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EGIPTOIRANO MAIŠTININKAI REIKALAUJA IŠVARYTI AMERIKIEČIUS
Kariai yra įsitikinę, kad komunistai 
įsakinėja religiniams fanatikams

TEHERANAS, Iranas. — Trano žibalo versmių darbininkai, 
naujai vyriausybei įsokius, baigė žiba.o valymo ir pačiu versmių 
streiką, bet ne visi eina į darbą. Paprasti darbininkai grįžo ir dir
ba, bet iranečiai technikai ir aukštesnius mokslus ėję inžinieriai 
dirbti nepradeda. Jie tvirtina kad nestreikuoja^ bet nori, kad 
amerikiečiai pasitrauktų iš užimami vietų ir leistų patiems ira
niečiams atlikti visus žibalo versmių darbus.

TARIASI SU VYRIAUSYBĖMIS DĖL SIŪLOMO NAUJO KOMPROMISO
Tuo tarpu karo ministerial labai lengvai sutaria 

dėl karo jėgų atšaukimo

Pradėjo deginti 
amerikiečiŲ automobilius
Pačiame Teherane streikas 

baigtas, gyvenimas grįžta į nor
malias vėžes, bet Irano pravinci 

* jose dar tebeeina kovos tarp 
tvarką palaikančių karių ir re~ 
Ciginių fanatikų, kuriems vado
vauja ir keli šeichai. Streikas 
krašte baigtas, bet provincijos 
miesteliuose neramumai tęsia
mi

.J. ■ , ‘-/t -- • . - -

Alvazo mieste streikuojantieji 
iškėlė naujus reikalavimus: at
leisti visus amerikiečius iš Ira- 
na biznio įstaigų'ir dirbtuvių. 
Dalį_axxierikįefi4 jaUfgaJįmJbū 

iraniečiai dar ne 
gąli atleistu specialistų. Karo va 

,, dovybei aiškėja, kad So streiko 
užnugaryje sėdi komunistai,7 ku 
tie naudoja religinius fanatikus 
savo propagandai. Nepajėgę iš
ardyti . žibalo versmių, dabar jie 
streikuojančių nuotaikas bando 
nukreipti prieš amerikiečius.

Sudegino britų 
piliečio mašina

mieste kariai įsakė pa 
likti gatves laisvas ir uždraudė 
tvarkos ardytojams varyti pro
pagandą. Kai įvyko susirėmimas 
tarp Irano karių ir -streikuojan
čių Alvazo darbininkų, Irano 
kariai buvo priversti paleisti ke 
lis šūvius į triukšmaujančius. 
Nelaimei, viena vaikas buvo su 
žeistas. Jis nugabentas į ligoni
nę ir jam, lygiai kaip ir nusigan 
dusiai jos motinai, buvo suteik
ta pirmoji pagalba.

Mieste streikuojantiems pavy
ko sustabdyti automobliu važiuo 
j an t į britą. Jis ištrauktas iš 'au
tomobilio, o vėliau jo mašina pa 
degta.

Amerikiečiai tvarko 
Irano telefonus

Amerikiečiai įvedė modernius 
ir tvarkingai veikiančius telefo
nus. šioje įstaigoje visus svar
besnius darbus atlieka amerikie 
čiai. Irano streikuojantieji reli
giniai fanatikai reikalauja, kad 
Bell bendrovė perduotų iranie
čiams visą telefonų bendrovę, o 
patys išvažiuotų į Ameriką. Da 
lis amerikiečių bijo tolimesnių 
neramumų ir rengiasi važiuoti

KALENDORftLIS

Lapkričio 15: Kolumbą, Al
bertas, Norda, Sniegena, Vaidi
la.

Saųjė teka 6:38, leidžias 4:31. 

t Oras aaulėtas* yėaus, ~ ąfraus*

namo, bet didelė jų dauguma 
yra įsitikinusi, kad visą šį maiš 
tą suktfė komunistai, glaudžiai 
bendradarbiaudami su religiniais 
fanatikais.

Amerikiečiai yra įsitikinę, kad 
streikas jau baigtas, o karo poli
cijai pavyks išgaudyti ne tik 
svarbesnius streiko kurstytojus, 
bet ir Maskvos agentus. Maištą 
kursčiusieji šeichai atiduodami 
teismui. Jiems bus skiriamos įs 
•tatymų numatytos bausmės. 
Vienas kitas gali būti pakartas, 
o kitiems teks.Igesnį laiką pa
būti kalėjime.

Komunistas pasveikino 
popiežių Joną Paulių II

ROMA, Italija. — Komunistų 
įtaka Romoje buvo tokia didelė 
kad jie’ pajėgė veiklų-' partijos 
narį išrinkti miesto meru..Ro
mos meras'pasiuntė naujai iš
rinktam popiežiui Jonui Pau
liui II sveikinimą, kai buvo iš
rinktas popežiumi. Popiežius 
jam mandagiai padėkojo. Praei 
tą‘sekmadienį popiežius pasketl 
btas Romos vyskupu. Romoje 
Vatikanas turi daug turto,jisofi 
cialiai pereina Romos vyskupo 
žinnion.' šv. Jono Laterano ba
zilika buvo perduota naujai iš
rinkto popiežiaus žinion. Ta pro 
ga įvyko ceremonijos, kurių me 
tu naujas popiežius pasisveikino 
su miesto meru Julio Varios Ar
gan pasikeitė keliais manda
giais žodžiais.

Oro kontrolieriai 
"didesni gėrėjai"

NEW York. — Federalinė 
Aviacijos Administracija sumo 
kėjo Bostono universiteto Medi
cinos mokyklai $2.8 milijonus 
kad ištirtų 416 savanorių oro 
kontrolierių sveikatą aštuoniuo 
se FAA centruose Amerikos šiau 
rėš Rytuose, kurie garsėjo savo 
“sunkiais gėrėjais” po darbo lais 
valaikiais. ,

Dr. Robert Rose, buvęs psicho 
somatinės medicinos profeso
rius. Bostono universitete, da
bar psiciatrijos prof. Teksas uni 
versitete, pareiškė kad nėra įro
dymų, kad oro kontrolieriai bū
tų gėrę tarnybos metu ar kad 
jų socialus išgėrimas po darbo 
valandų būtų pakenkęs oro sau
gumui. Jis pasakė, jei kuris at 
vykęs į tarnybą, atrodo “apsi
blausęs, “tuoj pašalinamas, bet 
tokių atvejų nepasitaiką. Visi 
ištirtų 416 oro kontrolierių sa
vanorių 99 nuošimčiai buvę bal 
taodžiai.”. Sunkių gėrėjų (gir
tuoklių) rasta 7.5 nuošimčiai.

Sunkaus gerėjo girtuoklio 
titulą gauną kas išgeria per sa
vaitę po 15 uncijų grūdų alko- 
golio daugiausiai whiskes ir

Izraelio vyriausybė prieš kelis męUislsIrru žale paskelbė Izraelio sostine tvinr
na, kačT jie nfefcam josios neatidiuvsią. XP1L Jordanija^ Sapdi Arabių ir Egiptas tvirti
na,-kad Jeruzalėje yra daugiau arabių negu izraelitų. Dėl Jeruzalės kilo konfliktas tarp Jzrqp, 
lio ir Egipto. Šariatas^ nenori pasirašyti-taikos:, sutarties, kol nebus aptarta Izraelio i- JiHxhujr 
jos taikos sutartis. : ’ • - , GA DIKTATORIUS IDI: AMIN ATŠAUKĖ •KARO JĖGAS IŠ TANZANIJOS

Kagera upės krokodilai surijo-daugiau 
Tenzanijos karių, negu Amino armija

DARES Salam, Tanzanija. — Ugandos diktatorius Idi Amin 
pirmadienį atvažiavo į pasienį ir perėmė vyriausio karo jėgų 
vado pareigas. Virš 36 valandų Kagera upės pakrantėse ėjo ko
va tarp Ugandos ir Tanzanijos karių.

Idi Amin pirmiausia sakė sa
vo kariams pulti Tanzanijos ka 
rius, diįsusius arčiau prieiti 
prie Ugandos karių. įsiveržusių 
į Tanzanijos teritoriją.

Idi Amin pareiškė, kad Ugan-, 
dos kariai sunaikino Tanzanijos 
karius buvusius Ugandos terito 
rijoje, o dabar traukiasi atgal į 
Ugandą. Idi Amin yra įsitikinęs, 
kad Tanzabijos kariai niekad 
nesiverš į Ugandos pasienį.

Krokodilai rijo
Tanzanijos karius !

Prezidentas ir diktatorius Idi 
Amin sutraukė didesnį kiekį sa
vo karių ir puolęs tanzaniečius, 
spėjusius perplaukti Kagera upę 
ir vijosi besitraukiančius ugan- 
diečius. Idi Amin juos sustabdė, 
o vėliau daugumą suvarė į Ka- 
gerą upę. kur ajkani krokodilai 
rijo bėgančius Tanzanijos ka
rius. Idi Amin įsakė savo ka
riams sekti, kaip Tanzanijos ka
riai bandė kovoti su krokodi
lais, bet jiems nevyko. Visi 
Ugandos kariai, atidavę tanzanie 
čius krokodVams, ramiai grįžo į 
savo teritariją. Idi Amin pareis 
kė įsitikinimą, kad tanzaniečiai 
niekad daugiau nesivers į Ugan 
dą.

Manoma, kad konfliktas 
bus likviduotas

Tanzanijos prezidentas Neye^ 
re pareiškė, kad Ugandos kariai 

išvyti į Ugandos teritoriją ir 
Tanzanijos kariai niekad nesi
veržė į Ugandą, bet Ugandos da 
linys buvo pasiruošiąs pasiekti 
Viktoria ežero pakraščius Ugan 
dos kariams nepavyko, nes tan
zaniečiai pastojo jiems kelią ir 
privertė trauktis. Pasienyje ko
va ėjo 36 valandas. Tanzaniečiai 
gerokai pakenkė Ugandos ka
riams ir privertė juos trauktis. 
Tanzanijos kariai privertę Ami
no armiją trauktis, o dabas Ami
nas paskelbė, kad jis atšaukia 
savo karo jėgas iš Tanzanijos.

JUNGTINAS TAUTOS 
ĮSPĖJO PIETTJ AFRIKĄ

NEW YORK. — J.T. Saugu
mo Taryba pirmadienį įspėjo 
Pietų Afriką, kad ji gali užde, 
f i sankcijas prieš Pietų Afri
ka. jei ši nesutiks, kad Jungti
nės Tautos prižiūrėtų dar vis 
prieš neprikluasomyber pas
kelbimą skelbiamus rinkimus 
Pietvakarių Afrikoje ateinantį 
pavasarį.

Jungtinės Valstybės ir dar 
keturios Vakarų valstybės nuo 
balsavimo susilaikė. Azijos ir
Afrikos deelgatų rezoliucijos 
10 balsų prieš 0, priimta, rei. 
kalauja, kad Pietų Afrika tuo
jau atšauktų rinkimus, ku
riuos ji paskelbė ateinančio 
gruodžio 4—8 dienomis be jo
kios Jungt. Tautų priežiūros.

. Gruodis — S LA 
nominacijoms

NEW York: N.: Y. — Susivie- 
Į nijimo Lietuvių Amerikoje vado 

vybė paskelbė šių metų gruo
džio mėnesį organizacijos parei 
gurų nominacijoms. Centro sek 
retorė siuntinėja SLA kuopoms 
pranešimą, kad gruodžio mėnesį 
turi įvykti kuopų susirinkimai 
ir nariai privalo nominuoti žmo
nes. kuriuos norėtų matyti vado 
vybės priešakyje. Nominacijos 
privalo būti pravestos pagal vei 
kiančias taisykles.

Pravedus nominacijas. ba?sai 
privalo būti suskaičiuoti ir pa
siųsti į centrą, nominacijų komi 
tetui. Kai visi balsai bus suskai 
čiuoti, tai bus paskelbti nomina
cijų daviniai.

Visi nariai privalo dalyvauti 
nominacijose ir pasiūlyti geriau 
sius narius organizacijos parei
gūnams. Vėliau, kai nominaci
jos bus baigtos, tai kuopų nariai 
turės rinkti nominuotus asme
nis. Daugiausia balsų gavusieji 
nariai bus ištinkti valdybos pa 
reigūnais.

Washingtone pasiliko Egipto ir 
Izraelio karo ministerial. Kad; 
Jp’kas nebūtų leidžiamas veltui, j 
abu ministerial nutarė aptarti; 
jiems svarbiausius klausimus;j 
Izraelio karo jėgų atitraukimas, 

’iš Egipto teritorijos. Pasirodo.| 
kad karo ministeriams lengviau! 
šia tartis. Jiedu sutaria dėl visų j 
svarbiausių karo jėgų atšauki-) 
mo planų. Jie susitarė dėl datų] 
ir dė1 tvarkingo ištisų regionų į 
perdavimo ir saugaus kariuome 
nes pasitraukimo. Jeigu posė
džiuose būtų buvę diplomatai, tai 
pasitarimai jiems nebūtų taip 
sklandžiai ėję. Jiedu laikosi pa
čių pagrindnių nutarimų, pada
rytų David stovikloje ir minis 
teriu posėdžiuose.

Washington© sluoksniuose vy 
rauja įsitikinimas, kad abi pu-' 
sės priims prezidento Carterio; 
pasūlytą kompromisą palestinie 
ęių ir Jordanijos klausimu. Pir-; 
miausia turi būti pasirašyta

KOALICIJA PRIEŠ* 
INFLIACIJĄ

WASHINGTON. — Juodžių 
ir ispaniškai kalbančiųjų 24 ly 
deriai, sualiarmuoti baimės, 
kad gali patapti aukomis ko. 
vos su infliacija, pirmadienį su 
sirinkę Washingtone, nutarė 
veikti bendrai, siekiant bend
rų ir ekonominių pagerinimų. 
Carl Holman nuo negru ir Raid 
Izaguirre nuo ispaniškai kal
bančių išrinkti tai neformaliai 
bendros veiklos koalicijai va
dovauti. Politikai ir strategi. 
jai aptarti subkomisija susi
rinksianti kitą mėnesį.

WASHINGTON, D. C. — Praeitą pirmadienį į Kairą išskri
do Egipto užsienio reikalų ministeris Boutros Ghali, kad galėtų 

j informuoti Egipto prezidentą Sadatą ir kitus kabineto narius 
apie prezidento Carterio pasiūdytą naują kompromisą Egipto ir 
Izraelio taikos sutarčiai paruošti. Praeitą savaitę prezidentas 
Sadatas pareikalavo kad Washingtone būtų aptartas ir sutartas 
planas taikai su Jordanija ir palestiniečiais. Jeigu šitas klausimas 
nebus toks koks David stovykloje buvo sutarta, tai prezidentas 
Sadatas nepasirašys Washingtone ruošiamos taikos sutarties.

Pirmadienio naktį į Jeruzalę 
išskrido Izraelio užsienio reika
lų ministeris Dajanas, kad infor 
muotų tik ką parskridusi prem
jerą Beginą ir kitus kabineto na
rius apie projektuojamą naują 
kompromisą. Premjeras Beginąs 
tarėsi ne tik su sekretorium Van 
ce.-bet-jis. turėjo progos išsikal
bėti ir su prezidentu. Premje
ras planavo grįžti į Torontą ir 
baigti naujos prekybos sutarties 
pasitarimus, bet jis išskrido į 
Jeruzalę. [ Jis bijo, kad kraštą 
gyventojai henusisuktų- nuo jo 
paruoštų taikos p1 anų.

Griežtai tikrinamos - 
abortu klinikos

Illinois gubernatorius Thomp 
son įsakė vafst. inspektoriams 
paspartinti visų abortų klinikų 
patikrinimą. Jis be to kreipėsi į 
valst. prokurorą William J. 
Skott, paprašydamas jo bendra
darbiavimo investigacijai pra
vesti... x \ J ’ .<

Suh-Times ir BCA (Geresnės 
Valdžios Draugija) penkis mė
nesius slaptai tyrė B abortų kli-

’ nikas, iš kurių keturios buvo ne 
Selįretorius Vanee pasiūlė aj?°rių klinikos, bet fabrikai, 

abiem pusėm , dabartiniu; <neįu.,^FuJabiem pusėm . dabartiniu; rneįu./^uI, #
vesti ir baigtį taikos deryįąs
Egiptu. Kad reikalai,tomis 
pilkuotų, tai patarė prie* dhVgįžnsia uždir-
— Izraelio taikos, sutarties pri-j ^5f—Bick 
dėti pasikeitimą uaiškaisį’ kuriuo, .r’T.^fr^e ?a.U
se bus kalbama .apie” pasiruoši-. t^jLmctai po daugiu uždir 
mus taikai tarp Izraelio ir ’ J or-į ^aiš Metdičaid f 
danijos. Čia tektų įrašyti ir pa-į Tyrinėtojai, kurie tose klini- 
lestiniečių klausimą, kurį, kaip ( kose laiko 'dirbo užmaskuo 
David stovykloje buvo sutarta,, tai • kaip Samdiniai, pamatė ir 
turės sudaryti pagrindą .palesti- j patyrė smerktinų ir baustinių 
niečių teisei į nepriklausomybęJ dalykų. Apie tas operacijas ra- 
Šitą k/aušimą abi pusės galėjo. šoma įad kai kurie operatoriai 
aptarti Washingtone, bet abi į palikę ' nepašalintą negyvą me- 
vyriausybės atšaukė Washingto-j džiagą, pacientės vidujų po 
ne posėdžiavusius užsienio mi-l aborto; kitos pasientės buvo be- 
nisterius ir nutraukė derybas.; operuojant apkrėstos, kitai su- 
Prezidentas Carteris pareiškė,] žeisti viduriai, subadyti iščiai. 
kad abi pusės yra labai užsis- Apie kitą operaciją rašoma, kad 
pyrusios. Vieni nori eiti toliau daktarui iš rankų krito inshtru 
David stovykloje padarytų susi- mentai, kitas paimdavo tokioms 
tarimu, bet tai veda pirmyn. Operacijoms netinkamus instru- 
Prezidentas Carteris būtų 7abailmentUs ir t.
patenkintas, jeigu abi pusės pri< . w
•4. i 1 Prieš keletą tokiu daktaru praimtų sekretoriaus Vance pasiu-]
lymą ir baigtų derybas. ] etos os*

— Romos vyskupas nori, kad 
mūsuose meilė Kristui būtų sti
presnė. negu mūsų silpnybės.

VĖŽYS IR LEUKEMIJA — 
CIVILIZACIJOS LIGOS

Nacioną/.. Vėžio Institutas 
paskelbė, kad chemikalai, nau 
dojami ka pesticidą: (para
zite naikinti) ir kaip prie, 
das švino turinčiam gazolinui 
pagerinti, aboratorijose gyvu
liuose sukelia vėžį. Tas chemi
kalas ethilcne dibre mide, ži 
nomas kaip EDB, eksperimen- 
Iuojant su gyvuliais, paisrodė 
kaip aktingas vėžio agentas: ir 
pripažintas kenksmingas žmo. 
r.ėnis. .lis gali sukelti vėžį dir
bantiems grudi] sandėliuose, 
fanuose, aliejaus refi erijose 
(gazolino valyklose). EDB ga
myklose ir mažesniu nuošim
čiu© gazolino stotyse.

Egipto ir Izrae’io taikos sutar.!
tis, o vėliau bus tariamasi dėl niečių teisių į Jordanijos terito- 
Jordanijos sutarties ir palesti- rijas.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAUIĖ
Kūno, proto ir jausmę darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

ŽARNOS VĖŽYS
Užleisti vcž:c atsitikimai neša perankstyvą mirtį vien 
tik et! paciento apsileidmo. Gyvenimška tiesa 

tos priežasties ima netvarkingai 
veistis ir kai jos ima lipti viena 
ant kitos kupros, taip sakant, ta 
da nenormalus celių augimas 
suktfia guzą (tumorą). Pastara
sis gali būti gerybinis ir Kogy- 
binis. Gerybinis, sakysim, kar
pa ant piršto, išauga nenorma
liai virusui celes pajaudinus. 
Karpa nenužudo žmogaus. Jos 
skaitomos gerybiniais guzais. 
Visai kita istorija esti su bogybi 
niais tumorais (kitaip dar vė
žiais vadinamais.) .— Jie auga į 
aplinką ir sunaikina gretimas

Susipažinkime kiek iš arčiau 
su vėžiu storoje žarnoje (colon) 
ir pačioje galutinėje jos dalyje- 
vadinamoje išeinamąja žarna 
(rectum). Storoji žarna angliš
kai vadinama colon) galutinė 
žarnų 5-6 pėdų ilgio žarna, iįei 
narnoj i žarna (rectum) yra žar
nyno pati tolimiausioji dalis— 
jos ilgis 5-6 coliai. Išeinamoji žar 
na baigiasi išorėje išeinamąja 
anga. Tirštesnės ir pusiau trštos 
kūno atmatos esti šalinamos lauk 
per storąją žarną.

Vėžys storoje žarnoje ir jos 
galutnėje dalyje-išeinamoje žar normalias celes. Vėžys gali siųs 
noje — kaip ir kitose kūno vie- ti savo vaikus kraujo' bei limfos 
tose yra kūno celių liga. Kūno keliais ar tiesioginiai plėstis į 
celės esti įvairaus susigrupavi- kitas kūno dačis! Tada jis jas su 
mo, formos ir dydžio. Jos suda- naikina ir žmogų numarina be

~ " E- •

Gerybiniai gvzai 'nesiunčia sa 
žarnas ir kitas kūno /dalis. Tosįvo vaikų tolyn,. nesunaikina kū- 
celės įvairiose kūno vietose at-* no dalių Išoperuoti kartą-, gery- 
lieka įvairias -pareigasį Pačios bmiai. guzai, Įeatauga. Blogy- 
ctfės dauginasi.dalinimosi būdu, binio guzo tyęžio) vąikai. atši- 
Taip jos4 save atstatą; kūnui nu- radę kitose-kūno,- dalyše/įs1,.pir- 
sidėvfet< Visi .žinpme, kaip mūsų j minio•-židinie; :vWnami<metas- 
oda nuolat lupasi. Kaip .'plaukai 
trupau. i Nusidėvėj usiųšcelių vie
ton atauga, kitos,’Taip kūnas per 
septynis metusi-įatsinaujina ki
tas celešr įgaudamas.}' Vien tik 
smegenų eglės; /neuronai) nesL 
daugina. Didžiai tvarkingai ce
lės pakęim^yięi#^ kitas.

Tik xteno^ąr kL '.žmogus gtfį turėti vęžį/ storoje

ro įvairias kūno dais: odą, kau- laiko, 
lūs, raumenis, plaučius, širdį,

žarnoje. 1 Kraujas išmatose-tam 
Blai ar šviesiai raudonas. Gali 
būti tik druoželiai kraujo prisi- 
maišę prie išmatų. 2. Pakitimas 
žarnų stovio: gali gautis tai už- Į j 
kietėįę, tai liuosi viduriai. 3. Į 
Kartais gali gautis viduriuose 
jaučiamas nemalonumas ar net 
skausmas. Jei turi tokius nusis
kundimus bent dvi savaites, tu- 

į ri būti gydytojo ištirtas kaip 
(reikiant, žinoma, jei kraujo gau
siai ima rastis su viduriais —tuo 
jau kreipks pas kydytoją ar sku 
biai vyk tiesiai ligoninėn. Nes 
tokiais atvejais visada gydyto
jas turi guldyti pacientą kaip 
emergency case’ — be eilės li
goninėn ir tirti kraujavimo prie
žastį. Jokiu būdu negalima pri
iminėti gydytojo paskirtų (dar 
ir tokių gydytojų, mat, randas!) 
vaistų pirmame nustačius krauja i 
vimo priežas ies. Tai gati būti j 
karpa žarnoje, įdrėskimas joje’ 
dėl kieto mėšlo, gali būti užde- ‘ 
girnas įvairios kilmės, gali būti! 
išsiplėtusios venos (hemoraidai), Į 
na žinoma, ir vėžys. Tai kaip tu j 
gali gydytis, nežinodamas kuo1, 
sergi! Jau tiek turėtume supras 
ti kiekvienas. Taip pat negalima 
nusiraminti, jei kraujavimas su 
stojo. Vis vien reikia pilnai iš
tirti storąją žarną, čia žmonės 
daugiausia padaro klaidų. Krau 
j avimas dėl vėžio, sakysim, sus
tojo. po kokios tabletės paėmi-

J

SluvėjasM. ŠILEIKIS

- GEROVĖS KOMITETAS
4018 Franklin Road 

Pittsburgh, Pa. 15214
Artinasi Gruodžio - December Mėnuo, kurio? metu įvyk

sta SLA Pildomosios Tarybos NOMINACIJOS.
Nominacijų proga mums malonu pareikšti, kad SLA yra 

toji organizacija, kuri pajėgia ir sugeba apjungti visų pažiū
rų lietuvius bendram lietuviškam darbui ir visu šimtu nuo
šimčių išpildo savo įsipareigojimus nariams ir visuomenei...

Turime Pripažinti, kad SUSIVIENIJIMAS tos gerovės ir 
laimėjimų yra pasiekęs dėka savo dabartinės vadovybės, ku
ri pavizdingai veda ir atlieka organizacijos reikalus. Jų pas
tangomis organizacijos finansai kasmet didėja, kyla SLA 
populiarumas visuomenėje, pasiekta gražios vienybės narių 
tarpe, ctganizacija aktyviai dalyvauja Lietuvos laisvinimo 
darbuose ir savo veikla prisideda prie lietuvybės palaikyme.

Mums visiems svarbu ir toliau išlaikyti SUSIVIENIJO 
LIETUVIŲ AMERIKOJE tvirta ir gerą padėti ir tuo užtikrin
ti organizacijos ateitį . . .

Gerai žinome, kad tas daugiausiai priklauso nuo Susivie
nijimo vadovybės, todėl šiose NOMINACIJOS kviečiame ati
duoti savo balsus už žinomus ir patyrusius SUSIVIENIJIMO 
veikėjus, dabartinius PILDOMOSIOS TARA BOS narius.

Į NOMINACIJŲ BALOTUS ĮRAŠYKITE:

tazai (metastases)5. . -G;' y \ •
Nors vėžį operacijos būdu' iš

plausi ąr radiacijos pagalbai ap
naikinsi,- -r-jis gaili . yėj. ataugti 
ir toliau po.•kūną?jjęsU&.-<’-

Vėžio žarnyne pasireiškimai '
Sekantieji ženklai nurodo, kad

IV___ . ___T- J. •

išeinamosios žarnos tyrinėti (gė 
da-sarmata-sako ne vienas-tokias 
kūno ddlis tirti). Juo blogiau, 
kad pradžioje visai neskauda vė 
žiui esant storoje žarnoje. Tik

dėl to bedarbė ir visos kitos ne
laimės.

Kraujavimas kai jis perauga žarnos sienas-ta-
da skausmai atsiranda. Tada 
žmogus kreipiasi pagalbos. Bet 
jau esti tada dažniausiai popietų 
šauštai.

IŠVADA. Tirkimes kiekvie-

tas vąistas padėjęs. Niekas ne
gali būti toliau nuo tiesos. Vė
žys augs tri iau.
kartais ims rodytis. Bus viskas 
pavėluota, kai žmogus ims svorį 
mesti dėl vėžio ir kraujuoti be 
pyliavos' dėl jo. šitokiame stovy 
je- mūsiškių dauguma kreipiasi 
pas gydytoją. Tada net su pirš
tinėtu pirštirbe jokio instrumen nais metais nuodugniai storąją 
to net Studentas medikas ligoni- žarną. Tada mes nepraleisime 
nėję nustato diagnozę — pavė
luotai atgabentą vėžį gydymui. 
Tokio laukia tik laidotuvių di
rektorius. Dtf tokio mūsiškių 
apsileidimo. — dėl nesidavimo

a&iab*
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Savings Plan at work, z little Is set aside from each' 
paycheck to buy Bonds. Regularly. Autcmaticailyi

That way, you re making z real investment
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Pitcher loved her husbana
' . So much so, that when he went into betdd 

-iring the Revolution, she did too. Right by his sick
Then one day, while loading canmns, J 

Wied by a British bullet.
Molly knew the time had come to take 

«xi in her country. So she picked up 
where her husband left ofc And when

Today, when it’s time to take

^Ąmerica.

•» \ , . J ' — V. vya
rep-aced b xe ptovkied.

rerded. Bondt can be cashed at ^-our bark Pu cor 
nrr A. .! - - —__ ___ : r ?

S? buy United States Savings Bonds. 
Right from the start, its been an equal

bqr U.S. Savings Bonds.
X Wbea you join tbe Pk;tcH

pasveikimui galimybės dėl joje 
prasidėjusio vėžio. Toje žarnoje 
vėžys labai nesunkiai sutvarko
mas, žmogus pagyja ir normalų 
amžių gyvena. Tik neapsileiski
me ir atbuskime reikiamai veik 
?.ai šioje srityje. Visi dabar im
kime valgyty kuo rupiausią duo 
ną. Joje esami nemalti grūdai 
saugo storąją žarną nuo kišenė
lių (diverticifum) fr nuo vėžio. 
Tai ar dar ir toliau mes maitin
simės ir savus vaikus maitinsi
me vatine duona! Liaukimės 
taip save sirgdinę ir savo vai
kams ligas teikę. Nuo šiandien 
tegul pranyksta visa balta (po
niška!) duona nuo lietuviško 
stalo, žinoma, tada ji pranyks 
ir iš lietuviškų maisto parduo
tuvių. Tai bus atliktas didelis 
žingsnis sveikaton, ypaš storo
sios žarnos tokion.

PASISKAITYTI. Cancer of 
the Colon and Rectum. U. S. De
partment of Health, Education 
and Welfare.

STENKIMĖS TEISINGU
ATSAKYMU PASINAUDOTI

iamv( pūtimas, pykinimas 
ir viduriai''mas

KLAUSIMAS. Gerbiamas Dak 
tarė, gelbėk mano brolį Lietuvo 

ije. Jam niekas ten padėti nega
ili. štai jo didžiausios blogybės. 
!jis išgerdavo-dažnai ir pasiger- 
• davo. Atsirado skrandyje žaiz- 
; da-dėl to buvo dalis skrandžio 
! išpjauta. Jis gavo kasos uždegi- 
: mą-paereatitą. Dabar yra liesas 
’ ir niekaip negali atgauti pirmy- 
; kštį svorį. Jis negabi palaikyti 
! darbo, nes jo vidurius išpučia. 
į jį pykina vemti ir jis karts nuo 
(karto viduriuoja. Jo gyvenimas 

j niekus pavirto, nes jis negali 
! gerai valgyti, jaučiasi silpnas vi- 
; są laiką. Net pavalgęs jis jau 
Įčiasi negerai: ji tada išmuša pra 
kaitas ir turi gultis lovon. Gel
bėk mano brtfį Mielas Daktare, 
Tamsta likai jo v Utis. Visiems 
padedi, neapleisk mano brolio. 
Ačiū.

’ ATSAKYMAS. Tamstos brolio 
istorija ir padėtis labai būdinga 
daugeliui čia Amerikoje sergan
čiųjų padėčiai. Gydytojai tokią 
ligą vadina DUMPING SYND
ROME. Tai vidurių pūtimas, ne 
viriOdnimas, viduriavimas, skau 
smai, prakaitas, silpnumas ir

Nevisai aišku gydytojams, ko
dėl tokia negerovė atsiranda po 
skrandžio operacijos vienam, o J 
po kasos uždegimo kitam. Nesi-; 
rūpink tamsta dėl kilmės tos li
gos, bet mušk telegramą bro
liui, kad jis imtų tą savo ligą 
sėkmingai gydytLglicerinu. Taip 1 
— pačiu paprasčiausiu glyceri- 

(glyccerin, angliškai). Tegul 
jis stiklinėn paprasto vandens 
įsipila du valgomus šaukštus gli 
cerino ir tegul išgeria per dieną? 
taip vis su dviem šaukštais gli-j virinti, sutrinti ir atvėsinti, 
cerino tris stiklines. Dar tegul 1 
jis ima virškinimo syvų (is jau 
čio kasos-panereas padarytų). 
ča tiesyvai tebetėse vadinami 
ENTOZYME. Po dvi tabletes te
gul ima prieš ir po kiekvieno vai 
gio (Jų čikagiškiai gali gauti} 
Sodyboje, jei jiems sunku kur 
kitur apturėti). Paprastai, tokie 
pacientai jaučia pagerėjimą už 
vienos dienos tokio ęydvmo. 
Taip, už vienos dienos! žinoma, 
tokie pacientai turi gerti gau
siai skysčių naudingų-čia vištie 
nos sriuba (ne iš kūbikų krautu
vėje gautų) yra visa vietoje-kas 
dieną jo reikia bent kvortą su- 
naudoti-tirsto, sušalus net dre
bučio tįrštumo. Kitą kartą dau
giau paaiškinsim šito “stebuk- 
.lingo” gydymo pagrindus. Sėk
mės!

PAUL P. DARGIS — Prezidentas 
ALEXANDER CHAPLIKAS — Vice Prezidentas 
GENEVIEVE MEILIŪNAS — Sekretorė 
EUPHROSINE MIKUŽIS — Iždininkė 
JOSEPHINE MILLER — Iždo Globėja 
CHRISTINE AUSTIN — Iždo Globėja
DR. DANIEL DEGES Y S — Daktaras Kovotėjas

Esame įsitikinę, kad šie patyrę žmonės gerai žinantieji 
organizacijos darbą tvarkys ir ves Susivienijimą geriausiu . 
keliu. E > ... /

VISI DALYVAUKIME NOMINACIJOSE IR ATIDUOKI-?: 
ME SAVO BALSUS UŽ MUSŲ SIŪLOMUS VEIKĖJUS.

Juliana Andrulionis, Sekretorė - 
SLA GEROVĖS KOMITETAS V

Adelės Duoblienės sveiko 
maisto receptas

Adelė I>uoblienė
Rubarbarų putelė

Prop:
2 puodukai ploniau supiausty- 

tų rubarbarų (1/2 svaro arba 
2 vid. did. rubarbarų kotai).

1 2 puoduko vandens. 1 puo
dukas pieno miltelių (Nonfat 
dry milk) 2 3 puoduko (Evapo 
rated skimmed milk) pieno 2 
šauštai citrinos sunkos 1 šaušte- 
lis citrinos žievelės (smulkiai) 
supiaustytos 2 
(natūralaus) 1 
wre alyvos.
Darbas:

Rubarbarus,
(nemirkant), su šepečiu nuplau 
ti.supiau*tyti, ir su vandeniu, už 
dengtam indelyje trumpai pa-

šauštai medaus 
šaukštas Safflo-

ša^tu vandeniu

Supyti į blenderį pieną su pie 
no miliukais, rubarbarus, trum
pai paplakus dėti citrinos sunką 
ir žieveles. Į pabaigą, išputojus 
sudėti plonai pilant medų ir 
alyvą.

Masę perpilti į stiklinius, pa
vienius indėnus, laikyti šaldytu 
ve. Kiekis: — 4 asmenims.

Pastaba: Rubarbarai turi pk- 
salio rūgšties. Ją reikia neitrdli 
zuoti pieno baltymais. Mažas kie 
kis alyvos padeda mase paversti 
emulsine ir lengviau asimiliuo
jama organizmo. Šis maisto 
gaminys turtingas potašu, kal
ciu- geležim, proteinais ir 
minais.

IMPORTAMT KWS FOfU t j -:
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MOMEKTuk® Tablets ^re 
stronger than Doiįi’^

Before .you take Doaj's Pilts for, 
mu'sedt^r backache, remertitef this:
MOMENTUM Wets 3-e. 50% šronęer 
than Dean’s. That means MOMENTUM 
gives you 50^ mohf pamreHev^r pe? 
dose.to relieve backache.; c fatL’fl

• -To'fecfuce pain, soothe mflarumappn 
so museles fcosen-yttj can M
freely-in raises!. Iteres po sWger-. 
backache medication yod can buy 
out a prescription than MOMEflTlMo: 
Tablets. Take only as directed

Dentistry Sews

No. 79“ *■
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Putting More Light On The Subject
If you haven’t been to the 

dentist lately, when you do go 
you!! think today’s dentist is 
the dentist of tomorrow!

Longer lasting — even life
time — tooth fillings are a 
reality, today. No longer 
need chipped or cracked 
teeth be lost. Such teeth can 
be reconstructed using filling 
materials that not only match 
the color of the damaged tooth 
but are as durable as the tooth 
itself.

Dental authorities estimate 
that it will be at least ten 
years before a vaccine to 
prevent tooth decay is 
available but much progress 
has already been made in that 
direction.

Laser beams instead of 
metal drills? A distinct pos
sibility, with much research 
and experimentation yet to 
be done.

High speed drills already 
operate at speeds that greatly 
reduce the discomfort of vi
bration during drilling, while 
enabling the dentist to more 
efficiently prepare the tooth 
for filling — and in less time.

One of the latest major de
velopments in the constant 
search for better procedures 
and instrument*; in dentistry 
is the use of fiber optics, 
the technique of transmitting 
light through transparent 
glass fibers, in illuminating 
the dentist’s working area — 
namely your mouth!

One company, the Midwest 
American Dental division of 
American Hospital Supply 
Corporation, has designed a 
new dentist’s handpiece (drill) 
called the “Quiet-Air In-Sight" 
that features a built-in "head
light” to spotlight the tooth 
area being worked on.

Historically* deatisto basae

r wA___ ”3'
Like a pair of spotlights, 

two bundles of thousands of 
strands of glass bring light to 
the area being worked on by 
a dentist using the bandpiece, 
or drill, pictured here.
worked alternately among 
shadows and bright spot* be- 
cauae of the ira possibility 
of getting existing light 
sources into the mouth with
out restricting the den tirt’« 
ability to work — not to 
mention discomfort to the. 
patient.

In-Sight brings the light 
right into the mouth, from < ; 
light source at the den tirt’» 
console, through two bundles , 
of thousands of strands of 
glass connected to the hand
piece. Only the bright white į 
light bagete down the hose: | 
the light bulb’s beat and i 
electrical source stay on. the . 
dentist’s console, 
the patient’s mouth.

It allows the detr&t

fatigue

I
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į. KAIRYS

AR VAKARU VOKIETIJA 
ATSISPIRS KOMUNIZMUI?

Karėjusius asmenis visuomenė 
ie, prieš komunizmui priešin
gas bei jam nepriimtinas insti
tucijas ir 1.1, ir l. t..

Kas liečia V. Vokietijos stu
dentiją, tai, pasirodo, absoliu
ti dauguma nevertina turimo

Toks klausimas kyla skaitant. prieš jų vadus bei kitus išpc’pu- 
V. Vokietijos sjjaudą, liečiančią; 
ko'munizmo veikta šitame kra
šte.

Kaip yra žinoma, iš visų lai
svų valstybių Europoje, V. Vo
kietija yra dar stipriausia po
litiniai, ūkiniai ir kitais atvejais. 
Jei ne jinai, tai, atrodo, jau se
nai bolševikinė Rusija būtų pa- dvasinio ir medžiaginio gerbū- 
glemžusi ir likusia dalį laisvos krašte ir, atrodo, pro-
Europos. Kad šitaip yra, tokia pasitaikius, verstų viską1 
išvada plaukia ir iš jos užsienio aukštyn kojomis, kaip kad da-: 
reikalams ministerio pavaduo-!yra daroma Persijoje. Nė< 
tojo Vladimiro' Semjonovo pa-j ra geriau net su kaikuriais jau-! 
reiškimo, šis vyras yra nesenai Pais akademikais, moksleiviais 
Maskvos paskirtas V. Vokietijai • ir kitu jaunimu, 
pasiuntiniu. Pagal jį, Kremliaus! XXX
valdovai nori tokios Vokietijos,Į Tiesioginiai ir netiesioginiai, 
kuri nedarytų jiems jokių rū-į komunizmo reikalams daug pa-;

tarnauja skaitlinga spauda, ku-įpesčių bei, tikriau pasakius, ne
trukdytų nuo seno suplanuo- ri yra čia vis’škai laisva, nieky-i 
tam žygiavimui pirmyn. kios, universitetai, komunistinės 

politines ir pan. organizacijos’ 
Kad pašalinus turimą rūpestį, ir t- *•

Maskva bene bus užsimojusi iš
populiarinti komunizmą V. Vo
kietijoje taip, kad be didelio -sinodo, jose dirba komunistui ■ 
vargo vėliau sujungus abi VoJ mokytojų. Nors nuo 1972 
kietijas. Tai patvirtina labai ak
tyvi akcija R. Vokietijos komu
nistų V; Vokietijoje. Be to, R. 
Vokietijos komunistų partija 
veikia ir. Berlyne. Kadangi čia, 
V. Vokietijoje, ir politinį darbą 
galima laisvai dirbti, todėl jinai, 
padedant vieto's komunistams, 
gali netrukdomai veikti visur ir 
visose- srytyse.

Iš visų priemonių, naudoja
mų savo veiklai, bene plačiau
siai bus paplitęs nuteikimas vo
kiečių teigiamam nusistatymui 
komunizmo atžvilgių. Toks nu
teikimas intensyviai vykdomas
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PULKININKO KAROLIO
DABULEVIČIAUS PAGERBIMAS

A COV/S folL.PUKED. 
cn a PAnarrs chest, i 
WAS COMSlDEfcčD A GOOD 
C U K E FO:?

ANCIENT 
CfiRTHftGHl

nones 
‘uždirba. Todėl šitos gali i 
; remti kemunisunį d*:rbc 
!gais. Be to, per šitas įmones ko- 
i munistinį darba R. Berk m. ir; v" . ‘. . įima ir savo zmenunis,veikia kraštu susitarimas nepri-t... . . .

- - .4.. 1 • x - 1 x 1 parengtais tokiemsiminėti komunistų į mokytojus 
bei į kitas valstybines tarnybas, 
bet, kaip šiuo metu paaiškėjo, 
užtektinai jų yra visur. Atrodo,'

Kas liečia mokyklas, tai, pa

a-
i liai parengtais
lams. Be to, R. Berlynas ir ki
tais būdais parūpina pinigų ir 
prakiša savo žmonių į V. Vokie- 

s-, . 1 i • 1 vx .Jtija. Per praeitus melus tokiaišito susitarimo kaikune kraštai : , . .5 .. . m . pašalpai jis vra paskvres aO mil.nepaisė. Tokios padėties celei, Į , • 
krikščioniškos politinės partijos* 
pakėlė net vieš?i aliarmą. Josi 
padarė tai pirmiausia bene po-1 
litiniais sumetimais, nes. kiek 
yra nustatyta, per rinkimus į 
parlamentus beveik visas jau
nimas nebalsuoja už jas.

Kas liečia komunistus moky
tojus mokyklose, krikščic'niškų 
partijų paskelbtas aliarmas ra-

tarp darbininkų ff ypač tarp do atgarsio ir visuomenėje. Jau Pvbas

X,
• Vyriausybė bene bus jau už 
leidimą ir komunistams visur 

. dirbti. Opozicija ir mokytojų 
* organizacijos yra prieš lokį lei

dimą. Yra sugestijų, kad būtų 
nustatyta, kurios iš veikiančių 
partijų yra priešingos demokra
tinei santvarkai ir tik po to ne
leisti jų narių į valstybines tan

moksleivių, studentų ir likusio 
jaunimo, neišskiriant net kari
uomenės prievolę atliekančių. 
Jie nuteikinėja prieš religiją, 
prieš tautiškumą, prieš dabar
tinę policinę ir socialnę tvarką, 
prieš nekomunistines partijas,

tenka nugirsti tėvu pasisakymų 
prieš komunistus mokytojus.

Komunistų šitai akcijai lėšas 
parūpina pirmiausia R. Vokie
tijos valdovai. Be kitų dalykų, 
pasirodo, V. Vokietijoje veikia

j

Bendrai, kiek tenka sekt

F į

š. m. lapkričio 3 <1. Chicagoje, 1898 m. spalui 9 <1., Mariampo- 
. Lietuvių Tautiniuose Namuose pės apskr. (rud šk;ų km. Moki si 
įvyko gen. štabo pulk, ir Vii- Jurbarke, Vilniuje, Voroneže ir 

1 niaus burmistro Karolio Dabu-} Petrapilyje. Dalyvavo Nepri- 
■levičiaus pagerbimas jo 80 ine-. klausom vl>ės kovose ir kelioka 

kadro karininkas, 
Įdirbo Karo mokykloje, ruošda- 
I inas naujus karininkus Lietuvos 
kariuomenei.

1941 m. I^aik. Lietuvos vyriau- 
syl'-s K. D. buvo paskirtas Vil- 

j niaus miesto burmistru. Tuo 
. pačiu laiku aš buvau paskirtas 
prokuroru. Vaiki su solinizantu 
teko virš tris metus, praleisti 
sunkią vokiečių okupaciją, nes 
pirmos bolševikų okupacijos 
metu iš prokuratūros buvau at
leistas. Nepriklausomybės laiku 

į gen. štabo pulkininkas K. D. bu
vo 9tc pulko vadas.

Pagerbimo metu pagrindinę 
kalbą pasakė šaulių sąjungos 
pirmininkas K. VHlkovaitis ir 
pravedė minėjimą. Toliau svei
kino, vyskupas V. Brizgys ir 
Lietuvos gen..konsule J. Dauž- 
vardienė. Kap. A. Juškevičius 
perskaitė atitinkamą adresą, 
kurį įteikė savanorių pirminin
kas pulk, švedas. Orkestro var
du solinizantą sveikino Pakštas.

Ilgiausių metų pukininkui, 
burminstrui ir buv. Kariy RA
MOVĖS pirmininkui Karoliui 
Dabulevičiui. Iš jaunimo jį svei
kino jo anūkas Kęstutis Ambu- 
tas, kuris savo kalbą užbaigi 
“Seneli, mes neblogiau vaduo
sime Lietuvą už Tave ir Tavo 

, draugus”. Susilaukė didelių plo
jimų.

‘ tų sukakties proga ir Vardadie-jmetų, kaip 
| nio išvakarėse.
Į Pagerbimą suruošė jo dukte-
• rys, žentai ir anūkai. Tautinių 
1 Namy salė buvc‘ perpildyta sve
čiais. Solinizantas K. D. gimęs’5

pirkti į Western gatvės krautu
ves. Ėjo 62-ra gatve. Ties Ma
plewood iš šalutinės gatvelės at
bėgo du negrai ir moteris puo
lė. Atėmė rankinukus, o vieną 
partrenkė ant šaligatvio ir su
žeidė. Žmonės greit pašaukė po- 

bet užpuolikai pabėgo.

agal-kurią 
komunistai ne vie: 
? t ir Į k'tas vab 
bus. Tik nežinia,
triclhiei visuomene. 
prarastą jaunimą, a į 
komunistinio nuteikimo dar ne- tonu Cadilac’u.

Prieš 10-tį metu šiose apylin- 
5Jkėse ne tik gatvėse buvo saugu, 

bet nereikėjo nė durų užrakin
ti einant į krautuvę. Užpuldinė
jimai Prasidėjo, kai juodieji kai
mynai susižavėjo gražiai nupl
auta žole ir pradėjo reikalauti 
lygių teisių į sunkiu 
gyta ir tvarkingai 
svetimą nuc'savybę.

Paskutiniu laiku 
padažnėjo žmonių užpuolimai ir 
apiplėšimai. Neretai pastebi
mos mažose gatvelėse mašinos, 
kuriose sėdi negrai, nors jie nei 
ten gyvena, nei dirba.

I^abai gerai, kad ant 63-čios 
ir Western gatvių atnaujinami 
pastatai ir šaligatviai, bet to 
neužtenka, šių apylinkų politi
kieriai, organizacijos bei para
pijos turėtų prašyti stipresnės 
policijos apsaugos ir patarimų, 
kaip nuo užpuolikų saugotis, o 
taip pat bendrom jėgom isardy-

. piTįnami
j mokytojus,

■. bines tarny-
■ pavyks pa-

itgauti j auklei ją
augoti nuo! Pastebėta, kad nuvažiavo gel- 0 1 ■ .

sugadintą ir apsaugoti V. Vo- 
vietiją nuo galimos bolševikinės 
vergijos Pagaliau komunistai 
mokytojai su kitais tarnautojais 
dar nėra viskas. Juk legaliai vei
kia komunistą partija ir jos ki
ti junginiai. Turint galvoje ją 
visų aktyvumą, rungtynės 
jais būtų jau labai sunkic’s. 
iš tikrųjų kada rors būtų 
daromos.

UŽPUL3MNĖJIMAI

su 
jei 
jos

dviŠio mėn. 8 d. 10 vai. ryto 
Gage Parko lietuvės ėjo apsi-

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nau'bmtrt* pvikiy knyųą, kurios yjpvoš bot k/tls

sr lanfy.vą,
AI»kiand?^ts Pakalniškis, Ar ES GRĮŽTAME, Įdomūs jaucu djenų 

atstminimsi ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $-5.

A. Pakalniškis, McTAI PRAEITYJE. Netolimų Jvyklų prislmiEh 
ir laiko' Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje apra^ymaL mskfi-z- 
tyti į 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.

□r. Kazys Grinius, ATSIMINTM -I <R MINTYS. II tomeA Gre- 
__ žlabr viršeliais. 336 psl. Kaina $5 00. Mlnkrtali virš?

Prot. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 1ST«> 
RIJA, I dalis. 208 psh. įrišta — $3.90, mfrkštals vir
šeliais —- $2.00; D dalis, 225 psL, įrišta — $5,60. minki- 
tais viricHaL

Henrikas Tomss
Pakalnės Ir Labguvos, apskritys su Įdomiais aprašymais. Iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina 08.

F. Keriunas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvei t 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kains S3.

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės suminima i 
170 psL_____________________________________

Gudelis, POVILAS MILERIS, biognūjcs bruožai 231 
puslapiai_______________________________ _________

Knygai ufckk&nt reikli pridėti 25. et. pašto Ižlaičomi.

NAUJIENOS,

I3.0Ū

darbu įsi- 
prižiūrima

ypatingai

Visatos studija
Astronomai įsitikinę, kad 

erdves pirmadienį iššautas JAV- 
vių satelitas mokslininkams 
dues i rankas raktą, kas padės 
atrakinti ei?ę Visatos paslapčių 
kurios nepasiduoda išaiškina
mos, kaip tai žvaigždžių pulsa
rai, quasarai, įvairiuose Žvaigždy 
nuošė pastebėtos tamsios dėmės 
(black hefes), ir gal būt kontre 
veršinius U FO. Naujasis sateli
tas taip pastatytas, kad tirs vi
sas dar neišpręstas paslaptis.

Astronomai negali “matyti” 
tų juodųjų skylių, kurių tamsa 
yra tiek tiršta, kad šviesa negaili 
per ją prasiskverbti? Moksliniu 
kai tiki kadX.spinduliai gali tai 
padaryti.

i

ti lizdus, kur pardavinėjama 
pornografija. Reikėtų ką nors 
daryti, kad ant Western ir 63- 
čios gatvės esančiame kine bū
tų sustabdyta nešvarių filmų 
rodymas. Purvas traukia purvą 
ir daro gėdą apylinkei.

D. T. Jonas Talalas

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JwmlnM, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir Intvrfų nraXyKj 

įprašymai, paimti g gyvenimą. Lengvai itilius, gyva kalba, gražiai ialeutn, 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juozu S. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lletnvog 
antranki nuo pat senųjų amžių Iki pokario metę. Vidutinio formato. 142 
jsL, kainuoja $2.00. • 1

Dr. Juozai B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK^ 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų iftoriji. 
211 psL Kain* $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamą* dovanos įvairiomis progomis. Ja^ ir 
kitas knygat įsigyti, atsilankius i Naujienas arba atriuntus čeki sr 
oiniglne perlaKU. .. c. . - ’- t

173f Beiti Hilfted Strati, CMcage, DL WIU

laupykite dabar

I?8» S®. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. ft8«3

$X08
IMt

S3

yffptafmĄ _ ___________________________________

Or. A. X Oumn — DANTYS, priežiūra, sveikata ir zrrfis 
Kietais virfeliaia, vietoje $4.00 dabar tik__

WoBttii viriellaia tik _ ____________________
Dr. A. X Ouaaia — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONAS.

Mhnėi po Jtaopą JipflffieL Dabar tik ---------------

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIATa GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS
Dr« A. J. Ocmtn - MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

metų įvykiui. Jablonskio ir Totoraičio jaunu dienas ir susi- 
rtptBiiM. ______ c__________________________ SK00

S2.DS
*a^®a Wp pat rifotakyti paštu, atsiuntus žakĮ arba money orderį prie 

umatfflM kalaat pridedant 50c. parsiuntime Išlaidoki.

______________________ _________________________
Tsmašavskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

17*S S. Existed St, Chlcaro, HL $0808. — TeL HA I-ClOt

*
?

giesmės, poemos

Federaliniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

$1.50.
Eilių rinktinė, 16P

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

vių gerbūvis, privalė susipažinti su žemiau išvardintomis Įmygami■ 
Qi suminėtu knygų galima užsisakyti Naujienose.

Jimos KepeČlnskM, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai splel- 
Lietuvą bė0ma nuo bolševiku Ir gyvenimą tremtiniu stovyk

loje Vokietijoje. 2/3 psL kietais drobės viršeliais kaina 4 dot
Joezas Kapečlnskair IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Beivlo Dalia 

yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriinčio ir patvariai įsikūrusio asmenį istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dot

eiKAGIETSS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* .L1ETUVO*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, kį ji ten matė, kokiu 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 paL $1.50. Yra taip pat 
įversta J anglų kalba-

M Zattanke. SATYR IN t S NOVtLtS Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių norelių. 199 pusk, kaina S2.

D. KuraWa, KFLIONt j ANAPUS GELEžlNtS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabenna neapgauna IntuMsto ir agitpropo propaganda bei 
otsuikivlsuL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pakartik, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS

M
Y1t*o« LIUBLINO UNIJOS SU KAKTĮ S f FARAiTĖJI,

pct Kaina SU©.
S# far kiti laidiniai yra rmiri
NAUJUMO**, 1739 Sa. HA LITED CHICAGO, ILL. 4MBB

»rka dtuhiM įmW Ir
<

r.-—

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro timstantĮ sniegą lienia 

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžiu Šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda i gamtos vaizdu ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmu ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augutt«!tyf*-Vi(ČIūn!«nė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. JurgH Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijoi, 

Kišeninio formato. 157 psl. Kaina S2.G0.
3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE, 

psl. Kaina $3.00.
5. Kleopas Juroallonls, GLODI - LIODI. Lvrlkns eilės. 105 ps’ $2.00
6. Anatoli|ui Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėrašti. 86 psl. *200.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites sennvės laikais: autoriaus ikustradjornfs $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI. Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl $2.00
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 nsl. SI 00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, S3 00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-fi Ivnko* krv^a. 152 psl $2 50
12. Petras Saaatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE Eiliuoti kūrini 

tiai, 92 psl.. $1.00.
13. Petras Šagalas, PLAUK, MANO LATVELI. FilAraščial. 112 p<1. $1.00.
14. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Filės 70 psl $1 00
15. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50.
18. Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lvrikns rinktinė. 180 psl $3 00
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, 'filologijos posmai. 

55 psl. SI .00.
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. S3 on.
Norėdami Įsigyti šias er kitas knygas, prašome atsilankyti 1 Naujienų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderi

1739 So. Halsted Street, Chicago, niinola 60608

asic<

Pas mus taupomi jūsų pinigai at-; 
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkes bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigytu

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą me

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

8%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygeles sąskaitos 
neša *

UNIVERSAL
1800 So. Halitod St Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

primigta 1923 mtUlJL T< 01-8070
(it&lcoe pjrttKjM itenAf aotomobCUmi yotatyH.
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Tiltas (Akvarelė)BR. MURINAS

V. KAROSAS

(KOMENTARAI)

(Tęsinys)

Lietuvių ( ir draugingumu, negu bandys išgauti parašų nepateisi.

L. VENCKUS

PIRMASIS ANŪKAS

čys, pakišdamas nuvažiavusiems pas jį pasikalbėti dak
tarams šešis punktus, norėjo dar daugiau nuodų lietu
vių tarpe paskleisti, negu skleidę nelietuviškų minčių 
atgarsiai. Jis norėjo, kad nuvažiavusieji pasirašytų ir 
visiems laikams patvirtintų iki šio meto vestą ardomąjį 
darbą. Nieko iš to neišėjo.

Daugiau padarysi, jeigu prie lietuvio eisi su meile

Laikas vietoje nestovi. 1959 metais spalio mė
nesio 26. dieną Petrutė pagimdė Vilborui sūnų. 
Crumpsall ligoninės naujagimį, del jo didumo ir 
svorio (gimęs svėrė 10 svarų ir 3 uncijas) prami
nė “Cheyenne”. Mes jį pakrikštijome Stepono

VIST RT~yn?RTAT 
GARSINKITE NAUJIENOSE

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 
9 vai. ryto iki 5 vai vakaro, šeštadienini! — iki 12 vai

laiisti,ko jūs norite,jei savais pinigais padarėte tokią ilgą 
kelionę? Ar jūs mylite'tą bendro darbo ir vienybės idė’ 
jį kurią męs visi skelbiame, ar jūs mylite mus, kurie jus 
atskyrė nuo bendro darbo? Mes žinome, kad Kristus įsa
kė mylėti net ir savo priešus, bet mes Kristaus geros šir
dies neturime ir savo priešų nekenčiame, todėl ir nesu
prantame kas jus čia į Torontą atvedė?

t Kamantas atvykusių čikagiečių nesiteikė susitikti 
ir- neleido jiems savo skausmą bent keliais sakiniais iš
dėstyti, bet stoiškas jų elgesys, kantrybė ir pasiryžimas 
siekti draugingumo kitais metodais, negu Toronto ‘Lie
tuvių Dienų” organizatoriai vadovavosi, privertė jį pa
galvoti, kur einame? Kur tokiais keliais nueisime? Ką 
pasieksime? Galimas daiktas, kad Dr. Vytautas P. Dar-

Dr. Bobelio pranešimas suda
rė suvažiavimo esminę .dalį, ku-. 
name buvo aptarti ALTb nuvei
kti darbai ir nustatytos gairės 
ateičiai. Visas pranešimas buvo' 
paskirstytas į tris dalis. Pirmo
je dalyje buvo plačiai nagrinė
ta ALTo užimta pozicija Helsin
kio nutarimų atžvilgiu ir kaip 
buvo pasiekti dideli laimėjimai 
Lietuvos laivės byloje Belgrade 
in Kongrese, priimant okupači- 

jjos nepripažinimo rezoliucijas.
(Bus daugiau)

Šitame skyrelyje norėčiau prisiminti tas 
skausmo pilnas dienas, ne tik fizinį skausmą, 
bet ir dvasinį suspaudimą, kurį pergyvena kiek
vienas rimtas ligonis vienokiu ar kitokiu savo li
gos metu. Savo gyvenime niekuomet nebuvau pe
simistas, gal todėl ir mano mintys tuomet dar 
nebuvo perdaug tamsios. Mano jaunas organiz
mas geriau pajėgė nugalėti ligos sukeltus skaus
mus. šiandien jau būtų kitaip.

Laukiu. Kenčiu ir laukiu. Jau virš mėnesio 
kaip guliu lovoje negalėdamas pajudėti. Nei 
galvos, nei sprando pasukti negaliu. Vos tik pa
mėginu, baisūs skausmai pereina per nugarą, 
strėnas ir kairę koją. Po to skausmas tik labai 
pamažu mažėja. Kuomet ilgesnį laiką nesijudi
nu, skausmas pakenčiamas. Tada beveik pamirš
tu, kad esu ligonis. Bet kai tik pasijudinu, tuo
jau mano užsimiršimas neatlaidžiai baudžiamas 
kankinačiu skausmu.

(Bus daugiau)

šonų
Liudas nedarbingas, tad Joana, pieną dirb

dama, nėra pajėgi duoti garantijas dar kitai šei
mai. Tačiau netrukus atsirado išeitis.

Vis tebesusirašinėjame su Brone, kuri mus 
taip motiniškai rūpinasi Salfordo ligoninėje 
dirbdama. Ji, išvykusi Amerikon, ištekėjo už se
nosios emigracijos lietuvio Broniaus Stenonos. 
Sužinojusi apie Vilboro problemą, Bronė prikal
bina savo kaimyną, viengungi amerikietį John 
F. Crowley, gyvenantį Canton, Massachussetts 
valstijoje. Tas žmogus turi nuosavus namus su 
žemės sklypeliu, gerą darbą ir nemažai santaupų 
banke. Pradėjome susirašinėti, jis sutiko būti 
sūnaus ir marčios sponsorius ir netrukus jiems 
atsiuntė afidavitus.

gio delegacijos santūrus elgesys privertė jį keisti iki to 
meto nuotaikas ir ryžtis eiti su “meile ir draugingumu 
lietuviui.” Jeigu savo nuotaikos jis nebūtų pakeitęs, tai 
tokių žodžių į savo sveikinimą nebūtų idėjęs.

Bet Vytautas Kamantas, keisdamas iki to meto bu
vusias nuotaikas,žengė dar vieną žingsnį. Jis pakeitė Pa
saulio Lietuvio nuotaikas, šiandien atėjo po Toronto sei
mo išėjęs Pasaulio Lietuvis. Jo viršelis tas pats, jo for
matas tas pats, jis rinktas toje pačioje spaustuvėje, bet 
jo nuotaika jau truputį kitokia. Broniaus Nainio straip
snių jame daugiau, negu reikėtų. Nainys laisviausiai 
pasakoja savo idėjas ir planus dideliems darbams, už
miršdamas žmones, kuriais tuos didelius darbus rengia
si atlikti. Bet šį Pasaulio Lietuvį redagavo ne Bronius 
Nainys, bet Antanas Juodvalkis. Visi žinome. k»d Juod
valkis glaudžiai bendradarbiavo su “Pasaulio seimo” or
ganizatoriais, bet taip pat žinome, kad jis, prilipęs prie 
labai jau nelietuviško sprendimo, turėjo drąsos protes
tuoti. Protestavo taip, kad visi užgirstų.

Kad Pasaulio Lietuvį redaguoja Juodvalkis, tai jau 
didelis dalykas. Bet šiame PL numery yra dar didesnis 
dalykas: jame nėra Stasio Barzduko redaguojamų “ .* 
garsių ir minčių”. To išgarsėjusio mokytojo 
nėra PL redakcijos sąstate, ten nėra nei jo minčių at
garsių. Giliausios jo mintys lietuviams buvo ne prie šir
dies, bet tų minčių atgarsiai buvo tikri nuodai. Jeigu 
PL būtų vien tiktai Bendruomenės reikalais besirūpi
nęs, jis būtų tapęs informaciniu biuleteniu, kurį leidžia 
kiekviena didesnė organizacija. Bet kai jis Įdėdavo Bar
zduko minčių, tai kiekvienam buvo aišku, kad jam la
biau rūpi kelti erzelis lietuvių tarpe, negu vienyti lietu
vius gražia, taisyklingais sakiniais lietuvių kalba, gilio
mis lietuviškomis mintims su draugška lietuviška svar
besniems darbams reikalinga vienybės meile. Lietuvių 
kalbos žinias jis naudojo rusiškų žodžių darybai, o vie
nybei reikalingas mintis jis papuošdavo pravardžiavi
mais ir koliojimais. Jis buvo pasižadėjęs sujungti visus 
Amerikos lietuvius į vieną didelę lietuvišką šeimą, bet 
aklas fanatizmas ir didelis egoizmas išardė visus io pla
nus. Mokytojas neišmoko mokyti, o turėjo progą tarpti 
pavyzdingu mokytoju.
i • Šitas PL numeris išėjo storokas. Staresnis už anks
čiau leistuosius. Gal jo “Atgarsiai ir mitys” netilpo dėl 
vietos stokos. Gal Jis buvo užimtas kitais reikalais ir 
Šiam numeriui neparuošė ne tik “Atgarsių net ir minu
čių”, bet gal sekančiame numeryje jos ir vėl pasirodys. 
Bet jeigu tas naujas laikotarpis pasižymėjo mokyt, sk. iš
metimu bent viename numeryje, tai jau geras žinklas. 
Niekam nemalonu skaityti nuodais teptas mintis ir dat 
mažiau skaityti tų minčių atgarsius. Mokytojas Barzdų- 
kas elgėsi atvirkščiai, Pasaulio Lietuvyje jis pirma- pa
siųsdavo ‘Atgarsius” o tiktai vėliau dėstydavo tuos ‘’’at
garsius” paleidžiančias mintis.

Jeigu Barzduko “Atgarsių ir minčių” nešimas yra 
tiktai laikinas dalykas, tai malonu gauti bent vieną P. 
Lietuvį be nuodinančios lietuviškos atmcsferos.Bet jeigu 
jis jau paleistas atsargon ir išbrauktas iš PL visiems lai
kams, tai tada Kamantas pradėjo lietuviškame gyveni
me naują laikotarpį. Tuo tarpu nežinome ar šitas žing
snis padarytas šio numerio redaktoriaus Juodvalkio, ar 
Kamanto. Kaip ten bebūtų, malonu vartyti PL be 
nuodų. f r

Bet Kamantas turi neužmiršti, kad nuodingų min
čių ir jų atgarsių sustabdymas dar ne viskas, 
tarpe yra ne vienas nuodų skleidėjas. Algimantas Ge- namam dalykui.

anūkų. j nuo mažojo anūko užgaidų. Bet dėl to nesipyk.
Po to Vilorui ir Petrutei imigracijos reika- į davome. Tik jis, kai jam nusibosdavo mano drau

gystė, pradėdavo verkti ir nenustodavo, kol su
grįžusi motina jį paimdavo į savo glėbį.

DAKTARŲ RANKOSE

Pilnumo vaizdui tenka pasa-į 
kyti, kad iš senosios lietuvių iš
eivijos tebuvo daugiausiai 10%. 
visų dalyvių, iš kurių dar savo 
energija ir sumanumu pasireiš
kė P. Dargis, A. Devenienė, E. 
Mikūžiutė ir Alb. Vinikas. Tai 
reikštų, kad ALTas yra užval
dytas naujųjų ateivių, o veik 
visa senoji lietuviška išeivija, 
sudarant pagal oficialią statis
tiką virš 400.000 Amerikos lie
tuvių, traukiasi nuo lietuviško 
gyvenimo ir kovos už Lietuvos 
laisvę. Tokią išvadą tenka da
ryti su tam tikra doze atsargu
mo, nes į suvažiavimus papras
tai šiunčiami ne dirbantieji, bet 
pensininkai, turintieji daug lais
vo laiko ir neretai daug laisvo 
pinigo.

Argi pasiteisintų pikti prana
šavimai, kad ALTas netekęs se
nosios išeivijos atramos, įskai
tant jos naujas kartas, savaime 
praras savo egzistavimo prasmę 
ir palikę vieni nauji ateiviai tu-'

apie tai konsulatui, prašydamas užregistruoti ir vardu. Juzefą ir aš didžiavomės savo pirmuoju galėdamas pasisukti, buvau bejėgis apsiginti 
Petrutę, imigracijos vizai bauti.

Tačiau konsulatas žiūri kitaip. Sūnus, apsi- 
vesdamas, nepadidino, bet sumažino mane šei
mos narių skaičių. Sukurdamas šeimą, sūnus si Glasgow 
tapo atskiros šeimos galva. Kaip atskira Šeima, 
sūnus ir marti priva olturėti arba atskirus spon 
sorius arba papildomus afidavitus iš mūsų spon-

Montrimų.

rėš įsijungti į Lietuvių Bend
ruomenę?

Pati suvažiavimo nuotaika 
buvo pakili ir pasitikinti savi
mi. Ankstyvesniuose suvažiavi
muose jautėsi nervinis įtempi
mas, pykčio proveržiai, nes te
ko gintis nuo vis didėjančių' 
puolimų ir siekių sugriauti patį 
ALTą. šiame suvažiavime susi
rinkta ALTo triumfo ženkle, 
teisingai interpretuojant Helsin
kio nutarimus ir pasiektus di
delius laimėjimus Belgrado 
konferencijoje.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
bendrumoje lietuviška išeivija, 
pamačiusi .frontininkų pastangų 
nerimtumą, ėmė sugrįžti į ALTo, 
gretas. Pasėkoje, ALTo skyriai? 
atsikratė nuo priešiško elemen-į 
to ir surinktas aukas pasiuntė; 
į centrą, bei aplamai pagyvėjo, 
visa veikla.

ALTo prestižo iškilimą liūdi-: 
jo faktas, kad į šį suvažiavimą' Dr. Bobelio Pranfešlfhas 
atvykę PLB ir JAV LB atstovai 
savo santūriose kalbose akcen
tavo toleranciją, veiklos suderi-

lai pradėjo vystytis gana greitai. Petrutė, gimu- 
Stepukas Manchesteryje. Trijų as_ 
du iš jų yra britų piliečiai. Todėl 

konsulą as ^ems leido pasinaudoti britų kvota 
imigracijos vizai gauti. Britų kvota niekuomet 
neišpildoma, nes ne tokia maža, kaip lietuvių. 
Tokiu būdu praktiškai atpuolė jiems laukimas. 
Kaip tik surinko visas reikalingas žinias ir atli
ko reikaingus formalumus, jiems duota viza. 
1960 metais pavasarį, berods balandžio mėnesį, 
Vilboras ir Petrutė per Shannon, Airiją, išskri
do į Ameriką. Išsivežė ir mūsų anūką.

Man buvo labai gaila sū Stepuku sikrtis. 
Mat, tuo metu buvau ligos ir skausmų kankina
mas. Laukiau operacijos ir abejojau ar dar teks 
kada nors su jais pasimatyti.

Bet, dėkui Dievui, pagijau, sustiprėjau ir 
štai dabar pats ruošiuos išplaukti. Gal už savai
tės pamatysiu ne tik vieną Stepuką, bet sūnų, 
marčią ir net tris anūkus.

Petrutė dažnai mus aplankydavo Manches 
teryje, atsivezdama ir mažąjį Stepuką. Turėda
ma reikalų krautuvėje ar šiaip ką nors daryda* 
ma, palikdavo anūką pas mane, lovoje* Jis iš pra
džių žaizdavo ramiai ir linksmas, bet greitai jam 
viskas nusibodo Rėpliodavo ant manęs, apseilin
damas, kartais ir apšlapindamas mane, o aš, nė

šių metų spalio 28 dienos įžanginiame, vertindami 
Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimą ir PLB Ben
druomenės pirmininko Vytauto Kamanto sveikinimą, 
rašėme, kad Amerikos lietuvių nuotaikos pradeda kei
stis. Iki šio meto mokytojai ir glaudžiaūsieji bendradar
biai stengėsi primesti savo valią, naudodami nelietūviš- 
kiausias priemones, tuo tarpu pats Kamantas, sveikin
damas ALTo konferencijon suvažiavusius atstovus drį
so pasakyti, kad Toronto “Pasaulio Lietuvių Dienos” 
pradėjo naują laikotarpį.

Trumpam žodyje jis neužsiminė, kas buvo iki to sei
mo. Bet pasakė, kad tas seimas, to seimo rengeiai pradė
jo ‘‘nąųją laikotarpį, su lietuviui meile ir draugingumu”. 
Yra pagrindo manyti, kad iki to meto tos meilės nebuvo. 
Iki to meto bandyta patraukti tokį lietuvį, ^.kuris. buvo 
pasiryžęs klausyti'rinktinių vadų ir pildyti jų patvarky
mus. Reikia manyti, kad tas meile ir draugingumu pa
grįstas laikotarpis, prasidėjo tuojau po seimo. Jeigu jis 
jau būtų prasidėjęs seimo metu, tai jo organizatoriai bū- 
tųrodyti ir šeinio metų. Būtų 
prade ję *katbėti---sux lietuviais,- specialiaic atvykusiais - ■■ iš 
Chicagos' ir norėjusias rasti bendrą; kalbą < su tais lietu - 
vjais, kųriesu jais kalbėtis "nenorėjo. Kamantas būtų ga-

nimą, nutylint būtinumą suda
ryti vieną politinį organizmą, 
ko anksčiau siekė. Tačiau suva
žiavimas šiuos pareiškimus, 
kaip ir vėlesnį dr. L Kriauče- 
liūno pranešimą apie pasitari
mus su JAV LB vadovybe, pri
ėmė šaltokai ir su nepasitikėji
mu.

Pats didžiausias susirųpini- 
mas suvažiavime iškilo atsisa
kius dr. K. Bobeliui kandiduoti 
į naują valdybą, nes nenumatė 
kitos asmenybės, kuri savo e- 
nergiją, sumanumu ir pasiau
kojimu, galėtų vadovauti sun
kioms ALTo kovoms. Pasiūlius, 
kad dr. K. Bobeliui būtų šutei-' 
ktas ALTo garbės pirmininko 
titulas su balsavimo teise, buVb 
suvąžiavimo. priimtas džiaugs- 
mingc’rriis * ‘ovacijomis, ^vienu 
balsu ir visų atsistojimų. Vė
liau, statant kandidatus Cį naują -. 
valdybą LRKF pasiūlė; kad-nax’Jf 
jai išrinkta valdytį'Į>ayėsftįcdr.^ 
K^ .BpbeBūi f ątsJoyaų.t^> AĮJTųi>.< 
Wasliin^tone, -kųii^c irgį -.buvo 
priimtos o v 
sprendimas sukėlė^fthlVSaSviSiiį 
optimistines nuotaikas ateičiai.
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Artimoji Anglija 
(Tęsifijrs)

— Kas sakė, kad neturite spėtisorių? O kas 
mes? Jūs ttiūšų širdžiai artiihi žmbnės, tad gali
me už jus garantuoti.—

Tokio padrąsinimo paveiktas, kreipiuosi 
raštu į Amerikos konsulatą Liverpool’yje, prašy
damas mūsų šeimą užregistruoti kandidatais 
imigrazijos vizai gautu Už kelių savaičių gaunu 
pranešimą, kad esame užregistruoti lietuvių kvo
ta. Registracijos data 1958 metai, sausio mėn. 15. 
d. Toliau laiške rašoma, kad lietuvių kvota da
bar perpildyta ir teks palaukti, kol viza bus iš- 
duota. Konsulatas, bent šiuo metu, nesiima spė
lioti, kiek ilgai tas gali Užtrukti. Tačiau, jeigu 
turime Amerikoje gyvenančių giminių (išvardi
na giminystės laipsnius), tada galima vėl kreip
tis į konsulatą, kuris sutrumpins mūsų lau
kimą. f * n ■ *

Deja, nei aš, nei mano žmona, neįeiname į 
bet kurią išvardintą giminystės kategoriją, tad 
mums teks palaukti.

Ir išlaukėme daugiau kaip keturis su jpu* 
se metų. Bet ne visi.

VILBORO ATSKIRA ŠEIMA
Po Vilboro ir Petrutės vestuvių, mūsų šei

ma padidėjo vienu asmeniu (per vestuves nepra
radome sūnaus, bet įsigijome marčią). Pranešu
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MODERNIŠKOS AUt-CONDITlONED KOPLYČIOS

PRoxsxcf f.5084

STEFANIJAI KASULAITIENEI

mirus,

Jadvyga ir Petras Stravinskai

Forging Fuel Economy
į

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tal.t. 695-0533

MOVING
Apdraustai parkrauitymas 

H Ivifriv atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
TaL 376-1382 arba 376-5996

?ERKRAŲ$TYMAI

MOVING 
Lridhmi — ®tfna aporrud* 

’ ŽEMA KAINA 
R. ŠERĄ NAS 
TaL WA 5-8063

SOPHIE BARČUS
RADY JO iETMCTS VALANDOS

Visoj programea H WOPA, 

1490 ki L A. M.

Lietuvi? kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
--3:30 v»L popiet šeštadieniais 
ir sekmidiemafe nuo 8:30 iki 9:30 

vai. ryto.

Vedef t A Motu Datdrus

TeULi HEmlock 4-2413

7159 So. MAFLEWOOA AVI. 
CHICAGO, TLL. 40579

LR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Medical Building)* TtL LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-80^4.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastchetfar Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, !U
ALA? DOS: 3—-9 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadienį 8_ 3 vai.
Tel: 561-2727 arb* 562 2’20

-HI------ BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
gydytojas ir chirurgas 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

3907 West 103rd StretJ 
Valandos pagal siian*rimą

PR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. TiL 737-51*9 

Tikrina akis Pritaiko »kinins įj 
“contact lenses’”

Vai ągal snsitarimą. uždaryta trečj

DR. LEONAS SEIBUTIS
" • I

k
..

r- vo savo pastogėje ir padėdavo 
surasti darbus. Dažnai pats 
veždavo j darbovietes, padėda
vo’ užpildyti reikiamas blankas, 
išsiimti social security korteles.

Jonas Motejūnas priklausė
Lietuvių prekybos rūmams, na
mų savininkų ■ organizacijai ir 
Vytauto Didžiojo šaulių rinkti
nei.

Sauliy eilėse Jonas buvo pa
vyzdingas šaulys. Nebuvo nei našlė Petrė šio mėn. 11 d. už- 
v.eno susirinkimo, nei vieno prašė pamaldas Jėzuitų koply- 
kultnrinio parengime kuriame 
Jonas nebūtų dalyvavęs.

Su Jono Motėjuno mirtimi 
tauta neteko pavyzdingo lietu
vio, žmona vyro, duktė tėvo, 
šaulių rinktinė pareigingo šau
lio, o draugai gero draugo.

J. Aiksnė

JONĄ MOTEJŪNA PRISDIENANT
C

] Yra asmenų' kurie gyvenimo 
įkelia praeina tyliai, mažai pas- 
Į tebimi ir amžino išsiskyrimo

A. A. Jono Laukaičio 
mirties metinės

Prieš metus po # gos ir sunkios 
ligos paliko šį pasaulį Jonas Lau 
kaitis, buvęs nepriklausomoje 
Lietuvoje vastybinių įstaigų tar 
nautojas.

Liūdnos sukakties proga jo

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Bangkok. — Transportinis lai 
vas su 2500 Vietnamo pabėgėlių 
gavo įsakymą išsinešdinti su vi 
su “krovniu” iš Malaizijos teri
torinių vandenų, bet laivo ski- 
peris atsakė, kad nepajudės iš 
vietos kol nebus paimtas “kar- 
go” (pabėgėliai), kurių Malaisi- 
ja, Singapore ir Indonezija, neprį 
ima.

Neofidalai kalbama, kad Ma_ 
tizija Vietnamo ką kita su jais 
pagaliau priims. “Kikta su jais 
daryti”, ką’ba stebėtojai “Negi

čioje. Gausus būrys giminių ir 
pažįstamų po pamaldų nuvyko 
į Tautines Kapines, kur buvo 
pašventintas paminh1 as. Vaisin 
ga našlė visus dalyvaus pakvie
tė į J. Centro kavinę pietų.

Jonas Laukaitis buvo ištiki
mas taisvos Lietuvos sūnus, nie 
kad nesutepęs širdies nei sąži
nės jokiom bendradarbiavimo su 
okupantu idėjom. Keletą metų 
užsitęsusios ligos metu daug 
skaitė ir rėmė lietuvišką spau- 
Įą. Buvo ilgametis ‘^Naujienų” 
skaitytojas. Labai ilgėjosi Tėvy 
nes ir iki mirties skaudžiai per
gyveno Lietuvos laisvės neteki
mą. Gal geriausiai jo ilgesį iš
reiškia pamink? e įrašyti žo-

Čia mes tylūs, tylūs būsim, 
Niekas čia širdies neras... 
Savo žemei pasiskūsim — 
Ten mus akmenys supras D-T.

čh 
mažam esant mirė motina ir 
jaunesnis brolis. Todėl Jonui te-: 
ko bręsti padedant tėvui tvar
kyti ūkį.

1923 m. Jonas buvo pašauk- - 
Jas atlikti karinę prievolę. Ka-: 

, o] riuomenėje ištarnavo keturis su 
; puse metų ir tarnybą baigė vir

INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. an trad, 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefA 776-2880

Rezidencijos telef.; 448-5545
__ - ___ dienoj net nejuntame, kokio 

žmogaus netekome. Netekimas 
j pajuntamas daug vėliau, kad, 
|štai te’ žmogaus jau nebėra 
* kaip jis buvo reikalingas!
J Prieš trejus metus iš gyvųjų šfle’s laipsniu.

1927 m. Jonas patraukė į Ka
nadą ieškoti laimės ir geresnio-

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Betidra praktikt, $p^. MOTE R J lig.
Ofisą* 2652 WEST Syth S‘l RCET

. Tai. PR 8-1223
OFISO VAU: pirm-'anttai, i tarpo pasitraukė Jonas Motejų- 
ir penkt. 2-4 ir 8r8 vaL vak. SUtadie-1 nas. Trumpas atsisveikinimas---- - ------- ------„ o„_______ .
lisfis 2-4 vai popiet ir kitu laiku šermeninėje ir kelias j kapus. J. gyvenimo. Tuo laiku šiaurės A-!

pagal susitarimą. . Motejūnas buvo vienas iš tų as- merikoie jau pasirodė pirmosios. Motėjunas buvo vienas iš tų as-
.inenų, kuris nevadovavo orga-1 depresijos žymės. Kanadoje bu-
; nizacijonis, bet joms priklausė!vo bedarbė. Metus laiko pralei-

ORTHOPEDAd-riROTEZISTAS ir nario pareigas kruopščiai vy- dės. Kanadoje, persikėlė gyvenJ
I : Nerašė spaudoje, bet spau. ti į JAV.r dažai. Special pagalbi fejloms. . _ . 1 ’ <•J®' dažai. Special; pagalba tjĮoms. . . . _ .

wr (Arch Support^ ir 1.1. dą mylėjo ir skaitė. O svarbiau-
4 ir S—8, fi^adieniais ft—1: šia parodė didelę meilę artimui 

2850 West 63rd St, Chicago. VL 60629 tada, kai daugeliui pradėjus 
tfienaa- J -v.- — *«--- v-'.- - -_ ■ •

į kurtis šiame Krašte patarimai 
J ir pagalba buvo labai reikalingi. 

h J. Motėjūnui amžinybėn iske- 
liavus jis nebuvo1 prisimintas ■po
mirtinių nekralcgu, todėl da
bar, artinantis treciom meti“ 

. nėm pravartu J. Motejūną prisi
minti.

J. Motejūnas gimė 1897 m. do ne vien patarėją ir draugą, 
vasario mėn. 14 d., Aukštaitijo- bet ir didelį pagelbininką. Jis 
je, Panevėžio apskrityje. Dar naujuosius ateivius Priglausda-

DidŽIuudcs kaiUy 
pasirinkimai 

pM vWntru*U 
taUUMski 7^ į-Ą 

"-----

NORMANĄ 
RŠTEINA

TaL 26X582* 
(>t»irDa) ir

185 North Wahoah

ENERGY
WISE

Paklajojęs po įvairias. JAV. 
vietoves, pagaliau^. susirado pą-į . 
stcyų darbą Chicagoje. 1931 m. 
vedė Emiliją Gerulytę. Abudu 
dirbdami nugalėjo ’ depresijos 
sunkumus ir pakėričiaTiiai įsikū
rė. Būdamas draugiško ir gero ' 
būdo Jonas kaimynų buvo Tnė\ 
giamas ir turėjo daug draugų.

1949-50 metais daugelis nau
jųjų ateivių Jono asmenyje ra-

illlin

Buy a car no larger or 
more powerful than you 
need' -į’

Don’t be a Born Loserf

Žemaičiu kultūros klubo priešmeti- 
nis nariu susirinkimas įvyks trečia
dieni. lapkričio 15 d. 1 vai. popiet.. 
Šauliu namuose, 2417 W. 43rd St. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug svarbiu reikalu aptarti ir val
dybos rinkimas 1979 metams. Bus ir 
vaišės. Rožė Didžgalvis, rast.

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu 
draugijos priešmetinis susirinkimas 
Įvyks penktadienį, lapkričii 17 d., 
7 vai. vakaro. Vyčiu salėje, 2455 W. 
47th St. Nariai prašomi atsilankyti, 
nes bus renkama valdyba 1979 me
tams ir yra daug svarbių reikalų ap
tarti. Po susirinkimo bus vaišės.

E. Strungys, rast.

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

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

fV. /LAITO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Eland, N. Y. 10303

a*.vAYAW-VaWfAW MrAVAv.vAWAW-

— Marquette Parko Lietuviu Namy —'
Savininku draugijos nariu susirinki- - 
mas bus lapkričio 17 d., penktadie- * 
n?, 7:00 vai. v., parapijos salėj, esan-“' 
čioje 6920 So. Washtenaw Ave. Bus 
aptariami banketo, i vykstančio lap 
Ir-ięio 25 d. parapijoje salėje reika-: 
lai. Renkama rinkiminė komisija kan
didatams į 1979 m. valdybą verbuoti. 
Yra^daug kitu svarbiu reikalų aptarti. 
Prašoma visus gausiai dalyvauti.

Stasys Patlaba

o

Strawberry Pi’e Spells Pleasure

1-2/3
2

jos sūnui Algirdui su šeima ir kitiems jos artimiesiems 

reiškiame gilią užuojautą.

In France they are les fraises, i> Italy le Fragole, 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, Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping provides a smooth baee to hold 
the jellied ripe berries. Either graham cracker crumb crust or 
pastry crust may be used—the ^stcre-booght ” kind or your own 
favorite recipe. In either case, the finished pie h scrunęptioaJL 

Fresh Strawberry Pie
1 package (3 oz.) straw

berry or strawberry
banana flavor gelatin 

cups boiling water 
tablespoons sugar 

ntamer (4-1/2 oz.) 
rozen whipped 
topping, thawed

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

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

TĖVAS JR SŪNUS

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
aikšte automobiliams pastatyti

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti ji) adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa- ‘ 
___ _ A.A. a.- A A 4

1 baked 9-irreh graham 
cracker crumb cmst 
or pie shell, coofed 

1-1 [2 cupa halved fresh 
strawberries

Dissolve gelatin in boiling water; measore 1/2 cup and chrH 
until slightly thickeeed. Fold thickened gelatin and sugar into 
the whipped topping; add food coloring. Chifl agaia, if necea- 
wry, until mixture wiD mound. Line bottom and rides of 
crumb crust with the whipped topping mixture, rm>uxhn< 
high around edge. Chill. Meanwhile, chin Tenoriing ******* 
until thickened; stir in strawberries. Spoon into the whipped 
topping-lined crust without covering tha rim veand the edge, 
QU1 until firm, at feari 3 bounu

Some 180 typical American homes can be heated for a 
year with the foe! savings a Chevrolet auto plant in Detroit 
Is getting from car parts before they even go into the auto
mobile. The fuel gas is being saved at Chevrolet’s Detroit 
Gear & Axle plant in a rimpie metal testing procedure being 
performed here by Hazella Fuqua. The electronic apparatus 
identifies pinion gear forgings which Deed to be heat treated 
before they can be machined. Formerly all pinion gear forg
ings were put through the heat treating furnace. By selecting 
only the ones which need the beat treatment, some three 
million cubic feet of gas per loo&th—oc 36 malign cubic 
feetayear^artsayeX —------- ' -- CHICAGO 1. ux Wednesday, November 15, 1978



Už klaidą atsiprašome.

KOREKTŪROS PATAISYMAI

REAL ESTATE

Tel. 737-7200 arba 737-8534
ne

DIEVO APSIREIŠKIMAS

lefonu

Adresas

CARPET CERVICE CENTER

Morton GroveSponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

Adresai

Pavardė ir vardai

Adresas

LIETUVOS AIDAIPavardė ir vardai

Adresai

Pavardė Ir vardai

NAUJIENOS, CHICAGO S, ILUWednesday, November 15, 1978

ATSIMINIMU SKIRSNELIAI

EXCELLENT 
OPPORTUNITY

P. NEDZINSKAS, 4065 AreMr Av. 
Chicago, HI. 60632. Tai. YA 7-5980.

KAIP SUDAROMI TESTAMENTAILietuviu Styginio 
koncertas Jaunimo

lamas lietuvišką spaudą Ir Naujieną 
pridedamai _______ doL

ENERGY 
WISE i

MAOUINCS
17W SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

akordeonu 
niūtė.

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

Don’t be a Bom Loser!

• Platininio vajaus proga, \ 
pastangas, prašau jas^riantlni 

Pavardė ir Tardai ________

Part & Full Time 
Call 860-4201 

Between 8:30 - 3:30 
Ask for Manager 

CANTEEN 
CAFETERIA

Crush 
all smokes 
dead out

Insurance. Income Tas
J95I W. 63rd St. Tel 436-787

Uli Frank Zipoils 
W.TSffi St. 

GA 4-U54

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede _______

Pavardė ir vardai __________________—

• •dgrookta wfaikiyxlriDkfas 
•H! oto tnuT—• pta® whteh votf 

BNffly frtontfc tai ant encsjgh 
to totore hb rMleetot Įtekto 
ĮĮKl, drape of pgtotortto)^

Vestuvių-puota vyko šaulių 
namuose, svečius prie durų su
tiko ir sodino prie staių jauno
jo motina, Monika Cicėnienė 
ir jaunosios tėtė,Repšys su žmo

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
W e ll s peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

PIONEER PRESS INC.

123 ^Central, Wilmetto, IL 60091

'An equal opportunity employer M/F)

Namai, Žemė — Perdavimai 
REAL ESTATE FOR SALB

Š. m. lapkričio mėnesio 11 d. 
Naujienose atspausdinto straip 
šio “NAUJA LIETUVIŠKA ŠEI 
MA” antroji pastraipa turėjo 
būti:

• Platinimo vajau* 
tinimui nemokamai

prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites nslpa. 
įsipareigojimu.

Išnuomojamas 4 kambariu butas 
Marquette Parke suaugusiems be gy
vuliuku. Arti parkas, susisiekimas, 
bažnyčia. Teirautis po 6 vai. vak.

Tel. LU 5-9359.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
EB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIM0KEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

faidiaą

Mūsų beadrądąrbė ir savaitinės .skilties “Aplink mus - ir mūsą namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $30 premiją;'Be abejo,, atsiras-ir daugiau 
mecenatą kurią vertingos dovanos bus skelbiamos Ir paskirstytos rude
niniame Naujieną ptefkc. i

M. ŠIMKŲ
Notary Public ~ - -y- 

INCOME TAX SERV1C1 ’ 
4259 S. Maplewood. Tek 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai '

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leldirrą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, fa- 
rarrrvotal Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Tai man Avė. 

Tol. 927-3559

“I' V'-*£}'.Rr* A-’S**'* 
uuwbotu^ ’i^«uūi«H8Y»ej

PMdkvtaiM ir Tsianur’ 
2646 wist tm strut

For a self motivated person. Various 
duties including light typing. Near 
north location. Close to public tran
sportation. Excellent benefits.

822-0450

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWERAGE

All types of plumbing repairs, 
drain lines power rodded, catch 
basins cleaned and rebuilt Free 

estimate. 24 hr. service.
735-6361

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar

N AMAI-TAI AUKSAS

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
inette Parke.

SVARUS 7 kambarių namas ir 2 
auto garažas, 2 vonios, nauja elektra, 
naujas gazu šildymas. $24,800. Tuoj 
galima užimti, arti ofiso.

VALDIS

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774?

HOUSEKEEPER, live in, Motherless 
home, must drive & cook, children 9 
& 11 yrs., pref, young mature woman 
up to mid 40’s. N.W. Sub. Good Sal. 
& pvt. rm. w/bath, & extras.

966-6343.

Printing
WEB PRESS FOREMAN

North suburban plant has immediate 
opening for person with strong lead
ership ability plus minimum of 10 
years experience working on Goss 
Suburban Press. Position provides 
excellent pay & benefits including 
dental insurance. Qualified applicants 
apply in person or call 251-4300, ext.

ROOFERS

Hot, Steep, and Tile. Exp’cL only. For 
contractor in Western Suburbs, Sub
contractors may also apply.

Phone 771-3010

dž amo
M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $n pusmečiui automobili* 
.lability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAI T 11 v ‘ 

4645 Sa. ASHLAND^AVB.
5XM775 T

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

American Travel Service Bureau
Western Ave., Chicago, Hl. 60643

‘ : Telef. 312 238-9787
• -Nemokamas patarnavimas užsakant 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
macijas visais kelionių reikalais. ‘

-• ’-Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reixia rezervu ou vietas 
iš anksto — prieš 45 - 60 dieną

HELP WANTED — MALE 
Da rbininkų reikia

HELP 
NEEDED

in Elk Grove Village.
Openings available for:

SALAD GIRL
and

REGISTER GIRL

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje, 
1739 South Halsted St., Chica
go, IL 60608.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia _____

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAIOUITTB <31 FT FAKCILI ItKVICB
LM1 W. ft. III. _ Tft. WA S-Vti

0X3 U. ft, Chic***, IIL 60601. — TU. 134432*

Korektūros pataisymas
Š. m. lapkričio mėn. 14 d. 

Naujienų treciame ir ketvirta
me puskapiuose vietoj klaidin
gai atspauzdinto straipsnio pa
vadinimo — ALTO 39-asis SU
VAŽIAVIMAS (V. Karosas,) tu 
rėjo būti to straipsnio pavadini
mas — VIDINĖ ĮTAMPA SUSI 
VIENIJIME (Vytautas Sirvy
das). ’ .

NAMAS — SVAJONE: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptume, 3 automobi
lių garažas, du balkonai, patio. Mar
quette Parko centre.
MŪRINIS BUNGALOW. 3 miegami, 

gražiai užlaikytas, $34,000.
NAMAS IR TAVERNOS - SVETAI

NES biznis. $80,000.
MŪRINIS NAMAS. Didelė taverna, 

apie 200 svečiu salė, 2 butai po 6 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

SIUNTINIAI I LIETUVA 
MASU A NOREIKLEN1

EWS Wert JMk St. Chleftro, m M8Zf • Tet WA 6-Z7K7 
Dldeilt »eslrinkim** fer»i rOŠInr fvilrių 

MAUTAS Ii EUROPOS SAMULIŲ.

Chicagos 
Ansamblio 
centre įvyks lapkričio 19 dieną 
3 vai. p.p. Programoje: Mocar
tas, Strausas, Wagneris, Bachas, 
Budriūnas, Čiurlionis, Oginskis, 
Kaveckas bei kiti kompozito
riai. Dirigentas — Faustas Stro- 
lia. Bilietai gaunami Vaznelio 
prekyboje. Papigintos kainos 
studentams ir pensininkams.

(Pr.)
— Zarasiškių Klubo rudeni

nis banketas įvyks lapkričio 18 
d., šaštadienj, šaulių Namuose, 
2417 W. 43 g. Programoje dai
nuos solistė Baronaitytė, akom
panuos pianistas Motekaitis. 
Bus šalta ir šilta vakarienė, bus 
šokiai ir gausu Pantų. Zarasiš-

na. Jie ip pasitiko jaunavedžius 
prie durų su duona ir druska.

Ketvirtoje pastraipoje vietoj 
atspusdainto vardo LITĄ, tu. 
tėjo būti ZITA, o vietoj — PE- 
REVIČIENĖ, turėjo būti TE- 
RESEVIČIENĖ.

Autorių atsiprašome.
P. S. Panašios klaidos dien

raštyje pasitaiko dėl to, kad 
autoriai savo korespondencijas 
rašo ne rašoma mašinėle, o 
lanka, ir kartais toks rašinys 
sunku įskaityti.

— Tautinių šokių ųrup 
^Ratelis'\ vadovaujamas So 
fijos Palionienės, dalyvaus si 
savo programa tarptautinių š< 
bių festivaly Milwaukee, Wis. 
Š. m. lapkričio 18 d., šokiams 

gros Kristina Gri-

reigūnai 1967 metais pasiuntė 
National Limpamų Ligų Cent
rui Alantoje, pastebi, kad tik 
“oficialiam naudojimui, o 
paskelbimui.”

Chicago Sun Times, kuri 
raporto ištraukas persispaus. 
dino savo š.m. lapkričio 14 die 
nos laidoje, nuo saves pridu
ria: “Tas laikraštis (Salt Lake 
City Desert News”) taip rašo, 
kad jokia vieša įstaiga niekuo
met to raporto nesilaikė.

ra, KAZE BRAZDZIONYTE, 
PROGRAMOS VEDtJA

WJ Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vbL vak.
Penktadieniais 9:30—10 va], vak. 

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

2646 W. 71 st Street, Chicogo, Illinois 60629 
T»M. - 778-5374

— Darbų pasiūlos ir paklau
sos tarnyba jaunuoliams ir silp 
nai angliškai ka’bantiems vy 
resnio amžiaus lietuviams b 
lietuvėms pradėjo veikti Lieti 
vos Dukterų draugijos namuo 
se,27.‘15 W.71 St. Čia kviečiam 
registruotis darbo ieškantiej 
ir darbų turintieji. Registraci 
ja veikia kasdien nuo 9:30 v

iki 4:30 v. v., išskyrus šeš 
ir sekmad. Lietuvos Dūk 
draugijos telefonas:

925:3211. (Pr.)

B anksto be raginimo pratęstą savo prenumeratą, tampydamas laiką fr 
mažindamas raalrašinėjlnio Išlaidas, Priede _______  dci.

Pavardė Ir Tardai ——— ------ -------------------------------------------------------

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

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

4 SALT,LAKE CITY, Utah.— 
Šio mormonų miesto laikraš. 
tis Desert News paskelbė svei
katos įstaigų 1967 metais ofi
cialaus raporto’ ištraukąs, , kad. iš 
pgūi ruožo,, .Uųipųo. y ėjai ;nune* 
šė susprogdintos atominėj boin 
bos lirilulįį “įietų” ir u arčiau 
prie uranįjaus kasyklir surasta 
ištisos ‘ ‘grupes I^ukeiĮuja ser-; 
gančiiį žmę>nių.,v ’ Tas. raportas,, 
kuri XTta‘h valsu' sveikatos pa-

TREMENDOUS ’ TRII1ES
THE SNEER THAT ELECTED 

A PRESIDENT!

Many Presidents have been 
elected with the help of & slogan 
that caught the popular fancy. 
There was “Tippecanoe, and Tyler, 
too”; Hardi ng’s “Back to Nor
malcy"; Roosevelt’s “New Deal” 
But it was a slogan coined from an 
insult that rolled William Henry 
Ha. into the White House.

This is the story: Martin Var 
Buren was running for re-election 
in 1840. backed by a Democrats, 
Party so powerful and well-organ
ized that h was generally conceded 
that his Whig opponent, Willian 
Henry Harrison, stood no chanoe 
A email Democratic newspaper in 
Baltimore wrote jeeringly. Tf Gen
eral Harrison was given a pension 
of $2,000 he would be content to 
«pend the rest of his days in a log 
rabin drinking hard cider.”

The Whigs seized upon this ob
scure little paras 
it into a migirfy _ 
became the Tog-cabm. hard-ado* 
randidetrų" his military exploits 
were acclaimed and the enthnsjasm 
of the people rallied to the picture 
of the rugged frontier hera

Actually, Harrison had tn in
come of $12,000 • year and never 
Eved to t log cabin, but these facts 
<fid not change the country*! con
ception of him. The Whig election 
▼m a hearty one. tad the log-cabin 
tad hard-dder became symbols of 
CheiT candidate- On one occasion, 
vhen Daniel Webster was speak
ing <1 i rally in Harrison’s behalf, 
he became so excited-ttiai he acti> 
tHy tpologized bectnae he^ himadL 
w-» not born to • tog cahm.
I The *tof-cabto. hard-oder” cam
paign became to popular that Har
rison was fwept toto offica The 
cekmt of th* Democratfe editor had 
nčtad m a boomerang esd, had 
>chjei*ed the of to tota>
tax.
I Is mere resent yean, CBt of ct»

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street, 

Tei. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita

rus. Seštalieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. 373-5047. 

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metų, patarnaudama klientams.

priima mokinius mokytis kilimu ir 
surišimo specialybės. Geras pradinis 
atlyginimas. Svarios ir malonios dar
bo sąlygos. Pilni unijiniai priedai. 
Turi būti sąžiningas ir patildmas. Tu
ri suprasti ir kalbėti angliškai ir tu
rėti savo susisiekimo priemones. 
Skambinti MARK angliškai nuo 8 
rvto iki 5 v?1 v?k

Tel. 267-6363

Ar galima patirti ir kaip pa
tirti asmeniškai Dievo pažini 
mą?

Pasiklausykite atsakymo šį 
antradienį 9 vai. 15 min. vakare 
per Gerąja . Naujieną Lietu
viams banga .1490rAM Lietuvos 
Aidų radijo programoje.

Pareikalaukite knygelės Kaip 
atgimti,iš naujo. Prisiusime do
vanai. Mūsų adresas:

Lithuanian Ministries
P.O. Box 321
Oak Lawn, IL 60454.

. jkių Klubas paskyrė $100.00 dail. 
- prof. Adomo Varno akademijos 
i ir jo kūrybos parodos rengimo 

Komitetui. Bilietus reikia įsigy- 
, ti iš anksto paskambinant tele
fonu: HE 4-7916.

KL Valdyba

vis PLEŽUttfis SAJODžiui
jLtsh^doimeeesatq; kurie 

>vajws-labai vertingomis, dmnpinisiimtijfemar sk
MjįčoIas.Kamitis;’ sav^'Grand^Swes motelio ir Rėtmencuuu
»? SŪIf Pei^urg,'' -lt.' 33W, 'tel.:' 813^1-9753, ‘ paskyrė
r,dferią atostogas.; dviems . asmenims. Laimingieji, turės; progos būti 
rials.puikiame motelyje, prie-jpaf pajūrio,, naudotis:privačiu paplūdimiu, 

[bariu,' "TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

I1W

State Farm Life Insurance Company




