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i BENDRUOMENĖS (r) TARYBOS 
NARIU SUVAŽIAVIMAS

S. m. gruodžo 11 d Lietuvių kos atstovų pasakytomis kalbo- 
Tautiniuose Namuose* įvyko J..
A. V. LB.-Tarybos narių šuva-“ 
žiavimas.

Suvažiavimą. : atidarė dr. V.
Plioplys. Giedamas Amerikos 
himnas. KanJcun. V’ Zakaraus
kas sukalbėjo maldą. Nuošir
džiai prašė: “Difeve gelbėk Lietu

■ .vą nuo sunkios- vergijos ir-lietu-- 
vių kančios. Mirusieji pagerbti 
minutės atsistojimų.,Y

Darbo prezidiumą sudarė: -dr.
V. Dargis, dr. V. Balčiūnas, Te 

“ odbras Blinstrubas,- Kazys- Rut
kauskas, 
Antanina -Repšienė.-Toliąu. su
važiavimui pirmininkavo dr. V-: 
Dargis ir inž. Stasys-Dubauskas.

Svekinimai: Sveikino "Vladas
Pauža iš Detroito, linkėdamas 

' visus’ lietuvius' suburti -bendrai- 
kovai, dėl atgavimo -. Lietuvai

nds. Apgailestavo, kad vienuo
lių leidžiama spauda, nori mus 
sunaikinti. Apsieisime ir be-jų. 
-Neprisidėsime prie AI.To sunai
kinimo ar jos. susilpninimo. Mus 
remia Naujienos, Dirva ir Lais
voji Lietuva.'Vienuoliai pyksta, 
kad mūsų, žmones pikietavo jau 
nimo Centrą.- Buvo pikietuota tik 
komunistinių filmų demonstra
vimą.. Iš. kitos pusės jėzuitai tu
rėtų būti tik mums dėkingi, kad 
juos apsaugojome"nuo dar didės 
nes 'gėdos. fSalėš juokas ir plo- 

Stasys Dubauskas ir jimas): - ' St. Juškėnas

m

VISAME KRAŠTE

sALčIO - REKORDAI 
VIDURY AKARIUOSE

CHICAGO. — Po.šaltosios sa 
yaitės .plačiose .JAV lygumos 
nuo Didžiųjų Ežerų- ligi Atlan 

, . . _, ..to pakraščiū pirmadienysišau--. laisves..Lietuvos .gem-ckonsule_ . _ v' /j.•» so nebeatpažįstamai siltesms, Juze Dauzvanene rastu (del; • . <. 7T. . ,__ ■,. . ; .----- . s ‘ net su atodrėkiu ip oTo prane-
-Mem dienom.,* ti) Imkejo sutelkti visas jėgas.. ; \ r * L- 7 -• • .Jetuvos okWW P ? 41

Inžinierius Edmundas Jasiūnas su ponia Naujieną bankete sen. Frank D. Savickui pagerbti atėjo su dviem sta
lais sveęu. Jašiūnų stalai stovėjo vienas greta kiio. Paveiksle matome inž. Jasiūną ir pirmo stalo bičiulius.

, ' ’ ~ Nuotrauka V. Noreikos

■ Bendruomenė (r) smerkia pastangas 
griauti lietuvių organizacijas

Policija nesuėmė 
protestuojančią 

-•«, - T" ----- -

Namie 'sėdintieji disidentai 
prieš kelias.dienas ragino‘kitus

daugumą, negu anksčiau turėjo
SYDNEY. Australija. — Australijos premjeras Malcolm 

Frazier laimėjo rinkimus atstovų rūmuose ir senate. Niekad jo 
vadovaujami konservatoriai neturėjo tokios didelės daugumos 
parlamente, kokią jis turės ateinančiame.

Jiems labai daug padėjo kvai
la kairiųjų darbieeų rinkiminė 
programa. Buvęs premjeras dar 
bietis Gough William užsispyrė 
būtinai išmušti iš parlamento 
dabartinį premjerą Frazier. Jis 
pats kandidatavo į parlamentą, 
sutraukė į šį distriktą daug agi
tatorių, išleido dideles sumas pi
nigų, bet pralaimėto.. Kairus 
darbietis Gough Williams i-'gąs 
dino rinkėjus. Jis kalbėjo apie 
reikalingas dideles pakaitas kraš 
to ūkyje ir užsienio politikoje. 
Atrodo, kad kraštas tokių pakai 
tų nenorėjo ir nenori.

Australijos darbiečių partijo
je ėjo gana arši kova tarp Gough 
Williams tendencijos ir labiau 
konservatyvios grupės. Darbie- 
čiai gąna ilgai svarstė įvairias

TRUMPA! IS VISUR

SAN ANTONIO TEXAS. — 
Trys asmenys teismo nubausti 
daugiau kaip 70 už nušovimą 
daugiau kaip 70 vad. auksinių 
arų, kurie kaip išnykstanti paukš 
čių rūšis yra ypatingai valdžios 
globojama. Jiedu erelius medžio 
jo ne bet kaip, pagainiodami he 
likopteriu.

CHICAGO. — Federaliniai in- 
vestigatoriai pradėjo tyrinėti 
Chicagos švietimo Tarybos kont 
raktus perkant supakuojant mo 
kyklų vaikams sumuštinius (san 
dvičius) ne iš tokių firmų; ku
rios siūlėsi pagaminti pigesnė-

čdkį, pastebėdamas, kad- dide-j Miestams pradėjus savo nu- 
lė visuomenės dalis, su .mumis“šaUmys kpskaičiųotį, nustaty- 
Juozas Bagdžius .Marquette par_ t£ šalčiojTękjįj-dąi, kurių sai
ko apylinkės vardu ir įteikė 100 čiausią ^laųpęjo” Internatio- 
dol. č^ęį. ... \nąl Failą; ’^apitobos pasienyje

v.j w .. ... .... Sdlapš^j žemdan nulio. Se-
— 27 že-:

■ i miau nulw-furejo- Duluth, Mini

dol. čekį. .
Vysk. Vincentas Brizgys raš- v , i -r - ^i- * fkanti šaltino laipsnp tu, linkėjo ..sekraes- r lietuvy-!_

seka Green. K. Bobelis ln*ejo snta^Ti-įg^ _ ^ Toledo (Ohio)—12 
sas-jėgas Inetuvos •laisvės ■«■ ... P.,r, w,v„, ;
gavimui. Marija Rudienė-BAL-

- f o vardu, Marijus Blinąs Lietu
vos Atgimimo Sąjūdžio vardu. 
A. Jonaitis iš Cleveland© Lietu
vos karių veteranų “Ramovė” 
vardu, kaip šios ‘ organizacijos 
centro valdybos pirmininkas. Gi 
cero LB. Apylinkės vldyba. An
tanas Jonča iš Tenesse, sveiki
nimą paremdamas 50 dol. čekiu. 
Jonas Girdžiunas iš Union Pier 
ir 20 dol čekį. Jonas Smailys iš 
Omaho Nebraska. Dr. Atkočiū
nas Cicero ALTo skyriaus pir
mininkas. Antanas Bukauskas 
iš Detroito ir 50 dol. čekį surink 
tų iš aukotojų ‘būrelio- (aukoto
jų pavardžių nesuspėjau užrašy 
ti) Melrose parko LB valdyba. 
Stasys Dubauskas vidurio Apy
gardos pirmininkas.

Antanas Kučo paskaita bus 
Spausdinama atskisai. Praei
to suvažiavimo protokolą pers
kaitė sekretorė A. Repšienė.

Tarybos prezidiumo pirminin
kas dr. V. Plioplys, pastebėjo, 
kad dr. Z. Danilevičiui susirgus 
buvo priverstas perimti jo parei 
gas. Papasakojo, kad įvairiais bū 
dais stengiamasi mus sunaikin-

- ti. Užvedė prieš mus net Ameri 
kos teisme bylą. Tas sudaro daug 
bereikalingo vargo ir išlaidų. 
Rabino visakiariopai remti AL
Tą. Pasidžiaugė Belgrado konfe 
rencijoje mūsų naudai' Ameri

ir Fort Wayne—10. ' :
Iš Didžiųjų Lygumu vaka

rinės dalis x piktąjį šaltį visą 
parą. ankščiau, jau sekmadie
nį, pradėjo rytų kriptimi nu
ginti per “Rocky'• kalnus pers
kridęs švelnus siltas. Chinook 
.vėjas iš Pącifikb, pakeldamas 
žemai nukritusias temperatū
ras iki 40 ir 50 laipsnių.

Chicagoj pirmadenį iki 
dienio temperatūra spėjo 
kilti iki 37 (laipsnių.

pus 
pa-

KA BRANDT PASAKYS 
SOVIETŲ BREŽNEVUI?

BONA — Buvęs Vakarų Vo
kietijos kancleris — Willy 
Brandt išvykdamas į Tokio, Ja
ponijoje, dalyvauti Socialistų 
Internacionalo mitinge, pake
liui sustos Maskvoje, specia
liai pasikalbėti su Sovietų bo-

važiavimas vienbalsiai priėmė tokią rezoliuciją.
Reorganizuotos Lietuvių Bėri'- 

druomenės atstovų, suvažiavi-i 
mas Čikagoje 1977 m. gruodžio 
11 d. išklausęs pranešimus ir pas 
kaitas — 

•• ■ * t

A. Konstatuoja apgailėtinai
skaudų dalies išeivijos

- \ pasimetimą:
1;. Saujelė politinių fanatikų 

tebebando įvesti diktatūrą ir su 
griauti, veiksmingą šio krašto 
lietuvių susiorganizavimą.

2. Kai kurie vienuolynai ir jų
spauda talkininkauja suniekinti Meksikoje kalėjimuose bu- 
pačius krikščionybės pagrindus, 
atskirti jaunimą nuo tėvų bei 
parapijų ir jį demoralizuoti, per iš jų 127 jau ' iškeisti. Beveiki

sirinkti prie-Puškino, paminklo. 
Susirinko , iš visos Maskvos apie 

DVI KALINIŲ SIUNTOS ,20 kaip praneša Gal
MAINAIS SU MEKSIKA ' agh,e6 Ch.cago Tribūne specia- 

- - .J lūs korespondentas. Atėjusieji
WASHINGTON.-|t— Vykdant susiėmęs mkomis, sustojo ratu ir 

susitarimą su. Meksika apsįkei-‘ Puškinūi aiškinb savo sielvartą, 
sti. kad Meksikoje'nusikaltę ir|jje buvo nepatenkinti, kad So- 
kalėjimo bausme nuteisti ame vietų Sąjungoje negerbiamos 
rikiečiai ir/JAV-se nubausti ka pagrindinės žmogaus teisės, ša- 

gali savo. lįgatviais -pareinantieji žmonės, 
bausmę atsėdėti “namie”, pir- pamatę nepaprastą vaizdą, mo- 
mieji du transportai amerikie mentui sustojo pasižiūrėti į keis

Ar

liniai ’ meksikięčiai

mieji du transportai amerikie -__  ;__ ; • ;
čių jau pasiekė JAV, praėjusį; tu žmonių aimanas.
penktadienį - 61, sekmadienį 
66.

su

šant pornografinius veikalus 
bei pateisinant melą savajai “tei 
sybei” apginti.

3. šių reiškinių paveikta išei
vija ima pakrikti ir užsidaryti 
klūbeliuose, “kur nekalbama apie 
politiką ir įsitikinimus”.

B. Suvažavimas įspėja:
4. VLAKo steigėjai, norėję

griauti dar Vokietijoj tebebuvu
sį VLIKą, laisvi vaikščioja Vil
niaus gatvėse. Jie susirado išei
vijoj talkininkų — bendradarbių,

su Leonidu Brežnevu, kuriamĮkurie tebetęsia'okupanto supla- 
turi pasakyti, kad Sovietų Są-|mnutus mūsų veiklos griovimo 
junga negali pasiljkti izoliuo-; darbus. ■
ta, nedalyvaudama dialoge’ 
tarp industriniu šiaurės Euro-į 
pos valstybių ir tebesivystan- 
Čių sričių pietinėse šalyse. W. 
Brandt planuoja pasimatyti 
su Brežnevu penktadienį.

stvbės dar nėra pasirUošusios 
dalyvauti takiose organizaci
jose, kaip Tarptautinė Komi
sija Tarptautitiės Pažangos 
(Development) Reikalams, ta 
ėjau Brandt esąs įsitikinęs, 
kad jie jau yra prinokę nuo-i 

Įmonėmis apsikeisti ekspertų ly-
Vėjuotas, šaltas, snigs j©je ir Btandt pasisakė pla-
Saulė teka 7:0a,’iriitfasi 4:00 jnuojąs pa^ąffdyti.

5. Rinktos Bendruomenės va
dovybei patekus į fanatinės gru
pės rankas ir jai nesilaujant gri
auti ALTą bei žaloti šio krašto 
lietuvių veiklą, suvažiavimas ta- 

I ria, kad atėjo laikas įspėti visuo- 
Komunistų valdomosios vai’menę susilaikyti nuo tolimesnio 

jos darbų rėmimo. t
6. Subversijos dešimtmečių 

patyrimą ir valstybės išteklius 
naudodamas okupantas yra pa
vojingas kiekvienam jaunuo
liui, Kapsuko kursų lankytojui. 
Tėvai, supraskite kur siunčiate 
savo vaikus. . .

vo 572 amerikiečiai, iš kurių 
235 jau priruošti mainams ir

visi amerikiečiai nubausti 
narkotikus.

už

Maskvoje areštai 
praretino žmogaus 

teisiy protestus
MASKVA, Rusija. — Sovie 

tų valdžiai areštavus 20 įtakin
gesnių jų žmogaus teisių gynėjų, 
sekmadienį ruošiama demonstra 
ei ja buvo labai skystutė. Prie 
Puškino paminklo susirinko vos 
30 policijai nepažįstamų žmonių 
ir žiopsojo apie šimtas praeivių, 
kai protestantai prie paminklo 
sustojo susiėmė rankom. Andro 
povo išmokytiems saugumie
čiams nereikėjo areštuoti. Viena 
policininkas disidentams pra
nešė, kad sekmadienį jie būtų 
namų arešte ir neišeitų iš namų. 
Visi įsakymo klausė ir tupėjo 
namie.

Policija nerado 
reikalo areštuoti

Sovietų valdžios saugumiečiai 
‘buvo pasiruošę išvaikyti bet ko
kią nepatenkintų žmonių demons 
traciją. Didokas polcijos būrys 
stovėjo greta esančioje gatvėje. 
Jeigu būtų buvusi kokia netvar
ka. arba būtų susirinkęs dides
nis žmogaus teisių gynėjų bū
rys, tai policija labai lengvai bū 
tų galėjusi juos apsupti ir nu
vesti į čeką, bet jai nebuvo jo
kio reikalo imtis tokio žingsnio. 
Užsienio laikraščių koresponden 
tui, atvykusiam pasižiūrėti de
monstracijos, vienas policinin
kas, rodydamas į būrelį, stovin
tį priePuškino paminklo, pareiš
kė. kad tie žmonės yra ligoniai

Į —
Vyriausieji organizatoriai

Vyriausiuoju šios praeito sek
madienio protesto organizato
rium buvo Georgi Vladimirovas, 
bet jis prie Puškino paminklo 
nepasirodė. Jo žmona Nataša 
pranešė besiteiraujantiems žmo

Į — Kisingeris, norėdamas greijnėms, kad policija telefonu jam 
čiau baigti Artimųjų Rytų konf į pranešu^ būti namų arešte. Įta- 
liktus, įtraukė Sovietų Sąjungą (kingiausias disidentų vadas skai 
į komisijas šim konfliktui spręs- j tomas prof. Andrei Sacharovas, 
ti. Dabar paaiškėjo, kad rusai 
tiktai kenkia taikos pastangoms.

bet ir jis gatvėje nepasirodė, 
šitokiomis priemonėmis sovietų 
policija, nesiimdama jokių vie-

Problemas, .bet. Gougk- Williams 
praneša. Teisingumo ir Agrikul f t^npija laimėjo. Jis yra 
tūros departamentai nori pati-|fe^s_:k^jas;Kbet ^ka 
krint iar nebūta krminalinių in
teresų perkant už apie du milijo 
nūs dolerių Be varžybų iš vienos j 
firmos Clėvėlande.

CHICAGOS miesto ir žydų 
Kongreso tarybos dvimetinė kon 
vencij’a įvyks šio gruodžio 18 d., 
sekmŠdienį Cofigress-Pick vieš
butyje, kur bus diskutuojamas 
visuotinų genocidas (Holecaust) 
ir Nponacizmo atgimimas. Kal
bėto jti jtarpe bus Mark Krug ir 
Chaja Ruth iš Chicagos univer
siteto ir advokatas Alvin Gray 
iš Cleveland©

KONG KONG. — Apie 15 mi
lijonų aplinkantų, iš kurių dau
giau kaip 100,000 vien Pekine, 
laikė egzaminus kad galėtų įs
toti studentais į kolegijas viso
je -Kinijoje. Tai pirms toks ma-. 
sinis mokslo siekimas nuo pat 
Kultūrinės Revoliucijos pra- i 
džios, skelbia Naujosios Kini
jos Naujoji žinių Amentūra.

Prašymus egzaminus laikyti 
įteikė valstiečiai, darbininkai, 
atsitorrtavę kareiviai ir Basako
jai daktarai ir kt.
STOCkHOLMAS. — Amnesty 

International pradėjo visuotiną 
kampaniją visame pasaulyje už 
visišką mirties bausmės panai
kinimą. Praėjusį savaitgalį čia 
įvyko-tos Tarptautinės Amnes
tijos dviejų dienų konferencija,

tvarkyti krašto ūkio reikalų. 
Darbiečiams daugiausia paken
kė partijos vado Gough Wiliams 

i prokomunistinė politika. Jis nė
ra komunistas, bet jis stojo už 
glaudesni bendradarbiavimą su 
rusais. Savo laiku jis pripažino 
Pabaltijo įjungimą į Sovietų 
Sąjunga. Tai atstūmė visus pa- 
baltiečius, tapusius Australijos 
piliečiais. Darbiečiams nebuvo 
jokio reikalo pateisinti Pabalti
jo kraštų pagrobimo, nes Mas
kva nieko nedavė Australijai už 
tokią dovaną. Tuo tarpu Mal
colm Frazer, vos pasiekęs prem 
jero kėdę, tuojau panaikino dar 
biečių paskelbtą pripažinimą. Jis 
pareiškė, kad atšaukia premjero 
Gough Williams padarytą pri
pažinimą. Jis lar pridėjo, kad 
sovietų valdžia neturėjo teisės 
sauvališkai išprievartauti trijų 
Pabaltijos valstybių.

Dar ne visi balsai suskaičiuoti. 
Iš provincijos visą laiką plaukia 
pranešimai apie suskaičiuotus 
balsus. Bet iš turimų žinių aiš
kiai matyti, kad ne tik atstovų 
rūmuose bet ir senate jis turės 
reikalingą atstovų daugumą, 
kuri leis laisvai valdyti kraštą. 
Franzerio vadovaujami konser
vatoriai, kartu su liberalais ir 
ūkininkų partija atstovų rūmuo 
se turės 42 atstovų daugumą, 
kai buvusiuose rūmuose jis tu-

kuriai pirmininkavo tavęs Rodę tiktai dviei’i ,lau-
gumą.

j Laukinė ir žmones gąsdinanti 
Gough Williams programa kirto 
darbiečiams patį skaudžiausią 
smūgį. Manoma, kad dabar 
Gough Williams turės pasitrau
kti iš darbiečių vadovybes, nes 
pralaimėjo antrus parlamento 
rinkimus.

zijos ininisteris pirmininkas 
Gftfrfield Todd, kurį jo įpėdinis 
dabartinis min. pirm. Jan Smith 
išlaikė nelaisvėje per 6’/2 metų. 
—PoHUgalijos premjeras Soares 
prašo parlamentą pasitikėjimo 
jo subtanudtai krašto ūkio siste
mai atstatyti.

—Thicagos arkidiocesijos pra 
neširtiaš sako, kad praeitais me
tais katalikų mokyklos atnešė 42

— Meksikos kalėjimuose buvę 
amerikiečiai kaliniai vežami į

Smith šų priemonių, sustabė disidentų milijonus dolerių nuostolių. Vai pasienį ir bus iškeisti į Meksikos 
cąd iš- planuotą demonstraciją pačioje dytųjjii džiaugiasi, kąd šiais me- kalinius, tupinčius Amerikos ka- 

'(Tfatana) ’ e d«ąuj« kraujo praliejimo-Maakveje. talg ^^^'^ųsi|u4ųeą> Įėjimuose, - -

— Pietų/'Afrikoje Ian I 
tariasi su juodžių vadais, kad iš

tais *
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Kurio, proto ir jaosmy darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAVIČIUS, M_ D. ~—

skirtingo gydymo.
Daugelis žmonių negaluoja 

chronišku liga sukeliančia nuo- 
laiinius -- ilgui besitęsiančius 
skausmo*, la p ilgai skausmai 

lig?

SKAUSMO raminimas be narkotikų .
Skirtingos kilniės skausmas reikalauja atsakančiai.

Mary E. Moore, M. D. Ph. D. l 
sunkina sergantįjį: jis vaistus] 
pervartoja (jais ima misti) iri 
į juos įpranta — atliktu vaistams 
tampa.

t; :as. Girini gerybine ligą j Todėl kiekvienas stropesnis 
ne \užį ar kita ilgai netrukanl gydytojas prieš prirašydamas 
žmogų pribaigiančią ligą. To. minėtus nuo skausmo vaistus 
kius ilgai užsitęsiančių skaus- pagalvoja apie kitas skausmo 
nių kankinamus ligonius daugu raminimui priemones, 
ma gydytojų gydo gerybiniai: 
prirašo skausmą raminančius 
vaistus, medicinoje vadinamus 
analgesics. Prie toikių vaistų 
priskaitomi ir sekantieji vais
tai: propoxyphene hydrodholide 
(generic name); tos rūšies pre
kybinis vaistų vardas yra dau
geriopas: I>arvon įvairios kom
binacijos, Dolene, Propoxyphe
ne, Repro-Compound, 65, SK-h uos vartoti. Žinoma, joks skaus 
65, L nigesic—A, Wygesic. Kitas Imas nėra gėrybinis tikrąja žo

džio prasme.'
Taip jau esti gyvenime, kad 

du (trečdaliai ligonių turinčių 
chroniškus “gėrybinius’’ skaus-

Raumenų-kaulų kilmės 
skausmai

Blogybinės ligos (vėžio) skau 
smai medicinoje galimi vadinti 
“blogybiniais”. Raumenų-kaulių 
kilmės skausmai vadinami ""gė
rybiniais”. Tas toks pavadini
mas tik orientavimuisi, kokius 
vaistus ligoniui duoti ir kaip

vaisias — Pentazocine (generic 
name); vaistinėse to chemikalo 
pavadinimai: '■Talvin Compo-. 
und, Talvin hydroschloride,Tal~. 
viri Lactate. IJar prie šios rū-imus juos esti gavę dėl raume- 
šies vaistų pril^ailomi sekantie-1 nu bei kaulų negerovių. To
ji: codeine, stipiįrūs narkotikai ir'kiems ligoniams reikia vartotij 
sudėtiniai vaistai turį savyjeįne steroidus (cortisone), bet be 
opiumo gaminius. Opiumas iš tii steroidų gerai prieš uždegimą 
aguonų nėritmokusiij galvučių veikiančius vaistus (nonsteroidal 
Sunkos gaunamas vaistas. Tai anti-inflammatories). Pradžio- 
vis škausmuš Taurinantieji vais-ije

Aspirinas labiausiai netinka
mai vartojamas vaistas

Ne steroidinis (ne cortisoni- 
nis) prieš uždegimą (antiinfla- 
ma(orinis) paistas netinkamiau
siai vartojamas yra aspirinas. 
Tai sajieilinės rūgšties darinys, j.ams 
gaunamas- jr gluosnio žievės. 
Dabar jis gaminamas vaistų-la
boratorijose. ; - ’

Aspirinas ^ači.aūsiai paša
lyje vartojamas vaistas' kartu ir 
netinkamiausiai. Mat", tiek gy
dytojai, tiekčpacientai vienodai 
mano, kad nlažos aspirino db^ės 
(iki aštuohių: tablečių po 325 
mg. kiekviena) veikia kaip leng
vas skausmus raminantis vais
tas (mild analgesic). Tai tvar
koj. Netvarka su aspirino nau
dojimu prasideda, kai gydytojai . 
ir pacientai neįvertina aspirino ' 
stipraus priešūždegimidio Vei
kimo aspiriną5 vartojaiit ^didelė- 
mis dozėrms^Įirtritii- įier uiėriį. 
'aspir-iijd-325/iWgi į
12 -jų 'iki 20 far^;'-rritib^ūžli^ 
no aspirinu tablečių iki jų dvi2 
dešimties. Taip', iki dvidešimt 
•ties!). ,

Negerai, kad aspirino mažo
mis dozėmis imama — mėgina
ma gvdvti uždegiminės ligas, i pacientas gali ' pakelti 
Mažose dozėse aspirinas nevėi-[ (12) aspirino tablečių (po 325 

sys-tkia prieš uždegimą — jis tik t_
1 tėmic lupus erythematosus) ir] malšina skausmą — taigi, de

Pradžio- 
vis skau.smuš rarninantieji vais- j je raumenų-kaulų negerovių 
tai. Įdomu, kad Lietuvoje' žmo-[gydymo tokių be cortispno prieš 
nėš buvo taipjtval-kingi, kad jie 
nenaudojo opiumtf, nors aguonų, 
daržuose lysvės žy'dėdavo. Lie
tuviai nenaudojo gr marihuanos 
— kanapių apsisvaiginimūi, 

'nors jų ištisi daržuose sklypai' 
žaliavo, čia be asmenybių žmo-' 
nėš, policijai juos persekiojant, 
eriiė marijuana — kanapes au-

• ginti kambariuose — ant langų 
x-laikomuose induose. Iš čia ma
itom kokią didelę reikšmę rei^ 
ZĮįa skirti žmogaus asmenybei: 
“Ji visokio žmogaus gėrž/.-pa-
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uždegimą veikiančių vaistų pri
rašymas yra pats geriausias kau- 
lų-raumenų negerovių gydymas. 
Mat, tokie vaistai veikia prieš 
uždegimą vietiniai ir juos ga

ilimą ilgai vartoti nesukeliant li
goniui neigiamo corfisoninių 
vaistų veikimo. , .

Virš minėti vaistai yra veiklūs 
gydant ne tik uždegiminius ar
tritus (kaip reumatoidinis ar
tritas ir podagros (gput) silkei-; 
tŠsis)j bet ir tvarkant burši|ą 
ĮSjnario.. tėpąūnės^,d|žutės i-į 
bursos uždegimą); " tendeniĮa 
(raumens sausgyslės — tenddn 
įdegimą); fibrositą (sąnario rai- 
ščių uždegimą); strėnų skaus- 

dyinaš. MaŲ toks gydytojo ei-’ mus (low back pain); kaklo 
gešys neatsižvelgia į tiesą, kad slankstelių negeroves, o taip pat 
škiftingos kilmės skausmas rei-' ir kraujagyslių bei taip yadina- 
kalaūja atsakančiai skirtingo;-liių koldgehinių [skaudulių iiž- 
^•dtjmib. Dar blogiau — niihė-j degimus (kaip vilkligė — sys- 
t&i netikęs gydymas ne (ik nesu- - -
teikia sergančiajam reikiamo odos suštangėjinią (scleroder-[ gydo užde^mo —negydo, uaj 
įjfirfen^'inilhd, bėt dar labiau aį; ma). degiminio artrito-- (sunkiausio Huje). Jei po keletos dienų, mi-

"Minėtais skausmą ^anįinaU- 
iiaiš vaistais skausmo mažini^ 
rias nėra tinkamas ligonio gy-

-i

5.

rinaš, Todėl minėtai didėlėmis 
dozėmis gydant sunkią artrito 
forriią, reikia neimti Įkitų aspi
rino turinčių vaisjtį- Tokie vais
tai yra: fepimuf moštys. skaus-1 iI

v’sai Trntl. Mės-

aspirjąjp (anaci-

Agr. Adelės Duoblienės sveiko 
maisto receptas

4 *.

Iš .gėlių ciklo—aliejus MAGDALENA STANKŪNIENE

ų nere a. a jo 
i? iš gaivos 

J'? pAa ta.ai 
as, a kszelter s), geriau ved-

Ta tik prekybjairkų iš- 
.. ’ęni»' :»t kianis 

tokio išsigalvojimo įpirSimas. 
Nuo šiandien nė vienas lietuvis 
nevartokime jokio aspirino pa
kaitalo, o patį aspiriną naudo
kime lik gydytojo patarti sun
kiais artrito ir kitokio susir- 

; gimo atvejais.
Į Pasiskaityti. Consultant, Oc- 
' toberl977.

t Z;,

A w

-r

artrito.;— reumatoidinio bei po
dagrinio- (gout) tokioy. Tada 
ligonis, nors ir.--vartoja aspiri
ną mažomis dozėmis, bet savo 
sunkiausio reumatoidinio artri
to negydo. Iš* čia prasideda vi> 
sokie vargai ’ tokiems artriti-

Adelė Duoblienė

KVIETINĖ RUPIŲ MILTŲ 
DUONA SU SALDŽIOMIS 

BULVĖMIS 
' * ' N.. - *

4 šaukšteliai sausų ' mielių 
(arba du pakeliai po oz.), 1 
puodukas drungno vandens, 1 
a. šaukštelis medaus, % puodu
ko alyvos (sojos, safflower ar 
sunflower seed oil), 1 šaukštas 
medaus, 2 puodukai drungno 
vandens, 1 a> šaukštelis drus
kos, 2 puodukai kviečių" daigų, 
2 saldžios bulvės (1 svaro, sau
sai iškeptų orkaitėje), puo
duko kvietinių rupių miltų, 1 
išplakto kiaušinio baltymas ap- 
tepimui, % a. šaukštelio van
dens, 1 a. šaukštelis sesame grū 
dėlių.

Darbas: Mfėles ‘ užpilti vienu 
puoduku drungno vandens su 
i a. šaukšteliu medaus. Palikti 
mirkti 5-16min.

Išmaišyti 1 šaukštą medaus 
su alyva ir 2 puodukais drung
no vandens. Pridėti druską ir 
kviečių daigus.

Į šį alyvos, medaus, vandens 
ir kviečių daigų mišinį sudėti- 
išleistas mieles ir gerai išmai
šyti.

Iškeptas saldžias bulves nu-

Dar blogiau -U kur reikia di
delių aspirino dozių, o gydoma 
mažomis — tik' pakenkiama li
goniui D nokini- lokį podagros 
(gout) sukeltą, raumenų-kaulų 
uždegimą; Jį gydant mažomis 
aspirino dozėmis pakenkiama 
ligoniui. Jis.nesti tokiomis ma
žomis aspirino’ dozėmis sėkmin
gai gydomasp-o jo podagra 
(gout) blogėja, fies jo krauju je 
susilaiko šlapimo rūgštis (uric 
acid). Pastaroji,gi, ir kelia visą 

‘velniavą podagrininkui, kai jos 
kiekis gerokaripagaušėja krau- 
juje.
Dideles aspirino dozes pradėti 

vartoti, palaipsniui
Kad atsiekus , aspirino gydo

mąjį kieki kraujuje (jis yra 20- 
30 mg% - aspirino- kraujuje), 
reikia pradėti atsargiai gydyti li
goni. didelėmis aspirino dozė
mis. Bendrai imant, vidutinis 

tuziną

mg. kiekviena) pėr parą be jo
kių sunkumui >Rėikia tikrinti 
aspirino (salicylatą kiekis krau-

i- lupti nūo k’ietošioš žievelės ir 
nėtai aspiriną dozuojant, krau-l bliūdelyje sugrūsti Į košę. Dar 

Įjuje salitylatų kiekis ėsti ina-lšiitas, bet ne karštas, Sudėti į 
' ’ žesnis negu 20 nig.%>--reikia di' tešlą. Išmaišyti ir pridėti 3 piio- 

dinti aspirino dozavimą: po 1-2 dūkūs rupių kvietinių miltų. 
| tabletes kiekviena dieną.. Tęsti (lėrai Šaukštu išniaišj ti, bad pa 
* reikia ilidiriihią aspinriu kas ke šidari tų .vientisa ir Uešešėlių 

. lėtas dienų po riiąžą aspirino Į tešla. Tešlą išversti ant iri.iį- 
.. kiekį, kol kraujuje aspirino (sa-įlais pabarstytos lentos ir serai 

gaunasi ^ydouiasis{spaū'džiarit pirštais ir ddtnans, 
Išniinkyti, apie 12 riiinučių.

Tešlą padėti į alyva išteptą

lėtas dienų po ihąžą aspirino t tešL-

krėilš: 20 ai’ 30 hig.% . Teiks as
pirino kiekis kraujuj .yra netoli

.nuo nuodingos (įoksj^kos) do- bliūdą. ją apversti, kad alyviio- 
jzės. Todėl reikia■i'Saboti, kadi ta Rūse būtų pa^iršiajė. šiltai 
j pacientas hėiiYifljkttų ^3istų, ku-! pridengti rąnkšliiosciu ir palik- 
ritlosp irrn ■•anrluct š«ftirinr> f ! Ii kilimui om’o 11/. ...>1 ixX Iriuose irgi randasi aspirino (sa-|ti kilimui apie ll/2 vai., iki teš-.

W

los prikris dvigubai.
Nuspausti lengvai tešlą ir pa

likti poilsiui 20 minučių. Pa
kartoti irrinkynią 5 niiri. Pada
linti tešlą j dvi dalis. Sudėti į 
gerai alyva išlepta blėkūlę ($-5

kepaliukai, apie -1

Šią duoną gailina 
saldžių bulvių lik

niui raminti miširiraL.dūo slo- -3 inė.) dydžio. - Sulyginti. Ap- 
gų vaistai ir vaisiai šUtėiicją žmo

. raihylję (tra’rijjtifiify). Nors 
gailina duoti aš))i'ririą žmogui 

) reikale didelėmis oojį&niis, vie- 
.riolc gydytojas žino aspirino su- 
|keltas negeroves: ( skrafndyje, 
j nervuose, iiiksluose^kratijo kre
šėjimo niėchaniziiię, vaišių far- 
pušavyje'veikitne ir ąs|>irino ne- 
pakėlintc. Apie lai kifiį kari; kepti ir 

1?- U:’da reiks daugiau miltų ir šal-
Išvada-. I><’'reikalo nė io- dmnui bei maistingumui vieto- 

kip Vaisto neval iokime.' ‘ je medaus dėti ’4 puoduko mc- 
kiaftšįa artrito fdtaiįl rcuffitn* lasus- Melasą naudoti tik tokios 
tmdiniš artritą^ Trheirinaluid fušies: 
atlriltšj gydom i» d?dclėf|ijs asr 
pfrind ilmėėmiš. k T ik g^il^tojas 
tOTi liravcsti lokį 4ydyrifą.‘ As
pirinas turi savus, kartais la
bai iū»vojirig(iš pašalimus- vei- 

< Uimii.s. lik būtinais k t vėjais jis 
•|rųaidutijiaš. U£ tai dėl įrfėnkriic-

tepti paviršių plaktu kiauširiio 
baltymu su vandeniu ir apibar
styti sesame grūdeliais. Leisti 
pakilti iki kraštų ir kepti įkai
tintoje orkaitėje 350°F vieri<ą 
valandą;

Kiekis: 2 
svarai.

Pastaba.
be

molasses, blackstrap, 
fortified. Ji neturi vit. A,

• Psichologai (virtiną, kad 
pirmasis subrendimo ženklas 
yra atkreipimas dėmesio į nc- 

arba1
I
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gerovę ir ieškojimas būdų 
p-Igelbos jA atsikratyti

t IETIMIS PAVERGIMO DOKUMENTAI
ttrinTo ir teJagavo teisininkaš Jonas falalas

NEPAPRASTUOJU METU TAUTOS ŪKIUI 
TVARKYTI ĮSTATYMAS

~ -•—■ .1_____ ■ ■■; --
1.

Siekiant apsaugoti tautos ūkį nuo galimų pavojų, 
stiprinant bei derinant krašto gamybines jėgas ir patik
rinant gyventojams svarbiausių reikmenų tenkinimą, fi
nansų Ministeris turi teisę:

1) sudaryti verslo-organizacijas, nustatyti jų- dar
bo tvarką bei veiklos planus ir kontroliuoti tų planų 
vykdymą, - ,

2) nustatyti, kad tam tikros prekės būtų įvežamos 
ar išvežamos tik atitinkamų užsienio prekybos varan
čių organizacijų ir atskirų įmonių,

3) nustatyti leidimų tvarką’ visoms ar tam tikroms 
prekėms įvežti ar išvežti, taip pat nustatyti mokesčius 
už tokius leidimus,

’4) ‘ prižiūrėti, kad išvežamieji gaminiai derintųsi 
su užsienio rinkos reikalavimais ir atitiktų susitarimus 
kokybės, kiekio bei pristatymo laiko atvžilgiais,

5) uždrausti tam tikrų prekių
žinią, ' '

6) tvarkyti užsienio firmų 
tuvoje;

7) tvarkyti Lietuvos prekybos 
prekybinių atstovų veiklą užsienyje,

8) nustatyti įvežamosioms ir išvežamosioms 
ksmė apmokėjimo priemones, būdus ir tvarką,

9) tvarkyti krašto gaminių ir įvežamųjų prekių pa
skirstymą,

10) organizuoti produktingąsias krašto jėgas tau
tos ūkio pajėgumui kelti,'

11) nustatyti pagamintinų ar pardubtinų gaminių 
kiekį ir paskirstyti jį atskiroms Įmonėms,

12) pasiūlyti neveikiančių Įmonių laikytojams pra
dėti ir tęsti darbą Įmonėse,

13) nustatyti medžiagų ir prekių standartus, inda
ms ir žymes,

14) nustatyti medžiagų ir prekių tausojimo nor
ias ir atsargų sudarymo sąlygas,

15) įpareigoti pramonės Įmones apsirūpinti reikia
momis mėdžiagomiš ir gamybos prienionėmfSj

16) įpareigoti Įmones isiniritingai varibti medžia
gas, kurą, energiją ir gamyboms ^priemonės,. ..

17) įsakyti atskiroms Įmonėms dalintis prekių, ža
liavų, kuro ir energijos ištekliais,-

18) įpareigoti įmonės,- Įstaigas ir organizarijas 
rinkti ir atatinkamai sunaudoti laužą, liekanas ir at-

išve-įvežimu ar

atstovavimą. Lie-

beiatstovavimą

pre-

19) įsakyti atskiroms Įmonėms dalintis darbo jėgos
ištekliais, . . ■ '■ "

20) normuoti kainas ,pirkimo ir pardavimo sąly
gas, nuomas, darbo ir patarnavimo atlyginimą,

21) sekvestruoti nafnus, butus, kambarius ir ki
tas patalpas,

22) įsakyti butų, kambarių, ir kitų patalpų savi
ninkams bei valdytojŠrĖš rėgKtrnbti ir išnuomoti bu
tus, kambarius bei patalpas PW11’ kbnijfeteritirigų Įstai
gų riuordyirius ir apskritai reguliuoti nuomininkų ju
dėjimą, • . ,, s, . ,

23) nuštatyti gyvenamųjų bei kitiems reikalams 
skirtų patalpų naudojimo riorrnas ;

24) tvarkyti prakybos, prarridnės ir kredito' įihčfiių, 
namų sdvininkų ir kittį asriiehų gaūriamas pajžžnaš bei 
nustatyti jų laikymo ir naudbjimo būdus,

25) imtis reikalingų priemonių sūdrausti verstis 
užsienio,, ir krašto procentini^ pppięriiį, ųžsieiiid ir vi
daus valiutos, brangiųjų metalų b'ei kitokio pobūdžio 
spekuliacijos,

26) nūstatyti, kolcį specialioj mokslą turi būti išė
jęs arba kokią praktiką atlikęs pramonės įmonių tech
niškasis personalas,

27) nustatyti, kokios pntmonės įmonės, kiek ir ku
riomis sąlygomis turi priimti mokinių ir praktikantų,

. 28) nurodyti kandidatus į „techniškąjį personalą, 
jei pati įmone nustatytu, laiku tinkamo persohalo nepa
sirūpina,

29) susitaręs su Valstybės Kontrolierium, gali skir- 
ir atleisti visų rūšių įmonių valdomuosius organus-ti

Šiuo įstatymu numatytą kompetenciją Fiiiaiisų 
Mihistėris vykdo visuotiniais ir pavieniais įsaky
mais.

Finansų ministeris leisdamas įsakymus taiš daly
kais, kurie liečia kitą ministerių kompetenciją, Susita
ria sū jais.

*

(Bus daugiau)

GARSINKITES naujienose



PANEVĖŽYS, LIETUVOJE

nipege esantis Meksikos konsu

deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

kalba.
o, SATYRINĖS NOVELĖS. Genialaus rusų rašytojo

Trys lietuvaitės iš Toronto

Po pranešimų oficialiai pavil- 
Paviijono iškilmes ati- joną atidarius ant platformos

Išeivio Dalia 

o asmens istorija. Knyga gausiai iliu-

icago, III. 60608

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neSa nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne>

Trečioji susirinkusius sveikin

TURINTI DIDELES ATSARGAS

TH. 421-3070

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti Įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50. 

Knygos bus išsiųstos, .ja 31.50 čekis arba Money Orderis 
~ J bus pasiųstas tokiu adresu:

■ N A U J Į E N O S,

vardu ir pasiusti:
1731 So. Halstad St, Chicago, HL 80S08

- VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

Įsteigta .1923 metais.
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

Free Presse ir Tribune' net 
keliais atvejais buvo plačiai ap
rašyta, kad pereitais 1976' me
tais Winnipege Folk Ar t /.Coun
cil vadovybšje įvyko nesusipra
timas, tai teismas .užšaldėšfFolk 
Art Council vadovybės žinioje 
esančius paviljonų sukeltus apie 
$30,000. Todėl šiais 1977/me
tais nauja Folk Art Council va-

- Winnipege Folkloramos lie
tuvių paviljoną ./sudariusi Pa
saulio ..Lietuvių /Beūdrnonaenėš 
vietos skyriaus valdyba/už pa
darytą Fo iki oram os - paviljoną 
išlaidas ir. jpJaukas/sji/XoJk Art 
Cončilų’Winnijpe^'alsJskaiciusI- 
islikiriiopeln.Q-sureagU^ifelikie- 
tu įsiems prie pa^iljpKoiįpasi- 
darbįvųsĮ^nsį/užį^airuĮišeno- 
viškų. IJėthvojė_yišdi^iiiių,Į pa
veiksiu, /fo^gų- ir;teiki^ščių-Į^ 
skolinimą/—zdįd^ vlsĮfen^ pą-; 
yiĮjoncr - .sudd.ryimo'’'.
šienais padėkoti buvo surengtas 
banketas. 'Banketašcjiykoęšeš- 
tadięnį, spalio 122- <t,j/prasicte-' 
dant 6 vai./vakare,

Žmonių susirinko apie :50 ar 
kiek daugiau — neskaičiau/Bu-

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jvtru* Kapačlnakaa, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nno bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozą* Kapačlnakaa, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusi —
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO, LIETUVO,. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naučakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta *

perdaug vietos spaudoje užim
tų. Noriu pasidžiaugti, kad lie
tuvių paviljoną aplankęs Tri
bune reporteris gražiai, parašė: 
“Nors lietuvių paviljonas yra: 
mažiausias, bet labai gražioje 
vietoje, gražiai tvarkingai su-j 
tvarkyta. Mandagus patarnavi
mas”. - •-- - ■-n -/‘ i

D. Kuraiti*, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intunisto ir agitpropo propaganda bei 
nžmaskavlmaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Prof. P. Pakarki!*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsų likimą 
Kaina $2. *. varta^Mf

Vincai žamaltl*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAfTĖJB. 
M pel Kaina ILSO.

tie ir kiti leidiniai yra gaunanf - ■ r
NAUJIENOSE, 1739 Se. HĄLSTED FT^ CHICAGO^ ILL. ĖBME

""attllaakanf tfatbė valamfeml* artia užsakant paštu Ir 
šnkĮ ar pinigine perlaidą.

didelėmis gitaro-dovybė prašė ir gavo Iš VVinni- vo daug gerų, gardžių įvairių 
ieno ilgo, o 

Visi 
susirinkusieji prie stalo ėjo ir 
patys .valgius pasiėmę kas pa- 
tiko.- /_ —j.- į

Areštinėje pernakvindinimas 
tai nėra kalinimas. Gaila, kad 
kažkas enciklopedijos bendra
darbį .3. Vykintą suklaidino.

Ką Kemežys veikė vokiečių 
okupacijos metu, enciklopedija 
nėr šo, bst jis pats labai daug 
apie tą laikotarpį yra prirašęs. 
Ir keista, kad su ypatingu atvi
rumu, lyg su pasididžiavimų jis 
pasakoja, kaip iš Spindulio spaus 
tuvės su jo žinia būdavo vagia
mas įvairus turtas, kaip iš to 
gautu pelnu dalijosi, kaip dar
bininkai ir jis pats girtaudavę, 
ir giriasi: “Aš mielai dalyvau 
davau, nes gėrimai visados bū
davo puikūs ir užkandžiai ska
nūs ir sotūs, ko tik reikėjo mums 

>tuo metu”.
1944 m. Kemežys išvyko į Vo

kietiją, 1949 m. emigravo į 
Australiją.

Keisti samprotavimai 
apie tikybą ir papročius

“Dieve, mano Dieve, kiek jau 
ašarų nuriedėjo per mano veidą, 
kada tik aš pradedu galvoti apie 
savo tėvynę, Lietuvą, gimtąjį 
kampelį, Alvitą”, — šitokiu Die
vo šaukimu Kazys Kemežys pra 
deda savo knygą, p pabaigoje 
aiškina, kad Australijoje Kalė
dos, Kristaus gimimo šventė, tu 
retų būti švenčiama birželio mė 
pesį„ o ne gruodyje, nes to rei
kalaujančios klimatinės sąlygos. 
Girdi, Europoje toji šventė estn 
ti žiemos metu, tad ir didžiulės 
vaišės su išgėrimais esančios 
nepavojngos. Gi Australijoje per 
Kalėdas šilta, tad didesniam iš
gėrimui Kalėdos esančios pačia
me blogiausiame ir pavojingiau 
šiame laike.

(Bus daugiau)

Alekib Abrose xoyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chieagoa lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Bldde Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. -•

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmo* 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, {steigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytįvįai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti- dokumentai kataŽEškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt .

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki «rba Money 
Orderi . ;

(Tęsinys)

Paties Kemežio pasipas&oji 
mai sutinka su Liet. Enciklope
dijoje išspausdintomis žiniomis, 
bet tik iki pirmojo bolševikme- 
žio. Enciklopedijoje ršoma: “Da 
lyvavo rezistencinėje veikloje, 
bolševikų suimtas ir kalintas, 
liet prasidėjus vokiečių rusų ka 
rui išsigelbėjo”; O pats Keme
žys rašo kitaip. Privertus pasi
traukti iš Spindulio direktoriaus 
vietos, jis buvęs priimtas nemen 
koms pareigoms į komunistinę 
galingą įstaigą — į Kauno vyk 
domąjį komitetą. Smetonos lai 
kais nusipirktą automobilį ko
munistinė valdžia iš jo neatėmu 
si ir automobilį naudojęs per vi
są pirmąjį bolševikmetį ne tik 
tarnybos, reikalams, bet ir pra
mogavimui.

1941 m. birželio 21 d. Kemežys 
automobiliu iš Kauno nuvažia
vęs Į Kruonį. Ten pas svainį gi
rininką Samoliuką buvusi jo šei
ma. Valdišku automobiliu ten 
atvažiavęs ir kitas svainis — A. 
Dvarionas su šeima Strėvės upė 
j e pameškerioti. Dvarionas atsi
vežęs savo viršininką Fainą ir 
šeimą, o taip pat ir vidaus rei
kalų komisaro Guzevičiaus bro
lį. Vaišintasi.

Birželio 22 d., išgirdęs, jog 
prasidėjo karas, Kemežys išsku 
bėjęs į Žiežmarių miestelį auto
mobiliui benzino nusipirkti. Ki
ti’svečiai taip pat automobiliu 
meškerioti bei šiaip sau važinė- 
ję. Toks judėjimas atkreipęs 
komjaunuolio ir ruso kario dė
mesį. Visi pas girininką atvy
kusieji vyrai buvę suimti,- areš 
tinėjo uždaryti, tardyti, gąsdin
ti, bet paleisti.

padar 
liškai 
mas, ] 
greitai atidarytos, kad visi tu
rės progą pasilinksminti.

Antras susirinkusius pasvei
kino lietuvių paviljono Majo
ras Renius Balčiūnas — univer
siteto studentas. Jis yra Juozo 
ir Jadvygos Mikalauskų dukters 
Aldonos ir žento Alfonso Bal
čiūnų sūnus, Mikalauskų ąnū-

Vakarįenę pavalgius tuoj gra
ži —- garsi muzika pradėjo gro
ti, o vyrai ir moterys tuoj šokti. 
Bet rteilgai, nes:paviljono ren
gimo FL B-nės vietos skyriaus 
paskirtas, pranešėjas 7— jaunuo
lis universiteto studentas — Ma- 
rijus Timmermanas,“- atsistojęs 
pradėjo iš-dėžės im tisu vyniotus 
lakštus ir, ant tų lakštų į užra
šytus numerius pasižiūrėjęs ir į 
kairėje rankoje laikomą sąrašą 
pasižiūrėjęs perskaito užrašytą 
vardą'ir,pavardę, kam tas suv
iliotas lakštas priklauso ir, tuoj 
tą suvyniotą lakštą perduoda 
šatia jo stovinčiam, PL. B-nės 
vietos skyriaus pirmininkui Juo 
zlii Deriiereckui, pasakydamas 
pavardę kam priduoti. Tai var- 
dais iššauktieji prie gerai nu
siteikusio — ant “drąsos” pa. 
ėmusio? pirmininko Juozo De? 
merecko ptiėję jį apsikabiną ir. 
meiliai jį, pabučiuoja už to gar- 
bėš lakšto jdoviing/o panelė Al- 
dona Jančiukaitė/tuoj tekina su 
foto aįerątii,'pribėga ir padaro 
nuotraukai- prisiminti, , kokios 
poniųįš’ ijbiįpąnelęsj PLB Juozą 
meiliaipn:.ubiii©avo.l/ , J 
/ Kai^dtianį-teįe^'izijos..paro

ti, kai juostelės bus daromos. 
Tai mergaitėms (pradėjus dar 
garsiau dainuoti, publika pra- 

rankomis ploti lyg senais 
laikais Lietuvoje su kultuvėmis 
drapanas skalbiant — tik, tak, 
tak, —- tikį tak, tak...‘Tai tas 
TV stoties reporteris turėjo ge
rą progą gražias juosteles pasi- 
darvti.

Winnipege šiemet "buvo 30 folkloramos .‘įvairių 
tautų paviljonai 

Lietuvių paviljonas sukultūrėjo

uotis Ir tmūgaatt savo žemė* ūkio jrattftro* vatatida 
tatrtomi”. .

žemdirbiama tlaltfU, kadasti 
1 buv« tttninktl it po na- 

__ 1 yra arbe petys bcre| w- 
ad H tasyg* bos brangi 
knyga *ų takia EMfią 
neberfnori pertraukti Ksys*

palūkanų, priklausomai nuo idėtoz 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša _ -

mos n
mos.
linguodamos ir, |vis 
plojo dainuodamos, 
ka joms prilarinėjo 
plodami. Kadangi iš 
stoties buvo atėjęs reporteris jų ranką kietai paspausdamas 
dainų garsus ant juostelės už 
rekorduoti, tai kunigas Justi
nas Bertašius paprašė publikos-bingą Pasaulio Lietuvių Bend 

Karolina Liaukevičiutė, paviljo-T nekalbėti, bet tik rankom 
no karalaitė, bei šeimininkė — 
Hostes. Ji yra Povilo ir Julijoj 
Liaukevičių sūnaus Viktoro du , s, 
krelė — universiteto studentė, j dėj

Oficialiai paviljoną atidarė
Po pranešimų bei pasveikini

mų paviljoną oficialiai atidarė 
vienintelis lietuvis aldermanas, 
Winnipege miesto taryboje esan 
tis, Norman Stapon-Steponavi- 
čius — Vlado ir Pranusės Ste
ponavičių sūnus. Norman, SĮa- 
pon-Steponavičius Wihnipego 
miesto Tarybos vardu pašvęi- 
kino susirinkusius —.palinkėjo 
visiems linksmai laiką praleisti 
ir pasakė: “Dabar šis lietuvių Į las ir kartu su savimi atsivedęs 
paviljonas, yra oficialiai atida-tris Meksikonus .vyrus — mu.

ruomenės skyrių — organizaci 
ją, kad sugeba tokį gražų Folk- Winnipego Miesto Tarybcis 
loramos paviljoną surengti.
Pranešimai vietos anglų spaudoj

čia Winnipege 
kalba dienraščiai: “The Winni
peg Free Press” ir “The Winni
peg Tribune”. Free Press — li
beralų, Tribūne — konservato
rių. Skirtumas tarp jų mažas. 
Tik rinkimu metu (kiekvienas 
savo partiją giria, o kitas pen- 
kia. Bet, apie Folldoramos pa
viljonus vienodai — teisingai 
aprašo. Apie kitataučių pavil-

LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS
Dr. Juozą* Daupara*. ŽEMĖS ŪKIO IVIRTIMAS. Stadti*. Alėta 

t* Chlcagoje 1966 metai* paties autoriaus lėtomis. Knyg* drieta da
ilu: žemės ūkio kvietimo problemos ūkininku kraite, ii daUa: žemė* 
ūkio švietimu Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rato: “Jei liūdnas lietuviu tauto* tikim** 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo Ik nebĖtų Ap
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos pritintų ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima ukytiL Urtuvfej 
tauta galėtų 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Etn 

Knygos apie žemės ūkį atrodo 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12 % J 
šaulį Išblaškyta lietuvių absoliuti dauguma 
nlnkai, arba firininkų vaikai, roffifia, rad 
liūčiai lietuvių daugumaL ypač kadangi kuy 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti new _____ __ ,
autoriaus skiriama Lietuva Mals žodžiais: "Dėkingas sūnui’ — 
mai Tėvynei Lietuvai".

Knyga* 300 puslapių *u daug vaizdeliu tr lentelių, kaina tik aSJKL 
Gaunama Naujienų*.

čeki arba Money Orderi dusti tokiu adrecu

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS WW8

Gavę ptnlgna, tuojau knygą padųrtaaa.

NAUJIENOS, CHICAGO g, ILU—. Tuesday, DeeembeT 13^ 1977

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO 
LIETUVIŠKĄJĮ pamarį

336 puslapiai* *u žemėlapiu Ir pavelkalala apraše Pamarf, tanu* Į* 
gyvento|u$ Ir gamtą. 1,200 llatvvlikų vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reiki* pridėti dar 50 centų.

z:kantus.
mis, su gražiomis juostomis per pego nues|o Tarybos paskolos valgių sudėtų ant 

a'ng- Dovidaitytė ir Aida Dovydaitytė (pečius, tas- gitaras užsikabinę. $25,000 dėl 30 paviljonų sūdą- gal dviejų sudurtų stalų 
aukomis plojo.] Meksikonai muzikantai buvo su rymo. ’

Folklorams yra didelis 
pasisekimas

Winnipeg Tribune iš spalip 3 
an tgal vįo:. “Folklorą-r 

Foįklorama
didelis pasisekimas”, tarp 

> parašyta, kad šiais 1977

bereiks prašyti. Ir pąąiškihta, 
kad yra apskaičiuota, jog šiais 
1977 metais paviljonų laąkyto- 

du anglų t jų buvo apie vienas milijonas.
Planai yra - daromi, dėl astuonių 
dienų iškilmių kitą rugpjūčio 
nuo 12 iki 20 dienos. (Tai jau 
bus ateinančiais 1978 metais 
K. B.) su daugiau paviljonų, 
galimai prisidėti ir Prancūzų 
vienam (paviljonui — K. B.).
Prie paviljono pasidarbayusiėin 

z t v. z .* ' ’ - :.s . banketas -'. AC- A-

(Tęsinys)

Paviljono atidarymo pranešimai rylas*. Jis kalbėjo angliškai
Kaip jau Folkloramos puvil- ir kiekvieną sakinį pasakęs 

jonų atidarymo tvarką aprašy- tuoj paaiškino lietuviškai ką jis 
damas esu pažymėjęs, visi Win- pasakė, kad visi gerai suprastų 
nipege prirengti paviljonai bu- ką jis pasako, Susi rinkusieji 
vo atidaryti rugpiūčio 14 dieną jam -jgarsiai rankojnis suplojo 
4 vai. po pietų. Tai ir lietuvių pasidžiaugdami paviljono atida- 
pavilijonas jau buvo atidarytas rymu. • , » 
4 vai. po pietys Bet-parodos iš
kilmės prasidėjo tik G vai. po 
pietų, buvo tvarkingai Kupii- 
nuota 
daryti Pasaulio Lietuvių Bend- užlipo trys jaunos lietuvaitės ;š 
ruomenės vietos skyriaus vai- Toronto,'atvykusios su lietuvių 
dybas paskirtas pranešėjas — tautinėmis sukneĮėmįs pasipuo- 
sunus Marijus Timmermanas šiušios: Aldona'Biskytė akor- 
— Universiteto studentas. Jis'deonu grodamu dainavo, Vida 

rė pranešimą gražiai 
i ir lietuviškai pasakyda-! dainuodamos 
kad paviljono iškilmės bus Jos visos gražiai.lietuviškai link ' didelėmis plačiais kraštais skry- 

(smas dainas dainavo, nelyginant belėmis ant galvų ir tie muzi- 
j Elvis Presley kojytes kraipydą-' kantai.— gitaristai lietuvių pa- 

sukneles j šalis judinda-i viljone gražiai tomis gitaromis 
galveles aukštyn ir žemyn ‘ paskambino — pagrojo. O tas. 1977 

rankomis ■ Meksikos konsulas pasveikinęs ma a big success' 
Tai publi-Į Pasaulio Lietuvių Eendruome-Į 
rankomis 1 nės vietos skyriaus pirmininką} 

vienos TV Juozą Demerecką. Demereckuij metais nauja Folk Art Coundl 
ranką kietai paspausdamas ir [vadovybė iš 30 padarytų Folk- 
pasidžiaūgdamas, kad čia Win- loramos paviljonų gavo’ .įplau- 
nipege Jietuviai turi tokią gar-jkų apie 872,000. Tai ateinan

čiais 1978 metais Winnipego 
Folk Art CounciluĮ paskolos iŠ

Meksikos konsulo su 
muzikantais apsilankymas

Ketvirtadienio vakare, tai bu
vo rugpiūčio 18 d. vakare į lie
tuvių paviljoną buvo atėjęs Win jonų prakiinumą nekalbėsiu



r * * * •

šv. Kristupas

“Tikrai neatsnenu, buvo šiek

$30.00

Dali. Mikalojus Ivanauskas "Vilniaus Vizija'5 _

$34.00
$18.00
$ 4.00

$33.00
$18.00
$ 3.50

$33.00 
$18.00 
$10.00 
$ 3.50

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekma dienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžią Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.
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(Tęsinys) >

Raštinei vietą pasiūlė Šleže- Ne kasdienis ryas. Atėjęs jau 
vičiaus ar Musteikio namus. Pa- radau adv. Tumėną.
sirinkom pasitraukusio į Vokie- ■ “Ar mudviem neteko pasišvei 
tiją Musteikio antram aukšte du kinti Valstybės teatre, kai bu- 
erdvius kambarius. Buvo ir iž- vo tau iškilmingai įteikta valsty 
dininkas, rodos, (to- Jų uždavi- binė premija3?” 
nys — rinkti aukas.

Mums kliuvo daugiausia Kau- tiek s\’eikintojų. Tur būt, ir jūs 
no ir apylinkių politiniai kaliniai. •' visas jūsų kalbas išklausiau, kai 
Gerai neatsimenu skaičiaus, bet;jūs gynėt suyalkiečių sukilėlius 
per komitetą persirito arti tri-|— ūkininkus”, atsakiau.
jų šimtų. Buvo iš jų ne vienaš to į Taip mes sumezgėm gijas. Ki
limas bet kokiai politikai. ' *tam kambaryje technikiniai dar

Rimtas įspėjimas
Praėjusį sekmadienį, gruodžio 11 d. Chieagoje vykęs 

reorganizuotos JAV Lietuvių Bendruomenės metinis su
važiavimas labai rimtai įspėjo visus Amerikos lietuvius. 
Iki šio meto Amerikos lietuvius kartas nuo karto įspėda
vo Naujienos ir juose rašantieji visuomeninio lietuvių gy
venimo stebėtojai, bet šį kartą klausimą svarstė organi
zacija, kuri turi nuolat veikiantį centrą ir skyrius veik 
visame krašte.

Iki šio meto pavojaus klausimas buvo svarstomas tik
tai .uždaruose posėdžiuose, bet šį kartą jis buvo svarsto- 

' mas konferencijos posėdyje ir paskelbtas vienbalsiai pri
imtoje rezoliucijoje- Geri Antrojo Karo meto propagan- 

; dįstų mokiniai rado Amerikoje gerą dirvą įsitaisyti ke- 
1 Hose Amerikos lietuvių organizacijose, prieti ir švaisty

ti j.ų santaupas, o ko negali pavergti, tai bando griauti, 
į nekreipdami dėmesio į lietuvių tautos laisvės kovą. Iki šio 
; meto jiems pavykdavo griebti laisvės kovai Amerikos 
’ lietuvių skiriamas aukas, šaukti konferencijas ir pa- 
1 grobtais pinigais ardyti visuomeninį Amerikos lietuvių 
' gyvenimą.

Senųjų įkurta Amerikos Lietuvių Taryba"buvo di
džiausia rakštimi. Jie bandė užvaldyti ją, reikalaudami 
specialių privilegijų. Jie įsivaizdavo viršžmogiais esą, 

.Į- daugiau žiną ir geriau aukas tvarkyti moką, bet kai 
jiems buvo pasiūlytos bendram darbui tos pačios sąly
gos, kokias sutiko priimti didesnės, senesnės ir turtin
gesnės lietuvių sukurtos organizacijos, tai jie žengė ke- 

’ lis žingsnius atgal ir puolė Amerikos Lietuvių Tarybą. 
Pagrobtas laisvės kovai skirtas aukas, jie naudojo AL
TO darbui griauti. Atsisakė darbo padalos principo, 
dvigubino misijas Washingtone ir įtikinėjo kongreso 
atstovus, kad jie yra toki patys Lietuvos reikalų gynė- 

. jai, nors jų žmonės ne tik krašto prezidentą, bet ir ki- 
; tus atsakingus pareigūnus apšaukė parsidavėliais, Ras- 

putinų metodų sekėjais.
Amerikos lietuvių laisvinimo darbo ardytojai tuo 

nesitenkino. ALTO sugriauti jiems nepavyko. Praei
tais ir užpraeitais metais ALTas atliko žymiai daugiau, 
smarkiai trukdomas, negu ardytojai bet kada svajojo.

sunaikinti šį seną lietuvišką dienraštį, bet jiems nepa
vyko. Dabar jie pradėjo savo ietis taikyti paskiriems 
seniems naujieriiečiams ir jų bendradarbiams. Jie 
bando šį lietuvišką dienraštį kokiu nors būdu likviduo
ti, kad niekas negalėtų kelti viešumon pragaištingų jų 
užsimojimų. Jie net tarėsi išpirkti neparduodamus 
Naujienų šėrus ir didžiausią Amerikos lietuvių centrą 
sudeginti- Tai vis diktatūriniai pasimojimai, rodantieji 
smegenų stoką. Jie užmiršta, kad gyvena žmogaus tei
sių krašte, kur prievartos negalima, vartoti, kur kiek
vienos legalios įstaigos ir kiekvieno piliečio teisės yra 
apsaugotos.

Praeitą sekmadienį reorganizuotos Lietuvių Bend
ruomenės suvažiavimo vienbalsiai priimta rezoliucija, 
šitaip įspėja visus Amerikos lietuvius:

“Saujelė politinių fanatikų tebebando įvesti 
diktatūrą ir sugriauti veiksmingą šio krašto lietu
vių susiorganizavimą. Kažkurie vienuolynai. ir jų 
spauda talkininkauja sunaikinti pačius krikščiony
bės principus, i 
pijų, jį demoralizuoti, peršant pornografinius vei-! 
kalus bei pateisina melą savajai “teisybei” apginti.”' 
(Pirmame N. puslapyje paskelbtos rezoliucijoj tek
stas.) ‘
Suvažiavusieji reorganizuotos Bendruomenės atsto

vai apsvarstė kiekvieną priimtos rezoliucijos žodį. Jie 
labai gerai pažįsta tikruosius JAV barzdukinės Bend
ruomenės vadus ir vadukus. Jie žino, kiek jų yra kiekvie
noje didesnėje lietuvių kolonijoje ir žino, kiek jų organi
zacijose. Jų yra nedaug. Kiekvienoje kolonijoje juos ga
lima suskaičiuoti. Teisingai pasakyta, kad jų yra tik 
saujelė. Bet jie sugebėjo būti Barzduko suorganizuotos 
grupės priešakyje. Kartu su jais bendradarbiauja vienas 
kitas nefrontininkas, neturįs nuovokos, kurio malūno, 
ratus jis suka- Į tos mažos saujelės rankas atiteko kata
likų išauginta spauda, kurią jis vykusiai naudoja ne tik 
savo valiai primesti, bet ir lietuvių išaugintam organi
zacijoms griauti.

Lietuvių Bendruomenės nariai, Bendruomenės pir
mininko išmesti iš~ dviejų Chicagos apylinkių, ryžosi nu
statyti tokias išmetimo priežastis, ir ryžosi imtis prie
monių, ,^ad pirmininkas negalėtų pagal savo kaprizą ša
linti ilgus metus organizacijoje dirbusius narius ir ir 
pertvarkyti viską taip, kad viena saujelė negalėtų sau
valiauti. Susirinkimo eigą, skaitytas paskaitos, vestos 
diskusijos ir priimtos rezoliucijos rodo, kad politiniam 
šantažui bus užkirstas kelias.

Išaiškinus padėtį, nutarta saujelei politikų neleisti
Tada jie metėsi į laisvąją Amerikos lietuvių spaudą, ardyti, o imtis priemonių prieš tokią klastą ir įžu- 
ypatingai prieš Naujienas. Jau kelis kartus jie bandė luiną.

bininkai jau pildė anketas, ap
klausinėj o - klijentus Mudvien 
dar buvo laiko kalboms.

Tumėnas pastebėjo, kad su
kilėlio termino jis neavrtojęs 
Tai esą ir netikslu. Jis lėtu, p<> 
ilsiu pasiganančiu balsu asako- 
jo. Jam sukilimas palikęs drumz 
linas nuosėdas. Ūkininkų nepasi 
tenkinimas buvęs dielis, pama
tuotas. Tačiau to ūkininkų judė
jimo, ne sukilimo, laiko eigoje 

.... . - - .. , . išnirę labai abejotinų ūkininkųatskirti jaunimą nuo tėvų bei para-jatstovŲ JiSj Iietuvis ir 
gus, labai vertinąs vieno agro
nomo ir kitų moksle prususių 
pastangas, bet jo nepaliekan 
ti mintis: kažins kas mums pik 
to, svetimo akinę judėjimą muš 
tynių kryptimi pasitaikius Muš
tynės, nei reikalingos, nei nuo
saikios, įvykę. Antroji pusė- 
valstybė aklu pykčiu pasinešusi 
net mirties -bausmei. Tai buvęs- 
ne valstybininkų sąmoningu
mas, bet pasidavimas kaip tik tos 
piktos jėgos pageidavimams, štai 
kas jam, kaip buvusiam valsty
bės vienam iš vadovavusiu, kaip . 
žmogui, o ypač kaip lietuviui-— 
sunkiai pakeliama.

Ta pačia eile, jau kiek įsibė
gėjęs, Tumėnas suminėjo Gruo- 

i džio 17 sukilimą. Jis niekaip ne
galėjęs susigyventi su mirties 
įvykymu trims komunistams.- 
Tai buvęs bukas, kerštingas ka
riškių sauvaliavimas “Matai, su 
kilimas be kraujo lašo. Geriau ne 

. gu gerai. O pulkininkai ir leite
nantai mano: “Kaipgi taip? Reik 
antspaudo!” Ir avė antspaudą. 
Kaip gi, visam amžiui antspau
dą. Be teismo, be jokio apkal
tinimo, susigriebę nakčia,.,” Tu
mėnas, paėjęs į kambario kam
pą, į jau išgarsėjusią džžiovinin- 
ko Odelę piktai nusispiovė. “žmo 
gaus mes nemokam vertinti, draugas Vildžiūnas ir taip to-

žmogaus mes nemylim, Liudai, 
štai kas! Gal kad mnus mušė sve 
tmi. Kaip geras daktatas nusta
to diagnozę ir užrašo reikiamus 

j vaistus. Bausmė reikalingadides 
nio nusimanymo, dar tikresnės 
diagnozės. O mes — policininko 
bananu. Nesukam galvos ėl diag 
riožės, ar mažiau sukam galvą 
vasliu tvodami O rėkiam, giriai, 
mės — krikščionys, net humanis 
tai-” . ū . ; ■ -■

Artėjo dešimta — priėmimo 
laikas. Manau, kad tai buvo il
goka įžanga. Tumėnas patylo- 
mise prisipažino, kad jam buvęs 
netikėtas išrinkimas pirminin
ku. “Atvirai pasakysiu, aš la-

čiau. -Suprasti reikia. Juk buvėu- 
aš net nepriklausomos Lietuvos, 
ministeris, net pirmininkas. 0 
čia, broli, matau, politinius ka-. 
linius globoti. O kas kokį skun
dą?.. Ką mes žnom, 4 ypač aš, 
ką, kaip, kuriam? Šelpimas, ži
noma, bet išuo mętiį?.; Juk jie 
bus vėliau valdantieji.' Gali ir 
keršyti...” ' -

Pasasakojau dviejų politinių 
kalinių apsilankymą j namus. 
Vieną pažino mano brolis, kitas, 
nuo Panevėžio, ėjo paskui brolio 
požįstamą. Šis man atvirai pa
sisakė, kad jis buvęs kaltinamas 
svetimo turto pasisavinimu. O 
koks gi tas turtas? Nagi buožės 
arklys. O kam tas arklys? Nu 
gijis, bernas būdamas, turėjęs 
nunešti i kitą parapiją pirmo
sios gegužės atsišaukimus. Ko
dėl nepasinaudoti buožės — iš
naudotojo arkliu? Sučiupusi po
licija su atsišaukimais. Dargi— 
arklys vogtas, suprantat, anais 
buožių valdymo laikais nepasi
teisinsi. Ketveri metai. O kalė
jime—draugai. Draugas Vinickis

A. J. KASULAITIS

KOVOTOJO PORTRETAS
MYKOLO KRUPAVIČIAUS 92 METŲ GIMIMO

7 METŲ MIRTIES SUKAKTĮ MININT 
(Tęsinys)

dėjo sekti' jo pramintu keliu į krikščioniškai demok
ratinę Lietuvą.

Į O jo širdis vis dažniau atgaivos randa tuose, su 
i kuriais kartu kovojo Lietuvą atkuriant — Lietuvos 

IR i savanoriuose —• toje nedidelėje grupėje šaunitj Lie- 
s tuvos sūnų, kurie ginklu, drąsa ir meile frontuose iš
kovojo Lietuvai laisvę Būdinga, kad paskutinis jo 

j lankytas susirinkimas buvo irgi Lietuvos laisvės ko-
Amerikines išeivijos keliu Mvkolas Krupavičius1

pradėjo eiti jau gyvenimo rudenį. T.i nebuvo septy-' . JerJav. Krupav,<ąaus atskiri kovos larp-
. ... .. . , , 5 i„ smai, dar labiau žavi kpvotojiskos jo asmenybesniolikmetis \ eivenų seminarijos wnokas, bet 70 , , .’, - i -i - . ~ ,■ i sklaida. Jau vien tik kai kurių tų bruožų, kad ir pametu vyras, nusipelnęs poilsio ir ramybės. Tačiau po- .... . . . .. ..... . . T- r? W,- ... . - 1 viršutimškų sklaida atsiveria ypatingai gausiomisilsis ir ramybe, tai ne Krupavičiaus stilius. .Atsipalai-• . ,* _ T? ,.

. r- • i- .....................  - - .. I varsomis ir giliu prasmingumu, ipač šiandien mums,davęs nuo oficialių pareigų, jis gnzta į jaunsystes pu-r, . . u , • , ; ,, \ - i- . ... i, ’kurie ne vienas save kovotoju lakome.rentas dirvas: ne viena nutautejusi lietuviška klebo- *
nija, mokykla, vienuolynas dreba nuo jo griežtų pa
barimų. Ne vienas laikraščio redaktorius maivosi, tik už pačias 
kai Krupavičius jį vanoja už lietuvių kalbos darky- vertybes;
iną. Ne vienas vadinamasis dypukas rausta, kai Kru- je ir valstybėje, demokratybę; tautos ir valstybės lais_ 
pavičius jau tvoja už vaikų per greitą nutautėjimą, vę ir nepriklausomybę, socialinį teisingumą ir L L 
Ir taip per paskutinius 15 savo gyvenimo metų jis aL Menkesnės vertybės nevertos kovos r- savas asmuo, 
sisako laurų, bet nepaleidžia lietuviško arklo iš savo ’ kūniškas malonumas, pinigas, prabanga, puikybė, tl- 
rankų. Jis nepraleidžia progos kovoti už lietuvišką i tuiai ir panašūs atributai Krupavičių nei žavi, nei 
žodį raštą, tradiciją. Kol kojos neša keliauja iš pa- gundo, nei jis už juos kovoja. Toks giliai krikščioniš- 
rapijos į parapiją, iš kolonijos į koloniją. Kovotojus

- remia, jaunimą skatina, pavargstančius ir nusiminu- 
si";: c’rąsina, nutauslančius bara. Visą širdį atveria 
savo idėjos broliams krikščionims 
jiems padedamas visuomet ir visa kuo. Ypatingi tai

Rusai paleido 
naują //Soįuzq//

MASKVA, Rusija;—■ Sovietų 
karo vadovybė vakar paleido į 
erdvę dar vieną erdvėlaivį, kurį 
bando iškelti ton pačion orbi- 
ton, kurioje jau yra vienas sovie 
tinis erdvėlaivis, šį “sojuzą” ko 
manduoja sovietų kosmonautas 
pulk. Juri Romanenka ir erdvių 
skridimų planuotojas Georg Greč 
ką. Jis jau buvo skriejęs: erdvė 
ję, o pulkininkas pakilo pirmą 
kartą. Rusai nori, kad sis erdvėm 
laivis prisijungtų prie erdvėje 
esančios laboratorijos. Vieną 
kartą jie bandė tą padaryti, bet 
nepajėgė antrojo erdvėlaivio iš
kelti ton pačion ąukštumon., •; t

PREZIDENTO NUMATYTAS 
DEMOKRATŲ PIRMININKAS

WASHINGTON.—Tim Kraft, 
prezidento Garterio' paskyrimų 
sekretorius, yra pirmaeilis kan
didatas j Demokratų Nacionąli 
nio Komiteto pirmininkus vie
ton dabarrtinio pirmininko Ken
neth Curtis, kaip administraci
jos pareigūnai pranešė penkta
dienį. Bet iš kitos pusės paste
bima, kad prezidentas nesisku
bina skirti kitą; kadangi Curtis 
pažadėjo pabūti pareigose tiki 
ateinantį balandžio mėnesio įvy
kstančio nacionalinio komiteto 
mitingo. Curtis rezignacija bu
vo paskelbta praėjusią savaitę.

e Tikrumoj e strutis pavojaus 
metu visai neslepia savo gal
vos smėlyje. Tai yra tik pamoks
lautojų- ir laikraštininkų reto
rika. a

davę patarę mokytis.

(Bus daugiau)

vokti kodėl jis gebėjo savo grumtį paversti kūrybiniu 
laimėjimu, o ne naikinančiu, karu.

Būdingu pavyzdžiu gali tarnauti savybinis susi
kirtimas žems reformos klausimu. Krupavičiui ir jo 
krikčšionių demokratų centro komitetui grįžus iš Vo
ronežo Vilniuje vyksta bendras posėdis su Stulgins
kiu ir šio centro komitetu - vilniškiu. Audra kyla dėl 
busimosios žemės reformos apimties. Krupavičius ir kitataučiui, ir savai partijai, ir kitai. Sukta kova bū- 
voronežiškiai pakeltu balsu gina radikalios reformos 
projektą, gi Stulginskis ir vilniškiai nemažiau šau
kia už daug švelnesnės. Krupavičiui vilniškių švelnu
mas jokiu būdu bepriimlinas, bet jis mielai eina į 
kompromisą, nes pats reikalas svarbesnis už me
todą.

1 Iš kitos pusės krikščionims demokratams laimint
:s vie-1 

ni patys. Tik Krupavičiau^ vadovaujami, jie to ne-

sa buvo-vienas iš jo kovos ginklų. Tiesa, jam nebuvo 
asmeninio nusistatymo reikalas ar momento reikala
vimas, bet Dievo valios ir tvarkos bei plano atspin
dys. Pirm leisdamasis į kovą už vertybes ir idėjas, 
jis įsitikino jų tiesa ir tefemgumu. Iš antros pusės 
tarnaudamas tiesai jis ir kovoje ja vadovavosi; tie
sa buvo viena ir draugui, ir oponentui, ir lietuviui, ir

tų kovos profanacija. Todėl visai nenuostabu, kad 
ne kas kitas, tik Krupavičius buvo vienas pirmųjų 
išėjęs kovoti už žydų ir lenkų teises vokiečiams oku
pavus Lietuvą, nors nei pirmųjų, nei ypač antrųjų 
jis ypatingai nemylėjo. Tačiau tiesa ir teisingumas 
reikalavo kovos ir jis kovojo.

Trečia, Krupavičius niekuomet nekovojo priėš- 
asmeninės kovos. Bičiulystei čierkos, draugystė, 'kū- 
inavimasis jam nebuvo pirmos eilės vertybės, žmo
gus buvo jam pati didžioji vertybė. Jis kovojo už ar 

! nf$ už partijos hegemoniją, kuri juk būtų buvusi net I)r^s — — . — k •• • .
ir labai demokratiškais rinkimais palaiminta. Esmė *U°se Sa.VO ™omet P^iausidl ma-
syarbiau už metodą. |te a?eni’ ?^.k .paskul P^^hk? Visi jo raštai

> gausūs vaiždžiaią oponentų apibūdinimais, kuriuose 
Tokių pavyzdžių yra daug daugiau. Iš kitos pu- šalia kritikos žodžio jų mintims jr idėjoms visuomet 

sės, jei Krupavičius būtų buvęs lik kovotojas kabu- yra vaižgentiškų, asmenį keliančių įr pagerbiančiu 
tėse,‘ būtų gi jis radęs ir laiko ir progos išskovdti irj demanč^kij.
dvariuką, ir banko sąskaitą, ir ambasadorystę, kuri
jam po perversmo buvo sŪIyta. Tik Krupavičius rie-1 * 
buvo tokio lipo kovotojas. Į valdžios viršūnes atėjo ** 
kaimiečio sermėga apsirėdęs, 
išėjo. ;

’ Antra, Krupavičius buvo kovotojas už tiesą ir tie-

visų pirmiausiai Mykolas Krupavičius kovoja 1 rinkimus jie lengvai galėjo sudaryti vyriausybe 
ias didžiąsias dieviškąsias ir žmogiškąsias | nf patys. Tik Krupavičiaus vadovaujanti, jie t 
už Dievo garbę, krikščionybės teises tauto-1 darė. Lietuviškosios vienybės reikalas buvo svarbes- 

ie. denuikratvbe. tautos ir valstvbės lais_l nt- <■* nart>i«c v;.n* ;.,i. kr.n. i...

kas jo vertybių samprotis leidžia jam iš vienos pusės 
kovoti už principinus dalykus, tyriausią kovą ilgiau
sius metus, faktiškai visą ilgą amžių, iš kitos — eiti 

demokratams į kompromisus tuomet, kai kili tokfofe galimybės net 
nematydavo. Kietam ir kartais kampuotam Krupavi- 

nedidelei grupei jaunųjų savo idėjos vaikų, kurie tik’ėhrf, rodos, bet koks kompromisas būtų nelengvas 
gimnazisto unifomiike iš Lietuvos čia atvežti pasiža- žingsnis, bet žinant jo kovos sainprotį. nesunku su-

(Bus (jaugiau)
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DR. R. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 

HaJlcal Building). TeL LU 5-6446
P. ūma ligonius pagal susitarimą. _ 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

IftKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telcf, 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Westchester .Community klinikos 
Medicinos direktorius

1P38 S. Hanheim Rd., Westchester, IL.
V ALA. DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kai antrą šeštadieni 8—3 vaL . I 
Te*: 562-2727 arBa 5Ž2-2728

Rez,: GI 8-0873 - 

DP. ty. EISIN-ĖISINAS 
Ą-Uj=RIJA IR MOTERŲ LIGOS

Burlaivis nCutty štar*

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA. 
6’32 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
^liepia, skambinti Ml 34001.

Detroito naujienos
.Rašytojo I. Mero pįėnjijūoto 

3“ romano “Striptizas”
pristatymas

“Striptizas9 < Parj’žrus-Roma- 
j Paryžius premijuoto romano' 
į pristatymas įvyko gruodžio 1 d. 

tat* rm a--.t-.^ w J.-^-Kultūros MĄceptrė; Šouthfieide,
DR. FRANK PLEDAS Mich. Rengėjai LB Apylinkės 

j V-ba. Pristatymą ir aptarimą 
pradėjo Dr. K. Keblys. Jis per-' 

i skaitė nuo knygos aplankus 
■ parašytą trumpą Icchoko Mero 

j biografiją. Kadangi apiė t. MėTo 
i romaną spaudoje jau buvo daug 

I'iLI-EONAS SEIBUTIS 11$ aš.W M 
•- ■ bekartosiu. . Apibud’.ns'.u tik tai.

1 TEU — BE 3-5893 .

PRy A- R. GLeVIECMŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKfŲ L1G0$ ' 

3907-West 103rd 
Valandos pagal susi tartimi*

OPTOMETRIST AS
KALBA LIETUVIŠKAI'^

2*18 W. 71 St. Tel. 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’”.
VaJ agai susitarimu. Uždaryta treč

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. an trad. 1—4 popiet, 
ketvirtį. 5—7 vai. vak. - 

O f iso felef.: 776-2380 
Rezicenci j os telef.: 448-5545

kas Southfilde buvo aptariama.
- Dr. K. Keblys po perkaitymo 

rašytojo . biografijos paprašė
■ knygos autorių, tarti zo'dį. Rą- 
' šytojas L Meras priėjęs prie pe- 
,dastalo pirmais žodžiai prabilo: 
i “Jei* rie ponia Bajarūnienė aš, 
tur būt, čia šiandieną i Sbuth- 

. ____ __ j fieldą nebūčiau atvy^^^-Tdip
B-ndra praktika, sbį;MOTERŲ lįįos, j pat krėijĮjėsi j Dr. lt Keblį: “Kęs 

Ofisas 2652 WE$T 59fh STREET luti, jei aš vienas čia. neatsilai- 
fel. PR IMSaĮ,.M ;j kyšiu tu man padėk”.- - 

OJLŠO VAL.: pirnj< aatMd^įįri^d. - Auiorjusl-. SKras iš savo ISy 
ir penkt. 2-4 ir 6-3 vaL vak. Seštadie- gos f‘Striį)iiŽds” p&Skšitė dvi iŠ- 
niais 2-4 vaL popiet ir; kitu laiku ’ 

pagal susitafžmą.;- ■ i

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2652 WEST 59th STREET 
x x * ;■ < » • E w > - - - ’ *. «. .

- jŽ ' OBTHOPEDAS-PROTSŽISTAS ■ 
gk A Aparatai - Protezai. Med. ban-1 

dažai. Speciali pagalba kojoms.
■»** .(Arch Supports^ brū L •
V ai.: &r—4 ir 6—6. Šeštadieniais 9—1
2850 West 63rd Štį Chicago^ IH. 60629 Į 

f? Respect &-5O84 ,

5 Gėlės visoms prdgraiš
į BEVERLY HILLS GiLiRY&A 

2443 WEST Aord ffftfefeT
I Telfonai: PR 8-0833 ir PRT 8-0834 

Naujoji Barbaros ir Gine Drishię 
krautuvė...

THE/DAISY STOĮČE 
7918 Southwest Hwy Gale Lawn 
. į .. Til. 499-1318

PERKRAUSTYMAI

moving
Leidimai — Pilna a pora ūda

ŽEMA KAINA
R. šERtN^i. .

, Tel. WA 5-ŽM4 t
_____:__ ______- _ _•___ '

Apdraustas perkraustyma: 
H jvairiy atstumŲ.

ANTANAS VILIMAS
Tel..376-1882 arba 37M996

SOPHIE BARČUS
RADIJO IEIMOS VALANDOS

Visos programos Ii W0PA, 

1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirt 
maditaio iki penktadienio 12:30 
— L00 vii popiet SejUdieniaiS 
ir sekmadifertiais nito 8:30 iki 9:30 

Vai. ryto.
Vedėj, Aldana Oauku* 

t*l«f.: HEmldck 44413

7is^ š«. Maplewood wi.' 
CMICaOO, ILL. J0J19 '

įrašote knygas. Trumpai atsakė, 
kad tiktai lietuviškai ir verčias 

jį kitas kalbas. Galima sakyti 
beveik tuo ir baigėsi premijuo-’ 
to romano “Striptizas“ aptari- Į 
nias. Po knygos pristatymo už- 

‘ kambrai ir kavutė, be abejo ir 
! pasikalbėjimai su 
Į Knygos pristatyme 
^apie 70 klausytojų.

Bendros Kūčios

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Pabusk, kursai miegi ir kelkis iš numirusią, tai Kristus apšvies 
tave". — Efez. 5:14.
Kuomet krikščionio akys ir ausys atsidaro ir jis pamato tikrąjį pasau- 

autoriuni. lio stovį, jis turi atsikelti lyg is numirusių ir pradėti veikti, kontroliuoti 
dalyvavo tvarkyti savo kūną, atsitraukti nuo nuodėmių ir nuo viso, kas bloga ir 

* i pasistengti uoliai vykdyti teisingumo ir meilės įstatymus. Pabudęs, atsi- 
į kėlęs ir apsišvietęs žmogus nebenorės paremti nuodėmingus tamsybės dar

bus. Jis stengsis kovoti prieš ir nepasiduoti pasaulio gundymams ir pagei
dimams ir šėtono apgaudinėjimui. Apie didyjį Žmonijos priešą šėtoną, yra 

Gruodžio 24 d. Šv. Antano ’ parašyta, kad jo tikslu ir pasikėsinimu yra suvedžioti visą pasaulį. Kalbėda- 
parapijos kavinės patalpose Švy mas aP^e 11 apaštalas sako: 
tūrio jurų'šauliai ruošia bend
ras Kfič?asl Norintieji Kūėiose 
dalyvauti registruojasi pas se
sių šaulių vadovę Angelę Šukie-į 
nę,.taip pat pas jų gausite ir 
smulkesnes informacijas. * X <

SLA veikla

: “Nenuostabu, nes pats šėtonas persirengia į švie- 
2 Kor. 11:14, 15.sos angelą’

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite ne
mokamai, Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629,
. tV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Susivienij'mu 352 kp. 
niame kuopos 
rinkta nauja kuopos

meti- 
susirinkime iš- 

valdyba: 
pirmininkas Antanas Norus, vi-
cepinn. Petras Januška^ finansų 
sekretorė Elzbieta Jodinskienė, 
iždininkas Petras Kliudžius, se
kretorė Birutė' Januškienė, iž
do globėjas Bronius Burba ir 
korespondentas Antanas Gri
nius. Sekantis susirinkimas 
|vyks sausio mėn. 8 d.T2:T5 vai. 
Lie t u vi ų nam uose.

A. Bukauskas

Mažeika & Evans
■ ~

Laidotuvių Direktoriai
rklausė apie giesmes. Autoriui 
į labai truntpai atsakė, girdi šj.
į kūrinį bandęs išleisti šimtu pro 

raukRs SkaUS "epenlja,. bet JiWems kūrinį
laba, aiškia paftrasbr betuvtska iileM Hn
tarsena, be joklp spMko .keen centinį kur niekam „ieka.

‘ , .’z;- . . da nepavyksta. Po šio paaiški-
I. Meras atrodė ka.p papras- rįin(esįiu aklausimu ne. 

tas Lietuvos valstietis ūkiam- JjUVq- '
kas. Nedidelio ūgio, žilsielėjęs,! ^'SanmSieriė neklausė, bet tik

jdomesnias vietas perskaičiusi, 
Ll Rtigenienė perskaičiusi vie
ną kartą, bet nieko nesupratusi 
ir paprašė paaiškinti Dr. K.

Vieni Striptizas romaną :u- Į Keblio, jis pasiūlė L. Rugenienei 
prato vienaip, k:Ii-kitaip, žvel- perskaityti du kartus: Kažkas 
giant iš tikinčiųjų taško, atrodo, paklausė: ■ Kuriomis kalbomis Į sos regisferj 1879 metais, 
kad iš tikėjimo pasišaipo. ,

. 7 ’ 4'•-T • * ■* " ” .Ar L.

P. Straviųskąs taip apibūdi-r 
na: “Striptizo”^ kas lietu\"iškai 
reiškia ištvirkusios mergos gun
dymas nusirengiant prieš vjtus 
savo drabužius viena-^po kito 
iki visiško , nuogumo. Norėčiau t j 
pastebėti,v.kad paskutinį I. Me- • 
ro romaną “Striptizas” “Va; Į 
gos” leidyklą nespausdino, kur p 
daugel jo romanų spausdinda- Į 
vo, tada sutiko išleisti leidyklai 
“AMtis” Sdųtiiiiėld Micįi., spali 
dė Lietuvių Eiį|'*ldppedijos spali Į 
s'fūvef^pšfdfi^ v- :į

Pakįausimti&sp ,-ihž. Dūričal

apvalaus yeido, pakirptais ūsais, 
pilkų nertiniu be švarko. Bai
gęs skaityti pasisiūlino atsaky
ti į klausinius. "į

Vieni Striptizas romaną

silėBAišAt RfekL&Nfei'

' ■■ ''/■- minis.- .-
■ jos. suįių 0r.,yytaut4 Įteklį žmoną. Vilmą, 

anūkę Dalią Aleknienę ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame.

Varpimiiktj Filištėrių Dfaiigija 
ir “Varpo” žurnalas

buvo.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tek 737-8600
TeL737-8601

© Dantis gręžti ir juos taisy- - 
ti pradėjo Paryžiaus dantų gy
dytojas Pierre Fauchard ir tų 
gydymo metodą aprašė savo 
knygoje 1728 metais.

® James J. Ritty išrado ka-

HENRIKAS MORKŪNAS '
Gyv. 7132 So. Francisco Ave.

.Mirė 1977/iS. gruodžio 12 d., 7:00 vai. ryto, sulaukęs 66 metu amz. 
Gimęs Latvijoj.

Amerikoje tisgyveno 27 metus.
. Paliko nuliūdę: žmona Marija, pagal tėvus Bielskus, motina Bronė, 

broiįą dr. Bernardas, jo žmona Juzefą ir jū valkai — Bernardas Jr., 
'su šeimą, Frank-su šeima,- Edvardas, Antanas ir Juozas, švogerkos — 
Albina, Brazauskienė ir Joanna Jovaišiehė,. švogeriai — inž. Pijus 
Bielskus ir Algirdas Bielskus bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Lietuvoj liko dėdės kun. Vilius Balandis, 2 švogerkos — Adelė Rėk- 
laitienė ir Zuzana Rutkauskienė.

Vietoj gėlių; aukoti Lietuvių Dukterų Draugijai.
Antradienį,4:00 .vai. p. p. kūnas būs pašarvotas Petkaus — Mar

quette koplyčioje, 2533 W. 71št St.
Ketvirtadienį, gruodžio 15 dieną 0:00 vaL ryto bus lydimas iš kop^ 

lyčios i Šv. P. Marijos gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų bus 
laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
L... v Viši a. a. . Henriko Morkūno giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nulūdę lieka:
žmona, motina, brolis, giminės. 1

Ląidbturių direktorius Donald A. Pėtkus. Tel. 476-2345.

EUDEIK
GAIDAS - DAIM1D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
- T«L: i Arši 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERN1ŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

fį: nVAS IR SUNOS
MARUI ETTE FUNERAL HOME 

2533 5V. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-8

1411) So. 50th Avė., Cicero
Tile!.: TOwohall 3-2108-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSlt TUTOMOBIL1AMS PASTATYTI

Chicago
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

-ANTANAS M. PHILLIPS
TOM AŠ IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

■ J BUTKUS - VASArnS
1445 So. 50th A v eL. Cicero, flL Phone: OLympic 2-1003

Anything less than * 20- pound tufkey 'x'cnild be insult to
• mother's bbUtiay feast. With two favorite couples coming 
for dinner this weekend, be grateful for her gift package of left-

< ever turkey. Stove Top chicken flavbt stxrSng mix forms a ring 
! fiaold and creamy turkey a 1> king surrounds it. Birds Eft 5- 
i minute sweet <reen peas and a bdtfie of chilled wine art in ym 
. need for a post-boUday party. ;, L ' . i -
t 7 ■ TUkKET A La KING WITH STUFFING HING
K 1 psekake (6 dx,) chicken 3 e«ps <

Uaror staffing mix
<įnpg wafer

u * (10 gi. edeh)
VL S-mlntrte—-ceok frosen 
f * Fweei green pear

f TTrp&m stuffing mix as directed on packkH, txjdhf 14 mpt 
%ater. Gently press into a greased 4-cip.dng moid; keep warm. 
Meanwhile, prepare peas as directed on package; keep warm.

• Combine turkey, soup, pimlento. wine, and U cup of the peas tn
. * aaucepafl Oook and hhtfl nHxtura Jnst eonm to a bo€ 
.Unmold stuffing onto serving jįate; spoon turkey inlxiurt around 
haw ind Into center ring, Barr* with mmalnhw pMC VaJtM 
f < »-•

7UFFING KINO . , l 
diced eeoked turte? ‘

1 can (10 H ax4 condensed, 
cream of mushroom twp

2 tab!opomis pžmleni©
2 tiblfTpoorj jLberrX ▼irM

In today’s “do-it-yourselF’ world, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, is turning increasingly to 
“turnings*’—or architectural spindles as they're known in the 
trade—to provide innovative and imaginative touches in the 
home.

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

Architects, interior designers 
and “do-it-yourselfers” find 
the spindles a versatile, stylish 
and Inexpensive way to add 
character to a home or office, 
indoors or out. *

Spindles are being used as 
candle holders or lamp bases, 
as room dividers, screens and 
valances, or as legs for coffee 
Kahles, nefefeti fqp bnotegsea

PETRAS BIELIŪNAS
13dš Sd. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

Sawn in half, they are being ( 
mounted on walls and doors 
as decorative elements, used 
as plant holders or as grille 
elements.

K. A. Nord Co„ Everett, 
Wash., the world’s largest 
manufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator items in nine different 
styles, three different thick
nesses and in heights from 7U 
inches to eight feet.

The spindles are made of 
selected western woods, turned 
on hopper-fed lathes, sanded 
to a smooth finish then shrink 
wrapped in clear, protective 
plastic. A brochure on spindle 
characteristics and ideas for

.. . GEORGE F. RUDMINAS
33151 So. UTUANtCA AVĖ. TeL: YArd» 7-1138-1129

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
4. . .(LACKAWICZ)
2424 West 69th su-eet habite 71213
2314 WEST 23rd PL/.CĘ . Vilnia 7-6671
UM SUUTHvVesT HIGHWAY. Palos Ūiila, kt 974-441B

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArd« 7-ltlI

f - NAUJIENOJ CHICAGO 1. ILI------ Tuesday, December 13, 1977



~r~ Antanas Vaičekauskas iš 
- East Si. Louis, UI., tarp kita taip 
-rašo: “Prie prenumeratos rasi
te $5 Mašinų fondui. Aš labai 
džiaugiuosi, kad dienraštis turi 
tokiomis geromis mintimis ir 
sveikais protais bendradarbius. 
Man linksma, kad veik kasdien 
vis atsiranda naujų skaitytojų. 
Sveikinu visus ir visiems linkiu 
Ih įlsmų Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų”.

— Ponia Berta Hoyer iš 
Brighton Parko gavo prasmin
gą kalėdinę dovaną — metinę 
Naujienų prenumeratą nuo sa
vo dukters Rūtos ir žento Ri
čardo Timpfų. Dėkodami, kar
tu su jais sveikiname ponią Ber
tą artėjančių švenčių proga.

— Vytautas Oželis, Molartic, 
Que., Canada, iš anksto be ra
ginimo pratęsė prenumeratą, o 
savo šventinius sveikinimus ir 
gerus linkėjimus atlydėjo $10 
auka. Dėkui.

— AnĮanas Kruklys, Hot 
Springs, Ark., kiekvienais me
tais paremia . Naujienų leidimą. 
Dėkui už dešimkę, ankstybą 
prenumeratos pratęsimą ir už 
gerus linkėjimus.

— Ponia M. Tvęrionas Tiš
kevičienė iš Marquette Parko, 
visuomet jautri lietuviškiems

5Į reikalams, atsiuntė kalėdinę kor 
Htelę su tokiu specialiu įrašu:

“Sveikinu su artėjančiomis šyen 
-tėnriS"vjsą*‘N?rtljrerių Štabą Ir vp 
sus. beudrądąrbiįUi. Dukiu vi
siems geros sveikatos ir stipry
bės nenuilstamai žengti lietuviš
kumo keliais. Linkiu Naujie
noms ilgiausių metų. Ta proga' 
pridedu $10 auką jų paramai”. 
Dėkui už laišką, gerus linkėji
mus ir už paramą.

—Dėkui V. A. Trumpjonam iš 
Oak Lawn, Ill., už atsiųstą pen
kinę prenumeratos pratęsimo 
proga.

— P. Plukas iš Hot Springs, 
Ark., be raginimo atsiuntė pre
numeratą ir ta proga parėmė 
Naujienų leidimą $8 auka Ma
šinų fondui ir S2 už kalendorių. 
Po $2 už kaleųdorių atsiuntė An-, 
tanas Maskaliūnas ir Zigmas 
Duseika iš Brigrton Parko, Kurt 
Vėlius iš Lisle, Ill., ir Paulius 
Geštautas iš Springfield, Ill. Dė
kui visiems.

—- šv. Kazimiero lituanistinė 
mokykla Klevelande ruošia Ka
lėdų eglutę, kurios programa 
bus įdomi visiems atsilankiu
siems. Amanda Muliolienė, pa
dedama kitų mokytojų, režisuo
ja Vandos Vaitkevičienės vaiz
delį “Gyvieji žaisliukai”. Kank
lių ir vamzdelių orketrą lavina 
muz. Ona ir kompoz. Alfonsas 
Mikulskiai. Bus ir Kalėdų se- 
neDs. Tėvų komitetas ir moky
tojai kviečia visus atvykti į Eg
lutės pobūvį gruodžio 18 d. 11:3Q 
vai. DMNP parapijos salėje.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL. VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

MŪRINIS BUNGALOW — 3 mie TIK SAVŲJŲ TARPE1
gami. 30’ sklypas, naujas šildymas,) 4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau- 
tuoj galima užimti, prie 65-tos ir • $ gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
Artesian, nebrangus. $28,809.

ŠIMAITIS REALTY

Ganykloje (Grafika)

— Melrose Parko liji. mo- Montreal, PQ; Paroda prasidės:, ba), organizaciniu vadovavi ( 
kyklos kalėdinė eglutė su įvai
ria programa bus gruodžio 17 d.
11 vai. ryto Šv. širdies parapi
jos salėje. Kviečiami visi apy
linkės lietuviai.

— Marquette Parko lit. mo
kyklos Tėvu komitetas kviečia 
atsilankyti į ruošiamą kalėdinę 
eglutę gruodžio 17 d. 7 vai. vak. 
parapijos salėj. Programoj mo-

sekančių metų sausio 12 ir bus 
ištisą mėnesį iki vasario 12 d.; 
Jos metu iški|paingai bus įteik
tas minimas dekoratyvinis lie
tuvių tautodailės motyvais kili
mas. ' - JP

— Lietuvos Prekybos Rūmų 
susirinkimas įvyks trečiadienį, ar vienetus raštu pasiūlo jau

SLA • jau 30 maty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus* 
tiems nariams.

• didžiausia lie duoda gyvy- 
,_____  _______ yra pigi nes SUSlvlts-

NLJIMAS nelaiko pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės
■ pagalbos pagrindu, -. ; “: ./ ;

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą 
tad jo apdraudė tikra Ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00
^ ^000,00. - A-i

— jaunimui duodą gerą Taupomąją Apdraudą • Endowment In*

ducdJUVAIKAMSir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę 
^ž.Jt^feO-OOapdraudog tik $3.00 mokesčio metams

APBRAUDA naudinga visokio amBan* asme- 
nita^/^omėndmjjanra^netii^ikp KLUBŲ ir cfraugilp na. 
irgggaį^audos mokestis $2.00

s i kuopų 
G darbus.

ANCE OF AMERICA
NEW YORK, N. Y. 10001

VAJUS
NAUJIENOMS šiemet raėjo 63 metai. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo

Msmaz Kawjieai platinime raju*.
i Ustirrw ir pavargta Betaria laifra 
sandėriui r skupsntalr ar IgaKo

-Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

mu, ar jaunimo vienetui (sam 
būriui, tautinių šokių grupei 
jaunimo chorui, sporto būre 
liui), geriausiai reprezentavu 
šiam lietuvius ir Lietuvą vie 
nerių metų bėgyje;

2. Premijai gauti asmenis

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

RAUKIMAS — 5 kambariu 18 me
tu mūras ir garažas. Įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas ir šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
u| mH, gražioje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900.

IQrBUTU tvarkingas mūro namas. 
Apie $22,000 metiniu pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į viena arba dviejų 
butu namą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas.

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitų priedų, greit galima užim
ti, vertas $60,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke. v

DIDELIS mūro bungalow ant pla
taus sklypo, gazu šildomas. Geroj vie
toj,

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
.BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

auominiiikua

4243 W. 63rd 5t., Chlcagu 
Tek 767-0600.

gruodžio 14 dl, 7:30 vai. vak. _
Dariaus Girėno salėj. Kalėdinėj jaunimo grupės, vyresniųjų or

• v   T • _x __ IT i *" »
> ar paskiri asmenys 

—- —-------- -- -------- —- j iki kiekvienerių metų gruo-
novės Kalėdų Papročiai Lietu- džio 31 d. (pašto antspaudas),

3. Premijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui

nimo organizacijų vadovybės

kiniu vaidinimėliai, šokiai, dai- Programą išpildys Lietuvos Vy-. ganizacijos 
_ čių Jaunimas su vaidinimu Se- iki kiekvnuos, Kalėdų senelis ir bendros 
vaišės.

* f -

— Dana Arlauskienė išrinkta John G. Evans ir Sūnūs.
Lietuvos Dukterų Draugijos De- -----------------;------------------- —
troito skyriaus pirmininke, Emi!
Dja Kutkienė — vicepirm., Bro- [namų savininkų draugijos na- 
nė Nakienė ■

voj”, o vaišių šeimininkai bus

4^ Marquette Parko Lietuvių ivertinti sudaroma Jury komisi- 
- - - . .. kurion po vieną atstovą ski

-— sekr., Angelė Za- rių rinkiminis susirinkimas bus Ųa Pasaulio Lietuvių Bend 
blockienė — fin. sekr., Janina 
Mitkienė — valdybos narė, Ire
na Alantienė, Jūratė Pečiūrie
nė ir Laima Žemaitienė —re
vizijos komisijom

— Vida Kačinskaitė iš Brid- 
geporto apylinkės yra St. Bar
bara aukšt. mokyklos garbės 
mokinki sąrašuose. Tos apy
linkės Petras Cibulskis . yra 
De LaSalle mokyklos garbės 
mokinys.

gruddžio 16 d-penktadienį, 7:30 rusmenės jaunimo reikalams 
vai. vak. parapijos salėje, 6820 vadovas, Pasaulio Lietuvių Jau
So. Washtenaw Ave. Bus ren
kama 1978 metų valdyba. Bei-- 
kia turėti nario knygelę’. Na
rius prašome gausiai dalyvauti.

Stasys Patlaba (Pr.)

Marquette Parke. $25,750.

— KLB Monrealio apylinkės 
valdyba nutarė tinkamai : atžy
mėti tris sukaktis: 60 m. nuo 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo, 75 m. nuo- Kanados 
lietuvių Įsikūrimo Montreąlyj e 
ir 25 m. Kanados LB įsteigimo. 
Nutarta padovanoti miestui me
nišką dekoratyvinį, kilimą. Jį 
audžia, Genė Montvilienė pagal- 
dail. A. Tamošaičio projektą; 
Montrealio miesto administra
cija, sąryšyje su šiuo projektu, 
pasiūlė surengti lietuvių tauto
dailės parodą Meno centre prie 
.Mt Royal, šiuo reikalu Kultūros 
komisija, kurion įeina J. Berno
tienė, J. Dalmontas, I. Kličienė, 
O. Norkeliūnienė ir J. Šiaučiulis. 
Kviečiama nedelsiant ekspona
tus ir bet kokią paramą nukreip 
ti J. šiaučiuliui, 1500 DeSeve,

♦ Gen. T. Daukanto jūrų šau
lių kuopos tradiciniai rengiama 
Kūčių vakarienė kuopos na
riams, šeiiiioins 'ir svečiams 
įvyks š. m. gruodžio mėn. 17 
d., šeštadienį, 7 vai. vak. Vyčių 
salėje. Norintieji Kūčiose da
lyvauti, prašomi skambinti V. 
Žinkui, ..tel, '776-7579.' ’ (Pr.)Premija jaunimui

, Dr. : Leono ir Irenos Kriau 
čeliūnų šeima savo' mirusian 
Sūnui ir broliui prisiminti ste' 
gia kasmetinę

EUGENIJAUS .
KRIAUČELIŪNO PREMIJĄ

Premijai skirti sąlygos yrį 
tokios:

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1000 dolerių premija skiria 
ma lietuviui jaunuoliui, ge 
riausiai pasireiškusiam raštais 
(lietuvių, anglų ar kita kai

dju ir remit risų netarta bendroortas dsrimi bei tikdm. 4

NAUJIENOS ttrtovtuja tyliąją Betarti? dangems fials msfTnetfrrwy reto
rikos ir politinių fLirtają laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
•r reikalingos, net būtinoc Ne veltai, gerose draugijose girti Naujto 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jai prenumeruoti.

Todtt Naujlanq vadovybė Ir Vajaus komisija Jubfllejinftj meta proga 
dobdama platinimo v<jų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietirrtžkoa 
spaudos pirmūnu pavyzdklals užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
jraniinr tolimMmems darbams ne tik lalkražio, bet ir virai Uetrijoe, 
taip pat pavergtos Uetuvua ir jot žmonių gerovei, riekiant risnotitx? Ue- 
tavlžku reikalu kenemss.

KUNUOJA: Chlcagale Ir Kanadele nwtatna — $30M, >oaal metu — 11 ME, 
trims mėn. — $t50, vienam mėn. S3.0B. Kitose JAV vietose mėtoms 
— X2A0O, pusei mėty — >14.00, vienam mėn. tžJC. Užsienlue- 

. •» — W-00 metams. Suslpstžlnlmvf riunžlama savrito esmekamaL

Prašėm* naudoti žemiau eaanfią atkarpą. •

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 80608

J Siundą----------------doL N <<j leną prentmentti, FublBeJlnk)
vajaus proga paremdama* lietuvišką spaudą.

f~"| Vajaus proga prašau siųsti N*’ijienas dvi savaitei snstpafi-

PAVARO® IR VARDAS

MARU A N0REIKIENŠ
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis Msirinkimas. pores rūšies (vairiu prvHp.
MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLlŲ.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVJCR 

ŽMT W. 69th St, Chicapo, IIL 80624. _ TeL WA 5-27ŽZ 
XU3 Sc. Helctod *t„ Chicape, IIL 4O4OI. — TeL ŽM4329

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
SeH. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 

Veda K. BRAZDDONYTt • -
2646 W. 71 st Street, Chicago, lllinoM 60629 

Telef. - 778-5374

nimo sąjungos valdyba ir šiau
rės Amerikos Lietuvių Jau
nimo sąjunga, o du atstovus 
paskiria Kriaučeliūnų šeima

4. Jury komisija, aptarusi as
mens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų dau
guma iki sekančių metų vasario 
15 d. ir susitaria su Kriaučėliū- 
nų šeima dėl premijos įteikimo 
laiko ir pobūdžio.

5. Premijai asmenys ar vie
netai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo mo
tyvus, ir siunčiami:

Eugenijaus Kriaučeliūno pre
mijos komisijai.' 12500 Pawnee 
Rd., Palos Park, DI. 60464.

Didžiausios kailių 
pasirinkimas
tHetari taLilinlajtą 7*4 j|jj£ 

Chlcagoje 
iMSkNORMANA 
^aSSkgURŠTEINA 

263-5826 
(įstaigos) ir 

SSSK/J^ 677-848$

REAL ESTATE 
2625 West 71st Street 

TeL 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS
Nam? Statyba Ir Remontas

‘ ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

LIETUVIŲ ISTORIJOS 
DRAUGIJOS PREMIJA

Draugija skiria premiją 1000 
dot. už parašytą mokslnę Lie
tuvos, istorijos monografiją.

V ■ ’ * f

Premijai' gauti taisyklės: i
. 1. Manografija turi būti pa
grįsta šaltiniais ir moksline is
torine literatūra,

2. Tema pasirinktina iš bet 
kurių Lietuvos istorijos laiko
tarpių,

3. Monografija turi būti pa
rašyta lietuvių kalba,

4. Monografijos apimtis — 
150—200 psl. (dvigubų tarpu

i rankraščo, kanceliarinio for
mato lapuose).

5. Monografija pasirašoma 
slapyvardžiu. Prie jos pride 
mas uždaras vokas su jo išvir
šinėje pusėje užrašytu auto
riaus slapyvardžiu. Į voko vi
dų įdedamas lapelis su auto
riaus tikru vardu ir pavarde, 
veikalo, antrašte ir adresu (pa 
geidaujamas ir telefono nu 
mers).

6. Monografijai parašyti ter 
I minas — 1978 m. gegužės 1 d.,

7. Rankraštį siųsti šiuo ad
resu: Lietuvių Istorijos Drau 
gija, 6547 So. Washtenaw Av., 
Chicago, Ill. 60629.

Premijos mecenatas — kun. 
: dr. Juozas Prunskis.

A. Rugyti

TERR 0S
DOVANŲ PREKYBA 

iki pat Kalėdų atdara kasdien 
nuo 10 iki 8 vaL vak., šeštadieniais 

■ . — nuo 10' iki 15 vai. vak., 
sekmadieniais—nuo 11 iki 4 va.l. v.

TERROS ADRESAS: 
3237 West 63 St., Chicago, III. 60629, 

tel. 434-4660.

AR JAU PASIKARSTĖ
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jurds gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROM

62-10 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJĄ!
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

TeletuREpubHc 7-1941

: M. ŠIMKUI 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7455 
Taip pat daromi vertimai, f įminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

Su legališkomis formomis 
Knyga su formomis gauna

ma Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina 83.. Su legališko
mis formomis —• 83^0.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S.| 
Halsted St, Chicago m. 60608. 
kas non įvesti madą, kad ben> 
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie- 
dems ...

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

p. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 

Chicago, III. 60632. TeL Y A 7-598C

BEST THINGS IN UFE
l^il Frank Zipollj
<208% W.TStti St.

GA 4-8654

blate Farm Lite Insurance Company

• Vaisvandenių fontano įren
gimai pasirodė 1832 metais. 
Juos išrado ir tais pat metais 
užpatentavo ■ John. Matthews.

■fc Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl 
sos ir teisybės Naujienos nie- 
suomet nebijojo ir nebijo kon< . 
frontacijos, nors dabar daug!

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negaH toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo Ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra' 
būtinos kiekvienam lietuviui. I 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity-| 
tojna. ' 1‘ : •

L ■— .1 ■ !■ i I I

RANGE 
HREIS 
WILDFIRE

I — C9JCĄM A Tuesday December 13r 1Į77.




