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metais dolerio 
beveik 50%, tu- 
į Ameriką kas

Sovietu valdžia laužo Helsinkio aktus, draudžia 
laikraštininkams siusti žinias

12KARTERIS 11
Susirūpino Amerikos 

imigracijos įstaiga
Vašingtonas. — šiais metais 

numatoma, kad JA Valstybes 
užplūs svetimšaliai turistai 
kurie, pasak imigracijos įstai
gų, gali dingti amerikiečių ma
sėje, pasilikdami Amerikoje nuo 
latniam gyvenimui. Esą, jie ga 
Ii sudaryti didesnį nelegaliai įva 
žiavusių skaičių, kaip tie, kurie 
neteisėtai tamsią naktį atbėga 
iš Meksikos bei kitų Pietų Ame 
rikos valstybių.

iPaskutiniais 
vertei nukritus 
ristų antplūdis
metai didėja: Jiems dabar atro
do, kad Amerikoje prekės ir pra 
gyvenimas yra žymiai pigesnis 
kaip jų tėviškėse.

Lietuviškasis Holocaust
Vilmus-Kaunas. — Lietuvos 

sukilėliams 1941 metais išvai
kius bolševikinį režimą ir pas
kelbus nepriklausomos demokra 
tiškos Lietuvos atstatymą, lie
tuvių spauda pradėjo kelti į vie 
sumą subolševikintos Sovietų 
imperijos enkavedistų ir jų pa
taikūnų žiaurius'Sadistinius dar 
bus, kurie buvo vykdomi rusams 
okupavus savistoviai besitvar
kančią ir nepriklausoma Lietu
vą. Laikraštis “Laisvė” savo lie 
pos mėnesio 19-tos dienos laido
je tada rašė: “Lankeliškiuose, 
pirmomis bolševikinės okupaci
jos dienomis,suėmė parapijos 
kleboną Balsį, vikarą kuif. Petri 
ką ir mokytoją Dabrilą iš Vilka
viškio. Maskviškiai enkavedis
tai, padedant vietos sužverėju- 
siems komunistams, nusivarė 
suimtuosius į mišką ir brutaliai 
žiauriauiu būdu juo iškankinę 
nušovė.

Klebonas Balsys rastas iškry- 
žiuotas tarp medžių, kurio nuga 
roję buvo išpjauta kūno juosta. 
Tuo pat laiku Zarasuose buvo 
išpjautas kryžius kunigo Baltri- 
mo krūtinėje, o į jo galvą ir akis 
buvo plakatuku suvarytos vinys

Laikraštis “Laisvė” tokį ko
munistų žiaurų elgesį, aprašy
damas ir patvirtindamas pavyz 
džiais, aprašymo skiltį pavadi
no: “Tai komunizmas praktiko
je”

Palaidoti kalėjimo 
prižiūrėtojai

Pontiac, Ill. — Užėjus vasaros 
karščiams, Pontiaco kalėjimo ka 
liniai pašėlo ir nužudė tris kalė
jimo prižiūrėtojus bei sargus, 
kurių kūnai iškilmingai buvo pa 
laidoti atskirai, dalyvaujant jų 
šeimos artimiesiems, kalėjimo 
pareigūnams ir kitiems.

KALENDORĖLIS
Natalija, Rudol-
Geržada, Dargi*,

Liepos 27: 
fas, Živile, 
Zintautas.

— 5:58, leidžiasiSaulė teka 
-^8:15.

Karštas, tvankus, gali lyti.

l 7-

'Š ’^1

-

i
l

DARIUS-GIRENAS. POST 271 AMERICAN LEGION. CHICAGO, ILL 
• ■ .................. ■■./.. -------- . .

Amerikos Legiono Dariaus Girėno posto pirmieji komandieriai ir pareigūnai. Ne visi paveiksle esantieji legio- 
nierai atpažnti, bet prie vėliavos su šautuvais sargybas einantieji legionieriai yra šie: Adomas Naujokas (miręs). 
Jonas Ram nas m., Frank Krasauskis, sudaręs šį sąrašą ir davęs nuotrauką. Jonas Barškietis, m.. Jonas Mickeliūnts 
(Mickus). Pirmasis šio posto komandierius Jonas Yuška m., Jules Balčiūnas, m., prie vėliavos Peter Zapkus, m., 
Joseph Marcinkevich, m., Louis Prąncik, m. Antros eilės viduryje stovi antrasis posto komandierius Barnev R. Piet
kiewicz, buvęs posto reikalų tvarkytojas John Chais (čaikauskas), m., ir kiti posto nariai,,.kurių negalima atpažnti. 
nes dauguma jau yra išmirę.

Dabar Dariaus Girėno postą komanduoja Juozas Mar-tikonis.SENATAS ATŠAUKĖ DRAUDIMĄPARDUOTI TURKIJAI GINKLUS LIETUVIU KONG. 1979 m. CLEVELANDE
Vašingtonas. — Prez. Carte- 

ris, kurio ^vidaus ir užsienio po
litika yra labai kongreso kriti
kuojama, liepos 25 d. išėjo lai
mėtoju, kai JA Valstybių sena
tas nutarė atšaukti trejus me
tus trukusį ginklų draudimą, ku 
riuo buvo uždrausta Turkijai 
parduoti ginklus,

Visdėlto senatas nepanaikino 
įstatymo, draudžiančio parduo
ti Turkijai ginklus. Senatas 57 
balsais prieš 42 įnešė sąlygą, su
tinkant prezidentui, surištą su 
turkų-graiku ginču dėlei Kipro 
salos, žodžiu, ginklai turkams 
bus parduodami, jei Kipro sa
los ginčo reikalas bus sprendžia
mas taikiu būdu teigiama link
me.

Prezidentas sutiko suteikti 
Graikijai papildomai ginklus per 
kant 35 mil. dol. kreditą, suly
ginant tai su ateinančiais me
tais ginklams pirkti Turkijai tei 
kiama 175 mil. dol. paskola bei 
kreditu.

Šiuo senato nuosprendžiu liko 
labai patenkintas prezidentas ir 
NATO karinės organizacijos va 
dovybė.

minoj aus abu senatoriai — 
demokratas A. E. Stevensonas 
ir republikonas C. H. Percy — 
balsavo prieš įstatymo pakeiti
mą, nesutikdami, kad draudimas 
turkams ginklus parduoti būtų 
panaikintas. Mat, jiems svarbu 
graikų tautybės piliečių balsai, 
kurių Čikagoje ir visoje Illino- 
jaus valstijoje yra nemaža. Ili
nojaus graikai griežtai reikalau 
ja, kad draudimas paliktų galio 
je iki turkai su visa savo ka
riuomene neišsikraustys iš Kip 
ro salos.

Turkijos kariai į Kipro salą 
išsikėlė 1974 m., kai graikai 
noro ją prijungi prie Graiki-

p Congress Gr.
Wa.h Divi°i0n 
W^h;ngton/ D. c. 2054C
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jos. Tuomet 1975 m. Amerikos 
kongresas ir uždraudė parduoti 
Turkijai ginklus, ypač, kad jie 
į Kipro salą keldamiesi panaudo 
jo iš JA Valstybių gautus gink
lus. tuo nusikalsdami susitari
mui, kuris draudžia Amerikos 
ginklus pavartoti puolimui.

Lenkija pirks žemės 
alyva Meksikoje

Ciudad de Mexico. — Lenki
jos ambasadorius Juozas Klasa 
Meksikoje užtikrinęs dienraščio 
“El Sol de Mexico” redakciją, 
kad Lenkija artimje ateityje pir 
ksianti Meksikoje žemės alyvą 
ir visus kitus gaminius, pagamin 
tus panaudojant žemės alyvą.

Dienraščio “El Sol de Mexico” 
tvirtinimu, Sovietų Sąjunga grei
tu laiku nebegalėsianti aprūpiu}

T. Blinstrubas pasidžiaugė, kad 
pavergtų tautų minėjime Chica 

ti Lenkiją žibalu, benzinu ir tepa J goję įvairūs kalbėtojai jų tarpe 
lais. Esą, Lenkija turi intereso 
organizuoti Meksikoje mišrias 
žvejybos bendroves, kurios ne 
tik gaudytų žuvis, bet mėgstu 
tinklus ir statytų žvejams laivus 
Taiogi Lenkija norinti steigti 
Meksikoje tekstinės mašinoms 
bei įrankiams gaminti įmones. 
Tarp kitų projektų. Lenkija su
interesuota pastatyti Meksikoje 
Įmonę sieros rūgščiai gaminti.

ir gen. Grigorenko, laba gerai 
iškėlė lietuvių reikalus.

Dr. L. Kriaučeliūnas painfor
mavo apie jo ir dr. J. Valaičio 
pasitarimus su Lietuvių Bend
ruomenės vadovais A. Gėčių ir 
A. Gurecku. Tas reikalas bus 
plačiau svarstomas ateinančia
me Altos posėdy.

Kun. J. Prauskis pranešė apie 
plečiamus ryšius su JAV spau-

metaisH3 ir sU organizacijomis.Vašingtonas — šiais 
už maistą, imant visos Ameri
kos maisto kainų vidurkį, tenisą 
vartotojams sumokėti 10% bran 
giau. šiais 1978 metais jautiena 
pabrango 54%, kiauliena — 26% 
ir vištiena — 29%. 1973 ir 1974 
metais maisto kainos buvo pa
šokusios 14.5%.

Žemės ūkio departamento ži
niomis, trijų asmenų ūkininko 
šeima į metus įpirkimams turi 
išleisti mažiausiai 2,583 dolerius 
4 savaitę tiems reikalams jie iš* 
leidžia 49-50 dolerių.

Amerikos Lietuvių Taryba lie
pos 21 d. turėjo posėdį savoj J 
būstinėj Chicago j. Dr. K. Robe j 
lis painformavo, kad ryšium su • 
Holocaust filmu buvo išsiųsta: tarn< 
apie 70 laišku redakcijoms, te--tos ] 
levizijų, radijo stotims. Penkiuo : 
se didmiesčiuose tie laiškai bu-1 pėsi į prezidentą Carterį, pra- 
vo išspausulinti didžiojoj -nau
doj.

Dr. K. Bobelis pranešė apie 
plačias Altos pastangas gelbėti 

i V. Petkų. Pažymėjo, kad į as- 
1 meniška dr. K. Bobelio laiška i 
gautas prez. Carterio palankus 
atsakymas. Pasidžiaugė, kad 
prez. Carteris liepos 20 d. savo 
kalboje parodė susirūpinimą V. 
Petkumi. Asmeniškais kontak
tais su Washingtono žmonėmis 
taip pat daroma pastangų padė
ti V. Petkui.

šaukiamas
Kun. A. Staš^s painformavo, 

kad 1979 m. bus 
Amerikos Lietuvių Kongresas 
Clevelande. Vietinis Altos sky
rius sutiko jį globoti.

Aptarti spalio mėn. įvyksian 
čio Altos suvažiavimo klausi
mai. Posėdžiui vadovavo d r. K. 
Bobelis. Be suminėtų dar daly 
vavo dr. K. Šidlauskas, dr. J. 
Valaitis, inž. Gr. Lazauskas, J. 
Pakalka, J. Talandis, E. Smil
kys, E. Vilimaitė, I. Blinstrubie 
nė.

Dėl Petkaus Altą kreipėsi 
į prezidentą

Okupantams nu teisu s Vikto- 
’ rą Petkų ilgiems kalėjmo me- 
į..... s. Amerikos Lietuvių Tary-
: bos pirm. dr. Kazys Bobelis te- 

ir paskiau laišku krei-

šydamas. kad vedant pasitari
mus dėl ščaranskio ir Ginzbur
go išlai \inimo, būtų kartu jun 
g amas ir V. Petkaus išlaisvini
mas.

Prašant šuo reikalu paramos, 
dr. K. Bobelk Altos vardu pa
siuntė raštus Valstybės sekreto 
riui Vance ir eilei senatorių bei 
kongresmanų.

Gelbsti Portugalija
Lisabona. — Prancūzijos pre

zidentas Valery Giscard d’Esai- 
ng. besilankydamas Portugalijo 
je. pažadėjo gelbstint Portugal! 
jos krašto ūki, suteikti 450 mili 
jonų frankų kreditą, kuris būtų 
panaudotas peritaint pramonei 
reikalingas mašina, bei steigiant 
įmones. Mašinos bus perkamos 
Prancūzijoje..

Nežiūrint, jogei portugalų la
bai didelis skaičius dirba Pran
cūzijos pramonėj0 bei ūkiuose, 
Portugalija ekonomiškai sun
kiai verčiasi ir jos prekybos ba
lansas su užsieniu suved amas su 
nuostoliais.

Apgavo banką
San Salvador. — Pasak “EL 

Sol de Mexico”, tarptautinė ap
gavikų grupė El Salvador vals
tybėje sugebėjo banke iškeisti \užsienio siunčiamiem- pinigams 
padirbtus čekius 600 milijonu 
dolerių sumoje, čekiai buvo pa
dirbti Nikaraguos banko “Ei 
Rancn de America” vardu.

uždėta 30% mokesčių. nežiūrint, 
kad siunčiama tik kuponais ar 
čekiais, kuriuo- išk eitus Sovietų 
valstybės banke, galima ka>nors 
nusiprkt spccalose krautuvė 

se. Antra, siunčiant dovanas, 
rerkia mokėti iš anksto labai di

— Japonai reikalauja Ameri
kos aliejaus. Jie patys yra pasi- 
ruošę jį jparsivežti ir iš’tivalyti.’^^i^ muitus. Trečia, Siunčiant

VAŠINGTONAS. — Prez. Car 
terio pageidavimu, valstybės de 
parlamentas suvaržo visų JA 
Valstybių administracijos parei 
girnų vizitus bei keliones j Sovie 
tų Sąjungos imperiją. Daroma 
išimtis tik tiems pareigūnams, 
kurie siunčiami į Maskvą gink
lų aorilMijimo derybų reikalais. 
Kiekvieno pareigūno kelionę į 
Sovietų Srjungos imperiją da
bar turės pirma peržiūrėti ir 
apsvarstyti valstybės departa
mentas. Administracijos parei
gūnų kelionių suvaržymas su
rištas su dabar vykstančiais So
vietuose disidentų teismais, iu 
persekiojimais ir su Helsinkio 
aktų laužymais, nesiskaitant su 
žmogaus teisėmis.

Šį liepos mėnesį jau trijų 
Amerikos administracijos parei
gūnų kelionės į Sovietų imperi 
ją yra panaikintos. Pirmiausiai 
buvo neišleista važiuoti į Rusi
ją gamtos apsaugos delegacija, 
paskiau----- prezidento patarė
jas mokslo reikalams, o trans
porto bei susisiekimo sekr. B. 
Adams’o kelionė, numatyta rug 
sėjo mėnesi dar aiškinama.

Prez. Carterio nusistatymas 
suvaržyti pareigūnų keliones i 
Sovietų Sąjungą, remiasi prezi 
dento dideliu rūpesčiu ir svarba, 
kurią jis skiria Maskvos oonų 
persekiojamiems disidentams, 
nesiskaitant su žmogau- teisė
mis. Antra nemažiau svarbi prie 
šašti s, tai Maskvos ponų varžy
mai siunčiant laiškus, siuntinius 
ir pinigines perlaidas bei dova
nas giminėms anapus geležinės 
uždangos. Ypačiai Kremliaus 
pareigūnai labai kobinėjasi prie 
tų asmenų, kurie gauna siunti
nius bei laišku- iš užsienio ir pa
reiškia noro išvažuoti iš sovie
tiško “rojaus”. Pasak valstybės 
sekretoriaus vieno is padėjėjų, 
L. Schneiderio. Sovietų pašto 
suvaržymo tikslas yra nutrauk 
ti pagalbą iš užsienio tiems as
menims, kurie yra padavę pra
šymus leidimui gauti, norint iš
vykti į užsienį, ir kuriems pra
šymai yra atmesti — nepaten
kinti.

Amerikos paštų direktorius 
sako, kad Amerikos paštų direk 
cija į metus gaunanti bent 2.500 
skundų, kuriuose skundžiamasi, 
nurodant dingusiu^ laiškus, siun 
tinius ar grąžintas pinigų per
laidas. Dažnai esti atsitikimų, 
kai siuntėjas registruoto laiško 
gauna tik pakvitavimą, kad laiš
kas įteiktas, bet iš tikro, tai to
kie pakvitavimai yra tik falsi
fikuoti _  laiškas nebuvo įteik
tas.

Maskvos ponų parėdymu, iš
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Vašingtonas. — Valstybės de 
partamentas. kaip rašo “U. S. 
News and World Report”, pra
šo prezidento, kad jis prisilaiky
tų kaltinęs Sovietų Sąjungą dė 
lei nesiskaitymo su žmogaus tei 
sėmis. Mat, valstybės departa
mentas norįs pradėti derybas 
su Kremliaus ponais, kad jie su
tiktų iškaisti nuteigtuosius disi
dentus — A. Ginsburgą ir A. 
Ščaranskį— į dabar J?. Valsty
bių kalėjime laikomus du Sovie 
tų Sąjungos šnipus.

Pasak kitų laikraščių. N ujor 
ke gyvenantis žydų rabinas jau 
daug anksčiau yra pradėjęs de
rybas su Rytų Vokietijos advo 
katu VegeLiu. Maskvos specia
listu vergų prekyboje, norėda
mas advokato Vogel’io pagalba 
bei tarpininkavimu išpirkti iš so 
vietiško “rojaus” nuteistuosius 
disidentus — čaranskį ir Gins
burgą.

Priemonės prieš 
užsienio dumpingą

Niujorkas. — Amerikis admi 
nistracija. apsaugodama JA 
Valsybių olieno įmones ir jose 
dirbančius darbininkus. įsakė, 
kad užsienio bendrovės negali 
Amerikoje oarduoi plieną žemes 
nėmis kanomis, kaip Amerikos 
plieno įmonės kad pardavinėja 
savo gamybos.

Kaikas prisibijo, kad tokios 
administracinės * priemonės ko
vojant su užsienio plieno durnpin 
gu, gali sukelti Amerikos plieną 
gaminančioms bendrovėms ape
titą pakelti savo plieno gami
niams kainas.

Perdaug juokiasi
Vašingtonas. — Pasak “U. S. 

News and World Report žurna
lo. prezidento Carterio padėjė
jai mano., kad prezidentas daž
nai ir oerdaug šypsod. Jie norė
tų, kad prezidentas rodytų rim
tesnį veidą, kai jis kalba aiškin 
damas rimtus klausimus.

Užpuolė traukinį
Salisbury. — Liepos 23 d. 

juod.Ji teroristai Rodezijoje už 
puolė prekinį traukini. Užpuoli 
mo metu buvo nušauti šeši te
roristai ir šeši kiti asmens ku
rie. manoma, buvo teroristų pa 
dėėjai. Iš viso traukinio užpuo
limo metu žuvo 25 žmonės.

. — --------- ----- _■ ____<=-
valgomus produktus, ne tik su
mokama didelis muitas, bet kai- 
kure produktai, būk tai sveika
tos sumetimais, visiška neįlei
džiami. Pavyzdžiui, neįsileidžia 
ma velykinė žydų matza, kuri 
vartojama žydų religinėse ape 
gose. Toks draudimas buvo oas- 
kelbtas trumpai preš žydų Ve
lykas 1977 metais.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

 - JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

PROSTATOS PADIDĖJIMAS 
IR JOS TVARKYMAS

G^r /b’ni (ne dėl vėžio) prostatos padidėjimą ap
turi visi virš kapos metŲ sulaukusieji vyrai.

Dabartinė mediciniška tiesa

Nors visas 1(JOC vyrų virš
60 metų sulaukusiųjų apturi ge-įsia. Todėl n-t kartais tūlo gydy 
rybinį. įvairina dydžio prostatos 
padidėjimą (hyperplasia,) vie- 
nog tą padidėjimą gydytojas tir 
dama?
žarną (rectum)) gali nustatyti

diciniškL vadinama- kyperpla-

prostata per išeinamąją

ne pas visus — tik 75% tokių 
atsitikimų. .Mat, 2a% geryb nių 
prostatos padidėjimų esti tiek 
nedideli, kad jų negalima pra- 
čiuopti tiriant prostatą pirštu 
per išeinamąją žarną. Gydyto
jas, įtardamas pas tokius vyrus 
ankstybą prostatos padidėjimą, 
atlieka priedinius tyrimus: tiria 
šlapimą, daro šlapimo kultūrą 
(augina bakterijas šlapime be- 
s‘randančias ant specialių me
džiagų) ir reikiamai peršviečia, 
(X-Ray) šlapimo takus.- įskai
tant inkstus, iš inkstų į šlapimo 
pūslę einančius latakui (urete
ritis) r šlapimo pūslę. Tas ty
rimas vadinasi intraveninė py- 
elograma. sutrumpintai IVP.

Dėl ko prostata padidėja
Prostata yra vyriškų lyties 

organų dalis. Ji yra kaštano dy~ 
džio dviejų skilčių liauka, esanti 
prie šlapimo pūslės išeinamojo 
kanalo (urethra) — apgaubia 
jį-tas kanalas pereina per pros
tatą.

Prostata padidėja dėl to. kad 
esamų prostatoje celių kiekis 
pagausėja. Toks oagausėjimas fojUį tiriant, s

tojo vadinamas prostaos hyper 
tropija (hypertrophy) yra ne
teisingas. Mat. hyoertrofija yra 
esamų celių padidėjimas, o ne 
jų pagausėjimai 0 prostata pa 
didėja dėl joje esamų celių pa
gausėjimo. Todėl dabar visi va
dinkime padidėjusią prostatą 
prostatos hyperplasia (benign' 
prostatic hyoerplasia. trumpiau 
BPH). Mat. dabar vartojamą iš 
sireškimą “prostatos padidėji 
maf’ reikia tiksliau nusakyti, 
ne> padidėti prostata gali dar ir 
dėl kitų priežasčių: vėžio, krau 
jo joje išsiliejimo, cyst u (pūs- 
Hų). Visi mes švieskimės šios 
dažnos ligos reikaluose. Tada ge 
riau suprasime savo gydytojo 
mums paaiškinimą.

Taipgi, pagyvenusiam vyrui 
orostata gerybniai ima didėti 
dėl augimo naujų celių-panašių 
į liaukines celes (adenomatous 
hyperplasia). Augimas gaunas 
ne pačioje prostatoje (kuri yra 
raumeninė su jungiamojo audi
nio (fibrous) priemaiša, bet 
ape šlapimo kanalą (urethra), 
kurį apsupa prostata, esančių 
liaukų srityje.

Kaip minėta, šitoks gerybinis 
prostatos padidėjimas gaunas 
pas visus kapą metų peržengu
sius vyrus. Tik ji. pirštu gydy- 

susekama 75%. nes

Lietuvio ūkis gražiai klestėjo ir daug prisidėjo prie ekonominio klestėjimo

specialių įtaisų gydytojai mato 
< prostatos padidėjimo ir šlapimo 
Į pūslės nepakankaminro laipsnį. 
I Tokį stebėjimą gali praktikuoti 
i patys vyrai. Jie per eilę metų 
1 sulauks šlapinimos. netvarkos, 
I esti pripratę ir nekreipia didelio 
dėmesio į minėtus šlapinimo ne 
gerumus — jie laukia kol šlapi
mas visai sustoi>-tik tada nea vi
durnaktyj? bėga pas gydytoją. 
Išmokime laiku tvarkytis su 
turima prostatos negerove. Dau 
giau apie tai kitą kartą.

IŠVADA. Mokykimės — švies 
kimės, apie savos prostatos ne
geroves daugiau susipažinkime, 
lada gydytojui ir mums bus 
daug lengviau tvarkyti ir tvar
kytis. PASISKAITYTI. Patient 
Care, Vol. 2, No. 8, April 30, 
1978.

Japonai įteigia 
bendroves P. Amerikoje

Ciudad de Mexico. — Dienraš 
čio ‘El Sol de Mexico’’ praneši
mu, Japonai visoje Pietų Ame-, 
rikoje, ypačiai Meksikoje, steigia 
mišrias bendroves žuvims gau
dyti ir jas konservuoti bei ki
taip apdirbti.

Mišrių tokių bendrovių 53% 
kapitalo sudeda meksikiečiai ir 
likusius 45% japonai. Iš viso ben 
drai sudedama apie 10 tūkstan 
čių milijonų Meksikos pesų. Iš 
ankščiau tokios mišrios žvejy
bos 
tos 
bei

bendrovės jau buvo sudary- 
Meksikos ir Ispanijos žvejų 
piniguočių.

dėjimai yra ganėtinai dideli, kad , Teoretiškai išeitų, kad gery- 
jUos susektum pirštu prostatą (binis prostatos padidėjimas ga 
tirdamas per išeinamąją žarną.

Medicinoje dabar priimta tvir nais. Tas mėginta-deja, nesek- 
tinti, kad prostata gerybiniaimmgai. Dar daugiau žinotina: 
padidėja dėl vyro kraujuje esą- per didelis gausinime vyriškųjų 
mų vyriškų ir moteriškų hor- hormonų vyro kraujuje gali su
menu nesusibalansavimo: vyris kelti prostatoje

sumažta, moteriškieji pa-;esantį ramybės stovyje vėžį iš-
i sparčiam augimui. Nė 

vienam vyrui nereikia griebtis 
tokios rizikos.

mas tvarkyli vyriškais hormo

kieji 
gausėja, čia mes nenustabkime j judinti 
— vyrai turi moteriškuosius hor 
monus. Kiekvienas vyras, šalia 
gausaus vyriškų hormonų kie
kio. turi visada mažą kiekį mo
teriškųjų hormonų savo krau
juje. 0 moteris-turi mažą kiekį 
vyriškųjų hormonų savo krau
juje. Balansuotas kiekis turi bū 
ti tų hormonų kraujuje, kitaip 
vyras moteriškės, o moteris vy
riškų savybių įsigys.

Pagyvenusio vyro kraujuje 
mažta vyriškieji hormonai. Ta-

celią bet kurioj kūno v;etoje me ne minėti prostatos padi- žiaus metu.

vėžį, ar ten

MusLkundimaį turint gerybinį 
prostatos padidėjimą

Kai į šlapimo takus bei į pros 
tatą dar nėra įsimetęs uždegi
mas (infekcija), gerybinis pros 
tatos padidėjimas (BPH) pa si 
reiškia šlapimo pūslės išsitušti
nimo angos užakimu. Tas užaki
mas pasireiškia sekančiais svar
biausiais keturiais negerumais:

da balansas tų hormonų su turi ii. progresyviai vis didėjantis šia 
mais moteriškaisiai keičiasi vy- pinimosi 
ro nenaudai. Tok pasikeitimas I 
prasideda vyrams po 50 jų am

Great 
American 

Dream 
chine.

Amanca in the place that is made 
cut of dreams. And, U.S. Savings 
Bonds have been helping to make 
b&ppy dreams come true for years. 
^Now, Bonds mature in less than 

six years. That means your droams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your part i
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bond-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your Ampriran

maturity < 5 ymti, 10 months (4*7 t>w fir* 
y*ar). Borrin ar* if feat, ■tolen, r
<U«troyWhen r>***>d they can b* ouW 
at yaor hank. Intrrwt is not ruhiact te atete

Take stock iii America.

dažnumas (pradžioje 
ne dažnai pastebimas frequen
cy). 2. Naktinis šlapinimasis (no 
cturia). 3 Užsidelsianti šlapini
mosi pradžia (hesitancy). 4. Su 
menkimas šlapimo tekėjimo sro- 
vės-trajektorijos (decrease in 
the force of the urinary stre
am). Tuos angliškus pavadini
mus visi vyrai mintinai išmoki
te. Lengviau bus kalbėtis su lie 
tuviškai nekalbančiu gydytoju, 
kai į jį kreipsitės prostatos ne
galavimus apturėję. Juk, ne vi
sur visiems oriseis vien su lietu 
viais urlogais turėti reikalas.

Visi keturi virš minėti nusis
kundimai atsiranda prostatos 
oadidėjimo pradžioje. Toliau da 
rosi dar blogiau. Kai šlapimo 
pūslės sienelės raumenys ima 
pervargti dėl nuolatinio įsitem-; 
pimo šlapimą varant per susiau 
rintą angą laukan, pūslė ima ne 
pajėgti išsituštinti (urinary bla 
dder decompensation). Pacien
tas tada ima pats jausti, kad 
šlapimo pūslė neišsituština pil
nai. 0 kai po nusišlapinimo kiek 
galint, vis daugiau yalieka neiš
leisto šlapimo kur oj pūslėj (re 
>idual urine), pacientas pats ži
no, kad pradėjęs šlapints .jis sus 
toja ir vėl pradeda šlapintis iš 
naujo. 0 kai dar daugiau šlapi
mo pūslė nepajėgi žmogus ima 
pakartotinai sušlapinti savas kel 
nes. Tai perpildytos ir neištuš
tintos šlapimo pūslės išliejimą- 
šlapimo (overflow incontinen
ce). Tokio stovio sulaukusysis 
gali vieną negražią dieną liautis 
visai šlapinęsis. Tada visai užsi
daro šlapimo kanalas dėl padidė 
jusios pr ostatos.

Virš aprašytas negeroves tu
rim ty sis gali suprasti savo pros 
tatos padidėjimo stiprumą — 
vis tai laipsniška^ šlapimo pūs
lės atsisakymas atlikti savo dar
bą dėl padidėjusios prostatos 
užakinimo jos kanalo. Panašiai 
gydytojas spendžia apie širdies 
atsisakymą dirbti-kraują pum
puoti, kai širdies nepakankamu
mo reiškiniai vienas po kito at 
siranda (kva-ęg- trūkumas, kojų 
tinimas, kepenų didėjimą^, plau 
čiuose vandens prisirinkimas...)

Dar to ne gana: turįs padidė 
jusią gerybiniai prostatą (BPH)

Adelės Duoblienės sveiko 
maisto receptas

Baltas varškės padažas
Prop: 1/2 puoduko liesos per

trintos verškės. 1 puoduką^ šal 
to vandens, 2 šaukštai kvietinių 
miltų, 1/2 puod. pieno miltelių! 
be riebalų (Nofat Milk Powder) » 

1/4 šaukštelio druskos. Tru
putėlį kai kurių prieskonių: pi’ 
pirų, susmulkintų svogūnų, sau 
su garstyčių miltelių, ar papri-j 
kos. Pasirinkimas su lig reikalo, j

Darbas: Vandenį, miltus, ir 
pieno miltelius gerai ištrinti ar

gali apturėti kruviną šlapimą. 
Pirm visinškai negalint šlapin
tis, gali ir dažnai taip esti-gau- 
nas kruvinas šlapimas (hema
turia). Mat, prostatos padidėji 
mas užspaudžia virš prostatos 
esančias venas-gaunasi ten venų 
išsiplėtimas — jų gausus krauju 
prisipildymas (engorged j veins 
arba varicosities). Tokios venos r----------------- -- ----- ----------
gali trūkti į šlapimo pūslę ar-hsplakti. Pakaitinti apie 4 min 
ba į jos kanalą (urethra), kai1 iki reikiamo tirštumo, pridėti 
pacientas ima stengtis su jėga ir prieskonius. Tinka daržovėms 
šlapintis.

Vyraj pats gali nuprasti 
prostatos padidėjimo dydį
Gydytojas tirdamas su piršti

nėtu pirštu prostatą per išeina- įstačius indelį į karštą vandenį, 
mąją žarną randa padidėjusią! bet nevirinama.
ir paminkštėjusią (boggy) pro-

Tito numato pavoįy taikai
Belgradas. — Jugoslavijos pre 

zidentas Tito, kalbėdamas į £U- 
i važiavusius savistovių valsty- 
1 bių atstovams Belgrade, netie- 
siogei prašė Sovietų Sąjungos ir 
JA Valstybių pagerinti tarpusa 
vio santykius, bet neardyti de- 

I tentės. Jis taipgi priminė spar- 
- čiai didinamą ginklavimosi ir ap 

tarė svetimų valstybių . (nemi
nėdamas Sovietų Sąjungos nei 
Kubos) intervenciją Afrikoje, 
kuri gali suardyti taiką pasau

lyje. '

žuvims, paukštienai ar tamsiai' 
mėsai. Skiedinys padažo mažiau j 
tirštas naudojamas sriuboms, j

Varškė pertrinta per, sietelį 
dedama į padažą ir pakaitinama

Powerful anti-iteh 
drug you can buy 
without an Rx!

Paskanmimui 
u pciiiimASLcju^ią ) pi v- j galima pridėti drebučių be rie-
statą. Nerandant tarp prosta-j oalų nuo keptų mėsų viščiuko

!tos skilčių esančio griovelio ; 
(groove) bei viršutinėm įkarpos 
(notch) — sprendžiam. kad 
prostata yra gerokai padidėjusi.

Neužmirština. kad toks ge- 
rybnis prostatos padidėjimas { 
gaunasi per eilę metų — tada! 
pamažu ji didėja. Tuo tarpu, 
kai piktybiniai (dėl vėžio) pros 
tata padidėja iki minėtų nege
rumų laike kelių mėnesių. 0 kai 
orostata padidėja dėl kitų dar 
priežasčių, sakysim dėl kraujo 
joje išsiliejimo (ingaretion) — 
per vieną dieną toks padidėji
mas atsiranda. Tas toks kraujo 
išsiliejimas prostaton labai re
tai pasitaiko. Visi vyrai turėtų 
žinoti, kad kai be ankstybesnių 
nusiskundimų staiga sustoja 
šlapimas, gali būti tokia negero 
vė atsiradusi dėl minėto kraujo 
išsiliejimo prostatoje.

Yra gydytojų, kurie minėtą 
prostatos tyrimą su pirštu per 
išeinamąją žarna laiko ne taip 
reikšmingu nustatant gerybinį 
orostatos padidėjimą. Tokie gy
dytojai surenka medicinišką is 
torją. Kai šita istorija nurodo 
į prostatos padidėjimą, tada mi 
nėtai pirštu tiriama prostata. 
Tokie gydytojai s^ka paciento 
šlaoinimąsį jų ofisuose. Tokį 
šlapinimosi stebėjimą gali kiek 
vienas galvos nepametęs vyras 
atliktu

Nors labai lengva stebėti vyrą 
šlapinantis, bet ne visada taip 
lengvai tas duodasi. Mat, prie 
kitų kai kurie vyrai negali šia- i 
pintis, net vyrų kambaryje bū
dami. Gydytojas užkalbina pa
cientą apie jo darbus namuose 
ir prašo šlapintis. Tada gydyto
jas stebi šlapimo srovę. Klausi
nėjant vyrą apie jo sodą, dar
žą. šeimą, devyni vyrai iš de-y 
šimties pajėgia šlapintis prie 
daktaro akių, nors gydytojas 
nugarą atsukęs Į pacientą esti. 
Paleidžiama sinkoje vandens -ro 
vė-tada lengviau esti vyrui šla
pintis. Gydytojas paima šlapi
mo ištyrimui viduryje šlapini
mosi (midstream urine). Vyras 
laiko abiem rankom rūbus, kad 
nesuteptų. Gydytojas stebi pa- 

;cięnto stenėjimą-įtampą prieš 
šlapinimasį, stebi šlapimo tekė
jimo srovę, stebi kaip greitai 
vyras pradeda šlapintis, ar nut
rūksta šlao’mo srovė B« jokių

ar žuvies. į
L

• Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get.this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENĘ-. Use only as 
directed. The medically proven 
creme for 1 ■■ ■ ■■■ ■
itching. S IBiCOZENE
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Šiuo metu vyksta Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Naujiems Nariams Įrašyti 1978 

m. Specialus Vajus
Susivienijimas kviečia visus geros valios lietuvius ir jų draugus 

įsijungti Į SLA narių šeimą ir pasinaudoti šio VAJAUS lengvato
mis ir privilegijomis.

Norime atkreipti ir esamųjų Susivienijimo narių dėmesį, kad ir 
jie gali pasinaudoti vajumi ir nepraleisti šios progos apsidrausti 
pridėtinėmis apdraudomis.

★ Dabartinio Vajaus metu duodama didelė, net 50% NUO
LAIDA nuo pirmųjų metų metiniu mokesčių.

* Apsidrausti galima iki 70 metų amžiaus, netikrfnairt svei
katos.
Aplikantai nuo 1 iki 60 metų gali apsidrausti nuo SI,000 
iki $5,000.
Aplikantai nuo 61 iki 70 metų gali apsidrausti $1,000 arba 
$2,000.
Per šį Vajų galima pasirinkti sekančius apdraudų planus: 
Viso Amžiaus Mokamą apdraudą (Whole Life V-l) 
Viso Amžiaus-Mokamą tik per 20 metų (20 Payment 
Life V-2)
Metų Taupomąją apdraudą (20 Year Endowment V-3) ir 
10 Metų Taupomąją apdraudą (10 Year Endowment V-X) 
Po trijų metų nariams garantuojamos neprarandamos ap
draudų vertybės (Cash Surrender ir Paid-Up Value) 

Smulkesnių infonnacijų ir specialiai Šiam VAJUI pritaikytų 
Non-Medical aplikacijų galima gauti pas vietinį SLA Organizato
rių ar Finansų Sekretorų. Taip pat galima kreiptis ir į Susivieniji- 
mo Centrą:

★

Lithuanian Alliance of America
307 W. 30th Street
New York, N. Y. 10001
Tel. (212) 563-2210

Prašydami aplikacijų, pažymėkite savo gimimo datą (mėnesį, 
dieną ir metus), tada siunčiant aplikacijas Jums bus pranešti ap- 
draudų mokesčiai.
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VIKTARAS KAROSAS

D R. M. DEVENI 0 ATMINČIAI
(Vietoje nekrologo)

iiM

Dalios Devenytės ir Kazio Bobelio sužieduotuvės. Iš kaii 
su ponia, dr. M. Devenis. Apačioje — Dalia ir Kazys Bobeliai.

pom’s j^yvendin
: jų, virtusiu tik;
j Daktaras laikė
I kalanti ar siekti.
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etinėje oart j<>j( Anot jo. min
iu ar i^it.lcinin Įvairumas ne 
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Dr. Devenis a 
žmogaus moralę, 
sk’riama nuo t
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Devenių šeima 75 metų suka 
Bobelis su žmona, dr. A. Deveni

9f'i m. Iš kairės: inž. K Devenis su žmona, dr. 
dešinėje Alena ir Mykolas Deveniai. Jų tarpeK. 

anūkai.

A. Devenienė, pulk. J. Bobelis

(Tęsinys)
Šioje vietovėje dažnai viešė

davo žymūs lietuviškos išeivi
jos veikėjai, kurie ieškojo De
venių patarimų, moralinės ar ma 
terialinės paramos ir bendrai’ 
tarėsi dėl politinės bei visuome
ninės veiklos, čia buvo pradėtas 
leisti Devenių remiamas laikraš 
tįs “Lietuviu Kelias”, čia buvo

būdą, jo

redaguojami evangelikams "Tė
viškės Garsai”, čia teko man iš 
arčiau pažinti dr. M. Deveni. jo 
šeimą, jo gyvenimo
charakteri, mintis ir dvasią.

Daktaras stebino visus savo 
neišsemiama energija ir begali 
ne meile darbui. Jo visur būta, 
visur suspėta ir laiku padary
ta. Kas yra plačiau pažinęs Ame

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienai lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių g^būvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
CLa suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Kspečlnskit, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuj bėdiną nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozu Kapsčlnskisr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalis 
yrt natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
zuriancio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gansiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO^.LIETUVOa 
Autorė buvo Vilniuje, -Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $130. Yra taip pat 
Išversta 1 anglų kalba.

M ZoJčtnko, SATYRINĖS NOVĖLĖSt Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna In turisto ir agitpropo propaganda bei 
ufcaazkivimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu itiliumt

Prof. P. Pikarkll», KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 178 psL dokumentuot* istorinė studija apie prūsų likimą 
Kaina $2. ^-^3®

Vincai žtmalflz. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARA1TĖJI 
M pat Kaina SL30.

tla tr kiti leidiniai yra fannanl
MAUJI1NOS1, 1734 S<. HALFTED IT., CHICAGO, ILL.

H*n—valaMoml* arba vi«ak>n< Ir
Wkl ar *m*t*M<

rikos pionierišką dvasią, jos kai 
vinistinį veržlumą, veiklos orga 
nizuotumą ir užsimotų siekių re 

! ai urną, — tai dr. M. Devenis 
buvo šių idealų įsikūnijimas.

I žymus jo asmenybės bruožas, 
išplaukiąs iš tų pačių dvasinių 
šaltinių, buvo jo galvosenos re
alumas. Nuo mažens nepasidavė 
madingai romantikos įtakai bei 
nebuvo pagautas socialinių ar 
politinių utopijų. Jis savo gal’ 
vosenoje ir sprendimuose vado 
vavosi principu kas protinga tas 
įgyvendintina. Su lengva ironi
jos šypsena palydėdavo svajoto 
jų ar teoretikų sukurtus planus, 
kurių neįmanoma įgyvendintu

Savo gyvenimo filosofijoje rė 
mesi humaniškumu ir iš jo iš
plaukiančia tolerancija. Jo giliu 
įsitikinimu negalima įgyvendin
ti net realiausių sumanymų pa
vartojus smurto priemones, nes 
smurto priemonės paverčia sie
kiamą idealą į savo priešingybę. 
Savo argumentams paremti daž 
nai nurodydavo į prohibicijos 
nesėkmės Amerikoje, į bolševi
kų mėginimus didžiausiomis au-

Išeidamas iš <<> princicimo 
| Hushstatypmo daktaras atokiau 
! laikėsi nuo laisv?rnan:ų. nor- ar 
į t.-mai su jais * ndradarbiavo 
’ tautinėje ir visuomeninėje plot 
me’e. bet drauge netapo religi- 
niu fanatiku ar švento Rašto 

j raėdės žmogumi.
Jis savo nusistatymą dėstė se 

kančiai: kaip medicinos mokslo 
negalima smergti vien dėl to, 
kad pradžioje ne.-ugebėjo pilnu
moje pažinti žmogaus organiz
mo ir nustatyti ligų pariežaš- 
čių, ar buvo panaudojamas ne
sąžiningam pasicelnijimui 
piktiems tikslams, taip 
oat matu negalima atmesti dva-i . . _ . x.

. . - X- ’laisves krasta pradėjo niekintisimo gyvenimo tie*u, apreikš-, .............. ■ < J
x t) - senąją išeivija ir pačia Ameri-tu Šventame Pu> e. ‘Z ‘3 v .i . ■ j ;5v<x-’ka, dar jos nepažine. Jis dažnai kartojo, kad i^ko j •’ J 

votos demokrat nes laisvės ilgai 
neišsilaikys jei prarandami mo- rėmė visus veiksnius, 
raliniai pagrindai, kurie pasiekia Į sambūrius ar religines bendruo-

atsisakydamas nuo jos pilietybės 
net pastoviai įsikūręs Lietuvoje. Į likti 
Naujiems ateiviams jis patarė I 
gauti nedelsiant šio krašto pi-f 

; lietybę ir savo veikla bei nus's- i 
tatymu įrodyti savo ištikimybę ' 
Amerikos idealams. Tik tokiu 
keliu eidama senoji lietuvių iš
eivija pasiekė žymų svorį Ameri 
kos politiniame gyvenime, kuri 
efektyviai panaudojo Lietuvos 

; nepriklausomybės atstatymui ir j *■ 
dabar vedamai laisvės kova’.

tokiu Pas*Patinimu kalbėjo apie
tuos, kurie vos įkėlę koją į šį

Lietuvos laisvinimo darbe jis 
elitinius

mi ir išlaikomi per tikėjimą.
Per visą mano buvimo laiko- dėdavo prie lietuvybės išlaiky 

tarpi Devenių formoje, negirdė mo, kultūros 
jau iš daktaro lūpų bet kokių' 
prakeikimų ar neapykantos ko
munistų adresu, nors jų buvo 
pasmerktas sunaikinimui, 
mėgo kartoti, kad priešus nega 
Įima nugalėti neapykanta ar 
keiksmais, bet tik savo dvasi
niu ir kūrybiniu pranašumu.

Savo idėjiniame nusistatyme 
daktaras per visą savo gyveni
mą išliko ištkimas Amerikos 
demokratijos idealams ir toje 
dvasioje veikė lietuviškoje išei
vijoje ir ’kiek įstengdamas savoj 
tautoje. Jam vakarietiškos de-! 
mokratijos T laisvės sąvokos bu j 
vo neatskiriamos. Jei tauta yra 
nepribrendusi demokratiniam gy 
venimui, tai negali būti laisvos 
tautos, kuri yra valdoma sveti-; 
mų ar savų diktatorių. Jis dėjo 
dideles pastangas šią idėją įs
kiepyti lietuviu tautoje, veikda
mas gyvu žodžiu ir savo gyve
nimo pavyzdžiu.

Dr. Devenis savo ištikimybę 
Amerikos idealams paliudijo ne

menes, kurios pozityviai prisi-

kėlimo ar veikė 
tautos laisvinimo bare.

Būdamas realistu, daktaras 
nepuoselėjo iliuzijų apie greitą 

Jis! Letuvos išlaisvinimą, kuriomis 
įgyveno naujieji ateiviai, bet nu
matė ilgą kovą, kurios tęsimui 
būtina įkvėpti ateinančiai kar
tai tikėjimą į demokratijos idea 
lų pergalę prieš totalitarizmą.

Dr. Devenio patriotizmą ir 
meilę savo tautai apsprendė jo 
dvasiniai ir idėjiniai principai.

j Jo giliu įsitikinimu, tauta nega 
- Ii užsidaryti savo praeityje ir

/yventi tradicijomis, jei nori iš, senas. Su laiku susidarė turtin
ga biblioteka, paveikslų galeri
ja ir iškasenų rinkiniai. Kiek 
vertinga buvo bibliotika rodo 
faktas, kad bolševikai naciana- 

paėmė iš jo 
387 vienetus į Lietuvos muzie
jų.

Atsikūrę antru sykiu Ameri
koje. be daugelio rūpesčių ir be 
galės visuomeninio darbo, savo 
įsigytoje farmoje ėmė kaupti 
knygas, paveikslus, žemėlapius 
ir kitą medžiagą. Man būnant 
Devenių farmoje, tuo laiku at
vykę prof. Mykolas ir VaclovŲas 
Biržiškos pastoviai dirbo erdvio 
je Devenių bibliotekoje, turėda
mi parankiai reikiamą literatūrą 
savo veikalams ruošti. ‘

Be knygų Deveniai prenume- 
meravo veik visą lietuvišką spau 
dą. kurią suskubdavo bent per- 
žvelgt ir sustoti įdomesnių straip 
snių. Be lietuviškos spaudos dar 
prenumeravo visą eil ameriko
niškų žurnalų. Tarp kitko jis 
buvo vienas iš pirmųjų “Time” 
magazino prenumeratorių, kurį 
reguliai gaudavo gyvendamas ir 
Lietuvoje. Savo keliu sekė me 
dicinišką literatūrą.

(Bus daugiau)

y\ u. Kaip viską gyvenime 
tap tautos kultūra turi 

žengti su gyvenimu.
Arteliant daktaro patriotiz

mą j<> nusistatymą Lietuvos j litavę jų dvarą,
atžvilgiu, jis man papasakojo 
sekančią istoriją. Jam besiren
giant >u šeima sugrįžti Lietuvon 
ir ten pastoviai įsikurti, dauge
lis lietuvių išeivių nuo tokio žy
gio jį atkalbinėjo. Ypatingai jį 
atkalb'nėjo jo kolega, lėtu vis 
daktaras.

Nežiūrint visų atkalbinėjimų 
daktaras <u visa šeima sugrįžo 
Lietuvon ir gražiai įsikūrė. Jam 
ištrūkus iš Vorkutos jis vėl su 
sidūrė -u minėtu kolega, kuris 
maždaug tais žodžiais patikęs 
dakratą: ‘Va, matai, Mykolai, 
sakiau nevažiuok Lietuvon, o 
ką dabar turi — ubagas”. Į tai 
daktaras atsakęs: “Jeigu Lietu 
va šiandiena taptų laisva, rytoj 
pradėčiau rengtis kelionėn”.

Rodos paskendus savo prote 
siname. visuomeniniame ir prak 
tiniame gyvenime, daktarui ne 
liktų laiko domėtis literatūra, 
istorija ir bendrai kultūros ir 
mokslo naujausiais laimėjimais.

Įsikūręs savo dvare Lietuvo
je drauge su žmona, nežiūrint 
ūkinių rūpesčių pertvarkant mo 
dėmiais pagrindais apleistą Ra 
d vilų dvarą, ėmė supirkinėti kny 
gas, paveikslus ir senovės iška-

skaityk pats ir paragink
KITUS SKAITYTI
sau: IKSU?

83IIII

Pts xm Uijonal jl»* lt- 
?*ks dldellwi darbui. Ptenx, jit p*- 
tlt4» Juuls pasiekti asmeniikua juii} 
cisimojimus. Antri, jie padedi su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos priei 10 mėne
sio diena, nela nuoiimčiui nuo mė>

Išduodami Certifikatal, kurie n*- 
iki > iTTrCF

palūkanų, priklausomai nuo įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

investavimo knygelėi tąskaitoa
>eša w d?

Jin turu laiku itspausdintą Ir salima šauti knygĘ rinkoj*

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Aferoje mygi įprašanti paskutiniu 90 (18C9-I9C9) metu 

Chloro* lietuviu gyvenimu ir ju atliktus darbui 664 pzl. Kaim 
$10. Hleido Amerikos Lietuvių 1st ori j oi Draugi ji.

Knygoje apriiyta pirmu Chlcagon atvažiavę* lietuvis, pirmo* 
MMuvių kolonijos, jų reorganizuotos šalpos draugijos, statytos bai- 
nyėios, Įsteigti laikraščiai, kurių rišo buvo 121. 41 teatro draugija. 46 
pasaulietiikl chorai. 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių blografi- 
Jcsl Duoti doknmertal katalrkiikų, eocailistinm, laisvamaniškų ir 
etų organizacijų atlikti darbai, įsteigto* mokyklos, skaityklos, ban 
kai ir kt. X

Morlntiejl K< knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

- AMERIKOS LIETUVIŲ [STORUOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

17X1 S*. HaUU4 8L, Cldcaga, HL

RSAL

Gimnastė Alena Vileišytė 1923 metais

SAVING

1800 So. Hoisted St Chicago, III. 60608

TURINTI DIDELES ATSARGAS
TaL 421-3070

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 
įsteigta 1923 meteli, 

įatalgot pietuota kiemai utomoDiltema paatatytL
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Kitose JAV ybstose:

Marčiulionienė

Juozas Kapačinskas

Spaudos baruose administracinė padėti

(Tęsinys)

(Bus daugiau)

bos pirmininkas Manitoboje Ce 
eil Semchyshyn yra formalus 
tos Tarybos steigėjas. Kada bu 
vo steigiama Winnipege įvairių 
tautybių paroda jis išleido bro
šiūrą, kur nusakoma, kad ta Ta-

Mykolas Vaidyla buvo £imęs 1902 m. kovo 2 die- 
ną, Prūdeliuose prie Papilio bažnytkaimio, Biržų aps
krityje, Lietuvoje. Augo su savo vyresniuoju grobu

išleidom esantis perso- 
tolimsnio leidimo vertė

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai vakarą Šeštadieniais — iki 12 vaL

— Suktas finansininkas Vesco 
neturi teisės įžengti į Costa 
Rica. Valdžia jo nesuėmė, bet 
sugrįžti neleis.

ryba, arba kitaip sakant šiai 
organįHrijtį pirmieji 
dai buvo pradėti 1964 metais. 
Per aštuonis metus tai organi
zacijai egzistuojant, įvairios 
Winnipege gyvenančios tautinės 
grupės šoko savo teutiftius šo
kius ir įvairiais tautiniais muzi 
kos instrumentais Manitobos pro 
vincijoje skelbė savo kultūrinę 
veiklą, be to rengė savo liaudies 
meno ir dailės parodėles. Tai bu 
vo bandymas, kuriame apie mi
lijonai įvairių tautybių kanadie 
Čiy savo talentais entuziastin
gai prisidėjo, pagelbėdami šiai 
organizacijai susiformuoti ir pa 
sireikšti per praėjusius aštuonis 
metus. .

Ta organizacija ruošė tarptau 
tinių dainų koncertus, šokius ir 
kartu su innverstitetu Jdanito- 
boje rengė įvairias galerijas.

Savo programomis ji prisidė- 
tarptautinės padėkos

pusei metu - ------
trinu; mėnesiams 
vienam menesiui

Žodis" Folktorama jau nėra 
taip paprastas dalykas. Jis paei 
na iš Manitobos Tautybių Me
no Tarybos (TheFolk Arts Cou 
ncil of -Manitoba).

Buvęs Tautybių Meno Tary

$33.00
$18.00
$10.00
$ 3.50

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

Pinigus reikia įimti pašto Monej 
Orderiu karta, /u užsakymu.

— Žydų kontroliuojama spauda 
ir televišija varo labai stiprio 
akciją už fcčeranskio paleidi
mu is sovietų kalėjimo.

WINNIPEG, MANITOBAF0LKL0RAMA1, 78 ARTĖJANT

jo pne 
šventės minėjimo .ypatingai su 
įvairių tautybių šokiais ir su 
tautiškais, įvairių spalvų išmar 
gintais rūbais. Įvairios tautybės 
kurios pačioje pradžioje dar tik 
formavosi j The Folk Arts Cou 
ncil of Manitoba, rengė stovyk 
Jas su savo tautiniais šokiais ir 
dainomis 'Manitobos provincijo 
je ir ištisai per visą Kanadą.

1970-tais metais Cecil Sem- 
chyshyn įvedė tautybių savai
tę, kuri buvo pavadinta Folklo- 
rama, 70 ir joje dalyvavo 22-jų 
tautybių pavilijonai. Nuo to lai 
ko ir prasidėjo iš metų į metus 
tęsinys Folkloramų parengimų, 
kurie tebesitęsia iki pat šiol Pir 
mame tos Folkloramos parengi' 
me dalyyąuja,.ir KLB-nės Win 
nipego apylinkė. Tuo metu valdy 
bos p-ku buvo a. a. agr. J. Ma
linauskas. Folklorams, 70 ka
ralaitė buvo parinkta Manito- 
bos universiteto studentė Irena 
Marozaitė, tai pirmoj Miss. Lit 
huania — lietuvių paviljone. 
Lietuvių paviljoną tvarkė KLB- 
nės Winnipego Apylinkės v-bos 
komitetas su talkininkais, kur 
daugiausiai pasidarbavo ėug. 
Kąlasauskas, pasirodydamas su 
įvairiais tautiniais meno paveiks 
lais bei kitais išdirbiniais. TJž 
paviliono’ tvarką buvo atsakin
gas KLB-nės Winnipego apylin 
kės v-bos p-kas su komiteto na
riais, nes dar nebuvo įvesta pa
viljonų majorų (Lord Mayors) 
pąreigūnų.

(Bus daugiau)

Buvo skelbiama, kad Toronte įvyks, o dabar jau tvir 
tina, kad įvyko Pasaulio lietuvių seimas. Niekas net ne
bando išaiškinti, kad pasaulio lietuviai arba jų atstovai 
į Toronto galėjo suvažiuoti. Kartais pridedama, kad su
važiavo ir posėdžiavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
atstovai ir svarstė pačius svarbiausius ne tik Bendruo? 
menės, bet ir visų pasaulio lietuvių rūpimus klausimus. 
Bet i? šiuo atveju nieko nepasakyta, kaip tie Bendruome
nės atstovai buvo išrinkti i rkokios instrukcijos jiems bų- 
vo duotos. Svarbu, kad vyko ne tik Lietuvių Dainų sverr 
jįė, Sporto žaidynės, bet ir PLB atstovų seimas.

Posėdžių metu visai neužsiminta, kad JAV veikia 
dvi Bendruomenės: viena registruota, veikianti -pagal 
JAV veikiančius įstatymus ,o antroji neregistruota, ta
rytum negyventų kultūringoje ir tvarkingoje valstybė
je. Pirmoji atlieka visus registracijos nuostatus, o ant
roji nenori pranešti vyriausybei net uždirbtų, o gal jau 
išleistų pinigų. Vyriausybė gali daryti įvairias nuolaidas, 
bet vyriausybės atstovai negali nurašyti kelionėms, pra' 
važinėjimas ar tolimų distancijų pokalbiams išleistų 
valstybei priklausančių^sumų. Jeigu atsakingi pareigū
nai bus išleidę aukomis dr kitokiais būdais surinktas su
mas ir organizacijos iždas bus paliktas be cento, tai atsa
kys tie asmenys, kurie gavo pinigus ir taip lengvai juos 
išleido. Prie Dr. Kriaučeliūno niekas negalės prisikabin
ti, nes jis uždirbs dvidešimt su viršum tųkslančių vie
šai kelių šimtų žmonių akivaizdoje pilną čekį atidavė Sta 
siui Barzdukui. 0 ką Barzdukas su Kriaučeliūno perduo 
tais pinigais padarė, tai jau jo dalykas. Jis, berods, čekį 
atidavė Nainiui, o šis juos sunaudojo įvairioms kelio
nėms... Frontininkai skelbia, kad tiktai Naujienos Bend
ruomenių reikalus kelia viešumon, suabejojo Toronto Pa 
šaulio Lietuvių Seimu ir nori pamatyti to “seimo” nuta
rimus bei jų rezultatus. Seimo nutarimai pradėti skelb
ti Naujienose. Barzdukinis oficiozas būtų norėjęs nutil
ti apie tas Toronto rezoliucijas, bet kai pamatė, kad Nau-

PASKUTINĖS AKIMIRKOS SU REDAKTORIUM 
M. VAIDYLA

tų patį prezidentą. Atrodo, kad Bendruomenė nuko
pijavo tų rinkimų sistemą”. (Lietuviai Amerikos Va
karuose, 1978 m. geg. mėn. Nri 2 psl).

Niekam Amerikoje nepaslaptis ,kad barzdukinė Bend 
ruomenės vadovybę sudaro frontininkai arba jų politikai 
pritariantieji žmonės. Mes manome, kad Lietuviai Ame
rikos Vakaruose redaktorius geriau juos pažįsta, nes jis 
pa*S aktyvai Bendrųomęnės veikloje, dalyvauja ir ke
liais Kalifornijoje veikiančiais frontininkais susitinka. 
Jeigu jis tvirtiną, kad Kalifornijos lietuviai Toronte su
šauktame, viso Pasaulio Lietuvių seime neturėjo jokios 
atstovybės, tai jis žino, ką sako. Jeigu į Torontą nuvyko 
tiktai buvusios Bendruomesių valdybos ,o ne rinkti ats
tovai 4tai jo tvirtinimas yra teisingas ,nes panašiai buvo 
padaryta ir kitose Amerikos apygardose.

.-4- "UJHA
, Mes įspėjome Amerikos lietuvius" apie stiprios propa 

gandas bangą, primetamą visiems lietuviams apie dide' 
liūs dalykus, bet dabar aiškėja, kad tie dideli dalykai yra 
nę kas kitas, kaip tas pats burbulo pūtimas.

Burbulais, ponai, Amerikos lietuvių neįtikinsite ir 
pavergtai Lietuvai nieko naudingo nepadarysite.

Nw« gruodžio pirmos d. 
Ditnr&Uio kilnos;

Chicągeje ir priemiesčiuose: 
metams____ __________

pusei metų____________
trims mėnesiams ' 
vienam mėnesiui ________

Likausi su mintini ir linkėjimais būsimiems San-ros 
darbuotoj a irus. Visokeriopo pasisekimo jų darbuose 
ir užaiinojiniose.

Mano praleisti metai Sandaros redakcijoje buvo 
prasmingi, nors ir buvo sunkios pereigos, bet lietu
vių spaudai skirtas darbas buvo kartu ir maloni pa-

VAIDILOS &IOGRAFINIAI BRUOŽAI

Netrukus persikėlė į Chicago ir pradėjo dirbti 
Naujienų redakcijoje, tvarkė vietinių žinių skyrelį o 
vėliau redagavo pirmąjį Naujienų puslapį.

1928 m. iš Bastono į Chicagą buvo perkeltas savait 
rastis Sandara. O už metų AL Vaidyla perėmė Sanda
ros leidimą ir redagavimą, šį darbą tęsė iki mirties, 
tai yra iki 1976 metų liepos 12 d. Taigi, M Vaidyla 
Sandarą redagavo beveik 47 metus.

Jau du metai esame be NL Vaidylos, bet jo asme
nybė ir darbai yra gj-vi daugelio lietuvių širdyse. Jo 
vardas gal nebuvo labai garsinamas, jam ©-vein esant, 
bet jo darbai didesni už suteiktą jam garbę. (Pav 
Lietuvių Enciklopedija XXXII tomas, III p8l. tjfc 
keturiomis eilutėmis aprašo jo asmenį ir be gimimo 
datos.). Pastaba: čia pažymima gihuhio data buvo pas 
kelbta Sandaroje po vclionies mirties, bei teko išgirs
ti iš jo artimųjų kaimynų gimtuose Biržuose, kad ši 
data nėra tiksli.

Ai of December L 1*77 
Subscription Ritos:

In Chicago $33.00 per year, $18-00 per 
six months, $10.00 per 3 months. Id 
other USA localities $30.00 per year, 
116.00 per six months. S9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

Povilu. Lankė Papilio pradžios mokyklą. Vėliau tėvai 
persikėlė į Vilnių ir AL yąidylą baigė' Vilniaus lietuviu 
gimnazijos šešias klases.

Vėliau Evengelikų Reformatų Kolegijos rekomenduo 
jamas, gavo stipendiją ir aukščtesnius mokslus tęsti iš
vyko į Škotiją. 1920-21 metais studijavo teologija 
Edinburge “UNA Unaited Free Church of Scotland”. 
Tačiau, vėliau savo pasirinkimą būti dvasiškiu pakei
tė, ir nutarė būti lietuvių visuomenės veikėju.

I JAAf atvyko 1923 metais, pradžioje gyveno Pit
tsburgh© mieste, Pennsylvania valstijoje, plačiai įsijun
gė į Amerikos lietuvių veiklą, čia jis, kaip studentas, 
lankė presbiterijonų - Kalvinų kunigų seminariją. Va
karais jis mokytojavo Plttsburghe įkurtoje .lietuviu

jienos nori supažindinti Amerikos lietuvius su Toronte 
padarytais nutarimais, tai ir Draugas jas paskelbė. Įdo
mu, kad įdėjo ir tą “lietuviškos veiklos” rezoliucija, kuri 
reikalauja Nobelio premijos už penkių^ lietuvių disiden’ 
tų paskelbtą atsišaukimą. Jeigu, sakone Naujienos, tai 
Toronto frontininkų suvažiavimas į Lietuvos istoriją bū
tų praėjęs “Pasaulio lietuvių dienų” ar -‘Pasaulio lietu
vių seimo” vardu, o Naujienos bereikalingai sukėlė žmo
nių abejones. _

Bet ar vienos Naujienos suabejojo? Frontininkų gud 
riai parinktu “Pasaulio lietuvių seimo” vardu suabejojo 
visa eilė kitų protingesnių lietuvių. Į Torontą nuvykusi 
registruota JAV Lietuvių Bendruomenės vadovybė, se
kusi įvykius ir frontininkų vadų elgesį su suvažiavusiais 
atstovais, pareiškė labai griežtą protestą PLB vardo nau
dojimą šiam suvažiavimui. Ten nebuvo joks PLB atstovų 
suvažiavimas, bet tiktai vienos mažos politinės grupe
lės pastangos saviems tikslams naudoti visų lietuvių var
dą. Visi lietuviai jokio įgaliojimo jiems nedavė. Bet pro
testą pareiškė ir Lietuviai Amerikos Vakaruose, Kalifor 
nijoje A. Skyriaus leidžiamas mėnesinis žurnalas. Šio
mis dienomis suvėluotai atėjo šio spausdinio gegužės mė
nesio numeris. Pirmame šio laikraščio puslapyje įdėtas 
nelemtos Lietuvių Rašytojų Draugijos pirmininko, Leo
nardo Andriekaus paveikslas, kuris specialiai nuskrido 
į Kaliforniją, kad galėtų dalyvauti įteikiant premiją po
etui Bernardui Brazdžioniui. Alantui ir Naujokaičiui 
paskelbus įvairias pranciškono machinacijas apie pre
mijų skirstymą ir vertintojų komisijų sudarymą, save 
gerbiantis kunigas galėjo nesirodyti bent šia premiją 
įteikiant. . i

Bet čia bus rengėjų reikalas. Mums rūpi, ką Toronto 
frontininkų suvažiavimo proga parašė Lietuviai Ameri
kos Vakaruose. Cituojame šiomis dienomis suvėluotai 
atėjusio įžanginio žodžius:

“ Liepos mėnesį Toronte, Kanadoje, pyksta P. L. 
‘Bendruomenės vadovybės rinkimai. Suvažiuos iš vi
sa pasaulio Bendruomenės vadovybėje esą asmenys 
ir jie patys save vėl išrinks sekančiam terminui.
Praėjusiame suvažiavime PLB valdovai pravedė sta 

tu(o paragrafus, kad tik jie gali dalyvauti suvažiavi 
me ir balsuoti. Reiškia, ta pati vadpvybė suvažiuoja 
ir patys save išrenka valdžion.
Anksčiau, kol PLB vadovygė ir L. B. krašto vado

vybė nevaldė vienos klikos asmenys, būdavo Bend
ruomenės apygardos išrenka atstovus į PLB suva
žiavimą, ir jie išrenka naują PLB vadovybę. Kadan
gi tokia tvarka dabartiniems vadovams nepatiko, nes ■ 
gali nauji atstovai surinkę jų neišrinkti, tai tą parag- • 
rafą pakeitė, kad tik esą valdžioje gali balsuoti. Tai* • 
gi, mes, Kalifornijos lietuviai, neturime atstovavį- : 
mo PLB suvažiavime.
Pasikalbėjus su dalyvavusiais Bendruomenės šuva- ’ 

žiavimuose, jie teisinasi, kad, pasiliekant senai vado
vybei nerenkant iš apygardų atstovų bus sutaupytos 
išlaidos. Kieno išlaidos? Bendruomenės apygardos 
turi pinigų ir gali apmokėti pašto išlaidas.
Toks balsavimas yra nedemokratiškas ir neteisin

gas. Tai paneigiamas teisių daugumos Amerikos lie- 
. tuvių įeiti Bendromenės vadovybę, šis Bendruome

nės elgesys man primena vienu metu Lietuvoje (pra
eities) prezidentinius rinkimus. Prezidentas paskir
davo apskričių viršininkus ,o šie, kai ateidavo prezi
dento rinkimų laikas, suvažiuodavo ir perrinkdavo
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1976 metu birželio 25-tą dieną, kaip ir kitomis 
dienomis ,dar iki dvyliktos valandos dirbome ir tarė
mės apie “Sandaros" leidimo reikalus. Po to, kaip pap
rastai, tuo laiku atnešiau pietus iš lietuviškos valgyk
los “Healthy Food Restaurant“ esančios 3236 South 
los “Healthy Food Resturanl” esančios 3236 South 
gyti. Valgė jis gardžiuodamasis, kaip žmogus, dar vai
kystėje supratęs maisto skonį ir lai vertinęs visą gy
venimą.

Baigęs valgyti buvo patenkintas ir gerai jautėsi. 
Po to pagelbėjau atsikelti jam nuo stalo, pasodinau 
į fotelij, kurieme jis dažnai mėgdavo pasėdėti ir išė
jau kitų reikalų tvarkyti, visai nepagalvodamas 
tai bus mano paskutinis patarnavimas jam. Vėliau te
lefonu pranešė man p. E. Rimkus staigią žinią, jog Ai. 
A’aidyla staigiai su kritęs. Į Marei ligoninę nuvežtas be 
sąmonės.

Sekančią dieną su administratore E. Rimkuviene 
aplankėm ligoninėje esantį M. Vaidylą. Ligoms nieko 
nepajėgė kalbėti ir jo gyvybė buvo palaikoma tik me
dicinos dėka. Gydytojai pasakė, jog jo sveikatos būk
lė esar'i kritiška. Vėliau dar lankėme kelėtą kartu, 
bet rcdaklorirus sveikata negerėjo. Jo pavargęs orga
nizmus ilgokai grūmėsi su tykojančia mirtimi. Pra
ėjus lG-k:>i dienų, mirė 1976 metų liepos 12-tą dieną, 
antrą vai. ryto.

Draugijos seime, kurį numatoma sušaukti apie 1976 
ąi, lapkričio mėn. čia pat pimuuiukuujantjs P. Dar- 
gis visų paklausė, kas sutiktų iki to ląiko išleisti bent 
porą Sandaros numerių, kad palaikyti laikraščio tęs 
tinumą. Atsiliepė Grožvydas Lazauskas, tai jam ir bu
vo pavesta rūpintis Sandaros leidimu.

Po šie pasitarimo besiskirst an tieji dalyviai tar
pusavy įvairiai reiškė savo nuomones. Vieni sakė, jog 
Sandaros dienos jau bus praėjusios, tai tik laiko pra
tęsimas. Gaila, kad buvęs populiarus savaitraštis, kur 
ištikimai kelis dešimtmečius tarnavo tūkstančiams 
skaitytojų, {nešdamas daug lietuviškos šviesos į atei
vių gyvenimą būtų tyliai palaidotas. Kiti buvo optimis
tiškiau nusiteikę ir sakė, kad tai tik laikinas regulia
rus leidimas susitrukdys iki persitvarkys,.

šiame pasitarimų dalyvavo 16 asmenų — atstovų. 
Povilas Dargis, Aleksandras Chaplikas, dr. Algirdas 
Budreckis, dr. Kasys Šidlauskas, Alena Devenienė, Jo
nas Valaitis, A'ytautas Mąčys, Jyo?as Bružas, Edita 
Rimkus, Helena Buchinskąs, Grožvydas Lazauskas, Al
bertas Ošląpas, ir šių eilučių autorius, kitų pavardžių 
neteko sužinoti.

Taip pasibaigė mano darbas Sandaros redakcijo-

Staiga sandariečiai likome našlaičiai, M. Vaidylą 
išvežus į ligoninę, buvo neaiškus tolimesnis Sandaros 
laikraščio leidimas. Nebuvo pasiruešta tokiam stai
biam netikėtumui ir bendra 
liko nežinoma.

Vieną laikraščio numerį 
nalas liepos antrą dieną. Nuo 
susilaikyti neaiški padėtis ir finansiniai sunkumai.

1976 m. liepos 5-8-tą dienomis, Chicagoje vyko 
Susivienijimo Amerikoje (SLA) 59-tas seimas, į kurį 
buvo suvažiavę ir Amerikos Lietuvių Tautinės Sanda
ros valdybos nariai ir daug sandariečių, kurie vadino 
si Sandaros laikraščio faktinais leidėjais, šioms orga
nizacijoms ir aš priklausiau ir seime dalyvavau. Su
sitikęs seime ALT Sandaros pirmininką Povilą Dal
gį, užsiminiau, ką galvojama daryti su Sandai os lei
dimu? Gavau atsakymą “kaip leidote iki šiol, taip leis
kite ir toliau”. Kiek anksčiau teko girdėti, valdyba 
Sandaros leidimą ir redagavimą buvo pavedusi AI. Vai
dylos nuožiūrai ir į leidimo reikalus nesikišo. Taip po
kalbiui pakrypus, nejaukiai .pasijutau, nes mačiau, 
jog esamomis sąlygomis ir su tokiomis jiajamomis už 
Sandarą ne tik duonos neuždirbsi, bet greičiau savo 
sutaupęs išleisi. Taip mūsų pokalbis ir pasibaigė. Kiek 
vėliau p. P. Dargis man pasakė, jog Sandaros tolimes
nis leidimas bus svarstomas liepos šeštą dieną, vaka
re, Pick-Congress Hotel viešbutyje. I šį pasitarimą nu
vykau. Pirmininkaujančiam p. P. Dargi ui pradėjus 
kalbėti, kai kurie dalyviai iškėlė klausimą dėl dienot
varkės, bet p. P. Dargis paaiškino, kad čia nėra forma
lus posėdis, o tik pasitarimas, tai nėra reikalo visa tai 
oficialiai protokoluoti. Susklariūs nuomonių skirtu
mui. pirmininkaujantis P. Dargis, pasitaręs su kaiku- 
riais valdybos nariais, (A. Chapliku, d r. AI M. Bud- 
rcckiu ir dr. K. Šidlausku) pranešė, kad Sandaros lei
dimo reikalai bus svarstomi vėliau, Tėvynės Mylėtojų

116.00 
$ 9.00 
$ 1.00

Kanadoje:
metams ------------------
pusei metu ------------
vienam mėnesiui ____ _

------ »3.00
------ $18J)0
------ $ 3JW

Užsieniuose:
metams ---------------- —___  $34.00
pusei metu____ ______----- $18.00
vienam mėnesiui ___ _------ $ 4.00



DR. K. G. RATUKAS ' 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford

Modictl BvHdmg). Tot LU 5-6446 
Priima ligonius pagal tariwvį 

Jei neatkhepca, skambinti 374-8004.

OR. C. K. RORFT.IS 
IK<*TŲ |R tLAPUMO TAKŲ 

CHMJURCIJA 
T»M. <95-0533 

*ox Valley Medici Center 
8<« SUMMIT STR RET 

ROUTE 5». ELGIN. ILLINOIS

HR PATIJ. V. DARGIS
GYDYTOJAS fR CHIRURGĄ^

Community kikliko, j 
Medicinom dirakronor

1938 S. Hanheim Rd., Westchostor, IL.
VALA*TXJSr 3- g darbo dienomis ir 

kas Mtra ipštadienj va] 
Tai: 56:-2?27 arba 562 2728

iicruviyj sv. Kastmierg bažnyčia

-%

j: t

vienos minutės susikaupimu— 
atsistojimu. Nut. rašt. E. Strun 

perskaitė nutarimus iš pra 
e.ties, kurie visi priimti.

' Pranešta, kad serga D. Ket- 
’ virtis ir A. WilHams. Kili jau 
Isusveiko: Prisirašė į draugiją 
du nauji nariai — Katrina Po- 
vitaitis ir Helen Tamošaitis, j

Kugpiūcio 20 diena VyČ’ų so 
delyje ir salėje, 2455 VV. 47 SI., 
įvyksta draugijos linksmas pik 
n:kas. Komisija: B. Žemgalis, 
H. Vilkelis ir E. Strungys. Pra
nešė, kad viskas ruošiama. Bus 
gerų gėrimų, valgių ir Laimės 
šulinys, šokiams gros orkest
ras, bus ir kitų išdaigų. Daug 
daugiau kitų pamatysim viet - 
je. Kviečiami visi iš Chicagos 
hr apylinkių, turėsite gerą lai'

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Grįžkite | mane ir H grįšiu i jut, tako karefviįv Viešpati“. 
Mal. 3:7.

Atkartotinai Šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 
amžius. Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievoper

I malonės jų išteisinimui ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin
gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jį. Jis taip pat pasirodo kantrus net ir tiems, 
kuriems trūksta meilės ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, jo nustatytu laiku, įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progos pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

SV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Mažeika S/ Evans
.EL. — BE 3-5893 t

PR. A. R GLEVECKAS 
oy^ytojas ir chirurgas 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 W««t 103rd Str*) 
Valandos pagal smitarima.

DR. FRANK PLECKAS
' OPTOMETRIST AS

‘ : KALBA uetuvbkai
V- ‘ 14U W. 71 St. Tai. 737-514* 
/‘Kkripa iki* -Pritaiko akinius jj 

, J “contact lenses7” t
Vat. agaL suiitarimą. uždaryta treč;

bRLEONAS SEIBrJTIS 
Vę-/ 4NKSTŲ. PŪSLAS 

PROSTATOS CHIRURGIJA
; \ 2654 WEST 63rd STREIT

MANITOBOS NAUJIENOS

Ofito t»Wu 776-2880 _ 
RpzidMciio, tahtr 448-5545

» (Tęsinys)
Tornadas perbėgdamas per 

Greenland senelių namus iš 
abiejų pusių pastatus sudraskė 
į dalis. Namas iš dešinės pražu
vo, tik truputis pamato ir beis- 
mentas lik \ Nauja kombinė 
mašina buvo apversta, suvers- 

. tos sudraskvtų ūkio įrankių 
; laužo krūvos.

Pusė mylios į pietus 
das nuplėšė pryšakinę 
nuo namo fr

. daugumą baldų.
našlė buvo beismente, nepaju

sto, kaip jos namas virto ga- 
;balų krūva.
Į Tą rytą daugiau kaip 100 for
[ merių suvažiavo į Aubigny su 
j tr: kais ir traktoriais padėti ap 

-1 valyti t nas suvirtlsio laužo. .
Buvo 20 namų ir pastatų su- Jlei vl^os Aubignyje nebuvo

torna^ 
sieną 

Iščiulpė” lauk 
Savininkė —'

75, nuėjo pirmadienį niieg ti į 
savo namą ir atsidūrė savo kai 
myno darže. Nors buvo sukrė
stas tokio reikšmingo atsitiki' 
ino, ir daug Aubigny gyvento
jų sukrėsti tokio stebėtino ste
buklo, kad atsibudo anksti gyvi 
šį rytą, palikti neužmušti to žu 
liko tornado-yėsulo. Namai sto 
vi neužgauti, kai 20 metrų to
liau kiti pastatai buvo sunaikin 
t be atpąžinmo.

Stovyia viršuj ant koplyčios 
to miesto Rpmos Katalikų baž
nyčios (atrodo4 lyg šv. Juoza-

B.) besiilsi nukelti vėsūlo nuo 
,koplyčios slogo, be jokio šudrą 
skymtk Bet pati koplyčia buvo 
paversta į laužą. Pagaliau di-

negali būti apskaičiuojami. Vte 
nas gyventojas pasakė, gal bus 
mažiausia $1 milijonas. "Aš ži
nau, tai bus nuostolio man vie
nam $10,000 atstatyti viską, 
ką aš praradau", pasakė Joe 
RichoL Daug miesto gyventojų 
išsireiškė, kad apdraucLmo kom 
panijos nuo tornado nukentė- 
jusiems nuostolių neapmokės. 
DaugumuCriškas pražuvo. Tu 

■tik yiskų apmokėjai, iri toks 
atsitikimai j^ykj _1 viską pra 
radai. Yrą^skaudu pergyventi.”

(Aprigymas paimtas iš The 
Winnipeg T ribune, Jfcme 
(biržėl»> 20 dų 1078).

Kazys Beniusis, 
Winnipeg. -

• zJ’^Pabaiga)

Suvalkiečiu Draugija 
džiausiąs stebuklas iš visų, kad Chicagos • Lkiuvių Suvalkie- 

čių Drąugjjos pusmetinis susi-DR. VYT. TAURAS i- v V7 OW X ' * T f juanių W1A1OĮ draskyta ir kiti 20 namų labai UZHi^ vėsuto audroje, rinkimas. įvyko birželio 23 d.

Valdybos pranešimuose daug 
apkalbėta, nutarta ir paskirta 
po $25 dol. Naujinoms ir So
phie Barčus Radijo programai, 
šiuo metu draugijja atostogau
ja, du mėnesius neturi susirin
kimų. Svarbiais draugijos rei
kalais malonėkite kreiptis į vai 
dybą tek 737-2684, pirm. L. Va
silevas ar į kitus.

Po atostogų rugsėjo 22 d. į- 
vyks susirinkimas toje pačioje 
vietoje. Iki to visi darbais užsi- L 
ėmę. I '

Ta pati komisija kartu su visa 
valdyba jau ruošia draugijos 
jubiliejinį 40-metmį C. L. Su- ' 
valkiečių draugijos banketą : 
spalio 28 d. Bilietai jau pada- • 
ryti po $8 asmeniui, prašom vi
sus iš anksto įsigyti.

Po susirinkimo turėta gra
žios vaišės ir pasikalbėjimas, j 
Visiems linksmų atostogų, ge-J 
ros, stiprios sveikatos. Iki. h

Ona Švirmickas

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKISGAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

GYDYTOJAS nt OLtRU^UAS ,
Bernlra spec, moterį 1^. jaPdrask^a. i Dirts.Chartier pasakojo, kaip

Ofw 2552 W€2T 59th 51KET 1 Gatvės ir visas kaimas buvo ji išlindo iš jos namo beismen- 
Tef. Pit 8-1223 4 pripildytas su mašinomis ir R- to ir atrado Nfn Pelandą apsvai

OJTSO VAL: pirm., antįa<L, trečiad.: CMP (policija) tvarkė kelior už gūsį sėdintį kaimyno darže, 
h peak< 2-4rir 6-& vaL vak. &štadie- blokavimą —laikyti nuošaliai ‘*Jį- turėjo galvoję mažą įbrėži- 
sžtis 2-4 vaL popiet ir. kita laiku: žingeidžius. 'mą”. Mrs. Chartiers nuosavybė,

pagal su&tarinaą. j Tas tornadas buvo jau antras kaip visados, nukentėjo labiau-
’metų bėgyje pietryčių -Manito-'šiai. “Mano freezeris (šaldytu- 
Įboje. Praeitų metų liepos mėn.; vas) atsirado kitoje gryčioje 
[arti St. Maio tornadas užmušė;beismente”, ji stebėjosi “Jis 
du žmones. -buvo pilnas mėsos, bet ten nie-

 _________ Dabar -subruzdo onr pranešė ko jame po to nebebuvo. Kiti 
VąL: &--4 w 6^-8. ^^adienuiia 9—1 jai per radiją praHesdamk ką-, daiktai rasti tebestovį vietose. 
ttSO Woti 63rd st^ Chieag^.UL 60629'da kokie lietingi debesys bei O vonia atsirado viršuj ant ša- 

: PRouteėf g-5084____________________ -
4'- f 1 j ~ ~ ~m

FETOUUSTYMAr J

'^-’MOVIN-G
Leidimai — Pilna aparauda 

;-I''d; žema kaina 
. SL ŠERtNAS 

\ v . TH WA 5-3063

^ycių salėje.- ladjvavo pirm. 
Leonas- Vasilevas, kuris nese
niai sugrįžo iš ligoninės po ope 
racijos, sveikas.^ Grįžęs sveikino 
visus gausiai susirinkusius.

Pranešta,-kad mirė narė Ju
lija Daų^otis. Buvo pagerbta

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

OATHePE&As-PRpTEZISTAS 
Aparatai - Protezai 3*5. ban
dažai. Special; paganu IjĮams. 
(Arch Support;) ir t t

MOVING
Apdraustis perkraustymas 

H [vairiy atstumu
ANTAMAS VHJMAS

Tef. 376-IM2 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS
Vhor programos H WOPA, 

1490 kiL A M.
Liefaviy kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8^0 iki 2^0 

vai. ryto.
Vedtfi Aldona Daukus
TaleL- HEmlodc 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL 60629

Didžiausio kailiu 
pasirinkimas 

pas rtanlDteU 
Itotml Mlttutokg

' 188 North Wah*A

TaL 283482* 
(jrtaigoO fr 
677-848®

NORMANĄ

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Strawberry Tie- Spells ’Pleasure

3H7.HEABT DISEASE

4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayelte 3-3571
oncer -^Meh earn ent energy

AMBULAMC1 
PATARNAVI
MAS DIEMA 

IR NAKTL

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

The home pictured abcre 
doesn’t appear much. different 
Uule xny typical rabcrban 

'Jtatne. Bort H incorporates en-

GEORGE F. RUDMINAS 
3Z19 So. LITUANICA AVE. TeL: YArif 7-H38-113I

audros artinasi, kad žmonės liga t v io žolės. Mokyklos au- 
prisirengtų , apsisaugoti. Tai tobusas įsiridino į kaimyno už
ners truputis žinių iš daugybės. pakalinį žiema.” “Paskutinį 

įkartą aš mačiau kaip mūsų iš- 
! einamoji (laukinė būdelė),, la
ibai greit bėga per priešakinę 
j gatvę”, stebėjosi Bernice Bi- 
ichot.

Emil .PiliandJ Nuosavybių nuostoliai - dar

aprašymu^’
DAUG Mažų stebuklu

Vėsulas “pasigailėjo” šventos Į 
stovyklos

AUBIGNY.

GIVE HEART FUND

Teisininkui, korp.’ “Romuva’’ filisteriui,

JUOZUI KRYGERIUI TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

iškeliavus amžinybėn, Šeimai ir artimiesiems reiškia nuoširdžią 

užuojauta

2533 W. Tlst Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

Čikagiškiai romuviečiai:

L. Banrrus, L. Garlauskas, 

A, Gasperartis, J. Grigalauskas.

J. Savickas, J. Vaičiūnas,

J. Vanagūnas, H. Žemelis. Ckic&£Of
Lietuviu
Lxldotuviu
OireKtorii
Assoriacijo?

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
'307 So. L1TUAN1CA AVENUE. Phone: YAnU 7-3401

1446 So. 50th Avė., Cicero, £LL Phone: OLympic Z-1003

_• — Jef HwMe MRMiita, kurie 
galėti; užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa-

In France they are les fraises, in Italy fe Prašote, in Germany 
die erdbeeren. We call them strawberries and, at the peak of 
perfection, they are truly special eating. Nothing surpasses 
Fresh Strawberry Pie! In this version, Bird? Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping provides a smooth base to bend 
the jellied ripe berries. Either graham cracker crumb ouM er 
pastry crust may be used — the n«tore-boirght * kind or yw own 
favorite recipe. In either case, the finished pie š Kniuipliottfc, 

“ ‘ wberry ~
Few drops red food 

cohwing (optional)
1 baked drinch graham 

cracker crumb ersst 
or pie shell, cooled

1-1/2 cupshehred fi*sh 
strawberries

‘D’issolve^geiA&n in boiling water; measure-1/2 cup and eWH 
until digMfr tNcteted- Fold thickened geUtjrowd rager mto > 
the whipped topping; add food Coloring. Chill again, if neces- 
mtv until mixture will mound. Line bottom and sides ox 
crumb crust with the whipped topping mixture, moondtor, 
£igh around ed<e.<ChilL Meanwhile, chill remaining gelatin 
until thickened; ft* m MAwberries. Spoon into the whipped 
topping-hned cruM without <x*eri»g U* aroond tix j 
Chill Motilūnn, at kart 3 hours, r —--------

1-2/3 
2

package (3 os.) straw- 
berry or straw berry- 
banana flavor gelatin 

cUpe boiling water 
tablespoons sugar 

ntarner (4-1/2 <rt.) 
^rosen whipped 

C* topping, thawed^
• v 5

BesWitor Fireplaces (rirhi), 
4edr»*<J to Aruw room air ta 
throagh the lever Tente, 
Wurm M Mrf then re-<Hreet 
tha besUei ak buck tale the

Tfc* more effeetfre of 
e&ergy-satinr desim, materi-

New York*! Ixx< Island Sar- 
Mp Bank.- Ita *Ccntenergy 

boost Mm. MQ4 to ttemoD- 
atrnte the^aany practical ways 
< oouoex^te energy. The to
tai addltteal edict of these 
inapro ve mesta waa approx! - 
>—tsV M. ooo a .. projected, to 
b» axDorti^d MtMn 4 te S 
Tten tbroagb ndnced «x-

sulatioo within walls and-cell
ing’ as veil « in earthen bernai 
around the foundation, orien
tation to seasonal ran atti
tudes, energy-saving Appli
ances and fireplaces.

The two Heatilator F5re- 
places re-ctrculate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of “Centenergy *76.*

The fa-eplnoes were supplied 
bf Home Crafts, Zne^ ZZorol 
Park, New York. Heatilatar 
Fireplace. A DttMm of Vepu 
Industries, Inc„ located in ML 
Pleasant, Iowa, mwnufoctvrw 
a complete Uns of

«*< wall
worsted fireplaces . . . paa.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICS)

2424 WEST 69th STREET REp^blk 7-1211
2314 WEST 23N PLACE Vii tink 7-«471
1102$ SOUTHWEST HIGHWAY, Paloc HUla, UL 874-4411

8384 So-. HALciTKD S1 RE E A" Phene: TArdi f-llll
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SIUNTINIAI J LIETUVA 
MARDA NOREKIENi

UOS Wert «»tk SL, Chicago, m «062t • TeL WA 5-2757
DMellt MsIrinklmM gerei rOiles hnlrlv

MAISTAS Ii IL'tOPOf SANOtLIŲ.

TRUMPAI

REAL ESTATE
M. L. S. 2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

press

GARSINKITES naujienose
and

9700 S. Western Ave.r-

sti-

ex-

Visaf ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

‘■tV

lefonu

Adresas

PRESSMAN

Experienced A B. DICK operatorAdresas

AddisonSponaoriaus pavardė, vardas ir vietovė

t

Adresai

TOOL ROOM MACHINIST

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas
l^all Frank poliuRENTING IN GENERAL •TATt U>*

E išardė ir vardas GA 4-4454 r*rtv>A»c

naujienos, CHICAGO K ILLThurtd^, Jvlr 17, 197*

— Jonas G, Evans ir Sūnūs( 
laidotuvių direktoriai Marquet
te Parko apylinkėje, įteikė Nau

7114 S. Campbell Avė. 

Chicago, HL 60629
RIMTAS NAMŲ 

PARDAVIMAS

Brighton Parke išnuomuojamas 5 
kambariu butas su 2 miegamais suau
gusiems. TeL LA 3-1347.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60604

jieuų administratorei Kristinai 
Austin penkiasdešimt (.50) do
lerių. Jie teks vienam Naujienų 
rėmėjui. Traukimas bus rude
niniame Naujienų piknike^ rug
sėjo 10 d. Polonia sode prie Ui
tos ir Archer Avė.

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
IJŽ 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per-

Knygos kaina — 5 doleriai
Autoriaus adresas:

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

MAINTENANCE MACHINIST 
LIFT TRUCK MECHANIC

Mūrinis 2 butų, naujai atre
montuotas. Vieną tuoj galima 
užimti. Geriausia vieta Brigh
ton Parke.

• Užsakau* Naujienas kaip dovaną savo .... 
yra naujas skaitytojas. Priede_______ doL

Pavardė ir vardas--------------------------- .----

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau Jas siuntinėti už pridedamai _______  doL _

Pavardė Ir vardo -------- ----- -----------------------------------------------------------

ir nedidins gaminiams kainų ir 
nekels uždarbio atlyginimų.

FACTORY & BAKERY 

APPLY IN PERSON 

417 S. Morgan St. 
Chicago
ASK FOR BILL

SAVININKAS parduoda Oak Lawn 
apylinkėj aukšto mūrini namą. 
Tel. 499-0998 arba 424-5597.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Ramento

lusurance, Income Tax 
’951 W. 63rd SL Tel. 436-787>

HELP WANTED — MAL£ 
Darbininku Reikia

4 VIENETŲ mūras Ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
538,800.

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

GRAŽUS SKLVPAS ir garažas Mar
quette Parke.

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne- 
oli nuo Chicagos prie ežero didelis 
lamas ir 3 akrai žemės. Daug geru 
iriestatų. Svarus oras, aplinka ir na- 
nas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
■45,000.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų reikia

Must be experienced.

WIRE DRAWER—TRAINEE

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygų pasiimi). Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

able to produce, 
pressman. Must

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomii.

amžiaus. Liūdėti liko sesuo ir 
dukterėčios.

— Los Angeles šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos mokykla 
jau pasiruošė priimti mokinius * 
į parapijinę ir lituanistines mo 
kyklas. Ji yra išdažyta iš lauko 
ir iš vidaus. Darbus atliko Juo-

IEŠKAU PIRKTI iš savininko nau
jesni 2 ar 3 miegamų bungalow ar
ba nedideli sklypą Marquette Parko 
ribose. Tel. 925-2009.

’PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
08 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

**45 ASHLAND AY1. 
5234775

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

SAVININKAS parduoda prie 73-čios 
ir California 3 miegamųjų mūrini 
bungalow. Tel. 737-8655.

«-48 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai pusmečiu automohllh 

LlibfUfy apdraudimas penrlnlnkarm 
Krtiptif

Cosmos Parcels Express Corp.
MAUQUITTI GIFT PARCELS IIXVICl 

JJfll W. 6Wt K, Chic**., III. Mttt. — TM. WA 5-2737 
XW3 la. Helefarf *t_ Chlce*e, HL (MM. _ T.L 1S4-M9*

experience but will

CLEANING LADY

To clean small office. Must be 
periensed and reable.

CLEATTVE PRINTING CO. 
5059 So. Oak Park 
Chicago 
586-3244

PETRAS KAZANAUSKAS,. Plezdentas

2212 W. Cerxnak Road Chicago, Hi. Virginia 7-7747

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuos* ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

— Ponia Eva Panavas iš Mar 
quel te Parko buvo išvykusi po
rai savaičių į Kalifornijos val
stiją.

— Marija Smilgienė iš mūsų

— Viktoras Kozica iš Mar 
quel te Parko lankėsi Naujie
nose. Dėkui už vizitą, ankstybą 
prenumeratos pratęsimą ir už 
*7 auką. Taip pat dėkui tos apy 
linkės tautiečiui, užsisakiusiam 
Naujienas vieneriems metams, 
bet pavardės prašiusiem nes
kelbti.

— Amerikos ekonominė 
pdėja. nes kiekvieną dieną jos 
naudoja /vis daugiau savo alie
jaus ir žibalo. Aliaskos aliejus 
labai geras, lengvai valomas.

CARPENTERS 
WANTED

Experienced in rough carpentry.
New Homes. South side location.

Call 424-6943 or 636-1699

BUILDING FOR SALE

6 flat Orland Park by owner — de
luxe 2 bedrooms, 2 baths, dining 
room, kitchen, balcony, storage, ma
ny extras.

294-2126 untH 5 P.M.

460-3527 after 5 P.M. & weekends

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

MAINTENANCE 
MEN

Immediate openings on our day shift 
for individual with 2-3 yrs. plant 
maintenance experience. You will 
be making both electrical (AC-DC) 
& mechanical repairs and trouble
shooting on production equipment. 
Apply in person or call 379-4070 

ADOLPH PLATING 
832 S. Central, Chicago

EVANSTON ROOFING 
COMPANY

Needs experienced repair men.

864-1100
Monday/Friday

WAITRESSES

CASHIERS
SALES CLERKS
Ful or part times
Permanent positions
Excellent income

Many good benefits 
Insurance, discounts

Apply FABER ENTERPRISES

55 E. Monroe — Room 3533 
263-1223

BY OWNER — NO BROKERS 
2500 N. — 57 W. Queen Anne Brk. 
bung. & 4 rm. in law apt. 3 bdrms.. 
V/i modern bths., formal dining 
rm. & lvg_ rm. Paneled den. custom . 
bld. kitch, w/modem appls, oak firs 
& trim, xvalk in closets, alum, facia 
trim & gutters, storm & screen, 2 
car grg, elec, eye, Close to schools 
& trans. Mid $70^ 

622-0567

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa, 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas----------------------------------------------- -------------------------

HELP WANTED — ŽEMALE 
Darbininkių Reikta

TOOL AND DIE
MAKER

Qualified person only. Top pay 
good benefits for right person.

756-1400 
Evengreen Plaza

LOCKSMITH 

with

nių ir klasinių šokit] festivvaly- 
je Chicagos Sheraton viešbuty
je praeitą sekmadienį. Specia
lioje šešių porų foxtroto pre
zentacijoje ji laimėjo pirmą 
vietą ir trofeją. Programoj yra 
keletas lietuviškų pavardžių: 
Mr. J Briedis, Ms. I. Nakas, 
Ms. W. Pūkis.

2 butu 9 m. senumo. 2 po 5. 3 mie
gami. 51 St. už Kedzie. Tik S82.500.

72 ir Campbell m aukšto naujes
nis mūrinis namas įrengtas rūsys. 
S65.000.

10J4 akru žemės netoli Burlington, 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. $25,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

RECEPTIONIST TYPIST

Painting Contractor located on near
North side needs person with good

DRAPERY INSTALER
Dependable person needed to esti
mate, remove & rehang for draper? 
cleaning service. Life insur., ho^pi-J 
talization, vaca, exc. starting salary. | 
Full time permanent position.

282-3717 for interview.

LOCK COMPONY
St.. 723-2400

> H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
nsetindamas susirašinėjimo Išlaidas. Priede_______ dol._______________

Pavardė ir vardas ______________________________________ ________ _

& L.

615 E. 75th

Juozo šmotelio 

'^1 Atsiminimų Skirsneliai 
atspausdinti

___Prezidentas Carteris labai 
patenkintas savo kelione į Bo
ną, kur buvo aptarti ne tik Ame • 
rikos, bet ir kitų valstybių eko- 
niminiai reikalai.

LAIKRODŽIAI Ir BRANGIMYBtl <

Pardavimai ir Talsynuj 
W WEST 69tk STREET 

▼-*1947

EMBROSSER

for ingrave stationary. Hand 
or automatic Will train.

Call 337-4800 
SPAULDING & COMPANY 

959 No. Michigan

CLEANING/OFFICE

Office in Schiller Park has an im
mediate need for a person to do ge
neral cleaning of office. Approxi
mately 40 hours—day shift.

Apply or call 678-1100
AIRWAY PRODUCTS CORP.

3801 Rose Schiller Park
An equal opportunity employer

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reiaia rezervuoti vietas I Sacramento Tel 247-5018 (Pr ) 
iš anksto — prieš 45-60 dienų. 5 l ‘ k

— Los Angeles, Cal., liepos 12 
d. mirė Jonas Butkus, sulau
kęs 75 m. amžiaus. Liko liūdė
ti žmona Elena ir vaikai — Al
dona ir Jonas. Liepos 16 d. ini-| 
rė Antanas Raponavičius, su
laukęs 94 m. amžiaus. Liūdėti 
liko serganti žmona ir duktė 
Eleonora. Liepos 17 d. mirė: 
Pranas Slėnis, sulaukęs 86 m.

wanted. Must be 
Good pay for 
speak English.

5421 W 
736-2966.

LAYOUT MAN
Need experienced layout man in 

steel plate fabrication shop. Liberal
Mn- so***»k English.

STANDARD BOILER & TANK 
CO., INC.

1000 West 142nd St 
Riverdale, IL 60627.

Call Al Antusid, (312) 568-7000.

tas. Mokyklų globėjas yra pa-I 
rupijos klebonas Mar. J. Kučin- 
gis. Pagražinamos ir salės. Vin ***
cas Dovydaitis padovanojo pa
rapijai skulptoriaus Prano Gas- 
paronio darbo Romo Kalantos 
statulą. Be to, salėje įdedamos 
akustinės lubos ir kitokie page- 
rinimai. ’

Naujienoms reikalingas
. LINOTIPININKAS

; ‘ , Vyrę ar pamokysime šio amato. Dar- fEV“
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te- ripty of interesting job duties, this 
’ * a . iob will be perfect for vou. Good sa-
- — • lary, commensurate with experience.

TZT A 1 Cl AA Į Manv Benefits including free park-
A-VLUV. ing CaI1 943-8535

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tai. Y A 7-5980

BEST THINGS IN LIFE

blate Ferm Life Insurance Company

— Futbolo klubas Lituanica 
ruošia tradicinį pikniką ir fut
bolo turnyrą liepos 29 d. nuo 
11 ryto iki 11 v. vak. Marquet
te aikštėje, 6900 So. California. 

. Dalyvaus Lituanica, Sparta, 
Lightning, Winged Bull, Rams, 
Green-White ir Real FC rink- 
tinės. Programoje taip pat da
lyvaus Chicagos miesto raitoji

— Senyva moteris norėtų gy
venti prie šeimos su pilnu išlai
kymu atskiram miegamaja
me. Siūlyti tel. 476-3803. (Pr.)

—Dėl visų rūšių stogų dengi
mo bei pataisymo, kreipkitės 
pas ARVYDĄ KIELĄ,434-9655.

Pr.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

r % American Travel Service Bureau
Western Ave^ Chicago, DI. 60643

Telef. 312 238-9787
« Nemokamas patarnavimas užsukant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus;
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor-jkame pašto ženklus ir pinigų 
macijas visais kelionių reikalais. Į kolekcijas. PATRIA, 4207 So’

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skaT 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su Juo susipažįstant ir. ji užsiprenumeruojant tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos ?J>eivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rel. 
kalų renesanso. 
FV V-J • —-----  -

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mvkolas Kuraitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio. 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskvrė 
triių dienų atostogas dviems' asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio,- naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties "Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejor atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. ' /

— Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų D-jos geguži
nė įvyks sekmadienį, liepos 30 
d., Vyčių salėje-sodelyje, 2455 
W. 47 St. Pradžia 1 vai. popiet, 
šokiams gros Ramonio orkest
ras. Visus kviečia atsilankyti.

Draugijos Valdyba

padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ^Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina £3.. Su legališko 
mis formomis — $3.50.

Užsakymus su Money orde-

riu siusti: “Naujienos”. 1739 S.
Halsted St. Chicane ĮD 80608. ] policija ir šunų dalinys, taip 

-----—  | pat gaisrininkai.Sveikatos sky- 
Sunku nugalėti infiliacDą rIus tikrins kraujo spaudimą.. 
__ v. ,-------------------- .... Gros Vyt. Dangio “Vyčių orkes
asmgtonas. Svarbieji Ame gėrimų ir užkandžių, 

rikos adm.mstracijos ekonom- .Visi kviečiami. Klubo svetainė 
štai, artimi prezidento štabui, JTa 2614 W. 69 St. (Pr.) 
yra nuomonė, kad prez. Carteris *______
negalės suvaldyti infliacijos, jei 
jis tik prašysiąs biznierius, įmo- 
nirtkus ir darbininkų unijas lais 
vu noru nekelti kainų ir nedi
dinti atlyginimų bei uždarbio. 
Vietoje to, dabar išdirbami pla
nai, kuriais bus suteikiama mo
kesčių kreditas biznieriams, įmo 
ninkams ir darbininkų unijoms, 
jei tik jie pažabos savo apetitus ’ wanted 

’ train.

C.

MATRON

Immediate opening for part time
------------------ Matron.

__ Pirmadienio ryta doleris j Apnlv in uerson: rirma^e y PERSONNEL OFFICE
Japonijoj nukrito žemiau zw.
jenų, bet vėliau vėl pakilo ir per j CARSON PIRIE SCOT & COi 

šoko 203 jenas. '

Steady full times employment.
Ecellent benefits.
Apply in person 

WILSON STEEL &
WIRE CO.

4840 Western Ave.
Chicago, Illinois

B “LIETUVOS AIDAI”
□, KAZE BRAZDZIONYTE, 
g, Į PROGRAMOS VEDEJA
jįy WOPA 1490 AM FrL ai 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106J FM SaL at 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71 $t Street, Chicago, Illinois 60629 

TeM. - 778-5374

Men experienced in lathe, mil, 
drills,etc., needed to make dies, 
jigs & fixtures for wire pro
ducts company. Overtime & 
fixtures for wire product com
pany. Overtime & full benefits,’ 
Phone for interview: 243-5940.

CHICAGO WIRECRAFT CO.
1534 S. Ashland Ave., 
Chicago, HL 60608.

M. i I M K U S ' 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. ToL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai-




