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Amerikos Lietuvių Taryba 1979 m. spalio 1214 dienomis šau- . 
kia CIevelande, Hollenden House viešbutyje, 610 Superior Ave., į 
39-ąjį Amerikos Lietuvių Tarybos metini suvažiavimą ir 
TĄJĮ AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESĄ.

Amerikos Lietuvių Tarybos metinis suvažiavimas 
9 valandą ryto, spal’6 12 d., penktadienį. Registracijos 
8:30 vai. ryto.

Suvažiavimo yąkare, nuo 7 vai. vakaro ligi 10 vai.
įvyks Amerikos Lietuvių Tarybos narių, skyrių, organizacijų at
stovų bei svečių priėmimas.

Spalio 13-14 dienomis, šešta
dienį ir sekmadienį, šaukiamas 
Devintasis Amerikos Lietuvių 
Kongresas. Kongreso atstovų ir 
svečių registracija prasideda 
8 vai. ryto, šeštadienį. Iškilmin
gas kongreso banketas 'įvyks tą 
pačią dieną 8 vai. vak. Banketo 
bilietai užsakomi iš anksto 
skambinant Kaziui Karaliui 
(216) 229-2419 ar Onai Jokubai- 
tienei (216) 481-7161 CIevelande 
arba kreipiantis į ALTos centrą 
(312) 778-^900. Banketo bilietų 
kaina $15 asmeniui.

CHICAGO. — Majore Byrne, 
sekmadieni grįžusi iš Airijos, 
kur buvo nuskridusi aplankyti 
savo gimines, ir Londone, kur 
dalyvavo lordo Mountbatteno 
laidotuvėse,-pasakė, kad popie
žius Jonas-Paulius II, kuris lan
kysis Chicagoje spalio mėnesio 
pradžioje, bus sutiktas Grant
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Uraganas David padarė didelių nuostolių Puerto
’i'1 konų respublikai, užmušdamas virš 1,000 žmonių, ir daug nuostolių Ba

hamų saloms.Pasiekė JAV pakraščius, bet į vidų neįsiveržė.
’l ■ 5 ‘ . ■ B ■ J »

Visoje šalyje iškrito daug lietaus.

Rico valstybei, .Domini-

Amerikos Lietuvių Tarybos parke, sutUpti dau_
- -h vardu nuoširdžiai Jus kviečiame 

suvažiavime, pi^ajnje, kongrė-
- - - sė ir-'-banketerdalyvautiį pare

miant Kongresą ne tik moraliai, 
"bet ir: medžiaginiai, kad galėtu
mam stipriau ir efektingiau pa
kelti savo vieningą balsą už 
laisvos ir nepriklausomos Lietu
vos atstatymą. . t.\

Dr. Kazys „Stauskas, 
' ’1 Amerikos Eieriivių Ta- 

' N' rybos'pirniininkas
V L "Sė’’ / -y. B \ y -

Amerikos L/iėtūvių;:Ta-? \ 
rybos sekretorius

giau kaip milijonas žmonių, ku
rių, spėjama, bus nemažiau.

' jTaY'bus^pbpiezlaus antras ap
silankymas JAV-se.

SEN; KENNEDY GALI SUSKALDYTI

AMERIKOS LIET. TARYBOS
IX AMERIKOS LIETUVIŲ

' KONGRESO ATSTOVŲ 
RINKIMO TAISYKLĖS

1. Dalyvauja visi Amerikos Lie
tuvių Tarybos Valdybos ir 
Tarybos nariai su balsavimo 
teise.
Centrinės, bendrinės organi
zacijos siunčia po 6 atstovus. 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyriai bei organ izacijos 

komitetai atskirose 
siunčia po šešis at-

Mirė Chomeini draugas 
ir padėjėjas

TEHERANAS,1 Iranas. — Mu
la Sye Mahmoud' Taleghani, ar
timas Chomeini bendradarbis ir 
turįs tą patį “švento žmogaus’’ 
titulą, mirė pirmadienio anksti 
rytą, sulaukęs 68 metų amžiaus. 
Jis nebuvo fanatikas. Jis buvo 
numatytas Irano prezidentu. 
Premjeras Mehdi Bazarganas, 
taip pat artimas mirusio Tale
ghani draugas, paskelbė trijų' 
dienų gedulą visame Irane.

Amerikiečiai nepa
žįsta rusu C* W-

; ’V

’ PREZ. CARTĘRĮS RENGIASI KANDIDATUOTI 
..; ..... L PREZIDENTO PAREIGOMS '

WASHINGTON. D.C:BaL,. 
tieji Rūmai paskelbė, kad prezi
dentas Jimmy Carter rengiasi 
kandidatuoti prezidento , parei
goms antram terminui. Spaudo
je ir radijo bangomis-pasirodžiu
sios žinios, .kad prezidentas par
teris nesirengia kandidatuoti 
antram terminui yra . gryniau
sias išmislas. . . •.: ; .

Be to, Atlantic dienraščio pa
skelbta žinia apie senatoriaus 
Kennedy patarimą prezidentui 
nekandidatuoti antram termi
nui yra melaginga. Baltieji Rū-- 
mai negavo jokio laiško iš sena-

2.

3.

draugijos, klubai,

bendrieji 
vietovėse 
stovus. 
Vietinės
kuopos bei jų skyriai siunčia 
po ,-l atstovą nuo kiekvienų 
10 narių.
Laikraščių redakcijos ir lie
tuvių radijo programos siun
čia po 3 atstovus.

Kongrese dalyvauti kviečiami 
ir svečiai, visa patriotinė lietu
vių visuomenė.

Malonėkite nedelsiant išrinkti 
atstovus į kongresą ir pranešti 
raštu Amerikos Lietuvių Tary
bos centrui, 2606 West 63rd

5.

KALENDORtLIS

Rugsėjo 11: Regulė, Protas, 
Sungailė, Medeina, Gintautas.

Saulė teka 6:35, leidžiasi 7:09.

Oras vėsus, vėjuotai.

WASHINGTON, D.C.— Unit-j toriaus Kennedy, kuriame pre- 
ed Press praneša, kad ČIA, ne- zidentas būtų prašomas nekan- 
pajėgdama suprasti sovietų vai-' didatuoti. Baltieji Rūmai skel- 
džios tikrųjų tikslų, nepatyrė 
sovietų planų, gerokai pakenkė 
JAV apsaugai. ČIA. nepajėgusi 
nustatyti sovietų atominio pajė^ 
gurno ir bendros sovietų val
džios kariškos galios, sudarė 
pavojų JAV saugumui.

Jie tvirtina, kad ČIA netiks
liai apskaičiavo sovietų karo 
jėgų suorganizuotą puolimą Iz
raelyje, ir netiksliai jėgas ap
skaičiavo Irane. ČIA žmonės 
padarė šias klaidas, nes nepaži
no sovietų tikslų ir netikėjo, kad 
rusai panaudos mulas ir tikybi- 
ninkus saviems tikslams siekti.

bia, kad prezidentas kandida
tuos. Jeigu sen, Kennedy taip 
pat kandidatuos, tai jis suskal
dys demokratų partiją ir rinki
mus galėtų laimėti respubliko
nai. Senatoriaus Kennedy toks 
didelis noras tapti prezidentu 
labai smarkiai pakenks demo
kratų partijai.

c J. BROWN NORI 
KANDIDATUOTI

-•£ Afganistane užmušė 
su šešis vokiečius

KABULAS. Afganistanas. — 
Praeitą sekmadienį nežinomi 
piktadariai Įsiveržė į suruoštą 
pikniką ir užmušė 6 asmenis. Tą 
patį sekmadienį kitoje vietoje 
nepažįstami asmenys užpuolė 
Amerikos karo atstovą, išvilko 
iš automobilio ir smarkiai su
mušė.

Vokiečių ambasada praneša, 
kad mokytojas J. Kloschus. jo 
žmona ir du vaikai džiaugėsi 
gamta, ir mokytojas Rolf Truxa 
ir jo žmona buvo nužudyti ša-, 
lia Lutaban tarpeklio, einančio 
8 mylių atstumoje nuo Kabulo, 
sako vokiečių atstovybė. Prezi
dentas Tarakis praneša, kad 
musulmonai 
kyti rusais, 
žudė.

galėję juos palai- 
todėl visus ir nu-

aviacijos pulkinin- 
Cavanaugh sustab

Tikrovė parodė, kad sovietų 
kariškas pajėgumas yra žymiai 
stipresnis, negu amerikiečiai 
manė, ir kad tai sudaro pavojų

Pranešimai iš Kalifornijos 
tvirtina, kad gubernatorius J. 
Brown būtinai nori būti kandi
datu prezidento pareigoms. Jei
gu negalės susitarti su sen. Ken
nedy, tai tada jis prašys vice
prezidentą Mondhle būti jo vice
prezidentu. Tuo taYpti’dar ne
žinia. ar viceprezidentas Mon-

Amerikos 
ką Michael 
dė Afganistano kareiviai, išvil
ko iš mašinos 
kankino. “Esu 
išlikau gyvas”, 
kininkas.

Afganistano
pulkininku, taip jį vadino ir jam 
pranešė, kad jis bus nušautas.

ir dvi valandas 
laimingas, kad 

— pareiškė pul-

kariai jį skaitė

. Naujas ambasadorius
EAST ST. LOUIS, Ill.— Don

ald F. McHenry, paskirtas JAV
JAV saugumui.

Vienuoliai pauliečiai 
turės aiškintis

WASHINGTON, D.C. — Chi
cago Sun-Times praneša, kad 
nedidelė vienuolių paulistų gru
pė, gyvenanti Doyletown, Pa., 
miestelyje, turi bėdos su atskai
tomybe. Jau penkeri metai Va-' 
tikanas nori. išaiškinti .20 mili-!

dale norėtū kandidatuoti ‘šu ambasadorium: T-prie Jungtiniu
gub. Brown u

jonų dolerių, priklausančių Va
tikanui, atskaitomybę.

Vatikano pareigūnai parodė 
reikalingos kantrybės, kuri jau 
baigiasi išsekti. Paulistai įsteigti 
prieš 900 metų, buvo neturto 
šalininkai, bet keli jų galėjo pa
keisti nuomonę,

Tautų vietoje atsistatydinusio 
Andrew Youngo, žinomas kaip 
“amžinas diplomatas”, kuris te- 
bestudentaudamas mieliau pasi
rinko debatus vietoje futbolo, 
praneša AP žinių agentūra.

McHenry iki šiol veikė -kaip 
kalbų mokymo departamento 
asistentas Carbondale universi
tete, kurį yra baigęs magistro 
laipsniu.

WASHINGTON. D.C. — Sek
retorius Cyrus R. Vance praeitą 
savaitę pareikalavo, kad sovietų 
ambasadorius Anatolijus Dobry-j 
ninas galimai greičiau grįžtu Į 
Washmgtona ir atvyktų į vals
tybės departamentą svarbiu re1? ; 
kalu — a;škintis dėl sovietų ka- ; 
rių atsiradimo Castro valdomoje I 
Kuboje. Pats sekretorius praei-1 
tos savaitės pradžioje įteikė so-: 
vietų valdžiai notą dėl sovietų = 
kariu atvykimo i Kuba, bet so-j 
vietų ambasadoje praeitą savai- 
te nebuvo nė vieno atsakingo | 
pareigūno, su kuriuo sovietų ka-; 
rių atsiradimo klausimas būtų j -’Redezijos nepriklausomybę ir 
galimas iš esmės svarstyti. Nė 
vienas ambasadoje buvęs parei
gūnas negalėjo į sekretoriaus 
patiektus klausimus atsakyti.

Sovietų ambasada buvo pra
nešusi.- kad Dobryninas išvažia
vęs atostogų, Sekretoriui parei- 

į kalavus. kad jis pagreitintų sa- 
} vo kelionę į .Washingtona , svar-- 
I biems abiejų valstybių reika- 
| iams aptarti, paaiškėjo^ kad; 
f Dobryninb! ’ tėvas buvd; 1 rfniręs. 
ir jis buvo išvažiavę i laidotu
ves. Bet praeitą sekmadienį so- 

' vo;etu ambasadorius įąir buvo 
grįžęs į Washingtona; ir pirma
dienį buvo pasiruošęs vykti i 
Valstybės departamentą ir aiš- ; 
kmtis dėl sovietų karių Kuboje.

Sekretorius Vance, yra . įsiti-

Redezijos de'egacija 
atvyko Į Londoną

LONDONAS. — Sekmadienį 
čia atvyko dabartinės Zimbab
vės vadų delegacija svarstyti su 
Anglijos pareigūnais galimybes 
baigti kovas, kurios atėmė dau
giau kaip 25.000 gyvybių. Kon
ferencijai pirmininkauja Angli
jos užs:enio reikalų ministeris 
lordas Carrington.

Pavėluotai į konferenciją at
vyko ir buvęs' “premjeras lan 
Smith. 1965 metais jis iBe

i

oaj unges 
išdavė 
dAl'\".
rusiš- 
žiniu

panaikino visus ryšius su Ang
lija. norėjusia ten įvesti juodų
jų valdžią. Jis buvo pakaltintas 
valstybės išdavimu, tačiau da
bar jam buvo garantuota nelie
čiamybė. Ir dabar konferenci
joje bus svarstoma, kaip galu
tinai pervesti valdžią iš 230.000 
baltųjų septyniems milijonams'< 
juodųjų. Britų valdžia nuogąs
taują /'kad' ten- vykstančios par- 

’-tizanin'ėš kovos nepavirstų i" at
vira1 konfliktą su galimu Sovie- 

h tų1 Sąjungos. Klibos ’ ir Pietų
Afrikos dalvvavimu.

Kaip išpiškinta sovietu 
brigada Kuboje?

WASHINGTON, D.C. — Pra
nešimas iš Srv
brigados va^ ■ Kuboje 
ten slapt'i taikomą šį 
Pranešiiną. perduodam . 
kai. užrekordavo ,AV 
agentūra.

Tolimesniam brigados aiškini
mui buvo panaudoti satelitai ir 
kompiuteriai. Buvo nustatyta 
brigados stovėjimo vieta, 
užmaskuoti pabūklai ir 
priemonės. Taip pat nufotogra
fuoti užrašai, vėliavos ir unifor
mos. Baltųjų -Rūmų kalbėtojas 
tv'rtina. kad brigada Kuboje 
atsirado prieš 11 metų, bet ži
nios buvo ignoruojamos, tačiau Įsu sovietų, karo jėgomis, esamo- 
buvęs prezidentas G. Fordas ir Į mis ir'Vežamom is į Kubą. JAV 
Valstybės sekretorius Kissinge-1 karo laivai gali-apsupti salą ir 
ris tai paneigė. Pilnas žinias j nuginkluoti kiekvieną rcA-’otų 
apie sovietų brigadą Kuboje j karį ar persirengusį sovietų 
JAV žinių agentūros pateikė tikj agentą. Bet JAV taip nedaro, 
rugpjūčio 17 dieną. ‘ Sekretorius nori Įtikinti, kad

JAV karo jėgos gali apsupti 
Kubą ir priversti, ten esančias 

L sovietų karo jėgas nuginkluoti. * JĮ Bet sekretorius nenori, kad rei
kalai tiek toli nueitų. Sekreto
rius nori įtikinti Dobrynina, kad 
sovietų karo jėgos pačios iške
liautu iš Kubos ir daugiau ten 
nesirodytu. JAV nenori, kad 
sovietų kariai iškeltų koją bet 
kurioje Vakarų žemyno vietoje. 
Prezidentas Cailęris pirmoje sa
vo notoje pranešė, kad JAV ne
toleruosiančios sovietu karo jė
gų žemyne.

jos J S<
kitos kinęs. kad sovietu kariai iš viso

Sekr. Cyrus Vance pakvietė 
pokalbiui sovietų ambasadorių 
JAV-se A. Dobrynina, neseniai 
grįžusi iš Maskvos. Manoma, 
kad bus paliestas ir tos brigą-; 
do." klausimas

kandidatas

I 
I

LOS ANGELES. Cal. — Par
tijos turi daug kandidatų JAV 
prezidento pareigoms. Respubli
konai turi 12 kandidatų, demo
kratai dabar turi tris, o vadina
moji Libertarian Party turės j 
vieną kandidatą. Trečiosios par
tijos kandidatas yra advokatas 
Ed. Clark. Jo programos stip
riausias punktas yra kova prieš 
nepaprastai didelius valstybės ir

Jeigu 
suma- 
reika-

savivaldybių mokesčius, 
mokesčiai būtų žymiai 
žinti. tai visi krašto ūkio 
lai pagerėtų.

neturėjo būti Kuboje. Jų reikš
mė. jeigu nebus naudojami ato
miniai ginklai, yrą visai silpna. 
Amerikos laivynas ir aviacija 
labai lengvai galėtų susidoroti

Zimbabvės 12 . asmenų delega
cijai vadovauja premjeras vysk. 
Abel Muzorewa. Joje yra taip 
oat juodųjų nacionalistų vadai 
Joshua^Nkomd ir Robert Muga- . ■ -J -f i..be. turi savo partizanus ir jų 
bazes Mozambike, ir kaltiną 
Muzorewa tarnavimų’ baltie
siems. Pirmuosiuose posėdžiuo
se jie pas’ikeitė įžeidžiančiais 
žodžiais.

Žmogvagiai Italijoje
ROMA. Italija. —* Praeitą 

sekmadienį, anksti rytą, du už“ 
sbnaskavę žmogvagiai Pescara 
mieste pagrobė milijonieriaus 
21 metų amžiaus sūnų Lorenzo 
Barberini, universiteto studen
tą. kuris grįžęs iš vaišių pas sa
vo sužadėtinę ir automobili už
daręs garaže, buvo beeinąs-i na- 
mus. bet du užsimaskavę ban
ditai jį sučiupę liepė paimti 
savo sportini mažą automobiliu
ką ir nusivežė į nežinią.

di<,:
■ MASKVA. - H. msomolska- 

ja praneša, kad.mėgė
ja. y-,- i nu sportininkai Centrinė-

vSekretorius nurodė, kad bus je Azijo.e kalnuose aptiko labai 
labai sunku patvirtinti dabartį 
nę strateginių atomo ginklų su-, 
tarti, jeigu sovietų karo jėgos 
pasiliks Kuboje.

aiškiai mintas “milžiniškai di- 4
dėles pėdas", visiškai tokias, 
kaip dažnai minimas JAV ir Ka
nados spaudoje, aptinkamas

Frank Church pareiškė, kad į “Bigfoot”. Apie radinį Aso Rom
bus-neįmanoma patvirtinti stra- somolo (komjaunuolių) . jiarys 
tegintų atomo ginklų sutarties. Igoe Burtcev. 
jeigu sovietų kariai pasiliks 
Kuboje. Be to. dabar paaiškėjo, vietų karių Kuboje 
kad sovietų inžinieriai paskubo-

Amerika ir komunistinėmis stato sovietų karo laivyno 
bazę Kuboje. Kiekvienas klau-

neturėtų 
būti, o ten esantieji turi išsi
kraustyti namo. Sen. Byrd taip 
pat pareiškė, kad sutartis su 
rusais -bus užvilkimi, jei Mask
va neat^mkS; sovietų >s

vyno bazes Kuboje. Iš viso SO j Kubos.

Rytų Vokietija ketverius metus!
derėjosi dėl konsularinės sutar- Į šia. kokiais sumetimais sovietų 
ties, kurią pasirašė tik praeitą ’ karo vadovybė statytų karo lai* 
penktadienį. i,
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buvo padaryta prostatos

RMIEJJ REIŠKINIAI 
i.^A rl_\ 10 v-.0^T A- 
TOS PADIDĖJIMO '

>.»s,

■eika mityba ir su kenks- ga s gėrimais bei rūkalais, ėtuore reikaluose tvarkinga-

:ul r ei

tįsiai neužteks i mi-
T A ; Krprostatos dideliu gę- idxe; imu . besiskur? skaičių.

iV'.gkai nekalbančiu urologų pĮr-imosi organų.žinovu. <į. . '.ėms nepadės irgi, nes r.tsj nebūdamas gydytoju, ■pifes apie ką kalbą urologas.jei pensininkas nepapasakos .i reikiamai, j ?kančios pa,- j

u- petnešomis, ne su diržu.

Šešer opai pasireiškia pirmieji rybin’o prostatos padidėjimo gerumai. 1) Uždelsimas šla- nimosi pradžios (hesitancy in itiating- voiding). (Pavadini- ,;.s visu nūs skundimu išmoki-

Karto, proto ir jausmu darnos pagrindui
Naujausiu niuksiu žinią populiarus perteikimas

JONAS ADOMAVIČIUS. AL D. _______

_U*<-OT

^ckių 
iro 
nic

tu metų suiau- 
yras turi Šiokių 
mų dėl gerybi- 

prostatos padidėjimo (be-1 nocturia).

lyvenimu, sveiku maistu ir tokiu pat 
nksto bėkime prostatos negerumams 

(Mediciniškas raginimas)

šlapintis (i n t e r mittency of 
stream). 4) Varvėjimas (ant ba 
.v) po nusišlapimmo (drib
bling). 5) Dažnas šlapinimasis 
(frequency). 6) Padažnėjęs 
naktims šlapinimasis (increased

-ertrupny). 
rn i iii', i

prostatos padidėjimas, kad toks vyras ima negalėti nusišlapinti, jam susilaiko šlapimas. Visų mūsų pastangos turi būti palengvinti šitam 10' r vyrų kaip galima geriau savą šlapimą ištuštinti. Kadangi nežinome, kuris iš mūsų priklausome tam

Visi šie šeši negerumai yra ženklai, kad šlapimo pūslė nepakankamai veikia — susitraukia (bladder decompensation) 
dėl užsitęsusio gerybinio prostatos padidėjimo, sukėlusio šla
pimo nutekėjimo apsunkinimą 
(prostatic obstruction).

Ori# b i ’ ‘ M

Minėti šeši negerumai: dažnai 
pasireiškia taip pamažu ir. taip 
neryškiai, kad pensininkas nęt 
visai tų negerumų pradžioje ne
pastebi. Tik dabar galės, jis at
kreipti didesnį dėmesį, kai ži
nos į kokius negerumus reikia 
daugiau domėtis. O jei jis mo
kės pavadinimus savų negeru
mu. tai amerikietis gydytojas 
nustebs Tetuvio guvumų, apsi
skaitymu. Tikrai jis klaus, iš, 
kur lietuvis taip, getai orientuo
jasi savo negerovėse, surištose 
su prostatos gerybiniu padidės.

M. Šileikis

jais: 1) stiprūs minėti šeši nusi- ( 
skundimai dėl prostatos sukelto 
šlapimo sulaikymo, 2) ryškus 
nusilpimas (dekompensacija) 
šlapimo pūslės ir inkstų, 3) pa- 
sikartojantiš, šlapimo takų Užde
gimas; ;4) šlapimo pūslėje atsi
randą akmenys, 5) pasikarto
jantis kraujavimas iš šlapimo! 
taku. ' ' ' ■*- i

per išeinamąją žarną-—daroma 
prostatos biopsija :— dalelė pro?- 
tatos nugnybiama mikroskopi
niam tyrimui).

Lengviausią, suspėti, ar .žmo
gus nesišlapina. ndrmSliai,! gali-' 
ma stebint jį besišlapinant. Jei 
jo veidas parausta, jei jo kaklo 
venos išpumpstą ir jei jis . tik 
varvina (dribbling) šlapimą vie
toje srovę jį leidžiant, aišku, 
kad toks vyrąs. turi šlapimo ta
kų užsikimšimą, .r... ■' i

Jei prie tokių nusiskundimų 
atsiranda dar i kraujas. šlapime, 
joks žmogus tuojau kreipiasi, rai 
.pas gydytoją. Kai šlapimas ima. prostatos negerumais.. Valgykr 
nęnutekėti normaliai, prisidėti me daug vaisių — daržovių, ma-, 
gali šlapimo pūslės uždegimas.'’ žai riebalų.,ir mėsos. raudonos 
Mat, kai kūdroje vanduo stovi,', vartokime. Gerkime, daug (iki 
joje visokie gyviai veisiasi. O trijų kvortų per parą) citrinį-

PAAIŠKINIMAS -VAISTŲ 
VARTOJIMO REIKĄLU

Klausimas: Didžiai Gerbia
mas Pone Daktare, prašyčiau 
paaiškinimo tokiais klausimais: 
r) Norėjau nusipirkti Cerebro- 
nicin No. 100. Vaistininkas man 
davė Niacin 100 mg. tablečių. 
Jis pasakė, kad jų veikimas yrą

., IŠVADA;. Venkime jaudinau-'kapsulių., Nuo tablečių aš ųeį 
čių dalykų: rūkalų, svaigalų,.
mažai skysčio vartojimo, aštrių 
valgių, netvarkingo lytinio gy
venimo, užsisėdėjimo — ir tik- 

rečiau pradėsime skųstis

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

(Tęsinys) <7*
vyriausybės žydų sulikvidavimą. Paaišk nau 

krašto apsaugos ministeris gen. jiems, kad Lietuvos la.kino j i 
St. Raštikis informuoja apie in- vyriausybė žydų, kaip ir dau- 
tervenciją karinėje vadovybėje: 
“Gestapo vykdoma akcija kėlė 
visų dorų lietuvių pasipiktini
mą, tačiau joks lietuvis negalėjo 
to vokiečių žygio sulaikyti. Lie
tuvos laikinoji vyriausybė buvo 
visai bejėgė ir griežčiausiai at
siribojo nuo vokiečių akcijos.

“Į ghetto varomi Kauno žydai* 
išsirinko delegaciją,'kuri norėjo 
pasimatyti su Lietuvos laikinąja 
vyriausybe. Nepavykus jai pa
simatyti su kitais vyriausybės 
nariais, delegacija telefonu per 
mano adjutantą kreipėsi į ma
ne. • Aš sutikau kalbėti ir pri
ėmiau, delegaciją savo bute (tu
rėjau vieną kambarį J. Sližio 
namuose, Sporto gatvėje, prie 
Kūno Kultūros rūmų). Abudu 
delegatai buvo mano seni pažįs
tami: buyęs Lietuvos kariuome
nės vyriausias rabinas Sniegas 
ir Lietuvos kariuomenės atsar
gos leitenantas .advokatas Gold- 
bergas, byvęs žydų karių,, daly
vavusių Lietuvos nępriklauso- 

toks pat, kaip ir Cerebro-Niciųį mybės kovose, sąjungos pirmi- 
.jnįnkas, per pirmą bolševikų 

okupaciją sėdėjęs Kauno kalė
jime kaip politinis kalinys. Abu
du ; delegatai daugiausia ’ skun
dėsi labai blogomis' gyvenimo

Laikinosios

Tik kai didelis šlapimo sulai
kymas dėl prostatos gerybinio 
padidėjimo gaunasi, tada žmo-. 
gus skuba pas gydytoją. Tais at-, jei vanduo teka kaip upelyje, nių sunkų (apelsinų, grąįfruk- 
vejais esti liga jau toli pažen- jis pats per save valosi. Kai. šia-‘ tų). Padarykime šlapimo paro
jusi. Šlapimo susilaikymas (uri- pįme pūslė užsidega dėl šlapimo j e mažiausią,pusantros kvortos.
nary retention) yra ženklas, kad 
šlapimo pūslė visai atsisakė 

,. dirbti— jos sienelės susitraukti, SU i<e- , , ' ? v',.' •kad šlapimą prasahnus (amen-
į kietis gy7dydojas? tokį šlapimo 

; * i pūslės stovį vadina
ne- J

“maximum 
bladder decompensation'’). Toks 
šla'p;m<> susilaikymas gaunasi 
pas.kiekvieną vyriškį, jei jis ne
sigydo prasidėjusio 
prostatos padidėjimo.

Gydytojas šlapimo susilaiky
mo. stiprumą gali -matuoti;. jam 
žinomomis priemonėmis (intra- 
venous brogram: serum creati- 

i nine determination; urinalysis: 
intis urine culture; cystoscopy; o kai

nenutekėj mo. dažhai; akmenys Būtinai vieną kvortą . rūgusio 
atsiranda; šlapimo,:; pūslėj e. Taip“ pieno dienoję .išgerkime ir .vie- 
•pat ir. kraujo, apsinuodymas šia- na kvortą-rtiršto vištienos bul- 
pįiais :(urea). pasūąikn.d£l pros- jono (sriubos) paroje sunaudo- 
tatinio šlapimo^ >? susilaikymo, kimę. . t . . . ...

; Tik jau nustokime gąsčiotis, 
' būk čia daug prisakyta vyrui 
■ gerti. O kai jis geria smuklėje 
; gorčiais alų, kad^jis nešioja at-( 
įkištus vidurius, tai visi tyli ir 
[ už gerą priima tokią nesveikatą.
I Už tai pats laikas mums vi
siems s keisti gyvenimo būdą 
sveikesnių. Tada tik .mes pajėg
sime prostata mažiau skųstis ir

geliu kitų klausimų reikalu yra 
visiškai bejėgė ir nieko negali 
padaryti. Apie tai nere’kėjo 
jiems daug įrodinėti,, jie ir pa 
tys tai gerai žinojo. Pažadėjau 
jiems kelti žydų.-reikalą -palan
kia jiems prasme vokiečių kad
rinėje1 vadovybėje,-nes su vokie
čių Gestapu* aš jokėo reikalo ne
turėjau;”- 1

“Kitą'dieną nuvykau pas vo
kiečių -karo komendantą gene
rolą von Pohl ir pradėjau jam 
sakyti, kad Lietuvos vyriausy
bė ir Lietuvos visuomenė labai 
susirūpinusios vokiečių akcija 
prieš žydus. Gen. von Pohl pa
reiškė, kad jis nieko negalįs pa
daryti šiuo reikalu, bet pasiūlė 
man kalbėtis su generolu von 
Rocques. Aš paprašiau, kad ir 
von Pohl sutiktų kartu su ma
nim nuvykti pas generolą. Su
tiko, ir tuoj abudu nuvažiavome 
i buvusios Lietuvos karinome- 
nės štabo’rūmus,-kur dabar bu- - • . , 
vo įsikūręs gen. von Roctįųes <- 
štabas.. .r Vbh Rocques priėmė: .• 
buvusiame- Lietuvos krašto ap
saugos • ministerių-5 darbo kam- ■ 
bary. Pasikalbėjime. dalydavo:- 
gen. lt* von Rocques,gen. mjr.
>von -Pohl, generolo Rocqūes*štą- . ■:" 
bo viršininkas t generalinio šta
bo pių’lk-ininkas žleitenantas ■ : 
■Kriegshėim,“ ■ generolo "i ądjutan- •r 
tas ir ašr< Adjutantas visą;mūsų 
pasikalbėjimą ■ stenografavo..: Aš ’ 

Į.žmoniškomis vokiečių riacional- pradėjau-’pasakoti-:lietuvių vi- ’■ 
t socialistų ■ tendencijomis, kurios šuorrienės ir' ’ vyriausybės' !nepa- -.r1: 

gali nuvesti ų beveik ■ visišką sitenkihimą- ir-šusirūpinimą- •> 1> 
~ = ==s ; = === į. kiečių pradėtu Lžįėlųvo& žydų

persekiojimu ir i naikinimų?** u ū
■ ■ ;L ,- Kiliui ■ ■'. " .. * . .. >t!

;'“Jū^^(lietuviai) dar .nešalę, ...

tatinio šlapimo
Pastarosios dvi negerovės:ak-: 
męnys ir vapsinuodymas, slapa-' 
lais. palyginti,, retoką; pasitaiko.: 
o ūždegįrnas šlapimo . pūslės — • 
gana dažnai. . ,.ė

(KADA .PRISIEINA .VYRA į 
CPERŲOTį ,DŲL "PROSTA

TOS PADIDĖJIMO

raudonuoju, nei jos degina kaip 
nuo , CerebfQ-kJicin kapsulių. 
Daktare,, norėęiįąu žinoti, ar aš 
galių tabletes naudoti ir ar jos 
veikia kaip kapsulės? ... . Į sąlygomis’ghetto.' - Aš "beveik

2). Hyderginę yra "dviejų rūšių ^pranašiškai"' atkreipiau'-'■ jų dė- 
, piliulės: vienos nurijamos, o,ki- :
tos laikomos po. lįežuvįų. Ar yra , r . 
koks, skirtumas jų . veikime, ar’.dimo gunkurriai 
ne? ..Su gilia pagarbą.

Atsakymas: 1) Galite vartoti 
Niacin tabletės vietoje Cerebro- 
niacin. Pastarosios kapsulės turi j 
gausiau vaistinių medžiagų. Už I šaukštelio 
x—i *-» 'i t ■ • t ’ i čnnčtnli'n mncVctai jos veiklesnes ir jos bran-į 

gesnės. Jei kišenės reikalas ’ — 
naudok1 pigesnes tablėtės" Nia
cino. Jei gydoinasiš reikalas — 
naudok veiklesnį vaistą — Ce- 
rebroNicin kapsules.

Deginimaą paraudimas, 
skruzdžių bėgiojimas po

Dažniausiai nereikia operuoti 
tą !(»' * vyrų, turinčių prostatos daug laimingesni būsime. Dau- 
gerybinį padidėjimą. Prostatos Į giau apie tai — kitą kartą.

surandamas kietumas prostatb- prašalinimo operaciją prisieina j Pasiskaityti: Genatiics, April 
ją tiriant pirštinėtu'pirštu' atlikti sekančiais p'enkiais'atve-'1979.

it wry>Į;

a’ pradėjus jevės nutrul-

I

I

X .:.^t.

f

į

■--------------- - - f

r i cinamono, ‘ vį- 
šauštelio.muskato riešutor (Nut- į 
meg),' <2 kiaušinių baltymai, x/± -. įprie to pripratę.įSęįturėsifę pn-,.* 'T

' P’’,j jąitėrpė' sennimnkas ' Į
t-manojnranęšimą.. Į 1

4 * ’ • 05? r ’ • r * ’1; . *
^‘Ne^ppnę genęręlę, rp.es prie . 

to ’ nepriprąsimą’^-atsakiau.!. < -c .n 
: “Bet juk Aąį darę;ąię^vokiečių ;
kariuomenė, bet..Gestapo”*..

■ ■ (Bus daugiau);* h '
: j ;__ ,.;r: , d ......

svaro arba: •/> puoduko medaus, ^prasti 
% puoduko ažyvos, VA puoduko* j 
korinkų (mažos juodos razinkos 
— Currants), •%. puoduko stam- 

(biaiu sukapotų yalakinių riešu
tų arba tokių, kurių, turime 

, (lietuviškų ar kitų su mažesniu 
.riebalihgumu).
j‘ DARBAS; Ištepti; alyvą dug
ninę foxmelę 9x3.x5 didumų. Pa- 

atsigulus, - jei nemėgstama pa-j merkti mieles į vandenį. Sumai-( 
raudimo ir deginimo: Kad ir ne- syti miltus ir prieskonius. Atskį-; 
degina, vis vien Niacin tabletės rame bliūdelyje sumaišyti riešu- i

• tus ir, korįnkas. Kiaušinių- bal
tymų^.,ištrinti su dalimis mę-- 
daųs. Į pabaigą supilti, siaura 
srovele alyvą ir gerai, iki vieno- 
'dumo, trinti.

Dalimis' sudėti*-miltus, riešu
tus su razinkonų morkas, ir g©-, 
rai išsukus su atsargumu sudėti 
mieles.

Tešlą sudėti į išteptą , formą, Į /

lyg 
odą 

paėmus n Cerebro-Nicin skaito
mas nepageidaujamu tb vaisto 
veikimu. / Mažiau- tas juntama 
imant tą vaistą pavalgius bei

veikia^
2) Jokio skirtumo. Tik pato

gesnės dabar gaminamos nuriji
mui (orai). Nereikia sumaišyti: 
orai-(rijimui) tabletes reikia ry
ti. o sublingual (po liežuviu) 
laikyti keletą minučių po liežu
viu. Tik tada nuryti liekanas, jos 
jau ne vaistas tada esti, vaistas 
būn susigėręs per burnos glei 
vinę į kraują.

STENKIMĖS - TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

AŠTUONIASDEŠIMTMEČIO
PROSTATINIAI VARGAI

.Klausimas: Didžiai Gerbia
mas Daktare, esu 84 metų. Pra
šau 1 ' . savo 
toks: 
man
operacija. Keletą ’ metų buvo 
tvarkoje, bet vėliau pradėjo la
šėti iš varpos šlapimas. Bet tik 
tada varva, kai išeinu į?-orą 
vaikščioti. Kada aš būnu namie 
ir neiudu — sėdžiių taip pat ir 
visą naktį, kai miegu — šlapi
mas nebėga. šlapintis naktį 
einu du kartus. Pūslės nėškau-

! da. Tą vargą turiu jau antri me-1
tai. Maloniai prąsąu, Pone Dak 
tarė, ką daryti. Už receptą ir 
vaistus pasižadu sumokėti pagal 
Jūsų sąskaitą. Reiškiu pagarbą.
(Atsakymas: Gydykis pas šavo 

gydytoją — urologą, geriausiai 
pas tą patį, kuris’ Tamstą ope-1 
ravo. Labai gerai padaryta bu
vo operacija,-kitaip gerai jau-

' tiesi: ncvarvW Ttąpiiftas tada.‘ 
__  kai nespaudžia njekas i.šlapimo į

pūslę: sėdint ariguiirrt. Tamsta i 
turi nusislapintrifciek, kiek gali.
prieš eidamas pSšhaiksčioti. Jei 
ir tada dar varvės, gydytojas 
praplės tamstai šlapimo kanalą.
Nieko, kaip matai, čia nėra bai
saus su Tamstos negerumu, žiū- dens, Ų puodukas aįižipių mil- 
rėkj kad niekas neveržtų Vidu- tų,
r;ų * vaikŠ&ojanC Kelnes taikyk mplo. jauodųko „sojvę miltų.

leisti šiltoje vietoje kilti 20 min.} 
ir kepti gerai įkaitintoje orkai-į - 
tėję 1 valandą ir 15 minučių. ‘

Atsargiai iširtiti iš Orkaitės, 
padėti ant metalinių krosnies 
grotelių ir leisti visai atvėsti, ir. 
išversti.

Kiekis: 1. pyragas.

HELP YOUR HEARi FUND

^aukštai, liesą, pieno miltelių,
NAUJIENOJ' r v

■ t * • •

Orkaitė 35(KF.
PROP.: 2. puodukai tarkuotų 

žalių morkų,- 2 šaukšteliai sausų 
mielių. Fš puoduko drungno van-

.TU Scptemthh- fl, 197^

Ašelė Duntjtiėriė;

MORKŲ PYRAGAS 
SU MIELOMIS



WINNIPEG, MANITOBA
Folklorama-79 — pradžia ir pabaiga 

(Tęsinys)

KO MES SIEKIAME PER 
ETNINIŲ GRUPIŲ 

JUNGINIUS?
Mes susirinkę Į tą etninių 

grupių festivalį ir matydami čia 
šokant įvairius tautinius šo
kius, kuriems groja jų pačių 
įvairių tautinių instrumentų 
-muzika, džiaugiamės, čia mes 
matome įvairiausių tautybių 
jneną, mes klausomės jų dainų 
koncertų, mes matome jų įvai
riausiomis spalvomis tautiškai 
išmargintus rūbus. Ir tuo mes 
džiaug:amės kaip maži vaikai. O 
kas begali taip gražiai džiaug
tis, kaip vaikas? Jog ir šv. Raš
te pasakyta: “Džiaukitės kaip 
maži vaikai”.

Mes nuėję į tokius tautybių 
festivalius turime malonumą ir 
džiaugsma, nors tos dvi sąvokos 
yra susipynusios, bet turi ir 
.skirtingų pažymių.
; Malonumą galime už pinigus 
^įsigyti, bet džiaugsmo už pini
ngus nenupirksi.-Savo laiku a.a. 
Jprof. VI. Stanka, skaitydamas 
paskaitą “Džiaugsmo žmogus — 
civilizacijos kūrėjas”, sakė: “Jei 
klausime, kokia tauta ir kokiu 

■laiko tarpu buvo. laimingiausia, 
tai teks atsakyti/— senovės 
Graikija. Graikijoje4 buvo didelė 
laisvė. Ji buvol;ne£idelė vals
tybė, bet klestėjo menas, ji gy
veno gerbūvio- -laikotarpį. Koks 
yra laimingiausias- tos Graiki
jos pažymys? Žaidimai. ■ (Atsako 
pats prof. VI. Štanka — K.Str.) 
Per 800 metų ten žaidimai buvo 
didžiausioji graikų šventė. Kas 
keturi metai graikai vyko į 
olimpijadas žaisti ir džiaugtis. 
Homeras, aprašinėdamas dievų 
duotą skydą Achilesui, sako, 
kad jis buvo išdabintas dainuo
jančių, šokančių ir džiaugsmą 
reiškiančių vaizdais”. Tuo metu 
Graikija ir buvo didžiausios 

.mūsų civilizacijos šaltinis. Kas 
/.tai yra tautybių festivalis? Jis 
yra kūryba, per kurią mes ieš
kome džiaugsmo, o džiaugsmas 
yra kelias Į civilizaciją.

..Toliau autorius nupasakoja 
t apie Homo Militans — kovoj an- 
' tį žmogų- Jis rašo, kad imant 
džiaugsmo reikšmę istorijoje, 
negalima■ imti vieno žmogaus
•^gyvenimą. Jis esąs nepaprastai 
frumpas: Tam reikia imti dides-

nį laiko tarpą ir žiūrėti, ką 
džiaugsmas yra atlikęs. Istori
kas Vico praeitį skristo j dievų, 
didvyrių ir žmonių istoriją.

Anglų istorikas Arnold J. 
Toynbee, kuris ilgus metus dės
tė Amerikos universitete, per 
paskutinius 15 metų parašė 6 di
delius Istorijos studijų tomus, 
kurie tebuvo žinomi tik mažam 
žmonių būreliui. Rašytojas So 
mervell šią jo studiją išpopulia
rino ir iš 6 tomų jis padarė tik 
vieną. Toynbee skelbiamos idė
jos tapo gana populiarios. Dau
gelis istoriko Toynbee interpre
taciją skaito teisinga ir pagal ją 
spėlioja apie ateitį...

Toynbee mano, kad tiktai ko
vojantis žmogus — homo mili
tans — yra civilizacijos kūrėjas. 
Jo civilizacijos raida yra labai 
liūdna ir dramatiška. Jis rašo, 
kad civilizacija atsiranda, jei 
kyla didelė nelaimė, sunkumai, 
žodžiu — drama. Vos tiktai spė
jama nelaimes nugalėti — ir vėl 
kyla drama, nes tada civilizacija 
sustoja, gerbūvis ir ramus lai
kotarpis ją nutraukia. 

4

Kada jis būdavo paklaustas, 
o kaip su mūsų Vakarų civiliza
cija, jis atsakydavo, kad ji jau 
esanti irimo stadijoje, ji einanti 
prie žlugimo. Išeitį jis matyda
vo tik transfigūracijoje, bet ir 
vėl drama. Kuomet Toynbee 
apie Homo Militans rašė savo 
knygų tomus ir jų neviltį, tuo
met Olandijos istorikas Johan 
Huizinga galvojo apie kitokią 
istorijos įvykių interpretaciją.

Kuomet jis buvo išrinktas 
Leyden universiteto rektoriu
mi, skaitė trumpą paskaitą vo
kiškai, kurią pavadino: “Homo 
Ludens” — Žaismo žmogus. 
1947 metais jam mirus, ji buvo 
išversta ir atspausdinta ang
liškai.

Huzinga mano, kad žaismas} 
yra mtisų kultūros pagrindas. 
Jis rašo, kad civilizacija kyla ir 
vystosi iš žaismo. Žaismą jis j 
įžiūri kiekvienoje žmogaus veik-1 
los srityje. Jis sako, kad daug* 
žaismo yra tikyboje, literatūro- { 
je, poezijoje ir mene. Žaismo | 
esą ir teisėje. Kada teisėjai ap-J 
si velka togomis ir užsideda pe
rukus — jie žaidžia. Daug žais-

TTSAMAZING!
TPtoPlE Op SIBERIA optem B jy

MILK fgOZBM ♦ 
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LOCK So SECURELY THAT THE y
CW NOT RELEASE THEMSELVES

IT ALWAYS COSTS SoTh
their lives’.'.

mo esą karų vedimo srityje, po
litikoje etc.

Huzinga prieina išvados, kad 
ne materialiniai žmogaus inte
resai, ne kova troškuliui, šalčiui 
ir badui nuraminti kuria civili
zaciją, bet žaismas. Kūrėjas yra 
žaismo žmogus, ne kovotojas.

Toliau pastebima, kad Toyn
bee prirašė labai daug, o Huzin
ga parašė labai mažai, bet vis 
tiek žaismo žmogus esąs vertas 
pasigėrėjimo. Kiekvienas Hui- 
zingo paliktas puslapis esąs pil
nas naujų minčių.

Bet — kada žmogus žaidžia? 
Žmogus žaidžia, kai jį apima 
džiaugsmas. Huizinga šio ele
mento nepastebėjo. Tad daug 
tiksliau yra sakyti, kad džiaugs
mo žmogus — Homo Gaudens 
— yra civilizacijos kūrėjas. To
liau rašoma, kuo lietuviai galė
tų pasigirti, jei neturėtų Done
laičio, Vaižganto, Čiurlionio? 
Meną mums duoda homo ludens 
ir homo gaudens, bet ne homo 
militans.

Diskusiniame straipsnyje “Ko
vojantis žmogus yra civilizaci
jos kūrėjas” dr. Pr. Mačiulis at
sako: “Jeigu istoriko Toynbee 
teorija pranašauja pergalę bol
ševikams, o Huizinga vaka
rams, tai čia bus tik du prie
šingi spėliojimai, o ne tvirtini
mai. Kas gerai sekė Rusijos 
liaudies nepasitenkinimo psi
chologiją ir nihilizmo, socializ-

For your headache get 
, extra strength and safety, too.

Anacin* has extra strength, by a panel of experts, used as
More strength than any reg- 

. _ular headache tablet And 
j Anacin cotnbsies that strength regular strength headache 
i with safety. _LL„ „____ L., __

!. Like afl feeding headache expect with extra strength you
[ tablets, Anacin starts with a want. Read and follow label

directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any

with safety. < tablet. Gives you safety you

mo, o vėliau komunizmo laiko
tarpį bei Rusijos liaudies kan
čias ir okupantų pavergtųjų 
tautu troškimus išsilaisvinti iš V
po sovietų vergijos, tai tik tas 
supras, kas karą laimės.

Istorijoje visą laiką kartojasi 
pavergimas ir išsilaisvinimas. 
Tokiu būdu pavergimas jau 
įvyko ir dabar turi ateiti pa
vergtųjų tautų išsilaisvinimas.” 

K. Strikaitis 
(Bus daugiau)paia reliever recognized safe directions.

Ertre rtrength with safety. That’s common sense. That’s Anacin.
i

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai ..........................  $5.00

2 — Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš RALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai ........................  $5.00

3 — Henriko T. Tamašausko
lietuviškasis pamarys

340 psl. Minkšti viršeliai .............   $6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ 
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

HEN ON A 7A2M NEAR 
BERHE ,SWtTzERLANO, LfMO 
SEVERAL. STg/PFO EG6S Į 

CStACK AMO ~\VAVTE) , .

1 UNITED STATES 
OF AMERICA

Consular Section
American Embassy, Moscow - 
Department of State 
Washington. D.C. 20520

February 27, 1979

Mr. Joe M. Ged: a
Rt. 2. Box 49G.

( Redlands, CA 92373

I Dear Mr. Gedra.
I The Embassy was pleased to 

learn that a Soviet foreign pass
port and exit visa has been 
granted to your son Romas Ged
ra and his wife Lidiya.

We will do everything possi
ble to process the visa applica
tion before expiration of the So
viet exit visa. It is also most 
important that all U.S. require
ments as explained below be 
met at the earliest possible date. 
PLEASE’ FOLLOW THE IN
STRUCTIONS IN THE PARA
GRAPHS CHECKED BELOW

I IMMEDIATELY.
I

been received. The Embassy 
urges that a close relative of the 
applicant contact the District 
D rector. US Immigration and 
Naturalization Service, for in 
formation about this procedure. 
The INS off.ee ncaiest your 
home is:

Appraisers Bld.. 630 Sansome 
St.. San Francisco. CA 94111.

The enclosed for V-15 gener
ally explains the present states 
of th:s application for a United 
States immigrant visa.

The Embassy is processing 
this application as rapidly as 
possible, and, if desired by the 
applicant, will assist in inform
ing you of final visa issuance 
and transportation arrange
ments. In any correspondence 
with the Embassy on this case, 
please mention your relative’s 
full name.

Sincerely yours.
Robert W. Pringle 
American Vice-Consul

Jei reikėtų, duočiau daugiau

MELAI IR ISTORIJOS KLASTOJIMAI
Gegužės 17 d. Dirvoje buvo į kitų šeimų reikalus, būtų vie- 

įdėta Romo ir Lidijos Gedrų toje Amerikos pasiuntę Romą 
nuotrauka su. parašu ir priera- į Sibirą. Mano pastangos jį iš
šu, kad Gražinos Paeglės pa
stangomis ir P. Lanio paruoštais 
dokumentais jie atvyko iš oku
puotos Lietuvos į Ameriką. Tik
rumoje L. ir R. Gedros išvyko 
iš Lietuvos ir atvyko į Ameriką 
su mano — Juozo M. Gedros — 
paruoštais dokumentais.

Kelionė jiems buvo apmokėta 
vykti į Redlands, Cal., pas J.M? 
Gedrą. Tačiau, kai jie atvyko Į 
New Yorką, tai ten jų laukė La- 
niai, Paeglės ir kiti. Jie L. ir R. 
Gedras pas save New Yorke iš
laikė 10 dienų. 'Užtat Romas tu
rėjo padėkoti Laniams ir Pa- 
egliams per Laisvosios Europos 
Radiją už paruošimą dokumen
tų ir pagalbą atvykti i Ameriką. 
Tai labai liūdna ir kartu labai 
juokinga.

Kai Romas ir Lidija po kelio
likos dienų atvyko pas mane, aš 
pasiūliau Romui parašyti visą 
teisybę laikraštyje. Jis atsakė:

— Geriau tylėk. Tu nežinai, 
kas yra tie žmonės ir jeigu tu 
tą reikalą pradėsi kelti aikštėn, 
gali susilaukti blogų pasekmių.

Po to Romas nebedrįso man 
pažiūrėti į akis ir nei sykį ma
nęs nepavadino tėvu. Galite pa

gelbėjo: po trijų dienų Romas 
buvo iš kalėjimo išleistas. Vie
nok jie išdrįso pasigarsinti savo 
ruoštais dokumentais. Čia pat 
jungiu Church World Service 
laišką:
Mr. Joseph M. Gedra
Rt. 2 Box 496
Redlands, Calif. 92373
Dear Mr. Gedra,

We have received your let
ter of August 20th. Our records 
show your name listed as the 
sponsor of GEDRA, ROMAS 
IUOZEPAS and his wife, Lidia.

We will forward your letter 
to your sponsoring denomina
tion for their attention.

Sincerey yours, 
(Mrs.) Elise Tsomaia 
Social Services Supervisor 
Immigration and Refugee

Program
Kai Romą paleido iš kalėjimo, 

aš sužinojau, kad jis galės išvyk
ti tik tėvo paruoštais dokumen
tais. Čia jungiu JAV Ambasados 
Maskvoje dokumentą:

EMBASSY OF THE

xx An affidavit of support, 
described in the accompanying 
form DSL-845, is required in 
this case. The document should 
be sent to the Embassy in du
plicate without delay. Please 
use the exact address as shown 
in the upper right-hand comer 
of this letter. Air mail-postage 
at the rate of 31c per 1/'2 ounce 
should be affixed even though 
the immediate destination is 
Washington, and the envelope 
should be plainly marked “IM
PORTANT PAPERS — MUST 
BE EXPEDITED.”

xx An approved 4th prefer
ence for Romas visa petition 
from the US Immigration and 
Naturalization Service which 
would give the applicant pre
ferential visa status, has not yet

duomenu ir dokumentu, kuriuo
se paaiškės, kiek aš turėjau ne
malonumų ir trukdymų. Jei rei
kės. aš juos Jums prisiųsiu.

Helps Shrink 
Swelling Of - 
Hemorrhoidal 
Tissues

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

JAY DRUGS VAISTINĖ
J 2759 W. 71 st St, Chicago, HL
« » RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL-
| DUMYNA1 • KOSMETIKOS REIKMENYS

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

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

I Tel

tys suprasti kodėl.
Ona Lanienė matomai sužino

jo iš Gražinos Paeglės, kad 
Imigracijos įstaigos procese yra 
Romo ir Lidijos dokumentai, 
kuriais aš rūpinausi, .tuoj pasku
bėjo siųsti Vizov iškvietimą ir 
Į jį Įrašė Romą kaip savo sūnė
ną. Nepraėjus nė 24 valandoms, 
aš gavau žinią, kad Romas yra 
areštuotas ir sėdi kalėjime. La- 
niai, bepildydami savo “doku
mentus” ir bekišdami savo nosį

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. A K! 13 IN THE DARK. PfiintlBnj ir intymiu nnviykiT

tūreiyiMl, paimti ie gyvenimo. Lengva* rtUiua. gyva kliba zražla! lil/iaa 
'50 p«L Kaina E2JJ0.

Dr. B. KanČIua, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuve* IrortJo;
mtranka nno pat aenujij amžių Dd pokario metų. Vidutinio formato 1C 
«L, kainuoja 13.00.

Dr. Jp«sm B. KonSm, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DTK Vy 
'into bruožai, paliečiant to laiko Lietuve* valctyoea tr kiimynu i.torij* 
111 pgl. Kaina S3.00. Kietai* viri«lial* S4.0G.

Dauguma Hu knygų yri tinkamo* dovano* įvairi orai* progoml*. Ja* b 
rita* knyga* gilinu Uigyti atrilankiu* 1 Naujiena* *rb« įtriuntu* čeki r 
linigtoe perlaida

NAUJIENOS
ITSf Halrtarf StrooL Uklesve fh *««•>

--------DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI--------
NAUJIENOSE GALIA.a GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMIWIMUS
Dr. A. J. — MINTYS IR DARBAI. 250 pel., liečiančiu* 1908

metų jvykiu*, Jablonaklc Ir Totoraičio jauna* diena* ir «u«f ‘ 
rtptolma---------------------------------------------------------------------- -- EAM

Or. A. J. Gu««en — DANYYS, jų priežlflra, rveikati tr rrcžl* 
Kietai* rlriellala, vietoj* M.00 dabar tik_ ML«»
Ml n kita U vtoMlal* tik . ŠIA*

’ Dr. A. J. Gv«a^> — AUKITA KULTŪRA — ŽIAURO* tA*ONtl
K*Uooč» pe Buropa l*p0dti»l. Dabar tik 

trlMi peta

i NAUJIENOS, .
| 17S1 3*. HALSTED ST. CHICAGO. ILL. WflEE I
1

v . < ** " ' 1 " w—m—h W| fe

| M MĄIMISNOB, C&UCĄBO B. ILU Tuesday. September 1Ų 1979

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl._________  $10.00

V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis.

Minkšti viršeliai $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai _________________ $ 15.0d

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai ______?10.00

Cekj reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, HL, 60608

Pridėti dolerį palto išlaidom*.
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Šešių punktų sutartis ir kriminalinė 
Bendruomenė

Dr. L. Kriaučeliūnas ir Dr. J. Valaitis, ALTo Val
dybos vicepirmininkai, žymūs mūsų visuomenės veikė
jai, vienas jų dargi kandidatavęs ir į ALTo pirmininkus 
(paskutiniuose pirmininko rinkimuose), praeitų metų 
vasarą, susitarę ir bendrai veikdami padarė n e 1 e i- 
stiną veiksmą, kurį galima p a v a d n t’i n e,t 
i r k r imi n a 1 u.

Pirmasis jų, būdamas Lietuvos Vyčių atstovas, 6 
antrasis-socialdemokratų, VLIKo Valdyboje, n e t urė
dam i į g a 1 i o j i m ų atstovauti A L Tą, bė 
ALTo Valdybos žinios ir' pritarimo, nuvyko į Rocheste- 
ri ir ten, pasivadinę A L t o atstovais, ku
riais jie .nebuvo, su JAV LB krašto valdybos pirminin
ku A. Gėčių ir A. Gurecku, kaip tos LB atstovais, s u- 
darė šią neva sutartį, dabar jau. labai pagarsė; 
jusią mūsų visuomenėje savo sekančiais “šešiais punk
tais”, kuriuos čia ir pacituosiu:- ■ .. . — ,

k 1. ALT-as ir. JAY LB-ė dirba naudingą..’darbą. Lie- 
1 tuvos, laisvinimg byloje, _ t

2. ALTa " ir ^JAV'LB pritaria Lietuvos Jąięyinimo 
darbo konferencijos įvykusios .1974 m. spalio 26 
27 d.d. White Plaines, N. Y., priimtai rezoliuciĮ 
jai: “Lietuvos laisvinimo darbo konferencija; 
turėdama galvoje, kad mūsų visuomenės dife- 
rencijacija ir nusistatymo įvairumas yra natū
ralus ir teigiamas.reiškinys, taria, kad dėl to to- 
tolerancijos puoselėjimas ir jos laikymasis mū
sų išeivijos organizacijų spaudos ir' pavienių as7- 
menų tarpe yra būtinas. Nesilaikymas, šio svar-1 

.baus dėsnio apgailėtinai kenkia išeivijos tauti-' 
niam solidarumui ir laisvinimo darbo sėkmei.”

3. ALTas ir JAV LB, siekdamos ląisvinirfio veiklos 
derinimo, pasisako už glaudesnį šių dviejų veiks
nių bendradarbiavimą, tarporganizacinę infor
maciją, darbų koordinaciją ir ateities laisvinimo 
žygių planavimą. Tam tikslui abiejų veiksnių

valdybos pasikeičia ryšininkais. »
Pastaba valdybų žiniai: ĄLTas skirią 
savo ryšininką prie JAV LB-ės krašto valdybos 
ir prie visuomeninių reikalų tarybos. JAV LB-ė 
skiria ryšininkus prie ALTos valdybos ir Jung
tinio baltų komiteto. JAV LB-ės krašto valdy
ba savo ryšininku prie Jungtinio baltų komiteto 
numato skirti dr. Joną Genį. | >-

4. Glaudesniam bendradarbiavimui ir veiklos deri
nimui nutarta kasmet šaukti ALTos ir JĄ V 
LB-ės atstovų pasitarimus. j

5. Sudarant delegeciją pas JAV prezidentą, vice
prezidentą ir valstybės sekretorių kviečiami AL- ' 
Tos ir JAV LB-ės valdybos atstovai.

’6. Nutarta sudaryti komisiją, kuri aiškintųsi dėl 
Lietuvos laisvinimo darbui lėšų sutelkimo, įr iš- ’ 
tirtų galimybes ALTos ir JAV LB-ės visuomeni- ’ 
nių reikalų tarybos apsijungimui arba eventua-j 
liam ALTos ir JAV LB-ės susijungimui.

Gerai žinodami, kad jie, tie neva sutartininkai, 
neturį reikiamų atstovaujamųjų galiojimų tokiai su
tarčiai sudaryti, nei vienas jų tos “šešių punktų sutar-1 
ties” nepasirašė. j ...__

M- Šileikis Chicagos upė

Tą neva sutartį (iš tikrųjų gi, tai bevertį popierga- ■ 
lį, kuriame buvo mašinėle surašyti, bet niekeno nepasi
rašyti tie “šeši punktai”), Dr. L. Kriaučeliūnas prista
tė ALTo valdybai, reikalaudamas juos patvirtinti, kaip) 
jo ir Dr. Valaičio su JAV LB sudarytą ALTo sutartį. • 
Is to, kad sutartininkai šešių punktų sutarties nepa- tuvų valstybei ginti. Iki šio me- 
sirašė, aiškėja, jog jie žinojo, kad ta jįj neva sudarytoji to Kinijos lėktuvų skaičius bu- 

nėra jokia teisinė sutartis ,o tik bevertis po-. vo skaitomas didžiausia p.aslap-“sutartis”
piergalis, anot Adomo Jakšto, tik silkėms vynioti tinka
mas, o gal nei tam netinkąs, nes Permažas...

Kad ta “šešiapunktė” sutartis tikrai nėra teisinė 
sutartis, tas, rodos, ir neteisininkams turėtų būti aišku. 
Tik kitas dalykas neaiškus—tai tas, kaip tokie geri mū
sų visuomenės veikėjai (daug nuopelnų turį ir Lietuvos- 
laisvinimo darbe, visiems irgi žinomi, .kaip dori, sąži
ningi žmonės) galėjo padaryti šitą kriminalą. Apsime
sti ALTo atstovais, gerai žinant, kad jie tokie nėra, ' 
slapta, nieko ALTo Valdybai nepranešus, su išsigalvo
tais “ALTo atstovų” įgaliojimais skristi iš Chicagos į

Kinija turi 5,1 00 
karo lėktuvų

PEKINAS, Kinija. — Nauja 
Kinijos žinių agentūra paskelbė, 
kad Kinija turi 5,100 karo lėk-

timi, o dabar pati vyriausybė 
skelbia turimą lėktuvų skaičių. 
Kinijos lėktuvai pritaikyti kal
nams ir pakalnėms gintį. -

Kinijos vyriausybė yra užsa
kiusi grupes- naujų lėktuvų 
Prancūzijoje, Anglijoje - ir ■ Vo
kietijoje. Kiniečiai norėtų užsa
kyti lėktuvų ir Amerikoje, bet

tuo tarpu eina derybos tik su 
kitomjs valstybėmis. Kiniečiai 
turi kelias dirbtuves lėktuvams 
gaminti. Jų lėktuvų sparnai 
įtraukiami.

TELEVIZIJOJE MINĖJO 
LIETUVA

Rugsėjo 6 d. nuo 9 iki 10 vai. 
vakaro 11-ojo kanalo televizijo
je buvo rodoma II Pasaulinio 
karo pradžia. Buvo parodyta: 
Muenchėno susitarimas; Čeko
slovakijos okupacija; Vokiečių 

•užpuolimas Lietuvos; Rusų ir 
vokiečių — Molotovo ir Ribent
ropo sutartis (pagal šią sutarti

zųoti užpuolimai asmenų ir lą'kraščių, kaip pvz., “Nau
jienų”. siekiant jiems pakenkti, . net ir anoniminiais 
spaudos leidiniais, kaip, pvz., buvo daroma, išleidžiant..

Rochesterį, ten, greičiausiai, irgi iš anksto suistarus su j paskvilį Prieš “Naujienų” redaktorių Martyną Gudeli, 
JAV LB krašto valdybos pirmininku A. Gėčių ir tūlĮi.ąrba į^taijkų spaudoje skelbiant begėdišką melą apie 
A. Gurecku, sudaryti, kaip matysime toliau ALTui ąįš- į įrgi katalikų veikėją irAmerikos daktarų žurnalo AM A 
kiai nenaudingą sutartį, dargi vengiant ją pasirašyti, senjorinj redaktorių Dr.‘ Z. Danilevičių, skelbiant, - kad 
.pristatyti ją ALTo Valdybai, kaip tikrą, -o iš tikrųjų vi- jjs įgėjęs iš proto, arba toje pačiėje mūsų katalikų spau- 
sai negaliojančią sutartį, tai visa eilė neleistinų, sų teį- (Joję melų ir šmeižtų gausybė prieš Dr. Kazį Bobelį, 
se ir morale nesuderinamų veiksmų, kuriuos kaip sa- kuris, po trijų kadencijų sėkmingo pirmininkavimo AL- 
kiau, galima kvalifikuoti tiesiog kriminalu. Ir kąip ga- kandidatavo praeitais metais į .VLIKo pirminin- 
lėjo taip pasielgti mūs iki šiol buvę, rodos, geri žmonės. įęUS^ visokios nusikalstamosios- jo priešininkų kombina- 
ir pozityvūs veikėjai? Icijos sukliudyti jo išrinkimą ir -pan,, daro mūsų ben-

Man atrodo, kad kalti bus .čia ne tik tiedu mūsų vei- j druomenę ^.tiesiog kriminaline bendruomene, kur vi- 
kėjai, bet .ir visa mūsų kriminalinė bendruomenė (iš ma-l siems leidžiamą daryti Visą, kas nesiderina su teise ir 
žosios raidės), kurios viešojoje veikioje nuolat ir nuo-; morale. Dėl to ir mųsų veikėjai Į)r._ L. Kriaučeliūnas su 
lat reiškiasi panašūs, net ir didesni krimina-l^r- J. Valaičiu, pasileidę į tęs . šešių punktų sutarties 
lai, dėl kurių mes tylime, o kartais net puolame tuos, * avąntiūrinį sudarymą, gyvendami tokioje mūsų .krįuii- 
kurie drįsta iškelti viešumon ir. prieš juos pąsisąkyti, bendruomenėje, matyt, ir ^nesuprato, ką beda-
ypač spaudoje. Nuolatiniai mūsų Bendruomenės (čia ;t|, kad jie daro neleistinus veiksmus, kuriuos galima 
jau iš didžiosios raidės) rinkimų klastojimai, kurie pri- kvalifikuoti net ir kriminalu, Taigi, visą. musų ta kH- 
vedė ir prie jos suskilimo į dvi Bendruomenes; krimi- minalinė bendruomenė pasidalinkime sų jais ir jų 
nalai, pasireiškę visokiais šantažais, trukdant Kojnite- ^a^e-
tui ruošti Amerikos 200 metų JAV minėjimą j organi- • „ ■ Stravinskas

Lenkiją iš vakarų užpuolė vokie
čiai, gi iš rytų — rusai); Rusų 
ir vokiečių “medaus mėnuo” 
(Vokiečiai Berlyne surengė ka
rinę demonstraciją, o rusai 
Maskvoj e, 'Raudonojoje aikštė
je, demonstravo savo karinę ga
lią. Vokiečiams kariaujant su 
prancūzais ir anglais, Stalinas 
vokiečiams siuntė įvairiausią 
pagalbą).

t . ■ i ■ t ' < <

Pagal Molotovo ir' Ribentro
po sutartį, vokiečiams sutikus, 
rusai okupavo Lietuvą, Latviją 

:ir Estiją, ir dar Bukoviną; '

Buvo parodyta. Suomijos ka
ras su rusais su visomis’ jo žiau
rybėmis. Helsinkio bombardavi
mas ir visa karti eiga iki Stalin
grado. Apie Hitlerio užsimojimą 
užvaldyti Europą" f r įsteigti 
tūkstančiui metų taiką,'/aiškino 
vokiečių pramonininkas ’ Albert 
Speer ir vienas buvęs Vokieti
jos armijos generolas.

Papasakojo apie Stalino di
delį pasitikėjimą vokiečiais ir 
Hitleriu. Jam anglai-'ir 'prancū
zai buvo pranešę, kad vokiečiai 
rengiasi užpulti Rusiją ir savo 
kariuomenę koncentruoja jos 
-pasieniuose. Stalinas tam . neti
kėjo ir vis siuntė vokiečiams pa
galbą. Hitleriui pataikaudamas, 
Stalinas- net minister į žydą Lit- 
vinovą pakeitė rusu Molotovu. 
Karo vaizdai daugiausia paimti 
iš vokiečių karo ir kių susuktų 
filmų. Stasys Juškėnas

— . Andrew Young Liberijos 
sostinėje pareiškė; kad Afrikos 
padalinimas į mažas valstybes 
yra didelis nepraktiškas nesu
sipratimas. '

Baudžiavos laikai Lietuvoje
v

iki 1863 metų sukilimo
(IŠ ANDRIAUS RYLIŠKIO IR JO SENELIO 

ANUPRO ATSIMINIMŲ) '

IŠDAIGAVIMAS DVARE SU VAIKAIS
(Tąsa)

— Bailys bijo, — gėdino jį kiti vaikai.
— Net Kaziukas nebijo, o kažkas prasitarė.

— Ar tu, Kaziuk, tikrai nebijotum?—klau
sė jo brolis Antanas.

— Nebijau, — išdidžiai atsakė nepagalvojęs 
vaikas.

Kiti vaikai jį taip greit įsodino į Čia pat sto
vinčias rogutes ir jas pastūmė, kad ir išsiųsti 
nebuvo laiko. Rogutės nečiuožė, bet skriste skri- 

__do, kaip-paukštis žemyn, Jos-nučiuožė savo leng
vą keleivį ir toli atsirėmė į pusnį. Mes eidami sto
gu įstrižai irgi pribėgome.

— Dar, — sako Kaziukas nejudėdamas iš 
vietos.

— Kiti irgi nori, matai, koks tu gudius. 
Lipk, reikia visiems iš eilės. Lauk savo eilės,— 
uže berniukai.

Ar v3 tai, kad aš nepabijojau pirmasis? 
Už tai reikia (’ar karią, — atsikirto Kaziukas 
sėdėdamas rogutėse nejudėdamas, tiesiai ir per

galingomis akimis į visus žiūrėdamas. Neteisiu- . 
gai jūs sprendžiate, — pasakė tyliai ir suraukė į 
smakra. . 1

Mes jį dar kartą nuleidome už “drąsą” ir 
triukšmingai pradėjome nuo mažesnių berniu
kų. Rogutės čiuožė ir net virto bendro triukš
mingo juoko lydimos.

Juodis su Margiu lakstė paskui rogutes ir 
berniukus. ,

Jonas norėdamas parodyti savo išminti leis
damasis gulsčiomis rogutėse, kairiąja koja užka
bino sniegą, rogutės pakeitė kryptį ir nudūmė 
patvorin. Laimė, kad Jono galva įlindo į pusnį - 

i ties tvora ir rogutės sustojo. Mes pribėgome su
sirūpinę. Subėgę šunys šokinėjo aplink mus, 
šokdami ant pečių ir krūtinių, taikstėsi llyžtelė- 
ti veidą. Margis savo liežuviu pradėjo valyti nuo 
Jono sniegą. Saulė buvo tik ką nusileidus. Mels
vi šešėliai ant sniego darėsi tamsesni. Ore atsi
rado ir plito tamsmėliai dūmeliai. Jie greit virto 
mėlynais.

— Vyrai, dar po vieną kartą nusileisime.-s- 
sušukau ir su rogutėmis užkopiau arti klojimo 
želmens. Margis atsidūrė ant paties stogo žel
mens.

. — Ar jūs, vaikai, neisite namo — šaukė dva
ro ponas, — juk jūs stogą sugadinsite, galite ne1 
sulaužyti.

Kartoti nereikėjo. Vaikai galvotrūkčiais su

rogutėmis nukūrė prie užvąizdos gyvenamų na
mų, o aš su virvėmis atsiradau prie arklidžių. 
Manęs atvažiavęs ieškoti’ tėvas arklininkui 
tarė:

— Tarp senų tėvų vaikas augdamas, šian
dien turėjo progos su vaikais pabendrauti nėt vi
są pusdienį. I

LIOKAJŲ KALBOS VILNIUJE 1860 M,
Dirbau dvi vasaras dvaro bityne. Senelis 

Gabrys turėdamas 84 m. žiemą susirgo ir jo sū
nūs jį parsivežė namo. Po to į bityną atvažiavo iš 
kitur jaunesnis bitininkas.

žmonės plačiai net viešai kalbėjo apie bau
džiavos panaikinimą. Tų kalbų lyg ir patvirtini
mui dvarai pradėjo plėsti stalių dirbtuves ir dirb 
dintis ūkio padargus. Mūsų dvaro ŲSaldutfšky- 
je) dirbtuvės irgi žymiai praplėstos net trimis 
žmonėmis. Kaip buvusio dvaro staliaus sūnų 
mane paskyrė į stalių dirbtuves ir ten dirbau 
ūkio padargus.

Tais pačiais metais vasaroj pradžioje mes 
su senu stalium dažėme dvaro rūmus: grindis, 
duris, langus. Stalius, senas žmogus, dirbdavo 
žemai, o aš ant kopėčių dažydavau ląngų ir, du
rų viršutines dalis. Teko kelių senesnių langų 
lauke pakeisti senus apkalus naujais. Prie dar
bų teko laipioti ir karstytis. Nuo piemenavimo 
laikų buvau pratęs karstytis miško medžiuose,

tai čiar ant kopėčių dirbti buvo cvienas malo
numas.

Matomai, kas nors iš dvariškių, o gal ir pati 
ponia Jaloyeckienė stebėjo mano vikrumą, Mat, 
vieną popietę, šeštadienį, senas dvaro liokajuos prą 
nešė, kad ponia savo kelionėms mane imsianti už 
liokajų, tik. nežinanti ar aš mokėsiąs nęšįpti ba
tus ir juose būti vikrus? Aš atsakiau, kad tėvelis 
turi batus, bet man jauniui jų neduoda, nes bijo, 
kad aš jų nesuplėšyčiau. Pridūriau, kad vaikš
čioju naginėtas ,o batų ant kojų neturėjau.

Dvaro batsiuvys antradienį stalių dirbtu
vėse nuo mano kojų nuėmė išmieras ir jau šeš
tadienį dvariškis, dėdė Juozas, atnešė mano ko
jai pasiūtus liokajiškus naujus čeverykus ir lie
pė imokti vaikščioti. Išeidamas įspėjo išmokti 
batuotam vikriai nušokti nuo karietos vežiko pa
sėstos, nuleisti, karietos laiptelius, atidaryti; dū
lis ir išleisti ponią iš karietos. Tuščiui karietai 
prįyąžiąvųs prįe paradinių rūmų durų, aš turįs 
vikriai nušokti nuo pasėstės, nuleisti karietos pa 
kopą — laiptelius iš tos pusės, iš kurios ateinanti 
ponia, atidaryti duris ir, jai įsėdus, pakopą pa
kelti, duris užtrenkti ir patikrinti rankeną, pa
čiam vikriai atsisėsti greta vežiko.

.4 Patarė pačiam Vienam Pirmadięųį pasiprak
tikuoti vežiminėje, nes antradienį po pusryčių aš 
aprengtas liokajumi atvažiuosiąs prie dvaro rū
mų ir viską turėsiąs atlikti, kaip jis sakęs.

(Bus daugiau) •
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OR. PAUL V. DARGU 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community klinikos 
Medicinos direktorius

1933 S, Manbsūn Rd., Westchester, IL
VALANDOS: 3—9 darbo dienom i# jj 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tai.: 562-2727 arba 562-2728

HR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
4449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
MoOkal Building) Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitari mg 

Jei neatsiliepia, skambinti 314-8004

TEI------ BE 3-5893

DĘ. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street .

Valandos pagal susitarimą.
MŪSŲ GARBINGA VYTIS

-■‘X ■
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J. VENCLOVA

LIETUVOS POLITIKA, 
IŠDAVOS IR SUGESTIJOS

J. Venclovą yr< paruošęs, parašęs ir išleidęs visą eilę 
Lietuvos ir lietuvių tautos praeitį liečiančių knygų. Jis 
naudoįogi lietuv u ir užsieniečių studijomis bei doku
mentais. “Lietuos politika” yra paskutinioji jo studija, 
š’ą ir Irtą? J. Venclovos knygas galima gauti, jeigu jos 
dar neišpąręluotos. “Nąuj’enose”. N. Red.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Nes tu esi Viešpats, mano priegUuda. Auksčiausi<ii tu padars4 
sau buveine. Tau neatsitiks nieko pikta".

DR. FRANK PLECKAS 
OPTQMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
261? W- 71 St. Tol. 737-5145 

Tikrina aki*. PritpiKo akiniu^ 
“contact lenses”

VaL *zu guaitarimą. Uždaryta treč.

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet,

Ofiso ta I*f.: 776'880 
Retidancijo* telefu *48-5545

Psalmė 91:9. 10.
Dievas yra taip patvarkęs, kad tik pilnai pasišventusieji ir ištikimieji 

tetas apsaugoti nuo suklupimo šitoje piktoje dienoje. Kiekvieną dieną 
mes išmokstame labiau įvertinti dieviškąsias geradarystes, kurios atidarė 
mums mūsų supratimo akis ir leido pamatyti dieviškojo Žodžio ir plano 
kilnumą ir gražumą. Todėl stengkimės visada būti įsišakniję ir stiprūs 
tikėjime ir visuomet pasirodykime ištikimais Viešpačiui ir nesiliaukime 
būti uolūs geruose darbuose. Nuolankumas ir paklusnumas Viešpačiui ir 
nepailsimas geruose darbuose yra Viešpačiui patinkamas.

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

(Tęsinys)

Iš kitos puses, s u odo, kad 
Lietuvių Bendruomenės vadams 
ir pati 1 etuvybė -ne taip jau 
svarbi, nes, 1977 m., minint Lie
tuvos patriarcho dr. J. Basana
vičiaus .50 m. mirties sukaktį, 
pati Ižetuvių Bendruomenė la
bai ir labai kukliai šią sukaktį 
prisiminė (net jokio atskiro lei
dinėlio apie dr. J. Basanavičių 
neišleido). O kaip žinoma, dr. 

‘J. Basanavičius savo gausiais 
lietuviškos dvasios-raštais ir sa
vo kilniu lietuviškumu persunk
tu gyvenimu pądėjo tvirtus pa
grindus lietuvybei, tuomi pasi- i 
darydamas, iš tikrųjų, lietuvy
bės daktaru (plačiai išdėstyta 
J. Venclovos “Dr. J. Basanavi
čiaus (Basąnio). re’kšmė lietu
viams”, 1978). Gi Lietuvių 
Bendruomenė yra įsipareigojusi 
lietuvių jaunimą auklėti lietu
viškoj dvasioj bei ugdyti juos 
gerais lietuviais. Tad Lietuvių 
Bendruomenės pirmaeilė parei
ga išeivių lietuvių jaunimą ge
rai supažindinti sų dr. J. Basa
navičiaus (Basanio) lietuvišku
mu persunktu gyvenimu, su jo 
atliktais lietuviškais darbais, su 
jo kilnia meile savo tautai bei 
tėvynei Lietuvai, su jo skelbto
mis lietuvybei palaikyti idėjoT 
mis, kad lietuviukus išauklėjus 
gerais lietuviais, koks buvo pa
vyzdingas lietuvis dr. J. Basa
navičius. Taip pat reikia lietu
viukus gerai supažindinti su 
tautos dainiaus Maironio lietu
višką-dvasią keliančia poezija ir 
kitų autorių, .lietuviškumą gai
vinančiais raštąis, o ne užsiimi
nėti draugų romanų išleidimais 
ir pąn. ' *E" '

Vienok šios panarnėtos pasta-, 
bos nereiškia, kad Lietuvių 
Bendruomenė nereikalinga, ar 
nėra nieko gero padariusi. Lie
tuvių Bendruomėnė yra daug 
gero padariusi lietuvybės išlai
kymui (suruošus! įspūdingas 
tautiniu šokiu bei dainų šven
tes ir Lt.), bet dar būtų geriau, 
kad šių ar kitų negerovių būtų 
išvengta.

ATEITININKŲ KONt 
GRĖSĖ (1977 M.)

Kada ateitininkų įvadai perdė
tai kalbėjo apie žmoniškumą, 
lyg atrodytų — lietuviai būtų 
nežmoniški, arba kėlė aikštėn 
lietuvių hero zmą, dėl kurio lie
tuvių tauta nepaprastai ląbai 
daug nukraujavo, tai garbingas 
svečias Cleveland arkivyskupas 
J. Hickey ateitininkams nurodė, 
kad j’ems reikia eiti savu Jietu- 
višku kelių, laikytis savo gražių 
lietuviškų papročių bei lietuviš
ko gyvenimo būdo ir išlaikyti 
brangų lietuvišką palikimą.

APGAULINGAS 
OPTIMIZMAS

Mums, Uetuviams, reikia opti
mizmo ir tikėjimo savo tautos 
šviesesne ateitimi, kad mūsų 
lietuviška veikla būtų gyva, nes __
niekas taip nežlugdo tautos. ■— 
kaip apatija, kuri gimdo ištiži
mą bei nes’rūpinimąsi savo tau
tos reikalais, ir pasidavimas sve
timoms įtakoms. Tik tikėdami į j 
savo tautos amžinumą, aušri- I 
ninkai ir kiti nuoširdūs, pilnai 
lietuviškai susipratę, lietuviai 
pažadino lietuvių tautą iš letar
go, sukėlė joje gyvastingumą ir 
norą gyventi ir veikti. Tik rei
kia, kad šis optimizmas būtų 
atremtas į gyvenimo tikrovę, ■ t' 
nes kitaip — perdaug nukenčia- 
ma. šiuo reikalu V. Karosas 
(Naujienos, 1979.. I . 19) rašė: 
“Šiame Vliko suvažiavime (1949 
m. Stuttgarte) buvo iškilmingai 
ir autoritetingai pasakyta, kad 
pagal turimus patikimus šalti- 
n;us jau kitais metais sugrįšime , 
į išlaisvintą Lietuvą. Buvo duo-11 
dama suprasti, kad netrukus 
prasidėsiąs karas su Sovietais, o 
ką mes matėme aplink? Ameri--, 
kiečiai sprogdina amuniciją, ga-.; 
bena g’nklus i laužo krūvas ir: 
patys skuba į namus. Panašiai, 
dar būnant Lietuvoj, tas pats. 
Vilkas per pogrindžio spaudą 
skelbė, kad bolševikai antrukart, 
neateis, prie to nedąleis vakarie-

’ čiai. .
| (Bus daugiau)

1

Mažeika & Evans1979 m. “Draugo” 134 nume- | nę, ją g'ria ;r kitiems rekomen- 1 
ryje yra patalpintas K. Aliūno ( duoua. Bet kad ta organizacija 
straipsnis “Kur mūsų Vytis?” . tam skaudžiai žaloja mūsų vals- 
Autorius, pasiremdamas “Auš- *ybinį ženklą, tai nedrįsta para- 

“kad senasis syti. Niekas nedraudžia besai- 
— .Vytis pa-’ kiškai girti, bet reikia turėti 

drąsos" ir už blogumus papeikti. 
Komunistinės Rusijos okupuotoj 
Lietuvoje lietuviai kovoja ir ko
vos už savo Garbingąją Vytį, 
nebijodami,čkad už tai'yra bau
džiami ir grūdami į kalėjimus. 
Bet man neaišku, kodėl tyli ir 
net patys skaudžiai žaloja mū
sų valstyb.nj ženklą kai kurie 
tremties gyvenimo vairuotojai?

Aiškiai ir trumpai galima pa
sakyti, kad peršama taip vadi
nama-stilizuota vytis, tai tik iš- 
mekinimas Lietuvos valstybės 
ženklo. Laikas išmokti mylėti 
ir gerbti- tikrąjį valstybės ženk- 
lą;\kurį priėmė Valstybės Tary
ba; patvirtino Steigiamasis Sei
mas ir apsaugojo įstatymais.

Baigiu A. Jakšto žodžiais:
Vykis, brolau, spauški žirgą, 
Nėr atgal ko bedairytis! ...' 

UKėlkf kardą.-pulki -priešą-.
-• Juk - tu: Vytis!: :■ :

..■■■A ' V ytieš Mylėtojas

ros"’ Nr. 12, rašo, 
Lietuvos- herbas 
keistas ‘pjautuvu ir kūju’. Šiuo 
pakeitimu lietuvių tautai ir Lie
tuvos istorijai padaryta didžiu-, 
lė skriauda... Lietuviui ‘pjautu
vas ir kūjis’ — ne valstybinis 

; herbas, bet simbolis, primėnan- 
j tis svetimųjų prievartą”. Su šia 
j autoriaus mintimi pilnai sutin- 
; ku ir dar noriu ją truputį pa

ryškinti. Reikia pasmerkti ir to
kius “specialistus”, kurie gyven
dami tremtyje žaloja mūsų vals-

Laidotuvių Direktoriai

į> Trys Moderniškos Koplyčios 
p Mašinoms Vieta

S; Tel. 737-8600
TeL737-8601

A

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i tyb111! ženklą, nes tuo klaidina

S^tor. praktika, tp*. MOTERŲ ilge- j gražųjį mūsų tautos žiedą —
Ofisas 2652 WEST 59th F1RGET 

Tel. PR 8-1223
jaunimą.

Komunistai Vyti naikina to-

EUDEIKIS
OFISO VAL.: pirm., antrad., tre&to. dėl, kad jie yra musų tėvynės 
ir penkt..2-4 ir- 8-8 vaL tax. SfciUdie- j okupantai. .Bet kai išauš .laisvės 
oiaia 2-4 vaL popiet ir kita laiku valanda Lietuva vėl galės 

pagal suaitarimg.

GAIDAS-DAIMID

Aparatai - Protezai. Mm. ban
dažai. Speciali pagalba koloms. 

. iAren Supports) ir t t

 laisvai vartoti savo valstybinius 
ženklus. Reikėtų daugiau susi- 

j rūpinti nemokšomis teplioriais, 
kurie gyvendami tremtyje bar
bariškai žaloja mūsų Vytį. O ją 
žaloti ir “stilizuoti” labai mėgs- : 
ta Amerikoj e. atsiganiusi -P. L.

| Bendruomenė. Nejaugi Bend-..
i ruomenė nežino, kad Vytis yrą..

_ 1 senas mūsų protėviu palikimas, jFLOKIDA t i‘ Ji yra'’apsaugota įstatymais ir! ;
. ‘ ” '■ T..o~Įjos negalima žaloti/’ ’ ’ K

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

t«sG West 63rd SU Chicago. III. 60629
Telef.; PRospect 4-50*4

: - SuIrinKIMV ’

DR. C. K. BOBELIS

takų chirurgija.

St. Petersburg, Fla. 33710
Tel. (813) 321-420C

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija. 

5037 Central Avė.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TęĮ. (813) 321-1004

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Labai gaila,-'-kad pas mus'atsi- T—=--------------- ------ -—..■=—
rado Žmonių,' kurievSavavaįiškai I nasliulcy ir pavieniu asme-
pradėjo keisti .mūsų:įstatyminį ' n“ .susirinkimas Įvyks rugsėjo

, , *, . . " T-- -v.‘ I- a. 7 VaL-vak. Vyčiu salėje,valstybini ženklą. Jie jaučiasi, 2455 VĄ 47 St Visi.nariai ir prijau- 
kad gali duoti laisve nevykusiai ^-antieįI įnra kviečiami atsilankyti. , ‘ ■. , . <?Us ^ia?iami klubo reikalai. Po su-
fantazijai ir savąją tautinę bran-'sirink:mo — vaišės. ' V. cinką 
genybę ėmė keisti ir kraipyti! '■ ■ -—-— ’■—■>.
kaip jiems patinka/.Tai ir' pra-'| .fthva-> N^-c-al Democratic 
dėjo Vytį vaizduoti panašią į Jdubo susirinkimas įvyks; trečiadieni, 
stogo žirgelį ar į kokią nežemiš- AvSVvak^k’. Po^susi-
ką būtybę. Kiti paišo kažkokius rinkimo bus vaišūs, 
neaiškius kontūrus, su visokiais! Bernice žemgulis, rast,
iškraipymais ir išraitymais.- Ir j 
taip sufantazavo, kad gėda pa- J 
tiems pažiūrėti ir lęitataųęįįąms.
parodyti, nes jie gali pagalvoti, j 
kad mes esame tokia tauta, kuri 
nežino kaip atrodo jos valstybi- j • 
nis ženklas. Bet atsirado tokių 
žmonių, kurie tą “kūrini” labai 
vertina ir dar perša kitiems įsi
gyti. Jį krevezoją ant savo lei
dinių ir beverčių lipinukų, ku
riuos siūlo užsilipinti ant ma- 
šinų langų.

i
“Draugas” yra pasivadinęs | 

‘■‘Laisvojo pasaulio lietuvių laik
raščiu”. Beveik kiekviename 
numeryje rašo apie Bendruome-

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

PERKRAUSTYMAI

RADIJO ŽEIMOS VALANDOJ
program** Ii WOFA,

Ll.tuvip kalba: kasdien ano pir
madienio iki penktadienio 3:00 
-r3:30 vai. popiet Beitadieniiir 
ir sekmadieni*!* nuo 8:80 iki 8:30

Vedefe Aldeae Deukut 

Telef.: HEmUck 4-2411 

7159 Se. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. ILL. 60629

LeidimN — Piln* apdrcud* 
f EMA KAINA 

R. tERĖNAS 
T«l. WA 5-8063

— r 1

Programs* vadi|a

@UT IN THE OLD WEST SOME OF THE 
BEST MEALS CAME OJTOFAWAGON 
... the "Chuck wagon." this 
TRAVELING kitchen of cattle DRIVE 
FACIE WAS NAMED FOR ITS INVENTOR, 
CHARLES GOODNIGHT.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, IU. 974-4410

P. J. RIDIKAS
&354 So. HALSTED STREET

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YAnls 7-113S.11M

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayettt 3-35YJ

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos B WOPA rtotioa. 
banga 1490 AM.

St. Petersburg. Ha., 5:30 vaL p.p. 
y WTIS stoties 1110—AM bang*.

2646 W. 71at Street 
Chicago, Illinois 60629 

TeleL 778-M74

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill.

NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL. Tuesday, September 11, 1975

THE FIRST
OIL5TOVES
RE'SEMBLED

The Microwave Cookbook

A CHRONICLE OF AMERICAN COOKING.

ENERGY 
WISE

£ ’^Lietuvos Aidai^ 
S -KAZt BRAZDžIONYTt

Buy a Car nt larger or 
nore powerful than you

Rooking methods have progressed dramatically with 
THE PASSAGE OF TIME. RESEARCHERS FOR LITTON MICRO^AV£ 
COOKING PRODUCTS PROVIDE THESE COLORFUL GLIMPSES 
INTO THE AMERICAN KITCHEN OF YESTERDAY AND TOD AX

SN THE COLONIAL HOME, FOOD WAS 

PREPARED IN THE FIREPLACE. 
•SOMETIMES A “TURNSPIT DO&"WAS 
USED TO ROTATE MEAT ON A SPIT. 
THE DOGS WERE TRAINED TO WALK 
ON A TREADMILL WHICH, 
WAS RIGGED TO TURN/ fl 
THE SPIT.

Mood and coal 
BURNING STOVES 
CAME INTO USE 
IN THE 1800’5.

“ŪboAY COMBINATION MKROWA.VE 

RANGES COOK WITH COMPLETE 
FLEXIBILITY: tlKONVENT/ONAL 
Electric heat for baking an& 
browning-, (z) microwave only— 
for THE MOST SPEED; ft)MiCROwAVE 
SPEE6 AND CONVENTIONAL BROWNING.

@AS .STOVĖS 

WERE SLOW TO 
GAIN ACCEPTANCE. 
LESS THAN 100 
COOKS USED GAS 
IN18S9.

LARGE
LA M Pi.

u UIS S A 
Ittfc ELECTRIC 
STOVE.

fflowwru COOKJN&BE DONE /N THE YEM 2086 
THEPOSSJBiUT/ES SEEM ENDLESS...

I*

AMBULANSO 
PATARNAVIMASChicagos

Lietuviu

Laido tuviu

Direktorių 

Asociacijos

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-3401

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

Telef. 476-2345
• ■* ’ ’ T .

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Tel.: OLympic 2-1003

Tel. YArds 7-191J
... ....... ,—  _____

I



VW

Chicagcs Vytaute Bidž. Rinktinė Vytauto
*• • l

B. 550 mirties metinėse surengė akademiją

kilmes pradėjo Panelės Šven- 
č austos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje Brighton Parke.

Pamaldas laikė kun. Kereilis. į 
Pirmiausia pasveikino šaulius, 
atvykus’us prsiminti mirusius • 
už Tėvynės laisvę ir kenčiam 
ė us brolius.

Pasakė gražų, įsidėmėtiną pa
mokslą apie lietuvių principin- j 
gumą, gdų tikėjimą ir Tėvynės ! 
meilę. Esą. šiais pagrindais re- ■ 
miantis, buvo sukurta Lietuvos 
valstybė, jų griežtai laikomasi 
ir dabar, nežiūrint teroro. Tad 
ir mes tremtyje neturėtumėm 
pasimesti klystkeliuose.

šventų Mišių auką nešė Ge- 
nerab’nė konsule J. Daužvardie- 
nė. St. Cecevičienė ir M. Milko- 
vaitis.

Pamaldos pradėtos “Pulkim 
ant kelių ir baigtos Lietuvos 
himnu. Chorui pritarė pamaldų 
dalyviai.

Pamaldose organizuotai daly
vavo: a) Vytauto Didžiojo Šau
lių rinktinė su 4 vėliavomis, 
b) Klaipėdos Jūrų šauliai — 1 
-vėliava, c) Gen. T. Daukanto 
Jūrų šauliai — 1 vėliava, d) Sa
vanoriai — 1 vėliava, e) Ramo- 
vėnai — 1 vėliava. Iš viso 74 
uniformuoti šauliai vyrai ir 42 
šaulės moterys.

Po pamaldų visi vyko Į Šau
lių salę. ...

12 vai.' Rinktinės vadas VI. Iš- 
ganaitis pradėjo akademiją. Su
giedotas Lietuvos himnas. Kun. 
Ad. Stašys sukalbėjo .invokaci- 
ją. Gen. konsule sveikindama 
priminė, kad šalia šios didžio
sios iškilmės prisimintina prieš 
40 metų pasirašyta Molotovo ir, 
Ribentropo sutartis, prieš oku
puojant Pabaltijo valstybes. 45 
asmenų — Pabaltijo disidentų 
grupė Maskvoje reikalavo grą
žinti pavergtas tautas. Mažai 
kas tą minėjo. Tad mes turė
tume jų užmojus paremti ir ban
dyti formuoti pasaulio opiniją 
prieš pavergėjus.

$c\,4į> ęt., Cęę^-Jil. Kviečia
me visus. ė. ■ Valdyba 

- f " ..-k. . • W

— DENGIAME ir taisome vi
sų rūšių stogus. Garantuojame 
už savo darbą. Esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA. Skambinti 

Tel. 434-9355 (PR)
— Horoscopes or Asirvlogica 

Faroi Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment uece-i. 
saiy. ELINOR JAKŠTO. 17 N 
STATE St.. Rm. 1717. Mes kal
bamą lietuviškai- 782-3777 or 
'.I*25-8.'I9£ Professional .Member 
America’' Federation of Astro
logei-. (Pr)

Namai, 2am4 — Par davimui 
REAL ESTATE FOR SALM

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS-TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. Virginia 7-7747

š. m. rugsėjo 9 dieną šaulių. Kalbėjo generalinė konsule. 
Rinktinė su savo padaliniais iš- Baigdama, ji priminė girdėtą 

aforizmą: Tautos la’sviriimo ko
voje mūsų jėgų vienybė užtik- 
r.’ns ateities laisvę. Tad vienin
gai dirbkime Lietuvos labui!

J. Jasaitis, Centro valdybos 
oirmininkaš, priminė akaderhą- į 
ios minėjimo tikslą, Vytauto 
D Aižiojo g l:ą išmintį ir valsty-, 
bingumą. Ragino tremtyje į?fc- 
pasimesti klystkeliuose. j

Išnešus vėliavas, prasidėjo 
meninė dalis. Pravedė sekretd- 
rius J. Mackonis. Šąulių choraš,.

j vadovaujamas P. Valcbergcį 
sudainavo šias damas: 1) Kr£( 
'usiems šaul’ams, 2) Kai aš jau
jas buvau, 3) Ramovėnų maršas.' 
Solistas Radžis, Akompanavo I 
prof. A. Jurgutis. {

Po to keturių porų jaunuolių47 
grupė pašoko tautinius šokius: 
Mikitą. Lenciūgėlį, Jonkelį. Mo
kytoja — Atkinson, šokių vado-: 
vė — Jasaitytė. Akompanavo 
muzikas Ąž. Stelmokas. *.( 

■ Meno vadovas J. Petrauskas?
dėkojo choro dalyviams ir šokė
jų trupei.

Salėje buvo apie 200 asmenų. 
Choro moterys buvo" pasipuo
šusios tautiniais rūbais. Gražus, 
darnus susiklausymas darė mą-čfnotit, III., pratęsdama prenume- 
lonų įspūdį. Svečių tarpe matė-kratą, parėmė Naujienų leidimą 
si ALTos pirm. dr.,K.,šidlaus-E$15 auka. Dėkui. : v

LMA.

Ik

GYVENIMO KELIAS
Tokiu pavadinimu Stepas Pau

lauskas parašė 70 pusi, iliustruo
tą knygutę, kuri už 2 dolerius 
gaunama Naujienose.

Knygutėje tarp kitko 
voldemarininkus rašoma:

8 KAMBARIU mūrinis bungalow, 
įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir Šv. 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti.

2 PO 4 MŪRINIS Brighton Parke.' 
Palikimas. $47,000.

apie ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, •* S 
PATAISYMAI

Turiu Cbicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

kas ir kun. Ad: Stasys.' Gal buvo 
ir daugiau svečių.

Reikia pasakyti,i; ;kad labai 
gražiai pravestas minėjimas. 
Nariai dėkingi rinktinės vado- 
vybei.

Po oficialiosios dalies' ‘būvo I

LStaškų, kuopos .sekretorių ir iž
dininką. Dėkui valdybai, taip 
pat to skyriaus nariams ir re

linėj ams. 4 d ;

— Ponia'Anna Putrimas, gyv. 
pas dukrą ir _ žentą Misevičius, 
Bėaver Walley sodyboje, Le-

| — K. Bagdonas, Plymouth, 
^Conn., pratęsdamas be ragini
mo prenumeratą, savo gerus lin- 

lĮjėjjimus atlydėjo $10 auka. 
-.Dėkui.

j-.x— Jonas-Dalbokas. -pensinin
ką vutė.. Galėjo pasistiprinti ir 1 :kas iš Los Angeles, kiekviena 
stipresniais gėrimais. -proga-paremia Naujienų leidi-

i mą. . Dėkui už ankstyvą prenū- 
■ meratos pratęsimą ir už penkių 

doleriu- auka.

K.-. Paulius
A t > I \

Ponia. V. Kudirka. iš Mar-

.. , <».g .’.r-• 75 ’VWii’C 09-
— BALFo 76 skyrius Detroite, 

dėkodamas ūz informaciją, pa
skyrė NaujientV paramai $10 
auką,--kuria ’atsiuntė perWTada 

L H A Ve V T s ?

PLATMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis’-susipa
žinti ir jas užsisakyti.

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau
jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida. 
Kviečiame pasinaudoti proga.

NUO RUGSĖJO PRADŽIOS’IKI Š1U METŲ 
PABAIGOS NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 
SIUSIME NAUJIENAS UŽ 10 DOLERIŲ.
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati

nimo vajaus talką!

I?
— quette Pąfho .Išartu su prenumę- 
H 11 rata atsiuntė'$7 auką. A. Nor-

; gėla iš 1’Hot Springs, Ark., at- 
siuntė:$2.už kalendorių. Dėkui.

1 Zi I •’ ' L i-*. Ę A: ■’ /* ,
’ — Vinco. Kudirkos lituanisti- į į C- ■ 'i- UA-A- 1 - ’ • '

nė mokyklą, Elizabeth,. N.J., 
pradės mokslo metus rugsėjo
Ų5 -d. 10 ■ vai-' ryto 'šv. Petro ir 

| Povilo- mokyklos patalpose.
Kviečiami i registruotis 'liauji 
mokiniai. Juos taip pat regist
ruoja Tėvų komiteto pirm. dr.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede....... dol.
Pavardė ir vardas .....................  „..........  ~..............
Adresas ..................       ....

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savu ... 
yra naujas skaitytojas. Priede ........... dol.
Pavardė ir vardas ................. ..... . ............. .
Adresas ................................................ ...........

, kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas ________________ _________________ ____
Adresas __________ ________ -_____ ______________________

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas .........  ......... ....._____
Adresas

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7873, 
839-1784 arba 839-5568.

“Karas. Antrąją karo 
išsilaužiame iš kalėjimo.

——— ----- ! jau kur paslėpti šaulių sąjungos
V. Šernas, Brigwater, N.J., tel. j §inklaj ir nuė^s apsirūpinu
(201) 526-9396. ' ■ 9 mm FM’ Nuėjęs j Partlzanxl

štabą, gaunu paskyrimą “Kauno 
miesto apsaugos štabo viršinin
ku”, o kai, vokiečiams užėmus 
Kauną, ima organizuotis Lietu-. 
vos kariuomenė, esu paskiria
mas pirmos kuopos vadu, kuri 
sudaroma iš buvusių politinių 
kalinių.

Bet,, vietojė nepriklausomy
bės, raudonuosius okupantus pa
keičia rudieji.

Karo komendantu buvo pulk.Į ------ -------------------------- —
SAVININKAS PARDUODA

— Vilija Jurytė, Kristina Ma- 
čiūnaitė ir Jonas Raventas iš 
New Yorko išvyko mokytis į 
Vasario 16 gimnaziją Vokie
tijoje.

— Juozas Laučka numatomas . 
išrinkti Ateitininkų Federacijos I 
vadu. Už jo kandidatūrą pasi- { 
sakė visa dabartinė federacijos 1 
vadovybė.

— A. Pralgus-Pral'gauskas or

diena V
Žino-

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
ŠUTŲ ,'NUOMAVIIyIAS—paren 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600. " i

ganizuoja Toronto Lietuvių na- Bobelis, o bataliono vadu pulk. I
mų orkestrą. Steigiamasis susi- j Butkevičius, kurie labai artimai! Ju namus Brighton Parke: 4349 So. 
rinkimas bus rugsėjo 12 dieną j’bendradarbiavo su laikinąja .{^3^ ^st“—P2 butų^Tir 4 
7:30 vai. vakaro. ] Lietuvos vyriausybe. Batalionas kambarius, taip pat patalpa krautuvei.j
- Toronto VI. Pūtvio šaulių! Pavadmtas “Tautinio Darbo Ap- 

kuopa mini 25 m. veiklos sukak- sau§os Batalionu”. Lietuvos ka-saugos Batalionu”. Lietuvos ka
Telefonas 254-5636 

nuo 8 vai', ryto iki 4 vai. popiet
ti. Minėjimas ir banketas bus Romėnės skaičius augo/ kas į----------------

nepatiko rudiesiems vokiečiams, j BUSS. OPP. — IN TOWN 
Majoro Andriūno organizuotas Į Biznio Proga Mieste____
kavalerijos dalinys, pačioje pra- j 3RIGHTON PARK — tavern with 

i . J. i ;mall restaurant (serving lunch on- 
dzioje vokiečių uzgmauziamas. j also .4 r00m apartment in rear. 
Vieną naktį, liepos įmėn. pabai-1 Excellent location. Call for appoint- 

. - i * Z • I nent after 3 P.M. 284-5911.

rugsėjo 29 d. Lietuvių namuose. 
Programoje dalyvaus Gintaro 
ansamblio dainininkės.

'Dr. Domas Giedraitis iš
rinktas Pasaulio Lietuvių Gydy
tojų Sąjungos pirmininku, dr. 
Alicija Ruibienė •— vicepirm., 
dr. J. Daugirdas -■— sekretorium 

, ir iždininku. j
: • JAV[ LB (R) Cicero Apy- . 
linkės Valdyba rengia Tautos 
Šventės minėjimą š. m. rugsėjo 
mėn. 16 d. 11:45 vai. ryto Šv. 
Antano parapijos salėje, 1500

siuntiniai į Lietuva
... ■ MARIJA NOREIKIBNe

■ 2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629 « Tel. WA 5-278«
» Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. c
j : ? MAISTAS K EUROPOS SANDELIŲ, Jt

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, I1L 60629. — Tel. WA 5-2737

SLA

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA —kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Naw York, N. Y. 10001

307 W. 30th St.
TH. (212) 543-2210
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D Ė M E.S I O ' - t 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobį|Jd 
Liability* apdraudimas pensininkam* 

Kreiptis: _______ '
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 64th’Street 
Tel. REpublic 7-1941

r

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980
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M. ŠIMKUS T
Notary Public 44^=^. 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood.'Tel. 254-745U 
Taip pat daromi vertimai, giminiy 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kiloki blankai.

-______ i____ ' ,

goje, man išvykus atostogų, Į} 
pulk. Bobelio karo komendanto 
vietą atsisėda kpt. Kviecinskas, 
kuris vėliau prie Lietuvos ka-

• riuomenės uniformos ėmė -'ne- 
Į šioti pilno pulkininko < laipsnį, 

o į pulk. Butkevičiaus, bataliono 
vado, m j r. Šimkus. . ■ r

Mūsų kariu baltas raištis su 
įrašu TDA — tautinio darbo ap
sauga, pakeičiamas Į geltoną su 
irašu LNP — lietuviu naciona
listų partija. Buvo likviduota ir 
laikinoji Lietuvos vyriausybė, o 
jos vietoje atsirado tarėjai, ku
rie priklausė’ civilinei vokiečių 
valdžiai — rudmarškiniams.

Aišku, hitlerininkai ir be mū
sų karių pagalbos būtų galėję 
likviduoti laikinąją Lietuvos 
vyriausybę, bet labai negerai, 
kad prie to prisidėjo ir kai ku
rie mūsų kariai.” N. K.

LAIKRAŠTIS KALTAS .

— Žinai, Juozas užmezgė pa
žintį su dabartine ■ savo žmona 
dėka vedybinio garsinimosi laik
raštyje.

— Na, ir kaip jiems sekasi 
j gyventi?
I — Nežinau, bet girdėjau, kadNežinau, bet girdėjau, kad 
jie nustojo skaityti tą laikrašti.

— Savo namuose nušautas 
Salvadoro prezidento C. Her
nandez brolis, žudikai įsibrovė 
į namus ir nušovė.

i)

niozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
įdomi 250 puslapių knyga su. 
era u ta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

ikirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitui 
gyvenantieji prašomi užsisa

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus

7114 S.
Chicago,

adresas:
Campbell Ave,

HELP WANTED — MALS 
Darbininkp Reikia

OPENINGS FOR

LABORER AND

HOMEOWNERS POLICY

BUTCHER TRAINEES
Good starting salary.

Application 9 A.M. to 11 A.M. 
Must be U. S. Citizens or have 
Work Permit or Green Card. 
Chicago Food Processors, Inc.

6636 S. Wentworth Ave.
Chicago, Hi. 60621

F. Zapolis, Agent 
3208>/z W. 95th. St 
Everg. Park, Ill,, 
60642, - 424-8654

STATI

fitwaAwfet 
k,

L
State Farm Fire and Casually Company

MOVING,....
Apdraustas perkraustymas 

H Jvairiy atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1S82 arba 37M99E I

HELP WANTED
EXPERIENCED BENDING MACHINE 
SET-UP & OPERATOR. PAID VACA

TION, HOLIDAYS, BENEFITS.
APPLY IN PERSON: i

Automatic Bending Co.
2880 W. 48th Place, Chicago

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau ] 
padėti teisininko Prano šulo 
aruošta, —- teisėjo Alphons' 
Veils peržiūrėta, ‘‘Sūduvos 
leista knyga su legališkomi 
ormomis.

Knyga su formomis gaun; 
ra Naujienų administracijoje 
739 South Halsted St., Chica 

go, ILL. 60G08. Kaina $3.CC
Pašto išlaidoms pridėti 90c

r

©1979 Mdler Morton

KILLS 
FLEAS! 
KILLS 
TICKS!
Gentle 
pump action 
will not 
frighten pets.

^Sergeants

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
TeL 476-5635

✓

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vai. d. 
Ir pagal susitarimą.

Tel. 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, HL 60629

TheDi-Gel* I

»a 53230

HGMr.MtAPT OISE

• Di-Gel-
, The Anti-Gas Antacid.

MAUSIMOS, CHICAGO ■/ IU. Tuesday, September 11, 197>




