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REGINAS PATARIA ABIEM SUMAŽINTITAIKOS SUTARTIES REIKALAVIMUS
Jeigu Eiptas sutiks sumažinti reikaavimus, 

tai juos sumažins ir Izraelis* — sakė premjeras
TELAVIVAS, Izraelis, — Izraelio premjeras Menahem Begi- , 

nas, kalbėdamas per radiją ir informuodamas Izraelio gyvento-Į 
jus. patarė abiems pusėm sumažinti savo reikalavimus taikos su- Į 
tardai pasirašyti. Jeigu Egiptas sutiks sumažinti savo reikalavi- j 
mus, — pareiškė Beginąs, — tai taip pasielgs ir Izraelis, o tada 
galėsime už kelių dienų pasirašyti taikos sutartį.

Izraelio kabinetas svarstė da-' 
bartinę susidariusią padėtį, su 
sirūpinimą Washingtono vyriau 
sybės sluoksniuose ir pjriėjo išva 
dos, kad abi pusės turi nusileis
ti. Jis pastebėjo, kad Izraelis st> 
tinka prisilaikyti pirminės tai
kos sutartięs ir atidėti kitoms 
progoms kitus taikos sutarties 
reikalavimus. Izraeliui nepatnka 
prezdento Sadato noras surišti 
Egipto — Izraelio taikos sutartį 
su kairioje Jordano upės ir Gir 
zos srities prijungimu prie su
tarties.

Beginąs negali • 
‘pasirodyti mitinguose
Premjeras Beginąs yra labai 

susirūpinęs savo teisine padėti
mi. Jis patyrė, kad didelė kraš
to gyventojų dauguma TabiAu 
yra pasipiktinusi1 Bėginu, negu 
kitais kabineto nariais. Rinkimi 
nes karpanijos metu Beginąs 
tvirtino, kad jis'nedalysiąs jo
kių nuolaidų; p dabar jis pats ir 
dar labiaunegu užsienio reika
lų ministers pataria izraelitams 
daryti tas nuolaidas. Goriausieji 
Begino draugauki ausiai kur jis 
eina ir ką jis daro? Darbiečiai 
nedarė tokių; nuolaidų Egiptui 
it arabams, kokias šiandien daro 
Beginąs. Bet blogiausia,, kad pa
ties Begino partijos nariai jį va
dina išdaviku. Rinkiminėje kam 
panijoje jis prižadėjo ginti kiek 
vieną laikomos žemės pėdą, o 
dabar jau sutinka atitraukti vi
sas Izraelio karo jėgas.

Izraelis nepriima 
Egipto pakaity

Beginąs paskelbė, kad Izrae
lio kabinetas nepriima Egipto 
pasiūlytų techninių pakaitų tai
kos sutartyje. Tuo tarpu Egip
tas reikalauja, kad Izraelis at
šauktų savo karo jėgas iš Gazos. 
Izraelis bijo, kad Gazoje esan
tieji palestiniečiai tiek paveiks 
Egipto karius ir valdžios parei
gūnus, kad jokia taika nebus 
įmanoma. Egipto prezidentas pa 
reiškė, kad Egipto karo vadovy
bė laikys pakankamą garnizoną 
Gazoje, kuris kiekvienu momen 
tu galės suvaldyti Gazoje esan
čius triukšmadarius. Izraelis ma 
no, kad Izraelio kariai lengviau 
galės suvaldyti Gazos palestine-

KALĖDOS PASAULYJE
šiemet Kalėdų festivalis Čika

goje vadinamas “Kalėdos aplink 
pasaulį su savo kalėdinėmis eg
lutėmis Mokslo ir Pramonės Mu 
ziejuje dalyvaus 38 etninės (tau 
tinės) grupės ir prasidės nuo 
ateinančio penktadienio iki pat 
sausio 7 dienos imtinai ilgiau 
kaip kitais metais. Tautinės da
lyvių eglutėj, kaip ir kitais me
tais sustatytos muziejaus rotun- 
doje.

Kiekvienai etninei grupei skir 
ta tautinė diena, kurią ta gru
pė patiekia savo tradicinius 
pietus — nuo lapkričio 30 d. iki 
gruodžio 17 d. tarp 5 ir 8 vai. va 
karo. Lietuvių eglutė yra . laiky
tojų labai pamėgta savo origi- 
naliais papuošalais ir lietuviškų 
pietų--kiekvienais metais pritrū
ksta. Norintieji užsisakyti .skam 
bina telefonu 684-1414.. Pietų kai 
na suaugusiems $5.25 asmeniui, 
vaikams po $4.50. Festivalio .pro
grama nemokamai.

BALTAS VYRAS GAUNA 
DAUGAU Už MOTERĮ

. WASHINGTON.—Darbo De 
partamtnto naujame raporte 
skelbiama, kad mokyklą me- 
tęš -baltas iškritėlis greičiau 
gauna darbą ir didesnę algą, 
negu kolegiją baigusi balta 
moteris ar bendrai mažumų 
bedarbiai.

Bendrai, studija rodanti,kad 
profesijas įsigijusioms mote
rims ir mažumoms gauti pro
gų geresnėms tarnyboms su ge 
romis algomis, ypač moterims 
progų, Ibai menkai tepadau- 
gėjo.

TELEFONŲ LAIDAIS
PERDUODAMA ŠVIESA

WASHINGTON. — Bell La
boratorijos praneša, kad nau
joji telefonų sistema ne tik 
jau persiunčia šviesą per stik
lo pluošto (fiber) laidus, bet 
gali tą šviesą paversti elektra, 
kuri telefonui teikia energiją. 
Bet Bell Laboratorijos sako, 
kad dar reiks nemaža darbo, 
kol klientai galės tokiais tele
fonais naudotis.

’Komunislin* ’Kinija'ddi nepajėgia gaminti gerų savo automobilių, bet dviračių pramonė 
yra padariusi didelę pažangą.}Jaunimas Kinijoj vartoja dviračius, o vyresnieji ir .-kių isst 
Žiotojaf naudoja (riračhis, -kaip paveiksle 'riŠtome. *

NUŽUDYTI TRYS GABŪS AMERIKOS LAIKRAŠTININKAI, FOTOGRAFAI
Žudiku grupei vadovauja "liaudies maldyklos" 

sužvėrėjęs dvasiškis Jim Jones
GEORGETOWN, Gijana. — Pirmadienį Gijanos vyriausybė 

paskelbė, kad vietos klampynėse praeitą šeštadienį ir sekma
dienį buvo nužudylta iki 300 “liaudies maldyklos” narių. Apskai
čiuojama, kad žuvusių skaičius gali būti žymiai didesnis, jis gali 
viršyti 300. bet tikrų duomenų tuo tarpu vyriausybė neturi. 
Tikrau nustatyta^ kad gyvybęs neteko 300 žmonių, nes rastas 
toks lavonų Skaičius, žuvusių neleidžia laidoti, nes pirma nori
ma nustatyti žuvusiu asmenvbes.

PEKINEIsFABlNTII PLAKATAI.
onyDuiSMERKIANTIEJI MAO CETUNGA

Naujas išradimas telefonu 
perduoti šviesos spindulius 
jau yra realybė, ir nebereiks 
elektros iš telefono kompani
jos ofiso nei varinę vielą 
pirkti.

Lapkričio 21: Ameiborga, Ru- 
fas, Eibare, Ryms, Svlkenis, 
Vaišnorią

Saulė teko 6:45, leidžias 4:2?.
vėsus.

čius, egiptiečiai. Visi šie nutari
mai ir pasiūlymai plaukia į Wa
shington^ kad prezidento Car- 
terio patarėjai juos dar karta 
apsvarstytų ir pareikštų savo 
nuomonę artimiausiuose pasita
rimuose. .

Pirmininkas, susidėjęs su keturi u genge, privertė 
premjerą Teng Hsiaopingą atsistatydinti

PEKINAS, Kinija. — Praeitą sekmadienį Pekino centre pirmą 
kartą Kinijoje pasirodė dideli plakatai, smerkiantieji Mao Cetun- 
gą už susidėjimą su vadinama “keturių genge’’. Keturi politbiuro 
nariai, jų tarpe ir Mao Centungo žmona, tiek paveikė tuometinį 
komunistų partijos pirmininką, kad jis politinio biuro posėdyje 
pareiškė neigiamą nuomonę apie tuometinį vicepremjerą Tengą 
Ksiaopingą. Tai įvyko 1876 metų balandžio 7 dienos politinio biu
ro posėdyje. Už dviejų dienų Tengas buvo atleistas iš premjero 
pareigų, išmestas iš įvairių komitetų, karo tajybos ir įsakyta jam 
š namų nejudėti ir su nieku nesusižinoti.

Gen. Tengas pakluso įsa- gengės’’ šalininkus visame kraš 
kymui ir sekė Įvykius

Vicepremjeras Teng Hsiaopin 
gas atsistatydino iš vicepremje
ro pareigų ir pakluso politbiuro į tamento klastojimą ir apie pas- 
įsakymui, jis sėdėjo namie ir ne tangas pagrobt Kinijos vyriau- 
sikišo į politibiuro reikalus. Bet sybę, bet kariai suėmė visus or- 
jis buvo informuotas apie visą! ganizatorius ir viską sustabdė, 
politinį gyvenimą. JĮ informuo
davo maršalo Yeh paskirti ad
jutantai, kurie keisdavo sargy
bas prie jo namų ir pranešdavo 
apie įvykius. 

r Reikalai pasikeitė, kad Mao 
Cetungas mirė ir “keturių gen
gės” nariai bandė pagrobti vy
riausybę ir nušalinti tuometinį 
premjerą Hua Kuofengą. Apie 
“keturių gengės” perversmą pa
tyrė tuometinis vidaus reikalų 
ministeris, kuris informavo karo 
vadovybę apie ruošiamą pervers 
mą. •

Perversmo neleido 
karo vadovybė

Ne tik pačiame Pekine, bet ir 
valstybės įstaigas patruliavo 
maršavo Yeh vadovaujami ka
riuomenės daliniai. Jiems visą 
laiką įsakyta laikytis patvarky
mų ir nesikišti į vyriausybės reL 
kalus. Bet kai karo vadovybė pa 
tyre apie ruošiamą perversmą, 
tai tuojau suėmė visus parvers- 
mo rengėjus ir suvaldė “keturių

te. Pačiame Pekine perversmas 
praėjo ramiai, susišaudymų ir 
teismų nebuvo. Buvo paskelbti 
įrodymai apie Mao Cetungo tes-

balsios žudynes
■ SAN 'Franįcišcd.r įCal. - Trys 

JAV reporteriai buvo Gi j anoje 
nušauti, bet ■ ketvirtas^ pajėgė 
pasprukti. Jis pasakoja, kad 
ginkluoti penki ar šeši vyrai puo 
lė gi j anos aerodroman atskridu 
sus amerikiečius ir juos žudė

> stipriais revolveriais. Jis savo 
akimis matė, kaip žudikas priė-

; jo prie kongreso atstovo Lee 
Ryan ir visai iš arti paleido į

. jo galvą kelias kulkas. Panašiai
► buvo nužudyti kiti trys Ameri- 
t kos žurnalistai. Jis buvo ketvir

tas. Buvo paleistos kulkos ir į 
jį, bet jis nebuvo užmuštas, o tik 
sužeistas. Jam pavyko iš lėktu
vo išsprukti ir pasislėpti brūz
gynuose.

Maištai buvo Šancha
juje ir Kantone

Aldermonas turės aiškintis
CHICAGO, Ill. Įtakingas Chi- 

cagos aldermanas Edkard Vrdo- 
lyak turės aiškintis teismui ne
tik apie zonų reikalus, bet ir 

’ apie žemės sklypų įsigijimą. 
|Vrdolak tvirtina, kad jis kyšių 

nes jis žinojo, kad keli kiti al- 
dermonai įklmpo. Bet jis taip 
pat, visai neklaustas, aiškina, 
kad prie jo negalės prikibti ir 
dėl ivairių žemės sklypų įsigiji
mo Chicagoje. Jie nevartojo ne
galių priemonių, žemė jam 
galiai priklauso.

Sostinėje apsiėjo be maišto, .u£ Zonų pertvarkymą neėmė, 
bet keliuose didesniuose mies- ‘ 
tuose “keturių gengės” šalinin
kai, patyrę apie areštus Pekine, 
sukėlė kelis kariuomenės dali
nius ir išvedė į gatves. Bet karo 
vado įsakymas juos apramino 
ir teismai baigė darbą. Karius į 
gatves išvedusieji karininkai bu
vo nubausti ir kariuomenė bu
vo apvalyta nuo “keturių gen
gės” šalininkų, šiandien gen. 
Tengo Hsiaopingo įtaka Kinijo
je yra didesnė, negu ji yra bu
vusi bet kada. Tengas stengiasi 
sustiprinti Kinijos krašto apsau
gas, kad neįsiveržtų rusai, ir sus 
tiprinti pramonę, kad Kinija ne

le-

Tiksliai nustatyta, kad žuvu
sių tarpe yra JAV kongreso at
stovas Leo Ryan, kuris, paty
ręs apie nenormalumus šioje Gi
janos ’kolonijoje,, pasiryžo ten 
nuskristi ir ištirti daugiau žinių 
apie kolonijos nelaimę. Kongre
so atstovas Ryan ryžosi imtis to 
kio ežingsnio, nes. didokas - skai
čius “liaudies maldyklos” narių, 
buvusių Kalifornijoje, išvyko į 
Gijana, kad ten galėtų išpažinti 
savo keistą tikėjimą. Atstovas 
jau girdėjo, kad šios tikėjimo 
sektos įtakinglausis dvasiškis 

iJim Jones pratino ir įkalbėjo 
šios sektos žmones išsižudytr^

Jis bandė _ steigti savo sęktą 
Indianoje;; bet neęaiyv?
ko.' Jis persikėlė su••.•tkinęiais 'į‘ 
Kaliforniją Potter.-ValLeydb^t jr 

;ten jiem? nesisekė.'Prieš'tris-mė 
;tus didokas šios ■ < sektosrnanų 
skaičius persikėlė’’p Gijaną-. ir ten 
įsikūrė: Gyvenimas: buvo; sun-‘ 
kus, bet tkintiėji laikėsi ir-turė
jo viltį geresniar ateičiai;’Atėjus 
blogam laikotarpiui, tėvas Jim 
Jones įtikinėjo sektos narius iš; 
sižudyti, nes visiems: gyventi, ne 
įmanoma, .maisto n,ėrą. o mirti 
visvien reikės.

Kolonijos nariai nepritarė to
kioms savižudybės nuotaikoms, 
bet mažai ką tegalėjo padaryti 
prieš iškalbingą dvasiškį. Tos 
nuotaikos pasiekė Kaliforniją, 
kur susidarė grupė laikraštinin
kų ir kartu su kongreso atstovu 
Ryan nutarė nuskristi į koloni
ją ir patyrinėti, kas ten darosi. 
Netikėtai šeštadienio rytą “liau 
dies maldyklos” veiklesnieji na
riai pradėjo žudyti amerikiečius. 
Pirmon eilėn buvo nušautas kon 
sreso atstovas Lea Ryan. Vėliau 
tie patys pareigūnai nužudė lai 
kraštininkus ir fotografus Don 
Harrį. Robert Brown ir Gregory 
Robinson.

Vėliau tie patys sektos vado
vai pradėjo šaudyti sektos na
rius amerikiečius. Dalis pabėgo 
į plynes bei krūmus. Keliems pa 
vyko išsigelbėti, keli sužeisti, bet 
dauguma žuvo nuo vadovybės 
kulkų. Policija nori nustatyti 
sušaudytųjų asmenybes.

Policija taip pat nustatė, kad 
žuvo daug “liaudies maldyklos” 
narių. Atrodo, kad jie bus nusi
nuodiję kokiomis nuodingomis 
žolėmis. Jie nusižudė protestuo 
darni prieš pasaulio tvarką, kuri 
neleidžia “liaudies maldyklos” 
dvasiškiams gyventi taip, kaip 
jų tikėjimas moko. Dingo ir vy
riausias liaudies maldyklos va
das, paskutiniu metu pradėjęs 
sakyti pamokslus, nukreiptus 
prieš amerikiečius. Atrodo, kad 
ir Gijanoje komunistų agentai 
naudoja tikybininkus savo nea
pykantai prieš amerikiečius ro
dyti. Irano mulos ir šeichai ban

ČIKAGOJE KRIMINALAS
SUMAŽĖJO 7.1 NUOŠ......

šiemet per 11 mžnesių — nuo 
sausio pradžios sunkiųjų nusi 
kaitimų sumažėjo bendrai 7.1%, 
būtent: žmonių per tuos nepil
nus 11 mėnesių nužudyta 644 ar 
ba 8.1 nuošimčių mažiau kaip 
pernai, apipiėšimų 12,530-9.7 nuo 
šimčių mažiau, užpuolimų 8.859 
arba 2.3% mažiau, labiausiai su 
mažėjo įsilaužimų — 10.2 (1977 
metais buvo 28.920), automobi
liu 7.2mažiau — iki 25,340, 
vagysčių 8.837, tai yra 6.2$> ma
žiau. Tik išžaginimų padaugėjo

-Pi^^Ur/Į^aįėdoms 
rffftėjąpti>?(^įęagcį ppjįcijos- su- 
.perijntendentas. Jaiųesr O ?Grady 
pefppėją>;pįliečįus ;butįi atsarges
niais ip kiekvieną piktądąrystę 
pranešti.. -policijai,; nepamiršti, 

.kad kiekyįąia nepranešta pikta 
darystė tik kriminalą skaotina.

LĖKTUVŲ NELAIMĖS 
INDIJOJE

Sekmadienį Indijoje už 400 
mylių šiaurėn nuo New Delhi 
skrisdamas su 70 atostogų pa
leistais kareiviais ir įgulos na" 
riais sovietų statybos transporti
niam 4 motorų lėktuvui NA-12 
ore užsidegus ir jau prie pat 
Leh aerodromo nukritus, žuvo 
visi 70 karių, 7 įgulos nariai ir 
viena moteris, kurios namelį de- 
gants lėktuvas sunaikino.

Karibų jūroje tarp Guadelope 
ir Marie Galante salų Air Gu
adeloupe lėktuvui nukritus, 15 
žmonių žuvo ir daugiau kaip 5 
sužeista. Ar liko gyvų nesužeis 
tų. nepranešta.

Flipinų aviacijos keleiviniam 
lėktuvui Manilos aerodrome nu 
sileidžiant. dėl įstrigusio vieno 
rato, lėktuvas apsivertė. Nelei- 
mėje buvo sužeista 13 žmonių.

Registruos jaunimą 
karo tarnybai

WASHINGTON. D. C. — Ka
ro *č\ . tabo viršininkas gen. 
David J. Jones pareiškė, kad ka 
ro vadai siūlo vyriausybei pra
dėti jaunimą registruoti karo 
tarnybai. Jis plačiau neaiškino 
priežasčių, bet pareiškė, kad ka
ro tarnybon einančių karių skai
čius nėra pakankamas, jeigu kil 
tų konfliktas. Visų ginklų ar ka 
ro vadai aptarė reikalą ir priėjo 
išvados, kad vyriausybė privalo 
imtis priemonių sveikiems vy
rams ir moterims registruoti ka 
ro tarnybai.

do nuteikti tikinčiuosius prieš 
amerikiečius, o Jim Jones ne 
tik prieš juos kalba^, bet žudo 
Gijanos džiunglėse.

ANGLIAKASIŲ UNIJOJ
Jungtinių kasyklų unija — 

UMW (United Mine Workers) 
prezidentas Arnold Miller sek
madienį pasakė, kad jis pla
nuoja savo 5 melų terminą, 
kaip unijos prezidentas už* 

kandida
tuoti trečiam terminui, nepai
sydamas disidentų opozicijos, 
o disidentai raikalauja šaukti 
specialę konvenciją, kad pa
keistų konstituciją unijai, tu
rinčiai 160,000 narių.

būtų labiausiai atsilikęs kraštas! baigęs 1982 metais, 
pasaulyje.

— Pirmoji vaistininkystės 
kolegija buvo įsteigta 1821 m. 
Phihdelphijeje.
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TVIRTA SVTIKATA - PASTOVI LAIMĖ 
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. _

STOROSIOS' ŽARNOS VĖŽYS
ai pražiūrima liga yra storosos žarnos vėžys: laku 
žmogus esu ^gelbėjamas nuo ankstybos mirties.

Medicinišką tiesa 

rodo, tiesa ne visus, o tik kai ku
riuos storoje žarnoje esamus ne
gerumus. Mažesniųjų pakitimų 
(vėžių) tokia nuotrauka neparo
do. Už tai, kilus abejonei dėl bu 
vimo ar nebuvimo pakitimo to
je žarnoje, je esti papildomai ti
riama. Išvalius barium košę, po 
kelių dienų toji žarna esti prilei
džiama paprasto oro. Tada ryš
kiau esti matomi toje žarnoje 
esą net mažesni vėžiai, žaizdos, 
iškilimai, kišenėlės (įdubimai), 
polypai. Toks tyrimas vadinamas 
oru žarną kontrastuojant tyri
mas (air contrast).

TREČIAS būdas storosios žar
nos tyrimo yra pirštinėtu pirštu 
pračiuopimas galutinės tos žar
nos dalies (rectum). Todėl tas 
tyrimas vadinasi rectal exami
nation. Jei vėžys esti prie pat iš
einamosios angos-tuo tyrimu jis 
susekamas. Toliau augąs vėžys 
toje žarnoje šiuo tyrimu nesu
randamas: Bet tas tyrimas yra 
paprasčiausias, lengviausias-to- 
dėl jis kiekvieno gydytojo turi 
būti pirmiausia atliekamas. Tik 
nenusimanąą pacientai ir tingi
niai gydytojai esti tokiu tyrimu 
patenkinti ir tiki, kad storoji žar 
.na jau tuomi esti ištirta. Tai ne
leistinas elgesys, sprandžiant iš 

. -tokio tyrimo apie visos storosios 
žambš pakitimus.

KETVIRTAS storosios' žarnos 
tyrimas-yra- vietoj piršto, su ge- 
ležiniu-praskečiamų sienelių pirš

Kai jau vėžinis guzas esti pra 
čiuopiamas pro pilvo sieną-diag- 
nozė vėžio esti gerokai pavėluo
ta. Tokiam pagalba esti menka, 
nes tada vėžys jau e§ti išsiplėtęs 
iš storosios žarnos sienelės į ki
tas kūno vietas, dažniausiai ke
penis. Jos tada padidėja, esti 
kietos, gumbais apsėstos. Mažos 
esti tada kepenų vėžo diagnozės 
nustatymas, nes nežiūrint kad 
ir kažin kokio gydymo, tokio li
gonio dienos esti suskaitytos ir 
labai trumpos. Todėl reikia im
tis pranašesnių tyrimo būdų nūs 
tatymui vėžio storoje žarnoje. 
Žinoma, kad toliau pasitenkinti 
nieko veiksmingesnio nedarymu 
kaip iki šiol-nė vienam lietu- 
viui-tiek pacientui, tiek gydyto
jui nedera. Todėl susipažinkime 
su dabartiniais storosios žarnos 
tyrimo būdais..'?kuriais turėtų 
pasinaudoti vist lietuviai, o ne 
vien tik žydams tą ‘ privilegiją 
palikti. ? j į /.-.U' - į i

STOROSIOS ŽARNOS - 
TYRIMO .BŲŲĄI

Iki ne: senoj laiko: storoj i žarna 
būdavo "tiriąžna: X-Ray : pagalba, 
žarnas išvalius? storoji žarna bū 
davo prijįįaniajprą' išęina&ąja 
angą skystos- bąriumokošės. Tas 
tyrimas. yliSiawnak^-Bamuni' .epe 
ma, arba'Lower GI (Gastro-In
testinal) X-Ray. Išmokime tuos

ji

mu (pirštu) toji žarnos dalis 
tik pračiuopiama, o šiuo tyri-į 
mu-rectossopu ir pamatoma to 
ji žarnos dalis, deja tik nedidelė 
jos dalia

PENKATAS storosios žarnos 
galutinės dalies-jau ketvirčio
metro ilgio (25 cm) apžiūrėji-j 
mas atliekamas ilgesniu ir su 
elektros šviesa aprūpintu instru 
mentu, vadinamu proetoseopu. 
Toks tyrimas vadinamas proetos 
copia (proctoscopy). Elektros 
lemputė apšviečia apžiūrimą sto 
rosios žarnos vidinės sienelės 25 
cm. ilgio plotą, pripumpavus 
kiek oro. Tai jau labai geras ap
žiūrėjimas, nes 80% visų storoje 
žarnoje vėžių randasi toje galu
tinėje tos žarnos dalyje.

Šituo tyrimu susekami visi to
je žarnos dalyje esą pakitimai: 
karpos (polypai, žaizdos, vė
žiai... Reikalui esant nugnyba
ma dalis pakitusios žarnos ir iš 
tiriama mikroskopiškai. Toks nu 
glybimas vadinasi biopsija (bio 
psy).

Ne visada reikia žarnas išva
lyti prieš tokį tyrimą, kaip daž
nas pacientas mano. Dažniausiai 
po rytinio išsituštinimo, toji 
žarnos dalis esti tuščia nuo iš
matų. Neteisingai paccientai ma 
no, kad negalima proetoeopu tir 
ti žarną pirm nepadarius kliz
mos. Priešingai, suleidus kliz
mos skystį, o po to neišsitušti
nus reikiamai, tik trukdo tas 
skystis gydytojui gerai matyti 
visas vidines tos žarnos sieneles. 
Todėl, jei neviduriuoji, jei skys 
tų vidurių neturi, po rytinio iš-; 
situštinimo eik pas gydytoją su
tartam storosios žarnos galutinės 
25 cm. žarnos dalies ištyrimui 
(trumpai tokį tyrimą gydytojai 
vadina tiesiog Procto), visai ne
daręs klizmos. Tik retai prisei-

BOfc

STENKIMĖS TE’SfKGU 
ATSAKYMU PASINAUDOT
GERIAUSIAS VAISTAS DVY
LI KPIŠTČS (IR SKDANDZIO)

ŽA1ZDA\ GYDYT\
KLAUSIMAS. Didžiai Gerbia 

rnas Daktare, atleiskit už jūsų 
laiko gaišinimą. Gavau iš Lenki 
jos (trikampio laišką, kuriame 
prašoma uleeriui gydyti prisius 
ti TAGAMET tablečių. Prideda
mas receptas. Vaistai brangūs. 
Parūpo patirti detaliau apie mi
nėtų vaistų veikimą ir, ar iš tik 
rujų, minimi vaistai yra sek- 
mm gi uleeriui gydyti? Jūs, Dak 
tarė, savo straipsnyje Naujieno
se nurodėte CIMETIDINE. La
bai prašau detaliau pabėžti Nau
jienose apie prašomus nusiųsti 
TAGAMET vaistus. Iš anksto 
širdingai dėkoju ir lieku su gi

Adelės Duobbenėz sveiko 
maisto receptas

Adelė Duoblienė

DAIL. JUSTINAS VIENUOŽINSKIS — Autoportretas

specialiu instrumentu (kiek ii- dix. ‘šia proga primintina, kad 
gesniu už proetoseopa), vadina- lietuviai nesakytų, jog “man 
mu si gmoidoscopu. Su juo ma- išpiovė apendicitą”. Apendicitas 
tomą ne tik pati žemutinė tos yra liga-jos i

ATSAKYMAS-Cimetidine yra 
tas pats vaistas Tagamet Tik 
anas vardas yra chemičkas (ge
neric name), o Tagamet yra fir
mos (Smith Kline Lab Co) su
galvotas. (Trade name) Siųsk 

Į jį tuojau. Seno kaliošo dovanoji
mas nėra jokia dovana. Tik geri 
dalykai verta siųsti. Jis dabar 
skaitomas geriausiu vaistu prie 
kito gydymo. Tai tabletės po 300 
mg. kiekviena. Apie jį kas jau 
Naujienose parašyta, pasiskai
tyk. Jis sulaiko pasigaminįmą 
skrandžio rūgšties; skatina grei
tą žaizdos gijimą; greitai praša-

UZKEPTI LIETINIAI 
SU GRYBAIS

(NORMA: 4 ASMENŲ)
Prop: A

7/8 puoduko kvietinių miltų
1/2 puoduko pieno 2% rdiebu- 

mo, 2 šauštai alyvos (Salfflower.. 
sunfflower ar sojos), 2 šaukš
tai konjako ar spirito, 1/4 šau
kštelio druskos, 5 kiaušinių bal-

x.. T- - i.- - 4. "t ' i- -- • | liną nusiskundimus atsiradusiusloma ne tik pati žemutine tos yra liga-jos negalima išplauti;K, , , . , . . • . x.. . -z i del žaizdos (uleeno): gerai pakežarnos dalis (procto), oet ir virsi išplaunama tik žarna (appen-i \ 7,5 H

vokdami apie ką gydytojas ar
gailestingoji sesuo^kžjbį^ JĮ 1 rtųę"(p^osco^u) ^maždarug piršto

Tada padarytos nuotraukos^” * - ....

I

v.

rimui, nes mėšlas ėsti neišsituš
tinęs.

ŠEŠTAS STOROSIOS žarnos 
tyrimo būdąs-apžiūrėjįmas di
desnės storosios žarnos dąlies-

ilgio storosios žarnos galutinės galutinio jos ketvirtadalio su

H 8an»

r

jos esamoji raidės S pavidalo ’ dix) Todėl sakysim, man išplovė 
išsilenkusioji tos žarnos dalis apendixą, arba akląją žarną. Mi- 
(vadinamo j i sigmoild). Todėl tas nėtas vamzdis vadinamas Colo- 
instrumentas vadinasi proetosigj 
moidoseopu. Tas tyrimas vadi
namas proetose gmaidoseopi j a 
(proctosigmoidoscopy). Matoma 
žemutinė 10-12 colių storosios 
žarnos dalis. Dalis storosios žar
nos vėžių išsivysto toje dalyje. 
Todėl daugeliu atvejų pasiten
kinama tokiu tyrimu. Tai labai 
geras tyrimas. Žinoma, kiekvie
nas storosios žarnos tyrimas yra 
geriau negu joks.

SEPTINTAS storosios žarnos 
tyrimas yra sunkiausias ir pavo- 
jingiausias-tai colonoscopija (co 
lonoseopy), mat storoji žarna 
visa vadinama Colon. Ji patogu
mo dėliai skirstoma: į dešinėj 
kūno dalyje, nuo aklosios žarnos 
pradedant, iki kepenų srityje 
užsilenkiančios kilpos besiran- 
dančiąją-kylančioji storosios žar
nos dalis (colon ascendens); to
liau — skersai vidurių einančio 
ji į kairę pusę iki blužnies (co
lon transversum) Gi nųsileidžian 
čioji tos žarnos dalis (descęn- 
dens colon) viduryje vadinama 
(jau minėta) Sigtnoid colon, to
liau rectum, ir anga-anus.

Tokiam tyrimui naudojamas 
instrumentas metro ar pusantro 
ilgio. Juomi apžiūrima visa sto
roji žarna nuo jos pradžios (kur 
plonoji žarna atsiveria ir kur- 
akloji žarna prasideda) appen-

liamas: nesukelia burnoje sausu 
mo, nesigauna regos, sutrikimo 
bei šlapimo susilaikymo. Tik, 
žinoma, kaip ir kiekvienas vais 
tas, šis duoda, kartais šiuos nege
rumus: liuosus vidurius, galvos 
sukimąsi . raumenų skausmus, 
išbėrimą, mažą krūtų padidėji-

Darbas: >
Miltus, pieną ir druską ištrin

ti. Sudėti alyvą ir konjaką. Į 
pabaigą sudėti išplauktus' balty
mus Tešlą išmaišyti, pridengti 
dangteliu ar pergamentų ir lai
kyti šaldytuve į valandą ar.dau 
giau iki kepimo.

nosccopu. Jis turi elektros ap
švietimą. Juomi tiriant, pirm 
reikia labai gerai išvalyti storo
ji žarna. Tai ilgai trunkantis 
kartais virš trijų valandų, daž-J 
niausiai dvi valandas, rečiau per j 
valandą atliekamas. Dažniausiai] Šis vaistas ‘sumažina naktinį 
taip tiriama ligoninėje esant pa
cientui. Tas tyrimas vadinamas 
colonoscopija (polonoseopy).

IŠVADA. Matom, kad atsikraj

skrandžio sunkos šsiskyrimą, 
nuo kurio rytais pacientai ant' 
tuščios jaučia būdingą žaizdai 

Į skausmą, kuris tik - užvalgius/ pra> 
j eina. Duotas...tas vaistas •- buvo 

žarnos negalės nėra toks jau pabeInS . kurie sirgą žaiz
prastas reikalas. Mes dažnai men; -*au Pen&S-ar'- daugiau .metų.: 
kniekiams skiriame laiką ir varstą- iki -30-savaičių,
šas, o nuo mirties išsigelbėjimui Ilzris autus/per 
jokiu reikšmingesniu pastangų ir P° tabTetę ' (300
nedarome, šitaip toliau elgtis viso iki 
negali joks savo galvą turinty.
sis lietuvis. Sekime ir vėl čia žy 
dais — jie pajėgia pasisavinti 
dabartinės medicinos pajėgumą 
visu 100%. Taigi, šia prasme visi 
tapkime žydiškais lietuviais'ta- 
da mažiau patys kentėsime ir 
ne taip daug skausmo saviškiams 
suteiksime. Daugiau šiuo reika-j 
lu-kitą kartą.

PASISKAITYTI: 
the Coli Colon and Rectum, U. 
S. Departament of Heatth, Edu
cation and Welfare.

jokių reikšmingesnių pastangų 
nedarome, i

66 % pacientu visai ^pasveiko,.
r s/’ . ...

Valgoma normalus valgis * tik- 
tris kartus dienoje gydantis, mi-’ 
nėtas žaizdas o ne taip. nuolaL 
po truputį valgant, kaip iki šiol, 
būdavo gydomasi nuo skrandžio 
ar 12-pirštės žarnos žaizdų. Dar 
reikia imti prieš rūgštis vaistą 
(Maalox), po valgomą šauštą už 

Cancer of valandos ir už trijų valandų pa
valgius ir einant gulti. Parašy
siu daugiau apie tokių žaizdų 
gydymą. Tamstai išsiųsiu bro
šiūrėlę apie Tagamet vaistu gy
dymą, tik prisiųsk savo adre
są. Gydytis turi gydytojo prie
žiūroje.

r ONn* 18V3H 3AIO

3SV3S4O 1SV3H tH9U

dydis skersmuo 6‘ inčų. Geriau
siai naudoti keptuvę; kuriai nėr 
reikia naudoti riebalų. Tokio'dy 
džio išeis apie. 10i.lietinių, Hr

Atvėsus pertepti csąkaxičiu'

GRYBŲ PĘ^TERĮMAS t
Prop: ; i: *>’■* ' J pi -L;u

8' oz.- Giytyų'ž'šaukštai'’dlyVcfc;1 >;>f
•1 /21 šaiištėiib driiskos,; tArį>frti -pi • J 
pirų (šyiėžMi‘^itržitų)į 2rT§feikš^ t 
tai petražolių 25 fšaūkštd! 4rnįjtų,t *« h 7

dėti pipirus

lentelės* ^kįtoti:art^umaiti.
,L• '*’ t SS

► • Grybųs^ąžkiirį k^ū^. Su 
dėti miltus, pakepinti, išmaišyti 
ir praskiesti
tęs, pertekti Bet^icfc^giybų^patfe 
žų, dedant Tietiniiis vienas ant 
kito, ir, įkaitinus orkaitę 350,F-., 
keptuvėje ay kitam fndeįpe' už
kaitinti- apie 10-12 minučių iki 
gerai bus karštas.

Pasiduoda tokiam pavidele,

ant

ar vakarienei. Lietuniai gali būti 
iškepti anksčiau ir laikomi kele
tą dienų šaldytuve arba mėnesį- 
užšaldyti.. -

Grybai sulapoti po pašutini-

sandarų indelį ri laikomi šaldytų 
ve 1-2 savaites.

: ' AW

k vas bad enough in: had to fight the British

Because winter x Valley forge meant srxrw; fc 
sad freezing temperatures. All serious enemies to a

rsnCDUDixMXL
It was an army long on courage, 

bat short on money.
And then the money came. 

Some $27,0(M,000 from tne 
pockets ot new /Xmencans.

America with the Payroll Savings Plan. 
Buy United States Savings Bocdk

thecnld.
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VI. BĄĘCNAS

Pastabos iš tolo
Radijo klubo balius

Nesenai (spaliu 28 d.) lietu
vių parapijos salėje buvo suruo
štas Kalifornijos Lietuviu Radi
jo Klubo, išlaikančio lietuvišką
ją Los Angeles radijo valandė
lę, balius. Tokius balius klubas 
rengia bent du metuose — pa
vasarinį ir rudeninį. Pastarai
siais metais radijo klubo baliai 
buna labai gausiai lankomi, nes 
pasižymi gera programa ir pui
kiomis vaišėmis. Kai kada pri
trūkdavo net vietų, šiemet, ap
gailėtinu būdu, tą pačią dieną 
buvo du renginiai: sakytas ba 
liūs ir lietuviška operetė.

Suprantama — publika pasi
skirstė: operetė, kaip naujas da
lykas, sutraukė daugiau publi
kos, tačiau ir radijo klubo ba
liuje buvo jos pakankamai. Pro
gramai (baliaus) buvo šį kartą 
pasikliauta savomis jėgomis- 
solistas Paškevičius puikiai pa
dainavo, o’ ponia Deveikienė, 
palydima VI. Giho akordeonu - 
nuotaikingai perdavė “nežino
mo” autoriaus tai progai para
šytus kupletus. Kaip paprastai - 
sekė geros vaišės, baras, laimės 
stalas, šokiai prie geros muzi
kos. Nežiūrint didelių išlaidų 
maistui, orkestrui ir salei, balius 
davė dar ir gražaus pelno.

Baliaus proga atsirado ir duo- 
shių aukotojų: jau eile metų 
valandėlės išlaikymui daug šim
tinių aukojęs p. SaJus ir dabar 
paskyrė naują šimtinę dolerių. 
Kitas nuoširdus valandėlės rė
mėjas p. Kmitas, vilnietis, ap
mokėjo visas lapkričio mėn. va
landėles ir dėlto kiekvienoje šio 
mėn. i valandėlės programoje 
yra kas nors prisimenama apie 
Viiniy prozoje ar poemoje.

Buvo ir daugiau aukotojų, bet 
tai jau būtų valdybos pareiga 
juos skelbti (berods per radiją 
tai jau ir buvo padaryta).

Radijo Įdubas, kuriam su di
dele energija ir pasišventimu 
pirmininkauja, jau kelinti me
tai iš eilės, Juozas Mitkus, tvar
kosi stebėtinai gerai, nes su ne-, 
mažesniu atsidavimu savo pa-, 
reigomis, jam talkina visa vai-, 
dyba: Henrikas Bajalis (vice 
pirmininkas), \L Gilys, Danutė! 
Kaškelienė, Onutė Macėnienė, ■ 
Pranas Gustas ir Juozas Ged- 
mintas. Nuolatiniai pranešėjei- 
redaktoriai yra: D. Kaškelienė, 
H. Bajalis, VI. GUys ir VI. Ba- 
kūnas. Retkarčiais valandėlę 
praveda ir pats pirmininkas J. 
Mitkus.

Ekonominiai Radijo Klubas 
laikosi nepaprastai gerai, dėlto’. 
nestebėtina, kad girdisi balsu J 
jog klubui reikia naujos vado-; 
vybės ir naujos programos . . . ‘ 
Pinigėliai mat sukelia apetitą.. J

Lietuvių pensininkų klubas
Prieš, maždaug, keturis mi

tus per radiją ir spaudoje- 
(“Naujienose”) kėliau minti, 
kad Los Angeles reikia steigti 
netik lietuvių pensininkų klubą 
bet ir pensininkų namus. Daug 
kas (pensininkų) tam pritarė, 
nors buvo vienas ar kitas ir to
kių, kurie buvo priešingos nuo-į 
monės. žinoma, tai niekė stebė-Į 
tino, nes nežiūrint kas ir ką su
manytų — visada bus pritarian
čių ir nepritariančių. Man pa
čiam, dėl įvairių priežasčių, klu
bo steigimą atidėliojant — pra
slinko net keturi meat Bet štai, 
man dar tik pradedant “atsikvo
šėti” po širdies operacijos, spa
lių pradžioje kiti iniciatoriai (ar

IT’S AMAZJNG!
Some aniaYo«s iRat have Ftowu 
IMTb THE STRATOSPHERE AQDUT 
30 OOO FEET UF> CLAIM YMfiT IF MOU 
DRiWK A GtPSS OF MILK AT TWAT 
ĄCOTUOE 't VALU GET MOW DRUNK

HVJfiBlE NECACINES, SU2GIO9L 
X?IOS ANO EVeN VlOLtM STRINGS 
ARE MAOE FROM Some C? IRE 
VITfiL Q2GAMS Or IRE COW '.

DuRUOG SPf?NG . SEA scallops caught 
gw xjevJ EXiGlftAJD FREGu&NTLS

SM'ALL HAKE , 4- TO 5 <K)ChES UO?4G,
—I O4E EiSti SCAluo?...........

negu tai buvo daroma pastarai
siais metais.

Italų žurnalas “L’ELROPEO” 
nesenai paskelbė, kad Vatika
nas taip pat yra sostinė milžini
škos finansinės imperijos, kuri 
valdo, spėjamai, nuo 600.003.000 
iki dvylikos bilijonų vertės tur
tus. Pagal tą italų žurnalą — 
vienas iš vyriausių tų Vatikano 
turtų menadžeris valdytojas 
yra amerikietis vyskupas — 
Paulius MARCINKUS. Kai kuri
uose kituose straipsniuose bu
vo sakoma, kad Vatikano turtai 
siekia net dvidešimt penkių bi_ 
lijonų dolerių vertės ir kad tų 
visų turtų administracinis val
dytojas y i-a vyskupas Paulius 
Marcinkus. Kalbant apie Vati
kano turtus, reik:a turėti galvo
je, kad tie bilijonai nėra gry
nais pinigais: juos sudaro nekil
nojamas turtas, kaip pavz. be
veik ketvirtadalis Romos mie
sto nekilnojamo turto — skly
pų ir pastatų — paskui bažny
čios, muziejai, meno turtai ir 

lt. t. ir Lt.
sluoksniuose, paryškintų steigė
jų intencijas — kokiems tiks
lams klubas steigiamas?

Naujas popiežius ir lietuviai

Ryšium su lenkų kardinolo

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
, / NauH»Aosa galima gauti pulki y knyfv, kurias papueš bei kokie 
knyfV spintą ar lentytę.

Aleksandrs Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 
atstmtnfrmjd ir Įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psL Kaina $5.

A. PMnlnBkfo. METAI PRAEITYJE. Netolimu tvyHij pririmlni. 
ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje įpražymai, rcsfcira- 
tyti 1 12 dalių. 296 psL. kaina $8.

Dr. Kazys Griniuj ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomu, C-n- 
___ . fiala viršeli,!*. 336 P»L Kaina $6.00. MinKtaii viri. $3.0$ 

Prrf. Vacį. BlrHki, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNYGŲ ISTO- 
RIJA, I dalia. 208 pat, irižta — $3,00, minkštais vir- 

' Misis — $2.00; H dalia, 223 psL, jrfita — $3,00. minkž-
;• teta vilteliais--------------------------------------------------------$2.0$

Henrika* Toma* — Tamatevdtaa, LIETUV1ŽKASIS PAMARYS. 
Pakalnės ir Labguvos, apskritys su {domiais aprašymais. Iliu
stracijomis ir dokumentacija. 338 psL, kaina $6.

P. KaMOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
j parti mitu buities romanas 292 puslapių. Kairi* S3.

Janina Nartui, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima.!
170 pat -------------------------------------------------------------- $3J«

M. Gwfolte, POVILAS MILERIS, biognfijo* bruožai 2M 
puslapiai -------------------------------------------------------- $3J$

Knygų užakant taikia pridėti 25 et pakto Išlaidoms.

SIU JI1ND S,

ITSf S. HaMei SL, Cklaje, HL I9S0S. — Tri. HA I41H

iniciatorius — rodos A. Audro- m o, trumpai buvau painformuo- 
nis) sušaukė tekio klubo steigia, tas, tai klubo laikinoji valdyba 
mąjį susirinkimą, kurin atsilan- sutiko pasilikti iki .sekančio šu
kė apie 50 pensininkų. Išrinkta sirinkimo, kuris būsiąs šaukia- 
laikina (kc'dėl tik laikina?) vai-1 mas sausio mėn ir kurin bus 
dyba: L. Reivydas, A. Audronis,-kviečiamas amerikiečių (AARP) 
Al. Šimkus, Sulas ir Pr. Žemai- ’ pensininkų s-gos atstovas - or- W0YTYL0S išrinkimu popie- 

Liūdas ganizatorius. kuris padarys pra-įžium, kaip ir buvo galima lauk- 
nešimą kaip, kokiomis sąlyga- ti - pasaulinėje spaudoje plačiai ‘ nuotrauka 
mis ir privilegijomis lietuvių, nuskambėjo ir okupuotos Lietu-j “Leninas - 

jpensininky klubas gali pasidary- 
ti tos s-gos skyriumi (jeigu iš
viso ?). Pastarajame susirinki
me labai išsamų pranešimą pa
darė S. Aušrota 
nimo sąlygas ir 
kurti karšto ir 
mieste Sun City — kur jis ir 
dar kelios lietuvių šeimos jau 
ilgesnį laiką gyvena. Ssą, po jo 
Pranešimo, susidomėjimas tuo 
miestu smarkiai padidėjęs.

Negaliu susidaryti aiškaus 
vaizdo' — kuriam tikslui dabar 
naujieji iniciatoriai 4ą klubą ste 
igia? Atrodo, kad pagrindinis 
tikslas tai keltis kitur gyventi, 
o patį klubą paversti AARP or
ganizacijos skyriumi. Būtų nau
dingą, kad iniciatoriai tuo rei
kalu išsamiau pasisakytų spau
doje, kas be abejo sukeltų dė-

taitis. Pirmininkas 
Reivvdas.

“Newsweek” žurnale tūpusia
me straipsnyje pavadintame 
“Bažnyčia ir komunistai” — L 
dėta didoka nuotrauka, vaizduo
janti didelį Lenino paminklą, 
už kurio, tolumoje matosi dide
lė bažnyčia - turbūt Vilniuje. Po 

tokia paantraštė: 
lietuvių bažnyčia —

koegzistuoja”.

Kitame straipsnyje nurodo
ma, kad iš 261 milijono Sovietų 
Rusijos gyventojų vos tik ketu
ri milijonai katalikų ir to skai
čiaus didžiausią dalį sudaro lie
tuviai. Vadinasi - Lietuva yra 
katalikiškiausias kraštas Sovie-

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienai Uetuvia, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių garbūvii, privalo susipažinti su žemiau til vardintomis knygom!*. 
Čia tuminėtai knyga* galima užsisakyti Naujienose.

Amcm Keprfbwkx. SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai įplei- 
®ant Uetuva bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
loje Vokietijoje. 2?3 psL. kietai* drobė* viršeliais kaina 4 doL

Jp«zm Kapečlmkai, IŠEIVIO DALIA. Atrimfalmai, Išeivio Dalia 
vn natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje bejsL 
Jrariančio Ir patvariai įsikūrusio asmenį istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 ptL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ -LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudeliuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai kg ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 66 pal S1J0. Yra taip pat 
fihwtaT anglu kalba-

M ZoHinko SATYRINĖS NOVELES. Genialaus rusq rašytojo 
80 satyrinių novelių, 19P puaL, kaina 32.

D. KunMi, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au- 
terlaui pastabumą neapgauna Intuaisto ir agltpropo propaganda bad 
sHtthrbitl Abi knygos parašytos lengvu, grafo stiliumi.

Prrf. P. PakarklK KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 178 pat dokumentuota istorinė stadija apie prūsų Ūkimą 
Kaina 39L

VTmm tmeNfe. LIUBLINO UBUOS SUKAKTIES r A RAITU R, 
M paL Skina HM

Ba ir km Mdtalai yra gaunasi
NAUJIENOM, T7W Sa. MALSTED ST^ CHICAGO, ILL. MM

MBanRaat dafW veluMeMs ariha aiaMavt padhi Ir pridadbM

_ '■ ' ■ '**■» ■- uanjrgIWj 

La])kričio 5 d. sušauktas anų 
Iras pensininkų klubo susirinki-1 
mas, kurin atsilankė jau kul
kas daugiau pensininkų. Prieš, 
susirinkimą buvo išsiuntinėta 
anketos-klausimų lapai (pensi
ninkams), klausiant kuri kas 
norėtų’ gyventi, ar keltis kitur, 
ar pirkti žemę ir kurdinti lietu
vius (net ne pensminkus) ir 1.1. 
Ar norėtų, kad klubas būtų 
pervestas į amerikiečių pensi
ninkų sąjungą (American Asso
ciation of Retired Persons) ir kt.

Aš asmeniškai, vis dar nesu- 
tvirtėjęs tiek (po operacijos) 
kad galėčiau dalyvauti susirin
kime - savo nuomonę, klubo 
reikalu, išdėsčiau per radiją 
(lapkr. 4 d. valandėlėje), o’ be 
to išsamiai painformavau pir
mininką L. Reivydą apie tai, ką 
aš siūlyčiau būdamas susirin
kime. Kaip dabar, po susirinki- mesio platesniuose pensininkų

— apie gyve- 
galimybes įsi- 
sauso klimato

vos, tikriau sakant — Lietuvos 
katalikų bažnyčios — vardas. 
Vienoje paskutinių, milijoninio 
tiražo, visame pasaulyje plačiai 
skaitomo, Amerikos įtakingo 
žurnalo NEWSWEEK laidoje 
pastebima, kad oficialia, atsieit 
okupanto, pripažinta Lietuvoje 
katalikų bažnyčios administra
cija nepasitikėjimas yra toks 
didelis, kad sovietinėje Lietuvo
je nepatvirtintų — neturinčių 
valdžios leidimų — kunigų lai
komos religinės apeigos tikin
čiųjų dabar jau žinomas “ka
takombų bažnyčios vardu”.

Kitame, nemaženės reikšmės 
žurnale “U. S. News and World 
Report” nurodoma, kad Sovie
tų Rusijoje esą keturi milijonai 
katalikų ir jų dauguma kaip tik 
gyvena bažnyčios ir valstybės 
įtemtų santykių srityje — Lie
tuvoje — kur dabar Vatikano 
bus kreipiama daugiau dėmesio,

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIAMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMJUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Pr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 p«L, liečiančius 1905 

metų įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. ______________ .__________________________U.06

Or. A. J. Gu«*n — DANTYS, jų priežiūra, sveikau ir zrc2s
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dzbar tik
Minkštai! viršeliais tik  1X06

Dr. A. J. Groan — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Kuropą įspūdžiri Dabar tik --------------- $2 06

TaHtfja taip pat užilsakyti paštu, atsiuntus čtk| arba money orderį priv 
nurodytai kainoj fd adant 50c. persiuntimą iilaMoms.

NAUJIENOS,
173J So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. 38858

WFWRPWWqy <1/ gyiuiĮį ijįįj

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja Ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yri gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. AufustiltyH- ValcIOnltM, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psL Kaina $1.—.
2. Jurglf BaltruŠiltli, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijo*, giesmės, poemos 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina S2.00.
3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEINIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 169 

psl. Kaina $3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psL $2.00.
6. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 Išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

**Anykščių šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys'RukŠa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga. 152 psl. $2.50.
12. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 pst, $1.00.
13. Petras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
14. Eugenllus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl.. $1.00.
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50.
16. Alfonsas Tyruolls. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

55 psl. $1.00.
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3 0n
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

tų Rusijoje (pagal sęvietinį žo
dyną).

Linksmesnė olimpijados dalis
Kaip žinoma - 19X0 metę 

sporto olimpijada įvyks Sovie
tų Rusijoje. Olimpiniam buria
vimui parinkta Estijos sostinė 
Talinas. Neperseniausiai, grupė 
amerikiečiu buriuotojų nuvyko 
ten pasižiūrėti ir ta proga, kaip 
turistai gavo le’dimą lankytis 
Rygcfe kur jie buvo apgyven
dinti pačiame geriausiame ir 
naujausiame inturisto viešbu
tyje vardu “Riga”. Vienas gru
pes dalyvių, grįžęs Amerikon 
savo įspūdžiuose buriuotojų 
žurnale ARGONAUT raše'. apie 
tą prašmatniausią viešbutį “Ri
ga”. Sako, kad kai reikėjo įeiti 
į paskirtus tame viešbutyje 
kambarius — tai reikėjo šaukti 
mechaniką, kad galėtų atidary
ti duris. Taip pat reikėjo šauk
tis pagalbos — kai tiem turis
tam reikėjo iš kambario išeiti 
— nes durys neatsidarė net nei 
iš vidaus. Gana linksma repre
zentacinio viešbučio sovietinės
statylios charakteristika.

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal
caused by inflammation

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

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jtsmlnas, A KISS IN THE DARK. PDorUSn; Ir Intymiu mn^ytls 

ipnšymjd, paimti iš ’ gyveni m n; Lengvu stiliui, cm kliba, gižiai iUdzta, 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvot Utori&C 
santrauka nuo pat senųjų amfo iki pokario metij. Vidutinio formato. 142 
ssL, kainuoja $2.00. . I

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. literiniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jot kaimynu istoriją 
211 psL Kai n f, $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma fo faiyJU Kt tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jis fr 
ritas knyga y galima įsigyti atriUnkins J Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
?irdjgmę perlaida. . .. .Am

173$ SeVJr HxlsUd Street, Ode&ref HL M

1 Taupykite dabar
pas mus

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 įsigyti

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
menesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

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

In ves tarimo knygelės sąskaitos 
neša

Federaliniai patvarkymai reika- * 
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 1 
tifikatus. j

UNIVERSAL
1800 So. Halsted Jt. Chicago, III. 60608

TIENA BTTPRIAUSTŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

prUlfta 1923 matalJL T< 01-3070
Įftalcoc pfotvoM Ubkziib wtomoblllAnii pMCatytU

MAMJtaMO*, esteteo t, OX, Tuesday, November 21, 197$



$30.00 Magde Iena Birutė Stankūnienė Studija (Grafika)

V. KAROSAS

(KOMENTARAI)

Nedėkingumas yra pasaulio

šio 
šio

$34.00
$18.00
$ 4.00

praeitų metų šešių mėnesių ligos eigą. Gydytojas 
viską užsirašo knygutėje. Po to dar kartą pa-

statuto 
“Ame-

$33.00
$18.00
$10.00
$ X50

$16.00
$ 9.00
« 3.00

$33.00
$18.00
$ 3J0

Naujienos eina kasdien, ižskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Existed St, Chicago, 
HL 00608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia kurt pairo Honey 
Orderiu kartu m užaakyrau.

pręstas, 4a d teks panagrinėti ši- 
tose komentaruose.
> Mūsų veiksniai,įskaitant AU, 
tą, veik per 40 metų nepajudino^ 
piršto- -šiame reikšte; ''tikėdami 
kad tylint ir nieke nedarant Lie
tuvos žydų problema šavaimiai 
išsispręs. Su laiku bus-užmiršta- 
ir amžiams palaidota. •-

(Bus daugiau)

— šio mėnesio 2 dieną britai 
davė nepriklausomybę Domini
ka salat nes jos gyventojai pa
vyzdingai tvarkosi ir atliko vi
sus nepriklausomos salos reika
lavimus.

ti įvykusį LB skilimą, nes tuo 
būdu buvo palaužtas iš vidaui 
ALTo griovėjų darbos. Politiniai 
yra neišmintinga ir moraliai ne
pateisinama ignoruoti vienų 
Bendruomenės dalį, kuri visų 
nuoširdumu stojo ginti griauna
mo ir puolamo ALTo ir tuo Pa
čiu laiku vesti darybas su an
trąja dalimi, nusistačiusią lik
viduoti ALTą.

Stebint iš šalies tiesiog koktu 
darosi, kaip ALTo vadovybė ir 
jos sumanus pirmininkas per 
mėty metus vedė įvairias dery
bas, važinėjo į pasitarimus, gai
šino brangų laiką ir švaistė pi
nigą, gadino' sau nervus ir ne
matė savo pastangų beprasmiš
kumo.

Net pasiekus tarp visų veiks
nių pilnutinę darną, ALTas pri
valo išlaikyti savo nepriklauso
mumą ir integralumą. Kintant 
pasaulinei politikai gali susida
ryti sąlygos, kad visi egziliniai 
veiksniai bus likviduoti arba 
priversti patys nutraukti savo 
veiklą. Tokių atveju ALTas, 
kaip šio krašto Piliečių organi
zacija jišliktų nepaliestas ir tę
stų laisvinimo darbą. Tai yra 
dar vienas svarus argumentas 
prieš sutelkimą visų veiksnių į 
vieną organizaciją ir statymo 
Lietuvos bylos “ant viehcSs kor-

rie palaiko santykius su ten veikiančioms vyriausybėms, 
bet gali būti, kad tų santykių ir neturi. Jeigu taip būtų, 
tai kaip VLIKas gali padėti Madrido konferencijon 
važiuojantiems žmonėms ?

Buvo padaryta didelė klaida, bet dabar reikia ieš' 
koti priemonių, tai klaidai atitaisyti. Be to, VLIKo ir 
ALTo santykiai taip pat turi būti aptarti ir pagerinti. 
Galima svarstyti kylančias problemas, bet negalima su
sidėti su grupėmis ar grupelėmis, kurios kenkia ALTui 
— pačiam galingiausiam Lietuvos laisvinimo veik

sniui.

(Tęsinys)
ALTas, pagal savo 

pirmąjį punktą, apjungė 
rikos lietuvių demokratines jė
gas bendram darbui . . kurie 
įrodė savo darbais ir mintimis 
pilną ištikimybę Amerikai, jos 
idealams ir siekiams. Įsijungę 
vėliau naujieji ateiviai į ALTo 
veiklą pritarė senosios išeivijos 
nusistatymui Amerikos atžvil
giu ir. tęsė toje pačioje dvasioje 
jų pradėtą darbą.

Tuo tarpu susitelkę naujieji 
ateiviai Lietuvių Bendruomenė
je nei dvasiniai nei idėjiniai ne- 
pritapc' prie Amerikos. Jų širdys ; 
buvo kupinos pagiežos ir neapy
kantos Amerikai, už tariamą. 
Lietuvos “pardavimą”, ir neda-j 
rymą jokįy konkrečių.^pastangų] 
jos Įšleisvinimui. Jie buvo* ak- Į 
t yviai įsij ungę ;į šaltą j į L karą, į 
bet giliai nusivylė nesulaukę 
lauktų rezultatų. Yrą^ griežtai 
priešingi detentės politikai ir sa
vo idėjiniu ų psichiniu,nųsi3tar 
tymu netinka taikos, priemonė
mis vedamajai pasaulinei poli
tikai. Pas juos vyrauja iš Eu

siklauso širdies
spaudimą, nori žinoti kokias kada operacijas tu
rėjau. Pasakiau, kad vokiečiams užsigeidus lie- j 
tuvius į frontą išvaryti, lietuvė daktarė man ton- j 
silas išpiovė. Jaunasis gydytojas man paaiškino, 
kad jis atsakingas už pacijento apmarinimą ir 
už jo pabudimą po oeracijos. Paklausiu jo kaip 
vyks mano apmarinimas, dujokauke ar injekci
ja. Atsako, ka dinjekcija ir prideda:

— Nesirūpinkite. Jūsų širdis, 
kraujo spaudimas tvarkoje. Tikrai

Anesteziologui nuėjus, ateina 
ras. Aukštas, su ūsiukais, nelabai

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

Netrukus pradeda . dalinti pietus; avienos 
riekelė, grudų bulvių košė su šalmiečių padažu, 
saldi ryžių košė, puodukas arbatos, aišku, bal
tintos.

Žmona ateina atsisveikinti. Ji jau žino, kad 
mane tikrai operuos Didįjį Ketvirtadienį, tai yra 
už dviejų dienų. Apie mano padėtį po operacijos 
ji galėsianti sužinoti telefonu apie penktą valan
dą vakare. Lankyti negalės.

Vos tik žmonai išvykus, ateina jauna slaugė 
kraujo imti. Matyt, kad naujokė, nes vyriškis 
(Male nurse) sanitaras parodo jai kaip uždėti 
gumą ant mano rankos virš alkūnės ir kaip už
veržti. Ji labai lengvai ir neskaudžiai įsmeigia 
adatą į mano gerai matomą veną. Nors naujokė, 
bet tikrai neskaudžiai ima kraują. Vos tik spė
jau taip pagalvoti, pasigirsta išgąstingas slau- 
gės riktelėjimas ir dūžtančio stiklo skambėji
mas. Vargšei iš rankų išslydo kraujų prileistas 
stiklinis vamzdelis, nukritęs sudužo. Tuojau at
skubėjęs vyriškis, dabar antrą kartą iš manęs 
ima kraują, o naujokė sušilusi valo nuo grindų 
ir staliuko ištaškytąjį mano kraują.

Ateina seselė ir atneša man blanką pasira
šyti, kad sutinku, jog man būtų daroma opera
cija “Lumbar I aminestomy”. Aišku, kad sutim 
ku, jog tam čia ir atvykau.

ropos atsivežtas diktatūrinės 
nuotaikos, kurios neleidžia 
jiems artimai bendradabbiauti 
su demokratiniai nusistačiusiais 
lietuviais. Jie laukė ir laukia ka
ro tarp Rytų ir Vakarų, kurio 
pasėkoje, jų Įsitikinimu, Lietu
va tegali atgauti savo laisvę ir 
nepriklausomybę. įvykusiame 
PLB suvažiavime Toronte, be 
įprastinės patriotinės retorikos 
ii pamokslavimo apie lietuvio’ 
dorybes, nesugebėta patiekti jo
kios naujos Lietuvos laisvinimo 
politikos ir imama sekti ALTo 
pramintais takais. « ; ,

Apjungti šias dvi- visai skir
tingas organizacijas, nesvarbu 
kokioje formoje, ar įjungiant 
LB į ALTą, ar ALTui įsijungiant 
į LB, vietoje, tarporgąnizącinių 
kiyirčių, iškiltų amžini, viduji
niai į nesusipratimai, kurie; tik 
pagreitintų laisvinime! politikos 
likvidavimą., . ' t _ ■. ,s-

ALTas neturėjo ir neturi kon
stitucinės teisės tyarkyti. kitų 
organizacijų vidaus reikalus, 
tuo labiau neįeinančių į jos są
statą. ALTas privalėjo sveikin-

visi metai kaip čia guli ir nežino kada galės su; 
grįžti į namus. 0 aš iki šiol vis maniau, kad nėra 
sunkiau Už mane sergančių. Palyginęs savo kan
čią su jo, man darosi žymiai lengviau.

Mūsų palata, palyginti, nedidelė. Maždaug 
20 jardų ilgio ir 8 jardų pločio. Iš abiejų pusių, 
palei sienas, sustatyta po šešias lovas. Viduryje 
paliktas platus takas. Kiekvienoje palatos pusėje 
keturi langai duoda pakankamai šviesos, jeigu 
diena skaidri ir saulėta. Sienos kremavos spalvos, 
švariai užlaikomos. Lovos geležinės, su spyruok
liniais matracais. Skalbiniai keičiami du kartus 
savaitėje, bet prireikus ir dažniau. Nors palatos 
išvaizda labai kukli ir paprasta, bet slaugomasis 
personalas, kaip >r kitose Anglijos ligoninėse, ku
riose man teko būti, labai geras. Daroma kas tik 
galima, kad tik palengvinus ligoniui kančią ir 
skausmą. Kurį laiką pačiam pabuvus ligoniu ir 
matant kokius darbus atlieka seselės bei slaugės 
ir žinant, kokį menką atlyginimą jos už tai gau
na, tikrai reikia stebėtis, iš kur pas šitas moteris 
atsiranda tiek pasiaukojimo. Yra ligonių, kurie 
tokį slaugomojo personalo nesavanaudišką darbą 
bei pasiaukojimą įvertina arba bent supranta. 
Tokie, iš ligoninės išeidami, slaugėms palieka ko
kią dovanėlę ar bent padėkoja. Bet dažniausiai 
ir čia pasikartoja vokiečių priežodis: Undank Išt 
der Welt Lohn 
atlyginimas.

(Bus daigiau)

plaučiai ir 
pabusite.
kitas dakta- 
angliškos iš

vaizdos. Kaip vėliau sužinojau, šis kilęs iš Pietų 
Afrikos. Jis panašiai kaip Dr. Charnley, kuomet 
jis buvo mūsų namuose, tikrina ir tikria labai 
nuodugniai. Dar sykį patikrina kraujo spaudi
mą, klausosi stetoskopu, barškina krūtinę ir nu
garą, lanksto kojas, adata smeigia man j blauz
das, bet jos nejautrios, nejaučiu; Daktaras mane 
visą laiką kalbina, klausinėja. Turiu jam pakar
toti visą ligos istoriją nuo pat 1956 metų, kuo
met pirmą kartą su aukšta temepratūra atsidū
riau Crumpsall ligoninėje, kaip 1958 metais pa
sikartojo pirmykščio skausmo pasireiškimai nu
garoje ir kojoje ir apie man darytus nugaros ba- Įdedasi. S"sipažįstu su artimesniais mano kaimy- 
dymus (lumber puncture). Taip pat nupasakoju nais iš ka'rės ir dešinės. Vienas jų jau beveik

ŽYDŲ PROBLEMOS 
SVARSTYMAS

Iš visų veiksnių vienintelis 
ALTas reagavo viešais pareiški
mais į Holocaust filmo rodymą, 
o vėliau į vieno lietuvio apkalti
nimą žydų žudymu, šis opus 
klausimas buvo svarstomas; su
važiavime, keliant, minti - Pa
traukti NBC ir. Sun-Times re
dakciją į teismą,rbet -prie tokio 
nutarimo-neprieita. Bendrai’ ne
padaryti jokie konkretūs nuta
rimai kaip-,. Laikytis „didėjant žy
nį s^udim^’’mattftįfdL pase
kant yišą Reikalą' naujai" išrffili- 
tai, valdybai.^ a--! -?• J—M 
■«^vaimiai'--*župraJrtani4,'*? 4d4i 
laiko stokos dr--nepaąrfošįniQ,

škiau būtų iškeltas. Kaip Izraelio atstovai buvo įtikin-1 
ti, kad neišsprendus kairiojo Jordano upės kranto 
iri Gazos klausimų nebus taikos, taip negali būti tai
kos tarp Izraelio ir Egipto, taip atstovus reikia įtikin
ti, kad ne tik Lietuva, bet Latvija ir Estija privalo būti 
nepriklausomos, jeigu nori taikos Europoje. Sovietų 
valdžia pasižadėjo karo metu negrobti svetimų žemių, 
tai ji dabar privalo vykdyti savo pažadą. Madrido kon
ferencijai reikia iš anksto ruoštis. Į komisiją privalo 
įeiti pačios šviesiausios galvos, kad galėtų pasirodyti ne 
tik taip, kai praeitais metais pasirodyta Belgrade, bet 
dar geriau. Laisvės idėjos privalo būti paremtos sti
presniais ir svarbesniais faktais. Jeigu Belgrade sovie
tų atstovai stebėjosi sen. Dole ir ambasadoriaus Gold’ 
bergo iškeltais faktais, tai šį kartą rusai privalo grįžti 
Maskvon su įsitikinimu, kad Pabalti jos valstybių pro
blemos turės būti kitaip sprendžiamos. Pozniakovo, De
kanozovo ir Rubbentropo sprendimai netinka. Dekano
zovą patys rusai sušaudė, Ribbentropas nuodus prari
jo, o problemos tebestovi.

Gaila, kad VLIKas labai mažai gali padėti ALTui. 
Jis nieku neprisidėjo prie Belgrado konferencijos. Jei
gu VLIKo narių nuotaikos nepasikeis, tai nedaugiau 
jis galės prisidėti ir prie Madrido konferencijos. Jis su
sipančiojo su frontininkais, kurie apie Belgradą ir Ma
dridą nenori klausyti. Brežnevinė Helsinkio aktų in
terpretacija jiems arčiau prie širdies. Jie neturi drąsos 
prisipažinti, kad padarė klaidą ir nuo jos atsisako, bet 
jie ir toliau tą pačią propagandą varo. Pirmininkas, ma
tyti, yra priverstas pašvęsti daugiau laiko biznio rei
kalams, o vicepirmininkas yra įsitikinęs, kad jo ginčas 
su iškilia moterimi yra svarbesnis, negu kelios Belgra- 

ir Madrido konferencijos kartu sudėjus.
0 vis dėlto VLIKas, jeigu jis skirtų mažiau dėme- 
asmeniniems dalykams ir atkreiptų daugiau dėme- 
į visuomeninius reikalus, tai galėtų daugiau pada

ryti. Belgrade matėsi Amerikos lietuvių vesto darbo 
pasekmės. Amerikos lietuviai gali savo veiklą aprėžti 
tiktai Amerikos atstovais. Amerikos balsas yra galin
gas, bet tai yra vienos valstybės balsas. Būtų daug ge
riau, jei prie šio darbo prisidėtų ir VLIKas. VLIKas tu
rėtų užmegzti santykius su kuria nors Europos valsty
be: Prancūzijos, Vokietijos, Anglijos ar Italijos vy
riausybėmis. Lietuvių santykiai juk geri su minėtų 
kraštų vyriausybėmis, tai VLIKas turėjo su jomis sir 
sižinoti ir gauti iš minėtų kraštų vyriausybių pažadą 
paruotši į Madridą važiuojantiems atstovams instruk
cijas paremti amerikiečius ir pareikalauti laisvės pa
vergtai Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Be to, Vatikane 
yra didokas lietuvių skaičius. Europos saugumo ir ben
dradarbiavimo konferencijoje Vatikano balsas yra ly
gus Italijos, Prancūzijos ir kitų valstybių atstovų bal
sui. Vatikano atstovas saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijoje galėtų užtarti pavergtų Pabaltijos val
stybių klausimui išspręsti. Niekam nepaslaptis, kad ka
talikų Bažnyčios padėtis būtų daug lengvesnė, negu ji 
yra sovietų karo jėgų ir policijos pavergtoje Lie
tuvoje.

Savo laiku, kai buvo keliamas VLIKo perkėlimo į 
Ameriką klausimas ,tai Amerikos Lietuvių Tarybos na
riai nurodinėjo, kad VLIKas galėtų daugiau padaryti 
pasilikdamas Europoje. Amerikos Lietuvių Taryba ga
lės pasirūpinti Amerikos politikos klausimais, bet Eu
ropoje geriau VLIKui rūpintis Lietuvos reikalais. Ga-
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Po pietų ateina kitas, jaunas gydytojas si 
glėbiu formų ir pradeda labai nuodugnų apklau 
sinėjimą. Patikrina vardą, pavardę, amžių. Pa- klausia apie kairės kojos nejautrumą, patikrina 

plaučių, patikrina kraujo mano dantis, kvėpavimą pro nosį, ir nueina.
Džiaugiuos, kad šis ilgai trukęs apklausinė

jimas ir patikrinimas pagaliau pasibaigė. Dabar 
galiu užsikloti. Visą laiką prieš daktarą turėjau 

I nuogas gulėti, tad labai sušalau. Mane belanks- 
tant ir tikrinant, skausmai vėl stipriau pradėjo 
reikštis. Slaugės atneštasis arbatos puodukas da
bar mano labai tinka, šiek tiek apšylu, skausmai 
mažėja, darosi lengviau. Tačiau neilgai džiau
giuos šia ramybe.

Ateina sanitaras su keliomis paklodėmis,sku- 
timo įrankiais ir pudros dėžute. Vėl užtraukia
mos aplink mano lovą užuolaidos. Sanitaras ma
ne nurengia visiškai nuogai, apibarsto pudra ir 
pradeda skusti. Sekasi jam neblogai, nors ir be 
muilo. Viską jis varo žemyn, pradedant plaukais 
po pažastim ir baigiant žemiau kelių. Tik blauzdų 
neskuto, bet kas pasitaikė tarp kaklo ir blauzdų 
— viskas nuėjo sausai ir plikai. Dabar atrodau 
lyg didelis naujagimis. Užbaigai dar nuveža į 
šiltą vonią. Pagaliau grįžtu į lovą visai išvargęs, 
įskaudintas, bet švarus.

PALATA WARD F-2
Tik dabar galiu apsižvalgyti kas aplink mane

Amerikos lietuviams šių metų pabaigoje teks sprę
sti kelias problemas. Faktinai, ne Amerikos lietuviams, 
bet jų rinktiems atstovams. ALTo konferencijoje kiek
viena politinė grupė, susivienijimai ir kitos draugijos 
bei grupės pasiuntė į Amerikos Lietuvių Tarybą pačius 
geriausius savo atstovus. Dabar tie atstovai turi arčiau 
susipažinti su problemomis, o vėliau turės jas spręsti.

Pirma negu bus sprendžiami svarbesnieji klausi
mai, ALTas turi susiorganizuoti. Kiek teko girdėti, iki 
šio meto ALTas dar neturi pirmininko. Ansčiau parei
goms pasiskirstydavo tuojau po metinės konferencijos, 
bet šį kartą, pareigųr'pasiskirstymą atidėjo ir iki šio 
meto’ dar neturi pirmininko.Nenorime pasakyti, kad pa
skirų atstovų tarpe nebūtų žmogaus pirmininko parei
goms eiti. Yra. atstovų^ ir ne vienas, kuris gali, būti A- 
;merikos lietuvių didžiausios . organizacijos pirminiai 
kas. Pirmininkų yra, tiktai reikia susitarti

Nelaimė;?kad‘ į pirmininkus veržiasi žmonės, kurie 
’pijTųųjįpfet.pą^ęigoms, .netinką,. neturi... takto,„ jiori„pril' 
mesti-savo valią- ir neturi-kantrybės ieškoti reikalingos 
^vienybes "ne ’fiF problemai "suprasti, bet sutarti [ir siekti 
reika^^ų žingsnių problemai realizuoti.-' Yra j irftokių, 
r kuri0^te4duąĮa į vMovybęį; neturėdami ’štr^atimo 
apie ^stgrindhwiS organizacijos principus, nesupranta 
|os konstitucijos, bet nori pasukti kitais keliais. Yra ir 
tokių atstovų, kurie supranta pagrindinius ALTo prin
cipus, turi, pirmininkui reikalingą nugarkaulį, bet no
ri kad jų prašytų.

Bet reikia turėti vilties, kad ALTas šiuos- reikalus 
išsiaiškins ir supras. Kai susirinks posėdžio, tai išsi
rinks tinkamiausi žmogų pirmininko pareigoms, kiti 
atstovai jam pritars ir su juo bendradarbiaus.- ALTas 
turi žmoti, kad šiandien jis neša pačią didžiausią atsa
komybę Lietuvos laisvinimo kovoje. ALTas sugebėjo 
Lietuvos' klausimą perkelti į Europos taikos konferen
cijos paruošiamotisius posėdžius, dabar jam reikia ruo
štis, kad sekančioje Europos saugumo ir bendradarbia
vimo konferencijoje Lietuvos laisvės klausimas dar ry- limas daiktas, kad Europoje VLIKas turi žmonių, ku
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WL K G. BALUKAS 
AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
M4? $o. Pub»kj Rd. (Crowford 

ftWdical BuUdjpa). T4, LU 5-S446 
Priima U^uųus pagal susitari m, 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8OH.

DR, C, K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Teiti. 695-0533

(T^inys)
Bet ir atsirąsdavo halsų tėvy

nę sustabdyti, sumažinti ar su
retinti. Tik sveikoji daugumos 
narių nuomonė vis nugalėdavo, 
kad organas orgąnizadjąi būti
nas. Pavydžiu!, 1912 m. seime 
trys, kuopos, turėjusios 50 na-! 
rių. reikalavo Tėvynę sustabdy
ti, bet 14-ka kuopų su 622 na
riais tani pasipriešino.

Redaktorius V. K. Račkauskas 
ir Centro sekretorius A. B. Stri- 
mait's Tėvynę sumaniai naudo
jo agitacijai Susivienijimą plė
sti. Račkauskas parašė dvi pro? 
pogandines knygeles, vieną 1912 
ųi., kitą 1913m., o Strimąitis 
trečią, šalia to, 1916 metams iš
leista gražus SLA kalendorius* 
kupinas visokių informacijų ir 
skatinimų įsirašyti į Susivieni
jimą. Kaip tėvynės redaktorius, 
V. K. Račkauskas parašė 1915 
m. išėjusią 298 puslapių knygą 
“Amerika, arba rinkinys faktų 
žinc’tinų Amerikoje gyvenan
tiems ir čion atkeliaujantiems 

uietuviams”, kurioje papildė Su- 
Val. agal susitarimą. uždgTyta treč} sjyienijimo prezidento kun. J. 
tZ’tr t TirxAr * Žilinsko 1899 “Lietuviai Ame-
DR.LEONAS SEESUTISįrikoje” statistiką vėliausiomis

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WetfcKaxtoc Community kllniko* 
Medicinox di rekt on w 

1*38 $. Hanhoim Rd., W»stch«ter, IL. 
VALANDOS-: 3—^ darbo dienom ip jj 

txg antra šeštadieni 8—3 vai.

- eu — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 Wost 103rd Strat) 
Valandos pasai su^tarimu

DR, FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai 
2414 W. 71 st. T»L 737-5145 

Tikrina akis Pritaiko- akinius ii 
“contact lenses’”

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOJ CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. autrad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vai. vak.
Ofiso telef.: 776-2880 

Rezidencijos telef.: 448-5545

VYTAUTAS SIRVYDAS

VIDINfi ĮTAMPA SUSIVIENIJIME
į Connecticut valstijoj gimė ke
tvirtoji apskritis po 1914 m. va
sario 15. suvažiavimo.

Penktoji apskritis New Yor- 
ko New Jersey vatetijose atsira
do po 1914 m. vasario 22, šešto
ji apskritis Philadelphioj po 
}914 m. kovo 29 ir septintoji 
apskritis Scrantone, Pa. - po 
^914 m. rugpiūčio 2.

Be to, 1912 m. Seimas patarė 
kuopoms rinkti vietoje organi
zatorius ir už kiekvieną įrašytą 
naują narį mokėti organizato- 
rėams atlyginimą. Netrukus pa- 
Sjirodė tokios sustiprintos agita
cijoj vaisiai. 1911 .m. į Sųsivie- 
ny:mą buvo įrašyti 89 nauji na-: 
riaį 1912 m. - 848, 1913 m. - 
1815, 1914 m. - 2500 ir 1915 m.
- 3023 nariaL

Į tūkstančid dolerių apdrau-l 
dos skyrių penkmetį buvo įra
šyti 236 nauji nariai, t.y. ketu
ris. kartus daugiau negu New 
Yorko. Insurance Departamentas 
reikalavo Susivienijimo įteisi
nimui New Yorko valstijoj.

Naujas Centro sekretorius Ą- 
nicetas B. Strimaitis, parodęs 
daug energijos, buvo ir gabus 
suvamokslis. Jis gimė šakių ap
skrityje ir ten paaugęs jau 1889* 
m. sudarė jaunų vyrų penketu-! 
ką prenumeruoti ir slaptai iš1

Anastazija Tamošaitienė “Žilvino Pasaka” Kilimas
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ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
kiekvieną dieną būtini krikščioniui

1

"Tiesius darykite takus savo kojoms, kad kas ilubuodamas ne- 
klystv". — Ebr. 12:l&
O ką apaštalas reiškia taip sakydamas? Nėra abejonės, kad jis aiškina, 

kad Viešpaties pasekėjai, kurie vadinasi Krikščionimis, turi būti sveiki ir 
stiprūs tikėjime. Mes turime stengtis nugalėti visas kliūtis, pasipriešini
mus ir trukdymus, ir prašyti, kaip Viešpaties patarta: “Neapleisk mus gundy
muose”. Mes turime vengti pagundas, stengtis pasirodyti tikrais kovotojais 
prieš kūno ir akių geidulius ir nugalėtojais viso, kas priešinga Dievo valiai 
Todėl kiekvienas tikras Viešpaties Jėzaus Kristaus pasekėjas privalo pasi
stengti pasirodyti pilnai paklusnus savo Vadui ir Mokytojui ir ištikimai 
sekti jo pėdomis, nes tik tokie laimės jo pripažinimą ir pagyrimą.

CV. KAITO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

-į '

Mažeika S' Evans
K '

Laidotuvių Direktoriai

1 Trys Modemiškos Koplyčios
1 Mašinoms Vieta
1 Tel. 737-8600
1 TeJ. 737-8601

į apie mūsų kolonijas informaci
jomis, talkininkais ir prikalbin
damas visą eilę Susivienijimo 
narių.

Susivienijimo ūkiui tuo metu 
; padėjo ir apskričių suorganiza
vimas, ką 1912 m. Seimas įtei
sino. Pradžioje pavadinti “rajo
nais”, SLA apskričiai pasirodė 
pirmiausiai A. B. Strimaičio ini- 

' ciatyva Shenandoah apylinkėje 
1908 m. Bet judresnis organiza
vimas tepasireiškč po 1912 m.

Mažosios Lietuvos gauti Ame-' netJ*ukus pasuko j Amerikos lie- Departamentas praėjusį ketvir- 
rikos Vienybę Lietuvninkų. A- tuviM organizuojamas pramo. tadienį stipriai pasmerkė civili-
merikon atvyko 1985 m. ir dir- nės-prekybos bendroves. užsi- nių teisių laužymus Vietname, 

atstatyti pasaulinio Departamento paregimas Jilbo angliakasiu Mahanov Citv, mojus^s
Pa. apylinkėje, kur ėjo Baėkaųs-,karo. nualintos Lietuvos (jau. Schuker pranešė, kad dešimtys
i v. v- t - i . . inAnritlaMsnrna pVn. tūkstančiu Vietnamo pvventoiuDR, VYT. TAURAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika, MOTERŲ Hgce 

Ofisas 2652 WEST 5yth S'iRC-ET 
TtL PR 8-1223

OFISO VAL.: pirm., antiad., trecias , 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. ScŠtadle- j Seimo. Apmiręs pirmasis She- 
tiaig 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal miurhn4-

OKTHOPEDa^RC AS

nandoah apskritis at^jd pa su
važiavimo 1943 m. birželio 29S. 
E. Vitaičio ir J. E\ Stamškio inL 
datyvą. —

Antras “rajonus” buvo suefa-

2850 Chlcą^t UL 60629
zggcttpoct 4r5W 
^PERKRAUSTYMAl

. MOVING
. Ltrdnnai — °iln« aparaud*
į ŽEMA KAINA 

R. ŠE R t N AS 
T«l. WA 5-8063 
.............. . , ------------

MOVING
Apdraustas perknustymat 

U iyiiriy atstūmę.
ANTĄ^AS VILIMAS

Tai. 376=1482 arba- 376-5996 I

bįi-Įrytas Chicagos apylinkėje 4909 
im. K. šnuelid ir V. Černiausko 
iniciątyva. Bet ir’ šis. teątgija po 
suvažiavimo *1913 m. spalio 2S 
P. Butkaus, ĄL A. šarfei^ir.K^ 
of o JurgęĮrėnio pasįangdmis.’ 
Per vienerius metus šis apskri
tis suorganizavo šešias kūopAs 
ir įrašė 96 naujau narnis.

Trečia apskritis buvo suda
ryta Pittsburgh o apy tĮukeje po 
1914 m. vasario 1. čįą iniciato
rius buvo’ ‘Dilgeliu’ redaktorius 
Juozas Baltrušaiti*. B< K. Kon- 
drątavięiusjr S'. Bakąuąs,

ko Saulė. Vakarais lankė ameri-- 
kiečių mokyklą kalbai pramok
ti ir piliečiu tapti. Susivienijime 
pirmą kartą pasirodė Mahanoy 
City, šv. Jclio draugijos atsto- 
vu, 1900 m. seime. Visą gyveni- 

rmą reiškėsi raštais apie visokius 
Amerikos lietuvių reikalus, ypa-- 
tingai apie Susivienijimą. Jis tu
rėjo ambiciją būti rašytoju. Vie- 

’i^am; Susivienijimo konkursui, 
greta Miko Petrąųško, Strimai- 
tik prisiuntė ir savo muzikos kū- 
t^nį.>Jis pirmasis aiškino Susi- 
Yierrijiinui apskričių naudą ir 
sįuorganizavo pirmąją ąpskriL. 
f^vąp svars.tė Susivienijimo. 
Prieglaudos namo idėja.ir pirki- diplomatiją. 
i$ą organizacijos name’ Centrui.

V. K. Bąękauskak ir A. B. Stri- 
naąitis mėgo save vadinti “jau-’ 
nesniais veikėjais’^ Susivieniji
me, skirtis nuo senosios “tau
tiečiu” gvardijos. Jie buvo du 
sumanus ir energingi Susivieni- 
jiiųp. gerovės puoselėtojai. Bet

* nepriklausoma tapusios) eko-. tūkstančių Vietnamo gyventojų 
nomiją, padarant jai gero.

(Bus, daugiau)
• nepaisant didelių pavojų, rizika 
t vo bėgti iš savo krašto. Tik ke- 
‘■’ių savaičių bėgyje į Malaysia 

įvairiomis, priemonėmis ( 
j go daugiau kaip 10,000 žmonių 
! ir spėjama, kad iki šio lapkričio -

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Maple Applesauce Muffins

Didžiausias kailiu 
pasirinkimai

977-84AJ
(bufc>

SOPHIĘ BARČUS 
RADIJU ĮĘIMOSL VALANDOS 
Visos programos Ii WOP A,

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet šeštadieniais 
te sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto,

Vedėfe Aldona Daukut 

Teist: HEmlock 4-24U
>15$ So. MAPLE WOO’“ AVI. 

CHICAGO. FLU 60629

BreąkU^t-on-tbe-run is a delicious hot muffin 
that tastes like maple syrup and applesauce. Make a double 
LatcK ou the weekend for Sundaiy’s breakfast and freeze the 
rest. Reheating muffins is fast and simple — it takes about the 
same time as whipping up a side order of bacon.

Economical’ Bring one to work and sąve the $.35 you may 
have to spend for a sweet roll during coffee break.

Nutritious! Maple Applesauce Muffins have a natural 
sweetener of maple syrup for a quick nutritious start in the 
miming. Enriched flour has the essential B-vitamius plus the 
mineral, iron. Another bonus is the fruiL Add bacon or pork^ 
sausage.

Maple AppJe&auce Muffins
(19 muffins)

H cup shortening
U. cup sugar
*/< cup maple syrup

S CUP ipplcsaucSt

2
1

cup* enriched flour* 
tablespoon baking

powder
teaspoon Malt 
teaspoon ground 

cinnamon
>- Jei žinote asmenis, kurie 

galėtų užsisakyti Naujienas, pra- 
*<»nie atsiųsti jų adresus. Mea 
jiems siųa*me Naųjieaaa dvi aa 
vąiti* uwuoksiuaj.

I
U

5tir together float, biking ppwder, mH and cmnimon. 
Cream shorte^ng and sugar uotil fluffy. Add maple syrup. Stir 
in eggs aad applesauce. Mature tends ta curdle. Stir in. flour 
mixture. FiH greeted muffin eupą 2/3 hiH. Bake in preheated 
375° F. oven 20 minutes,

♦Spoon flour into dry measuring cup; tevcL Or follow 
directions bag. 

MAROKO KARALIUS
PAKVIETĖ CARTER!

WASHINGTON. — Baltieji' Pabaigos atbėgėlių bus daugiau 
Rūmai prąue^ kad karalius! kaiP 4O'0G°’ kuriuos Malaysia Pn 
Hasanas pakvietė prezidentąt laikinai. 
Carterį aplankyti Maroką. Bend-j 
ranie pranešime pareiškiama, ■ 
kad Hasano dviejų dienų vizi
tas W?.shingtonė< praėjo drau
giškumo - ir bendradarbiavimo 
atmosferoje,, ir kad prezidento 
vizito terminas bus. nustatytas

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

NAIROBI. — Ugandos. “prezi-’l« 
dentas” Idi Amm pasisiūlė ket —

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

. ~ ' _ I * I1? i ' izilv! .> i .U i F . ’ i

MODERNIŠKOS AIR-CONDflTONED KOPLYČIOS'
■ - č ir r.«vefph o> iff"'<!

Pranešime rasenta, kad vy- 
riausybės numato .pasirašyti bi- 
lateralinę atominio, bendradar
biavimo’ sutarti, kuri liestų kon
traktą pastatyti branduolių tyri- 
nėjimams reaktc'rių.

Komunistam įsigalėjus 
žmonų teisu nebėra.

“valandos bėgyje” baigti, sįęnų. 
konfliktą su Tanzanija., Bet Tan 
zanija atsakė, kad ji karą tęs 
toliau ir kad atsitraukianti Idi; 
Amino armija gauna ‘‘pylos kiek 
talpa”. Tanzanija pakelė mokes j 
čius tokioms prekėms, kaip alus, 
cigaretės ir sumažino valdžios 
išlaidas, būdama tikra kad konf 
liktas truks keletą mėnesių. Tan 

i zanijos radijas paskelbė, kad j 
Ugandos prezidentas Idi Amk 
nas yra “didelė gyvate”, kuria 
reikia išvaryti sutriuškinta gal-

WASHINGTON. — Valstybės va.

JOANNA KLEMKIENĖ

Stephanią Sainulevičienę, sūnų Bru- 
Bcrnice, sūnų Vvtauta, sūnu Valterį, 
anūkes — Angelą ir Lindą.
marti Stasė, anūkai — Julius Klein-

Mirė lajir. 19 dieną, 1978 metais, sulaukusi 95 metus 
amžiaus. Gimus Lietuvos, Mikoliškių kaime, Panemunio 
valscįuje, Rokiškio apskrityje. Amerikoje išgyveno 40 
metų. Paskutiniu laiku gyveno Antioch miestelio apylin
kėje. Anksčiau gyveno Cicero miestelyje.

Paliko dukterį 
no Klemką, marčią 
marčią Aldoną, dvi

Lietuvoje liko
ką, Algimnatas ir Irena, ir j u šeimos bei kiti giminės.

Kūnas pašarvotas Lack’Lackavicz koplyčioje, 2124 W. 
69 Su, Chicago, Ill.

Treč’adicnį, lapkr. 22 -dieną, 9 vai. rylo bus lydima 
iš koplyčios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o 
po gedulingu pamaldų bus laidojama Šv. Kazimiero Lie
tuvių kapinėse.

Visi a.a. Joannos Klemkicnes giminės, draugai ir pa* 
žjstami nuoširdžiai kviečiami dalvvaufi ladotuvėse ir su- 
teikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Būklėj xOnfli9 nw&Qs ir gaminės

Lakloftivių dteeklurrai Steponas S. Lack ir sūnūs.

-uf,; G Iii J- , H-J

7rr n91 v

J E T K U S=
J 6 . ..TĖVAš: ĮRJŪNU^V 

MARQUETTE FUNERAL HOME i 
b/ 2533 W. 71st Street. ; s

J 1410 So. 50th Avė^ Cicero 1; ’'
y Telef. 476-2345

TRYS MODfRNlSKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Ckicxyo*
U^tHvhj
LsWotuvifl
Director^
Assodacijot

>— AMBŲLANCI. 
PATARNAVS
MAS DIENĄ 
ią MAięn.

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS AL PHILLIPS
RYMAS IR laAURYNAS LABANAUSKAS

«•/ -n hfiiJĄNlCA XVENUE. Phone: YArtfi 7-34kJ

BUTKUS - V AS AHIS
446 So. 50tn Ave, Cicero, HL Phone: OLympie Z-1003

PETRAS BIELIŪNAS
aio ov. CALIFORNIA AVE. Phone: LAf&yette 5-3571

GEORGE F. RUDMINAS
r jso LFHJANTCA AVK T«L. ¥Ar*r 7-113&.11M

STEPONAS C. LACK n? SŪNŪS 
(LACKAWICS 

MU WES’! SSib STHKJH 
mt WEST 23rd PLACJ
11078 SOUTHWEST HIGHWAY. Pnloe HilU PL 374-4411

HA'PvNk '7-1211
Vilnia 7<M7>

M54 Bo, HALSTKD STREET Phm>«: YAr*** 7dHl

I — CMKAGC 1. *X Tuesday, November 21. 1978
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DR. JUOZO BRIEDŽIO MUZIKINIS DEBIUTAS
Š.m. gruodžio 10 d., 3 vai. p.P. 

Jaunimo Centre* didžiojoje salė
je įvyks visų Chicagos lietuvių 

. su dideliu susidomėjimu lau
kiamas koncertas, pavadintas 
“Poeto Bernardo Brazdžionio 
lyrika Dr. Juozo Briedžio muzi- 

wkos harmonijoje”. Kaip pats 
koncerto pavadinimas pasako, 
muziką mūsų iškiliojo poeto 

B kūrybai sukūrė pats J. Briedis, 
agronomijos daktaras, gyv. ne
toli Lemonto, III. Į koncertą iš 
Los Angeles atvyks ir su savo 

‘naujausiais poezijos kūriniais 
dalyvaus pats poetas B. Braz
džionis.

Be poeto B. Brazdžionio ir 
komp. Dr. J. Briedžio, tenoro, 
koncerte talkininkaus Lietuvių 
Operos solistai: Roma Mastienė, 
Dana Stankaitytė ir Algirdas

Brazis. Akomponuos Arūnas 
Kaminskas.

šis koncertas kartu bus ir Dr: 
J. Briedžio dainavimo ir jo pa
ties muzikinės kūrybos debiu
tas Chicagos lietuviškai visuo
menei.

Įvertinkime mūsų kūrėjų pa
stangas, užpildydami salę ir bal
koną. Bilietai įsigyjami iš ank-; 
sto “Marginiuose”, 2511 W. 69 
St., tel. PR 8-4.585. Visas kon-j 
certo pelnas bus skiriamas lab
darai. E. J.

1^ TRUMPAI

vus mloniai kviečiame dalyvau- 
ti. '

C. Austin, rast. (Pr)

Amerikos mokslininkai pries — 
, bendradarbiavimą su sovietais

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

REAL ESTATE

Arthritis Sufferers:

WAKE UP WITHOUT 
ALL THAT STIFFNESS!

New formula for arthritis 
minor pain is so strong you 
can take it less often and still 
wake up in the morning with-, 
out 'air the pain’s stiffness. 
Yet so gentle you can take 
this tablet on an empty stom
ach'. It’s called Arthritis Pain

- Formula. Get hours of re- 
Jie.fi, As^ior^Arthritis Pain 
Formula, by the makers of 

.Anaci/i* analgesic tablet^ w .

— Rašyt. Vytautas Alantas 
laimėjo Dirvos konkursą už no
velę “šachmatų partija su Gil-1 
tine” ir gavo tų novelių konkurJ 
sų mecenato Simo Kašelionio.- 
600 dolerių premiją. Vertintojų 
komisija sudarė Danutė Bindo- 
xienė, Antanas Juodvalkis ir Al
fonsas šešplaukis. Konkursui 
ouvo' 24 novelės.

goję. Tuos patarnavimus teiks 
ir Bendrovės skyriai: 2555 W.

• 47 th St. ir 6141 Archer Avenue, 
prie Austin.

— Amer. Liet Romos Kat 
Federacijos suvažiavimas bus 
lapkričio 24-26 dd. Čikagoje.

— Donatas Tijūnėlis išrinktas 
Chicagos aukšt. lituanistinės 

j mokyklos Tėvų komiteto pirmi
ninku, N. Gaurilienė — sekr.,

■ M

— Standard Federal Taupymo 
Bendrovės centrinė įstaiga, 4192 
Archer Avė., teikia apylinkės] V. Zalatorius — ižd., J. Smil- 
gyventojams dar vieną pa tarna-- gienė — parengimų vadove, O. 
vimą. Nuo gruodžio 1 d. šioje 
įstaigoje priimami pareiškimai 
automobilių 'numeriams bei len
telėms gauti ir jas jau galima 
atsiimti . $£kaųcią- darbo dieną. 
Imamas $2 patarnavimo mokes
tis. ^Miesto ženklai — stikeriai 
taip pat bus gaunami šioje įstai-;

ęadorybė ir Platinimo rajaus komištfa: kreipfw i yisuk akai* 
Wajus jtlj lietuvius,'dr. prašo pasekti špatri
dos ptafiBą pavyzdžiais; platfrant<3į seniausią Ameraos SėtuvTU dienraštį, 
tu juo susipaĘstant k Tjį, užsiprenumerupjant, . tikslu sudaryk ^nenutrūk-

siekiant Lietuvos ątstatynao jr visuotino lietuvišku ret
kalų renesanso. . .

a ?. K«r^SF'«tv.--Gran3- Sfcoreš inttelid iFiteslflešiciiilo TleSlJttįfc.
K35(h Gall Blvd.,: St PeterabOTg;' FE. SSfTOŠ; tat «3-^S91-9783, paskyrė 
trfjj&dSejHpatdBtdgar? drtėėšr-asmenln^' ‘tafįg progos bfltt
rvečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
faidinnj kamb^^. T?, te^fpip ,ir Htais _mpįamiais^trengiipais.

Mūsų iendridarij# ir rayaitfti&jfHlties “Iplink aus G irkit,______
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kuriu , vertingos dovanos bus axpThfamos jy-paskirstytos rude- 
triniame • Naujienų piknike. -

nMHUS”

Visas ir visos kviečiame 1 dldž^ talką : u

Prensmeratos pratęsimo, užsakymu, bei rilimu rialtytofu ūksimi 
praioma pasinaudoti žemiau ewnfiomia atkirpomU. > ’

‘ \ r * - / ' : //■< *• _ į j .j - '

Pemkienė — metraščio globėja, 
E. Lapėnienė — koresp. Mokyk
los vedėjas yra Juozas Masilio. 
nis. Mokykla jau turėjo 27 lai
das, iš viso 847 abiturientus. 
Mokykla išleido V. Augulytės ir 
J< Masilionio lietuvių literatū
ros vadovėlį penktai klasei ir 
jbrido į,$5,000 skolą.

C — 'šiaurės Amerikos Fizinio 
Auklėjimo Sąjungos (ŠALFAS) 
atstovų suvažiavimas bus gruo
džio 2 ir 3• dienomis Klevelando 
Lietuvai riarriudšėf
h’-— Teresė ir dr. Jonas Boru
tai, žindrfii Tflriiuotojai if' liitR- 
nanian'^deb'ifiltnų bendrovės 
savininkai, < paksHešti Tarptanii- 

filmit festivalio Vertintoju 
komisija*^ -

F • Kristina. Daugvydienė iš
rinktą 3EJ3K’ '■ ‘Birutės ' draugijos 
Detroito ‘ škyriąus pirmininkė, 
Oha-JThišdėsriėrie — Sriėepirm., 

: Cecilijai Balsienė — Sekr./Nfėta 
'šępetienė —^ižd., Antanina Jo_ 
nynienė. — valdybos nare.- Ele
ną Gerulaitienė pakelta Garbės 
narė. ....

— Lietuvos Vyčių 112 kuopos 
Chicagos valdybų sudaro: dva
sios vadas karu Vaclovas Zaka-

rauskas, pirmininkas Albertas 
Zakarka, vicepirmininkas Alber
tas Dagįs, finansų sekretorė 
Alicija Cekanor, protokolų sek
retorė Zofija Šieminski, susira
šinėjimo sekretorė Betty Bozec 
ir iždininkė Monika Kasper. Iž
do globėjais yra Albertas Ceka
nor ir Doloresa Vainauskaitė. 
Vėliavininkais — Povilas Bin
kis, Edvardas Krivickas ir Liu
das Rogers. Kuopos parengimais 
rūpinsis Julija Zakarkienė ir Ge- 
raldina Mockuvienė, pakėlimais
— Rūta Dagienė, užuojautomis
— Monika Kasper, narių verba
vimu — Ėst. Rogers, spauda — 
Geraldine Mockuvienė, Emilija 
Pakalniškienė ir Irena Sankutė. 
Ši valdyba Btivo išrinkta rugsė
jo mėnesį.

— David žvirblis iš Bridge- 
porto žaidžia futbolą McGuane 
parko rinktinėje. Jis paskelbtas 
geriausiu Chicagos parkų dist- 
rikto' futbolo komandų puolėju.

y Akt. Henrikas Kačinskas 
skaitys lietuvių, rašytojų.< kūri
nius bei jų'ištraukas. Enciklope
dijos užbaigtuvių baliuje gruo
džio 3’ d. Šo. Bbstbno Lietuvių 
Piliečiu klubo salėje.
Gilo* ..-‘.n

* ASTROLOGIJA^ ARBA ;KGR- 
TŲ; SKAITYMAS- LIETUVIŠ
KAI kiekvieną šeštadienį nuo 11 
ryto iki 5 vai. popiet. Ąpoint-

JA Mokslų Akademijos žmo
gaus teisių komitetas, tyrinėjąs 
sovietų mokslininkų - disidentų 
persekiojimus, ragina akademi
kus susilaikyti nuo beatodairiš
ko kontakto su sovietų indivi
dualiais asmenimis ir organiza
cijomis.

Prieš porą mėnesių išleista
me aplinkraštyje komitetas mi
ni apie bandymą paveikti sovie
tus, kad šie paleistų tris nese
niai įkalintus disidentus. Kiek
vienas Amerikos mokslininkas, 
planuojąs lankytis Soviet! j oje, 
ar prašomas priimti sovietų 
mokslininką kaip svečią, turė
tų pats pagal savo sąžinę nusta
tyti liniją savo veiklai.

Komitetas pabrėžia, kad ben
dradarbiavimas su sovietais nė
ra girtinas dalykas, ir kad spon-i 
taniška JAV mokslininkų reak
cija į kai kuriuos sovietų val
džios neteisiškus ir nehumani- 
tariškus veiksmus reikalauja 
santykių su sovietais persvar
stymo. (IEEE Spectrum, Oct J 
1978).

šiuos rimtus ir vertingus

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774’

NAMAS — SVAJONĖ: 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 svečių salė, 2 butai po 6 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tas
:951 W. 63rd St Tel 436-787^

NAMAI-TAI AUKSAS

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

Me Iv Se

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

REAL ESTATE

*2625 West 71st Streel

Tel. 737-7200 arba 737-8534

patarimus turėtų įsidėmė- BUDRAITIS REALTY 
ti kai kurie mūsų bendradar- rvairi apdrauda —INSURANCE 
biautojai ir tiltų i ScVietiją sta- butų NUOMAVIMAS—paren-
tytojai. Jei jau amerikiečiai taip 
kalba, kurių sąjungininkais so
vietai buvo II-jo Pas. karo me
tu, tai kaip galima pateisinti kai 
kurių mūsų mokslininkų oficia
liai ruošiamas grupines ekskur
sijas į ok. Lietuvą, pasižiūrėti 
ir paliaupsinti ten daromą “pro
gresą”, kai pavergta tėvynė yra 
taip žiauriai okupanto trempia
ma ir išnaudojama? Kur yra tų 
žmonių "lietuviška sąžinė?

kam nuomininkus 
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų reikia

KEYLINE PASTE UP

Excellent Opportunity Background in 
mechanical drawing a must. Knowl
edge of decimals and fractions.

4922 S. WESTERN AVE.

476-6898

Lėktuvas skrido 
labai žemai

COLOMBO, Sn2Lanka. — Pa 
vyko surasti nukritusio DC 8 
lėktuvo kapitono pasikalbėji
mus registruojančią dėžę. Pasi- 

ryto iki 5 vai. jpopiet. Ąpoint- rodo, kad kapitonas užgirdo ae- 
riiėntų nerėikiaį Elinora Jakš- rodromo pranešimą, kad jisi

FACTORY
: Several Full Time Position now avai
lable on 2nd shift. Must be a high 
school graduate with an excellent 
work record. Starting salary 
per hr. to $6.28'per hr.

- Call Mr. KELEMEN at 
666-1441 for appt.

between, 9 AM & 3 PM

$5.28

EL ECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Toriu Chkaoof miesto leldhrj, 
Dirbu Ir užmiesčiuose yvwt, ga
rantuota f Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. ' 

Tel. 927-3559
............m- —r

D t 1ISIC..
12—18 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

Tiktai $91 pusm^iui ictomobflk 
.laJrilIty pemlntaiMw!

Kreiptu _. _ i

Sa. ASHLAND AVI.
- 5RX4775

LAIKRODŽIAI |r
į-

Pardavimai ir Taiiyaat 
1*44 WITT Effii TTM<T = 

u mwSmic* y-iMiri .

NAOJJINOf v
1739 SO. RALSTBD ST.
CHICAGO, IL 60m

•' 13 inksto be raglnlac pntęsfts »To p? 
sižlndainaf mtnMnėjimo Hlildii. Priede
r —
PrFlrfė & Tiriu - -----

taapydimitf laiką Ir

Adresai

» UŽMfatU' Naujienas kaip dovaną savo__________________ _ - , kuria
yra naujas skaitytojas. Priede doL

Pavardė Ir vxriax ___ _________ - ,

Adresas _________________________________________________ _________I ----- --------

Sponsoriaua pavardė, Tarias Ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviška spaudą ir Naujienų
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus doL

Pavardė Ir varias -----------------—-___ ________________________________ __
i —
Adreeas - . _____ __ _____________________ _______

e*

• Platinimo vajaus proga, urašau siuntinėti Naujienas dvi aavaltes ruMpa. 
tinimui nemokamai be Jokiu įsipareigojimu.

Pavartė Ir varto----------------------------------------------------- ---------------------------

Adre«s---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pavartė ir virtas - ■ .........- —■ ■ , - . ___ _____________ _

AdTMM ■ ■■■.....................- ■■ ------ ----- -----------------------------------------

Prrartė ir vartas , ■ , —---- -------- -- __________ __

[ tram ...---- . -----  -----  . - _______ _

tas, 17 No. Statė St kambarys! skrendąs labai žemai. Kapitonas 
1717. Tel. 782-3777 arba 925-1 bandė iškelti lėktuvą, bet jam 
8392. ;; (Pr.). - - ... -• - -

— S.L.A. 6“to Apskr. metinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
lapkričio 26 d., 2^X) vai. p. p. 
pirm. K. J. Mačiuko rastinėj 
esančioje 2549 W. 71 st St, Cht 
cagoje. Visus SLA kuopų atsto-

Naujienoms reikalingas

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

nepavyko. Reikia manyti, kad 
jam trūko degalų. Jis turėjo 
skristi į Surabają, bet jis prane
šė, kad turės nusileisti ir paimti 
degalų. Jis gavo leidimą nusileis 
ti, bet jis neturėjo degalų lėktu
vui pakelti aukščiau. Lėktuvas 
krito i greta aerodromo esančias 
plantacijas ir užmušė 186 kelei 
vius ir visus (lakūnus. Lėktuvas 
pakilo iš Saudi Arabijos, Me
kos, praskrido Indijos vandeny
ną, norėjo nusileisti Colombo 
aerodrome ir nukrito.

MĖNULYJE BUS KALNŲ 
PRAMONĖ

West fKk SU Chid<o, m • TH. KA M7Ė7 
DLMIs MslHRklmef rOUw hralriv w^ldu 

MAISTAI Ii EUROPOS lANntLIU

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MAitourrn airr paxcwj swkvicb
IMI W. M, ChlcM., IH. — T»L WA 5-Z7I7 
»» U. M, Cblc^.. HL «M0«. — TM. tS4-mt

V. YAUANTlNAf

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZ10NYTE,

PROGRAMOS VEDtJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vaL vak.
Penktadieniais 9:30—10 va], vak.

Visos laidos iš WOPA stoties, banga 1490 AM.

2646 W. 71 tf Chicago, Illinois 60629
T»kf. - 778-5374

NEW YORK.— NASA moks- 
liniukai pradeda svajoti Įrengti 
mėnulyje kalnų pramonę — ka
syklas ir ių iškastų produktų 
žaliavas 'siųsti žemėn, ypač ge
ležį. titaną ir bauksitą, kurių at
sargos žemėje mažėja. Kadangi 
mėnulyje vandens nėra, tad ge
ležies projektas ypatingai tech
nikams patinka, nes tas meta
las yra išsilaikęs gryniausioje 
formoje.

Mėnulio chemikas dr. Arnold 
tvirtina, kad milžiniškos gele
žies masės mėnulyje turės būti 
naudojamos ir kad tai prasidės 

• po 20, vėliausiai per 100 metų.
Pargabentus mėnulio “žemės” 

pavyzdžius analizuojant, pasiro
dė, kad deguonio (oxigeno) mė
nulio akmenyse yra pakanka
mai, metalų pramonės darbinin
kams kvėpuoti ir raketoms va
ryti bus galima pasigaminti. Mė

nulyje būtų galima prisikasti ir 
kitokių medžiagų, kaip silikono, 
kuris be vandens mėnulyje yra 
daug stipresnis už žemės sili
koną.

HELP WANTED — FEMALE 
ParbininkiŲ Reikia

EXCELLENT 
OPPORTUNITY

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

822-0450

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Areh.r Av. 
Chicago, III. 60632. T.Į. YA 7-5980

_________ - .
* - ■ 'I

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi verrimAi, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai. '■

CLEANING LADY

1 day per week steady. First class, 
good pay. Ref. req & must speak 
some English.

624-5861.ATSIMINIMUSKIRSNELIAI BEST THINGS IN LIFE
3all Frank ZipoIIs mn faui

ir 
su.

Graži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga 
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.KAIP SUDAROM TESTAMENTAI

INftfUNCr

State Farm Life Insurance Company

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

J

PERSONAL 
Asmeny Ieško

TM A WIDOW, on S.S. income, have 
a mobile home on an acre, Wiuld like 
to meet a sincere gentleman ■ who 
would relocate and share expenses.

Have no dependents - in good 
health, nondrinker cr smoker.

į Lithuanian descent
. J Write in English to:

Wells peržiūrėta. “Sūduvos’) m
išleista knyga su legališkomisj box 22J
formomis. j 1 o*

Knyga su formomis gauna1 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica 
go, IL 60608.

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano S n t 
paruošta, — teisėjo Al phons

IHGHT.HEA0T DISEASE

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL 4 Associate 

2649 West 63rd Street, 

TeL 776-5162 
Trečiadieniais iŠ anksto susita

rus. šeštalieniais iki 12 ▼. 
Vakarais tai. 373-5047. 

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
j 40 metu, patarnaudama klientam*

‘ „ MAUjlKN—, 6HKADQ I, KĄ jU Į»7<




