džiojo pasiųstas keliautojas Vul 
Į fstanas, palikęs žinių apie savo 
apsilankymą. Sprendžiant iš ras 
tų kaplį turinčių normaniskų 
elementų, šiame prūsų mieste ■ 
turėjo būti skandinavų faktori- 
ja-kolonia. Daugiau žinome apie 
kitą normanų koloniją, kuri bu 
vo netoli dabartinės Lietuvos te 
ritorios, Semboje, pačioje Kur
šių nerijos pradžioje — Viskiau 
tuose (dabar Višniovo kaimas, 
netoli Zelenogradsko, Kaliningra 
do srityje). Nedideliame miške 
išliko didelis VIII—X a. kapiny 
nas, turįs daugau kaip 500 pilka 

į pių su skandinavišku inventorių 
imi (sidabroir žalvario papuosa- 
1 lais, ginklais arklių apranga ir

— Policija tvirtina, kad Los 
Angeles priemiesčių gaisras bu
vo blogos valios žmogaus šukei

Swelling Of 
Hemorrhoidal
caused by inflammation

Doctors have found a medica
tion that in many’ca^es gives' 
p rompt, temperary-- rel let for* * 
hours from, pain and'fuming 
itch m hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by TnfSmmatfori/ H 
Th^name:' PreparaUanNo 
pr^crirttoi is nęędeęk, Pęeęja-.^ 
ration H. Ointment.and sup-
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Lietuvoje nuo dainų “laukaidarni- 
ninkai dažnai pasakoja apie savo jaunų dienų dainas?

j \ 'f f "TV £ J7
Dainavo vyrai ir moterys, būriais traukdami- į dąrbą . ąr grįž- . 

darni iš jo. Niūniavo motinos, supdamos kūdikius, jwL I
čios, susimąsčiusios apie savo dalią. Traukdavo 
pabaigtuvėse, sueigose, įvairiuose pobūviuose. — Dainininkų 
nelis yra pasiryžęs neleisti nutilti dainai ir čia, toli nuo savo Tė- į 
vynės krantų. — Jis trauks lietuviškas ir amerikietiškas dainas : 
ir spalio 29 d., sekmadienį, Martinique Restorane “Naujienų” su- f 
kaktuviniame bankete.

r

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir
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Dentistry Ners
Putting More Light On The Subject ’i
H yon haven’t been to the 

dentist lately, when you do go 
youTl think today’s dentist is 
the dentist of tomorrow!

Longer lasting — even life
time — tooth fillings are a 
reality, today. No longer 
need chipped or cracked 
teeth be lost. Such teeth can 
be reconstructed using filling 
materials that not only match 
the color of the damaged tooth 
but are as durable as the tooth 
itself.

Dental authorities estimate 
that it will be at least ten 
years before a vaccine to 
prevent tooth decay is 
available but much progress 
has already been made in that 
direction.

Laser beams instead of 
metal drills? A distinct pos
sibility, with much research 
and experimentation yet to 
be done.

High speed drills already 
operate at speeds that greatly 
reduce the discomfort of vi
bration during drilling, while 
enabling the dentist to more 
efficiently prepare the tooth 
for filling — and in less time.

One of the latest major de
velopments in the constant 
search for better procedures 
and instruments in dentistry 
is the use of fiber optics, 
the technique of transmitting 
light through transparent 
glass fibers, in illuminating 
the dentist's working area — 
namely your mouth!

One company, the Midwest 
American Dental division of 
American Hospital Supply 
Corporation, has designed a 
new dentist’s handpiece (drill) 
called the “Quiet-Air In-Sight” 
that features a built-in “head
light’* to spotlight the tooth 
area being worked on.

Historically, dentists haw

Like a pair of spotlights, 
two bundles of thousands of 
strands of glass bring light to 
the area being worked on by 
a dentist using the handpiece, 
or drill, pictured here.

worked alternately among: 
shadows and bright spots be
cause of the impossibility 
of retting existing light 
sources into the mouth with
out restricting the dentist's 
ability to work — not to 
mention discomfort to the 
patient.

In-Sight brings the light 
right into the mouth, from a 
light source at the dentist’s 
console, through two bundles 
of thousands of atranda •£ 
glass connected to the hand
piece. Only the bright white 
light travels down the h<we: 
the light bulb’s heat and 
electrical source stay on the 
dentist’s console, away from 
the patient’s mouth.

It allows the dentist to 
work with greater precision, 
less eye strain and m»cu 
lesa fatigue — foe both 
dentist afid patiantl

. - NAUJIENOS, CHICAGO a, Oclobex 27,1.378



(A. JONCHA LANKĖSI MELROSE PARKE)
Melrose Parko lietuvių kolo

nija Antaną Jonchą gerai pažįs 
ta ir žino, čia jis išgyveno arti 
64 metus, Amerikon atvyko 1912 
metais ir tais pačiais metais at 
vyko ir apsigyveno Me?rose Par 
ke. Pradžia buvo sunki, bet že
maitiškas užsispyrimas ir atkak 
lumas viską nugalėjo. Dieno
mis dirbo, o vakarais mokėsi Le 
wis Collegijoj inžinerijos ir ma
šinų mechanikos. Prieš atvyki
mą į Ameriką Tilžėje buvo su
sipažinęs praktiškai su ša.tkal- 
vystės ir mašinerijos darbais, 
tai ir kolegijoje mokslas sekė
si ir greitai pakilo darbovietėje. 
Chicagi Rivers & Machine 
Company, Bellwood, Plinois, iš 
dirbo 32 metus.
Superintendentu išbuvo 14 me
tų. Sulaukęs pensininko amžiaus 
pasiraukė į poilsį. A. Joncha 
būdamas supemtendentu, labai 
daug padėjo lietuviams, ypatin 
gai atvykusioms po Antrojo ka
ro į Ameriką. Ir šiandien Chi
cago Rivet dirbtuvėje tebedirba 
gražus skaičius lietuvių: vyrų 
ir moterų.
Apsilankymas sūnaus dirbtuvėje

A. Joncho sūnaus Teodoras 
turėjo Shiler Park Illinois, savo 
ZINC & ALUMINUM DIE CAS 
TING CO. Norėdamas savo dirb 
tuvę praplėsti, jis persikėlė į 
ELK GROVE VILLAGE ir čia 
pasistatė dirbtuvę. Darbą pra-j
dėjo prieš metus. Dabar dirbtu- Sukaktuvininkas jaunas judrus

vėje jau dirba arti šmto darbi
ninkų. Dirbtuvės patalpos šva
rios, modemiškos. Teodoras Jon į 
cha paręiskė, kad. dirbtuvė bus j 
rfečiama, laukiamos tik užsaky 
tos naujos ir modemiškos maši
nos. Baigiami įruošti ir praban ’ 
gus raštinės bei konferencijų 
salių kambariai. Ir savo sūnaus 
darbams pradžiai tėvas padėjo 
patarimais ir lėšomis, šiandien 
A. Joncha džiaugiasi ir didžiuo
jasi savo sūnaus sugebėjimu ir 
darbais vadovauti drbtuvei ir 
ją ne tk moderninti, bet ir plės 
!i bei didinti.

Ilgiausių metų. Antanai

Už mėnesio, kito A. Joncha, 
sulauks 90 metų amžiaus. Prieš 
keetą metų jis apleido Melrose 
Parką ir pagyveno kai kurį lai
ką Westchester, Illinois. Mirus 
žmonai Onutei, A. Joncha. išsi
kėlė gyventi pas dukrą i Audu- 
bor, Pa. Čia kiek pagyvenęs, žen 
tui su šeima keliants į Johsson 
City, Term, persikėlė ir Antanas 
ir dabar ten gyvena. A. Jon
cha yra gimęs 1889 metais Skau 
dvilėje, Tauragės apskr. Tad jo 
90 metų sukaktis artinas. Su
kaktuvininkui linki jo draugai, 
pažįstami ir visi Melrose Parko 
lietuviai ilgiausių ir sveikiausių 
metų. Tad, mielas Antanai, būk 
sveikas ir džiaukis laimingu se 
natvės gyvenimu!

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALlA.A GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDVTO- 

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSlMlrdMUS
Psn G*jss«i — MINTYS IR DARBAI. 259 osL. liečiančiu* 190* 

J',* metu įvykius. Jablonskic ir ’lotoraičio jaunas dienas ir susi' 
rapinimą. f

'5*’- A. J. Gus$«n — DAN'PfS, Jų priežiūra, sveiiaia ir zrzUf 
t|p|jji|aętalA.rir8elįU«, vietoje $4.00 dabar tik ___ _____  $W \

Miiikštaiz viršeliais tik |
Dr. A. 4-‘AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS,

fcelicmėf "po 'Europą įspūdfi»L Dabar tik  $2.GC į 
taip pat uBIaakytl paitu, atsiuntus arba money prts į

nurodytes kainos pridedant 50c. parsiuntime iifaMoms,

1733 So, HALSTED ST- CHICAGO, ILL. m08

KAUNO PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA

Kad ir spaudžia beveik 90 me maitijos sūnau, asmeniškai lin 
tų našta pečius, bet taurus Ze. kiu ilgiausių ir sveikiausių 

CKT.maitijos sūnus nepasiduoda. Jis, 
tebėra judrus ir jaunas. Ilgame- ■ 
tis išgyvenimas Melrose Parko 
lietuvių kd onijose, kultūrinė ir 
visuomennė veiklą.

A. Joncha traukia karts I ‘ Į
nuo karto apsilankyti, susitikti 
pažįstamus, draugus, senosios1 
kartos dar tebegyvenančius vien : 
minčius ir bičiulius. Jis Melrose ’ 
Parko miesto

P..1

Brežnevas žino koki 
"agresijos vaisiai"

Komunistų lyderis kaip taisyk 
lė turi būti išlavintas hipokritas 
(dorą žmogų nuduodantis niek
šas). o Leonidas Brežnevas nau 
jausiai vėl pademonstravo, kad 

valdybos nariu į Ts nusipelno vyriausio hipokri 
išbuvo 12 metų. Jo kūdikis-Mel ■ vardą: per aklumą ar veidmai 
rose Parko Lietuvių' Amerikos j ^ystę savo akyje nematydamas 
piliečių klubas-tebeveikia irjr^sto, kito akyje krislo ieško, 
šiandien. Daugelis kitų organi-| Matyt, niršdamas, kad jo ne- 
zacijų, kaip šv. Onos, šv. Jono > pakvietė į Vidurinių Rytų tai- 
ir kios draugijos jau yra likvi- derybas, kurioms su pasiš- 
davusios ir nustojusios veikti, ventimu vadovauja Jungtinių 
Bet senesniais laikas jos puikiai Amerikos Valstybių Preziden- 
veikė. Kai išsikėlė iš 
JAUS valstijos kitur, A. Jonshaj viršūnių taikos konferenciją 
Melrose Parką apanko beveik:Camp David pavadindams JAV 
porą kartų į metus. Prieš porą bių. Egipto ir Izraelio “koliuzi- 
savaičių atvykęs ir apsistojęs ia” (suokalbiu) arabams apgau 
pas savo svainį R. Kalan, Mel-1^ siekiant, kad Izraeliui liktų 
rose Park, ILL., Joncha aplan
kė daug pažįstamų, esamų savo 
giminių ir buvo sustojęs pas 
Repšius Belwoode, K. Markų 
Melrose Parke ir K. Tautkų Mel 
rose Parke. 1978 m. 10 24 d. lėk 
tuvu išskrdo į savo gyvenamą
ją vietą Johnson City, Tenne
ssee. Taurus lieturt, mielas Ze-

ILINO-į^35^ Brežnevas apšmeižė trijų 
taikos konferenciją

šiaurėje iki Tifliso pietuose.
Komunistai bofševikai paro

dė, kad už carus yra nebogesni 
tautų plėšikai, savo paveldėtą 
milžinišką baudžiauninkų im
periją perdirbo į vergų imperi
ją, kurią įvairiomis ginklo, te
roro ir veidmainystės priemonė 
mis papldė naujais agresijos 
vaisiais vergų imperijos — Gula 
go Ar chipelago vakarų sienas 
nukeldami iki Elbos upės, kruo 
pščiai visą tą milžinišką tautų 
konclagerį aptverdami Geležine 
Uždanga su mirties žmonomis ri 
Gėdos sienomis.

Tai yra ką Brežnevas tun gal 
' voje kalbėdamas apie “agresi

jos vaisius”. Iš krauju, prakaitu 
ir ašaromis laistomos sovietų pa 
grobtos žemės nei pėdos nėra 
grąžinta.

Turės

MŪSŲ SPAUDOJE
I aikra’lis yra išeivi 

veik-nvs

IU nr. 
jaudos

’ 1 visk ė s Žiburiu' 
apie 
r jos sunkė-sni<

bu variklis:
Yra visa 

kalbančių už fa 
vien-, š svu -b 
išlaikytini! mū

n infliacijai. Svarsty- 
nansini us sk: rtunius 
škos ir tautinių gru- 
>s, autorius randa vie-

mi n -s parama:
A n gi: šk osios spaudos 

nu pagrindas yra skelb: 
L visko j i spauda tuo n

nema. Prenumeratų mokesčio 
didmimas nevisada padidina 
pajamas, nes dėl to dalis prenu
meratorių atkrinta.

ra<gi iia ir yra mūsų spaudo* 
nagimdinė problema: ji turi su_ 

; rasti naujų ir pastovesnių paja
mų šaltinių arba . . . turi nusto
ti egzistuoti. Mažos etninės gru
pės spaudai mažai tegalės padi
dinti pajamas iš skelbimų ar 
panašių šaltinių. Todėl atrodo, 
kad jai yra likusi vienintelė re
alesnė išeitis sąmoningos pla
čiosios visuomenės parama, ga
linti jai padėti išsilaikyti per il
gesnę metų eilę.

Aptaręs staiga atsidūrusio’ be 
spaudos paskiro asmens labai 
liūdnas nuotaikas, autorius vi
sai teisingai tvirtina, kad ji yra 
visuomeninio beii politinio dar-

kuo pasigirti carų ir komisarų 
suplėštais agresijos vaisiais, bet 
jau galima mannyti jog ir pats 

i Brežnevas per rąstą savo akyje 
I jau mato užrašą: Suskaitytos

bolševikai-komunistai- tavo dienos! J. Pr,

NAUJIENŲ M METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTISekmadienį, š. m. spalio 29 diena
Martinique Restorane
2500 W. 94th St. Evergreen Park, Illinois

DAINOS

visi jo agresijos vaisiai. Esą, ne 
bus ramybės nei taikos, kol Iz 
raelis visa, ką yra iš arabų pa
grobęs ir savaip kontroliuoja, ne 
grąžins savininkams arabams, 
nedaro skirtumo, ar tai pagrob 
ta agresijos 'ar apsigynimo karo 
reizultate.

Pačiu laiku Brežnevas pavar
tojo posakį apie agresijos vai
sius, artėjant 61 sukaktuvėms 

j j sovietų impjerijos, kuri yra su- 
jlipdyta vien iš agresijos vaisių, 
i kuriuose pirma kruvinomis ran 
komis skynė Rusios carai, o da
bar dar nežmoniškiau skina So
vietų komunistai, tie patys plėš 
rūs vilkai tik kituose kailiuose.

Nusikratę totorių jungo, kurį 
kentė 200 metų dabartinių So
vietų rusų protėviai, pradėjo pa 
tys praktikuoti iš okupantų to
torių pavedėtas nežmoniškumo 
savybes — žiaurumą, žmogaus 

Į gyvybės nevertinimą, svetimo 
turto grobimą karingumą, agre 

jsingumą ir savo kaimynų puldi 
nėjimą ir agresijos vaisių visiš- 
ką pasisavinimą...

Kad plėšri ir beatodairinė ag
resija yra pelninga, rodo “fak
tas ant veidą”, kad prieš 61 me 
us komisarai perversmo keliu 

liš carų “paveldėo” didžiausią 
rusu imperiją nuo Petrogrado 
Europope iki Vladivostoko rytų 
Azijoje, ir nuo Archangelesko

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. A KiSS IN THE DARK. Pikantišku Ir Intvrda nuviyki:

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba, gražiai išleist: 
150 psL Kaina $230.

Dr. Juozas fi. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Utorijcr 
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; 33L, kainuoja $2.00. S
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Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jai b 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus Čeki 
piniginę perlaidu. . * .
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IR ŠOKIAI

ENERGY 
WISE .

5 valandą po pietų
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BANKETĄ RUOŠIA
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Vietas prašome rezervuoti iš anksto
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Limit use of diswa^ter 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

VW 
I fl.

Don't be a Bom Losed 
_____ >

r’OS, C! 
Pirma 
Ii k!< 
mūsų 
kiną: 
v v k.s t 
lės o

■i sum

ėdė argumentų, 
kad spauda yra 

: u siu 'r būtinai 
u ve 'k "irų išei- 
s h k iko sto

ju t.k du iš jų.

iai
kad 
ta’- 

įd'-jai porą skelbimų apie 
ančius renginius ir .. . sa- 
isipiidc gausiais žiūrovais. 
. jos dėka viso pasaulio

i lietuviai pasijunta kaip vierh, 
I graži šeima: yra įmanoma viens 
(apie kitą sužinoti, pala'kyti ry- 
• sius ir 1.1. Jutimas, kad ne mes 
i vieni krutame, bet viso pasaulio 
lietuviai, suteikia mums ne- 
ma?a stiprybes bei ryžto ir to
liau dirbti bei aukotis. Spau
dai sykį suklupus, jos jau ne
beįstengtume atgaivinti. Be- 
spaucios taptume atskirų sale
lių daug dirba, bet mažai pasie
kią darbuotojai. Spaudos baliai 
sudaro progą pasakyti mūsų 
spaudai ačiū, vienu ar kitu bū
du ją paremiant. Progų yra 
daug, tik reikia didesnio įsigi
linimo į reikalo svarbumą, rei
kia daugiau nuoširdžių rėmė
jų. Tad visais būdais remkime 
spaudą, kol dar nevėlu, nes jos 
netekę pakriktume kaip dyku
moje paklydę paukščiai.

Naujienų administracija bei 
vadovybė visa tai labai gerai su
pranta ir labai vertina skaityto
jų bei organizacijų aukas, be 
kurių nebūtų įmanoma išsiver
sti. Jie gerai žino, kad kainos 
kėlimu būtų, skriaudžiami pen
sininkai bei turį ribotas paja
mas. Todėl pastangos gauti nau
jų skaitytojų yra girtinos ir vi
somis išgalėmis remtinos.

Platinimo vajaus proga, artė
jant šventėms, nepirkime gen
dančių brangių blizgučių, bet 
užsakykime savo artimiesiems 
prasmingą dovaną-Naujienas. 
Yra ir daugiau platinimo būdų, 
kuriuos skaitytoiasi dar nei
šnaudojo. Nežiūrint priešingo8 
Naujienoms propagandos, da
bar skaityti Naujienas darosi 
mada. Remkime ir platinkime 
jas.

K. Petrokaitis.

ru» jUg jiaUii &£■
dldollob dirbu*. PIhtu^ jie pa- 
Juma pasiekt! a^menlilnu jūnj 

dUlmojimux, Antra, Jie padeda įž
iurti geresnę apylinkė! bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.

Santaupom, padėtos prtei 10 mėne
sio dleriĄ. neia nuoiimčliu nuo mė
nesio pirmai dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie n#-

palūkanų, priklausomai nuo įdėto*’ 
numos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelė!
ieša

Hskaltoc
_ *1

?
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diploma tai pajėgė savo pusėn patraukti didoką skaičių 
I naujai išsilaisvinusių tautų. Rusai reikalavo, kad nepri
klausomai tvarkytųsi Afrikos tautos ir vandenynuose 
esančios didesnės ir mažesnės salos, bet jie visai kalbėti 
nenorėjo apie sovietų karo jėgų ir policijos pavergtas 
tautas. Teko ieškoti kitos bazės Lietuvos laisvės klausi’ 
mui spręsti. Amerikos diplomatai ryžosi panaudoti Ėū. 
ropos taikos konferencijas pavergtų Europos tautų lai
svei. Jie įtraukė į Europos taikos paruošiamuosius dar. 
bus ne tik rusų pavergtų žmonių laisvės klausimus, bet 
bet įrašė ir pavergtų tautų laisvės klausimus. Europos 
saugumo konferencija, besirūpinanti taikos klausi, 
mais, į savo dienotvarkę įrašė ir rusų pavergtos Lietu- 
vos laisvės klausimą. Dr. Kazio Bobelio pranešimas, 
padarytas pareitą šeštadienį Chicagoje vykusioje AL- 
to metinėje konferencijoje, šios organizacijos biuletė’ 
nyje aprašytas ir Naujienose paskelbtas šitaip skam
ba:

D

Pianistė Kristina Griniūtė

Sekmadienį, špai 28 <L Naujienų bankete solo pagros piano, 
vėliau akbmpariuč’s Dainininkų Būrelio dainas.

rankraštinj šio vertimo nuora
šą, o gautą vertimą sunaikino.

B. Gajausko' kaltė, laikius an
titarybinę literatūrą platininio 
tikslu, bei jos platinimas, pat
virtinamas šiais įrodymais.

Liudytojas L. Stavskis paro
dė, kad B. Gajauskas buvo da
vęs paskaityti knygą “Bolševiz
mas”, kurią perskaitęs jam grą
žino atgal; Vėliau, 19^6 m. davė 
paskaityti bei pasaugoti “Gula-

Reikia ruoštis Madrido konferencijai
Amerikoje gyvena, auga, dirba ir niokosi apie treč

dalis lietuvių tautos. Nekalbėsime apie priežastis, ko
dėl taip atsitiko, bet tiktai pabrėšime^ kad lietuviai dau
giausia važiavo Amerikon nuo rusų ekspansijos. Rusų 
karo jėgos pavergusios Lietuvą ir visą lietuvių tautą, 
plėšė lietuvius virš dviejų šimtų metų. Caras stabdė lie
tuvių švietimą, išnaudojo kraštą ekonomiškai ir korė 
lietuvius, drįsusius pareikalauti daugiau teisių ir lais
vės. Komunistinę santvarką skelbiantieji tie patys ru
sai dar labiau išnaudoja ir žudo galvą keliančius ir tei
sių reikalaujančius lietuvius.
i Veik visos Amerikos lietuvių organizacijos, besirū
pinančios savo tautiečių savitarpinė pagalba, rūpinosi 
it rūpinasi Lietuvos laisvės it kultūros reikalias. Praei
to šimtmečio pabaigoje ir šio pradžioje Amerikos lietu
viai pradėjo Spausdinti pirmąsias lietuviškas knygas, 
liečiančias lietuvių tautos praeitį ir ginčančias pagrindi- 
ries lietuvių tautos teises.

■ i z a » «irs £ - r .s; o"* < ’ ,

t - Klausimas ryškiai -iškilo Antrojo- Pasaulinio ka
rt) metu ir jo p*abmgbjė;’cAmbnkbš liėtuViai^gyvendami 
galihgiausidjė> pasaulid. valstybėje ir turinčioje didžiau
sią lais^ įsitraukė Į šios valstybės demokratinį gyve
nimą lrs,pana'ūdojb j ošibs,- resursus pavergtai Lietuvai 
gelbėti ir pavergtiems broliams ir seserims padėti.

Pirmiausia jie' Įtikino Amerikos politikus į savo už- 
siehiė politikos principus įrašyti tautų laisvės principą. 
Šis principas šiandien visų įtakingesnių Amerikos poli
tikų SkelbiainaS ir ginamas. Vėliau jie įtikino tuos poli
tikus nepripažinti Lietuvos pagrobimo ir įjungimo į So
vietų Sąjungą. Sekretoriaus pavaduotojas Summer 
■^ells pasmerkė sovietų karo jėgų įsiveržimą į Lietuvą, 
d vėliau buvo pasmerktas ir klastotas “liaudies seimas” 
ir apgaulingas viso krašto Įjungimas į Sovietų Są
jungą.

Ilgus metus buvo manyta, kad Jungtinės Tautos pa
dės pavergtoms tautoms atgauti savo laisvę ir leis ne
priklausomai tvarkytis, bet paskutiniu metu sovietų

“Pirm. dr. K. Bobelis savo pranešime peržvel
gė tarptautinės politikos padėtį ir pažymėjo, kad 
pagal ankščiau sudarytą ALTos veiklos planą į da
bartinį ketvirtą etapą įeina uždavinys plėsti JAV 
vyriausybėje, akademiniuose sluoksniuose, komuni
kacijos priemonėse nuovoką apie Lietuvos teisę į ne- 
priklausomybę, kelti protestą dėl rusifikacijos, ge
nocido, ypač pasinaudojant Helsinkio susitarimo 
punktais. Ryškinti, kad negalima skirti Žmogaus 
teisių nuo tautos teisių. Dr. K- Bobelis pasidžiaugė, 
įkad Belgrade taip stipriai ambasadorius Goldber- 
gas pabrėžė, jog JAV nepripažįsta ir nepripažins 
Lietuvos inkorporacijos ir kad JAV delegacijos 
pirm. sen. R. Dole paneigė Sov. Sąjungos ambasa- 
doriaus Voroncevo melą, būk Lietuva savu noru Įsi
jungė Į Sov. Sąjungą, kai tikrovėje Maskva, okupuo’ 
dama Lietuvą, sulaužė tarptautinės teisės dėsnius. 
Nė vienas iš satelitinių kraštų šiuo atvedu Maskvos 
negynė. j

Kai šiuo metu apie du trečdaliu Jungt. Tautu 
narių palaiko Sovietų Sąjungą, Lietuvos klausimą 
mums reikia kelti ne Jungtinėse Tautose, o koncen
truotis Europoje, kur Helsinkio susitarimus pasi
rašiusių valstbių dauguma mums rodo prielankumą. 
Juk ir Belgrado pasitarimuose pėr 6 mėn. Sovietų 
įSąjunga buvo kaltinamųjų suole.” (Naujienos, 1973 
m- sp. 20 d., 1 psl.).
Sovietų delegacijos Belgrado konferencijos pirmi

ninkas ‘J; Voroncevas karta viešai-ir ' kelis kartus-uždą- 
ruo’se'posėdžiuose skundėsi; kžd jis nenorintis būti—kai
tinamųjų suole. Voroncevas tiėk toli.nuėjo, kad jis gra
sino išvažiuoti iš Belgrado ir pažitr^ukti iš Belgrado 
konferencijos, jei suvažiavusieji'-delegatai sovietų atšto- 
vus skaitys nusikaltėliais, sėdinčiais Belgrado konferen
cijos kaltinamųjų suoluose. Sovietų delegacies pirmi
ninkas grasino, bet iš Belgrado konferencijos hėišVažiai 
vo. Voroncevui ir Įtakingiesiems So vietų agentams būvb 
pasakyta, kad Belgrade turės būti svarstomi visi Euro
pos taikos klausimai. Ir rusams dar pridėta, kad nega; 
lios jokios paliaubų metu rusams duotos privilegijos-, jei 
sovietų atstovai nedalyvaus taikos paruošiamuose tiari 
buose. . .

Voroncovas iš Belgrado neišvažiavo. Jis paškėlb'ė, kad 
sen. Robert Dole atvežė į Belgradą galingą bomlsą, kuri 
gali išsprogdinti visą konferenciją. Sen. Dole atvežė Į 
Belgrado konferenciją rusų pavergtų tautų klausimą-, 
kuris tiksliai neinformuotiems šbVietų diplomatams fcti*

NUOSPRENDIS B. GAJAUSKO BYLOJE
Baūdz. byla Nr- 87j Vilnius, 1978. IV. 14 d.

valstybę ir visuomeninę sant
varką. 3avd bendraminčių pa
galba daugino ir platino ją. Pla
tinimo tikslu vertė į lietuvių 
kalbą A. Solženicyno knygas 
“Gulago salynas” I tomą. Šj nu
sikaltimą jis padarė šiomis ap
linkybėmis:

I. Antitarybinės literatūros 
laikymas platinimo 

tikslu ir jos platinimas.

. B. Gajauskas 1974 the tais, 
platinimo tikslu, įsigijo ir laikė 
knygas “Bolševizmas” (lenkų 
kalba), A. Solženicyno “Gulagcf 
salynas” I tomą (rašų kalba) ir 
“Dievas šiandien” (lietuvių kal
ba), o taip pat brošiūras, ‘Tei
sių gynimo TSRS kronika’’ X-to 
leidinio 2 egz. (rusų kalba), bei 
leidinio “Dievas ir tėvynė’’ 1 ir 
2 numerius. Šią antitarybinę Ii-, 
tėra turą jis davė skaityti L. 
Stavskiui, o knygos “Gulago sa
lynas” tomą pats vertė į lietu
vių kalbą platinimui.

Teisiamasis B. Gajauskas 
kaltas neprisipažino. Jis. paaiš
kino, kad knygą “Bolševizmas” 
nežinia ir kur gavęs,; namuose 
seniai buvd. Knygą. “Gulago sa
lynas” I tomą jis gavo 1974 m. 
iš S. Kudirkos. Brosiūnį. ‘Tei
sių gynimo TSRS kroniką” ir 
“Dievas ir tėvynė” ir viso netu-

Lietuvos TSR Aukščiausiojo 
teismo teisminė baudžiamųjų 
bylų kolegija, susidedanti iš 
pirmininkaujančio teismo na
rio S. Raziūno, liaudies tarėjų; 
A. Burokaitės ir F. Staniotaio, 
sekretoriaujant G. Jablonskai- 
tei, dalyvaujant prokurorui J. 
Bakučioniui ir gynėjui G. Ga- 
vronskiui, teisiamajame posė
dyje išnagrinėjo baudžiamąją 
bylą, kurioje Gajauskas Balys, 
Jono s., gimęs 1926 m. vasario 
24 d. Lietuvos TSR Vilkaviškio 
raj.» Vygrelių km., TSRS pilie
tis, lietuvis nepartinis, vidurinio 
išsilavinimo, nevedęs, teistas 
1948 m. rugsėjo 18 d., pagal 
LTSR teritorijoje veikusio R.T.- 
F.SJR; BK 58-1'58-8, 58-10 
str. i dL ir 58-11 str. laisvės at
ėmimu 25 metams ir paleistas 
1973 m*, gegužės 3 d. bausmę at
likus, dirbo Kauno elektros 
montavimo darbų valdyboje 
Nr; 5 elektros monteriu, gyveno 
Kaimo m.5 Spynų 3-8, kaltina
mas nusikaltimu, numatytu Lie
tuvos TSR BK 68 str. 2 čL ir nu
statėm i- • f “U t ‘ 'f i

B. Gajauskas, turėdamas teis
tumą už itin piavojihgus valsty- 
bihiiis nusikaltimus, 1974-1977 
mėtAišį šiėkdamžš pakirsti ir 
susilpninti Tarybų valūžiį; 
skeidė antitarybinę agitaciją ir 
propagandą. Ptatinimb tikslu £ nėjo? “Gulago - salynas” f-tomo 
sigijo ir laikė antitarybinę lite-dalį gavo iš S. Kudirkos, išvfer- 
ratūrą, šmeižiančią Tarybinę stą į lietuvių kalbą. PaSrdaręfc

vb tikra bomba. Vorohėovds, kaip avinas, ramiai išklau
sė sen. Dole pranešimą apie pavergtų Pabaltijo valsty
bių laisvę, o jaunesni sovietų diplomatai išsižiojo, kai 
ambasadorius Arthur Goldberg jiems priminė, kad JAV 
sdvietų karo jėgų prievartos ir klastos nepripažino ir ne
pripažįsta.- 1980 metais ruošiamai Europos saugiimd 
konferencijai reikia dar ’ geriau pėžiruešti, kad Ameri
kos diplomatai dar labiau išjudintų teisinės sovietų po
zicijas ir priverstų rusus pasitraukti iš Pabaltijo vab 
Stybių.

brošiūras “Teisių gynimo TSRS 
kronika” ir ‘‘Dievas ir tėvynė”, 
knriis atrado ir išėmė. Teifeme 
jis atpažino ir parėdė šių litera
tūrą nurodydamas, kad ją bu
to gavęs iš B. Gajausko ir per
skaitė-.

Iš B. Gajausko 1974 m. gruo- 
j džio 23 d., kratos metu-, buvo is- 
Į imtos knygos “Bolševizmas” ir 
“Gulago salyno” 1-jo tomo da
lis — nuo 193 iki 272 psL (2 t> 
95-105 L).

1977 m. vasario' 7 d. iŠ L. 
Stavskio, kratos metu, buvo iš
imtas “Gulago salyno” Ijo to
mo dalis (iiūo 1 iki 192 psl.) ir 
brošiūros “Dievas ir tėvynė” i 
ir 2 numeriai bei 2 egž. “Teisių 
gynimo TSRS kronika” (2 t. 
165-174 L).

Parengtiniame tardyme B. 
Gajauskas parodė, kad ‘‘Gulago 
salynas” I-jo tomo vertimų da
rė pats (I t. 163, 140-143 Ll- L. 
Stavskis nurėdė, kžd šios kny
gos I-rną tomą davė B. Gajaus
kas, 6 vėliau jį Padalino pusiau 
ir vienų dalį atsiėmė. Eksperti
zė nustatė, kad “Gulago 
nas” .knygos.dątiš.-išięata iš B. 
Gajausko, ir anUpji; dalfe;*^ išc 
L.-Stavskio. sudaro vifflios;-ksyi-. 
gos eyzempliorių:-(3 L-34^39 
6 rašysenos- ekspertizė mustatė, 
kad* šios '"knygos rankrašti n) 
vertimas. lietuvių, .kalbą, p^da- 
rytas^ B.' Gajauską ranka' (3 t.

Gajausko., prisipažinimu ^įar^fS 
gtiniame. iartfym^-aijiei fei7skadv 
j&ipats. asmeniškai nfarė' 
mą (lt. 25^26^44-463.

; šiais įrodymai ■pa^origražfias , 
jo aiškinimas, kad,' n|vMtai, ga- i 
vęs vertimą iš S. Kudirkoj pa- ■ 
sidarė nuoraša. iMSt

daryti vertimai yra keliuose są-/ 
siuviniuose ir ant ’atskirų' Tapę;* 
kas taip pat byloja,- jog jie ne- i 
nurašyti nuo kito egzemplio. Į 
riaus, o versti (7t., 22v Ž3,’ 21 pa-f 
ketai).

" * f* -r

Pats vertimas, turint pačią 
o taip pat vertimo dary

mas per kalkini Į36pferių ke
liais egzemplioriais, liudija apie 
vertimą platinimo tikslu.

(Biiš 'daugiau)

į L. VEN CKU S

:• AttimOji Anglija
(Tęsinys)

Žūti nehorėio mūs jaunieji
Bet ir nebijojo atsisveikint 
“Šį skridimą skiriam Tau, 
Jeigu žūsim, garbė Tau”.

Glory, glory aleliuja,
Garbė Lietuvos didvyriams.
Glory, glory aleliuja,
Jeigu žūsim — garbė Tau.

Perskridus Atlantą, jau prie slenksčio Lietuvos 
Sakalams drąsuoliams audra palaužė sparnus- 
•Soldino miškely krito “Lituanica”—
Ir raudojo Lietuva:

Glory, glory aleliuja,
Garbė Lietuvos didvyriams, 
žuvo Dariūs ir Girėnas — 
Liūdi visi Lietuva.

BRITISH COUNCIL FOR AID TO 
REFUGEES

sakalai, 
amžinai;
Jaunoji Lietuva,

i

Kai 1944 metų rudenį buvome verčiami trauk
tis iš Lietuvos į vakarus, tikėjomės už kelių mė
nesių sugrįžti, nes teh mūsų namai. Tert liko mū
sų tėvai, broliai ir seserys. Bet karui pasibaigus 
nugalėtojai nesitraukė iš užimtų kraštų, o rusai 
stengėsi užimti kiek galint daugiau Europos kra-

štų. Asmeniniai ryšiai su artimaisiais nutrūko. 
Vienintelis būdas civilizuotame pasaulyje ryšių 
palaikymui, tai korespondencijos būdų. Gyven
dami stovykloje jau turėjome šiokį tdkį adfėsą, 

• tad pradėjome rašyti laiškus. Pirmiausiai arti
miems šeimos nariams, paskui ir tolimešnlai gi
minei. Tačiau nei iš vienų, nei iš kitų atsakymo 
negaudavau. Atrodė, kad mūsų giminių nei gy
vų nebėra. Taip praėjo net dvylika ilgų-, nežinios 
metų.

Ne visuomet atsimindavau savo brolių ar se
serų gimtadienius, dar rečiau motinos. Bet savo 
tetos Onos gimtadienio visada atsimindavau. Gal 
todėl, kad jis sutampa su pavasario pradžia. Gal 
todėl, kad ji man visuomet labai gera būdavo- Ji 
niekuomet manęs nėra išleidusi iš savo namų ne
pavaišinusį. Jeigu pataikydavau užeiti pietų me
tu, kviesdavo prie pietų stalo. Jeigu kitu laiku, 
tai nors arbatos puoduku, pyragaičiu ar ant grei
tųjų padarytu sumuštiniu pavaišindavo. Bet al
kano heišlėisdavū. Aš, ją dažnai atsimindamas, 
tetai Onai kasmet pasiųsdavau atvirutę gimta
dienio proga. Tad ir karui pasibaigus kartojau 
tą savo Įprotį.

Pasveikinau tetą ir 1956 metai, jau nebesiti
kėdamas atsakymo. Bet matyt, viltis dar nebuvo 
visiškai užgęsusi, maža kibirkštėlė dar neberū- 
seno. Ir koks neapsakomas buvo mano džiaugs
mas, kai apie Velykas gavau atsakyrhą. Iš tetos. 
Ji sveika ir gyva. Tik tetėnas, rusų buvęs paim-

tas į karą prieš vokiečius, grįžęs be Vfeftbš Sbš 
jos. Pranešė taip pat, kad mano motina ir mano 
UOšviėftė dar gyVos. Tik tėvai mirę. Juzefos nuo 
sklandžio vėžio, manasis nuo kulipkos- 

bę parsikviesti motinas pas save, į vakarus. Au
stralijoje gyvent) mano du broliai ir žmonos vie
na sesuo-. Kita jos Sesuo gyveno Anglijojė. Ben
dromis jėgomis leflgVai galėtumėm išlaikyti sa
vo motinas, jeigu tik joms būtų leista atvykti.

Buvau girdėjęs apie organizaciją, britų mo
terų bbgahizaciją, kuri būk tai padedanti išskir
tų šeimų susivienijimui. Tad parašiau laišką 
British Council for Aid to Refugees, prašyda
mas mad padėti atsigabenti į Angliją savo ir 
savo žteohos motinas.

MrS. Logmore, minėtos organizacijos atštbJ 
ve at sekretorė gyveno Manchester!© priemies
tyje Litfebury. Kreipiausi į ją, bet ji pasiuntė 
mano laišką į Londoną. Iš ten atėjęs atsakymas 
duoda suprasti, kad jokiu būdu jos hėgalfhčioe 
mums padėti atsikviesti motinas iš Lietuvos. Ki
tas būtų reikalas, jeigu jos gyVtntų Vokietijaią 
Austrijoje arbi Italijoje. Laiške bolidu išreikšta 
viltis* kad padėčiai kraštuose už geležinės už
dangos palengvėjus, ateityje gal bus. galima gi
minės parsikviėšti tatifetofų it ;iš tėiL'Nebeprisi
menu iš kuf aš sužinojau, kad Londone gyvenąs 
tūlaš T. Kymantas man galįs padėti. Kai pradė
jau susirašiiėti, kad p- Kymahtaą kaip anglų

kaiboš vėf-tėjas dirba kėlioiiiš anglų labdarybės 
organizacijoms. Jis mano savo nuoširdžiais pa
tarimais tikrai norėjo padėti atsikviesti mdlf- 
haš. Davė taan gana rtaudihgų ihfohiiaėij^, fofr 
ttio Veikalu krėųitiš.nes iiš prieš khrį taiką kaip tik 
vertęs vieno RusifdS žydo, gyvenančio Leningra
de, prašymą leisti atvykti pas sivo bbolt gyve
nantį Londone jau 30 metų Nežinau, kaip tam 
žydeliui pasisekė, bet man ir vilties nebuvo moti
ną pasikviesti Pagal veikiančius formalumus — 
kvetėjas piftnfausihi tiibėj’d būti britų pilietis. 
Aš pilietybės neturėjau

ANGLŲ KALBOS VERTĖJAS
Mano bergdžios pastangos atsikviesti moti

nu ff uošvienę buvo vykdomos susirašinėjimo bu* 
dū-, kas suinteresuotiems asmėhhhs ir organiza
cijoms parodė, kad yra lietuvių mokančių anglų 
kalba.

Kartą gauname laišką, adresuotą M anches* 
terio Lietuvių Klubo pirmininkui, iš tūlos Mrs. 
T.P.Bythell; gyverthhčfos BbMgtfofth, Shropshir 
rė. Teiraujasi, ar mūsų klubo narių tarpe neatsi
rastų žmogus, kuris jai galėtų išversti laiškus iš 
lietuvių į anglų kalbą ir atvirkščiai. Ponia By- 
thėll būvu kokio tai motetų instituto ar organi
zacijos pėreigūtfė. Ta (JPgftnftadji apsiėttūM 
globoti vieną lietuvių šeimą, tebegyvenančią 
Mūnthėrtė. jrėrts fėikih vertėjo-



dr. k. g. brukąs 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

ginekologini chirurgija 
6449 So. Puloki Rd. (Crowford 

Modical Building! Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8^4.

• >R. C. K. BOBELIS 
•NKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T«M. 69$X)$33

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS {R CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktonus

1*38 S. Henheim Rd., Westchester, IU
VALAMX1S: 3—8 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadieni 8—3 vai. 
Tel.: 562-2727 irbi 562 2*28

- EL. — BE 3-5893
DR. £ B. GLEVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBi AKIŲ LIGOS 

3907 Win 103rd Strw) 
Valandos pagal sumt»rimu

kalo užsipuola ant .‘olų1* ir Susi
vienijimą griauna savo kuopų 
naudai.

Astramskas atrinko iš socia
listų spaudos užpuolimų pavyz
džių. Susivienijimą ugdantieji 
tautiečiai buvo vadinami “bač
kos šulai, buržujai, seni auto
kratai, juodašimčiai, garbės 
maišeliai”. Trečiame savo par
tijos suvažiavime 1907 m. ge
gužės p, sakoma, nutarė išrink- 

, ti S. J. Bagccių Susivienijimo 
Centro sekretorių.

Astramsko auomc'ne, tautie
čiai mažiau polemikose karšči
avosi, negu socialistai. Netakti
škumo pavyzdys buvo 1906 me- |

BR. MURINAS Tiltas (Akvarelė)

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Išmintingieji supras". — Dan. 12:10.
Brangūs broliai, Dievas leido mums gėrėtis stebėtinais dalykais. Dievo 

malonei padedant mes susipažinom su daugeliu dalykų, kurie mūsų tėvams 
buvo paslaptimis. Mes sužinojom kas yra tikroji bažnyčia ir kad jai susivie
nijus su Kristumi jo karalystėje, ateis pažadėtasis "visu žemės tautų palai
minimas". Mes matome išpranašautąjį "bėginėjimą šen ir ten ir žinojimo 
padaugėjimą”. Toliau pranašo pasakyta, kad bus didelis tautų "suspaudi
mas” ir kad "išmintingieji supras”. O iš kur tas jų supratimas? Jų suprati
mas arba išmanymas ateina į juos nuo dieviškosios išminties, kurios jie 
gauna nuolankiai priimdami Dievo Žodį. Šventąjį Raštą, kuris buvo parašy
tas jų pamokymui ir suteikimui jiems tikrosix- išminties

fV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai 
2413 W. 71 St T«L 737-51'9 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses"'

VYTAUTAS SIRVYDASVIDINĖ ĮTAMPA SUSIVIENIJIME
(Tęsinys)VaL agal susitarimą, uždaryta trečl

J Seimas nutarė pasiųsti per 
DR.LEGNAS SFJRrJTTS* lietuvių atstovus Rusijos Durno

je protestą prieš jungimą Su
valkų rėdybos prie “Lenkijos 
karalystės”, kuriai norėta su
teikti autonomija. Protesto su-

jmanytoju buvo dr. J. Basana-i pirmininkas- Vincas S. Joku- 
Ivičius. Svarstyta Vilniaus uni- bynas (Rockford, UI.) 

vicepirmininkas: Jonas Ta-
1 reila (Waterbury, Conn.) 

sekretorius: Jonas

INKSTŲ, PŪSLĖS 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 vai. vak
Ofiso talef.: 776-?S80 J 

Rezidencijos tstaf.: 443-554: versiteto reikalas, bet nusista-< 
tymas paliktas kitam seimui. 1

Suplaukė Tautiški Centai sekretorius: Jonas žeman- 
(923.69) paskirstyti šitaip: “re- tauskas (Waterbury, Conn.) 

reikalams Lietu-, iždininkas: Jonas Skirtulskas

Didžiausi ir karščiausi abie
jų partijų apsišaudymai, atro
do, vyko ne Seime, bet laikraš
čiuose. Tiesa, ir Seimui atėjo į- 
domių patarimų. Vienas, maty
ti, iš tautiečių pusės, ironiškai 
patarė “nerinkti kapitalistų vir-

tais Amerikon atvykusio, neva 
Lietuvos socialdemokratų at
stovo, Antano-Kišono Žagaro’ 
neva juokas, kad daugelio Susi
vienijimo narių ir Seimų norė
tas Prieglaudos namas būsiąs 
“Lietuviška respublika, kur 
storpilviai galės sėdėti ir dides
nius pilvus auginti”.

Socialistų poveikiu 22-jo Sei
mo priimtas narių referendu
mas išgyveno taip pat keleto 
metų aštrius ginčus iki galutinai 
įsitvirtino Susivienijimo Kon
stitucijoj, spręsti, tačiau, ne vi
sus svarbesnius klausimus, kaip 
pradžioje norėta, bet tik nomi
nuoti ir išrinkti Centro Valdy
bą, kurią vis tiek savo keliu 
Seimas turėjo patvirtinti, kaip 
to reikalavo valstybės įstaty
mai.

Mažeika S/Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601cijai. Viena penkinė buvo nepa

skirta, o $3 atėjo Vištaliui.
Kita seimą nutarta šaukti

Scranton, Pa., kur gyveno Su- šininkais, tokių kaip Astram- 
sivienijimo pradininkas, dr. J. skas, Žemantauskas ir Darni j o- 
šliupas. Į Centro Valdybą išrin- naitis, nes jų dėka Susivieniji- 
kti: mas pastojo kapitalistiškas -

1 išaugo į $30,000 ir apie 8,000 
narių”. Rimtesnis patarimas 
buvo kito tautiečio* “Atsargūs 
būkite visame. Kunigais atsi- 
kratėme, nes buvo tautos prie
šai. Socialistai dedasi mūsų 
draugais, bet jų saugokitės. Ma
tote, kokias kilpas Susivieniji
mui ruošia. :šah’n užpuolikai, 
lai būna laisvas Susivieniji- 
nias”. '

Socialistas ‘ F. Živatkauskas, tas iš šilko ir aukso gijų, papuo- 
kuris vėliau tapo Susivienijimo J štų emeraldais. Tas kilimas yra 
prezidentu, rašė: “Nepamirški- 7,000 kvadratinių pėdų dydžio, 
te ir socialistams pipirų”. Jis išaustas 635 m. ir dabar verti- 
pabrėžę, kad socialistai be rei- namas aie 200 milijonų dolerių.

(Bus daugiau)
EUDEIKIS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spe^z- MOTERĄ Ilgs 
Ofisas 2652 WEST 5yth SI R2ET

■ : * Tai. PR 8-1223 -r
OFISO VAL.: pirm.; antrad., trečiad. - • - - *,r • • . -
ir penkt. 2-4 ir 6^8 vaL vak. S^tadie-į Ausros. draugija stipen- Bostn/Nass.)
ttiais 2-4; vaL popiet ir Etų taiind dijoms, Valparaiso lietuvių štu-| iždo globėjai: Tarnas Pauk- 

a ; U: •' pagal susitarimą. ; jdentų draugija; dr. J. Basanavi-'štys (Pittston, Pa.)
čiaus Tautos nairioB"projektas [, Teofilius Dūda (Philadelphia, 
Vilniuje, Lietuviu Dailės drau-'Pa.).

Šeimas išrinko ypatingai pa
jėgų Literatinj komitetą: B. K. 
Baluti, Joną Ilgaudą ir Juozą 
Adomaftį-Šerną. ? ' 7 \ T/

' į. Astr,axri$kor ■^uompąę,;

voliucijos’ }
ž vos socialdemokratų’ partijai) ’ (New Britain, Ccim.) 

$323.69; po šimtinę gavo: dr.' knygius: Vincas Kaunas (So.

iždo globėjai:'Tarnas Pauk

oitffiOPEDA^PROTEaSTAsj^' Vilnraje (ją >I.'K. Ciurlio-i
r Aparatai.-: Protezai. MicLban-1 nis ir A. Žmuidzinavičius suor-1

1 kalas, 'tr Kankihių Ka^i. " ~ :
: 'Su sveikinimais Seuųųi atėįč ’ w? t
aukų: $563.67 Prieglaudas na*.seimas, bųyęs antruoju partijų 
m ui, &Š.B6 Kankinių TCąsaįr $25, šusifeir timu Sųsiviep j imo - isto- 
moksleiviamš ir S11.75 revoliu- rijcje. , ”, . ,r J,;. '

2S5O.JV»*t.«3rrf SU Chio^,. iy.40625 
FRotp^t

£ĘJUCRAUSTYMAI. - A-r:

-WJmOVIN'-G^-^"
-b< Ltidinui — Pilna aporauda 

ŽEMA KAINA .
.R, i E

- . - n > * A Great Grilled Sandwich

Didžiausias pasaulyje kili- 
yra Kolizejaus parodų sa-

a 
mas
Įėję, Columbus Circle, New Yor
ke. -lis yra 88,000 kv. pėdų, arba 
2 akečių ploto, paklotas 1956 

Į m. Tarptaulinei automobilių pa
rodai. Tačiau brahkiausias kili
mas yra Irake. Jis yra pagamin-

GAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 , SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONĖD KOPLYČIOS

1 TrF

TĖVAS IR SŪNUS

MOVING
Apdraustu p«rkriu$tym«5

- Iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

Ttl. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIX) iEIMOS VALANDOS

Vim progwnot Ii WOPA, 

1499 HI. A. M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais ano 8:30 iki 9:30 
^al. ryto.

Vadija Aldona Daukuf

TelaU HEmloek 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVI.

CHICAGO, H.L.'40629

MARQUETTE FUNERAL HOME 

ii/ 2533 W. 71st Street

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

577-MS9

185 North

CHo<cd>NORMANĄ

—
— žinoto asmenis, kurie 

galėto; užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresu*. Mes 
jiem* styrime Naujienas dvi ta*

i

Sandwiches are an American tradition once reserved for 
lunchtime, but now an important part of on-the-go break
fasts or suppers. Golden Grills are super sandwiches that fill 
the bill for anytime eating. They’re quick to fix, savory and 
substantial. Hard-cooked eggs, ham and Swiss cheese are the 
base of the filling. Pickle relish, a dab of mayo and a little 
onion add the zip. And you can keep the filling on hand in 
the fridge for spur of the moment spreading on rye bread 
and grilling.

Why not hard cook a dozen eggs right now, so you cav 
stir up Golden Grills, and still have some on hand for Knarki ng 
or devilling.

6

Bubinskaitė
4613 So. Whipple St, Chicago, III.

! Mirė 1978 m. spalio 25 d., 8:30 vai. ryto sulaukusi 60 metu am
žiaus. Gimusi Cicero, III.

Paliko nuliūdę; duktė Rose Mary Myszka, žentas James, 3 anūkai 
| ;— Michele, James Jr., ir Beth, 2 broliai — Stanley su žmona Marion, 
Į ir George, 5 seserys — Stephanie Wengel su vyru Charles, Mary 
I Gore, Frances Pfaff su vyru William, Dasie Tomkus su vyru Wil- 
[ liam ir Marcelia Girkant su vyru John ir kiti giminės, draugai bei pa

žįstami.
Kūnas bus pašarvotas penktadienį 2 vai. popiet Lack-Lackawicz ko

plyčioje, 2424 W. 69 St.
šeštadieni, spalio 28 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
į bus laidojama §v. Kazimiero Lietuviu kapinėse.

Visi a. a Stellos Treder giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: 
duktė, broliai, seserys, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sunūs. - Tel. 737-1213.

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Ckkxyoa
JJMaviu 
Laidotuvių 
Direstorii
A asociacijos

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

) AMBULANCK
PATARHAVi
MAS OIKNA

> IR NAKTL

TOMAS ER LAURYNAS LABANAUSKAS
A07 So. L1TUAN1CA AVENUE. Phont: YArdi 7-34*1

111
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS 
PHONE 254.4470

Nuo 
1914metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkes. . Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume Puti Jum® naudingi 
ir ateityje.

5asxaiio$ apdraustos iki 
-M0JXX)

2657 W. 69 STREET 
Chicago. IL 606/9 

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, Illinois 60455

Tel 598-9400

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50tn Ave, Cicero, HL Phone: OLympie 2-1003

GoMen Grills 
6 sandwiches 

1/4hard-cooked eggs*, 
chopped

cup chopped cooked
. ham
cup finely chopped 

onion QB 11/2 
tablespoons instant 
minced onion

1/2

1/3

2

2

1/2 
12

cup shredded Swiss 
cheese

tablespoons sweet pickle 
relish

tablespoons mayonnaise 
or salad dressing

teaspoon salt 
slices rye bread 
^Butter

Thoroughly combine all ingredients except bread and butter. 
Butter 1 ride of each bread slice. Place 6 slices on griddle, 
baking sheet or in skillet buttered side down; spread each with 
approx. 1/2 cup filling. Top with remaining bread slices buttered 
side up. Grill on griddle or in skillet until toasted on both sides 
QB. bake fan preheated 400°F. oven about 5 to 8 minutes or 
until golden brown. Turn; bake an additional 5 to 8 minutes

♦Hard-Cooked Eggs
Cover EGGS in pan with enough WATER to come at least 1 

Inch above eggs. Cover, bring rapidly just to boiling. Turn off 
heat; U necessary remove pan from heated unit to prevent 
further boiling. Let stand covered in hot water 15 minutes for 
large eggs — adjust time up or down by about approx. 3 
'minutes for each size larger or smaller. Cool eggs immediately 
and thoroughly in cold water — shells are easier to remove and 
ft h leas likely you wfll have a dark surface on yolks. To 
remove shell: Crackle it by tapping gently all over. Roll egg 
between hands to loosen shell; then peel, starting at Urge end. 
Hold egg under running cold water og dip in bowl of water to 
help ease off shelL

AH accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings.

PETRAS BIELIŪNAS
*348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAf&yetU S-S572

GEORGE F. RUDMINAS
Jtl» So. LITUANICA AVE. Tel: YArrii 7-1138-HSt

i Ypr SavinF* 
Certificate 

(Minimum $5.000;

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWian

2424 WEST STRKXT XJCpwHk 7-U11
2314 WEST 23rd PLACX Vii gink l-WTl
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palou Hilk, VL 174-4411

8M4 So. HALSTKD STREET PIiom: YArdi 7-ltll
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trumpai

— Chicago Taupymą ir Sko
linimo B-vės prvz. Philomena 
I). Pakel kartu su tos bendroves 
direktoriais, skyrių vedėjais ir 
artimaisiais dalyvaus Naujienų 
bankete ir rezervavo, vietas. 
Dėkui už dalyvavimų, ypatingai 
už ankstyvų rezervacija, tuo su
mažini rengėjų rūpesčius ir su
darant galimvbes tinkamai pri-

— Irena ir Stasys Pranskevi- 
čhi, kartu su savo puikia šeima, 
taip pat mokyt. Liudvika Du- 
bauskienė iš Cicero apylinkės 
atliko visiškai be jokio užmo
kesčio didelį darbą, tvarkingai 
išsiuntinėdaini visiems skaity
tojams laimėjimų lapelius. Vi
si jie dalyvaus su savo artimai
siais bei cTganizacijų bendra
minčiais Naujienų bankete ir 
jau rezervavo 1(1 asmenų sta
lą. Dėkui už sunkiai įkainuoja
mą pa geibų ir už ankstyvų vie
tų rezervaciją.

— Petras Kazanauskas, Mu
tual Federal Taupymo Bendro-

vės crezidmtas, kartu su tos 
bendrovės direktoriais bei sky
rių ved jais ir asmeniškais ar-

bankete ir jau rezervavo vietas. 
Džkui už ankstybą rezervaciją. 
Vis: HeEviai kviečiami dalyvau
ti ir vietas grupinis bei pavie
niui rezervuoti jau dabar Nau
jienų administracijoje arba 
skamitinti Kristinai Austin, tel. 
121-6100.

— Dr. V. Ba’čiūnas iš Kene
shes, apgailestaudamas, kad dėl 

; kitų įsi pareigoj imu negalės da
lyvauti Naujienų bankete, pri
siuntė *20 aukų. Dėkui.

— Veronika Kaspareitienė, 
Racine, Ws., atsiuntė tokį laiš
kų: “Siunčiu Jums laimikių ša
kneles ir dar $5 auką, kad vis
kas Naujienoms gerai sektųsi. 
Aš jų kasdien laukiu, skaitau ir 
labai gerbiu, nes jos nebijo ra
šyti tiesų. Sukakties prc’ga svei
kindama sakau — “laigyvuoja” 
Naujienos”. Dėkui už laišką ir 
už auką.

r ▼ v VVV'V'V"

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
ŪR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS I5SIM0K ĖJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'denUa
2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-774?

Emilija Kolba iš Marquet-i ruošiami 
te Parko kartu su sveikinimais 
ir gerais linkėjimais atsiuntė 
laimėjimų šakneles ir $10 auka. 
Dėkui.

Paskalis P 1 u k a s. Hot
(Springs, Ark., atsiuntė tokį lai-

Trečiadieniais iš anksto su- 
’sitarus. šeštadieniais iki 12 v

Vakarais tek 373-5047.
Raštinė veikia jau daugiai 

kaip 40 metų, patarnaudami, 
klientams.

— Dėkui A. P .Jasui iŠ Brigh
ton Parko už paramą Naujie
noms, a (siunčiant laimėjimų 
šakneles ir su jomis dešimt do
lerių.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuvių Įstaigą:

— American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, Ill. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patam avim as 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.

šką: “Malonu paremti Jus, ko
vojančius už tėvynę Lietuvą, 
lietuvius ir už nekintančią tei
sybę. Būkite ir toliau tokie, nes 
melu ir propaganda niekas toli 
nenuėjo’. Siunčiu $10 čekį: $5 
už tiketėlius ir $5 auką”. Dėkui 
už laiška ir už auka.

— Dėkui dail. Antanui Ruk
šlelei iš St. Petersburg, Fla., už 
paramą Naujienoms paimant 
įBaimeimų lapeius ir ta proga 
atsiunčiant $5 auką.

— Harry Ilgaudas iš Hart
ford, Conn., daugeliu atvejų 
yra parėmęs Naujienų leidimą 
stambesnėmis aukomis. Dėkui 
už $15 auką, atsiųsta atsiskai
tant už paimtus laimėjimų la
pelius.

— Jonas Viliams iš Marquet
te Parko ne tik atsiskaitė už pa- 

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skaT i siųstus laimėjimų lapelius, bet 
tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos span-1 įr atsiuntė S5 auka Dėkui - - 
dos pirmūnu pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį. * 
ru juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei
kalų renesanso. ; *

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI 

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams^ _ \

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd.. St Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties "Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatu, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. # ~ f

Visas ir visus kviečiame

Prenumeratos pratesimo, 
prašoma pasinaudoti žemiau

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60603

! didžią^ talką.

užsakymų. bei galimu skaitytojų reikliam 
esančiomis atkarpomis

— Juozas Augaitis, Detroito 
Lietuvių Kul tūros klubo; kasi
ninkas, dėkodamas už-, to įklubo 
25 m. veiklos propagavimą; at
siuntė $10 auką. Dėkui valdybai 
ir visiems to klubd nariams;: < -

— Dėkui marketparkieciui MT. 
Simokaičiui ir jo žmonai už $5 
auką, įteiktą atsiskaitant už lai
mėjimų lapelius^ - ų r •

— šv. Kryžiaus Ligoninė pra- 
nešas, kad bus rengiami Kursai 
aukštesniosios mokyklos pažy
mėjimams gauti, jei tik klasėje 
atsirastų bent 20 kursantų. Su
interesuoti gali teirautis tel. 
434-6700, E. .t. 200. Taip pat

• H anksto be raginimo pratęsiu gavo prenumeratoj taupydamas Talką ir 
mažindamas susirašinėjimo ^išlaidas. _Priede^____ doL 2 __

Pavardė Ir vardas _ —--------------------------------- --- ------------- -

Adresą*

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo .— 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL
Pavardė ir vardas __________ -

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_______ doLf ' ■'"*• * *■■*■- '.ygr v tyą
Pavardė ir vardai —______ ______________________ ________

Adresas ________________________________ _____________ _ _______
’ "* —-■ - —..........  W.III.W jyum WRifU —IM

♦ Platinimo vajaw proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites snslpa. 
žinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė Ir vardas

Adresas

Fi^ardė ir vardai

i iresaa

namuose esantiems 
chroniškiems ligoniams slaugių 
kursai, kurie tęsi? 6 dienas nuo 
9 ryto iki vidudienio. Jie prasi
dės lapkričio 28 d. Teirautis ir 
legistruclis pas Lucille Meyers, 
434-6700, Ext. 238.

1

(R.) lb Brighton Parko 'Atsiminimų Skirsneliai 
atspausdinti

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė

apylinkės valdybos nariui V. 
Pociui i s taigi afi susirgus teko 
atsigulti į hgonin’. A. Gaška 
taip pat šios apylinkės narys 
ir gerų organįzacijų didelis rė 
mčjas yra susirgęs ir gydosi Ii 
goninėje. Apylinkės valdyba 
reiškia užuojautų ir linki ge 
riausios sveikatos, greitai su 
grįžti pas savo šeimas ir tauti- 
nio-bendruomenisio darbo.

— Ieškom1: Rudolfas ir Gu
stavas Kureikiai, Karolio/ les 
ko puseserė Marija Pajšaus- 
kienė, .Mononiaih’tė, Rudolfo, i
gimusi 1921 irų, Jurbarko val
sčiuje, Dainių kaime. Dabar 
gyvena .Turbark'e, P. "Cvirkos 
gatvėje Nr. 3. (Pr.)

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me M už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto. ženklus pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 ; SoA 
Sacramento. TeL247^5081. (Pr^ 
įviji. Liehįmų Tauragiš^lcliibd 
mėtitiiš banketdš įvyks 1978 
lapkričio'7 v. ‘sv.V štštadifehį 
§ąuįįų£7Nąmuose^;2tl7r West 
43 St Bus programa, šalta ?ir 
karšta rvak-arienė*; Sokims:. gros 
Rmonio orkestras. -Įėjimas 8 
dol. asmeniui. Telef.- r rezerva
cijoms 476-8417. g. ', rv (Pr.)

KAIP SUDAROMI

padėti teisininko Prano šuIg pa 
ruošta, teisėjo Alphcuse Welh 
peržiūrėta, “Suauvoe” išleista 
knyga

Sniege bukomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj

^fornronps.-^^S^G.
Užsakymus »Ji Mpney

ADVOKATAS

CHARLES P. KAL & Associates

2649 West 63rd Street, 
Tel. 776-5162

Vai.: nuo 9 iki 5 vai. p- p.

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

MARIJA N0REIKIEN1
USS Wert IMt St, Chicago, TH W62f • TeL WA WT7T7 

DWelli ĮMNrlnkhntf rOUec tvilrly pnkf* 
MAISTAS 1} EUROPOf SANOtLIU.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAtourm oift PAtcau saimca 
1M1 W. «W> J*„ anew. III. W4M. — T«L WA S-VTT 

33X> J«_ »t, Chlew, lit «WM. — T< 1344Sa
V. VALAMTIMAI

. “LIETUVOS AIDAI”
3. KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDtJA
Wj Pirmadieniais ir antradieniais 9 00—0-30 vaL vak 

Penktadieniais 9:30—10 va], vak.
Visos laidos iš WOPA stoties, banga 1490 AM.

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

NAMAS — SVAJONE: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptumė, 3 automobi
lių garažas, du balkonai, patio. Mar
quette Parko centre.
MŪRINIS BUNGALOW, 3 miegami, 

gražiai užlaikytas, $34,000.
NAMAS IR TAVERNOS-SVETAI

NES biznis. $80,000.
MŪRINIS NAMAS. Didelė taverna, 

apie 200 svečių salė, 2 butai po 6 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Publie

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St TeL 436-787

DABAR, NE RYTOJ!

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga- 
ite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi- 
X) patalpa. Daug priedų, Marquette 
?arke. aukšta kokybe, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
uette Parke.
NAUJAS 6 kamb. namas i vakarus, 

:ur grynas oras ir arti Čikaga. Pigus, 
'53,500.

REAL ESTATE

M. L. S. 2625 West 71st Street

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

TeL 767-0600.

LOMBARD BY OWNER 3 bedroom 
bi-level, 1^ baths, cent air cond. 
2* car garage. Walk to school &. 
CNW train. - S76.900.

629-2299.

HELP WANTED — MALE 
Dirbininky Reikia

SET-UP MAN ’TRAINEE

Must have mechanical background or 
machinery' experience. Must speak, . — ~ „ v, , „ -n_read English. Excellent benefits 
eluding dentaL--

AMERICAN GASKET
& RUBBER CO.

9509-Winona ;
Schiller Park, III.

Apply in person or call:
678-3550 *

—3 U JX-;«” jTri LS^h*-’

ta$' 'WiHeftf i^ėrhuratv‘tiupirko 
nuo•*. Canarseds indeėnų kilties 
Manhattan salą., už degtinę <ir į MACHINE OPERATOR TRAINEE 
drabužius; ertus apie-.60 ,gui-1 
denų arba 24 tų laikų dolerius.
Ta žeme jjam kainavo- tik dvi 
dešimtosios cento už akrą, o da- 

užbar pardavinėjima po $425 
kvadratine, pėdą.

To be trained on our grinding and 
slitting machines. Must speak, read 
English. Excellent benefits including 
dentaL

AMERICAN GASKET
& RUBBER CO.

9509 Winona, Schiller, Park, III.

Apply in person.or call: - 678-3550

Geras medžioto i as

— Prieš keletą metų aš myk
davau į Afriką tigrų medžioti, ~ ___
— gyrėsi vienas medžiotojų presses. Must speak, read English, 
meškeriotojams. Vienas meš
keriotojas saubejojo medžioto
jo pareiškimu ir sakė:

— Kaip tu galėjai medžioti 
Afrikoje tigrus, jei ten visai jų 
nėra?

— Žinoma, kad dabar ten jų' 
nėra, nes aš visus juos iššau- 
džiau . . .

PUNCH PRESS OPERATOR 
TRAINEE

To be trained on our smailu punch

; Excellent benefits including dental.
AMERICAN GASKET 

& RUBBER CO.
9509 Winona, Schiller, Park, III.

Apply in person or call: - 678-3550

Grožis ir protas

— Kodėl tu, ’Aldute, tiek daug 
dėmesio kreipi į savo išvaizdą,’ 
o visai nesirūpini savo kalba ar- j 
ba protu? — klausė draugė. Al
dutė jai atsakė:

Todėl, kad vyrai daugiau žiū- 
o mažiau klauso . ..n,

Powerful anti-iteh 
drug you can buy 
without an Rx!

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE*. Use only as 
directed. The medically proven 
creme for F" ■" """
itching. < I ■BiCOZEXE

Tel. 737-7200 arba 737-8534

1L ECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Toriu Chlcaęos nMasto laidinę 
Dirbu Ir užmlasČIuose frrit, f»- 
rantuutal Ir saŽIninęal

KLAUDIJOS PUMPUTIS
4514 S. Talman Ava. 4 '

Tri. 927-3559

2—3® M. AMŽIAUS .VAIRUOTOJAI
Tiktai m 
lability apdraudimai paminlnUtm

•i SM7Z3: ? -h* Y4?!

Pttdaitata*ir:^aiwiw
NM WIST «9*k HMD 1

~ - ir kitus kraštus^ s 
P. NEDZINSKAS, 4065 Arčter A*. 

Chicago, 1IL 60632. t«L YA
' — ' 1 '■ 1 M

M.
Notary Pvbtitf

INCOME TAX SERV1W 
4259 S. Maplewood. ToL 254-7450

iškvietimai, pildomi pflietybėi pra
šymai ir kitokį blmlciL ’

- ----------- į-- —

BEST THINGS IN LIFE

Uli Frank Zi polis
W.VSfh St

GA 4-4654 UtlVtAl

State Farm Life Insurance Co.ru,an,

MECHANIC

Experienced. Steady pay. good hours 
and good working conditions.

Call For an appointment
869-0076

HELP WANTED — F EMALI
Darbininkių Reikia

ENERGY

Change the oil and " 
filters every 3.000to 
6,000 miles to avoid ■ 
wasting gasoline.

Don't be a Bom Loserf

l

PART TIME HELP
for loop office.

Must type and spell accurately. Short
hand helpful. Daytime hours flexible. 
Salary open.

CALL 939-2610

HELP WANTED — AAA L E-F EMA L E 
Reikia Darbininkų Ir Derblnlnklv

STOCK AND SALESMAN
North Mich. Ave. gift shop needs 
honest, reliable experienced person 
with recent references.

Cell 664-2786

STORE MANAGER

Experienced meat cutter and produce 
cieik with delivery after 3 O’clock.

Immediate opening.
Call 524-0310

SAM'S SUPERMARKET

OAK PARK

FIGHT

- NAUJI INOS, CHICAGO A ru, Friday, October 27, 1978




