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Vietoj prezidento, Chicagon atvažiuoja viceprezidentas 
Walter Mondale, kuris kalbės demokratų partijos 

ši Aito dolerių vakarienės metu.

NAFTOS (ALYVOS) MINISTERIS RAGINA ARABUS 
PASEKTI IRANO PAVYZDŽIU

ambasada o 
«■ y

Izraelis pasiruošęs 
padėti Amerikai

MANOMA. KAD DEMOKRATAI GALI SUDARYTI
STIPRIĄ KOALICINĘ VYRIAUSYBĘ

— veikti su socialistais demokra
tais, įsitraukusiais i Portiigali* 
jos darbininkų judėjimą. ;
„—Iš viso Portugalijoje buvo 7 
milijonai turinčių teisę balsuoti

ir ;
p;

LIBIJOS VYRIAUSYBĖ NEPARODĖ JOKIOS 
ENERGIJOS AMBASADAI GINTI

basados vidų.
Sufanatizuoti arabai garbin 

mulą Chomeini už jo atliktus 
didelius darbuos Irane, ir kvie
tė visus padėti 1 rami i 
nuo
šų. Iki šio meto amerik 
Irano dar nepuolė, bet 
reikalavo ir reikalauja 
būtų palei si j i ra n i e ė i u 
50 JAV piliečiu.

Susirinkusieji 
JAV ambasada 
mula Chomeini, v
kaliojo amerikiečius.

TRIPOLI. Libija. D > tu 
sanėiai sufanatizuotų I. bij; 
arabų, garindami Irar > 
Chomeini, šūkavo prieš 
nukreiptus obalsiur, Į) 
rinktis ties Amerikos an 
da Iri polyje. P
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LIBIJOJE 2,000
IRANAS RAGINA MAŽINTI 

NAFTOS PRODUKCIJA

Trylika alyva eksportuojančiu 
kraštų sudaro organizaciją,'ži
nomą OPEC vardų. Gruodžio 
17 d. jų atstovai susirinks Vene- 
cueloje, Caracas mieste, nusta
tyti eksportuojamai alyvai kai
me sekantiems metams, šešių 
OPEC valstybių atstovai posc- 

-<ižįįują--Dhahran mieste, Saudi 
Arabijoje irtSriasj, dėl strategi
jos. Jų tarpe yra Irano delega 
tas, alyvos ministeris Ali Akbar 
Moinfar. Teherano radijo pia- 
nešiinu, jis prašys alyvą ekspor
tuojančius kraštus sumažinti 
produkciją.

Praeitą mėnesį Artimuose Ry
tuose lankėsi JAV Iždo sėkr. G. 
William Miller įtikinti Saudi 
Arabiją, Kūvaitą ir Abu Dhabi 
c-miratą palaikyti aukštą alyvos 
produkciją tuo stabilizuojant 
kainą. Tačiau Kuvaitąs, dabar 
gaminintis du milijc'nus stati
naičių kasdien, sekančiais me
tais žada mažinti produkcijr 
500,000 statinaičių. Tiek pat su 
mažins Iranas jr gamins pe-* 
dieną, milijoną statinaičių.t‘ 
— -- - M ----■ %1 ~ r r*-’

Didžiau^ alyvos eksporteriai 
Saudi Arabija ir Ku vaitas p e” 
dieną pagamina 9.5 milijono 
statinaičių alyvos. Sekr. G. W. 
Miller pažadėjo nemžinti alyvos

importo, jei minimos valstybės 
iremažins produkcijos.

Dhahran konferencijoje da- 
•yvauja Kuvaito Saudi Arabijos, 
Algerijos, Venecuelos Irano ir 
Irako delegacijos. Irako delega
tas pareiškė, kad sekančiais me 

numatoma sumažinti aiy- 
prcdukciją net 50 nuošini-

bet plieno 
išgelbės nuo

TELAVIVASr-Izraelis.-Si 
monas Perez, buvęs Izraelio 
karo ministeris, yra pasiruošęs 
padėti Amerikai, jeigu Jungti
nėms A. Valstybėms tektų pa
vartoti karo jėgas prieš Iraną- 
Perez tvirtina, kad Izraelis bū
tų pasiruošęs padėtį JAV karo 
keiksmams, bet pirmon eilėn 
Izraelis anksčiau leistų naudoti 
bet kurį Izraelio aerodromą. I 
JA Valstybės Persijos įlankoje 
turi du galingus lėktuvnešius, 
ir ten taip pat yra 8 dideli ir 
galingi Amerikos karo (aivai. o o 

\ t t -- ' - -

Amerikos karo jėgos pirmon 
eilėn trenktų savo galingą 
smūgi Irano transportacijos ka 
ro cestrams, ir todėl jiems 
taip pat būtų reikalinga karo 
veiksmams pradėti aerodro
mai.

Izraelio aerodromai tokiam! 
atsitikimui’ yra paruošti. Jeigu 
būtų reikalo, tai Izraelis yra 
paruošęs ir kitų dalinių, kurie 
galėtų būti nukreipti kovon 
bet kuriuo momentu. Izraelis 
atsimena, kad mula“ Chomeini 
pirmiausia sustabdė pardavi
nėjimą žibalo Izaeliui ir pagro
bė'

Mula Chomeini valdys 
Irena iki mirties

TEHERANAS, Iranas. — Pra
eitą sekmadienį Irano piliečiai 
prade o naujos Konstitucijos 

dėmimo balsavimus. Mula 
'-cmeiei taip Įveda Islamo 
onstituciią, o save priskiria 

k~ašto valdovu iki gyvos galvos.
Žmonės blsavo sekmadienį, 

bet balsu ska čiavimas užtruks 
kelias dienas. Is p:rmų 700 su
skaičiuotu ir patikrintų balsų 
699 buvo pasisakę už islamo 
konstnuciją. o tiktai vienas pa
sisakė pr eš.

Vyrauja įsitikinimas, kad pa
ties Chomeinio pravedami bal
savimai bus panašūs į okupaci 
nės soviet nės valdžios praves
tus rink;mus sovietų pavergto
se valstybėse. Tau iš anksto pa
sakojama,.kad Konstitucija bus 
patvirtinta net 99' <

PREZ. CARTERIS PROTESTAVO PRIEŠ
ĮSIBROVIMĄ I JAV AMBASADA

jy ambasadų.

LISABONAS, Portugalija.
Praeitą sekmadienį Portugali
joje vyko .pąralmento rinki
mai. Iki šiol dar nesuskaičiuos 

j ti visi kaišai, bet jau susai- 
čiuotieji rado, kad 
tinė koalicija surinko 44-^r<- 
balsus. Tuo tarpu komunistinė 
koalcija tesurinko 18.7% bal
sus. Apskaičiuojama, kad bal
sų skaičiavimas dar eis visą 
pirmadienį, o gal-if antradie
ni. 

C

KOKIOS SUSIDARe 
KOALICIJOS

miai padidėjo, nes iš visos ei
lės portugalų laikytų sričių 
daugelis grįžo įgimtą kra
štą iš įvairių kolonijų, atgavu
sių laisvę ir norinčių savaran-j 
kiškai tvarkvtis.

jau padarė

Plieno bendroves 
kels kainas

CHICAGO, Ill. — Didžiosios 
Amerikos plieno bendrovės at
leido . 13,000 patyrusių plieno 
darbininkų, bet tuo pačiu metu 
jos skelbia, kad esančios pri
verstos pakelti plieno kainą 2.6 
nuoš. Pakėlimas atrodo nedide
lis, nepilnai 3%, 
bendroves visa tai 
galimų nuostolių.

. -Tokį nutarimą
U.S. Steel bendrovė, bet tvirti
nama, kad ir kitos bendrovės 
kels kainas. Galimas daiktas, 
kad mažesnių bendrovių pakė
limas bus dar didesnis. Bendro
vės tvirtina, kad viskas brangs
ta, maistas kyla, o darbininkų 
sutartys verčia bendroves pa
kelti algas, kas vėliau atsiliepia 
į produktų kainas ir pan.

Aukštesnės kainos įsigalios 
nuo sausio 1 dienos. Dabar da
romi inventoriai, kiek ir kokio 
plieno bendrovės dar turi. Plie
no bendrovės turi pakelti kai
nas. kad galėtų įvesti kelias 
naujoves krosnyse. Be to, bend
rovėms reikia susidaryti dides
nes plieno atsargas, jei kas atsi
tiktų ir prireiktų plieno.

Surado lėktuvo 
juodąja dėžę

EREBES KALNAS.—Antark- 
tika. Praeito sekmadienio po
pietę trims aviacijos inspekto
riams, atskeiduisems iš N. Ze
landijos, Christchurch aerodro 
mo, pavyko surasti Erebes kai/ 
no pašlaitėje DC-10 lėktuvo juo 
dąją dėžę.Juodoji dėžė vadina
si ta lėktuvo dalis, kurioje visą 

užregistruojami visi 
svarbiausiu mašinų € *- 
ir kalbos. Dėžė yra

Iš demodkratinės koalcijos 
daugiausia gavo socialistai-dar 
biečiai, demokratai liaudinin
kai ir konstituciniai demokra
tai, monarchistai. Portugalijoj 
yra dar ir monarchist!] kurie ." *= r?
mano, kadrdemokratiniu būdų 
jie gali gauti daugumų balsų. J 
Jeigu monarch isla i demokra*| 
tai ir nesutiktų įeiti į koalici-; 
ją, tai darbiečiai ir liaudinin
kai glėtų sudaryti demokrati-

— Irano valdžia tiktai dalį 
Amerikos įkaitų paliko amba
sadoje, o kitus iškėlė į kitą sau
gojimo vietą.

Šachas Pahlevi mokės 
ligoninės išlaidas

NEW YORK. N.Y. — Oficia
liai paskelbta,, kad Irano šachas 
Rėza Fahlevi mokės visas San 
Ant jiiio ligoninės išlaidas. Pre
zidentas leido perkelti šachą į 
karo ligoninę, nes tr.i ■ ienintelė 
vieta, kurio’ velias gali būti 
saugus. J; .nokės pčjkėlim^ į 
Texas isiaidas, ligoriw reika-

■lingu saugumą ir m ^^pymą ka- 
ro ligoninėje. Texas.Valstijoje 
vyriausias šacho sūnūs lankė 
karo mokyklą, o dabar tėvas ga
lės saugiai baigti gydymosi pe
riodą karo ligoninėje.

Prezidentui ir visiems ameri
kiečiams būtų labai nemalonu, 
jei šachui, bės’gydant ligoninė
je. koks nors fanatikas iranietis 
Ur pakvaišęs šijitas bandytų jį 
nužudyti ar jį sužeistų.

Pa "s šachas nenori pasilikti 
Amerikoje ilgiau, negu jam rei
kia sust-prėti. ir jis 
Amerika daugiau 
negu iki šio meto 
tėjusi nuo mulos 
vedamos politikos.

nenori, kad 
nukentėtų, 

yra nuken- 
Chomeinio

KALENDORĖLIS

Guordžio 4: Barbora, Jonas 
D., Lingailė, Erinė, Vainoras, 
žvaigždikis.

Saulė teka 7, leidžiasi 4:20.
Oras šiltesnis, vakare bus vė- 

...juotas. . • . . ; .

laiką 
lėktuvo 
veiksmai 
kapitono kambaryje, kad ga
lėtų būti užregistruoti ne 
lakūnų pasikalbėjimai, bet ir 
kapitono įsakymai, jeigu 
pastebi nenormalumus arba 
negerai vaikiančias dalis-IJėžė 
yra padaryta iš nesudegomos 
medžiagos, i ją nelaimės metu 
neįeina vanduo ar .dujos, kad 
galėtų pasakyti apie lėktuvo 
nelaimės priežastis.

Surastoji juodoji dėžė bus 
vežama i JAV, kad galėtų grei
čiau ir tiksliau ištirti, kuri 
galėjo būti nelaimės prieža- 
tis. Amerikeičiai turi geriau-

tik

jis

KOMUNISTAI IŠLEIDO 
DAUG PINIGŲ

Šiuose rinkimuose nepapra
stai dideles sumas išleido Por 
tugalijos komunistų partija- 
Jie įsitikino, kad perversmo ke 
liu jiems nepavyks prieiti prie 
valdžios, nes didelė kariuome
nės dauguma ’buvo priešinga 
komunistinei santvarkai. Vie
na vadams febai nepatiko,kad 
vyriausybė’ sudanusi karinin
kų grupė t a rj) lengvai perleido 
komunistains'komunistuo.

e

jantiems Angtdefi.. Moza’nl)’R° 
ir kitas pietų Afrikos sritis.

• Su komunistais koaliciją, su-
sias piremones užrašams skai-' darė Portugalijos socialistų 
tyd, ■ H->’ • 'grupė} kuri 'nenorėjo kartu

5?

f

Saudi Arabijos naftos ministeris šeichas Jamani 
kalbasi su spaudo? atstovais.

o?

nė apsauga ne tik ambasadai 
bet ir visiems ambasado 
bau tiems pareigūnams.

Policija atsirado, kai jau am 
basad s langai ir durys buvo 
išdaužytos o ofiso mašinėlė^ 
sudayžytos, kilimai sutreni])ti

Valstybės departamentas prd 
nešdamas apie Tripilyj amba 
sados užpuolimą, pareiškė di
delį susirūpinimą, nes apie 
organ iz u o j amą užpilt > 1 i m ą ga - 
Įėji? žinoti ir Libijos vyriausy
be, bet ji nieko nedur\

apsiginti^ Prezidentas Carkris, stkma 
amerikčiečiu ir kitų prie- • (]jenjo rvtą patyręs apie am- 

■ basados naikinimą, padarė Vai 
tiktai sty5ės departmento parnešimą 

Ka(* Libijos vyriausybei ir tuojau su 
uimii4 kvįetė Saugumo tary na- 

į rius pasitarimui apie 
arabai r^s. ga> kitas priemones.

šūkavo, .g?Y" i Valstybės departamentas jau 
sakė kalba> h praeiki savaitę buvo numatęs, 

° kad nui>uimęnu tikybos gro
ti įsiveržė i ambasados . _ Čv - f peš gali pradėti kursnti savo

kiemą ir pradėjo veržtis į am- likinčiuosil!s prieš amerikie- 
basados vidų. Ambasados pa-%h[s pįnnoji 1 i[>ija lei(!n savo 
reigūnai pradžioje kreipėsi i r ,. 1 . .. r : fanatikams pulti amerikiečių
Tripolio policija, prasėdami ’ <
apginti mbasadą, bet kai pas
taroji neatsiuntė pagalbos, tai

Ambasados viduje buvusie-l 
ji tarnautojai tuojau sunaiki
no visus šifruotus laiškus ir 
svarbesnius dokumentus, o vė
liau visi ambasadoje buvę tar
nautojai ir pareigūnai per už
pakalines kiemo duris išvyko į 
miestą. Visiems tarnautojams 
pavyko sveikiems ir nesužei
stiems paspruk:! iš ainbaa* 
dbs pastatu.

Už gero pusvalandžio įiužę 
arabai įsiveržė į ambasados vi
dų ir pradėjo 
Pirmiausia 
b ai išlaužė
kambarius ieškoj 
siu amerikiečiu, bet kai nieko 
nerado.

Jungtines Tautos svarsto 
situacija Teherane

NEW YORK, N.Y. - šeštadie
ni' posėdžiavo Jungtinių Tautų 
Saugume taryba. Visi 15 kalbė
tojų savo kalbose reikalavo Ira
no valdžią tuoj-rn paleisti įkai
tus, laikomus JAV ambasadoje 
Teherane.

Jungtinių Tautų Gen. 
Kurt Waldheim pareiškė

yra
su 
Jis

naikinti, 
įsiverži ilsieji ara- 
visus ambasados 

pasislėpu-

i i

vedami privatūs pokalbiai 
Irano valdžios pareigūnais, 
pareiškė, kad naujasis Irane 
sienio reikalų ministerSad 
Ghmhzadeh pažadėjo į Jungti
nes Tautos pasiųsti specialų 
atstovą deryboms, tačiau šią 
žinią ministeris paneigė ir atsi- 
unlė stebėtoju žemo rango pa
reigūną. tik ne į Saugumo Ta* 
rybą, o į Jungtinių Tautų gene
ralinę ansamblėią.

m

Šachas perkeltas 
į Texas ligoninę

Būvi - šachas Moham
ed ’»eza 1 perkeltas

iSUioie Stjialo uziscnio reikalu Salėjo L * . ....’ ! komitel pirmininkas sen. 
Frank Chyrcli (I). Idaho) pa
tarė administracijai nedaryti 
šachui spamliiib) apleisti kraš
tą, Jo išvykimas ^udarvtu “mo- 
mento pavojų*' Teherano am
basadoje esantiems įkaitams.

Sen F. Church taip pat pa
reiškę, kad išpildymas Irano 
reikalavimo sudarytų .J.\V pi
liečiams pavojų bot kuri. Jo pa, 
šaulio šalyje.

tarnau- 
išgobtą

doku*

tai pradėjo laužyti, 
ir naikini: raštinės 
rašomąsias mašinėles, 

trypti dokumenliH.
Angliškai jie nemokėjo, lai do- 
komumentus plėšė, naikino, ir 
trypė. Kada viskas buvo sunai
kinta, tai prie ambasados at
vyko policija ir patarė jau ap- 
rimuisems arabams
Po to, policija jau saugojo am ' 
basados laužą. Tada 
įžengti keli buvusieji 
tojai. Jie rado viską 
ir įlaužytą. Amhasados
mentus įsibrovėliai išmetė^ su
plėšė ir sutrypė. _________

Angliškai arabai nem kėjo, 
lai jie tvarkingos raštinei 
padarė jovalą. 

WASHINGTON, D C. — Val
stybės departamentas^ patyręs 
apie besirenkančią minią prie 
Amerikos ambasados Tripoly
je, pasiuntė Libijos vyriausy
bei griežtą protestą ir reikala
vo, kad būtų pasiųsta valstybi- laišką, prašydamas globos.

— Sakoma, kad šachas Pah- 
levi pasiuntė prez. Carteriui

r
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kurie gauna šlapimo takų užde- Tada tokiam žmo-

į

šv.'eskimės dažnose negalėse. Lengviau bus kartu su 
gydytoju dirbant jas nugalėti.

(Mediciniškas raginimas)

Didelis sergamumas ir aukš
tas mirtingumas gaunasi pas 
tuos kūnu pastipusius asmenis,

tos).

KAIP DAŽNAI ŠLAPIMO 
TAKAI UŽSIDEGA

Kuno, proto ir jausmy darnos pagrindai

Naujausių mokslo žirny populiarus perteikimas 
______ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. .

ai

4^31

f-p.T.o tekų uždegimai yra: rė j i mas dėl padidintos prosta- 
. ruu ncąe-ovė. J.e sudaro vie
ni iš didi uju problemų prak- 
Uknojar.čiam gydytojui. Juos 
gauna žymi dalis žmonių. Dėl! 
tokių uždegimų žmonės serga - 
vargsta neapska’čluojamai. Tei 
singa diagnozė tokių uždegimų 
nėra visada lengvai nustatoma.
Jų gydymas irgi ne visada esti 
sėkmingas. Todėl meskime iš 
galvos senovišką klaidą, girdi: 
“Duok vaistų nuo šlapimo už
degimo. ..” Taip lengvai šlapi
mo lakų (ne šlapimo — jis nie 
kada neužsidega) uždegimai ne- 
ritvarko. Tamsybėje toliau likti 
negalime. Todėl gilinkimės į pa
grindus šlapimo takų uždegimo.

Šlapimo takų uždegimus su
kepa - aktyvus augimas didelio 
skaičiaus bakterijų tuose takuo
se. Tie uždegimai gali būti štai 
gūs. chroniški, arba visai nejau
čiam! (ntfsiskundimų nesuke
liant ejO. Vieta šlapimo takų t 
uždegimo Įvairuoja: uždegimas 
gali prasidėti žemutiniuose šla
pimo takuose (šlapimo pūslės 
uždegimas — cystitas; prista
tęs uždegimas — prostatitas).!

yiršuVniudse šlapimo ta- ■ 
uždegimas gautis (inks- 
— rėphritas: geldelėse 

pyelitas),
kartu gautis abiejų: tiek 

žemufcių, tiek, viršutinių šlapi . 
mo takų uždegimas. Kartais1 
pr’e uždegimo komplikuojasi 
šlapimo takų struktūros rienop 
malamai (šlaoimo taku sušiau-:

kuose 
tuose'

Šlapimo takų uždegimo daž 
numas įvairuoja priklausomai 
nuo žmogaus amžiaus ir lyties. 
Nustatyta, kad mokyklinio am
žiaus, tų pat metų palyginus su 
berniukais, l/< mergaičių ir 
0.03' < berniukų suserga šlapimo 
takų uždegimu. Išeina, kad ber
niukai net 30 kartų rečiau ap
turi šlapimo takų uždegimus, 
palyginus su tokio pat amžiaus 
mergaitėmis.

Su žmogaus amžiumi kartu 
dažnėja ir šlapimo takų uždegi
mai. Susekta, ^kad virs kapos 
metu sulaukusios moteriškės ap
turi minėtų takų uždegimus nuo 
7 iki 12'<. Taigi, beveik kas de
šimta moteris, minėto amžiaus 
sulaukusi, gauna šlapimo takų 
uždegamą. • Regulas turinčiųjų 
moteriškių apie 3-4% gauna 
minėtus uždegimus. Vyrai daug 
rečiau suserga tų takų uždegi
mais negu moterys. nors ir jie 
virš 50. metų sulaukę, daug daž- 

i niau- minėtais uždegimais skun
džiasi, r Lmj.s _ j ■

šąlia, amž’aus ir lyties,' .yra , 
, dar i ir-kiti ■ veiksniai, kurie pa- 
dažųina - šlapimo takų uždegi
mus. Iš tu veiksniu minėtini 

, yra šie trys ;1) cukraligė, 2) neš-j 
' tumąs ir 3) šlapimo takų struk i 
turps pakitimai (prostatos padi-j 
<!ė;'mar.. .). Apie pas 6% pa- 

; stojusiųjų, pirmą kartą jas. gy-j

dytojui apžiūrint, randama sla- 
p.mo takų uždegimas.

Trečiame mėnesyje nėštumo 
pakyla uždegimo dažnumas iki 
T’<. Pas neturtingas-yargingas 
moteriškes randama dažniau 
bakterijų šlapime. Tas nurodo, 
kad ekonominės sąlygos irgi įta
koja šlap’mo takų uždegimo 
dažnumą.
KAIP PASIREIŠKIA ŠLAPI

MO TAKŲ UŽDEGIMAS 
šlapimo takų uždegimas pasi

reiškia įva riai. Ryškiausiai pa
sireiškia žemutinių šlapimo ta
kų (šlapimo pūslės, prostatos) 
uždegimai. Daugelis žmonių ži
no tokių žemutinių šlapimo takų 
uždegimus pavidale cystito (šla
pimo pūslės uždegimo).

Keturi ryškiausi nusiskundi- 
9/

mai lydi žemutinius šlapimo 
takų uždegimus: 1) dažnas šla
pinimasis (frequency); 2) ver
žimas šlapintis (urgency); 3) 
skausmingas šlapinimasis (dy
suria); 4) apatinės pilvo dalies 
negerumas bei skausmas.

Kartais šlapume atsiranda 
krau’o. Tokiu uždegimu dau
giausia suserga moteriškės ir 
jaunos mergaitės. Panašiai vy 
rai suserga dėl prostatos užde
gimo. Jie apturi panašius virš 
minėtus keturis negerumus.

Kai visas kūnas ima reaguoti 
Į šlapimo takų uždegimą, tada 
gaunasi karštis, šalčio krėtimas 
— drebulys, pykinimas, vėmi
mas ir nusilpimas. 0 kai viena
me ar abiejuose šonuose juos
mens srityje atsiranda skaus
mai, įtarti galima, kad inkstų 
sudėtinių dalių (pąrenchimos) 
uždegimas yra atsiradęs. Niekas 
nežino, kaip dažnai inkstai esti 
paliesti turint žemutinių šlapi
mo takų uždegimą.

. ŠLAPIMO TAKŲ 
UŽDEGIMO EIGA

Staigus šlapimo takų uždegi
mas gali pasibaigti gydant jį ir 
negydant. Nusiskundimai pra
nyksta ir šlapimas tampa steri
lus — be bakterijų. Gali nieka-

das toks uždegimas p:is žmogų 
nepasikartoti. Bet jis gali kar
totis laiks nuo laiko, tarpuose 
uždegimo žmogui turint visai 
sveikus laikotarpius.

Jei laike dviejų savaičių pa 
baigus šlapimo takų gydymą 
vėl atsiranda uždegimas nuo 
tokios pat rūšies bakterijų 
kaip ir p’rmą kartą susergant, 
toks stovis vadinamas atkriti
mu (relapse). Jei naujos bakte
rijos sukelia pakartotiną šlapi 
mo takų uždegimą, toks stovis 
vadinamas pakartotinu uždegi 
mu (reinfect'on). Net 80'< visų 
atkrit’mų atvejais randama ši- 
tok'am atkritimui priežastis 
inkstuose (jų uždegimas sukelia 
atkritimą uždegimo tų takų).

Kiti atkritimo šaltiniai yra: 
chroniškas bakterinis prostatos 
uždegimas pas vyrus. Pakarto
tino uždegimo atvejuje esti 
bakterijos šlapime.
ŠLAPIMO TAKU UŽDEGIMO 

DAŽNIAUSIOS KOM
PLIKACIJOS

mas bakterijomis gaunasi, tada 
tos bakterijos gali nusėsti šir
dies vožtuvų srityje, jei jie bu- > 
vo apgadinti iš anksčiau. Tada‘ 
gaunasi bakterinis širdies pa
mušalo (vidinės sienelės — en- 
dokardo) uždegimas (bacterial 
endocarditis). Č,a prisimintina, 
kad tokį širdies uždegimą gau
na narkotikus sau į veną ne
švariai leisdamiesi žmonės (pri
siminkime čia tokia liga dėl nar
kotikų įs leidinėjimo susirgusį 
milijonieriaus sūnų šiame kraš
te. Toks širdies vidinės sienelės 
uždegimas yra labai sunki liga, 
reikalaujanti labai stipraus gy
dymo į veną leidžiamais vais
tais, nes kitaip elgiantis, daug 
tokių ligonių miršta. Tą visi 
narkomanai, deja ir tokie lietu
viai, turėtų neišleisti iš savo 
galvos, jei dar kokią ją jie turi).

Kartais, nenumatomoms ap
linkybėms esant, žmogui pasil- 
pus dėl nedavalgymo ar persi- 
gėrimo, narkotikų vartojimo... 
minėtomis GRAM-NEGATIVE 
bakterijomis užkrėtus kraują, 
liga vystosi į žmogaus sudribi-
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girną taip vadinamomis GRAM
NEGATIVE bakterijomis užsi
krėtus. Tos bakterijos gamina 
nuodus (endotoxin) ir gaunasi 
kūno susmukimas (šokas). To
kiomis bakterijomis, palyginti, 
dažnai žmonės užsikrečia ir dėl 
jų apturi sunkiausias kompli
kacijas, atsirandančias dėl šla
pimo takų uždegimo. Laimė, 
kad daugumoje atsitikimų tokie 
uždegimai yra praeinantieji ir 
mažai ar jokių negerovių nesu- 
kelian tieji.

Kraujo užkrėtimas bakterijo
mis (bacteremia) dažniausiai 
gaunasi manipuliuojant įdegu
sius audinius: gydytojui šlapi
mo takus instrumentuojant, ar 
masažuojant prostatą laike ašt
raus jos uždegimo. Taip pat 
minėtas kraujo užkrėtimas gali 
gaut’s užsikimšus šlapimo lata
kui bet kurioje vietoje. Toks 
užsikimšimas gali gautis akme
niu iš inksto einančiame žemyn 
latake (ureteryje) į šlapimo 
pūslę. Gali staiga užsikimšti ki
tas šlapimo latakas (uretra) 
padidėjus prostatai.

gui ištrūkti iš giltinės prieglobs
čio yra labai sunku. Tai vis šla
pimo takų uždegimo komplika
cijos.

Vargas su tomis šlapimo takų 
uždegimo komplikacijomis nesi
baigia virš minėtomis negerovė
mis. Gali gautis votys (abscesai 
—• pūliniai) aplink inkstus bei 
pačioje inkstų medžiagoje. Ta
da inkstai visam laikui gali būti 
sugadinti ir dėl to gali gautis 
inkstų nepakankamumas, vedąs 
žmogų prie ankstyvos mirties. 
Dabar kai kuriems tokiems ligo- 
riirris mašinomis valomas krau
jas bei' jiems persodinami svei
ko žmogaus inkstai 
transplant).

Svarbu žmo su i gerai 
t’s, švariai užsilaikyti, 
ir dirbti su protu, jokių nuodų 
nepriiminėti — tada toks žmo
gus gali t'kėtis didesnio atspa
rumo prieš visokias negales. 
Mat, iš dantyse pūlinio .ar kitos i ^enos buljonas, lietuviškos sriu- 
vietos supūliavimo gali kraujui Į ^os — vis tai naudingi skysčiai, 
apsikrėtus bakterijomis, ąpsi-Į Taip gyvendami,, š’ą žįęmą šil- 
krėsti inkstai. Tada inkste gali Į <ai rėdykimės: kojas, šiltai. gaL 
atsirasti karbunkulas (ėarbun- J bą . vėsiai laikydami, dabokimės 
cle) — didelė votis. Mažesni pū-j 
lineliai (abscesai) gali gauti.

(kidney

maitin- 
pailsėti

gus, pyel’tą. gavus. Tas toks už
degimas gali pereiti į inkstų

fcimrd out.
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Organize car pools to 
save gasoline.
Don’t be a Born Loser!"

i enough ve had to fight the British 
n. But on cop ot tiviL we had to figh*

•rives to safe, dependable savings By taking stock ■ 
America with the Payroll Savings Plan.

YOU'LL RUN INTO trouble if 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY.

aui Peering temperatures. Adi serious enemies to a 
makeshift army without proper clothing.

nearly enough food, and short on
■«ncn! niuort

It was an army long on courage.

Sorer $27 7T
ans.

Now E BorA Titrmr’ SrH «r mrurtf 
et 5 vein (4h£ tke 6r* y«ŠH i, o*. stokn *< 
Boruos can be repUred / art prrnvlrd. 
needed. Bondr car, be cashed M four battletrmertw fe
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R
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ENERGY 
WISE

įpil.i' karsto vanrens, 
i?me tu'ės kepti šutinys, 
hlenceū sudėti šp’natus, jp- 
;ą, p’eno miltel us ■ ir alyvą. ■ , 

takai į ’ įun/ ę- mygtuką “Whip”.2-3 se- . 
ė~ s Išplakti ' baltymus. 
'. dalimis dėti į -. baltymus ., 
2 'rn'; džiuvėsėlius^ buįyi-., 
miltų, mušką'o-. riešuto .ir 
ios. miš nių, .Įpusėjus, bal> 
•3. sudėti į, ną Snį. ^geresniam 
!S: jungimui. Supilti į(formą. •; 
“i,į- įurštą, vandenį kepti 
••nutVsl. . m.i;-
—-— ai irimai fo-mą iš van- 

ir .padėti ant- metalinių 
j! u. Apibąrątyti susmųlkįn- 
'ri--’ciais i? kapstą, paduoti. .- 
’v į °talą. .Priedas atsŠi- -,,

- ^'cl-i ir, ,’sdJaktas pieno, , 
t:., js-^'r-as.-(Kr.emąs);;-« - * 
p - ek:-Ia" tinkamas yaka- , 
p- pmilriymui) dienos'dą- : 

r, .p jg. ,
1"'rt<’o'u p.M-iekalu. .-' jei 

o i?.-pa J'e ‘l^e^iu valandų 
v’--'p'4 vplandbšt. .---■ --t

TRUMPAS RAPORTAZAS
'Š VALANBHESm

1973 m.'lapkričio 25'd. 8 vąl. ' 
■""^krTbcigėšĮ- 10 vaL“vak.)/ R 

X::sj.'.l s nupasakojo’ savo b’ėgi- " 
no odisėją-štidlis i laisvė." : 
Gan' snaulkmėnišRai it’ sK’didė
liu nuosirdumtF-' papasakojo',’ ’ ‘ 
kaip išsipildė jo sVajčriė patekti 
į laisvąją pasbūli-i Lainiingai pa- 
S-šeirė. Jis 22 metų;- grojo an
samblyje bmbyri ė- Ktm; A> Tra- 
kis paminėjo,- kad' .BaSfafe turi 
statusą ir gąlėjo'‘sudary'i jam 
sąlygas- atvykti Į Ameriką Jis 
bandys'įsigyti naują^ profesiją.

Prasidėjo klausimais J. Janu- 
šaitls d&Vė kė’ėtą klau^ilĮ! At
sakė. AŠ paklailšiaii: ‘'Rif^gėu-

'dai; kokis tkvdx bpmifjf apie 
Daūtfofo rtiTsiją f 'J^V?” Neži
nąs, bet v’eria' t1 kva, kąd jis" at- 
vtžlubs' “stf Maskvoje' ’’sdubtais 
dokumentais”. To tik te'eikęjo. 

tB. Kemežaitė griežtai reikalavo 
.nebelankyti. Kiti, gailėdani'ėsi A 
jo. siūlė lankyti', šulas', klausia
mas; kas davė skelb’mą, koks j 
kom’tetas, — negalėjęs a’sakyti. < 
Turėtum kantrybės — turės pa
aiškėti. žodžiu, buvo didelė 
įtampa...

■J: Tijūnas priminė, kad “ku
nigas užpultas prie al or aus” 
esąs neteisingas kabinimas. Tą 
pripažino ten buvęs m ma'ęs da
lyvius' p. Dundzila. Atrodo, kąd 
ir kunigai pasimetę.

Kaip ten bebū u, C"s/?arcs 
- . ■ - ■ ■*—- ■     ■ ’

Įspūdis, kad tok;e koncertai su
organizuoti lietuvėms šantH- 
žuoti ir tai kolaborantu’darbas.

Nekantriai palauksim dienos 
kitos, gal kas daugiau* išryškės.

Kun. A. Trak’s kv’e'ė lanky
tis į Čiurlionio koncerTą? .* ' į

(pri

savo 
žmo-

mas (reflux) savaime praeina, 
atkakliai gydant šlapimo takų i 
uždegimą. Dabar operuojami tik 
tokie pacientai, turį minėtą at- i 
siliejimą, kurių šlapimo 
turi struktūrinių pakitimų 
gimtų ar įgytų).

IŠVADA: Stiprinkime 
kūną geru, sveiku maistu,
nišku darbu-poilsiu ir dvasios 

; ramumu, apturimu kitam gero 
padarymu. Venkime dabar nuo-> 
dyti savo kūną svaigalų-rūkalų 
nuodais. Nustokime savo protą 
menkinti apkalbomis, - tinginys
tėmis ir gerų knygų nėskaity- 
mu, gerose parodose nedalyva
vimu bei tikrų koncertų nelan- 
kyrnu, Gerkime gausiai naųdin- 

•j gų skysčių: vaisiu sunką, paukš-.

neperšalti. Tada greičiau išveng
ėsime šlapimo takų uždegimų bei

•nkstų geldelei (pyelon) užside- jų komplikacijų. Daugiau apie
tai — kita proga.

PASISKAITYTI: Joseoh H.' 
■X.medžiagą, tada gaunasi pvelo I - „ 

nephritas. liefer, M.D. Conn and Conn
Dar viena šlapimo takų užde

gimo (infekcijos) komplikacija | 
yra atsiliejimas šlapimo pūslės 
turinio aukštyn — f iŠ’ inkstu 
į pūslę einantį kanalą (vadina 
mą ureteriu) ir per jį'į inkštus 
— taigi atgal, vietoj' šlapimui že-j 
myn ėjus. Ta komplikacija va- f 
dinama U R E T ERCVESICAl j 
REFLUX. Dažniausiai tas nusi-j 
duoda vaikams dėl prigimtų I 
trūkumų, dėl stuburo nervų su- Į 
žeidimo. Anksčiau visokias ope
racijas darydavo gydytojai dėl j 
tokios negerovės'. Dabar suži
nota, kad kartais toks atsiliėji-

ADELES DUOBLIENES
SVEIKO MAISTO 

RECEPTAS
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j SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS OM
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ŠPINATŲ . AR SWISS 
CHARD ŠUTINYS
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if you drive at the
SPEED ST y IN

PROP.: !/2 puoduko garuose 
ir blenderiu (Puree) susmul
kintų špinatų ar chard, į4 puo
duko jogurto, savo gamybos ar 
komercinio “Plain”, 1 šaukštas 
pieno milteliu be riebalu, 3 
šaukštai sojos alyvos, 1 puodu
kas kvietinės, pilnų grūdų duo
nos džiūvėsių. 2 šaukštai bulvi
nio" (Potato starch flour) krak
molo, 4 kiaušinių baltymai (Ex
tra large), į/2 šaukštelio drus
kos. truputis muskato riešuto 
(Nutmeg), 10 mikdolų su žieve
le sumaltu ar smulkiai suka
potų.

DARBAS: Paruošti formą, ar 
bliūdclj ištepti ir išbm styti džiu- 
vėsiais 3 r Tįsi-
tmli orkaitę. Į didesnį indą ar

C
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* KAS SRAUTO; RVb 
NAUJIENAS UžSJRAšG.
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45-ių pąbaltiečių pareiškimas
TSRS vyriausybei
Vokietijos Federalinės Respublikos vyriausybei 
Vokietijos Demokratinės Respublikos vyriausybei 
Atlanto Chartą pasirašiusių šabų vyriausybėms j 
Jungtinių Tautų Gen. sekretoriui K. Waldheimui

Apsižvalgykime, KGB mūsų tarpe'.

Pagal tarybinę teisę tautinis ir Vokietijos buvo pasirašyta M

suverenumas — taa tautos pil
navaldystė, jo§ politinė laisvė 
bei reali galimybė visapusiškai
tvarkyti savo likimą, o jiinniau- 
sia palėvi apsispręsti, įskaitant 
atsiskyrimą nuo kilų ir nepri
klausomos valstybės sukūrimą 
Tautinis’ suverenumas — tai 
tautos politinis, teritorinis, kul
tūrinis bei kalbinis savarankiš
kumas, pasireiškiantis šio'se tau
tos visuomeninio gyvenimo sri
tyse suverenių teisių pilnumu 
ir užtikrinantis plačiausią jų 
įgyvendinimą. Tautinio suvere
numo negalima suteikti ar pa
naikinti; ji tegalima tik pažeis
ti arba atstatyti.

1919 Leninas pripažino de 
facto nuo Rusų imperijos atsi
skyrusias Sstiją, Latviją ir Lie
tuva.

1920 Tarybų Rusija suda
rė su šiomis valstybėmis taikos 
sutartis, kurios reiškė Pabalti
jo kraštų pripažinjmą ir de ju
re. Tarybinės vyriausybės var
du Leninas visiems amžiams at
sisakė suverenių teisių Į Estiją, 
.Latviją ir Lietuvą. Tačiau po 
19 melų Stalinas ir Hitleris 
Įvykdė pasikėsinimą prieš šių 
valstybių suverenumą, šių me
tų rugpjūčio 23 sukanka 40 me
tų nuo vadinamojo Molotovo- 
Ribentropo pakto pasirašjymc?, 
kuris reiškė Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos nepriklausomybės ga
lą. • •

1939 rugpjūčio 23 tarp Vo
kiečių Reicho ir Taiybų Sąjun
gos : buvo sudalyta nepuolimo 
sutartis. Prie jos pridėtas visai 
slaptas papildomas protokolas 
apie Rytų Europos padalijimą 
j vadinamas įtakos sferas. Slap
tu TSRS užsienio reikalu komi
saro V. M. Molotovo ir Vokieti
jos užsienio reikalų ministerio 
J. Ribentropo susitarimų objek
tas buvo Suomija, Estija, Lat
viją, Lietuva-Lenkija, Besara
bija ir’šiaurinė Bukovina. Pa
pildomo protokolo turinys buvo 
toks, kad Suomijos, Estijos ir 

-Latvijos—likimas—pa tikėtas -TS
RS, o Lietuvos — Vokiečių Rei
chui.

slaptas papildomas 1939 rugpjū-j 
čio 23 protokolas buvo pakeis-' 
tas ir Lietuva “patikėta” TSRS, > 
išskyrus teritoriją kairėje še-;\ 
šupės pusėje, kurią, kilus reika
lui imtįs “specialių priemonių”, 
turėjo okupuoti vokiečių ka- 1 
ri liemenė.

TSRS vvriausvbės isakvmu, 
1910 birželio 15-17 Raudonoji 
armija ėmėsi TSRS vyriausybės 
Įsakymu, 1910 birželio 15-17 
Raudonoji armija ėmėsį “spe
cialių priemonių” Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos teritorijose. Bu- . 
vo užimta ir ta. Lietuvos dalis, 
kuri, pagal Stalino ir Hitlerio L 
susitarimą, turėjo būti prijung
ta prie Vokietijos.

19-10 sausio 10 Vokietijos am
basadorius dr. von Sshulenbur- 
gas ir TSRS Liaudies komisarų 
tarybos pirmininkas V. M. Mo
lotovas pasirašė naują slaptą 
protokolą, kurio prekybos ob
jektu buvo minėta Lietuves te
ritorija. Vokietijos vyriausybė 
atsisakė teritorijos j vakarus 
nuo Šešupės ir perleido ją TSRS 
už 7,5 milijonų aukso dolerių 
arba 31,5 milijonų reichsmar
kių.

Molotovo ir Ribentropo pak- mosi formą, 
tas — tai dviejų didžiausių isto- j tikslinga ir

>Mtt.*•«•».WWM**H**HW*»**«—**»>««*•*' I HMll    L-

Šokanti indu deivp Šyva>

pasakyta: “Tarybų Sąjunga už 
sjenio politikoje . . . vadovau
sis tautų apsisprendimo princi
pu . . . Tarybą Sąjunga gina 
kiekvienos tautos teisę i valsty
binę nepriklausomybę ir savo

i krašto' teritorijos neliečiamumą, 
teisę Įsivesti lekią socialinę san
tvarką, pasirinkti tokią valdy- 

kokia tauta laiko 
reikalinga savo 

rijoje tironų — Stalino ir Hit-1 krašto ekonominiam bei kultū-
leno sąmokslas prieš taiką bei 
žmoniškumą, davęs pradžią An
trajam pasauliniam karui. Rug
pjūčio 
diena.

1941
prezidentas F. D. Rooseveltas i 
Didž. Britanijos miaisteris pir 
mininkas W. Churchillis pasi

mes laikome gėdos

rugpjūčio 11 JAV-bių

*

* i
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Norint info niaciją iš sveti
mųjų gauti, reikia ją duoti
Tėviškės žiimr ų 1G-I7 nr.

jvra atspausdintas Mens. Kl.
Raznuno pianeš i.i 
ihidžiojo išeina 
kalba išeidžiama E

Italijos Liet iv
pirmininko ir

šis atsišaukimas praeitą sekmadieni buvo platinamas 
prie visų Chicagos lietuvių bažnyčių.

itaiu

Bendiuo-
' menės
PRESS reiiaktonaus b 
i<> mens.
p.'Stangomis

Vinco Mincevičiaus
i s t Italijos spate

■j.for m liejama visais klausi
mais. lieėiančia’s Lietuvą ir jos 
problemas. l‘o JAV Italija yri 
valstybė, dsiuiiaiisia rašanti 
apie Lietuvą. Taip pvz. visoje 
talų spaudoje plačiausiai nu
skambėjo j tuno lietuvio kario 

į

Antano Kal na'isl
nas už savo tė -.-vnės laisvę. Pa
jai ELTA PRESS

susidegini

informaci- 
ir A. Kali- 
jsidėjo net

papildančius slaptus protc’kclusč 
Pirmename, jog Taikos dekrete 
Tarybinė vyriausybė atsisakė 
slaptos diplomatijos. Karlu pra
šome paskelbti Molotovo-Riben
tropo paktą negaliojančiu nuo 
jo pasirašymo dienos.

-— Į Feder. Vokietijos Res
publikos ir Damok. Vokietijos 
Respublikos vyriausybes, prašy
dami viešai pareikšti, jog Molo
tovo-Ribentropo paktas negalio
ja nuo jo pasirašymo dienos irrinjam klestėjimui užtikrinti”

Dera priminti, 
tarptautinę teisę 
Įgyvendinti tautų apsisprendi
mo teisės, kai krašto teritorijo
je yra okupacinė kariuomenė,

r i Tai pabrėžiama ir Lenjno Tai- 
•-;kos deklaracijoje. Joje nurodo

ma, kad “jei tautai nesuteikia- 
rašė vadinamąją Atlanto Char-jma teisė spręsti jos valstybinio 
tą iš šešių punktų. Antrame Į gyvavimo formų klausimą lais- 
punkte skelbiama, kad JAV-bės j vu balsavimu be jokios prievar- 
ir Anglija “j 
teritoriniais pakeitimais, neati
tinkančiais šuinteresucttų tau
tų laisvai pareikštų norų”. Tre-1 aneksija arba užgobi m as prie 
čiame punkte: “Jo's gerbia visų’varta’’, 
tautų teisę pasirinkti pageidau
jamą valdymosi formą;

“nesutiks su jokiais Į tos ir išvedus ją prijungusia 
arba stipresnės tautos kariuo
menę, tai toks prijungimas yra

1938 rugsėjo 29 negarbingo 
Jos Mūncheno susitarimo pasek- 

buvo priesarta atimtos. 1941 mės buvo panaikintos Vokieti- 
riigsėjo 24 prie. Chartos prisi-įjaį pralaimėjus Antrąjį pasauli-

kad pagal | padėti TSRS vyriausybei paša- 
neimanonu.: j lįnti šio pakto' pasekmes — iš

vesti svetimos šalies kariuome
nes iš Pabaltijo, šiam tikslui! 
jgyvendjnti reikėtų sudaryti Mo-Į 
lotovo-Ribentropo pakto pasek-j 
mių likvidavimo komisiją iš 
TSRS, Feder. Vokietijos ir De- 
mokr. Vokietijos respublikų at
stovų.

Į Atlanto Chartą pasirašiusių 
šalių vyriausybes, prašydami, 
kad jos, vykdydamos prisiimtą 
moralinę atsakomybę, ryžtingai 
pasmerktų Molotc.vo-Riben tro
po paktą ir jo pasekmes. Prime
name, kad pagal tarptautinę tei- 
sę veiksmai, kurie savo esme Į mn<

jungė TSRS.
1939 rugsėjo 28 tarp TSRS Pareiškime ta proga buvo

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- directed. But Anacin gives you 
ular headache tablet. And more pain reliever than any 
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety. £ tablet. Gives you safety you

Like all leading headache expect with extra strength you 
• tablets, Anacin starts with a want. Read and follow label 

pain reliever recognized safe directions.
Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin.

na kai'ą. Vokietijos Fed. Res
publikos vyriausybė, spaudžia- 

<ma viešosios čekbsiovakų nuo- 
! monės, Mūncheno susitarimą 
pripažino negaliojančiu nuo jo 
pasirašymo dieno's. Tačiau Mo- 
.lotov< Ribentropo paktas, ma- 
jtyt tebeturi teisinę galią. Mes 
’manom, kad pasaulio visuome
nės tyla skatina buvusius, da
bartinius ir būsimus agresorius, 

j Mes kreipiamės:
; — Į TSRS vyriausybę, prašy- 
• darni paskelbti pilną Molotovo- 
[ Ribentropo pakto tekstą ir ji Iį ---- ■ --- .— ■-

ir kn-pcimi gresia taikai bei 
saugumui ir šiurkščiai laužo vi
suotinai pripažintas tarptauti
nes teises, nėra valstybės vidaus 
reikalas. Tautų apsisprendimo 
principas pateisina bet kokią 
formą ir meto'dus kovoje prieš 
tarptautini nusikaltimą — kolo
nializmą. Tuo pateisinama ir 
tarptautinė parama išsilaisvini
mo kovoms. Dar daugiau, pagal 
tarptautinės teisės principų de
klaraciją. kiekviena valstybė 
privalo, kartu su kitomis ir at
skirai, padėti įgyvendinti tautų 
lygiateisiškumo bei laisvo apsi
sprendimo principą.

iTiusko fotcgrariia
>3 Italijos savuičrssciai ir didie- 
ii dienraščiai. Viso puslapio 
iraiicšimn apie ši Įvykį pateikė 
t pusiau oficialioji “Roma In- 

i formazioni” agentūra savo to- 
] liraščio (leletipo) laidoje. Ita

liškosios Šveicarijos dienraštis 
Šveicarijos dienraštis “Giornale 
del Popolo” Lugane tam faktui 
aprašyti paskyrė trijų skilčių 
straipsnį “Naujoji auka už Lie
tuvos laisvę”. Siraipsnyje rašo
ma, kaip A. Kalinauskas, grįžęs 
Į kareivines Latvijoje, numetęs 

Į sovietinius ženklus savo virši- 
ninkarus po kojų, apsipylė ben
zinu ir padegė save, šaukda
mas: “Aš jums netarnausiu - . - 
Žiūrėkite, kaip dega patriotas 
lietuvis! Už Lietuvą! Už laisvę! 
Už Dieva!” 

y

Panašiai tą ir kitas ELTA 
PRESS pateikiamas lietuviškas 

Į informacijas plačiausiai panau- 
jroja ir patys didieji Italijos 
dienraščiai, kaip "Ii Corriere 
della Sera’’ Milane, “11 Tempo’’ 
ir “II Popolo'” Romoje, “Seco- 
io XX” Genujoje, “La Stampa” 
Tonine, “La Nazione” Florenci
joje bei didieji Neapolio. Mes- 
sinos, Bari ir kitų miestų dien
raščiai. Toks platus lietuvišuos 
informacijos panaudojimas, ai
šku, labai nepatinka sovieti
niams Lietuvos okupantams, nes 
mc'ns. V. Mineevišiauš pateikia- 
___s_informacijos,_ finansuoja^

(Nukelta į penktą puslapi)

KGB kapitonas Aleksoj Mjagkov 1971 m. iš komunistinės Rusi
jos pabėgęs į Vakarus, savo knygoje "lns.de the b.(d> aVkieidžn 
Saugumo Komiteto prie Aukščiausio ISilS statuto slaptus Įpa
reigojimus KGB agentams. Kas liečia tautinių s: juoz;ų ve.klą 
Vakarų išeivijoje, išskirtinai nepat.'iiinųj'i tautu tarpe užakcen
tuojami pabaltiečiai tail, slaptoje instrukcijoje KGB d.ubuctojai 
Įpareig*»ja m i sekančiai:

L KGB įpareigota kovoti prieš užsienio anlisoviet nių nacio
nalistų centrų veiklą ir prieš anrisovietinius nacionalistinius 
centrus Sovietų S-gos teritorijoje.

2, Kovojant prieš užsienio antisox Sėtinius nacionalistu centrus, 
Įpareigojama juos išardyti.

3. Sustablyti užsienio organizacijų teikiamą organizacinę pa
galbą ir ideologinę paramą Sovietų S-gos teritorijoje nacio
nalistiniams elementams.

1. Nacionalistus “ideolc'giškai nuginkluoti’’, panaudojant ati
tinkamai parengtą medžiagą.

5. Imtis priemonių suskaldyti ir sunaikinti jų grupes ir izoliuo
ti aktyviuosius nacionalistus.

(». Tam skaldymui ir nuginklavimui re’kia infiltruoti Į nacio
nalistų organizacijas KGB agentus, kurie išryškintu jose vi
daus skirtumus ir sukeltų taip nacionalistų grupių nesu
tarimus.

7. Su pagalba patyrusių KGB agentų stengtis užimti naciona
listų grupių vadovybę.

8. Įžymiuosius nacionalistus sukompromituoti jų kolegų aky
se, sukeliant Įtarimą, kad jie bendradarbiauja su KGB.

Mums, lietuviams visus šiuos 8-nius paragrafus reikia ypa
tingai Įsidėmėti ir nuolat turėti savo sąmonėje. Įžvalgiau įsižiū
rėję į įvykius lietuvių tarpe pamatysime, kaip xisi šie 8 paragra
fai su šėtonišku tikslumu yra pritaikyti ir vykdomi musų mo
ralei sunaikinti.

Neskaitant mažo procento raudonųjų padlaižių, kurie Įsifil
travo Į mūsų tarpą masei traukiantis nuo raudonojo teroro, visas, 
mūsų emigracinis kūnas buvo vienalytiškai ir sąmoningai patrio
tiškas. Visi vienbalsiai, kaip vienos rautos broliai ir seserys, aiš
kiai supratome situaciją tol, kol “svečiai” ir visokio plauko “disi
dentai”, “instant nuotakos”, mokslininkai”, studentai” bei “me
nininkai” iš už kruvinosios uždangos nepradėjo mus lankyti ir 
mes patys, nostalgijos paveikti, naiviai kaišioti savo nosis Į una
rms.

NEBŪKIME NAIVŪS IR APSIŽŪRĖKIME GERAI. Įžvelki
me į kiekvieną mūsų tautos pulso aspektą, į mūsų susiskaldymus, 
neapykantą vieni kitiems, be jokios logikos sveiku protu nebesu- 
vokiamus mūsų pačių veiksmus ii’ pamatysime, kad tie 8-ni KGB 
paragrafai puikiausiai ir veiksmingąi veikia mūsų sąmonę, kad

K.G.B. TIKRAI YRA MŪSŲ TARPE.
BUDĖK IR BŪK BUDRUS LIETUM!

Būkime Įžvalgesni, sekime “svečių” elgesį, lietuvišką ir an
glišką spaudą, visą kas darosi aplink mus ir darykime teisingas 
ir patikrintas išvadas kas tikrai kaltas dėl mūsų tarpe vykstančių 
nesusipratimų.

ATPAŽINKIME TIKRĄJĮ PRIEŠĄ, kuris mūsų tarpe kelia 
visą velniavą ir iš mūsų, naivumo besijuokdami kelia užsienietiš
ko šampano! stiklą Maskvoje.

BUDĖKIME!
JUNGTINĖ LIETUVIŲ OPOZICIJA PRIEŠ KOMUNIZMĄ

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

TRYS NAUDINGOS
r ’ « Į * »*f

KNYGOS
DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS 

IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

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

2 — Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO 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

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jatmcnat, A KISS IN TH! DARK. Plkantlžta’ Ir LntroJu ncotyXl. 

tpraiymil, paimti ii gyvenimo. Lengvaa stulas, gyva kalba. srxž!s.i 
130 psL Kaina $2.30.

Dr. JtMcas B. Kančios, HISTORY GF LITHUANIA. Lietuvos rftoriJ* 
antranke nno pa-, senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. 141 
JtL, kainuoja $3.00.

Dr. Jdmm B. Kenflvs, VYTAUTAI TH! GREAT. Istoriniai DIJC Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valrryoes ir jo« Kaimynu «toriji 
til pal. Kaliu $3.00. Kietais viršelieii $4.ūO.

Dauguma klq knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progom!a. J* j b 
eitas knygas galima įsigyti atsilankius 1 Naujienų arba atsiuntus čeki »' 
ointgine perlaida

NAUJIENOS
SfrcM fti.

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psL__________<10.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir H dalis.

Minkšti viršeliai <10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai __________________<15.00

, DR. ANTANO J. GUSENO RA ŠTAI j
NAUJIENOSE OALIKa GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO- I

JO, VISUOMENES VEIKtJG IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A J. Gossan — MINTYS IR DARBAI. 25» psl., liečiančias 1900 | 

metą įvykiui. jAblomkic Ir lutoriičio Jaunu dienai Ir rasi t 
npinlMą-  —____ _—I

Or. Ovtsen — DANTYf, Ją priežiūra. rreikaTa ir iretb
. Kietan nrteUaia, vietoje M.00 dabar tik _______ SS S3 į

(ClnkMaU vlrieliala tik _  į '
Or. A. X — AUKOTA KULTŪKA — ŽIAURU* ZMONft3.

Kelionė! Buropa Danai at _________  ILK g'
? WUma <tataa<yW ?■&>, ftfslvtitvs čatj ar^e | I

■ vi kata** SSg. ątiilvnfn*!* ilhriaears.

NAUJiENOfe, Į
171T L». HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. i»m »

4. J. Laukio ORAKULAS, 414 psl.
Minkšti viršeliai .

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerj palto iilaidoma.

— <10.00

I maujmmoo, 1 IX. Tuesday December 4, 1-97,3

lns.de


. '4^ u;4w
■a

4' £

Ramusis ezerelis
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kiaulių, bet kralikų giminės.

t

(Bus daugiau)

BIZNIERIAI PRAŠOMI GARSINUS. NAUJIENOSE

žmonėms jėga, smurtu, įbruk
dami teroru. Kur to negali pa
daryti, jie platina ją sava pro-

• Gvinėjos kiaulytės veisiasi 
ne Gvinėjoje, bet Peru valsty-

ja, kad žmogus vergiškai jų 
klausytų visose jo gyvenimo sri
tyse, netgi ir dvasinėje srityje.

Bolševikiniai despotai platina

$ I

I 
I Į
J 
-i
i

NAUJIENŲ raiūnė atdara kasdien, išakyrua aekmadieniua. Ut 
0 vai. ryto iki B vai. vakaro, Seitadieniaia — Iki U v*L

demokratinis politinis gyvenimas neįmanomas 
be politinių partijų, nors vienas jų abejojo rei
kalingumu lietuviškų politinių grupių.

Visi sutiko, kad lietuvių politinis darbas iš
eivijoje, kuris didele dalim yra laisvinimo dar-

statutas bus aptartas ir sutartas. Reikia neužmiršti, kad 
naujas statutas turės būti pravestas senomis priemonėmis.

VLIKo veikla pradėjo keistis, kai pirmininku buvo 
išrinktas dr. Kazys Bobelis, devynerius metus pirminin-

Maskvos centre, Kremliuje 
(carų ir kunigaikščių rūmuo
se), kur sutelktos visos Sovietų 
centrinės įstaigos, veikia ir cen
trinis bolševikinės agitacijos ir 
propagandos organas, pavadin
tas “Agitprop”. Jis yra labai su? 
dėtmgas, su daug skyrių, pOr 
skyrių, sekcių ir kitų padalinių, 
su gausybe tarnautojų, dargi la? 
bai gerai paruoštų.

Dieną ir naktį veikią ta di
džiulė bolševikinės propagandos 
mašina, siuntinėdama bolševi-

VINCAS STAUGAITIS

Krikščionys demokratai svarstė 
svarbiuosius išeivijos klausimus

LIETUVIU KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ SĄJUNGOS 
TARYBOS SUVAŽIAVIMĄ PRISIMINUS

(Tęsinys)

gaivą neateina tų sricių^-šeimi- 
rmnkas”. Pvz., jis siunčia į už
sienius Sovielū- 5 mokslininkus 
(greičiausia ■ jis buvo atsiuntęs 

.mums ir prof. Kubiįių): organi
zuoja inoksl^-žmPHių, vad#‘kul
tūrininkų”, pvz., artistų, daini
ninkų, meno ansamblių, baleti- 
ninkų, netgi, pabrėžiu, ir spor-

(Nukelta į.penktą puslapį)
• ' - V. ? .

• Vienas colis lietaus viena-] bes Andų kalnuose. Jos nėra 
me akre žemės sudaro 27,000 ga
lonu vandens. Seniau akras bu
vo žemės plotas,, kurį suardavo 
per dieną pora jaučių.

4 NAUJIENOS YRA GE
RIAUSIA DOVANA JŪSŲ GI
MINĖMS AR KAIMYNAMS. UŽ
SAKYKITE JAS ŠVENČIŲ PRO- 
GA.

ar Vengrijos žmonių... ir pan., 
skirtingas priėjima^ prie užsie
nio žmonių; \

Užsieninę propagandą vykdo 
. atskiras Agitpropo skyrius su 

pulkais petsonalo.
, šio skyriaus žinioje y#‘Visi 

Sovietų diplotnalai, visos užsie- 
____ _ niudše veikiančios _ komunistų 

pagrindinių skyrių, šaky- partijos (aišku, ir lietuviai ko- 
Tos religijos išpažinėjai bol- tųm, departamentų, pasiėmusių' rnumstai, kurie, kaip .v 

ševikai siekia iš pagrindų pa- tvarkyti atskiras gyyenimo ir tome, vergiškai' sa®>;jv^p^e.u 
keisti visą žmonijos socialinį-ir viešosios veiklos sritis, pvz.: klauso)? _visi internacionaliniai 
politinį gyvenimą. Jie reikalam spaudos, filmų, radijo, literatu- komunistiniai, sąjūdžiai ir fron-

Sovietiškojo komunizmo eks- kinių despotų įsakymus ir tvar- 
pertas Waldemar Gurian • savo. kydama bolševikinės religijos 
knygoje “Bolshevism” aiškina, ’ “apštalavimą” visuose pasaulio 
kad bolševizmas yra-tam tikra'kraštuose.
pasaulietinė, socialinė ir poli ti- •. Agitpropas turi kelioliką sa- 
nė religija. ! vo
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Renkasi Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

Ateinantį šeštadienį, gruodžio 8 dienos rytą 
morėje, Md., susirenka Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto nariai metinei konferencijai. Praeitais metais 
VLIKas posėdžiavo Chicagoje. Visi atsimename kokie sun
kūs buvo tie posėdžiai, kokia didelė buvo įtampa, kaip 
sunku buvo pravesti pirmus nutarimus.

Kiek atsimename, maža toliau savo nosies nematan
čių politinių grupelė, iki šio meto dar neišaiškintu būdu, 
įsistiprino VLIKo vadovybėje ir stengėsi neleisti net bal
savimus pravesti. Tuometinė VLIKo vadovybė aiškiai ži- 
nėjo, kad praeitų metų metinėje konferencijoje daugu
mos jie neturi ir neturės, bet jie,’ besivaduodami veikian
čiu VLIKo statutu, norėjo viską taip pravesti jkad jie net 
nepasinaudotų balsavimo teise. Pirmas balsavimas bu
vusiai vadovybei aiškiai pasakė, kad buvusieji vadovai 

• daugumos neturi, bet jie, pasinaudodami primestu statu
tu, norėjo primesti savo valią statuto paragrafais, nors 
jie aiškiai žinojo, kad sprendžiamą balsą turi dauguma-

VLIKo statutas yra toks komplikuotas, toks moder
nus, toks demokratiškas, kad posėdžio priešakyje sėdintis 

7 atstpyąs gali taip manipuliuoti statuto paragrafus, kad 
jis gali neleisti daugumą balsų turinčiai koalicijai daryti 
reikalingus sprendimus ir leisti daugumai ištisus tris mė
nesius būti stumdomai iš Chicagos Į New Yorką, kol 
buvo išnaudoti visi paragrafai ir prieita prie liepto galo. 
Iki šio meto dar niekas neparodė tiek kantrybės, kurią 
turėjo parodyti dauguma; ir niekas nekentėjo tų pasity
čiojimų, kuriuos dėl statuto iškentė dauguma.

Arkaiškas VLIKo statutas, paruoštas VLIKo darbui 
į - stabdyti, dar ir šiandien galioja. VLIKo taryboje dar ir 

šiandien kiekvieną mėnesį pirmininkauja vis kitos gru
pės paskirtas pirmininkas. Atpirmininkavęs mėnesį, pir-, 

c mininkas traukiasi į šalį o vienam mėnesiui ateina kitas 
t pirmininkas VLIKo reikalams tvarkyti. VLIKo taryba 

neturi pirmininko, kuris visais metais rūpintųsi šios or
ganizacijos reikalais. Ruošiamas naujas VLIKo statutas, 
kuris privalės sumoderninti visą organizacijos darbą ir 
derinti visas funkcijas. Bet praeis dar daug laiko, kol

"T

Pasikeista nuomonėmis, kaip geriau padėti 
VLIKui ir ALTai jų kasdieniniame darbe ir gi
nant nuo “reformatorių” bei tų, kurie kėsinasi 
iškreipti teisingą tų institucijų prigimti.

Ilgėliau kalbėta ir apie bendravimą su paverg
tąja Lietuva bei bendradarbiavimą su Lietuvos 
okupantu. Rasta, kad KD uždavinių tarpe viena 
pirmųjų vietų tenka skleidimui visuomenėje tei
singos ryšių su kraštu sampratos, paremtos krikš
čionišku tautos pergyvenimu ir bekompromisiniu 
antikomunizmu.

VII. Pietums vietos vienminčiai svečius nu
sivežė į lietuvišką Gintaro valgyklą, dailiai iš- 
pucšt*» lietuviška ornamentika. Svečiai gėrėjosi 
tokia gražic lietuviška aplinka ir gardžiavosi lie
tuviškais valgiais. Besistiprinant- tęsti pasikalbė
jimai aktualiausiais klausimais, tik jau neforma
lioje tvarkoje.

sunki. Kuolus i ratus kišo ne tik senas VLIKo statutas, 
bet ir VLIKe buvusieji ir iš VLIKo vadovybės turėju
sieji pasitraukti politikai. Bet naujas pirmininkas pasi
rinko tinkamą kelią ir jungė galimai didesnę žmonių gru
pę į kasdieninį VLIKo darbą.

Pirmiausia jam pavyko sudaryti naują VLIKo va
dovybę. Pasirinko visai naujus žmones, prikausančius 
įvairioms politinėms grupėms, bet pasiryžusiems kartu 
dirbti Lietuvos išlaisvinimui naudingą darbą-

Amerikos Lietuvių Taryba, įdėjusi daug darbo ir 
energijos kelti Lietuvos laisvės klausimą tarptautinėje 
arenoje, nutarė pasinaudoti Helsinkio aktais, turinčiais 
paruošti dirvą Europos taikai. Europoje karas buvo pa
sibaigęs, bet Sovietų Sąjunga, pagrobusi miijonus Rytų 
Europos gyventojų, taikos nenorėjo ir kliudė kiekvienam

i taikos pasiūlymui. Vietoj taikos sutarties, Maskva pasiūlė 
detentės politiką ir Helsinkio aktus taikos sutarčiai pa
ruošti. ALTos pirmininkas dr. Kazys Bobelis nuvyko į 
Belgrado konferenciją ir patarė JAV delegacijos pirmi
ninkui teisininkui Arthur Goldbergui pranešti rusų de
legacijai, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos klausimai pri
valės būti sprendžiami taikos konferencijoje. Rusams tas 
labai nepatiko, bet turėjo išklausyti JAV delegacijos pa
reiškimą, kad JAV ir visa eilė kitų valstybių nepripažįsta 
Pabaltijo valstybių įjungimi į Sovietų Sąjungą.

Amerikos Lietuvių Taryba, VLIKo raginama, sten
gėsi paveiti Kongreso atstovus, kad jie įtaigotų prezi
dentą, vadovaujantį JAV užsienio politikai, priimti rezo- 
liusiją #200, įsakančią prezidentui kelti Pabaltijo vals
tybių klausimą Madrido konferencijoje.

Dabar to paties siekia ir Senate- Lietuviai ir laisvos} 
Lietuvos draugai rašo laiškus savo valstybių senatoriams, 
kviesdami juos pritarti Rezoliucijos #200 mintims.

Be paruošiamųjų darbų Madrido konferencijai pa
čioje Amerikoje, VLIKas atliko visą eilę paruošiamųjų 
darbų kitose Helsinkio aktą pasirašiusiose valstybėse.

VLIKas, kaip vyriausias Lietuvos nacionalinis komi
tetas, kreipėsi į Vakarų Vokietijos, Prancūzijos, Didžio--sayG yisamL priemonė- 
sios Britanijos, Italijos, Šveicarijos, Belgijos, Danijos, sas kitas doktrinas ir religijas, 
Švedijos, Norvegijos, Kanados ir kitų valstybių vyriau-i jie laiko herezijdmis ir siekia 
sybes, prašydamas padėti išgelbėti karo metu pavergtą jas sunaikinti. Pagal juos, vi- 
ir iki šio meto labai žiauriai išnaudojamą Lietuvą. same pasaulyje turinti viešpa- 

itauti tik jų viena religija ir vie- 
Vokietija, Prancūzija, Italija Anglija ir, berods, Da-#a bolševikinė valstybė.

nija atsakiusios teigiamai, o kitos valstybės paprašiusios; Savo religiją bolševikai plau
kelių paaiškinimų. Helsinkio akto valstybių atsakymas pirmiausia, primesdami ją 
reiškia VLIKo pripažinimą už krašto laisvę kovojančiu 
nacionaliniu komitetu.

Tuo tarpu VLIKas persikėlė iš New Yorko į Wash- paganda. 
ingtoną ir įsikūrė 1611 Connecticut Ave. N-W., Washing
ton, D.C. 20009.

Sveikiname VLIKą, atlikusį daug darbo, ir linkime 
ateityje dar energingiau dirbti.

8£ : J *

P. STRAVINSKAS

AGITPROPAS IR JO TALKININKAI

ros, mokslo, meno (teatro, mu
zikos, tapybos), švietimo, jau-j SU? 
nuomenės t.JT ‘ Ą‘ T4.^_L71 
partinio švietimo ir kt. ‘bendradarbiauti?’ jSU.,-Sovietai:

Tų skyrių vadovai yra puikiai 
savo darbui paruošti, ypač gi'1 
išstudijavę žmogaus psicholo- Į Pan‘ 
giją ir žiną būdus bei priemo
nes, kaip palaužti žmogaus dva
sią, išplėšti jo sielą, padaryti ja
me dvasinę tuštumą, kad po to 
būtų galima įkvėpti jam bolše
vikinę religiją.

Bolševikinė propaganda vidu
je ir iižsieniudse organizuojama 
ir vykdoma, prisitaikant prie 
žmonių psichologijos, prie są
lyga ypač gi politinių, O tos 

kiekviename krašte vis skirtin
gos.-

tai, visokios nekalt#vardu drau
gijos palaUcyji Vdrau^tiems 

auklėjimo, spdrto, i •‘yšiams” su “Sovietų * tauta”, 
' •__ -J_____ ‘i _‘:i • _ t •»*. . - j*

kultūros srityje, “skleisti bend
romis jėgomis taikos idėją” ir

Atskiriems kraštams yra šia
me skyriuje -specialūs. poskyriai 
ar: sekcijos, pvz.:. Prancūzijai, 
Švedijai, Japonijai, JAV ir kt.

Veikdamas -^ankštame ryšyje 
su savo agentais užsieniuose 
(ypač gi- su užsienių komparti
jomis ir su gerai užsūnaskavu- 
sioniis bolš.. propagandos orga
nizacijomis ir pavieniais .talki
ninkais), Agitpropas -bolševiki- 

- .ne propagandą vykdo labai gu- sąiygos, ypač užsieniuose, yrm , t-J Ianu, gerai apgalvotu planu. Jis 
r tvarko net ir tokias, rodos, ne- 

T- ... . .. ..... kaltas sritis,’ kad niekam-ftei jTodėl Agitpropas kiekvienam 
kraštui paruošia ir vykdo vis 
skirtingas propagandos progra
mas. Pvz., yra skirtingas propa
gandinis priėjimas prie Lietu
vos, Latvijos ir Estijos žnionių 
(kurie-yra visiškai pavergti), 
skirtingas priėjimas prie jau 
beveik “suvirškintų” Rusijos 
žmonių, skirtingas prie atkak
liai besipriešinančių Lenkijos

Po pietų, vėl posėdžių kambaryje, vyko nu
matytasis jaunimo pašnekesys (pokalbis, svars- 
tybos) tema: politinio sąmoningumo ugdymas 
išeivijoje. Ši tema svarstyta ir IV-me pasaulio 
lietuvių jaunimo kongrese ir net nutarimas tuo ' 
reikalu priimtas.

Pokalbyje dalyvavo keturi ir šviesūs C leve- bas, yra reikalingas, netgi būtinas. Tik vėl čia 
lando lietuviai. Dr. Danguolė Tamulionytė yra kilo klausimas, ar būtinai jis dirbtinas per politi- 
literatūros specialistė, dėsto universitete ir šal>a 
to moko lietuviškai nemokančius lietuvius lietu
vių kalbos. Kartu yra ir žinių direktorė Lietuvių 
Balso radijo programoje. Paulius Alšėnas yra 
teisininkas ir inžinierius, veiklus ateitininkas, 
kaip ir Danguolė. Dirba apskrities žinyboje. Yra 
vienas iš Lietuvių Balso vadovų.

Kęstutis Civinskas — inžinierius, veiklus vi
suomenininkas, dirba su at-kų jaunimu. Andrius 
Razgaitis — šioj, grupėj jauniausias, studijuoja 
industrinę inžineriją. Vienas veikliausių savo 
amžiaus jaunimo tarpe, aktyviai dalyvauja lie
tuviškame gyvenime, sklandžiai kalba lietuviš
kai. Andrius žygiuoja pirmose at-kų gretose nuo 
gimnazijos dienų.

VIII. Pokalbio dalyviai bandė klausimą narpa- 
lioti, analizuodami kelis sudedamuosius klausi
mus : jaunimo požiūrį į politiką apskritai, į politinę

nes grupes. Šiuo klausimu padiskutavus vistiek 
prieita nuomonė, kad politinės grupės reikalin
gos būtiniems išeivijos (ir tautos) uždaviniams 

! atlikti ir interesams apginti. 
I

Apskritai jaunesnieji išeivijos politinį vei
kimą lengviau supranta, kai šis jiems pristato
mas kaip laisvinimo darbas. Bet ir jame jįe pa
sigenda planavimo ir konkretesnių uždavįnių-r- 
apčiuopiamos veiklos.

Kilus klausimui apie krikščioniškąją demo
kratiją kaip socialinę doktriną ir politinę prog
ramą, pokalbio dalyviai, nors visi žinojo, kas ji, 
visi prisipažino pritrūkę gilesnio jos pažinimo.

Po pašnekesio dalyvių pasisakymų į pokalbį 
įsijungė visi Tarybos nariai bei kiti vienminčiai. 
Pasikeista nuomonėmis keltais ir kitais klausi
mais- Justa, kad pokalbis buvo prasmingas ir 
naudingas. Tarta, kad tokių pokalbių reikia

„ 4 - NAVJiiNOS, CHICAGO *, ĮU- TųwUąy, DecemUr 4, Į$79

veiklą, į politines partijas. Visi keturi rado, kad daugiau.. Vyresnieji buvo sųžąvėtį_ jaųnęsniai- 
1 ® ------ siais, jų lietuviškumu ir pozityviu nusiteikimu.

IX. Pąskųtiniam dienos darbui (įr pramogai) 
tarybos suvažiavimas po pertraukos susirinko 
Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos inąžojoje, di
džiai jaukioje salėje. Šiai progai ji.buvo gražiai 
išpuošta, o stalai prikrauti p. Razgaitienės vadct 
vautų ponių maistu, dailiai išdėliotu, skaniausiai 
kvepiančių. Vakarienėje dalyvavo įp visas būrys 
kviestinių vietos pareigūnų: bendrinių organiza
cijų pirmininkų, politinių grupių lyderių, vietos 
spaudos ir radijo žmonių. Iš viso dalyvių buvo 
virš 50. ' ’

Vakarienės metu pagerbtas didžiai darbštus 
krikščioniškosios demokratijos puoselėtojas įp 
darbininkas, žymusis pedagogas, rašytojas, Myko
lo Krupavičiaus saulėleidžio dienų globėjas ir tal
kininkas, vėliau jo biografas, dabar gi “Tėvynės 
Sargo” redaktorius Petras Maldeikig. Proga — 
75 metų deimantinė amžiaus sukaktis- Sąjungos 
vicepirmininkas Pranas Povilaitis įai padarė gra
žia, prasminga kalba, o mokytoja Marija Pėterap 
tienė — poezijos pyne. Visi gi dalyviai prisidėjo 
daina ir valiavimais. » .
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAiSKMMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI j

KĄ VEIKIA MIRUSIEJI ŠVENTIEJI? I
Mirušfejujyyęhtieji ir nešventieji nieko nebeveikia; jie miega 

ir ilsisi kapuose ir laukia prisikėlimo. Jie nepasidaro angelais ir 
negarbina Viešpatį. Psalme 115:17 skaitome: “Ne mirusieji giria 
tave, Viešpatie,- ir nė vienas, kuris nužengia į tylumą” (Skvir 
Vert. “į mirusių buveinę”, ebr. “šeolį"). Garsusis Senojo Testa 
rnentb'rašytojas, Izraelio karalius, sako: “Ką tik tavo ranka gali 
padaryti, tuojau daryk, nes nei darbo, nei proto, nei išminties, 
nei žinojimo nebus kape (šeolyje), į kurį tu skubiniesi” (Mokyt. 
9:10). Mat, žmogus yra padarytas iš žemės, todėl mirdamas vėl i 
žemę sugrįžta. Turime garbinti Viešpatį D evą kol esame gyvi. 
Todėl parašyta: “Taigi, ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, 
visa darykite Dievo garbei” (1 Kor. 10:31). 146-je Psalmėje skai
tome: “Girkite Viešpatį. Girk mano siela Viešpatį. Aš girsiu Vieš
patį kolei esu gyvas. Palaimintas keno padėjėjas Jokūbo Dievas, j 
kurio viltis Viešpatyje, jo Dievuje”.

SV. RASTO TYRINĖTOJAI'
J. Mutikant, 195 Van Pelt Avenue?; Staten Island. N.Y. 10303
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EUDEIKIS
AGITPROPAS IR JO 

TALKININKAI(Atkelta iš ketvirto puslapio) tininkų(') ekskursijas ir pasirodymus užsieniuose. Jis, be to, savos propaganda's tikslais kviečia ir užsien'ežius apsilankyti bolševikinėje valstybėje, bej at- ri silankiūslus jis suima Į savo propagandos Cfėpics, sakytum, “savo dumplėmis” įpučia jiems savo bolševikinę dvasią. Yra tikra, kad ir. dabai 'ruošiamoji, mūsų sportininkų ekskursija Lietuvą (dargi šiais bclševil

mals prieš politiką, kaip tokią, taipgi prieš musu politines partijas (žiūr. Jaunimo Kongreso poiit nes rėzoEucijas); mūsų politikos veikėjų, tautos elito nuvertinimais ir niekinimais (žiūr. irgi tas JK rezoliucijas); savo žavėjimais tais asmenimis, ku rie sužalojo mūsų tautos sielą savo bolše-ūkiniais raštais ir kalbomis okupuotoje tėvynėje lŲftgi ir Putinų, kurio laidotuvėse dalyvavo visa bolševikinė Sftietonėlė’ .su Sniečkų priešaky- 
į je) ir 1.1, ir t.t.■; Man,. katalikui, labai skaudu jaunystės,

Stepono Kairio atsiminimai GAIDAS- DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

dra-
‘ €

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

Mano laikais mokyklos elitas koncentravosi dv eiu se bendrabučiuose: Zobernienės ir Martišauskienės. Martišauskienės bendrabučio garbės ir tradicijų saugotojas buvo' jos sūnus ketvirtosios klasės mokinys,sus kaip liūtas ir vikrus kaip tigras. Zobernienės bendrabu- jėio, kuriame buvo bene 24 mo. 
į kiniai ir daugiai.šia nepirmes • B 1 *1 •> « r O >> A 4 Y* A i T vnes valstybės jubiliejiniais me-'^la konstatuoti, kad talkininką- Salys, beveik dviejų metrų augš-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

feldmaršalu buvotais) organizuojama, pirmiaušia, pagal Agitpropo planą isdirektyvas, patiems jos orga- ka spaudanizatoriams' (išskiriant gal tiki Noriu'av-ieną-kitą) to visai nei nežinau*. lietuvių dėmėsi į Agitpro- šyje sprendžiami Apskritai, A^prbpąą' bolše- > .ir jo'veiklą užsieniuose, kad buvo pakankam niekas nedarytum! sitarn propagandai.Ne’.-ūkime Agitjirbpo

vimū Agitpropur yra sunkiai tumo jaunikaitis.

yikinę propagandą užsieniuose organizuoja ir vykdo taip, atsargiai, gudriu, užmaskuotu ola- nu,, kad sau į . talkininkus. pritraukia daug gerų ir esmėje bet dvasioje su Jaclševikaįs nieku bendro neturinčių žmonių (hiah- 'ding tokių tinime ir PLB valdys būje).' žmonės ' talkininkauja Agitprcpūi,' patys- to nesuvok- niC3 VL’Ko. perdaug aiškiai danii. ..dengia komuninio siekius ir ...Mūsų tarpe turime' apsčiai jektyviai; informuoja viešąją Agitpropo' talkininku. Kai‘kūrie pasaulio opiniją." jų sąmoningai4, o kiti Į»al visai ir' nesąmohingai 'dirba Agitpropo darbą, reiškiasi savo žalingais' Veiksmais, pvz.: savo nevykusiomis paskaitomis- (būdingos Greimo prc'bo’ševikinės paskaitos JAV); savo rašymais spaudoje (kaip “Vienybėje’', ne- kalba'nf ‘jaū' apiė grynai-’komu- mstinę spaudą); savo' '“rėformų projektais” visokiuose “rėvoliu-

(Tęsinys) Į buvo: du broliai Meškauskai,: Antanas Smetona, daktaras Maciūnas, - - visi zoberniškiai.Mūšio garsas buvo pasiekęs ir mokyklos vadovybės ausį, bet' ji jokios intervencijos nei mū- j šiui vykstant nedarė, nei paties Į įvykio ‘nematė’. Rytojaus dieną nematė ir mėlvniu didvyriu vei-i
* * jduese, — tai derinosi su Palan- i gos ‘studentu’ nuotaikomis ir gal su pačios mokyklos gyvenimo stiliumi. Kad ir nugalėtiejibiejų grįžo namo su keršto jausmu ntreikaltūsi ir kai kuri katalikiš-’bendrabučių buvo neišlygintu'širdyje ir i.-l_i.I.I___ i 1i sąskaitų, ir ginčas, ėjęs iš kar-Į metais priešui atsilyginti, •tos Į kartą, galėjo būti lik mū- ' ‘ "Zoberniškiai stiprūs ir vie- e to. kas pa-jningi, kad ginti] savo reikalą •nauja bolševikų despotinei j patys vieni, žemaičio- Martišaū- Įsko. vadovaujant armija buvo talki-'smulkesnių bendrabučiu koali- l - ?

prisiekdami kitais , bet tai buvo paskutinis, Homero dainos vertas mūšis.
(Bus daugiau)

SUSIRINKIMŲNumatvdamicija.ir priešą provokuodami, zober-lmšk ai š anksto pasistatė Rau- Kultūros klubo priešmetinis su- j donės tipo sniego pi’.į ir laikė sirinkimasjoje visokį savo t-ūkia. Lemi•mas mūšis įvyko
Joniškiečių Labdarybės ir

Skirsnelyje yra pora netikslumu. “Perdaug aiškiai” pirą šyii apie komuninių yra neįmanomi, ypač trumpose ar. ilgesnėse žinutėse. Tai tik autoriaus ictcrika, norint labiau pągerb ti mons. V. Idincevič.ių už je muitus nuopelnus. Gal bū! pr kergtas ‘‘bei leidėjo” ii- .Mūsuose vra Įprasta tui- valimi Įeiti,nio finanstro- ir mos <
K ŠILEIKIS, a P.

nBTHOPRp an-PROTEZTST AK 
Apsrlffit4- Protmi. M4d bar- 

'■daW.
• ttaR*" !’ i t

A.it> . cf«3e«SSt.Tjf.f. o-lnRCMM-* f-5084

FE OrlDD A
DRi G K. BOBELIS^

Prbšfa'tbš, -itYksfų ir siaurumo 
takų; ctilrūrjfiia'.

5025 CENTRAL- AVĖ.
St:'Pėtersbtnrg; Fiat 33710

uTel. (813)’321-4200

■ s
PFRKRAUSTYMAI į

MOVING l
Loidimai — Pilna apdrauda 

7FMA KAINA
• R. ŠERĖNAS I

L feU WA* 5-8063

p*rkr«u»tym«»

ANTANAS VILIMAS
rrr »yb» 376-5*5*

[ flGHLHU OISUM

uzi? del i hūas. titulučiniuoše” š?ifirkjziuhruo'šei (kaip toją, bet tai yra VLLKc Jaunimo Korigfešėj", savo draugiškumo deiiionstravipiais bci- •Šėvfki/' agėri'taiii's it*' aiškiems propagandistarnš'' (Lajp "buve Paryžiuje); savo' “bėndrada - biavūno su tautos kamienu" (iš^ Tikrųjų gi tii a su bolševikiniais propagandistais) idėjomis (pasireiškiančiomiš dažh'ai mūsų jaunojoje kartoje); sbvč fan- tazijonrs' “Išgauti ’ Lietuvai ‘‘satelitinį statuse’, atsisakant laisvės kovos (tY fantaziroja net kar kurie. vcdcS, rimti žmonės, veikėjai); savo pasisaky- nę informaciją ruošiamais

ga u' i nizma r ikia
lauši proga tciisa paryškini, norin1 sve-: m ?j?. spaudoje informacijų apie komr- ir apie p;vi igtą Lietuvą jų dno'ti. Tuo tikslu VI.'Kas dar leidžia ELTOS ŽINIAS rr.gių, portugalų, prancūzų ir ispanų kalbomis..Nepamirština informacija svetimiesiems privačių asmen*; laiška s. Jos pradininkais bu\< Lietuvos Vyčių organizac ja. Darbą tęsė ir propagavo masl-=č-

LAST YEAR 2^50 SCHOOL* 
AG« CHILDREN BBTWEB* 
THE AGG« OP S ANO 14. 
WERE KILLED BY MOTOR 
VEHICLE* IN THE U-*. 
CHARLES M. MAYES, 
PRESiOENT or TMC CMICAOO 
McrrOR CLUB, ASKS PRIVIRS 
TO BE ESPECIALLY ALERT 
TOR CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL IS IN SESSION

W5 
OIW

PETKUS
tėvas, ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOlftE

j » ’ • < 2533 W.- 71st- Street
3 A ą 1410 So. 50th Avė., Cicero
* ♦ Telef. 476-2345

’ I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
i I AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

įvyks antradienį, greudžio 1 d.. 1 vai. uoniet Vv- ])o Kalėdų,) čių salėje, 2555 \V. 17 St. Natriui. Man iriai prašc'nii atsilankyti, nes yra daug svarbių reikalų aptarti įr bus renkama valdyba. Po susirinkimo bus vaišės.
A. Kalvs

Mart
puolė < es, nia

šausko pusėje eillnKada koaliij Zobernų,^. pilį, kaip Vytauto totoriai, turėjomevado paskyrimu mūšin išprovo vnoti pagrindines priešo jėgas ir po to pasitraukti į saugius patvorius. Mes garbingai atlikome duotąjį uždavinį, puldami priešo priešakines linijas ir ) Ėsdami ji paniekinančiais žodžiais. Mūšis buvo ilgas, atkakus, ir jame pralieta daug krau, jo. Kad ir jų vadas sarsiis buvo, •zoaiicija šį kartą pralaimėjo. Fame mūšyje mano priešais
minorais Vilius Bražėnas, tapęs American Opinion paskaitmiu- ku. Dabar ryškiausiu svetimus spaudos bei radijo informolo i’iuni reikia laikyti AL'lbs in formacijos direktorių kun. dr. Juozą Prauski. K. Petro!:alti>

Mirė. Lietuvoje

Chicagcs

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

Eižvllko Draugiško klubo priešme- 
tinis susirinkimas Įvyks trečiadieni, 
gruodžio 5 d., 7:30 vai. vak. Anelės 
svetainėje. 4500 So. Taiman. Bus ren
kama nauja valdyba. Po susirinkimo 
— vaišės.

3. Žemgulis, rast.

i Lietuviu Brighton Parko Moterų 
į klubo priešmėtinis nariu susirinki- 
; mas Įvyks ketvirtadienį, gruodžio 
16 d.. 1 vai. popiet. Anelės salėje, 
[450€ S- Taiman Avė. Narės prašo- 
I mos atsilankyti, nes yra daug svar
bai reikalu aptarti. Bus ir Valdybos 
linkimai. Po susirinkimo — vaišės.

E. Strungys, rast.

Upytės Draugiško klubo priešmeti- 
nis susirinkimas Įvyks penktadieni, 
grucdz o 7 d. 1 vai. popiet, Anelės 
salėje. 4500 So. Taiman 
prašomi atsilankyti, nes 
\alayba lu80 me.am* it 
svarbiu reikalu aptarti. 
k<mo bus vaišės.

Ave. Nariai 
bus renkama 
reikės, daug 
Po sūsirin- 
A. Kalys

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

DOMICĖLĖ LASKAUSKA
Gyv. Chieagoje, Marųuette Parko apyl.

1979 m. gruodžio 2 d., sulaukusi 87 metų amžiaus. Gimusi 
, Šilalėje.
- koje išgyveno 50 metų.
o sulindę: sūnus Steven La.>h. sesuo Ursula Darchun. sesuo

. Lietuvoje, sūnėnai ir dukterėčios - Sylvia Schmidt, jos 
.r jų vaikai: Robert. Ann ir Elizabeth su vyru ban 

}ohn Violet Hay ir Lino Darchun bei kiti giminės, draugai

1. Paliki 
į Marija, gyI vyras Kooert 
t Sullivan, T 
I ir pažįstami.
g n kiauše Lietuvos Dukterų Draugijai.
* Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
I Ave V:zaiav mo laikas antradienį 3 vai. popiet.
į Trcčiad eni gruodžio 5 dieną KkuO vai. vyto bus apeigos koplyčio- 
I je, o po ją bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Vjsi a. a. Domicėlės Laskauskienės giminės. draugai ir pažįsta- 
j mi nuoširdžiai kviečiami lalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutįnį 
j patai nav mą ir atsisveikinimą.

linus, seserys, sūnėnai ir dukterėčios.

Laidotuvių Direktoriai JONAS G. EVANS ir 
STASYS EVANS. Tel. RE 7-8600.

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

TURiME
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANIČA AVE. TeL: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446? So. 50tli Avė., Cicėro, Hl. Tel.: Olympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 71213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4416

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

——■i

SOPHIE BARČUS
RADIJO IEIMOS VALANDOS
vl«*« Ii

14«« kll. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
▼ai. ryto.

Vedėja Aldona Daukus

HEmleck LNU

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

»—u ——

£ “Lietuvos AidaF
„KAZĖ BRAZDŽFONYTt

Programs ved4|a

Kasdien nuo pirmadienio ik' 
penktadienio 9 vaL vak.
Visos laidos iš WOPA ctotie* 

banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 5:30 vat p.p 
iš WTIS stoties 1110—AM banga

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60621 

Telef. 778-5374

I - HAUJISNOS. CHICAOO •. ILL. Iueida,. 4, 1379



JAV R. LB-nės Tarybos narių ir atstovų su-, 
važiavimo, įvykstančio 1979 m. gruodžio 
men. 8 d. (šeštadienį) Šaulių Namuose, 

2417 W. 43rd St. Chicago, Illinois.

S-l.’s,' Ramunė TriČytė, Mari- 
Vi. Aug'.islyn, Lina Vicraitylė, 
'k-bor.ih Wenti, Maureen Hu
nas, Rita Stuksi

KAI? SVARBU TEISINGAI 
TEKĖTI?

Kristus tarė: “Jei jūs pasilie
ka thy Szida į kate mino Žcd\je, jūs tikrai 

gis, Neringa žude’kytė. Alvyde i esate mano mokytiniai, ir paž'n-
biiiuiyė, Ramona Gaižutytė 
Dala PoEkaityiė, Jill Sadaus
kaitė.

1. ‘i.tio — 10.00 vai. atstdvų ir svečių registracijai
2. 1O(M) vai. suvažiavimo atidarymas — Andrius Juškevičius.
2a. Amerikos Himnas sol. Irena Petrauskienė.
3. Invokacija — kun. kan. V. Zakarauskas.
4. Mirusių narių pagerbimas.

Darbo prezidiumo, sekretoriato ir komisijų sudarymas.

E. Vaškūnas iš Marquette 
Parko, pa aikydamas Naujiesas 
ir- jų ĮdatijiiHur va-ju; ^atsiuntė 
ŠIO ir už juos užsisakė d.enrąš- 
tį 1 mėn. Dėkui. Taip pat dėklu 
tos apylinkės tautiečiui, užsisa
kiusiam Naujienas vSenęrienis 
metams, bet pavardės prašiu-

Aldonas Daukus radijo

site tiesą ir TIESA IŠLAISVINS 
jus*” Jo/io 8:31,32;

■ 1 ^įsiklausykite "Gerosios Nau
jienos l.ieluvi.uus” radijo pro
gramos šiandien 9:15 vai. va
kare, banga 1499 AM per “Lie
tuvos Aidus.’’

Penktadienį 1-23 vai. po pie-

t
i

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Kmisijos: a)
b)

registracijos ir mandatų, 
rezoliucijų,
spaudos.

i m a i.6. S v e i k i n
7. J.A.V.R.L.B-nės Tarybos narių ir atstovų pereito 

suvažiavimo protokolo skaitymas — A. Repšienė
3. Paskaita: “R.L.B-nės vaidmuo dabarties laisvinimo 

veiksnių situacijoje” Dr. Zenonas Danilevičius
9. Franešiinai:

a)
b)
c)
d) .

Tarybos Prezidiumo 8
Centro valdybos . pirmininko ir narių
Kontrolės komisijos ir
Apylinkių pirmininkų.

10. Diskusijos dėl pranešimų.

b)
Tarybo's Prezidiumo 
Centro valdybos 
Kontrolės komisijos.

12. Rezoliucijų priėmimas.
13. Klausimai ir sumanymai.
14. Suvažiavimo uždarymas
15. Lietuvos Himnas.

Pastaba:

' - Registracijos mokestis ir priešpiečiai 5.00 dol. 
Priešpiečiai'tarp 1- ir 2 vai. dieną.

Kūčių vakarienė 7 vai. vakaro toje pačioje salėje:

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ {
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į 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.

šiam neskelbti.

— St. Vilimavičius rš Ontario 
provincijos atsiuntė tokį laišką: 

Į * 5raH6‘p-emimerata'Iri'gfasi se
kau. m. pradžioje Nelaukdamas 
raginimo siunčiu Jums 60 dole
rių: 33 metinei prenumeratai.-c 
likusius Naujienų paramai n 
kalendoriui- kartu su sveikini
mais ir gerais 'inkėjimais artė
jančių'švenčių proga1”. Dėkui už 
laišką, ankstybą prenumeratos 
pratęsimą ir- už auką;

— Petras Gaiinauskas iš Mar
quette Parko visuomet reaguo- 

Ija į lietuviško gyvenimo įvykius 
ir remia lietuvišką spaudą. Dė
kui už $7 auką. atsiųstą -pratę
siant prenumeratą. Taip pat dė
kui tos apylinkės tautiečiui, už
sisakiusiam Naujienas 4 mėn. 

haikotarpiui tinkamesniam su- 
įsipažinimui.'• t
! — Petronėlė Gloveckienė iš 
j Sun City, Cal., atrašė toki laiš- 
ką: “Gerb. Redaktoriau ir mie
li Naujienų dienraščio bendra
darbiai! šia kuklia savo auka 
skiriu Naujienų - paramai, linkė
dama laisvame krašte spausdin
ti laisvą žodį, kovoti už . mūsų 
brangios Tėvynės išlaisvinimą, 

, į .ištvermės keliu, kovojant - dėl 
Įbnndro “tikslo — Lietuvos lais - 
| vės Jr jos žmonių ;gęr^vėš? TĮik 
J vienybėje yra galybė”. Dėkui 

. užr praSniHigą laišką ir už $20
a ūką. -»t. • ’ 2 _ /

— Pranas Kraujalis'is Št. Pe
tersburg,;; Fla., ^pratęsdamas 

Į prenumeratą, sąvo gerus linkė- 
| jimus atlvdėjo $5 auka. Dėkui,

— Maria aukšt mokykla pa
skelbė 77. garbės mokinių sąra
šą. -Tarp: kitų jamė: yrati- Rita 
Bazytė, Jamela Dymaičė, Ra
minta Jautokaitė, Regina Kru
tuly tė, Diana Maskaliūhaitė, Su- 
zana Matukaitė,- Vida Mikai ū- 
naitė, Ginta Rėmeikytė, -Mariai

programos laikus pakeičiamas. 
Nuo gruodžio 3 d. pirmadienio 
penktadienio programos bus 
tranliuojamos nuo 4 iki 4:30 vai. 
popiet, šeštadienio ir sekmadie-' tų per Sophie Parens radijo iš- 
nio programos transliuojamos gūsile: “šviečianti dėžutė.” 
tuo pat laiku. j Parašykite pareikalaudami

— J. Grigaliūnas iš Lawrence, knygelės: “Mirtie, kui’ tavo ge- 
Mass., išvyko i San Diego, Gal. lucnis!” Prisiusime dovanai. Li-

Detroi- thuauian Ministries, P.O. Box 
321 .Oak Lawn. III., 60454..

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

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

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

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 saver ... 
yra naujas skaitytojas. Priede _____  dol.
Pavardė ir vardas --------------------------------
Adresas--------------------- ------ ------------------

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
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 _____ —  -—•— . L____

Petras Bliūdžius. gyv. 
te, pakeitė bute adresą.

— S.L.A. 134-tos Moterų; 
Kuopos, susirinkimas įvyks šeš
tadienį, gruodžio 8 d., 12:00 vai., 
Ciiicagos Savings ir Loan sa
lėj, 6201 S. Western Ave. Bus 
renkama kuopos valdyba. Visos 
narės kviečiamos dalyvauti ir 
atnešti dovanėlę dėl “Grag Bag”. 
Po susirinkimo bus vaišės. *

C. AUSTIN, 
fin. sekr.

• IZABELĖS MOTEKAITIE- 
NeS Dainavimo Studija rengia 
PASAULIO LOPŠINIŲ mųzį.G- 
nę popietę, kurioj bus išpildytas 
pluoštas savo ir pasaulio tautų 
subtiliausių melodijų — Lopši
nių. Akompanuos ir paskam
bins piano solo Chopin Lopšinę 
ManĮgirdas Motekaitis. ši popie
tė rengiama VAIKO TARPTAU
TINIŲ METŲ pioga — gruo
džio 9 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Jaunimo Centro kavinėje. Įėji
mas veltui. Visuomenė maloniai 
kviečiama dah-vauti. Po pro- 
grūmos —Tėvu vaišės visiems

KVIETIMAS
R. Liet. Bendruomenės - Tary

ba ir Centro valdyba maloniai 
kviečia Jus ir Jūsų artimuosius 
dalyvauti tradicinėje 

. KŪČIŲ VAKARIENĖJE 
'š.m; gruodžio 8 d. 7 vai. va.

ŠAULIŲ NAMUOSE 
2417 W. 43rd St, Chicago, Ill. 
Tradicinių valgių vakarienė. 
Kūčių nuotaikos programa. 
Kūčių vakarienė — auka $8

- asmeniui.
• ' • £ . Rengėjai

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

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643 

: ’ Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio 

alų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k/aštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer 
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik r eisią rezervuoti vietas
Iš anksto — prieš 45-60 dienų. (

CHICAGOS PENSININKŲ
■ S-GOS SUSIRINKIMAS

1979 m. lapkričio 28 d. 2 vai. 
popiet Field House prie 56 ir 
Western gatvių turėjome susi
rinkimą. Dalyvavo apie 200 na
rių. Pirmininkas St. Vanagūnas 
pristatė savo sūnų dr. Arvydą 
ir prašė pakalbėti pensininkams 
rūpimais sveikatos klausimais. 
Rodė skaidres ir pakomentavo. 
Paskaita buvo nepaprastai įdo
mi ir nariai po paskaitos darė 
klausimų. Daktaras mielai atsa
kinėjo. Nariai buvo dėkingi ir 
plojo.

Po trumputės pertraukos bu
vo susirinkimas einamiems rei
kalams aptarti.

Priimti keturi nauji nariai: 
A. Lotonienė, A. Baleišienė, J. 
Sinkevičiūtė ir A. Lapinskas.

Mirė Zigmas Žilionis. Nariai 
atsistojimu pagerbė mirusio at
minimą. Valdyba šeimai pareiš
kė užuojautą.

Praeito susirinkimo protokolą 
perskaitė K. Povilaitis. Proto
kolas priimtas be pataisų.

Prisiminta apie Jėzuitų na
muose duotus seniorams pata
rimus sveikatos klausimais. Ma- i 
joro įstaiga yra 63-čioje gatvėje 
prie Western Avenue. Pataria 
ten kreiptis. Nuo infliuencos 
bus skiepijama š. m. gruodžio 
13 dieną 6353 W. 63rd Street. 
Telefonas 774-5800.

Praeitame susirinkime su lo
terija prie kavutės buvo $157 
pelno.

Vienas narys pasiūlė iškviesti 
advokatą, kuris informuotų na
rius testamentų sudarymo rei
kalu.

Valdyba spaudai paskyrė: 
Draugui ir Naujienoms po $40, 
Sandarai ir L. Lietuvai po $2G; 
radijo valandėlėms: A. Daukus 
ir Margutis — po $40, Lietuvos 
Aidams — $20.

Buvo pakalbėta apie pikniko 
ar išvykų rengimą bei kitais ei
namais reikalais. Valdybai pa
likta galutinai aptarti, nes nebv- 

nutarimu. K. Pauliusvo

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NUREIKIENt

PALAIDOJOME
PASKENDUOLI

O

2608 West 69th St, Chicago, Rl. 60629 • Tek WA 5-278 .

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — TeL WA 5'2737

JAY DRUGS VAISTINĖ
— —2759 W. 71st St., Chicago, fll
• ffCPESTINGAl 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 vaL vak.
L. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkas

Tel. 476-2206

LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir visais moderniais Įrengi
mais Marquette Parko centre. Leng
vos pirkimo sąlygos, labai geras biz
nis, reta proga.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS (RENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

Gausus namu pasirinkimai 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALT'S

Įvairi andrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0690.

Savininkas turi skubiai išvykti iš 
miesto ir parduoda 2 butu mūrinį 
namą su rūsiu Marquette Parke.

Skambinti 776-9232.

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

READINGS BY RUBY 
READER—ADVISOR

Advice on All Problems of LIFE.
She Is Truly a Gifted Lady and 

You’ll Be Amazed by Your Visit 
.' | with her. All Readings private and 
“ ? confidential. Also Card Readings.

CALL for appointment 9 to 9 
763-4689

Special with this AD — 
Readings $2.00

1979 m. spalio mėn. pabaigoj■; 
Eduardas Zemliekas policijcs 
rastas išplūkęs Marquette Pa? ■ 
ko lagūnoje. Kai policija iš
traukė ir paguldė pievoje, mar... 
prietelis matęs ant rankos laik 
rodį. Išeina, kad jis, netekęs pi 
siausvyros, panoro prisigirdyti.

Eduardas Zemliekas gimę-- 
1923 m. Rokiškyje. Lankęs girr - 
naziją. 17 metų jaunuolis pate 
kęs į aviacijos dalinius. Atsidū
ręs nelaisvėje Švedijoje, Norve
gijoje. Taip pasakojo su juo bu 
vęs nelaisvėje.

Karui pasibaigus, iš Europe? 
atvažiavo Amerikon. Dirbo lei 
dykloje ir Litons Co. Gyvent‘ 
69 gatvėj Marquette Parke. Gy 
vybės draudimą užrašė Lietu
vos Dukterims. Esą banke buv

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Bridgeporte išnuomojamas miega
mas kambarys su virtuve. Teirautis 
tel. 523-1387.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

TOOL & DIE MAKERS
Wire & metal fabricator. Four-slide 
machine tooling experience prefered 
but not reauired. Single shift. Over
time possible. Apply in person or

call 476-7600

JOHN AMANN SONS CO., INC.
5809 S. Oakley

Chicago, IL, 60636

— Horoscopes or Astrological 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St., Rm., 1717. Mes kai 
game lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr.)

nas A. Zakarauskas sukalbėjo 
maldas.

Lapkričio 27 d. 16 vai. nulydė
tas į Šv. Mergelės parapijos baž
nyčią. šventas Mišias atnašavo 
kan. V. Zakarauskas ir pasakė 
pamokslą.

Į kapines lydėjo astuonios 
mašinos, apie 30 asmenų. Pen
sininkų draugijos nariai nešė 

Kan. V. Zakarauskas at
liko laidojimo apeigas. Dukterų 
draugijos pirm, p-nia Kilieriė 
visiems dėkojo ir pakvietė j jų 
namelius kavutės.

Po skanių vaišių, dėkodami,
>$2,000. Iš jų valdžia davus- išsiskirstėme. Kaip ten bebūtų
Lack $800 laidojimo išlaidom 
padengti. Dukterys išpirko kj 
pinėse vietą, sumokėjo už bai 
nytinį patarnavimą ir ketin 
nupirkti paminklą. Pridėsią api 
$1,000 iš palikimo.

Policija perdavusi Lietuve 
Dukterims jo lavoną. Lapkriči 
26 dieną buvo pašarvotas Lack 
koplyčioje. Dukterys susirinku
sios sukalbėjo rožančių. Klebc

Lietuvos Dukterų Draugija dir
ba neįkainojamą darbą. Berods, 
jau penktą nelaimingą asmenį 
šįmet laidoja. Jos turi apie 
tūkstantį narių. Tad visokerio
pai remkime ir palaikykime jų 
užmojus. Prisiminkim savo tes
tamentuose. K. Paulius

PLATINKITE “NAUJIENAS”

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $106 pusmečiui automobilio

Liability apdraudimas pensininkam* 
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND. AVE-— 

523-8775

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6’th Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980-

M. š I M K U S ' ~
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208'/i W. 95th St 
Everg. Park, UI. 
60642, - 424-8654

Statė' Farm Fire .and Casualty Company

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

Kalbame lietuviškai 
Tek 476-56351

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS i

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. Šeštadienį nuo

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

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

Chicago, DL 606Ž9

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gaK dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisė jo..,.Alphonsi 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomu 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica 

' go, ILL. 60608. Kaina $3.00, 
Pašto išlaidoms pridėti 90c.

įuozo šmotelio

ATSIMINIMU
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma h
Įdomi 250 puslapių knyga.su. 
krauta autoriaus troboje.

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

Autoriaus adresas: 
7114 S. Campbell Avė, 

Chicago, IL. 60629.

6 — Naujienos, Chicago, HI. — Tuesday, December 4, 1979 J

knyga.su



