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denio fronte, Hanojus ' naujai 
apkaltino Kiniją,“ kurios kariuo
menė šaudydama' per sieną į 
Vietnamo pusę mortapų sviedi-

sužeidusi 7 asmenis. Tuo tar?niano, kad tuo tarpu dar nerei-Į — Fordas mano, kad ateinan- 
pu policija dar nenustatė, kasĮk ėjo pasirašyti susitarimo su čiais metais parduos žymiai ma- 
t% bombą išsprogdino. [komunistine Kinija.

— Kariuomenė ir Irano ša
chas laimėjo mūšį su mulomis ir 
atsilikusiais šeichais. Dauguma 
agitatorių jau sėdi kalėjime ir 
laukia teismo.

kiekvienas automobilio savinin
kas turės mokėti po tris, o gal ir

. net keturis centus daugiau už-
. galioną gazolino.. Kiti tvirtina,
kad kainos bus pakeltos šešiais' niais padarė daug medžiaginių
•ar net septyniais centais už vieną] nuostolių.

• galioną. Saudi Arabijos žibalo reįj
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DEGALU VALSTYBIŲ ATSTOVAI 
PAKĖLĖ KALNAS 14,5%

Dolerio vertės sumažėjimas verčia juos 
kelti dolerio ir aliepaus kainas

• ABU DABI, Emirato Sąjunga. — Suvažiavę degalus ir alie
jų gaminančių valstybių atstovai pakėlė degalų ir aliejaus kai
nas ateinantiems metams,net 14.5%. Apskaičiuojama, kad šitas 
nutarimas'pakels pramonės gaminių kainas ir infliacija žymiai 
apsunkins visų laisvų valstybių ekonominį gyvenimą.

Arabai kaltę verčia Amerikos 
dolerio vertės sumažėjimui. Jie 
tvirtina, kad šiandien už dolerį 
jie gali žymiai mažiau nupirkti, 
negu jie nupirkdavo- prieš kelis 
metus. Be to, jie nemato, kad 
Amerikos vyriausybė stengtųsi 
atgauti ar sustabdyti mažėjančią 
dolerio vertę tarptautinėje rinko
je. - j-

Pakels kainas nuo 
sausio pradžios

Nutarimas sako, kad degalų kai 
nos bus pakeltos nuo ateinančių

AZIJOS KOMUNISTŲ 
SAVITARPIS KARAS

BANGKOK, Tailandas. — Pa 
sienių tarpusavio kare labiau iš
sivysiančiame tarp komunisti
nių kaimynų Kambodijos maiš; 
tininkų revoliucionierių grupe 
ir jų sąjungininkai Vietname 
praėjusi sekmadienį gyrėsi už
mušę šimtus Kambodjos val
džios kareivių. Tų sukilėlių re
voliucionierių žinių gentūros 
pranešimais, Kinija tuo pačiu 
metu aprūpino Kambonijoj val- 

metų sausio pirmos dienos. Spe-i džią dešimtimis tūkstančių tonų 
daliai apskaičiavo, kad šitas pa-j naujų ginklų ir amunicijos, 
kėlimas atsilieps /kasdieninį gy-Į Kito komunistų kaimynų tar-

Šių dienų gamtos vaizdai Amerikos šiaurėje. Sniegas, šaltis, užšalę ežerai ir 
smarkus vėjas kalnų pašlaitėse. !

LiUkiumiw, iim z
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VEIKAS - TIKRAI VIENINGA
TAUTOS VADOVYBĖ

%

Davęs keturis spaudos gabalus savo įspūdžių iš VLIKo sei
mo Chicagoje, paskutiniame jų (XII. 17 “Naujienose’’) susirūpi
nau, kas daryti su uždarų durų seimo posėdžiu, kurio aš. dalyva
vęs jame Seimo atstovo teisėmis, negaliu atidengti viešumai, 
nors ten ir nebuvo ko labai jau paslaptingo.

.. . --------- .... Dabar tas klausimas ir rū
dim Jones pinigus norėjo pestis jau atkrito, nes jame vy- 

; kusių diskusijų, nesutarimų tarp 
Į atskirų VLIKo grupių ar jų su-atiduoti rusams

MARRHEWS Ridge, Gijanas. sidariusiųjų blokų Į viešumą 
— Dabar paaiškėjo, kad Jim Jo išnešti jau nebereikia. Ginčija- 
nes ir kiti jo patarėjai buvo nu- mas klausimas — kada ir kup tu 
tarę Gijanos bankuose laikomus. rės įvykti VLIKo Tarybos posė- 
septynis milijonus dolerių per- ais VLIKo valdybai, išrinkti:— 
vesti Sovietu Sąjungos ambasa jau išsisprendė pačių grupių su- 
doriui Gijanoje. Gijanos bankas įtarimu. ' 
gavo tokį įsakymą dieną pries i 
išsižudymą. Bankas būtų ture-Į 
jęs perleisti Jones pinigus sovie 
tų ambasadoriui, bet jis sustab
dė operacijas, kai patyrė, kad

kalų tvarkytojas'pareŠkė, kad jis 
buvo pasruošęs pakelti kainas vi- 

- siems metams tiš 5%, niekas iš 
to- neišėjo. Kitos arabų valstybės 
nutarė kelti kainas kas trys mė
nesiai.

Iš viso pakels kainas 
palaipsniui

Sausio mėnesio 1 dieną visas 
paruošimas aliejus ir“ degalai 
kainuos 5% brangiau, negu jis 
šiandien kainuoja Ateinančių 
metų balandžio 1 dieną degalai 
bus pabranginti dar 3,9%. Atei 
nančių metų liepos 1 dieną de
galai bus pabranginti dar 2.- 
294%, o spalio 1 dieną dar kartą 
pakels kainą 2,691 %.Iš viso kai
nos bus pakeltos 14.5%.

Tvirtinama, kad šitas degalų 
pabrangimas atslieps į alektros, 
šilumos, maisto ir namų staty
bos kainas. Nespėjo aliejaus ga
mintojai pakeiti kainas, dolerio 
vertė tuojau nukrito dviem je
nom. Nutarimas nelietė Japo
nijos ir Amerikos prekybos, bet 
brangesnis aliejus įtikino japo
nus, kad viskas pabrangs.

Hanojaus (Vietnamo) talki
ninkai Kambodijos revoliucionie 
riai tvirtina kad jų sudarytas 
Jungtinis NacionaL Gelbėjimo 
Frontas yra pasiryžęs nuversti 
Khmer Rouge valdžią Kambo
dijos sostinėje Phnom Penh.

AIRIŲ RIAUŠININKAI 
BOMBARDUOJA ANGLIJĄ
LONDONAS. — Praėjusio sek 

madienio rytą penkiuose Angli
jos miestuose sprogo bombos — 
Liverpulyje, Mančesteryje, Co
ventry, Bristolyje ir Southhamp 
tone. Sužeisti nesunkiai, 9 žmo 
nes, septyni vien Bristolyje 
bombai sprogus departamentinė 
je krautuvėje. Jokia teroristų 
grupė dėl šio teroristų veiskmo 
neatsiliepė, tik Ira (Irlandijos Re 
voliucinė Armija) neseniai pa
sigarsino, kad šiais metais Ka
lėdų sezonui jokių paliaubų ne
pripažins.

VL1KAS susirinks 
Chicagoje sausio 14 d.
NEW YORK, N. Y. — Praei

tą sekmadienį, sausio 17 dieną. 
New Yorke buvo susirinkusi 

j VLIKO taryba. Išklaususi atsa- 
! kmgų atstovų pranešimus, ta

ryba, 14 balsų prieš 1, nutarė 
i sausio 14 dieną susirinkti Ame

rikos Lietuvių Tarybos patalpo
se, aptars naujai susidariusią pa

• dėtį ir išrinks valdybą. Susirin-
* kusieji lietuviškų politinių parti 
j jų vadai pasikeitė nuomonėmis

apie politinius reikalus.

KALENDOMLIS

Gruodžio 19: Faustina, ' 
gorijus Rimantė, Gerdvflis.

Saulė teka 7:13, leidžias 4:22.
Oras debesuotas iOtetefe.

izraelitai būty; sutikę pa s įrašyt b taikos sutartį, 5 
jei būtu žinoję apie pakaitas) Kinijoje

JERUŲALĖ. .Izraelis. — Izraelis labai nusiminė, kai paty- 
apie prezidento Carterio nutarimą< pripažinti Pekino vyriau

sybę ir atšaukti Amerikos ambasadorių iš Taiwano. Izralitai la
bai nepatenkinti savo žvalgyba, kuri nieko nežinojusi apie pa
ruošiamus darbus komunistinės Knijos vyrausybei pripažinti. 
Jie atsimena, kad prezidentas Cartepis ir sekretorius Vance pri
minė jiems, kad taikos sutartis privalo būti pasirašyta gruodžio 
17 dieną, kaip buvo nutarta David vasarvietėje, bet Izraelis at
sisakė daryti nuolaidas prezidentui Sadatui

Sekretorius Vance aiškino, kad tovais. 
čia ne nuolaidos Egipto prezi
dentui, bet Washingtone abiejų 
pasirašytų valstybių sutarčiai 
pildyti. Gen. E>ajanas pareiškė, 

•kad Amerika neprivers Izrae
lio daryti nuolaidų Egiptui. Da
bar gailisi, kad buvo toks užsis
pyręs kad patapė Beginui atmes 
ti Egipto pasiūlymą.

Bijo, kad Amerika nenusi- 
suktu nuo Izraelio

Izraelio gyventojai reikalauja 
taikos su Egiptu, tuo tarpu vy
riausybės atstovai bijo, kad Ame 
rika nenusisuktų nuo Izraelio ir 
nestotų Eg;pto ir arabų pusėn. 
Izraelio politikai jau kalba, kad 
premjero Begino karjera baig
ta. Jo partija rinkimų metu bus 
sumušta, jeigu jis padarys dap 
ketlias nuolaidas praves laisvus 
rinkimus kairiajame Jordano 
krante ir Gazoje. Tos sritys nu
matytos atiduoti palestiniečiams. 
Jeigu JAV galėjo pasiaukoti,’kai 
ba izraelitai, tai galės paaukoti 
ir užsispyrusį Izraelį. Kaip pre
zidentas, taip ir sekretorius paš
ventė nepaprastai daug laiko 
Izraeliui ginti ir taikai Artimuo 
se Rytuose įvesti.

Vance norėty baigti 
ruošiamas sutartis

WASHINGTON. D. C. — Sek 
rotorius Vance turėjo skubėti į 
Washingtoną, kad galėtų infor
muoti prezidentą apie pasitari
mus su Pekino vyriausybės ate-

Sekretorius Vance vis 
dėlto norėtų baigti jau aptartas 
sutartis tarp Izraelio ir Egipto. 
Liko nesutapti du dalykai: kada 
pasikeisti ambasadoriais ir kada 
kairiojo Jordano kranto ir Ga
zos arabams duoti autonomją. 
Šie klausimai buvo numatyti 
Washingtone pasirašytoje sutar 
tyje, abi valstybės buvo pasiža
dėjusios susitarti, tuo tarpu gen. 
Dajanas nepanoro šių susitari
mų vykdyti. Sekretorius yra įsi 
tikinęs, kad Izraelio ir Egipto 
sutartis stabilizuotų Artimuo
sius Rytus.

Jeruzalėj sprogo 
arabų bomba

arabų teritorijos į Jeruzalę
įvažiavo keleivinis busas. Nes
pėjo jis įvažiuoti į stotį, užpaka 
linėje jo dalyje sprogo galinga 
bomba, kuri sužeidė 21 žmogų. 
Vieni buvo sužeisti sunkiau, o 
kiti lengviau. Daugiausia nuken 
tėjo izraelitai, bet nukentėjusių 
tarpe yra keli arabai. Libane cen 
trą turinti ir Arafato vadovau
jama organizacija Palestinai iš 
laisvinti paskelbė, kad ji imanti 
visą atsakomybę už šios bom
bos išsprogdnimą. Bombos ga
mintojai tvirtina, kad tai esąs 
vienintelis būdas Palestinos ara 
barns kovoti prieš Izraelio karo 
jėgas. Panašūs teroristų veksmai 
kelia didelį pasipiktinimą visa
me Izraelyje.

— AtfenmsRe gprogo bomba,

*1J AUSIU hlESTU

SJ < ('^lįagos»potipi - '.en
dėfita^ J taries Tt.{ irady ■ pa- 
reiškė, kad, ,i°: tik policijos de
partamentas- ’ išlaikys dabar 4 
tfcmpą. -toi aiuo ;1980 Čika
ga galės didžiuotis kaip saugiau 
sias didmiestis visoje Ameriko- 
je-

Miesto Tarybos finansų Ko- 
mtetui jis pasaokė, kad “mūsų 
p»rmae:b's tikslas yra toliau ma 
žinti Čikagoje krimilolo irkrimi 
nalistų baimę”. Policijos departa 
mentas turįs planą ir pragramą 
kaip padaryti saugias distrikto 
gatves, kur kpiminalo nuošim
tis yra didžiausias. Policijos pat
ruliai važinės poromis ir bus ap
rūpinti naujais radio aparatais, 
kurie palaikys jų tarpe nuolati
nį kontaktą ir patruliuojant vfe- 
nas iš dviejų galės kur reikės 
pėsčiomis vieną ar kitą bloką 
apeiti. “Bombininkams" ir pa
degikams gaudyti specialiai ap
mokytų pareigūnų grupė iš 51 
padidinta iki 70.

CHICAGO. — 
apkaltintas ginklo pagalba sek 
madienio vakare bandęs apiplėš 
ti Unijon Mart maisto krautuvę, 
633 N. State St., policijos valdi
ninkas Patrick, 30, tarnavęs 19 
policijos distrikte, kuris ne tar
nybos metu užėjęs krautuvę ir 
vedėjui prarodęs revolverį palie 
pė kad vedėjas įsakytų kasinin
kei kad perduotų jam visus pi
nigus, ką ši ir padarė bet tuo 
metu užėjęs rautu vės vedėjo Pe 
ter Murges draugas Frank Huci 
ir tuoj supratęs kas čia darosi 
turėtu gelžgaliu smogė per gink 
lą laikiusią ranką ir abudu drau 
gai kibo į plėšiką, kuris pasiro
dė tiek kietas, kad nepasidavė, 
kol jam neperskėlė galvą, Dwyer 
policijos nugabentas į Hepotin 
ligoninę.

j Pasibaigus VLIKo seimui 
(XII. 10), po kaikurių perturba- 
cijų VLIKo grupės sutarė, kad 

’ Tarybos posėdis įvyks 1978. XII. 
vadovybės šsižudė. Dabar klau-į 17- New Yorke- tiktai iame ne- 
simą sprendžia Gipanos teismas.) bus daromas VLIKo Valdybos 
Sovietu ambasadorius reikalau-j rinkimas, kaip Tarybos buv0 

- " , ____ lanksčiau, numatyta: tas klausi
mas bus išimtas iš dabotvarkės, 
ir Tapybos posėdis....Valdyba i 
rinkti bus T979. L 14; Chicagoje. 
‘ Kaikas *dar abej roįo»< ar tas 
grupių susitarimas ’bus? jų vyk
domas/ dar* vienos“ grupės kitų 
“neapgaus”; bet cXIL 15/d. nu
matytas VLIKo Tarybos posė- 

$ dis tikrai įvyko? j ame: dalyvavo 
-visų grupių atstovai; .jų 14-ka 
: balsų prieš vieną patvirtintas 
į Chicagos padarytas vienbalsis 
i visų grupių nutarimas sekantį 

Pen“, VLIKo Tarybos posėdį šaukti 
1979. X. 14 Chicagoje, kur bus 
išrinkta ir VLIKo Valdyba. Ta-

> numatyta

ja pinigų, bet jis nepasako, ko-’ 
dėl tie pinigaisam< turėtų pri
klausyt L Iš kitos pusės minėtų 

-pinigų , reikalauja sektos nariai/ 
kurie savo pinigus patikėjo .Ji m, 
JonesuŲ. Kiekvienas savo san7 
taupas atidavęs sektos narys da-.# 
bar reikalauja atiduoti jam. pri
klausančia dali, v

WASHINGTONAS.
tagonas turi naują galvosūkį ku‘ 
rią priemonę pasirinkti efektin- 
gam aotkirčiui Sovietų tariamam, Statuto ’ niurna t v-ta
“pagerinimui” raketos, kuri per. tvarka bus išrintas ir VLlKo 
ateinanti dešimtmetį padarytų. pirminįnkas.
JAV uožemių silosus apsaugos;
sviediniu lizdus) nebesaugiais.i Kodėl šis klausimas (dėl VLL 
Krašto apsaugos šaltniu žinioj Ko Tarybos sušaukimo vietos ir 
mis Washingtone. Pentagonas“laiko 1x1 vo P^ares toks svar- 
sėmėsi toliau svarstyti specia-’ bus- esminis, kodėl juo tiek daug 
lauš MX lėktuvo tipą, kuris gali ‘ S
operuoti iš 20,000 pėdų ar dar’ _ _ . . r .’ .
aukščiau ir arba galutinai pri-į _ —- .
imti naujo sviedinio su 10 užtai 
sų (galvų) planą.

• beta, aiškintasi, ginčytasi, bet 
. viskas išlyginta ir tą visa už
mirškime. Užtenka to, kad, pa_ 

; galiau. visos grupės, išskyrus 
1 tiktai vieną labai mažą grupe- 
i lę. gražiai sutarė ir padarė savo 
J vieningą nutarimą. Dabar lau-
• kime artėjančių Naujųjų Metų 

Chicagos miesto aldermanai sausio 14-tos dienOs. kada ture-
(seniūnai), nusižiūrėję i kitus, sime naują VLIKo Valdybą, ti- 
miesto tarnautojus, imančius, ai! kėkime irgi tokiąą gerą ir vie- 
gos per metus po $42,000, nepa-j ningąą koalicinę, taipgi ir jos 
siduoda ir vietoje ligšiolinių j laisvai išsirinktą VLIKo pirmi- 
$17,500 pasiekė “bent” iki $22.-’ ninką. VLIKas po šių aukrų — 
500 metams, praneša miesto biu! audrelių pasirodė, kad jis yra ne 
džeto direktorius Edward J. Be' tik taute-, *tsovybė, bet ir tik- 
dore. Naujos padidintos algos: ra i vien n r. /elitinė tautos va- 
pradės galioti po aldermanų rin’ dov; kokia jis save pasivadi- 
kimų nuo ateinančio balandžm no pirmajame savo 1044. II. 16 
mėnesio vidurio. Į dieną Tautai duotame atsišau-
AJdermanų ligšiolinės atgos viri kime, kur įvadiname jo steigia- 

šija veteranų policijos valdininĮ muoju aktu, jo deklaracija, kur 
kų ir gaisrininkų nuo 1975 metui taip aiškiai nusakytas jo tiks* 
gaunamas algas po $18.000, ku- las, jo teisinė prigimtis, jo, lai
de naujuoju biudžetu, nuo šio! kui bėgant, besikeičią uždavi- 
sausio 1 d. pradės gauti po $24,-’ niai, reikalingi jo didžiajam 
000. JBet aldermanai raminasi, tikslui — tai Lietuvos išlaisvini- 
kad kažkokiomis pragyvenimo mui pasiekti.
kainu kombinacijomis jų algos, Sveikinkime visi VLIKą — 
iki 1982 metų palaipsniui pakils’Lietuvos tautos teisinę atstovy 
iki $27,600. i bę ir kartu jos vieningą politi-

---------------- --- • tinę vadovybę!
— Buvęs prezidentas Fordas; _____________

j — Fordas mano, kad ateinan-



TVIRTA SVEIKATA-PASTOVI LAIME 
Kūno, proto ir įousrnę darnos pagrindai 
Naujausių mokslo hoių pupuliarųą perteikimas 

 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

SVEIKŲ KAULU UŽLAIKYMAS
Sveikatą kūno užlaikykime, atsargiai slidžiu 

taku vaikščiokime ir vaistais minkštus kaulus 
stiprinkime — tik tada kaulų stiprumu džiaug
simės. ......... .

Dabar lauke slidu. Neatsargūs 
žmonės dažniau virsta ir sulau
žo kaulus. Pagyvenusiems ypač 
yra pavojingas kaulų lūžimas. 
Tada ligoniui priseina gulėti. 
Gulėjimas tirpina kaulą, didi
na komplikacijų pavojų. Padaž
nėja trombozai, plaučių uždegi
mai. Neretai viskas baigiasi 
perankstyba mirtimi. Taip ir su 
nyksta gražus pensininko gyve
nimas ne laiku.

Kaulų lūžimas visada visur pa 
sitaiko. Tik daug retesnės tokios 
nelaimės bus Tadą kai lietuviai Keiskime senus-nesveikus val- 
pradės dvejopai tvarkytis tokių 
nelaimių suretinimui. O ką lie
tuviai turi daryti, kad galimai‘giau pinigo išleisdamai mity- 
geriau apsaugojus kaulus nuo *bai. Vaisiai, ypač citrininiai, ir 
lūžimo? — paklausit ne vienas, 
štai atsakymas: L Saugojimasis 
pargriuvimo 2. Stiprinimas min 
kštų kaulų Dabar aptarsime,

(Mediciniška tiesa)
genys veiks geriau — valdys kū

JUDĖK, KRUTĖK, VEIKLUS

riausias vaistas prieš visokerio
pą menkystę. Todėl visi našliai 
ir visos našliukės bei visi kiti 
mūsiškiai meskit iš galvos netie
są, būk pensininkui sėdėjimas 
yra jam išganymas. Darbas sti
prina visą kūną, įskaitant ir 
kaulus.

MAITINKIS APSAKANČIAI.

vHtitnojė — vi* tai labai 
įveiki maisto gaminiai, žinoma, 
liesoje mėsoje yra gausu balty
mo, tik mėsa kai kuriem yra 
nepakeliama. Todėl geriau pri-į 
silaikyti pigesnio ir lygiai gero 
baltymų šaltinio iš virš minėtų 
maisto rūšių. Visada venkime 
per daug riebiai valgyti. Ypač 
nutukėliai čia turėtų tvarkytis: 
paikritęs ant ledo nutukėlis 
daug dažniau sulaužys sau kau
lą O kai kūnas bus sveikas, 
kaulai nesuminkštėję, tada ir 
pargriuvus nebus tiek vargo, j 

POILSIS KIEKVIENAM YRA 
SVARBUS. Poilsis turi eiti pa
kaitomis su darbu Poilsis turi 
būti gryname ore, ne smuklėje. 
Ilsėkimės prie knygų- — ne prie 
kortų Leiskime laiką paskaito
je — ne plepaluose, dar blogiau 
— apkalbose.. Tinkamas poilsis 
atgaivina visą kūną jis ir kau
lus! stiprina.

Minėtai stiprindami kūną, 
mes saugomės bendrai nuo 
pargriuvimo. Stipresnis, žvales
nis račiau griūna, na, žinoma, ir 
rečiau griuvimo pasėkų susilau-

gymo-mitybos įpročius sveikes- 
niais. Pradėkime maitintis dau-

rėti.

SAUGOJIMASIS. - 
PARGRIUVIMO

daržovėš ypač žalių ir geltonų 
lapų bei jų sunkos, ypač citri
ninių .turėtų vienas pagrindinių 
mitybos šaltinių. Antras toks 
šaltinis yra baltymai — protei
nai Daug ..baltymų naudokime 
—jie atstato’ nunešiotas kūno da-

SPECIALUS RŪPESTIS
KAD NEPARGRIUTUM

Kol slidžiu keliu--taku eini vi
sada kreipk dėmesį į leduotą 
vietą. Nesidairyk, nesikalbėk— 
dėmesį nuo slidaus kelio nenu
tolink. Apsnigtas slidžias vietas,

Normaliai užsilaikančio vyro 
kauluose kaulinės medžiagos ny
kimas esti mažesnis negu 0.5% 
per metus ir kas dar svarbiau— 
vyrai nenustoja kaulinės me-

iki 80 metų amžiaus. Už tai da
bar linkstama laikyti kaulų su-

no gaminių: rūgusis pienas, pa-
Rečiau pargrius tas, kuris tu sukos, liesas pienas, varškė. Ge 

ras-baltymų šaltinis yra kiauši
nio baltymas — jų šešis, aštuo- 
nis ar dešimt dienoje suvalgy- 
kyme -įvairiai paruošę: virtus 
kiaitiShiuš be trynių valgyki
me, ar baltymus su alyva pake 
pinkime pridėję daržovių ir už- 
ger^nų vairių, fųn^os bei pie
no. įbaltymas randasi sojos 
pupelėse, pupose, žirniuose, žu-

rėš bendrai gerą kūno sveikatą 
ir normaliai veikiančius'^ smege-, 
nis. Šitokio gėrio apturėjimui 
reikia kiekvienam iš: anksto 
ruoštis, štai keletas sričių, ku
riose mes neturime apsileisti.

KOVOK SU SKLEROZE vi
sais j dabartinei mi 
norus būdais. TadM^pertįk, kūf 
nas ^t>us sveikesnis, bet ir sme-'

cinai una-
U ■ f ‘

delį skausmą/ar negali pajudin- kaulų suminkštėjimas atsiran- 
ti rankos —. kęjos, lauk ramiai da moteriškėms nuo 50 iki 90 
pagalbos iš aplinkinių, čia prisi metų amžiaus. Liga daugumoje 
mena vienas, .atsilikimas Chica- atitikimų savaime. įvyksta, žy- 
goje. Ankstų rytą slidžiais baž
nyčios laiptais^ geras klebonas 
einaį paslysi^ i^ųųita ir guli be 
•gyvos sielos' pagalbos, su sulau-

jžytų strėnų/stuburkauliu. Tik vįniu kaulų suminkštėjimu (se- 
dievobaimingos--7 Hbaėrėlės pb nile osteoporosis,) pagyvenusių 

paslydus • griūti:|geckos valandos jį randa ir pri
Atsargiai su nešuliais 'shdžiu?kel^uiiaJ;pa^^^ suminkštėjimu (postme-
liu eidami Geri an bus nieko1 nė-’ r is pailsau pakėnkęs,- jei butu mė

ginęs"kėitls.'* Primokykime - ir si' per mažai kaulo kaule. Kau- 
mesį Žijo belaimės. Greitosios -pa? Jas susideda iš dviejų svarbiau- 
gaibbs;,r sanitarai -žiho- kaip to 

’kiais: atvejai^' - elgtisipaveškime 
: jtalkinti katilus- su^laa- 
dtiusįefhsP u, — - rlr
-c- alkAs’7 c-

būk dvigubai atsargus. Eidamas 
slidžiu keliu laikyk kojų raūme 
nis įtemptus — parengties sto
vyje judėti, kai paslydus -pri- 
sęis kūno lygsvarą išlaikyti. Ran
kas laikyk laisvas — nelaikyk 
jų kišenėse. Už tai šalant visada 
dėvėk pirštines — nereikės ran 
kų-slėpti, b

nešti,-o tik judinti laisvai>ran
kas pagal - kūną judesius'

Išgriuvus'-atsargiai-reikia -elg-
V - - _ '

giaji žalos/padžrytit Jei'įauli &
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ALT OMOBIL1AMS PASTATYTI

mus, bet daug mažesnis skai
čius vyrų suserga minkštų kau- 
ių . liga. Ta liga dar kitaip vadi
nama įvairiais vardais: senat-

nile osteoporosis,) pagyvenusių 
— regulų netekusių moteriškių

nopausal osteoporosis). Gauna-

VAJSTAIS MINKŠTŲ 
KAULŲ GYDYMAS

Po vaistais gydymo labai sun
ku susekti kaulų pastiprėjimą, 
nors žmogus ima jaustis geriau.

. , v ... z _ . v x gydytojai nelinkę yra minkštus
minkštumą (osteoporosis) t^lkaulus moteriškais hor.
tikra liga, o ne vien su amžiu
mi surištu kaulų minkštėjimu, 
kuris pas moteriškes prasidetda 
nuo 50 metų amžiaus, o pas vy
rus dar daug vėliau

Sergant minkštų kaulų liga 
(osteoporosis) kaulai ima nykti 
dvigubai greičiau už normalų 
kaulų nykimą, surišta su senat
ve: jie ima nykti 1% ar daugiau 
per metus. Kai kaulai netenka

zuoti tą ligą kliniškai. Tada atsi 
randa stuburkaulių supliuški- 
mai, jų lūžimai dėl neatsilaiky- 
mo spaudimui, šlaunikaulio gal 
vutės lūžimas ir kitų kaulų lū
žiai, kartu su dažnai atsiran
dančiais dideliais strėnų skaus
mais. Jei kaulo netenkama 1% 
per metus, sulaukus 50 metų 
amžiaus — tai osteoporozės ne
gerovės pasireiks apie 80 metų 
sulaukus. O jei menkės kaulai 
2% per metus — po 65 metų 
žmogus pajus tos ligos negero
ves virš minėtas. O jei greičiau 
kaulai mažta negu 2% — mmkš 
tų kaulų sukelti negerumai gau 
nas dar nė 65 metų nesulaukus.

Osteoporoze susirgęs vyras ne 
tenka kaulinės medžiagos, paly
ginus su normaliai senstančiu 
vyru, daug anksčiau ir daug 
greičiau. Virš 80 metų sulauku
sieji abiejų lyčių atstovai lygiai 
dažnai serga osteoporoze. Kau
lų menkimas priklauso ne tik 
nuo greičio kaulo netekimo, bet 
ir nuo kaulų vystymosi pačioje 
žmogaus gyvenimo pradžioje.

manais, ypač kada buvo paskelb 
ti, tiesa, dabar jau atšaukti tvir
tinimai, būk moteriškieji hormo 
nai sukelia vidinės gimdos šiene 
lės veži. Dar prieš takiais hormo 
nais gydymą kalba faktas, kad 
tam tikru laiko tarpu moteriš
kieji hormonai sumažina kaulų 
nykimą — tada jų ataugimas 
(formation) viršija jų nykimą 
(resorption). Tas pagerėjimas 
kaulų, nelaimei, tęsiasi tik kelis 
męperius pradėjus moteriškais 
hormonais gydyti minkštus kau 
lūs. Susidaro kūne tokios reak
cijos, kad kaulų nykimas ima 
lygintis jo gamybai. Jau minė
jom, kad iki 30% kaulo sunyks
ta nustojusiom regulų moteriš
kėm. Geriausiu atveju tas 30%

nuo 4%iki 10% gydantis mote
riškais hormonais. Jau ir to pa 
kanka, kad moteriškės imtų jaus 
tis laimingesnėmis — mažiau 
skausmų strėnose turinčiomis.

Dar vienas gėris gydantis mo 
teriškais hormonais, kad toli
mesnis kaulų tupimas esti su
lėtinamas dėl moteriškų hormo 
nų vartojimo. Todėl daugelis gy 
dytojų, įskaitant ir Albany uni
versiteto profesorių vidaus li
gose gyd. Stanle Wallach —

kaulų gydymo žinovą.

puri sąnarius bei sausgysle^. —' J! armrnfT;met Į mėlynėm . atsiradus, reikia ,, z- r 3^7*5jax ti : <nso & n $ rtimjyoesuxKpnipresų .(praazipje 
'trumpam’^ šaltų, 'knl sutinimas 
rafe^as, po to šiltų, tas pagtei- 
tifia’ e-atsfctajyigą;^ųžaĮgtų-kįmo 
•džJiųv-Žįnęina,: reįtią-tartis su 
gydytojų -^ękvienų^itimtesnio.

nukentėjusysis nežino, jo su
žalo j imasyra rimtas, ar tik len 
gvutįs — todėl visada .pasitarti 
•na su gydytoju. Tikėjau .būki
me kantrūs.ir jokio aspirino bei 
J o padarinių — visokių anacinų 
neimkime. Skausmas greitai 
rims,, mažės ir mes jausimės lai 
rihngęsni apsiėję be komplika. 
rijų- apturimų pavartojus aspi
riną bei jo' darinius.

Sklerozės apimtos kraujagys
lės nemaitina kūno dalių, taip 
pat ir kaulų reikiamai. Tada 
kaulai silpsta. Slerozę didina 
aukštas kraujospūdis, gūžio liau 
kas (thyroid) nepakankamas 
veikimas (hypothyroidism), 

kraujuje perdidelis riebalų kie
kis (hyperilipoproteinemia), cu
kraligė, rūkymas tabago, nejud 
rūmas, nerVinimašis — dėl menk

siu dalių: - kaulinės dalies (mi
neralinės) ir nemineralinės (kau 
;}o -koriai. —jie c laiko kaulinę 
medžiagą) , i Minėtos rūšies kau
lams.-. suminkštėjus ’ima trūkti 
kaulo kaule,.. paliekant normalų 
santykį: kaulinės ir-ne kaulinės 
dalies. .-v J.; 13, _.į i '

Žmogaus-'skeletas stipriausias 
esti sulaukus 25 metų ir laikosi 
stipriai per sekančius 25 metus. 
Nuo 50 metų amžiaus moteriš
kės normaliai netenka kiekvie
nais metais O. 5% kaulinės me
džiagos. Visi kūno kaulai taip 
menksta. Taip kad sulaukusi 90 
metų moteriškė nustoja penkta 
dalio (20%) visų savo kaulų me

ka tas toks kaulo nykimas es
ti. Jei vienodai visi viso kūno 
kaulai pamažu netenka kaulinės 
medžiagos, neapturima nieko 
pažymėtinai bogo: nepagausėja 
kaulų lūžimai, slanstelių susiplo 
jimai, strėnų skausmai, šlauni
kaulio lūžimai (jų kaklelio.)

niekio nemiegojimas, dėl dole
rio motinos užmiršimas... Pri
seina vispusiškai tvarkytis no
rint sveikesnius kaulus turėti.

MINKŠTŲ KAULŲ 
ATSIRADIMAS

Normaliai kaulai minkštėja

žmogui ilgiau gyvenant. Minkš 
ti .kaulai gaunasi tada, kai pagau 
sėja kaulinės medžiagos dingi
mas ir sumažta kaulinės me
džiagos gamyba. Tas toks kaulo 
minkštėj imas (osteoporosis) pas 
moteriškes, ypač paliovusias tu
rėti regulas, esti daug greites
nių palyginus su kaulų m inkste 
jimu žmogui ilgėliau gyvenant 
vien dėl amžiaus (normal aging.) 
Kaulų suminkštėjimo rimtos pa 
sekos gali būti atitolintos vais
tais ir kitomis pagalbinėmis prie 
monėmis.

Kaulų suminkštėjimu serga 
j šiame krašte keli milijonai se
nesnių žmonių ir regulų neteku 
šių moteriškių Daugumoje šis,

tus kaulus turintieji žmonės", 
kaip ir visi artritikai, yra labai 
pasiduodą svetimai įtakai (su
gestyvūs). Tai paties kūno jer 

——o— rga gydytis-lkuo gėHšuį Jiėpareiš
Menkai išsivystęs žmogaus ske_ kia, kad jaučiasi ‘geriau gydan- 
letas gali daugiau kaulo netekti tis moteriškais hormonais, turi 
už gerai įšsivysčiusį skeletą kai mažiau strėnose skausmų ir ge 
žmogus ima senti. ' (Nugelta j o pslžmogus ima senti.

Vietoj kalėdinių atvirukų, eina šis 
sveikinimas
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Taupykite dabar
pas mus

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

TUKINTI DIDELES ATSARGAS

JULIA RAMANAUSKAS 
VIKTORIA CINKĄ - 
ROŽĖ DIDŽGALVIS 
ANNA WAICHAKI 
ANNA CASEY

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša

visiems geros valios lietuviams

Pirmininkė 
Nut rašt. ir koresp. 
- Finansų rašt. 

Kontrolė* rait.
Iždininkė

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

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą me

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

mens sukaktį^ ji turėtų būti kuo 
nors atžymėta, arba teisingiau 
pasakius, ji turi būti kuo nors 
daugiau prasikisusi aukščiau pa 
prastu gyvenimu žygiuojančio 
asmens nueito kelio, arba jo pa 
likti pėdsakai, turi būti giliau 
įminti — įrėžti į jo veiklos ei
gą, kad to vakaro solenizantas. 
būtų vertas to savo Aš atatinka 
mo iškėlimo, tam tikrame vi
suomeniniame darbe ir iškeltas 
tam tikroje pelnytoje aukštumo

į laimingų bei sėkmingų
į . 1979 METŲ
linkime meškeriotojams - medžiotojams 

visiems lietuviams

Rašant apie kokio nors

G. Teisingai Rygiškių Jono 
gramatikoje mums buvo įrašyta 
reikšmingi žodžiai: “Mažas kups 
tas, didelį vežimą verčia”... Tai 
ar ne teisingai vienas is to vąš
karo kalbėtojų pasakė, kad čia 
prieš mus sėdi mažas žmogus1 
didelėje kėdėje, kurią čia susi-; 
rinkusieji jam nupirko šių su
kaktuvių proga; palygindamas 
mūsų žymaus visuomenininko 
Dievo tarno a. a kum Tumo Vaiž 
ganto paliktus mums giliai rei
kšmingus žodžius: “Ne mokslo 
patentai, ne -devyneriopr talen
tai sudaro žmogaus garbės vai
niką, bet darbas, darbas, dar
bas”... Dėl to, ir buvo iškeltas 
šis subuvimas, nes jo visas gy-

ĮDOMUS NUOTYKIS
Pas mus Winnipege yra apsi

gyvenusių lietuvių dažnai iš vie 
nos vienovės Lietuvoj, čia jie 

j bendraudami dažnai vyksta žve 
’ joti, o ypatingai medžioti. Kar- 
{ ta medžioklei išvyko J. Deme- 
į rėčkas ir Augustas Kleinys, ku- 
t rie abu kilimo nuo Jurbarko. 
1 Aug. Kleinys Jurbarke tupėjo 

odų krautuvę, o čia atvykęs į 
Wininpega turi mėsos krautuvę.

(Bus daugiau)
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pantais rusais). Kiek patarnavus rininkas J. P. Kedys iš Jurbap- 
oasiunčiamas į Rusnės pasienio ko buvo iškeltas į Vilniauš kraš- 
policijos mokyklą. Ten apdovano tą. Urėdijos girininkai ir eigu- 
tas pažymėjimu už gerą Šaudy- liai jam iškėlė išleistuves ir ei- 
mą. Baigęs mokyklą vėl grįžta guli ui J. Demereckui teko saky- 
i savo pareigas. j

Artinantis rusų okupacijai lt

jau pradėjus terorizuoti pasienio
policiją paduoda prašymą į Miš
kų D-tą, kur paskiriamas eigu- 
iu į Jurbarko urėdiją, Eičių pa
sodą.

Jurbark o girininku tada buvo 
T. P. Kedys, kuris dabar gyvena 
Australijoje — Sidnėjuje ir ten 
rądaguoja anglų kalba žurnalą 
‘‘News Digest — International”. 
Sako, kad šis žurnalas visą savo} 
turinį skiria išryškinimui komu 
nistmių teorijų ir praktiškų me 
todų kovai su bolševizmu.

šio žurnalo redaktoriumi ir 
yra J. P. Kedys, kuris 1977 me
tais lankėsi Kanadoje ir “Tevis-j 
kės Žiburilams” patiekė savoj 
straipsnį: “Kas Išlaisvins So vie 
tų Sąjungos Pavergtas Tautas”? 
Šio straipsnio serija buvo ats
pausdinta ir Naujienose Nr. Nr. 
54, 55, 56 etc., 1977 metais Vė
liau tų straipsnių kritika pasi
rodė tų pačių Naujienų Nr. 59- 
me 1977 metų vedamajame: 
“Kengūrų žemė”.-

Vokiečių okupacijos metu gi-

kuri visai kitaip siu 
pilietį informuoti, negu 
ar liberalų “nusmegenini- 
propoganda.

langas ir už jos tolimesnį pa
vergimą. Jie mūsų veiklai jiada- 
ro daugiau žalos negu aiškūs 

i mūsų priešai.
I Paskaitininkas patarė kreipti 
‘didesnį dėmesį į kongresą ir at
stovų rūmus, nes ne preziden
tas, bet jie daugiau nulemia kra
što politiką, todėl turime tik pa
čius tinkamiausius išsirinkti.

Ji$ pasidžiaugė, kad dėka pi
liečių praregėjimo ir dėka kon
servą ty vinės spaudos, kur į vie
šumą iškeliami “liberalų” ir 
CFR narių pražūtingi Amerikai 
ėjimai, per paskutinius rinki
nius Amerika pasuko į dešinę, 
šia kryptimi mums reikia dirb
ti ir ateityje. Todėl yra būtina 
gerai susipažinti su konservą i y- 
vininkų vedama politika ir su 
jų spauda 
geba 
CFR 
mo”

Išeivijos politikai turi glaus
tis tik prie tų jėgų, kurie veikia 
už laisvę, pasisako už Vakarų 
kultūrą ir pasaulinę taiką tik 
per laisvųjų žmonių stiprų ap
siginklavimą, pripažįsta indivi
do pirmumą prieš kolektyvinę 
santvarką ir privačią nuosavy
bę. Paskaitininkas išreikšė savo 
nusistebėjimą, kad daugelis lie
tuvių vengia konservą tyvininkų 
ir jų politikos, nevengdami susi
dėti kad ir su velniu arba kad 
ir su kiniečiais, bet tik ne su 
tais ■ organizuotais patriotais, 
kurie veikia įvairiose konserva- 
tyvininkų sambūriuose. Kadan
gi mūsų keliai sutampa su jais, 
todėl V. Bražėnas įtaigojo klau- Ragino' remti mūsų veiksnius, 
sytojus susidomėti jų spauda, dalyvauti politiniame gyvenime 
susipažinti su faktais, o tada ir dėti savo svorį ant šio krašto 
kiekvienas supras, kur stovime, politinių svarstyklių.

Toliau sekė iš auditorijos pa
klausimai, kuriuos sklandžiai 
pravedė kun. dr. J. Prunskis, o 
dar sklandžiau atsakinėjo V. 
Bražėnas. Iš karto buvo jaučia
ma, kad yra plačiai informuo
tas, daug apsiskaitęs, susipaži
nęs su kiekviena politine situa
cija ir jos plonybėmis, todėl į 
klausimus atsakinėjo taikliai, 
net kai kurias situacijas pašpiL 
kuodamas ir net dėl savo tikslių 
bei šmaikščių atsakymų sulauk
damas ir auditorijos nuoširdžių 
plojimų.
Klausytojų buvo apie 80 asme

nų kurių tarpe metėsi abiejų L. 
Bendruomenių aukštų pareigū
nų, ALTO, B ALFO, šaulių ir kt. 
lietuviškų organizacijų vadovai 
ir veikėjai. Paskaita ir klausi
mai bei atsakinėjimai praėjo su 
atatinkama, rimtimi bei susido
mėjimu. Inž. K. Oželis Laisvo
sios Lietuvos vardu padėkojo 
dalyviams ir uždarė pašneke
sius.

(Tęsinys)
\. Bražėnas savo paskaitoje 

taip pat iškėlė Amerikos visuo
menės “nusmegen nimo” akciją, 
kuri nors ne tiek, bet jau yni 
palietusi ir čia gyvenančius mū
sų tautiečius. Nuginkluojami, 
pasmerkiami arba beiketujoami 
Amerikai draugingi kraštai ir 
jų vyriausybės, o komunistinės 
santvarkas valstybės i:' vyriau
sybės remiamos paskolomis ir 
ginklais. Jei ėjo kalba apie Is
panijos Franko, tai jis diktato
rius, uzurpatorius, o jei kalba 
ma apie Kubos Castro, tai jis 
vadinamas niinisteriu pirminin-

nuo to kiti atbaidė, 
tas reikalas ir kita

Dabar, gal kiek 
tai, bet vist’k jau 
čia minimo asmens dvį sukak
tis: vieną 65-kių metų, o kitą 
išėjimo iš darbo senatvės poil
siui. Sakau senatvės, nes su tuo 
visi, norime ar nenorime, 
valome sutikti atatinkamo 
N aus susilaukus.

Juozas Demereokas gimė 
metais, vasario 23 d., pakeliui, 
jo tėveliams grįžtant į savo gi m 
tąjį kraštą Lietuvą iš Amerikos. 
Tą žino ir pats juozas kuris 
sako, kad “nebeatsimenu” kur 
gimiau; ar ant laivo plaukda
mas per neramų Atlanto van
denyną ar Vokietijoje? Mat. 
Juozo tėveliai dar prieš 1-jį Pa
kulinį karą, kaip ir daugelis ki 
“u lietuvių buvo pasitraukę į 
Ameriką, kur jo tėvelis ilgiau
siai išdirbo anglių kasyklose 
Išsikovojus lietuviams nepri
klausomybę tėvai grižo į savo 
gimimo vietą — numylėta Jur
barką, Kriščiaviškiu km., kur 
Juozukas ir užaugo. Augdamas 
Kriščiaviškiu kaimelyje lankė aj 
timiausią pradžios mokyklą, ku 
rią baigęs įstojo į 1-mą gimna
zijos klasę.

Bet Juozuko gyvenimas irgi 
nebuvo rožėmis nuklotas. Tėvai 
nedaug teturėjo žemės, o šeima 
didelė, tai Juozukas, kad ir aša 
rodamas apleidžia gimnazijos 
suolą ir išvyksta į Lietuvos ka
riuomenę prievolės atlikti. Pas
kiriamas į 5-tą pėst., pulką, kur 
baigęs mokomą kuopą pakelia
mas į puskarininkio laipsnį ir 
pervedamas dirbti į pulko šta
bo rastinę, štabe dirbdamas daž 
nai skiriamas kuopų beraščius 
mokinti, su kuriais draugiškai 
susigyvena, rašo jiems prašy
mus ir duoda praktiškus patari
mus iš kariško gyvenimo. - \ ė-

Baigęs kurinę tarnybą grįžta į 
savo mielus namelius ir nekurį 
laiką dirba su savo tėveliais įpras 
tus kaimo darbelius. Ir taip be- 
leisdamas žemdirbio laiką paduo 

, da prašymą į pasienio policiją, 
kur ilgai nelaukus priimtas ir 

. skiriamas Klaipėdos krašte į Ni
dos rajoną, kurio viršininku bu
vo ats. Įeit. Stepas DERBUTAS. 
(S. Deibutas žuvęs partizaninL 
nėse kovose su Lietuvos oku-

Euphrosine Mikužiūtė 
8LA POdomomoe Tarybos iždininkė

Beveik kiekvienas prezidentas 
pažada išvalyti State Depart
amentą, bet, nežiūrint kas yra 
išrenkamas prezideiUti, jo pata
rėjai beveig be išimties visi pa
sirenkami CFR nariai ir vėl vi
sa politika vedama tokia pač a 
kryptimi. Senatoriai ar kongres-[ 
manai atvyksta į mūsų šventes,! 
prikalba įvairių mums gražių 
dalykų, o kuomet kongrese ar 
senate reikia balsuoti gyvybi-Į 
niais šio krašto reikalais, tai 
balsuoja už prekybą su sovietais, 
už nusiginklavimą, už neutro
ninės bombos negaminima. To
dėl paskaitininkas ragino gerai 
pažinti mūsų “draugus” ir bal
suojant už juos žinoti jų “rekor
dus”, t y. kaip jie yra pasisakę 
ar balsavę įvairiais klausimais. 
Tie, kurie mums šypsosi ir kalba 
ugningais žodžiais . apie laisve 
Lietuvai/bet savo tarnyboje bal
suoja: ar- vėikįa Amerikos su- 
silpninimui, irę SSSR sustiprini
mui ar_ Jiandai/rtikrumoje dirba; 
priešCLiduvsš 'dafeviirimo pas4

veniniai jo veikla rėmėsi dar
bu. Ar jis nuo to pailso, ar jį 

tai visai ki- 
tema.
ir pjivėluo- 
atšventėme

• ■ ■■■■■■ ' ...
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Persitvarkė ir stiprėja

tą VLIKo reikalus aptarti. Partijos atstovai turėjo pro
gos pasikeisti mintimis,prieti prie vieningo sutarimo, 
nuomonės ir įsitikinimo, kad ateinančio sausio viduryje 
VLIKo vadovybė bus išrinkta vieningai ir galės dirbti 
sutartinai.

Turime pagrindo manyti, kad ir Amerikos Lietu- 
vių Tarybos reikalai bus išspęsti teigiamai. VLIKe nuo
monių skirtumai buvo aštresni, bet ir jie, galima sakyti, 
išlyginti ir bus srendžiami vieningai, o ALTo nuomo
nių skirtumai nebuvo toki aštrūs. Kas norėtų ALTui pa
kenkti, jau įsitikino, kad tai nėra toks lengvas dalykas. 
Prieš 30 metų ALTo padaryti susitarimai buvo reika
lingi ir gerai aptati, todėl jie ir šiandien galioja. Reikia 
turėti vilties, kad ALTo vadovybės reikalai bus teigia
mai išspręsti dar greičiau ,negu bus formalizuoti VLI- 
ko susitarimai ir nutarimai.

Be šių dviejų didelių organizacijų, Chicagoje vyko 
ne tokios jau didelės, bet kurios ateitis duoda vilties 
manyti, kad ji išaugs į didelę ir stiprią Amerikos lietu
vių organizaciją. Turime galvoje Reorganizuotą ir val
stijų įstaigose užregistruotą JAV Bendruomenės meti
nę konferenciją. Praeitą šeštadienįį, gruodžio 16 dieną 
Chicagoje metinėn šios organizarijos konferencijon su
važiavo apie šimtas atstovų iš įvairių Amerikos lietu
vių kolonijų. O šios organizacijos bankete dalyvavo 
virš 120 atstovų ir svečių. Turint galvoje, kad praeitą 
šeštadienį Chicagoje buvo visa eilė didelė daugybė kitų 
renginių, tai ir toks žmonių skaičius visus džiugina.

Reorganizuotoji Bendruomenė išklausė valdybos ir 
veikiančių komisijų pranešimus, juos aptarė ir padarė 
naujų pasiūlymų veiklai, ši Bendruomenė turi tvarkin- 
gai paruošti statutą, kuris pavyzdingai tvarko visus

M. K. ČIURLIONIS PAVASARIO SONATA

H -JEt w

ALGIRDAS GUSTAITIS

Paskutinėmis dviem savaitėmis Chicagoje posė
džiavo dvi didelės organizacijos: Amerikos Lietuvių 
Taryba ir Vyriausias Lietuvos Išslaisvino Komitetas.

Kaip vienoje, taip ir antroje organizacijoje buvo gana 
aštrių nuomonių skirtumų keliais klausimais, bet tie 
klausimai nebuvo esminiai. Esminiais klausimais susi
tarta ir nutarta užsimotą dabą tęsti. Dabas didelis, 

sunkus, reikia sutraukti visos jėgas, todėl ir nutarta 
glausti galimai daugiau jėgų, kad darbas būtų tę-į 
siamas. l

Jau minėjome, kad Chicagoje kilo nesutarimų dėl §js; Rockofrdo atvažiavusieji atstovai pranešė, kad 
asmenų, kurie privalo-atsistoti sunkiausio baro priešą-j Rockfordo Bendruomenė nutarė įsijungti į Dr. Vy-1 

ibyje. Dalimi tai buvo garbės klausimas.. Dažniausia *įauę0 Dargio ir Dr. A. Plioplio vadovaujamą Reorgani- 
; garbės siekia tie, kurie nepajėgia darbo dirbti. Jie ne- zuoęa Bendruomenę. Rockfordo Lietuvių Bendruome-

Jim Halsey Kompanija surengė ju, šiandien, neturėsiu laiko. 
puikų amerikr.ecių dainų mu

zikos pokyli.

Iš Los Angeles, Calif. į Tūlas,
Oklohoma atskridome šiltai ap-

augančios organizacijos reikalus. Reorganizuotos Ben- Teko nustebti, kad Tul-
druomenės atstovams nereikia statuto kaitalioti prieš 
kiekvienus rinkimus, kaip tai daro frontininkų įsteig

toji Bendruomenė.
Bet įdomiausias konferencijos pranešimas buvo

’žino, kad garbė visuomet seka darbą. Pirman darbo 
baran gali stoti gražiausią liežuvį turįs kombinatorius, 
bet garbė jo neseks,1 jeigu jis tinkamai darbo neatliks. 
Sunkiam ir atsakingam darbui reikia išsijuosti mokan
čių darbininkų. Reikia išsijuosti visose'srityse.

Oficialių pranešimų dar neturime, bet paskalbėji- 
.mas- telefonu mums sako, kad praeitą sekmadienį, gruo
džio .U dieną, New Yorke buvo susirinkę visi .atsakingi 
VLIKąŲ^udarinčių grupių atstovai. .Buvo paskleista 

, įvairiau^ų gandų apie VLIKo "ateitį,, bet tuos gandus 
• skleidė tie patys žmonės, kurie paskutiniais metais ban
dė Amberikos lietuvius įtikinti, kad Politinės partijos 
neturinčios jokios svarbos,kad jų įtaka jau sumažėjusii 
ir kad viską reikią palikti bepartiniams žmonėms. Bet 
pasitarimo metu tuojau paaiškėjo tokios minties absur
diškumas, leista partijos netekusiam ir tikėjimą parti
jomis praradusiam dainininkui sugiedoti gulbės gies
mę, o vėliau visi vienbalsiai nutarė sekantį VLIKo ta
rybos posėdį sauso 14 dieną šaukti Chicagoje ir čia vie
ningai išsirinkti naują VLIKo valdybą.

Pradžioje atrodė, kad kelionė į New Yorką nebuvo j

kad bereikalingai buvo mėtomas pinigas,bet New Yorke koje^ gyvenantieji lituanistai juos išmokyti, 
buvusieji įsitikino, kad vertėjo ten susirinkti ir dar kar-

nės apylinkė jau praeitais metais būtų galėjusi Įstoti į 
Reorganizuotąją, bet to nepadarė. Jie norėjo įtikinti vį- 
sus, kad reikia visiems pereiti. Jeigu būtu įsijungusi 
tiktai dalis Rockfordo apylinkės, o būtų likusi dalis be 
jokios bendruomenės, tai buvęs nei'šis, nei tas. Tuo 
tarpu dabar perėjo, i Reorganizuotą Bendruomenę vis? 
Rockford apylinkė, nes visi mariai yra įsitikinę, k z 
taip geriau Amerikos lietuviams ir taip geriau pačiam 
Rockfordui.

Panašus procesas vyko ir East Chicagos Bendruo
menėje. Kuri laiką East Chicagos Bendruomenės apy
linkėje veikė dvi, vadinasi buvo suskilusi, kurį lai
ką vieni traukė vienon pusėn, o kiti kiton, tuo tarpu 
šiandien visi priėjo įsitikinmo, kad Dr. Dargio vado- 
tą, geriau orientuojasi tarptautiniais klausimais ir vi- 
vaujama Bendruomenė vis dėlto turi pastovesnį statu
tą, nesirengia savo vaikų siųsti lietuvių kalbos moky
tis net į Kapsuko kursus. Pats Kapsukas visą savo gy
venimą lietuviškai nepramoko, ens jis buvo tik keturias 
klases baigęs, tai ko jau norėti, kad rusų okupantų lie
tuviams pavergtame Vilniuje įsteigtame institute lie

so j e buvo dešimt laipsnių šil
čiau, nei Los Angeles: apie 80 
•F.

Busas visus užsienio spaudos 
korespondentus nuvežė į gražu, 
d;delį Mayo viešbuti Gaunama 
liniį krepšį su dovanomis: vjr- 
no bonka. bulvių driežlelės me
talinėje dėžutėje, lapeliai “džie- 
ns” kelnėms, sportiškiems marš 
kiniams, kvietimai į koncertus, 
priėmimus, išvykos, kelionė į 
užmiestį. Atskiri kvietimai ap
lankyti įžymius dainininkus, 
artistus. Stebiuosi: lėktuvo bi- 
7 abu galu, puikus kam-.* 

' z /rm dienom ir.vsa kita, 
v Kiiam asmeniui. jie išleis krū 
va dlolerių vildamiesi, kad pa
rašysime apie Tarptautinę Ame 
rikiečių Dainų Šventę Tulsoje 
1978 m. lapkričio 3-5 dienomis.

Vos išsitiesus lovoje paskam
bina Kanados atstovas kviečia 
susitikti su jų garsia dainininke 
Colleen Peterson. Apgailestau-

Iš dvylikto aukšto keltuvu 
žemyn. Vestibiulyje klegesys: 
pilna užsienio spaudos žmonių, 
šeimininkų. Prisistato man iš 
Tulsos skambinusi žavi rengėjų 
atstovė. Dėkoja, kad atvykau.

Pradedami priėmimai

Autobusai laukia nuvežti. Du 
pirmieji priėmimai vyks Wil
liams dangoraižyje. Nuo vieš
bučio trys blokai. Grupelėmis 
žingsniuojame. Autobusai vis
ti ek važiuoja.

Einu su Anglijos ir Peru at
stovėmis. Villiams dangoraižis. 
Aplinkui, kur" tik žiūrai, mar
murai skirtingų spalvų, kilimai, 
sidabriniai žvilgančios kolonos, 
veidrodžiai, milžiniški liustrai, 
mandagiausi sargybiniai. Visi 

ums linkčioja.
Keltuvai tykutėliausiai iškelia 

. 50 aukštą. Palydėjimai su ma-. 
lordais žodžiais.

Priėmimų kambarys — salė. 
Viena siena — ištisai stikliniai 
langai, plieno rėmuose. Puikus 
vaizdas į Tulsa miestą. Nuosta 
biai smarkiai augantis, jau tu
rintis 800.000 gyventojų. Eilute

išsirikiavę merginos siūlo gėri
mų, kokių tik panorėtum. Ilgo
kai nevalgę nuo jų susilaiko
me, imame užkandžių: įvairios 
žuvys, šrimpsai, lobsteriai, skir
tingos mėsos, įvairūs pyragai
čiai su mėsa, daržovėmis, uogo
mis, kelių rūšių vaisiai daržo
vės. Kava arbata. Net paprasta 
duona.

Visi turime prisisegę gražias, 
plastikoje įdėtas, šilkine rože 
išsiuvinėtas mūsų pavardes, or
ganizacijos pavadinimą.
Prisistato, susipažįsta keli Jim 

Halsey organizacijos atątoyai, 
kurios esame svečiai. „Visi labai 
malonūs.

. Pokylyje -yra. -žymių ąmęrikię

Kas-.cįrra

kią rezoliuciją: “Suvažiavimas kviečia ir ragina visuo
menę, ypač organizacijas, budėti ir neįsileisti “Trojaus 
arklių” Į savo tarpą.” Atstovai žino, kaip “Trojos ark
liai” bandomi įvesti į kai kurias lietuviškas organi
zacijas. i

Valdybos nariai paminėjo, kad yra dvi barzdu-
reikalinga, kad klausimą galima išspręsti Chicagoje, tuviai galėtų daugiau lietuviškai išmokti, negu Ameri- kinės apylinkės, kurios netolimoje ateityje pereis j Re-

organizuotą. Matyti ,kad valdyba dirba ir nepasi. 
Reorganizuotosios metinė konferencija priėmė to- giria.

se valandą į . Noęs ^-šimtas 
aukštas/ bet^ čia auga '/.įnedžiai, 
5ate^
oei buvo^ apačioje^ Kambrai 
stiklinėmis sfCTėH&.dWoiderni|r- 

‘ -iaušr:'baldaif'mashidsr ^onąų 
11 # kilimai ;‘sv^ūt^]ja\ \ tarsi va
kar sūdėstyiu^—i -
; Pasivaikščiojimo Tžgale ^to- 

’ os sofos. Pasiskaitau .apie Wil
iams kompaniją. Ji pradėta I960 
netais. Turi eilę kompanijų, mė 
Linė prekyba virš dviejų bilijo
nų dolerių.-Jiems priklauso; Ąg 
nco Chemical .Co.,, pernai -par
davusi prekių už 600 milijonus 
doL Williams Pipe Line Co. tu
ri 8.500 mylių vamzdžių siste
mą. Williams Energy Co. aptar 
nauja 27 valstijas. Williams Ex
ploration Co. ieško ir naudoja 
alyvą, gazą. The Williams kom 
panijos priklauso 27.5% Peabo
dy serų, o Peabody anglių kom . 
panįja yra didžiausia JAV-ėse.

(Nukelta į 6 psLj

JONAS KAIRYS »

ŽIEDŲ DULKIŲ MAISTAS IR 
VAISTAS

BITĖ STEBUKLADARĖ - ŽMOGAUS

DRAUGĖ

tė yra stebukladarė, ji turi tą stebuklingąjį peną taikiusio įrankio ir smogti jai, kad ją atsitolinus 
ir maista. - - - savęs, pamačius ją atskridus prie dobilo žie-

KAS YRA 7TFDTT DUIKER NeP^namai ^a naudingiau pasižiūrėti į
KAb YRA ŽIEDŲ DULKEb. įr jsįjėmėti kaip ji, išleidusi savo čiulptuvą,

Žiedų dulkės. Ar ne paradoksas? Juk tai ta .ima čiulpti iš žiedo nektarą ir kaip ji nektarą per 
alergijos kankinių grėsmė, daugelio vasaros se- i lieja į mažytį savo medaus maišelį, dalį sau pa- 
zono pabaisa! Rodos, neįmanoma, kad dulkės ga- likdama kaip maistą. Kad dar geriau supratus 
lėtų būti vienkart daugelio sloga ir tuo pačiu ir ■ pasakymą “darbščioji bitė”, įsidėmėtina ir tai, 

j jų tuo stebuklinguoju maistu ar vaistu. Betgi, kad jai tenka aplankyti bent l,5z0 žiedų per die-
genų senovėje žmogus žinojo žiedų dulkių analizės daviniai parodo, kad kad taip, tai tikras ną, kad pripildytų tą maišelį nektaru. Tik tada 

naudą. Jis gamino iš jų maisto papildą, gaminosi 
ir įvairias mostis. “Egiptiečiai ir jų kaimynai ty
ruose vartojo žiedų dulkes kaip maisto papildymą, 
kiniečiai kepdavo iš jų pyragus su medum ir dė
davo į sandėlius atsargai, kad bado, audrų ar 
sausmečių krizėms ištikus, būtų kas valgyti. O 
graikai tikėjo, kad žiedų dulkės atitolina senat
vės problemas ir vaidina svarbią rolę sveikatai 
palaikyti ir amžių pailgina. Yra aišku, kad jie ži
nojo žiedų dulkių ir mediciniškąją galią, kosme
tikos ir maistingumo vertybes,” rašė Carynas 
Starr “The Forum” žurnale.

Bitė gali ir šunį, tą žmogaus ištikimiausią 
draugą, pakeisti, nors ji negali jam lazdos pa
duoti, ar šliurių atnešti, nė ant sofos poilsiui pri
gulus prie jo prisiglaudyti, bet ji gali jam neįkai
nojamas vertybes — sveikatą duoti ir amžių pa
ilginti. Bite darbininkė Ji dirba daugiau negu 
spenialistų grupė didžiausioje metropolijos ligo
ninėje, kad tą stebuklingąjį darbą padarytų. Bi-

paradoksas.
žiedų dulkės yra mikroskopiški kaip miltai 

grūdeliai, tikriausis brangenybių iždas, kur sle
piasi ta žmogaus sveikatai palaikyti stebuklin
goji galia ir gyvybės palaikymo turtingiausieji 
šaltiniai. Juose yra ta milžiniškoji gausa vitami
nų, mineralų, proteinų, amino rūgšties ir enzemų. 
Ir, be to, žiedų dulkės, būdamos vyriškosios ly
ties gemalų sėkla yra gyvybės būtybė augmeni
jos pasaulyje. Veik vien tos veikliosios bitės, 
kaip dulkių transporterės, veiklos dėka, 
augalai, žiedai yra apvaisinti ir patręšti. Už tai 
augalai bitei atsilygina jos vyvybę palaikančiais 
elementais — žiedų dulkėmis.

Bet ir bitės yra ižedų dulkių padaras. Jos 
kūno kiekvienas raumuo, plaušas ir organas yra 
žiedų dulkių padarinys. Jos taiso jos nusinešio
jusias kūno dalis, teikia visas galimybes joms iš
augti ir tvirtoje sveikatoje tarpti.

Todėl nepatartina griebtis už po ranka pasi-

ELZBIETA KARDELIENE

VIEŠNAGĖ KALIFORNIJOJE
(Tęeinys)

Vakarienė buvo labai gera ir vyno davė ne- 
mokamai kiek tik kas norėjo.

Tik po dviejų valandų pakilo lėktuvas skri
sti į Čikagą, o čia nutūpęs ir vėl ilsėjosi keletą 
valandų.

Visą naktį praskraidę padangėmis, vietoje 
10 vai. vakaro (Kanados laiku) atsiradau Mon
realyje tik 6 vai. ryto. Vieną keleivę iš mūsų lėk
tuvo net nusivežė ambulansas ligoninėn. Bet aš 
pasijutau dar labai laiminga, kai sužinojau,kad

ji, atsinešusi ant savo gauruotųjų kojų, žiedų 
dulkes sumaišo su nektaru ir seilėmis, vėl paė
musi tarp paskutinių kojų, ritulelyje, neša į avi
lį kaip maistą. Tas, tad, maistas, sudėtas į ko
rius ir perėjęs formentacijos procesą, tampa bū
tybe, bičių duona vedinama, ta perų svarbiausia j Dorvel aerodrome keleiviai laukia savo lėktuvu 
medžiaga. Bitės, avilyje, paėmusios dalį tos me- į jau visą savaitę. Ir jau net aiktelėjau iš huosta- 
džiagos, sumaišo su medumi ir padaro kitą bū- bumo pamačiusi linksmai man mojančius, atvy- 
tybę, ką tai panašaus į drebučius (Royal Jelly), husius manęs pasitikti, mano mieIiausius, Van- 
kuri ir yra tas 
maitinasi.

penas, kuriuo bičių karalienės

(Bos daugiau)

dą ir Juozą Girnius - Norvaišas, kurie visą nak- 
Į tj nemiegodami mėgino mane pasitikti 10 vai. 
vakare, 3 vai. naktį ir pagaliau tik 6 vai ryto vis 
gi manęs sulaukė. Rask žmogus tu tokius žode- 
liūs, kuriais galėtum padėkoti už tokį gerumą!

Atvežę mane namo, suruošė man net pus- 
ryčius, ir pavėlavę į darbus, išvažiavo, palike

'mane ir vėl vieną žiemavoti.
(PABAIGA)

VIST RT7NTERTA1
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Laidotuvių Direktoriai
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OK. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Nodical Building^ Tol. LU 5-G446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

*<kstų ir SLAPUMO takų 
CHIRURGIJA 
Fėlrt. 695-0533

DR. PAUL V. DAUGIS 
YDYTOJAS IR CHIRURGAS 
tebeitų Community k|in)ko> 

dirt kr on oi 
Westcho&tei il 

iarbo dienonuj
Her 

AJA Ik k

«rb. 562 2’21

SE 3-5893

GLE v ECKAS 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAa 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Stre<) 
slaodo^ pagal siwtarimt

»U. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2611 yn n. St, T«l. 737-5149

, '•frina- akis Pritaiko akinius •• 
-“contact lenses’”

ai a gal susitarimą, uždaryta tree

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vaL vak. 

Ofiso telef.: 776-2380 
Rezidencijos 'telef.: 448-5545

i SOFIJA PALAL’SKIENĖ i i
ŠventadienisTVIRTA SVEIKATA

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

lendre prękhka, MOTERĄ ligee.
Ofises 2652 yYE$T 59fh Š1R2ET

: Tęl. JPR S-1223
OFISO V AL.: pirm., anUad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. SUtadle- 
uais 2-4 vaL < popiet ir kitu laiku •

- pagal susitarimą. *

] (Atkelta iš 2 psl.)
i riau gali judėti, darbuotis. Ži
noma, ir tokie turi saugotis kau

kiu lūžimo. Jie turi eidami sli- 
Į džia vieta turi laikyti laisvas 
1 rankas ir truputi jas siūbuoti 4 . *■ -; kūno siūba rimu. Jei priseina už’ 
įsimauti pirštines kelyje, ar pa- 
s; taisyti kalnrerių bei šaliką-bū- 

i tinai toks turi sustoti ėjęs ir tik 
■ vėl atgavęs laisvas rankas, žy- 
■giuoti toliau. Daugiau apie tai

v i IsVADA. LiauKimes veidą
ORTHOPEDa^KOTEZISTAS' , , - J - 4. 4- ' Aaparėtai - Protezai. MOd. baa- ’ pabalusi pudromis : .tepti. ir to- 
-rlb*-h:įau tęsti hedasimaitinima. Rei- 
(Arch Ruppert) ir 1.1 . . L. ..

6 a *• a o m xx J kia pradėti tinkamai maitintis,6—8. fi^tadiemais 9—1; , x. ....
l&W Wirt S3rd St„ Chičaįo. in. : ūkiamai darbuotis, sveikai jaus 

'•'Telef.i PRo*p«ct 8-5b84 ir atsakančiai gydytis. Nepri
* “ “ įsilaikant normaliam žmogui bū

• tino 
mas 
mos 
Tik 
miesi mūsų jaunuosius. Juk, į 

L kanapes statyti gatavos yra tos 
dažytos ir perdažytos moteriš
kės. Jos mano, kad geriau atro 

: dančios, o tikrumoje — tikros 
baidyklės. Tad, liaukimės ir šio 
je srityje save niekais vertę: 
raukšlė sveikame veide yra daug ' 
vertingesnė močiutei sengalvė-1 
lei už centnerį pudros bei viso- | 
kių dabartinėms begalvėms mo- : 
teriskėms įpirštų neva grožiui 
palaikyti priemonių. Grįžkime į 
tikrai sveiko gyvenimo keFą — 
tik tada męs atrodysime gražiai 
be jokių ęlirbtrių pagražinimų, j 
Tada ir kaulai mūsų bus stiprės i 
ni ir rečiau mes juos grūdami; 
sulaužysime.

Pasiskaityti: Hospital P actice. 
Vol. 13, No. 12, December 1978 
1978.

>E R K RAUST YMAI

MOVING
Leidime! — “line apareucU 

1EMA KAINA
H. ŠERĖNAS 
TtL 5-8063

gyvenimo, dažais kavoji- 
nesveikatos ryškiai mato- 
veide-nieko gero neatsieks, 
prajuokinsime taip elgda-

MOVING
Apdraustas perkraustyme;

ii Ivairiy atstumu

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996 7 

Z

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS 

Viso, proųraęnoe Ii WOPA 

1490 Idl. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madieniu iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet' Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
»alt ryto.

Vada), Aldone Deizkux

Talat: HEmiock 4-2413
H59 Jo. MAPLEWOOD \vi. 

CHICAGO. ILL. 4062?

uidžiau»kxs kailių 
pasirink 

pa f

JRŠTIINĄ
ei. 263-58

1&5 North Wab*«b Ar—r?

A. Duoblienes sveiko 
ma’sto receptas

Adelė Dvoblienė

LĘŠIUKU (LENTILS) 
SALOTOS

Jet žinote auaenfe, kurie 
galėtų užsisakyti Naųjieius, pra- 
ėome atlysti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa- vidutinis svogūnas. 2 skiltelės 
vaites 1 česnako, 1 lauro lapelis, 1 šauki

| STELAI MAŽEIKIENEI 
.. ŠIRDIES SKAUSMAS

Mano gera draugė Stela Ma
žeikienė gavo liūdną žinią iš 
Lietuvos, kad mirė brolis Jo
nas Svolkinas lapkriio 4 d. ir 
palaidotas Upytės kapinėse. 
Labai gailiai apsiverkė, gaila 
brolio... O lapkričio 9 d, gavo 
kitą liūdną žinią, kad mirė se- 

i šuo Adelė Stulgaitienė Brazili
joje. Tai yra skaudus smūgis. 
Vienos savaitės bėgyje du pa- 
grabąi.

Stela Mažeikienė ir Anna Pa 
| dvalskis labai skaudžiai per
gyvena brolio ir sesers neteki
mą ir dideliame liūdesy ir šir
dies skausme.

Aš nuo savęs reiškiu gilią 
užuojautą ir kartu liūdžiu.

Rožė Didžgalvienė

sel ir savo išradimą užpaten
tavo. Išradimą nupirko 1898 
m. amerikietis degtinės gamin 
tojas ir pradėjo gaminti moto
ms, kuriuos pavadino išradėjo 
vardu. Tie motorai buvo pa
naudoti sunkvežimių 
boję.

© Pirmasis gyventojų 
šymas Amerikoje buvo 
metais ir kainavo z apie 44,000 
dolerių arba centas kievienam 
Amerikoje gyvenančiam as
meniui.

o Nafta varomą motorą iš
rado vokietis dr. Rudolfas Die-

• Nustatyta, kad žemės aly- 
va susiformuoja per 250 mili
jonų metų. Akmens anglims 
susiformuoti užtrunka ilgiau 
— nuo vieno iki dviejų bilijo
nų metų.

o Nedaug kas žino, kad kai 
riarankių asmenų kepenys yra 
kairėje kūno pusėje.

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, ILL

• -RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI « KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tek 476-2206

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Jie giedojo Dievo tarno Mozės giesmę Ir Avinėlio giesmę". Apr. 15:3.
Mes, kurie turime vilties būti su Kristumi kaip bendratėvoniai su juo 

jojo garbingoje karalystėje, turime išmokti giedoti Mozės ir Dievo Sūnaus 
giesme, kurioje sakoma: “Vertas yra Avinėlis (kuris atima pasaulio nuodė
mę), kuris buvo nukryžiuotas, imti jėgą, turtus, išmintį, stiprybę, pagarbą, 
garbę ir palaiminimą-’. Žinodami, kad šita naujoji giesmė yra linksmoji žinia. 
Evangelija, žadanti palaiminti visas žemės gimines, mes norime sužinoti kiek 
išmokome anos puikios giesmės, sutartino Evangelijos skelbimo. Mes džiau
giamės ir dėkojame Dievui už suteiktąsias progas skelbti gerąsias žinias 
tiems, kurie turi girdinčias ausis. Taip tarnaujant Viešpačiui, reikia daug 
kantrybės ir tikėjimo, kolei sulauksime pilno Dievo karalystės įsteigimo.

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

Mažeikai Evans

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

tas petražolių lapelių, 1 šaukštas 
citrinos sunkos, 2 šaukštai aly
vos (Safflower, sunflower ar so
jos), y2 puoduko smulkiai su
pjaustytų svogūnėlių laiškų, tru
putėlis druskos.

Darbas: Tušiukus perrinkti, 
nuplauti ir pasmerkti 6-7 puo
dukuose vandens per naktį, kad 
sbrinktų. Vandenį nusunkti ir 
jį užvirinti. Į verdantį sudėti lę
šiukus, ir svogūną su česnako 
skiltelėm į jį įsprausti. Užvirus 
įdėti lauro lapelį.

Suminkštėjus, jei yra dar 
skysčio’, jį nupilti sunaudojimui 
sriubai ar padažui. Pašalinti 
svogūną ir lapeli Parūdyti. At
vėsinti. Sudėti smulkiai pjausty
tus svogūno , laiškelius, kapotus 
petražolių lapelius, alyvą .ir 
citriną.

Atsargiai išmaišyti, nesutri- 
nant lęšiukų. Sudėti į -didesnį 
bliūdelį ar lėkštę. Papuošti ža- 
Lumynais ir naudoti.

® X’isame pasaulyje 
penktadaliai radijo storiu 
do j a anglų kalbą

nau-

‘i 
j

i

1

Dailininkas, Savanoris Kūrėjas

JUOZAS PAUTIENIUS
Gyveno 4910 W. 24 St. Cicero, III.

Mirė 1978 m. gruodžio mėn. 17 d. 2 v. p,p., po ilgos ir sunkios li
gos. su.aųkęs 78lmętus amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Amerikoje išgyveno 28 metus.
Pasiliko žibame nuliūdime žmona Stasė (Tulabaitė), duktė Teresė, 

žentas. Jonas Boguta ir dukraitė Vilija.-Sesuo Z. Juskevičiesė ir vyras 
Andrius, sesuo Ona Jonaitienė (Kanadoje) Sigita ir Vytautas Aušrotai, 
ju dukterys Aldona ir Beta (Kanadoje) Jūratė'Juškevičiūtė— Varia- 
kpj.enė su šeima. Du broliai: teisininkas Petras ir Dr. K. Pautieniai. 
Pusbroliai: Kūn. P. Brazauskas, mišk. J. Brazauskas, Dr. Algirdas Pau- 
tienis, Dr St Ankudas, Dr. J. Dičpinigaitis, Dr. Ad. Dičpinigaitis, pu- 
sesrė Gr., JuodeJdenė Gr. Stanulienė, ju šeimos ir giminės Ok. Lie
tuvoje.

.Velionis priklausė: Lietuvių Savanorių Kūrėjų sąjungai, L. Ben
druomene., ’L. Fondui, L. Dailininkų sąjungai ir Balfui.

Kūnas- bus pašarvotas Vasaitis — Butkus koplyčioje, 1446 So. 50th 
Ave., Cicero UI.

Atsisveikinimas įvyks antradienį gruodžio mėn. 19 d. 7 v. v., ko
plyčioje

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio mėn. 20 d. Iš koplyčios 9 
v. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už Veiionies' siela. Laidojamas Sv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse— išlydėti į paskutinę kelionę.

Nuliūdusi žmona Stasė, duktė Teresė ir šeima.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

pimų
ADO V

Prašome aplankyti mūsų kapines, pamatyti puikius paminklus ir pasirinkti vietą savam 
sklypui- Kapinių pareigūnai suteiks jums pageidaujamų informacijų. Tek GLobe 8-0638.

Vūruankm National Cemetery, 8201 South Kean Avenue, Justice, Illinois 60458.

EUDEIKISO AID AS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LaIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO, HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 • 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

iVlODERNlŠKOS AIR CONDITIONED KOPLYČIOJ

TĖVAS LR SUNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

u

TRYS ^0&cRH»SKOS KOPI YDOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI 

- _ - *_ A— ' A •- x L. • * * * .Sn* ’ A. -*

A RI A I<

’JTtKtoną

AMBULANCB 
PATARNAV* 
MAS OIEN/ 

»R NAKTĮ

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MlESTx 
DALYSE.

lNTANĄS M. PHILLIPS
1B LAURYNAS LABANAUSKAS 

uiTUANiCA 1VENUE Pkont; YArii 7-34W»

fiLTKLįb • VASAITIS
Otb Avfe,r Ciceru, ill Phone: OLympic

PETRAS BIELIŪNAS
AL1FORN1A A VE. Phone: LAfayeUe 3-3571

g-LUKGL p KĮjDAHNaS
tiU So. 1JTUAMCA AVK TeL YAri. M1SB-UT

STEPONAS C. LACK IB SŪNŪS
(LACKAWTO

4424 WEST 6»U STK3.D kkp*x>Oc 3-121*
2314 WEST 23rd PLACE Yli.xfaik 7-447J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo« Hills, PL 874-4411



O GERIAUSIAI ČIALINKSMŲ

(Pr.)

TeL 737-7200 arba 737-8534

Pas Jane Jae

Micevich iš 
mūsų nuola-

PAUL MASILIONIS —
ADELINE GEDVILĄ -
ROŽĖ DIDŽGALVIENĖ
HERMAN DANTA —
JOSEPHINE MASILIONIS
MATT POVILAITIS

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

X; Frank 
w.rsm st.

GA 4-M.M

jie paaukojo Naujienoms $15 
Dėkui.

55/HOUR AT HOME
NO EXPERIENCE OK 
CASH PAID WEEKLY 

FOSTER MISSIONS 
754 GULF TOWER 

JAX, FLORIDA 32207

LIETUVIŲ ŽAGARĖS 
KLUBAS

— Liet, šaulių S-gos Tremty
je Garbės Teismo pirm. Marija 
nas šnapaštys su visa šeimą lin
ki sesėms-broliams šauliams, gi
minaičiams.
•Sąjungos 1
Te:smų nariams - 
ro ižiaugsmo šv 
sėkmingų Nauųjų

Leiserio spindulių filmas

Daug esu girdėjęs apie leise
rio spindulius, esą jais be skaus 
mo grieždantis, skaldys akmenis 
griaus kalnus, nutrenks lėktu
vus *bei raketas. Ir dabar pirmą 
kartą pamačiau Jim Halsey Co. 
pagamintą bandomąjį filmą su. 
leiserio spindulių pagalba. Esą 
tai pirmas pasaulyje toks fil
mas.

NAUJIENOS’ KIEKVIENO

DRAUGAS IR EICIULIS

Siuntiniai į Lietuvą 
ir Intus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5930

bičiuliams ir ypač 
bei dalinių Garbės 

teisėjams ty 
Kalėdos ir 

1979-jų Met;!

— Marijos aukst, mokykloje, 
Chicago. Ill., mokosi 1,300 mer 
gaičių. Jas moko 43 seselės ka
ži m ierietės ir 34 pasaulietės mo 
kytojos. Seselės kazimierietės, 
įsteigtos 1907 m. lietuvių tarny
bai, išlaiko šv. Kryžiaus ligoni
nę 423 lovomis ir Loretto ligo
ninę su 212 lovų. Dabar vienuo 
lynas turi 338 nares J—os dirbo 
25 parapijinėse mokyklose ir 7 
kitos institucijose. Iki šiol yra 
mirusios 107 seselės kazimierie-

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano S ui 
paruošta, — teisėjo Alphons 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomh 
formomis.

— Dovanos jūsų mylimiesiems. 
Baltijos gintaras, itališkas 18 k. 
ir 14 k. auksas, koralai, kultū
riniai perlai ir kitos brangeny
bės. Lladros iš Ispanijos, Anri 
medžio drožiniai, “Dresdens”, 
šveicariškos muzikinės dėžutės 
ir kristalas iš viso pasaulio. Ka
lėdiniai šiaudinukai ir daug; 
daug kt. Romas ir Dalė Dauk
šai kviečia visus atsilankyti ir

— Konstancija ir Antanas 
Slankai iš Marquette Parko, lie
tuviškos veiklos veteranai, svei 
kiną visus savo gimines, drau
gus, pažįstamus, kaimynus ir lie
tuviškos veiklos bendradarbius 
•šv. Kalėdų proga, linkėdami 
'daug džiaugsmo ir laimės Nau
juose 1979 Metuose. Ta proga

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

NIGHT SECURITY MAN
5 days a week. Sun. thru Thurs. 11 
P.M. to 7 A.M. Good benefits. Must 
speak english. Private club in down 
town area.

APPLY IN PERSON
312 S. Federal St. Chicago

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
OB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

M. i 1 M K U I 
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chkagos miesto leidimą; 
Dirbu Ir užmlascruosa gr^t/ H“ 
rantuotai Ir šakningai • 

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4514 S. Talman Ava.*

- TeL 927-3559 , į i

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

TeL 767-0600.

VALDYBA:
Pirmininkas
- Vicepirmininkė
— Nut. rašt. ir koresp.

Fin. raštininkas
Kontrolės Raštininkė 

Iždininkas

....TRYS DIENOS TULSOJE ....
TRYS DIENOS TULSOJE

Atkelta iš .4 psl.
Taip pat jiems priklauso Edg 

com Metai Co. pristatanti meta 
lo gaminius apie.40.000 kompą- 
nijų.Ir Investavimo kompani
ja, turinti daug šėrų Bank Ok
lahoma, kuris aukso raidėmis 
įrašytas įeinant į šį- milžinišką

VISIEMS NARIAMS, RĖMĖJAMS IR 
CHICAGOS LIETUVIAMS

PETRAS KAZASAUSKAS, Prez'dentaa

2212 W. Cermak Road Chicago, HI. Virginia 7-774*

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲJŲ 1979 METŲ 

LINKIME

— ONA ir Antanas Dumėiai 
š Cicero sveikina savo gimines 
draugus, pažįstamus ir kaimy
nus su šv. Kalėdom ir Naujai
siais Metais. Vietoj kalėdinių 
kortelių aukoja Naujienoms 

$15. Dėkui.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

HELP WANTED — MALE 
____ Darbininky reikia_____

— Poną Helen 
Marquette Parko, 
t»nė rėmėja, atsiuntė kalėdinę 
kortelę su specialiu įrašu: “Šven 
e Jų proga sveikinu visus Naujie 
nų bendradarbius ir darbuoto
jus. linkėdama, kad 1979 metais 
Naujienos susilauktų gausų bū
rį naujų skaitytojų. Naujienoms 
paremti siunčiu 10 dolerių”. Dė
kui už auką ir už labai prasmin 
gą linkėjimą.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tas 
2951 W. 63rd SL TeL 436-787b

nėjamas ap’e lietuvhi liaudies 
muziką, dainas, chorus, plokš
teles, leidinių tiražus. Pagalvo
ju: kodėl čia nėra profesionalo 

Tetuvio muziko? Keičiamės ad
resais, prašo* aplankyti.

Pietums gauname, be kitko, 
bufalo mėsos. Pirmą kartą gyve 
nime ne tik aš, bet ir kaimynai, 
kietoka, smulkiai kramtoma, ne 
labai skani. Jie pasakoja istori
jas apie bufalus, aš apie lietu
viškus stumbrus, meškas ir mū
sų valdovų medžiokles, puotas.

Oklahoma, kaip man pasako
jo, yra “sausa valstija”: alhogo- 
linius gėrimus leidžiama gerti 
tik privečiai. Bet čionai galėjo
je maudytis Kalifornijos vyne. 
Ir pasakysiu, tre mano stalo kai 
mynai geria, kaip anais laikais 
senovės lietuviai: maždaug ki
birais. Bet nei vienas nesusvy
ravo. Viskas pamokėta organi
zatorių. Aš vėl, kaip vargšas pe 
liukas, pagalvojau, kiek jiems 
kainuos ši vakarienė.

SIUN1TNIA1 J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express »>orp- 

MAKQU1TT9 GIFT CAftCKLl SmCViCB 
1*1 W. *9th SU Clilcac-a. UI. — Tai. WA 
mj fcų M-Nted ClUca#a. HL — Tel.

V. VauAMTIMAI

SIUNTINIAI l LIETUVA
. MARU A N0REIKIEN1

W5 Weri iCtk St, CMogo, m W62> • Tri. WA 50717 
OI4»tI» MdrfntlmM #erat rWea hralrfv 

MAUTAS Ii IUROFO<

ri, galima spręsti iš jo mokamų 
nuošimčių dainininkui ir muzi
kui Roy Clark, pažįstamam vi
sam pasauliui: septynius su pu
se milijonj dolerių metams. Mi 
kčiojantis komikas Tillis gauna 
tris su puse milijonų dol.' me_‘ 
tams . Ir 1.1. Ir tai yra tiktai pro 
centai.

Skaitau ir galvoju: kokiu bū
du aš čia pakliuvau? Kai už vi
sus darbus, raštus lietuviškai i 
spaudai nieko negaunu. Kas bū-| 
tų nutikę, jei iš kart būčiau patį 
raukęs prie amerikiečių, visiš-į 
kai ignoravęs lietuvių spaudą 
ir visuomenę? Tada lietuviška 
spauda ir visuomenė šokinėtų 
aplinkui.

Aš čia esu/’kaip užsienio spau 
dos organizacijos ’vienas atsto-

Grįžtu į vaišių kambarį. Kle
gesys žymiai garsesnis, pažintys 
greičiau; jpmasi/.nors nei vieno 
per daug išgėrusio. ■ į ; r . . '

Pokylių salėje

Apačioje didžiulė salė. Keli 
šimtai svečių. Mums rezervuoti 
stalai prie prezidiumo, bet sėduo 
si kitame salės gale. Iš patolo įdo 
miau stebėti.

Aplinkui kvestieji iš Texas ir 
Georgia valstijų. Visi ameri
kiečių liaudies muzikos puoselė
tojai, savoje srityje garsenybės. 
Jau kelios valandos esu klausi-

— 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 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr.)

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

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.

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

apsipirkti — Avalon Galleries, 
4243 S. Archer Avė., telefonas 
247-6969. Atid. kasdien ir sek
madieniais iki Kalėdų,

LABAI ŠVARUS 2 butu namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

SVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centrahnis šildymas - vėsinimas, 
liuksus naujų namu apylinkė.

$53,900.

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
uelte Parke.
MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 

apie S18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

LAIMINGŲ, NAUJŲJŲ METŲ
LEONAS VASILEVAS — pirmininkas 
HELEN VnJKRLTS— vicepirmininkė 
EUGENIJA STRUNGYS — nutarimų raštininkė 
BERNICE ŽEMGULIS — finansų raštininkė 
PETRAS VILKELIS — kasininkas
ONA ŠVIRMĮCKAS — kontr. rašt. ir koresp.

Graži, lengvai skaitoma i 
idomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriaus troboje.

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

liams Companies įstaiga yra šio 
pastato 52-me aukšte.
Kas yra Jim Halsey Company?

Kitą dieną turėjau progą pa
sikalbėti su pačiu Jim Halsey\ 
48 metų kukliu vyru. Jie leidžia 
plokšteles, turi stiprią įtaką vi
sam amerikiečių liaudies mėlio 
dijų pasauliui Kokiais milžiniš 
kais šuoliai matuojama, kokius 
pinigus ir galybe Jim Halsey tu

Pavalgius, apie tris valandas 
gėrėjomės įvairiais dainų, šokių 
išpildymais. Pradėjo indėnai, 
nuostabiai spalvotais kostiu
mais. Jų šokiai ir meliodijos, 
bent man, atrodo ir skamba pa
našiai. Vėliau kelios amerikie
čių, pora meksikiečių vienetų 
atliko malonius koncertus, vie
tomis iki nuostabaus tobulumo 
ir žėrinčiais talentais.

Gerokai po vidurnakčio pro
grama pasibaigė. Norintieji ga
lėjo pažiūrėti specialų filmą 
Williams Forum teatre.

į fcilta, maloni naktis. Ramiai 
parėjau.

Viešbučio vestibiulyje pilna 
spaudos atstovų. Pasirinki prie 
ko nori sėstis. Labai kviečia egi 
ptietis, susidraugavęs su anglu 
ir indusu. Girdi, Tulsa naktimis 
nemiega, tai kur eisime? Sakau, 
vyrai, jau tuoj pradės aušti, aš 
eisiu miegoti Labanaktis!

Kaip buvau paprašęs viešbu
čio telefoninkė ragelyje: “La
bas rytas! Jau aštunta valan
da pone. Labas rytas!”

Reikia pasakoti apie Lietuvą
i

Apačioje mūsų laukia lengvi 
pusryčiai Atvyksta pora iš Mek 
sikos redaktorių, kurių viena 
yra švedė, o jos vyras meksikie 
tis. Kaipgi, jiems reikia atsaki
nėti į klausimus apie Lietuvą. 
Esą. daug girdėję apie lietuvius 
ir pirmą kartą gyvenime vieną 
sutikę.

(Bus daugiau)

M. K S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

Vaizdai amerikiečių liaudies 
dainų bei muzikos kūrėjus, pa
lydint nuostabiais leiserio spin
dulių šokinėjimais, spalvomis, 
šešėliais, judesiais. Netrukus 
filmų pasaulis, jei priims leisę- 

[rio šviesos ir spindulių stebuk- 
! lūs, pradės gerokai skirtingus 
■filmus, dar įdomesnius techniš
kuoju požiūriu. Efektų nuosta
bą neįmanoma aprašyti. Visi 
griausmingai plojo. Tą filmą 
matėme dar keletą kartų kitomis 
progomis prieš konceertus. Vi
sad : milžiniškas pasisekimas.
. “Ar jūsų, tarpe yrą lietuvis”?

Vadovai skelbia kai kuriuos 
svečius. Tarp jų šešius Sovietų 
atstovybės iš Washington, D. C. 
atstovus.'; kurių žmonos čionai 
gyvenančios. Kodėl čia jos gyve 
na?. .. Betgi supuolimu Tulsa 
tampa modemiškųjų lėktuvų, 
kompiuterių, alyvų kompanijų 
vienas didžiųjų centrų Ameri
koje. Ir viena pagrindinė širdis 
kontrodiuojanti 'jaunų amerikie
čių dainų, šokių muziką. Tokios 
šventės sutraukia minias, aklai 
klausančias per mikrofoną pa
sakytais žodžiais, mintimis.

Rusai sėdi visai netoli nuo 
manęs, bet toli nuo spaudos at
stovų. Tuoj prieinu prie rusų, 
pasisakau kas esu. Norėčiau pa 
sikalbėti su lietuviu. Rusai žiū 
ri, negalėdami žodžio ištarti.

—Ar jūsų tarpe yra lietuvis”? 
'-— vėl paklausiau.

— Ne nėra.
Prašiau, kai sugrįš į Washing 

ton, D. C., kad pasakytų tenai 
dirbantiems lietuviams, jog no
rėjau su jais pasikalbėti.

— Kadangi jūsų tarpe nėra 
lietuvio, tai su rusais neturiu ką 
kalbėti. Sudiev.

Ir sugrįžau prie savo stalo.

įdomus koncertas

2646 W. 7Bt Street, Chicago, Illinois 60629 
Tekt. - 778-5374
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“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTE, 

PROGRAMOS VEDtJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—0^0 vtl 
Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.

laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.
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