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MANOMA, JI PAGROBĖ SOVIETŲ RUSIJOS 
AGENTAI Iš VOKIETIJOS

Tos grupės ar Komitetai ieško
■L a

Pasaulinio garso lietuvis spor
tininkas Vladas česiūnas 1979m. talkos užsieniečiuose, rašo spau- 
pabego iš sovietinių sportininkų dai. skambina radijo, teleyjzijos

- stot^msj vyriausybių atstovams, 
ilgai trukus jam Vakarų Vokie- Ypatingai svarbu prašyti Vokie
tija suteikė paprašytas politinio tijos ambasadas, konsulatus —. 
pabėgėlio teises. Į 1

Gyvendamas netoli nuo Duis- talkos aiškinant Česiūno pagro- 
burg'o esančiame Altena mies- bimą.

Būtų naudinga raštu kreiptis 
Bet į ją į visas Helsinkio sutartį pasira- 

išvykęs rugsėjo 13 d. jau nesu- šiušias valstybes—(išskyrus—Se-- 
vietų Sąjungą), prašant talkos

grupės Vakaru
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prašant Vokietijos vyriausybės; 
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tolyje mokėsi vokiečių kalbą 
vok'škoje mokykloje.

I
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grižo;
Apie tai netrukus sužinojo vardan Helsinkio sutarties.

Kreiptis į pasaulines organi-Vokietijos lietuviai, žymus vei-
Kėjas Andrius bmitas kreipėsi 7acijas, ginančias politinių kali-' 

nių teises, jei Česiūnas tebėra 
Sovietų Rusijoje ir politinių ka
liniu retežiuose.

c) Visi geros valios lietuviai 
rašo, atitinkamus, laiškus- V okie= 
tijos atstovybėms ir kitiems.

Gynėme Simą Kudirką, Praną 
ir Algirdą Bražinskus, giname 
daugelį kitų iš Sovietų kalėjimo 
norinčių ištrūkti, ginkime ir 
Vladą Česiūną. Jo atvejis skir
tingas ir tai ryšku be platesnių 
aiškinimų. Nesėdėkime sudėję 
rankas, kai pavagiami mūsų

i Vak. Vokietijos vyriausybę 
Lietuvių Bendruomenės vardu, 
pranešdamas Įvykį ir prašyda
mas Vokietijos vyriausybę im
tis deramu veiksniu išaiškinti 

.žmogaus ^pagrobėjus, pagrobtąjį? 
grąžinti jo pasirinktai laisvei. 
Vokietijos vyriausybė pažadėjo 
prašytą paramą.

Netrukus tą patį pranešė žy
mus lietuvių' kultūrininkas ir 
spaudos vyras Kazys Baronas, 
iš Kanados persikėlęs i Vakarų 
Vokietiją.

Lietuvio politinio pabėgėlio 
V. česiūno pagrobimą skelbė 
įvairi užsienio lietuvių spauda.

Bet iki šiol nieko teigiamo 
Vlado Česiūno reikalu negirdėti.

Mes, užsienio lietuviai, nega
lime likti pasyvūs, mūsų tautos 
okupantams rusams vagiant lie
tuvius iš demokratiškų valsty
bių. Reikia veikti gyviau, orga
nizuočiau, plačiau ir įtakingiau. 
Siūlau:________ ______ i

IQ-Vokietijos lietuviams suda
ryti Komitetą Vladui česiūnui 
gelbėti iš Vokietijoje gyvenan
čių įtakingų vokiečių, lietuvių- 
ir kitų tautybių asmenų. Jie tš-' 
dirba detalius veiklos planus... ? -

b) Užsienio lietuviai' organi-' 
zuoja grupes Česiūnui pagelbė
ti.' ’Tokios grupės ar Komitetai 
galėtų būti sudaryti iš skirtin
gų organizacijų, veikiančių at- 1 
skirai: sportininkai, jaunimas, 
vadovaujančios o r g anizacijos,
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Namii, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SAL*

/Z

j 4

Library uf Congress Gr.
Periodica] Division
Washington, D. C. 20540

)■

“VILNIS” KRITIKUOJA “REORGUS”
“Vilnis” kritikuoja “Reorgus”. teikė atsilankyti.

Tik kas dvi savaitės bepasi-t 1 
rodąs
“Vilnis” š. nf.
meryje rašo:

“Esame minėję, kad nacio
nalistams su. Pavergtų Tautų 
savaitės minėjimais darosi vis 

j prasčiau. Protingesni žmonės Į 
šią antiko'munistinės propagan-

I

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL F E D E R A L S A VLN G
------ P EURAS 1CXZ AN AUŠRA S, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, III. Te). Virginia 7-7747
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ALTAS KVIEČIA VI SKUBION TALKA8 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
£ _ _ __ _ ___
garažas, arti Marijos mokyklos ir šv 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti.

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

irvergtų tėvynainių liūdesiui 
! okupanto -tarnų džiaugsmui, 
mūsų išeiviai lietuviai, ypač la
biau materiališkai prakutę vad. 
■’tremtiniai”, šią nuodėmę vis 
dažniau papildo,. užmirš<|aini 
savo moralinę pareigą paverg
tai tėvynei.

Todėl, jei “Vilnis” džiaugiasi, 
kad prieškomunistinėje demon- 

“re- 
arbė jiems!

E. J.

l įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
įaiaza^, ai va -uua*jvj «.*vyr v»-
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima ai-

Kyla klausimas: ar frontinin- 
koniunislinis laikraštėlis kų LB Chiėagoje yra taip labai 

rugsėjo-ti -iL- nu skaičiumi—sunykusi,—kad" nebe
turi narių dalyvauti šioje visų 
Pavergtų Tautų tradicinėje, pa
triotiškoje eisenoje, ar čia yra 
koks slaptas? jų vadovybės įsa-

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public
Insurance, Income Tax

X,

kymas, kad dėl pierisoviątinių stracijoje tedalyvavo tik 
deino'nstacijų nebūtų netenką- °rgai”, sakau: 
ma “Rodinos”

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878,
gi

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ave~ 
Tei. 927-3559 J

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

PREMJERO ECEVIT PARTIJA 
PRALAIMĖJO RINKIMUS < i o
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REIKIA RAŠYTI LAIŠKUS 
KONGRESO ATSTOVAMS

Prezidentas Carteris 
kalbėjo Chicagoje

CHICAGO.’Ill. — Pirmadie
nio vakarą prezidentas Carteris 

Į atskrido į Chicago ir kalbėjo 
I susirinkusiems mero J. Byrne 

Fondui miešio reikalams sukel
ti. Aiškia i i maty V,

I
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NUOTAIKAS GADINA KAIRIEJI IR DEŠINIEJI 
KRAŠTUTINIAI ELEMENTAI

PRAŠYTI, KAD KONGRESAS NUTARTŲ KELTI 
LAISVĖS KLAUSIMA MADRIDE a •

Amerikos Lietuvių Kongre
sas. išklausęs dr. Kazio Bobelio 
pranešimą, nutarė prašyti visus 
Amerikos lietuvius rašyti savo 
valstijų Kongreso atstovams, 
kad jie kviestų JAV vyriausybę 
įrašyti Lietuvos nepriklausomy
bės klausimą į tarptautinę Eu
ropos taikos konferenciją, ver-. 
"čiančią Sovietų Sąjungą atšauk
ti okupacines kariuomenės ir 
poličijosjegas iš^Lietuvos ir leis-

Liability apdraudimas pensininkam* 
Kreiptis:- - •

: A. L A U R A I T l S .
4645 So. ASHLAND AVE. \

523-8775

t
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839-1784 arba 839-5568. <•?.

MULOS VARTOJA KOMU
NISTŲ METODUS

Konstantinopolyje mulos buvo 
sudarę labai žiaurius kovos bū
rius, kurie drįso pulti karius, pa
siųstus tvarkai palaikyti. Poroje 
mūšių žuvo, netikėtai užpulti 
kariai, bet netrukus karo vado
vybė susiorientavo ir muloms 
atėmė norą pulti tvarkai palai
kyti einančiusJkarius^------------

ECEVIT PASIRUOŠĘS 
ATSISTATYDINTI

j Premjeras Ecevit pareiškė, 
. kad jo vadovaujama partija yra

ANKARA, Turkija. — Bulent 
Eceyit vadovaujama respubliko
nų partija pralaimėjo praeito 
sekmadienio rinkimus. Rinkimų 
daviniai dar nepilnai suskai
čiuoti, bet pats premjeras pa
reiškė, kad partija nesurinko 
pakankamo atstovų skaičiaus. 
Skirtumas nedidelis, gal tiktai 
penkiais* atstovais, bet naują vy
riausybę teks sudaryti Justici- 
jos — Demokratm-pariajes--^va°- 
dui Suleyman Demirel.- Bet jis. 
neskuba pasigirti:7 laimėjimu, 
nes jis dąr nėra tikras, ar jam

?dr-jos ir kitų 
okupanto įstaigų teikiamų leng-, 
vatų ir malonių? Pagalvokime,J * 
ar čia netiktų prieš beveik šim- | 
tą metų mūsų tautos žadintojo Sj

dos šventę vis labiau numoja 
ranka. Kaip žinia, Čikagoje šios 
savaitės minėjimui suruoštoje 
eisenoje iš lietuvių bedalyvavo

_ -------- ; reorgu, J) jaunesniu
kankinimas ar jais prekyba yra jvisiškai nebuvo matyti.” ‘ldr. Vinco' Kudirkos pasakyti žo- 
viso pasaulio pasmerkta. Vakari- puola «reorgus»_ (Reorgani-’

! ^cinę "Liet? Bendruomenę) ko-

skaitantis.
Siūlau rinkti spaudos iškarpas

apie Vladą česiūną tiek iš lietu
viškos spaudos, tiek ir užsienie

tautiečiai. Juk baltų žmonių tį-jj.

viso pasaulio pasmerkta. Vakar reorgus”

gal ir ŠiaS eilutesimuAistai, įpuola , akiratininkar 
ir frontininkų? vadovaujama L. 
Bendruomenė.. Ir, matomai - už 
tą patį, t. y. už prieškom.ųnisti-

- . nę veikla. Yra faktas, kad ju
tiškos. Ir laiškus, dokumentus k;iV1-nni; ir nrav,arH^nn? 
tuo reikalu. Su laiku gali butu 
panaudota^knygai ar filmui;

- ii A 9^rdas Gustaitis i j^ūsū tautos okupdritą riiikreip- 
. į to’je veikloje. Be “reorgų”, py-

’ nę veiklą. Yra faktas, ’ kad jų 
visaip keikiami ir prava'rdžiuo-

- jami “reoi'gai^7.yis'dar_Iąbai^ak-
1 tyviai dalyvauja įvairioje prieš

, Amerikos.doieris-vos-jšsi^ įs ir ALTa' 0 į.
... - . . - įBpbeų išrinkus pirmininku,: ir
tvirtėja, tai vėl ima silpnėti, 'yf ' . ' '
Ąteitis. neaiški, ;ypač,< kad kovo-Į - šioje ’ «Vilniesu taiį sumeT1.

r ...’i'’* i

laiko prieš'kitas/valiutas: tai su-
_ - * * ~~ . -. ‘ X. * -** ■ į

tvirtėja, tai vėl ima silpnėti, yf j^as

c
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džiai, išreikšti eilėraštyje “La- 
bora”:

“Kol dar idealais, brol,
besigėrėsi,

Sieki idealo, tik doro 
ir aukšto,

O skubėk! Paskui tu.. . . 
į< jų- išsižadėsi, 
—DėLtrupinio aukso, gardaus 

valgio šaukšto!” 
žinoma, auksas ar

valgio šaukštas.yra tik: alego- fonsas Mikulskis. Koncertą ren-

— “Čiurlionio” ansamblis iš 
Cleveland© atvyksta į Chicagą 
spalio 27 d. su nauja ir įdomia 
programa. Praėjusiame sezone 

” ansamblis išpildė 
j daug koncertų rytiniame JAV 
pakraštyje. ' Nuo pat ' “Čiurlicu- 

’nio” ansamblio įsisteigimo pir- 
j maišiais okupacijos metais-Vil-

1
J “Čiurlionio

M. L. S.
Gausus namu c-astrliikimai 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdraudė —INSURANCT 
SOTŲ NUOMAVIMAS—paren 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

TeL 767-0600.

g kad : majore

gardaus niuje, jam vadovauja muz. Ai

riniai,. perkeltinės prasmės žo- gta Balfo Chicagos apskrities ir
džiai. šiandieniniame gyvenime: skyrių valdybos, 35-erių metų
šiuos dr. V.; Kudirkos žodžius i Balfo veiklos sukakę ai A atžy-

BY OWNER
All brick 2 flat in Chicago Ridge. 
Clean kept building with 2-3 bed- 
"ooms, 1 % bath apartments, full 
basement, separate heating. Paved 
^ide-drive and off street parking. 
Ideal for income or two families. 
'101.900. Call Mary Kutka - Hartside, 
*60-1660.

r~
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A. T VER AS ’ :
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas ir Taisymas .... .. 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941
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^iuntiniai-ULietuv  ̂
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. .
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980 
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tŽmoniy daugėjimui 

nėra galo
Pasaulio Bankas, kurio tikslas 

yra tarpininkauti tarp daugiau 
techniškai išvysčiusių ir atsili
kusių valstybių, karts nuo karto 
kelia balsą,-apie v-fe-at žmonijai 
artėjančią grėsmę. Neseniai to 
banko prezidentas, > amerikie
tis Robert McNamara pasakė, 
kad žmonijai gresia pačių žmo
nių nesuvaldomas daugėjimas, 
kuris yra lygus atominei bom
bai. kurios sprogimas įvyks ne
žinomu laiku.

Primindamas, kaip sparčiai 
daugėja žmonija, McNamara 
suminėjo, kad pradedant nuo 
dabar iki 2000 metų, Afrikoje 
gyventojų kiekis per keliolika 
metų padaugės 275 milijonais ir 
visiška’ panašiu skaičiumi pa
daugės Pietų Amerikoje. Azijos 
kpntiric.itas_turės .rasti- rietos ir 
maisto kitam bilijonui naujo 
prieauglio.

j Tane Bvrnę. ateinančiai metais 
rengiasi balsuot’ ūž Carterį pre
zidento pare goms.

Senatoriaus Edward Kennedy 
propagandos agentūra paskelbė, 
kad Kennedy atidaro informa
cijos centrą Cricagoje. Senato- 
rius Kennedy nori tapti krašto, 
prezidentu ir iš anksto organi
zuoja savo šalininkus. Jis _nprį_. 
persiimti su prez. Carteriu pir
miniuose rinkimuose. Jis tikisi, 
laimėti rinkamus,' jei išstums ’ 
prezidentą iš pirminių rinkimų.

j tų lietuviams tvarkyti visus sa- 
j vo tautos ir valstybės reikalus.

Dr. Kazys Bobelis, Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
oirmininkas. Lietuviu Konęre- 
sūi padarė platų ■ ir smulkme
nišką pranešimą' apie dabartinę 
Lietuvos bylos padėtį. Ameri
kiečiai ruošiasi ateinančiais me
tais Madride vykstančiai Euro
pos taikos paruošimo konferen
cijai. Atstovų Rūmų komitetas! 
nori įtraukti į Kongreso darbų 
tvarka—labai— svarbu,—Lietuva; 
Latviją ir Estiją liečiantį reika-; 

Ją. Nori įpareigoti JAV vyriau
sybę įtraukti 'Į Madrido konfe
rencijos darbotvarkę Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos klausimą. 
Komitetas paruoš tirikėmą rezo-

į
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M' ► . ■ M IBlaimėjimas užtikrins yyriąusy- ’ 
bės sudarymą. - - ;-

Pačioje Ankaroje. ir , keliuose j Demirelio vadovaujama Demo- 
kituose didesniuose. miestuose į kratų partija neskuba šokti prie 
ramybę gatvėse palaikė turkų valdžios. Demirel nori būti tik- Į--- .•--------1- T,-_--- X._- .... , . , ----
turkų kariai nesikiša į rinkimus. 
Jie šaukiami tvarkai palaikyti,

ri pasiruošusi atsistatydinti, bet
i t'..

SS
Izraelis negrobs 

arabu žemiu
JERUZALĖ, Izraelis.— Prem

jeras M. Begin pareiškė, kad 
ateityje Izraelis neims kairiaja
me Jordano upės krante esančių 
arabų žemių. Ten yra daug ne- 
dirbraios žemės, bet'tos žemės

£

i
-BKL ŠIMKŲ S

Notary Public. _ 
INCOME TAX SERVICE , 

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

šymai ir kitokį blankai. .

_____ _______ '_____________ -

i
£

t’ :I ■ ■'ras, kad jis gaus pakankamą 
balsų skaičių naujame parla
mente. Demokratų partija išau
go iš vadinamos “Teisėtumo . 
grupės. Tarp demokratų ir senos 
šios giupės»yia-■nuomonių skir
tumų... Teisėtumo, grupė norėtų

kariuomenės daliniai. Paprastai,INCOME TAX SERVICEgalėtume suprasti kaip gintari- į mėti.
nes dovanas,^ p airias okupanto ( — Kr'.kštopaičio knyga 
teikiamas leng\atas lankantis,“Jūrų Keliais” rugsėjo pabaigo- 
pavergtoje tėvynėje, • sovietinių je “Draugo"’ spaustuvėje at- 
įstaigų prielankumą^ išleidžiant spausdinta 

ti, teigiamus.atsiliepimus sovie* • 
tinėje:.spaudoje.>:ąpie paskirus įr^meratoriaii
jiems-palankius rašmenis, Jr t.t. ' r u

denio? nepastebėtų jaunuoliu.^Nieko nau.ia--čiču-nerasimey—nesr“ Juozas—Bacevičius perkele

MARQUETTE PARK BY OWNER

Trick bungalow with 3 bedroom, 
oossible 2 more, living and dining- 

2 car garage, swimming pool 
:nd patio. $45,900.

PHONE 77S-1711.

SU ^fliaį.ja’. S™rŽ^lkI!'l ’kMoje ■ Pavergtų Tautų de- 

šeichų už naftą surinkti, bilijo- įįUSięję praėjusį liepos, mėn. 

kinėją, bet veržiasi ir į Ameri
kos rinką, kas, .savo keliu, anu- 
liuoja prez. Cąrterio.. pastangas

ditą ir jį žymiai pabranginant, įponstracijoje,. ir eisenoje, įyy-

skautai, šauliai, birutietės ir kt. nugalėti* infliacija.
gr——---------------------------------- ,-------------- — -

— Br. Krikštopaičio knyga Taip pat daromi vertimai, giminiu

pavergtoje tėvynėje, • sovietinių • •oom, 
■ T

ir ' perduota knyg-nąi dolerių ne tik-. auksą supir-, chicagos vidUrmie^tyje,. dalyya-
Irtrsnm T-s2-\4“ TTnv>X<nm 4 A ® t v • T TV •vo' apie pora šimtų RLB narių.

jų, tarpe 28 liet.-, tautiniais dra
bužiais , pąsipuosusios. moterys
ir keliolika “yilnies?’_kprespoDL-
<___ . _____
Tiesąjrijr frontininkų LB pusės [.tėvynės, reikalų, išdavystė yra' namų pirkimo-pardavimo ir ap-

gimines <jj Ameriką pasisvečiup- rįšykjai Rišyklai baigus darbą, 
ti,įteigiamus atsiliepimus soyie. įnyga bus tuojau siuntinėjama 
tinėje:-spaudoje-.apie paskirus .prenUmeratoriams.- 
jięms-palankius-asmenis, -ir t.t. _ _

Savininkas parduoda ž butu 3 me- 
'u namą arti Maria Highschool. In- 
Ajrmacijoms skambinti 476-5635.

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
-• F. Zapolis, Agent 

3203į/2 W. ?5th_Sfe- 
Everg. Park, UI. 
60642, - 424-8654 V

tnn

INSUtANCf

t I

kai policija jau. hepajėgia to 
padaryti. --■ . L

Vien tik Ankaroje Įvyko šeši 
susirėmimai su kareiviais, palai- 
kančiais tvarką. ne tik gatvėse,- 
bet ir prie urnų. .

eiti, į-vyriausybę,? .jei par] amen-
te turėtų pakankamą daugumą

$

1// CŽ-

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
tedalyvavo nepilnai lQ.;a§męnų» taip, sena, kaip ,yra: sena ir pati draudos agentūrą į naujas pa- 
Net iu vadov-vbės atstovai nesi-žmonija. Deja, dideliam pa-.talpas — 6529 So. Kedzie Avė.Net jų vadovybės atsto'vai nesi-žmonija. Deja dideliam pa-. talpas 6529 Šo. Kedzie Avė.

— Los Angeles BALFp sky-

5 kam. 25 metu mūr. bung. 71 ir 

Tus. 925-6015.
Sacramento. Daug priedų. Nebran-

-State Farm Fsre and Casualty Company

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas vaidybą sudaro: pirminiu
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti. . .. : ■ << . . ;

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau-

Į

jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida.
’ - ' f..- įį - v, » • 7 'Kviečiame pasinaudoti proga.

NUO SPALIO PRADŽIOS IKI ŠIŲ METŲ 
PABAIGOS NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 
SIUSIME NAUJIENAS UŽ 8 DOLERIUS. '■1 
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j 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 ...

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARMA NOREIKIENt

2608 West 69th St, Chicago, m. 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

; - - MAISTAS H EUROPOS SANMLIŲ -

J l kas — V. Pažiūra, vicepirm. — 
I R. Mulokas, R. Bužėnas, J. Ruk- 
5 šėnienė, sekretorė — A. Nelsie- 
J nė, ižd. — A. Alitkevičius; na- 
1 Iriai ir vietovių įgaliotiniai: San- 
5 ! ta Monikos — dr. B. Raulinai- 
j I tienė, Glendale — J. Dženkaitis.

SIUNTINIAI Į UETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp, 

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

V. VALANTINAS

4!b Palos Verdes-Long Beach — B 
! Seliukas. Marina del Rey — L 
j Mažeikienė, .San_Fernando Vai 
ley — G. Leškys, Orange Coun
ty — A. Pažiūrienė, Santa Bar- 

, bara — V. Zaunienė, San Diege
• į — H. Gorodeckas, jaunimo at-

I
! i

stovas — J. Bužėnas.
— R. Sriubiskis pakviestas 

Toronto Lietuvių Namų “Lokio’ 
svetainės vedėju.

-f

— Montrealio Lietuviu Kre-
dito Unija “Litas” šįmet švenči;

į SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE į"'
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė or- 

Sl^-atiiAkA dArhns ir Hiri-. h,^ t įkomisiją sudaro A, Vaupšas, J
Adomonis, B. Bulota, R. Ru

I
M
ę ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus. Ą

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.—— ----- ' ~ ~ 5

25 metų veiklos sukaktį. Ta pro 
ga sekančių metų sausio 10 die
na Slovakū name ruošiamas mi 
nėjimas ir banketas. Rengime

6 kamb. 25 metu švarus mūr. bung, 
orie 71 ir Richmond. Geras ir ne
brangus. 925-6015.

ŽEMIŠKI LOBIAI

Kaip protingai galima tvar- 
' kyti savo turtus?

Pasiklausykite šios skirtingai
svarbios programos per “Gerąją 
Naujieną Lietuviams' ši antfa- 

?dieni, 9:15 vai.- vakare, -radijo 
; banga 1490 .AM per 

Aidus”. . . ..
Penktadienį, per Sophie Bar

čus, 5:50 vai. popiet, girdėsite 
1 “Bereikalingos pastangos”;

ccLietuvos

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

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

Langai — Durys — Porčiai — Ce

Parašykite pare ikalaudami ' 
knygelės “Mirtie, kur tavo ge
luonis?” Prisiusime dovanai.

Mūsų adresas:
Lithuanian Ministries, 
P. O. Box 321, 
Oak Lawn, Ill. 60454.

-r ’

Advokatas —
GINTARĄS. P,. ČEPĖNAS

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

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

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

Chicago, UI. 60629

7
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“ •'T>as?r6db,; d&d.' didžiausia tur- 
• kų-nelaimė yrą dešinieji ir kai

rieji ; ekstremistai. Dešiniuosius 
. ekstremistus daugumoje sudaro 
atsilikę mulos ir jų .pasekėjai,
o kairiuosius sudaro įvairaus 
plauko komunistinės srovės. 
Juos'sudaro neramusis elemen
tas, kuris neturi ^kantrybės pa
laukti lėtai paruošamų įstaty
mų. . Kairieji ekstremistai negali 
suvaldyti galvas keliančių mu
lų, kurie buvo nurimę i nuo Ke-

kelioms reformoms pravesti.

■E
... .

Š: įž-

pdi uošę do
ri in-

(&■i-ž“ ' '

■

■ kumentus.
Pataria suvaržyti rusus
MASKVA. Rusija. — Ameri

kos ambasadorius Malcolm Toon,

saiJimkaCdar gyyjjyienį_yra 
išbėgę į Libaną, kiti gyvena Si
rijoje, bet jie ' .u

leidžiančius
kam pa- duoti tos žemės.

Kad niekas neg'" 
izraelitų arabų z.emių grobimu, 
jie nutarė perimti tas žemes, 
kurios nebeturi savininkų. Žy
dai yra pasiryžę mokėti už'ara
bu žemes, jas atpirkti ir *en įsi
kurti? Iki šio meto Izraelis nu
savindavo pabėgusių arabų že
mes, bet ateityje; to nedarys.

&Ui a££ Ž::? ž:'

kaltintiKur dėti atominio kuro 
radioaktyvius pelenus?

' CHICAGO. — Dabar, palygi
nant, nebrangiai tenka mokėti 
už atominių jėgainių, gaunamą 
elektrą, bet ateinančioms kar
toms gal teks mokėti baisias kai
nas dėl iki šiol paliktos neiš
spręstos problemos, kas daryti 
su • jėgainių kurui panaudotų 
atomų pelenais, kurie- lieka ra
dioaktyvūs.

Atomic Scientists' biuletenyje 
buvęs atomo inžinierius John 
Abbot, kuris kartu su Ralph Na
der (žmonių advokatu) parašė 
knyga “The Menace of Atomic

Dabar, palygi

Anglijus, .princesė. .Margarita atvyko. į JAV, kur 
aplankys, įvairius miestus, siekiant sukelti 

. .fonjią meniniam ansambliui padėti.

ių

liuciją,. o 'vėliau:turės prašyti -beveik tris metus praleidęs 
Kongreso atstovus, kad ta. rezo
liucija būtų priimta.

Dr. Bobelis patarė Hollendėn 
House salėn suvažiavusiems lie
tuviams rašyti, laiškus savo vals
tijos Kongreso atstovams,, kad 
pritartų Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos klausimo kėlimui Madri
do konferencijoje. Adresų ne
duodame, nes kiekvienas lietu
vis turi susirasti savo valstijos 
atstovo vardą ir' pavardę Kon
grese ir jam parašyti. Tuos laiš
kus gali rašyti pavieni asmenys 
ir didesnės organizacijos. Atsto
vų Rūmų užsienio komitetas 
klausimą svarstė ir turi paruo
šęs reikalingą rezoliuciją. Jeigu 
balsuotojai įtikintų savo valsti
jų atstovus pritarti Lietuvos 
laisvės klausimui, tai jis balsuos 
už Lietuvos laisvę.

Jepgu didelė Kongreso atsto
vų dauguma Pabaltijo vaistys.

Kongreso atstovus, kad ta. rezo- Maskvoje, eina atsargon. Sovie
tų valdžiai jis nelabai patiko, 
nes ne vieną kartą jiems pasa
kė kelis labai aštrius žodžius 
ivairiais''abieju valstybių santy
kių reikalais.

Ambasadorius yra įsitikinęs, 
kad Sovietų Sąjunga privalo 
prisilaikyti kokių nors ribų, nes 
ekspansijai nesimato pabaigos_

Ambasadorius yra tiktai 63 
metų, bet jis jau 40 metų dirbo 
įvairiose valdžios pareigose ir 
prašė prezidentą Carterį jį at; 

į leisti.

KURDU SUKILĖLIAI SUDARO 
PAVOJŲ IRANO VALDŽIAI

•jlEzPAGROBĖ VALDŽIOS TARPININKĄIR-NUŠOVĖ 
zrcc^VAKARŲ VOKIETIJOS PILIETĮ?

TEHERANAS. Iranas.-'Ira- nierių žuvo 13 partizanų”.
Sekmadienį Forqan grupės te

roristai nušovė Vak. Vokietijos 
pilietį Hans Joachim Leib, Iran- 
.Merck-vaistų bendrovės buhal
terį. Ta pati grupė nužudė gen. 
Mohammad Vali Qarani ir Mor- 
teza Motahari, abu iš Chomeinio 
organizacijos — Islamo Revoliu-

1

JAV siunčia maistą 
kambodiečiamsmal Pašos laikų. . '

' *' TURKIJĄ PAVEIKIA
IRANO ĮVYKIAI

Musulmonų mulas veikia Ira
no Įvykiai. Mulos niekad nema
nė. kad Irano mula Chomeini 
pajėgs, taip lengvainu versti ša-

BANGKOKAS, Tailandas. — 
Amerikos lėktuvai 

Chicagos atvežė maisto į Tai
landą, kad jis būtų duodamas 
badaujantiems Kambodijos pi
liečiams.

Iš Bangkoko 150.000 tonų įvai
raus maisto vežama į Pnompe- 
ną. o iš ten jis jau bus vežamas 
prie Tajaus sienos ir perduoda
mas Kambodijos gyventojams. 
Bijomasi, kad maistą perimtų 
Vietnamo komun’stai. kurie pa
vergė visa Kambodiją.

Did:eji 1Sno valdžios žiaurus elgesys su 
kurdų sukilėliais bei su visais- 
kurdais aplamai, atrodo, sukėlė 
reakciją. Pars žinių agentūros 
pranešimu, penktadienį kurdų 
partizanai puolė provincijos gu- 
bernatūrą Mahaba'do mieste ir 
pagrobė Sadėo ■’Zibakalam, spe
cialų ministerio pirmininko Ba.- cinės Tarybos? Atsišaukime, ras- 
zargan įgaliotinį derėtis su kur
dų vadais dėl politinės taikos, 
šią žinią ' patvirtino Teherano 
spauda. Ji taip pat pranešė, kad 
šeštadienį dingo musulmonų 
dvasiškiu vadas “šventas žmo
gus” Ahmad Abbasi. Manoma, 
kad jis taip pat yra pagrobtas. -

, Irano vyriausybė pranešė 
spaudai, kad gavo laišką iš įga
liotinio Zibakalam. Jis rašo, kad 
yra “saugus ir sveikas” ir kadi 
kurdu partizanai žada ji paleiš-• v- * Kai nėra patenKinn maisto ua- ti. Jie palaiko nuoląVm. rysj su 1 .. . .’ '> Yr’ ■ % •) vinių, kuris buvo priimtas 1933*

yra įgalioti lartis jdėt Žiba

i

Energy”, perspėja, kad atomi-
nių atliekų “saugus palaidoji-chą. Niekas nemanė, kad Irano

generolai, turėdami pačius mo- mas” jau dabar reikalauja daug
• « « » . • ~ « 4-zU4-rri Zi fu icloirlll knis;

apkaltino Washington Post ko-
respondentą, parašantį žinių iš.

muloms sekti Irano Sovietų Sąjungos, gyvenimo.. _,

Veiksmus
mosioms 15,000 mylių,

Ml
listas buvo apkaltintas bendra
darbiavimu su JAV ČIA.)

i turės importuoti 700,000 statiniu 
gazolino. Dėl šios žinios žurna-

Jis parašė, kad 1982 metais So
vietų Sąjunga kiekvieną dieną

—Clevelande įvykusiame Lie
tuvių Kongrese dalyvavo virš

išlaidų, o ateityje tų išlaidų bus 
dar daugiau.

200 -atstovų, delegatų ir valdy
bos narių.

__zzi kalendorius---
Spalio 16: Jadvyga, Galas, 

Dova, .Qaudile, Gaudigirdas.
Saulė teka 7:02, leidžiasi 6:10.

— Naudoją darbe v automobilj- 
šįmet galės nurašyti puo paja
mų po 18.5 cento už mylią pir-

■ca

Auksas ir vėl pakilo
LONDONAS. Anglija. — Pir

madienį Londone ir Šveicarijoje 
už aukso unciją mokėjo S400.20. 
Buvo paleistas gandas, kad do? 
leris ir vėl nusmuks, bet tai ne
daug atsiliepė į aukso paraiką^ 
lavirną.

Doleris būtų nekritęs. jeigu 
japonai nebūtų spekuliavę. Pra
džioje jie bandė laikyti savo je
ną tam +’kroj aukštumoj, bet 

p buvo privers-
rinkca didoką dole-

HELP WANTED — MALI 
Darbinlnkv Reikia . .

DRAFTSMEN
With structural related experi
ence to discuss jobs with cus
tomers on phone. Parking on 
premises, excellent benefits. Lo
cated near ndrtlrwest imChicago. ~

For appointment call
MR. BARON
440-3864

dėmiausius ginklus, taip leng
vai‘sutiks pasiduoti muloms ir 
jų ' vadovaujamiems partiza
nams.

Turkijos mulos tikėjosi pa
veikti karius, bet muloms nepa
vyko. Keli jauni leitenantai, su- 
sižavėję Irano įvykiais, tuojau 
buvo atskirti ir atleisti iš karo 
tarnybos, o vyresnieji kariai, 
aptarę reikalą, nutarė neleisti 
jauniems i____ _ ____ -
pavyzdžio. Poroje vietų turkų 
vyriausybė paskelbė karo stovį,,

tame prie Leib lavono, rašoma, 
tkad jis buvo kapitalizmo rams
tis ir poliateistas. todėl ir su
šaudytas.

i

bių laisvei pritars, tai tada ban
dys panašią rezoliuciją pravesti 
ir Senate. Prezidentą Carterį 
paveiks Atstovų Rūmų daugu
mos nutarimas, bet jeigu Lietu
vos laisvės reikalui pritars ir 
Senatas, tai tada prezidentas bus 
priverstas šitą klausimą Įrašyti 
j Madrido dienotvarkės punktą.

Darbas vra didelis ir sunkus, 
bet lietuviai privalo pranešti 
savo atstovams savo pageidavi
mus ir prašyti atstovus pritarti 
Lietuvos laisvės bylai.

1 Apie Helsinkio Aktus labai 
išsamią kalbą pasakė Valstybės

- depą r tamento Spencer Oliver 
Jis labai gerai susipažinęs su 
Helsinkio aktais, jų paruošimo 
tvarka ir jų reikšme. Jis taipgi 
patarė lietuviams prašyti savo 
valstijų atstovams pravesti re- 
zoliucij'ą didesne dauguma. Jo 
pranešimas bus Naujienose at
spausdintais. - -

— Respublikonų politikieriai 
svarsto, kaip balsuotojai reaguo
tų į Reagan-Baker tikėtą prezi
dentiniuose rinkimuose. Daugu
ma a’škina, kad senatorius How
ard Baker iš Tennessee būtų 
idealus kandidatas viceprezi
dento vietai.

—Iranas sumažino naftos par
davinėjimą. Tvirtinama, kad 

-naftos gamyba gerokai sumažė
jusi. Uoste stovi daug tanklai
vių, kurių iraniečiai nepajėgia 
pripildyti.

Kaltina žurnalistą 
Kevin Klose

_MASKyA^B.ųsija^= Soviet 
valdžios laikraštis Sovietskaja 
Rosija praeitą sekmadienį viešai

jienoms bei jų tarnautojams ir 
bendradarbiams. Dėkui. Artė- 
jant rudeniui ji ruošiasi vyktf 
į' Floridą.

— Leokadija Juškėnienė iš 
Brighton Parko, uoli Naujienų 
nkaitytoja, reagavo į kreipimąsi, 
atsiųsdama $10 auką. Dėkui už 
tą ir už laišką.

— Ponia Irena Sekmokas iš 
Marquette Parko, vykdydama 
savo vyro a.a. Prano Sekmoko 
bei savo giminės tradicijas — 
remti lietuvišką patriotinę spau
dą, iš anksto pratęsė prenume
ratą ir ta proga atsiuntė $17 
auką. Dėkui.

— ̂ Pbnid^Sela Uoucrus iš Oak 
Lawn, Ill., be raginimo pratęsė 
prenumeratą, o savo gerus lin
kėjimus atlydėjo $5 auką už se
kančių metų kalendorių. Dėkui, prieš palestiniečius.

nepajėgė. Tad
,.4 J 
S LI

:c”ų.

į

I
SLA —- išmokėjo daugiau kaip- AŠTUONIS MILIJONUS doleriu

apdraudų savo nariams.

t/ dinskienė ir J. Šiaučiulis.
į

( — Marija ir Pius Zalnis, gyv

vyriausybė pranešė
ti r ’>

Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas ________ ________________ __ ____________
Adresas --- --- - ---------------- ------------------------------------------------

9

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

\
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, na- šiaurinėje miesto dalyje, yra ii 

patarnauja tik savišalpos pagrindu., i gamečiai Naujienų skaitytoja
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali S ir dosnūs jų rėmėjai. Jie remit
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. J Naujienas ne tik aukomis, be!

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment r . . - “ T - - - —- 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

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

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

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

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

107 W. 30th St.
T<L (2U) 5*3-2210

Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam !I Naujienas ne tik aukomis, bei 
ir dalyvavimu jų renginiuose 
ta proga taip pat paremdami ji 
leidimą. Nuoširdi padėka jiem: 
už atsiųstą šimtinę ($100) name 
remontui bei kitoms infliaci 
nėms sąskaitoms bei išlaidom, 
padengti.

— Milda Vaivadienė, McLean 
Va — atsiuntė savo \mielos rna
mytės Mikalinos Baronienės

4. i buvusio Naujienų redaktoriauį
SU jos gerais linkėjimais Nau-

Į Barono našlės, $10 auką, kartu
•i__ NTmi.

• SPECIALI 20% NUOLAT 
DA PRISTAČIUS ŠI SKELBI 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir aukai 
nes monetas bei pašto ženklu 
kolekcijas. Mokame aukštas 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento - prie Archer.
_____ Tel. 247-5081 (Pr^. -

— Fidel Castro pareiškė Jung
tinėse Tautose, kad izraelitai 
vykdo “holocaust”

* įĮĄUJjBNpį, CKĮCĄtO K B-L Monday, October 15, 1070
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Žurnalistas Kevin Klose pasi- 
.j naudojo rusų apskaičiavimais.

sustabdė susisiekimą su Iranu ir 
atidavė teismui didoką skaičių 
suimtų jaunų ekstremistų.

— Amerikos Laivyno jūrinin
kai'nėra patenkinti maisto da-

centrinės,valdžios atstovais, ku
rie yrą įgalioti tartis dėt Ziba- 
kalam paleidimo? T?_ ,

Teherano radijo pranešimu, 
ties Mokudo miestu įvyko kau
tynės .tarp- ’kurdų partizanų ir 
vyriausybės karių. Jose-žuvo-16 -Amerikoje^JieUpigeshrirTT>end- 
partizanų ir tik vienas kareivis. 
Trys partizanai ir vienas karei
vis žuvo susirėmime prie Maliau 
bado kareivinių.’ Kitas radijo 
pranešimas »sakė, kad- tprie. M<b 
kudo miesto “susidėmimą, tarp

i ‘ Į sargybinių ir konirreyoliueio- mistams suvaMyti.

'•metais. Pentagono pareigūnai 
: paprašė Kongresą priimti jūrei
viams naujas maisto normas.

— Japonai pardavinėja vis 
daugiau savo- foto aparatus

rai imant, geri.

; — S. Demirel planuoja naują 
turkų ministerių kabinetą. Jis 

rkėtina paimti kelis respubliko- 
*ifų partijos ministerius ekstre-

— JAV pinigų kalykla siūlo 
pakeisti Susan B. Anthony do- 
lierio dydi ar spalvą. Biznieriai 
tą dolerį nenoriai ima, nes jis 
yra panašus Į kvoterį.

— Amerikos lėktuvnešiai_gali 
pasiekti bet kurį sovietų laivą 
Persijos įlankoje, Libijoje ir 
Abisinijoje.

— Sylvia Porter tvirtina, kad 
vis didesnis Credit-Union skai
čius turi bėdos su paskolų ad- 
ntiništracija. ’v' - ’

— Tri ne neįvyko jokio strei
ko. kuris sulėtintų tanklaivių 
pripildymą. — pareiškė Irano 
naftos mihisteris.

Lietuviai gali turėti skirtinas 
politines ir filosofines pažiūras 
įvairiais klausimais, bet tie, ku
riems rūpi Lietuvos laisvės rei
kalas, privalo susirasti savo apy
linkės atstovo vardą ir pavardę, 
jo adresą ir parašyt’, jam laišką, 
raginantį prisidėti prie Lietu
vos nepriklausomybės klausimo 
įrašymo į dienotvarkę Madrido 
konferenėijojei • •*’
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Kūno, proto ir jausmę darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. FnvSiATOS PADiDĖJIMO REIKALAI

Kartais žemutiniy šlapimo taky uždegimas 
gali pagreitinti šlapimo taky užsidarymo 
reiškinius. ,

(Prof, urologas Summer Marshall, M.D.)
Padidėjimo Reikalai- nusiskundimus gydytojui. To- 
takų uždegimui su- kiais atvejais nemasažuojama 
geriausias būdas Ii-: prostata tol, kol aštrus prostatos

didėjimo drenavimas pradeda
mas laiku, dar gerokai prieš 
inkstų pakenkimą.

IŠVADA. Rūpinkimės savo 
taip dažnoje -ic'+edp svarbioje 
ligoje — prostatos padidėjimo 
pasireiškimai^ Tada lengviau 
bus gydytojui mūsų ligį(-tvar
kyti. Daugiai apie tai kitą kar
tą :. . . - -
PASISKAITYTĖ Consultant Ju-
Iv 1971 ,• ~ -1 »’ ? ■* Į' z «

STENKIMĖS.’TEISINGU ■ 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

POPIEŽIUS IR 
MEDICINIŠKI REIKALAI
KLAUSIMAS. Kaip mėdičin:

1 *rDslittos
šlapimo 

sekli yra 
tiant ligonio šlapimą. Kiekvie- j uždegimas praeina. Kitaip ei- žiūri į popiežiauk ‘kalbas taip 
ną kartą atsilankius pacientui giantis, galima bakterijas iš artimai susijusiai?Šu -inėdicina, ’ 
pas gydytoją esti tiriamas jo prostatos nustumti į kraują, ta- jįs kalbėjo’’ prieš abortus, Į 
šlapimas, šlapimą analizuojant da gautume kraujo užkrėtimą prjė§ Alivorsuv prieš liomosek\! 
ž-ūrima jo spalvos, specifinio bakterijomis (bacteremia). sualųs ir pti.š į kunigus besi-1 
svorio', cukraus, baltymo (pro-j Jei šlapimą tiriant randama veržiančias, niotėviškės, ypač 
tein) ir nuosėdų (formes ele- pūlių (ir bakterijų) minėtuose vienuoles? Mal6i(ųkit, Tamsta 
meats). Padidėjusi prostatą abiejuose induose, tada uždegi Gydytojau, plačiai, pasisakyti 
Įvairiai stipriai užspaudžia šia-' mas randasi taip pat ir šlapimo šiajs mediciną UečihrgfĄ’is - po- 
pimo takus. Prisidėjęs apatinių | pūslėje, o gal būt ir inkstuose: piežiaus (jhieagoje ’^mMikštaį^ 
Šlapimo takų uždegimas (in-Į ' 'L''  ..............  ’v ’ ‘ 4 '
flammation) gan sukelti erzini
mo ir užspaudimo reiškinius. 
Visi vyrai turi prisiminti, kaip 
gydytojas surenka šlapimą t y- atsiranda prostatą operuoti ta
rimui .lai nėra paprastas į in->da kai dėl prostatos padidėji- 
dą nusišlapinimas. koks gali mo i 
Jauti_ užkrėstas-Jšorėje—esamo7
mis bakterijomis. Tyrimui šia- padidėjusios prostatos, 
pimas iš vyro sekančiai paima- darbo nepakankamumą ap
mos. Į vjeną indą* vyras nusi-’ sprendžia du tyrimai: tai ki'au- 
giapina 10-15 cc. (kubinių cen-jjuje esamo azoto kiekis (blood 
timetrų); tai bus apie valgomą į urea 
šaukštą. Tada vyras šlapinasi i 
kitą indą trupu IĮ. Likusį šlapi
mą vyras nuleidžia Į tualetą. 
Tokiu būdu surinkęs tyrimui 
šlapimą- gydytojas tiria abu 
šlapimu: pirmasis nurodys gy
dytojui, ar nėra uždegimo' (pū
linių celių) prostatoje bei išo
riniame latake. .CuretroąeL, .an-. 
Irasis lyrunas (iš. antro indo) 
nurodys^ ar nėra uždegimo pa
čioje pūslėje ir inkstuose. Mat. 
Hub šlapimo pūslės kaklelio 
aukštyn (šlapimo pūslė, iš 
inkstų einą latakai (ureterįai) 
ir inkstai skaitosi viršutiniai 
šlapimo takai, Gi, žemiau pūs
lės kaklelio šlapimo takus šu-

(uretlr

INKSTŲ VEIKLOS žodžiais. Af-iū iš anksto. 
TYRIMAS J . ATSAKYMAS." Viską žmegu-

Bene svarbiausias reikalas kmia jo .asmenybė-jo sniege 
nu veikla/ kuri yra labai; sudė
tinė ir pasireiškianti • išorėje.

pradeda Juke7tėJLjJstai,-Me-žW^>^'^e^.^aui5'i e 
STJinkrtasVSTTutrikdomas ^enapįių sųppausios

Inkstu asmenybės sąyiniųkų. Jis. tai 
‘ pals gerai žino.;, todėl ir. ‘‘joja 

ant savo arkliiikc’’. taip sėkmin- 
ka<i visus sužavi. ųžŲųrją, 

nitrogon-trumpai ;BUN);^a'4s link. palenkia, nežiūri^'- 
ir kraujo serume esąs kroatai- ^ lie .beW- 
nas (creatinine). Kai .surandi-...ijžįuiama 
ma tų dviejų chemikalų krau-DWD kad.-yH yil ger 1a, .^ups 
juje žymų padidėjimągv., . . . — .
toįas žino, kad inkštų pakenki-4Dos. buvo, vjijąiv, jiąsaųiįn . n.aų 
mas yra jau gana stiprus. ld'nS0S- laisTė nuo

Vilniuje Rasų kapinių lankytojai didžiausią dėmesį . * •.. i : . - • • ■ - . - 1 . f . z ’ * ' s ' * .
■ kreipia į Mikalojaus Čiurlionio kapą.

JUOZAS ŽEMAITIS

i
•. 7; ’ • (Tęsinys) .'ūĄ t : -

Patikslinimas. Š.m. spalio mėn, 15; d. spaus
dinant šio rašinio pradžią, buvo padarytos šios korek
tūros klaidos:

a) . Atspausdinta ballistis, o turėjo būti ballistic.
b) . 1969 metais Amerika raketų ICBM turėjo 1054,

bet ne 1954. :
c) . Iš Povandeninių laivų paleidžiamų raketų SL- 

BM kiekis visais išleista, o jų tada Amerika turėjo 656.
Skaitytojus atsipraašu.-

JUOZAS ŽEMAITIS’ - ’

KAS SALT II SUTARTIES LAIMĖTOJAS?-
Reta kuri tarpvalstybinė sutartis lygiomis patenki- 

susitarusių norus. Labai dažnai betkokiose sutartysena
pasirodo didelių neaiškumų ir abejonių tik tada, kai sUr 
tartys jau yra pasirašytos. Tokiu atveju jos mėginama 
papildyti. Deja, SALT II sutartis, nors dviejų galiūnų 
jau ir pasirašyta,su pasibučiavimo ahtspauda iižantspau- 

j duota, bet pagal Amerikos Konstituciją,ji dar,nėra sutar
tis. Ji pavirš tikrąja sutartimi tik tada,, kai USA . Kon
gresas ją patvirtins. Rusija dar negali ja džiaugtis,- nors 
joje jai ir suteikta daug pirmumo, kol tą sutartis' nebus1 
Senato priimta. To diktatoriškas Brežnevas.,nepajėgia 

' suprasti, nes jis galvoja,-kad ir USA Preziedntas turi.to
kią galią, kaip kad jis turi ją savojoje kolonialinėje; im
perijoje. ’■ ■ v -ir

- • ■ T1 A T- į A-M . H;

į Amerikos Prezidento ir Rusijos diktatoriaus,.jąų pa
ikų bažnyčios struktūra dabir- 2,šaukštai alyvos (Polyimsa-jsirašyta SALT II sutartis, ją nagrinėjant, tektų.pasiskįr- 
.ihiais ląikais dar nejgąliria ku-..1/4 pu'oduko stambiau tarkuotų styti Į keturias dalis-f ' "■ ''-7" -Ąv

l.SALT II leidžia Sovietams pa'sigaiiiiriti 308" Sunkią
sias raketas — ICBM (SS-18), kurių .yra'žymiai 'diSešhi's'

ni'gąmš tuok t is..
•‘ i i .

DeF 1 IwSmoseksu a lų nusidėj ė- 
a-<tu-vrr-? •< ■ • '■ iC-.< .,Jiąis' riekia štai kokia is
Adv-h^ Ji pama to... J.o pradžioj ę }>ąl- tįęsa-'pasakyti A Homoseksualas 

yrą tokš' vyras, kuris -lytiškai 
susijaūdinž'dėl tos pačios lyties 

vergijos ... O kai popie- žmogaus/o' ne'-taip kaip; visa 
O kaip prostata besirandanti i zinS palenkė šaimrišU amerikie 'dauguma kitft tvyrų. Tai ir vis-:

•taip toli nuo prostatos v'ėsah:

uretra

tik pir- 
gydyto-

Kai pūlių randama 
maine inde šlapimo 
jas žino, kad uždegimas randas 
arba prostatoje--arba uretroje 
(išoriniame šlapimo take). Pa
masažavus prostatą ir ištyrus 
jos sekretą, nustatoma Kur už
degimas randasi. ... ...

žemai, gali pakenkti, inkstamspąlankiimąi-'t^bt1 jis: pradė-pkasį KUrJčia rpiodėniėi: kurT čia, 
•taip toli nuo prostatos ‘ ėsan-’ j0 įuoš vanoti' riiž - didžius ių j nė': nuodėmė;?. ■ Homoseksualas, 
tiems? Visai paprastai: ’Kai';pa-- hiekdarbiūš': aborttfšįi£'!,*d”*-* '
didėjusi prostata užspaudžika.'sus L*i. . -. :: it >oi?.-jcį: cj 
žemutim šlapimo kanalą (ure-L ., 7 1 ‘ . - ' ■ 1 • r -Įdomu,thra), tada slapūnas .renkasit?_= ■,: . .k-u <,«;:•« .. ... . . !dabar jau vedes. .prieš popie-šlapimo pusleje ir, jai pnsipil-, v. . . ? , ., ■; •- r,A , , ų.< ... V J ,J,.žiuv alvvkstant.per.spaudą'ir ra tas, stapnnąsąnją. nnkt.s » 
inkstą i pūslę emancniose kana-;_. anltTikiečiaing- p^ky.tati homoseksualu 
Juose (uretenuose). Kai pas a- - ■,fik'iulnOjį: ^„pĮeįiūs jabįilm'iitmgas žmogus 
rieji prispildd nenntekamo. slą-.(1*,. . ;kokio paliegėlį
pnno, šlapimas ima' rinktis' pa-• T- 
didintu kiekiu i inkstu geldeles, i J?-^P’4Te™ 1 L . raldikčija!iriiediciniška tiesą jis-Fai vis atbulinis pakeltas spau- G. 7--, ;-.s,. „ . . pixsake karl nėgrtnrrsiu -zudvmaž.aunas. Panašiai. • Kai ledai upe- 1 - <7 « .e -r .-Y.. .. . , * vit. žmogzudvstfe? ri'aip,'-.tikraije susikemša pavasarj, patvins- - ... .-. : • o -, , x. .. , , • ncg.niusks.s vrit žrtitogus ir jola aukštutinėje dalvje. :. J? - - , ,” ■ ~ ’ zuitvmas vra :

Kai inkstuose prisirenka ge-|mąš.'c.-.-t.'.;ę- 
rokai šlapimo- jis užblokuoja! 
tolimesnį išsiskyrimą šlapimo^

divor-| yra - Irgopis emocinis paiiegė-
' i^ -pis ęiinėta prašme. Jis nėra kąl- 

kad'4 pjuyęs''' kuni^ėk t-irs į-iel įSąvOctokio nusiteikimo, 
.h 1; '■■r.-zmf i-ai ■ •prigitfitipsp ;auklejinior, ąp-

Hnkosltitakų .padarinys, žpiogui 
visai nedalyvaujant tapti, ar ne- 

Joks iš- 
nėshierkiai 
skaitant ir

Veš ’prašidėjtik naujai
_ __ fei motinos’iščiose jąu jib'tttčH

čia reikia tiek gydytojui, tieL.per inkstus Į kraują. Tais .atve- i teisę Į -gyv^ybę* — gyvenimą,: 
jais negalima tuojau - žmogų nors- dae<~®Įęgaįi aįisigintk^nųo 
o'peruotr, nes jo įnirštai eW šū-'žmogžudžių' motinų ir tokių 
gedę. Tada kateteriais nulei- pal gydytojų. Ačiū, šventasis 
džiams- šlapimas ir leidžiama tėve, už tąijvštiprrą^ drąsą, ku- 
inkstanri-atsigauti. 7]ei -jie visŠiTrios vengia parodyti daugelis 
dar nebuvo pagadinti. Šlaphftė/:Tamstos pavaldinių, 
drenavifhąs"tęsiamas tol, kol Dėl divorsų reikia štai kas pa- 
reikalinga inkslų pasitaisymui, sūkyti: niekas, nė Dievas negali 
Paprastai tokio drenavimo pa- ncišškiriamai sujungti dviejų 
kanka per dvi keturias ša- neurotikų. Kai neūfotikai tuo- 
vaites. Laimei, kad pacientas kiasi» tai tuokiasi keturi ūširie- 
ima labai skųstis negalėjiriiiiįldu sąmonę turį ir du pa- 
šlapintis. Tada gydytojas nes- šąmohiniai. Pastarieji viską 
nandžia irgi. Tuo būdu susilaLriVąrkb? Ir dlvcršus tokių neu-, 
kiusio' šlapimo dėl prostatos- jĄ tr(;<Aų yra tikra paseka^jų neti

krų vedybų, nors pastarosios bū
tu tiek Bažnyčios, 
bės legalizuotos. 1 
Popiežiui skatinti 

išsiauginti 
žinosiu 
atsakančiose vielose, tai 
prasidės tikim žmonių 

gįn-,sėjimas, o Rivofrsų mažėji
mas. Kilo kelio į divorsų maži
nimą nėra, nebuvo ir nebus, nes 
negali būti be nsnrcTiybc susi
tvarkiusio (jausmais subrendu
sį k-) asmens. < f

IX‘i moteriškių pageidavimo 
Į kunigus uur peraAkštybas 

~~ reikaląvimaš. Kol nprsų žmonėm 
• dnarirtiaiinčiih**1 prirarfi motė 

kunigais, tol po 
joms Bažnyčioje

pacientui atsiminti, jog negali
ma prostatos masažuoti tada, 
kai pacientas skundžiasi tokiais 
negerumais (simptomais), ku
rie primena Įirostalbs uždegi
mą prostatitą. Prostatos už
degimo yra šie ženklai: dažnas 
šlapinimasis (frequency), ver
žimas šlapintis (urgency)- skau
smingas šlapinimasis (dysuria) 
ir aukštai pakilęs karštis (high 
fever). Amerikietiškus išsireiš
kimus kiekvienas vyras išmoki
me ir jų prasmę supraskime. 
Bus tada lengva nusakyti savo

T

Future Drivers Of America
kSk.?. • *•

Tomorrows drivers — decide today which cars they’d 
like to drive “in a couple of years" as they enthuse over a 
scale model of Chevrolet’s 1979 model auto show. Asa Griffin 
(left), Alicia Prater (middle), and Jay Byers are as enthusiastic 
about the new show as Robert D. Lund, Chevrolet general 
manager and General Motors vice president. “Auto tfiows ere 
a key barometer for new model sales in every section of be 
country,” Lund says. “They give people an opportunity to 
inspect a wide selection of new cars designed to meet even 
driving need.” An estimated 40 tnillion persons will view th< 
life-size counterpart (in various forms) of the Chevrolet auto 
show pictured above.

dinius 
nuliu

jtūratėd)' sesame, stfjbš, olivė ar 
' safflowen, ' ’ ’
1/4‘šaukštelio dntskbš,' j - = .s - vz-.. >. z-
morkų/ ’• i pajėgumas ir tikslumas uz visas .tos Tūsięs„ ..ąnięiųKQnią-;,

puoduko plonai Uipiaustytų kas raketas. Kiekviena ši rusiškoji raketa.iuri ’po nėraa-.: 
.satiėrų;kotelių,' ' - žiau kaip du atominius užtaisus, : kurių kiėk'vaėhas gali

Vi ph'oduko štipiaustytų ma-- nuvairuotas Į atskirą taikinį. Staigiiijsibnūš'rąkėt'o- - 
mis puolimų, Sovietai gali sunaikinti .yįsūs Amėrikoš Mi-.

- nuteman raketų Ifedūs/ o “balansui..ryškiai
■i: naudai, jie:gali tuo. pačiu laiku sunaikinti.ir.kitas/Aineiri^, 

■ kos ar Europos svarbias .strategines vietoves. Amerikos > 
] strategų apskaičiavimu^ visų -siiį rūšiškų’-
Į raketų galingumas ir gana tikslus; ' taiBnių /šdi^klim^ 
Į žymiai virsmą savo naikinamą -jėga ab.ėjąę.UŠA ICŠJyi 
ir SLBM raketas kartu sudėjus. Įsagai SALT. II sutartį, 
tokios, rūšies raketų, kaip, ICBM .(SS-18).„kurių.:, rusai,, 
reik tikėti, Jau turi, prisigaminę gal irdaugiau:kaip-308 
Amerikai nėra leista 'gamintis; im-rz/ų. ;<•

2. SALT II leidžia Sovietams '-Pasigaminti 375.supert- 
šoninius, tarpkontinentinius sunkiuosius- bombonešius^ 
vad. TU-22M'“Backfire”, kurie bė'jokio kuro papitdyinti, 
gali pasiekti visas Amerikos' vietovės' ir "pale^stf yjš^iis' 
kryptimis galingas atomines raketas, o jubk priešo- lėktū- 

’ vams besivejantį jie gali labai efektyviai ^atsišaudyti Kiir 
atgal: j. SALT sutartį šių labai pavojingų i bombonešių 
naudojimo apribojimas nėra-Įtraūktas, jnėš” 'Šo'vretiškaš 
diktatorius L.Brežnevas davė savo “garbės žodį”,kMTšie" 
ilgoms xiistancijomk šPeęiali^'bomW§L^^i;j5eBĮ5r^^o- 
janiį. Pagaliau, niekas nožino^klėk jlabatOSj^ Sįboffi- 
bpnešių turi ir koki tiems kombonešįartST^ė^įĮ^^i. 
žinoma tik tiek,, kad šie bombonėšįąijapgĮhkln’etl.:atomi
nėmis bombomis ir toli lekiančiomis kąketb^į^^r^'^a- 
gaT Sovietų fvirtinimĄ — jie 
nimuisi. .

žųjų svogūnėlių faiškelių
V2 puoduko porų, "
^2 puoduko Šviežių , supi’aus- 

tyftj gfrybiį (šahipinibhų),
1 Šaukštas petražolių, 

D arka ši ’ .....

baujosekširafųin ĮĮSižos
.niškoš knygos’'ti^į^ĮkžĮųi' 
rią ■_dalyką pažinsft‘'§--.p3tgteįhjų, 
..visai nekreipi dėmenų į homo
seksualą, jdi-rfesmėrks',; nes ]fs- 

žriib^ausi žudv-VP315 kenčia^ jįš. niėĮtabi. neken
kia,. darbus atliekajlvgiai gerai, 
kaip ir celibatą,-užlaikantieji, ar 
šeimas sukūrusieįi vyrai* Ge- J . >• ~if ' eį. r
.xi.au leiskime paęianK homosfek- 
usualųi pasisakytu,kaip dis išsi
reiškė Sun-Timės^ Sątš.irday, 
September 8,1197^j^- Ąnn Lan- 
dėĮs_ kolumnoje; "se
kinti kartą. Kai^ nuo 'a&oboli- 
ko' yfa numesta ^nuodėmės 
skraistė, ląjp. n’.io/činjk-inio. šilp-. 
n-polio — homoseksualo, bus 
prašalinta „visa ueleisybėLtada, 
kiti daugiau žmonių •gilran šii- 
pras tokios neg<-r<5Vės- šaknis fi- 
[>ąSėkas.: r-* -?
čB Po' popii'žiau^iš.vykfėid.-nė- 

rienė vienojcųhigo^iŠskyriis ka* 
raatininką Vaclovą -Zakaraūšką 
ir;kurr. 'Alfonsą Gradišlf kitrialš' 
mes galėtume bazuoii savo vei-; 
klą, kuriuos galėtume sau už 
vadovus' pasirinkt^, tž tai ku-< 
nigai dabar tiri visi atbusti, 
stengtis vėl neužmigti imt leng
vatikių pečių nvšamieniš. o sto
ti, rankoves ir kelnes atsiradę,, 
reikiamon veiklon.>Tai būtu rvš- 
krausia padėka popiežiui ’jo at
silankymo proga, (datfgiaū'iapie 
tai kitą kartą“.) ' ’ xv. t"*‘

i
■ Adelė Duoblienė

, liek valsty 
Pirma reikia 
savus paval- 

daugiau nor- 
Juos reikės pas-

Nuo viščiuko nuimti odą, pa 
selinti kaulą ir plonai dryžė 
liais supiauslyti. įkaitinti kep
tuvę ar prikaistuvį su dangčiu 
Dubenėlyje sumaišyti krakmo
lą su sojos padažu ir viščiuke 
sultiniu-. Keptuvėje ar prikais 
tuve Įkaitintoje alyvoje apke
pini! tik iki baltumo vištiena, 
apie 2— minutes? įrūdyti, pa
maišyti ir sudėti visas skirtas 
daržoves,--išskiriant grybus. Pri
dengus dangčiu, pąšutinti dar 
3 minutes. Karštis privalo būti

rusiškoms oto -pabaisoms atsverti t .

ji ir garsieji Amerikos sprausminiai bomboneši^ vadi
nami B-52,‘yra Įtraukti Į sutarti ir jų
jamas. Gaminimą naujo tipo B-l bombonešių/km’fų'jau 
yra išbandyti keturi modeliai, pagal--sutartį, ar dėl visai 
nežinomų priežasčių, Amerika sustabdė.- Daugybė še- 
nestiio modelio Amerikos bombonešių jau išmontuok. 
Dabar turimieji didieeji Amerikos sprausminiai bom
bonešiai išskirstyti po visą šalį. Šiuo laiku jų
rtia tik 331. šioje strateginių ginklų aity^MA-odo, Ame
rika toli atsilikusi.

.? : . (Bus

mėsą, apie 375’F., Sudėti su- 
piaustytus grybus ir petražoles, 
kaitinti dar 2 minutes.

Į pabaigą supilti išleistą krak
molą ir pakaitinti iki permato
mumo. ......

Šis patiekalas tinka su "ry
žiais, miežinėmis ar perlinėmis 
kruopomis, salotomis, pomido
rais ar agurkais, ar marinuotais 
imrokeliais. . >•

KM.
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•ADELĖS DUOBLfENĖS 

SVEIKO MAISTO
REępPTĄ%t f,

Viščiukas su daržovėmis
P'T or p: > »

1 viščiuko tretinė ’ ' 
-puoduko' ž lity žlrnt’Hti 

ankštinių, pupe ity -v : 
IM puoduko so Jis pad 
saiaeę), • ——- -

ixmdiikcr VWftko "ęnltmip'j 
(buij4njy,':

2j ĮaukJtaj ( , A^ak
mo& (Lernstm IrJv"

W ! Į
ii-I

t

1 S ' ‘ KULS

cel batc-katalikų 
gali užirii- 

kilų reikalą vintų, dar ir 
vvra būtmu- 
š nenori lo- 
tokioše sąly-

tcgūl eina jam

riškėms būti 
piežius neleis 
grabini. '

Dėl kunigų
♦Iv rtiški& vii !ą dabai
ii, b< 
celibatyslės pas
bris. i'5Ška.< K;
Šioms pareigoms 
goso ryžtis

» uitinkamun darbuoten. Kata-

ft. t

KILLS 
TICKS!
Gentle 
pump artFon 
will not*4 ; 
frighten pets.

^Sergeants

i



EPITHPH 
appehps 
ow a 
CRAVE- '

ARGENTINOS NAUJIENOS! BOSTON, MASS.“Senelių Židinio” likimas

MMi

i 
i

Laisvas greitkelis nuo 
Kanados iki Meksikos

Ponai Br. J. šiušiai!
j Siunčiu Tamstoms nuošii-

kad pinigus painia ir būna “di
deliais ponais”. Kadangi pinigai j 
jau kišenėje, seneliai nebereiks-'

Ir užmigot ?
Nebereikėjo, ne.

džius ' sveikinimus bei linkėji
mus nuo visos šeinids — senes
nių ir jaunų. Nuoširdžiai Tams
toms dėkoju už priėmimą, vai
šes, nakvynę ir t. . t . Neturiu; 
tiek žodžių jums atsidėkoti., 
Prie progos laukiame Jūsų, nes! 
jau seniai buvote Ro'sario. Pra
šome atvykti liet kada abu, vie
tos užteks visiems.
j Buenos Aires aplankiau be-' 
niaž visus vęikėjus ir kenkėjus,
vaizdas šiaip sau, žmoniškas. | 
Tik dėl esamo jaunimo nėra i 
Įoks džiuginantis, nes nėra iš 
aukščiau jiems pritarimo, nėra 
pasišventimo jiems padėti. Kiek 
teko patirti iš pasikalbėjimų su 
Jais, nėra tarp visų susicemen- 
įtavimo, visi atšalę, žiūri pro 

, pirštus. Visi šneka apie’ jauni
mą, bet nė Vienas jiems neištie
sia rankos. O jie patys dar nėra 
jprityrę savistoviai organizuo
tis, nėra kas juos padžiugintų 
grba jiems patartų,- pagelbėtų. 
Tad nesusigaudomai blaškosi 
vieni prie kitų. Nešu -Buenos 
Aires gyventojas, bet man pa
gal jų pasakojimus yra truputų 
skaudu, kad net turtingesnės 
šeimos, kurios, galėtų jiems pa- 
"dėti, neatsižvelgįa į tai. Atro
do, kad visi labai dideli “virši- 
.ninkai’’, nenori savo titulus pra
rasti, arba nusižeminti' iki “už- 
siėmmiOj su. vaikais”, nors yra 
daug tokių, kurie galėtų jiems 
lįeįią parodyti, jiems patarti.

. Tiesa, gręždamas iš S. Vicente 
aplankiau “Birufietes” ir “Se
neliu 'Židinį”. Asmeniškai teko 
pamatyti jų gyvenimą. Tiesą 
pasakius, jų gyvenimas ten nė
ra to£s.. džia.uegsmingas. Kol 
ten jie — jps visi kruta, tvarko
mi, verda, kepa.— tai gerai. Bet 
nors trumpai susirgus, nėra kas 
juos galėtų prižiūrėti, paguosti, 
ąptaniaūti. Mano huo'mone, ten 
turėtų gyventi viena moteris,-, 
.guri juos-jaš nelaimės atveju 
galėtų: prižiūrėti, nes kiekvie- 
jnas-na gyvena ir matinasi pa-, 
gal savo norą. Visi bemaž nusi

skundžia, kad S. Ž. -vadovybėje 
nėra energingo ir nuoširdaus 
asmens — ‘tai Juozo šįusid. Sį 
vadovybė; tik retai ten atsilanko 
ir net nenori, sų jais dėl- įvai
rių trūkumų?; pasitarti. Sako,

iingi. Tai toks vaizdas man su
sidarė “Senelių Židinyje”;

Aplankiau ALOS Tarybos pir
mininką, kai ką teko aptarti. 
Juozas Raulas Stalloraitis gana 
sumanus ir energingas asmuo. 
Palomar nebuvau, nes trauki
nių streikas. Grįžau į Rosario 
Empresa “ABLO”, ėjo apie 5’/2 
vai. Nuo San Nicolas iki Rosa- 

Į rio yra naujas kelias. Tad visi 
ten gyvenantieji prašė, ar aš ne
galėčiau pasikalbėti daugiau 
apie jų gyvenimą su p. Juozu 
šiušiu. Toks “Senelių židinio” 
prašymas. Tuo noriu baigti. Kai 
kada nors vėl būsiu Buenos Ai
res, pasikalbėsime daugiau apie 
viską ir apie visą veiklą lietuvy
bės išlaikymui.

“Jonas ir šeima Papečkiai 
Rosario, 1979.V.29

PAAIŠKINIMAS DĖL P. JONO 
PAPEČKIO LAIŠKO

Jonas Papečkys yra Rosario L. 
Bendruomenės ilgametis pirmi
ninkas. Rosario yra apie 300 km. 
nuo Buenos Aires. Jis lankėsi 
Buenos Airėse įvairiais reikalais 
ir buvo apsistojęs pas mus — 
šiušius. Grįžęs parašė šį laišką, 
kas dedasi Buenos Airėse. Ga
liu’ pasakyti, kad viskas teisin
gai aprašyta.

Jaunimo klausimu daug ko 
negaliu pasakyti arba ką kal
tinti, nes po Trečiojo PLJK, 
kuris vyko Buenos Airėse, Nai
nio ir Kasparo noru pasidarė 
suirutė, nesutarimas. Tuoj atsi
rado šalininkų, kurie ardė ALOS 
T-ba, kenkė bendram vienin- 
gam darbui. Tai okupanto patai
kūnai, išdaigūnai, kurių Buenos 
Aires lietuvių kolonijoje yra už
tektinai.

“Birutietės” ir “Senelių Židi
nys” yra Buenos Aires priemies
tyje Adrogue, vieni nuo kitų už} vardą, kad 
100 metrų.

Liūdnas reiškinys su “Sene-j gus Juliui Mičiudui, kuris paši
lių Židiniu”. Ten buvo nupirkti J darė diktatoriumi, nepildė apsi- 
du sklypai po 74 metrus ilgio imtų darbų, darė nuostolius,, 
ir po 8 su puse metro pločio1 pasižadėjęs pirkti statybos me- 
kiekvienas, ir prieš maždaug! džiagą — nepirko, darė nepa- 
10 metų buvo ALOS T-bos ži-| kenčiamus dalykus. Grigaitis, 
nioje. Kiek vėliau iš ALOS Ta-{ bijodamas užpykinti diktatorių, 
rybos atstovų buvo sudaryta 
valdyba, kuri rūpinosi jo gyva-

JJfcMALL, \V' 
FIjGLAMO

ST’S AMAZING!
3OUNJO VIVTM 

TPS SKINS OF TMBp 
BšEMiES visai 
Among some i C IB 
CFNTuRy '

vimu ir numatoma statyba. Val- 
dybon įėjo: V. Grigaitis — 
pirm., J. Čikštas — vicepirm., 
Julius Mičiudas — sekr., G. Ma
caitienė — antroji sekr., Juozas 
šiušis — iždininkas, Pr. Jonai- 
riai: Aleksas Mičiudas. kun. A. 
Steigvilas, ir dar keli.

Mano didžiausias noras buvo 
— pradėti statybą lietuviams 
seneliams. Vienas toliausiai gy
venau, vien kelionė į ten ir at
gal užtrukdavo virš 4 vai. Pra
džioje noriai talkininkavo pirm. 
Grigaitis ir Julius Mičiudas. Pi- 
nigų neturėjome, vienas iš visų 
rinkau aukas. Lietuvių kolonija 
pritarė, pradėjome statybą su 
visai mažu kapitalėliu. Pridėjo
me savas aukas ir paskolą. Sta
tybos priežiūra buvo mano, ir 
daugelį darbų pajėgiau aš pats 
atlikti, nes sugebėjau gana ge
rai atlikti staliaus ir mūrininko 
darbą.

Administracini darbą vedė ne 
Grigaitis, bet Julius Mičiudas, 
nes Grigaitis turėjo tik garbės 

esąs pirmininkas.
Tuo būdu perdaug išaugino ra-

1HOXRH MAHARATĄH 
ORDE15ED A NEW VJ1NG ADDED 
TO Ui S PRLACE.... TUSTTO 
HOUSE HIS ENORMOUS 
COLLECTION OF VE‘ST S •

The (orumdsh)
G-gUhTTS JUST WEAVTMy SUSSEX,

^1.'? England, farmer established
■ A TRUST FUND FOR TRE EXCLUSIVE

OFOįEOF MIS EAJįRlTE j

MĄKE IT '-"k 
tens ,TwamKv' 
ANO FIFTIES, MV

1967 m. liepos 12 d. Bostone 
mirė socialdemokratų veikėjas 
inž. Vladas Sirutavičius. Jis bu
vo sudegintas Forest Hills kre- j 
matoriume. Ten iki šiol buvo į 
laikoma jo ūma.

1
1979 m. birželio 6 d. mirė jo 

žmona Irena ir palaidota minė
tose kapinėse, kur š. m. spalio | 
5 d. iš krematoriumo buvo per- 1 

! kelta ir jos vyro inž. Vlado Siru- ! 
' tavič.’aus pelenų urna.

Ta proga į Bostoną iš Filadel-1 
fijos buvo atvykusią Leokadija 
Januškienė, kuri aplankė ir sa
vo vyro, buv. Keleivio redakto
riaus Jono Januškio kapą.

nės Kongreso (juodžiu orga
nizacija) pirmininkas Roy Innis 
apskundė vieną žymiausių Ame 
rikos spaudos bendradarbių Jack 
Andersoną ir reikalauja teismo 
priteisti jo vadovaujamos orga 
n.zacijos (Congress of Racial 
Equality) ir savo naudai $10 mi
lijonų kompensacijos “už šmeiž 
tą”. Būk J. Andersonas savo 
skiltyje 1978 metų spalio mėn. 
31 d. rasė, kad getuose (lūšnynų 
mokykloje) vaikai apmokomi 
aaip kėlu riaušes.

Pagelbėjo nemigai
Daktaras: Kai miegas neims, 

bandykit skaičiuoti, skaičiuoti, 
skaičiuoti.

ST. PETERSBURG, FLA.
SĖKMINGAS BALFO 

įlKNIKAS 
I

Liūdnas, [bespalvis būtų mū
sų gyveninjas be draugijų, be jų 
visuomenirės, darnos veiklos — 

Į parengimd ir piknikų. Žmogus, 
žinome is patirties, likęs be 
draugų, pučiasi nenaudingu, 
nuobodžiaija. pradeda skaičiuo
ti ir atgyventas savo gerąsias 
dienas. Yra n e n u ginčijamas 
faktas, kai visuomeninėje veik
loje yra jmūsų dvasios penas, 
galimybės gyvenimo monotoni

WASHINGTON. — Praeitą 
penktadienį atidarytas naujas 
vieškelis (Freeway), kuriuo be 
iok:ų kliūčių tarp Meksikos ir 
Kanados skersai Jungtines Vals
tybes prasidėjo važiavimas. Da
bar keleiviniai automobiliai ga
lės vientisiniu keliu važiuoti be 
jokių sustojimų ir kliuvinių, nes 
visu keliu nebus jokių raudo

Pacientas: Iv p tamsta pata
rei, aš ir praeitą naktį skaičia
vau. mažiaus’a iki šimto tūks

tančių . . .
Daktaras;
Pacientas: 

atėjo laikas

HELP YOUR HEART FUND

ne, galėjo būti arti, dviejų šim- j 
tų žmonių. Garbė rengėjams Į 
p.p. Valauskams.

Po invokacijos, kurią sukal
bėjo kun. Jonas Gasiūnas, pra
sidėjo pietūs. Svečiams pasistip
rinus, mūsų šeimininkių gar-l nos šviesos signalų nei važmos 
džiai pagamintais -valgiais, sekė rinkliavų, 
programa — muzika, šokiai, dai
nos. Kuriems sveikata leido, tie lių tarpą per Kalifornijos kal- 
galėjo smagiai ir polkutę, valcą nūs pastatyti truko trejus me- 
ar suktinį apsukti. Įdomiai ir 
įspūdingai parašytą BALFo gar
bei eilėraštį padeklamavo p. Rė
vas. Svečiai jam atsidėkojo ran
kų plojimu.

Sekė sveikinimai, padėkos pa
reiškimai. Padėką išreiškė sve-! 
čiams ir aukų aukotojams lote
rijos pirmininkas p. Valauskas, 
ypatingai už gausias aukas, be 
ko piknikas nebūtų galėjęs būti 
toks sėkmingas. Didi padėka iž
dininkui p. V. Kraučiūnui, šei-j 
mininkėms p. O. Kindurienei, 
p. Plepienei, p. Liutkienei ir p.p. 
Kraujaliams; p. Adelei Pape- 
liuškienei už didelį vaisių pyra-1 
gą, p.p. Grušams už kugelį. Už i 
sėkmingai pravestą loteriją di-j 
dis ačiū buvo tartas p. O. Gal-Į 
vydienei, p. Žostautui, p. P. Žvy- 
nienei, p. O. Šaudikienei ir už 
muziką — p. Kairiui.
.LLinksmas pašnekesys, drau
giški pokalbiai ir dainos užsitęsė 
net iki pavakario. J. Krs.

Vieną naujojo plento 15 my-

L

t

,T

water

KNYGOS ANGLŲ KALBA

1TM B*«th HalMed Street CWeaee. m «* »

$6.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

1 re-
<. 
S

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

Milijoniniai ieškiniai 
teismuose darosi mada
WASHINGTON. — Rasiu Ly-

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 cemhines that strength regular strength headache 
with safety. • tablet. Gives you safety you

Like all leading headache expect with extra strength you 
tablets, Austinstarts with a want. Read and follow label , 
pain reliever recognized safe directions. ■

, Extra strength with safety. Thafs common sense. That’s Anacin. ,

tylėjo. Tuomet dar labiau vis
kas pakrypo blogoj on pusėn. 
Aš tam buvau priešingas, rei
kalavau eiti tiesos keliu. Tas 
reikalavimas J. Mičiudui nepa
tiko, ir jis susitarė su išdaigū- 
nais Ryšeliu ir čikštu, ir pri
vertė Grigaitį eiti su jais. Tuo 
būdu pasidarė sąjunga prieš 
mane. Ryšelis nebuvo valdybo
je, tik knygvedys, bet J. Mičiu
das jį. paskyrė _L valdybą,—kad- 
būtų tvirtesnis apgynimas jo ne
leistinu darbu.

(Bus daugiau)

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA—

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

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

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

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

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

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

jai. atitoSiti, - naujoms -pažin
tiems, drshgams surasti.

Ketvirtaiienį, spalio 4 d., Se
minole p|rke įvyko St. Peters- 
burgo BALFo vajaus rudens se
zono atidirymo piknikas. Oras 
buvo ypač malonus, gal dėl to 
toks gausis svečių būrys taikėsi 
atsilankyt. Neperdedant, gali
ma sutiktas! daugumos nuomo-

tus. Kelias, jungiantis Meksiką 
su Kanada, nusitęsia per Jung
tines Valstijas (Kalifornijos, 
Oregono ir Washington© valsti
jas) iki Britų Kolumbijos, Ka
nadoje.

I d

ENERGY 
WISE

asberUmrtuseofdi 
to once a day, ter the 
evening meal, cut 
excessive use 
and electricity

J. /laminai, A KISS IN THE DARK. Mkintlikq Ir Intnhj nautyKj i 
ipratyaal, paimti Ii gyvenimo. Lengvai ftUiua. gyva kalba, rakiai lileina 
150 paL Kaina ttJO.

Dr. Juacaa B. K»nČlw, HISTORY OF LITHUANIA. IlCvoa lataKjoi 
antranki nuo pat aenųjįĮ imliu iki pokario metu. Vidutini formato. 14? 
«L, kainuoja 0.00.

Dr. Joana B. Kančhn, VYTAUTAS THE GREAT. lataual DLK Vy 
auto bruožai, paliačlant to laiko Lietuvoa valatyoea ir kmynu i-čorija 
Ill pal. Kaina $3.00. Kletaia vlrieliaia $4.00.

Dauguma klu knygų yr* tlnkamoa dovanot Ivalriomla pi 'omli. Jai b 
tltaa knygai ganai latgyt! atailankiut i Naujienai arba ttintut čeki e 
Mniglne perlaida

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠAI
NAUJItMOSt GALIAMA ©AUTI NSPAFXASTAI ĮDOMIU GYDYTO. 

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINUS 
A. J. _ MINTYJ IR DARBAI, 250 p«L,

metų jvyklu*. Jtblonaklc ir Totortičio Jauna* <114* u ru«J

A. J. Qu««*n — D ANTY B, jn prleUflr*. rreikata Ir 
KletaU HrieUaia, rletoja *4.00 dabar tik 

KlnHtab rtr*ellal> tik _ _________
A. J. — AUKŠTA KULTŪRA — MAURO*

KMJonAr pe *urop« lrpGdH»L Dabar tik

1731 So. BALoTKD ST^ CHICAGO. ILL 1

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

’ RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

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

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

Tel. 476-2206

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl._________  $10.00

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

Minkšti viršeliai -------$10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai-------------------------- $15.00

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerj P*Jto iilaidoma.

$10.00

cmicąec It ILL* Tuesday, October 16.
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Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai

Naujausių muks to žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, AL D. InGSiAIoS PADIDĖJIMO REIKALAI

škpinio 
sekti v ra

didėjimo dreuavimas pradeda
mas laiku, dar gerokai pries 
inkstų pakenkimą.

IŠVADA. Rūpinkimės savo 
taip dažnoje -ir -taip svarbioje 
ligoje — prostatos padidėjimo 
pasireiškimais: Tada lengviau 
bus gydytojui mūsų lig^-tvar
kyti. Daugiai! apie tai kitą kar 
’t ' ’

PASISKAITYTI: Consultant Ju
ly 1971 ,

STENKIMĖS'/TEISINGU 
ATSAKYMU pasinaudoti

POPIEŽIUS IR
MEDICINIŠKI REIKALAI
KLAUSIMAS. Kaip'aiiedičina 

žiūri į popiežiaus^’kalbas taip 
artimai susijusias rŠū -mėdicina, 
kai jis kalbė jo''prieš abortus, ’ 

prieš. liotuosek-' rj

Kartais žemutiniy šlapimo taky uždegimas 
gali pagreitinti šlapimo taky užsidarymo 
reiškinius.

(Prof, urologas Summer Marshall, M.D.)
Padidijimo Reikalai- nusiskundimus gydytojui. To- 
takų uždegimui su- kiais atvejais nemasažuo'jama 
geriausias būdas Ii- prostata tol, kol aštrus prostatos

tiant ligonio šlapimą. Kiekyje-, uždegimas praeina. Kitaip ei
ną kartą atsilankius pacientui giantis, galima bakterijas iš 
pas gydytoją esti tiriamas jo prostatos nustumti į kraują, ta- 
šlapimas. šlapimą analizuojant da gautume kraujo užkrėtimą priėš divorsu*. 
žiūrima jo spalvos, specifinio bakterijomis (bacteremia), 
svorio', cukraus, baltymo (pro- j 
tein) ir nuosėdų l 
meats). Padidėjusi | 
įvairiai stipriai užspaudžia šla- 'mas randasi taip pat ir šlapimo šiais medicina tječiiir^įiis < po- 
pimo takus. Prisidėjęs apatinių Į pūslėje, o gal būt ir inkstuose: — 
šlapimo takų uždegimas (in-| 
Lamination) gali sukelti erzini-- 
mo ir užspaudimo reiškinius. { 
Visi vyrai turi prisiminti, kaip j 
gydytojas surenka šlapimą ty-' atsiranda prostatą operuoti ta
rimui .Tai nėra paprastas Į in-'da kai dėl prostatos padidėji- 
<ią nusišlapinimas. Teks gali mo i 
būti užkrėstas išorėje esamo
mis bakterijomis. Tyrimui šia- padidėjusios prostatos, 
pimas iš vvro sekančiai paima-Į darbo

sualųs ir pri.š i kunigus besi- 
Jei šlapimą tiriant randama veržiančias , nyjtęriškęs," ypač 

(formes ele- pūlių (ir bakterijų) minėtuose vienuoles? Maičųųkit, Tamstą 
prostatą abiejuose induose, tada ųždegL Gydytojau, plačiai., pasišgkyii

piežiaus (Jhica^oje 
INKSTŲ VEIKLOS žodžiais. Aęiū iš anksto, ' 

TYRIMAS : ATSAKY MAS: - Viską žmegu-
Bene svarbiausias reikalas -ta lemia jo asmenybė-] j smege

nų veikla,' kuri yra labai; sudė
tinė ir pasireiškianti • išorėje. | 

...o pradeda nukentėti inkstai, B^piežius yrą, vjeiųi.^ .pa^amyje . 
kai ju darbas esti sutrikdomas 4aJjar gvvenąp^ų sV)P|iausjos 

Inkstu asmenybės, sayinipkų. Jis. ta,i 
nepakankamumą ap- i>a^s gerai žino,;todėl ii. .joja 

mas. Į vjeną indą vyras misi-’sprendžia du tyrimai: tai krau- anį s?'° j;l4ĮR ^^nUJ1"
giapina 10-15 cc. (kubinių ceirĮjuje esamo azoto kiekis (blood• Ha.d
timetrų) • tai bus apie valgoma, urea nitrogen-trumpai BUN) sa^ąs link pąįen/ia, nežiūrių^ 

ir kraujo serume esąs kreatini-^asbeWb 
nas (creatinine). Kai suranda-'Pfeiiybė-jo : yžpnama vieta,,le
ma tų dvieju chemikalų krau-tdŪSį kad. yisi jii gerbia,^kiiĮas - r ■
j”je žymų padidėjimą - gydy-l^^ jį J,o pradžioje, kai-, tįęsa- 'pasakyta ’ Homoseksualas
tojas žino, kad inkstų;pakanki-4b<>s; buvo, yi^nV ^ąsaųhpį/naų 
mas yra jau gana stiprus.- j dingos, laisve nuo skurdo, .^m-

O kaip prostata besirandanti

Vilniuje Rasų kapinių lankytojai didžiausią dėmesį 
\ / kreipia į Mikalojaus Čiurlionio kapą.

JUOZAS ŽEMAITIS

i ’

/ , ; ; b ‘ . (Tęsinys) J t1 1 • J .’

Patikslinimas. Š.m. spalio mėn, d. spaus
dinant šio rašinio pradžią, buvo padarytos šios korek
tūros klaidos: .

a) . Atspausdinta ballistis, o turėjo būti ballistic.
b) . 1969 metais Amerika raketų ICBM turėjo 1054,
ne 1954. j . u • •
c) . Iš i>ovandeninių laivų paleidžiamų raketų SL

BM kiekis visais išleista, o jų tada Amerika turėjo 656.
Skaitytojus atsipraašu.<

JUOZAS ŽEMAITIS - ' '

bet

KAS SALT II SUTARTIES LAIMĖTOJAS? . G;.
Reta kuri tarpvalstybinė sutartis lygiomis patenki- 

na susitarusių norus. Labai dažnaLbetkokiose sutartyse; , 
pasirodo didelių neaiškumų ir abejonių tik tada, kai sur 
tartys jau yra pasirašytos. Tokiu atveju jos mėginama 
papildyti. Deja, SALT II sutartis, nors ‘dviejų ;galiūnų: -
jau ir pasirašyta,su pasibučiavimo antspaiida ūžantspau- \ 
duota, bet pagal Amerikos Konstituciją, ji dar .nėra sutar- .. 
tis. Ji pavirs tikrąja šūtartimi tik tada, kai USA;Kon-, 
gresas ją patvirtins. Rusija dar negali ja džiaugtis, nors

Senato priimta. To diktatoriškas Brežnevas nepajėgti 
suprasti, nes jis galvoja, kad ir USA Preziedntas turi to-

šaukštą. Tada vyras šlapinasi Į 
kitą indą truputį. Likusį šlapi
mą vyras nuleidžia Į tualetą. 
Tokiu būdu surinkęs tyrimui 
šlapimą, gydytojas tiria abu 
šlapimu: pirmasis nurodys gy
dytojui, ar nėra uždegimo' (pū
linių celių) prostatoje bei išo
riniame latak^^j^nifi^tan.-< 
trasis tarimas (S. antro ; indo) 
nurodys-, ar nėra uždegimo pa
čioje pūslėje ir inkstuose. Mat, 
nuo šlapimo pūslės kaklelio 
aukštyn (šlapimo pūslė, iš 
inkstų einą latakai (ureteriai) 
ir inkstai skaitosi viršutiniai 
šlapimo takai, Gi, žemiau pūs
lės kaklelio šlapimo takus su
daro prc’stala ir uretra (urellr

tik pir-Kai pūlių randama 
maine inde šlapimo 
jas žino, kad uždegimas randas 
arba prostatoj c--arba utetiKije 
(išoriniame šlapimo take). Pa
masažavus prostatą ir ištyrus 
jos sekretą, nustatoma Kur už
degimas randasi. ...

čia reikia tiek gydytojui, tiek., 
pacientui atsiminti, jog negali
ma prostatos masažuoti tada, 
kai pacientas skundžiasi lokiais 
negerumais (simptomais), ku
rie primena prostatos uždegi
mą ' prostatitą. Prostatos už
degimo yra šie ženklai: dažnas 
šlapinimasis (frequency), ver
žimas šlapintis (urgency), skau
smingas šlapinimasis (dysuria) 
ir aukštai pakilęs karštis (high 
fever). Amerikietiškus išsireiš
kimus kiekvienas vyras išmoki
me ir jų prasmę supraskime. 
Bus tada lengva nusakyti savo

.1^ kią galią, kaip kad jis turi ją savojoje kolonialinėję;ini-.-j, 
perijoje. . į- r;,; ' -

___ u Amerikos Prezidento ir Rusijos diktatoriaus, .jąų pa- ,; i 
likų bažnyčios struktūra dabar- 2 šaukštai alyvos (Polyunsa- j sirašyta.SALT II sutartis, ją nagrinėjant, tektų pasifikįr-: 
tihiąti lajkais dar neįgąlina ku- .1/4 pu'oduko stambiau tarkuotų styti j keturias dalis-rt ’‘M"?

,. .r, j l.S ALT II leidžia Sovietams pašigattiiriti308'šųnkią-'‘
safflo^en ,|sias raketas — ICBM (SS-18), kurių yra žymiai $iciėšniš ‘.‘'/
1/4 šaukštelio dritskoš, Į .. ., . i->;.>< .oi
m'ofku,1' ; : . Į pajėgumas ir tikslumas uz visas .$o§ ri3isięstl ..ąmęiąKonią-.H .
v; puęidūkp plonai kipiausfytų kas raketas. Kiekviena ši. rusiško ji raketa ./turi- po neina-.:. 
salierų .kotelių,1 i žiau kaip- du atominius užtaisus, : kurių kiekyžėhas gali »

Į/i phbdtikd" šupiaustytų- maj^j nuvairuotas i atskirą taikinį.'Staigju/sforius'rąkėto-
^’dgūnehų laiškelių, ., I mis puolimu^ ^©Vietai gali sunaikinti vlsšš Amerikos‘ 

% puoduko porų, j ‘g ; V’! 1
puoduko' šviežių. supi’aus-j: 

tyft^ grybū (šauipinionų)
1 Šaukštas petražolių, 

D a f "b a š

X '' 4 v C * ' 4 « - . - - L ’ J - J •

į nigąms. tuoktis.. , j
• i . »

; Dėl-’ : LftSfnoseksuali] nusįdėjė- 
diąis Taikyiiyo < BeĮkia štai kokia-

yra tofcš' vyras, kuris lytiškai 
susij aūdinSTdėl tos pačios lyties• - . . ■ i..1 1 - ■ - _ .. - - .

įsos, vergijos . . . O kai popie-J znioganšę'' d ne' taip kaip; visa 
Jžins palenkė sau^is^i ataerikie- ^dauguma kitą-svyra- Tai-ir vis-i 

žemai, gali pakenkti, inksfamą-^įų palankurną/ta^bP jis’ pradė-pi<aSj Kūr.fčia itapdemta kųr; čia,; 
. - ... - j° tandtimž7'didžiuš ių| nė'; nuodėmė? .Homosdtsualas),

ZUJU

■taip toli nuo prostatos' esan- Jq juoš vanoti 'ūž'
tiems? Visai paprastai: KaUpci ■ hiekdarbiūs': abort'dš/r'/divor-lyr^’ijgoĮųs’?^ emocinis paHegė- 

.. .- • • ; ąjs šiinėta prąš*nč> Jis nėra. kąl\ 
tasįiėl šftvOc lokio nusiteikimo’.- 
Tai ’ •prįgimtipSi/ jauklėjimor: ąp- 
linko$?4£akų- .padarinys, žmogui 

: visai,nedalyvaujant tapti, ar nev 
tapti homoseksualu. Joks iš- 
■miųtmgas’ žmogus nesmerkia | 
-bėt kokio paliegėlį.jgkaitąnį.ir 
liomosekširadci^ ftlnos 
.iiiškos kaiyg'oš'tuų^jejkžĮtf 
ris dalyką pažins^fŠ - pargiįhdų, 

>visai nekreipi dėmesio į homo
seksualą, jd; ifesrnerks,- nes jis-’ 
pats kenčiaj' jšs. nięlia'm. nekeli-’' 
kia, darbus atfieka^ygiai gerai, 
kaip ir ęelibata iižlaik'aritieji.'ar 
šeimas jsukūfusiėfi vyrai. * Ge- 
.jfįau leiskime paeianr homo*sbk- 
^ualui pasisakytu .jis Kši- 
reiskė Sun-times^ ^ąftfrday, 
September 8.il979^.;Ąan Lan- 
dėfs kolumnojė. bel.apreątai se- 
kaiitį kartą. Kai$ hiio a&olioli- 
ktf yta numesta jrnūodėmėš 
sjttaistė, ląjp, n:io/'eiįįč?uini6. šilp-. 
npplio — (homoseksualo, .bus 
prašalinta ..visa neteisybė tada, 
kiti daugiau žmonių ■gilran'šū- 
pras tokios- negerovės-šaknis fr 
padėkas/ į

(1! L*0 popii'žiatisdšvykinid*-nė- 
rfciiė vieno kunigo, išskyrus ka- 
nattnmką Vaclovą /'akarSnšką 
irtam-. Alfonsą Gratiišlf kūriais 
rnfeš; galėtume bazuoti sava vei-, 
klą, kuriuos galėtume sau už 
vadovus, pasirihktį. tiž tai Eibj 
nigai dabar tiri visi atbusti, 
stengtis vėl neužmigti ant leng
vatikių pečių nešamiems, o sto
ti, rankoves ir kelnes atsiršitę, 
reikiam on veik ion.'Tai būtų ryš
kiausia padėka popiežiui ‘jo at
silankymo proga. (dajJįpafčapie. 
tai kitą kartą?) ’

didėjusi prostata užspaudžika'sus/a; ,-. .: lai.isjEą. ■■'-it-: 
žemutinį šlapimo kanala (ure7į. > . . > ų-> Lii.u'ar s ii i/k., - ■< ' , .. r ■- ‘ , -.i-- Įdomu, kad buvęs kunigas,thra), tada slapūnas renkasi'-,- ; . ■ .>/-.e >; ?«;, ■.. . _ ...... . dabar jau vedes, .pries popie-slapimo pusleie ir, jai prisipir■- :: r,;h.; ., . T.. ... . > ..... .. znai atvvkstantner .spauda ir ra-dzius, šlapimas ima rinktis is r-;-,, r.'i", . r .x ./'-o: - . < . ~ dio tvirtino, kad popiežius neankstu į pūsle einančiuose kana-. . , . .... -c,
, ‘ . ’■ ., , t- • , tiin ka; amerikiečiams paša k vluose (uretenuosejr Kai pasta- <o *. ..' v. ti$ O fikruindfe "Popiežius labairieji pnspildo nenutekamo sla-; J _ ... , v...;, •.-S35AS f ' daug -ka ttirt- pas&k-vti -ir labar inmo, šlapimas ima rinktis pa-- - .. r -. -, , ■ i • . -■ , . u i ■ dtag ka pasakė.-Ir dar-kaip: ge- didintu kiekiu i inkstu geldeles.! ; jt, t...../•-e • • Tu • i L i raidikcija' riieoiėiniska tiesą jisTai vis atbulinis pakeltas spau- ta , . <’ ....... .. .- ■ ■,. ....... , j . . nirsake.-kari negifntrsiu-žudymasminas. Panašiai, kai ledai upe- K .. ^,,=. „.‘.x . '.. .. . ■. vta: zmogzučhste/'H'ajp,'je susikemša pavasari, patvins- - ?....... , .. .. , , . ' neg musvsis-vr.-t žmbgusta aukstutmeje dalvie. :.ta ‘’ - i ; žudymas yra žmogaus

Kai inkstuose prisirenka ge-jniąš. - , i’' '/'-'-■■oc-,
rokai šlapimo- j:s užblokuoja!
tolimesnį išsiskyrimą šlapimorbėl motinos'įsčiose-jau jiš-tart 
per inkstus Į kraują. Tais. atVe-i teisę. Į ■-gyvybę* — gyvenimą-, 
jais negalima tuojau . žmogų norsr '®ęgirij a'psiginii-dcąįp; 
6’peruoti, nes jo inkstai -e'šti'šū- zrnogžudžiif'- motinų ir tokių' 
gedę. Tada kateteriais nulei- pat gydytojų. Ačiū. Šventasis 
džiams- šlapimas ir leidžiaina tėve, už taip Stiprią drąsą, ku- 
inkstanis atsigauti, jei -jie visši rios vengia parodyti daugelis 
dar nebuvo pagadinti. Šlapinto.-Tamstos pavaldinių.
drenaviriiąš 'lęšianias tol, kol'.- Dėl divorsų reikia štai kas pa- 
reikalinga inkstų pasitaisymui, sakyti: niekas, nė Dievas negali 
Paprastai tokio drenaviino pa- ncišškiriamai sujungti dviejų 
kanka per dvi keturias ša- neurotikų. Kai neūuotikai tuo- 
vaites. Laimei, kad pacientas kiasiį'tai tuokiasi keturi ūšine- 
inia labai skųstis negalėjimū/nęy|: ddu sąmonę turį ir du pa- 
šlapintis. Tada gydytojas nes- šąmbhiniai. PaštaiTeji viską 
nandžia irgi. Tuo būdu sušilai-:IVarktC' Ir dlvcrsr.s tokių neu- 

riAi «»• -lyom<ų' įra tikra paseka jų neti
krų vedybų, nors pastarosios bū
tu tiek Bažnyčios 
bės legalizuotos. 
Popiežiui skataiti 
dinius 
nuliu

V,cs ’’prašidėjtiš naujai

r

kiusio’ šlapimo dėl prostatos p\

Future Drivers Of America

Tomorrows drivers —~ decide today which cars they’d 
like to drive “in a couple of years” as they enthuse over » 
scale model of Chevrolet’s 1979 model auto show. Asa Griffin 
(left), Alicia Prater (middle), and Jay Byers are as enthusiastic 
about the new show as Robert D. Lund, Chevrolet general 
manager and General Motors vice president “Auto shows ere 
a key barometer for new model sales in every section of he 
country,” Lund says. “They give people an opportunity tc 
inspect a wide selection of new cars designed to meet even 
driving need.” An estimated 40 million persons win view th< 
life-size counterpart (in various forms) of the Chevrolet auto 
show pictured above.

išsiauginti

sesame, stfjoš, olivė ar

u

tikrai 
ir jo 
žudv-

, tiek valsty- 
Pi.nia reikia 
savus paval- 

tlaugiau nor-
žmc’ni’ų. Juos reikės pas- 
atsakanėloše vietose, tai 
prasidės tikrų žmonių

9

tad 
gątis'ėjimąs, d jiivctrsų mažėji
mas. Kilo kelio į divorsų maži
nimą nėra, nebuvo ir nebus, nes 
negali būti 5c asmenybe susi
tvarkiusio (jausmais subrendu- 
$!(.') asmens.

Dėl moteriškių pageidavimo 
į kunigus dar perankštybas 
re’kalavnnas. Kol nprsu žmonės 
$h&shii;ii ■ nėim^» pratarti mote 
riškėms būti kunigais, tol po 
piežius neleis joms Bažnyčioje' 
f’imiiiHi. '

Dėl kunigų cel batc-katalikų 
dvasiškio vii tą dabar gali užim
ti, be kilų reikalavimų, dar ir 
cc.diatyslės pas vyrą būtinu- 
rtfr?. Yo^kas. K; 
kio'ms pareigoms 
gOSC VyftTS 
u-ilinkamun

t nenori to- 
tokiose sąly- 

tcgul eina jam 
daibuotėn. hata-

/ADELĖS DUOBLftNĖS
įu SVEIKO MAISTO7
* . K ’ * <L< C. L. - M*-”

į - REMTAS;! f
Viščiukas su daržovėmis..- 

P-j" cr p: • u*'-**-* -♦ .
1-viščiuko--1 rūtinė '

tį puoli ūko' '/ liųf žimt-Hų ar 
inkstiniQ, pupe itj
1/t puoduko so is .padažė' (Soy 
safcee), - - ......

H gondiiker Vi^črftko ”snltinio 
(btdj4ndy,Tf- X?

:2j ^auk^taT^ 
miji) (Comstiu i),-

Iii ‘

4

f f, >.į
t

J -1 Adelė Duoljlienė

s=nuteman raketų IfecEusJ o ijalansiij^iyškiai, ^pą^rj^u^ /įJį' t 
: I naudai, jie;gali tuo.Pačiu laiku, sunaikinti ir. kitas Ąiųeri-' 
' kds ar Europos svarbias, strategines vietaws. . Amerikos ■> ■ 
| strategų apskaičiavimu^ visų -šių rūšišk'4,''1S0f8' ’^šiBkių^r 
Į raketų galingurhaš ir gana tikslus ' taikinių' ."siii^jim^ 
j žymiai viršina savo ’ naikinapią >'^SA'’ĮCŠM
ir SLBM raketas kartu sudėjus. Pagal SALT. II sutarti, , 
tokios, rūšies raketų,: kaipJCBl4..'(;SŠri8)..;-kūrLų<j rihšai, 
reik tikėti,-jau turi-prisigaminę ga:I -ir'daugiąui'kšip'-308‘i- 
Amerikai nėra teista 'gamintis/ i r.n>y.- :nr-rz<g

■ * t.(» . . J? >.* •'* : 11•

2. SALT II leidžia Sovietams -pasigaminti..-STSisuperra.L- 
šoninius tarpkontihentinius sunkiuosius' ' bombonešius< 
vad. TŪ-22M' “Backfire”, kurie be jokio kuro papildymo, 
gali pasiekti visas Amerikos'viėtayes’:irupalė ‘̂ti višefots

Į kryptimis galingas atomines raketas, o juos , priešo lėktū-

Nlio viščiuko nuimti odą, pa 
selinti kaulą ir plonai dryžė 
liais supjaustyti. įkaitinti kep
tuve ar prikaistuvi su dangčiu 
Dubenėlyje sumaišyti krakmo
lą su sojos padažu ir viščiuke 
sultiniu. Keptuvėje ar prikais 
tuve Įkaitintoje alyvoje apke
pinti tik iki baltumo' vištiena, 
apie 2 minutes. Pasūdyti, pa
maišyti ir- sudėti visas skirtas 
daržoves,--išskirtant grybus. Pri
dengus dangčiu, pašutinti dar 
J minutes. Karštis privalo būti 
toks/ kaip 'pradžioje sudėjus 
mėsą,, apie '375’F,- Sudėti su
pjaustytus grybus ir petražoles,, 
kaitinti dar 2 minutes.

Į pabaigą supilti išleistą krak
molą ir pakaitinti iki permato- 
jutimo.; •> ' .. .

Šis patiekalas tinka su ry
žiais, miežinėmis ar perlinėmis 
kruopomis, salotomis, pomido
rais ar agurkais, ar marinuotais 
barakėliais,. .?• »■'

JI. i i
. .11 > 1

Vams besivejant jie gali labai efektyvM/afsišahdMi ^'ii’i't- 
atgal; Į SALT sutartį šių labai pavojingų ‘ bombonešių '- !<; 
naudojimo apribojimas nėfaėįtrąjktas, /'nėš? ’■Šovrėtišitaš ■’’* 
diktatorius L.Brežnevas davė savo “garbėj zddi”,Wl_šie‘ T 
ilgoms distancijoms specialūs7 boiffl|ibn^Įi^n^ĮĮlia^b- 
jafrii. Pagaliau, niekas šių b'ofii-
bpnešių turi ir koki tiems komboneęiamspSš^^į^^i. 
žinoma tik tiek,, kad šie boihbon^^V^^&klia^&^tami- 
nėmis bombomis ir toli lekiančiom^ “Jįa-
gal Sovietų tvirtinimu — jie būš;
nimuisi. . -

T ii imi » * *_ Ju ’s - “““

0 ką gi . turi Jungtinės Amėldkos 
rusiškoms oro pabaisoms atsverti į^ai^i

ji ir garsieji Amerikos sprausminiai bombonešiai-vadi- 
narni B-52,- yra Įtraukti Į sutartį ir jų škaiSus 
jamas. Gaminimą naujo tipo- B-l bombonešių,^kttiTtf jau 
yra išbandyti keturi modeliai, pagal-sutartį, ar dėl visai 
nežinomų priežasčių, Amerika sustabdė.- Daugybė še- 
nestiio modelio Amerikos bombonešių jau išmontuota. 
Dabar turimieji didieeji Amerikos sprausminiai bom
bonešiai išskirstyti po visą šalį, šiuo laiku jų pY'fšIčilto- 
rtia tik 331. šioje strateginių ginklų srity, Mtodo, Ame
rika toli atsilikusi. -

(Bus daugiau!; -
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ARGENTINOS NAUJIENOS BOSTON, MASS.“Senelių Židinio” likimas

KNOW VOUR HEART

Laisvas greitkelis nuo 
Kanados iki Meksikos

PAAIŠKINIMAS DĖL P. JONO 
PAPEČKIO LAIŠKO

ST. PETERSBURG, FLA.
SĖKMINGAS BALFO 

PIKNIKAS

Ir užmigot?
Nebereikėjo, 

keltis.

mokykloje) 
Kaip

Ponai Br. J. šiušiai!
4
J- Siunčiu Tamstoms nuošir
džius ' sveikinimus bei linkėji
mus nuo visos Šeimds — senes
nių ir jaunų. Nuoširdžiai Tams
toms dėkoju už priėmimą, vai-

tiek žodžių jums atsidėkoti., 
Prie progos laukiame Jūsų, nes! 
jau seniai buvote Ro'sario. Pra
šome atvykti bet kada abu, vie
tos užteks visiems.
j Buenos Aires aplankiau be
maž visus veikėjus ir kenkėjus, 
vaizdas šiaip sau, žmoniškas. Į 
Tik dėl esamo jaunimo nėra ’ 
toks džiuginantis, nes nėra iš 
aukščiau jiems pritarimo, nėra 
pasišventimo jiems padėti. Kiek 
teko patirti iš pasikalbėjimų su 
jjais, nėra tarp visų susicemen- 
įtavimo, visi atšalę, žiūri pro 
pirštus. Visi šneka apie jauni
mą, bet nė vienas jiems neištie
sia rankos. O jie patys dar nėra 
prityrę savistoviai organizuo
tis, nėra kas juos padžiugintų 
Urba jiems patartų,- pagelbėtų. 
Tad nesusigaudomai blaškosi 
vieni prie kitų. Nešu Buenos 
Aires gyventojas, bet man pa
gal jų pasakojimus yra truputų 
skaudu, kad net turtingesnės 
šeimos, kurios, galėtų jiems pa
dėti, neatsižvelgia. į tai. Atro
do, kad visi labai dideli “virši
ninkai’’, nenori savo titulus pra
rasti, arba nusižeminti iki “už- 
sįėmmio, sų. vaikais”, nors yra 
daug tokių, kurie galėtų jiems 
kelią parodyti, jiems patarti.
, Tiesa, grįždamas iš S. Vicente 
aplankiau “Birutietes” ir “Se
nelių 'židinį“. Asmeniškai teko 
pamatyti jų gyvenimą. Tiesą 
pasakius, jų gyvenimas ten nė
ra to^s .džiauegsmįngas. Kol 
ten jie — jos visi kruta, tvarko
si, verda, kepa — tai gerai. Bet 
nors trumpai susirgus, nėra kas 
juos galėtų prižiūrėti, paguosti, 
aptaniaiiti. Mano nuo’mone, ten 
turėtų gyventi viena moteris, 
kuri juos-jaš nelaimės atveju 
galėtų prižiūrėti, nes kiekvie- 
nas-na gyvena ir matinasi pa- 
'gal savo norą. Visi bemaž nusi- 
^kundžia, kad S<Ž. -vadovybėje 
nėra energingo ir nuoširdaus 
asmens — tai Juozo šiušid. Sį 
vadovybė tik retai ten atsilanko 
ir net nenori, su jais dėl-įvai
rių trūkumui pasitarti. Sako,

kad pinigus painia ir būna “di
deliais ponais“. Kadangi pinigai ■ 
jau kišenėje, seneliai nebereika-j 

jiingi. Tai toks vaizdas man su- ' 
sidarė “Senelių Židinyje”.

Aplankiau ALOS Tarybos pir-' 
mininką, kai ką teko aptarti. 
Juozas Raulas Stalloraitis gana 
sumanus ir energingas asmuo. 
Palomar nebuvau, nes trauki
niu streikas. Grįžau i Rosario 
Empresa “ABLO”, ėjo apie 5‘/į

J vai. Nuo San Nicolas iki Rosa-
Į rio yra naujas kelias. Tad visi

i. . • . * • vI ten gyvenantieji prase, ar as ne- 
! galėčiau pasikalbėti daugiau 
apie jų gyvenimą su p. Juozu 
šiušiu. Toks “Senelių Židinio” 
prašymas. Tuo noriu baigti. Kai 
kada nors vėl būsiu Buenos Ai
res, pasikalbėsime daugiau apie 
viską ir apie visą veiklą lietuvy
bės išlaikymui.

Jonas ir šeima Papečkiai 
Rosario, 1979.V.29

Jonas Papečkys yra Rosario L. 
Bendruomenės ilgametis pirmi
ninkas. Rosario yra apie 300 km. 
nuo Buenos Aires. Jis lankėsi 
Buenos Airėse įvairiais reikalais 
ir buvo apsistojęs pas mus — 
šiušius. Grįžęs parašė šį laišką, 
kas dedasi Buenos Airėse. Ga
liu’ pasakyti, kad viskas teisin
gai aprašyta.

Jaunimo klausimu daug ko 
negaliu pasakyti arba ką kal
tinti, nes po Trečiojo PLJK, 
kuris vyko Buenos Airėse, Nai
nio ir Kasparo noru pasidarė 
suirutė, nesutarimas. Tuoj atsi
rado šalininkų, kurie ardė-ALOS 
T-ba, kenkė bendram vienin- 
gam darbui. Tai okupanto patai
kūnai, išdaigūnai, kurių Buenos 
Aires lietuvių kolonijoje yra už
tektinai.

“Birutietės” ir “Senelių Židi
nys” yra Buenos Aires priemies
tyje Adrogue, vieni nuo kitų užf vardą, kad 
100 metrų.

Liūdnas reiškinys su “Sene-j gus Juliui Mičiudui, kuris paši
lių Židiniu”. Ten buvo nupirktif darė diktatoriumi, nepildė apsi- 
du sklypai po 74 metrus ilgio imtų darbų, darė nuostolius,, 
ir po 8 su puse metro pločio1 pasižadėjęs pirkti statybos me- 
kiekvienas, ir prieš maždaug! džiagą — nepirko, darė nepa- 
10 metų buvo ALOS T-bos ži-| kenčiamus dalykus. Grigaitis, 
nioje. Kiek vėliau iš ALOS Ta-} bijodamas užpykinti diktatorių, 
rybos atstovų buvo sudaryta 
valdyba, kuri rūpinosi jo gyva-

IT’S AMAZING!
3OUNO V1VTW

TPE SKIRS OF THBfc

AMONG SOME '&"!?
CFHTutčy EuRjOF^KS 1

IHDIFN MAHARATĄH 
ORDERED A NEV/ VsOHG ADDED 
TO HlS PRLACE.... TUST TO 
HOUSE HIS ENORMOUS 
collection OF VESTS •

gybės Kongreso (juodžių orga
nizacija) pir mininkas Roy Inms 
apskundė vieną žymiausių Ame 
rikos spaudos bendradarbių Jack 
Andersoną ir reikalauja teismo 
priteisti jo vadovaujamos orga 
n.zacijos (Congress of Racial 
Equality) ir savo naudai $10 mi- 

. ! lijonų kompensacijos “už šmeiž 
o tą". Būk J. Andersonas savo 

žmona Irena ir palaidota minė- skiltyje 19;8 metų spado mėn.
31 d. rasė, kad getuose (lūšnynų 

vaikai apmokomi 
keki riaušes.

1967 m. liepos 12 d. Bostone 
mirė socialdemokratų veikėjas 
inž. Vladas Sirutavičius. Jis bu
vo sudegmtas Forest Hills kre- ■ 
matoriume. Ten iki šiol buvo ‘ 
laikoma jo ūma.

> I
1979 m. birželio 6 d. mirė jc

EPITAPH 
APPEARS 
ON A 
CRAVE- '
gtriSE

FISGlAMD.

‘-'VPr,

»h(/Z

vimu ir numatoma statyba. Val- 
dybon įėjo: V. Grigaitis — 
pirm., J. Čikštas — vicepirm., 
Julius Mičiudas — sekr., G. Ma
caitienė — antroji sekr., Juozas 
Siųsis — iždininkas, Pr. Jonai- 
riai: Aleksas Mičiudas. kun. A J 
Steigvilas, ir dar keli.

Mano didžiausias noras buvo 
— pradėti statybą lietuviams 
seneliams. Vienas toliausiai gy
venau, vien kelionė į ten ir at
gal užtrukdavo virš 4 vai. Pra
džioje noriai talkininkavo pirm. 
Grigaitis ir Julius Mičiudas. Pi- 
nigų neturėjome, vienas iš visų 
rinkau aukas. Lietuvių kolonija 
pritarė, pradėjome' statybą su 
visai mažu^kapitalėliu. Pridėjo- 
me,savas aukas ir paskolą. Sta
tybos priežiūra buvo mano, ir 
daugelį darbų pajėgiau aš pats 
atlikti, nes sugebėjau gana ge
rai atlikti staliaus ir mūrininko 
darbą.

Administracinį darbą vedė ne 
Grigaitis, bet Julius Mičiudas, 
nes Grigaitis turėjo tik garbės 

esąs pirmininkas. 
Tuo būdu perdaug išaugino ra-

CORB (drumfish)
Just V/EAVmy SUSSEX, 

ENGLAND, FARMER ESTABLISHED
A TRUST FUND FOR IRE EXCLUSIVE' (

of one of his f/NcRite )

how Will

LIKE A 
MAN*.

B • • a

< MĄKE IT >"'s. 
teks
ANO FIFTIES, MV

tose kapinėse, kur š. m. spalio | 
Į 5 d. iš krematoriumo buvo per- 
! kelta ir jos vyro inž. Vlado Siru- 
i tavičiaus pelenų urna.

Ta proga į Bostoną iš Filadei- ■ 
fijos buvo atvykusi Leokadija 
Januškienė, kuri aplankė ir sa
vo vyro, buv. Keleivio redakto
riaus Jono Januškio kapą.

Pagelbėjo nemigai

Daktaras: Kai miegas neims, 
bandykit skaičiuoti, skaičiuoti, 
skaičiuoti.

Liūdnas, bespalvis būtų mū
sų gyvenimas be draugijų, be jų 
visuomeninės, darnos veiklos — 

j parengimų ir piknikų. Žmogus, 
žinome iš! patirties, likęs be 
draugų, jaučiasi nenaudingu, 
nuobodžiauja, pradeda skaičiuo
ti ir atgyventas savo gerąsias 
dienas. Yra n e n u ginčijamas 
faktasfkad visuomeninėje veik

lioje yra mūsų dvasios penas, 
galimybės gyvenimo monotoni-. 
jai- atitolinti, naujoms pažin
tiems, draugams surasti.

Ketvirtadienį, spalio 4 d., Se
minole parke įvyko St. Peters- j 
burgo BALFo vajaus rudens se
zono atidarymo piknikas. Oras 
buvo ypač malonus, gal dėl to 
toks gausus svečių būrys taikėsi 
atsilankyti. Neperdedant, gali
ma sutikti, su daugumos nuomo-

WASHINGTON. — Praeitą 
penktadieni atidarytas naujas 
vieškelis (Freeway), kuriuo be 
>ok’ų kliūčių tarp Meksikos ir 
Kanados skersai Jungtines Vals
tybes prasidėjo važiavimas. Da
bar keleiviniai automobiliai ga
lės vientisiniu keliu važiuoti be 
jokių sustojimų ir kliuvinių, nes 
visu keliu nebus jokių raudo-

Pacientas: K . p tamsta pata
rei, aš ir praei'ą naktį skaičia
vau. mažiausia iki šimto tūks
tančių . . .

Daktaras:
Pacientas: 

atėjo laikas

ne, galėjo būti arti, dviejų šim- j 
tų žmonių. Garbė rengėjams Į 
p.p. Valauskams.

Po invokacijos, kurią sukal
bėjo kun. Jonas Gasiūnas, pra
sidėjo pietūs. Svečiams pasistip
rinus, mūsų šeimininkių gar-1 nos šviesos signalų nei važmos 
džiai pagamintais valgiais, sekė rinkliavų, 
programa — muzika, šokiai, dai
nos. Kuriems sveikata leido, tie 
galėjo smagiai ir polkutę, valcą 
ar suktinį apsukti. Įdomiai ir 
įspūdingai parašytą BALFo gar
bei eilėraštį padeklamavo p. Rė
vas. Svečiai jam atsidėkojo ran
kų plojimu.

Sekė sveikinimai, padėkos pa
reiškimai. Padėką išreiškė s ve-! 
čiams ir aukų aukotojams lote
rijos pirmininkas p. Valauskas, 
ypatingai už gausias aukas, be 
ko piknikas nebūtų galėjęs būti 
toks sėkmingas. Didi padėka iž
dininkui p. V. Kraučiūnui, šei-įj, 
mininkėms p. O. Kindurienei, į 
p. Plepienei, p. Liutkienei ir p.p. 
Kraujaliams; p. Adelei Pape- 
liuškienei už didelį vaisių pyra-u i 
gą, p.p. Grušams už kugelį. Už i n 
sėkmingai pravestą loteriją di-į'l 
dis ačiū buvo tartas p. O. Gal- ■.' 
vydienei, p. Žostautui, p. P. Žvy- 
nienei, p. O. šaudikienei ir už 
muziką — p. Kairiui.

* i Linksmas pašnekesys, drau
giški pokalbiai ir dainos užsitęsė, 

:iįet iki pavakario. J. Krs.

Vieną naujojo plento 15 my
lių tarpą per Kalifornijos kal
nus pastatyti truko trejus me
tus. Kelias, jungiantis Meksiką 
su Kanada, nusitęsia per Jung
tines Valstijas (Kalifornijos, 
Oregono ir Washingtono valsti
jas) iki Britų Kolumbijos, Ka
nadoje.

Milijoniniai ieškiniai 
teismuose darosi mada
WASHINGTON. — Rasių Ly-
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NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

want. Read and follow label
4

1

4

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 ceahioes that strength regular strength headache 
with safety. f tablet. Gives you safety you

Like afl leading headache expect with extra strength you 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe directions.

1 Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin. ’

tylėjo. Tuomet dar labiau vis
kas pakrypo blogojon pusėn. 
Aš tam buvau priešingas, rei
kalavau eiti tiesos keliu. Tas 
reikalavimas J. Mičiudui nepa
tiko, ir jis susitarė su išdaigū- 
nais Ryšeliu ir čikštu, ir pri
vertė Grigaiti eiti su jais. Tuo 
būdu pasidarė sąjunga prieš 
mane. Ryšelis nebuvo valdybo
je, tik knygvedys, bet J. Mičiu- 
das jį paskyrė į valdybą, kad 
būtų tvirtesnis apgynimas jo ne
leistinu darbu.

(Bus daugiau)

ENERGY 
WISE . I

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

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

Tel. 476-2206

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

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

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

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

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

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

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

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JatmlRM, A Kill f N TH i DARK. PlkintUtaj Ir Intvmfn nuvtyidi 

tpraiyiwd, paimti Ii gyvenimo. Lenfvaa ftilluc. grra kalba, srafial tilelra 
ISO p«L Kaina ttJO.

Dr. JvMaa B. Kenkus, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
ištrauka nuo pat aenqju tinklu Iki pokario neto. Vidutinio formato, 143 
«L, kainuoja 0.00.

Dr. Joana B. RančToa, VYTAUTAS THi GRIAT. latorlmal DLK Vy 
auto bruožai, paliečiant to laiko Ldeturoa valatyoea tr jo* kaimynu iHorija 
111 pal. Kaina 43.00. Kietai* virbeliai* S4.00.

Dauguma Uu knygų yra tinkamoa dovanot Ivilrlonal* progntnla Jm 
tltaa knygas gaunu iaigyti atallanklua 1 Naujiena* arba ttaluntu* Čeki 
jiniglne perlaida

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
MAUJIRNOSf GALIA'.a GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIAU*
Dr. A. J. Outten — MINTYS IR DARBAI, 2SC p«L, UečUnBn* 10OB 

metų Įvykiu*. Jablonakic Ir lotorričio J*un*j diena* tt n«J 
rtptalm. ----------------------------------------------__

Gr. A. J. Qu««»r> — DANTYS, jn prleilCtrt. rreikit* Ir gretl* 
Kietai* rlrtellala, vietoj* J4 00 dabar tik . 
Ylnrttalj rir*all*lf tik _ _ ______________

Dr. A. J. — AUKŠTA KULTŪRA — SIAUROS ĮMONEI 
KeUofiAr ?e Ruropą irp0<Sl*l. Dabar tik

1737 «♦. HAJLSTKD ST^ CHICAGO, ILL. ’’SCI

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psi. ____ $10.00

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

Minkšti viršeliai ______ $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai _________________  $15.00

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Cekj reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerj palto illaidoma.

$10.00

maujiimo^ cj*»ca»o I, ILL Tuesday, October 16, 1979



imtų, tai prezidentui Būtų labai sunku šios problemos1 
g CB neįrašyti į Madrido dienotvarkę. Visi žinome, kad Sovie-

tų atstovams bus labai nemalonu šitą klausimą svarsty- 
thi Lithuanian daily Ntwi ti, bet patiems žmonėms dar nemaloniau gyventi Sovie-

Daily Slėpt Sunday by Th* Lithuanian Mm Psb. (X, I*e. ! tų okupUCacijoje ir Vergijoje.
I7T> So. Halated Str*«t, Chic*g«, IIL MM. Tihybtm 421-410*

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

A* at D«<*mWr L 1YT7 
5ub*cription

3. Chicago $33.00 per year, $18.00 per

PUMsi Jociu ______________
trims mėnesiams _____
viafiam menesiui _______

$16.00 
$ 9.001 
« 3-00,

ns months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

Kanadoje:
metame _________
pusei metu ___________
vienam mtoedui _______

$33.00
$18.00
$ Xfl0

30 cents per coęy. Uisieniucm:
$34.00
$18.00
$ 4.00

Nu© 9ru*d£c pirmo* 4. 
DienraUio k*i*o*:

metams _____ __ _
pusei metu _____________
vienam _______

Chicago! e ir priemiesčiuoae: 
metame_______________ $33.00
pusei metu ____________ >18.00
triiM mėne^iims _______  >10.00
vienam mėnesiui _______  $ 3JK

Naujienos eina kasdien, t žaki riant 
sekmadieniui. T aidžia Naujienų Ben
drove, 1789 £o. Halsted St, Chicago, 
JU aoeoe. Telat 01-6100.

Kitose JAV vietota: 
metams ______________ $38.SS

Finikus reikia siusti pstis 
Orderiu karta sa ateky»L

Seaey

1 NAUJIENŲ ražtinė striaTį kudias, liakyrus sekmadieniui, sos
8 vai. ryto iki S vai vakaro, žežtadieniais — iki 12 vai

________ -_______

Įsitraukime Į darbą pavergtiems
broliams padėti

1 Priėmus Atstovų rūmams šią rezoliuciją, ji tuojau 
i bus pasiūlyta Senetui. Yra pagrindo manyti, kad Sena-; 
tas taip pat priims rezoliuciją, Patariančią Valstybės 
departamentui įtraukti Lietuvos ir kitų Pabaltijo tautų; 
prijungimo prie Sovietų Sąjungos ir išlaisvinimo klau
simą.

Kiekviena lietuviška organizacija privalo žinoti vie
tos valstijos atstovą ir jų adresą. Laiškai gali būti papra
sti ir trumpi. Paprašyti, kad bolsuotų už paruoštą rezo
liuciją — įtraukti Lietuvos, Latvijos ir Estijos laisvės ir 
nepriklausomybės k laušimą į Madrido konferencijos 
dienotvarkę.

Laiškus kongerso atstovams gali rašyti kiekvienas! 
lietuvis. Juos gali parašyti ir nelietuviai. Dar geriau bū-I 
tų, jei parašytų ir nelietuviai. Kas pritaria tautų laisvės 
ir nepriklausomybės idėjai, tas noriai tokius laiš
kus parašys.

ALTo konferencijoj buvo papasakota kaip lietuviai, 
latviai ir estai,-kiekvienos tautos po 15 asmenų, pasiuntė 
memorandumą Kremliui, primenant Sovietų valdžios pa
reigūnams, kad ta sutartis sulaužė visus pagrindinius 
taikos ir suverenumo reikalus. Kitos tautos panaikino 
panašias sutartis su Hitleriu, o Sovietų Sąjunga visada 

Taip pat-žinome, kad toji
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Amerikos Lietuvių Kongresas išklausė daug svar- tepripažįsta tas sutartis.
bių pranešimu ir geru kalbų. Atsakingi pareigūnai davė peticija nuėjo į Kiemlių su 36,000 parašų. Koks petici
jai geras atskaitos apie organizuotą lietuvių darbą jas pasirašiusių žmonių likimas — tuo tarpu dar nežinia, 
gimtiniam kraštui padėti. ALTo pirmininkas turėjo kan- Jie gali būti suimtų gali būti kankinami, išsiųsti prie

vartos darbams arba net uždaryti kalėjime. Jų likimas 
bus aiškinamas.

Tuo tarpu lietuviams reikia pajudėti parašų rašy
mo darbe. Patys privalome laiškus parašyti ir reikalau
ti, kad kiti parašytų..

Lietuvių kongresas buvo taikingas - pareiškimais, 
kalbomis ir naudingomis rezoliucijomis. Tikimės gauti 
jų tekstus ir netrukus paskelbti be didelių atidėlio
jimų.

trybės surinkti per penkis metus atliktų darbų davinius, 
kuriais daug ką nustebino.

ALTo žmonės buvo prezidentūroje, Valstybės depar
tamente, Kongreso komitete,'pas gubenatorius ir įtakin
gus politikus, jų sutikti žmonės ir aptarti klausimai, tai 
ne susitikimas su Andrew Young, kuris apie Lietuvą 
nieko nėžino, nes jam Lietuva — Sovietų Sąjungos 
dalis.

. \. Dr. Šidlausko pranešimas tiek paveikė kongreso da
lyvius, kad jie vienas po kito šimtinėmis sumetė 15,000 
dolerių ALTo darbų vienybei plėsti. Kada susirinkusieji 
pamatė suminėtus ir vykusiai atliktus darbus, nereikėjoj 
jų prašyti, kad knygelei išleisti duotų'pinigų. Jie L.-^e^‘_p1^’ J,’ 
plojo ir nešė savo dolerius.

Bet labiausiai visus sujaudino DrJ Kazio Bobelio^ nu0 Juozo Daumanto kuopos kiais lietuvių tautos pasiprieši- 
pranešimas apie Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Ko- . L. A. įkūrimo, ir 50 m. sukaktį ’ • - . . ...
miteto atliktus ir atliekamus darbus. Niekas nemanė, Į nuo š. S-gos įkūrėjo VI. Pūtvio 
kad VLIKAas per. tiek trumpą laiką būtų suspėjęs tiek mirties, 1979. IV. 29 Loš Ange- 
daug padaryti. Dr. Bobelis papasakojo kad jau Atstovų Jes Kazimieio bažnyčioje

rūmų užsienio komitetas yra paiuosęs rezoliuciją, kuri,j.yĮ^ pamokslą, kuris buvo išti- 
pataria Valstybės departamentui įrašyti į Europos tai- Sai atspausdintas š. m. “Kario” 
kos klausimus besirengiančius svarstyti Madrido kbnfe-Uurnalo Nr. 7. 
rencijoje. Kai kongreso komitetas pasiūlys. . rezoliuciją • 
atstovams svarstyti, tai komitetas prašys, kad ji būtų di- į 
dėlės daugumos priimta. Respublikonai ir demokratai1, 
komiteto nariai, pritaria ir yra įsitikinę, kad Madrido j, 
konferencijoje bus vieta Lietuvos klausimui ~ pradėti 
svarstyti.

Dr. Bobelis prašė, kad būtų atidėti į šalį-visi kiti 
klausimai, ginčai, nesusipratimai ar neaiškumai, ir

SPAUDOJE PASIŽVALGIUS
, mi- kodėl mūsų tremtis nėra 

jnint 60 metų sukaktį nuo Šaulių merkimas, bet. palaima, 
i Sąjungos įkūrimo,’15 m. sukak- tapome Dievo Apvaizdos

pas- 
Mes 

įran-

rūme prieš tautos laisvės ir 
žmogaus teisių uzurpatorių.

Broliai, nors mums skirta la
bai kilni misija, tačiau į mūsų 
tarpą ėmė smelktis ir blogybės. 
Pirmiausia, po 30 su virš trem
ties metų tarsi pradėjome Jaus
ti senatvę, nuovargį. Tačiau ne 
amžiaus, bet dvasios nuovargi. 
Bet žinokime, kad laimi tie, ku
rie ištveria iki galo. K*

Antras mus kamuojąs vėžys 
yra materializmas. Mes pamirš
tame savo likiminę misiją, šv. 
Raštas pasakoja apie analogi- 

situaciją — žydus Babilono

Dėl minčių gilumo ir aktua
lumo, su kai kuriomis šio pa- 

i mokslo dalimis norime supa
žindinti ir N. skaitytojus.

“. . . ir mus Dievo Apvaizda 
i išgelbėjo iš Sibiro tremties, 
tamsių kalėjimų ir žiaurios 
mirties, kad galėtume padėti j 
savo’ tautai, saviems žmonėms |verS3j°jc- Daugelis jų. ten pra-

jiems tikrojo gyvenimo' džiaug-jvius darbus. Gi tokie darbai 
smot. Nukreipę savo akis į gim- lengvina ir trumpina mūsų tau- 
tųjų laukų pusę, jie šaukdavo” 
“Pirmiau tenudžiūsta mano de
šinė, negu kad tave pamirščiau, 
Jeruzale! Prie gomurio tepri- 
limpa mano liežuvis, jei nemi
nėčiau tavęs i nestatyčiau^ Je
ruzale, aukščiau už kiekvieną 
linksmvbe”.

Pagaliau mūsų tautinę dva
sią ir atsparumą labai žaloja 
larpusavė nesantaika. Ji pagrin
dinai kyla iš dviejų versmių: 
tuščių ambicijų ir nuomonių iš
siskyrimo dėl santykiavimu su 
pavergtos Lietuvos lietuviais.

Iš tuščių ambicijų išplaukia 
beatodairinis noras vadovauti. 
Mes turime perteklių vadų, bet 
stokojame eilinių. Pav., vien 
mūsų kolonijoje nesunku būtų 

.surinkti dėstytojų keliems fa- 
''kultetams ir vadų keliems pul
kams. Tačiau jokiu būdu nebū
tų galima# sutelkti fakultetams 
studentų ir kariuomenės pul
kams kareivių. Dauguma linku
si mokyti ir įsakinėti, o ne mo
kytis ir klausyti.

— . .. Aukšto ir tvirto cha
rakterio’ žmonės tautai ir visuo
menei yra vertingiausi ir labiau
siai brangintini. Vienas kalėji
mo viršininkas gyrėsi kalėjime 
turįs kalinių su doktoratais, kad 
jam esą nesunku būtų suorga
nizuoti mokomąjį personalą vi
sam fakultetui. Taigi, ne aukš
tas išsimokslinimas, bet kilnus 
charakteris yra didysis žmogaus 
dvasios turtas. Tokiomis asme
nybėmis didžiuojasi -visos tau
tos. Jų reikią ir. mums išeivijoj 
j e. Tokie žmonės neskandina 
vieni kitų neapykantoje, neei-

aistras, o pasikvietę talkon. Sa- 
liamonor išmintį ir žalčio gud
rumą. Kuri pusė laimi, pilnu 
tikrumu šiuo laiku sunku pasa
kyti. Tačiau esama ženklų, ro
dančių, kad reikalai vystosi ne 
mūsų naudai. Aplink pasižvalgę, 
tuos ženklus visi galime paste-

. _ _ . ir kad išaugintume naujas lie-jb’co, tspd aukštais ir įtakingais 'kvoja dvasinių jėgų tuščiuose,
visi pasistengtų paraginti Atstovų rūmų narius balsuo- tuviu tautos atžalas krauju per- i D-bilonijos valdininkais. O, ta- ginčuose, o visas dvasines^ jėgas 

mirkusiai tėvynės žemei. Ir štai člau svetimoje žemėje trūko nukreipia į konkrečius, pozity-ti už minėtą rezoliuciją. Jeigu atstovų dauguma ją pri-

tai nelaisvės dienas.
Tačiau turbūt labiausiai mū

sų visuomenines įtampas iš
šaukia santykiavimo su paverg
tu kraštu klausimas. Gi mano' 
supratimu, tas klausimas mus
visus labiausiai - turėtų jungti, Jbėti. 
kad, sprendžiant jį; gausiausiai} 
gėrio galėtų patirti ir . pavergta 
tėvynė ir išeivija. Esmiškai 
sprendžiant šią problemą, ne
reiktų iš galvos išleisti dviejų 
momentų: •

1. Lietuva yra priešo oku
puota ir 2. Pagrindinis Lietuvos 
laisvinimo ko'vos frontas yra 
išsitiesęs pačioje Lietuvoje, o ne 
išeivijoje ar kur kitur.

Reikia įsidėmėti, kad ne tik 
ši kova yra vedama už Lietuvą, 
bet ir lemtingieji mūšiai už jos 
laisvę vyko, vyksta ir vyks Lie
tuvoj e. Lietuviai ir jų sąjungi
ninkai- Lietuvoje yra tikrieji 
fronto kariai, nes ten yra prie- 
šas-okupantas. Mes, išeiviai, 
esame tik’ šauliai, nors ir labai 
vertingi, bet vis tiek pagalbiniai 
daliniai. Kaip šauliai Nepriklau
somybės karuose, taip ir mes, 
išeiviai, ne tik galime suteikti 
vertingą talką pagrindinėm pa
jėgom, bet dažnai patapti net ir 
lemtingu veiksniu. Iš to plau
kia kelios išvados: •

1. Mes siekiame ryšių su Lie
tuvos žmonėmis, bet ne su oku
pantu ir jo agentais. Norint pa
siekti savo tautą, -tenka -lįsti- pro 
priešo truputį pakeltą geležinę 
uždangą. Jis ją pakėlė ne mū-_ 
su naudai, bet savd tikslams: 
slopinti mūsų laisvės kovos dva
sią ir kiršinti mus vienus prieš 
kitus, čia vyksta velniškas loši
mas. Norint jį, laimėti, turime 
lošti šaltai, atsargiai, išjungę

2. Lietuviai Lietuvoje. mūsų 
kovos avangardas, lie tik' tiesP’ 
traukia iš kovos lauko, beri su 
intensyvejančia dvasia pareina 
į ofenzyvą.. Tai sužinome iš, po
grindžio. spaudos ir iš. tiesiogi
nių bei netiesioginių ryšių su 
kraštu. Per 35 metus brutaliai 
spaudžiama, terorizuojama į ir 
fiziniai naikinama tauta atme
tė ir komunizmą' ir-ateizmą,.ir 
rusičiziną. “Dievą”: tikiu,' nęir$į 
religijos nepraktikuoju, komu;, 
nizmą praktikuoju, nors juo 
netikiu” — būdingai kartą yra 
išsireiškęs vienas Lietuvos lįe^ 
tuvis. u 5 į

Šitas faktas turėtų skatin. 
mus, išeivius, prisiimti didesnę 
aukos naštą. Tačiau — nustos, 
quod de noce? Išeivi, sarge, ką 
gali pasakyti apie savo stovyk
lą? Kas vyksta joje? Ar išlaikai 
tokią pat budrią kovo's dvasią, 
kaip lietuvis Lietuvoje? Juk 
Lietuva yra. tarsi -didelis kalėji
mas. Kaliniai yra tavo draugai, 
tavo broliai-sesės. Ieškok-būdų 
jiems padėti, palaikyk j (į dva
sią, paremk , j uos savo ištekliais. 
Neleisk, kad tavo vizitais--pasi- 
naudėtų priešas, Lietuvos okir’ 
pantas. Prieš akis visada, turėk, 
ant kryžiaus mirusio Kristaus 
payvzdį, kuris tuoj pat nužengė 
į pragarus pranešti gerosioms 
sieloms apie jų išsivadavimą. ’ 
Tačiau pragaro galybės nei jų

(Nukelta į šeštą puslapį)

LIETUVOS KARIUOMENĖS
VADŲ ATSIMINIMAI

Rašo gen. Itn. GALVYDIS - BIKAUSKAS 
IŠ ATSIMINIMŲ

(Tąsa)
Nebuvo matyti tos šventos ugnies, kuri 

neatsakė gyvenamojo momento svarbumui ir di
dumui; nebuvo matyti tos šventos ugnies, kuri 
pati dega ir uždegdavo senovės lietuvių didvyri
šką dvasią, kuriai esant žmonės kalnus pajudina 
ir nepasiekiamus daiktus pasiekia. Tuo laiku ši 
dvasia atrodė apmirus, sumenkėjusi sunkiose, 
smulkiose, kasdieninėse grumtynėse dėl būvio. 
Premjeras ir Kr. Ap. ministeris prof. Voldema
ras, lyg nematydamas, kad į Vilnių iš visų pusių 
veržiasi priešininkai, klausinėjo, kiek kariuome
nės būtinai reikalinga išlaikyti neitralitetui.

Jeigu mes, tinkamai pradėję darbuotis, ga
lėjome patys aprūpinti savo kariuomenę maistu, 
apdaru, arkliais, vežimais, butais ir t. t. be vo
kiečių pagalbos, tai apginklavimo žvilgsniu vi- 
ai pr kriusėm nuo jų. Ginklų supirkimas iš ats

kirų vokiečių kareivių - ištvirkėlių, negalėjo būti 
rimtas ir užtektinas šaltinis aprūpinti ginklais. 
Vokiečiai bijojo mūsų, kad nepultu7mėm jų, kaip

tai buvo padarę peoviakai, ir todėl ginklų 
reikalu buvo atsargūs — reikėjo įsigyti pasiti
kėjimo, reikėjo takto.

Ir šiaip, be ginklų visa mūsų valstybinė or
ganizacija priklausė nuo Vokiečių, nes tik jų 
priedangoje, jiems demarkacijos liniją laikant, 
mes galėjome organizuotis.

Visuomenė, išvarginta okupacijos laikais, 
karininkai, pripratę Per karą žiūrėti į vokiečius, 
kaip į savo priešus, negalėjo tinkamai bešališkai 
įvertinti jų reikšmės pat pradžioje Valstybės kū
rimosi ir labai dažnai elgėsi be tam tikro 
takto.

Po vieną, po kelius žmones pradėjo rodytis 
svanoriai -kareiviai. Po tam tikro svyravimo aš 
galutinai gavau garbės būti Pirmojo Lietuvių 
pulko vadu. Pulko formavimas Vilniuje nėjo taip 
greit, kaip to reikalavo apystovos ir aplinkybės. 
Centrinėje valdžioje viešpatavo civiliai, nebuvo 
nė vieno kario platesnių pažiūrų ir turinčio pa
sitikėjimą. Formavimo būdas buvo priimtas kaip 
reguliarėje kariuomenėje, kas visai nesutiko su 
aplinkybėmis. Centrinė valdžia taip nuošaliai 
stovėjo nuo kariuomenės formavimo, kad nebu
vo padalytas karštas, galingas sušukimas visai 
tautai — stoti savanoriais; šitas uždavinys buvo 
pavestas pulko vadui ir karininkams — agitato
riams kurie turėjo važinėti ir agituoti. Buvo nu
tarta organizuoti lietuvių ir gudų pulkai šioje

proporcijoje: du lietuvių ir vienas gudų.
Karštas Lietuvių kariuomenės organizavimo 
darbas, kad ir su neišvengiamomis klaidomis, 
bet prasidėjo, nieko panašaus nebuvo matyti pas 
gudus: buvo iškabos ant durų su parašais gudų, 
kalba, bet kambariuose vien buvo girdėti rusų 
kalba, buvo daug rusų karininkų ir visai nebuvo 
kareivių, o jeigu vienas kitas atsirasdavo, tai vis 
svetimtaučiai, neturį darbo; rodėsi, kad tik at
skiri žmonės, inteligentai norėjo gyventi gyveni
mu nepriklausomu nuo rusų ir lenkų, o žmonės 
šito noro, jausmo neturėjo, dargi rodėsi, nė ne- 

imatė reikalo turėti savo kultūrą atskirą nuo 
slavų.

Daugiausia butų stoka ir kitos priežastys 
I privertė perkelti pulko formavimą iš Vilniaus į 
1 Alytų, kada pulke nebuvo dar nė šimto kareivių. 
Palikęs kelias dešimtis kareivių Tarybai, šio
kiam tokiam valstybiniam turtui saugoti ir tvar
kai palaikyti,pulko štabas su keliomis dešimtimis 
karininkų, 20—30 kareivių ir su nedideliu turtu, 
pirktu Vilniuje, išvažiavo į Alytų. Formuoti pul
ką trukdė, nekalbant apie ginklus, butų, apdaro 
ir apšarvavimo stoka; jeigu mes patys negalėjo
me pagaminti ginklų, tai bent, apdarą, apšąrva- 
vimą galėjome pagaminti, ir dėl to mes patys 
kalti, kad teko supirkinėti iš žydų-spekuliantų 
ir vokiečių kareivių. Didesnį daiktų skaičių sun
ku buvo surasti; daiktai, ypač iš. ^ydų perkami,

labai brangūs buvo, blogos rūšies ir įvairūs—vo
kiečių, rusų. . . -

Po 1 — 2 savaičių pradėjo rinktis Alytun 
sanavoriai, po kelis, o buvo dienų, kad net po ke- ‘ 
lias dešimtis kiekvieną dieną ateidavo; vyrai 
dauguma, gražūs, aukštį stiprūs — puiki karinė • 
medžiaga. Prie gero valdymo ir aprūpinimo su 
keliais tūkstančiais tokių vyrų buvo galima daug, 
kas padaryti,* stačiai stebuklus parodyti, ypač 
veikiant tarp suirusių, nusilpnėjusių rusų. Ly
giagrečiai su. paprastų kareivių mokymu, gabes
nieji iš jų buvo surinkti į atskirą mokomąją kuo
pą, kad greičiausiai būtų galima paruošti puska- 

‘rininkių kadrą. Pirmuoju mokomosios kuopos! 
kuopos vadu buvo paskirtas karininkas Mustei
kis, kuris dirbo su ypatingu pasišventimu ir ener
gija. • ■

Bolševikai darė didžiausią agitaciją, stačiai 
lindo į kareivines, tačiau esant gerai kareivių 
nuotaikai nieko nelaimėjo; vienas, iš tokių agita
torių buvo pagautas ir karininkų Ladygos ir Mu
steikio patarimu buvo paguldytas ant žemės, nu
mautos kelnės ir diržais jam įplakta; po šito at
sitikimo bolševikai buvo atsargesni. Nę visa ėjo 
taip gerai.

< ? (Būs daugiau)
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DR. K. G. BALUKAS
-*u*erija ir moterų L i go?
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawforu 
■AoJical Building) Tol. LU 5 644€ 
Tuma ligonius pagal susitariu^,. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-ftom

• >!<; PAUL V. DARGtS 
GYbVTOJAS Ir CHIRURGAS 

Wusfc&os'tor Community klinikos 
Medicinos direktorius

<938 S. Menheun Rd_ Westchester, IL.
v ALAN DOS: 3—9 darbo dienom i > ir 

kas antra šeštadieni 8—3 vai. 
TiM 542-2727 562-2728

TEL. — BE 3-5893

LHL A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ' AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Stroot 

Valandos pagal susitarimu. ALGIS TRUCHANAS
Rašo VLADAS RASCIAUSKAS

džius. V;enoj vietoj, tarp kalvų 
ir upelio, jis rado labai didelį 
atgarsį keliančią vietą. Suradęs 
pačią stipriausią vietą aidui, jis. 
būdavo, atsistoja ir rėkia visais

DR, FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
28W W. n St. TeL 737-5145

Ui krinti akijį Pritaiko akiniu*

(Tęsinys)

sužinoti, kurios sritys bus jo ži
nioje, bet jis norėjo pažinti 
kiekvieną medį, akmeni ar upe- 
liušką...

— Kaip jis galėjo tą padaryti? 
— paklausiau.

— Nepaprasta savo energija; 
ir užsispyrimu, — atsakė Boltas. 
— Saulė leisdavosi, tai mes jau 
ėjome namo, kad dar prieš tai 
galėtume išeiti ant kelio, pa
siekti pastatytą mašiną arba 
arklį ir važiuoti namo. Tuo tar
pu Truchanas neskubėjo. Jis no
rėjo pamatyti, kaip tas medis ar j 
akmuo vakare arba net naktį 
atrodo. Jis nebijojo pasilikti vie
nas miške ant akmens—ar- prie 
upelio. Jis pasirinkdavo pato
giausią vietą, ten prasėdėdavo 
valandą arba dvi, o vėliau ilįs- 
davo i naktinį maišą ir užmig
davo. Miegojo jis nedaug, bet 
apylinkes sekdavo labai atsar
giai.

— Aš ' žinojau visos Vakarų 
Tasmanijos kelius, upelius ir 

,H.,. i, . į.' ūU; .„Taza* Mums nesunku buvo surasti kalnus, — pasakojo toliau Bol- 
Į Robert Bolto nameli. Boltas bu- tas. — bet. tikesit ar ne, Trucha- 
| vo aukštas Pietvakarių Tasma- nas pažino net visus didesnius 
I nijos gamtos turtų saugotojas.
Jis pažino visą Gordon upės 
slėni. Jis gyveno toliau i šiaurę 

Į nuo Gordon© upės Įtakos, bet 
jam buvo gerai pažįstamos ir 
TrūčKano apylinkės.—-—-——- ■ 

— Truchanas buvo gabus, 
energingas, sumanus ir labai pa
reigingas vyras, — tuojau man 
pasakė senis Boltas, kai Murphy 
mudu supažindino ir pasakė, 
kuriais sumetimais mudu atva
žiavome i Strachana ir kuriems ' v *■ . igalams mudu užsukome Į ]o 
namus.

— Į Pietvakarių Tasmanijos' tikdavo patylėti, negu liežuvi be 
miškus ir ežerus Truchanas at-

■ ėjo dirbti paprastu darbininku, 
b netrukus jis tapo visų mūsų 
viršininku, — tarė Boltas. — 
Truchanas, kitur gimęs, apie 
Gordono upės slėnį-, jo- vande
nis ir miškus daugiau žinojo, i papasakoti, kas čia darosi. Jis 
negu mes. Jis nesitenkino vien pats Savo akimis visa tai buvo

ir
“contact lenses’*

VaL *gu susitarimą. Uždaryta treč.

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet,

Gali pasakyti, kad perkirto
me visą Tasmaniją, jokiame di
desniame miestelyje nesustoda
mi. Pervažiavome didoką kiekį 
įvairių upių, bet miestelio nera
dome.

Atsikvėpėme, kai pasiekėme 
į Queen’s Town, jau esantį vaka- 
j rinėje Tasmanijoje. Jau buvo 
j 11 valandą. Pasirūpinom gazo- 
i linu, alyva, patys užkandome 

ir keliavome tolyn.
Strachanas buvo nedidelis

DR. VYT. TAURAS j miestas, kokių 20,000 gyvento- 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 5 jų. Mums rūpėjo surasti Ray 

praktika, sp««. MOTERŲ llfce. i Boltą, buvusį Gamtos turtų sau- 
* Ofisas 2652 WEST SYth SY ROIT- gomijo -komisi jos narį. Jis paži

Ofiso telef.: 776A8S0 
Rezidencijos telef.: 448-5545

Tol. PR t-1223
JFISO VAL.: pirm., antrad., tročiad. 
r penkt. 2-4 fr 6-8 vai vak. fcžtadir ■ ■ 
iiai» 2-4 vaL popiet ir litu laiku] 

pagal susitariau.

OBTHOPEDAb-PBOTEaSTAS 
Aparatai - Protezai. Mėd. bau- 
dažai. Speciali pagalba koloms. 
{Arch Supports) ir t. t

T»l«f.Į PRe^ct 4-5OM

FLORIDA

no Truchaną ir rūpinosi tais pa
čiais klausimais, kurie rūpėjo 
pietų Australijon patekusiam 
lietuviui inteligentui.

Ray Boltas gyveno Strachano 
priemiestyje, visai netoli įlan- 

> kos. Patyręs, kas esame ir ko 
! aš norėjau, jis ne tik pats pa

sakojo, bet nurodinėjo žmones, 
kurie Truchaną pažino.

Mums nesunku buvo surasti

DR. Č. K. BOBELIS
. Prostates, inkstų ir šlapumo

Powerhouse Snacking
PERK KAUSTYMAI

Forging Fuel Economy

ApdraįttH pirkriostymo 
Iš įVairip ahtumy.

ANTANAS VILIMAS
Tek 376-1882 arba 37M996

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
TH. WA 5-8063

5025 CENTRAL AVE.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

L!«*uvdu k*Ibi: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 5.30 
fkOO vai. vak. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

TeL: YArds 7'3401

TeL: OLympic 2-100J

2/31

3

t 3

PTegrwnet

2

TeL YArds 7'1911
✓

t

1/2
1/3

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

“Lietuvos Aidai’
KAZĖ BRAZDŽIONYTiT

$

teaspoon prated
orange rind

to 3 tablespoon* 
Florida orange juice

2
1

1/2

TURiME
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

eup finely chopped 
walnuts or pecans \ 

cups sifted all- 
purpose flour / 

teaspoons baking 
powder ,

teaspoon salt 
cup Florida orange 
juice

Chicago
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių 

Asociacijos

4 
11/2 

f

kisdien irao pfrinadieoto iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Viso, laidos iš WPA rtotiea. 
banfa 1490 AM.

St. Petersberg. Fla., 3:30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, IHinois 60629

. - ;Telef. 778-5374

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4416

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

PETRAS BIELIŪNAS
434S So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayetle 3-3572

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

*Orange Glaze 
1/2

NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL. Tutidjy, October lb, 1979

GEORGE F. RŪDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL; YArds 7-1138 -113S

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Vieta priframta H W0PA,

Vadėfa Aldam Dėvlroa
Talef.r Htmtaėk 4-24U

71 Sf S* MAPLnvOOO AVI 
CHICAGO, ILL- 6Ė*»

Some 180 typical American homes can be heated for a 
year with the fuel savings a Chevrolet auto plant in Detroit 
is getting from car parts before they even go into the auto
mobile. The fuel gas is being saved at Chevrolet’s Detroit 
Gear fc Axle plant in a simple metal testing procedure being 
performed here by Hazella Fuqua. The electronic apparatus 
identifies pinion gear forgings which need to be heat treated 

'•> before they can be machined. Formerly all pinion gear forg
ings were put through the heat treating furnace. By selecting 
onhr the ones which need the heat treatment, some three 
miliion cubic feet of ps per month—or 36 nnUioo cubit

matęs. Be to, Truchanas buvo 
perskaitęs visus oficialius pra
nešimus, parašytus prieš 30 ar 
net 40 metų. Jis turėjo gerą at
mintį. Ką kartą perskaitė, tai 
jo galvoj ir pas.likdavo.

Boltas man pripasakojo įvai
rių dalykų apie Truchaną. Aš 
čia visko surašyti negaliu. Gal 
kai kas ir neįdomu. Gerai, kad 
aš buvau pas:ėmęs rekorderį, 
tai į juostelę įregistravau veik 
visus jo žodžius.

— Truchanas buvo dažnas 
mano svečias. Jis čia kartais ir 
nakvodavo, bet jis labiausiai 
mėgdavo būti laukuose. Kai bu
vo progos, tai nuvažiuodavo-)’ 
Strachano pakrančius ir nufo
tografuodavo ten augančius me- 

plaučiais:
— Strachan! Strachan! Stra

chan! ... Strachan, Strachan!
Kartais šūkauja garsiau, kar

tais ne taip jau garsiai. Vėliau 
pradėdavo šaukti:

— Truchan! Truchan! Tru- 
chan! ...

O dar vėFau šaukia:
— Strachan! Truchanas! Stra- 

chanas! Truchanas!
Jis manes kelis kartus klau

sė. ką reiškia žodis “Straeha- 
nas?”

— Než nau, aš jam atsakiau,
— toliau pasakojo Boltas.

— O gal kiti žino šio žodžio 
reikšmę? — paklausiau------------

— Kas nors gali žinoti, — pats 
toliau kalbėjau. — Kas davė
upeliui ir miesteliui vardą, tas 
turi žinoti...

— Jeigu aš žinočiau, tai iš- 
sp^esč’au didelę savo praeities 
paslaptį. (Bus daugiau)

VOLDEMARININKAI VOKIEČIU
OKUPACIJOS METAIS

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS
(Tęsinys)

Priešingc's tezės šalininkai at
sakomybę priskiria prezidentui, 
kuris pagal jo paties 1938 metų 
konstituciją savo atsakomybe 
skiria bei atleidžia ir vyriausy
bę ir kariuomenės atsakingus 
vadus-

Sukilimas. The Lithuanian 
National Revolt of 1941. A The-

Rutgers’ the State University 
by Algirdas Budreckis m Par
tial Fulfillment of the Require
ments for the Degree of Master 
of Arts 1962. šiame -veikale. pą- 
naudota sukilimo rengėjų bei 
dalyvių informacija, gauta pa
sikalbėjimų keliu, paskelbtoji 
informacija knygc’se bei žurna
luose, sovietinė spauda.

(Bus daugiau)

Kiti veikalai: Lietuva tiro
nų pančiuose, Clevelandas, Ohio, 
1946.

Lietuvių archyvas, Brookly- 
nas, 1952.

j Albertas Tamils, Soviet Policy 
Toward the Baltic States 1918- 
40, Notre Dame, 1959.

Dr. Petras Mačiulis, Trys ul- 
Į timatumai, Brooktyynasu 1962.-sis-to-4he Graduate School of

DcTnas Krivickas, Soviet Ef
forts to Justify Baltic Anexa- 
tion, Lituanus 1960 Nr. 2.

Kontraversos. Šio laikotarpio 
buvo du klausimai, dėl kurių 
paskesnėje lietuvių spaudoje iš
siskyrė aiškinimai. Vienas — 
Lietuvos kapituliavimas pries 
Sovietų ultimatumą 1940 be 
ginkluoto pasipriešinimo. Iki 

,! paskutinių laikų paliko skirtin- 
gos nuomonės tarp karinių ir 
civilinių asmenų. Antras klau
simas — atsakomybė už kapi
tuliaciją. Buv. prezidento A. 
Smetonos prememorija , kaltę 
suvertė labiausiai vyriausybės 

uai’Tam—ir—Įiai'tljom—(nors iHpnes Draugiško klubo susirinki-
Ouvo uždarytos). Ši tezė karto- mas ivyks spalio 16 d. b vai- vak.

■ . - 1Qk< A ‘ vTpS.Vpiin l-nv- Joanos svetainėje. 4258 So. Maple- ^ama ir 1964 A. Merkelio knj wow, Avenue 
goję apie Antaną Smetoną. A. Brokevicms, rast.

akmenis. Nebuvo tokio akmens, 
anie kuri Truchanas ' neturėtu V
ka nors įdomaus pasakyti. Jis 
pažino didesnius akmenis kal
nuose. pašlaitėse ir upelių dug- 

-n.uose._ Jjs ne vieną kartą man 
pasakojo, kaip didelės audros 
metu į “Neįveikiamąjį akmenį” 
j’s sliuogė ir vos galo negavo, 
bet apie Gyvatyno sritį pasa
kojo, kaip upelio dugne stovėjęs 
akmuo jam gyvybę išgelbėjo.

— Ar jis buvo geras pasako
tojas? — aš paklausiau Boltą.

— Ne, ponas; jam geriau pa-

reikalo naudoti. Jis mėgo dau
giau klausyti, bet kai reikėdavo 
pasakoti, tai žodžių jam ne
trūkdavo. Jis buvo labai geras 
liudininkas Kongreso komiteto 
narių komisjoms, kai reikėdavo

From Maine to California, we re a nation of enthusiastic 
mackers . . . most of us munch, crunch and nibble our way 
through the day. Children and teens especially enjoy snacks ... 
and it’s well to keep in mind that snacks contribute to the 
day’s food consumption. A goodly amount of packaged snacks, 
for instance, are empty-calorie foods that appease hunger, con
tribute negligible nutritional benefit. Citrus and other natural 
foods combine for a group of nibble treats that taste delicious, 
provide quality nutrition for between-meal snack attacks.

Orange Carrot Cake is a real nutritional bonanza. It makei 
inacking worth while.

Orange Carrot Cake 
cup soft butter or 

margarine 
cups sugar 
teaspoon cinnamon 
teaspoon nutmeg 
tablespoon grated z 

orange rind 
eggs 
cups grated or finely , 

shredded carrots
In large bowl of electric mixer cream butter and sugar. Add 

cinnamon, nutmeg and orange nna. Beat in eggs, one at a time. 
Add carrots and nuts. Sift together flour, baking powder and 
salt; add alternately with the orange juice. Turn into a greased 
and floured 10-inch tube pan. Bake in 350°F. oven for 60 to 
65 minutes until cake tester inserted in cake comes out clean. 
Cool in pan 15 minutes, then turn out of pan and cool com
pletely on wire rack. Cover top with Orange Glaze* and decor
ate with orange slices. 
YIELD: 19 to 12 servings, r

11/2 cups sifted con- 
fectioners’ sugar

1 tablespoon soft 
v butter or margarine

Tn small bowl, beat confectioners’ sugar with butter, orange 
rind, and enough orange juice to make a slightly-runny glaze.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI 

e fe •
"Visk^ darykite su meile". — 1 Kor. 16:14.

Dievas yra pats užuojautos ir meilės šaltinis, šventąjame Rašte pasa
kyta: “Dievas yra meilė”. Todėl visi Dievo vaikeliai turi būti jam panašūs 
ir mylėti vieni kitus. Apaštalas Povilas sako: “Kas pasilieka meilėje, pa
silieka Dievuje ir Dievas jame”. Kai tikrųjų Kristaus pasekėjų tikėjimas su
stiprėja, tada ir jų meilė padaugėja. Jų sprendimas irgi pasidaro teisinges
nis, nes Dievas duoda jiems sveiko proto ir meilės dvasios. Apaštalas Jo
nas sako: “Dievo meilė pasirodo mums tuo, kad Dievas atsiuntė į pasauli 
sr o viengimį Sūnų, kad mes gyventumėm per jį. Jei tad Dievas mus taip 
įLylėjo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus”. (1 Jono 4:9, 10) Todėl mums 
duotasis patarimas yra nemylėti vien tik žodžiais, bet gerais ir pagelbingais 
darbais.

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

F

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
TeL 737-8600
Tek 737-8601

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SUSIRINKIMŲ

----------TĖVAS IR SL'NUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
aikštes automobiliams pastatyti

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ.



SPAUDOJE PASIŽVALGIUS
(Xtkelta iš 4 psl.)

tarini iš lo apsilankymo džiaug
smo nei naudos neturėjo'.

3. Nesunku pastebėti, kad 
tie, kuriems neberūpi Lietuvos 
laisvės reikalai, daug lengviau 
susiderina su okupanto tikslais. 
Jiems smagiau kritikuoti kovo
tojus prieš okupaciją, o‘ ne oku
pantą. Jie, nuvykę Lietuvon, da
ro pareiškimus, kuriais džiau
giasi komunistinė spauda. Jie, 
naujųjų laikų bajorai, Mairo
nio žodžiais, “negarbūs pabėgė- 
llai m ūsu mulos'', a įsuka migą- 
ras Lietuvos nelaimėms ir šyp
sosi okupantui.

Lietuvį, okupuota tėvynė iš 
tavęs laukia talkos ne okupan-

"Dailininkų Vytauto K. Jony
no ir Irenos D. Griežės <1 a rifų 
paroda buvo atidaryta 1979 nu 
rugsėjo 27 d., 16 vai. centriniuo
se inuzėjaus rūmuose, Gorkio 
55, Vilniuje. Dailininkai buvo 
sveikinti Justo Paleckio, su ku
riuo V. K. Jonynas pasibučiavo, 
rašytojo J. Baltušio, dailininko 
V. Jurkūno, dailininkų s-gds 
pirm. J. Kuzminskio ir kitų. 
Dad. V. K. Jonynas į sveikini-, 
mus atsakė, pirmiausia pade-; 
kodanias partijai, vyriausybei, 
dailės instituto nariams, "Tėvišū 
kės" draugijai su generolu Pe-: 
treniu priešakyje už pagalbą-
rengiant šią parodą. Jis pami
nėjo. kad daug šių paveikslų 
liks Lietuvoje. Parodoje buvo 
daug žiūrovų, kurių tarpe ir kė-

tui, bet lietuvių tautai. Telk sa-jĮetas įš laisvojo pasaulio, atvy-, 
vo jėgas jai padėti, bet nešvais- 
lyk jas neprasminguose kivir
čuose. Nepaisymas šioje santy
kiavimo su

kę aplankyti pavergtos tėvynės 
ir savo artimųjų.”

Ši žinutė “T. ž”. įdėta be ko-
tauta problemoje mentaru. Jų ir nereikia. Jei vi-į 

pagrindinių faktu, veda j spren- sa tai atitinka tikrenybę, žinia 
yra baisi, sukrečianti. Argi 
žmogus galėjo savo kenčiančios!'.^, 
ir nuožmaus priešo pavergtos-. ? 
tautos atžvilgių taip žemai pul-,, ari' 
ti?

ŽEMAITIS REALTY
Kalifornijos pakraščiuose

Nam«l, Ž»m4 — Pirdavlmu! 
REAL ESTATE FOR SAL*

Namai, Žemi — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

8 KAMBARIU mūrinis bungalow, 
įrengtas skiepas. 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir Šv 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imtu

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

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road____ Chicago, El. Tel. Virginia 7-7747

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

DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

_ ■ ■ —
ELECTROS (RENGIMAI, 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

dimus, kurių naudingumu ten
ka smarkiai suabejoti. Ypač 
jaunoji karta šioje problemati
koje turėtų būti tiksliai orien
tuota, kad, perėmusi iš vyres
niųjų, kovos naštą ir atsakomy
bę, nepadarytų fatališkų, Lietu
vos laisvės reikalui žalingų klai
dų. Ryšiai su Lietuva neabejo
tinai yra reikalingi, tačiau neš-] 
leidžiant iš akių tikrovės, ku
rioje dominuoja tautos nelai
svė.

Tad broliai ir sesės švęsdami 
šią šaulių šventę, visi ryžkimės 
ir rikiuokimės už Dievą, už lai- 
svę ir už žnioniškunią.^Tnen.”-

Kilnios ir patriotiškos šios 
prel. J. Kučingio mintys. Jos 
mums nurodo tikrą ir teisingą 
kelia, kuriuo visi be išimčių tu
rėtumėm eiti. Deja, yra labai 

- apgailėtina ir-mūsų~kenčiančiai 
tautai labai žalinga, kad mūsų 
išeivijos, tarper nestinga iri “ben
dradarbiauto] ų ir tiltų statyto
jų’’, kurie, jei nesudrausti h 
nesugėdinti, lengvai gali išvirs
ti į tautos išgamas, kvislingus.

Štai, kanadiškiame “Tėviškės 
žiburių” Nr. 41 (1979. N. 11), 
žinutėje pavadintoje “Dail. V. 
K. Jonynas Vilniuje”, skaito
me:

Šv. Kryžiaus parapija 
Town of. Lake- apylinkėje šie- 
inel švenčia 75 m. sukaktį. Ta 

•(proga spalio 28 d. 3 vai. popiet 
• bus iškilmingos'mišios, o 5:30 
- i vai. ruošiamas banketas Marti- 

jnique restorane.. Parapiją įstei-
— Petras Kūginis, pesninin-į^ *r bažnyčią pastatė 1914 m. 

kas iš Longmont, Colorado, at-- 
siuntė tokį laišką: “Naujie
noms ; ____ ___________
sunkumuose, siunčiu joms pa- :

{Aleksandras Skripkus, daug 
prisidėjęs prie Šri Kazimiero 

atsidūrus "finansiniuose. Ųenuolyno steigimo ir statybos. 
... ......  siunčiu joms pa- ?is buv^pjrmuoju šv. Kryžiaus 
remtTceE-$20’ smWoje-Link^^ Po j° k1^
geriausios‘sėkmės - nepaliau-! Jais buvo kun* A' Lmkus ir kun- 
jamai veikti mūsų tautos la-jP' Abroinaitis- Dabar klebonu 
bui”. Dėkui už laišką ir už au-’Ya ku,K Vito Mikolaitis, jį pa- 
ka ‘ . . j - (.vaduoja kun. 'Adolfas S’tašys,

‘-veiklus Amerikos^Lietuvnj Ta-
— Dėkui Tomui Miglinui iširybets narys. Dėl. yeiklių kunigų 

Št. Petersburg Beach, Fla., užf ir bažnyčios . didingumpj , ji 
ankstybą prenumeratos pratesi-' kagiškių . yrą, vadinama Lięt.ų- 
'mą ir už ta proga atsiustą S9 viii -katedra.
auką. Taip pat;dėkųj. to -.miesto j 
tautiečiui, .užsisakiusiam-Nau-1 •" 
jienas vięneriems metams ir 
artsiuntusiam §5 auka, bet pa- v*1.1 j. v- .   , ,. * kaivardes prašiusiam neskelbti. ■

— Jonas Kernagis iš Brigh
ton Parko', naujasis-skaitytojas, 
lankėsi Naujienose. Dėkui už

metinę-prenumeratą' "ir 4192 Archer Avė., taip pat sky- ris įvyks spalio 21 d., sekmadie
niuose — 2555 W. 17 St. ir 6141 nį, tuoj popiet šaulių namuose, 
Archer,; spalio 27 d. nuo 9 ryto 2417 W. 43 St. Veiks įvairių 
iki vidudienio, apylinkės vaikų valgių virtuvė ir gėrimų baras, 
malonumui, bus laumės ir kiti bus daug paįvairinimų, gros 
Halloween dharakteriai, rody- Ramonio orkestras, 
darni savo burtus. Ta proga bus 
dalinami spalvingi krepšiai šios 
šventėšrifovandm s.

— Romo Kalantos šaulių 
kuopa, St. Petersburg, Fla., ruo
šia Lietuvos kariuomenės atkū
rimo minėjimą lapkričio 20 -d.
Lietuvių klube. Į 925-8392. Professional Membes

t _ -t—„^American Federation of Astro_— E. Kačinskiene, A. Karnie-i. ~
nė ir K. Palčiauskas, St. Peters- ° 
burg, Fla., priima užsakymus

Įėjimo auka tik $1.

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St.. Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 oi

(Pr-)
— DENGIAME ir taisome vi- 

Vilniąus ■ universiteto' sukaktu- , sų rūšių stogus. Garantuojame 
vinio medalio, .-išleisto Akade-juž savo darbą. Esame apdrausti, 
minio Skautų Sąjūdžio. Medą-! ARVYDAS KIELA. Skambint: 

L..Tel. 434-9555 (PR)Beach, Fla., uzfjr bažnyčids~dį<Kngumbį ;ji ępliąi sukurti skulptoriaus Vytau-j

- John L. Paukštis,, Vyr. tai
syklių įgyvendintojas . miestui 
priklausančiuose , bųtnamiuose, 
kalbės Southwest ’ Realty tary
bos narių susirinkime spalio 18 
vidudienį Golden Ox restoYane, 
6250., W. .63' .St. Pašnekesio te
ma apie naujas, pažiūras į beis-

to Kašubos. Jie yra bronziniai, 
sidabriniai, paauksuoti ar auk-; 
siniai. I

ŽEMIŠKI LOBIAI
Kaip protingai galima tvar

kyti savo turtus?
Pasiklausykite šios skirtingai 

svarbios programos per “Gerąją 
Naujieną Lietuviams” šį antra
dienį, 9:15 vai. vakare, radijo

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ

mantų butiis. xlaugeliu.. atvejų .dės_.prasiusiam_meskelbtL 
juos legalizuojant.

— Standard , Fėd. į Taupymo
bendrovės centrinėje Įstaigoje, Į linksmą ŠURŲM-BURUM, ku

, Ponia Eleonora Daknys,- 
St. Petersburg, Fla., pratęsdanaa ■ 
prenumeratą, parėmė Naujienų 
leidimą $10 aul^a. Dėkui. Taip 
pat. dėkui tos apylinkės tautie-.
čiui,. užsisakiusiam Naujienas banga 1490 AM per “Lietuvos 
vienerięms metams, bet pavar-; Aidus”.

.Į Penktadienį, per Sophie Bar- 
’,T .v. . . AT - cus, 5:50 vai. popiet, girdėsite * Chicagos Medziotoju-Mes-- ,_ ’ r < : ■„-'v . . ! ; .v " ■ “Bereikalingos‘pastangos . •keriotoju klubas kviečia visus v , r ,' • ’■ ; - . . , Parašykite pareikalaudami

j knygelės “Mirtie, kur tavo ge- 
į luonis?” Prisiusime dovanai.—

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

1739 S. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

P. O. Box 321, 
Oak Lawn, Ill. 60454.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savu .. 
yra naujas skaitytojas. Priede _____  dol
Pavardė ir vardas ____________________
Adresas _____________________________

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas ..................... _____ ............................................
Adresą s .......... .......,,........

Mūsų adresas:
Lithuani an Ministries.

♦ Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas_______________________________________
Adresas ........................................................... ........ ---- ----------------

e Iš anksto he raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede.......dol.
Pavardė ir vardas ................ -...... . ............ . .............................

Adresas ........................... ....................... ..... „......................... ............ tUOf

pelno, na

V’

Change the oil and 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Loser!
t 
dolerių, kuris

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

nimo vajaus talką!

; 2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629 • TeL WA 5-278» 
■ " Didelis pasirinkimas geros rūšies, įvairių prekių.

1 - MAISTAS Iš EUROPOS SANDtLIU

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

jj SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ 
4. yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė or- 

ganizaeija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

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

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
/ Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
* į SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
K Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam

aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

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

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
J į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums
4 mielai pagelbės į SLA Įsirašyti.

4 Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
f N«w York, N. Y. 10001
/ 307 W. 30th St

f. %. Tol. (212) 543-2210

ENERGY
WISE »

Helps Shrink 
Swelling Of * 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878,

839-1784 arba 839-5568.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

įvairi audrauda —INSURANCE 
'1UTŲ NUOMAVIMAS—paren 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

BY OWNER

\11 brick 2 flat in Chicago Ridge. 
Clean kept building with 2-3 bed
ooms, 1% bath apartments, full 
casement, separate heating. Paved 
side-drive and off street parking, 
'.deal for income or two families. 
U01.900. - Call Mary- Kutka- Hartside, 
'60-1660.

MARQUETTE PARK BY OWNER

3rick bungalow with 3 bedroom, 
Possible 2 more, living and dining
oom, 2 car garage, swimming pool 
md patio. $45,900.

PHONE 778-1711.

;uozo šmotelio

_ ATSIMIN1MŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma n 
domi 250 puslapių knyga su. 
erauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

skirsnelių mėgėjai, prašomi at
wkti ir knygą pasiimti. Kitu 
gyvenantieji prašomi užsisa 
<yti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai. 
Autoriaus adresas:

• 7114 S, Campbell Avė.,
• Chicago, TL. 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonsi 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomu 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00, 

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

SKAITYK PATS IR PARAGINI

DAR KITUS SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

DĖMESIO
52-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775

2

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
Tel. REpublic 7-1941.

Siuntiniai į Lietuvą . 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980

M.š IM K U S—-------
Notary Public

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

šymai ir kitokį - blankai.

homeowners policy__ ____ ——
F. Zapoiis, Agent 
3208'/z W. 95th St 
Everg. Park, UI. 
60642, - 424-8654 k INSUMAMCf

-jStŽė<Ęaffl>' Fire įrf Casualty Company

f
NAMŲ REMONTAS

Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita,

Kalbame lietuviškai
Tek 476-5635 --

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

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

Chicago, UI. 60629

HELP WANTED — MALI 
Darbininkę Reikia

DRAFTSMEN
With structural related experi
ence to discuss jobs with cus
tomers on phone. Parking on 
premises, excellent benefits. Lo* 
cated near ndrthwest in Chicago.

For appointment call
MR. BARON
440-3864

• SPECIALI 20% NUOLAI 
OA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBT 
\IĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
'eželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

— Europos žvalgyba nustatė, 
kad rusai permetė į Rytų Euro
pą didesnį skaičių atominių šo
vinių.

NAUJĮINO*, CNKĄMO I, BA Tuesday, October 16. 1979
- ■ -  ---------- • *   ” " •— * 1 ——“




