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“KOMUNISTAS” PUOLA LIETUVOS R.K. BAŽNYČIOS VEIKLA
“Lietuvos katalikų bažnyčia... 

ieško vis efektyvesnių priemo
nių bei metodų prisiderinti prie 
pasikeitusių socialinių sąlygų 
stiprinti savo įtaką tikinčiųjų 
žmonių masei”, rašo filosofijos 
mokslų kandidatas S. Kraujelis 
Komunisto (1979, Nr. 4) žurna
le. “Religinės organizacijos vis 
didesni dėmesį pradėjo skirti 
mažoms arba visai su religija 
nesusijusioms, bet tavrybinėje 
visuomenėje labai aktualioms 
problemoms, kaip. socialinės 
pažangos, taikos’: išsaugojimo, 
dorovinio tobulėjimo, liaudies 
kultūros, nacionalinių santykių 
ir kt. ... Teologai, kulto tarnai 
stengiasi pavaizduoti katalikų 
religiją ir bažnyčią kaip lemia
mą lietuvių nacionalinės kultū
ros, tautinių tradicijų, aukštos 
dorovės saugotoją ir puoselėtoją 
ir tokiu būdu susieti religines 
pažiūras su pažangiais visuome
niniais idealais”.
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. “Si dvasininkų veikla”, pabrė- 
žiaKraujelis, “beveik visuomet 

. ;-įgauna < ryškų nacionalistinį ir

Hille-!žvilgsnis bus nukreiptas į 
rio ir Stalino laikmetį tarp 1940 
ir 1953 metų.

Šiam “kruvinam dešimtine-' 
čiui” gvildenti sudarytas ypa-, 
tingas komitetas, kuriam vado- ■ 
vauja Oklahomos universiteto 
profesorius. Vytautas Vardys. 
Komitetas užsimojęs išleisti 
knygą apie “kruvinąjį dešimt
metį” įvairiomis kalbomis. Da
bartinis draugijos pirmininkas 
dr. Ivar Vask pabrėžė, kad bal
tų profesoriai ir rašytojai netu
rėtų vengti nesenos istorijos te
mų ir galėtų demonstruoti, jog 
tais tragiškaisiais metais Pakai
tyje nukentėjo ne tik žydai.

. I (Elta)- .

— Prezidentas Valery Giscard 
D’Estaing pasirašė kelis įstaty
mus, duodančius platesnes tei
ses Prancūzijos piliečiams.
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Uraganai atnešė daug vandens į Texas, Alabama, Florida ir Mississippi valstijas, bet lietus 
Kansas valst.’nepasiekė. Paveiksle matom ūkininką, besiskundžiantį sausra ir menku derliumi.PETRAS GRIŠKEVIČIUS “IZVESTIJOSE”GVILDENA “NACIONALIZMĄ”
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NUŠAUTI KETURI ĮTAKINGIVALDŽIOS PAREIGŪNAI
SEKMADIENIO NAKTĮ VYRIAUSYBĖS RŪMUOSE 

ĮVYKO KRUVINAS SUSIŠAUDYMAS

antitarybinį pobūdį. Lietuvos 
katalikų bažnyčios dvasinin
kams šioje srityje aktyviai tal- 

. kininkauja - lietuvių emigracijos 
buržuaziniu- nacionalistu ir kle
rikalų grupuotės. Po religijos 
skraiste jos plačiai varo anti- 

• komunistinių jėgų -vairuojamą 
antitarybinę propagandą, 'Steng
damiesi iš vidaus pakirsti Tary
bų Lietuvos darbo.žmonių pasi- 
tikėjimą, TSKP politika, ypač 
nacionaliniu sąrįtykių sferoje, ir 
tuo pačių. apsunkinti lietuvių 
tautoą žengimą kartu su daugia
nacionaline tarybine liaudimi į 
komunizmą”.

S. Kraujeliui ypač nepatinka 
Vatikano radijas, kuris “teikia 
paslaugas lietuvių emigrantinei 
reakcijai vykdant šį nešvarų 
imperializmo strategų darbą 
prieš tarybinę liaudį... šmeiž- 
damas ir iškraipydamas Tarybų 

^„.Lietuvos... tikrovę, siekia su
kelti tikinčiųjų nepasitenkinimą 
tarybine santvarka ir religiniu 
pagrindu sukelti prieš ją politi
nę opoziciją”.
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AABS KONFERENCIJA 

NAGRINĖS “KRUVINĄJĮ 
DEŠIMTMETĮ”

Baltų Studijoms Puoselėti 
Draugija (Association for the 
Advancement of Baltic Studies) 
jau‘ ‘ruošiasi savo septintąją! 
konferencijai, kuri įvyks atei
nančių metų birželio mėnesį 
Georgetown universitete. Wash
ingtone. šios k o n f erencijos

BUVĘS PREZIDENTAS FORDAS. TVIRTINA. KAD;JIS: 
. ...GAUTŲ DAUGIAU BALSŲ NEGU CARTERIS. .

WASHINGTON' D.C. — Se- zidento pareigoms, 
natorius. Edward Kennedy, Tąik- 
raštininkų prispaustas prie sie
nos, 'pareiškė,' kad' jis niekad 
nesakęs .apie- galimą laimėjimą 
artėjančiuose rinkimuose. Spau
da ir radijas škėlbia įvairias .ži
nias apie jo padarytus pareiški
mus, bet jis C tokių pareiškimų 
nėra padaręs. Jis net nežinąs, 
kas tokius pareiškimus galėtų 
sugalvoti. Galimas daiktas, kad 
juos paruošia prezidento Carte- 
rio priešai. •

' , APTARĘS KLAUSIMĄ' 
SU ŠEIMA

Sen. Kennedy pareiškęs, kad 
jis paskutinę savaitę praleidęs 
namie, kartu su savo šeimos 
nariais.. Jis su jais tarėsi, kas 
reikėtų daryti, jeigu-jam pasi
taikytų proga kandidatuoti pre- byrės.

• "''Savo rūpesčiais ;dėl “naciona- 
Ui-zmo” Lietuvoje LKP CK pir-
masis sekretorius • Petras Griš
kevičius pasidalijo su Maskvos 
Izvėstijų (liepos >13 d.) skaityto-

Jis . pirmon 
eilėn -reikalą norėjęs išsiaiškinti i 
su šeimos nariais'. Iki'šio meto. . , .v . , , . ... ; , . ' s. j-'; <■ . .’ jais. Jis' pabrėžė, kad "vienasjis pats sprendimo dar nėpada- •’ r
ręs ir nesirengia to daryti, kol ' 
neturės daugiau duomenų..

G. FORDAS TIKISI- 
LAIMĖTI >

TULSA, Oklahoma.— Gerald 
Fordr buvęs JAV prezidentas, 
pareiškė įsitikinimą, kad krašte 
jis galėtų .surinkti daugiau bal
sų, negu jų. surinks, prezidentas 
Carteris. Buvęs-prezidentas ne
norįs mestis rinkiminėn kampa- 
nijon dabar, kai respublikonų 
tarpe yra tiek daug kandidatų, 
prezidento pareigoms. Jis mesis 
kovon tiktai tada,, kai didokas 
kandidatu skaičius gerokai nu-

svarbiausių” Lietuvos komunis- 
: i tų uždavinių yra auklėti jauną

ją kartą, “proletarinio interna
cionalizmo, tarybinio patriotiz
mo dvasioje; ■ skiepyti • jai nesi- 
ta’kstyma su vt«okiomis nacio- 
nal zmo ir šovinizmo, nacionali
nio ribotumo ’ir -išpuikimo ap
raiškomis”.
' > Lietuvos komunistai padary
sią viską, kad apginkluotų “sa
vo įpėdinius žiniomis ir įsitiki
nimais. kurie padės jiems at
remti imperialistinės propagan
dos mėginimus klastoti istoriją, 
skleisti buržuazinio nacionaliz
mo nuodus".

Lietuvos kultūra esanti ugdo
ma “glaudžioje sandraugoje su 
didžiosios rusų tautos ir kitų 
broliškų respublikų tautų kul
tūra”. (Stalino pagimdytas ter
minas “i 
dažniau 
munistų 
niuose.)

Pasak
nius faktuš apie Lietuvos liau
dies “tarybinį patriotizmą” vi
saip "mėgina “iškraipyti mūsų

didžioji rusų tauta” vis 
pasigirsta Lietuvos ko- 

i kalbose ir straips-

Griškevičiaus, “istori-

liaudies prieš-’ užjūryje prie
globstį -rad lietuviškieji- hųr

KALENDORfiLIS

Rugsėjo 18: Ričardą, Juoza
pas Kup., Aura, Mangailė,, Alė, 
Mingaile. ..... , >

Saulė teka 6:32, leidžiasi 7:10.
i -Oras truputį šiltesniu

Edward Kennedy

PREZIDENTAS CARTERIS 
TIKISI LAIMĖTI

WASHINGTON. D.C. — Pre- 
' - ridentas Carteris pareiškė, kad 
Įšif’ki šio meto jis dar nemato nė 
’' 'vieno kandidato, kuris galėtų 
-- surinkti-daugiau balsų, negnjis 

' ipats. Prezidentas nekreipia 
'daug dėmesio į radijo ir televi
zijos pranešimus. Jis susitinka 
su paprastais žmonėmis ir ban
do juos įtikinti, kad artėjančių 
rinkimų metu jis gautų daugiau
sia balsų. Jis turi patikimų sta-

Senatorius Edward Kennedy pareiškė, kad'jis praleido, ištisą tistikos duomenų, kurie sako,
savaitę namie ir dar neųųtsarė;—• kandidatuos -prezidento pa-: • 

reigoms, ar.ųe, ;Jis nęskakiyBTdemokratų partijos.
kad prezidentas surinks daugiau 
balsuimėgu kiti kandidatai..z

žuaziniai nacionalistai”. ^Ųpat- 
! riotizmą įrodęs lietu• ą,liaudies 
į įnašas kovoje r'i-s "hitlerinius 
! grobikus". Lietuvos teritorijoje 
; veikę 94 partizanų būriai, “su- 
I v’eniję daugeli tūkstančių žmo- 
j niu”. Partizanai nuvertę nuo 
bėęių beveik 600 geležinkelių 
ešelonų, sugriovę 110 tiltų, su- 
truškinę 18 vokiečių įgulų, su- 
na:kinę daugiau kaip 14 tūks
tančių “priešo kareivių, kari
ninkų ir jų pakalikų". Jiems 
“puikiai” įvykdžius savo “už
duotį”. liepos 13 d. Gedimino 
bokšte, “kiekvienam lietuviui 
šventoje vietoje”, vėl “buvo iš
kelta raudona vėliava”.

“GYVAČIŲ LIZDAS” — NAU
JAS FILMAS APIE LIE

TUVIŲ PARTIZANUS

Po ilgos pertraukos Lietuvos 
kino studija vėl gamina filmą, 
kuriame herojiški “tarybiniai 
patriotai" susidoroja su lietu
vių part zanu karikatūromis. 
Tai “Gyvič ų lizdo'", kuriam 
skriptą sulipdė J. Požėra, i Oma
no “balnos” autorius, tipiškas 
stalinistinio metaliteto rašeiva. 
“Gyvačių lizdas” filme reiškia 
“banditų urvą”, t. y. partizanų 
bunkerį.

Partizaninės tematikos filmai 
buvo gausiai gaminami prieš tu
ziną metų. Kaip rašo Literatūra 
ir Menas (1979.VIII.4), “atrodė, 
jog po V. Žalakevičiaus “Niekas 
nenorėjo mirti”, R. Vabalo 
“Laiptų į Dangų”,' M. Giedrio 
“Vyrų vasaros” pokario tematr 
ka ilgafn laiku! bus išsemta, 
juo labiau, kad ir rašytojai kaž
kaip staiga liovėsi domėtis anais 
laikais". Požėros “Gyvačių liz
das” derinasi su dabartine 
Maskvos politine linija.

“Gvvačiu lizdas” filmuojamas 
Alytaus rajono Dzirmiškių giri
ninkijoje. Režisuoja Algis Kuo
delis. V F(Elta) '-

KABULAS, Afganistanas. — 
Radijas praneša, kad vyriausy
bės rūmuose Įvyko kruvina ko
va tarp vyriausybės narių. Pra
eitą savaitę buvo priverstas atsi
statydinti premjeras Nur Tara- 
ki. Jis buvo pakeltas Afganis
tano prezidento pareigoms, o 
premjeru paskirtas buvęs mo
kytojas Hafizollah Amin.

Naujas premjeras .. pareiškė, 
kad tarpusavio "kovos baigtos. 
Jis pakvietė i sostinę Afganis
tano karo vadus, pabėgusius iš 
sostinės. Soštinėn sugrįžusieji 
kariai pradėjo nerimauti, kai 
patyrė apie sostinėje padarytas 
pakaitas. Kariai reikalavo trauk
ti atsakomvbėn visus buvusios v 
valdžios žmones, kurie bendra
darbiavo su rusų patarėjais ir 
suėmė daug žmonių.

Prezidentas Taraki, gana ilgai 
aiškinosi;; ,apįe buvusią padėti, 
o vėĮįau įteikė atsistatydinimo 
pareiškimą: ^Jisūsakė. kad svei
kata neleidžia jam eiti prezi
dento pareigų. Nieko nežinia, 

i ar prezidento Taraki atsistaty
dinimo pareiškimas priimtas, 
bet radijas praneša, kad val
džios rūmuose įvyko kruvinos 
kovos. Pasklido gandas, . kad 
prezidentūroje vyko ilgi posė
džiai, kurių metu Nur Taraki 
buvo priverstas atsistatydinti, o 
vėliau buvo nušautas.

Prieš dešimt dienų prez. Nur 
Taraki buvo nuskridęs i Kuba 
ir nusifotografavo su Kubos 
diktatoriumi Fidel Castro. Jis 
negalėjęs laukti iki Havanos 
konferencijos pabaigos. Taraki 
gana ilgai kalbėjosi su Jugosla
vijos'atstovu Tito Broz. Jis iš
skubėjo į Kabulą, nes nebuvo 
tikras ten susidariusia padėtimi. 
Taraki apgailestavo, kad netoli 
sostinės buvo nušauti šeši vokie
čiai. kuriuos maištaujantieji 
mahometonai paskaitė rusais. 
Kai klausimas buvo išaiškintas, 
tai musulmonai apgailestavo. 
Tie vokiškai nemokėjo, su suim
taisiais susikalbėti negalėjo, to
dėl juos ir nušovė.

Ką tik grįžęs iš Kubos, prezi
dentas Taraki nuskrido i Mask
vą ir ten gana ilgai posėdžiavo 
su Leonidu Brežnevu. Jis pa
pasakojo Brežnevui apie nuo
taikas Kabule ir visame krašte. 
Tuo tarpu nežinia, ar Taraki 
susitarė su Brežnevu dėl susi
dariusios padėties. Taraki buvo 
labai nepatenkintas, kad Kabule 
buvusieji rusai keliavo namo. 
Sovietų lakūnai buvo padarę 
žalos į sostinę artėjantiems ma
hometonams. Keliais atvejais 
rusai lakūnai juos apšaudė kul
kosvaidžiais.

Manoma, kad prezidento Ee7 
lionė į Maskvą jam galėjusi pa 
kenkti. Naujas premjeras pa
reiškė, kad Taraki nebuvo įga
liotas keliauti į Maskvą Taraki 
buvo priverstas kabinetui ir 
karo vadams papasakoti apie 
visus pokalbius su Brežnevu. 
Pasibaigus a p k l a u sinėjimui, 
pats Taraki įteikė JtsisUtydini-

Islamo mulu teismai
KABULAS. — Afganistano 

valdžios pareigūnų pranešimu, 
Kurdistano šeichas Sadek Khal- 
khali, Islamo teisėjas, pasakė, 
kad sukilėliai kurdai tebesilaiko 
pasieniuose, kad 80 kurdų “už 
suk'limą" nuteisti mirti, bet 
1.200 kurdų paskutinėmis dieno
mis paleisti j laisve:-----

Vakarų Azerbaidžano gene
ral. gubernatorius Jąmšhid Haq- 
gou pranešė, kad jis įsakė pra
vesti tardymus. “kokie neatsa
kingi gaivalai” Gama kaime su
šaudė 46 kurdus.

Blogiau negu Idi 
Amino laikais

LONDONAS. —'DPA pra
neša iš Afrikos, kad Ugandoje 
padėtis dabar yra dar baisesnė 
kaip prie Idi Amino:; Uganda 
kaskart giliau grimsta kruvinon 
anarchijom Tvarka ir teisingu
mas Ugandoje galutinai sugriu
vo. pare’škė Ugandos juristų są
jungos- pirmininkas Sam Ngu- 
ba. Ugandos sostinėje Kampala 
kiekvieną naktį vyksta šaudy
mai ir kiekvieną rytą policija su
renka lavonus, tačiau niekas ne
tiria. kas dabar ten darosi.

Pagal laikraščių pranešimus, 
gaujos buvusių Amino kareivių 
ir policiiiinkų. taip pat ir pa gel
bėjusių rdi Aminą nuversti Tan
zanijos kareivių, dabar dezerty
ravo. susimetė Į plėšikų grupes 
ir todėl dabar žudymai diena iš 
dienos dažnėja.

Kas muloms svarbiau
TEHERANAS. — Iraniečiai 

liejo savo kraują norėdami 
įsteigti Islamo valdžią, o ne dėt 
pigesnių arbūzų, pigesnių narrrtr 
ar pigesnės duonos. — pasakė 
vyriausias mula Chomeini savo 
kalboje miniai iraniečių. Islamo 
valdžios šalininkų Teherane.

mo pareiškimą. Sakė, kad svei
kata neleidžianti jam eiti prezi
dento pareigų. Be to. jo nervai 
esą labai įtempti.

Sostii ). cnylinkėse sutraukta 
daug mi.homn.c'm Jeigu atri
šta1 ' r’s’o prezidento Taraki 
L.' : kai bandys dar kartą pa
kelti ginklus prieš mahometo
nus, tai .rašte prasidės “šventa
sis karas ’. Jeigu jis prasidėtų, 
tai Afganistane būtų tęsiamas 
kraujo praliejimas. Nukentėtų 
kiekvienas, kuris bendradarbia
vo sū Kabule esančiu prieš- 
mahometoniškū elementų.

Pačiame Kabule nėra aišku
mo. Penktadienį premjero pa
reigas ėjo pulk Ašan Wadiajer, 
o sekmadienį paskelbtas Hafi
zollah Amin. o pirmadienio ry
tą jis paskelbtas Afganistano 
prezidentu, o premjerų vėl pa
liktas pulk. Ašan. Hafizollah 
Amin mokslus baigė Amerikoje.



Kono, proto ir jausmy darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteiksiąs

JONAS ADOMAVIČIUS, AL D. 

AI ŠLAPIMAS IMA SUSILAIKYTI
Ieškokime daugiau žinių apie šlapimo negalavimus
— tada mažiau vargo prisieis pernešti.

(Mediciniškas raginimas)
Pensmlr.ki.s Stovi išvietėje i atveju esti prostatos liaukos su

nuogastaudarr.as. kad dabar 
stink,ai tekąs šlapimas greit ims 
Vxsai paliauti tekėjęs. Stovi žmo
gus ir laukia kol pradės šlapi
mas* pasirodyti'. Kai kuriam pri
sieina gana ilgai pastovėti. O kai 
pasirodo šlapimo srovelė, ji to
kia maža, tik lašas po lašo.

Viena sunkiausiu ir dažniau
sių negerovių laukia pensinin
ko. tai jo šlapimo susilaikymas 
(obstructive uropathy). Toks li
gonis klausia savęs: kas galima 
daryt, jei iš viso yra galimybė 
tokio susilaikymo išvengti? Su
sipažinti reikia kiekvienam vy
rui, kokiu pagrindu remiantis 
jam esti pritaikomas gydymas.

Du dalykai nulemia šlapimo 
susilaikymo gydymą: 1) ligonio 
nusiskundimų stiprumas, 2) gy
dytojo, apžiūrėjusio ligonį, turi
mi daviniai.

Iš paties ligonio apturėti da
viniai — nusiskundimai gydyto
jui yra geriausias įrodymas apie 
pensininko turimo šlapimo susi- 
laikymoAlydį.. Tie. lįgpnio. nusv 
skundimai., turi būti-lyginami su 
objektyviais daviniais, paties 
gydytojo susektais po ligonio 
apžiūrėjimo. Taip ir sužinoma 
tada, ar pacientui reikalinga 
operacija šlapimo takų susiau
rėjimui tvarkyti. Operacija tuo

l.nimas.
ŠLAPIMO SROVĖ

Kiekvienam gydytojui pensi
ninkas visų pirma turi apsakyti 
kokia yra jo šlapimo srovė 
(stream). Dažniausias pensinin
ko nusiskundimas yra jo šlapi
nimosi srovės sumenkimas. 
“Jei metro ilgio srovė išteka šla
pimo, nieko blogo tau dar nėra 
su prostata”, — sakydavo pro
fesorius Karuža Kaune savo vy
ru jau tapusiam vaikui.

Pensininkas-prostatikas paste
bi, kad jam ima ilgas laikas, kol 
jis pradeda šlapintis. O kai šla
pimo srovė pasirodo, Ji pakar
totinai sustoja tekėjus, o po to 
vėl ima tekėti. Taip pat pastebi
ma silpnumas uždaryti srovę po 
nusišlapinimo. Tiedu nusiskun
dimai pasireiškia pamažu — ne
jučiomis. Todėl prisieina nuo
dugniai išklausti pacientą, kad 
sužinojus, ar jis turi tokių nusr- 
skundimų pradžią. O patiems 
pensininkams dabar yra gera 
-pamoka: kreipti dėmesį į praci-. 
nius. šlapimo susilaikymo požy
mius: sunkumą pradėti šlapin
tis, srovės menkumą, jos nu
trūkstamumą ir po nusišląpini- 
mo vis dar varvėjimą. , .

Ne visada šlapimo srovė su

NIAGARA LAUKIA TURISTŲ

menksta dėl prostatos’ padidėji
mo. Reikia apklausti pensinin
ką, ar jis nepradėjo vartoti nau-* 
jus vaistus. Yra dvi’vaistų rū
šys, kurios ne tik sumenkina šia-, 
pimo srovę, bet.ir ją visai už
daro. Tos dvi vaistų rūšys yra 
beveik nuo “šalčio” — “cold” 

/vaistuose. 1)' >' Sympatomimeti- 
niaį (sympatomimeties): adre
nalinas, chlof-trimeton; corici- 
din, dexamyl,-triaminc.. Jie su
kelia ’ šlapimo’ 'pūslėą kaklelio 
susitraukimą ir tuo būdu sulai
ko šlapimo tekėjimą iš -pūslės 
lauk. “2) anticholinerginiai vais-. 
taį (anticholinergic)':1' ■ atropinu 
papaverin, donnatal, robinul:..

Prostatos padidėjimas pasi-Jie sukelia šlapimo pūslės siene
lės atsipalaidavimą. Tuo būdu reiškia dvejopomis negerovėmis, 

-darosi sunkesnis šlapimo praša- 1) Pamažu vis di-dėjančiu šlapi- 
. . mo.: nutekėjimo, sulaikymu., 2)

i Staigiu negalėjimu ■ šlapintis.
1 Tuo atveju staiga prostata pa
didėja. O ji gali staiga padidėti 
dėl sekančių priežasčių: a) kai 
prisideda uždegimas (infekcija); 
b) kai pr i tvinsta prostata; ę) 

.kai dėl širdies nepakankamumo 
pensininkui, sutinsta kojos ir

Announcing a new interest rate for 
U.S. Savings Bonds:

Here’s some great news for 
all Americans. On June 1,1979, 
the interest rate on United 
States Savings Bonds, Series E 
and H, was increased to 6^4%.

This 6*/2% rate will apply to 
new Bonds and to all outstanding 
ones, too. For Series E Bonds 
that have not reached original 
maturity of 5 years, the 
improved yield will be received 
as a bonus when the Bonds 
mature. For older Bonds and 
Notes, and for Series H Bonds, 
the increase takes effect with 
their next semiannual interest 
period, beginning on .

So you see,

Bonds are getting better all the 
time. This new 6^/2% interest rate, 
together with the tax advantages 
available’ makes Savings Bonds 
even more attractive.

And when you buy Savings 
Bonds through the Payroll 
Savings Plan at wTork, or the 
Bond-a-Month Plan where you 
bank, Bonds are still the uiost 
convenient, easiest, safest way 
to save.

If you haven’t thought 
about Savings Bonds for aAvhile, 
this is the kind of news that 

should increase your 
__ interest. . J_  .

’ į Bonds are a better 
buy than ever before.

♦

linimas. ■

Tik atsimintina, kad nuo vais- J 
tų apturimas šlapimo susilaiky-. 
mas nurodo, kad tas pacientas 
turi pagrindinę šlapimo susilai
kymo ' priežastį: - prostatos padi
dėjimą.1 Toks pacientas turi 
kreipti dėmesį, i per ateinančius 
metus jam atsirasimą prostatos 

(padidėjimą ir šlapimo susilaiky
mą, jei nustojus, minėtus vais
tus imti, jam šlapimo srovė ima 
tekėti normaliai.

IŠVADA. Ne laikas gydytis 
j tada, kaip iki dabar dažniausiai 
atsitikdavo, kai jau sustoja šla
pimais. Reįkia užbėgti tokiam su
stojimui už akių nuo šiandien 
"pradėtų tvarkingų apsięjimu: 

•, be tabako, be svaigalų, be koka- 
kolii “visokiausių gėrimo ir be 
aštrių valgių. Kadangi tikra 

, prostatos padidėjimo priežastis 
nęra žinoma visiems viso apsau
go gydytojams, tai visos priemo: 
nės yra geros kovojant Su pros
tatos padidėjimu. Patartina val
gyti daug arbūzų sėklų (pump-, 
kins’ seeds). Pradėkite visi lie
tuviai visais būdais, gintis nuo 
tikrai nemalonios negerovės. 
Daugiau apie tai kitą kartą.

Pasiskaityti: Consultant, 'July, -’.‘. i ' i i * > Į . -*-
1979.

toks drenavimas pamažina pati
kimą prostatos ir po to žmogus 
gali kurį laiką normaliai šlapin- 

, tis. Jei po kelių dienų drenavi- 
‘ mo savaime neatsistato norma- 
Į lūs šlapinimasis, už kelių dienų 
! prisieina proštatą operuoti.

PROSTATOS VĖŽYS
Prostatos vėžys pasireiškia 

tokiais pat šlapimo ištuštinimo 
sutrikimais, kaip ir tas nusiduo
da prie gerybinio prostatos pa
didėjimo. Tiriant su pirštu per 
išeinamąją žarną, prostata ran
dama labai kieta ir esti prany
kęs abi šonines prostatos da^is 
skiriąs ravelis. Kai pro prosta
tos kapsulę (išorinį prostatos 
apvalkalą) vėžys išeina iš pros
tatos, jau gydymas esti beveik 
negalimas. Tada vėžys metasi į 
kaulus. Imą labai ska'udėti strė
nos. Kraujuje atsiranda medžia
ga, vadinama acid phosphatase. 
Tiek pirminį prostatoje vėžį, 
tiek jo vaikus (metastazus kau
luose) galima pritildyti moteriš
kais hormonais (dienoestrol). 
Vyrams tada ima krūtys didėti, 
balsas plonėti. Tai vis nemalo
nūs padaliniai veikimai mote
riškųjų hormonų, duodamų vy
rams. Kartais prisieina vyrams 
išimti kiaušinėlį idant sumaži
nus vėžio plitimą.

KIAUŠINĖLIO AUGLIAI
Tik- retais atvejais ' atsiranda i 

auglys kiaušinėlyje. Jis beveik 
visada esti blogybinis,- kartais 
savo vaikus siunčia į plaučius 
(metastases) labai / ankstyvoje 
stadijoje. Vienas tumoras -(aug-. 
lys) —- vėžys vadinamas semi
noma: tai neskausdingas; labai

prostata. Tada staiga užeina j greit vienodai padidėja kiauši 
noras .šlapintis, bet ligonis ne
gali nė lašo šlapimo išspausti- 
Jo šlapimo pūslė išsiplečia ir 

-esti skaudi (apatinėje pilvo da- 
lyje):.; , .

A V ?? ' \

■ TRUMPAI — DRŪTAI 
į Klausimas: Gerb. Daktare,, 
prašau trumpai aprašyti, kaip 
pasireiškia prostatos gerybinis 
padidėjimas, kaip prasideda 
prostatoje Vėžys ir. kokius aug
lius žmogus apturi kiaušinėlyje? ; 
Ačiū iš anksto.

■ Atsakymas: Gerybinis (ne vė
žinąs) prostatoj liaukos padi
dėjimas atsirandą dėl .dar iki 
dąbar medicinai ųęžipęmų prie
žasčių. Spėjama; kad’gali taip, 
atsitikti dėl sumąžėjusios. vyriš
kų hormonų gamybos (fall in 
androgen secretion).. Peniau
siai taip atsitinka virš 60. metų 
sulaukusiems vyrams.

Mikroskop;škai (histologiškai) 
tiriant, randamą prostatos, vidi
nės dalies celių pagausėjimas ir 
tų celių padidėjimas. Ta1? pat 
pagausėja ir tarpęelinė (jungia
mojo audinfo — raumenų) me
džiaga. Visa to pasėkoje prosta- 
tinė liauka padidėja.

Padidėjusi liauka užspaudžia 
siautimo pūslės JęąfcĮelįJr 
^pstatą kiaurai praeinantį 
pjftĮb kanalą (urethra). Tuo bū 
Aį^tąs kanalas esti "ūžspaud^ia- 
rūĄS- išjudinamas iš vietos, su- 
jaukiamas ir pertempiarfras. 
T$a iš šlapimo pūslės ima ne- j 
nutekėti reikiamai šlapimas. Jis 
užsistovi pūslėje. Vėliau esti iš
plečiami į šlapimo pūslę ateiną 
iš^inkstųdatakai (ureteriai). Pa
galiau. nesutvarkant prostatos 
p^Bdėjimo. pakčnklatni esti*i>a- 
tjfe^ikstai. " įį O

ko baltos mėsos, 5-6 didęsni švie
ži grybai, 1 kiaušinio baltymas, 
1 šaukštas kapotų svogūnų, 1 
šaųkšteUš' alyvos grybų Sutini
mui, 1 šaukštelis ištrinto Tihini 
su jos alyva, 1 šaukštelis smul
kiai supjaustytų: svogūnėlių 
laiškelių.

Marinatui: 1 puodukas virto, 
šalto vandens, .2 šaukštai sojos 
padažo (Soy sauce), 3 šaukštai 
acto (Apple cider vinegar), 2 
šaukštai cukraus, Yž druskos 
druskos (Prieš agurkų nuplovi
mą jų nųtrinimui — dezinfek
cijai)., > : - , , . ,

DARBAS:' Agurkus nutrinti 
druska ir nuplauti’ šal|u vande
niu. Nuplauti agurkų galus ir 
perpranti skersai ]per pusę. Pa-' 
gražinti peilio įšpidvimais, iš
skaptuoti sėklas' ir trupučiuką 
pasūdyti: Kai truputį suminkš
tės, perpilti šaltu vandeniu ir 
paruošti į paruoštą marinatą.

Vandenį, sojos padažą, cukrų 
ir actą sumaišyti ir pamerkti ar 
užpilti marinatą ant agurkų. 
Palaikyti 1 valandą.

Kiaušinio baltymą išplakus, 
iškepti labai plonai platesnėje' 
keptuvėje be riebalų. Mėsą plo
nais dryželiais su kiaušiniu su- 
piaustyti. Grybus su. svogūnais 
ir alyva 3-4 minutės -į&Įutinti. 
Sumaišyti su susmulkintais svo
gūnėlių laiškeliais, tahmi ir 2-3 
šaukštais marinato. Išmaišyti, ir 
sukimšti į agurkus. Sudėti į už
dengiamą indėlį. Užpilti ’’tuo’ 
pačiu marinatu,' kuriame prieš 
kimšimą buvo’ užpilti agrukši.'

nelis. Kitas : vėžys, vadinamas 
teratoma,- yra gumbuotas: Kai 

r kurie teratomos gamina mote- 
. Į riškupsius hormonus, -ir dėl to 

Į vyrui padidėja krūtys. Semino- 
mos-vėžiai gydomi kiaušinėlio 

Daugiau chroniškas šlapimo išėmimu ir- radio gydymui Tera- 
sūsilaikymas (dėl- prostatos pa-; į0mos nepasiduoda radio gydy- 
mažū didėjimo) gali būti pensi-| mui ir tokio vėžio išeitis yra 
ninko nepastebimas. Tais atve-1 yOg^ . .. .... .
jais po nusišlapinimo vis dau- j 
giau ir daugiau palieka šlapimo Į 
pūslėje neišpilto šlapimo. Paga
liau ateina -laikas, kada ji pil
nai prisipildo-šlapimu, jos sie
nelėse esą raumenys pavargsta 
ir visai atsisako susitraukti (ir 
tuo būdu šlapimą išpilti). Tada

i gaunasi 'šlapimo susilaikymas.
Tada gali kraujuotas šlapimas 

rastis, ar grynas kraujas iš šla
pimo takų pasirodyti. j

Gydytojas tirdamas prostatą1 
pirštinėtu pirštu per išeinamąją, 
angą randa prostatą didelę, elas
tingą ir visą vienodos konsisten-] 
cijpą. Prostata turi tris dalis: 
dvi šoąinies ir vieną vidurinę. 
Jei vien vidurinė dalis padidin- 
tą( jįi piratų nepračiuopąma), ta
da prostatps prač;uopsmos šoni- 
n,ės dalys gali atrodyti norma-' 
lioą konsistencijos. Tokį 
nės, daĮįęs prostatos padidėjimą 
galimą susekti tik specialių ty 
rimu'— padarant cystoscopiją.

Prostatos prašąlinimas opera
cijos keliu (prostatectomy) yra 
vienas ir vienintelis sėkmingas 
prostatos padidėjimo gydymas- 
Svarbu yra nuspręsti, kada 
prostatą operuoti. Staigus šla
pimo sulaikymas-palengvinamas 
kateteriu nuleidžiant šlapimą ir 
pabekant kateterį ilgesniam šla
pimo nudrenavimui. Kartais

ADELES DUOBLIENĖS
SVEIKO MAISTO ? 

RECEPTAS

>J; ~ Hamifton'Jordan 1 
i tun aiškintis

LOS ANGELES; Cal. -J Ham
ilton Jordanu taggs. prezidento 
Carter!o ri^Bniihes kampanijos: 

-reikalų patarėju,1. jau kelintą 
kartą vis turi aiškintis f'dėl hąr- 
kotikų.’ Jordan buvo'pakviestas 
i- -vieno turtūolib. 'surengtą puo
tą, o-puotai pasibaigusi; jis7 pats’ 
laikraštininkams turėjo aiškinti, 
kad jiš- 19.77 metais panašiame 
pobūvyje“”nevartojo narkotikui’ 
Panašiai šakė ir šėimininkaš, 
nors pripažino, kad' kiti 'galėjo 
•vartoti. Anksčiam-Jordanas to- 
.kius aiškinimus apie narkotikų 
nenaudojimą turėjo daryti Va
šingtone. 1 •■ ■•••=• ’

— Libijos kariai prižadėjo ati
duoti Libanui vežtus ir Libijos 
karių sulaikytus ginklus.-

9 SU

Helps Shrink

Adelė Duoblienė.

MARINUOTI AGURKAI 
SU ĮNDARU

PROP.: 5, vidutinio didumo
agurkai, 2 uncijos keptos v.ščiu-

Hemorrhoidal 
’ Tissues .

caused by inflammation
Doctors have found ą media
tion that in many. cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and- burning 
itch i n hemorrhoidal ti ssues. then 
helps shrink swelling of these, 
tissues caused by inflammation. 
Thę nąme: Preparation, 
preįCrįptian iš ne^Jėd. Prepa
ration H '’Ointment and sup
positories. Use only as directed.

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON 

txputssiuy dm/i/g

know Your heart

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 1 
THAT ARE ALLOWING SAFE | 
FOLLOWING DISTANCES.—

you'Li. rtuN INTO trouble if 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE 
VOURE FOLLOWING TOO CLOSELY.

IF YOU DRIVE at the 
A/ZV/A/4Z4/ SPEED ST'.yiN 
THE R/GRT LANE,

s
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ST. CATHARINES, ONT. IT’S AMAZfftTGT
24-oji Kanados Lietuviy 

Diena
Jau buvo rašyta Naujienose, 

kad Kanados Lietuvių Diena 
įvyks šių metų spalio 6-7 dieno- 

‘ mis. Paskutiniu laiku paaiškėjo, 
kad ruošiant Kanados Lietuvių 
Dieną, į šios Dienos ruošą su 
$avo programa įsijungė ir Ka- 
nadoc Lietuvių Jaunimo Sąjun
ga. Dabar KL Diena tęsis nuo 
spalio 5 d. ligi 7 dienos.

Spalio mėn. 5 d. 9 vai, vak. 
Kanados Lietuviu Jaunimo Są
junga ruošia šokius. Multicul
tural Centre, 185 Bunting Rd., 
St. Catherines, Ontario. Spalio 
6 d., nuo 8:30 vai. ryto ligi 4:30 
vai. popiet, įvyks Kanados Lie
tuviu Jaunimo suvažiavimas 
Prudhomm’s Motor Hotel Brass 
Room. Ketvirtojo Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo, Kongreso prane
šimai ir skaidrių paroda bus 
2 vai. popiet. Šiame suvažiavime

tų užkandžių; kas norės karšto 
maisto, jo galės gauti viešbučio 
restorane.

Spalio 7 dieną 2 vai. popiet 
St. Catharines katalikų katedro
je, Church Street, bus iškilmin
gos pamaldos. Mišias laikys 
prel. dr. Juozaš Tadarauskas, 
asistuojant lietuvių kunigams. 
Pamokslą pasakys Kanados ku
nigų vienybės pirm. kun. J. 
Staškus iš Londono. Sveikinimo 
žodį tars vietos vyskupas T. 
Fulton. Pamaldų metu giedos 
jungtinis choras, diriguojamas 
muziko Vaclovo Verikaičio.

Tuoj po pamaldų, apie 3 vai. 
popiet, visi kviečiami dalyvauti 
eisenoje prie Kanados Laisvės 
paminklo, kur bus padėtas gėlių 
vainikas žuvusiems už laisvę. 
Ten bus tartas trumpas žodis. 
Bus pakviesti ir laikraščių re
porteriai.

Būtų labai svarbu, kad Kana
dos Lietuvių Jaunimo Sąjungos

<2^2

tSO-LBS OdnTAimS 113-LBS.
O7 WATEg Ano DAily EEOUiGES 

SUSTENANCE. EITWEC as a
Liquid 02 COMBhoEO WiTU 
fOOO 5į -L9S OF VfiTER !

HE gEAKEO CA/AE72ZOA/ asm 
OF INDtA USES ITS ElONGATEO 
muzzle AS a GOW 'TO S«COT AT 
insects . usng DROPS or 
WATER as Bullets !

r
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roman Poe* s^wy tiooo gold 
Yq PEY FLY * Yu€ PLN WA5
\ placed ^ a tesajel-stooged cqtyon 

yurt and was ceremoniously 
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i didžiausias pastatas Franklino 
i D. Roosevelto sodyboje, suside-i 
dąs, kaip ir jo rūmai, kuriuose

I jis gimė, is dviejų sparnų.
Į muz'ejų įeinama iš rytinės 

pusės į pirmą aukštą, kuriame 
yra įrengtas navy kambarys ir 
dvi galerijos, būtent. Franklino 
D. Roosevelto ir jo žmonos Elea- 
noros. Franklmo D. Roosevelto 
galerija susideda iš kelių sky
rių. Joje pakabinti jo ir jo gi
minės portretai, paveikslai. Po 
stiklu padėta jo šeimos Biblija, 
atspausdinta 1686 m. Olandijo 
je. iš kurios jis. kai perėmė gu
bernatoriaus ir prezidento pa
reigas. davė priesaiką, jo surink
tų eksponatų, kaip pašto ženklų 
kolekcija, spalvotos akademikų 
kepuraitės, kurias jis gavo kaip 
dovaną, įgydamas akademiko 
laipsnį, virš 30 jo diplomų ir 
ženklų, kurie atestuoja jo moks
lo laipsni, rankraščiai, fotogra
fijos. laiškai, laikraščių iškar
pos, kuriose apie jį rašoma, 
krikšto ir vedybų pažymėjimai, 
žiedai, laikrodžiai, plunksnos.

Grindys išklotos dideliu kilimu, 
kurį gavo kaip dovaną iš Irano 
šacho, esant jam Teherane 1943 
metais per konferenciją. Ant ži
dinio stovi nedidelis apskritas 
laikrodis, kurį jis gavęs iš sek
retoriaus Harold L. Ickes, o ant 
sienos, virš ž dinio. dideli dad. 
Claude Loriain (1690-1682) pa
verstas, kurį jam dovanojo 
krikštamotina Eleonora Blod
gett. Paveikslas, kuris pakabin
tas ant sienos virš knygų spin
telės, atvaizduoja naikintuvą 
Dyer Ponta Delgatos uoste, 
Azore. Kai jis buvo Jūrų laivino 
sekretoriaus asistentas, jis tuo 
laivu 1918 m. plaukydavo ir 
inspektuodavo JAV jūrų laivy
ną, esantį Europos vandenyse. 
Kairėje durų pusėje stovi kėdė, 
kurioje jis mėgdavo, kai dirb
davo šiame kambaryje, pasi
supti.

Pūrų laivyno kambaryje su
dėta laivų modeliai, piešiniai, 
spausdiniai, fotografijos, kny
gos, kuriose rašoma apie jūrų 
laivyną ir kiti dalykėliai. Visi

jaunimas turėtų kuo gausiausiai 
dalyvauti ir išklausyti IV PLJ 
Kongreso.atstovų pranešimus ir 

. susipažinti su Kanados Lietuvių 
Jaunimo ateities veiklos gairė
mis. , . ■

KLJS. Centro valdyba kreipė
si į KL Dienos ruošimo komite
tą, kad skelbiant KL Dienos ruo
šos informacijaSį būtų garsina- 
jrias , ir Kanados:. Lietuvių Jau
nimo Sąjųngą^p;«uvažiavimas. 
Tenka džiaugtis, kad KLJ S-ga 
aktyviai reiškiasi' j lietuviškoj e 
veikloje, nes dėl'dĘiętuvos lais
vės jaunimo žodis Ir darbai yra 
labai pageidautini ir reikšmingi.

Ruošiant 24-ąją Kanados Lie
tuvių Dieną, ta progra yra ruo
šiama ir Tautodailės paroda St. 
Catharines ■ Centennial Public 
L'brary Mills Memorial Room 
54 Church St. Parodos pravedi- 
mu rūpinasi Joana ir Algiman
tas -Zųbrickai. Parodoje, vado
vaujant Irenai Lukoševičienei iš 
Montrealio, bus rodoma “Vaivo
rykštė”. Paroda bus atidaryta 
spalio 5-7 dienomis.

Parodos lankymo valandos 
dar nenustatytos. Norint turėti 
tikslesnių informacijų, kreipki
tės į Virginiją Žemaitienę, telef. 

"935-9060.
•' Spalio mėn. 6 d. 6 vai. vak. 
■įvyks visų bendras susipažini- 
"mo vakaras Prudhomm’s Motor 
Hotel dviejose salėse. Gros eu
ropietiška muzika, veiks visokių 

^gėrimų bufėtaš, bus įvairių šal-

vardu kas nors iš jaunuolių pa
aiškintų anglų kalba apie sovie
tų pavergtą Lietuvą. Be to, bū
tų įspūdinga, kad Kanados Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga žygiuo
tų prie Kanados Laisvės pa
minklo su plakatais, kuriuose 
būtų tinkami šiam žygiui šūkiai.

Atėjo laikas, kad visi — ir 
jaunimas, ir. senimas privalome 
demonstruoti viešose vietose, 
reikalaudami Lietuvos okupan-; 
tą —: sovietus pasitraukti iš mū
sų tėvynės ir grąžinti Lietuvai 
laisvę.

Dalyvaujantiems pamaldose 
bus galima automobilius; pasta
tyti A&P krautuvės aikštėje 
Welland .Street. Iš ten bus leng
vai pasiekiama katedra ir kon
certo salė Collegiate Institute, 
34 Catharine Street. Prie kon
certo salės yra mažai vietos au
tomobiliams pastatyti.

Iškilmingoji dalis ir koncertas 
prasidės spalio 7 d. 4 vai. popiet 
gražioje Collegiate Instituto au
ditorijoje. Programą išpildys so
listai Justina Sriubiškienė ir 
Vytautas Paulionis, abu iš To- 
renio; Hamiltono tautinių šokių-darausko is Hamiltono, 
grupė “Gyvataras”, vad. G.] 
Breichmanienės; Toronto lietu-Inija ^ra maža- aPie 100 seimu-’ 
vių vyrų choras “Aras”, vad. V. 
Verikaičio; Toronto “Prisikėli
mo” parapijos choras, vad. V. 
Verikaičio, ir Hamiltono “___
ros Vartų” parapijos choras,] 
vad. D. Deksnytės-Powell, glo- Į 
bojamas prelato dr. Juozo Ta-

PETRAS MATEKUNAS

Ten, kur Franklinas D. Rocseveltas ir Fre
derikas William Vanderbiltas gyveno

(Tęsinvs)

Virtuvė ir kambariukai, kurie kambaryje 1.882 m. sausio mėn. 
yra šiauriniame rūmų sparne, į 30 d. gimė Franklinas D. Roose- 
išskyrus tik Franklino Delano 
Roosevelto 
turistai jų 
pagrindinės 
ma nueiti į 
rio išplanavimas skiriasi nuo 
pirmojo. Čia yra ilgas, kaip Lie
tuvoje sakydavo, kolidorius. Iš 
abiejų jo pusių, išskyrus tik pie
tinį sparną, įrengti miegamieji 
kambariai. Pietiniame rūmų 
sparne buvo Franklino D. Roose
velto, jo žmonos ir jo motinos 
miegamieji kambariai, o kiti, 
kurie vadinosi Blue, Morning, 
Chintz, Pink, Little Green, iš
skyrus tik F. R’s Boyhood Bed
room, paskirti svečiams. Blue

įstaigą, uždaryti ir 
apžiūrėti negali. Iš 
salės laiptais gali- 
antrąjį aukštą, ku-

St. Catharines lietuvių kolo-

veltas. Visi kambariai, kaip ir 
pirmam aukšte, apstatyti stilin
gais baldais, papuošti šeimos 
fotografijomis,, paveikslais, kny
gomis ir žurnalais.

c) Arklidė, daržinė ir kiti 
ūkio trobesiai

laivų modeliai įdėti į stiklo dė
žes. o paveikslai įrėmuoti po 
stiklu.

Rūsyje yra trys dideli kam
bariai. kuriuose sudėti ekspo
natai. Viename kambaryje stovi 
ledo laivas, su kuriuo jis žiemos 
metu važinėdavo ištiesęs bures 
Hudsono upe, ir automašina, 
kurią jis pats vairuodavo 1936 
metais važinėdamas po Hyde 
Park, o ant sienos jo karikatū
rinis ■ paveikslas, atvaizduotas 
sfinkso formoje.

(Bus daugiau)

cigarečių dėžutė, medaliai, iš' 
graviruotos asmens kortelės ir 
daug kitų vertingų dalykėlių, 
kaip Anglijos karaliaus Jurgio 
VI, aukso globas nuo Etiopijos 
imperatoriaus Haile Selassie ir 
kitos dovanos, tarp jų lopšelis, 
kuriame jis. kai dar buvo kūdi
kiu, gulėjo, lovelės dėkė ir pa
galvis, drabužėliai ir pan.

Eleanoros Rooseveltienės ga
lerijoje sudėtos jos įvairios suk
nelės ir paltai, indai ir kiti da- 
ivkėliai.

Tarp tų dviejų galerijų yra 
įrengtas jo darbo kambarys* ku
riame praleisdavo daug laiko ar 
tai skaitydavo knygas ar rašy
davo straipsnius. Kambarys yra 
šviesus ir gana didelis, apsta
tytas įvairaus štilio baldais, o 
sienos papuoštos paveikslais.

kurioje sustatytos olandų šalies 
(Dutchese County) vežimai ir 
rogės.

Netoli tvarto yra šiltadaržis 
j (Greenhouse) ir kiti nedideli 
I pastatai, kaip ledaunė ir kiti.

d) Franklino D. Roose
velto muziejus

Franklinas D. Rooseveltas bu
vo surinkęs daug svarbių doku
mentų, knygų ir kitokių vertin
gų dalykėlių. Jis norėjo, kad tos 
vertybės pasiliktų Hyde Park. 
Kad jas apsaugoti, jis dėjo pas
tangų, kad Hyde Park būtų pa
statyti rūmai, į kuriuos būtų su
dėtos tos vertybės. Jis norėjo, 
kad tuos- rūmus federalinė val
džia pastatytų jo sodyboje, kur 
jis gimė ir augo. Tam reikalui 
jis davė 16 akrų žemės su visais 
trobesiais. Kongresas jo pasiū
lymą priėmė.

Muziejui namas pradėtas sta
tyti 1939 m. lapkričio mėn. 19 d. 
Kertinį akmenį jam padėjo pats 
Rooseveltas. Galutinai buvo už
baigtas ir valdžios priimtas 1940 
metų liepos mėn. 4 d. Pastaty
tas valdžios pinigais, pavadintas 
“The Franklin D. Roosevelt Li
brary”. Pats pastatas įspūdžio 
nesudaro. Pastatytas iš blokinių 

-akmenų ir vieno aukšto, alvaiz- 
duojąs Hudsono slėnyje esančio 
ūkininko gyvenamą namą. Tai

— Sekretorius Cyrus Vance 
pranešė ambasadoriui Dobryni- 
nui, kad sovietų valdžia turės 
atšaukti karius, jei nori strate
ginių atomo ginklų sutarties.

Arklidė yra nedidelis medinis 
pastatas, užsilikęs dar nuo pra
eito šimtmečio. Jis padalytas į 
dvi dalis—vienoje pusėje įreng
ti šešiems arkliams gardai, o ki
toje dalyje sandėlis, kuriame 
sudėti balnai ir kiti pakinktai. 
Ant gardų vartų dar yra palik- 
tos; lentelės su buvusių arklių 
vardais, o priešingoje sienoje 
arklių nuotraukos. Tvarte yra 
dvejos plačios durys. Grindys 
išgrįstos plytomis, panašiai kaip 
miestuose gatvės.

Jo tėvas ir jis labai mėgo ark
lius. Visuomet laikydavo du as 
net tris arklius. Vienas iš jų, 
kuris vadinosi Gloster vardu, 
1873 m. sumušė pasaulinį' rekor
dą, nubėgdamas .vieną mylią 
per 2,17 minutės, gaudamas 
15.000 dol. premiją. (Tais laikais 
buvo labai dideli pinigai.) Se-1 
kančiais metais pavasaryje, ve
žant arklį į San Francisco, pa
kelyje, nušokus traukiniui nuo 
bėgių, buvo užmuštas. Tarnas, 
kuris arklį lydėjo, nupiovė jam 
uodegą ir ją atvežęs padovanojo 
Franklinui D. 
jis buvo New 
toriu mi.

Šalia tvarto 
dydžio, kaip ir tvartas, daržinė,

JA Y DRUGS VAISTINĖ

i

2759 W. 71st St., Chicago, HL
•» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

>-'Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 'Pal. vakaro.

SekmacKeniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

Nežiūrint to, pasiryžo suruošti 
24-ąją Kanados Lietuvių Dieną.

Bendrai paėmus, į KL Dienas 
Auš suvažiu°ja daug lietuvių. Žino- 

| ma, būtų labai blogai, jei toms 
dienoms pasitaikytų blogas 
oras. Jau padaryta daug išlaidų.

St. Catharines lietuviai turi 
vilties, kad didžiosios lietuvių 
kolonijos, kaip Hamiltonas, To
rontas, Montrealis ir mažosios 
savo atsilankymu parems ir ap
saugos šią mažą veiklią lietuvių 
koloniją nuo nuostolių.

Visi Kanados ir Amerikos lie
tuviai, ruoškite iš anksto daly
vauti KL Dienoje š.m. spalio 5-7 
dienomis St. Catharines mieste.

J. Šarapnickas, 
KLD Informacija

more pain reliever than any

tablets, Anacia starts with a stovi tokio pat

Roose veltui, kai 
Yorko guberna-

progomU Ja* b 
ttaiunto* čeki o

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAFRASTAl ĮDOMIUS GYDYTO
JO, VISUOMENES VEIKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS

Dr. A. J. Gvtaen — MINTYS IR DARBAI, 23fi pel., liečiančiu* 10OB 
metu Įvykiui. Jablonakic Ir Totoraičio jauna* diena* it reni

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS SI 0.00

$10.00

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
$10.00

$6.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 17W S*. HALBTKD ST, CHICAGO, DLL. «««•

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

metq Įvykiui. Jablonrtlc Ir Totoraičio 1«nn«* dieni* h 
rCpCalm*.___________________________________________

A. J. Qin««n _ DANTY*, J u prležiftr*, rreikata tr crrči* 
Kietai* rtnteUala, vietojo M00 dabar tik ..... ........

K1 n kita t* rtriellil* tik ________ __________ _____
Dr. A. i. — AUKŠTA KULTŪRA — tIAUROS tMONtk,

KMlonA* pe Ruropa Dabar Uk __________
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W For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin* has extra strength, by a panel of experts, used as 
More strength than any reg- directed. But Anacin gives you 
ular headache tablet. And more pain reliever than any 
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety. ę tablet. Gives you safety you

I Like all leading headache expect with extra strength you 
tablets, Anacin starts with a want. Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions.
Extra strength with safety. Thafs common sense. That’s Anacin

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai ........................... $5.00

2 — Prel. J. B. Končiaus
ATSDIINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai ...........   $5.00

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai ......
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

J. Jamwhm, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir tatvrnh? nuvtyklt 
tprašymiL paintl ii gyvenimo. Lengva* rtiUua, gyva "raiba, srafial ižleira 
'.50 paL Kaina CJJO.

Dr. JtMcaa B. K»očlu», HISTORY OF LITHUANIA. Lietnvoa iftorijer 
antnuka nuo pat aemjju amfin iki pokario ■etą. Vidutinio formato. IC 
>iL, kainuoja S3.0O.

Dr. Jomm B. Končtoa, VYTAUTAS THE GREAT. latorlmal DTK Vy 
acto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvoa valrtyne* tr kaimynu l-čorija 
111 p«l. Kaina $3.00. Kietai* virbeliai* $4.00.

DauguiMa Hu knygų yra tinkamos dovanot Įvairiom!* 
tltaa knyga* galima Įaigyti ataiJankiua 1 Naujiena* arba 
Pinigine perlaida

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____

V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis.

Minkšti viršeliai

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai ----- -------------------- $15.0d

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai „

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, Ill., 60608

Pridėti dolerį palto išlaidom*.
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Drąsūs vyrai
* • ' r

-Šių metų rugpiūčio 20 d. grupė drąsių pabaltiečių 
— lietuvių, latvių ir estų — Įteikė Sovietų Sąjungos vy
riausybei pareiškimą, kuriuo prašoma sovietų valdžią 
Panaikinti Stalino im Hitlerio sutartį, pasirašytą lygiai 
prieš 40 metų.

Hitleris panašų paktą buvo, pasirašęs su britų 
premjeru Nevill Chambelainu, bet Vakarų Vokietijos 
ir Didžiosios" Britanijos vyriausybės '"panašų paktą pa
naikino tuojau po Antrojo Pasaulinio karo, tuo tarpu 
Sovietų Sąjungos vyriausybė to" pakto nepanaikino iki 
šios .dienos. Be to rašto, sovietų vyriausybei, minėtų tri
jų tautų atstovai tokį jat pareiškimą padarė demokratinės 

vakarų Vokietijos ir komunistinės Rytų Vokietijos vy
riausybėms. Šioms vyriausybėms jie priminė* kad mi
nėta Hitlerio ir Stalino sutartis turėtų būti panaikinta, 
jei norime siekti taikos Europoje.. • *- - K *

Tuo tarpu nežinome pareiškimą pasirašiusių vyrų 
pavardžių, nežinome jų amžiaus'ir nežinome jų profe
sijos. Britų žinių agentūra “Reuter” * perduodama ži
nią-iš Maskvos savo laikraščiams pažymėjo,'kad pasi
rašiusiųjų tarpe yra trys dvasiškiai; Keikia " manyti, 
kad buvo po vieną iš kiekvienos pavergtos Pabaltijo

tą dokumentą išnešiojo žinių agentūroms ir Maskvoje 
veikiančioms ambasadoms.

Molotovo ir Ribentropo pasirašytas paktas leido 
Hitlerio pradėti Antrąjį Pasaulinį karą. Tas paktas 
pasirašytas Kremliuje, Stalino ir visų karo jėgų v rši- 
ninko maršalo šapošnikovo akivaizdoje. Pasirašytas 
paktas vadinasi dviejų valstybių nepuolimo sutartimi, 
bet jis leido vokiečiams įsiveržti į Lenkiją, o sovietų ka
ro jėgoms užimti Pabaltijo valstybes. Hitlerio jėgoms 
sumušus Lenkiją ir ją okupavus, sovietų karo jėgos įsi
veržė į buvusias Rytų Lenkijos sritis ir jas už
ėmė.

Pareiškimą pasirašiusieji 45 vyrai konstatuoja, 
kad Hitlerio ir Stalino karo jėvos įsiveržė į Lietuvą, 
Latviją ir Estiją jas okupavo, o vėliau neteisėtu būdu 
minėtas valstybes prijunyė prie Sovietų Sąjungos. Pa
reiškimą pasirašiusieji reikalavę, be panaikinimo, taip 
pat panaikinti ir pakto pasekmes — tų Pabaltijos val
stybių okupaciją ir įjungimą į Sovietų Sąjungą. Pasira- 
rašiusieji pataria tuojau atšaukti visas karo jėgas iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos, ir leisti minėtų teritorijų 
tautoms patiems tvarkyti visus savo reikalus.

Prof. Andrei Sacharovas, patyręs apie trijų Pabal
tijos valstybių pareiškimą, tuojau pats parašė Panašų 
pareiškimą ir įteikė jį visoms trims valstybėms ir išda
lino užsienio žurnalistams, kad jie paskelbtų pavergtų 
tautų reikalavimus. Rusų disidentų vardu pareiškimą 
pasirašė vienas prof. Sacharovas.

Kazys Bobelis, VLIKo pirmininkas, patyręs apie 
Russijoje vykstančius protestus prieš sovietų valdžios 
karo pradžioje padarytus veiksmus, pasiuntė Valstybės 
departamentui ir Kongreso komiteto nariams parašytą 
pareiškimą, reikalaujant Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
klausymą įrašyti į Madrido konferencijos dieno
tvarke. •

Visi žinome, kad sovietų ■ valdžia bandys nekreipti 
dėmesio į 45 lietuvių, latvių ir estų prašymus, atitrauk
ti sovietų karo ir policijos jėgas iš Lietuvos ir leisti pa
tiems gyventojams tvarkyti savo reikalus. Bolševikus ir 
komunistų sistemą pažįstantieji žino, ką toks reikala
vimas reiškia. Pirmon eilėn, pasirašiusieji bus apklau
sinėjami iki panagių, kam kilo mintis tokį pareiškimą 
parašyti ir kas drįso tokį reikalavimą sovietų vyriau
sybei kelti. Keliant . klausimą sovietų vyriausybei jau 
yra didelis sovietinis nusikaltimas, bėri bausmė dar' di
desnė, kai sovietų pilietis drįsta dar kreiptis į dvi už
sienio valstybes. Reikalas dar labiau komplikuojasi, 
kai pasirašiusieji savo reikalavimus Įteikia. Maskvoje 
veikiančioms užsienio ambasadoms. Pasirašiusieji gali

Kauno Prisikėlimo bažnyčia okupuoto j Lietuvoj

tautos.
Sekančią dieną, rugp. 21, tie patys vyrai Įteikė mi

nėto pareiškimo nuorašą Maskvoje veikiančioms užsie
nio ambasadoms ir užsienio žinių agentūrų at
stovams. «■».

Turint galvoje sovietų valdžios baimę, kurią su
kelia kiekvienas komunistų pavergtų žmonių skundas 
priėjękomunistų-Partijos-marių-Sauvalę, sovietų val
džiai nepatiko ir šis 45 Pabaltijos tautų paruoštas, pa
sirašytas ir sovietų valdžiai Įteiktas pareiškimas. Rei
kia manyti, kad prievartos priemonės bus pavartotos 
ir pries parašą po pareiškimu padėjusius pabaltiečiųs. 
Adropovo agentai, reikia manyti, Jau apklausinėjo kiek

būti bausti.už sakytą norą atskirti dali sovietų terito
rijos 45 žmonių susitarimas pasirašyti bendrą pareiški- 
kimą Rusijoje gali būti skaitomas konspiracija ir 
baudžiamas.

Nežiūrint į dideli pavojų 45 žmonės drįso rizikuot, 
pasirašyti, Įteikti memorandumą sovietų valdžiai, o vė
liau dar pasižiūrėti po Sovietų Sąjungą, ir pasidairyti, 
kaip panašūs reikalai tvarkomi Sovietų Sąjungoje.

jie gali būti sušaudyti, jie gali būti Įkišti į kalėji
mą iki gyvos galvos, gali būti išsiųsti prievartos dar
bams iki mirties, arba paskirti jiems po 20 metų prie
vartos darbų,

Nekreipdami dėmesio į pavojų, jie vis. dėlto pasira-
vieną, kuris drįso pasirašyti ir kiekvieną, kuris paruoš- šė pareiškimą ir Įteikė sovietų vyriausybei.

Apiplėšė du bankus, 
policija pagavo 5

CHICAGO.— Penktadienį po
piet Įvyko dviejų bankų apiplė
šimai, bet tą patį popietį plėši
kai buvo policijos rankose ir pi
nigai atgali bankuose — vienas 
pačiame miesto centre, antras 
Hillsidėje.

Apie 1 vai. popiet į First Na
tional Bank of Chicago atėjęs 
vienas tipas pakišo vienai kasi
ninkei ranka rašytą raštelį, ku
riame parašyta: “Su savim tu
riu sprogmenų ir dar kitose ke
turiose banko vietose padėjau 
sprogstamos medžiagos, galiu 
visą banką susprogdinti”. Kai 
kasininkė paskaitė pakištą jai 
notą, įsibrovėlis pareikalavo 
jam duoti $2,000.

Kasininkė raštelį skaitydama, 
plėšiko nepastebima, paspaudė 
tylaus aliarmo mygtuką ir įdė
jusi į voką apie $3,000 padavė 
plėšikui. Šiam dar nespėjus vo
ką su pinigais įsidėti į kišenę, 
kaip mat čia atskubėjo trys pa
ties banko sargai ir “kuklusis” 
plėšikas su pinigų voku perėjo 
į policijos rankas.

’ Antras apiplėšimas įvyko po
ra valandų vėliau, bet čia jau 
darbavosi patyrę plėšikai. Hill
side banke, apie 3 vai. popiet, 
du ginkluoti vyrai, pribauginę 
kelis banke buvusius žmones, 
visas tris kasininkes pastatė 
prie sienos, patys susikimšo į 
du baltus maišelius rastus pini
gus, bet, beskubėdami, kai ku
riuos pinigus nepataikę į mai
šelius išbarstė^ ir spėjo įsėsti 
į automobilį. Tačiau čia jau 
pradėjo nesisekti. Pradėję va
žiuoti atsitrenkė i kitą, prie 
banko stovintį automobilį. Pės- 
čiais nubėgę bloką toliau, įšpko 
į kitą automobilį, kuriame sė
dėjo dvi moterys. Jau galvosite, 
kad šį kartą jiems pasisekė pa

bėgti. Ir čia jiems nepasisekė.
Viena akyla moteris, visą įvy

kį sekusi, tuojau pranešė poli
cijai, ir visi plėšikai buvo pasi
vyti, $8,000 atimti ir keturi api
plėšimo plane dalyvavusieji su
imti ir perduoti FBI.

Švedų socialistai 
laimėjo rinkimus

STOCKHOLM, Švedija. — 
Praeitą sekmadienį Švedijoje 
įvyko parlamento rinkimai, ku
riuos laimėjo 'Švedijos socialistų 
demokratų partija. Švedijos so-

pasaulio rekordas. ’
Kepalui pakepti buvo su

konstruotas specialus aliuminio 
pečius, kuriame tešla buvo pa
laikyta 35 minutes, iki reikiamai 
iškepė. Jam padėjo apie 200 ki
tų kepėjų, susirinkusių į Antrą1* 
jį metinį kulinarinį festivalį.

Pietų Kalifornija 
paskendusi rūke

*T C a >

LOS ANGELES, Cal."L- Visa 
pietų Kalifornija ; paskendusi 
tirštame rūke, kuris kenkia šir
dininkams- ir -vyresnio amžiaus

cialistai valdė kraštą beveik 50 k žmonėms. ^Didmiesčių >gyvento
jų etų. Jie pralaimėjo rinkimus 
prieš 3 metus. Praeitą sekma
dienį vykusiuose rinkimuose so
cialistai gavo daugiau balsų, 
negu bet kuri kita politinė par-
tija, bet jie dar neturi dau
gumos.

Švedų parlamentas turi 349 
narius. Socialistai, gavę dau
giausia balsų, turės 155 parla
mento atstovus. Absoliučiai dau
gumai jiems reikėtų 175 atsto
vų. ■ Tada jie galėtų sudaryti so
cialistų vyriausybę. Dabar,,jei
gu norės, turės sudaryti koali
cinę vyriausybę.

Daugiausia pralaimėjo kon
servatoriai. Jie turės bandyti 
koalicinę vyriausybę iš penkių 
partijų. Pralaimėjo konservato
riai, o laimėjo komunistai. Anks- 
tyvesniame parlamente komu
nistai turėjo 17 atstovų, o dabar 
turės net 20. Liberalų demokra
tų partija siūlosi eiti į koaliciją 
su socialistais demokratais. '.

Pakepė 1,000 pedy 
duonos kepalą ’.

PEEKSKILL, N.Y.— Šio prie
miesčio kepėjas Franz Eiche
nauer išgarsėjo, praeitą sekma
dienį iškepdamas 1,000 pėdų il
gio kepalą — duoną. Tai naujas

jai pasitraukė'p pietūs,'kad ga
lėtų apsisaugoti nuo“smogo”, 
bet apsiriko. Vėjas-jau pravalė 
Los Angeles ir San Franeisco 
padanges, o pietų Kalifornijoje
dar tebeguli tirštas ir labai kar
tus^smogas”.
j Tvirtinama,-- kad tKalifdti^jos 

politinė programa’ taip nėra nu
tolusi. Gubernatorius'J. Brown 
labai' norėjęs būti‘“kandidatu 
prezidento pareigoms, bet neat
rodo, kad šiuo kartų jią galėtų 
laimėti. Jis padarė didelę klai
dą, pradėjęs pasitarimus su se
natoriumi Kennedy, bet nė žoh 
džio nepasakęs prez. Carteriui? 
Dabar aiškėja, kad sen. Kenne
dy, jei kandidatuotų, tai jis pats 
būtų kandidatas prezidento pa
reigoms.

Sen. Kennedy patarė gubej> 
nątoriui. Brown nesikišti į Mas
sachusetts rinkimus, ir bereika
lingai neęįkvoti energijos ir pi
nigų. / *■ . ’B

— Sovietų diplomatai ir spau
da kalba apie padėtį Pacifįko 
vandenyne, kad-jiems nereikėtų 
aiškintis dėl kareivių Kuboje.

Brazilijos vyriausybė ren
giasi išlesiti iš kalėjimų politi
nius nusikaltėlius.

: BRONIUS UNTULIS

i- KODĖL PRARASTAS VILNIUS?
Lietuva amžinai skubinasi Į dangų. Šitą mū

sų dvasios savumą gražiausiai yra išreiškęs kun.
- Vienažindis. Štai jo tiesos ir poezijos kupini
- žodžiai:
Z Oi gi gražus, gražus tolimasis dangus,

Kada mane pašauksi tu, Dievuliau, brangus?
Visa, ką Lietuva tur geresnio, nešasi ten, 

: palkidama čia žemėj vienas atmatas...Apie tai,kad 
; dangus tik šviest tegal, o augti mes patys turi- 
; me apie šitą tiesą niekas mūsų nebeatmena. Mes 
; tik dangų šturmuojaname—rašo kun. Lindė Do- 
7 bilas švietimo Darbe.

Aš šiame rašte noriu parodyti, kaip dangų 
bešturmuodami, žemę prarandame. Vilniaus ne
tekome. Rašau ne Religiją išbriaurioti norėda
mas, tik vien parodyti geisdamas, kaip kunigai 

• religijos jausmus benaudodami, daug blogo mū
sų tautai padarė: lietuvius bekatalikindami tik 
sulenkino, gudus ir ukraniečius beversdami len
kais ir katalikais pražudė valstybę,700 metų gy
vavusią.

Šiandien vargu berastus bent vienas kuni
gas Lietuv'v kuris pateisintų ir išmintingą pa
vadintų politiką pagonų per 300, o katalikų ku
nigų per 5C0 metų varytą. Susipažnkim su ku

nigų politika, kad galėtume aklų vadovų pasi
saugoti.
1. KRYŽIUOČIŲ POLITIKA: TAIP LIETU
VIUS KRIKŠTYTI, KAD JIE NEAPSIKRI

KŠTYTŲ
Jau neišmintingas buvo pagonų Lietuvos ku

nigų noras dar 14 šimtmety išlaikyti senovės lie
tuvių tikybą, kada jau visas pasaulis aplink; 

į buvo Kristaus mokslą priėmęs, Negi galima i 
vo stengti prieš visą Europą? Už savųjų kunig 
neprotą lietuvių giminė krauju užmokėjo, kurį 
tekino krikščionys per 300 metų, Jautring 
Daukantas apsako, kaip lietuvių pagonų krivės 
kurstė žmones stengtis prieš krikščionis:

“Ateis jau žmonės, vadinami krikščionys, 
kurie norėdami jums laisvę išplėšti ir amžinai 
pavergti visaip jumis vilios. Mokys jumis sekti 
išmintingus4r— protingus Įstatymus, bet patys 
jų niekuomet nepildys. Linkės jums mylėti arti
mą savo it Patį save, vienok patys gers jūsų kru
vinas ašaras ir kruviną prakaitą, nors vieną Die 
va garbins ir vieno tikėjimo bus. - Jūs dieną ir 
naktį dirbdami nepatenkinsit turtais ir gerybe 
tiems kraugeriams, kurių kalbos nesuprasit, sa
kau, kapus tėvų savo išarsit, liekanus šventus 
iškirsit, versmes balas iždžiovinsit, nė taip j 
gobėjimo neatsotysit Bet dar, tas nelaimes jum 
darys, lieps kentėti, džiaugdami antru gyveni

mu ir tardami, jog už juos pačius būsit tenai 
laimingesni, vienok patys to antro gyveninio ne- 
atbos. Jūsų vargai ir ašaros širdies jų nesugrau-- 
dins. Šimtus tūkstančių metų jiems vergausit, o 
nė kokios nuo jų paguodos nesulauksit. Paneiks 
jūsų tėvų protėvių išmingingą tikėjimą, Įstaty
mus ir apsiėjimus, nebleis rašyti skaityti jūsų 
kalba, ant galo išplėšę jums tą paskutinę teisę 
paskaitys jums pačius tarp savo gyvulių, dova
nos, mainys, pardavos viens kitam it bestijas ir 
' artum ant didesnės apjuokos vadins dar jumis 
<avo broliais krikščioniškais, Klausykit manęs 
giminės čia susirinkusios: tai yra žabanklai, ku
riuose nori jūsų laisvę nuspręsti; jei manęs ne
tikit, veizdėkit Į Latvius, kurie jau ašarose var
gų savo paskendo. Netikėkit, sakau, jų žodžiams, 
šekit geriau Įstatymus tėvų, protėvių, kuriuos 
pildydami nieko netrukot, visi laisvi, laimingi 
viso i>ertekę gyvenot, dirbot sau, kuomet galė
jot, ilsėjot, kuomet norėjot, jei dar laimingi to- 
liaus norit būti, ginkit drąsiai namus savo. Atė
jo, sakau, diena, kurioje reik lietuviui žemaičiui 
ar laisvam mirti, ar amžinu krikščionių vergu 
tapti.”

(Bus daugiau)

i . VIST BIZNIERIAI
GARSINKITES NAUJIENOSE

Baudžiavos laikai Lietuvoje 
iki 1863 metų sukilimo

(IŠ ANDRIAUS RYLIŠKICriR JO SENELIO 
. . , ANUPRO ATSIMINIMŲ)

(Tąsa)
PAMALDOS SUKILĖLIAMS

Netoli pamaldų vietos mus pasitiko du vežk 
mai. Pasikeitęs anų vežimų vadovas slaptažo
džiu su p.-Tadeušu paėmė mūšų vežamas dėžes J 
savuosius vežimus. Tadeušas likosi prie tų veži
mų, mums skirtas palydovas atlydėjo netoli pa
maldų vietos Į tankų eglynėlį. Su stačius‘'m et o! j 
vienas kito vežimus, jie liepė arklių riekinkyti, 
niekur nesišalmti ir būti budriems. Pastebėjų^ 
apie save bet kokius žmones, iššauti Į viršų.

Pamaldų žodžiai aiškiai girdėjosi. Pamaldų 
pabaigoje, žegnojant žmones, pasig’rdo galingi 
dūžiai nuaidėjo dangaus žydrynėje. Tai skambi; 
no Molėtų bažnyčios didysis varpas. Gal jis šau
kė tikinčiuosius mišioms, o gal laimino sukilę^ 
liūs sunkiam dygiais erškėčiais nuklotam1 ke
liui, o gal atsisveikino su daugeliu savo parapie- 
čių, išeinančių grumtynėms su rusais už tė
vų žemę ...

(Pabaiga)
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TEU — BE 3-5393

Ofiso telaf.: 776/SW 
Rtzidandlo* talaf.: +48-5545

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
” 3-»7 W«*t 103rd Street 
Valandos pagal Ruidtarimu

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 

W»«MiMt«r Community klinikos 
Madkinos direktorius

x938 $. Manhfim Ed, Wastcheatar, IL
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

Icu antrą šeštadieni 8—3 vaL 
TąL: 563-2727 arba 562-2728

'KUSERIJa ir moterų ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

6449 So. ^u|<*ki Rd. (Crawford 
naJical ^u^din®) T«l. LU 5 6446 
‘wirpa ligonius pagal susitarimą.

ei neatsiliepia, skambinti 374-8006

QPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W 71 St. Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”1
VaL agai rusitarimą. Uždaryta treč

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

T ./

1 
I

-Anastazija Tamošaitienė “Žilvino Pasaka” Kilimas

i

DR. VYT. TAURAS
SYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sandra praktika, spec. MOTERŲ Ilge*
Ofisas 2652 WEST 5Wh S*lR2iT 

TW. 'PR S-1221 u
OFISO VAL.: pirm.. antracL, trečiiū 
(ė penkt. 2-4 ir 6-8 v*L rak. SUtadir ] 
riači 2r4 v*L popiet ir kitu laiku 
j '. ; oągal auaiUrimą.

VOLDOIARININKAI VOKIEČIŲ 
: ’ OKUPACIJOS METAIS

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

(Tęsinys)

i
ORTHOPEDas-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. M6i ban
dažai. Speciali pagalba koloms. 

’ ‘Arch Supports) ir t t

Uiu West 63rd St, Chlcas*. 1(1. 60629 
- Talaf.j PRospect 6-5084

FLORIDA 
w -fc ■ *- ' * •

DR. C. K. BOBELIS
Prgstątps,inkstų iršlapųrno

\ 5025 CENTRAL AVĖ.
St., Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PĖRKRAUSTYMAI

Teroras ypačiai veikė, kai. 
1943 metų vidury buvo paskir
tas naujas SS policijos vadas 
partijos generolas Harm, atkel
tas iš Dniepropetrovsko, kur 

į buvo spėjęs pasižymėti represi- 
] jom prieš ukrainiečius, Pasitel- 
I kęs Vilniaus miesto ir apygar- 
Į dos komisarus Hingstą ir Wulf- 

fa. sudarė 5.000 esesininku da
linį ekspedicijom. Ši ękspedicį- 

.« nė kariuomenė nusiaubė rytų
Lietuvą beveik jki Kaišiadorių.- 
Pradėjo nuo Švenčionių , ap. Iš 
čia išvežė 2,000 žmonių. Paskiau 
perėjo Svyrių ap.. Pabradę. Rie
šę, Nemenčiną. Trakus, Lentva
rį, Valkininkus, Varėną, Eišiš
kes, Perloją, Žiežmarius ir kt. sudeginti 
Atvykusi ekspedicija į naują 
vietą tuojau išjungdavo telefo
nus, suiminėjo lietuvių policiją, 
nuginkluodavo ir taip išlaikyda
vo visą operacijos metą. Daug 

į kur ekspedicija rasdavo gyven-
Į tojus išbėgiojus, paliktus tuš- į a:škinta, kur Ulevičius slapstė- 

čius miestelius, kaimus, vien- si. Buvo suimta jo žmona ir du

Leidimai — Pilna apdrauda 
' ŽEMA KAINA

R. IE R t NAS
Tai. WA 5-8063

, Corned Beef Hero

k

Vadė]a Alden* Davkva 
Telgt: HEmleck «4U 

7159 Se. MAPLEWOOD AV« 
CHICAGO, ILL

SOPHIE BARČUS
RADIJO U1M0S VALANDOS 

vl«*i preyram** U WOPA,

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL bopieL Šeštadieniai? 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 8:30

. Apdraustas porkrąustymas 
iš įvairiu atstūmę.
ANTANAI YRIMAS

Ttl. 376J382 arba 3766796

£ “Lietuvos Aidai’
™ „KAZĖ BRAZDŽIONYT*

Programos vedė|a

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vąk.

Visos laidos iš W0PA stoties.
- banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p.
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2846 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629

Tdef. 778-5374

i All hail the Corned Beef Hero, a satisfying proteią-packed 
repast for many a casual (and carefree) meal! Don t be put oft 
by its heroic proportions, as thjs big inviting loaf can be cut 
into pieces as generous or slender as appetites prefer. Lean, 
fully-cooked canned corned beef, one of the “good things that 
come in small packages,” slices neatly and easily when the 12 
oz. can is well chilled before opening. A zippy spread adds a bit 
of juicy succulence and distinctive flavor to this specialty sand
wich. It’s quick to mix with chili sauce, mayonnaise, mustard 
and ripe olives from the cupboard shelf. Add lettuce, tomatoes 
and let the hero come to the rescue of hearty appetites.

I Corned Beef Hero _
| 1/3 cup chili sauce_____
Į 1/4 cup mayonnaise 
Į 1/3 cup chopped Libby’s 

Ripe Olives
2< tablespoons prepared

'-^brnblne^chm'sauceJ ol’iyre mayonnaise and' mųtard to 
make a sandwich dressing. Spread both the halves of the sliced 
bread with the dressing. Arrange lettuce, tomato and sliced 
corned beef on one half; top with other half. To serve, slice 
loaf diagonally and pass the exU* dressing. Yields 4 to 6 gen
erous slices. '

Mote: 4 to 6 hard roDs may be substituted for bre^d \oau

i nepilnamečiai vaikai. Suimta 
taip pat per 100 įtartų jam pa-

i dėjus. Jų dalis, daugiausia gi
minės, sykiu sų Ulevič.aus šei
ma buvo sušąudyti.

i Į 1943 pabaigą įtamna kiek 
i atsileido, kada buvo rengiamasi 
šaukti lietuviu atstovų konfe
renciją, iš kurios vokiečiai tikė- 

■ jos. prįtąrimo, kad lietuviai “ak
tyviai įsijungtų į karą”. 1944 
pradžioje leido netgi organizuo
ta lietuviam savo kariuomenę,

I vadinamą Vietinę Rinktinę. Bet į 
kaip prięš metus lietuviam už- 1 
traukė c vilinės okupacinės val
džios rūstybę SS legiono suboi- 
kotavimas, taip dabar Vietinės 
R'nkt’nės nelauktas pasiseki
mas. Jeigu lietuviai gali gausiai 
stoti į Viet nę Rinktinę, tai jie' 
gali stoti ir į darbus Vokietijoj. ; 
Ir jau 1944 vasario 18 pogrmdi-1 
nėję spaudoje pasirodė Vliko, ' 
tik ką pradėjusi veikti, atsišau
kimas, kuriame buvo įspėjama 
apie planą: “Vokiečių okupaci
nė valdžia paruošė planą paimti 
iš Lietuvos į Reichą darbams, 
pradedant 1944 m. kovo 5 d., 
maždaug po 5,00!i žmonių kas

Į savaitę: vyrų tarp 15-55 ir mo
terų tarp 16-45 metų amžiaus, 
iš viso 100,000 žmonių, šį lietu
vių tautos egzekucijos vykdymą 
vokiečiai bando primesti lietu
viškos administracijos aparatui” 
(Cit; Į Laisvę 1944 Nr. 4).

_ Pagal kalbamą specialų po
tvarkį, yardu “Nurodymai dar
bo jėgoms Reich an surinkti’’,

i šaukiamieji pristatomi jėga. Jei 
i kas slapstosi, tai kaip “pakaita

las darbo naudojimui į Reichą 
imamas vienas ar keletas šei
mos narių”. Lietuvos žemės 
ūkyje buvo paliekama tik viena 
darbo jėga 15 ha., kiti turėjo 
tekti darbam į Vokietiją. Lietu
vių reagavimas į tai buvo — 
griežtas ne. :

Minėtas tik'šiuo metu prade-

paskiau iki 30,000. O kada atėjo 
paskutinis terminas atiduoti 
darbin nkus, jų, pasirodė, tesu- 
r'nkta 8,000.

Pe~ visą okupacijos laika, ne
paisant paripriešinitr.o, per dar
bo jsta i?ą buvo surank;ota dar
bam j Vokietiją, darbo tarėjo 
dr. J. Paukščio privačiai pateik
sim žiniom, apie 75,000.
(9) Bolševikų partizanai ir gy
ventojų eksterminacija. — Nuo 
1942 vidurio bolševikai pradėjo 
s usti j Lietuvą pirmas savo 
partizanų grupes. Bazę susidarė 
Kazilu miškuose prie Disnos. Iš 
ten skverbėsi miškais į šiaurės 
rytu Lietuvą — Biržų, Zarasų, 
Rok’škio. Utenos apsk., o taip 
cat Švenčionių. Vilniaus. Trakų. 
Tu metų gruodžio 26 Maskvoje, 
va’stvbės gynimo tarybos isaky 
"u, buvo oficial:ai sudarytas 
Lietuvos partizaninio judėjimo 
komitetas. Jo viršininku buvo 
paskirtas kompartijos sekreto
rius A. Sniečkus, to komiteto 
šiaurės rajono pirmininku M. 
Šumauskas. Part’zanų grupėse 
dalyvavo ar joms vadovavo ru
sai. Štabas tebeliko Kazilų miš
kuose. Partizanų permetimas 
per frontą sklandytuvais 
vėjo nuo 1943 vidurio.

(Bus daugiau)
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SUSIRINKIMŲ

Utenos Draugiško klubo susirinki
mas įvyks š.m. rugsėjo 18 d. 6 vai. 
vak. Joanos svetainėje. 4258 S. Maple
wood Ave. Po susirinkimo bus ir vai
šės. A. Brokevičius, sekr.

. <
Žemaičiu Kultūros klubo poatosto- 

ginis narių susirinkimas įvyks ket
virtadienį, rugsėjo 20 d., 1 vai. po
piet Anelės Kojak salėje, 4500 So. 
falman Ave. Nanai prašomi atsilan
kyti. Bus ir vaišės. I

Rožė Didžgalvis, rast.

GAIDAS-DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

va, o pogrindinė spauda ją grei-
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

CAT ĘSjCHAT

t

Lietuviu Žagarės Klubo nariu susi
rinkimas Įvyks sekmadieni, rugsėjo 
^3 d. 1 vai. popiet, Anelės Kojak sa
lėje. 4500 So. Talman Avenue. Nariai 
kviečiami atsilankyti, nes yra svar-, 
bių reikalu aptarti. Bus ir vaišės. :

Rožė Didzgalvis, rast. į

TeL: YArds 7-3401

Tel: OLympic 2-1 (JOJ

TeL YArds 7*1911

S — NAUJI1NOS. CHICAGO t,! ILL. Tuesdav. 137#

AM8ULANSC 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

a

■

Chicagos

Lietuviu e
Laidotuviųe
Direktorių
Asociacijos

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
<tACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7*1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlitfnia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hi. 974-4410

I
II

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITLa.MCA A VE.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III.

— GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1131

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel: LAfayettt 3-35W

sėdžiųs. Vietom krėtė ir miškus. 
Giliau Į miškus vengė eiti. Per- 
lojiečiai ekspedicininkus pasiti
ko iš miško, kulkosvydžių ugni
mi. Tik sulaukę trijų batalionų , 
pagalbos, išdrįso toliau žygiuoti. j§s ve'ktį Vilkas davė direkty-

kio pobūdžio;: “Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas 
įspėja visus administracijos pa
reigūnus, , kurie bus bandomi 
panaudoti šiais žiauriai mūsų 
tautos egzekucijai vykdyti, aiš
kiai apsispręsti už savo tautą, 
už Lietuvą, kad ir grėstų dėl to

•mus. Bet paskiau sprendimą pa
keitė, ryždamasis sugauti pirma ‘ 
Ulevičių. Besislapstydamas po 
kaimus, Ulevičius pataikė ant 
provokatoriaus, kuris sykiu su 
vokiečiais jį nušovė. Buvo ’s-

Mišką iškrėtę nieko nerado.
Už pasikėsinimus prieš vokie-. tai po visą kraštą išnešiojo to- 

č’us turėjo atsakyti šeimos na
riai ir giminės. Antai. 1943.VI.il- - ’ jketuri Eitkūnų gestapo tamau-. 
tojai atvyko į Eglininkų kaimą. I 
.Vilkaviškio ap.. pas sklypininką: 
■Ulevičių. Jis, matydamas, kad! 
atvyko jo suimti, iš automatinio’ 
ginklo nušovė visus keturis ges
tapininkus ir pats su šeima pasi- ■ vokiečių represijos... Komitetas 
slėpė. Gestapas buvo numatęs ^a’P Pat nurodo ir visiems šau- 

visus apylinkes na- amiesiems nepasiduoti teroro 
baimei. Kaip Į visus ligšiolinius 
piktus okupantų kėslus mūsų 
atžvilgiu, taip ir į šitą visi lie- j 
tuviai turi drąsiai ir vieningai | 
tarti — NE! (Į Laisvę 1944 ■ 
Nr. 4).

Šūkis pagavo visus, nuo apa
čios iki viršūnės. Imamieji į 
darbus slapstėsi Policininkai 
pro pirštus žiūrėjo į besislaps
tančius. apskričių viršininkai 
raportavo, kad jie negalėsią su
rinkti j;em skirtų kontingento. 
Tarėjai derėjosi su komisariatu 
ir iš 100.000 nusiderėjo 80,000. į

' UmASOUM)į CATS'EAPS.AKE SO SEN'Sm.*’
* THAT THE SOUND EMITTED SY 

JKMOTE-COLTROLTV DEVICES 
BASED ON OTRASCUND. 
INAUDIBLE TO HUMA.MS, IS

. PAINFULLY AUDIBLY
I TO THEM.

\n/E SOFT LIPĖ- <
I A MICHIGAN ANGORA CAT .

MAM® champagne charite į 
HAS HfS C*VN TREE MOUSE 
COMPLETE WHU CARPETED 
WALLS, INFRARED HEAT
ING, AND AM OUTDOOR.

, LEDGE THAT SERVES
I ^SAPORCH.

1 loaf Italian or French 
bread, sliced lengUrwise

1 can (12 oz.) Libby’s 
Corned Beef, chilled 
and sliced

6 -Uettvce teąyejHį*
6 termito trrces

ŠVENTO.RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Viešpaties ranka buvo su jais ir 
.rėžėsi į Viešpati".

didelis skaičius, kurie įtikėjo.

Ap. Darb. 11:21.
jo galybę ir vadovystę. Dėlto 
yra tarsi Viešpaties pirštas.

Viešpaties ranka šitoje vietoje reiškia 
kiekvienas Dievui pasišventęs krikščionis 
Jei norime būti pasiruošę tarnauti Dievui ir būti jo atstovais, tai turime 
klausyti jo, priimti jo patarimus ir pasielgti kaip jis reikalauja. Reikia 
taip pat žiūrėti, kad mūsų darbai būtu vaisingi ir kad būtumėm tikrais ir 
tinkamais Aukščiausiojo Dievo pasiuntiniais. Todėl reikia prašyti iš aukš
tybių pareinančios dangiškos išminties, priimti Dievo siųstąsias pamokas 
ir pasinaudoti visomis prieinamomis tarnavimo progomis.

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

Mažeika &> Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
TeL 737*8600
TeL 737-8601

1

EUDEIKIS
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

. TeL 927-1741 —1742

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

ENERGY 
WISE , TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

Organize car pools to 
save gasoline.
Don’t be a Bom Loser!

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

~ « • -f » - v , « r _ . . * ■r-f

-

FADING UPS
INCLUDE SOME PREPARED 
dcy foods in you« cat's diet. 
THESE CRUNCHY FOODS 
PROVIDE GOOD EXE PC SE 
FOR TEETH and gums, and 
HELP reeVENT TARTAR.
BUIL»NP.



MOŠŲ SPAUDOJE
LAISVA SPAUDA TURI TARNAUTI LAISVEI. O NE 

BENDRADARBIAL’TOJAMS IR TILTINI,NKAMS

ir jam atskleisti bent dalį savo 
tautos praeities kultūrinių ver- 
tyb ų ir politinių sunkių pergy
venimų, savo užduotį tęsia ir 
š'andien, nes raštas vis dar pa
saulyje tebėra didžiausias puoli-

Dirvos 35 nr. Emilija (Lekienė 
straipsnyje ‘ Spauda mūsų gink 
las” rašo apie lietuviškos spau
dos uždavinius. Straipsniui ir 
lietuviškam gyvenimui yra cha
rakteringa ši citata:

‘ š e metai yra reikšmingi lie-j mo ir gynimosi ginklas. Tenka 
tuviškajai spaudai net keliais Į karta's girdėti, kad mūsų spau- 
atvejais. Balandžio 24 d. suėjo I da kartoja įvykius, bet gerai ži- 
75 metai nuo lietuviškos spau- i nome, jog tai neišvengiama, neš 
dos atgavimo ir tai lietuvių ; kartojasi ir istorija, tik joje da- 
tautai įkvėpė didesnį ryžtingu
mą, kovingumą ir pasitikėjimą 
savimi. Sava spauda pradėjo 
artimiau Vetuvius jungti Rusi
jos caro pavergtoj tėvynėj ir su 
fse’viais kituose kraštuose, stip
rinti jų tautine dvasią, ypač su 
gyvenančiais Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse užsimezgė stip
resni ryšiai, o taip pat savos 
spaudos dėka prasidėjo lietuvių 
kultūrinė ir politinė veikla.

Šiais metais istoriniu pobū
džiu itin reikšmingas yra rug- 
piūčio mėnuo, kada 1879 m. rug- 
piūčio 16-tą dienos šviesą išvydo 
pirmasis Amerikos lietuvių laik
raštis “Lietuviška Gazieta”, Mi
ko Tvarausko leidžiama New 
Yorke. Deja, tik šešis mėnesius 
teėjusi sustojo lankydama 132 
skaitytojus, mat, nemažas tuo 
laiku atvykusių lietuvių skai
čius nemokėjo rašyti nei skai
tyti. Tačiau pirmiesiems lietu
viško žodžio skleidėjams ne
nuilstamai dirbant ir matant, 
kaip to darbo aukos pasėkoje 
atgimsta juose tautinė .sąmonė, 
kaip nutautėję, sulenkėję lietu-, 

•viai pradeda kurti savo organi
zacijas. parapijas ir vieną po 
kito laikraščius, kurių netrukus 
buvo priskaičiuojama apie de
šimtį, jų tarpe dar tebeinanti. 
New Yorke Vienybė, tada Vie
nybė Lietuvninkų vadinama. Tų 
laikraščių skaitytojų skaičius 
taipgi augo, gimtasis spausdin
tas žodis švietė ir jungė išeivi
jos lietuvius.

Prieš 100 metų lietuviškoji 
spauda JAV-se pradėjusi savo 
sunkią pareigą svetur parodyti 
lietuvių tautos veidą pasauliui

lyvauja kiti žmonės. Pa v., anais 
Rusijos caro laikais žemaitė 
rašė lietuviams išeiviams šiais 
žodžiais: • '

“Jūs — mūsų geriausioji ir 
tvirčiausioji spėka — išbėgote 
Amerikon, bent iš ten atsiliep
kite, reikalaukite liuosybės, pa
lengvinimų, rašykite su daugy
be parašų! Čia visi prislėgti, bijo 
išsižioti, ant galo ir užginta mi
nėti teisybė! O iš ten galite at
virai išmėtinėti valdžios šuny
bes, kankinimus nekaltų žmo
nių ... Jums bepigu, netaiko į 
jus karabinas ar durtuvas už 
kiekvieną išsižiojimą. Pas mus 
bėda: užžioti dantys, užsmaug
tos gerklės, o drąsesniems — * 
net kartuvės pastatytos...” 1 — Amerikos Lietuviu Daili-

Anksčiau lietuvių spauda išei-1 ninku sąjungos narių susirinki- 
vijoje tai gerai suprato ir žino-! nias šaukiamas rugsėjo 21 d., 
jo. Deja, dabar taip nėra. Įvai-1.penktadieni, 7 vai. vak. Čiurlio- 
rūs bendradarbiauto j ai ir sveti- į nio Galerijoje, Ine., 4038 Archer 
mų žinybų įtakoje esą asmenys, 
pseudopolitikieriai bei žarijų 
žarstytojai svetimomis ranko
mis sugalvojo labai saugų veik
los būdą bei darbo pasidalini
mą: jūs, pavergtieji, kovokite,

Vytauto Didžiojo Šauliu 
rinktinė šventė savo gyva

vimo 25 mėty sukaktį į 
š. m. rugsėjo 15 d. 7 valandą 

šaulių namuose buvo sukakties 
pam nėjimas. Akademiją atida
rė Vytauto Didžiojo rinktinės 
vadas VI. Išganantis. Padarė 
pranešimą apie nuveiktus dar-- 
bus, nuosavybės įsigijimą. So
listas Liorentas sugiedojo Ame
rikos ir Lietuvos himnus. Akom
panavo prof. A. Jurgutis. A. Ba
ronas paskaitė savo kūrybos. 
Dalyvavo kiti padaliniai, sava
noriai ir Ramovėnai. Sveikino 
generalinė konsule Juzė Dauž- 
vardienė, organizacijų atstovai,- 
diplomatinė tarnyba.

Po akademinės dalies buvo 
vaišės. Po to šokiai, grojant Ra- 
monio orkestrui.

Sekmadienį, rugsėjo 16 d.,; 
Jėzuitų koplyčioje buvo pamaH 
dos už žuvusius ir mirusius šau-į 
liūs. Pamaldas laikė kun. J. Bo-i 
revičius. Jis-ir pamokslą pasakė.! 
Giedojo Šaulių choras, vadovau-Į 
jąmas p. Van,cbergo. į

Lapkričio 3 ir 4 dienomis Navy Po’ pamaldų- Jėzuitų kieme! 
Pier halėse bus tradiciniai tau- prie paminklo padėtas vainikasj 
tinių grupių pasirodymai, paro-. ir pasakytos kalbos, sugiedotas'; 
dos ir mugės.

— A.a. dailininko Adomo "Var
no paminklui statyti sąskaita

N«maį, Žemė — Pardavimui Namai, Žema — Pardavimu!
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

DEL VISŲ LN'FORMACIJŲ KREIPTIS l:

■MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, UI. Tel. Virginia 7-7747

■vakarienė, ■ muzika šokiams ir 
gausu fantų. Nariai ir svečiai 
maloniai kviečiami dalyvauti 
parengime. Kl. koresp. j himnas, dalyvaujant šauliams;

. su vėliavomis. .]
Po visu iškilmių dalyviai bu-jl 

vo pakviesti į šaulių namus ka-į 
yra atidaryta Midland Taupymo . Prasidėjo šokiai>

A. Ramoniui.
Buvo apypilnė salė.

grojantį

8 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
įrengtas skiepas, 3 toįletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir Šv. 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti.

2 PO 4 MŪRINIS Brighton Parke. 
Palikimas. $47,000.

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7873, 
839-1784 arba 839-5568.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Gausus namu nasirinkimag 
pietvakariuose

3 U D RAITI S REALTY* 
i 

vairi apdrauda —INSURANCE^ 
ttJTŲ NUOMAVIMAS—paren 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tek 767-0600.

Bendrovėje. Sąskaitos numeris 
33131-1. Aukotojai kartu su au
ka prašomi palikti savo vardą 
banke arba pranešti Domai Pet- \ 
ruiytei tel. RE 5-8942. Aukotojų Marquette Parko parapijos n 
vardai bus paskelbti spaudoje. Mergelės Marijos bažnyčioje?

— Dail. Marija Gaižutienė pa- buvo Misijos. Jas pravedė pa-į 
kviesta lektore keramikos kur- mokslininkas prel. L. Tulaba išl 
sų, ruošiamų Balzeko Lietuvių Romos..Misijos baigtos šeštadie- 
Kultūros muziejaus nuo rugsėjo nį iškilmingomis pamaldomis,' 
25 d. iki spalio 30 d. Suintere- procesija. . ■
suoti teiraujasi ir registruojasi i Dalyvavo daug kunigų.

' A. T V ERAS
Laikrodžiai ir brangenybė*.^

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<5th Street 
Tel. REpublic 7-1941

. a - - -2

Pensijos-ir kompensacijos iš Vokie* 
j jos ir iš kitu kraštų, pilietybės popie- 
■'iai. Įvairių valstybės formų pildy
mas. interesantų reikalais lankosi 
aidžios ir savivaldybės įstaigose bei 
onsulatuose. Padeda sutvarkyti pen
ias ir bedarbių pašalpas bei kitus 

•aaašius reikalus. Sutvarko Medicare 
r kitas sąskaitas. Padeda neturim
iems gauti iš WELFARE ir kitų įstai- 
ų Įvairias pašalpas: buto, nemokamo 
ydymo, nemokamo maisto korie- 
?s ir kitką. Taip pat paruošia imi- 
.ratinius dokumentus ir iškvied- 
ius i Ameriką. Sudaromi testamentai 
r asmenų paieškojimai. Be to, išrūr 
>ina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip- 
is asmeniškai arba laiškais.

k. ČEPULIS NOTARY PUBLIC
Income Tax Service

Avė. Nariai ir norintieji Įstoti 
■j Sąjungą kviečiami atvykti. 
.Kviečia Valdyba.
.y — Australijoje rugsėjo 2 die
ną mirė dailininkas Henrikas 

Į:'šalkaūskas. Buvo gimęs 1925 ml
o mes bendradarbiausime ir sta- j Kaune Buv0 grafikas ir tapvto. 
tysime tiltus, prieš komunistus į £avo Jalku vieno je parodoje 
tik tarp saves pašūkaudami... j Chicagoje buvo &tat ta ir jo 

K. Petrokattis r ji, , j pora .darbų.
*_ ____ _ — Chicago policijos Lawn

distrikto naujasis komandierius 
1 TRUMPAI I { Robert B. Casey kalbės South- 

J Į west Realty sąjungos narių su-
ic | sirinkime šį ketyirtadieni, rug-

} sėjo 20 vidudienį,, Golden Ox 
restorane.. Sąjungos vicepirmi
ninkai yra Philomena D. Pakel 
ir Juozas Bacevičius, garsinimų 
direktorė yra Lorraine.Seidel.

— Miesto merė Jane M. Byme 
paskelbė, kad šįmėt bus Rudens 
šventė — Autumnfest. Ji prasi
dės tautinių grupių paradu spa-

— Zarasiškių klubo rudeni
nis banketas rengiamas spalio 
6 d. 7:30 vai. vak. Vyčių salėje, 
2455-West'47 gatvė. Bus "skani

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ

muziejuje darbo valandomis.

— Horoscopes or Astrologies
Tarot Card Readings. Saturday; 
11 to 5 no appointment necead 
sary. ELINOR JAKŠTO,4 17N i 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai- 782-3777’ or . ..... . j, ,, protu, o artima mylėti kaip pa-} 925-8392. Professional Member f. „ , ' F F J
Amencan Federation of Astro-. • Pasikhjusykite šios įdomiof 
- ® **’ t * '' : programos šiandien - 9:15 vai

— DENGIAME ir taisome vi- vak. radijo banga 1490 AM per 
sų rūšių stogus. Garantuojame “Lietuvos Aidus”. Paklausykite 
už savo darbą. Esame apdrausti, ta pačia banga penktadieni pe‘, 
AR VYD AS . KIEL A. Skambinti Sophie Barčus radiją 3:23 vai

AR GALI ŽMOGUS 
BŪTI GERAS?

•*

- Ar gali žmogus mylėti Vieš-Į 
pati savo Dievą visa savo širdi- j 
mi, visa savo siela ir visu savo j

3261 SOUTH HALSTED STREET 
(Antras aukštas, Įėjimas iš fronto) 

CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Tel. 225-8275

M. ŠIMKUS .-

Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiv 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.;

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208 >/2 W. 95th St 
Everg. Park, 111. 
60642, - 424-8654

Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas 
savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau- 
jienas. iki šių metu pabaigos, duodama nuolaida. 
Kviečiame pasinaudoti proga. . •

NUO RUGSĖJO PRADŽIOS IKI Š1U METŲ 
PABAIGOS NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 
SIUSIME NAUJIENAS Už 10 DOLERIŲ.
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati

nimo vajaus talką! .

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytųjų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis. 
NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

lio .13 d. ir tęsis iki lapkričio 4 d.

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIJA NOREIKIENt

j 2608 West 69th St., Chicago, HI. 60629 t Tel. WA 5-2787 
J • Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
j MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

Tel-434-9655 (PR) : popiet “Didžiosios nuodėmės”.
■ 1 ■■ 1 —....... .  į -Parašykite -reikalaudami kny-

! gėlės “Kaip atgimti iš naujo?’-; 
Pasiųsime dovanai.

Mūsų adresas: į

Lithuanian Ministries i 
P. O. Box 321 
Oak Lawn, Ill.

SIUNTINIAI Į LIETUVA —-----7
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, DL 60629. — TeL WA 5-2737 

. V. VALANT IN AS

60454

Teisėjas patvirtino 
G. Dunne veto I

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
jaruošta, — teisėjo Alphons< 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
šlėista knyga su legališkomij 
brtrfomis.

rotate Fami f Casualty Company

NAMŲ REMONTAS"
Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

i- -r';

Knyga su formomis gauna’ »

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas ......................................... ....... .............................
Adresas ..... .... . ..... ......... ........................................................

9 Užsakau Naujienas kaip dovaną savo..........................., kuris
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.......dol.
Pavardė ir vardas _________ _________________ ___________
Adresas ...... ............. ........................................... .................................

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas _____________ _________________________
Adresas --------------- --- ----------------------------------- --------- ---------

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
_ darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

SLA apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

i Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja aj^drauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimu^ siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

ŠIA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos suma temoka tik $3.00 metams.

ŠIA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Naw York, N.Y. 10001

307 W. 30th St.
T*L (212) 543-2210

CHICAGO. — Apygardos tei-i 
sėjas Thomas Rosenberg parė-i 
mė Cook Apskrities tarybos pir 
mininko George W. Dunne vetc' 
prieš potvarkį, kuriuo Cook ap ! 
skrit. komisionieriams ir kai ku
riems apskrities pareigūnams 
algos būtų padidintos 30 nuoš. 
— iš dabar gaunamų $25,000 iki
$32,500 metams.

Teisėjas atmetė devynių iš 16 
komisionierių skundą ir Dunne 
veto patvirtino. •

Federaline valdžia 
griežtai kontroliuos

Gatavai pagamintų ir užšal
dytų maisto produktų ir tokių, 
kaip “hot dogs” ir skardinėse 
vekuotas sriubas su mėsa, tin
kamas pagaminimas nuo šiol 
bus federalinės valdžios parei
gūnų ir įstaigų griežtai kontro
liuojamas.

Agrikultūros departamentas 
nori vartotojus užtikrinti, kad 
valgomi produktai yra paga
minti griežtai prisilaikant fede- 
ralinių standartų.

— Iš Chicagos į Clevelandą 
rengiasi važiuoti bent ,du auto
busai žmonių, kurie dalyvaus 
ALT kongrese.

na Naujienų administracijoje.
1739 South Halsted St., Chica 
^o, ILL. 60608. Kaina $3.00, 

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

įuozo šmotelio

ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ii 
domi 250 puslapių knyga su. 
rauta autoriau? troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai j 

kirsnelių mėgėjai, prašomi at 
ykti ir knygą pasiimti. Kltu> 
yven an tieji prašomi užsiss 

ryti paštu.
Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė..
Chicago. IL. 60629.
_____________________________ 1

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vai. 
Ir pagal susitarimą.

Tel. 776-5162 arba 776-516X.
2649 West 63rd Street

Chicago, HL 60629
-i

ENERGY 
WL«5F

Limit use of dlswasher I 
to once a day, after the 
evening meal, and cut , 
excessive use of water 
and electricity. »

Don’t be a Bora Loeed ,

! J M maimiinos, cilCAeo ill Tuesday, September 18, 1979**




