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----- Biblijos laikais ten buvo Sa-
Kristina prarado | marijos žemė, priklausanti Jude 

svarbius dokumentus į ja,\ ^ėl I,zra^li° ^riausybė nu 
: tarė Izraelio kolonistus Saman

MASKVA, Rusia. — Kristina;joje dar sustiprinti. Kai jis bu-

Egipto vyriausybe planuoja atšaukti 
savo atstovus iš Washingtono

WASHINGTON, D. C. — Gen. Moiše Dajan, Izraelio 
dę!egacijos pirmininkas, išlipęs iš Lėktuvo, Washingtone
kė, kad Izraelio kolonistai visai nesirengia trauktis iš kairiojo 
Jordano upės kranto.
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Dr. JONAS GENYS INFORMAVO APIE 
DARBA WASHINGTONE

Alena Devenienė pranešė apie ALTO skyriaus 
darbą Kalifornijoje

Dr. J. Genys, AMos atstovas 
Washingtone, pažymėjo,- kad 
Bendras Pabaltiečių komitetas 
yra užmezgęs ryšius su rusų są 
jūdžiu, siekiančiu laisvos Rusi
jos be kqfoniju. Jie priešingi tau 
tų pavergimui, atmeta caristinį 
ir dabarties imperializmą. Pa- 
baltieeių komitetas posėdžiauja 
kas savaitė. Dr. Genys pabrėžė, 
kad Rusija atsilikusi technolo- 
gioję, pavergtos tautos ieško iš 
silaisvinimo ir todėl Sov. Sąun- 
ga nėra stipri.

Informacijų direkt. kn. J- 
Prunstos pranešė, kad nuo pas 
kutinid suvažiavimo buvo išleis 
ti 36 biuleteniai spaudai ir radi
jo stotims buvo pravesti 5 strai 
psmai “Chicago Tribune” ir dar

laikraščiuose. Verčiama nauja 
prof. Ereto brošnka' į anglų kai

Kinai mokysis iš japonu
PEKINAS. Kontinentinės Ki

nijos vicepremjeras Teng Hsiao- 
ping, baigus savo istorinės ke
lionės į Japoniją oficialinę dalį, 
pasakė Japonijos ministerial 
Takeo Fukuda, kad jis turi daug 
ko pasimokinti iš japonų. Pas
kui Teng buvo pavėžintas grei
tuoju geležinkeliu į senosios 
Japonijos buv. v sostinę Kieto 
“kulkos traukiniu”, kuris bėga 
po 130 mylįų per valandą. Tas 
geležinkelis jungia sostinę Tokio 
su vakarine ir pietine Japonijos 
dalimis. To ruožo traukiniai 
pavadinti “kulkomis”, kadangi 
važiuoja vidutinio greičio šau
tuvo kulka. “Kas mums (ki
nams) reikalinga, tai greitai 
judėti, pasakė Teng Hsiao’-ping.

Pan American 
neskris į Rusiją

NEW YORK, N. Y. — Pan 
American bendrovė paskelbė, 
kad ji sustabdė visus skridimus 
į M?>*kvą ir sovietų karo jėgų 
okupuotus kraštus. Pranešimas 
s^ko. kad sovietų valdžia kabi
nėjasi tiek daug prie lėktuvų, 
lakūnų ir keleiviu kad neapsimo 
ka skristi į Maskvą ar Rytų Eu 
ropos kraštus. Iš Rusijos norin
čius skristi į New Yorką kelei
vius, sovietų pareigūnai tardo, 
klausinėja ir verčia skristi so
vietiniais Aerofloto lėktuvais.

BIJOMA, KAD NEIŠIRTU VISA 
TAIKOS KONFERENCIJA

) dot.premijų

tataučių spaudoje. Vedama kar 
toteka Lietuvoj kalinamų, nu
žudytų,^ Sibirą išvežtų žmonių.

. Iždo?'globėjų vardu V. Yucius

meritąi rasti geroj tvarkoj.
Skt/rių atstotų pranešimai

Apievvėadą skyriuose prane-

M. Pranevičius, (Cfricaga), St 
Paulauskas (cicero), mž. A. Pau 
tienius (Cleveland), Ė. Paurazie 
nė '(Detroit), A. Vinickas (Lake 
Apsto.), dr. V. Balčiūnas (Ke- 
nočha), prof. J. Stukas (New 
Jersey), A. Devenienė (Los An 
ge^es), P. šilas (Miami), V. Yu 
cius (Pittsburg), J. Bagdonas 
(New York), V. Kažemekartis 
(Racine), J. Jurkus (Roches
ter), St Surantas (Rockfford).

Visur gyva veikla.
ATo Informacija

S-' - Sadatas gali gauti
Nobelio 1978 premiją 
?KĄĮRQOEgiptas. —

Sadat turf daug rčmėjų 1978 me
tų Taikos- premijai gauti,, bet 
taip pat turi daug oponentų, 
daugiau kaip 50 kitų žymiai nu
sipelniusių rimtų kandidatų tai 
premijai.' Nors’<įNobėlio' premi
jos komitetas Norv’egijoj numa
tytų kandidatų vardus labai sle
pia, bet Nobelio Instituto direk
torius Jakob Sverdrup pasakė, 
kad komitetas yra gavęs apie 
50 “rimtų” kandidatų pasiūly
mų. Sverdrup dar pasakė, kad 
Nobelio premijai kandidatu An
war Sadatą rekomendavo Henry 
A. Kissinger,, buvęs JAV valst. 
sekretorius, už Sadato istorinę 
kelionę į Jeruzalę ir pastangas 
pasiekti taiką Vidurio Rytuose.

,; Dr. ,Jonas Genys, Amerikos Lietuvių Tarybos 
stovas Washingtone,- dalyvavo ALTo suvažiavime ir tik
sliai ^nupiešė AtTd:veiklą Amerikos sostinėje.
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DETROITAS ATMETĖ BENDRUOMENĖS 
VADU PAGEIDAUJAMAS .PRIVILEGIJAS

skristi amerikiečių lėktuvais 
tai tada prie jo pradeda kabinė
tis policija.

Pan American lėktuvai kiek
vienam keleiviui leidžia pasiirti 
ti dvi valizas, nekreipdami dėme 
šio į jų svorį,-tuo tarpu rusai lei 
džia išvežti tiktai 40 svarų Jei 
gu kas vežasi daugiau, tai už važ 
mą ima nepaprastai ddelius mo 
kesčius. Pan American bendro 
vė skundėsi sovietų valdžios 
atsakingiems pareigūnams, bet 
visa tai nieko negelbėjo,, todėl 
ir nutarė keleivių į Maskvą ii 
rusų pavergtus kraštu<= * 
ti. ,

ALTas TARĖSI SU 
NEORGANIZUOTĄJA

CHICAGO, Ill. — Amerikos 
Lietuvių Tarybos atstovai ta
rėsi su Reorganizuotosios JAV 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vais. šių dviejų cenrinių orga 
nizacijų susitikimas ir dialo
gas įvyko Chicagoje, spalio 19 
dieną.

Ekzekucijos Somalijoje
Somalijos žinių agentūra Son- 

na paskelbė, kad praėjusį ket
virtadienį sušaudyta 17 karei
vių, pasmerktų mirties bausme 
už dalyvavimą nenusisekusiam© 
suokalbyje prieš Somalijos pre
zidentą Mohammed Siad Barre. 
Nusmerktieji visi kariškose uni
formose buvo pririšti prie medi
nių stulpų ir nušauti visi viena 
šautuvų salve.

Prezidentas Carteris prižadėjo 
pareigūnams padėti pristabdyti 
arba visai sustabdyti infliaciją.

, kantį vyrą, bet. toje pačioje Mas nepasirašęs taikos sutarties su 
kvoje ji prarado labai svarbią Egiptu, paskelbė taikos dvasiai 
užrašų knygutę, kurioje trum. priešingą nutarimą, Dajanas lai 
pai ir aiškiai buvo surašyti visi kraštininkams atsakė, kad Jorda 
susitarimai, kuriuos josios tė- nijai buvo pasiūlyta tartis dėl 

' vas įrašydavo į odiniais viršeliai Samarijos ir kitų žemių, bet Jor 
' turėtą knygutę. Kristina pramo danija nesiteikė pranešti, kad 

ko tos knygutės įrašus skaityti yra pasiruošusi pradėti pasitari 
’ ir greitai susioriantavo visus jo 
" sios tėvo padarytus susitarimus.
’ Ji niekad tos knygutės nepalik-
' davo. Kur važiuodavo, tai tą kny 

gutę vežiojosi ir saugojo, i nusi 
pirko butą- gražiame Maskvos

| kvartai* e. Ten ji laikė ir tą^knyz, 
igutę. bet josios dabar ji neturi. 
Į Jai nesant namie, kas nors į&i 
[brovė į butą. papritaik^damas 
raktus; ir-išsinešė didž&ūsią .jo
sios turtą — tėvo užrašų kny-' 
gutę. • >

I mus. Be to, arabų valstybėse 
į smerkiama David vasarvietės 
[taikos dvasia ir pasisakoma prieš 
pasūjymus. Jeigu Jordanijos ka 
ralius būtų norėjęs taikos su Iz 
raeliu, tai jis būtų pradėjęs pa 

.^tarimus pagal jam padarytus 
pasiūlymus. .
-Be to. prie šio nutarimo daug 

prisidėjo ^’jarfėMKKčfen^AV 
di ploįrFatak,"Apie

okųpbot'a? Iz^ą^yuvd'-'pS^ruo 
šęs pradėti* ‘pišltafimUš^ čfeT "visų 
-TordanijOs žemių,0 feet^pasiūly- 
maš negali galioti a’itfžntaE Jei 
pasiūlymas atmestas, • tar’Pzrae- 

»Ts privalo daboti savo teises ir 
apsaugą, šiandien arabų pasaulis 
varo daugiau propagandas prieš 
Izraelį, negu taikos dėrybti me 
tu. Amerikos diplomato' Sau- 
ders padaryta pareiškimas* apie 
“okupuotą Jeruzalę” labai pa- 
kurstę arabus griežčiau laikytis.

Prezidentas Carteris, anksčiau 
patyręs apie Izraelio vyriausy
bės nutarimą sustiprinti izraeli
tų kolonijas Samarijoje,<tuojau 
pasiuntė Beginui protesto tele
gramas. Jam labai nepatiko ši
tas nutarimas, nes jis gali išardy 
t i visas taikos derybas. Egipto 
prezidentas Sadatas, patyręs 
apie Izraelio ministerių nutari
mą. tuojau pranešė prezidentui, 
kad jis planuoja atšaukti savo 
delegaciją iš. Washingtono. Jis 
nemato jokios prasmės tęsti tai 
kos pasitarimus, jeigu Izraelio 
vyriausybe elgiasi .priešingai. 
Dar nespėjome taikos sutarties 
pasirašyti, o čia jau stiprina Iz 
raelio kolonijas pagrobtose že
mėse.

laisvi!
/' ’V (Said^įfe'Šimoliūno pranešimas telefonu)

^t)ETRQ^PA^įįtidi. — Ketvirtadienio vakarą Detroite įvy
ko '0L6CO. (Detroito Lietuviu Organizacijų Centro, apimančio 
pačiafe didžmisiąs? K Detroito Rietuvių organizacijas, glaudžiai 
visą laiką dirbusiai su Amerikos lietuvių Taryba ir kiekvieną 
metą siunčiaučias^savo atstovus į ALTO suvažiavimus ir duodan 
čias ALTUI visas laisvinimo darbui sudedamas Detroito lietuvių 
sudėtas aukas ir Gečio vadovaujamos JAV Lietuvių Bendruome 
nes atstovų pasitarimas dėl lietuvių vieningos veikios didesnių 

z įvykių , metu. Jau kelintas metas Detroito lietuviai yra suskilę 
į dvi skirtingas grupes ir negali susitarti net vieningai paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės sukakčių birželio minėjimų ir kitų 
visiems lietuviams vieningų darbų.

Betroito 27 lietuviškų organi
zacijų atsstovai praeitą ketvir
tadienį pasiuntė DLOCo pirmi
ninką Rimą Šakį, ALTO tary
bos narę Eizbetą Paurazienę 
Stasį šim^oliūną ir Bernardą 
Brizgi į JAV Lietuvių Bendruo 
menės suorganizuotą ir nurody 
tą vietovę įvairiems klausimams 
aptarti Delko atstovų laukė įta 
kingi Gečio vadovaujamos Ben 
druomenės atsetovai. Ten buvo 
Centro tarybos narys Algis Ru
gienis, bendruomenines rezoliu 
ci j as pagaminantis ir Vytautas 
Kutkus Vilniuje komunistų Per 
galėję išspausdintą “Striptyzą” 
Amerikos ateitininkams išlei
dęs Kęstutis Keblys ir Gečio va 
dovaujamos Bendruomenės vei
kėjas Vytautas Majauskas.

— Mūsų organizacijos negali
ma lyginti su kitomis lietuviško 
mis organizacijomis. Mūsų or
ganizacija ne medžiotoų ar mes 
keriotojų organizacija. — pareiš 
kė pačioje pradžioje įtakingas 
Gečio vadovaujamos JAV Lie
tuviu Bendruomenės atstovas Al 
gis Rugienis — Mūsų organiza
cija yra virs visų kitų lietuviš
kų organizacijų įskaitant jūsų 
Detroito organizacijų federaciją 
Jūs turite turėti galvoje, kai 
ruošiate tradicinius Lietuvos ne 
priklausomybės minėjimus, tai 
gautas aukas turite pasidalyti 
su mūsų vadovaujama Bendruo 
mene. Surinktas aukas turite

skelbti pusiau, lygiomis dafi- 
misį,

Pasitari man nuvykę DLOCo 
atstovai nemanė, kad včiena or
ganizacija jokiais specialiais dar 
bais nepasižymėjusi, galėtų būti 
virš 25 lietuviškų organizacijų, 
kurios visą laiką rūpinasi Lietu 
vos laisvės reikalais, todėi ir at
metė Rugieniaus išdėstytas ir 
reikalaujamas privilegijas.

Manoma, kad Detroito Lietu
vių organizacijų centras patvir
tins pasitarime dalyvavusių ats 
tovu nutarimą atmesti iš anks 
to didžių privilegijų reikalau
jančius Rugieniaus vadovauja
mus atstovus. Bajorų gadynei 
jau praėjo, žiniomis, darbais ir 
pasiryžimu jie turi įrodyti, kad 
privilegijų jie verti.

dis doBpttadių t lųerai

Kanados paštininkai 
nutraukė savo streiką
OTTAVA. — Kanados pašto 

tarnautojai nusilenkė valdžios 
jėgai ir ketvirtadienį grįžo į dar 
bą. o penki Kanados Pašto tar
nautojų unijos lyderiai išvyko 
į teismą atsakyti, dėlko pailgino 
tą streiką, kuomet jis buvo drau 
džiamas federaliniais įstaty
mais. Pastų Įstaiga pranešė kad 
93^ paštininkų jau antradienį 
grįžo į darbą bet atnaujinti pil
nai pašto darbą turėjo trukti 
dar parą dienų. Streikavo 23,- 
000 Kanados paštininkų.

Rytoj, sekmadienį, pianistė Kristina Griniūtė gros solo 
Naujienų 64 mei^ sukaktie? bankete Martinique restoraną,

Kongreso atstovas John Fary 
dalyvaus Naujienų 64 metų su

kakties bankete, Martinique 
restorane.

CHICAGOJE NAMŲ
PAKAVIMAS RETĖJA

Žydai prieš Sionizmą
TELA VIVAS,' Izraelis. — Du 

Ukrainos žydai disidentai, pabė 
gę iš Sovietų Sąjungos į Izraelį, 
ketvirtadienį pasmerkė Sioniz
mą ir sakė pasirinkę “teisingą ke 
lią” per Palestinos Išlaisvinimo 
Organizaciją (PLO). Savo pra
nešimą abudu dvyniai broliai Le 
onidas ir Arkadijus Veinemanai, 
27 metų amžiaus, buvę muzikos 
mokytojai iš Charkovo, pareiškė 
spaudos konferencijai PLO of i 
se, kiek daug jie kentėję per 
dviejus metus Izraelyje, dabar 

i turį viltį apsigyventi Europoje 
Į ir kovoti prieš Sionizmą. “Lai
mingi esame pasiekę PLO ofisą 
po iš kentėtų dvejų metų Izrae
lyje ir suradę sau teisingą ke
lią”, kalbėjo Leonidas. Dvyniai, 
abudu pasisakė norį apsigyven 
t i Europoje ir kovoti prieš Sio-

CHICAGO, IJ1.— Statistikos 
duomenys rodo, kad paskuti
niais mėnesiais namų parda
vimas gerokai suretėjo. Visą 
laiką paskolų nuošimtis kilo 
o praeitą savaitę jis pakilo ikijnizm^ kuris juos suklaidino ap 
10% metinių. Tai n^papras ‘ ‘ “ “ ' '
lai didelė suma. Be to, parda
vus senus namus, reikia gero
kai pridėti, kad galėtum įsi
gyti naujus. Kas neturi naujo 
namo, tai nenori parduoti se
nojo. Skokie ir Evastono real- 
estatininkai neturi darbo, ji 
pajamos gerokai sumažėjo 
nes retas parkasi namą.

leidus Sovietų Sąjungą 1976 m. 
rugpiūčo mėnesį, bet atvykę į 
Izraelį jau nuo antros dienos 
pa puolę tikrąjį vargą, persekioji 
mus ir sunkenybes.

Teheranas, Iranas, Ketvirta
dienio popietę Jahorm mieste 
buvo nušautas policijos vadas, 
pulk. Kamai Tisandi ir sunkiai 
sužeistas kartu su juo toje pa
čioje mašinoje važiavęs kariuo
menės pulk. Ahmed Nidvar. Į 
juos buvo paleisti keli šūviai. 
Jie nesitikėjo jokio užpuolimo, 
nes niekur nesimatė minios ir 
jokio būrio žmonių. Jahrom 
miestelis yra apie 700 kilometrų 
nuo Teherano. Kitame miestely ( 
je įvyko susirėmimas tarp karo
jėgų ir fanatiškų mahometonų J sukti laikrodžius viena valanda.

Stnley T. Kusper, County 
CJerk of Cook County, dalyvau
ja Naujienų 64 metų sukakties 
bankete ir kandidatuoja toms pa 
čioms pareigoms.

KALENDORĖLIS

Spalio 28; Anastazija, Simas, 
Tadas, Agilė, Tautilė, Ganiri- 
mas, Gaudvydas. Spa'io 29: Eu
zebijų Maksimilijonas, Tolvydė, 
Barutis. aimonis

Saulė teka 7;18, leidžias 5:52.

Saulėtas, vėsus.
Prieš einant gulti reikia at



RITMAS

(10 pav.). širdies asistoli- 
metu impulsai skilveliams 
raukti yra blokuojami. Šir- 
skilveliy plazdėjimo arba

DR. ALDONA LTTK0mW«J« 

ŠIRDIES
(Tęsinys)

Mirtini širdies ritmo sutriki
mai yra tokie, nuc kurių širdis 
visai sustoja ir kraujo tekėji
mas nutrūksta. Mirti galima 
nuo širdies asistolijo (9 pav.) 
arba širdies skilvelių plazdėji
mo 
jos 
>usi 
dies 
virpėjimo atveju juose kyla per 
daug impulsų, jie išplinta tik 
atskirose skilvelių raumens da
lyse ir dėl to nebeįmanomas ko- 
c’rdinuotas širdies skilvelių su
sitraukimas — širdies skilveliai 
ne susitraukinėja, o tik plazda 
arba virpa, kraujotaka sustoja.

širdies ritmas ir laidumas su
trinka dažniausiai dėl širdies li
gų. Ypač dažnai tai atsitinka, 
kai žmogus turi reumatinę šir
dies ydą, ypač dviburio vožtuvo, 
angos susiaurėjimą arba jo ne- 
sandarumą. Be to, tokie sutri
kimai dažnai vargina sergan
čius širdies vainikinų arterijų 
ateroskleroze, ypač jei išsivysto 
vidkardo infarktas, širdies rit
mo sutrikimus gali sukelti ir 
endokrininių liaukų ligcrs, ypač 
skydiiuakės funkcijos padidėji
mas — tireotoksikozė. Gali su
trikti ir sveikos širdies ritmas 
dėl jos nervinės regulacijos ne- 
skaudumų arba dėl žalingų į- 
pročių (stiprios natūralios ka
vos dažno gėrimo, intensyvaus 
rūkymo, nesaikingo alkoholie 
vartojimo), širdies ritmo sutri
kimo priežastį galima nustatyti 
tik kruopščiai ištyrus ligonį; 
Tai labai svarbu, parenkant gy
dymą

Gydyti širdies ritmo ir laidu
mo sutrikimus yra gana sunitu, 
šioje srityje visame pasaulyje 
dirba daug mokslininkų. Nema
ža jau pasiekta, todėl daugeliu 
žmonių galima padėti, o nere
tai ir išgelbėti gyvybę.

Gydant širdies ritmo bei lai-

dūme sutrikimus, pirmiausia 
reikia ieškoti juo® sukėlusios 
priežasties ir, jei galima, ją ša
linti. Pavyzdžiui, širdies ritmui 
sutrikus nuo tireotoksikozės, 
jei tik galimą būtina radikaliai 
gydyti tireotoksikozę (operuoti 
arba gydyti radiojodu). Dažni
ausiai io pakanka, širdies rit
mas savaime susitvarko. Jei 
priežasties pašalinti neįmanoma 
arba jei ritmas lieka sutrikęs 
(pvz., prieširdžiu virpėjimas po 
dviburio vožtuvo angos išplėti
mo arba dirbtino širdies vožtu
vo įsiuvimo), vartotini vaistai

1 arba elektra.
Yra daug vaistų širdies ritmo 

ir laidumo sutrikimams gydy
ti. Greta chinidino, seniausio, 
nuo 1918 m. vartojamo vaisto, 
galima vartoti novokainamidą, 
anapriliną (obzidaną), traziktf- 
ra, izoptiną, ir k t. širdies laidu- 

lino sutrikimai gali būti gydomi 
į izadrinu, atropinu ir kt. Kurį 

vaistą reikia vartoti, gali nusta
tyti tik gydytojas, šios grupės 
vaistai yra labai veiklūs, todėl, 
panaudoti be reikalo arba netin
kamu kiekiu, gali .pakenkti. Sa
vo nuožiūra pradėti juos gerti 
ypa pavojinga.

Pastaruoju metu, greta vai
stų, širdies ritmo ir laidumo su
trikimai gyddmi 'ir 'elektra — e- 
lektrine širdies defibriliacija ir 
elektrine širdies Stimuliacija.

Elektrinės širdies defibrilia- 
cijos metu širdis yra veikiama 
didelės įtampos (3000—7000 
voltų), bet trumpais ’(0,08 s) 
impulsais, kurios gamina spe
cialus aparatas — defibriliato- 
rius (11 pav.). Dažniausiai pa
kanka vieno impulso, tačiau 
kartais tetnka panaudoti do ir 
daugiau. Didelės Įtampos im- 
pulsiai nemalonūs, ^todėl prieš 
defibriliaciją ligoniui į veną su- 
švirkščiama bendrą nejautrą 
sukeliančių vaistų.

Gausėjant pasaulyje širdies

%

l

i

I

1972 m. rudeni rusę okup. Vilniuje lietuviai stovi eilėje,

RAŠO BR. DUNDULIS

NORMANAI PABALTIJO KRAŠTUOSE
(Tęsinys)

Šitie normanų (laikų prekybos 
centrai — Viskiautai, Gruoby- 
nas iš dalies aptarnavo ir dabar 
tnės Lietuvos teritorijos dalį. 
Panašių prekybos centrų, be 
abeo, turėjo būti ir Lietuvoe, ta 
čiau iki šiol neturime tikslesnių

ir kraujagyslių ligomis sergan
čių ligonių, dažnėjant ateroskle
rozinių širdies vainikinių arte
rijų pakenkimų ir miokardo’ in
farktu, dažnėja ir širdies ritmo 
bei laidumo sutrikimų, širdies 
ritmo ir laidumo sutrikimų 
reikšmė nėra vienoda: vieni jų 
yra daugiau, kiti mažiau reikš
mingi. Vienus būtina gydyti, ki
ti gali likti negydyti. Tai gali 
nustatyti tik patyręs šios sri
ties gydytoj as. Todėl, su trikus 
širdies ritmui, būtnia kreiptis;į 
gydytoją.

(Pabaiga)-

Lietuvoje nuo dainų “laukai skambėdavo”, — taip seni daini
ninkai dažnai pasakoja apie savo jaunų dienų dainas.

Dainavo vyrai ir moterys, būriais traukdami į darbą ar grįs
dami iš jo. Niūniavo motinos, supdamos kūdikius, ir jaunos mar
čios, snsi mąsčiusios apie savo dalią. Traukdavo dainas vestuvėse, 
pabaigtuvėse, sueigose, įvairiuose pobūviuose. — Dainininkų Bū
relis yra pasiryžęs neleisti nutilti dainai ir čia, toli nuo savo Tė
vynės krantų, — Jis trauks lietuviškas ir amerikietiškas dainas 
ir spalio 29 d., sekmadienį, Martinique Restorane “Naujienų” su
kaktuviniame bankete.

tojai, sužinoję apie sveti mašalhi 
atvykimą, susispietė vienon vie 
ton ir vyriškai ėmė gintis. Stoję 
į mūšį, gyventojai danus sumu 
šė, išžudė pusę jų karių, sunai
kino pusę laivų, pasiėmė iš jų 
daug aukso, siadabro ir kitokio 
turto. Norėdamas parodyti, kad 
gali padaryti tai, ko neįstengė 
danai, prieš kuršius išsiruošė 
karalius Olafas su švedais (grei 
Čiausiai 854 m.). Netikėtai at
vykę iš pradžių užpuolė vieną 
jų krašto (karalystės) pilį (mies 
tą), vadinamą Zėburgu (visi tei 
gia jį esant Gruobynu), kur bu 
vo 7000 kovotojų; jį visai sunai
kino — apiplėšė ir padegė. Iš 
ten įsidrąsinę, palikę laivus, pen 
Idas dienas skubėjo lyg patrakę 
į kitą vietą, į kuršių pHį (mies 
tą),.kuris buvo vadinamas Auo 
le (Apulia), šioje pilyje (mies 
te) buvo 15 000 kovotojų, šve
dams ten atvykus, jie užsidarė 
pijyje ir narsiai gynėsi. Taip ko 
vota atštuonias dienas, daug pa ę 
guldyta galvų. Devintą dieną iš 
vargę švedai vienintelį norą be
turėję kaip iš ten sveikiems, 
sugrįžti prie savo laivų. Tačiau 
jie dar kartą pasiryžę pu’ti, ir 
tada pilies gynėjai ’ pasiūlė' tėr“ 
tis’. Jie pažade j o aTidųotĮ ” anĮEsI

kariautojų mažos kolonijos ne
galėjo išsilaikyti svetimoje ir 
priešiškoje aplinkoje. Geriausiu 
atveu švedai laikėsi Kurše tik 
su pertraukomis, o greičiausiai, 
kaip rodo vėdesni įvykiai, turėjo 
tenkintis trumpalaikėmis duok
lėmis.

Tikslesnių duomenų apie lie
tuvių genčių santykius su nor 
manais turime iš IX a. vidurio. 
Pradėję plačiai puldinėti visą 
Europą, jie neaplenkė ir Rytų 
Pabaltijo (baltų genčių). Tuo 
laiku normanai (danai ir ypač 
švedai) buvo užpuolę dabartinės 
Lietuvos teritoriją kurią jie taip 
pat vadino Kuršu. Bremeno ar 
kivyskupas Rimbertas kroniko
je “Šv. Ausgaro gyvenimas”, ra 
šytoje apie 876 m. (Rimbertas 
ir Ausgaras yra Švedijoje plati 
nę krikščionybę), paliko žinių, 
apie didelius danų ir švedų žy-

Neva ir Dauguva. Žinant nor
manų sumanumą ir tai kad Ne 
munu ir Nerimi palyginti leng
va persimesti į Dneprą, galima 
spėti, kad Nemunu būdavo ke
liaujama į senosios Rusios teri
toriją Tačiau tam klausimui ga 
lutinai išaiškinti reikia papil
domų duomenų.

Normanų laikais žymūs pre
kybos centrai turėjo būti apie 
Kauną ir Vilnių, nes jų apylin
kėse rasta nemažai importuotų 
daiktų, svarstyklių, kitų kraštų 
monetų. Senesnėje istorinėje Ii

duomenų, nes archeologai dar 
nesurado normanų kapų ir ki
tokių jų apsigyvenimo liudiji
mų. švedų archeologas B. Ner
manas prie švedų kolonijų (gy
venviečių) priskyrė ir mūsų 
Apuolę (Skuodo raj.), remdama 
sis tuo, kad Apuolės piliakalny 
j e ar prie jo rasta keletas skan
dinaviškų dirbinių (puodelių, 
smeigtukų). To, žinoma, perina 
ža. Svarbiausia, kad iki šiol čia 
nerasta normanų (vikingų) ka
pų Normanų puldinėta Apuo
lės pilis su paciliu greičiausiai 
buvo tam tikras nedideis amatų 
ir prekybos centras skandinavų 
vadinamas “miestu”.

Sprendžiant iš archeologinės 
medžiagos ir geografinės padė
ties. nemažas prekybos centras 
turėjo apie Klaipėdą ar toliau 
į krašto - giumą palei -Nemuno 
žemupį- link! Pagėgių ir Tilžės 
Vakarų’ Lietuvoje ir prie Nemu 
no žemupio randame buvus: vie 
na turtingiausių I tūkst. antros 
pusės kultūrų . baltų kraštuose. 
Čia gausu . įvairių amžių senka
pių, piliakalnių, < randama neina, 
žaromėnų, iš vėlesnių laikų Skan 
dinavijos, Vakarų Europos, ara 
bu ir kitų kraštų monetų, papuo 
salų, ginklų, svarstyklių, sva 
relių ir t. t. Klaipėdos apylinkes 
ir tolimesnis Nemuno žemupio 
rajonus lankydavo kitų kraštų 
'pirkliai. Panemunių sritis leng 
vai galėjo susisiekti su Klaipė
da ir Viškiautais, kurie, pasak- 
-B. Neįmano, buvę svarbūs pre 
kybai Nemuno upe. Be abejo/ 
normanai plačiai naudojosi pa
grindine lietuvių vandens arte
rija — Nemuno upe — prekiau
ti ir pasiplėšti, taip pat Nerimi 
Nevėžiu bei kitomis lietuvių 
upėmis.

854 m.); ypač plačiai jis aprašė, 
kaip švedai -apgif ė Apuolės pi
lį. šis Rimberto paliktas Apuo-

4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

TeL 247-5081

teratūroje užsimenama apie skan lės ?mes aprašymas
dinaviškas sodybas XH a. Lietuj P^mos eiles istorijos šalti- 
voje. Pirmasis tokią žinią pas
kelbė T. čackis veikale apie lie
tuvių ir Jenkų teises (1800 m.).
Tačiau ta žinia, tariamai paim
ta iš skandinavų sagų, šiandien 
laikoma netikra.

Glaudesni baltų ir skandina
vų ryšiai .siekia net VII a., t. y. 
anksčiau negu prasidėjo jų di- 
diei žygiai (VIII a. pab.). Baltų 
kraštuose randama daugiau to 

’ įlieto skandinavų dirbinių, o kai 
kurie tyrinėtojai iš skandinavų 
padavimų (sagų), Snorės Stur- 
lesono užrašytų XIII a. pr., ga-

t

nis, o Apuolė — pirmoji rašyti
niuose šaltiniuose paminėta Lie
tuvos vietove.

Rimbertas savo kronikoje pa
sakoja, kad toli nuo švedų gyve
nanti 5 gentis, 5 vadin ama | kuršiais- 
(cori), kadaise’ priktausiūsi šve
dų valdžiai, bet seniai jie suki

Great 
America 

Dre 
Machin

America is the place that Is made 
exit of dreams. And, UjS. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams oome true for years, 

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Stevinga Plan where you work, or the 
daud-a-hioDth plan where you bank.

Before you know it, your American 
.‘in w£l be a reality.

K Bonds psy F« % wb*n belH te 
X 10 iDondM ftm
rspls-nd if lot. MoMm. r

Kai kurie mokslininkai (B. 
Nermanas ir kt.) mano, kad nor 
manai, pirmiausia Gotlando pir 
kfiai, Nemunu pasiekdavo ne 
tik Centrinę Lietuvą,, bet ir nau 

-dojosi ta upe, prekiaudami su 
Rytais, t. per Dneprą pasiekdavo 
Juodąją jūrą su kuria, kaip tik 
rai nustatya, jie susisiekdavo

po pusę ^svaro' siŠ^firč'ur mokėti

u.

- NAUJIENOS. CHICAGO I, lU^a'uxdty; OUvha 28t 1978

žinodami, 'danai (tūdj rpo 4 850" 
m. greičiausiai 853 mj šurih- 
koffidėlę dau^bę'Įąi^\"ir njiį 
vykori -kuršių kraštą^ :norėdąmit 
jų - turtus .įįį>lėšti . ir^<pavergtL : 
Šitą kraštą ; -(karalystę) sudarė. ;

ši 
les?

na netikslias žinias apie skandi - P^Dkios sritys (miestai). _Gyven
navų žygius į Rytus taip pat nu
kelia į VI a. ir sieja jas su ar
cheologine medžiaga. Remdama 
sis sagomis, B. Nermanas teigia,, 
kad Vidurinės Švedijos (Svea- 
ro) valdovas (“karalius”) įva
ras, gyvenęs VII a. antroje pu
sėje ir viešpatavęs Rytu kraš
tuose, t. y. rytiniame Baltijos 
krante, ‘buvo įsitvirtinęs Kurše 
ir pavertęs kuršius duok}mm-.

?iau dėsto B. Nermanas, buvo 
įsikūrę jau minėtuose dviejuose 
centruose: Grubyne prie Liepo
jos ir Apuolėje prie Skuodo. B. 
Nermanas mano, kad švedai 
Kurše išsilaikė apie 150 metų 
t. y. maždaug nuo 650 iki 80u 
m. Tačiau šis tvirtinimas, tiks
liau spėjimas, remiamas iš tik
rųjų daug vėliau užrašytais pa
davimais apie švedų viešpata
vimą Kurše, yra nepakankamai, 
motyvuotas ir su juo sunku su
tikti. Neįtikima, kad švedai VII 
a. antrojoje pusėje būtų galėję 
tvirtai ir ilgam įsikurti, nes už-

J. Burkaus dvi naujos knygos: 
“DU DVASINIU BŪTYBIŲ PASAULIAI”- 
visiems lengvai suprantamos ir kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
Kaina S8.50.

“KONNERSREUTHO TERESE”
(KEUMANNAITĖ),

didelėm raidėm, kfcina $5.00. Abi knygos yr* labai įdomios, 
vienas gerųjų ir kitas blogųjų angelų ir žmonių pasauliai, 444 psL 
su persiuntimu US $1350, užsakant iš:

_SŪDUVA, 809 RAMBLE ST., HOT SPRINGS, AR 71901, USA

—f

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai* gintaro karoliai j 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženkhis bei monetų kolekcijas. į
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)



ALTOS SUVAŽIAVIMUI PASIBAIGUS
Kaip dažnai suvažiavimai; Pirmiausia būtų sunkumų su 

ii seimai kulvartomis prasiri-l rasti tikrą mastą proporcingu
mui nustatyti —ir su tuo nau 
jai kylančių erzeliu išvengti. 
Kita vertus, tai nepanmkin ’.ų. 
taip kenksmingo mūsų veik 
los dvigubumo, kuris žlugdo 

nežiū-1 mūsų paveikiamą JAV val
džios akyse. O be JAV vado
vaujančios įtakos, Eui opoje ii 
laisvajame pasaulyje ne taip

ta, niekuo neišsiskyrė ir praė- 
j usis.

Jau visa elė metų mū
sų politinėje veiklos siityje ne 
bėra darnos. O ir savitarpėje 
aižėjirnas toli pažesge, 
rint dėtų pastangų priartė* 
prie susiklausymo.

šiame suvažiavime priini 
toji rezoliucija, kviecumli JA- jau lengva rasti efektyvią para 

L. Bendruomenę įs/jungti į mQ-
Bsiartinant Madrido konfe 

ferencijai, JAV mumš reikir 
ne kurios nors koordinacini, 
bet ^tikrai pa veiklios vienaty 
tės orientacijos. Kad ir numa
tomas į Madridą kcnfrenci- 
jos metu mūsų antplūdis, ga 
lėtų būti žymiai sustiprintas 
jei Jaunimo kongresas ruošia 
mas V. Vokietijoje būtų nu
delstas vienerius metus. Ir lė
šos susitaupytų ip efektas ne 
palyginamai sustiprėtų.

Grįžtant prie suvažiavimo 
priimtos rezoliucijos .tenka 
stebėtis L. Bendruomenės va 
dovybės įgeidžiu.
dovybės įgeidžiu savo svorį 
JAV pervertinti, vos 2-5 proc. 
pritarimo tesulaukus, o ir dar 
susidarius vidujinei opozici

jai.
Tat ir yra didelis nesusipra

timas, kad ši lietuvybės išlai
kymui ir tautos kultūros puo
selėjimui skirta organizacija 
veržiasi į politinę veiklą, ieš- 
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jo- pravedimu Bi-’.fo centru val
dyba. (Iv skyriams apie įvyk
inus yra svarbus ir U-ikšmingas 
siunti seimą prune s č 
•u iriėlK

vais ir pasiste 
ine dalyvautų.

Pabrėžtina, 
vvkstantis sei;

ragir.a 
inlfisi

je sak 
Aarknė. I .akarienę bilietai jau 

kuiną — 10.00 <!ol.
įsmeimu.

Vakaiiunėje meninę prog

Audra. Vis’ 
Chicagoje nėję da\x 
būtų vien gautas oe1^: 

mu. Svarbu, kad
seime dalyvautų \isų skyrių at
stovai. t

; arsa m bl

-o biu

V.
Amerikos Lietuvių Tarybą, su 
siiaukė, kad ir po laiko, pa
vienio priekaišto, dargi siūly 
mo, šią rezoliuciją panaikinti 
Tačiau l°ks siūlymas liko be 
atgarsio. Bet gi vistiek atkreip 
tinas dėmesys ,kad tokie pa
vieniai vėjo sūkuriai neįsivy 
rautų ALTos veikloje.

Akivaizdoje žiaurios okup? 
cijos, žydų kooperavimo si 
okupantu ar jų pakalikais 
mus užsipuola, ar tik jų vienų 
išsigalvotiems užpuolimams 
vykstant, ar ir kitokioms ūka
noms kylant ir galop besiarti
nančio pasiruošimo galima 
taikos konferencijai, Madride 
JAV lietuvių susikonsolidavi 
mas yra nedelsiant įvykdyti 
nas. t

Į laisvinimo veiklai lėšų tal- 
kinima, Vasario 16 proga, įvė
limas “apsispresdimo” būdo 
yra žlugdantis finansiniai ii; 
skaldantis mus moraliai.
Nepriimtinas yra ir bendras 

politinei veiklai remti, fondas.’ ieškodama atskiro kelio,

t

■ UR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI IOCMIIJS GYDYTO- 
•.:» J0« VISUOMENES VEIKĖJO JR RAŠYTOJO ATSlMlrdMUS
P* A* T MINTYS IR DAR3Ai. 259 pst, liečiančiu? 1905

4?« • 7^ ygpfnlTną ______________________
3r. A. J. Gussen — DANTYS, Jų priežiūra. sveikata. ir grc5> 

Kietais viršeliais, vietoje feO0 dabar lik 
Minkštais viršeliais tik - ________________

~ AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
. Kelionės po Europą įspūdi* L Dabar tik 

taip pat užsisakyti pažtu, atsiuntus čtkĮ arba money srekrj, prie 
nurodytos kainos ^ridodant 50c. porsluntims Išlaidoms,

U; $ ■
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FARMERS HANG A PIG'S FOOT ON 

THE BRANCH of a tree. BECAUSE ft 
is supposed bring better harvesi
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Kasmetinis
C v skyriams išsiuntė seimo; 

darbotvarkę, Įstatų atskirų pa-i 
įragrafų papildymo projektą ir: prasidėjo. Jis kas metai prade- 
’ atskirais bendra rūsčiais ragina, 
Į kad skyriai ruoštųsi seimu da- 
■ lyvauti. 
s Seimą globoja Balfo Cliica- 

apskrities ir skyrių valdy
ti lobi jai atlieka daug sei- 
ruikalingų technikinių dar-

vajus jau

bos.
1 inui 
! bu. va-

kenkdama, jau per 38 m^tus 
vedamam sutartinam darbu 
Ir reika tikrai prileisti, kad J- 
AV. L. Bendruomenė ir yra 
(kaip “Drauge” J. Pr. teigia) 
ta institucija, kurią politinia 
nebeturim remti,nes ji veda ta 
pusavio kovą. O šios tarpusa
vinės kovos taip lengvai gali
ma išvengti. ALTos statutas 
nenurodo kurios grupės asė 
muo turi būti pirmininkas, ar 
kad kuri nors grupė negalėtų 
savo pasiūlymų tiekti ir ginti 
veikjos gaires tiesant. Tikrai 
energijos kultūrinės organij 
zacijos atstovams kelias įsi | 
jungti į politine vieningą veik-*, 
lą yra ne tik atviras, bet ir pra dėl prijungė kiekvieno paties 
eito suvažiavimo primta rezo- sąžinės pojūčio grėsmę. Laiky 
liucija? skatinančiai nurodo-j damies 
m as. Todėl jau mesti nos viso
kios bergždžios derybos. Ne- 
bedelstinai laikas sujungtam 
jėgom dirbt piolitinėj veikloj, 
kaip ir sėkmingai klestinčioj 
kultūrinėj. <

Su pavergtais lietuviais pc 
okupanto užmačius bendra-

Pasirūpina seimui vykti pa
talpomis. Susitarus su centro 
valdyba seimas vyks šv. Merge
lės Marijos Gimimo parapijos 
salėse. 6820 So. Washtenaw 
Ave., Chicago, Iii., 60629. Tai 
Marquette Parko lietuvių para
pija.

Apskrities valdybos nariai pa
siskirstė darbais. Iš toliau atvy
kusioms seimo atstovams na-

l orga
nizuos Juozas Mackevičius su 

Feliksas Sereiči-

Seimas, kurį sudaro Balfo mas yra svarbus ir reikšminias 
skyrių atstovai, yra aukščiau- įvykis. O Balfo seimai yra svar- 
sia instancija Balfo crganizaci-į bus ir reikšmingi ne vien tik pa
joję. Kaip kitoms organizaci-. čiai Balfo organizacijai, bet vi-lkyynes ir transportaciją 
joms, taip ir Balfui aukščiausios5 sai ne savo tautos žemėje gyve-j r;z”2*c 
instancijos susirinkimas, ar sei- nančiai lietuvių tautos daliai, talkininkais.

Ir- dar toliau, nedrąsiai tariant, kas rūpinasi iškilmingos vaka- 
visai lietuvių tautai, nes Balfo; rienės paruošimu. Kostas ir Ko- 
organizacijos paskirtis yra —

'šelpti į vargą patekusį lietuvį, 
nebojant kuriame pasaulio' kra
šte jis begyventų.

Per Balfą didelė parama plau
kia Lenkijos valdžioje gyvenan
tiems lietuviams (sakau vaF 
džioje, nes daugumas šelpiamų
jų gyvena lietuvių tautai pri
klausančioje žemėje, bet lenkų 
valdomoje), pasiekia ir už ge
ležinės uždangos esančiuosius, 
kur Balfo veikla labai svarbi. 
Todėl ir Balfo seimas yra labai 

svarbus įvykis. ____ _______

darbiavimą turim pakeisti ap-į 
dairiais—be tarpininkų, bend * 
ravimais^susižinojimais.Juk to • 
ir siekia visa sveikai gajvojan 
Ii išeivija. Tam yra ir platus 
veksnių sutarimas, pritarimas 
Toks bendra požiūris, tiesa 
neturi prievartinės galios, to

išmintingų pincipų 
kaip čia savitarpyje, taip ir 
santikyje su okupanto krašto 
žmonėmis, privalu atsiriboti 
nuo miražinių visuotinumo 
panašių pranašavimų.

ar

Jau žinoma, kad Vasrio 16* Balfo seimas įvyks Chicago- 
a V* •

tryna Repšiai svečių pavaišini
mu. žinoma, kad bus dar daug 
daugiau talkininkų, kurių išvar
dinti šiuo laiku dar neįmanoma.

Po seimo, parapijos didžiojo-

INNAUJIENŲ 64 SIETŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

Sekmadienį š. m. spalio 29 diena

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

akto paruošimui prireikė 
karštų ginčų ir protingų nuo
laidų. Taip pat ir Vliko įstei
gimui ir galutinam susiforma 
vimui Gal daugiausiai pakan
tos ir sveiko galvojimo suras- 

j ta ALTū sulipdant. Bet per
daug jau sugaišta bederinant 
ALTos ir vienos naujos srovės 
santykiams lyginant.

Priminima, kad ateity liks 
žirtomas ir dabar sprendžia 
mos visokeriopos kliūtys prieš 
bendro darbo sėkmę. Neliks 
užmirštos intrigos, klastoji
mai. niekinimai, apylinkių ar
dymai ir asmeninės užgaidos, 
ryškėti nesusimanančiais po 
elgiais ' ar žyiais.

Laikas priremti petį prie na 
šaus bendro darbo Lietuva? 
stkeliuose vilkduobes.
laisvės siekiant ir užlyginti k]y 

Pradėjus vieningai politi
nės veiklos darbą tęsti, išnyk
tų visi savitarpiniai aižėjimai. 
Liktų daugiau darbo rankų ir 
lėšų gintis nuo visiems bendro 
priešo.

n j e spalio mėn. 28 d.
Seimą šaukia Balfo centro 

valdyba.
Chicago  j e pasirūksimas Bal

fo seimui vyksta pilnu tempu.
Seimui atstovus sukviečia, 

programą sutato ir Pasirūpina

DAINOS

VAKARIENE
IR ŠOKIAI

5 valandą po pietų
Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dol.

BANKETĄ RUOŠIA

Vietas prašome rezervuoti iš anksto
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu HA 1 - 6100

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

damas spalio mėnesyje ir sten
giamasi, šiame mėnesyje surin
kti ko daugiausia aukų. Atski
rais atvejais va j m užsitęsia iki 
Kalėdų.

Spaudoje skaitome, kad 
džiosiose lietuvių kolonijose
jus intensyviai vykdomas. Bū
tų gražu, kad neliktų nei vienos 
lietuvių kolonijos, kurioje ne
būtų pravestas Balfo vajus.

Vajaus metu sutelkti pinigai 
naudojami šalpai, o šelpiamųjų 
skaičius ne mažėja, bet didėja. 
Todėl reikia Paskatinti, kad ne
liktų nei vieno lietuvio, kuris, 
pagal išgales, nepaaukotų Bal
tui

— Kadenciją baigiančių Balfo 
direktorių suvažiavimas įvyks 
spelio 28 d. 8 vai. tose pačiose 
patalpose, kur vyks Balfo sei
mas. Seime bus renkami Balto' 
direktoriai.

— Remington bendrovė nu* 
tarė atšaukti 200,000 šautuvų 
ir revolveriu, kurie išleisti ne
baigti.

SKAMBINKITE DABAR

' JVSŲ-NAMĄ-
ERWIN J.:<lėėr: .-‘i

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-tos) 254-8500
PARDUODAME VI- 
PRIEMIESČIUS IR 

7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L O

MEMBER MES TAIP PAT
D C" I f} SUS UHICAGOS 
ri E- «= w7 000 MIESTU j 
>t«r-Cxty Relocation Service

pas mus

Petras Šilas

UNIV
1800 So. Hoisted St Chicago, III. 60608

TURINTILimit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

Doni be a Bom Loeed

DIDELES ATSARGAS

T< 421-3070

rv. elki J 2rg pairai at-
didelius darbiu. Pirmi, j U pa

eitai Jnmi paniekti tsmenlikui JfLr* 
uitimojimo*. Antri, jie padeda rc- 
knrti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos priei 10 mėne

sio dieną., neia nuožtmčiui nuo mė
nesio pirmos dienos.

liduodami Certifikstai, kurie De
ja iki •.« į-~S-S]

ENERGY 
WISE

7%% 
palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoa' 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitom 
-»eša

MENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 
prteliU 1923 mrtiX 

Įstilrot ptetaoM kfana* BirtomobllUm* pastatyti.

CMKAOO t, iu, Saturday, Oetober 28, 197 g
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Madrido konferencijai reikės dokumentų
Praeitais metais Helsinkio aktus pasirašiusių 35 Eu

ropos valstybių konferencija įvyko Belgrade, Jugoslav!’ 
jos sostinėje, todėl ir minėta konferencija vadinasi Bel
grado konferencija—Belgrado konferencija laisvai, me
keno nekliudoma svarstė visus tuos klausimus, kurie ne
są Europai saugumą ir taiką.

Lietuva neturėjo savo atstovo Belgrado konferencr 
joj. Lietuva buvo rusų karo jėgų okupuota ir komunistu 
.pavergta, todėl ir neturėjo savo atstovo.Rusai panaikino 
Lietuvos nepriklausomybę-ir neleido vietos gyventojams 
•išsirinkti savo valdžios, kuri būtų galėjusi paskirti savo 
atstovą.'Į'Belgrado konferenciją. Sovietų valdžia būtų 
norėjusi pasiųsti savo atstovus iš Lietuvos, Latvijos ir 

’Estijos,, bet vakarų Europos valstybės tekių atstovų ne- 
morėjo-įsileišti. : ; f
Į ( Lietuvos gyventojų rinktos vyriausybės Lietuvoje 
nėra ir tos valdžios skirto atstovo Belgrade nebuvo, bet 
|ten buvo' Amerikos lietuvių atstovas; Belgradan nuvyko 
Dr. Bobelis;-Altopirmininkas;=.Jis-nebu-voJiexu-
vių teisėtas"“atstovas 'Belgrado’ ’'konferencijoje; ’ 'bet jis 
būvo 'šėnT'Rbb'ėriTrdleJ^inerikos' rk3n^ės6’''“dė!ėgacijbs 
įpatai^jaš- Jis/turėjo risus dolhiinėntuš’Vykti f’Belgrado 
|konfęr§ciją,; o tonai įžengti į Savos rSmūs, kur vyko siį’ 
■važiavusių atstovų posėdžiai ir pasitarimai,. Belgra
dan nuvyko estai ir latviai, pamėgdžiodami lietuvius.bet 
jvos jie pasiekė Savos upę ir artėjo prie Savos rūmų,juos 
pasitiko Tito policininkai, patikrino jų dokumentus ir 
sustabdė. Į konferencijos rūmus jų neįleido, bet nuvedė Į 
■aerodromą ir liepė važiuoti ten, iš kur jiedu atvyko. Dr. 
Bobelį įleido į Savos rūmus,o latvis su estu tiktai bereika
lingai pinigus mėtė.
; Dr. Bobelis buvo labai gerai pasiruošęs Belgrado 
konferencijai, todėl jis tiksliai ir teisingai informavo sen. 
Dolę ir kitus Amerikos delegacijos narius, teikė tikslias 
žinias. Dr. Bobeliui teko daug dirbti, kol jis surinko vi- 

;sus dokumentus, patikrino veikiančius tarptautinius įs
tatymus ir okupanto teises mažai tautai pavergti. Su

rinktais dokumentais jis paruošė 7 legalių puslapių dek- 
jlaraciją apie nelemtą Lietuvos gyventojų likimą sovietų 
okupacijos laikotarpiu. Jam pavyko įtikinti Europos 
saugumo komitetą, kad Helsinkio aktai reikalauja pa
grindinių žmogaus teisių ne tik žmonėms, bet ir tau’ 
toms, įskaitant ir Lietuvą- Amerikos delegacija, pasi
remdama Dr. Bobelio paruoštu memorandumu, ryžosi 
priminti sovietų atstovams, kad Europos saugumas rei
kalauja laisvės ir nepriklausomybės pavergtai Lie
tuvai.

Belgrado konferencijai Dr. Bobelis pats pasiruošė 
ir paruošė Amerikos delegacijos narius. Jeigu jis būtų 
pasilikęs ALTo vadovybėje, tai jis būtų pasiruošęs ir 
Madrido konferencijai, kuri įvyks 1980 metais. Dr. Bo’ 
belis Madrido konferencijai nesiruoš, bet jis iš anksto 
patarė naujai ALTo vadovybei pasiruošti. Tai yra dide
lis darbas, kurį reikia tuojau pradėti. Pirmon eilėn rei
kia gauti tarptautinius dokumentus, kuriuos pasirašė 
sovietų valdžios įgalioti komisarai. Tai neturėtų būti 
sunku tarptautinę teisę žinančiam advokatui, bet bus 
gana sunku tos teisės nežinantiems tarybos nariams 
Helsinkio akte suminėti įstatymai, kuriuos sovietų val
džia pasižadėjo respektuoti ir pildyti.

Bet ALTo nariams teks susipažinti ir su dokumen
tais kurių Helsinkio aktuose nėra. Sovietų valdžia vado
vausis dokumentais, kuriuos ji pati suklastojo, lietuvius 
apgavo ir pravarė per “liaudies seimą” nutarimus, apie 
kuriuos lietuviai nieko nežinojo, o seimas neturėjo laiko 
pasvarstyti. Madrido konferencijos nariams ALTo ats- 
tovai turės įrodyti, kaip sovietinė klasta buvo prievarta 
primesta “liaudies seimo rinkimų” metu. Jie turi būti

B. Gajauskas 1974 m. įsigijo 
ginkluotų nacionalistinių gaujų, 
veikusių pokario metais respu
blikoje, antitarybinius doku- 
mentus: taip vadinamą Lietuvos 
laisvės kovos sąjūdžio, Lietuvos 
laisvės armijos ir “Vanagų” or
ganizacijos statutus, instrukci
jas, įsakymus, protokolus bei 
šių organizacijų leidinius — 
"LLKS biuletenis”, “Laisvės 
varpas”, “Partizanas”, “Laisvės 
žodis” (rusų kalba), Lietuvos 
pasipriešinimo judėjimo memo
randumą Suvienytų Nacijų Or
ganizacijai (anglų kalba), Lie
tuvos bendro demokratinio pa
sipriešinimo judėjimo memo
randumą SNO ir kelių didžiųjų 
valstybių Ministrų taryboms 
(anglų kalba* bei visa eilę pa
našaus pobūdžio kūrinių.

Siekdamas apsaugoti šiuos 
dokumentus nuo galimų kratų, 
jis 1976 m. rudenį atvežė juos 
pas L. Stavskį į butą, siekiant 
juos padauginti ir panaudoti 
platinimui. Tą patį rudenį atėjo 
pas L. Stavskį ir savo foto apa
ratu “Zenit-3M”, padedant ne
nustatytam asmeniui, juos nu
fotografavo. Dalies šių doku
mentų padarė fotokojįjas, ku
rias jo motina A. Kilčiauskienė 
perdavė saugoti O. Grigauskie- 
nei, pas kurią kratos metu bu
vo atrasta.

susipažinę su okupanto paskelbtais “įstatymais” ir gy
venimo tikrove- Jie turės parodyti, kodėl tuose rinki
muose lietuviai nieko rinkti negalėjo, nes nebuvo ko pa’ 
sirinkti. Renkamoms pareigoms buvo vienas komunistų 
parinktas kandidatas. Kas ėjo balsuoti, tai turėjo savo 
balsą atiduoti už komunistų parinktą vyrą ar moterį. 
Tai nė toks lengvas dalykas, bet tai nereiškia, kad kla
stą parodyti būtų neįmanoma.

Daugelis jau mirė, bet Amerikoje dar yra didokas 
skaičius lietuvių, kurie tuose “rinkimuose” dalyvavo ir 
“balsavo”. Gerai paieškojus, gal galėtum rasti ir tokių, 
kurie buvo rusų sudarytų ir kontroliuojamų komisijų 
nariai- Juos reikia apklausinėti ir užregistruoti, išversti 
ir 'parodyti pasauliui, kaip sovietų karo jėgos buvo apsu
pusios “liaudies seimo” rūmus, p viduje švaistėsi enka
vedistai, “patardami” “išrinktiems atstovams” balsuoti 
“prijungimą” prie Sovietų Sąjungos. Labai vaizdingai 
minėtą “liaudies Seimą” apraše Dr. Antanas Garmus, -o 
savo laiku apie jį liudijo ir Kersten© komitetui. Visi tie 
dokumentai turės būti surasti, kad sovietų atstovams, 
atvykusioms į Madridą, būtų galima nosį pabadyti ir 
akis pasvilinti.

Belgrado konferencijoje sovietų delegacijos pirmi’ 
ninkas Voroncevas visą laiką jautėsi sėdįs kaltinamųjų 
suole, bet Madrido konferencijoje lietuviai turėtų visą 
delegaciją pasodinti į kaltinamųjų suolą. Ne tik jį vieną, 
bet visą sovietų delegaciją. Jai reikės pasakyti, kad ji 
sėdės nusikaltėlių suole, kol sovietų valdžia neatitaisys 
lietuviams, latviams ir estams, padarytos skriaudos.

Neužtenka reikalauti sovietų karo jėgas iškraustyti 
iš Pabaltijo, bet reikia nutarti, kad jos sumokėtų už vi
sas skriaudas, lietuviams padarytas per tuos tris dešimt
mečius. Patys lietuviai negalės apskaičiuoti, kiek oku-

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

(Tęsinys)

Nėra pagrindo netikėti L. 
Stavskio parodymais ir apie tai, 
kad jam B. Gajauskas davė per
skaityti bei pasaugoti knygą 
“Bolševizmas” ir b r o siu r a s<^ 
"Dievas ‘ir tėvynė^ bei ^Teisių 
gynimo TSRS kronika’’, ką B. 
Gajauskas neigia.

Knygoje £rBolševizmas” šmei
žiama ir niekinama Darbo žmo
nių deputatų tarybų veikla," ta- 
rybin'ės vynaUsybės vidaus'po-

Be to, B. Gajauskas tokiu pat 
tikslu padarė paminėto memo
randumo, “Vanagų” organizaci
jos įsakymo, eilėraščio ir "kito 
dokumento, neturinčio pavadi
nimo, nuorašus, kurie buvo' at
rasti ir išimti. . z., .-Į,,,,?

Teisiamas B. Gajauskas-įkal
tu neprisipažino. Jis’paaiškino, 
kad ginkluotų . nacionalistinių 
gaujų doktrmentų nelaikė>irmfe" 
turėjo. Juos fotografavo-pas !E. 
Stavski, mokydamiašis fotogra
fuoti ir padarė po .keletą egzem
pliorių-f otokėpi  jų Stav-
skio ^yo^avęšid'd^dięientus,

. i 
jžikiško pobūdžio straipsniai a- 
pie piliečių, teisių pažeidinėji
mus, persekiojimus Tarybų Są
jungoje bei represijas. Leidiny
je “Dievas ir tėvynė” šmeižia
ma Tarybinė valstybinė ir, yi- 

į suomeninė santvarka, partijos 
politika tikinčiųjų atžvilgiu, ra- *UI 
ginama telktis kovai prieš Ta
rybinę valdžią Lietuvoje. Tad 
šios literatūros laikymas plati- 
nimoj .tikslu,^ dauginimas..,bei 
platinimas yra antitarybinė agr 
tacija ir propaganda, siekiant liuką ir tarybines visuomenes r- m v

J pakirsti ir susilpninti Tarybų . ,
valdžią. ' '' ’’ ''■“■fpnsipišžiiRij-bėt-Įb

IL Lietuviškųjų nacionalisti
nių gaujų dokumentų laikymas 
ir dauginimas platininio tikslu.

Be paminėteis šio miospren-j^ g. ^ajaiŽfcas 
TSRS kronika” talpinami šmei- džio I-me skyriuje literatūros,

gyvenimo sritys. Knygoje“ Die
vas šiandien” šmeižikiškai-tvir- 
tinama, kad komunizmas — 
prievartinė sistema, atnešusi 
vergiją, badą, žvėriškumą ir 
t t. Brošiūroje ^Teisią gynimo

pąmirfįturi dokjnjūįntfelV-juos 
dūugniūs platiDiįao-GtjJi.ęĮį^^pef- 
virtinamą šiais-įrodymais:

pacinė sovietų valdžia skriaudos padarė lietuviams- Jie 
galėtų pasakyti, kad juos asmeniškai nuskriaudė, bet vi
sam kraštui padarytos žalos neaptars. Tvirtinama, kad 
Sniečkus rasdavo būdą užrašyti į Sovietų Sąjungą išve
žamas gėrybes, bet dabartinis komunistų partijos sek
retorius Griškevičius net neužrašinėja.

Madrido konferencija reikalaus daug darbo. Naujo
ji ALTo vadovybė turi iš anksto pasiruošti ir. darbą pa
vyzdingai atlikti. Taip Dr. Bobelis, atsisveikindamas, 
patarė.

rudenį atvežė ginkluotų nacio
nalistinių gaujų dokumentus, 6 
po kurio laiko atėjo sų-nepažį- 
stamu asmeniu ir juos,.visą die
ną fotografavo ir foto juostas 
išryškino. Dalį tokių juostų išsi
nešė, o kitas paliko Pas jį. Vė
liau pasiėmė ir dalį dokumentų, 
dokumentai (2 L 217-218, L)

(Bus daugiau)

•KAUJIEVOS' KIEKVIENO.

DRAUGAS IR bTClULiS
*®1

: L. VENCKUS

: Artimoji Anglija
(Tęsinys)

Ilgai nedvejojau. Jeigu jau anglės apsiima 
: globoti lietuvių šeimą, tad kaip aš, būdamas lie’ 
tuviu, galiu atsisakyti. Tad atsiliepiau ir pradė
jau versti jų susiraginėjimą. Laiškai ateidavo iš 
teisininko Olekos šeimos. Tėvas buvo tuomet jau 

j 76 metų amžiaus ir dėl senatvės, aišku, nei dar- 
"bo gauti, nei imigruoti nebegalėje, šeimoje bu
vo sūnus, technikos studentas, kuris dėl džiovos 
turėjo nutraukti mokslą. Turėjo jie ir 12 metų 

’ sergančią dukrelę. Mancheno universiteto profe
sorius Hanbold ją gydė injekcijomis “Frische 
Zelle”. Tuo laiku mažai kam šis metodas buvo ži
nomas, tik žymiai vėliau sužinojau apie tai kiek 
daugiau. * - f

Šviežiomis celėmis gydymą pradėjo švara’ 
ras profesorius Paul Niehans. Jis žinojo, kad dar 
viduriniame amžiuje mokslininkas Paracelsus 
pasakė: Kuom sergi, tuom ir gydykis. Priėjo iš
vados, kad iš gyvulio paimtos sveikos, ir stiprios 
celės stipriana ir gydo sergančio žmogaus silp’ 
nas celes, pavyzdžiui kepenų celės, paimtos iš gy- 
■”Hlio, sustiprina žmogaus kepenis, širdies celės 
sustiprina širdį ir panašiai. Tokios gyvulių kūno 
audinių celės, paimtos iš dar negimusių arba vos 
gimusių gyvulių, dažniausiai avių, po skerdimo, 
nedelsiant paimtos celės injekcijos būdu perke

liamos į žmogaus kūną. Tas suteikia naują gyvy
bę žmogaus kūno audiniams ir visą žmogų atjau-.’ 
nina- Vėliau prof. Niehans, suradęs Jau minėtą’ 
ją celudarinę terapiją, ją toliau išvystė iki “sau
sų celių” terapijos, šiandien tokios sausos vėlės1 
naudojamos veik visame pasaulyje. Manau, kad‘ 
jomis buvo gydoma ir Oleku dukrelė.

Atrodo, kad tuo metu ponia Teodora Olekie- 
nė buvo tik vienintelė iš tos šeimos, kuri nesirgo 
ir visais rūpinosi. Po kelių tokių laiškų išvertimrj 
iš vienos ir kitos pusės paaiškėjo, kad Mrs. By- 
thell suprato vokškai, o kažkuris iš Olekų Šeimos 
be sunkumų išsiversdavo arba suprato anglų kal
ba rašytus. Prasidėjo betarpis susirašinėjimas: 
Mrs. Bythell Olekams rašydavo angliškai, o šie 
jai atsakydavo vokiečių kalboje. Tada mano ver
timai pasidarė nebereikalingi. Mano vertė j avi
mas anglų organizacijai tuom ir baigėsi, tačiau 
nemažai lietuvių, kurie visokiais reikalais ateida
vo prašyti mano tarpininkavimo. Vienam laišką 
parašyk angliškai į kokią Įstaigą, su kitu pas ad
vokatą eik, nes vienas nesusikalba. Su kitais net į 
Amerikos konsulatą teko vykti emigracijos rei* 
kalais. Kartą net teisme teko būti vertėju. Tai bu
vo nelabai maloni pareiga.

Moteris, senųjų imigrantų lietuvių duktė, pa
davė rypuką, taip pat lietuvį, teisman, norėdama; 
iškovoti savo vaikui jo pavardę ir admentus.Nors 
klube visiems buvo vieša paslaptis kas tarp tų 
dviejų darėsi, vargšė moteris teisme susijaudino, 

sumaišė savo parodymus ir nebeįstengė įrodyti, 
kad Kaulinis jos vaiko tėvas. Tada supykusi pa
šoko iš suolo ir pribėgusi prie besiginančio Kauli
nio, pradėjo rankinuku daužyti jo galvą- Teismo 
pareigūnai turėjo vargo, kol ją sustabdė. Teisė
jas, atrodo, matė, kad vyras meluoja, bet jis ne
galėjo moterėlei padėti, nes ji pati, 'niekieno ne
verčiama, davė parodymą savo pačios nenaudai, 
pati apie tai nenusimanydama. Tad teismo išlai
das apmokėti priteisė abiems vienodai, per pusę 
ir bylą atmetė.

Pasibaigė pagal vokišką priežodį: 
Nicht der ist recht wer Rechat hat, 
Sondern der, wer Recht bekommt

NIKIT0 KRIUŠČIOVO SAUGUMAS.
Maždaug tuo pačiu laiku, kai po dvylikos me-: 

tų trukusios nežinios pradėjau gauti pirmuosius 
laiškus iš Tėvynės, iš ten sugrąžintų savo artimų 
šeimos narių, Stalino įpėdinis Nikita Kriuščiovas 
nustebino pasaulį pradėdamas lankytis Vakarų 
kraštuose.

Prieš atvykdamas į J.AV. (kur JugtiniųTau’ 
tų Organizacijos sesijos metu nusimovęs batą 
pradėjo daužyti stalą), Kriuščiovas buvo susto
jęs ir Londone. Britai, aišku, nenorėjo, kad sve
timos valstybės galvai besilankant jų žemėje kas 
nors pasikėsintų prieš jo saugumą ar gyvybę.

Kaip žinia, po antrojo pasaulinio karo čia 
‘buvo atvykę įvairių tautybių pabėgėlių. Visi jie, 

vienaip ar kitaip, buvo nuo komunistų nukentė- 
ję. Tie svetimšaliai Didžiojoje Britanijoje per sa
vo spaudą, per savo organizacijas ir per įvairius 
mHiėjimos nuolat prisimindavo savo išgyvwiitų 
vargų kaltininkus. Kritikuodavo ne tik vokiečių 
nacius, bet kaltindavo ir keikdavo nemažiau -na
cių kruvinuosius sėbrus, dabartinius savo gimto
jo krašto okupantus bolševikus su visais jų va
dais ir politrukais- IŠ tokių žmonių kartais atsi
randa ir drąsesnių laisvės kovotojų. Kriuščiovui 
lankantis Anglijoje, britų valdžia turėjo užtik
rinti jo saugumą. 4

Vieną dieną paštu gaunu valdišką raštą, 
kviečiant artimiausiom dienom (bet nevėliau nu
statytos datos), atvykti į Vyriausiąją Policijos 
būstinę. Priežastis nenurodyta ir nenumanau ko
dėl esu kviečiamas. Rodos kai iš Salfordo persikė
liau į Mandiesteiį, adreso pakeitimą užregistra- 
va kaip svetimšaliui privaloma. Taip pat ir dar
bo kaitaliojimą vmiomet laiku ir tiksliai užregi
stravau. Tad einu su klaustuku mintyje.

Policijos būstinėje informacijos valdininkui 
parodžiau laišką - kvietimą. Tas telefonu tuojau 
kaž kam paskambino. Man nurodė kambario nu
merį, į kuq turiu užeiti.
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dk kl g. Batukas 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 

Medical Building). Tol. LU 5 6446
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-W4.'

DR. C. K BOBELIS 
INKSTŲ fR ŠLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA 
Tolef. 695-0533

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Waste h arti r Community klinikos 
Medicinos direktorių*

1938 S. Hanheim Rd., Wastchsstsr, IL
VALAMJOS: 3—9 darbo dienomig ir 

kas antra *ėštadieni B—3 vai

.Et------ BE 3-5893

DR. 1. R. GLE'vTICKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

3907 W«st 103rd StrM.) 
Valandos pagal suMtarima. MEKAS ŠILEIKIS Prieplauka (aliejus)

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2418 W. 71 St. Tai 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko «Irinin, ir 
“contact lenses’”

VaL asai susitarimą, uždsryta trečl
Referendumas atrodė patrau.

DR.TJEONAS SEIBCTIS kli idėja ir priemonė suteikti į 
j Prc&ą įsiems po plačia Ame
rika išsisklaidžiusiems nari
ams savo valia pareikšti. Į 
seimus ne visos kuopos isteigda- 

!x’o atstovus pasiųsti, o jei pasi- 
• V z-4 *WXV*1

VYTAUTAS SIRVYDASVIDINĖ ĮTAMPA SUSIVIENIJIME

APLANKĖ NAUJĄJĮ POUC1 
JOS VIR&ININKĄ

Juozas Skeivys, pirmininkas 
Marquette Parko Lietuvių Na
mų Savininkų Organizacijos 
Juozas Bacericius, \ykdoma^ 
vicepirmininkas, Lietuvių Pre
kybos Rūmų ir advokatas 
Charlet P. Kai, Lithuanian Ci 
vic Political Association, Inc. 
tarybos pirmininkas, šių metų 
rugsėjo men. 26 d., 3 v. p. p. 
gavę lankymo laikų, nuxyko jį 

policijos diStr3<tą < W.
ir S. St.Loots) pasx-eikrnti n a u 
jni paskirta policijos xTrsTnrn 
kr ir paprašyti mūsų Marquet 
te Parko kolonijai didesnės ap 
saugos ir griežtesnių įstatymu 
prižiūrėjimų.

» Visi trys minėti veikėjai kai 
bėjo iš eilės; prisistatė sa\’O už 
imamas vietas ir jų vadoxrau- 
jamas organizacijas.

Jaunas ir energingas nauja* 
Į sis j)olicijos viršininkas noriai 
j išklausęs ir supratęs mūsų at 
' silankymo tikslus, kvietė koo-

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 tėvam# 
buvo paslaptimis. Mes sužinojom kas yra tikroji bažnyčia ir kad jai susivie* 
rijus su Kristumi jo karalystėje, ateis pažadėtasis “visu žemės tautų palai
minimas“. Mes matome išpranašautąjį “bėginėjimą šen ir ten ir žinojimo 
padaugėjime”. 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 tikrosi^ išminties.

IV. KAITO TYRINĖTOJA!
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Eland, N. Y. 10303

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

* eo/c oaj rru U/UCTEC

(Tęsinys)

INKSTŲ, PŪSLĖS 
"PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 WEST S3rd STREET 
VaL antrau. 1—4 popiet

Ofiso Tatai- 776-?880 _ 
Razidancifcs 448- 5545

Trys Modemiškos Koplyčios
4aUK* Mašinoms Vieta
VįSį Tel. 737-8600

TeL 737-8601

nr. 0 rašė: “Kuo, jei ne dideliu n. ... , , ..v- i i . peruoti su policija pries nusr! maskaradu ir liūdna komedija f B . - , .... x . ‘kaltelius įstatymams ir jai patenka vadinti per tris metus nu- , . .. J.\ . . . * dėti, o jis is savo puses, mumssitesusias tasynes, ginčus ir- . , i . . . . ... ..x i • L- t r-i c' • > •* i** • i supimais klusrmais pašizade-tro Valdybas pripažįsta, kurias Tuntus filosofinius’ įsvadzioji-* . 1 ........ , .. j . - , o„ i jo gnezsciau verkti ir net patsišrenka Seimai, o ne nariu vi- mus apie referendumą? . - , > r i.^H 3 , ■ J-T o. • o • • 1 įvažiuosiąs i parką ir apylinkęJsuotinas balsavimas. Todėl Sei-I Seimas \\cTcestervje išrink- % . - t.;._ / .■ . . „ ' ty rr , 4- vt r ty •• i dažniau pasižiūrėti visokių is^mas 44 balsais pnes 34 (septv- ko B.K. Balnų, M. J. Damijo-, ... . .. ;
niems susilaikius) nutarė refe- naitį ir A. Apanaitį referendu-i - 
rendumą atšaukti. > mo i

Balsavimas parėdė, kad ne ------------- ---------r--------- , ..
visi linko sutikti su advokatų tis, nesusilaukdamas iš polemi-į P<^le ‘ Jusl įtartiną 

menį, jį apklausinėtų: kas, 
kur ii kokiais reikalais jis 
atsiradęs ir slampinėja?

Policijos komandėris paša

j , . -v- . . . ~ sprendimu, nors jis buvo savo zuojanciu narių sveikų patari-Jusdavo mesimas, tai pries pa- . x . T ’ \ ,* . , , ... vietoje. Kilo aštri polemika. Jei mu, ar nuomonių. Is referendu-Fstovios Įnešimų komisijos jku- ' .* x. . ., „ * „ x i " . . - .. . ,■ ne partinis jkarstis, salti protą. ;mo daugiausia partines naudus
viniai būtų lengvai priėję išva-BD nH4TTTtAO irimą, Astramsko žodžiais, jie

UK V 11; 1 AURAS ;būdavo gedami ten pat, ant 
GYDYTOJAS IR ^HlRURGAS i greitųjų .sudarytoms komisi

L 11 rk. 21.pculdl l£ iclcl clluil-1
mo netobulumus ištaisyti. Dar| Pinmninkas Juozas Skeivy 

' ba atliko veik vienas pats Balu-’ Prašė j° P^ynio, kao poli- 
---- ---- 1-u‘---- —*— as

iš
<5a

EUDEIKIS
I AUV UOJLft po. A 1ACXUUVU

tikėjosi socialistai. SLA Istori-I 
t1 dos, kurią 1909 m. Seimo pre-'joj skelbiama viėnas jų agitaci-. kė, kati jis turįs specialius 

Bendra praktika, sper, MOTERĄ HgceJ ^oms^kuri^^^^iūdaVosi kūo z^e^u išrinktai Pranas živat- nis lapelis-(rodos, iš 1910), ku-į blankus apklausinėjimui ii 
Ofisas 2652 WEST 5?th SiRG'ET 1 13°

n-iĄ j T«f. PR 8-1223 
OFISO VAL:' pirm- antrad., trečia d.

D AIMID
SEMAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJMO ĮSTAIGA

GAIDAS
.v. ' - . • .e kauskas harianiš dėste: ”greičiausia perleisti; vienus -pru , , ic: . . t

imti, kftūš Atmesti, be jokio gi-’... • “Pennsylvaniįos su t eik ta s . < ■ . ^« JTAJ. Ul.» OXlULUU.f • U4. tA.iąu. 1 , ' - ’ * ~ - *- Y
ir penktu 2-4 ir* 6-8 vai vak. SUtodic- i ^esn^° ^p^vsrsh’mo ’ar ' apkalbėk ėarteris vjsuotįno baisavįmo.ne- 
ržais 2-4, rak popiet 'ir ląiįnJjimo”. \ ‘žino, j Tai .tiesa. Bęt, nors.čarie-

pagal.susitarimą. j Pirinieji tm I^erencHmWi ryję pasakyta, kajij Centrp^ A^l-
~ t pavesti J daigai TP^ėglatides dybą renka Sejmas, taa neręišr

. i namas, drgžno TetySčs nthau- kja^kad. jivnegaiiį būti, jęęferen- 
oRrHOPEDAs.PROTF^<^A<ęrj^nimas;^jir -hfr durnu „ išrenkami/.,(iajinįe.. Ją . .. . .

' priešai. ' i^nav^is^^ išrnik^a^ iia- ęipkti.rtaiĘ.. jncrirn^£|yisuoti.n.u' faLS .
.gfi ^težaLSpecret; pagalba ik? . r— 1 " v H x V7. e . i zagareiviais, ;is principo griežtai2^ (Arch:Support5irXft 1. To-

YaL: &-4įir "SS-ėJajrffė^diire tik o-®žMĮmb ^Centro VaMyba.negalvbūti?
įpria -SĄ’ refeeidiSS . ... ........ ..  ...)« P^tenpll

„ , T>tof.; PRcipect

riame sakyta: “Artėja SLA Sei-J kad tai yra legalu, pagal Isla
mas ir Centro Valdybds rinki-j ty-nTits. ’Surašyti ir apklusinėti 
mai. 1X4 kandidatų vyksta kar-t blankai, bus laikomi policijos 
šia agitacija. 'Susivienijime da-! rekorduose, ir jei pasitaikytu 
bar 7-8 tūfet&nčiai ’žmonių, to-j ir kitą kartą bet kam padaryti 
dėl čia dirva ‘platinti apšvietos j apklausinėjimą,- tai policija 
ir socializmo ^propaganda. Bet» pasižiūrės savo rekorduose^ m 

kartais tas asmuo nepapuolė 
antrą ir trečią kartą į policijos 
‘’pinkles” ir su tokiu jau bus 
elgiamasi daug griežčiau. ■

p-7?T~7]r2r 47 • ’ Ponas J.>Bacevičius kreipė*-
-dabai-imU^ 1 P‘ Komandėlių ir ^sak^kad 

ko':'komisijąi ap^ari<ytn.ipaj&irei- ferendumo., atšaukimas išpure-j7^?‘ Dairai grįždami iš mitingu, Vv
rškusife negerumus? Sekančiam no dirvą plačiai ir karštai pole-s^la,1S US‘ e . a? oni^ ; ^’įlai vakare, turi barinės, kad ne 
SeirtiupM-909^ Worcester, 'įnikai:.;Sakoc, fPer šešetą-unėne-į ° \ . eime, prasa insime.p^^ užpulti, ir kad dubtų tam
Mass. Susirienijhno ^dvokktas šių Susivienijimo, organs :bu4 ° p° referendumu įsrm esimej vakartli apsaugą . begrįžtan ’

1 Jonas S^Lopatlo ir ?Ff P, BradJ vo įprikimštas raštais už ir prieš * ’ ac’au^ ’;l • Į Lems namo. Viršininkas atsa
chubs raportavo, kad .PennsvHreferend.ųmą, tartum , kitų or-j; ^eSI]e -1 — ‘ ^ė lik duokite žinoti ir viaada

įvaruos Valstija,kuri 1889 m. su- ganizacijos ■reikalu nebuvo”j^ų VaI lsto^a/o-rbus parūpinta apsauga. Ir taip 
teikė Susivienijimui čarterį vei- Vėliau narvs B.K. (spėjama, R.^a eile to1^ agitacinių nuošmdžiai naujasis policija 
kti, įstatvmiškai tfk lofcias ten- K. Balutis), Tėvynėje, 1910 mJlapelų’. .kunOs. r*smej0 ir sklel"; v-kas, lietuvių pasveikintas 

1 ' de lva}nos . ’saw aukštuose pareigose, pa-
Jubiliejiniame 1910 Seime bekojo už atsilankymą ir sa- 

Chicagoj už referendumą pasi- tokie delegatai jam la-
sakė 61, prieš-tik 7. lokiu bū- patinka, tr kad kooperuo- 
du naujoje Susivienijimo kon-' 
stitucijoje, kuri įsigaliojo 1911 
m. sausio, 1, buvo įrašyta: “Pil
domoji taryba renkama visuo
tiniu balsavimu prieš metinį 
Seimą, ir ją metinis Seimas, 
kaip aukščiausia įstaiga, užtvir
tina, ar atmeta”.

pavesti ' dalbai ?(Priėgla*ndes dybą renka Seimas, tas.- ueręiš-
eren- tuo negalėsime užsiimti, kol or-

OiTl fi9V

! nepritarė, Seimas, visgi? Isrin-i-' i zYslraindkas; pasakojai kicLre- o
PERKRAUSTYMAI ' ;’

MOVING
Laidiniai — Bilna apartudi 

’■ ŽEMAKAiNA
R. i Ė RENAS |
Tai. WA 5-W63 į

MOVING
Apdriurtas ptrhwvttymis . 

U įvairię -althmw.
ANTANAS VILIMAS

Tai 376-TB82 i rfea W5995
Peach Time Is Here

TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440 - - ■ /

NIODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS,

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street
f 1410 So. 50th Ave^ Cicero 

r Telef. 476-2345

RADIJO itlMOS VALANDOS
Vlsoi progrimor £ WOPA,

W ETL A. M.

LietovĮv kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir ^ekmadtoniais nun &30 iki 9:30 
vai. ryto. 1

Vodofa Aldona Daukui
ĮalaL HEmloek ttm 

7159 So. MAPLEWOOT. AVE 
CHICAGO, 'flu '6062$

Nflžiausks kcfflv
pa> vlratatoh La: 
betari feltateka

677-S4SS

145 North Wahoah Aaiaai

263-562?

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra- 
iome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites n.rrvolrAmai

FRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKš’fĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

siųs visokiuose reikaluose.
Pasikalbėjimas užsitęsė apie 

puse valandos, kas reiškia po 
Jicijos atžvilgiu gana ilgokai 
nes jie turi kas minutę viso 
kių problemų.

Juozas Skeivys

’ NARIAI: $ \ AMBULANCI

PATABXAV' 
MAS DIENA 

IR NAKTL 
*■ 

TURIME 
KOPLYČIA* 

VISOSE MIESTt 
DALYSE

CklcagfM
Littrriv

LrWotnviu

Mzeictorią

Asociacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

307 So. LlTUANlCA AVENUE. Pkone: YArii 7-44*1

BUTKUS - VASAITIS
144$ Se. 50tn Avė,, Cicero, QL Phone: OLympie Z-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-3571

Fresh peaches and pudding wre an irresistible combination 
when it comes to wmmer desserts. Almond Custard Cream is 
deliciously different and a fitting welcome to the peach season. 
It’s made with vanilla flavor Jefio-O pudding and ^yie filling — 
the cooked version — enriched with egg yolks and discreetly 
flavored with almond extract. Topped with prepared Dream 
Whip whipped topping »d succulent slices of fresh peaches, 
H’s a dessert to MWr on a sultry day.

Almond Custard Cream
padHge74-serving sixe)

vanilla Pmtot pudding 
and pie filling 

copstB&k

1/4 teaspoon ilmond 
extract

2 egg whites, stiffly 
beaten

Sweetened sliced fresh 
peaches

In today’s “do-it-yourself* world, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, U taming increasingly to 
“tamincs "—or architectural spindles as they're known tn the 
trade—to provide innovative and taaglnattva torches to ths 
home.

Architectural spindle?—yes, 
they're the same products 
which used to be known as 
balustrades in staircases—-nev
arė available in a variety of 
sizes and styles. But the sky’s 
the limit when it comes to 
the decorative uses to which 
they're now being put.

GEORGE F. RUDMINAS
«S1? So. LITUANICA AVK Tri.: YArii 7-1 IAS-1 IN

Z 
( 2
* Ombtor ptiddfrtfcmix and ifa Yup ofChe mfik m smicepva; 
blend in yolh»- Add remaining milk. Cook and rtir over 
median) heat entfl flrirture comes to a fuU boil. Remove from 
beat. Add extract; Chrtfold in beaten egg whites. Cool, stirring 
pccamonaRy. Spocm into Individual dessert glasses; top with 
peadiea wwd fWtrtA wNh prepared whipped topping, if desired 
Make* 3-1/3 cups or 6 aerrings.

and *do-it-yourself era’ And 
the spindles a vcrratile, styTtah 
ind inrxpeniivf way to &d< 
character to a hflmc or offk*. 
indoors or oct,

Rplndles *re being TX*d a* 
candle holders or lamp braes, 
as room dividers. acreena and

mounted on wsl> and doers 
as decorative elementą, naed 
as plant bolder* or rrfDa’ 
element*.

K. A. Nord Otx. Jarett, 
Wash, the world’s largest 
.mannfacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator Items in nine different 
styles. three different thick- 
nesses and in heighto from Tfc 
Inches to eight feet

The spindles are made of 
selected western woods, fc^nad 
on hopper-fed lathe*. tsAted 
to *. smooth finish then shrink 
wrapped In dear, protfcthw 
plratto. A hrasbnre 'an spindle

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWIO)

2424 WEST 69th STRKET RXpvbBc 7-LflLl
2314 WEST 23rd PLAUS Vilkink 7-4S7I

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, pilot Hilla, UL »74-441f

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTKD STREET Phom: TArėa 7-1H1

CHICAGO t. HX Saturday. October 28. 1978



Joniškiečiu klubas
Joniškiečių Labdarybės ir Kul- 

tūros klubo susirinkimas įvyko 
šių metų spalio 10 d. šaulių na
muose. Susirinkimą atidarė pir
mininkė Julia Sačauskas ir i ra. 
nešė, kad mirė 
trys nariai- Julia 
tanas St tik as ir A: 
taitienė. Narai

per atostogas 
Daujotas, An
toinette Aukš- 
pagerbė juos

atsistojimu ir minutės tyla. Klu
bas pareiškė gilią užuojautą jų 
še’moms.

Nu t. rašt. A. Kulys perskaitė 
nutarimus ir kitus surašinėji
mus.

Viena nauja narė Mary Bruch 
prisirašė i klubą ir vienbalsiai 
priimta.

Komisija pranešė, kad galima 
važiuoti į Hines Hospital ir su
teikti dovanas ligonėms. Klu
bas paaukojo $250 dėl ligonių.

Buvo proga pasveikinti An
toinette Kalys ir Nellie Skinulis 
su gimtadieniu. Joms buvo su- 
dainuc'ta “Happy Birthday“.

Po susriinkimo buvo skanūs 
užkandžiai su kavute, ir malo
nus pokalbis.

Sekantis susirinkimas bus 
š. m. gruodžio 5 d. A. Kalys

TRUMPAI

— Ponia Mary Zalga iš Ook 
Lawn, Ill., žiemos metui išvyko 
j Jacksonville, Fla. Sofija Ali
šauskas iš North Riverside ap
sigyveno Mt. Prospect, Ill. Jo
nas P. Kran-Kranauskas iš Fre- 
esoil, Mieh., išvyko žiemos me
tui i St. Petersburg, Fla.

■ J. Litvinas iš Brigh- ’•
:on Paiko kiekviena proga pa- 

mia Naujienų leidimą. Dėkui 
už S10 auką, atsiųstą su laimė- 
•imu šaknelėmis.

- Jonas M o kuras, Rockford, 
Ill. atsiskaitydamas už laimėji 
mų biLetėlius. savo nuoširdžius 
švj ikinimus ir gerus linkėjimus 
atlydėjo $5 auka. Dėkui.

— A. Varnelis. Dowagiac, 
Mich, kartu su laimėjimų 
relėmis atsiuntė dešimkę, 
kui.

Ro- 
žie

mos metui į Floridą, sustos Či
kagoje ir dalyvaus Naujienų ban 
kete.

— Albinas Ručinskas iš 
tester. Mich., vykdamas

— Alena Devenienė iš Santa 
Monica, Cal., yra atvykusi Či
kagon, dalyvavo Amerikos Lie 
tuvių Tarybos konferencijoje. 
Ji kartu su dukra Dalia Bobelie 
ne dalyvaus Naujienų bankete.

— Jozefina Krisčiūnienė iš 
Beverly Shores, Ind. buvo susir 
gusi ir gydėsi ligoninėje. Dabar 
jau yra tiek pasveikusi, kad su 
savo artimaisiais dalyvaus Nau 
jienų bankete. Taip pat daly
vaus Julija Sačauskienė, Jozefi 
na Mileriūtė, Walter Rasčiaus. 
kas, Teodora Kuzienė, Mykolas 
Prannevičius.

šak-

— Jūratė ir inž. Edmundas 
Jašiūnai su savo artimaisiais 
dalyvaus Naujienų bankete ir 
rezervavo 10 asmenų stalą. Dė
kui jiems ir jų artimiesiems už 
dalyvarimą ir 
rezervaciją

— Ąžuolas 
orkestras gros
te šį sekmadienį, spalio 29 d.,

ankstyvą vietų

Stelmokas ir jo 
Naujienų banke

NauJIenų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skaT 
lyto jus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnu pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuviu dienraštį, 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandis^ ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ?r jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų reį 
kalų renesanso. 1 *

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI y- -
skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, 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.

Musu 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. PtS-7

VI5RS ir visus kviečiame 1 didžiąją talkiu

Prenumeratos pratesimo, užsakymu, be! galimų skaitytojų relini 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 6060$

•' 13 anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede _______  doL
f*- - —____m--------  T"..- ■ - ■ - -.------•—

Pavardė ir vardas _________________ .___________________

Adresas

• Ufeakaw Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol.

Pavardė ir vardas__________________ —

kuris

Adresas
"T

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

* ~—■■ ■■

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus - doL

Pavardė Ir vardai_________________________________ __ ________

Adressi _________________________ ____________________________________- ' —------------ ------  - .
• Platinimo vajaus proga, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa
žinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardai

Adresas

Pa mrdė Ir vardai

KAll SL'fAKOMi
lES'i AM FINTAI

i ui* reikalu daug
padėti (eifUUlliko Er&uu Auto 
* uoAlu, teiaeju M£hC3*e eih 
jerziureta *^ti<iuvne“ kleista

egaU&kvnjla fur^jmu 
su turniomU gauna 

SUa ‘Naujienų ttOmiuistiacijuj 
Knygos Kama Su icgallAko 
kus lonitoiub

nu 8JU5U: ’Naujienos".
Halsied ..L, Ghictigr UJ

urde-
1739 b 

6U608.

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
Oct ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMO K ĖJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’denU.
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774?

Martinique restorane. Dar yra tas, 17 No. State St. kambarys 
keletas daisvų stalų, kuriuos ’ 1717. 
kviečiama šiandien rezervuoti 
grupėmis arba pavieniai Nau
jienų administracija^ 
421-6100.

telefonas

ir Ignui
ruošiant

— Dėkui Teodorai 
Serapinams už talką 
banketą tap pat už 10 asmenų 
stalo rezervaciją.

— Ema Petraitienė iš Willow 
Springs apylinkės, Nauienų ben 
drovės direktorė, padės priimti 
banketo svečius šį sekmadienį 
Martininąue restorane.

i

— Juozas Jurkus iš Rocheste 
rio, New Yorko valstijoje po 
ilgesnės pertraukos vėl tapo 
Naujienų skaitytoju užsisakyda 
mas jas vieneriems metams. Ma 
Įonu jį vėl matyti skaitytojų są 
rašuose.

— Ponia Mary Sanvaitis iš 
Marquette Parko perėmė a. a. 
Delos Kumžos prenumerata. 
Reikia tikėtis, kad jai Naujie
nos patiks. Malonu ją turėti 
skaitytojų gretose, kurios, kaip 
ir šiuo atveju, neretėja.

— Ieškom1: Rudolfas ir Gu 
stavas Kureikiaį Karolio, les 
ko puseserė Marija Pajšaus- 
kienė, Monomaitytė, Rudolfo, 
gimusi 1921 m., Jurbarko, val
sčiuje, Dainių kaime. Dabar 
gyvena Jurbarke, t r. P. Cvirkos 
gatvėje Nr. 3. *(Pr.)'ą ųi : .; *

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigu 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

ASTRALOGUA ARBA KOR
TŲ SKAITYMAS LIETUVIŠ
KAI kiekvieną šeštadienį nuo 11 
ryto iki 5 vai. popiet. Apoint- 
mentų nereikia. Elinora Jakš-

8392.
Tel. 782-3777 arba 925- 

(Pr.).

JAV LB Cicero 
apylinkės Balius

m. lapkričio mėn. H d. 7

— Amerikos lakūnai 
fornijoje ,neto}i Twenty 
Paims kaimelio numetė 
gas bombas, 500 svarų 
bos iškrito visai netoli nomų,
bet nepalietė nei vieno namo, 
kaip lakūnams buvo įsakyta.

Kali- 
Nine 
galir 
botrr

Š.
vai. vakaro JAV LB (R) Cice
ro Apylinkės Valdyba rengia 
RUDENS BALIŲ šv. Antano 
parapijos salėje, 1500 So. 49 Ct., 
Cicero’. Bus koncertinė dalis, 
laimės šulinys ir skani vakarie
nė. šokiams gros K. Venckaus 
orkestras. Įėjimas suaugusiems 
10 dolerių moksleiviams 5 dol. Į 
Bilietai gaunami pas St. Pran-j 
skevičių 1516 So. 51 Ct., Cice
ro. Telef. 656-2550.

Valdyba.
SUNNY HILLS, FLORIDĄ, 

aplankysime lapkričio 4,5 ir 6 d
Infromacijas suteiks:

Vyt Beleckas, Sunny Hills 
904-773-3333

J. Zubavičiūs, New Jersey 
' " 201-381-3198
D. Bulaitis, Detroit 

. / 313-549-6878 . 
- ■ ■ ■ .. . : . : -■ 

J. Mikonis, Cleveland 
216-631-2190

! Kiėla, .Chicago < ,j jjj-;
312-737-1717

(Pr.)

*

Atsiminimo! Skirsneliai 
atspausdinti 

r '
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 užsisakyk 
paštu.

Knygos kaina — 1
Autoriaus adresas

7114 S. CampbeD Avė.

— JAV ir Sovietų Sąjunga 
nutarė pasitarti apie ginklų 
pardavinėjimą Pietų Ameri
kos valstybėms.

NAMAS — SVAJONĖ: 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 Public

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

ENERGY 
WISE

Change the oil arid 
filtersevery 3,000 to 
6J0OQmifes to avoid 
wasting gasoline. _

Don’t be a Bom Loser!

4612 S.~ Paulina St
(Town ot Lakey

Dažo namui ii layko /v Ii vldav^ 
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

M. L. S.
Gausus namu pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda—INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

2 NAUJI LIUKSUS
DVIEJŲ BŪTŲ DABAR STATOMI 

5009 ir 5013 W. GUNNISON
PARDUODA STATYBININKAS

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI
Sekmadienį, spalio 29 d. 1-4 vai.

. 5416 W. LELAND

'4 -ar 5 miegamų mūrine rezidenci
ja su salionu, valgomuoju 2% vonios, 
uždaru porčium, didele 26x28 pėdų 
virtuve, ■ įrengtu šeimos kambariu, 
ant didelio 48x125’ sklypo. Turi par
duoti dabar už sumažintą kainą Tuš
čias, tuoj galima užimtL^Prie pat na
mo yra parduodamas tuščias sklypas. 
Parduoda savininkas- - - • -

ATDARAS, APŽIŪRĖJIMUI
sekmadienį, spalio 29 d. 1-4 vai.

4542 No MOBILE
6 su puse kambarių dekoratyvių 

r plytų puošni Ranch stiliaus reziden- 
I cija su 2Vi vonios. įmontuotomis 
Į krosnimis ir šaldytuvu. Parduoda 
J statybininkas.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

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
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

NAUJAS 6 kamb. namas i vakarus, 
kur grynas oras ir arti Čikaga. Pigus, 
$53,500.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534
s

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto Icldfrrą, 
Dirbu ir užmiesčiuose wrntt, tė
ra rituotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avw 

TeL 927-3559

41-W M. AMŽIAUS YATRUOTOJĄ1 
Tlkfrf m pwn—awt - »trtwnobiH« 

Liability ^pamMnkaM
Krriptb 

A. UAŪ Ž4M5 M. ASHLAND AWa f 
it / afir? i

ted

ir kitus kraštus 
P. NEDZINSKAS, 4065 Archter-Av. 
Chicago, III. 6063Z T.L YA 7-5910

5 doleriai.
z

RENTING IN GENERAL 
N u e m o s

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

Išnuomojamas kambarys su virtu
vės privilegija dirbančiam ar pen
s’ ninkui Gage Parko apylinkėje.

Tel. 434-6977.

HELP WANTED — MALI 
Darbininku Reikia

DELIVERY MAN WANTED

Pay day every day. Immediate open
ing. Flexible hours. Be your own 
boss. Our people make $100 plus per 
day. Elk Grove area.

Cal! 364-1340

SET-UP MAN TRAINEE

Must have mechanical background or 
machinery experience. Must speak, 
read English. Excellent benefits 
eluding dentaL

AMERICAN GASKET
& RUBBER CO. 

9509 Winona
Schiller Park, IIL

Apply in person or call:
678-3550

in-

M. I I M K U I 7
Notary Public

INCOME TAX SERVXJi TT 
4159 S. Maptowood. TeL 254-700 
Taip pat daromi verttoaL jįffikdą 
iškvietimai, pildomi piltetywy 

žymai ir kitokį blankai.

31IJ Frank Zapolli 
Q0I14 W.Wft

GA 4-1654

run MUM

tMfVUUK

best things in life

State fa^rr. Life Insurance Co-npąny

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

MARU A NOREIKIEN*
BHS Weft Ittk St, Chioco, m W52» • Tri. WA M7TT 

DMella rinkimai teret rOfiet tvalriv prakfę.
MAISTAS Ii ĮUROPOf SAMĄSLIŲ.

PART TIME HELP
for loop office.

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

CALL 939-2610

MACHINE OPERATOR TRAINEE ‘

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, IIL 1

Apply in person or call: - 678-3550

ADVOKATAS 

CHARLES P. KAL & Associates 
2649 West 63rd Street, 

Tel. 776-5162
Trečiadieniais is anksto susita

rus. šeštadieniais iki 12 v.
Vakarais tel. 373-5047.

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metų, patarnaudama klientams.

1

Reikaslinga
PAVYZDŽIŲ GAMINTOJA

Patyrusi gaminti pavyzdines suk 
eles Chicagos miesto centre madų 
salionui. Geras atlyginimas, maloni 
aplinka ir darbo sąlygos, susikalbėti 
angliškai. Teirautis angliškai.

467-9140

PUNCH PRESS OPERATOR 
TRAINEE

To be trained on our small punch 
presses. Must speak, read English. 
Excellent benefits including dentaL1

AMERICAN GASKET 
& RUBBER CO.

9509 Winona, Schiller, Park, HL 
Apply in person or call: - 678-3550

k

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAKQUrrn GIFT PARCELS ItRVICE 
J3I1 W. 4PH» W, CklcM., IIL SM29. — T< WA S-TTtr 

*333 S«u Stw ChlcM>, HL «MM. — T< M44MS

vak.

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZ10NYTE,

PROGRAMOS VEDĖJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vaL 
Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.
2646 W. 71 it Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

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

Call 664-2786

i MECHANIC

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

Call For an appointment
869-0076

4

repairs ON ”2Mf.snJ<.FLATS
AND APT. BLDGS I

ROOFING • SIDING • j
SPOUTS • c E M E N T WORK 
OF ALL KINDS • PO«CH« ' , 
KITCHENS • REC. ROOMS • t &™ers painting • inter
ior A EXTERIOR WORK.

FREE ESTIMATES 
BY OWNER NO SALESMAN

CALL ANYTIME
b 878-5682 or 7694514

DENTURE WEARERS

STORE MANAGER

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

Immediate opening.
Call 524-0310

SAM'S SUPERMARKET
OAK PARK

FIGHT HEART DISEASE A major 
advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE

one application holds
comfortably up to 4 days

- naujienos, CHICAGO «, iu, Saturday, October 28, 197»




