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AMERIKOJE YRA PASILIKUSIU SAVIŽUDŽIU SEKTOS VADU IR VADUKU
Nenori, kad būty siūlomos priemonės prieš 

tikybinės sektos veiklos suvaržymus
GARDEN City, N. Y. — Nenori, kad vyriausybė imtųsi prie

monių žiaurių tikybinių sektų veiklos suvaržymams, sako gerai 
informuoti advokatai ir prokuratūros tarnautojai. Veikiantieji 
įstatymai leidžia FBI agentams ištirti' visas kongreso atstovo Leo 
Ryan nužudymo aplinkybes. Bandoma daryti įtakos į prokuratū
rą, kad ji laikytųsi įstatymų raidės ir nebandytų praplėsti tyri
mo. Kalifomijon atgabenti 85 sektos nariai, kurie tvirtina, kad 
dar prieš kongreso atstovo Ryan nužudymą buvo vedama inspi
racija žudynėms organizuoti.

Politikai turėjo ryšius 
su sektos vadais

Gijanoj buvo nužudyti arba 
patys nusižudė 912 amerikiečiu.

vykti. Kiti sektos nariai visai 
nepritarė sektos perkėlimui į 
Gijaną, nes gyvenimo sąlygos 
ten buvusios gana sunkios, že
mė buvo dirbama, bet reikėjo

Kiek išsigebėjo, tuo tarpu dar ne daug darbo ir pagerinimų įdėti, 
žinia. Kiek, vieną dieną Gija- kol ji būtų padaryta derlinga, 
nos policija suima naujus na- Prokuratūra tardo visus įtakin- 
rius ir nori perduoti juos ame- gesnius sektos narius. Nori nus_ 
rikiečiams, kad apklausinėtų ir tatyti, kur baigiasi sektos dvasi- 
ištardytų apie Jonestown vyku- nė veikla ir kur prasideda kri
slas žudynes. Amerikon atvežtie minalinis nusikaltimas.
ji tvirtina, kad ne visi norėjo Jokios sektos vadas neturi tei
gerti nuodus. Jie buvo verčia- sės žudytų sektos narių. Labai 
mi įvairiomis priemonėmis. .Visi atidžiai tardomi daktarai, slau- 
buvo priversti imtis^ narkotikus, 
o vėliau įtikinėti gerti ciano
nuodų. Visai eilei nenorėjusių 
gerti nuodus, jie buvo isviršk- 
ščiami į bumą. Visi šie veiks
mai 'yra įstatymais baudžiami.

Nenorėjo varžyti 
tikėjimo laisvės

Amerikos politikai Jr. tikybi-
ninkai nenori, kad kongresas 
peržiūrėtų dabar veikiantį tikė
jimo reikalus tvarkantį įstaty
mą. Jie bijo, kad minėtas įsta-; 
tymas gali suvaržyti tikėjimo 
laisvę ir leisti vyriausybei kiš
tis į organizuotų tikėjimo gru-; 
pių veiklą. Prokuratūra nesiren 
gia kištis į tikėjimo laisvės klau 
simą, bet ji nori sudrausti to
kias tikėjimo grupes, kurios va
dams leidžia nuodyti ar žudyti 
nepaklusnius tikėjimo narius. 
Prokuratūra nori, kad įstatymas 
neleistų tikėjimo grupių va
dams sauvaliauti ir niekinti pa
grindines žmogaus teises.

ges, advokatai ir įvairūs' sektos 
pareigūnai, turėję įtakos į Jim 
Jones ir jo patarėjus. Samdyti 
sektos vadu žudikai norįjo įsi
veržti į lėktuvą, bet kapitonas 
jų neįleido. Jis liudija prokura 
turai apie žudynes.

Sadatas nori laikytis
David susitarimu ,

1 **

KAIRAS, Egiptas. — Egipto 
prezidentas Sadatas vis dėlto 
nori laikytis David stovykloje 
padarytų susitarimų ir Washin 
gtone pasirašytos sutarties. Pre 
zidentas Carteris pilniausiai pri 
^aria prezidento Sadato pozici
jai. Jam nepatiko Begino suti
kimas ir vėliau labai greitas at
sisakymas. Beginąs dar nebuvo 
parskridęs į Izraelį, New Yorko 
žydams susitarimo kelis para
grafus jis jau kitaip aiškinęs. 
Jeigu laikas palestiniečių klau 
Simui spręsti bus įrašytas, tai

i tada arabų valstybės atšauks 
] prieš Egiptą planuojamą boiko-

Gijanos policija turinti žinių, j tą. Tada ir paties Sadato vardas 
kad keli žudikai, gauvusieji įsa i bus kitaip vertinamas. Sirijoje, 
kymus iš Jim Jones, sugebėjo pa 1 Irake ir Arafato spaudoje Egip 
sislėpti. Įtariama, kad jienužu-Jto prezidentas vadinamas arabų 
dė patį Jones ir paskutinę jo reikalų išdaviku. Įtakingos ara- 

v žmoną. Vaikas buvo nunuody-jbų valstybės Sadatui siūlė mi
tas. i Ii jonus doleriu, kad jis atsisaky

1 tu nuo taikos sutarties su Tzrae
Ne visi sektos nariai įuį

buvo Gijanoje Į ---------------------
Buvo pasklidusi žinia, kad seki Arafatas priešingas 

tos vyriausias dvasios vadas| ruošiamai sutarčiai
Jim Jones visus sektos narius 
buvo išsivežęs į Gijaną ir apgy
vendinęs Gijanos vyriausybės 
duotoje žemėje. Dabar aiškėja, 
kad didoka sektos dalis pasiliko 
Amerikoje. Vieni buvo nuvažia
vę ir grįžo, o kiti rengėsi ten

KALENDOMLIS

Gruodžio 5: Kristina, Sabas, 
Alanta, Nameda, Vintilas.

Saulė teka 7:01, leidžias 4:20.
Oras šaltas, vėjuotas.

*

BBEIRUTAS, Libanas. — Ja- 
sir Araffatas, palestiniečių tero 
rištinės organazacijos vadas, pa
reiškė, kad laiko įrašymas į Iz
raelio ir Egipto sutartį ar neira- 
šymas neturės jokios įtakos į jo 
paties pažiūras į ruošiamą sutar 
tį. Arafatas yra priešingas Egip 
to ruošiamas susitarimui, jis 
bus priešingas net ir tuo atveju, 
jeigu į ją bus įrašytas laikas kai 
rojo Jordano kranto ir Gazos ple 
biscitui spręsti. Arafatas yra 
priešingas Egipto ir Izraelio su-
tarčiai jis tokios nuomonės pa
siliks ateityje. Arafatas nori kad 
palestiniečius jis atstovautų, o 
ne kažkoki rinkti Jordanijos ara

Lietuvišką Kalėdų eglutę Amerikos televizija ir radijas paskelbs š.m. gruod 
Eglutės paruošimui ir papuošimui šiais metais vadovauja, kaip ir ankstyvesrrui: 
tais, vikagiečiams plačiai pažįstamas Frank Zapolis ir jo žmona Eleonora.AMERIKOS ERDVĖLAIVIAI ARTĖJA PRIE KARŠTOS VENEROS PLANETOS

Jie skries apie Venerą, fotografuos jos pavršiu, 
matuos temperatūrą- sius žinias Žemėn

WASHINGTON. D. C. — Du Amerikos erdvėlaiviai artėja 
prie Veneros, o apie ateinantį pirmadienį vienas jų pradės skriet 
apie skriejančią ir besisukančią Venerą. Už kelių dienų tą patį 
bandys ir antrasis Amerikos erdvėlaivis, — praneša Amerikos er
dvei tyrinėti administracija. Abu erdvėlaiviai prieš kelias dienas 
buvo patikrinti.Jie tebeklauso įsakymų iš Amerikos erdvės sto
čių ir reikia manyti, kad įsisuks į Veneros orbitą. Kelias į Venerą 
parinktas tikslus, iš anksto gerai apskaičiuotas.

Veneros atmosferoj 
daug anglies

tyta, kad jos paviršius yra kie- 
l tas. Naujas erdvėlaivis pradė
tas statyti. Kariai mano, kad 

Žemės atmosferoje yra tiktai jis bus paleista 1980 metų pa- 
maža dalelytė vieno proccento baigoje. Erdvėlaivio statybon 
anglies derinio. Jeigu vietomis sutraukti patys geriausieji moks 
atsiranda daugiau anglies tai ke alininkai, kurie gerai pažįsta erd 
liamas didelis susirūpinimas ir|vę ir moka paleistus erdvėlai- 
ieškoma priemonių anglies kie-’vius kontroliuoti.
kiui sumažinti, apvalyti aterą- 

Įmoste uždraudus dideliems kai
nams ją teršti. Tuo tarpu Vene
ros atmosferoje yra 95% nuošim 
čiai anglies. Jokia žemiška gy
vybe Veneroje negalėtų gyven 
ti, tuojau užtrokštų. 70% Žemės 
paviršiaus dengia vanduo, tuo 
tarpu Veneroje vandens turi bū 
ti lamai mažai. Be to, Veneros 
atmosfera yra 800 laipsnių karš 
čio. ten eina nuolatinis degimas, 
gaminami pavojingi dūmai.

Kariai nori 
pasigaminti žemėlapį

Rusai paleido du 
erdvėlaivius į Venerą

Nespėjo sovietų agentai patir
ti, kad amerikiečiai praeitais me 
tais paleido du erdvėlaivius į Ve 
nėra atmosferai ir paviršiui ty
rinėti. tuojau paskelbė, kad ir 
jie leidžia, du erdvėlaivius ta 
pačia kryptimi. Sovietų radijo 
komentatoriai tvirtino, kad so
vietų erdvėlaiviai ne tik pasi
vys Amerikos erdvėlaivius, bet 
juos pralenks ir anksčiau pa
sieks Venerą. Dabar amerikie
čiai erdvėje surado sovietų er-

Amerikos kariai nori prisidėti t dvėlaivius ir pranešė visam pa- 
prie Veneros tyrinėjimų. Jie no 1 šauliui, kad sovietų erdvėlaiviai 
ri pastatyti tokį erdvėlaivį, ku
ris pasiektų Veneros orbitą ir 
galėtų kariams paruošti gana 
tikslų žemėlapių. Veneroje dega 
karštos liepsnos, bet jau nusta« Kiekvienam aišku, kad sovietų j ir sužeisti.

NELEIDŽIA TRIUKŠMADARIAMS ARDYTINUSTATYTOS TVARKOS
Avatalia Chomeini paskelbė šventąjį karą prieš 

Šachą ir jo įvestas naujoves
TEHERANAS, Iranas. — Irano, vyriausybė jau prieš kelias 

dienas turėjo duomenų apie sovietų valdžios intervenciją į Ira
no vidaus gyvenimą, bet tas žinias norėjo patikrinti ir tiktai vė- 

• Bau paskelbti. Paaiškėjo, kad sovietų vyriausybė jau prieš kurį 
laiką finansavo fanatikės Korano sektos vedamą protesto judė
jimą prieš dabartinį šachą ir jo įvestas naujoves visame senos 
valstybės gyvenime.
Šiandien Irano vyriausybė kiek — 

vieną metą gauna du bilijonus 
dolerių vien tiktai už aliejaus 
gamybą, turi progos leisti jau
nimą į laisvojo pasaulio mokyk-j 
las ir imtis atsakomingo darbo ; 
ne tik pramonėje, bet ir preky
boj ir valstybės administracijo
je. Fanatikų vadas Avatalia 
Chomeini. nustojęs pasitikėjimo i 
pas šachą, prieš keturis metus • 
išvyko į Iraką ir pradėjo vesti 
propagandą prieš šachą. Dabar 
tiniu metu jis yra Paryžiuje ir 
iš ten paskelbė šventąjį moha- 
metonų karą prieš šachą ir visą]
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me-

matematikai ne mokslo žinias 
rinko, o žiūrėjo propagandos. 
Gruodžio 25-tą Kalėdos, o sovie 
tų erdvėlaivis pasieks Venerą 
Kalėdų pirmą dieną. Sovietinei 
propagandai — tai gera diena. 
Sovietų erdvėlaiviai nebandys 
įeit į Veneros orbitą, bet bandys 
nusileisti Veneros paviršiuje. 
Jie taip pastatyti, kad galėtų 
nuo paviršiaus pranešinėti 
nias.

| Amerikos informacijosšąlti- 
;niai padėjo Trano x^yriSusybei 
1 nustatyti, kaip per užsienio1 ban 
kuž sovietų pinigai buVd^peri 
siunčiami į Chomeira ’ šhskai- 
tas ir kaip jis finansavo ne tik 
Irako radijo pranešimus, bet 
ir pačiam Iranan siunčiamus fa 
natiškus agitatorius;''' Maištas 
prieš šachą buvo ruošiamas . il
gus mėnesius, o prasiveržė tik
tai paskutinėmis savaitėmis. Bu 
vusioje Irano vyriausybėje buvo 
agentų, kurie naudojo valsty
bės aparatą maištui prieš dabar 
tini šachą.

Irano vyriausybė ir karo 
dai paskelbė, kad jie neleis 
lių nesusipratusių fanatikų
pei ardyti visam krašte nustaty 
tą tvarką ir išvyti iš krašto ša
chą Rėzą Palehvi ir jo šeimą. 
Fanatikai norėjo sudaryti regen 
ei ją. kuri prižiūrėtų 18 metų 
amžiaus sūnų, kad jo motina, 
o vėliau sūnus valdytų kraštą.

Paskutinėm trim dienom pa
čiame Teferane kiekvieną vaka 
ra eina kruvinos kovos su fa na 
tikais tikybininkais. norinčiais 
nuversti dabartinę vyriausybę 
ir šachą. Irano įtakingesnieji 
generolai pirmadienio rytą pas
kelbė, kad jie neleis sufanati
zuotai miniai 
Karo stovis 
gyventojams 
išeiti į gatves
reiviams įsakyta šauti i kiekvie 
na, kuris naktimis vaikščios ar 
bėgios gatvėmis, šūkaudamas 
prieš čachą ir karo vadus.

Policija jau yra suėmusi dido 
ką skaičių maištininkų vadų. 
Ju tarpe yra didokas skaičius 
fanatikų mulų ir šeichų, kurie 
klausė tikybininkų vado Chomei 
ni, bet neklausė vyriausybės. 
Irano žvalgyba aiškiai nustatė, 
kad sovietų agentai turėjo dide
lės įtakos į Chomeini ir kelis ki
tus tikybininkus fanatikus. Fa 
natikai dar gali pakenkti krašto 
ūkiui, bet jie nenuvers vyriau 
sybės leidžiant sovietų agentams Į ri ta paskaJtinti.

va-

gru

ži-

pasieks .Venerą kelioms savai
tėms vėliau. Vienas pasieks šią 
planetą gruodžio 21 dieną, o ant 
ras pasieks gruodžio 25 dieną.

WASHINGTON. — Trys di
delės aliejaus (oil) kompanijos 

Texas co-, Atlantic Ridi field 
ir Continental Oil pLnucia kom 
panija jungtis, su Shelli ir 
Amoco ir prašyti leidimo iš 
Energijos departamento daliu 
tis aliejaus tiekimą raciona- 
vus. A-moco jau pradėjo racio- 
nuoti gazolino lx- švino tieki- 

knią kai kuriems savo urmo 
Ipirkėjams ir (letaliniams klien 
Tams.
7 ViiNEC^ELGS pilioriai ]>ra- 
. ėjusį, sekulacreiiįL -TinĮit) nau ją 

’prezidentą ir kongreso 'atsto- - 'k. .crn. ,qyus. Rjnkiįjįy .. propa^tUioos 
^komppija yp.račji) tikru’ jankių 
amerikiečių kampanijų pavxz- 
(Ižnhžsvarbhj i-fndįįįt’ U rinki- 
nių-.^lyiųoki-a^rnių pavyzdžiu, 
visomis radijo, televizijos ir 
eisenų gatvėmis priemonėmis. 
Žmonės ilgose eilėse artėjo 
prie balsavimo vietovių. Dėl 
didelio balsuotojų skaičiaus, 
balsavimai buvo pratęsti 3 va- 
landomsis ilgiau. Rezultatai 
dar nepaskelbti.

WAHINGTON. — JAV Paš
tų Trnybos ateitis reikalauja 
patobulinti pašto aptarnavimą 
ir visi paštininkai iššaukti tą 
aptarnavimą gerai atlikti, pa
skelbė paštų viršininkas Wil
liam F. Folger. Jis pareiškė, 
kad laiškų išnešiotojai yra li
kę vienintelė tamlba. kuri pa
štą išneši* ja nuo durų iki du- 
rų po namus, kai kitokios in
stitucijos, kaip pieno išvežio
to] ai ir gydytojai, jau seniai 
namuose besilanko, šiemet 
derybos dėl naujo paštininkų 
darbo kantrakto. dažnai pagra
sinant stoikais ir ginčais tarp 
unijos narių ir paštų vadovy
bės, buvo išspręstos rugsėjo 
mėnesį tik per Įpareigojančią 
arbitraciją.

K AIR' i ’ Mas. Bulgari
jos n ’ :sados pareigūnai Kai

sto s<kmadienio naktį su 
vieno Egipto valdininko

pasitarimus
JERUZALĖ, Izraelis. — Izrae 

Ho kabinetas, dvi dienas svarstęs 
prezidento Sadato pasiūlymą įra 
šyti į sutartį laiką palestiniečių 
klausimui spręsti, nutarė pasita
rimus sutarčiai vėl pradėti, šeš
tadieni pats Beginąs pranešė 
spauduo als'.ovams. kad Izraelis 
bus priverstas įmesti Egipto 
prezidento paruoštas pakaitas 
dabartinėje sutartyje. Gen. Da- 
janas paskelbė, kad jis visai ne
sirengia vykti į Washingtona, 
nes tuo tarpu ten nėra ko tartis. 
Sekmadienį paskelbė, kad Izra
elio kabinetas nutarė atmesti 
Egipto prezidento ir prezidento 
Carterio pasiūlymus. Bet sek
madienio vakare, po antro mi- 
nisterių kabineto posėdžio nuta 
rė pasitarimus tęsti. Izraelio 
premjeras pastebėjo, kad Izrae
lis nenori j sutartį įrašyti jokios 
datos Gazos ir kairiojo Jordano 
kranto klausimams spręsti, bet 
jis šiuo reikalu norįs daugiau 
patirti ir su pačiu Egipto prezi
dentu reikalą išsiaiškinti.

— Rodczljos raiteliai neno
ri baltų arklių, nes priešas la-, paimti Irano kontrolę. Jiems Į - —?r-.- - -------- -----------------------=

bai lengvai juos gali pastebėti tampa suprantamas Brežnevo sį inaištą prieš šachą vyriausy.
|įspėjimas apie Irane prasidėju- bę.

ardyti tvarkos, 
draudžia sostinės 
saulei nusileidus 
ir maištauti. Ka.

muse
žmoną ir dvi dukteris ir apšau 
dė praeivius, norėjusius (mu
šimą) sustabdyti ir svaidžitr 
sius akmenis į ambasados lan
gus, kol policija atskubėjo. 
Bulgarai neareštuoti kadangi 
apsirūpinę diplomatu neliečia
mybės dokumentais. Muštynės 
įvyko kadangi bulgarų amba
sada pirko vieną namą ir jau 
IX mėnesių to namo gyvento
jai ncišsikrausto, tai juos no-
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ 
Kūno, proto ir jautmy darnos pagrindai 
I\aujausiu mokslo žinių populiarus pert«dkima> 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

KELIONĖ PO SUVALKŲ TRIKAMPI

TULŽIES PŪSLES' AKMENŲ OPERAVIMAS
Operuoti™ tulžies pūslėje esq akmenys tiek 
sukeliantieji kompikacijas, tiek tylieji — ten 
besirandantieji. Sheldon C. Binder, M. D.

Operuoji, ar ne operuoti tul
žies pūslėje esamus akmenis- 
šiai klausimas, į kurį dar netu
rėta iki šiol galutino, visų pri
imto atsakymo, žinoma, kai ten 
esantieji akmenys sudaro kom
plikacijas — visi gydytojai su
taria: reikia tokį pacientą ope
ruoti. Bet su tais akmenimis, ■ 
kurie nesudaro jokių negerumų 
pacientui-tyliai jie randasi tul
žies pūstėje ir tik atsitiktinai su 
randami pas ligonį. Dabar pri- j 
eita išvados, kad ir minėti ty- 
lieji-be komplikacijų tulžies pūs 
lės akmenys reikia operuoti. 
Čia ir aprašysime tuo reikalu 
plačiau.

Kauno klinikose mirė gera X- 
Ray spindulių žinovė-rentgeno- 
logė: gydytoja trūkus pilnai ak
menų jos tulžies pūslei. Ji žino
jo, kad turi tuos akmenis savo 
tulžies pūslėje^jie buvo tylūs, 
jokių negerumų nesukėlė — to
dėl ji nesileido operuojama. Dar 
ir dabar gal būt turėtume gyvą 
tą puikią rentgenologę,, jei ji 
būtų sutikusi išimti ramiai jos 
tulžies pūslėje esančius akme-

Prieš kalbant.apie operacijos 
naudą išimant tylius akmenis ir 
operuojant juos toje pūslėje at
siradus, komplikacijoms, reikia 
pacientams priminti' kad' būti
nas reikalas kiekvienam ’ yra 
suliesimas' iki; ndrin^95ųs- svo-’ 
rio. Labai sunku ppęruplLgydy-

operacijos esti menkesnės, kom 
plikacijos dažnesnės, nes techi- 
niškai daug sunkiau atlikti ope
raciją stipriai suriebėjuš pilvo 
sienelei.

OPERACIJA ESANT TULŽIES 
AKMENŲ KOMLIKACIJOMS

BR. MURINAS Tiltas (Akvarelė)

Rimtos tulžies akmenų kom
plikacijos yra keturios: odos pa 
geltimas (jaundice), tulžies la
takų uždegimas (tulžies skystis 
gaminasi kepenyse ir tulžies la-

į takais nutekinamas į tulžies pus 
lę) “jų uždegimas — cholangi
tis); aštrus tulžies pūslės užde
gimas (acute chollecystitis); ka 
sos uždegimas (pancreatitis). 
Visi gydytojai sutaria, kad tu
rint vieną ar 'kelias iš minėtų 
komplikacijas reikik operuoti 
tulžies pūslę — ją išimti (chole
cystectomy). Dar toji pūslė ope
ruojama esant pasikartojamiems 
tęs pūslės, uždegimams (recu
rrent attacks of biliary colic) ar 
atsiradus nevirškinimui dėl ch- 

. roniško tulžies pūslės uždegimo. 

. Operaruojama minėtais atve
jais, Jei pacciento stovis leidžia 
— jei gydytojas randa, kad to
kią operaciją pacientas pakels. 
Minėtoms komplikacijoms atsi
radus, ,'priseina operuoti, nes nie 
ko gero nelauktina-komplikaci- 
jos vesti ligonį prie mirties, ži 
noma, reikia turėti galvoje mir 
tingumą- paciento vien" dėl ope 
racijos, o ne, dėl ligos. Dėl minė" 

tojams riebų pacientą:Ą^lkucke; tbš ligos -rrtirtirigumas yra di- 
kaįp| ^?^yje-rgįli^ es^įj ^ilžies. ^j^.nęgu įdęl p^čips. o^eraci- 
pūAlė>prisiskėpus/Tada' -pasekto

tulžies pūslė operuojama.

OPERACIJA NESANT 
KOMPLIKACIJOMS

daro mažesnį ^mirties pavojų, 
negu neoperuojant galinčios at
sirasti tylių akmenų komplika
cijos surištos su tulžies pūslės 
sienelių uždegimu (cholecysti
tis).

Taigi visi įsidėmėkime medi
cinišką tiesą, kad rizika apturėti 
komplikacijas dėl ramių tulžies 
pūslėj akmenų yra tiek didelė, 
kad ji pa teisina, mirtingumą pa- 

f cientų operuojant tyliuosius tos 
| pūslės akmenis. Tai vadinamoji 
I apsaugomoji operacija (propny 
lactic cholecystectomy). Toji ap 
saugomoji operacija veiksmin
gai sustabdo akmenligę tulžies 
takuose. J.eį toįi . apsaugomoji 
tulžies pūslės operaciją, padaro
ma esant pacientui pakankamai

■ Jaunam z ir ^atsakančiai sveikam 
:-(kad pakeltų operaciją) ir jei' 
prieš- atsirandant komplikaci- 
jdms ‘ (jos keEa , mirtingumą), 
rėksmingai sumažinama 'mirtin 
gumas"ir' sergamumas dėl tul
žies 'Taitį' akmėfiiigėš.
, L71/ k Et. Vfi .r* ' “u r’. . -4-^ '1

ga (ypač cukrinę ligą turintie
ji) 
ten 
jie

Reikia įtikinti ne tik konser
vatyvius gydytojus, bet ir pa- 
ccientus, kad tulžies pūslės ak
menis, nors ir jokių negerovių 
laikinai nesukeliančius — (ty
liuosius) — asymptomatic galls
tones) — nesant tulžies pūslės 
sienelių uždegimo reiškinių ■ 
reikia operuoti, nes jie sudaro 
(net ir būdami ramūs) pavojų 
ligoniui. Prisimintina minėta ne 
laimingoji rentgenologė mirusi 
dėl tylių tulžies.pūslėje akme
nų ,kurie ramiai prakiurdė, tul
žies * sienelę: , tik tada, kai jau 
buvo pavėluota* atsirado skąųs-. 
mai. Pilvų plėvė užsidegė tul
žiai joje išsiliejus ir ligonį-tu-, 
rėjo mirti. Žinęąpa, ‘tyŪuosįų? 
tulžies pūslės .akmenis tik.-^d^ 
operuojamą^ kai ^nėra,..koptrain- 
dikacijų. tokiai, operacijai^Ligo 
niui esant gerįaųsįoje ^sveikatų- 
je/patyruso^ya^e žMę ą^r;

S., — ; y - ’ J ^^^^d^ULŽUSS PŪSLĖJE AKME NYS tį.kartą.tod^^inetaiSA Įat^.a^hi^a tulžiu 1 ^(CHOLE^HIASISj-
u

AIMAVHTt
pl aUJWSlei Ji
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— užsikemša tulžies takai 
atsiradusiais akmenimis, kai 
neprisilaiko lieso maisto.

Alus tukina, o mes jį maukiam
apsiseilėdami. Taip ir nėra ko 
gero tikėtis net iš geriausios ope 
ra vi jos, kai pats ligonis renkasi 
sau mirtį, o ne gyvenimą. Tik 
kai mūsiškis miršta pageltęs po 
seniau atliktos operacijos — vi
si -nuliūstam momentui, o po to 
vėl visi einam riebiais, alaus pil 
nais keliais.

* Toks mūsų nebojimas savos 
sveikatos prilygsta Guanoje bu
vusiems ir dabar žuvusioms 
amerikiečiams: jie dėl įvairių 
priežasčių — labiausiai dėl min 
kštų smegenų — klausė papai- 
kėlio. O mes net medicinos pas j 
kiaušių žinių nenorime paisyti! 
ir savo gyvenimo nenorime ri
kiuoti pagal visiems mums pri
valomus sveikatos dėsnius. Kar 
tą’ ant visados imkime gyventi 
kaip tikriems lietuviams priva
lu* Sėkmės. Daugiau apie tai ki-

(Tęsiny)
Taigi, taip laikui bėgant, atė

jo ir rugiapjūtės metas. Parva
žiavo ir šeimininkų sūnus Pet
ras iš mokyklos atostogų, kur jis 
turėjo atlikti papildomas studi
jas. Oras nepalankus: beveik 
nebuvo dienos, kad nepereitų 

į trumpas lietui Kiek pradžiū- 
'vus, atėjo į talką kaimynas su 
: šeima. Šeimininko duktė Teresė 
Į valdė arklius, o Petras, atsisėdęs 
'šalia ant kertamosios, su pa- 
Igaikščiu nustumdavo pėdus. Tu
pėjo mikliai dirbti, nes rugiai 
į buvo dideli ir tankūs, tai kas du 
metrai pradalgės — jau ir pė- 

idas. Rišikai turėjo skubėti, kad 
kertamoji galėtų, pravažiuoti. 
Du garniai irgi skubėjo — maši 
nai pravažiavus, rinko varliu- 
kės. Norėdamas pasirodyti, kad 
ir aš moku dirbti, sustačiaū po
rą gubų po 30 pėdų (į kapą tel
pa 60 pėdų). Saulei nusileidus, 
visi puola statyti rugius į gubas. 
Ir taip per porą pusdienių nup- 

įjovė rugius. Suskaičiau 120 gu
bų lygu 60 kapų. Pabaigtuvėms 
kaimynas nupynė varpų vaini
ką, parnešęs pakabino virš du
rų. Šeimininkė Natalija išnešė 
dvi lėkštes pripj austytų šviežiai 
rūkytų dešrų ir lašiniukų, ku
riuos gali įkąsti ir su menkais 
dantimis — na ir juodos rugi
nės duonos, šeimininkas pasta
tė bonkę žebrovkės. Užkandžia
vome vis užsigerdami už šįmet 
tikrai gerą rugių derlių. Aš dar 
užvedžiau savo gergždančiu bal 
su dainą — čia šalelė daug gra
žesnė, juoda duona daug gar
desnė. Ir taip smagiai vaišino
mės iki vėlybo vakaro priemė- 

] nulio šviesos. Bešnekučiojant su 
šeimininku ir sakau:

^STENKIMĖS TEISINGU 
atsakomu PASINAUDOTI

GERIAUSI VAISTAI

— Dabar modernūs laikai, ko 
dėl rugių kirsti nepasikvietėte 
kombainą, kuris iš karto išku- 
lia ir į maišus supila?

. — Taigi, sako, — žinome apie 
tai, ir galima gauti tą kombai
ną, bet. mums nepraktiška, nes

America if the place that, te made 
out d dreams. And, tLS. Saving® 
Bordi have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Ntfir, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you wofk^ br the 
Joud-a-Month plan where you bank.

Bezora you know it> your American 
will be a reality.

Take stock

No* X pay tat*—< taiJ te
> * B r*n, M mooth* 14^ tte fcK 

ant roptawd if In*. Mni*x «• S
kL i**W tb#y ean b* cuhad ♦ 
bank Inter** » not antaki te

įmerica.

vį imaislaagiauįiię 'riebiau---vaV. 
g^ti5<Tod^. jięm^ jiažniąu akme 
„^ous^j.^.pūsię. Al: pR|£š TARAK0NVS
Hkti^.*ąpskaic]ąyųnai pacientų 

/lavonų, (vyresnių negu 40 metų 
’amžiaus:) ' jų tųdžies. pūslėse 
'‘rastą akmenų dažniau negu kas 
pas dešimtą% (12). Tas* tų akme 

: rių tose pūslėše dažnumas gausė
ja žirtogui digiaif^yvenant. Kiek 
viename žmogaus 'amžiaus de
šimtmetyje vis gausėja akmen
ligė tulžies takuose. Baltaodžiai 
dažniau turi minėtą, akmenligę 
palyginus su tamsiaodžiais. Mo
terys dažniau serga ta ^akmenli
gė už vyrus. Anglų gydytojai tu 
ri posakį, kad riebi, 4D mėtų 
amžiaus moteriškė yra gera kan 
didatė į minėtą akmenligę. Daž 
niaū ta akmenligė atsiranda pas 
cukralige sergančiuosius Ir pėp- 
tiries žaizdas tufinėrūošfuš savo 
skrandyje bei dvylikpyrštėje 
žarnoje. v -

Yra nustatyta, tarp 55 ’ir”~64 Į 
metų sulaukusiųjų 10% vyru 
h* 20% moterų (taigi kas5 jų) 
turi akmenis tulžios pūslėje. Tai 
gerų 15 milijonų- šiame krašte 
žmonių armija su tulžies pūslė
je akmenimis. Taip pat nustaty 
ta, kad šiame krašte kiekvienais 
metais yra padaroma tulžies pūsi 
lės operacijų nuo 500,000 iki J 
600.000, ir kasmet" jos kainuoja 
apie vieną bilųpną dolerių. Į 
....IŠVADA. Reik id visiems boti. 
savos sveikatos 4^ anksto. Rei
kia pratinti prie Šveiko gyveni
mo ir atsakančio valgio vaikus F 
nuo mažiens — nuo jų 3-4 Į 
metų. Motinos neturi perpenė-l 
rieti šaVų vaikų nuo mažens. Ta 
da jiė nebus riebūs ir daug svei I 
kėšni rasis. į

Mes negalime tapti vaikais. I 
Mums reikia nuo dabartinio j 
amžiaus imti tvarkytis: suma i 
žinti per didelį svorį. Gana vy
rams nešioti pilvus kaip didžiau 
sius arbūzus. Tokiems operaci
ja esti daugiau rizikinga. Rei
kia kiekvienam iriSžmti riebalus 
maiste. Dabar net bperuoti ligo

KLAUSIMAS. Gerbiamas Dak

le brown rice; flour) miltų, 1 
puod. susmulkintų tamsių ra- 
zinku.

3/4 puod. valakinių (Walnut) 
susmulkintų riešutų , 1/4 puod. 
kviečių daigų (Wheat germ)tarė, parašykit vėl vaistus prieši iec ų Qaigų tvvneai germj, 

tarakonus, kuriuos jau buvote:1/2 ^’ Cf^\^,teli^J£arob_ 
pranešę šiame skyriuje, bet aš [ 
nesurandu to numerio. Dėkoju.

ATSAKYMAS. Geriausi vais- 1/2 šaukštelio cinamono ar tru 
tai prieš tarakonus yra milteliai pūtį vanilijos.

jpowder), 1/2 puod. Safflower 
ar Sojos alyvos, 1/3 puoduko 
medaus, 4 kiaušinio baltaymai,

sumala ir išpučia šiaudus, o jie 
reikalingi gyvuliams pakreikti. 
O, be to, ir mėšlas žemei reika
lingas. Pasisamdome kuliamąją 
ir per porą dienų iškultame. Su 
spragilais kuki jau nebereikia.

Tada aš ir sakau:
x — Mačiau kluone kabant po
rą spragilų.

— Tai čia, — sako, nuo seno
vės, senelio atmintis. Pirmiau 
buvo trys, bet vieną spragilą iš
sinešė mokytojas Vaina savo mu 
ziejui.

KELIONĖ Į VARŠUVĄ 
IR KROKUVĄ

Kaip patarlėje sakoma, kad 
buvus Romoj ir nemačius popie 
žiaus — kelione bereikalinga. 
Panašiai sakoma ir kad buvus 
Lenkijoj, o Krokuvos nemačius 
— kelionė būtų tuščia. Tąd rug
pjūčio pradžioje ir išsiruošiau į 
tą kelionę. Pasisiūlė drauge vyk 
ti ir šeimininko sūnus Petras. 
Vasaros metu tik vienas trau
kinys kartą savaitėje eina tie
siai be persėdimo į Krokuvą. Iš 
eina iš Trakiškių stoties per V ar 
šuvą į Krokuvą. Nužingsniavę į 
stotį, traukinį jau radome be
laukiantį. Nusipirkome bilietus 
ir buvome jau vagone. Trauki
nys 8-tą vai. vakaro išjudėjo Su
valkų link. Keleivių važiavo gal 
tik 10. Mūsų traukinys ten iššto 
vėjo valandą, ir tuo metu prili
po daugiau keleivių. Pro akis 
slinka vėl tosrpačios, jaū maty
tos, apylinkės: gražieji Augus
tavo ežerai, puikūs pušynai, ku
rie, stovint prie lango, kvepėjo 
sakais. Tada ir sakau savo ben
drakeleiviui, kad. būtų gera čia 
man ‘pagyventi šį savo riekb- 
kiaiš plaučiais, ••tacfeū gyvenime 
nėra taip, k&p pagedautume 
Traukinys buvo pustuštis, tik 
Baltstogėj ir prisigrūdo pilnas. 
Kiti turėjo štoVėti koridoriuose. 
Iki Varšuvos kelionė užtrūko 8 

’valandas. Keleivių prisigrūdo 
sausakimšai. Iki Krokuvos trau 
kinyš pūškavo 12 valandų, tik 
gerai, kad mtfdu tūrėjome sėdi
mai viėtas. Daugiausia keliavo 
jaunimas, .apsikrovęs kuprinė
mis, apsikabinėjęs viriįnūi suo
dinais puodai, puodeliais^ šauks 
tais. Mergaitės ir. vaikinai’ suvir 
tę miegojo ant grindų, team rei
kėjo eiti į tualetą, turėjo žargs
tyti per miegančiuosius dnt grin 
dų,* vis - pasisaugo j ant, kad ne
užliptum kam ant galvos ar ran
kos. Tačau jaunuoliai, turbūt 
studentai, vasaros atostogų mė-

sudaryti iš trijų dalių boro rū
gšties miltelių (Boric Acid pow 
der) ir vienos dalies smulkaus 
cukraus. Gerai sumaišyti tokio
je proporcijoje abu miltelius ir 
išbarstyti paliai sienas ant grin 
du ir ten, kur tarakonai randa
si- Laikyti tuos miltelius visą 
laiką, nenuvalyti jų valant grin 
dis ir pan. Nenusiminti, jei ta
rakonas eina laisvai per tuos 
miltelius. Jie žūna vėliau. Ypač 
jų vaikai greitai gaišta. Tas ir 
yra svarbiausia. Sėkmės!

Adelės Duoblienės sveiko 
maisto receptas

Darbas:
Ištepti 8*8 inčų dydžio fofmė 

lę su alyva. Avižinius ir tam
sių ryžių miltuš sumaišyti ir per 
sijoti. Razinkas, riešutus irkvie 
čių daigus sumaišyti. Persijoti 
carob miltelius ir ištrinti su aly 
va. Baltymus išplakti, sumaišyti 
su ėarbb mase it atsargiai sudėti 
verčiant mediniu šaukštu ražin 
kas, miltus ir prieskonius.

Supilti į formelę ir kepti 25 
min. Atvėsus supiaustyti į 16 ga 
batikų.

Pastaba: Vanilijos extrakto ar 
erzacų nevartiti. Jiė gaminami 
iš daugybės įvairių chemikalų.

gingai: Vielučių jiems nerei
kia. Turi kuprinėse visus reik
menis ir miego maišus.

(Bus daugiau)

Adelė Duoblienė

PYRAGAIČIAI

caSu razinkom. riešutais, ir 
rob milteliais. 
Orkaitė 325T.
Prop:

1 z2 puoduko avižinių miltui 
1/2 puoduko tamsių ryžių (Who

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietąjį) fraUmalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jab per 92 metus.

SLA — atlieka kuĮtflriniūs darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
nariams. ‘

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno na- 
nams patarhauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietavhi draūgaM gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja at>draėda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo it ją gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuita apdraudė: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 fneUrns

SLA — kuopą yra visose lietuviu kolonijose, kreipkitės 
j apylinkės SLA kuopą veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą: > ’ ♦ *

LITHUANIAN ALLIANCE bf AMERltA
MW fork, N. Y. 10001

307 W. 30th St.
Tai. (212) SM-Mrt

J - naujiknok CHICAGO i, iu, DeuajbeT V1578
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Detroito radikalų konspiracija sunaikinti 
Lietuvių Organizacijų Centrą

Dėl klaidinančių Detroito Lie- aukas ne. ALTAi, bet bendruo- 
tuvių Eendiimmenės Apylinkės menei.
Valdybes nario, informacijos. O minėjimo metu Detroite at
vadavo, Vytauto Katkaus korė-. sirado Jono Urbono suorgani- 
spoiidencjų Drauge. lietuviškaizuoti partizanai rinkti aukas 
Detroit j visuomenė yra disorL* Bendruomene i. Jų tikslas buvo 
entucta ir negalinti suprasti kas demoralizuoti visuomenę ir sn_ 
čia pasidarė kad tarp savęs su-į mažinti aukas Amerikos Lietu-į 
sikovė d\i lietuviškos organiza-' vių Tarybai, kad ji, net u rėdą-’ 
cijos - Bendruomenė ir Ameri- ma lėšų, sumažintų Lietuvos 
kos Lietuvių Tarybos padalinys į išlaisvinimo veiklą. į
Detroite - Organizacijų Centras.’ Kadangi Detroito Lietuvių 
Kutkus kaltina Organizacijų Organizacijų Centras per kerius 
Centro Valdybą, kad Bendruo-!veiklos metus vykdė Amerikos* 
menė negalinti susitarti dėl ben-j Lietuvių Tarybos uždavinius ir’ 
dro Vasario 16-tos minėjimui kasmet stipriai paremia Vasario 
rengimo ir renkamų aukų pasi-’16-tos dienos minėjimų metu 

nerašo surinktomis aukomis, Detroito ■ 
kairieji radikalai;

dalinimo, bet Kutkus 
tieses, kad Bendruomenė už-• dešinieji 
puolė Organizacijų Centrą ir : 
kad Centra^ tik ginasi. Iki Ben
druomenei vadovavo nuosaikūs 
lietuviai patrijotai, kaip tai Jau
nutis Gilvydis ir agronomas Al
fonsas Juška, Detroite buvo ra
mu ir visa lietuviška veikla, pa
gal pasidalinimo principą, buvo 
sklandi, gyva ir darni.

Bet kai į Bendruomenės val
dybą sulindo demagogai radi-i 
ka’ai: Algis Rugienius, Jonas 
Urbonas, Dr. Kęstutis Keblys, 
Vytautas Kutkus ir kiti aršūs 
frJ-itininkai ir bendradarbiavi
mo šu Lietuvos okupantu šali-l 
ninkai, lietuvių vienybė iširo. 
Jau praėjusiais metais prieš Va
sario^ IG-tlis- šventę, prie bažny
čių pasirodė provokuojančios 
proklamacijos1, boikotuoti Orga- 
nizacijų 'CČhtro ruošiamą šven
tės 'niirrėjiitią* ir vykti į Windsc- 
rą frbntinnikeš Kuraitės; Ben- 
druom’enW pirmininkės, rengia-• 
iną, niinęjimį ir tenai atiduoti

šiais metais nutarė Organizaci
jų Centrą nušluoti nuo žemės} 
paviršiaus. Praėjusią vasarą.} 
kaip prasiplepėjo komunistiško' 
lietuviško laikraštpalaikio. “Vii-į 
uis” redaktorius Jakubka, pro-’ 
kumunistės Stefanijos Masytėsj 
namuose buvo surengtas kon-j 
spiratorių susirinkimas, kuria-} 
mu dalyvavo Detroito Bcndruo-I 
menę atstovavęs švietimo reika
lų vadovas Dr. Kęstutis Keblys 
su žinoma poete Bogu laite, Vii-j 
nies redaktorius Jakubka. 
Pavergtos Lietuvos

M. ŠILEIKIS Mabelė (Tapyba)

rengimo ir surenkamų aukų me konspiraciniame susirinki- 
; pasidalinimo. Geros valios dė- me, ners apie tai buvo rašiusios • 
ka, Organizacijų Centras Pasi.

Į untė sutartą dieną savo keturis 
Į atstovus į pasitarimą, bet ne- 
į galėjo susitarti, nes Bendruome
nės radikalai tvirtai laikėsi sa
vo siūlymo — rengti Vasario 

.minėjimų šventes bendrai ir 
J rinktis pinigus kas sau, ar rcn 

... .°lgti šventes bendrai nerenkant leviskcsj 
draugijos politrukas Kazakeyi-1 
ėius, minėta Masytė ir proko-l 
munistinio lietuvių klubelio vai-Į 
cyba.

Tuojau po šito konspi ra torių 
susirinkimo Organizacijų Cen
tro Valdyba gavo Bendruome
nės raštą, pasirašytą pirm. / 
gic Rugieniais, siūlantį abiejų

į jokių pinigų, turėdami tikslą 
j palikti ALTA be pajamų Lietu
vos laisvinimo tikslams.

Apie nesusitarima Vytautas 
Kutkus prirašė pilną Draugą, 

i aukštindamas Bendruoinenės 
gerumą ir peikdamas Organiza- 
CRŲ Centro užsispyrimą išlaiky
ti Vasario 16-tos švenčių minė-

organizacijų pasitarimą dėl ben- rengimą ir aukų rinkimą, 
dro Vasario 16-tcs minėjimų i -

EW& .KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Na u Į tanelė galima fiuti puikiu knyjV/ tarta ptpuoi b«f kokią 

taygv Aplntę ir tatpsą.
.. . Piiuinlikls, MES GRĘŽTAME. įdomūs jaunu dienu

iuimialmai ir įvyktų bei vteTŲ aprašymai, įkaitomi kaip ro- 
;‘r -manas. 357 psl. Kaina $5.

A. Pakalr.IJkh. METAI PRAEITYJE. Netolimu įvykiu prifimini- 
Ir'laiko įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, ruskizi- 

;rtyti I 12 daliu. 296 psL. kaina $5.
Dr. Ktzyi Grinius, ATSIMINIMA! IR MINTYS, n tomai, 

...... žilis viršeliais. 336 psL Kaina $8.00. Minkštais virš.
Prof. Vacį. SIržIžki, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — S3,00, minkštai! vir
šeliais — $2,00; n dalis, 223 psl, įrišta — $3,00. minkš
tais ‘ viršeliais

Gra-

________________________________________________
Ftarlku Tomai — TimaUuiku, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 

Pakalnės ir Labguvos, apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

P. Kaslūnao, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daUu Lietuvos 
partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3.

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 psL____________________________________

M. Gudaiti, POVILAS MILERIS^ biografijos bruožai 2M 
puslapiai ------------------------------------------ -—-------- S3 .M

Knygai užsakant reikia pridėti 23 et. paŠto Hlaidoma.

NAUJIENOS,

1733 S. Hilstež EL, Ckle^a. HL — TeL HA 141H
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KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lieto- 
g^rbūvis, privalo susipažinti su Žemiau iš uardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Jociai Klinikai, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL
i Juodi Kapažinikas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 

yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuilančio ir patvariai Įsikūrusio asmenį istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS JSPODŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ -LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymaL ką ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. ft5 psl. $1.50. Yra taip pre 
išversta 1 angly kalba.

M ZoUanko. SATYRINES NOVtLtl Genialaus rusu rašytojo 
60 satyriniu novelių, 199 pusk kaina $2.

D. KunMs, KELIONi | ANAPUS GRLEŽINfS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intunlsto ir agltpropo propaganda M 
užnaaskaviinaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prot P. Pakarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsu likimą. 
Kaina $2.

Vincai Namaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARASTOJ I, 
M p«L Kaina SU0.

tie ir kiti leidiniu yra gatmami

NAUJU NOSĮ, 1729 S<. HALSTID STV CHICAGO, ILL, CAM 

eMlretaaf <«rW vata4«ml« vtaakanf pMihi Ir yddaAof 
M) ar vtrfeta
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_j Naujienos, jis niekad neužsiini- 
nė, kad jo kolega frontininkas 
K. Keblys su žmona yra ir anks
čiau susitikęs su buvusiais 
16-tos divizijos.politrukais, da
bar poetais Keimeriu, Mieželai- (|ova.

. .čių, širviu, Baltakiu, Nekrošiumi 
rl ir kitais, kuriems jo i________

gutaitė skaitė savo eilėraščius, 
kad buvo Lietuvoje Petronio ir 
Kazakevičiaus globojamas.

Vytautas Kutkus nieko neuž
simena, kad tas i?ats K. Keblys 
su poetu politruku Reimeriu 
lankėsi Masytės namuose ir Ka
zakevičių ir Beimerį vaišino! 
savo namuose, kai tuo tarpui 
pats Reimeris plačia burna pasi-į 
gyrė Literatūra ir Menas žurna
le ilgoku straipsniu. Jis jo nei 
peiknė nei kaltino, l>et Organi
zacijų Centrui pylos nesigailėjo, 
kodėl anas su Bendruomenės 
radikalais pinigais nesidalina.

i

Liedamas vilko ašaras, vie-; 
noje korespondencijoje KūtkusĮ 
rašo: — Aš maldavau, prašiau, 
kad susitartume, bet jų atsto-

atsakė ncT Let kodėl jis ne
parašė, kad šitas maldavimas 
buvo tik jo sėbrų konspiracinio 
plano uždengimas, kad šitas 
maldavimas buvo ano konspi
racinio plano uždengimas nuo 
patrijotinės lietuviškos visuo
menės, kad ji nežinotų Katkaus 
kolegų tikslų — sunaikinti se
ną patrijotinę organizaciją, ku
ri kovoja prieš Uetuvos oku
pantą jau 35-kerius metus. Ko- 

‘ dėl Vytautas Kutkus nedrįso 
į demaskuoti į mūsų tarpą jlin- 
’ dusių vilkų, apsidangsčiusių 
Bendruomenės avinų kailiais' 
Kodėl V. Kutkus sutik# su K. 
Keblio ir kitų jo sėbrų paruoštu 
planu organizuoti atskirą Va
sario 16-tos minėjimą Bendruo
menės vardu vieną diena anks
čiau negu jį ruošia Organizaci
jų Centras?

į V asario 16-tos minėjimą prie 
apskritų staliukų, su kavute, su 
Mindaugo karunavimosi prisi
minimu visos jų kvailystės už
maskavimui. Mindaugas vaini- 
kavosi IJetuvos karalium 1263 
metų vasarą, tai kokį ryšį šis 
įvykis turi su Vasari# 16-tos kil
niu ir labai prasiiningu Lietu
vai Nepriklausomybės paskelbi
mo aktu. Prieš šitą jų žygį jau 
aiškiai pasisakė jūrų šaulių 
Švyturio kuopos pirmininkas 
Alfas Šukys ir Gabijos, Baltijos 
ir Akademikų skautų tuntų va-

• Gilvydienė, Asininas ir 
žmona^ Bo^ i Jurgutis, savo pareiškimuose

A. A. ALFONSO KAULAKIO ATMINČIAI
Mieloji liūdesio apsupta ses*» joj, Susivienijime Lietuvių Ame* 

Onutė Kaulakienė, Brolis Adol- rikoje ir Chicagos Lietuviu Ta- 
riboje, tai yra tose organizaci- 

? veikia yru pagrL 
nusistatv-

pagal seną tradiciją, savo ran-
-nnnes jį SĮBisranuio^ ns rujesį
oaruaįep oureijn?Į ‘feuipĮUĮjįsns
ĮUĮOEJĮdsUO^ BUE OIŪB ]□£[
šis Bendruomenės švietimo va
dovas Kęstutis Keblys, ponas 
Vytautas Kutkus tylėjo kaip 
žuvis.

Jam visai nerūpėjo, kaip ge'
ram ateitininkui, pareikšti pro- vai Paurazinenė, šimoliūnas, 
testą dėl Keblio dalyvavimo ana- adv. Sakis ir Brizgys griežtai

f DR. ANTANO J. GUSENO RAITAI'
NAUJIENOSE G ALI A -a GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENtS VEIKĖJO IR 2A4YT0J0 ATSIMINIMUS
Pr. A. J. Guss*r. — MINTYS IR DARBAI, 250 peL, liečianani 1906 

metų ’vykiui. J*blon*klc ir Totoraičio Jaunu dienu ir susi- 
rflpinii-aa. $1.08

Dr. A. J. Gussan — DANTYS, Ju priežiūra, įveilata ir grciia
Kietais riršellaia, lietoje $4.00 dabar tik _ _ S3.8T
Miakštair viršeliais tik __________ :_______ —— Si «•

I Dr- A. J. Gvuan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.
Kelionės po Europą įspūdžiei. Dabar tik  $2A8 

lai'tna taip pat rislukytl paštu, atsiuntus č»kj arba money ortarf, prie 
nuiuc'jlM kainos pridedant 50c. persiuntimą SlaMoms.

NAUJIENOS,
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Organizacijų Centro 35-kerių 
metų veiklos minėjime ir per 
abi radijo valandėles.

Detroito lietuviška visuome
nė, man rodos, turi skubiai a. 
timti mandatą iš dabartinės 
Bendruoinenės valdybą suda
rančių asmenų, pašalinti juos iš 

t valdybos ir pastatyti žmones, 
Į kurie rūpintųsi lietuviškais ben
druomenės reikalais ją vienin. 
dami, o ne draskydami. Lauk 
bendradarbiautojus su Paverg
tos

fas su žmona Stella, sūnėnas dr 
Juozas Gudauskas, jo 
Giedrė, visi gimines ir artimie-Lsta 
jei, netekusieji savo mylimo a.
a. Alfonso Kaulakio.

A.A. Alfonsą Kaulak į liūdi ne 
tik šeima ir giminės, bet ir lie
tuviška visuomenė bei organi
zacijos. Ypatingai liūdi Susivie
nijimas Lietuvių Amerikoje ne
tekus* uolaus veikėjo, kuriam 
Susivienijimas buvo arti prie 
širdies ir jo veiklos.

Būdamas Chicagoje amžina
tilsio veikla apart Sandaros ir 
Chicagos Lietuvių Tarylx>s apė
mė S.L.A. 36-ta kuopa, kurioje 

Caiks nuo laike ėjo įvairias vir
šininko pareigas. Jo laikotarpy
je, 36-ta kuopa turėjo veik 50(1 
narių.

Išvykus i Floridą, nuolati
niam apsigyvenimui, Chicagos 
lietuviai neteko gero veikėjo. 
Vienok, jis ir Floridoje suorga- 

.nizavo nauja S.L.A. kuopa Mia
mi mieste, būtent 41-tą kuopą, 
įtraukdamas savo žmoną Onu
tę į Finansų sekretoriaus parei
gas, kuriose ji ir darbuojasi virš 
25 metų.

Nors Alfonsas Kaulakis buvo 
religiniai tikintis žmogus, jis 
vienuok ne jungė tikybos su jo 
visuomeniška veikla ir darbuo
te. Jo nusistatymas buvo, kad 
tikyba yra žmogaus privatus 
reikalas.

Velionis Alf basas Kaulakis 
buvo demokratiškai nusistatęs 
visoje savo veikloje. Todėl ne
stebėtina, kad jo pirmutinė vei
kla buvo Sandaros organizaci-

žmona;jose, kurk
deinok Fališkais 

finais ir kurios apima visus lie
tuvius, neskiriant jų tikybą ar 
politiniu nusistatymu, ž.nonia, 
išsk i riant ka n u u s! us.

Velionis buvo sumanus, rū- 
IMStingas ir atsakomingas žmo
gus. Apsiėmus bent kokias pa
reigas, jis atliko su visa siela 
ir jėga. Visi darbai buvo visados 
atlikti pareigingai ir tvarkingai. 
Tai buvo jo prigimimas ir ypa
tybė.

Man tuko daugelį metų veikt* 
su juo Chicagcs Lietuvių Tary
boje kur jis pasižymėjo veikla 
yupatingai Lietuvos išlaisvinimo 
darbuose.

Teko sekti jo veiklą S.L.A. 
kuopose, broliškos, lietuviškos 
organizacijos išlaikyme.
Kuopa neteko mielo savo drau
go ir veikėjo.

Visos lietuviškos organizacijos 
neteko uolaus veikėjo bei visuo
menininko. Susivienijimo Lie
tuvių Amerikos vadovybė užjau
čia Onutės ir giminių liūdėsi ir 
kartu liūdi su jais netekus gera 
ir miela broli Susivienijimo’ vei
kėjo. Tikiu kad S.L.A. 44-tos 
kuopos narei Miami, globos 
Onute remindami jos širdi ir il
gėsi netekus savo mylimo ir ge
ro gyvenimo draugo Alfonso.

Euphrosme Mikužis 
S.L.A. Iždininkė

Pilnai subrendęs asmuo nūs 
toj a augti vertikaliai ir pradeda 
augti horizontaliai.

Lietuvos politrukais.
Petras Parojus

Seni pažįstami
— Ar mes, panele, nebuvome 

kur nors anksčiau susitikę? - 
dėjo kalbą šokių metu frantas 
su nepažįstama mergaite. Mer
gaitė jam diplomatiškai atsakė:

• — Gal but, nes aš ten dažnai 
būnu. u

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmin**, A KISS IN THE DARK. Ptkmtifcj Ir totynhj novtyiis 

aprašymai, paimti Iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 prL Kaina $2-50. ____ ______ _ i laJii

Dr. Juttis B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos iatorijofi 
santnuki nuo pat senųjų amžių Iki pokario metų. Vidutinio formato, 143 
o«L, kainuoja $3.00. . *

Dr. Juozas B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jot' kaimynų istorija. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais virbeliais $4.00. *** * -

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir 
kitas knygas galim* įsigyti striUnkins į Naujienas arba atsiuntus čeki ai 
piniginę perlaidą. v’' ' ' '

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

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžiu šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdu Ir garsų ste
buklus^ Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
Juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. AuffUftiltyH- ValčIOnta*, ŽVAIGŽDtTOS NAKTYJ. Didelio for 

mato, 128 psL Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMtS PAKOPOS. Elegljm. gtamėf, poemai 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
3. Butkv EILĖRAŠČIAI IR RAITAI. 153 pat JUO.
4. Vincas Jonikas, LYDtJAU VIEŠNIĄ VtTROJB. ECfaj rinktinė. 1® 

psl. Kaina $3.00.
5. Ktap« Jurgai Jonis, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eDėt, 108 p«L KJjOOl
6. Anatolijus Kairys, AUKSINA StJA. Eilėraščiai, 88 pat $2.00
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ IVBNTB. Eiliuoti pasakojimai apie 

I Lšvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus IkustratrijoniM SSjOO.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

'Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Qlė«, 95 pdL JLOO.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 pat. 13.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURt, 5-Ji lyrikos k>vg>, 152 pšL
12. Petras Sagatas, SAULtLEIDžIO SPINDULIUOSI. EUlueti kfirioA 

(lai, 92 psl, $1,00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. HlėraščlaL 112 pat JUGl
14. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMtLIS. EDėt, 70 —
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR IVRNT1BJL EtlėraMj
16. Alfonsas Tyruolls. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, i® pC tlJOCl
17. Jonas Valaitis, SENOVtS LIETUVIŲ DIEVAI. MrtAogUęąprsmri 

55 psl. $1.00.
18. Adom.t JasiK, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 113 pat 31.00.
Norėdami įsigyti šta ar kitas knygas, prašome atrilaakyti | Naujieną 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį.
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Taupykite dabar
pas mus

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

Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIO BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

fta 1923 m*t*l*. T< 421-9070
Įatalfoe jrf«C»o*« B«jim avtoooMlUusa yotUytl.

CB8CA« t, HJL, TUMtky, December 5, 197| ’

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 IG-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 knygelės sąskaitos 
neša
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lankėsi "Tėviškės” draugijoje.

; 3

$30.00

Dali. Mikalojus Ivanauskas "Vilniaus Vizija'’

Tikrai sunku būtu įtikėti, jei

P- Stravinskas.

kalbėti. Tiems už kelių dienų apžiūrėjus, sutarėm

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ID. Tuesday, December 5, 197$

ar gimines. Be abejonės, šį mū
sų tautiečių sentimentą išnau-

♦ Pirmasis geležinkelis buvo 
pradėtas statyti 1827 m. Quin-

$16.00
$ 9.00
3 3.00

Jiems išvykus į Australiją, jų namą nupirko biz
nierius Mr. Rosenbaum ir įleido nuomininkus, iš 
kurių kiekvieną savaitę paimdavo nuomos. Nu-

J
i ?>

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieni ai g — iki 12 vai

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. Tclet 01-6100,

Pinigui reikia ftijati palto Money 
Orderiu kartu /u užsakymu.

$33.00 
$18.00 
$10.00 
$ 3.50

• Pirmosios kavinės atsirado 
Turkijoje 16-me šimtmetyje.

leista viešėti Vilniuje kelias sa-( okupanto įkurta, kad jos pir- 
vaites? Kai tuo tarpu ten nu- mininkas yra lietuvių tautas 
vykusiems teleidžiama pabu- parsidavėlis Maskvai ir kad jis 
voti tris-penkias dienas. Už ko- ištikimas okupante' samdinys, 
kius nuopelnus buvo jam su- 
daryta galimybė lankytis gų “Gimtasis kraštas” nebūtų 
Anykščiuose? žinant tai, kad

tiek savigarbos., ir gėdos, jis--ne
būtų ištiesęs, savo raukos tam, 
kurio rankos yra lietuvių krauju 
suteptos. .Toks dąkiaro’ “Aidų” 
redaktoriaus, žygis užsitarnauja 
pasmerkimo, nės jis:tuo ne tik 
paniekino mūsų- disidentus, bet 
padarė didelę gėdą ir mūsų rę- 
zistuojančiai išeivijai.

• (Bus daugiau)'

pusei metų ____
trims mėnesiam* 
vienam menesiui

Kanadoje:
metams ______
pusei metų __
vienam mėnesiui
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Nuo gruodžio pirmos d. 
DionraiČio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
metamą_____________

pusei metu ___________
trimę mėnesiams 
vienam t mėnesiui _______

Kitose JAV vietose:
metams ,______________

ne tik kelias sa- 
Aidų” žurnalo’ re-lvaites buvo Vilniuje, bet ir 

varstė ‘Tėviškės” draugijos rū
mų duris ir ten vedė, pokalbį .su 
okupantai parsidavėbji Pranu. 
Petroniu. Ar gi: der J. Girnius 
nežino, .Jkokių tikslų ..siekiai mi
nėta “Rėkliuos”:draugija?’Ar jis 
nežino,* už -kpįkiuš ' nuopelnus 
Pranui Petronim -čkūpantas su
teikė generolo1 pdaukštį? Ir tai 
tada, kai niūsų :g^rbingi-patrio- 
tai karininkai bei šilimai karei-’ 
^£ai b^p;žudĄmi^;pų^>mi kace- 
tučse ber kalėjiirnf rūsiuose^. ^&i,

A. SVILONISAIDŲ REDAKTORIUS “TĖVIŠKĖS DRAUGIJOJE
$33.00
$18.00
3 3 JO

Užsieniuose:
metams___________ ___ $34.00
pusei metu_________ ___ $18.00
vienam mėneaiui ___ ----- $ 4.00

“Gimtasis kraštas”, Lietuvos ra tūrinėmis įžymybėmis”. (Žiūr. 
okupanto leidžiamas ir skirtas. “GK” inf. 1978.XI.2.)

i melo propagandai skleisti lietu-į Šią informaciją, žodis žodin, 
vių išeivių tarpe, š.m. lapkričio pakartojo lapkričio mėn. 16 die- 
mėnesio 2 dienos laidoje paskel nos laidoje “Dirva” ir lapkričio 
bė informaciją, kuri išeivijoje mėn. 23 dienos laidoje “Tėviš' 
sukėlė nemažą nusistebėjimą: j kės Žiburiai”. Tik Dirva, matyt, 
“Tarybų Lietuvos sostinėje Vii-. norėdama dar aiškiau išryškinti 
niuje kelias savaites viešėjo dr.-J. Girniaus asmens tapatybę 
Jungtinėse Amerikos Valstijc'se nuo savęs prirašė: “dr. J. Gir- 
leidžiamo “Aidų” žurnalo redak- nius, pranciškonų leidžiamo" žur- 
torius Juozas Girnius. Svečias nalo “Aidai**’redaktorius”.

Žinoma, dėl dr. J. Girniaus 
Kalbėjo su draugijos pirminiu- kelionės okupuoton Lietuvon gal 
ku Pranu Petroniu. per daug stebėtis nereiktų, šian-

Atsižvelgdama į svečio prašy- dien mūsų tautiečių, vykstančių 
mą “Tėviškės” draugija sudarė ten, yra jau nemažas skaičius. 
J. Girniui galimybę apsilankyti Jų kelionės tikslas dažniausiai 
Anykščiuose susipažinti su lite- būna aplankyti savo senus tėvus]

;:pį gerokai pasikeitė lietuvių tauta, gyvenanti tėvynėje 
ir išeivijoje, pasikeitė gyvenimo sąlygos bei kitos ap
linkybės”.

4. Toliau Br. Kviklys, kaip tai daro Tiesa Vilniuj, 
ir Laisvė N. Yorke, kartoja okupanto “tiesą”, neigda-1 
mas VLIKo teisinius Įgaliojimus atstovauti Lietuvos doja“ok^ta^7r 7^ pehToZi 
tautai tarptautinėje plotmėje, ginant pavergtosios tau-į piniginiai, taip pat tai jam pa- 
tos vardu jos -okupanto mindžiojamas teises ir siekiant tarnauja ir propagandai. Reik 
Lietuvos išlaisvinimo, duodant skundus, protestus ir, manyti, kad ir J. Girnius už to- 
darant kitus valios pareiškimus, taigi, veikiant paverg- brangiai, doleriais
tosios tautos vardu teisės būdais ir priemonėmis. ... . _
okupanto neigimo VLIKui teisių kalbėti ir veikti tau-' stebti> nes kiekvienoTietuvio 

j tos vardu Br. Kviklio neigimas skinasi tik tuo, kad!patrioto širdyje sukelia nemažą 
okupantas VLIKo esmę, jo prigimtį ir kompetenciją,“ pasipiktinimo kartelį. Ir štai dėl 
veikti tautos vardu neigia tiktai bendrai, be jokių mo-: ko r Būdamas kultūrinio žurnalo 
tyvų, o mūsų Br. Kviklys savo neigimą įrodinėja, grįš-! redaktorius, pasirodė kur ji$ 
damas savo pažiūrą tam tikrais faktais,.pvz., savo 1972į^-s'.L.- 
m. vedamajame rašydamas, kad “VLIKas neteko po sa
vo kojomis Lietuvos žemės”, kad jis, atseit, nutraukęs 
ryšį su tėvynėje esančia tauta, kad “Tėvynėje ir išeivi
joje išaugo nebe viena jaunoji karta”, kad “Daugelis 
senesniųjų ir vyresniojo amžiaus politinių darbuotojų 
bei visuomenės veikėjų arba nuseno, arba pasitraukė iš 
gyvųjų tarpo”; ką 1978 m. vedamuoju jis kartoja: 
“Svarbiausias dalykas — pats VLIKas neteko po savo 
kojomis žemės. Lietuvoje ir išeivijoje išaugo jau ne vie
na jaunoji karta. Daugelis senesniųjų ir vyresnio am
žiaus politinių darbuotojų bei visuomenės veikėjų pasi
traukė iš gyvųjų tarpo, pasikeitė ir lietuvių diferencia
cija, pažiūros į politinį susigrupavimą”, atseit, VLI
Kas su savo politinėmis partijoms! jau nebeturi “tėvy
nėje išaugusios tautos” pasitikėjimo, taigi, to svarbiau
sio ir tvirčiausio pagrindo, kuriuo jis rėmėsi iki šiol, 
atstovaudamas Lietuvos (valstybinę) tautą, reikšda
mas jos valią tarptautiniuose santykiuose, siekdamas tei- 
teisės būdais ir priemonėmis jos išlaisvinimo.

(Dabar gal jau ir man netikjusiems mano draugams 
bus aišku, kokią žalą daro “Draugo” redaktorius Br. 
Kviklys tokiais savo vedamaisiais grodamas, kaip jau

Netikintiems įrodymai
Kaikurie net ir mano draugai netiki, ' kad “Drau

go” redaktorius Br. Kviklys tikrai savo laikraščio 1978. 
XI- 27 vedamajame būtų pažodžiui pakartojęs savo 
prieš šešis metus “Drauge” paskelbtą straipsnį, irgi ve
damąjį, lyg ir pagrodamas tuo savo XI. 27 d. vedamuo
ju prieš 6 metus gamintą ir keletą kartų grotą, jau nu
dilusią savo gramafono plokštelę, kaip esu rašęs jau sa
vo atsakyme 1978-XI.29 “Naujienose”. Nieko kito man 
nebelieka, kaip tiems mano draugams netikėliams pa
teikti konkrečius įrodymus. Tą aš čia ir padarysiu.

1. “Draugo? 1972. X. 23 d. vedamojo antraštė to
kia: ”Vliko seimui artėjant POLITINĖS ORGANIZA- 
CIJ08 >^TIPRINIMAS”,tokia yra ir 1978.XI.27. “Drau-.

■ ge”, būtent: “VLIKo seimo išvakarėse STIPRINTI PO-1 
LITINIO DARBO ORGANIZACIJĄ”.

2. 1972 m. “Draugo” vedamojo pradžioje redakto- 
“ rius VLIKą ir jo įidlitines grupes išgiria, išgarsina,
net ir .perdaug; toliau .yLIKą su visomis jo grupėmis 

į nuvertina, išjuokia, išniekina, ką daro jis ir savo šių 
mėtjį^ė'd§.ihSj§nfe.‘'Pvž.'," 1972 m; vedamajame rašoma: 
“Reikia -bengalo-džiaugtis, -kad -mes turime vieningi H' 
mus^yį^us apjungiančią politinės kovos organizaciją”, 

; o 1978*^. tą-mmtį kohejpažodžiui kartoja taip:/'’Reikia 
į džiaūĮrtįš, kąd .mes, nors išeivijos vienybės ir štoko ja-
■ me, turime vieningą'aukščiausią politinę vadovybę”..

3. Toliau prasideda jo ką tik išgirto, išliaupsinto 
; VLIKo ,ir, jį. sudarančių politinių grupių taršymas ir 
i tašymas, jų nuvertinimas ir niekinimas, kaip 1972, taip
ir 1978 m. vedamajame, irgi tais pačiais žodžiais viena-

• me ir kitame. Pvz., 1972 m- rašoma: ’’....praėjus beveik 
į beveik 30 metų nuo jo (VLIKo—P.S.) gimimo dienos, z 
- yra svarbių klausimų, kurie turi būti peržiūrėti ir ne
delsiant sprendžiami, nes per. tą laiką gerokai pasikei
tė pati tėvynėje iš išeivijoje gyvenanti lietuvių tauta, 

■gyvenimo ir kovos sąlygos ir kitos išorinės aplinky-.— --------------- o---------- , —c
bės”, o 1978 m. vedamajame tas pažodžiui kartojama: j pirma rašiau, prieš šešis metus pasigamintą savo gra- 
“Per 35 VLIKo veiklos metus (ačių, kad pakeisti me- mafono plokštelę ir tuo būdu, “stiprindamas” Lietuvos" 
tai.— P. S.) susidarė visa eilė reikalų, kurie turi būti ’’politinę organizaciją' 
peržiūrimi, nedelsiant sprendžiami, nes per tą laikotar-

veikti tautos vardu neigia tiktai bendrai, be jokių mo-; ko f Būdamas kultūrinio žurnalo 
! redaktorius, ; ’ _ ,’b
'stovi. Bolševikinė, informacija 
aiškiai skelbia, kad jis vyko 
okupuoton Lietuvon ne senų tė- 

jvų ar jų kapų, bei giminių ar 
pažįstamų aplankyti, bet jis 
lankėsi “Tėviškės”, kitu žo
džiu sakant —- “Rądinps” drau
gijoje ir ten vedė pokalbį su 
jos . pirmininkų Pranų .Petro
niu,. jis šio prašė malonės su
daryti jam galimybę lankytis’ 
Anykščiuose ir ten susipažinti 
su kažkokiomis literatūrinėmis 
įžymybėmis.

Mes išeivijoje tokių kultūri
ninkų, kurie panašiu tikslu pa
vergtoje Lietuvoje lankosi, iki 
šiol turime tik vieną kitą, kurie 
parodė, kad neturi ne tik ma
žiausios savigarbos, bet nei 
trupučio gėdos, jau nekalbant 
apie jų patriotinę nuovoką. 
Šiuo kartu į šiųjų skaičių įsi
jungė ir dr. J. Girnius, pran
ciškonų leidžiamo kultūrinio 
,‘Aidų” žurnalo redaktorius.

Paskąičius paskelbtą “Gim
tajame krašte” informaciją, 
kyla visa eilė klausimų. Saky
sim, kad ir tokie, už kokius 
nuopelnus dr. J. Girniui buvo

■ >

paskelbęs tokios informacijos, 
NT.frs apmokėjo. Bet deja, dėl jo ke-; okupantas nei jo samdiniai nie- kad dr. J. Girnius, vienuoliu L1U *1* •••! •!• If‘ko veltui neduoda. Tenka tik'pranciškonų leidžiamo žurnalo 

spėlioti, gal ir už tai, kad jis. redaktorius, 
būdamas 
daktoriaus pozicijoje, tuo pasi
tarnavo okupantui. Kadangi jo 
agentams bus gera proga skelb
ti išeivijai: “Va, jūs, žiūrėkite 
ten, nutilkite! Puolate ir nie
kinate “Tėviškės” draugiją ir 
jos pirmininką, puolate bend
radarbiauto] us ir bendradar
biavimą. Ogi, štai, pranciškonų 
leidžiamo žurnalo redaktorius, 
ir ne kažkoks eilinis žmogelis, 
o buvęs Ateitininkų federaci
jos vadas, parašęs. knygą apie
“Ištikimybę tautai”, ne tik lan-l Praną- Petroriį okupantas įvilko 
kosi ‘Tėviškės” draugijoje, bet ‘į generolišką' mSifiTę;* tFčr 
veda pokalbį su jos pirminiu- Girniujbutg-fūrėįęs^beni-
ku, buvusiu “Raudonosios” ar- 
mijos generolu Pranu Petro
niu. Jei šis maiio spėjimas yra 
tikras, tai aišku, kad už tokia 
dr. J. Girniaus propagandinę 
paslaugą ir minėtasai “Rodi
no's” draugijos pirmininkas ne
lieka skolingas, jis sudaro jam 
galimybę buvoti Vilniuje kelias 
savaites, taip pat nuvykti į 
Anykščius. Jis žino, kad dak
taras už tai bus dėkingas ir 
sugrįžęs Amerikon tylės, o jei{____ j-j-

“Gimtojo krašto” informacija] Jos tada vadinosi “kultūringų- 
būtų nevisai teisinga, jis jos i9 mokyklomis”.
netaisys. Taip pat “Aiduose” 
nerašys, kad Lietuva pavergta, 
kad ‘Tėviškės” draugija yra Mass.

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

Konsule mums pataria nedelsti su imigraci-
• ja; nors žmonai vizos davimas ir užsitęstų, man 
- ir Elytei pataria vykti vieniems Amerikon. Ten 
’ būnant, mums jau bus lengviau parsikviesti

žmoną ir motiną, nes ji būtų laikoma kaip Ame- 
■ rikoje gyvenančių. imigrantų šeimos narė. Grįž-
• darni iš Liverpool į namus svarstome šią mintį, 
, kuri pnanęs visai nedžiugina- Jau Anglijon iš Vo
kietijos vienas važiavau ir kiek klapato turėjau,

• kol šeimą atsigabenau. Tad visi trys esame pri- 
’ slėgti ir susirūpinę.

Sekančią dieną prašau mūsų šeimos gydy
tojos, kad iš Manchesterio plaukių klinikos iš
gautų ten* esančias Judefos plaučių nuotraukas 
ir kad pasiųstų Amerikos konsulatam Taip pat 
prašau, kad parūpintų mums trims skiepų seru
mą, nes pagal tarptautinius sveikatos nuostatus, 
nei Amerika, nei kitas kraštas imigranto neįsi
leis, nors jam viza jau duota, jeigu tas neįrodys, 
kad paskiepytas nuo raupų.

Mūsų gydytoja, dr. Margaret Samuel, labai 
nustemba mūsų pasiryžimu emigruoti Amerikon. 
Ji ten buvusi, bet ten nepatikę. Pagyvenusi kelis 
metus New Yoike grįžo atgal į Europą ir paga
liau apsistojo Manchesteryje, Anglijoje. Anot jos,

I nepatiksią Amerikoje ir mums, ramiems žmo
nėms. Amerika esąs toks kraštas, kuriame ne
ramumai tęsiasi visą laiką. Vis kas nors prieš 
ką nors kariauja. Balti prieš juodus, juodieji įtaikęs progą, pasiūliau Mr. Rosenbaum nupirkti 
prieš baltus- Darbininkai prieš kapitalistus, žy- ir mūsų namus. Patogumas, sakau. Ar remontuo- 
dai prieš krikščionis ir atvirkščiai, Klu-Klux-Kla- jant, ar nuomą renkant — abu namai vienas ša- 
nas prieš katalikus, juodžius ir žydus. Ir taip be lia kito. Pakviečiau jį į vidų apžiūrėti- Atrodo, 
galo. Kai vienas ginčas kur pasibaigė, praside- kad patiko. Sakė norįs su žmona ir su žentu pa- 
da kitas.

Pasiklausiau jos, bet nieko negalėjau atsa- dėl kainos ir pavedėme advokatui paruošti pli
kyti. Ten nebuvęs juk negalėjau ginčytis. Tačiau 
gerieji atsiliepimai apie Ameriką jau buvo nulėmę 
mūsų sprendimą vykti, jeigu tik gausime imigra
cijos vizas, visi trys. Nors nuvykus ir nepatiktų, 
jau atgal nebegrįšime.

Belaukiant atsakymo iš konsulato dėl žmo
nos vizos, iškilo nauja problema: kas daryti su 
namu? Jeigu jau visi turėtumėm vizas, tai pilnu 
tempu galėtumėm ruoštis išvykimui ir namą pa
siūlyti pardavimui. Tačiau dabar, kol žmona ne
turi vizos, parduoti negalime. Be jos nevažiuo
sime. '

Ta įtampa dar truko apie tris savaites- Pa
galiau konsulato gydytojas, gavęs ir nuodugniai 
ištyręs bei sulyginęs abi plaučių nuotraukas, įsi
tikino, kad dėmelės plaučiuose, tai senas užkal- 
kėjimas, užsilikęs dar iš vaikystės dienų. Viza 
gauta. Dėkui Dievui.

Šalia mūsų gyveno jauna lietuvių šeima — 
Anicetas ir Janina Perminai su mažu sūneliu.

kimo-pardavimo sutartį.
Po to lengviau atsidusome. Kelias atviras. 

Vizas turime, namas parduotas, kliūtys pašalin
tos. Išskyrus mirties ar didelės nenumatytos ne
laimės atvejį, niekas mūsų išvykimo nebesulaikys. 
** PASKUTINIEJI MENESIAI ANGLIJOJE

* Manchesterio Lietuvių Socialinio klubo na
riu išbuvau per visus 15 metų, eidamas įvairias 
pareigas klubo valdyboje. Priklausiau ir kitoms 
vietinėms organizacijoms. Dabar, imigracijai ar- 
lėjant, reikia iš visų pasitraukti- Posėdžiuose daž
nai pasiginčydavome ir susirinkimuose kiekvie
nas savo skirtingas noumones pareikšdavo, bet 
ant galo visuomet rasdavome išeitį ir bendrą kal
bą. Kiek kas mokėdavo, savo įnašu paįvairindavo 
vietos lietuvišką veiklą. Klubo valdyba, gavusi 
mano atsistatydinimo raštą, prašo, kad kol galiu, 
dar jai padėti. Kaip tik šiuo metu ji prarado lei
dimą barui laikyti, tad mano tarpininkavimas

miesto valdybos įstaigose klubui labai reikalin. 
gas. Padedu. į

Bažnytinis Komitetas ir šįmet rengė Motinos 
Dienos minėjimą. Kunigas V. Kamaitis kreipėsi į 
mane pabūti tos dienos paskaitininku, neieškant 
geresnių iš kitų koolnijų. Tad kaip atsisakyti, juk 
paskutinis kartas. —

Atsimenu, kad Manchesterio “Ramovėnai” 
klube tą kavarą suruošė pobūvį, buvau iš anksto 
kviestas dalyvauti su žmoną- Pobūvis vyko didžią- 
jame svečių kambaryje. Numaniau, kad būsiu pa- 
kviestsa kalbėti. Kalbų klausytis pobūvio ar ba
liaus metu nemėgstu, kaip ir kiti. Bet rengėjai 
kartais laukia, kad juos kas pasveikintų. Kuomet 
V. Kuprys mane pakvietė “tarti žodį”, buvau pa
siruošęs. Atsistojęs iš savo vietos, pasisveikinau 
kariškai:

— Sveiki Ramovėnai. —
— Sveikas Tamsta, — atsiliepė Kuprys. 

Žinot, kuomet lauke temsta, ’ 
Mums malonų čia sėdėt, 
Prie šio stalo paviešėt.

, pal man, vieton “pasibarti” 
Leisit k i t a i p žodį tarti? 
Niekas prieš, tad netylėsiu, 
Nors ir trumpai pakalbėsiu-

Po to pakeičiau rimą ir ritmą ir prabilau: 
Kariai Veteranai, vyrai Ramovėnai

(Bus aaumau>



UK. K. G. DALUKAS 
ąKUtERIjA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Radical Building). Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą, 
lei neatsiliepia, skambinti 374-8QP4.

ADELE NAUSIEDASPRISIMENANT ANUOS LAIKUS
ADELĖ NAUSIEDAS

šį straipsnį 1954 metais parašė Adelė Nausiedienė. Spausdintas Nau- 
’ jienų tų pat metų vasario 19 dienos numeryje, Moterų skyriuje, kuri reda-

gavo Nora Gug.enė. Naujienos tais metais iškilmingai paminėjo savo 40 
metų amžių. Išleistos pad:d.ntos laidos. Nausiedienė tada jau gyveno Los 
Angeles miestę. Tuo straipsniu ji prisiminė ir skaitytojams papasakojo 
apie veikla boruose, teatre ir apie laikus Naujienų dienraščio Moterų skyriu
je jai bendradarbiaujant, kai gyveno Chiragoje. šiandien gyvųjų tarpe ne
bėga Noros Gugienės ir straipsnyje minimos Petronėlės Milerienės, na, o šio 
lapkričio 23 d. Kalifornijoje mirė ir Adelė Nausiedienė. Anų laikų prisimi
nimo straipsniu ji lyg pati sau ir anksto pasirašė nekrologą, kuriame ryškė
ja jos me lė lietuviškajai kultūrinei veiklai. Straipsnį pradėjo Maironio 
c'tata: “Kiek atsiminimų, atsitikimų (Gyvų kitados —) Vienas už kito brėško 
ir švito (Anapus ribos . . Parašė labai kultūringai, savo, “aš” priekin 
neiškildama, nes jos būdas ne toks, jos dirbta ne tam, kad girtųsi savo as
mens svarba. Pagerbiant mirusią Adelę Nausiedienę, pasiūliau Naujienose 
perspausdinti jos 1954 m. straipsni.

J, Klause i kis
x - • 1 pat save atvykimo į Chicagą įsi.Taip gvvai ir artimai vaiz-if , . . - J ....

duojasi man anie laikai, — lai
kai kupini jauno susidomėjimo 
viskuo’, kas lietuviška, gražu, 
kas šildo lietuvio sielą gyvenant. u , . , - tl. „ . ‘ • moterų choro, kuris buvo pro-svetimoi salv. I ■ ..... ,,,r. , . , . . v . *x • i ■ gresisciu susivienijimo’ suor- Kiekgi, tnsdesunt — tnsde-i . : .° . x - x za y . gamzuotas. Naujai atvykusi simt penki metai atgal? O kar- . ...... .. . ' .* , , & . ¥. jauna daimmnke-muzike Pn-tais, rodos, daun daugiau; šian-i —.. . . .’ . ’ < , , ceviciute-Gugiene buvo pakvie-dien gi, rodos, Ivk tik vakar. , . . , . o

, y sta chorui vadovauti. Reikia pa-Mintys taip greitai ekia atgal, I kaJ minėtam ehoruj rū. 
ir sustoja Chicagos lietuviškam! jb tiktaį muzik dainos 
pasaulyje. Tais laikais lietuviai T . ....H v . . Jam priklausė įvairiu pažiūručia neturėjo laiko aštriai poli-1 n ,. ... . ., .J . .. H moterys. Gabios vedėjos taktotikuot bei girtis savo asmens. dėka choie buvtf gražus 
svarba ... ie urejo su j susįklausymas ir gražios darbo

7 pasekmės. Nežiūrint to, kad 
i . . choras susidėjo vien iš mėgė-

DR.LE0NAS SEIBUTISj je- JJer?s ,beJeik ?Jslems,rQPė'ijų, visai mažai pažįstančių mu-
i ziką, jis padarė tekią pažangą, 
kad net mūsų garsusis muzikas, 
velionis Stasys Šimkus, teigia
mai ir gana šiltai apie jį atsilie
pė ir ragino p. Gugiene tęsti tą 
girtiną darbą.

Ta moterų grupė nesitenkino čios, kartais suvaitojančios,- tai 
tiktai lengvų dainelių repertua- vėl džiuginančios muzikos . . .

i ru, ji išmoko ištrauką iš operos Jeigu tokį kūrinį būtų paruošę 
Faust, kurią ne tik gražiai atli- profesionalai bei tie, kurie vadi- 
kb muzikaliai, bet ir dekoraty- na save “specialistais režiso- 
viai. Ypač stebėtina buvo tas, riais”, tai, aišku, nieko nuosta

baus, juk to’ ir tikiesi iš specia
listu. Bet kada, galima sakyti, 
grupė eilinių žmonių, vien tik 
turinčių įnėil^ menui, pasiekia 
tokį tarpsnį, tai nebuvo naujie

DR. C. K. BOBELIS 
XtSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ * 

CHIRURGIJA 
Tolot 695-0533

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1936 S, Hanheim Rd., Westchester, IL.
V ALA?'DOS: 3—S darbo dienomis įr 

kas antra šeštadienį 8—3 vai. 
Tol.: 567-2727 arba 562 ^8

. EL. — BE 3-5893
DR. A. B. GLEVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 W.st 103rd Stret) 
Valandns papsi sueita rimą

traukė į dainos ir vaidinimo 
sritį.

Pirmiausia pradėjome dar
buotis prie Chicagos lietuvių

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2613 W. 71 St. T»L 737-5P9 

Tikrina aki a Pritaiko a kinin* ir 
“contact lenses’”

VaL ajgal susitarimą, uždaryta trečl^rbti tarnybose, ir lietuviško- 
-Ije (ne per plačiausioje) dirve'-

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

Ofiso telef.: 776-2880 
Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spe-: MOTERĄ Ilge* 
Ofisas 2652 WEST 5yfh SERGĖT 

Tai, PR 8-1223
OFISO VAL.': pirm., antiad., trecia c 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. š^štadic- 

z "i&is 2-4 vaL popiet ir kito lailn 
pagal susitarimą.

Aparatai - Protezai. M4d. bai 
deŽaį Speciali pagalb> ^j|oms 
/Arch SuoporU; irt.lt

TWO Wtsf 63rd St., Chicago. FL 6069 
J>Rospyt 8-5084

PERKRAUSTYMAI

k

MOVING
L.Idimii — ®iln* aparauda 

ŽEMA KAINA 
R. IER4NA5 
Tai. WA 5-8063

•jo išlaikyti lietuvišką žodį, lie- 
1 tuviui brangius įpročius. Anos1,.

. senesnės kartos Chicagos lietu
viai meno mėgėjai dėjo daug 

i pastangų ir triūso lietuviškam 
teatrui ir lietuviškai dainai. 
Ypač čia svarbią, rolę vaidino 
moterys. Apie tai aš ir noriu 
pakalbėti, pasidalinti bent ke
liais gražiais prisiminimais iš 
tų laikų.

Vaizduojasi man pirmieji 
metai mano naujame pasaulyje, 

Į Chicago, Ill. Atvykus iš Lietu- 
’ vos mažo* miestelio, šis milžiniš
kas miestas atrodė begaliniai 
šaltas ir hėdraugiffgas jaunai 
mergaitei, nemokančiai šios ša
lies kalbos, nepažįstančiai jos 
papročių. Ryškiai prisimena pir
mieji susitikimai su čia gimu
sią viena liėfuyaite, kuri iki šių 
dienų tebėra pirmose eilėse A- 
męrikos lietuvių moterų kultū
riniame pasauly. Tai Nora Gu
gienė, kuri'os veikla meno, kul
tūros ir labdarės srityse kiek
vienam lietuviui yra gerai žino
ma. Neliesiu čia mano asmeni
nių rysiu su šia man brangia 
asmenybe, o tik visuomeninės 

’veiklos ptišihiihinius
iekvienas ryškesnis prisimini 

mas apie teatro scehd yra susi-

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303H

Laidotuvių Direktoriai

Vytauto bažnyčia Kaune

vaitės gan artimai, man pažįsta-

1
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ŠVENTO RĄSTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Turėdami didį Kunigą Dievo namams, artinkime* tikra Širdimi, 
pilnu tikėjimu4*. — Ebr. 10:21, 22.
Kuomet Dievo vaikeliai nori artintis pas jį ir būti jam patinkamais, jie 

turi turėti nesuteptą sąžinę, kad galėtų sakyti: aš darau visa norėdamas pa
mėgti Viešpačiui, o taip pat stengiuos pamėgti geram ir teisingam žmogui. 
Neužmirškime, kad tas, kuris pradėjo mumyse gerąjį prirengimo darbą, nie
kados nesikeičia; jei mes pilnai tikime į Jėzaus padarytąjį permaldavimą už 
mūsų nuodėmes, atnaujindami savo pasišventimą ir laikydami savo auką ant 
altoriaus, nedarydami kas mums patiems patinka, bet kas patinka Dievui, tai 

žinokime, kad pabaigę savo žemišką kelionę, mes įeisime i amžinąjį mūsų 
Viešpaties karalystę ir išgirsime jo pagyrimo žodžius: “Gerai darei, gerasis 
ir ištikimasis tarne”

MOVING
Apdraustas parkraintytnas 

ii Įvairiu atstomį.
ANTANAS VILIMAS 

tai. Ž7Ė188Ž irti 376-5996 f

SOPHIE BARČUS
RAbUt IEIMČS VALANDOS

Vitoj programai U WOPA, 
149$ KL A. M.

LretiMv kilBa: kasdien nuo pir- 
madieiito iki pehktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
'ai. <ryto.

i

YWi|i AhfBra Diolrei
- 'Talėh HĖmioek 444ft 
ftjį So. MAP»LĖWOOn Avį.

Chicago, ill

Didžiausias kailių 
pasirinkimttf 

vieaixxfce'4 
h lūlhteka

NORMANĄ
urSteina

fc,T«L 2&S382* 
(įataiyoa) ir 
G77-84&

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

- --

> ..
~ . »’’ "i. <-r, ", A- "

Mažeika S'Evans

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

kodėl nesukurti tikros girios? draitienė nuo pat kūdikystės 
Čia choristės įpareigojo savo dirba lietuvių muzikos ir dra- 
šeimų narius, vyrus ar brolius, mos pasaulyje. Lygiai ir Jinks- 
kad jie parvežtų pilną sunkve- mutė Anuks Skever-Stephens 
žirnį eglučių. Tuo būdu buvo su- užaugo prie Pirmyn chcYo ir ta- 
kurtas tikras girios vaizdas, gi;po soliste bei dramos aktore. O. 
lengvo tinklelio užlaida darė rodos, taip neseniai ji buvo tik 
miglos efektą. Čia tos “dvasios” kūdikis! Kaip greit taikas bė- 
ir klajojo - švaistėsi; poezija ga! . . . Visos tos mielos lietu- 
klamacija, pusiau daina, vis;
laiką lydima švelnios klajojau- mos, — buvom gi bendradar

bės lietuvių teatro Chicagoje. 
Dabargi daugelis jau yra toli 
nuo Chicagos, pvz. Helen Bar- 
tush-S\vaggart jau kiek metų 
kaip save' skamb’u balsu ir 
lėta asmenybe linksmina 
Angeles lietuvius Taipgi ir 
rance Korsakaitė-Korsak. 
tai chicagicstės!

Jaučiuosi laiminga turėjusi 
progos pažinti ir dažnai darbuo
tis, o su keletu tų meno pažibų 
net artimai susidraugauti. Nors 
yyvenu toli, vis dėlto jaučiu ar
timą ryšį iš anų laikų.

Galiu atvirai sąkyti, kad gal 
artimiau už. viską prisimena 
maii Naujienų Moterų Skyriaus 
laikotarpis. Tas laikotarpis su
teikė mums’ moterims, progos 
ir malonumo susiprasti, arti
mais ryšiais susirišti net asme
niškai viena kitos nepažįstant.

GAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DUBIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

sau- 
Lps 
FIo- 
Vis

kad paprastoje “Meldažio” sa
lėje, nublankusioje scenoje, bu
vo sukurtas tikrai artistiškas 
vaizdas. Kreditas už tai, žino
ma, priklauso vedėjos kūrybi
niam gabumui ir chorisčių pa- na, kada pats poezijos autorius 
šišventimui. Kl. .Jurgelionis nesurado žodžių

Kitas neužmirštamas tos mo- išreikšti savo dėkingumą už tą 
terų grupės darbo nuopelnas,— nepaprastai grą^ų supratimą jo

kūrinio. Taip* tąi buvo primieji 
žingsniai Chicagos lieturių mo-

- kultūros dirvą.
Kaip gaila, kad po kiek laiko 

tos gražios minėto choro vei
klos pradėjo veržtis politikos 
skirtūmų agitacija^ ir sklandus 
darbas prasidėjo darytis sunke
snis. Vedėja Nora Gugienė ne-jAtmenu, kai pirmą kartą susiti- 
siitiko maišytis į tokius nesoti- kau su p. Stella fiafkiene; tai abi-

nai originalus inscenizavimas 
kleofo Jurgelionio “Girių Dva
sios*. čia choro' vedėja turėjo terų į mėho — 
paruošti specialią muziką. Jai 
čia atėjo į pagalbą velionis Pa
iras Sarpalius. Jie pašventė daug 
valandų tani kūriniui. Po 
to ėjo klausimas kostiumų ir 
scenos dekoracijų. ‘‘Dvasių’’ ko
stiumų klausimas buvo išsprę
stas greitai: choristės sutiko pa- kimus, atsisakė E vedėjos parei- dvi jautėmės lyg seniai pažįsta- 
čios pasisiūti kostiumus. Deko- gų if choristės išsiskirstė. Dali

jęs su Nora Gugiene^ kuri nuo racijc's? Jeigu turi būt giria, tai gelis įstojo į “Birutės’’ mišrų 
člicYą ir darbavosi ten. O p. N’o 
rA &ugienė tapo, muzikos ir dra- 
hibs mėgėjų pataf ėja-globoto- 
j& Ji niekad hėalsisakė padėti visos vienodai jautėrii tą skaudų 
tiėfhs, kurie kreipėsi į ją. Sūra- smūgį ir dar arčiau, glaudžiau -

Strawberry Pi’e Snėlls Pleasure

i Z

h 
fc:

Tn Frimbe they are les fraises, in Italy le Fragole, in Germany 
die erdbeėren. We call them strawberries and, at the peak of 
perfection, they are truly special eating. Nothing surpasses 
Fresh Strawberry Pic! In this version, Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping provides a smooth base to hold 
the jellied ripe berries. Either graham cracker crumb crest or 
pastry crest may be used — the ‘“store-bought" kind or your own 
favorite recipe. In either case, the finished pie is icnimptiods-

Eresh Strawberry Pic
Few drops red food 

coloring (optional)
1 baked 94nch graham 

cracker crumb crust 
or pie fchell, cooled

1-1/2 cups halved fresh 
strawberries

1-2/3
2

package (3 oz.) straw
berry or strawberry
banana flavor gelatin 

cups boiling water 
tablespoons sugar 

■ntainer (4-1/2 ož.) 
xoven whipped
topping, thawed , . ,

Dissolve gelatm in boiling water; measure 1/2 cup and chill 
until tfightly thickened. Fold thickened gelatin and sugar into 
the Whipped topping; add food coloring. Chill again, if necesj 
xary, until mixture will tnobnd. Line bottom and sides ot 
crumb crust wfth thė whipped topping mixture, mounding 
high afouhd Wge. Chill. Meanwhile, chill remaining gfl>tin 
until thickened; stir in strawberries. Spoon into the whipped 
topping-lined crust without covering the rim around the edge. 
Qull until firm, at least 3 hours. . .. ........ =----- —-----

do ji laiko parašyti į spaudą pa
gyrimo žodį jauniems meninin- 
katns. Ji nuo anų laikų iki šian
dien žygiuoja tuo seniai užbrėž
tu keliu.

i Prisimena man ir vėlesni sce- 
nbs darbai, t. y. visa eilė vaidi
nimų, kur mūsų Nora užimda
vo vėl pirmą vielą kartu su ve
lione Mare Dunduliene, Petro
nėle Milleriene ir Juze Gulbinie
ne. Kai kuric's jų ir šiandien ne
atsilieka nuo naujakurių profe
sionalų artistų. Daug sunkių ir 
gražių dramos kūrinių buvo su
vaidinta, daug darbo įdėta ir 
daug daug malonumo turėta. 
Malonūs tai prisiminimais

į Artimi ryšiai buvo ir su “Bi
rutės’’ choru. Kiek gražių mu
zikalių kūrimų pateikta buvo 
lietuvių scenoje, dalyvaujant 
Marijonai Rakauskaitei, kuri 
vėliau buvo pakviesta j Lietu 
vos valstybinę operą; Norai Gu- 
gienei, kuri ir šiandien darbuo
jasi lietuvių naudai, Salomėjai 
ČerieneiMulks, kuri yra para
šiusi net keletą kompozicijų; 
Onai Rudauskaitei-Biežicnci, ku 
ri nuo pat savo jaunatvės links 
mina lietuvius švelniu soprano 
Balis u. O ką gi galima pasakyti 
apie Alice Sleponavičicnę-Ste- ! 
phens, kurios mergaičių ansam . ’ 
blis išgarsėjęs ne lik S. V., 1>et iri, 
Kanadoje! Ogi simpatingoji dai.’l 
ninkė režisorė Genovaitė Gic J

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE.
Telefonas 523-0440

MODERNIšKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

mos, o tiktai tod.cl, kad abiem 
buvo brangus Naujienų Moterų 
Skyrius. Ir kada taip tragingai 
netekom to skyriaus pirmosios 
vedėjos Marijos J urgelion i enės,

susirišom.

Kiek daug dar galima būtų 
kalbėt apie prisiminimus, ir ri
si jie riša si su “Naujienomis”, 
nes visa Chicagos lieturių dirva 
sukasi aplink 
rios yra lyg 
VĖ.

Baigdama
keletą prisiminimų bruožų, no
riu pasigiri, kad lietuvės mote
rys tikrai svarbią ir didelę 
lę vaidino ir dabar vaidina 
tuvių meno pasaulyje.

N’A( JIENAS, ku
ltuvių TVIRTO-

pasakot savo vos

ro-f 
lie-

r Sercvės egiptiečių metai 
turėjo 3G0 aienų. 5 dienas jie 
pridėdavo prie metų, bet jų ne
skaičiuodavo.

SUSIRIK n Liviu 
PRANEŠIMAI

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubo priešmetinis susirinkimas įvyks 
antradienį, Gruodžio 5 d. 1 vai. popiet 
Šauliu namuose^ 2417 W. 43 St. Na
riai prašomi atsilankyti, nes bus ren
kama nauja valdyba 1979 metams ir 
yra daug svarbiu reikalu aptarti. Pė 
susirinkimo bus vaišės.

A. Kalys, rišt.

i

TĖVAS -IR SŪNUS.. ' 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
11 / 2533 W. 71st Street

1410 So. 50th Ave., Cicero 
r Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Cklea^oc
Lietivių 
LcJdotuviu 
Oirtx tortą
Ant or ta ci jo*

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSI.

) AMBllLAkCl
PATARNAVI
MAS DIENA

S I Si MAkfL

ANTANAS AL PHILLIPS
TOM AS IP- LAURYNAS LABANAUSKAS

397 So. LlTUANTCA A.VENUE. Pkon«: YArti 7-44»l

1446 So. ūOtn Avė* Cicero, £1L Phone: OLympic Z-100S

PETRAS BIELIŪNAS
J348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayHU 3-3573

GEORGE F* RUDMINAS
J81? So. LITUANICA AVE. TtL: YArir 7-1188-1131

STEPONAS C. LACK IB SŪNŪS
(LACE A WTO

2424 WEST 6Sth STREET AEpwOUc 7-llli
2814 WEST 28nl FLACK VTitinW 7-H7J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pilot Hill*, 1H. »74-4414

Lietuviy Brighton Parko Motor? 
klubo priešmetinis nariu susirinki
mas ivyks ketvirtadienį, gmoizid 
7 d . 2 valandą popteL Anelės Italėje^ 
4300 So. Talmąn Avfc. Narės prašo- ( 
mos atsilankyti, nes yra daug svar-į 
biu reikalu aptarti. Bus reftkami j 
Valdyba 1979 metams. Po susirinki- 5- 
nio —vaišės. Eugenija Strungys, rašKjf *- MAUJiiHO^ ohcago t. ill Tuesday, December 5, 1978

M54 Se. HALSTKD STREET Phene: YAnh



Koks klausimas, teks ir atsakymas nloliką mokiniu, o išlaidos kaip 
visur kyla.

rerai mokėjo svetimas kalbas ir 
buvo nenumaldomas diktatorius. 
J’s nemokėjo sugyventi su ki
taip galvojančiais žmonėmis.

P. K. Radvila “Laisvojoj Lie
tuvoj” veda svarstymų ir nuo
monių skyrių. To skyriaus skai 
tytojai tikisi kad ten ras kokius
pasiūlymus ar aptarimus iš mū { Kariu pasodintas į ministerio 
su politinio ar kultūrinio ar ben j pirmininko kėdę, tuoj uždarė 
drai iš lietuvių gyvenimo. Bet kitas partijas. įvedė cenzūrą, 
kada jis, nerasdamas naujų įdė- Jo sprendimai buvo tokie blogi, 
ju ar klausimų, pradėjo apraši-’kad net jo partijos prezidentas, 
nėti, ka’p jis preferansą lošia, 
tai tenka nusivilti. Argi jau 
toks svarbus įvykis lietuvių gy 
venime. kad p. Radvila buvo pak 
viestas lošti proferansą. Papras 
tai prie proferanso, neapseina- 
ma ir be stiklelio.

Ir jeigu Radvila pastatė ne 
vietoj, o gal ir kvailai klausimą 
apie p. Voldemaro atentatą, tai 
ir gavo tokį pat atsakymą. Jei 
gu “Laisvosios Lietuvos” redak 
cija pradės užpildyti savo pus 
lapius apie proferanso metu ar 
įgėriusių žmonių įvykusius po
kalbius, tai ne koks to laikraš 
čio lygįs pasidarys.

Kam šaukti vilką iš miško? 
Šito klausimo išehrijoj neišsiprę 
sime, o, eidami toliau į mišką, 
rasime daugiau malkų. Išeivijoj 
yra jo gerbėjų ratelis. Ir labai 
gražu. Išleido knygą “Voldema 
ro Rastai”. Lengvai skaitoma. 
Atrodo, kad išeivijoj įvairių pa 
žiūrų ar įsitikinimų grupės ga 
Ii kartu dirbti lietuvišką darbą. 
Bet kada -žmonės pradeda spau
doje kelti balsą apie pokalbius 
laike kortų lošimo arba stiklelį 
gerdami, tai gaunasi tik erzelio 
kėlimas.

Kitų pažiūrų žmonėms ponas 
Voldemaras visai kitaip atrodo, 
negu-jo gerbėjams. Atrodo'kad 
gal ir be reikalo jį kelia į auks 
tybes, kaip politiką. Tiesa, jis

♦urėjo jį atstatyti iš tų pareigų. ‘ 
Jam at’-ode. kad jo sprendimai, 
turėjo būti visu priimti be kri
tikos ir priekaištų.

Galiausiai, jis parodė savo 
oolitinę menkystę, kada rusai 
okupavo Lietuvą. Koks iš jo vals 
tybės vyras, jei jis nežinojo, 
kas yra komunizmas ir kokia jų 
tvarka. Jis, kaip kaimo berne
lis, tuoj grįžo iš užsienio, tikė 
damasis, kad rusai jį paskirs vėl 
gubernatoriumi. Rusams tokių 
despotų nereikia, jie turi savų 
pakankamai. Ir tą siauraprotį 
žmogelį, š Virbalio, tiesiai į Si- 
birą nugabeno. Argi tokių poli1 — Dėkui dr. V. Pliopliui iš Straipsnis gausiai iliustruotas 

ir 
diagramomis. Pranas Zunde ra
šo apie modernią informaciją. 
Ypatingai įdomus skyrius “Tech
nikinė Apžvalga’’, kurį redaguo
ja V. Petraitis, žurnalas gražiai 
išleistas. Jį redaguoja V. Jauto- 
kas, leidžia ALIA S-gos Chica- 
gos skyrius. Administratorius 
A. Brazdžiūnas, 7980 W. 127 St,

pavardės prašė neskelbti. Dėkui 3 nr. jau paSiekė skaitytojus, 
visiems.

— Ponia Olga Tilindis iš El
gin, Ill., be raginimo pratęsė 
prenumerata, sveikino artėjau-i llxx*dVjL v. v v. * . x. lankstos

Į Jame yra plati inžinierių ir ar
chitektų organizacijos veiklos 

J apžvalga, P. V. Avižonio moks- 
’ t linis straipsnis apie pažangą 

ėiu švenčių proga, parėmė šeriuose, VL
jienų leidimą $8 auka. Dėkui. !U‘S Fldlein® raso a-Dle

’jos pareikalavimą ir išteklius.

nintelė lietuvių kalba vedama 
mcxykla priešmokyklinio am
žiaus vaikams laisvajame pa
saulyje. čia, vaikui specialiai j 
pritaikytoje, šalia bendro vaiko 
vystymui ir auklejomui darbo,’ 

• yra ypač pabrėžiama lietuvių 
kalbos pasisavinimo ir turtini-1 
mo aspektas. Todėl kreipiamės 
j lietuvių visuomenę padėti sa
vo aukomis Vaikų Namelius iš-j 
laikyti. Piniginės aukos A. L.! 
Montessori Dr-jos Vaikų Name-j 
liams. 2743 W. 69th St., Chica
go, Ill. 60629, bus labai dėkingai 
priimtos.

Aukas galima nuo mokečių _ 
Incc’me Tax, nurašyti,

A. L. Montessori Draugija

ŠĖTONAS IR ŽMOGUS

Namai, lemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, — Perdavimui
REAL ESTATE fOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-7741

0 GERIAUSIAI ČIANAMAS — 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 svečiu salė, 2 butai po 6 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance* Income Tas 
2951 W, 63rd SL Tel. 436-7878

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie S6,000 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 liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, S50.000.

GRAŽŪS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

Ar neseniai pastebėjote 
spaudoje masinių žudynių įvy
kio Gijanoje? Ar tai buvo tik 
žmogaus proto padarinys, ar 
tai buvo padarinys žmogaus, 
kuris buvo velnio apsėstas? 
Paklausykite tiesos, išdėstytos 
šventajame Rašte apie šian
dieninį mūsų gyvenimą, šian-j 
dien, antradienį, 9:15 vai. va-} 
karo, radijo banga 1490 AM j 
per Lietuvos Aidus”. Gruodžio} 
mėnuo yra laiškų rašymo niė- ] 
nuo Gerajai Naujienai Lietu-! 
viams. Jei dar nerašėte pasių
sti ^Apaštalo Jono Evangelijos 
arba “Kaip atgimti iš naujo?” 
knygelės. .Pasiųsime dovanai 
Lithuanian Ministries, Post 
Office Box 321, Oaklawn, Ilr 
nois 60454. (Pr.)

tinių išsilavininmų vyras galėtų Ro'ckfordo už $10 auką, atsiųstą.brėžiniais bei žemėlapiais 
(pratęsiant prenumeratą.

— Jolanda Kausienė, restora
no Metropolis ir svetainės savi- 

jninkė, 6538 So. Western Ave., 
kiekviena proga paremia lietu
višką spaudą. Dėkui jai už $12 
auką, įteiktą pratęsiant prenu
meratą.

— Alfonsas Augulis iš mūsų [Palos Park, IL 60464. 
kaimynystės lankėsi Naujienose 
pratęsti prenumeratą. Dėkui už 
vizitą ir už $7 auką.

Jonas Ado-! — Ona Lazauskienė iš Calu
met City, IIL, išvyko į Munster, 
Indianos valstijoje. ,

-— Kun. dr. Juozas Pmnskis, 
Amerikos Lietuvių Tarybos in
formacijos vedėjas, paskyrė 4 
premijas po' $250 lietuviškoms 
radijo valandėlėms už ; geriau
sius reportažus. Vertintojų ko
misijoj! pąkviesjį; , V. rKasniū- 
nąs, J. Skoruhskas, -K. Šidlaus
kas, drr;L. ŠAmutį^yįcj|A.iTamo- 
sartis. pz ■

tvarkyti kraštą?
Gal ir nestebėtina, kad kaiku 

rie jo pasekėjai Lietuvos reika 
lūs sprendžia lošdami kortas.

Petras Karpius

— Juozas Balni on is iš Mar
quette Parko, pratęsdamas pre
numeratą, savo gerus linkėjimus 
atlydėjo $7- auka.
maitis atsiuntė $2 už kalendo
rių.,Tos apylinkės tautietis užsi
sakė Naujienas vieneriems me
tams ir atsiuntė $2 auką, betNAUJŲ SKAITYTOJU VAJUS

..i .Naujienų vadovybė ir Platinimo’vajaus komisiia kreipiasi T visus skaT 
tytojus tir į visus-lietuvius, <ir 'prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
Rr juo susipažįstant ir ^tzžštprėūumernojant,; tikslu 'sudaryti nenutrūk- 
stamą'gyandisę ne tik lietuviškos Spaudom Hėštėjimūf, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos^ ir jqs žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų 
kalų renesanso.

— Muzikas Arūnas Kamins
kas akompanuoja poeto Ber
nardo Brazdžionio lyrikos ir dr. 
Juozo Briedžio kc'mpozicijų kon
certe, kuris įvyks gruodžio
10 d., sekmadienį, 3 vai. popiet 
Jaunimo CentrŽ? Bilietai gauna
mi “Marginiuose”.

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

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti tęisinink'o Prano S u L 
paruošta, — teisėjo Al phons

925-8392.’ Prof&sionaT 'Member peržiūrėta, <‘Sūduvos’
American Federation of Astro- išleista knyga su legališkomif 

* . I ’ - -* - • - / - v -f r>T"m r\Tr» i a

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

JL U S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

MATURE PERSON OR COUPLE
Child care for infant plus lite.house- 

1 work in exchange for 2 bdrm. Town- 
I house. Ideal for retirees! Vicinity

Woodale area. References required. 
į Call 595-2526

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto laldkrą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose frett, 9«- 
rantuotal ir sąžiningai

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Ava. 

Te!. 927-3559

86 M. ALIAUS VAIRUOTOJA!
TlfcM |9t pusmečiui automobili* 

-Utility ipdreoOfnr-* pe«sinLvtaar{
Krdptii' J

M. ASHLAND AVI. * 
. 5X3^773 -

1 Sh ' r—\\ i ■ LŽ.

terftytPfr^platinti kurie’ prisidėjo ‘prie
tfaimo; labainaujiems skaitytojams..

< Mykolas- Karaitis, sav. Grand Shores . motelio' ir Rezidencinio vie^buSc, 
1735ą-GulfbBlvd^ St 'Petersburg, FL 33708, tel; 818—391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiam^ motelyje j)rie pat .pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, ’5V, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

įr š • •• i -4 3 ' -
Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties **Aplink mus ir mūsų namus’’ 

autorė M. -Miškinytė paskyrė S50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau* 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų pikniką >*•

Visas Ir visus kviečiame I dičžBds taftai, 
L J T >

- Prenumeratos pratęsimo, užsakymų,, bei galimų įkaitytoje reikxlrxs 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

,r— Hamiltone ruošiamas ivai- 
rių sęęnps meno! talentų pasiro
dymas , varžybos, kurios iyyks 
1979 . nu pavasaryje. • Rengėjų 
komitetą sudaro: M. .Ghainaus- 
kas — pirm., R. Bagdonaitė ir 
A./Juozapavičius — vicepirm., 
K. Baronas — sekr.-, J. Pleinys 
— ižd. Varžybas globoja Kana
dos LB Kultūros.komisija^

— Žurnalo "Technikos žodis'’

—.Kelionių i Vilnių 1979 iru 
jau paruoštas../JJarius Kiėla:^, 
- W2) 737-1717. (Pr.) " .

šv. Kalėdos yęa. džiaugsmo 
laikas: sveikinimu, dovanu ir 
geros valios. Prisiminkime, šiais . 
metais mūsų mažuosius lietuj 
viukus. Kriaučiąliūnų vardo} 
Montessori Vaikų Namelių fi- 
nancai yra blogame stovyje, nes 
šiais metais teturime tik aštuo-

formomis.
. Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted S L, Chica 
gc, IL 60608.

REAL ESTATE AGENTS

For dynamic expanding north side 
office. Must be 21 years or older. 
Full or part time. We prepare trai
nees for salesman exam. Weekly 
minars given at' 5333 N. Lincoln 
every Saturday at 3:30 p.m.

BEN-J REALTY
239-8400 or 769-4920

se- 
av.

LAIKRODŽIAI Ir MKAMOfiNYMU
Pardavimai Ir Taiim 

2446W1ST iftfc fTMFt
- -/v

ATSIMINIMU
HELP WANTED — FEMALE 

Darbininkių Reikia

Siuntiniai i Lietuvą - 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 AreMr Av. 
Chicago, III. 60632. T»L YA 7-5980

MAOJIIMOf
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, 1L 60608

•' S anksto be raginimo pratęsiu savo 
mažindamas susirafinėjlmo lžlalda8.Pri^

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

Unpydmif laiką ir

Ačrem

DOVANOS JŪSŲ MIELIESIEMS

BALTUOS GINTARAS,- Itališki 18 ar 14 karatų auksiniai išdirbiniai, 
puošmenos. Ispaniškos prekės, Medžio drožiniai iš Drezdeno, Mu- 
koralai, kultūriniai perlai ir kitos brangenybės bei aukštos kokybės 
zikos dėžutės iš Šveicarijos, Kristalas iš viso pasaulio, kalėdiniai 
ornamentai.

ROMAS IR DALĖ DAUKŠA Jus kviečia atsilankyti i

AVALON GALLERIES — 4243 So. Archer. Tel. 247-6969

Iki Kalėdų atdara nuo 9:30 vai. ryto iki 8:30 vai. vak. 
sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4 vai. popiet.

Graži, lengvai skaitoma 
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. v

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

i PURCHASING CLERK/TYPIST

Some experience in purchasing along 
with good typing skills necessary. 
Good salary & benefit program. Call 
Leslie Day at 271-0700.

DENOYER-GEPPERT CO. 
5235 N. Ravenswood, 

Chicago, IL 60640 
S5/HOUR AT HOME

NO EXPERIENCE OK 
CASH PAID WEEKLY 

FOSTER MISSIONS 
754 GULF TOWER 

JAX, FLORIDA 322X17

M. i I M K U S 
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN LIFE

• Ulsakaur Naujienas kaip dovaną savo — 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

Pavardė ir vardas - - — -

kuria
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

MAEDA N0REEKIEN1
tMS Wert tXk St, CWexro, m W62t • Tel Wa S-Z7S7

DWUi FMdrinkfantf rOilec tniriv 
MAISTAI 18 EUROPOS SAMUELIU.

♦ Amazonės upė yra 
4,000 mylių ilgumo. Į ją 
1,100 upių ir upelių, o joje yra 
apie du trečdaliai viso pasaulio 
gėlo vandens. Jos žiotys yra 
200 mylių pločio, o laivininkys
tei tonka 2,300 mylių. Joje yra 
daug salų, viena jų Šveicarijos 
dydžio.

virs 
Įteka

COUNTER GIRL

Mature woman needed for fast food 
snack shop. Good Pay, Good Tips - 
(around 3250 per week for 40 hrs.) 
Elmhurst area. Call Vicki for inter
view.

834^2426

MATURE WOMAN NEEDED

By professional couple w/infant for 
child care. Live in. Vic. Woodnle 
area. Excellent wager for right per
son. References required.

Call 595-2526

run r aimFrwk Z*polli
WV& W.TSfh St (gįk 

QA 4-M54 I INSVAANC1IN1VAANCI

State Farm Urte Insurance Company

------------------------------------------ -

CROSS TOWN PLUMBING 
i SEWERAGE

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

estimate. 24 hr. service.
735-6361

Bponforlaus pavardė, vardas ir vietovė

ENERGY 
WISE a

Pavardė Ir vardai

Adremf -------------------------------------- ----------- ... - _______ ...

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

Cosmos Parcels Express uorp-
KAIQUITTI OI ft PARC1LS (liKVKB

IMI W. *9ta Ckfcaw, IIL — T#L WA 5-2777
Aa. CMc*w, IIL — T»l ZSM328

i
Phone & record keeping for beef 
packer. Must be able to run 10 key 
adding machine by touch. Good work
ing conditions. Excellent salary, PAID 
holidays & vacations plus other fringe 
benefits.

Can GUY
487-5600

INVENTORY CLERK

Pavardė Ir vardai

Adrew

PHYSICAL FITNESS I
Attractive Female. Needed For Pro j 
tein and Juice Bar and Physical Fit-į 
ness. Club Located at 111 E. Wacker.} 

CONTACT:
Camille or Peg at 861-1220

“ j
ADVOKATAS 

CHARLES P. KAL & AssoehUs • 
2649 West 63rd Street,

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita

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

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metų, patarnaudama klientams, j 

—r

Pavardė Ir vardai

Adresai

Pavardė ir vardai

( frau

a “LIETUVOS AIDAI”
—, KAZ£ BRAZDZIONYTE, 

PROGRAMOS VEDtJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vai vak.

— Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.
Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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

Don’t be a Bom Loeed

Išnuomojamas kambarys vieno as
mens bute su virtuvės ir kitomis pri
vilegijomis. - Tat 925-8761.

•NAUJIENOS1 KIEKVIENO 
DRAUGAS IR BIČIULIS

Doctors tind a special laxative 
ingredient to be highly elective in 
relieving even severe constipation 
overnight Don't let irregularity or 
constipation become a problem. 
Th«s medical ingredient is now 
available m the exclusive EX-LAX 
formula Use only as directed. 
Chocoiatea Tablets 
or Unflavored Pills EX-LAX

r - NAUflINOS, CHICAGO <, IU, Tu««i*yt Dtcembn; S, 197S




