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jos Respublikos” 30 metų įsi ei 
gimo sukakties proga iškilmėse

L. Brežnevas, pasirašęs stra
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MILIJONINĖJE MINIOJE POPIEŽIUS PRAKALBĖJO LIETUVIŠKAI
žiavę iš tolimų. vietovių. Daly
vavo ne vien lietuviai.

Paėjau California g-ve į šiau
rę ir pietus, ' Marios žmonių. 
Daug matėsi su tautinėmis vė
liavėlėmis; Buvo, ir popiežiaus 
paveikslų.? Galėjai ir nusipirkti. 
Temperatūra buvo 50°. Belauk
dami sušalome., , .......

Prie 69 gatvės Ties Šv. Kry
žiaus ligonine skersai California 
gatvę sveikinimas: “Pledging 
Fidelity to Christ, Lithuanians 
Welcome Pope John Paul II”.

Ligoninė gražiai dekoruota di- 
“Wel-

Pusantro milijono žmonių, at
vykusių iš Chicagos, jos prie
miesčių ir tolimesnių Amerikos 
vietovių, Chicagos ežero pa
kraštyje, atvirame Grant Parke 
kartu su popiežiumi meldėsi, 
giedojo ir klausė popiežiaus 
kalbos? : s U ■ 

;. Dainininkų tarpe buvo šimtas 
geriausių lietuviškų balsų, ku-

- riuoS popiežius išgirdo ir pagy
re. Bet labiausiai visus nustebi
no septyni popiežiaus lietuviški 
sakiniai, pasakyti aiškiai ir ge
rai kirčiuojama lietuvių kalba. 
Nustebino ne tik užsieniškius,
bet ir pačius lietuvius, šimtais; džiule tautine vėliava, 
dalyvavusius Grant Parko šven- j come Pope John Paul II”. Visas 

blokas pristatytas kėdžių ligo- 
Popiežiaus žodžiai vienos lie- niams. Užtiesta virvė, kad ne

būtų judėjimo skersai gatvę.
.. Maria High School sveikini
mas: .“Sisters;oLBaint Casimir 
Welcome John Paul II”.

Protarpiais. seselės giedojo 
“Marija;. Marija”.- Buvo-ir dai
nelių. . >.• • "- : - ' ‘

žodžiu; buvo gražiai pasireng
ta sutikti popiežių. ’Kelių minu
čių bruzdesys, triukšmas ir po
piežius pravažiavo. Tūkstančiai 
žmonių, nešini vėliavėlėmis, pa
judėjo- namo, kai - popiežius., su 
palyda' pravažiavo. Vėlavo: visą 
valandą. Klebonas - minėjo, kad 
atvyks- 9.30 .-vai., •; o . buvo apie 
10.30.vai. Palyda galėjo^ sulėtin
ti važiavimo tėrhpą. ■ Prašvilpė 
dideliu .greičiu. Policijos daugy
bė vietoje'ir net gretimose gat
vėse matėsi, o fotografų .— nė 
tik profesionalų, bet ir mėgėjų 
be galo daug matėsi. Ar-jiems 
pasisekė nufotografuoti greit 
važiuojantį — tenka abejoti. 
Popiežius važiavo nedengtoje 
mašinoje ir dalyvius laimino.

Kaip ten bebūtų, bet šis jo 
žygis vertas didelio dėmesio. 
Jo populiarumas didėja, kaip nė 
vieno kito. Atviri pasisakymai 
dėl katalikų tikėjimo stiprinimo 
ir kiti aktualūs klausimai neliks 
be atgarsio.

tėję.

tuvaitės buvo įregistruoti ir ti
kimės sekančiame Naujienų nu
meryje juos, perduoti.

POPIEŽIUS BUVO 
MARQUETTE PARKE

Spalio 5 d. teko pervažiuoti'' 
ri ? California' gStvb?' jaiiti šventišką 

r^ruot^iką^ viąiiOBiiŠĮivėliavos, be
veik kiekviename lange popie
žiaus Jono Pauliaus II paveiks
las. Lietuvių Sodyboj, kaip nie
kur 'kitur — trys. milžiniškos 
vėliavos pakabintos, virš gėlyno.

Girdėjau klebono A. Zaka
rausko pranešimą. Pasirengta 
visapusiškai šioms didžioms iš
kilmėms. Lietuvių vardų įteik
ta simbolinė dovana, kurią auko
jo kazimieriečių vienuolynas ir 

; peticija, prašanti tarpininkauti 
sunormūoti bažnyčios santykius, 
su okup. ■ Lietuvos administra
cija. Įteikta per kardinolą John 
Cody; kadangi nebuvo perspek
tyvų betarpiai įteikti;-

Malonų buvo girdėti, kad mū
sų parapijos choras, vadovauja
mas muziko A. Lino, Grant 

— Parker r-pepiežiaus -pamaldose 
>v: giedos “Marija, Marija”, “Ap- 

-i; saugok Aukščiausias” ir “Malda 
už Tėvynę”.: Ten įsijungs kiti 

„chorai ir?atskiri asmenys.
Marquette Parke, California 

i ; tarp i 67 ir 71 gatvių, nuo anks
tyvo ryto buvo tikra spūstis 
žmonių. Maria High School mo
kinės su mokytojomis užėmė 
visą ruožą ties mokykla. Vėliau 
jinkosi . uniformuoti šauliai ir 
šaulės su vėliavomis. Jūros šau
lių ir Vytauto Didžiojo šaulių

• . galėjo būti apie 100. Iš šv. Kry
žiaus seselės išvedė net su kė- 
dėmis ligonių. Moterų ir net 
jaunimo matėsi tautiniuose rū
buose. Dalyvavo nemažai orga
nizacijų su savo vėliavomis. Bu
vo išsisklaidę grupėmis įvairio
se vietose. Be abejo, buvo suva-

— Vietnamo valdžia nutarė 
sustabdyti tremtinių bėgimą i 
užsienius. Jai nusibodusi sveti
mų šalių kritika.
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Kardinolas John Cody dabai. 
gražiai sutiko. popiežių ka-} 
tedroje ir dar gražiau jį is?., 

lydėję- šeštadienio rytą. ,

KALENDORftLIS

Spalio 9: Publija, Denis, Bran- 
gųolė, Argone, Dalius.

Saulė teka 6:52, leidžiasi 6:24.
Oras vėsus, vėjuotai.
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Praeitą šeštadienį prezidentas Carteris priėmė popiežiij Joną Paulių II Baltuosiuo
se Rūmuose. Į Baltuosius Rūmus buvo pakviestas didokas skaičius respublikonų, 

. bendradarbiaujančių su prezidentu Carteriu. , ■įtakingi amerikiečiai Lietuviu Kongrese Popiežius skrenda namo
‘ ~ t ' ' .*1 ° WASHINGTON. D.C. — Po

Amerikos Lietuvių Kongrese.Fkuris įvyks^paljo 13-14 dieno
mis Cleveland©, Ohio, Hollenden .House, .610 Superior Avenue, 
pasižadėjo;(daiy\ratftf-'ir-1‘pasaky.ti;kalbas JAV senatorius Robert 
Dole (resp.. Kansas) !' fr -adv; .Spencer. Oliver, kuris yra Europos 
Saugumo Ur kooperavim# JAV' komisijosi direktorius, glaudžiai 
dirbąs su tos komisijos-pirmininkų kongresmanu Dante B. Fas- 
cell (dem., Fla.) ir dabar daug-dėmesio kreipiąsaį paruošimą me-j 
džiagos 1980 metais Madride Įvyksiančiai Helsinkio susitarimus 
pasirašiusių valstybių .konferencijai.

IŠ VISUR ■ VYKSTA I LIE.
• TUVIŲ; KONGRESU

Įvairiu . lietuviu, organizacijų 
delegacijos į.L'etuyių Kongresą 
Cleveland e,, įvyksianti; spalio 
13tĮ4. dienomis,, atvyks iš Mia
mi, Detroito,, .New.rYorko,. Pitts
burgh©. Hot Springs/Los, Ange
les. Palm Beach, iš New Jersey, 
Wprcesterio^,, S,Q; - gpsįpno, Ru
činę, Wis., Pbrripano Beach, is 
Inčfiarios, is St? "Catharines, Ka
nadoje, ir iš kitur.'-5.r'

Ypač daug atstovų bus. iš' pa
ties Cleveland© ii" is jChicagbs-. r 
Specialus autobusas veš daly
vius iš Chicago^ Visų vietovių 
lietuviai kviečiami kuo gausiau 
Amerikos Lietuvių Kongrese 
dalyvauti. .. . v ’

SPAUDOS IR INFORMA- «' 
CMOS KOMISIJA

Amerikos Lietuvių Kongreso, 
įvyksiančio CleVelande spalio 
13-14 dienomis, spaudos ir radi- 
jo'informacijų komisiją sudaro: 
I. Andrašiūnas, R. Aukštuolis, 
CbE r Austini lVD Bacevičius, E. 
Boreiša, K Rrązdžionytė, kun. 
P. Cinikas, A. Dapkienė,.V. Ged
gaudas, X. Janųsaifiš? V. Yucius,' 
A/Laikūhas,' J.’'Nasvyt5š, kun. 

l'J. Prunskiš. Ji Stempužis, SJ 
^mŽižiene. Y. 'šimkūš' Š;t. Radze
vičienė, dr. D. Tarriųlionytė 
Valiukėnas.

lietuvius, žuvusius kovoje 
Vilniaus.

. 'PERSPĖTAS “NEW
: YORK!TIMES”

dėl

Buvo pastebėta, kad plačiai 
skaitomas-dienraštis “New York 
Times” lietuvius ir kitus pabal- 
tiečius laiko Sovietų Sąjungos 
piliečiais, netgi rusais. Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininkas 
dr. K. Šidlauskas to dienraščio 
vadovybei-parašė raštą, kuriuo 
atkreipia^ dėmesį, kad tokia lini- 
ija-yra priešingai JAV politikai, 
nepripažįstančiai Baltijos kraštų 
inkorporavimo į Sovietų: Sąjun- 

:gąi Didelė neteisybė visų Mask
vos kontroliuojamų kraštu gy
ventojus-laikyti Sovietų Sąjun
gos piliečiais ar rusais. Tai būtų 
pataikavimas Maskvos rusifika
cijos pastangoms.

(ALT Informacija)

i
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BERLYNAS, - Vokietija. — 
Sovietų Sąjungos Aukščiausios 
tarybos pirmininkas Leonidas 
Brežnevas, sunkios raumenų li
gos smarkiai kankinamas, vis 
dėlto keliais lėktuvais atskrido i 
į Rytų Berlyną,, kad galėtų da- jeras lan^ Smith, šiuometinis 
lyvauti “Demokratinės Vokieti- baltųjų-mažumos lyderis, išskri- 

do namo į Rodeziją. pažadėda- 
‘ mas vėl į Londoną grįžti, o da
bartinis juodžių daugumos rrii- 
nisteris pirmininkas Abel Mu- 
zorewa britų paruoštą naujos

Zimbabveje-Rodezijoje 
taikos dar nesimato

LONDONAS. — Buvęs Rcde- 
zijos (dabar Zimbabvė) prem- 

šiuometinis

_ ,________ ,___ — Po- 
pieži ,is Jonas Paulius II. atlai
kęs mišias dideliame Washing
ton Parke ir aplankęs preziden
tą Carterį Bak .>s”ijse- rumuo-

Į se, išskrido ■ atikaną. V
Prezidentas. Carteris ukviete 

i Baltuosius Rūm’- savo arti
muosius, ’ supažindino’ popiežių 
su įtakingesniais veikėjais, o vė- 

• liau .: išsikalbėjo įvairiais tarp
tautinės politikos reikaalis. Visa 
eilė veikėjų buvo pakviesti į 
Baltuosius Rūmus ir turėjo pro
gos' arčiau susipažinti su popie
žiumi. Manoma, kad popiežiaus 
atsilankymas i Baltuosius Rū
mus padės Carteriui vesti rinki
minę kampaniją.

Prezidentas keliaus
ALBUQUERQUE. N.M.—Pre

zidentas Carteris šią savaitę 
'skrenda j. Albuquerque. New 
Mexico valstijoje', dalyvauti Va- 

■kariniu valstijų gubernatorių 
pasitarime ir. darbo konvenci- 
joie. Ten oasakys kalbą.

! :SpaVo 15 ir 16 d. skris i Kan
sas Citv. Mo . ir Chicago, o lap
kričio 30 d’eną prezidentas lan
kysis Seattle ir Portlande, Ore.

Dr. K.‘ŠIDLAUSKAS 
VILNIAUS DIENOJE

Vilniaus Krašto Ųiętuyiu Są
jungos Chicagos skyriaus- buvo- 
pakviesta? . dr. K^ys ,^idlwu^n 
kąs, Amerikos, Lietuvių Tarybos

— Popiežiui labai patiko 
dinolo Cody draugiškumas, 
čias jautėsi kaip namie.

kar-
Sve-

Popiežiaus atsilankymo me
tu : Dubauskienė ir Brusokienė 
papuošė Naujienas didele lietu-

pirminipkas^ ■Chicagęjec, spMjo.i^įka cvėlžš vari kurią pakabino 
7 d. rpašekytb:,kąll?ą,pagęFbiant'prtnas Buivytis.<!

Vienoje-, grįžęs į Maskvą pareis-1 konstitucijos projektą priėmė su 
; kė, kad jis patį svarbiausią dar- sąlyga, kad britai baisrs 15 metų 
bą atlikęs, išvengęs atominio prekybos embargo ir kad Ši kon- 
karo, norįs išeiti atsargon ir pa
sidžiaugti senatvės likusiu trum
pu laikotarpiu. Brežnevas turi 
nepagydomą raumenų ligą, kuri 
neleidžia jam atsistoti, kada jis 
nori. Užsienin Brežnevas visuo
met skrenda : keliais .lėktuvais, 
kuriuose yra visos reikalingos, 
priemonės staigiai ištikto prie
puolio metu’ jam padėti.- Lėktu
vuose yra deguonies tankai, lo
vos, kiti reikalingi vaistai. Ki
tame lėktuve vyksta gydytojai 
specialistai ir slaugės, kad ga
lėtų jam suteikti pagalbą., ’

Berlyne Brežnevas kalbėjo 
vokiečių valdžias atstovams ko
munistams, valdantiems Sovie
tų Sąjungos karo "jėgas, laiko
mas-. Rytų Vokietijoje. Brežne
vas, matyt. įsitikino, kad Sovie
tų. Sąjungos karo jėgų brigados 
pasiuntimas į Kubą privertė ne 
tik sekretorių Cyrus R. Vance 
griežčiau kalbėti su Dobryninu 
ir Gromyka. bet privertė prezi
dentą Carterį paruošti- “penke 
rių metų planą” Amerikos karo 
jėgoms sustiprinti. Jis jau buvo 
informuotas, kad senatorius 
Byrd. demokratų daugumos va
das Kongrese, pritaria preziden
to Carterio planui skirti dau
giau pinigų Amerikos aviacijai 
ir laivynui sumoderninti. Jis 
aiškino vokiečiams, kad grįži
mas prie apsiginklavimo lenk
tynių nėra žingsnis taikos kryp
timi.

Brežnevui taip pat buvo aiš
ku, kad sumoderninimas Ame
rikos aviacijos ginklų privers

'S.

ferencija sutiks kas kontroliuos 
Rodeziją ligi naujų rinkimų.

Naujosios konstitucijos pro
jekte atimama iš baltaodžių bet 
kokia politinė galia.

Patriotinio Fronto partizanų 
lyderis Robert Mugabe, vienas 
iš delegacijos narių, pareiškė 
nepasi*onkinimą projektu.

Rinkiminę, kampaniją

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris jau seniai yra 
pradėjęs rinkiminę kampaniją, 
bet oficialiai ją pradės tiktai 
gruodžio 4 diena. Jo rinkiminės 
kampanijos reikalus tvarko H. 
Jordan, kurį politiniai priešai 
bando sukompromituoti, bet jis 
vvkusiai ginasi.

Tuo tarpu didžiausią pavojų 
prezidentui sudaro senatorius 
Edward "Kennedy, bet preziden
tas stipriai laikosi.

K :

Popiežių pasitiko ponia 
prezidentienė

WASHINGTON. D.C. — Po
piežius Jonas Paulius II iš 
Chicago išskrido šeštadienio ry
ta. 7:45 vai. Devinta valandą 
jį Washington© aerodrome pasi
tiko ponia prezidentienė ir pa
kvietė į Baltuosius Rūmus. Po
piežius. atlaikęs mišias Wash
ington© katedioįe. 12:30 vai. jau 
buvo Baltuose Rūmuose. JĮ pa
sitiko prezidcn'as Parteris ir 
supažindino su visais Baltųjų
Rūmu štabo nariais, su-kabinę-1 SovietM S^un§a- dar kart^ mo' 
to nariais, su senatoriais -ir.] Sov,et4 Sąjungos ata
kon gresmanais, su demokratų ir 
respubl’konų partijų vadais.

Sprogusi bomba 
nužudė du

TEHERANAS, Iranas. — Pra
eitą penktadienį sprogo gana ga
linga bomba čoramšar mieste
lio rinkoje. Sprogimo metu už
mušti du žmonės, o 25 sunkiai 
sužeisti.

Sužeistuosius policija tuojau 
nugabeno į vietos ligoninę. Gy
dytojai kviečiami ir iš kitų Cu- 
zestano provincijos vietovių.

Arabai mano, kad bomba ga
lėjo padėti Chomeini šalininkai.' 
nenorintieji prekiauti penkta
dieniais, dėl ko paskutiniu laiku 
jau yra kilę nemaža ginčų tarp'
'paprastų mahometonų ir Šijitų. >

!

Leonld Brezhnev
Berlyne penktadienį Brež- 
YrevįtS prašė Vakarų valsty- 

■ bes grįžti prie detentės po
litikos; "bet jis nesutinka at- 

šaukti Sovietų Sąjungos 
įtarių iš Kubos.

— Prokuratūra nustatė, kad 
banke dar yra “Liaudies mal
dyklos" 10 milijonų dolerių. 
Daugelis galės atsiimti bent 
savo investuoto turto.

ei ją ir artileriją. Jam iš galvos 
neišeina mintis, kad Izraelio lą- 
kūnai turi galingesnius, greites* 
nius ir riklesnius lėktuvus, -negu 
turi Sirija.

Niekas nemanė, kad pats L. 
Brežnevas wktu i Berlvna “De- 
mokratinės Vokietijos Respubli
kos" sukakties proga. Kalbą 
būtų galėjęs pasakyti Gromyka 
arba Kosyginas, kuris jaučiasi 
stipresnis negu Brežnevas, bet 
jam at odė ’-ad jam pačiam 
reiki*' vykti, ne- pradėjo judėti 
jo mos politikos pagrindai.

— Sovietų Sąjunga visą laiką 
stengėsi pašaltinti tautų tarpe 
atsiradusią baimę, bereikalingą 
Įtampą, nervų karą, baimingus 
įtarinėjimus ir apsiginklavimo 
lenktynes, — pareiškė Brež
nevas.

Užsienio diplomatai ir repor
teriai, turėję progos susipažinti 
su Brežnevo Berlyne pasakyta 
kalba, sako, kad Brežnevas pra
šyte prasęs grįžti prie deter.tės 
politikos. Brežnevas jaučiąs, 
kad šiaurės Atlanto valstybių 
sąjunga pradėjusi ginkluoti sa
vo karo jėgas, o tai esą gali su
lėtinti arba visai panaikinti 
detefltę.



Kūno, proto ir jotismy darnos pagrindai 
.Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

JONAS AUUJ1AVlčlUS, M. D. _______
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ivMitiiidiu FnGSTATOS PADIDĖJIMO

Sveikas vyras — normalios prostatos savininkas nusišlapr- r.ęs nė kiek neturi šlapimo pūslėje pasilikusiu šlapumo. Tokio vyro šlapimo takai nesti užspausti nc'rmalios prostatos ir jo šlapimo pūslės sienelių raumenys esti nepavargę-jie su reikiama jėga sutraukia pūslės sieneles, ir visą šlapimo pūslėje esamą šlapimą prašalina laukan.Visai priešingi reikalai deda-Tada esti užspaudžiamas (įvairiai min clės atsakančiai) iš šlapimo pū išeinantis latakas (ureth-Nuo padidėjusio darbo spaudžiant šlapimą pro susiaurintą lataką laukan, pavargsta šlapimu sienelėse esą raume nys. Tada j te'su mažesne jėga veikia, ir <iėi to'tik dalį šav7) darbo atlieka: ne yisąjš šlapumo pūslės šlapimą prašauną laukan. faip tada ir gaunas ne pilnas ūi^.šląįįjtfiimas-dališ^ šlapi- - mo pasilieka šlapimo pūslėje po n u sis lapini m o. Tą pasilikusi šlapimo pūslėje po nušišlapinimo . šlapimą gydytojai anglų kalbo- ■ je vadina H>ST-VOIDING RE- SIDUAL URINE- Išmokime šį? pavadin ruą atmintinai./. ' '■Kuo' labiaai- prostata ..padidės-: ja, I “ iš pūslės išeinantį lataką (urethra) tuo-daugiu.u slipsta'pūslės sienelių raumenys. To pasėkoje vis i daugiau užsilaiko pūslėje šlapimo po nušišlapinimo. Sii tuo p užsilaikymu įr prasideda vyrui vargai.Tūlas-pasakys: tegul tas šla-

iJamiesi Į padidėjusios prostatos sukel- 
•geroves mes talkiname gydytojui sėk-, 
au mus gydyti. (Mediciniška tiesoj tą kartą kai vyras šlapmsiš-jj išpils- Deja, taip gražiai dalykas nesiklostė ir štai kodėl.'A'yro nepajėgumas pilnai iš-; tuštinti savo pūslę ir dėl ,LO:daž- no, be skausmų šlapinimosi atr siradimas nurodo i taip didelį dėl prostatos padidėjimo' šlapimo sulaikymą (prostatic ob-. struction), kurio nepajėgia nugalėti šlapimo pūslės sienelėje, esą raumenys savu susitrauki* mu. Gydytojai tada kalba apie šlapimo pūslės nepajėgumą (decompensaciją) a^ikti $ąvo darbo (išstumti — iš spausti, lauk šlapimą).Šlapimo Pūslėje Užsilikusio šlapimo Kiekio NustatymasSvarbu susekti, kiek šlapimo palieka pūslėje po nusišląpini- ,:no. Mat, kuo daugiau jo tep par ■dėka, tuo didesnis esti- šįąpiinp pūslės raunienų nepajėgunias. susitraukti-iuėginti šlapintą.įauk -išspausti. Tas. toks šlapimo, susilaikymas dėl pūslės sienelių pasilpimo yra ženklas prostatos jpadidėjinio dydžip, na, žįnojna. įir operacijos būtinumo (pros-- lątą prašalinant) tokiaj negerovei prašalinti.Dvejopu bud i gydytojas -riū- -stalo.; šlapimo pūslėje užsilai-tuo <ląugnrir ji- užspaudžia xiusio šlapimo kiekį. I. Dažų metodas. 2. Specialių guminių, v^nizd.ęlių, (kateterių) /tšĮapųĮX> nuleidimas po pasišlapinimo.- Dažų ■ metodas? Gv<I urologas prbfėsoriaująs Californijos uni- versi tete. Su inner. Marshall vertina geriau dažų (phenoįsulfon- phtalein-PŠP metodą nušfaty- je susilaiko-ki- mui šlapimo pūsieje užsiliku-
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(Dabar šioj vietoj O’Hara Aeroportas)
šio šlapimo’1, ‘kiekio1 (rėšidūal Kiėk^-.< . urinė).. ‘TriįiVi^i’af ' ^iš^reišk^ht, reikalas' atnėkamaM 'šitafp-' >yfe- -na anibulė’— Bviėh^&x< suleidžiantas ven6h,. o' šlapimas sii.rehkdmąs už ^t&ėfe ’ir ų^ va- landdš? Dažo(krek!ls šid^iii^e3nų’- .<7-1 .statomas jiAĮirdžtil' kblo?itŽetVi- mo kiekio) čia ‘svarbu nėužkfė- niu būdu ! (spė^ąlits’ ptfetedsąš str šlapimo pūslę. Ji lengvai gali spalvoms1siisektij*? Patirtį būti uzfcdeSfafna bakterijomis inkstu savininkd^’'1^pusę''valandos : to“ {'<?a!Žo! Išskiria 1 ■į, 1 šlapiiną'1 pušę“;(50'%fj ‘šdMšto' ■ kiekio'.' Jer/ pVz., ‘jier„ _ landos 1 pacieAtūs pteėjle’ zpud<Įb- 1 i;. :.ko (iČb'čc) ‘Šikpidtb^fssKj^'rb •dažo -tik' kėtviktj (255^);!;‘d’ne .pušę'^b kiekid k;iij>:!*t’urėiū''BŪ-tį. —■ taU tūdd;’ ’gfeiČikusiki/'kiti 25% :’tb dažo;‘lik‘d;"'šlsįimo’'!‘j/ti- .šlėj ė'1 šu 1 kife'!' 'pifšė13 įiibdtiko (ĮįpO c.d); ■' iižfeilikuri<^5 pūsl^j ė šlApirhb;' sis ty-rimaš'^TO.ėkAhiŪs esant sveikiems'' ihkš^fiYiš-'Tnkš- • »«gr * - . . , , 'xrtų' sveikumas1 •> huštatčninA^:ni!i:J riant- kraują' - ‘dvejbpŪ?:1 Štfefekiti t1 jąme esamo Tėk^mbjo^ (BUN). ir' Kręąįipip_ '|crgatidirQ.

.. r- .I ff-', . c; •. ■: . ■ , ; ;f-' Kateteriu nustatvmas uzsili- Kr * ■’' 1 ” • J T Ikiisio, šįaęiino kiekio. Daugelis :cc;t§,'dąžb1|Įgydytojų.,naudoja po nusišįapi- • i ni'i - < ’ritmo šĮąpįmd nuleidimąJsjjęcia- w , 1 )įu vamzdelių, (fcatatėriųj susekimui ' pūstęje užsilikusio'-šlapi- ,. , t v * i ? / - v.

veikams. Jiems suteikime svei
katą nuo mažens tvarkingu jų 
‘auklėjimu, maitinimu, išmoks^ I lininiu. Tojitfu jie patys turi ; tvarkyti savą gyvenimą. O visi ' pensininkai aikvokime savas j santaupas išmintingai — tada j mūsų sveikata bus daug sti- * presnė ir rečiau nies susilauksime nepataisomo savos sveikatos stovio- Daugiau apie tai kitą kartą. PASISKAITYTI. Consultant, July 1979

nuleidimu (naudojant specialų guminį vamzdelį —: kateterį).t žala-Užsilikusio
Pūslėje Šlapimo

'■.•I’)!..-.! j .s 1Net . jpūslėje šlapimo kiekis nurodo, pils. .

STENKIMĖS TEISINGU
ATSAKYMU PASINAUDOTI 

j a J V -Kaip Išvengti Tulžies Pūslėje AkmenųKLAUSEMAS. Tajnsta Gydytojau, .prašau paaįskinti, kaip aš galėčiau atsikratyti tulžies pūslėje smėlio, kuris, mano gy-i dytojo tvirtinimu, sukeb’a man skausmus dešiniame pašon- kauįyje ir dešiniame petyje. Esu riebi, pusamžė moteriškė. Dėkoju iš anksto.ATSAKYMAS. Trys didžiosios F raidės apibūdina tamstos stovį gydytojo lūpomis: riebumas (Fat), moteriškumas (Female) ir amžius (over Forty years of age). Tokios moteriškės dažnai serga tulžies ak- memmis. Jie dažniausiai esti cholesterolio sudėties. Viskas, kas mažina cholesterolio kiekį kraujuje 1 -rt- mažina!' galimybę

Gerai pridėti prie saldų juo
do ridiko (sutarkuoto) ir AL
FALFA daigų. Tas daržmęs 
galima pirkti gereshėše' krautuvėse- Jų imkime Teiksianti lietuviškose krautuvėse — t»di jose ims rastis-šios sveikos daržovės. Nebijokime sūvos sveikatos reikalui išleisti kiek daugiau pinigo. Tik nustokime mė- ' ginti sveikata rūpintis tr.d?., kai jau ji esti parasta. Išminc.ng s lietuvis stengias; užbėgti savo* sveikatos priešams už akių.Tamstai reikia- daugiau cū- čiaupti burną'ir pamesti kiek svorio. Be- reikiamų pastangų j nustokime 1 tikėtis • reikiamos (sveikatos. Nieko niekas munis veltui neduos*. Niekam nepaves- kime savo ■’ sveikatclj-'-' reikalų^- patys imkime svė nagan. Sėkmės. * * ’

ADELES DUOBLIENĖS 

SVEIKO MAISTO ; 
•RECEPTAS

mažiausias užsilikusio* susirgti tulžies pūslės akrheni- .Taigi;! venk gyvulinių , rie- kad jau įvyko' šlapimo pūslės balų, riebių pyragų, riebaus sienlės:raumenų nusilpimas. Už-j maisto,, ypač cholesteroliu tur- silikusšlapimui, pūslėje visada! tingų patiekalų? _tryriių, - dešrų1-'is išorėj’jei nfešvariar mėginsi--esti didesnis pavojus pūslės už- - mej pro1 varpą nūdrenubti- kate- tetįii'tižsilikusy pūslėje šlapimą.». m I ' ■L į. Kai- nesti šlapimo suailaiky;' jnp pūąlėje-apsigyniniaš.pųo'pa. tekusių. pūsĮėn bakteriją esti.dip ^is,TXais ai^ejąis katėtęijįzuo- ‘įart „stmUiaų 'pūslė užsikrečiav Kitas ^eįkąląs; esti šlapimui su- siljcįikant pūslėje po nusišlapini nipj. ^Teų, tarsi kūdroje esti vąn- dęns-jpję"c.gerei; .bakterijos. vei- si||i.' Ęitaip • ėsti' sir npriųaliū šlapimo nulėkė j imu:‘Tada.* ta r-
i

I *uPe^s’ Pa*s šlapimas sava
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tingų patiekalų, tryriių, -■ dešrų — . dešrelių, kepenų^ raudonos mėsos ir kaulėtos žuvies. Venkime kiekvieno valgio,- kuriame esti - paslėjti tryniai, sviestas ir niuose t šlapimo takuose:-, data- kiti gyvuliniai ; riebalai.Taip kuosehiš' inkstų į pūslę ir pa- pat ir kava-kakavaj-Bėkime ki<>- - rton gatvės pusėn i nuo danguj V2 ‘svaro šViežių ^didėlių grybų 5 u . !i-i - • :r - j mos šiandien kepyklose par- (Mushroom Js-*' : t' iv>° A?,1?, a . elais Pa^ienta&į (juodan^ riebių maiste? patiė-. į/į puo'duk'd ^šuk’apOtū ’šėbgūiiiU'' oE^eij?;ga-ĮMu.,^bartWs iitaiįėiK. - - » —irindų: pakeitė gyvenimo 'sąly-j21 ?škukstajv kvietines "duonos_ u --u... daug! džiūvau, ■ ; ‘,C1''sveikiau jis dabar^algo, miegą 1/4! šaukMo 'druskos, ' ir visai sveikai :pakeistoje, ap- jį.*•. .---iinkeje Srrandąsi-.r /Ko flauk-tii,-c/ s e 10 ^frh.č.<nųs kailinius ir puoškimės sveiriz ov -uortkoipįs plųnksn.Q.mis<.s:>-: ■.T::.-.->P sąųkš.tglis- ąįyvpą<jV!t.fc t
'v iJ>'*>®ąrbas:/^ ąjrr.hmtT įn.-.i’v Grybus Hušluoš'tyti5"L’drėgfiu rankšluostinių popieritf.’^'l&'fė-' ' 'liūs 'sukapoti" T'f šųraaišV-ti ;§ti' svc^ūhąiš,'"džiuvėsėliais!! ^bifes-' koiįiaiš ir aRya-. Gi’yBŲ giiĮv'ėl^1 ’ ' prikimšti* šia mase Ir Erdflyti'ikf ’ t gražiai''gelsvės' spalvos/ . Vi' !i

1 /O*1 Š3 ”'T K.’naJ i-vj-f-

sikrėtimui; bakterijomis ir • pavojus ližsistovėjimo šlapimo bei padidėjusio spaudimo viršuti-
;-i • Adelė.DuotįUenę^ -jii^i-tc

• - * ♦ *

Apkeptos GryBų įGaivėfe
' (Užkandžiui)' (Broilitos) . "

> -■ ■c • •- •••

PiTui i
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‘ Išiuose inkstuose
Li 'f lC .v *.?!Ii būtį, ati'dėtina ..tolimesniam laikui- Tik j reikia tokius. pacientus gydytojui sekti medicinišr kai kas trys ar kas šeši mėne- jįjai. Tilo .būdu būs galima su-| j sekti/ ar pasilpusi šlapinto pū-1 slė riėšiipšta dar‘’labiau. Jei vis gausėja užsilkusio šlapimo kiekis’- pacientui nusišlapinus—opė racija ’ darosi ’ neatidėtina.

8-gas Vatikane.. Kitaip? y zUT’^ 

K. 'VT>

^CKye valctj^ąpbų^tak^.^jFodėl ^įijokįm^' ųaisčių > gerti-gaims[valys įdūsų ^šlapuįįor^l&'i- T as . I ne^atoguma| ixdažnądšlapinijtop- sr atneš ipaims. didesnę naudą': apgins muš- ntio gėlifiio 'pūslės jirT^tų įšlapimi lakų uždegimo.’’^inonįa, sįei-ilidi — všygriai hufeidžiknt Slapūną (kūteteri- ,zuojant* pacientė) esti sumažinamas iSfekcijoš '-įvedimas į pūsle iki mirtmium^it^į^anĮįrš- tinas dar vįenas jfėigi;įniu.mas 1pine to kai etįrizavlįno ffjįap im o jĮ^ieidiino’) dalykas*5 tad šląpi- latako ..(iiretro^1 sųšhūnas jlo- ištrftukimo - kateterio?' ’Taū ’fe ss^-tas latakas’- stisiau- ^itas padidėjiišioš • prostatos, jmjo kaleterizaviino' gali Tas' la- raĮas dėl šiiliniinų'yišaL ųžsida- CTtį ir laikinai visai šlapimo te- lr|j|mąi neturėtų išsigąsti ar peikti gjibdoją, būk jis jam dar blo-

” I k'Dabar'-Nusekta, 'kad kokoso* *•'į
, I - *. .' " * *. palmių aliejus (coėo nut oil); ' rČia 'ir, prieiname svarbią tirpdo cholėšrolio akmenis tūl-į ciehvui pareigą: lankyti ^ydy-j^ies pūslėje. Aišku, jis tirpdo i r toją -.nustatytu laikų, nors ir! jaustumeis -neblogai.. Reikia reikiamai tikrinti šlapimo takų.
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priskreti muš cholešteroliniūšmūsų širdyse, striėgenyse, kojose irki tose vi etose.-Tad ir. prast o vis-ir -.laiku -operuotiprosta- bėkime kasdien vartoti kokoso. „palmių aliejų ir riešutą. Kdko-1sp palmių -riešutai turi- kietą ■ xna Yparuoštf iš^^lrp^ir~per kevalą ir viduje aliejaus naktf pfdiTgfi TąTd^įv^^
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You can’t afford to be wrong. 
Because if you’re in charge of 
the fatoil v budget, you're 
making decisions about the 
future, 4oo.

And that's where U.S.
Savings Bonds come in. Buy 
themthrdugh your bank. Or 
eneeurage your husband to 
sign up for the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still be building 
a more secure future for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman'wn6 really knows 
a good bargain.
Now E Bonds pnv 6% whm h^M **
maturity of 5 v*ar* <4Z^ the first year). • 
R'nd* are rėpiami if lost, stolen or destreysA. 
Whm needed, they run he cashed at yrw 
hnnk. Interest is 
iflcrwre 
deferred until

tBorioRt

. stock in/^merica. 
Join the Payroll Savings PU*- *

tą, pinty negu atsirado nepataisoma ždla i inkstams dėl šlapimo susilaikymo paseku ir inkstams pakenkimo. .’ “aIŠVADĄ. Iki šiol dažnai pacientas apšileisdavp su sveikatos tikrinimu ir dažnai nepildydavo gydytojo nuodymų. Vienas iš nesupratimo mediciniško reikalo, kitaaiš baimės netekti vieno — kito dolerio taip elgdavo- si. Visi -pensininkai nuo dabai* liaukimės niekais vęrlg savo sveikatą netikusiu maistu,’_rū-t , _ .... ,r . .kymu ir svaigalais. Nesistenki- Pūslėje ir jos~Iakuosę.iįŽO ^pwiaresrsu rė4EftiršIŪpim6jffre'‘vjšas';:5Ūtaiipaš^ palikti *savo lilt ‘ jiy’r.-''? TOTU* h -'tfi ’'■'t-'-*

no ir riešuto' masės. Pradurti reikia ant cementinio grindinio padėjus _lokį riešutą šu vinimi, pradūrus, dvi skyles — pirma išpilti piną. Jį naudinga gerti- Tada su stipriu kirviu pralaužti kevalą ir gardžiuotis riešutu. I Taip stiprinsime savo sveikatą ir vengsiiųęc^holesterolinių arterijos priskretimų, o taip'pat' ir cholesterolinių akmenų t ui-!
. _ - _ ____ 11 —w - - f
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Future Drivers Of Amerięa

NAUJI6NO5>r£ifc.w‘£O Tlte8<ay, -tfffl)***'*'*

Tomorrows drivers — decide today which cars 
like to drive “in a couple of years’* as they enthuse overt 
scale model of Chevrolet’s 1979 model auto show. Asa Griffte 
(left), Alicia Prater (middle), and Jay Byers are as enthusaaAfe 
about the new show as Robert D. Lund, Chevrolet cenera? 
manager and General Motors vice president. “Anto shows mt 
a key barometer for new model sales in every section of jw

* country,” Lund says. “They give people an opportunity U 
, inspect a wide selection of naw cars designed to meet eeery 

driving need.” An estimated 40 milion pwsqha "wSl vwv ths 
life-size counterpart (in Various forms) of the Cheymlg^ ^4 

y aaow pictured abos e.



SPAUDA YRA STIPRUS GINKLAS Rašo VIKTORAS GALECKAS

jĮANO KELIONIŲ ODISĖJA
Kaip žinoma, šįmet sukanka 75-eri metai nuo spaudos atgavimo ir šimtas metų nuo pirmo lietuviško laikraščio išleidimo JAV-se. Pirmas lietuviškas laikraštis, “Gazieta Lietuviška-’ buvo atspausdintas-išleistas Brook- lyne, New Yorko priemiestyje, 1879 metais. Anuo metu šis laikraštis turėjo 132 prenumeratorius. Tas įvykis gyvybiškai reikšmingas mūsų tautai, kaip kultūriniu, taip ir politiniu požiūriais. Kas įdomu, sveikintina, kad šią tautai reikšmingą datą, reikšmingą sukaktuvinį įvykį laiku pastebėjo ir iškilmingai, akademija atžymėjo išveivi- Jos jaunimas. Tai įgalina mus džiaugtis ir didžiuotis savo sąmoningų atžalynu, sugebančiu ir pasiryžusių užtikrinti lietuvybei ateitį išeivijoje.Korp. Neo-Lithuania, Chica- gos padalinys, vadovaujamas jaunosios kartos atstovės Vidos Jonušienės, ir remiamas, talkinamas kelių kitų veikloje patyrusių korporantų, šurėngė iškilmingą minėjimą —/akademiją spaudos atgavimo 75-erių metų sukakčiai atžymėti; Minėjimas įvyko š.m.: rugsėjo mėm.30- dieną Tautiniuose ^namuose.Minėjirhą atidarė, įvadinę kalbą pišakę KorpI įNėo-Lithuania ChicagGs padalinio pirm. Vida Kriąūeėliūnaitė'- Jonušienė. Ji pasigėrėtinai sugretino ano tautos priespąųdos meto vargus, kovas už spaudos laisvę su dabartinės okupuotos Lietuvos • priespauda. Pirmininkė sudarė ir garbės prezidiumą. Buvo pakviesti ir už garbės stalo vietas užėmė: vysk. V. Brizgyš, generalinė konsule J. Daužvardienė, Korp. Neo-Lithuania vyr. vald. pirm. Cezaris Modestas, programos atlikėja, vyr. vald. vic. J. Kriaučeliūnaitė ir korp. D. Mi- kužienė.; Vyskupas V. Brizgys savo kalboje kvietė su pasitikėjimu ■ žyelgti į išeivijos jaunimą, o patį jaunimą kvietė pasekti vykesniųjų tautiniu, ryžtu ir jų ■pastangomis.'• Lietuvos, generalinė konsule 'Juzė Daužvardienė, kalbėdama ; spaudos draudimo ir atgavimo ^reikalu, kvietė matyti, suprasti ’ir šių: dienų; Kremliaus užmačias prieš tautą, prieš jos tauti-

pa- ta-nes, kultūrines vertybes ir čius kūrėjus. Padrąsinančai rė: “Kaip praeity, taip ir dabar lietuviai laimės, Lietuva atgaus laisvę ir nepriklausomybę'”' Akademijos dalyviai konsulėsi žodžiams karštai pritarė, ilgai plojo.M’nėjimo tema paskaitą skaitė kun. dr. P. Gaida, iš Kanados ‘ specialiai iškviestas. Paskaiti-i ninkas kėlė mintį, kad spauda informuoja, bet neorganizuoja. Akcentavo, kad spauda yra stiprus ginklas už tautos laisvę. Pasakė, kad išeivijos spauda pasižymi gajumu ir tai yra pasekmė praeities tautos kovos už spaudos laisvę. Lietuvos okupantas siekė ir siekia asimiliuoti tautą per spaudą, religiją ir švietimą. Siekia lietuvių tautą sunaikinti fiziškai, kultūriškai, nes jam rūpi Baltijos jūra... Muravjovo spaudos uždraudimas ir graždankos — rusiško raidyno brukimas lietuvių tautai yra įrodymas okupanto tautžudiškų užmačių prieš lietuvių tautą. Tenka didžiuotis, kad ir mažaraštė tauta greitai užčiuopė šias okupanto užmačias ir ryžtingai priešinosi.. Paskaitininkas pateikė ir visą eilę skaičių, liudijančių tautos žūtbūtinę kovą prieš okupantą, už savo spaudą, už spaudos laisvę. Per visą keturiasdešimt spaudos draudimo metų buvo išleista tik 58 knygos rusišku raidynu, kada tuo pačiu metu Prūsuose ir JAV-se buvo :šspausdinta 3,280 knygų, kurios slaptai buvo įgabenamos į Lietuvą ir slaptai platinamos. Rusų žandarai kasmet sukonfiskuoda- vo 30,000-40,000 knygų egzempliorių.- Spaudos draudimo metu buvo nubausta virš du tūkstančiai knygnešių, su jų karaliumi Jurgiu Bieliniu priešakyje! Tai skaičiai, kurie aiškiai liudija tautos tvirtą ryžtą būti laisvu lietuviu ir jos kietą kovą prieš okupantą.Paskaitininkas pagarbiai ir liūnas.Meninę programą atliko sol.Valančių, stovėjusį spaudos M. Momkienė. Ji savo puikiu ly- ( laisvės kovos priešakyje. Jį pa- riniu sopranu žavėjo klausyto-j vadino ir geru diplomatu. Priskyrė daug nuopelnų ir kunigijai. Kai kurių akademijos daly-j vių galvojimu, gal jau ir per di-Į delius... Juk kovojo visa tauta,! ką ir liudija pateikti kovotojų,

(Tęsinys)Ruošiantis važiuoti į turgų, skrybėlėmis, basi. Negali...... r - .šeimininkė perspėjo pasisaugo- ■ žinti, kuris vyras, kuri nioleri<. | t i . kišenvagių,Ttula žmona piniginę pasirišo j juoktis nė nemoka.po kaklu. Patys Iramvajai be rankose pardavimui savo austų i vj sienų, tik stogas ir suolai. Taip1 rankdarbių, lai buvo labai ku- ir buvo- žmoną pirma išstū-j klu> velykinis apsipirkimas. Įmįan, o mane dar ant laiptų j Viskas buvo brangu, ir reikėjo •mulatai suspaudė ir pradėjo j susispausti, kad liktų pinigų Iškrėsti kišenes, nors nieko neturėjau, tik žiebtuvelį, cigaretes ir plunksnakotį, bet ir tų nepaliko — pasiėmė. Privažiavome prie turgaus aikštės, išlipome ir dairomės. Turgus prasideda čia pat šaligatvyje: mulatas ant anglimis užkurtos krosnelės šildo bulvines dešras. Toliau kepa kažkokius blynus totilas — iš bananų. Sklinda kepamų svo'gū-' nu kvapas, pipirų ir kitokie kvapai. Priešais visokių reikmenų krautuvė, tad mes ir užėjome. Norėjom nusipirkti sie- : telį prekėms susidėti. Įėjęs vidun, rodau pirštu į tą krepšį. Kas Pardavėjas matydamas, kad liaudies e3n europietis, užkalbino laužy- Brazirisko, ,įa- vokiečių kalba. Paklausiau, “Rūtelės dainą” iš operos Gra- ar-jis būsiąs žydas, atsakė, kad žiną. Akompanavo muz. A. Va-- vokietis (Deutche — ten taip saitis. Solistei buvo padėkota žydai save vadina) . . ovacingu plojimu ir akademijos (jįme eiti per turgų, rengėjos jai įteikė puikią gėlių bulvių, bet jos buvo- labai ma- puokštę. Ižytės ir gana brangios. Ten patTautiniu namu administrate-į žemėje buvo sudėtos kitos rū-, rius B. Kukaitis dar padarė ir (sies bulvės - tai ilgos, rankos skaitė rašytojo Pr. Vaičaičio ir | malonią staigmeną - visiems fstorio ir gal metro ilgumo sak- akademijos dalyviams pateikė nys, vadinamos mandoka. Tad šiltą vakarienę. [ nusipirkome porą tų ilgų bul-Akademijoje dalyvavo virš lYių, dar kopūstų galvą, na ir šimto asmenų, renginį tenka j tropikinių vaisių bei visokių skaityti visapusiškai pavykusiu, į prieskonių. Praeinant pro kepy- už ka užtarnauta tautinė pagar- klą, pakvipo duona, bet jos kalba priklauso Korp. Neo-Lithua- na gana aukšta: vieno klg. ke-

John L. Paukštis, Amerikos Legiono Dariaus-Girėno posto buvęs komandierius ir miesto valdybos aukštas pareigūnas, pakviestas kalbėti Lietuvių Prekybos Rūmų ..susirinkime spalio 10 dieną 7 vai. vak. Dariaus-Girėno salėje.
suimtųjų skaičiai. Paskaitinin- ka”, muz. Al. Jurgučio, kas, baigdamas paskaitą, įžiebė: bernelio sumislyta” ir stiprios vJties žiburį, pasakė.; dainą, “Ugnelė”.kad kaip praeityje, taip ir dabar tauta turi galimybių laimėti kovą už laisvę. Ir ją laimės! Paskaitininkas buvo įvertintas ilgu publikos plojimu.Spaudos draudimo meto tautos kovos nuotaikas pailiustravo! dvi .jaunos korporantės, jos pa-dr. V. Kudirkos kūrinių ištraukas. Kas itin džiugino klausytojų širdis, tai jaunų korporan- čių puiki dikcija ir taisyklingas lietuviškas žodis.Buvo įrengta ir spaudos draudimo meto leidinių parodėlė. EkspOnuoti keli pirmieji “Aušros” numeriai, Varpas, Tėvynės sargas, maldaknygės, keli graždankos leidiniai ir t.t. Minėjimo dalyviai parodą apžiūrėjo giliu įsijautimu, atsidėjimu. Parodą įrengė ir ją tvarkė korporantas M. Valiukėnas ir L. Kriauče-

už ka užtarnauta tautinė pagar-

. Pradė- žiūrinėti

i “kuranderai”: vieni žolėmis, o • kiti burtais. Sakėsi bijojęs leis- i ti žmoną, bet kasikė įtikino, kad į niekt blogo nenutiks, o jis gerai riĮima pa- kit! žmona, s
t įmokėsiąs auksu, kurio tu- 
nemažai prisiulovęs beveikindėnas. Taip jo kėši persižegnojusi, leikali-.gGS daiktus

daug kalbėjo apie vyskupą M.Valančių, stovėjusi jus. Solistė padainavo šiuos kū-1 rinius: “Saulėnės dainą” iš mu-j zikinio kūrinio “Pamario paša-Į

For your headache get 
extra strength and safety, too.

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

Like &H 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.

TheDi’GeF 
Difference 
Anti-Gas medicine 
IH-Geladdstoits 
soothing 
Antacids.

•Anti-Gąs.

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
, IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS: ‘ '

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

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

2 — Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš B ALFO VEIKLOS

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

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai ........................  $6.00
\ Su žemėlapiu, daug paveikslų.

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 I I

-* . - ■>*

piktu žvilgsniu, atrodė jKiti laikė įr \ajstus ir išjojus vieno atsivesto asi dienų tas pats indėnas aljodino žmoną atgal ir buvo labai pa- , tenkintas, kad jam gimė sveikas susus. Padėkojo ir Įdavė pilną avino džiovintą mažnelę aukso smilčių, žmona turėjo prie gimdymo kiek praktikos dar iš Lietuves, o, lie to, turėjo; ir knygą su mediciniškais patariu. Lietuviai savo pamaldas tu-' rimais.rėjo vieno vienuolyno koplyėio-1 (Bus daugiau)je. Susirinko gal 50 žmonių. Atvyko ir mūsų bendrakeleivė ponia žigienė. Ji skundėsi esanti į Chicago, popiežiaus automobi- nepatenkinta darbdaviu nei-!prastu maistu: 1 pussausiai ryžiai. Mokė 8 šei- i mininko vaikus prancūzų kalbos, kurie ją net iš miego žadindavo su savo klausiniais. Atvyko ir vienas įdomus žmogus, toks p. Kumpis. Sakėsi apjojęs beveik pusę Kolumbijos ant asilo' nugaros, o dabar įkūręs restoraną prie ežero — “Tres Casi- tas”. Ten esą tik trvs namukai, surišti iš bambukų, su švendrių stogais, be lubų, žmonės atvažiuoja maudytis- Tad jis vieną tokį namelį išsinuomavęs ir įtaisęs restoraną. Menkas tesąs biznis, bet dabar kiek pagerėjęs, kai žmona pradėjo gydyti indėnus. Tas gydymas prasidėjo visai netikėtai, kai vienas indėnų apylinkės kasikė paprašė, kad padėtų jo- gimdančiai žmonai- Mat, jų nuomone — baltieji žmonės visi “daktarai”, šiaip jų žmones gydo visokie vietiniai

limesnei kelionei, nes Kolumbija mums tebuvo priedanga kaip nors ištrūkti iš nesvetingosios Belgijos.Sulaukėme ir Velykų švea-

klą, pakvipo duona, bet jos kai-paliukas. — 2 pesai arba 1 do'le- [riš. Darbininkas tuokart teuž- __  Izraelio gen. Ariel šaron ‘ diibo tik 4 pesus pei dieną- Tai- organizuoja opoziciją prieš Be- 'gi, turėjo dirsui tik už 2 kepa- Įlūs duonos vi^ dieną. Tai pasi- ! darė man bafeu. Teko sužinoti, kad vietiniai duonos mažai kas perka, o kepa tokius blynus — tortilla, iš tam tikrų didelių bananų. Sako','kad kitas per visą .savo gyvenimą duonos nėra ragavęs, nes kviečiai importuojami iš Kanados. Ten pat ir in- idjęnai stoviniavo, užsivilkę per . ’galvą iki žemiau kelių savo raš- ;-ta pančiais, užsimovę iki ausų

nia jaunimui. . A. Beržienė— Izraelio gen.gino politiką arabų žemėse.
ENERGY
WISE . i

Limit use of dis washer 
to once a day, atterlhe 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
•nd electricity.
Don't be s Born Leew*

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. XwmlrsM, A KIXS IN THI DARK. PikintlAtij ir Intyn'ifrj nuvtykl* 

tpreimai, palįsti Ii gyvenimo. Lenfvaa rUlius, gyva kalba, tranai iilriaa 
tM p«L Kaina ■' '■»

Dr. JiMua S. Kahlua, HISTORY OF LITHUANIA. Lletavoa latorlfca 
antranki nno pat aenijjn amžhj Iki pokario nets. Vidutinio formato. 14J 
ui, kainuoja Č.OO.

Dr. JtMiM VYTAUTAI THI GRBAT. Irtorimai DLK Vy
unto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvoa valrcynea ir km kaimynu ulorlU 
Ill p«L Kaina S3.00. Kletala vlrieliala M.OO. *?' ę,

Daugnna knygų yra tinkame* dovanot Ivalrlonda progomia. Jw ii 
kdtaa knyga* galima (atgyti atallanklua i Naujienai arba <tatuntu» čeki 
ninigine perlaida " "

NAUJIENOS
8tr*e< Chtrae* *•••>

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose oalik<a gauti nepaprastai įdomius gydyto

jo, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUI
Dr. A. J. _ MINTYS IR DARBAI, 250 psL, llečiančlua IfiOB

metu (vykina. Jablonakic Ir Totoraičio jauna* dienai Ir maf
rtptalaaa. ________ _ ___ ____________________________

<>. A. J. — DANTYS, jtj priežiūra, rr eiki ta Ir greita
Klečala rlrieliaia, vietoje M.00 dabar tik____ OLK
Mlnkttala rViellala tik _ tlA*

Dr. A. J. »vw»* — AUK1TA KULTORA — XIAURO* tMONEA
KeUooA* ye Ruropa lipūdUrt. Dabar tik tt.Ee

UUm* My yet yeiha, arba yrN
awiWytee k»lM« SEc. y*rBlvntW« .

NAUJIENOS, -
17M 8^ HAL8TKD ST. CHICAGO, ILL. •♦«««

su juo ant

— Dėl pavėluoto atskndimcr lis, pravažiuodamas Milwaukee tai daugiausia i Avė., daugelio lenkų apgyvento-se gatvėse visai nesustojo.
KNOWYOUR HEART

every hour your Cu

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

* RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI « FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vaL vakaro.

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

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.______________$10.00

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

Minkšti viršeliai 110.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai_________________________ $15.00

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerj palto išlaidom*.

$10.00

I M NĄUJiSjaoA, CiMCAVQ h «U< Tuesday, October 9, 197g



DR. FRANK PLECKAS 
QPTQMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W- 71 St. T»l. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"contact lenses”

Vai. azai auaitarimą. Uždaryta treč.

4
ks*:,.-ĮĮdĮĮį! i. "

Tai.: 542-2727 arba 562-2728

akUIERUa IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
4449 So. Pulsski Rd. (Crawford 
modicsl Building) TėL LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarim..

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

TE!____ BE 3-5893

DK A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

JW7 West 103rd Stroof 
Valandos pagal susitarimą.

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

W«sf<:hester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S, Mtnbwun Westchestw, ik 
VALANDOS: 3—9 darbo dienom i f įj

Lietuvių šalpos draugija Labdara

Ine

t * J;
'tK r. -

VOLDEMARIMNKAI VOKIEČIŲ 
OKUPACIJOS METAIS

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

(Tęsinys)Rezistenciją kaip mora- M. šumauskas ar A. Sniečkus linio imperatyve rezultatas. —j buvo komunistai iš įsitikinimo, Kiekviena rezistencija plaukia i iš asmens morąlinių nusiteikimų. Rezistenciją pebūtų įmanoma ta?p ąsųieny, kurįe savp siekimu ir normą laiko biologinį išlikimą ar prpsperity ir te- sivadovauja prisitaikymo principu- Oportun.istipės mcTalės žmonės yra syetijni bet kokiai rezistencijai. Rezistencija gali-

"Palaiminti, kurie nematė ir įtikėjo". — Jono 20:29.
Dabar dar tamsu, kol dar neužtekėjo Teisingumo Saulė, kuri apšvies ir 

savo spinduliais išgydys pasaulį ir pašalins visas abejones, baimę ir nesu
sipratimus. Todėl dabar Viešpats reikalauja tikėjimo ir žada atlyginimą ir 
palaiminimus tik tiems, kurie gerais darbais parodo savo tikėjimą. Mes gy
vename tikėjimu, o ne regėjimu ir stengiamės laimėti aukštąjį atlyginimą, 
kurį matome tik tikėjimo akimis. Mes esame paklusnūs Tam. kuris kalba ii 
dangaus, kurio balsą dabar tik nedaugelis girdi. Bet tie. kurie dabar yra 
paklusnūs ir eina jo pėdomis, gauna didesniu ir gausesniu palaimų, o netx>- 
limoje ateityje bus išaukštinti ir gaus garbę, šlovę ir nemirtingumą, ir 
dalyvaus su pagarbintuoju Kristumi jo karalystėje.

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

DR.LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

- PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet,

Ofiao telef.: 776'880 
Recidencl|os telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
z GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Boadra praktika, spw. MOTERŲ lifce 
Ofisas 2652 WEST 5tHi SYR'S ET 

Tai. PR *-122j

OFISO VAL.: pirm.. antracL, tročūc

Mielosios ir mielieji “Labdaros” draugijos nares, nariai ir? .rėmėjai!Prasidėjo nauji 1979. 1980 mokslo metai. “Labdaros” draugijos valdyba šiuomi kreipiasi i' Į savo nares, narius ir rėmėjus, j ir paaiškina, kaip vyksta jos lie- • tuvių moksleivijos rėmimo dar- 5 bas. -“Labdaros” valdyba jau yra seniau pranešusi lietuvių visuomenei, kad papildžius draugijos

oiaif 2-4 vaL popiet ir Įritu lair 
pagXl fwtarim*. ”

Mažeika & Evans
minėtieji JonasJuozas Albinas Laidotuvių Direktoriai

vaizdžiai išryškino tuos dvejopos moralės atsiivus — iš vienos pusės kvislingus, iš antros laisvės kovotojus. Ir pirmieji ir antrieji suranda rantų argu- Įmentų savam’^keliui pateisinti.!.1 Tačiau viešoji opinija karo m e-i tu ir po karo atsistojo antrųjų pusėje, pasmerkdama moraliai ir bausdama teismuose kvislinginius.Tokia opinija jau yra tam tikra smoraliriissustiprinimasi rezistencijai. Lietuvių rezisten-l jcija, jausdama-Vakarų tylą, ne-Į turėjo nė šios paramos. Bet ji rezistavo toliau. Rezistavo, ten- ___ - vidaus Įsitikinimą, kuris dirigavo ir aprobavo, ką ji turi daryti kaip savo pareigą. Lietuvių veikėjai jautė savo pa-
• ■ ~ - o v yv i.niv j ao nvxvjiAjn.cnreigą. Lietuvių veikėją! jautė| - Uetuviy nioksleivių bei

blogesnėje padėtyje yra Pietų (Amerikos’ ir Lenkijos . lietuvių 
į | \ ' J, .* > ’ Į- ?jaunimas. Todėl jį būtinai tu- retų paremti ekonominiai pajėgesni kraštai.

• • I“Labdaros” draugija nebe nuo i šiandien kviečia miisų visuomenę padėti mūsų- jaunimui siekti aukštesnio mokslinio lygio.Šįmet draugijos valdybos numatytiems darbams įvykdyti trūksta - dar apie šešetą tūkstan- č.ų“DM. i tą sumą įtraukiant ir’ Brazilijos moksleivijai’ pradi- Į ,nę paramą.•“Labdaros”- draugijos valdy-ba, pas’tikedama ligšioliniu mu- lj.įn(Įania šų visuomenės padėtiės'supra-• tūriu. - ir -dosnumu, kviečia mūsų organizacijas ir tautiečius ir to ’iaū'remti'moksleiviją. j•' “Labdaros” draugija iš anksto Jėkoia v’siems rėmėjams'.■ ^Labdaros”: Draugijos vardu
J: Glemža, pirmininkai■ ’ Adrėsasi T. Gleniža, Conven- riažn 33,17260 Calw-Hirsau. Banko kento'H'Labdara e. V. Lan- Jesrrirnk?«se Stuttgart,"' ' Nr 1185168/BLZ 600501-01.

tarp idealistinio

ir jiem nebuvo sąžinės konflikto išduoti nepriklausomos Lietuvos idėją ir Lietuvą versti Rusijos dalim. Tai jau daugiau nei kyislingai-Antra bolševikų okupacija išryškino dar rūstesnj ir moraliniu atžvilgiu niekingesnį tipą — išdaviką, įdaviką. Tai vienas iš tų, kurie savo išlikimą laikonia tarp žmonĮą, kurie savo pagrindiniu tikslu, dėl. kurio' au- veiksmus vertina objektyviniais koja visus kitus tautiečius mir- principais, aukšlesniais už bio- čiai. Du asmens liks to meto loginį išlikimą, saugumą, pato- rezistencijos istorijoje išdavikų gurnus. Tai idealistinės moralės simbiliais — žmonės- Kukauskas irAntrasis pasaulinis karas aki- Markulis.i I Kitoj . pusėjnusistatymo žmonių, daugybės žinomų ir nežinomų kovotojų i simboliais pirmos okupacijos įmetu virto Kazio Škirpos (Ber- j lyne) ir Leono Prapuolenio (Lietuvoje) vaidai.Vokiečių okupacijos metais pro smulkius kvislinginius negausius Ffmenis iškyla Konrado Valenrodo dvasia Prano Germanto Meškausko' asmenyje. .Jis buvo Vokietijoje ir jautėsi lesąs nacinio galvojimo. Jis norėjo nacizmą perkelti į Lietuvą. Pats atsidūręs Lietuvoje ir virdamas rastoje kovos bei hero- jizmo dvasioje, virto karštu Lietuvos patriotu. Tada, dengdamasis nacizmo skraiste, kaip švietimo tarėjas jis herojiškai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tek 737-8601

EUDEIKIS} įstatus, ji gali veikti ne tik Va- i karų Vokietijoje, bet ir kituose ' kraštuose, kuriuose gyvena lietuviai... Taigi draugijos veikla 
, -turės plėstis. .■. - (Be rūpinimosi-Vokietijos lietuvių moksleivija, draugija jau nuo 1975 metų teikia paramą Lenkijos lietuvių moksleivijai, ypač Suvalkų’’srityje.- Parūpima jiems rūbų siuntinių ir piniginės paramos. į:Dabar Draugijos valdybos dėmesys taipogi nukreiptas į Brazilijos lietuvių moksleiviją. Tuo reikalu draugijos valdyba mezgą ryšius su. Brazilijos lietuvių organizacijomis, kurios rūpinasi moksleivija. ^Vasario 16 gimnaziją jau yra atvykusių mokinių iš Brazilijos. 5:• ..Gal ryšium .su vykdytą Ketvirtajam PLJ kongresui plačia pinigine rinkliava, šįmet į “Labdaros” kasą įplaukė mažiau aukų, o išlaidos padidės.PLJ kongrese stebėjome mūsų-gražų, veiklų jaupįmą. Džiugu, kad jo žymi dalis yra akademikai, ąrbą jsiękią akądepi- nio .išsimokslinimo, Tačiau dėl sunkesnių ekonominių sąlygų

1

ORTHOPEDA&-PBOTEHSTA5! 
Aparatai - Protezai. Mėa. bar 
dažai. Speciali pagalba kDioaa 

‘ I Arch Supports) ir t t.

^0 West Mrd St, Chl«»4. 1/1. M62«
T«lęf.: PRosp^t 1

. j.-U’

GAIDAS- PAIMI D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

PR, C. K. BOBELIS
Progtątpš, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
1 ' 5025 CENTRAL AVĖ. .

St. Petersburg, Fla. 33710
TęL (813) 321-4200

Remove hard callus 
A Askinwithout 
cutting, scraping!

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA -

Tai. WA 5-8063

< MOVING
Apdraustas parkraustymas 

if įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tąį. *rfel 376-5996

sophie barcus] 
c' RADIJO ŽEIMOS VALANDOS

Visas prayra mat U WOPA,

14M HL A. M.

L la tuvi v kalba: kaadiw nuo pir
madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30
• *i. ryto. f__

Vadifa Aldana Daukua

Talaf.; HInMack 4-241J
J]S9 S». MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, (LU 4A429

— I' J .IV Į L . Į. . I t

A “Lietuvos Aidai’
_KAZt BRAZptlONVrr

Ppog^amas v»d4|a

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai vak.

. Visos laidos iš WOPA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla.. 8:30 vai p.p. 
iŠ WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W- Hat Street 
Chicago, Illinois 60622 

Telef- 778-5874
------------------------------- ----__z

From feet, hands, elbows. 
Doctors fina that hard, thick 
calluses often can be softened 
and removed medically. The ’ 
same ingredient doctors'find 

• so-effective is available in- 
. DERMA+SOFT™, Medical For

mula for Hard Callused Skin.

savo- pareiga kovoti už asmens ir tautos laisvę. Šią pareigą pergyveno kaip aukščiausią iš vidaus plaukiantį .moralinį imperatyvą. Tokia pareiga vvkdyti, ’ ‘ j - *■ . K *■ * . Vlt-OllJllVzi Ll Linet. aki vaizdo je.Įakto, kad lai- tarp kurių mėjimo neteks matyti, tegalėjo žmonės tokių moralinių kvalifikacijų, kokių reikalavo lietuvių rezistencijos dvasia, ir statutas. . -Psichologinis bei moralinis žvilgsnis į .šiain.e ■ laikotarpyje išryškėjusius kvislinginius veikėjus galėtų ryškinti nepaprastai ;įdomių charakterių. Jei tarp ktdslihginib' tipo“veikėjų kreip- sim dėmesį į pirmojo bolševikmečio viršūnę Justą Paleckį, tai vargiai rodysis, kad jis būtų buvęs įsitikinęs komunistas ar įsitikinęs Lietuvoj pardavikas Maskvai. Tačiau dėl savi mora-• lipių kvalifikacijų jis buvo toli užsiangažavęs Maskvai ir jau

studentų reikalus iki pasiaukojimo ir mirties k'acetė. Tai retos dvasios kovotojai.Antrojoj Sovietų okupacijoje dešimčių tūkstančių kovotojų, į atniiiiime ryškiai įsirėžė pulk. Kazimieraitis Vit- . kus, majoras' Mykolas Jonas : Drungą, Mažvydas Piplys, Nė-m ris - Dočkus ir kit., herojiznio; simboliais virto to pasiaukoji- ■ mo viršūnės Juozas Lukša ir Julijonas Būtėnas.(Bus daugiau)

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

t i’

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

1 .. V -i • . >. T . . . w t fili oi. v 101 lianai ax pi L.Įauviaiivi<„ji
nebeinate kelio atgal: kitos is- kviečiami gausiai atsilankyti aptari-

• i * •• * • * . • ‘ ‘ ___ 21___it- r>____i___ x '
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18 METŲ MIRTIES SUKAKTIS

eities nesą nei jam nei, jo' supra- . tiniu, tautai, kaip Tik eiti su rusais bolševikais, nors ir tektų ir pas platintojus.mui svarbių klubo reikalų. Banketas 
našlių klubo Įvyks spalio 
tus galima įsigyti per 

' . Po vidaus konfliktuose kankintis.bus4 vaišės’

1

Ameiikoje išgyveno 57 metus

Mūsų mylima motina ir senelė 
mne 1961 m. spaiio mėn. 9 d.

Gimusi Lietuvoje. Kilo iš šiau 
lių apskr., Užvenčio miesto.

Paliko giliai nuliūdusius duk
terį Aldoną Daukus. anūkę So- 
paia. anukus Terry ir Michael 
bei kitus gimines, draugus ir 
pažįstamus Amerikoje ir Lietu
voje.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArd. 7-3401

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138 -1139

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill.

FISHING 
CONNECTION

by Frank Zumbro

NICKS AND SCRAPES WEAKEN MONOFILAMENT LINE
Small nicks and scrapes, so inconspicuous you're apt to miss them 

at a quick glance, can weaken monofilament fishing line enough 
to cause you to lose a fish. So, next time you’re fishing, reel in the 
line after a half hour or so/run your fingėrs lightly over the final 
lew feet. :. •

Feel any rough spots? Look closely and yoū may be surprised 
to find spots nicked so deeply there’s only a fraction of the original 
thickness of line left. If you got ą good hard strike 6r hooked a 

1 fish that decided to put up a running, darting fight, the line might 
just snap at that point and leave you cussin’ over a lost Junker.

Dragging line over rocks, sandy bottoms, coral, barnacle-covered 
piling, submerged trees or other underwater objects can cause this 
type of damage. The smart fish
erman checks his line after about 
every twenty casts and, when he 

i notes roughness, cuts off the 
damaged section of the line and 
ties his hook or lure into a new 
portion of the line.

All monofilament line is not 
alike in its ability to withstand: 
such abrasion and You're better 
off using a top quality line. While 
it may cost a little more than low-priced bulk line, it’s bv far the 
least expensive part of your fishinr trip. In fact, if your line fails 
it really doesn't matter how good the rest of your tackle is-r-you've 
just lost your fish. 1 J

The DuPont Company, which has been marketing “Strenw 
monofilament fishing line for 20 years, asked its researchers to 
make a tougher line, without sacrificing important properties such 
as excellent knot strength, controlled limpness, shock resistance, 
and impact strength. Out of their research has come a new^Stren”. 
It is much tougher than other lines, when dragged over 240-grit 
emery cloth under controlled conditions in the laboratory. That's 
a tough test designed to simulate the type of abrasive wear you 
get from underwater obstacles.

The new product, according to Du Pont, is so much better than 
existing monofilament lines that they term it a major research 
oreakthrough. The new "Stren" Is available in pound test ratings

*New” on the package... 
r * “ 
follow from rod t 
when the fish * 
or one that t 
watching the i*..
often see the slight line tnovemei

soon as you see, the line twttoh jręį often get k fish WycwTlow 
by waiting to feel the ijibble. z . . ..

to** tean U a mal°r research 
from 2 to 30 pounds a"* can be easily recogn izpd'by^ the word 
*New” on the package. _w "Stren” Ls available in both clear/ 
ktae~and jojden flue, ent colors that make It easy to see and 

’ down to the water, that can be important
' nfler is one of those which aently mouths 
uh the bait, rather than striking hard. By 

H the point where it enters the water vov can 
often see the slight line Movement that indicates hefs taken the 
bait before you feel any tug on the Mne. By settinc the hook as

i

>

SUSIRINKIMŲ

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių 
Asociacijos

28 d. Bilie- 
susirinkimą 
susirinkimo

V. Cinką ĄM8ULANS0 

PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

LIETUVIU Našliu, Našliukiu ir Pa
vienių asmenų klubas spalio 12 dieną : 
7 vai. vak. turės narių susirinkimą, I 

(kuris įvyks Vyčių salėje, 2455 West ' 
47th St. Visi nariai ir prijaučiantieji ’

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

Telef. 476-2345

SOPHIE BARCUS
Gimusi Laurinavičiūtė

Sophie Barcus radio šeimos vedėja 
Gyveno 7159 South Maplewood Avenue TeL: OLympic 2-1003

Tek; LAfayette 3-3572

Velionė priklausė SLA 208-tai Moterą kuopai. Amerikos Legiono 
271 La iaus ir Girėno posto moterų pagelbiniam vienetui. Čikagos 
Lietuvą Moterų Klubui ir Balfui.

Mūų brangiai motinai ir senelei pagerbti šiandien, spalio 9 d. 
8:30 vai. ryto buvo atnašaujamos š\. misios Tėvą Jėzuitų koplyčioje.

Mes Tavęs. Mūsą Brangioji, niekuomet neužmirsime. Tu pas mus 
jau nebcstiguši, bet, mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. Te
būnie Tau lengva ši šventa žemelė.

4 Duktė, anūkai ir kiti giminės

STEPONAS C. LACK ER SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpuhlic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DL 974-4416P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tel YArds 7-1911
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Brežnevas prašo grąžinti detente
Leonidas Brežnevas, Sovietų Sąjungos aukščiau

sios tarybos-pirmininkas ir tos pačios Sąjungos komu
nistų partijos generalinis sekretorius, sveikatos ir ad
ministracijos reikalus padėjęs į šalį, atskrido į komuni
stų valdomą rytų'Berlynądr išdėstė savo■ susirųpini-; 
mą. Brežnevas: priėjo išvados, kad iki šių meto, vakarų 
toleruojama dententės politika pradėjo šlubuoti, o vie- 
tomos ji jau_.visaj.sustojusi. Brežnevas pripažįsta, kad 
;detentės augimo 'laikotarpis eina -prie-pabaigos, ir kad 
Sovietų valdžia nepajėgs jos sustabdyti, nes ..^sąjungŲ 
ninkai priėjo įsitikinimų, kad ji jau neduodanti tų pa
sekmių,;, kurios vaisiai gali visai išdžiūti.

Brežnevą verčia rodyti L.susirūpinimą, kietesnis 
Amerikos pareigūnų tonas .aukštiems Sovietų, valdžios 
atstovams. Amerikiečiai. išklausė A. Dobrinino ir A. 
Gromyko mintis. Nežiūrint į jų pastangas sumažinti sovie 

-tų brigados ‘svarbą Kubai, kaip vienam, taip -ir antram 
sekretorius Vance patarė atšaukti ne tik naujai atsių
stą kariuomenės brigadą, bet taip pat atšaukti’visus' So
vietų pareigūnus. Sovietų diplomatai negalėjo atsakyti 

4 patį-pagrindinį klausimą, būtent, kuriems .' tikslams 
instruktoriai privalo laikyti sovietų karius ir 'ginkluoti 
Kubos vyrus?'Kas gali grasinti Kubai? Jeigu Amerika 
būtų norėjusi užimti Kubą, tai nebuvo ir nėra kitos 
jėgos pasaulyje, kuri Ameriką būtų, galėjusi. sustabdy
ti. Amerika būtų galėjusi apsupti Kubos salą ir priver
sti diktatoriaus grupelę padėti ginklus. Bet. Amerika į 
Kubos reikalus nesikišo. Ji nesikišo, kai Castro sukilo 
prieš diktatoriaus Batistos vyriausybę, jįjnesjkiša ir 
dabar, kai Castro kišasi į Angolos, Abisinijos'; ar kitų 
Afrikos .valstybių^ yįdąus ir užsienio, reikalus. ■ JA V no
ri, kad patys Kubos gyventojai padarytų sprendimus | 

’ir įvestų pageidaujamas pakaitas.
—--JAV į. Kubos vidaus reikalus.nesikiša. Ar tai.reiš
kia, kad Sovietų Sąjunga tuiTį ją kištis“? Jeigu Sovie
tų karo jėgos nebus naudojamos prieš JAV, ar tai reiš- 
Škia, kad Sovietų Sąjunga nori uždrausti Kubos gy
ventojams atsikratyti Castro diktatūros? Amerika ne-

sikiša j Kubos vidaus reikalus, q Soyiętą Sąjunga kiša- i 
si. Jeigu diktatorius Castro nepajėgia apsiginti nuo 
savo krašto gyventojų, tai kokią teisę rusai turi jam 
padėti?

Niekam ne paslaptis, kad Castro kariai, žymiai il
giau laikomi Abisinijoje ir Angojoje, negu pradžioje 
jiems buvo pažadėta, reikalaujant jiems grįžti na
mo. Jie įsitikino, kad j'ų intervencija neatnešė jokios 
naudos buvusios Bengalijos kolonijai. Patyrusieji kolo
nistai, kubiečiai padeda išslaisvinusiems žmonėms pri
mesti sovietinį kolonizmą. Tas pats procesas eina ir 
Abisinijoje. Šimtai Eritrėjos sukilėlių buvo kubiečių 
išžudyti vien tik dėl to, kad Eritrėja norėjo būti laisva 
ir hępriklausoma. /

Kubos kariai atėmė Eritrėjos gyventojams, pitverg 
tiems prieš 4 šimtmečius, tapti laisvais. Kubos kariai 
nenori būti sovietinių kolonijų kūrėjai Afrikoje. Dalį 
Kubos karių teko dėti į kalėjimus, kiti pabėgo ir nuėjo 
pas Angolos demokratinę lygą, kovojančią už Angolos 
laisvę i nepriklausomybę.

Brežnevas pajuto, kad Prezidentas Carteris, paty
ręs apie Sovietų vadų užsispyrimą, šio klausimo •> dau
giau nebekėlė, bet jis ryžosi nedaryti nei vieno žings
nio, kuris galėtą būti nauja nuolaida sovietams; 
Jis pats pakartojo sovietų propagandos mintis, kad so
vietų brigados esimas Kuboje, didelės žalos 
padarys.

Jeigu prezidentas Carteris tolėją nuo detentės, 
Brežnevui turi būti aiškios to tolėjimo priežastys,
ne tik aiškios, bet jau gerai žinomos. Jokia vyriausybė 
nesiunčia 3,000 kareivių be valstybės galvos žinios. 
Kiekvienam aišku, kad 3,000 vyrų aprengti, išmaitinti 
ir apginkluoti reikės maisto, ginklų ir pinigų. Maistas 
ir pinigai bus reikalingi kiekvieną dieną. Be Brežnevo 
žinios toki nutarimai nedaromi. Apie 3,000 karių kelio
nę į. Kubą Brežnevas buvo gerai informuotas. Jis turė- 
žinoti ir. apie jų. pasiuntimo pasekmes. (

Logiškiausia, rodos, būtų taika, kad Brežnevas, 
norėdamas atstatyti status quo> būtų pranešęs . prėž. 
Carteriui, kad mes atšauksime 3,000 vyrų iš Kubos.; Bū
tų buvę sovietų, ūkiui geriau, sumažintos išlaidos ir bū
tų buvę prezidentui Carteriui ramiau, Jis būtų žinojęs,; 
kad Sovietų valdžia nesirengia- jokiai intervencijai. So
vietų valdžia, o gal pats Brežnevas, norėdamas išbari-

■W'

ne-

tai j 
Jos

viclu vaiuAia, v pcAuo —T,------- uia aesiome, ir laukiame at-
dyti, kiek yra užgrūdinta jo valia ir koks yra jo- ryžtai, t sagma ..ci ; : • . . .
Bebandydamas Carterio ryžtą, Brežnevas -parodė savo ‘ t>llnesnė ta Cltata butl4 tokia; 
“stiprią valią”, Jis Berlyne pradėjo prašyti “palikti de-:

Skaitytojas pasisako dėl tilpusių “Naujie
nose” V. K. atsakymų “Aušrai”[' ’7 ' ; ' Rašo V. V.(Tęsinys)“Naujienų” rugpiūčio 7, 9, 11 rialistiniais sumetimais, ir 18 laidose V.K. pasisako dėl tūpusio “Aušroje” Nr. 14/54 straipsnio “Kada pasibaigs prekyba tautomis”. Šių savo pasisakymų tikslą V.K. taip suveda: “Turint tai omenyje turėsime atsakyti ir pasisakyti dėl metamų toje pačioje “Aušroje” žiaurių kaltinimų Amerikai ir Vakarų demokratijoms, kurios tariamai sąmoningai pardavusios laisvas tautas komunizmo vergijai.Ir visi tolimesni V.K išvedžiojimai, pasisakymai yra daromi anoniminio “mes”- vardu, . t.y. duodama jiem daugiau reikšmės negu jie būtų tik V.K. vardu. Pasisakyti V.K; esą yra pagrindo, ries ir “Aušroje” pasakyta: “Čia dėstome. ir laukiame at-

“Iš.faktų, kurie iškilo per tris- . ‘ dešimt su viršum metų, mums,
tentės politiką”. O kad prezidentas Carteris patikėtų, rusų komunistų pavergtiems, -- susijatė ; viėha riiAfį prielaida.

Net', atrodo,- kad. tai tiesa.,; čia 
17. u IO viccai v 7 - «- i- 7 >4^

Soviet, Sąjunga visuomet stengėsi išlaisvinti bū- 
1 i - 4 get j J j - > A -

tai jis pradėjo naudoti medžiagą iš artistinio savo ar
senalo. Jis viešai vokiečiams pareiškė:

simą dešimtmetį nuo nervų karo, nuo įtarinėjimų 
ir baimės,’ a kas svarbiausia, nuo ginklų ^ lenkty-.

• • - .f" ’ ' *mavimo .
Tai dažniausiai Brežnevo vartojamas melas. Sovie

tų Sąjunga laikosi militarine nervų įtampa, .ir ųlilita- 
riniu apsiginklavimu ir savo draugų ginklavimu. So-

kaip teigia V.K. Yra pasisakyta kodėl ir kaip Pabaltijo - ir kitos tautos buvo paliktos Sov. Sąjungai, ir sakoma: “Srityse, parduotose rusams komunistams, yra 100 milijonų labiausiai kultūringu žmonių, pasmerktų prievartiniam komunistinimui ir rusinimui"'.‘ Tik po. tokio dėstymo seka pasisakymai, kuriuos V.K. vadina žiauriais kaltinimais.Skaitytojas, kuris _ po tokio V.K. pasisakymo laukė, kad bus įrodyta, kad tie kaltinimai yra nepagrįsti, turėjo nusivilti.V.K. . tik pacitavęs keletą tų “kaltinimų”, atrodo, pats jų išsigąsta ir susirūpina, ką gi dėl jų gali pagalvoti politikai Amerikoje. : Net esą gali' pagalvoti, kad Lietuvoje, kaip ir visoje Rytų Europoje, atgimsta fašizmo ir nacizmo hidra, kuri gali sudaryti rimtą pavojų Vakarų demokratijai ir todėl esą būtų negalima planuoti- rimtesnės Į

Taip pervertinęs , straipsnio autoriaus pasisakymų reikšmę, komentatorius atsiduria panikoj ir šaukia veikslius gelbėtis -ife gelbėti išeiviją, kad politikai ffė- įtąrtų juos pritariant A‘Aušf&’’e mintims. :Tęsdamas savo išvedžiojimus sekančiame “Nau j ienų” numeryje V.K. dar pašisako ir taip: “Neatsakysime į “Aušros” retoriką savo retorika...” ir “Sų apgailestavimu turime konstatuoti, kad “Aušra”, kaip ir didžiuma Lietuvos pogrindžio^ spaudos, yra atitrūkusi'hup Vakarų pasaulio idėjų ir praradusi įpū- sų amžiaus realybės pojūtį”. ”Ar čia nėra tik tuščia V.Kv retorika? Argi tie .100 mjlijonų<.pa- tekusįų komunistų vęrgijon Lyja praradę (atseit, anksčiau turėjo) mūsų amžiaus realybės pojūtį, kai dieną ir naktį jiučia persekiojimus, priespaudą ir te- • rorą. Ar tai nėra mūsų amžimis gėdinga realybę?’ Bepilė Mosavo rašiniuose linksniuoti jo vad. Vakarų : pasaulio idėjas, idealus,- - galvojimo kategorijas ir pan., ir džiaugtis, kad-neprarado realybės pojūtį to. laisvojo pasaulio’ kuris yra taip labai skirtingas nuo pavergtųjų pasaulio.tautų išlaisvinimo politikos. , Toliau V.K. pasisakęs: “Lai- Sakoma, kad baimė turi dide- kome savo ,pareiga padėti savo les akis. Gal tokia baimė ir ver-/ broliams ir seserims tėvynėje čia V.K. galvoti ir skelbti to-’suprasti Vakarų demokratijų kias nesąmones. Ir tai' jis laiko, politiką, jiems suprantamomis rimtu reikalu, dėl kurio esą tu-j sąvokomis”, aiškina tą' politiką pavyzdžiu (atseit, kitaip jie nepajėgtų suprasti)..Esą ir Lietuva neskelbė, karo Lenkijai, kad išvaduotų Vilniaus kraštą, neą jėgų persvara brnnisf įie' Lietu-* vos pusėje. Esą panaši padėtis buvusi ir vąkarięęhįjso karo. ( v. -— (Bus daugiau)- ■ —

“Aušros” dėstymą V.K. suveda į: “Po tč> seka dėstymas, kaip i m p e r i alistiniais sumetimais Amerika ir Vakarų demokratijos, sūsidėjusios su bolševikais, -------  . - . . i nugalėjo jiems pavojingą Vo- 
vietų Sąjunga ne tik; apginklavo jokių ginklų netureju-1 kietĮ& 
sius kubiečius, bet dar instruktorius pasiuntė.

Brežnevas pasiuntė sovietų brigadą į Havaną, kad 
galėtų apginti Castro nuo Kubos gyventojų neapykan
tos ir keršto ,bet Gromykai liepta aiškinti, kad sovietų 
kariai yra tik instruktoriai. . . ' ; ■■

Brežnevas turi padaryti pirmą žingsnį, privalo at-

j, - ‘ -

I Tame “Aušros” dėstyme nėra 
pasakyta, kad Amerika ir Va
karų demokratijos veikė impe-

retų pasisakyti net mūsų veiksniai (ar tie,‘ kurie pagal V.K. šend neužmiršo ir nieko naujo neišmoko?), nes tyla esą būtų laikoma pritarimu “Aušros” straipsnio pasisakymams ir mestų juodą šešėlį ant mūsų veiksnių ir visos lietuviškos i še irij os.

šauktį visus ^sovietų karius iš Kubos. Kol jis to nepada- 
rys,,tai negalima leistis į jokias kalbas.

— Sovietų - Sąjunga sutiko evangelistui Billy Graham leisti sakyti kalbas Rusijoje.
j Politinės veiklos reikšmė išeivijoje

1

BIRUTE KEMEŽAITĖ

. 1940 m. birželio mėn., Leonardas šimutis Ame
rikos R.K. Susivienijimo direktorių tarybos suva
žiavime iškėlė mintį, kad, Rusijai okupavus Lie- 
.tuvą, reikia pradėti plačią ir efektingą Amerikos 
•lietuvių veiklą Lietuvai gelbėti. Būdamas Lietuvių 
Romos Katalikų Susivienijimo Amerikoje (LRK- 
SA) pirmininku ir Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų Federacijos (ALRKF) vykdomuoju sekre
torium, L. Šimutis pasiūlė sukviesti federacijos 
ęentro valdybos narius pasitarimui. Taip prasi
dėjo pirmasis Amerikos Lietuvių Tarybos organi
zavimo žingsnis kovai už nepriklausomos Lietu
vos atstatymą. Prie didžiųjų organizacijų: katali
kų federacijos ir tautininkų (sandariečių) noriai 
jungėsi mažesnės organizacijos ir net atskiri ko
lonijų veikėjai.

OkuP. Lietuvos pogrindyje susikūrusio Vy
riausio Lietuvių Išlaisvinimo Komiteto (VLIK) 
atsišaukimas į Amerikos lietuvius, ALT'ą pasiekė 
slaptais aplinkiniais keliais 1944 m. pradžioje. Tai 
buvo pirmas pavergtos lietuvių tautos istorinis 
žctiis Amerikos lietuviams ir kartu svarbi ^staig
mena, kad c’ up. Lietuvos pogrindis bei rezisten
cinis jų sąjūdis prieš okupantą jau žinojo apie 
ALT’ą bei Amerikos lietuvių pastangas okup. Lie

hiva laisvinti. Taip užsimezgė tarp pavergtos Lie- vaduos iš komunistinės Rusijos, okupacijos), tada 
tuvos pogrindžio ir Amerikos lietuvių "veiklos iv- 
šys sū bendru tautai įsipareigojimu:' Besąlygine 
kova >už nepriklausomos suvereninės Lietuvos 
valstybės atstatymą. Ir džiugu, kad šis ryšys ne
nutrūko iki šių dienų. ; ‘ ,

ALT’a buvo ir yra centrinė Amerikos lietuvių 
organizacija, po savo veiklos stogu subūrusi visas 
patriotiškas Amerikos lietuvių organizacijas bei 
sąjungas. ALT’os politinė veikla yra sukoncent
ruota? Amerikos žemyno ribose. ’

VLIK’o, kurį sudaro politinių partijų (buvu
sių nepriklausomoje Lietuvoje) likučiai bei nauji 
rezistencinidi sąjūdžiai, veikla reiškiasi pasauli
nės apimties plotmėje. Yra sveikintinos VLIK o 
pirmininko dr. Kazio Bobelio pastangos: kiekvie
noje didesnėje nekomunistinėje valstybėje tuiėti 
VLIK’o veiklos įgaliotinį (atstovą), kas žymiai 
pagyvins politinę veiklą.

Kaip matome, šių dviejų politinių veiksnių 
(ALT’os ir VLIK’o) veikloje yra sukauptas pa
grindinis mūsų išeivijos darbo ir kovos tikslas. 
Grupių individualių pažiūrų, ar asmeninės kovos, 
kaip: kova už religiją bei tikinčiųjų persekiojimą, 
kova už žmogaus (individo) teises, kova už pavie
nių šeimų susijungimą, nors ir turi savo reikšmę, 
yra tiktai šalutinės kovos. Šia proga norėčiau pa- 
kaVtoti ką jau praeituose savo straipsniuose ra
šiau. Kada Lietuva atgaus nepriklausomybę (išsi-

sa vaime suklestės ir religinė laisvė (niekas-tikin
čiųjų nepersekios, iri išskirtos šeimos tada turės 
progos susijungti, ir visi pavergtieji lietuviai sa
vaime atgaus visas laisvo žmogaus teises). Tad 
kam lietuvių laisvės kovą skaldyti, kam kovoti už 
kiekvieną problemą atskirai, jeigu vienos bendros 
kovos laimėjimu tas visas problemas bus galima 
išspręsti iš karto?

IŠEIVIJOS LIETUVIŲ ORGANIZACINĖ 
BENDRUOMENĖ

Rūpintis švietimo ir kultūriniais reikalais, 
ALT’os ir VLIK o pritarimu, išeivijoje susikūrė 
LB organizacinis centras. LB-nei vadovaujantys 
žmonės su dideliu atsidavimu sumaniai griebėsi 
savo darbo. Netrukus atsirado lituanistinės-Šešta- 
dieninės mokyklos ąu nemažu skaičiumi kvalifi
kuotų mokytojų. Džiaugsmo ašaras išspaudė pir
mosios didingos dainų ir tautinių šokių Šventės — 
festivaliai. LB-nės vadai tada dar nepretendavo 
į politinę veiklą, bet jos darbo pastangas rėmė. 
Vasario 16 d. minėjimuose auftos, kaip visuomet, 
buvo renkamos tiktai ALT’os politinės veiklos rei
kalams, nes tie minėjimai yra jos vienintelis pa
jamų šaltinis. VLIK’as turėjo tautinį fondą, 0 
LB-nė sėkmingai rinko pinigus milijoniniam fon
dui. Šitoks pasidalinimas darbu tadd atrodė nau
dingas ir davė geruš rezultatus.

Be abejo, tokia darni patriotinė išeivių veikla

nepatiko okup. Lietuvos komunistams. Ypač juos, 
gąsdino išeivių politinės veiklos vieningas ir ga
lingas šauksmas už pavergtą tautą, besąlyginė- 
mūsų kova už nepriklausomos suvereninės Lietų-? 
vos atstatymą. Okup. Lietuvos komunistai, žįno,* 
kad šiame šauksme, šioje mūsų kovoje glūdi visa: 
lietuvių tautos egzistencija, jos gyvastis, visos pa
vergtos tautos viltys ir mūsų išeivių tautinė stip
rybė. .. Todėl jie nutarė pačių išeivių rankomis 
tą mūsų nepriklausomos Lietuvos atstatymo troš
kimą užsmaugti.. . Dėl to jiems buvo reikalingas 
tiesioginis kontaktas su išeivija. Taigi, kultūrinis 
bendradarbiavimas tapo pačia “nekalčiausia”, pri
einamiausią ir veiksmingiausia priemone tokiam 
tikslui pasiekti. Pirmieji ant komunistų kultūrinio 
bendradarbiavimo meškerės pakibo kai kurie. 
Fronto Bičiulių ir katalikiškos veiklos šulai, kurie 
turėjo svarbias pareigas ir Lietuvių Bendruome-• 
nėję. Todėl lietuvių visuomenė, sutelkta į Lietuvių 
Bendruomenės organizacija tapo palankia dirva 
kolaboracinėms idėjoms sėti...

Tik prisiminkime, kaip tie bendradarbiauto- 
jai su okup. kraštu savo kultūrinės veiklos skraiste 
stengėsi uždusinti mūšų Politinę veiklą, kaip jie 
įrodinėjo, kad tik Per kultūrinę veiklą ir bendra
darbiavimą su komuništaiš Lietuva atgaus laisvę. 
Pamate. k*d ALT’os veikėjai neklauso, kolaboran-" 
tai griebėsi smurto veiksmų. - . • .

(Bus daugiau)
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DIDYSIS RUSINIMO PAVOJUS. .
KREIPIMASIS Į VISUS PASAULIO LIETUVIUS

Broliai ir sesės! naudojami lik-prieš ftvašKkai
į pajėgias asmenybes. Vykdant 
į naująjį kursą, nuo 1959 melų 
pradėtas masinis Lietuvos ko
lonizavimas. Prisidengus krašld 
industrializavimu, iipta statyti 
menkavertės, nerentabilios, daž
nai visai nesusijtįsios su Lietu-, 
vos ūkiu, o kartais net ir žalių-1. 
gos įmonės ir iš įvairių Rusijos' 
užkampių tiekti joms darbo jės 
gą daugiausia apatišką, amo
ralų ir menkos kvalifikacijoj 
kai kuriais atvejais ir krimiha^ 
linį (Mažeikiai, Alytus) ėlA 
mentą. 1960-1961 metais vien įj 
Vilnių buvo atvežama kas mėįi 
nes j vos ne po tūkstantį kolonH 

j stų. Kolonizavimo, politikos? reg

• Jau beveik 19 metų nešame 
sunkų nelaisvės jungą. Tragiški 
šio laikotarpio įvykiai, palietę 
mūsų tautą, nusinešė šimtus 
tūkstančių gyvybių, padarė jai 
neapskaičiuejamų dvasinių ir 
materialinių nuostolių, atėmė 
ne tik nepriklausomybę, pilitinį 

savarankiškumą, bet ir teisę 
spręsti bet kuriuos krašto kul
tūrinius ir ekonominius klausi
mus.

1940-1911 ir 1944-1953 me
tais Lietuvoje vykdyta genoci
do politika skaudžiai nusiaubė 
miestus ir kaimus, neaplenkda
ma beveik nė vienos šeimos. Į 
Daugelis net ir šiandien dar ne-izuilalaį šiandien jau akivai^lūsį

i -- - ■ patys di-’žino, kur jų artimieji surado 
amžino poilsio vietą: speiguoto
je Vorkutoje, baltuose Kareli
jos miškuose, Sibiro taigoje ar 
sausringame Kazakstane. Ne 
ką daugiau žinome, kur ilsisi 
tie, kurie čia, Lietuvos miškuo- 

stojo Į nelygią kovą ir gar
bingai žuvo didvyrių mirtimi. 
Tiems, kas matė Lietuvos mies
tų, ir miestelių aikštėse jų iš
niekintus kūnus, iki pat gyve
nimo pabaigos neišnyks siau
bingi šios dramos vaizdai.

'Pūkštančiai geru žmonių ir 
puikių specialistų, gelbėdami 
savo gyvybe, turėjo pasitraukti 
svetur, kur ir šiandien gyvena 
ar jau mirė, taip ir nesulaukę- 
grįžimo į gini tąjį kraštą dienos.

Pasaulio įvykių raida ir oku
pantams iškilusi grėsmė visiš
kai sušlugdyti savo ekonomi
ką bei atsilikti nuo mokslo: ir 
technikos pažangos privertė 
juos įvykdyti kai kurias refor
mas. Tačiau ’ Lietuvos padėtis 
ir po vadinamojo asmenybės 
kulto “demaskavimo” iš esmės 
niekuo nepasikeitė. Liko ta pa
ti okupantų strategija, kurios 
galutinis tikslas — visiškas,Lie- 
tuvos nustautinimas ir-.jos. dva
sinių vertybių sunaikinimas. 
Atsisakyti taikyti fįninį genoci
dą tautos daugumai: įvairūs 
prievartos ir smrto metodai 

if

masinis girtavimas, ] 
džiausi sąjungoje nusikaltimUs 
rodikliai, menkas darbo našu
mas ir bloga darbų kokybė.

XXV TSKP suvažiavimas nu-

t

t#

•' Y-

4ose-šių-mokslų fakultetai turės mokamus) ’ redaktorius^ už 
būti,-rusiški; -Menėtanie5 kolegi

jos posėdy buvo daug, kalbėta

se,

matė dar labiau suintensyvintifapįe būtinumą ^pasinaudoti kaž 
Pabaltijo ir kitų ^udonosiosįkokf^ aškento ;<pa.
imperijos tautų rusinimą: Apie‘(r;iriini„ ivfe'fmjdmuhistro A.

pastai uoj u Rinikaus paskirtaj Lietuvos ’ pe- 
------ - .r_£iagogų grupė .nedelsiantišvyko

■ Susipažinti su-ližbekų rusinimo 
■|“pątįEtHiiį?Ur'..,? i ■ -s-. ’ ’ >

Vįs^.daųgiau^ lietuvių kalbos 
: Į ignoravimeį fąktųa,. išgirstame 

. ]pėr Vilniatis radiją ir televiziją"
pantai nusprendė smogti -mūsųl$tai televizijos laidose; pavžidiif- 
iautai- patį skaudžiausią smūgį Įįose

okupantų kėslus ] 
metu nemažai buvo kalbama ir 
būkštaujama Lietuvos inteli.' 
gentijos sluoksniuose- šie būkš 
tavimai jau pasitvirtino.

Broliai ir sesės! Paskutiniųjų 
savaičių Įvykiai rodo, kad oku-

lirimi”. švfeliiiio ministro A.

n

“Musų--rkalba”j •; kartkartė
mis parirodp .-rusų, -kalbos, ,-spe-— atimti ir. sunaikinti jos bran

, ' . \i_- - -r -i,įmo v Ava* vvp, ; oyv/-

giausią turtą — gimtąją kalbą, icalištai, aiškina rusu kalbos 
1978 m. gruodžio pradžioje !įfaiykus stilistikos5' trūkumus 

.įr panašiai. Taigi-, iy . į; “mūsų 
kolegija ėmėsi koiH<ręeiąi , įgy-r kalbos” sąvoką1 ri&u iŠpraudžiar 
vendinti TSKP. suvažiavi-f^akalba. Taip 'įgyven- 
mo direktyvas ir priėmė nutari-I _ dvikalbystė, - •kurią’ - vė- 
mą, kuriuo nuo .1980 m. Lietu-įĮįau pakeis -vienkalbystė, • t. y, 
vos Įp{)kyklp$ę įyecfemas Aus^"5| lietuvįu • kalbos vietą i viešajame 
printas ir išplėstas rusų kalboslgy^^^ę. -• ‘ ’ - - ■
^nokympfkursas.R^a^^S^iį^ 
ksflbds pamokų. Ji bus dėsto-: P - -- - -
-ma mokyklose niro parK^o-|jįokJkiomsc-ru$ų kaįosHpropąP 
sios klasės, taįp. :parir iki mb-1 . - - - -s
kykliniogauklėjorio įstaigose-'' U-
\ aikų darželiuose. Re to,-nema-j §įo leidinio. tiražas beveik du 
žiau kaip dvi disciplinos (is^o'ikartus didesnis 'už lietuviu kal- /*• • • 1 w •’f

Lietuvos Švietimo' ministerijos

rija,geografija Mr biologija) ■’tik 
rusų. kalba: visose• klasėse. Aiš
ku, kad ir aukštosiose rhokyk-

į

.gyvenime . užims į- ■ - “vyresni oj O

Praėjusiais., metais Lietuvos.

gąvjnio tikslais pradėtas- leisti 
Žurnalas; ‘‘Ruskij: jązik-viškole2’;

I -■ • •

bą;. pudselėjančių leidinėlių - 
'‘Kalbos kuitpua” ir? “Musų kal
ba’’ tiražą.- JBe> to, lietuviškų lei
dinėlių : .autoriams ? už straips
nius-nemokam a jokio honoraro, 
neturi - jie ir apmokamų redak
torių-- Rusiškasis leidinys-ašeins 
periodiškai,: > turi, etatinius (ap-

i

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į.^Taujiėnąs , 

savo asmenišką dėmesį gerai su jomis, susipa
žinti ir jas užsisakyti. .. .į

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau-’ 
jienas iki šių metų pabaigos, duodamą nuolaida. 
Kviečiame pasinaudoti proga. - .\

NUO. SPALIO PRADŽIOS IKI ŠIŲ'METŲ
PABAIGOS NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 
SIUSIME NAUJIENAS Už 8 DOLERIUS.
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati

nimo vajaus talką! .

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

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

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo ... 
yra naujas skaitytojas. Priede _____  dol.
Pavardė ir vardas ___________ __________
Adresas ______________________________

kuris

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----------------- — .t . J ;

■* - • . ].
t j t u mii iš yi&saje. ągyyenimo.- N^-> 
p.tekthmi gimtosios kalbos, ne

tenkame galimybės išlikti kaip 
tauta, išsaugoti kultūrą, savitą 
dvasinį veidą. .Mes stovime prie 
duobės, nuo kurios mus gali iš-, 
gelbėti tik bendras visų mūsų 
pasiaukojimas, nuoširdi laisvų
jų tautų bei pasaulinių visuo
meninių institucijų pagalba. 
Trauktis .nebėra kur, nes bet 
koks;; atsitraukimas —r mūsų 
dvasinė žūtis. Mes turime au
ginti kaltą, tą, pasak mūsų 
bendrinės kalbos pradininką J. 
Jablonskį, didi jį tautos, jos pa
čio 'pasistatytąjį, paminklą, 
šinitniečiaiš kovodami su pa
vergėjais, mes galėjome išlikti 
lik dėl to, kad išsaugojome ir 
apgynėme savo gimtąją kalbą; 
Tai mums patvirtina ir šie S. 
Nėries žodžiai:

Karžygiu mes Donelaitį 
šiandien minim,;

Kurs laimėjo didžią kovą j 
niums.

Priešas kirto kumštini 
geležinėm,.

O jisai kalbūs gimtosios
,,-rr gražumu^
Broliai ir Sesės! Nepamirški^ 

me, kad mūsų kalbos likimas 
— tai-mūsų tautos likimas. Jei 
mes neatminsime - š i a n d i 'e n 
mums; Ųjkimo mesto iššūkio,į 
Lietuva gali būti galutinai iš-; 
braukta iš tolesnės istorijos rai-j 
dos. Padarykime viską, kas' 
įmanoma, gimtajai kalbai apq 
ginti. Visais įmanomais būdais! 
ignoruokime naująsias rusinimo' 
priemones. Tegul mūsų šeimos! 
virsta. gimtosios kalbos puoselė-; 
jimo židiniais. < i . ■ ? -

REM ESTATE
Namci, Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

C

Namai, žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS. l’

... DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ' > 1
:T

PETKAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Tel. Virginia 7*7747

8 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, ’ 
įrengtas skiepas. 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir §y 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti.

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

-p

ELECTROS ĮRENGIMAI, ' 
PATAISYMAI

Turiu Chicago; miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkam* 
Kreiptis: s .. 

A. LAURAITIS 
♦645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775 »

MARIJA NOREIKIENfi

straipsnius fn okamas nemažas 
honoraras. Reikia pridurti, l^dęs' 
nuo 1978 m,’liepos mėni.yilniti-' 
je pradėtas, leisti literatūriąis 
žfifnalas rusų kalba “Litva lįe- 
ratūrnaja”. šio leidinio paskir
tis —t pamažu pripratinti Lietu
vos rašytojus dalyvauti rusiš
koje spaudoje bei bandyti rašy
ti- rusiškai?--'Pagunda iš‘tikrųjų 
didelė,--nes .vienintelis Lietuvoje 
literatūrinis .žurnalas “Perga
lė” gali išspausdinti tik labai 
mažą- dalį rašytojų kūrybos. 
“Litva' 'literaturnaja”;. geriau 
meniškai apipavidalintas, geres
nis jai skiriamas ir popierius.

Pastaruoju metu Lietuvos
aukštieji pareigūnaų.^kalbėdą-i •' Uautįečiai, gyvenantys sve-i 
mi mitinguose, susirinkimuose A-ur, informuokite laisvąsias; 
ar kitokiuose sambūriuose, T ša- pasaulio tautas,; visas pasaulio; 
Vo kalbas įterpia rusiškų frazių Pdlitines ir kultūrines instituci i 
ar net dalį kalbos pasako! rusis- ias>‘ kokia ; skaudį- drama šian ; 
Lai. Tai daroma ne šiaip sau, dienr.vyHshp Lietuvoje, kaip kėj 
b laikantis naujųjų neoficialių sinąmasi, į. švenčiausią: ir bran- 
instrukcijų, propaguojančių dvi-,giausią tautos turtą — jos gin- 
kalb'jštę; 1 ' ! ' tąją kalbą. Kvieskite į šią šven-;
'- Kaip:’jau visiems žinoiba,' di- žymiuosius pasaulid
šėrlkčijos rašomos ir igrnėrndš intelektualus.. Tegul - mūsų 
tik rusu kalba; ; r : skriaudas sužino ir, SNO. Tegu 
iBejė;''svarstomas ir kaii kurių J979- metai būna ne vien Narni- 
lietuviškų žufealų li^Ada^ bijos,-.bet ;iir Lietuvos metais, 
mas;’ sujungimą's bei apimtie^ Išdrįskime pasakyti karčios tie- 
:šuinažihimo klausimas. ' sos i žodžius Rytų' Europos ■ tau- 
; : čia'išvardyti faktai rodo’okd- tų engėjams.-
španto!'-pastangos pakirsti1 mū’-' ; Mūsųrtėvai ir; seneliai: sužlug
au i tautos egzistencijos šaknis dė carinės Rusijos užmačias pa- 
L2 šūšiaurinti gimtosios kalbbs versti Lietuvą.= “šiaurės - vakarų 
vartojimą, o vėliau'ją viski iš1- kraštu”.-. Nuo mūsų kartos at-

; 1 - kakhimo ir pasiryžimo prikišu-
;■•• • ■ ' ' J '"’’sys dabartinių Rusijos carų kė-

g|u sužlugdymaš.;<: <
: Į LIETUVĄ | į Tadą stokime kovon už savo

‘gimtąją kalbą, kuri:

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629 • Tek WA 5-2787
Didelis pasųinkinias' geros rūšies įvairių prekių. i 

U MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ ’ ’. ’

V*

Cosmos Parcels Express Corpa ‘ į

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE ‘ f 
2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629. — TcL W A 5-2737 1 

. ’ ’ ’ Į ..i.-*’* / s * - ‘ t * I • f

•Pilėnu laužuose išdeginta.
>- ■■■ -i < ' ’ išlydyta.-

Su perregimą gintaro' šviesa, 
; Ji — motinos baudžiauninkė 
. • j :• • lopšinėse

Ji — Pirčiupio smėlynų
■ -; raudose..

LIETUVIŲ KALBOS -
. GYNIMO

INICIATYVINĖ GRUPĖ
. ; : (Aušra, 15/55)

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

[vairi andrauda —INSURANCE 
3UTŲ NUOMAVIMAS—paren 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas / 
2645 West 6<5th Street 

Tel. REpyblię 7-194]___

į SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
r yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė or- 
J ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

4 SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuof 4 darbus dirba.
4

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

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

4 Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. «•

> SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
J Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam

aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

4 SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už4 $1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums

J mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

4. Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą: ;

4 LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
4 < New York, N.Y. 10001
4 wr w. wtoi st.
4, , i '; , Tel. (211) 543-2218

na- 4

— Juozas Barkus, Lemont 
Ilk, veiklus visuomenininkas i 

^.lietuviškos kultūros veikėja: 
atsiliepė į specialų....Naujien

S. vajų 820 auka. Dėkui. Taip pa 
dėkui už ankstybą prenumera 
tos pratęsimą.

— Juozas Dambrauskas i: 
Marquette Parko, linkėdama 
Naujienoms sėkmingo vajaus 
specialiu laišku atsiuntė $4( 
auką. Dėkui už ją ir už geru; 
linkėjimus bei gerą pavyzdį- » I * ■- f

— Aleksas Patackas iš Mar 
quette Parko atrašė tokį laiš 
ką: “Siunčiu čekį 50 dol., suma 
už prenumeratą ir kas liks, ta 
laikraščiui paremti. Labai ne 
malonu, kad Naujienos finansi 
nėje bėdoje. Stengsiuos sekant 
mėnesį pasiųsti čekį parėmime 
Naujienų. Naujienas mėgstu i 
seniai jas prenumeruoju. Pui 
kus laikraštis, skelbia teisir 
gas, bešališkas žinias' ir gin 
viską, kas yra lietuviška. Nenu

ilstamai kovoja žiniomis ir 
straipsniais prieš okupantą ru
są, kuris turi pavergęs mūsų 
•tėvyne Lietuvą. Linkiu sėkmės 
ir daug metų gyvuoti”.

Dėkui už laišką ir už auką, 
dėkui už teisingą reikalo supra 
tuną ir už pažadą vėl pa
remti. ;

DrJ.V.Dubinskas iš Bever- 
’y Hills atsiliepė į Naujienų 
kreipimąsi dėl finansinės pa
ramo's atsiųsdami specialų lai= 
šką su $25 čekiu jame- Dėkui.

— Ponia Marija Mason, Yu
caipa, CaE, pratęsdama prenu 
meratą, savo gerus linkėjimus 
ir sveikinimus Naujienoms, bei 
visiems skaitytojams atlydėjo 
i>10 auka. Dėkui.

— Kun. Petras žemeikis va
dovauja ėližabeth, N- J., Vinco 
Kudirkos lituanistinei mokyk-- 
lai.-šiemet joje mokosi ll mo- 
kinių. Juos moko Liucija Alins- 
kienė, ir Jonė šernienė, tauti
nius šokius lavina Audra Tur- 
saitė.

— M°terų kvartetas sėkmin
gai veikia Providence, R. I. Ji 
sudaro ponios: Z. Sakalienė, A.! 
Vaitonienė. E. Denisęvich ir B. 
Stoškienė. j

— Vladas Mikutis iš Bridge- 
yorto, Lietuviškos spaudos rė
mėjas, buvo susirgęs. Gydėsi li
goninėj a ir po operacijos sveik
sta namuose.

— K. Katauskaitė, 17 metų 
išrinkta Calumet City, III., gro
žio karalaite.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus P

P. N EDAS, 4059 Archer Avė.-'
Chicago, IIL 60632. Tel, YA 7-598CJ

M. ŠIMKUS--
’ Notary Public ! K- 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewcod. TeL-254-7450 
Taip pat daromi.vertimai, giminiy 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį Mankau ~ 7 j

HOMEOWNERS POUCY
F. Zapolis,. Agent |
3208'/? W. 95th St 
Everg. Park, UI.
60642, - 424-8654

State Farm Fire and Casualty Company

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

Kalbame lietuviškai < '
TeL 476-5635

-. Advokatas v. *
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

9 vai. ryto iki 12 vaL d j 
Ir pagal susitarimą.

Tel. 776-5162 arba 776-5163-
2649 West 63rd Street

Chicago, III- 60629 ‘

5

HELP WANTED — FEMAL<^(*

Darbininkių reikia

ALTERATION LADY
Good pay. Steady job; Apply in 

preson or phone.
Claredon Cleaners

447-0928

— S. L. A. 134-tos Moterų 
Kuopos susirinkimas įvyks šeš
tadieni, spalio’ 13 d. Chicago1 
Savings ir Loan naujoj salėj, 
5201 S- Western Ave., 12:00 
vai. Visos narės malonėkite da
lyvauti. Bus kavutė.

Valdyba j

— DENGIAME ir taisome vi
sų rūšių stogus. Garantuojame 
iž savo darbą. Esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA Skambinti 

Tel. 434-9655 (PR)

GELBĖKITE SAVO 
GYVYBĘ!

Rugpiūčio 13/79 m. “US 
News & World Report” skelbia, 
jog 1977 m. buvę prasižengę 
narkotikų naudojime žemiau 
14 metų amžiaus 18,600 ber
niukų ir mergaičių. Amerikoj 
virš 20 milijonų hdmoseksua- 
lų ir t.t.... Kaip išsigelbėti?

Pasiklausykite šia ypatinga 
tema atsakymo šį antradienį 
9:15 vai. vakare, radijo banga 
1490 per “Lietuvos Aidus”. Per 
Sophie Barčus radijo progra- 

imą šį penktadinį išgirsite. “Pa
ruoštas priėmimas”.

Parašykite mums, pareikalau
damas knygelės “Kaip atgimti 
iš naujo” — prisiusime dova
nai. Lithuanian Ministries, P.

— Horoscopes or Astrologica 
Tarot Card Readings. Saturda} 
11 to 5 no appointment necesJ 
iary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St, Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai- 782-3777 oi 
925 8392. Professional Member 
American Federation of Astro-jo. Box 321, Oak Lawn, Hl. 
logers. (Pr-) *60464.
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