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V. DAUNORO DAINAS PERTRAUKE PLYTA
C. VANCE TARIASI SU PRANCŪZIJOS, 
ANGLIJOS, ITALIJOS VYRLAUSYBĖMIS

NORI PADARYTI EKONOMINĮ SPAUDIMĄ.
PRIVERSTI PALEISTI SUIMTUOSIUS

WASHINGTON, D.C.— Vals-Į 
tybės sekretorius Cyrus Vance, 
sekmadienio vakare išskrido į 
Europą susitarti su Europos j 
valstybėmis ir padaryti spaudi-; 
mą Į Irano vyriausybę suim
tiems diplomatams paleisti. Sau
gumo taryba yra vienbalsiai 
nutarusi, kad Iranas turėtų pa
leist) 50 JAV ambasados diplo
matų bei suimtų tarnautojų ir 
atiduotų ambasadą amerikie
čiams, bet Irano vyriausybė to 
nedaro. 4 I

■ 1 • - ’

Sekretorius Vance mano, kad] jantieji diplomatų išleidimą iš
važiuoti. iš Irano. Niekas neturi 
teisės teisti Amerikos diplo
matu.

visų Europos valstybių ekono-į 
minis spaudimas priverstų Ira
no, vyriausybįę greičiau paleisti- 
suimtuosius. JAV įšaldė Irano | 
pinigus, laikomus Amerikos 
bankuose ir įstaigose. Jeigu pa-; 
našiai pasielgtų ir Europos vals-į 
tybės, tai greičiau galėtų 
leisti suimtuosius.

EUROPA BIJO 
IRANO KERŠTO

pa-

i

sados tarnautojams išleisti, tai 
Sovietų valdžios atstovai prita
ria Irano valdžios pasiūlymams.

Irano valdžia pasiūlė sudaryti 
tarptautinę komisiją ištirti įro
dymus apie Amerikos tarnauto
jų šnipinėjimą. Sovietų valdžia 
pritaria šiems planams ir nori, 
kad tokia komisija būtų suda
ryta. Amerikiečiai tokiems pa
siūlymams nepritaria, nes • to
kios komisijos sudarymas visą 
reikalą beprasmiai užvilkins. 
Yra ir kiti klausimai, atidėdinė-

Išsprogdino A. Paške
vičiaus namus Z

ST. MONICA, Cal.— Buvusio 
Ukmergės saugumiečio A. Paš
kevičiaus (Paskos) namai pra
eitą naktį buvo išsprogdinti.

j Laimė, pats Paškevičiaus ir jo;
- 7 - PARYŽIUS, Prahcūzija. —j žmona nelaimės-^metu nebuvo 

Sekretorius C. Vance yra įsiti-! namuose ir nenukentėjo.
kinęs, kad galima padaryti eko-! Prieš Paškevičių buvo bandy- 
nominį spaudimą į Iraną ir pri-; ta užvesti bylą, bet jokios Įrodo- 
versti dabartinę vyriausybę pa-i mos medžiagos kaltintojai ne
leisti be reikalo laikomus Ame-j turėjo. Buvo bandoma jį apkal- 
rikos diplomatus ir kelis šioj tinti gandais, bet ne įrodymais, 
krašto piliečius. Irano vyriau-! Paškevičius paneigė gandus, 
sybė nori sudaryti tarptautinę. įrodė komisionieriui, kad kalti- 
komisiją, kuri patikrintų amba-1 nimai buvo be pagrindo, todėl 
sadoje rastus dokumentus,'įro-j jo byla buvo nutraukta. Jam 
dančius JAV tarnautojų šnipi-j buvo pranešta, kad jis gali lais- 
nėjimo tikslus. Į vai gyventi šiame krašte. Pasi-

JAV yra.įšaldži’usi lrano pini-l rodo, kad taip nėra. Jį perse- 
gus, investuotus Amerikos ban- * 1 ■'1’L■"i
kuose ir vertybių įstaigose. Jei-, 
gu panašiai pasielgtų kelios Va-' 
karų Europos valstybės, tai vi-;
sos galėtų greičiau paveikti Ir a-j 
no vyriausybę paleisti suimtuo
sius ir grąžinti ambasadą.

Prancūzijos vyriausybė bijo, 
kad Irano studentai nepasielgtų 
taip, kaip pasielgė su amerikie-i 
čiais. Be jokio pamato ir kalti-] 
nimo studentai užėmė ambasa-j 
dą, suėmė amerikiečius, o dabar 
nori kelti bylą už šnipinėjimą.

SOVIETŲ SĄJUNGA 
PRITARIA IRANUI

NEW YORK, N.Y. — Sovietų! 
Sąjungos atstovas Jungtinių! 
Tautų Saugumo taryboje prita-j 
rė rezoliucijai, liepiančiai Trano) 
vyriausybei atiduoti diploma-Į 

“ tus, tarnautojus ir ambasadą
amerikiečiams. Bet kai reikia ■ nugabenti į ligoninę ir tardomi, 
imtis praktiškų žingsnių amba-Į kad suteiktų policijai tikslesnių

kiojųsieji kaltintojai arba jų 
draugai prisitaikė prie jo namų, 
juos išsprogdino. Kalifornijos 
policija atidžiai ieško namo 
griovikų.

Romos centre sprogo 
dvi bombos

ROMA, Italija.— Pačiame Ro
mos centre sekmadienio vakare 
sprogo dvi galingos bombos, pa
darydamos žalos keliems pasta
tams ir sužeisdamos 9 žmones. 
Sprogimas buvo toks stiprus, 
kad sukrėtė visus didmiesčio 
gyventojus.

Pirmoji bomba ■ sprogo visai 
netoli Italijos banko, o antroji 
sprogo visai prie Filipinų avia
cijos bendrovės įstaigos. Spro
gusi antroji bomba išdaužė lan
gus ir sužeidė 9 žmones. Visi

žinių, šimto jardų atstumoje 
nuo antrosios bombos sprogimo 
yra Amerikos ambasados rūmai, 
bet sprogimas amerikiečiams ža
los nepadarė. Manoma, kad 
bombas padėjo komunistų par
tijos “Raudonosios brigados” 
nariai, norintieji išgąsdinti sos- 1'tinės gyventojus. Policija ati-• 
džiai viską tyrinėja.

Gruodžio 11: Danisa, Dama-J
zas, Dirvone, Dome, Valdis, Stir-j — Teisėjas Charles T. Richey 

padėjo į kalėjimą keturis suk
tos sektos narius, kurie norėjo 
įsteigti “mokslologijos” tikėjimo'

peika.
Saulė teka 7:07, leidžiasi 4:20.
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Cape Kennedy erdvėlaivių bazėje vyksta įvairūs bandymai.
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ABEJONĖS DĖL PALESTINIEČIŲ 
VALSTYBĖS BEI AUTONOMIJOS
JAV SPECIALAUS PASIUNTINIO ARTIMUOSE 

RYTUOSE PAREIŠKIMAS

TEL AVIV, Izraelis. — Praei
tų metų gegžės mėn. Egipto ir 
Izraelio atstovai, sutarė; po metų 
duoti autonomiją palestinie
čiams. gyvnantiems Gazos sri
tyje ir Jordano upės vakarinia
me krante. Tose vietose yra 
apie 1 2 milijono palestiniečių.

JAV specialus pasiuntinys Ar
timuose Rytuose Sol Linowitz 
pareiškė korespondentams, kad 
jis abejoja tokiu greitu spren
dimu. Kairo mieste jis buvo 
susitikęs su Egipto prezidentu 
Anwar Sadatu. Jis užtikrino! 
prezidentą, kad dabartinė admi-

VLIKo seimas buvo

Naujas Airijos 
ministeris

Prieš devynerius metus buvo 
t teisiamas Charles Haughey. kal

tinant, kad jis pristatinėjęs gink
lus Airijos respublikos pogrin- 

 j dyje veikiantiems teroristams 
1 br\ų valdomoj šiaurės Airijoj. 
Į Dabar valdančioji Fianna Fail’ 
i partija~'jj"pasT" r’ -’. rlnKo~visos

BALTIMORE, Md. — Balti- ( nepriklausė'..-i Airijos rmn;ste- 
morės centre, Lietuvių namuo
se. 851 S. Haliins St., įvyko Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto metinis seimas. Seime 
dalyvavo visų politinių grupių 
atstovai, išklausė pranešimus, 
apklausinėjo pareigūnus, pa
nagrinėję Madrido konferenci
jos klausimus ir išsiskirstė.

Seimas priėmė rezoliuciją, ku
ria padėkojo valdybos pirmi- 

nįstracija pirmo svarbumo rei-Į ninkui ir visam VLIKui už vy-

riu pirn ' atiku.

JĖZUITU CENTRĄ PIKETAVO
150 VYRU IR MOTERŲ

NEŠIOJO 50 PLAKATŲ’, PATARIANČIŲ’ 
LAISVĘ LIETUVAIGRĄŽINTI

CHICAGO. Ill. — Praeitą 
tadienį. gruodžio 8 dicr.cs 
karą, jėzuitų centre buvo 
ruoštas koncertas. Iki šio i 
oficialiai nepaskelbtų žm

kalais laiko įvykius Irane, o po 
jų laikomi labai svarbiais Arti
mųjų Rytų klausimai.

Egipto prezidentas Sadatas 
susitiks su Izraelio ministeriu 
pirmininku Menachem Beginu 
sekančių metų sausio 7 d. Asva- 
no kurorte, Egipte. Jame bus 
sprendžiamas palestiniečių au
tonomijos klausimas.

Tačiau taikingai svarstant 
reikalus, kilo konfliktas tarp 
izraelitų ir palestiniečių dėl 
naujos koloniios kūrimo Elon 
Moreh anvlinkėie. netoli Nablus; 
miesto. Pa’estiniečiai demonst-, 
ravo prieš š;os ’zrpolihi koloni- • 
jos kūrma ir Mt. Kabir užblo
kavo kebus. Tzrael’o kariuome
nė išskirstė demonstrantus. Elon 
Moreh yra vakariniame Jordano 
upės krante.

kušiai vestą darbą, už pajėgumą 
apjungti visas politines grupes 
Lietuvos laisvinimo darbui ir 
patarė VLIKui tęsti darbą ta 
pačia kryptimi ir bandyti dar 
labiau apjungti į Lietuvos lais
vinimo darbą tas grupes, kurios 
dar nėra įsitraukusios.

Baltimorėje buvo sudarytas 
komitetas VLIKo seimui orga
nizuoti, kuriam vadovavo po
nia Armonienė. Vadovybė ir sei
mas jai padėkojo už atliktą 
darbą.

Siūlo kelti n uosavybių 
mokesčius

ČIKAGA. — Susibankrutavu- 
si Čikagos mokyklų padėtis ver
čia Čikagos miesto merą pakelti 
nuosavybių mokesčius. Miesto 
merė Jane Byrne sako, kad ki
tos išeities nėra, norint sutvar
kyti mokyklų finansinę padėtį. (

Pasak merės, mokyklų taryba' 
ir jos prezidentas, esą, tvarkę

Kyla prez. Carterio 
prestižas

NEW YORK (AP). — Ameri
kos institutas paskelbė, kad pre
zidento Carterio prestižas per 
paskutines penkias savaites pa
dvigubėjo. Prieš penkias savai
tes tik 30% amerikiečiu buvo 
už prezidentą Carterį. pi dabar 
jo darba užęiria 61 nuošimtis.

Net 77U iš 525 apklausinėtų 
asmenų užgyrė prezidento el
gesį sprendžiant krizę Teherane.

________ _ _______________ —Rodezijos karo" Jėktuvai
Oras šiltas, vakare,gali lynoti, sektą nesusipratėliams išnau-’ puolė partizanų karo bazes pa

ar snigti. j doti. sienyje,

Žada teisti visus 
ikaitus C

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no užsienio reikalų ministeris 
Sadegh Ghotbzadeh sekmadienį 
kalbėjo per NBC televizijos 
Meet the Press programą. Filme 
užrekorduotame pasikalbėjime 
jis pareiškė, kad visi amerikie
čiai, laikomi įkaitais Teherane 
JAV ambasadoje, bus teisiami 
tarptautinio tribunolo, kuris bus 
sudarytas laike 10 dienų. Ne
kalti šnipinėiimu bei kenkimu 
Iranui amerikiečiai bus paleisti 
kai tik šachas bus grąžintas į 
Iraną. Ghotbzadeh pakaltino 
Ameriką už įvykdytą Irane per
versmą ir grąžinimą šacho į 
valdžią.

Buvo pasklidę gandai apie at
vykimą į Teheraną specialaus 
JAV atstovo tartis dėl įkaitų 
paleidimo, bet žinios nepasi
tvirtino.
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komitetas suruošė iš pavergtos 
Lietuvos atvykusiam dainin'n- 
kui Vaclovui Daunorui lietuviš
ku dainų koncertą. Pradžioje 
buvo paskelbta, kad koncertai 
ruošia 50 vyrų ir moterų komi
tetas. bet minėto koncerto są
stato niekas viešai nepaskelbė. 
Greičiausia, koncertą ruošė pats 
dainininkas, kelių savo draugų 
padedamas. i

Paskelbus žinias apie ruošia
mą koncertą jėzuitų namuose,* 
įvairiu organizacijų atstovai 
nutarė, matyt, imtis priemonių 
prieš okupanto koncertų orga
nizavimą Chicagoje. Jie atspau-' 
dė lietuviškus ir angliškus atsi-j 
šaukimus, patariančius žmo
nėms neiti į ruošiamą koncertą.

Dar prieš 7 vai. vakaro prie 
jėzuitų centro pradėjo rinktis! 
įvairiu -lietuvišku organizacijų]—. ..
demonstratin' Netrukus auto-į P35 Policijos kapitoną ir
mobilyje buvo atvežtas didokas j •Pasa^e, kad jie piketą^ baigė. Jie 
pluoštas gerai paruoštu plakatu.) sus,dės plakatus į vežimą ir iš- 
Vieni sakė: “Neikime į Mask-1 važiuos. Apie 8:15 vai. vakaro 
vos 
tus!” Kiti reikalavo 
laisvės, pagrindinių teisių pa
vertiems lietuviams. Dar kitas1 aštresniais sakiniais, piketavi- 

ar dainavai įmas buvo ramus. Piketininkai 
Piketininkai Pasakė kiekvienam koncerto 

lankytojui, kad koncertą ruošia 
bendradarbiautojai su Maskvos

! politika ir su Sovietų valdžios 
žinia leidžia Daunorui išvažiuoti 
į Ameriką ir grįžti į pavergtą 
Lietuvą. Jo žmona ir abu vai
kai buvo palikti įkaitais.

Koncertas ėjo ramiai. Dauno-

Nesaugi karo avia
cijos bazė

SAN ANTONIO, Texas (UPI). 
— Irano šachas Rėza Pahlevi, 
dabar gydomas Lackland aviar 
cijos bazėje, nėra saugus. Dau
gelis žurnalistų, tyrinėjusių šį 

( reikalą, tai patvirtina. Vienas 
žurnalistas, apsirengęs sportiniu 
kostiumu, 
būstinės, 
netrukdė, 
vaikščiojo

, Antonio 
galėjo nufilmuoti išėjusį pasi-

| vaikščioti šachą.
i Sargybos bazėje buvo sutvir
tintos penktadienį, kai Pary
žiuje buvo nužudytas šacho sū
nėnas.

bėgiojo prie šacho 
bet sargybiniai jam 
Prancūzų fotografas 
netrukdomas, o San- 

televizijos f-^ografas

— Ateinančiu metu biudžetas 
privers atleisti 70 aukštų Chica
go biudžeto pareigūnų. Nėra pi- 
negų, nebus ir darbo.

agentų ruošiamus koncer piketavimas buvo baigtas ir 
Lietuvai kiekvienas nuėjo savo keliais.

Jeigu neskaityti pasikeistais

sakė: “Daunorai. 
Sibiro lietuviams?
ėmė atvežtus plakatus ir vaikš 
čiojo šaligatviu, vedančiu į jė
zuitų namus. Jie nepiketavo' 
ties jėzuitų bažnytėle ir ties jų: 
gyvenamu namu, bet koncentfa- 

finansus taip blogai, kad įbrido vosi ties'ai ties taku, vedančiu 
net iki 500 mil. doleriu skolon. i koncertų salę.

Visi žmonės, kurie norėjo
Panamos kanalo bėdos
Panamos vyriausybė kaltina 

JAV administraciją, kad ji nesi
laikanti pasirašytos sutarties, 
nepaskirdama į Panamos kana
lo valdymo komisiją asmenų, 
kaip sutartyje numatyta.

Areštai Rusijoje
MASKVA. Žmogaus te 

gynėjas Andri:? Šachai ovas 
nešė užsienio žurnalistams, 

kad Maskvos milicija areštavusi 
poetą Viktorą Nekipelovą.

Poetas Nekipelovas priklauso 
žmogaus teisių gynėjų grupei. 
Jis jau anksčiau buvo net tris 
kartus tupdytas į kalėjimą.

s:ų

— Pradžioje Irano valdžia ren
gėsi atiduoti tik dalį amerikie
čių į Islamo teismą, bet dabar 
rengiasi atiduoti visus ambasa
doje laikomus amerikiečius, 
nios dažnai kaitaliojamos.

ži-

se-— Visuomenės nuomonės 
kėjai nustatė kad Chicagos me
rės Jane Byrne įtaka pradeda 
silpnėti. Jos autoritetas tarp al- 
dermanų mažėja.

— Azerbajano provincijoje 
mulos Chomeini jėgoms nevyks
ta suvaldyti mulos Kazem ša
riato Madari pasekėjų:

įžengti į salę, matė piketininkų ras dainavo įvairias ^melodijas, 
plakatus ir galėjo laisvai pa
skaityti įrašytus lietuviškus ir 
angliškus obalsius. j

Daugelis žmonių, atvažiavu
sių į Daunoro koncertą ir pama-, 
te piketininkus, nuvažiavo to-! 
bau. Vieni sustabdė mašinas ir 
paskaitę plakatus, apsisuko ir 
grįžo, i koncertą nėjo. Viena po
ra, i 
pradėjo bartis. Žmona išbarė

Kebos minutės prieš 9 vai. pasi
girdo didelis triukšmas. Nepa
žįstamas asmuo paleido plfctą 
i pirmąjį salės didelį langą. 
Daugelis nusigando, pradėjo ne
rimauti. bet pats dainininkas 
Daunoras nekreipė dėmesio į 
triukšmą. Jis toliau tebedaina- 

I vo. Pertraukos metu buvo įneš- 
iš anksto įsigijusi bilietą. ita salės Ian§^ Pakirtusi plyta, 

žmona išbarė [Ant buvo išpieštas kūjis ir 
vyrą už nepasakymą. kas ruošė, priekalas, 
koncertą ir kodėl jai nepasakė.
kad tai buvo Maskvos agentų policininkams nepavyko pagau- 
darbas.

Koncertan ėjusieji pasikeitė 
gana aštriomis špilkomis. Vie
nas kitas, iš anksto nusipirkęs 
bilietą, grįžo ir Į vidų nėjo, bet 
buvo ir tokiu, kurie susijungė 
su piketuojančiais vyrais ir mo
terimis.

Tvirtinama, kad prisirinko; 
pilna salė, apie 700 asmenų. 
Pirmas aukštas buvo pilnas, o 
antrame aukšte taip pat buvo 
užimtos visos geresnės vietos. 
Tvirtinama, kad paskutiniu me-

Ant jos buvo išpieštas kūjis ir

koncertą saugojusiems

ti plyta metusio žmogaus. Nie
kas nemano. 1-Ad tai galėjo pa
dare oiketinmkni, nes jie prieš
' ... aiandį buvo išsiskirstę.

i g ilėjo būti kokio provoka
toriaus darbas nukreipti dėmė
si nuo tikru kaltininku. Lietu- <- *- *
viai smerkia tokius kovos me
todus.

Smerkiame langų 
daužymo

Smerkiame langų daužymą, 
kai žmonės, nesitenkindami pi-

tu įleido žmones ir be bilietų. | ketu protestui pareikšt’, imasi 
tokių nekultūringų priemonių. 

Smerkiame ir namų savinin
kus. negalinčius pateisinti ne
dorus veiksmus ir kurie patys 
daužo savo langus, kad galėtų 
kitus apkaltinti.

Naujienų Redakcija

Kas atėjo, tas ir pasiliko salėje j 
arba užlipo į viršų.

Koncertas turėjo prasidėti 
8 vai. vakaro. Apie tą laiką jis 
ir prasidėjo. Apie 8; 10 vai. vak. 
piketo vadovybė nutarė viską 
baigti. Dr. Vytautas P. Dargis



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmę darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

PROSTATOS VĖŽYS
Semkimės sveikatos reikalu žinias iš medi
ciniškų šaltinių, tada mažiau kentėsime ir 
daugiau džiaugsmo apturėsime.

(Mediciniškas raginimas)
Supraskime tikras žinias ap’e prostatos vėžio atsitikimai. Tiek 

prostates vėžį: kokie nusiskun-1 prostatos vėžio atsiradimas,
tiem mirtys nuo tokio vėžio šia
me krašte daug dažniau pasitai
ko tarpe juodaodžių, palyginus 
su baltaodžių susirgimu ir mir
tingumu nuo tokio vėžio. Taip 
pat daug dažniau prostatos vėžį, 
apturi vedę vyrai, palyginus su 
nevedusiais, šio krašto vėžiui 
tyrinėti draugija ir kitos svei
katos reikalais besirūpinančios 
įstaigos tiria kitas galimas pros
tatos vėžį gausinančias aplinky
bes (risk factors).

Prostatos vėžio ženklai

diniai bei ženklai atsiranda, 
kaip diagnozuojamas vėžys pro 
statoje, kaip jis gydomas, ko
kios jo pasekmės ir kokias vil
tis vyras gali turėti tokioje li
goje.

Po plaučių .vėžio, prostatos 
vėžys seka savu dažnumu 
viršydamas visus kitus vyrui 
pasitaikančius vėžius. Kiekvie
nais metais šiame krašte esti 
diagnozuojama net 57.000 nau
jų prostatos vėžių. Daugiau ne
gu 20.000 tokį vėžį turimčiųjų 
kiekvienais 

Prostatos 
dėja kartu 
Dar 40 m.
šiųjų tarpe nedaugelis miršta 
nuo prostatos vėžio. Gi, tarp 55 
ir 74 metų amžiaus vyrų tarpe 
prostatos vėžys atsiduria tre
čioje vietoje visų nuo vėžio mir
čių tarpe. O virš 75 metų vy
rams mirtis nuo prostatos vė
žio atsiranda antroje vėžinių 
mirčių vietoje.

Prie kokių vyrų prostatos 
vėžys labiau limbą

metais miršta.
vėžio dažnumas di- 
su vyrų amžiumi.

amžiaus nesulaukti-

M Z

Montessori mokyklo|e

nuodingi kūnui. Malonėkit, dak-.abuolį, užpilti skyst) nuo šubn- 
tare, paaiškinti kiek čia yra tie- tų lapų su buljonų uždengti in- 
sos tokiame manęs gąsdinime, dą ir šutinti 30-40 minučių.

Palyginimas 1 puoduko 
apšutintų lapų

ATSAKYMAS. Teisingai pa
žįstamas tamstai pataria: mesk 
phosphate laxatives. Ir štai dėl 

.ko. Posforo turinčius vaistus var-Į Collard; Angliavanden.ai 9 gr. 
tojantieji apturi peraukštą kie-: Kopūstų, 8 gr. Collard; Mediena

Baltymai 2 gr. Kopūstų, 5 gr.

įkį fosforo kraujuje, o pennažai 1.3 gr. Kopūstų, 2 gr. Colla d; 
calcio kraujuje. Tai jau didelė Geležis .8 mg. Kopūstų 1.2 mg. 
negerove. Ypač turi liautis tokius I Collard; Kalcius 78 mg. Kopūs- 
laxatyvus vartoti tie asmenys,1 f - 000 — .......
kurie turi širdies ligą, kurie tu
ri menkai veikiančius — paken
ktus inkstus, kurie luri suma
žintą kiekį calcio kraujuje (hy
pocalcemia) ir kurie yra linkę 
į konvulsijas (traukulius). Ge
riausia bus, jei nė vienas lietu
vis nevartos jokio vidurius liuo- 
suojančio vaisto, išskyrus vidu
riams valyti duodamus prieš 
šviečiant vidurius X-Ray. Kar-

tų, 282 mg. Collard: Kos.oras 
50 mg. Kopūstų, 75 mg. Coi.ard; 
Kalis (Potasium) 23 mg. Ko- 
Kalis (Potasium) 240 mg. Ko
pūstų, 393 mg. Ccllaid; Sod 1 
23 mg. Kopūstų, 40 mg. Coliai d.

Vitaminai:
Vit. A: kopūstuose 150 vie

netų, Collard — 11,700 v.; vit. 
B2: kopūstuose pėdsakai; Col
lard — .2 mg.; Niacinas: ko-

Nusiskundimai ir ženklai 
esant prostatos vėžiui dažniau
siai esti įvairiausi negerumai 
surišti su šlapinimosi negeru
mais. Septyni, svarbiausi nege
rumai atsiranda tiems, kurie 
turi prostatos padidėjimą, nebū
tinai vėžį.

I. Silpna ar nu trūkstama 
pimo srovė. 2. Negalėjimas 
pintis, ar sunkumas pradėti 
pintis. 3. Reikalas dažnai
pintis, ypač naktį. 4. Kruvinas 
šlapimas. 5. Nelengvai sustab
doma šlapimo srovė. 6. Skaus
mingas ar deginantis šlapini ma- 

žys atsiranda vyrams sulaukti-[sis. 7. Nuolatinis skausmas strė-
siems 55 metų amžiaus. Kaip nose, dubens kauluose bei viršu- 
minėta, su amžiumi gausėja tinėje dalyje šlaunies arba abe-

šla- 
šla- 
šla- 
šla-

Būdinga, kad prostatos vė-

jų šlaunų.
Pirmieji šeši negerumai gali 

būti be vėžio, vien tik padidintą 
prostatą turint. Labai būdingas 
negerumas vėžiui esant yra sep
tintasis — skausmai. Jie nėra 
būdingi paprastam (ne vėžiu
kam) prostatos padidėjimui. 
Taigi, visai nereikia jaudintis 
turini visus šešis negerumus — 
jie būringi paprastam prosta
tos padidėjimui. Ir vėžiui esant 
tokie negerumai atsiranda. To
dėl turėdamas virš minėtus ne
gerumus, surištus su šlapininiu- 
si, būtinai kreipkimės pas gy
dytoją. čia žmonės daro didžiau
sią klaidą: jie atideda pasitari
mą su gydytoju, nes vis mano 
kad pareis, jie vis laukia kas 
bus toliau. O ir vra visas var
gas su tokiu mūsiškių nerangu
mu. Kai ima skausmus kelti vė
žio vaikai iš prostatos pasklidę 
po kaulus, tada būtinai lietuvis

eis pas bydytoją. Dėl tokio ne- esti jau peraugęs prostatos ri- 
rangumo mūsiškių nukenčia ne bas, tai jis galima sulaikyti dar
kąs kitas, o lik sergantysis. Nie- geroką laiko tarpą nuo tolimes- 
kada daugiau-nė vienas vyras 
netaupykime ne~vietoje pinigų. 
Toks taupumas’'yra tikras šykš
tumas. Sveikata yra brangiau
sias turtas; jo nenupirksi pavė
lavęs gydytis prostatos vėžį už 
jokius žemės turtus. Matom da
bar vienas valdovas su bilijo
nais žaliukų nieko sau talkinti 
negali; jis mielai visus bilijonus

. , . . i ,: pustuose .3 mg., Collard — l.ota ant visados atsisakykime ne- c „ . _ ,‘ .. ... . ., mg.; vit. C: kopūstuose n3 mg.,sveikų Įpročių visose srityse,» 
ypač sveikatos reikaluose.

į Jfc *
ADELĖS DUOBLIENĖS

SVEIKO MAISTO
RECEPTASnio plėtimosi moteriškais hor

monais ir vyriškų hormonų ma
žinimu (vyrui kiaušinėlio’ išė
mimu). Chirurgas išima kiau
šinėlius (testes). Ta operacija 
vadinasi orchiectomy. Jei neo
peruojama (vyras atsisako duo
tis tokiai operacijai), tada in
jekuojami po oda moteriškieji 
hormonai (estrogenai). Jie pri-

atiduotų, idant bet kurio svei- slopina vyriškųjų hormonų veik- 
ko mūsiškio sveikatą atgauti lą kūnui ir prostatos vėžiui.

Kadangi aritinkstinės liaukos Į

Announcing a new interest rate for 
U.S. Savings Bonds:

galėtų. Ar kuris jam parduodu- 
me savą sveikatą? To klausti (suprąrenąls) gamina dalį vyriš-i 
nereikia. Geriau saugokime iš- kųjų hormonų, 
mintingai savo gyvastį: laiku 
imkime tvarkytis su prostatos 
padidėjimu, kuris kartais išvirs
ta į vėžį. Nemėginkime “kūmu
čių” patarimais vadovautis. 
Kreipkimės laiku pas gydytoją 
gavę virš minėtas septynias ne
geroves.

Prostatos vėžio diagnozės 
nustatymas

Pirmas prostatos tyrimas yra 
pirštinėtu pirštu pro išeinamą
ją angą prostatos apžiūrėjimas 
(gydytojo atlekamas). Palpuo- 
damas minėtai prostatą gydy
tojas jaučia ■ prostatos nelygu
mus, nepaprastai stiprius kie
tumus (tas gali nurodyti į tu
moro buvimą). Laimė, kad be
veik visi prostatoje vėžiai pra
sideda toje prostatos dalyje, ku
rią gali gydytojo pirštas apčiu
pinėti.

Kai gydytojas apčiuopia įtar
tą prostatoje vietą, tai jis 
paskiria ištisą eilę atliktinų ty
rimų. Svarbiausi trejopi tyri
mai atliekami: I. X-Ray, 2. šla
pimo tyrimas ir 3. kraujo tyri
mas. Yra tik vienas vienintelis 
tikras būdas 
tos vėžio’, tai 
— išėmimas 
tinos dalies

tai slopinamas 
tų liaukų darbas kortisonu (cor
tisone) . Hormonais gydymas 
gali irgi sukelti vyrui impoten
ciją (lytini nepajėgumą). Da
bar jau turima tokių hormonų, 
kurie gerai slopina vėžio' augi
mą ir kartu nepakenkia vyro i 
lytiniam pajėgumui. Apie kitus! 
gydymo būdus — sekantį kar
ta

IŠVADA. Reguliariai (bent 
kas psuė metų) tikrinkimės pas 
gydytoją savo sveikatą, įskai
tant ir prostatos apžiūrėjimą. 
Tik tada mes rečiau kentėsime 
nuo apleisto prostatos vėžio.

PASISKAITYTI.
Cancer Society: 
tate Cancer.

Juoda duona
širdie

i

American
Facts on Pros-

apsaugo 
atakos

nuo

i

Adelė Duoblienė 
.; ;• * ■' ■

C ’ - -

Balandėliai su collard

Collard — 75 mg.

Pastaba: Sausą /— ga
li įlinkais buljoną naudoti tik 
tcfda, kai neturime savo paruc š- 
to buljono. Bouillon Cubes turi 
kietų riebalų ir galima nusi- 
p ritl nesv ežius. Reikia sekti 
datas ant jų indelių. Priedai ten 
nėra įdealūs.

abė*~ęs traukinys 
užmušė 20

BARCELONA, Ispanija. — 
veikia tikrai elekt-

~ v^em’ traukiniai. Katalanie- 
iro- re”a’1’ priž ūri ir kelei- 

ia~s duoda gre tą ir švarų pa- 
'—•*ir*' Ka+alunijos trauki
ai -'žemi, švaresni ir geres- 

z. kTo~e valstybėse, iš- 
- i' *vėicar. ’a.

ą ke'vrtadienį vienas 
,^ukinys. dalis 

baigiama for- 
; -v- a-, kelionėn, kažko- 

’ ’ re-faiškintu būdu keleivi- 
■'is t-auk'nys be konduktoriaus, 
~>ats n’-adėjo pamažu eiti iš sto- 
■■'es Matvt. kad buvo išsinešio- 

1 svaras arba 2 didesnės5 jęs jungtukas, kuris susijungė 
ir trauk nys pradėjo 

veė'i Pradžioje ėro pamažu, o 
kai pmdėjo leistis žemyn, tai įsi- 
~ma ?ir.o ir nebuvo kam jo = su- • 
• teb ū ti Traukinys trenkė į ki
rą ke’eivius vežantį traukūiį, 

■’ž^u?ė 20 keleiviu, o 86 sun- 
TTi puže'dė. Tucjau atsirado 
nolkija iv didelis būrys darbi- 
^inku- kurie padėjo ištraukti iš 
traukinio sužeistuosius.

Orkaitė 300° F.
Prop. 6-7 vidutinio didumo

Here’s some great news for 
all Americans. On June 1,1979, 
the interest rate on United 
States Savings Bonds, Series E 
and H, was increased to 6%%.

This 62A% rate will apply to 
new Bonds and to all outstanding 
ones, too. For Series E Bonds 
that have not reached original 
maturity of 5 yeai*s, the 
improved yield will be received 
as a bonus w’hen the Bonds 
mature. For older Bonds and 
Notes, and for.. Series H Bonds, 
the increase takes effect with 
their next semiannual interest 
period, beginning on f

Bonds are getting better all the 
time. This new 6^% interest rate, 
together with the tax advantaged 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

And when you buy Savings 
Bonds through the Payroll 
Savings Plan at work, or the 
Bond- a-Month Plan where you 
bank, Bonds are still the most 
convenient, easiest, safest way 
to save.

If you haven’t thought 
about Savings Bonds for awhile, 
this is theddnd of news that 

should increase your 
interest.
Bonds are a better 

buy than ever before.

7| A pvW’e
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susekimui prosta- 
biopsija (biopsy) 

iš prostatoje įtar- 
gabalėlio - audinio 

mikroskopiškam tyrimui.
Kartais prostatos vėžys

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

KLAUSIMAS. Skaičiau lai
kraščiuose, kad stambus mais
tas yra geras vaistas nuo storo
sios žarnos kišenėlių. Ar tai tei
sybė, prašau daktarą paaiškin
ti. Ačiū.

ATS AK IMAS. Storosios žar
nos kišenėlės (diverticula) ii 
širdies atakos pasitaiko . daug 
dažniau viskuo pertekusiuose 
kraštuose, palyginus su atsiliku
siais — maisto stokojančiais 
kraštais. Turtingi kraštai minta 
mažai šėlenų. (ašakų) turinčiu 
maistų — balta duona. Tokiuo
se kraštuose žmonės daugiau 
-serga storosios žarnos kišenėlė
mis (diverticulosis). Kartu to
kie žmonės apturi daug dąžniau 
širdies atakas, dėl jų širdžių .ar
terijų priskretimų cholestero
liu (arteriosclerosis). Iš čia 
kiekvienam mūsiškiui turi būti 
aišku, kad reikia maitintis stam
biai malta rugine ar kvietine 
duona. Reikia labai gausiai val
gyti vaisius ir daržoves, tai ta
da mažiau turėsime storoje žar
noje kišenėlių; tada turimas 
jas sėkmingai gydysime. O kas 
svarbiausia’: mažiau škjėroze 
keros mūsų kūne, ir dėl to mes 
rečiau susilauksime širdies ata- 

dar užsflaikęsjkų. O turėti ar neturėti širdies
- yra vienas dūlžiausių

esti 
ge.- 

rybiniu juostatos- padidėjimu 
palaikomas. Daugumas prosta
tos auglių esti pas senyvus žmo
nes. Jie tada prostatoje auga la
bai pamažu; tada jokie virš mi
nėti ženklai prostatos negerovės 
nepasirc’dp. Kartais žmogus mir
šta dėl kitos kifrios ligos. Me
diciniškai tiriant tokio lavoną, 
gydytojas randa nedidelį pros
tatoje vėžį, kuris žmogui jokio 
negerumo nesukėlė.

Priklausomai nuo prostatos 
vėžio stadijos Ir paciento am
žiaus, gydymas prostatos vėžio 
gali bū.Ii ketveriopas: chirurgi
ja, hormonais gydymas, radia
cija ir kraujo keliu prostatos 
vėžio tvarkymai (chemothera
py) • , t

OPERACIJA. Jei vėžys vien 
f ik pros! a loję 
(neišėjęs pro sienelę į kaulus) atakos

' užtiktas, tai toks Jis gali opera-!skirtumų, 
cijos keliu būti prašalintas (to ' 
tai prostatectomy): Po tokios

collard lapai, A-i puoduko van-j 
dens. 1 gabaliukas viščiuko bu-Į 
Ijonc, 1 _ ..__
baltes bulvės, y> svaro arba 1 
didesnė virta, sumalta bulvė. 2/3 
puoduko virtos arvkeptos, suka
potos baltos, vištienos mėsos, 2 
šaukštai alyvos, 2 šaukštai su
kapotų ir dalyje alyvos pašutin
tų svogūnų, 1 šaukštas jogurto, 
1 šaukštas susmulkintų petra
žolių, ar y2 šaukštelio mieronų, 
1/4 šaukštelio druskos, 2 šaukš
tai kviečių daigų, 1 rūgštus obuo
lys. ■ -

Darbas:
Vandenį su buljonu užvirinti, 

sudėti lapus, uždengti dangčiu 
ir ant didelės ugnies, staigiai, 2 
minutes juos apšutinti.

Įkaitinti pokaitę. Nuskustas 
bulves, sutarkuoti. Ju krakmo
lą, virtas bulves sumaltas, jo
gurtą, pašutintus svogūnus, viš
tieną, prieskonius ir alyvą sir 
minkyti. ,

Daryti poilgus kočeliukus, ap- 
volioti kviečių daigais, susukti 
į collard lapus, sudėti į parouš- 
lą sutinimo indą su dangteliu. 
Sutarkuoti su burokine tarkų te

i

S welling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues
caused by inflammation 

Doctors have found a medica- 
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning" 
itch in hemorrhoidal tissues, them 
helps shrink swettin? <A these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H&. No 
prescription is needed Prepa
ration H Ointment and sup
positories. Use only aS directed.

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON? . ...
EXPRESSWAY DPMMr

Nevartokime fosfatu turinčius 
laxatvvus 

z *Į operacijos vvrar pal’dca ifnpo- 
j terttai 

< deda nesusiliik
cOTitinencT).

HORMONAIS G V I)Y M A S. no pažįstamas (kiek pasimokęs) 
Vyriški hormonai, skatina pros- tariasi daug žinąs — tvirtina, 

Įtafos vėžio augimą. Jei vėžjs kad nevartočiau jų, nes jie jra

- jų nuo A iki 15*7 pra- KLAUSIMAS. Carloju liuo- 
yii šlapimas (in-Isuoja ličius vaistus turinčius fos- 

I falų (phosphate laxatives). Ma

tariasi daug žinąs — tvirtina
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DON'T CUT IN BETWEEN CARS^ 
THAT ARE ALLOWING- SAFE. 
following distances..



—Didž, gerb. Tautiečiai!
Amerikos Lietuvių Tarybos 

sušauktas suvažiavimas 1979 
m. spalio 12-14 d. Clevelande, 
iš eilės priimtoje 13-je rezoliu- 
sijoje, įtaigoja tautiečius jung
tis Į ją kraštų politinį gyvenimą, 
o pagal savo išgales veikti vie
šąją opiniją ir demokratinių 
valstybių politiką lemiančias in
stitucijas, kad būtų pagreitin
tas pavergtųjų tautų apsiprem 
dimu išsivadavimas iš rusiškai 
sovietinės okupacijos.

Kiekvienam sąmoningam ir 
sveikai galvojančiam lietuviui 
neabejotinai aišku, kad jungtis 
Į kraštų pelitini gyvenimą, pa
gal savo išgales veikti viešąją 
opiniją ir demokratinių valsty
bių politiką remiančias institu
cijas okupuotos Lietuvos išlai
svinimo kryptimi yra labai ir 
labai svarbus darbas, tridėl jis 
visų lietuvių be išimtiem turi 
būti remiamas. Neužmirškime, 
kad okupuotos Lietuvos likimas 
dabar sprendžiamas okupanto 
durtuvais ir teroru, o laisvaja
me pasaulyje, ' tikėkime, bus 
bent dalinai svarstoma Madri
do konferencijoje ir galbūt vė
liau kitur kitokiose aplinkybėse. 
Todėl, kad susilaukus gražaus 
ir našaus derliaus, reikia iš 
anksto dirvą tinkamai išpurenti, 
paruošti.

Šiuo tad reikalu aš ir krei
piuosi Į visus tautiečius trem
tyje, atkreipdamas dėmesį, kad 
Pietų Amerikos kontinente Ko
lumbijos valstybėje esanti ne
gausi lietuvių kolonija jau an
tri metai kaip veikia ir dirba 
Amerikos Lietuviu Tarvboš su
važiavime priimtos rezoliucijos 
kryptimi, formuojant okupuo
tos Lietuvos atžvilgiu palankią 
visuomenės bei jos elito nuomo
nę. Jau antri metai kaip jie per 
spaudą, radio, koncertais ir ki
tais būdais stengiasi pirminti 
okupuotą Lietuvą, kelti aikštėn 
okupanto daromas jai skiriau- 
das, garsinti Lietuvos praeiti, 
meną, kultūrą, jos nepaprastai 
mokslui svarbią seną kalbą, kil

rią okupantas stengiasi ištrinti 
iš gyvųjų tarpo, pakeičiant ją! 
rusišku žargonu.

Tuo tarjni Kolumbijoje gyve : 
nančių lietuvių pastangomis' 
okupuota Lietuvą ir jos vargai 
garsinama per Antijokijos ir 
Bolivariano universitetų išlai-j 
komas siųstuvus, nepamirštam 
vietos spaudą. Betgi to nepa
kanka. Yra užsimota ta krypti
mi veikti vi.-ame P. Amerikos 
kontinente — Urugvajuje, Ar
gentinoje, Brazilijoje ir kitose 
valstybėse, kuriu P. Amerikoje 
priskaitoma net apie 22.

Aąišku, kad palankiai nutei
kus tų valstybių visuomenę ir 
politikus okupuotos Lietuvos 
atžvilgiu būtų labai didelis lai
mėjimas. Atsiminkime, kati tų 
22-jų valstybių palankus Lietu
vai balsas Madrido konferenci
joje, ar vėliau kitur, turės le
miamą reikšme. Tad jų (Kol. 
gyven. liet.) ispanų ir portuga-Į 
lu kalbomis varoma akcija ūži i okupuotos Lietuvos laisvę yra; 
labai ir labai svarbi, kurią rei-1 
kia remti visomis išgalėnrs.

Apgailestaujant tenka pripa
žinti, kad dėl lėšų stokos toksi 
patriotinis ir labai svarbus dar
bas nesiritulic'ja taip greit ir 
taip gerai kaip norima, kaip nu
matyta, esant negausiai lietuvių 

ir dar 
Jų su- 

Lietuviu

kolonijai Kolumbijoje i 
sunkokai besiverčiant, 
kurtas Kolumbijos
Fondas tebėra vos gimusio kū
dikio padėtyje, kurs neįstengia 
greitai sukalti pakankamo dy
džio kapitalą, kad jo procentais 
naudojantis būdų galimą įgy
vendinti užsibrėžtas tikslas, su
silaukti-gerų vaisių, ypačiai, kai 
pagrindinis fondo kapitalas na- 
gali būti eikvojamas, kadangi 
jis numatytas perkelti į būsi
mą, jau laisvą 
žiu, kad KL Fondas

Veranda (aliejus)ALSKSANDRA NAVICKAI fĖ-BCDNcR

Po poros metų pertraukos 
pro geležinę uždangą vėl prasis
kverbė naujas (7-as) savilaidi- 
nio Varpo numeris, išleistas šiais 
metais.

Pirmieji keturi Varpo nu
meriai, išleisti “Lietuvos Revo-

Lietuva. Pabrė-1 i yra uzre-Į 
Įstaigose

ir jų prižiūrimas.
Todėl, atsižvelgiant

Fondą, pasiunčiant čekį fondo 
pirmininko vardu šiuo adresu:

Padre Stanley M. Matutis,
Parroquia de San Roque,
Barranquilla,
Colombia S/Am.
Arba lengvesniu keliu, jei bir

Į reikalo tų pareikštas pasitikėjimas, au- 
svarbą, KL Fondo vardu pre- kų čeki galima siųsti čia pat JA 
šaū tautiečius, išsibarsčiusius j Valstybės mano vardu. Į Ko- 
visur visame pasaulyje, neatsi- Į lumbiją siunčiant čekius, laiš- 
sakyti paremti finansiškai KLiką reika Įvertinti pašto jstaigo- 

—- __ [je. Ačiū!
Reiškiu gilią pagarbą visiems

J Susilaukiame pasiteiravimu, ar dar turime ‘geros valios lietuviams 
į LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS komplektu.
5 Deja, pilnų LE komplektų jau nebeturime. Trūkstamus 
/ tomus būtų galima iš naujo atspausdinti, jei atsirastų pa- 
j .kankamas kiekis prenumeratorių. Taigi visi, kurie norėtų
5 įsigyti pilną LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS komplektą (36
S tomai), prašomi prisiųsti užsakymus iki 1980 m. vasario 1 d.

LE komplekto kaina $300.00 (be persiuntimo).
Taip pat kviečiame užsisakyti šiuos, dabar 

leidinius:
i ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai......
J IŠ MANO ATSIMINIMŲ, Petras Klimas.......

RUBAJATAI, Stasys Santvaras....................
4 (Kainos su persiuntimu)
J Užsakymus prašome siųsti:

Lithuanian Encyclopedia Press
395 W. Broadway, Box 95

4 So. Boston, Mass. 02127

Vacys Prūsas
3432 S. Wenonah Ave..
Berwyn, IZlinois, 
60402. Tel.: 795-5852.

gaunamus,

$125.00 
13.00 
7.50

TRYS NAUDINGOS
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

česiūno byla Vakarų Vokietijos

Vokietijos 
nemažai spaudoje: plačiai rašė Muenche-

(19.10.79), Die. 
79) ir kiti. Vokie-j 

ė:u spauda tai pat skelbia, kad! .,, . ., i-’i -tr i • J- /• i- - ianlikūčmc.in kritikavo vakaru Vokietncs Leneraimis• .., . i , ant.Komunistevriausvbes i proKmoras Rebbmanas gavės.. . , , * inuSiOt: banali;is vokietijcs lietuvių bendruo-i . .
The New York Times i menės jiasikalbėjinio su če ūū- 

kurtoje įrašyti š e 
jo žodžiai: “Aišku, gali būti man i 
sunkumų irgi. Galiu aš, gal būtj 
ir gyvas nelikti, nes čia saugu-1 
mo darbuotojų irgi pilna. Ir, 
jeigu aš jiems pasiredyčiau, kad 
aš jiems maišau, jie gali mane,1 
aišku, irgi nuimti nuo arenos, j 
Jeigu mirsiu ir anksčiau — me-l 
ko baisaus nebus.” 
.Kai SĮialio 19 d. vokie

Vlado česiūno pasbptingas tuojamas 
pradinginuis sukėlė 
triukšmo Vakarų Vokietijos nėr Merkur 
parlamente ir politiniuose kul-jWelt (IX. 10. 
naruos?. Opozocijos snaudi 
užsienio laikrrš.-iai 
socialdemokratinės 
laikyseną Česiūno klausimu. Pa 
vypdžiui 
(21.10 79) korespondentas Bon-jim 
noje,. John Vinocur, priminė, 
kad vyriausybės atstovai atsisa
kė paremti V. Vokietijos gene
ralinio prokuroro nuomonę, jog 
česįūnas buvo’ pagrobtas, ar net 
paneigti sovietų tvirtinimus, kad 
jis buvo laikomas- A’ąkarų Vo
kietijoje prieš savo valią. Vino
cur aiškina tą vyriausybės lai
kyseną nenoru užrūstinti Mask-

;ba su antikomunistine ku\ojan- 
lėia uktip. Lietuvos tautos dali- 
iini. Jokios vienybės tarp š ų į 
priešingas puses einančių lietu
vių negali būti, 
reiškia 
pimą,

i Koks.

ties “vienybė” 
bendrūiną v.'s’šlu snta- 
vidinį ryšį, glaudumą, 

gi,- bėinh urnas, visiškas 
įas riša kuiabcrantą su 

a, kumunletą su 
l Todėl reikėtų

vos ir sudrumsti politinius van- lislų pokalbis su cesiūnu Vilniu- 
denis 12 mėnesių prieš 
••ink; m us.

je buvo parody

tie žodžiai šian- 
visiškai beprasmiai, 

Įtiktai bereikalingas burnos au
ginimas . . . Vienybė yra Įma- 
(neina tik tarp panašaus Įsitiki- 
• nimo, bendros ideologijos žmo- 
'nių ...
j Stebint kai kuru mūsų vienuo- 
ilių. net vienuolynų veiklą, per- 
Įšasi išvada, kad jie elgiasi pagal 
'seną lietuvių priežodi: "Dievą 
■glėbiais, velnią kūliais”. Tur- u zurna-; _ .. . ,. ...'but jie pamušo seną lietuvisxa 
i patarle: “Neik su velniu grv-

<43

dai, kad jis atrodęs “palauš 
( gerokai pasenės ir dvasiniai 

Krikščioniu;

Spalio mėnesį česiūno 
buvo svarstomas Vakarų 
tijos Bundestage 
demokratų ir Krikščionių visuo
meninės Sąjungos opozicija ap
kaltino vyriausybę, kad ji smul
kiai nepainformavo, kaip česiū- 
nas atsidūrė Sovietų Sąjungoje, 
prieš tai paprašęs politinės glo
bos Vakarų Vokietijoje.

česiūno atvejis buvo disku-

liucinio Išsivadavimo Fronto”,! 
buvo gauti Vakaruose 1977 me-— ■ ----- Ižą tauta savo ankstesniojo a {gi
tais. Naujasis Varpas atrodo mim0 laikais ištvėrė pasibaisė- 
skirtingai: žvmiai storesnis (351^11^ rusinimą bažnyčiose, mo- 
psl.) ir daugiau kultūrinio, 0(kykl°se ir kitose gyvenimo sri- 
ne politinio pobūdžio. Jame j dienil lietuviai supran-
spairsdiiiama trumpa Vilniaus ! istorijoje pamokų reikšmę ir 
universiteto istorijos apžvalga, jverl^ kas buvo pademonstruo- 
aptariamas poetas Oskaras L. (Mackevičiaus sukaktuvių ren- 
Milašius. Straipsnyje apie po
piežių Joną-lPaulių II-jį pab’rė-, 
žiama, kad jis “puikiai žino niū

giniuose. A. Štromo ir T. Ven
clovos pasisakymai susumuoja
mi straipsnyje “Kai kurie poli-

sų šlovingą istoriją ir skaudžią sąmonės raidos Lietuvoje 
dabartį . . . aukštai vertina Re-įklosimai ’■ Skelbiamas Da- 
tuvių tautą'’. Išsamiai dokumen-|r^aus Gi1*®110 testamentas ir 
tuotas straipsnis skirtams 1863į*^u Brazdžionio eilėraščiai.
metų, sukilimo didvyriui, kun.I (ELTA)
Antanui Mackevičiui. Jame ra-
soma, kad pernai visaip buvo* ibfuie*Bene
stengtasi “sužlugdyti” Macke- DENTURE WEAKtnO 
vičiaus gimimo 150-as metines, a major
bet jos buvo paminėtos “įvai- ’ advancement @ 
riausiomis formomis, renginiuo- CUSHION GRIP 
se dalyvavo didelis skaičius DENTURE ADHESIVE 
žmonių . one appiįcation holds

Autorius kalba apie “stiprų comfortably up to 4 days 
pasididžiavimo jausmą” Lietu----------------------------------
vai, prisiminus, kad “tokia ma- ___________________________

Skelbianias Da-

DENTURE WEARERS
A major $ 

advancement @

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE

one application holds 
comfortably up to 4 days

K. Petrokaitis

žeistas”. Pasak Forkertų, 
“įsitikinę, kad jo atsakymai 
vo padikuoli”.

pa- 
jie 
bu

TAUTOS FONDO PADĖKA 
DR. VALIŪNUI

Neturėkime iluzijų dėl 
vienybės

Sandaros 19 nr. Birutė Keme- 
žaitė aprašė apie okupuotos Lie
tuvos komunistų viešnagę pas 
Vilnies raudonuosius ir Tėvų Jė
zuitų Jaunimo centre. Pabaigo
je straipsnio ji daro tokia išva
da:

— Mums išeiviams yra tiktai 
vienas pasirinkimas: arba eiti 
drauge su okupantui parsidavu
siais lietuviais komunistais, ar-

Tautos Fondas nuoširdžiai dė
koja dr. Kęstučiui J. Valiūnui, 
VLIKo garbės pirmininkui, už 
jo stambu įnašą. Savo paskuti
nių dvejų metų kadencijoje jis 
išleido $11,555.99 VLIKo reika
lams vien kelionėse po Europą 
ir kitur. Visas šias išlaidas dr. 
Valiūnas apmokėjo pats. (E.)

V. Česiūno byla
Vakarų Vokietijos gen. pro

kuroras manąs, kad nepadarius 
jokių išvadų, kvota reikėsianti 
nutraukti, kadangi yra argu
mentų, kalbančių už pagrobimą, 
bet jų netrūksta ir už savano
rišką grįžimą.

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

* RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai vak.

Tel. 476-2206

' ■ ■

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.Thafs common sense. That’s Anacin.

more pain reliever than any 

S tablet. Gives you safety you

want Read and follow label Turime po kelias
RETAS KNYGAS

KNYGOS ANGLŲ KALBA
i. JeamrnM, A KISS IN TH! DARK. PikantJifcj ir Intymtn novtyMi 

tprxiyrtal, paimti H gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, frafial iilaira 
150 psL Kaina C.S0.

Dr. JostCf B. KeoČIus, HISTORY OP LITHUANIA. Lletavoi UtorUe* 
i xntrauka nuo pal renujtj amžių iki pokario metę. Vidutinio formato. 14? 

■»L, kainuoja 13.06. p.:, 'SrjSęF
Dr. Jotui B. KenčTva, VYTAUTAS THE GREAT. TrtorfmaJ DLK Vy 

tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvoj ralrtyoei ir joa kaimynu Utorija 
?12 psl. Kaina SS.00. Kietais viršeliais $4.00.

Augumą žiu knysnj yra tinkamos dovano* įvairiomis progomis! Jai b 
dtas ? iygsi galima Įsigyti atsilankius J Naujienai arba atsiuntus čeki •» 
tn'ąjns perlaida. • i

4735 ScrMi. <««•*

OR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOS? GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Geww _ MINTYS IR DARBAI. 2» pri., Hetončinj 180E 

tnetų IvyHm. Jublonakic Ir Totoraičio Jaunai dienu ir «n«Lmetų IvyHm. Jablonakic ir Totoraičio Jaunai dienai ir 
rtpinlJM- ._________

A. J. CtnMR — DANTYS, jxj prietltlra, rreikata ir groto 
KJetaLi rtriellua, vietoje M.00 dabar tik______.

NinkiUta vlrfteUaia ttk ____________ _______
Dr. A. J. Gvnee — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.

Keitonėr >» Kuro?* J/pfidtoi. Dabar tik 

3.

f 
t 
I

prutoAunt pc-alpMfeM fflrlSsn.

SALfiTKD ST, CHICAGO, ILL.

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

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

Minkšti viršeliai

Minkšti viršeliai .

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai__

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
CKicago, UI., 60608

Pridėti doleri palto Klaidom*.

_ $10.00

115.00

$10.00

I M MAUDIMO*' a, ?Ur Tuesday, December 11, 1979
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> Chicago $33.00 per year. $18.00 par 
dx months, $10.00 per 3 months. In 
ither USA localities $30.00 per year, 
*16.00 per nx months. $9.00 per 
aree monliu. Canada $33.00 per year;
bei countries $34.00 per year.

putei metu ____

netuan menemui

316.00
3 0.00 
t 3-00

SO eent* uor eopy.

'luo sruediic pirmo* d. 
Dianraižie luino*;

ucogoje ir pnemie*dtuo*e: 
metam* ,
pusei metu ___________
trims mėnesiams  
/lenam mėneeitd 

133.00
318.00
310.00

.tuše JAV rieto**: 
metama______

Kanadoje: 
metam* _ 
pusei metu 118.00 

i > JO

UžaieuluoM: 
metama - 
puaei metu

334.00
313.00
3 4.00

Naujiena* eiaa kaadien. I žaki riant

HL 60006. Tekt 431-6100.

Orderio karte «■ daaky**.

0 vai ryte iki S vai vakaro, iežtadle&laia — iki U v«L

Sėkmingas VLIKo seimas

monės, kad nereikia niekad grįžti prie tos nelemtos lai
ko gaišinimo gadynės. i

Seimui išklausius trumpus sveikinimus žodžius ir 
dar trumpesnius raštu, Dr. Kazys Bobelis pradėjo svar
besnius klausimus, liečiančius valdybos atliktą darbą ir 
ateinančių dienų užsimojimus. Visi džiaugėsi VLIKo ! 
praenšimu, jo energija, jo kantdybe, ir jo sugebėjimu • 
įižūrėti, kas galima ištraukti iš politinio -priešo laisvi- į 
nimo kovai naudingą gyslelę. Seniai VLIKo seimas ne
turėjo tokio esminio pranešimo, todėl visi mielai jam 
paplojo ir pareiškė pasitikėjimą.

Sunkiausiai jam buvo rasti bendrą kalbą su tais, 
kuriems ne Lietuvos laisvės, bet asmeniškos ambicijos 
labiau rūpėjo. Jeigu tiktai jie galės vadovauti tai ko
vai, tai ta kova bus gera ir naudinga, bet jeigu vadovaus 
kiti — ta kova negera. Lietuvių vienybę ardantį atstovą 
išprašius iš posėdžio, jo draugai pareikalavo Dr. Bobelį 
išdėstyti visas smulkmenas, kaip tokį didelį atstovą ga-į 
Įėjo išprašyti iš posėdžio. Jie manė, kad Dr. Bobelis pa- 
švęs jiems kelias valandas bendro darbo dirbti nemokė
jusiam žmogui, psichologijos pagrindų aiškinti^ Dr. 
Bobelis pasakė, kad tas klausimas VLIKo valdybos bu
vo aptartas, kad tuo reikalu buvo VLIKo paskelbtas pra
nešimas ir reikalas baigtas. Dr. Vaitekūnas pareiškė, 
kad šį klausimą sprendžia VLIKo valdyba su Bendruo
menės ryšininku, ne VLIKo taryba. Su šia interpretaci
ja taryba buvo sutikusi. Tuo reikalu VLIKas jau paskel
bė savo sprendimą. Jis nematė reikalo dar kartą išsprę
stą reikalą aiškinti. Be to, jis pats tuo reikalu tarėsi su 
Pasaulio L. Bendruomenės pirm. Kamantų susitikti ir 
klausimą aptarti, todėl jis nenorįs bereikalingai šiame 
seime laiko gaišinti. Dr. Bobelio pranešimas buvo vien
balsiai priimtas. Nebuvo patenkintas ne PLB atstovas, 
bet Fronto Bičiulių įtakingas vadas. Visi apgailestavo,

o

R. Liet. B-nės Tarybos atstovų 
suvažiavimas

šaulių namus. Ten šeimininkės 
buvo parengusios stalus Kū- 
čioms. * * *

A. Juškevičius. Pa- 
Juškevičienę vado-

Šių metų gruodžio 8 ir 9 dienomis Baltimorėje, se
name Amerikos lietuvių centre, senuose Lietuvių na
muose, bet gana prižiūrimuose ir (tinkamuose dides
niems susirinkimams, įvyko šių metų metinis VLIKo 
seimas, kuris daugeliui kėlė didelio susirūpinimo, bet 
kuris praėjo gražia dvasia ir puikiais Amerikos lietu
vių nusiteikimais.

Kai Chieagoje rusų aegntai įsibrovė į jėzuitų. cen- Į - '
trą ir Lemonte buvo planuojamos rezgynės VLIKui pa
kenkti, Baltimoje VLIKo seimas visiems lietuviams iš-

Pradėjo 
kvietė Z. 
vauti iškilmingoms ceremoni
joms. Ponia, pasipuošusi tauti- 
niais rūbais, gražiu įvadiniu žo-

i džiu pradėjo. Iškvietė pulk. J. 
Švedą uždegti žvakutę. Jam ne
sant — dr. Plioplį, antrą žvaku
tę — dr. Z. Danilevičių, trečią 
— dr. V. Dargį, ir žuvusiems, 

j nukankintiems Sibiro taigose 
prisiminti, ketvirtąją žvakutę 
uždegti pakvietė Sibiro kanki
nį J. Kreivėną.

Dar buvo paskaityta ir auto
rių kūrybos iš Lietuvos gyve
nimo.

Kan. V. Zakarauskas sukalbė
jo Kūčioms pritaikintas maldas. 
Pasimeldę drauge, laužėme tra
diciniu įpročiu plotkeles ir pra
dėjome valgyti. Kūčių valgiai 
labai gerai parengti: silkės, žu
vys, kisielius, šližikai ir kiti 
skanėsiai. Suskaičiau iš viso 12 
patiekalų. Po to kavutė. Jokių

Bet visiems VLIKo seimo nariams labiausiai rupė-
blaškė mintis, kad priešas pajėgs didesnius lietuvių j° Kanados Lietuvių Bendruomenės santykiai su VU- 

Ku.. Iki šio meto tie santykiai buvo lietuviški, patriotiš-sluoksnius supiūdyti vienus su kitais ir patvirtino pra- 
eitaisįšnetais žengtą.žingsnį VLIKui sutvirtinti, Lietu
vos laisvinimo darbui suvienyti ir darniai vesti.

Visi, kurie nuoširdžiai vienybės siekė, rado vietą, 
ir dirba naudingą darbą, o išėjusieji ardytojai turėjo 
įsirašyti į socialinės apdraudos sąrašus ir iš salės sekti, 
ką darbštūs lietuviai ryžosi daryti.

Seimui salę paruošė ir reikalingus patarnavimus 
atliko gana veikli ir gyva VLIKo teis, patarėja E. Ar- 
monienė. Nauja VLIKo vadovybė išmoko pasinaudoti 
jos teisiniais patarimais ir noru rasti bendrą darbą ir 
bendrą kalbą su visais, kuriems dar laisvės reikalai 
yra arčiau prie širdies.

Ne tik VLIKo pirmininkas, bet ir visas seimas ją 
pažino ir nuoširdžiai jai padėjo.

Seimą pradėjo Dr. Kazys Bobelis. Pasveikin susi
rinkusius, perskaitęs paruoštą dienotvarkę, jis tuojau 

padėjo išsirinkti seimo prezidiumą. Pirmininku išrink
tas Kr. demokratų atstovas Lūšys.

Pirmiaušia VLIKo tarybos pranešimą perskaitė 
Pr. Povilaitis. Jį paruošė V. Šoliūnas, bet reikalai taip 
susidėjo, kad jis negalėjo atvykti į seimą.

ki ir normalūs, bet reikalai pasikeitė, kai JAV Lietuvių 
Bendruomenės priešakiu atsistojo ilgametis ALTos 
priešas ir bandė bendromis jėgomis paveikti Kanados 
Bendruomenės pirmininką. Jie tarėsi Kanadoje posė
džiavo Detroite, kol galų gale visą reikalą paliko Kana
dos Bendruomenei nuspręsti. Kanadoje ne vieną kartą

Suvažiavimas įvyko š.m. gruo
džio 8 d. 10 vai. Šaulių na
muose.

Suvažiavimą pradėjo Tarybos 
.pirm. A. Juškevičius gražia ap
žvalgine kalba.

Amerikos himną sugiedojo so
listė Ir. Petrauskienė.

Invokaciją sukalbėjo kanau
ninkas Vac. Zakarauskas.

Mirusieji ir žuvusieji kovoje 
už laisvę pagerbti minutės atsi
stojimu.

Sudaryta darbo ir garbės pre
zidiumas, sekretoriatas, komisi
jos: registracijos, mandatų, re
zoliucijų ir spaudos.

Sveikino: E. Mikužiūtė Su
sivienijimo vardu, St. Orentas 
— Rockfordo ALTos vardu, A. 
Marma — spaudos klubo, J. Bal
čiūnas — Balfo; JR. Liet. B-nės 
vardu sveikino: Pocius — Brigh
ton Parko, A. Repšienė — Mel
rose Parko, mok. Giurinskas — 
East Chicago, St. Pranckevičius 
— Cicero, J. Vaičiūnas — Mar
quette Parko, S. Tikuižis —

svarstė, kas daryti: eiti su Kamantų asmeniškas ambi- j Rockfordo, D. Tričienė — Apy- 
cijas turičia grupele, ar su Vyriausiuomis Lietuvos di- kardos vardui 
džiausiomis organizacijomis. Reikalas buvo išaiškintas, 
aptartas ir nutrauktas, bet kažkokiais sumetimais nu
tarta galutinų rezultatų neskelbti be VLIKo seimo. Ko
dėl taip pasielgta, tiktai psichologai gali išaiškinti.

Gražią kalbą seimui pasakė Kanados L.B. pirmi
ninkas Simanavičius. Bet jie nieko svarbiausiu klausi
mu nepasakė. Seime kalbą turėjo pasakyti Kanados’ 
Tautos Fondo pirmininkas J. Vaičeliūnas, bet jis nepa-i ,"s 
sirodė. Pastarojo nepasirodymas šį tą pasakė, bet nieko; joje1’ buvo nepaprastai įdomi, 
aiškaus. Reikalai paaiškėjo, kai žodžio paprašė Toronto | Lietė R. Liet. B-nės veiklos už- 
pirmininkas A. Federavičius. Jis yra VLIKo seimų ve- davinius. Tai programinė kalba!

i ta, pasiūlė išleisti atskiru leidi- 
j niu ir pasiūlė $100 spausdinimo 

išlaidoms padengti.

Sveikino raštu: Gen. konsule 
J. Daužvardienė, M. Rudienė 
Balfo ir savo vardu; A Kučys, 
Varpo redaktorius; dr. A. Atko
čiūnas Cicero ALTos vardu. Pa
sigedome VLIKo ir ALTos cent
ro valdybos sveikinimų.

Dr. Z. Danilevičiaus paskaita 
“R. Liet. B-nės vaidmuo dabar-

teranas jo balsas pažįstamas kiekvienam VLIKo na-. A- Balaunas, sužavėtas paskai- . . t tsi n □ ci iii icToicrH stfclrivnnui. Be kitų dalykų jis tarė:
— Turiu garbės jums pasakyti, gerbiami ponai ir

Pranešimai: Tarybos prezi
diumo, Centro valdybos, kontro
lės komisijos ir apylinkių pir
mininkų. Po pranešimų buvo 
diskusijos. ‘

Mandatų komisija pasiūlė
naujų organų rinkimą. Vienbal- { svaiginamų gėrimų nebuvo. Kas 
šiai perrinkti visi kandidatai, iš- i 
skyrus vieną atsisakiusį. 1

Inž. D. Adomaitis perskaitė 
mandatų komisijos parengtas 
rezoliucijas. Jos su mažais pa
pildymais priimtos. Buvo pasiū
lyta sveikinti VLIKo suvažiavi
mą mūsų suvažiavimo vardu.

Buvo iškelta keletas klausi
mų. Į juos kompetentingi asme
nys davė paaiškinimus.

Suvažiavimas baigtas Tautos 
himnu.

Suvažiavime dalyvavo 90 at
stovų ir 7 svečiai. Pats geriau
sias suvažiavimas po 5 metų 
veiklos. Mūsų idėjos plečiasi 
patriotinėj visuomenėj.. ,

Povilaitis aiškiai ir sklandžiai perskaitęs tarybos ponios, kad Kanadoje surinkta Lietuvių Tautos Fondui 
pranešimą taip suprantamai visus taryboje keltus gin- $35,000. Gerbiamieji, mes šitą klausimą nuodugniai 
čus, laiko gaišinimą, beprasmį bajorišką užsispyrimą,! svarstėme, tarėmės, aptarėme ir nutarėme... Mes nuta- 
kad kiekvienam VLIKo nariui buvo aišku, jog nereikia rėmė $35,000 atiduoti Lietuvos Išlaisvinimo Komi- 
daugiau laiko gaišti kokiems tuštiems stabdžiams tyri- tetui, — pasakė kalbėtojas, 
nėti. Vienas kitas norėjo išaiškinti, ar galimas dar kar- j Svarbiausioji problema buvo išspręsta. Visiems bu
tą toks tuščias laiko gaišinimas. Pagaliau prieita nuo- vo aišku, kad Kanados Lietuvos laisvinimo .reikalams sitikėjimas dar labiau sutvirtėjo,

Po pertraukos rinkosi prie Jė
zuitų namų piketuoti su Mask
vos įgaliojimais atsiųstą V. Dau
norą ir jo adjutantą. Buvo pa
kviesta policija, kuri budėjo 
k;eme. Dalyviai pasipuošė tau- 
tnėmis juostelėmis savo krūti
nėse, kad atskirtų nuo koncerto 
dalyvių. Vaikščiojo labai tvar
kingai. Kai kurie praeiviai pa
keiksnojo ant mūsų. Iš viso bu
vo per 100 demonstrantų su be
maž 50 plakatų, kuriuose gana 
prasmingi lozungai. Jokių nesu
sipratimų nebuvo, nebent praei
vių vienas kitas pašpilkavo. 
“Ėjau ir eisiu” ir kiti frontinin
kų pasekėjai nėrė, pro mūsų 
eiseną. Baigėsi labai, ramiau ne
susipratimų nebuvo.

Po 8. vai. visi patraukėme i

norėjo — nuėjo į barą. Berods, 
buvo per 100 asmenų.

12 vai. nakties skirstėmės, dė
kodami vadovybei ir šeiminin
kėms už tokį šaunų tradicinį 
Kūčių surengimą.

« 3K *.
Į pabaigą p-lė B. Kemežaitė 

nupasakojo savo odisėją Jėzui
tų namuose. Panoro matyti salę, 
dalyvius. Baras varė lauk, nors 
ji buvo tik koridoriuje. Iškvietė 
policininką, civiliniai apsiren
gusį. Ji nepakluso. Jis parodė 
žvaigždę. Ji jį taip įtikino, kad 
jis nuo jos pasitraukė. Kėlėm 
ovacijas "B. Kemežaitei už jos 
drąsą, sumanumą.

Salėje nebuvo nei vėliavos, 
nej vyities, nei prezidentų pa
veikslų. Kažkas baisaus vyksta 
Jėzuitų namuose! Dejom pini
gus, kūrėm jaunimui auklėti, - 
kultūrai puoselėti, o daba- tar
nauja komunistų p’opa "andai 
ir kelia nesanta’ką, erzelį tau
tiečių tarpe. Kodėl negalėjo kon
certą surengti mieste? Niekas 
ųieko būtų nesakęs. Tiesiog 
mūsų vieunoliai jau velnio ap
sėsti ir pasimetimas pasiekė 
aukščiausio laipsnio. Cento 
jiems negalima skirti!

Smulkesnis reportažas bus 
patiektas vėliau nuo spaudos 
stalo. K. Bauktts

KIŲ pabaltiečių Maskvoje pa
skelbtą reikalavimą panaikinti 
Molotovo.-Ribentropo pakto pa- 

, sėkmės Jungtinių Tautiį Orga
nizacijai spalio 16 d. įteikė Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos diplo- 

' matiniai atstovai Amerikoje: 
dr. Stasys Bačkis, dr. Anatols

sudėtos aukos nebus leidžiamos pasivažinėjimams, .tuš
čioms konferencijoms. Federavičiaus žodžiai buvo 
patys svarbiausieji visoje konferencijoje. Jie- parodė, 
kad taip lengvai lietuvių negalės suskaldyti. Visame 
seime neaiškumas paaiškėjo, nuotaika sustiprėjo ir - pa-! Ku’Oergs'generalinis

> I konsulas Ernst Jaakson. (E.)I konsulas Emst Jaakson.

Vyr. Itn......GUŽAS

Atsiminimai apie pirmąsias mūsų 
kariuomenės kūrimosi dienas

(Tęsinys)

Vėliau man paklausus ar jis negali 
ką nors padaryti, kad tie šautuvai pasiliktų 
mums, jis nieko neatsakė, bet matyti norėjo ka
žin ką pasakyti, tik susilaikė. Tada aš tiesiog pa
siūliau kelis šimtus markių, kad jis, kai ateis vo
kiečių leitenantas su kareiviais, pasakytų, kad 
jau viskas išgabenta. Mums bekalbant atėjo ir 
leitenantas su kareiviais, . bet kai paliktasis 
“Vervvaltungo” rūmuose kareivis pranešė jam, 
kad viskas jau išgabenta, tas apsigręžė ir karei
vių lydimas išėjo. Po to mudu nuėjom į kambarį 
apžiūrėti ir sužinoti skaičių, radom iš viso visai 
gerus 29 šautuvus ir kelis šimtus šovinių. Ten 
pat aš jam įteikiau pažadėtus pinigus ir jis išsi
dangino.

Kai, tą pačią dieną buvo^atsiųsta mano ži
nion 9—10 savanorių, kaip sargyba, rūmams 
apsaugoti aš galėjau visus juos apginkluoti. 
Sargybes viršininkui išdaviau devyriius šautu
vus, kuris gavęs juos, išdavė man tokį raš
čiuką:

danto Gužo devynius šautuvus Nf.Nr. 6972, ciją pavedė jai nuvykti pas L e. Tautos Tarybos 
5718, 2205, 5779, 2107, 6102, 9584, 6630 ir pirmininko pareigas p. Šilingą ir išdėstyti jam 
9572 sargybai rūmuose buv. “Militaer-Ver- bendrą padėtį ir gen. Kondratavičiaus sumanymą 
waltung” gavau. Pasirašė Vyresnysis Ko- pereklti Apsaugos Štabą į Gardiną, išaiškinti 
mandos piki, oficiero pareigas St. Čenkus.”
Vėliau tie visi šautuvai perėjo Vilniaus Ko

mendantūros žinion ir buvo įtraukti į ginklų 
sąrašą.

Maždaug laikotarpy gruodžio 15 — 20, vo
kiečiams pasitraukus iš rytų Lietuvos, rusų bol
ševikai su savo ginkluotomis gaujomis pradėjo 
skverbtis į Lietuvos teritoriją. Tucųlaiku Tautos

lietuvių karininkų nuomonę, kad toks neapgalvo
tas žingsnis gali labai pakenkti ginkluotos jėgos 
sudarymui ir Lietuvos Nepriklausomybės gyni
mui, o ypač užėmus bolševikams Vilnių ir Varėną, 
susisiekimas su Gardinu geležinkeliu būtų visai 
atkirstas. Be to, nusikėlus mūsų Apsaugos Štabui 
į Gardiną, kariuomenės organizavimo darbe nu? 
matoma buvo įvairių kliūčių ir komplikacijų, nes 
tuo pačiu metu Gardine lenkų generolas Ivaške- 

Tarybos pirmininkas p. Smetona ir Ministeris ,vičius kūrė “Litewsko-Bialoruska” diviziją, kuri 
pirmininkas ir Krašto Apsaugos Ministeris pro- į vėliau šiek tiek sustiprėjus, barbariškai z nugink- 
fesorius Voldemaras, kažin kokiais reikalais iš-j Javo gudų pulką, išgrobdama valdžios turtą ir pa
vyko užsienin. Krašto Apsaugos ministerija i ko leisdama karininkus ir kareivius pusnuogius vie- 
generolo Kondratavičiaus žinioje, kuris, kaip nais skalbiniais.
jau ansčiau minėjau, nedarė jokių žygių realei
jėgai organizuoti, atremti bolševikų gaujoms, pranešti p. šilingui: 1) kad Apsaugos Štabas be- 
besiskverbiančioms Lietuvos gilumon ir Vilniaus Į veik per 2 mėnesius nesugebėjo nieko nuveikti Į 
link, o tik rūpinosi išgauti vizų savo šeimai ir iš- .ir suorganizuoti nors mažiausią jėgą, kuria ga-’ 
siųsti ją į Paryžių. Be to, vaikštinėjo į Ministerių lėtų remtis mūsų Vyriausybė ir sulaikyti besi- 
kabinetą ir Tautos Tarybą įrodinėdamas reikalą artinančias prie Vilniaus kolševikų gaujas, ku- 
perkelti Apsaugos Štabą ! Gardiną, išaiškinti rios rimtos jėgos nesudaro, bet nesutikdamas jo- 
sti Apsaugos Štabui įsakymą keltis į Gardiną. To
kia nauja gen. Kondratavičiaus nesąmonė taip 
suerzino ir papiktino visus karininkus, kurie tuo-

Be to, karininkų delegacijai pavesta buvo

kio pasipriešinimo laisvai slenka Lietuvos gilų- 
mon; 2) kad visoki praeiviai rusų karininkai, ge- 
nerado Kondratavičiaus susiesti į Apsaugos Šta-

“1918 m. gruodžio 18 d. Iš rūmų k o men jau padarė bendrą susirinkimą ir išrinkę deiega- bą, dabar besiartinant bolševikams, pametę vis

ką baigia bėgti į užsienį ir pats gen. Kondratavi
čius susirūpinęs .kaip galima greičiau išsikraus
tyti iš Vilniaus, kad nepakliūtų į bolševikų ran
kas, dėl to Apsaugos štabe susidarė didžiausias 
chaosas ir nesuorganizavus jo iš pamatų jokio 
produktingumo kariuomenės kūrimo darbe ne
bus; 3) Kadangi visame krašte siaučia didžiau
sia netvarka, vietinių bolševikų ir lenkų agitaci- - 
jos, įvairūs demoralizuotų vokiečių kareivių plė
šikavimai ir sauvališkas elgimasis ir t. t,; 4) pa
sišalinus iš Vilniaus ir išvykus į užsienį kai ku
riems Tautos Tarybos nariams ir ministeriams 
pačiu kritiškiausiu momentu, kai jie daugiausia 
reikalingi vietoje, kilo nerimasčio karininkų tar
pe ir atsirado įvairių gandų.

Todėl daugumas karininkų išreiškė šį pagei
davimą: pagreitinti kariuomenės organizavimo 
darbui, greičiau apvalyti Lietuvą nuo įvairių bol
ševikų, lenkų ir vokiečių gaujų ir įvesti pilnai 
tvarką visame krašte, — sudaryti iš 3 gerai žino
mų visuomenininkų tikrų lietuvių ir gerų patrijo- 
tų Direktoriją ir paskirti vyr. kariuomenės vadą. 
Pareikštą karininkų pageidavimą sudaryti 3 aš- 
emnų Direktoriją, — p. šilingas atmetė, o reika
lą paskirti Vyriausią kariuomenės vadą, įsidė
jo galvon.

(Bus daugiau)
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Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Geroji Naujiena arba Linksmoji Žinia yra Dangaus Kara 
lystė, kurią skelbė Viešpats Jėzus ir jų apaštalai. Krikščionys 
maldoje prašo šitos Karalystės įkūrimo, sakydami: “Teateinie ta
vo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje”. Tos 
karalystės įsteigimas reiškia tūkstantmetinį Kristaus karaliavimą, 
visų dalykų atnaujinimą, suteikimą visai žmonijai tikrą ir pilną 
Dievo ir jo valios pažinimą, visų piktadarių pašalinimu ir visų 
Dievo ir teisybės mylėtojų palaiminimą. Apie tą žadėtąjį Kris
taus karaliavimą yra parašyta pranašystėse: “Jis pasigailės men
kojo ir beturčio ir neturtėlių gyvybes išgelbės. Tebūnie garbina
mas jo garbingasis vardas per amžius” (Psal. 72:12, 13, 18). “Pik
tadariai (kurie nenorės pasitaisyti) bus sunaikinti (ne amžinai 
kankinami), bet tie, kurie laukia Viešpaties, valdys žemę” (Psal. 
37.9). Laimingi, kuriems bus leista gyventi palaimintoje tūks
tantmetinėje Kristaus Karalystėje ant šitos mūsų žemės.

«V. RASTO 1 YRINETOJAI
J. Muxikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

UK, k. G. BAGUKAS 
a*U6ERMA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

4449 Sa. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tai. LU 5-6444 
Priima ligonius pagal an ai tarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-6004

DE. PAUL V. DAKGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community klinikos 
. < Medicinos direktorius

1938 S. Msnhoun Rd., Westchester, IL
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

Stepono Kairio atsiminimai

ŠIAULIUOSE
Vidurvasaryje pasiunčiau iš 

namų Liepojos gimnazijos di
rektoriui prašymą su dokumen
tais ir laukiau. Nesulaukdamas 
atsakymo ir vasarai besibai
giant, išvažiavau Liepojon pasi- 
tikrinti. Pasijutau, kaip buože mo kieme pirklys Movšanovičius

/•L: 562-2727 arba 562-2728

TEL. — BE 3-5893

DR. A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

■ ' SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
39QT WMt 103rd Struut 

Valandos pasai susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71 St. Tai. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”1

VaL ttai susitarimą. Uždaryta treč.

DR.LEONAS SEIBUTIS 
y- INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 83rd STREET

Ofiao twtaf.: 776 AM0 
RaiidencUas Talafu MS-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, tpuc. MOTERŲ Hpcc. 
. OOm* 3452 WEST 5n» STROIT 

Tat PR 1-1223
OFISO VAI*; pirm- antrmk. tračiai

galvon duotas — buvau nepri
imtas, nes penktojoje klasėje 
nebuvo laisvų vietų. Nieko ne
beliko, kaip tik pasiimti doku
mentus ir bandyti kitur. Bet iki 
mokslo pradžios beliko vo’s ke
lios dienos. Mistaujoje taip pat 
maža vilties . . .

: įsirengė linų sandėlius; pats kie
mas prekymečio dienotais nus
tatomas ūkininkų vežimų. Nie
kas ir čia neimponavo — labai 
prozaiška. Apsigyvenau viena
me kambarėlyje su trečiosios 
klasės mokiniu Adolfu Chada- 
kauskiu. Sugyvenamas berniu
kas: jis nebuvo iš tų Chadakaus- 
kių, kurių šeima vėlesniais lai
kais suvaidino Lietuvos gyveni
me tiek žymią rolę. Be jo, mano 
vyresniuoju bendrabuty buvo 
septintosios klasės mokinys An
tanas Jankauskas, jaunikaitis 
su ūsais, kurio vėliau, nebeteko 
gyvenime sutikti; buvo šeštosios 
klasės mokinys Petras Liseckis, 
smuikininkas, ‘vyresniojo’ au
toriteto nepripažįstąs ir gelian
čio liežuvėlio jaunikaitis, vėliau 
baigęs teisių mokslą ir advoka
tavęs jau nepriklausomojoje 
Lietuvoje, — visi man labai 
draugiški.

‘Įsipilietinu’ klasėje

Prasidėjo gimnazijoje moks- 
los ir jau žymiai kitokiose, kaip 
Palangoje, sąlygose, 
vau įsitikinti, kad ir 
galima gyventi. Bet 
beveik viskas buvo 
nauja. Nauji mokslo 
nauji su jais santykiai; nauja 
mokyklos tvarka ir nauji pa
tys mokytojai. Prisidėjo naujų 
mokslo dalykų. Su mokslu, at
rodė, didelių sunkumu neturė—

niaii 2-4 vai. popiet ir kitu laiku laikiau

Grįždamas geležinkeliu, sus
tojau Šiauliuose, Niekas čia ma
no dūšios neviliojo. Apie Šiaulių 
gimnaziją buvo kalbama, kad 
esanti itin rusiška ir sunki mo
kytis. Pažįstamo nė vieno. Pats 
miestas padarė man beviltiško 
įspūdėjo savo išvaizdos ‘papras
tumu’, — ta pati kiek padidinta 
Ukmergė. Bet rinktis nebuvo 
iš ko ir kada. Nuėjau pas gim
nazijos inspektorių su prašymu. 
Milžinas Frankenas su. panieka 
ir žvairomis į mane dilbtelėjo.

— Dokumentai [
Padaviau dokumentus.
— Pfi! Polangen!
Tas ‘pfi’, atrodė, nieko gero 

man nelėmė! Bet Frankenas, ir 
vėl su tokia pat ponieka žvilgte
rėjęs, tik paklausė:

— Pinigų už mokslą užsimo
kėti turėsi?

Dėl viso' ko buvau iš anksto 
atskaitęs ir skyrium kišenėje 
_____ i keturiasdešimt rublių 
ir čia pat juos be žodžių paklo
jau. Frankenas taip pat be žo
džio išrašė man kvitą, ir 'priė
mimo formalumai buvo baigti.ORTHOPED A3-PR0TEZISTAS 

Aparatai-Protezai. Mėd. oan- 
dažaL Speciali papaiba 
< Areb Suduotu) ir t t.

2to6 Wart 43rd tr, CNaapn. 8L 68429 
Trtaf.: PRaspact 6-5884

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos,-inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

Tek (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

MOVING

Computers Dressed In Khaki
kinds of front-line computing 
chores, such as directing air
craft strikes against enemy 
armor, or' determining the 
trajectories of artillery fire.

Norden Systems, a subsi 
diary of United Technologies 
Corporation, developed th< 
mobile system, which is bufll 
around the company’s “mill 
tarized” digital computer* 
Their circuitry is derived from 
commercial computers manu
factured by Digital Equipment 
Corporation. Special compo
nents and packaging makf 
them suitable for military us* 
on land, at sea, and in the air

. Now there are computers 
jough enough to survive the 
rigors of battlefield condi
tions. The Mobile Military 
Data Processing System 
ribown in the photo is housed 
In a portable shelter about 
the size of a travel trailer. It 
has the computing power of a 
complete commercial data 
Erocessing center.

But, unlike its civilian cous- 
is, this system can operate in 

the severest of environments 
* . . including desert heat, Arc
tic cold, and salt-laden tropic 
humidity. Consequently, the 
>ysteni <žin handle manyLeidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA

s

f -r NAUJUMO*, CHICAGO 4, ILL.

RADIJO iEIMOS VALANDOJ
Vh* »r«uram»* 11 WOPA

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
’••L ryto.

Vedėja Aldona Daukus
Telafu Hlmlack 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

U (vairiu rtitumv.
ANTANAS VILIMAS

TM. 174-IBM V4-5994

l

S

EUDEIKIS

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

siu. Bet reikėjo įsijungti į kla
sės gyvenimą, jame užimti savo 
pajėgumu tinkamą vietą ir joje 
‘įsipilietinti’. Kaip ir kiekvieno
je vyriškųjų individų bendruo
menėje, geri raumenys ir čia 

sas gimnazijos ‘oras’. Klasės bu
vo labiau viena nuo kitos izo
liuotos. Vyresniųjų klasių auto
ritetas žemesnėms klasėms jau
čiamai ėjo- per visą gimnaziją. 
Tas vyresniųjų autoritetas rė
mėsi ne tiek fizinės jėgos prana
šumu, kiek intelektualine jau
nesniesiems įtaka. Kažkaip bu
vo jaučiama, kad intelektas čia 
iš viso daugiau visur kur sveria. 
Man įaugti Į naujos gimnazijos 
gyvenimą padėjo ir tai, kad kla
sėje buvau ne vienas palangiš- « 
kis: kartu su manim į Šiaulius . 
atsikėlė Stasys Derbutas, ketvir
tojoje klasėje buvo Brunonas 
Zelionka, Zigmas Mockus ir Sta- • l 
sys Vaiciekauskas. Pačioje kla-Ji 
sėje viename suole susėdau su ■ 
Benediktu Tomaševičiūm, labai j 
ramiu ir dažnai manos globos | 
reikalingu draugu. Kitoks buvo J 
čia ir pačios mokyklos mastas,' j 
— visos astuonios klabės.de- i 
vintąją paruošiamąja; direkto- į 
rius, inspektorius ir visa naujų, 
amžiaus pagarlįintų pedagogų; 
galerija; gimnazijos rūmai erd-į

(Tęsinys)

Kaip likimas lengvai žaidžia
žmogumi 1

Nebeatsimenu, kuriuo būdu buvo nemenkai vertinami. Ma- 
susiradau vietą p. Nagurskienės ne iš pirmųjų dienų dvikovon 
bendrabutyje, Tilžės gatvėje.
Neištaigingo medinio namo fa
sadas buvo prie pat plento; na-

• išprovokavo klasės čempionas 
! mokinys Lebedevas, įsivaizda
vęs nebūtų apie save dalykų. 
Petraukos tarp dviejų pamokų 
metu visos klasės akvaizdo'je ir 
žvalgams saugant, kad neuž
kluptų inspektorius Frankenas, 
susikibome. Visu nuoširdumu 
suspaudžiau varžovą ir taip jį 
drėmtelėiau. kad iš karto sulin- 
ko kaip žalioji nendrė. Palanga 
ir mamos bylnai- man patikrino 
neabejojamą pirmenybę ir tin
kamą pagarbą save klasėje.

Pleikėje apsiprasti su naują
ja aplinka, — iš karto kad ir pa
čioje gimnazijoje. Nors ir ne
įsisąmoninau, bet aiškiai jutau, 
kad ji čia yra kitokia kaip Pa
langoje. Nebuvo sunku pastebė-Į 
ti, kad klasės draugai čia neto-' 
kie ‘homeriškai’ primityvus, to- viame, kaštanais apsodintame į 
kie paprasti, kaip mes palangiš
kiai.

Tai reikšdavosi labiau santū
riais tarpusavio santykiais, kal
bos stilium ir kalbų temomis. 
Ryškesnis mokinių grupinis su
siskirstymas. Kitoks buvo ir vi-

kieme, — visa tai nebuvo pana-! 
šu į (Falangos paprastutę progi-; 
mnaziją. Tik ilgau Šiauliuose- 
pagyvenęs, galėjau sau aiškintis, - 
iš kur tas visas su Palanga skir
tumas.

(Bus daugiau)

SUSIRINKIMŲ

—Azerbajano provincijos mu
la K. šariat Madari nenori vykti 
i Kom d vara .susitikti su Cho- 
meini, nes bijo, kad nebūtų ši- 
jitų nužudytas.

— Irano kareiviai užėmė Tab
riz© radijo stotį, neužmušdami 
nė vieno maištininko.

Greit ga- 
Šiauliuose 
viskas, ar 
man čia 

draugai ir

QN
— NAŠLIU. Našlfukių ir pavieniu 

asmenų draugiškas klubas^ gruodžio 
14-tą dieną, 7 vai. vak. šaukia na
rius i metinį susirinkimą, kuris 
Įvyks Vyčių salėje, 2455 W. 47 St.f 
Bus renkama nauja valdyba, apta
riami svarbūs einamieji reikalai, 
banketo komisijos pranešimas. Po 
susu' nkimo vaišės. Visi nariai kvie
čiami gausiai dalyvau-i.

V. Cinką, sekr.

PAULINE SHLAUSTAS 
Jasiūnaitė

Gyv. Brighton Parko apyZinkėje
Mirė 1979 m. gruodžio 10 d., sulaukusi 77 metų amžiaus. Gimusi 

I Rygoje Latvijoje.
Amerikoje išgyveno 57 metus.

| Paliko nuliūdę: au sūnūs - Raymond, marti Junia ir Richard? 
[marti Zita, dvi anūkes - Tammara ir Cynthia bei kiti giminės, drau-l 
gai ir pažystami. Velionė buvo žmona a. a. Kazimiero. !

Priklausė Brighton Parko Moterų klubui, Dariaus - Girėno Pagelbi- 
niam Moterų vienetui. Joniškiečių klubui ir Našlių - Našliukių klu
bui. I

Kūnas pašarvotas Eudeikio - Gaidos - Daimido koplyčioje, 4330 
So. Caluo n.a Avė. |

Trečiadienį, giuodžio 12 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš kop
lyčios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
matėm bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse. I

V si a. a. Pauline ShlausTas giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kvieč’ami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę l’cka:
Sūnūs, marčios, anūkai.

I^idcluviy Direktoriai Dovydas Gaidas ir 
Geraldas Dairu id.

Tel. LA 3-0140.

Laidotuvių Direktoriai

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS m SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

« i įf

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO- 
DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių 
Asociacijos

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: iArd. 7-3401

BUTKUS - VASAUIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL TeL: OLympic 2-100J

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

GEORGE F. RUDiMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel-: YArds 7-1138 - 113S

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, HL 974-4416

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

g| “Lietuvos Aidai’
—KAZt BRAZDDONYTt

Proprim*. T»d«|a

Kasdien nuo pirmadienio lt 
penktadienio 9 vaL rak.

Visos laidos « W0PA ftotiea 
banga 1490 AM.

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

2646 W. 71at Street
Chicago, Illinois 60621

Telef. 778-5374
— ■■ r II ______——------- —♦

Tuesday. December 11. 1973 * i — -



Lietuvos prekyb.'nio laivyno- 
jūrų kpt. Bronius Krikštopaitis, 
parašė ir išleido 240 pusi, knygai 
"Jūrų keliais”. Knyga gausai! 
iliustruota nuotraukomis ir į
Montrealyje gyvenančio klaipė
diečio Anso Lymanto piešiniais. | 
Ka'p pats autorius teigia, Ly-_ 
mantas yra šios knygos archi
tektas. nes be jo raginimo iš viso 

nebūt ų buvusi pa-1

Ją su Kuršių mariomis. Ne- 
ir dar apie 70 klm. Balti-

Nors jau 1921 m. buvo įsteig
ta L et u vos Jūrininkų S-ga. bet

ši knyga 
rašyta.

domėjosi

' . i
>r. Krikštopaitis labai 
jūra. Baigęs aukšt.

Technikos mokyklos jūrininkys-į rmko 
tės skyrių, 3 metus plaukiojo! n"i • 
suomių mokomuoju burlaiviu; 
“Archibald Rūssl”, paskui baigė! 
ABO Navigacijos institutą Šuo- i 
mijoje ir gavo tolimojo plaukio-- 
jimo jūrų kapintono laipsnį. 
Vadovavo VMaistas”, “Marijam
polė” ir “Kaunas” Lietuvos pre
kiniams laivams. Paskutinis bu
vo vokiečių povandeninio laivo 
paskandintas.

Senovės Lietuvos valdovai, 
nors buvo išplėtę Lietuvos teri
toriją iki Maskvos ir Juodosios 
jūros, bet į savą Baltijos pajūri 
mažai kreipė dėmesio ir leido 
jame šeimininkauti svetimie
siems.

Atgavę nepriklausomybę, mes 
buvome palikti be priėjimo prie 
Baltijos jūros. Tik svetimie
siems tarpininkaujant, buvo/ 
pravestas plebiscitas ir 1921 m. I 
kovo 31 d. įžengėme į Palangą * 
ir gavome apie 20 klm. Baltijos! 
pajūrio, o pačioje 1923 m. pra-Į 
džioje ginklu atsiėmėme Klai-

vp’dar.tie’i L’etuvą buvo užimti 
kitokiais svarbiais reikalais ir 
i jū-a mažai tekreipė dėmesio.

1923 m. buvo įsteigta Lietu
vos Mr/eru S ra Tautiniam Lai
vynui Remti, šiai s-gai daugiau- 
s n oriklausė Lietuvos karinin
ku žmonos, jos rengė karių ra
movėje balius ir kitais būdais 

lėšas “Tautiniam Laivy- 
i sąjunga 1926 m. nunir

us jūrų skautams lai-Vs f •

r—*

iW fv:

S

centus). Gaunama pas autorių,

o
fi

1

plyčioje gledci kaKjines gies
mes ir himnus Marquette uni
versiteto choras gruodžio 21 d. 
11:15 vai. rivlo. Medicinos dar-1 1 
buotojų kalėdinė puota-kūčios j 
bus gruodžio 23 d. Lexington
House, restorane. Dr. Peter Bra- 
z’s yra ruošos komiteto pirmi-, 
ninkas. i Namai, Žema — Pardavimui 

REAL ESTATE FOR SALS
Namai, 2am6 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

— Lietuviu Prekybas Rūmy ---- 1------—■—-----------—------ --------------------------------
susirinkimas įvyks trečiadieni,! PASKOLAS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
groudžio’ 12 <!. 7:30 vai. vak. Da- ! ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.
riaus-Girėno saljje. Bus kalėdi-i OĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:
nė programa, kurioje kalyvausj 
Stasės Bacevičienės vadovauja- < 
mas Marquette Paiko lituanis
tinės mokyklos mokinių ansam- 

ius vaišins lietuviškais 
LPR vicepirni. Jonas

G. Evans ir jo brolis Stasys P. 
Evans.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

valgiais

1925 m. į Suomiją buvo pa 
siusti cirrrueji Lietuvos jūrų 
kadetai. tarp jų ir šios knygos 
autorius Br. Krikštopaitis. Po 
trejų metų jie grižo į Lietuvą,; 
kad ir ne visi, diplomuotais jū
rininkais, tačiau iki 1936 metų 
mes neturėjome savo laivu.

B r. Krikštopaitis tarp kitko 
aprašo mūsų pirmo laivo — jū- { 
rų skautų “Budžio” sudužimą, f 
plaukiojimą svetimųjų ir savais 
laivais, Klaipėdos netekimą, 
jauno jūrininko Vytauto Bag
donavičiaus žuvimą (komunis
tai ji nukankino Leningrado ka
lėjime) ir visą eilę kitų, tikrai j 
vertingų aprašymų. j

Aplamai,.knyga labai lengvai*
skaitoma ir pradėjus nebesinori] 3639 West 55th Place, Chicago, 
padėti iki paskutinis puslapis IL. 60629. 
dar neskaitytas.

Kaina kietais viršeliais 10 do], 
(persiuntimui paštu pridėti 85

Stepas Paulauskas

nn!»»Hnii»H!niii!inniiniininin!iiiinniiiiiiiniiiiii»iiiiniiinn!iiniiininiiimii>

Iki Kalėdų atdara ir sekmadieniais nuo 12 iki 4 vai. popiet. 
Gausiuose Kalėdoms dovaninių prekių rinkiniuose žymią 
vietą užima dail. A. Petrikonio paveikslai ir puikios medžio 

inkrustacijos, išpuoštos Įvairiais tautiniais motyvais.

i

— Vladas Mikutis iš Bridge- 
portef apylinkės, lietuviškos 
spaudos dosnus rėmėjas ir ilga
metis mūsų dienraščio skaity- 

{tojas, lankėsi Naujienose. Dė
kui už vizitą, naudingus pokal- 

ibius, šventinius sveikinimus ir 
• gerus linkėjimus, taip pat už 
$30 auką.

—Marija Leppa iš Gage Par
ko, sveikindama spaudos dar
buotojus ih bendradarbius artė
jančių švenčių proga įteikė auką 
Naujienoms. Dėkui. Taip pat dė-

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas kui tos apylinkės tautiečiui, už- 
savo asmeniška dėmesį gerai su jomis susina- sisakiusiam Naujienas viene-

3235-37 W. 63 St., Chicago, III. 60629 
Tel. (312) 434-4660
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PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ

1

žinti ir jas užsisakyti. ’ i-
.. ^ay.1įenis skaitytojams, užsisakantiems Nau- * 
Hienas,iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida.! > 
Kviečiame pasinaudoti proga. h

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

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i 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 raginimų pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas__ ____________ ____ __********* »•»»*•••• *•*«***•• ***** * • »********.****

Adresas _______________ _____________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo ... 
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------------------------------------------------------------
Adre?as ..■■■■■■ ■... ■ .„.

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

LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 

namu ir visais moderniais įrengi
mais Marnuette Parko centre. Leng
vos pirkimo sąlygos, labai geras biz
nis, reta proga.

riems metams ir atsiuntusiam ! 
$2 už kalendorių, bet pavardės 
prašiusiam neskelbti.

— William Yuodelis iš Toron
to savo prenumeratą atlydėjo’ su 
šventiškais sveikinimais ir $7 
auka. Dėkui.

— Jadvyga ir Simas Kvečas, 
Santa Monica, Cal., pratęsdami 
■prenumeratą,*' parėmė Naujienų 
leidimą $10 auka. Los Angeles 
tautietis užsisakė Naujienas 4 
mėn., bet pavardės prašė ne
skelbti. Dėkui už auką ir už dė
mėsi.

— Antanas Pesys, Fairfield, 
Conn., sveikinamas su artėjan
čiomis Kalėdomis, parėmė Nau
jienų leidimą $10 auka. Dėkui.

— Dainavos ansamblis ir Lie
tuvių Opera rengia Naujųjų Me
tų sutikimą gruodžio 31 d. Jau
nimo’ centre.

I — Vienybė 20 nr. išspausdino 
tokią žinutę: “Robertas Verba, 
Lietuvos Kino Studijos doku- 
mentintinių filmų meistras, šiuo 
metu viešintis New Yorke, lap
kričio 11 d. brolių Mekų studi
joje susirinkusiems newyorkie- 
čiams parodė keletą savyj filmų. į 
Neseniai tuos filmus jis rodė. 
Kultūros židinio' apatinėje salė
je. Renginį suruošė Jaunimo 
S-ga. Renginiui vadovavo p-lė 

'O. Matulaitytė. Seniau tokie ren- 
' giniai būdavo “V i 1 n i e s’’ ar 
“Laisvės” patalpose, o dabar ra
do prieglaudą vienuolynuose. Į 

• Kas sakė, kad Sonnenfeldo dok- j 
; trina nėra veiksminga? j

— Joana ir Jonas K. Karys, i
Bridgeport, Co'nn., sveikina Žie-I Gera proga lietuviams — porai^ar 
mos Švenčių proga savo bičiu
lius ir visus pažįstamus bei lie
tuvius, širdingai linkėdami jiems 
nuotaikingų Kalėdų ir sėkmin
gų bei laimingų ateinančiųjų 
metų. Užuot siuntinėję korte
les ,jiedu paaukojo lietuviška
jai spaudai 100 dolerių, paskirs
tė šiemet po 25 ddl. DIRVAI, 
DRAUGUI, NAUJIENOMS IR 
PASAULIO LIETUVIUI.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
•fei- 927-3559 y *

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878,

839-1784 arba 839-5568.

S.
Gausus namu pastriūkima* 

pietvakariuose

Įvairi apdraudė —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0090.

DĖMESIO!

viengungiui. Derinčiam apleisti ChĮ- 
cagą. Savininkas parduoda gražią 

: rezidenciją: 4 kamb. namas, porčius 
l ir vienos mašinos garažas. Gražus 
namo rūsys su įrengtu baru, 2bl. nuo 
miesto centro. Teirautis: 34 So. Ber
rien St.. New Buffalo, Mich. Tel.
(616) 369-3673.

JĖZUS YRA DIEVAS

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

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

A. LAURA I T I S 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<5th Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

*
M. ŠIMKUS

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

šymai ir kitoki blankai.“Jėzus tarė jai: Aš esu prisi
kėlimas ir gyvybė. Kas tiki ma
ne, nors ir numiršta, bus gyvas 
ir kiekvienas, kuris yra gyvas ir 
tiki mane, nemirs per amžius! 
Ar tai tiki?” (Jono 11:25, 26)

Šiandien 9:15 vai. vak. radijo 
banga 1490 AM per “Lietuvos 
Aidus” išgirsite p. E. Skistimo 
asmenišką paliudijimą.

Parašykite pare ikalaudami 
knygelės “Pragaro koridoriais”. 
Prisiusime dovanai.

Lithuanian Ministries
P.O. Box 321
Oak Lawn, IL 60454

— Artėjant Kalėdoms ir Nau
diems Metams Naujienos priima 

— Pranas Mozuraitis iš Mar- |kalėdonius sveikinimus bei skel- 
quette Parko be raginimo pTa-Į^įmug privačių asmenų, orga- 
tęsė prenumeratą, o savo svei-jnizacijų Įr biznio institucijii. 
kinimus ir gerus linkėjimus at-1 Sveikinimai vietoje kortelių bus 

spausdinami tuojau šiame sky
riuje už atsiųstų auką. Bus iš
leistas specialus kalėdinis nume
ris.

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

lydėjo $17 auka. Dėkui.
— šv. Kryžiaus ligoninės ko-

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENSMII

2608 West 69th St., Chicago, El. 60629 © TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

/ MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69fh St, Chicago, EL 60629. — TeL WA 6-2737

e

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent f 
3208>/2 W. 95th St ' 
Everg. Park, UI. 
60642, - 424-8654 VJ—

mn mm

Statė Jarro .fore and Castrąlty Company

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

Kalbame lietuviškai
Tet 476-5635

. 782-3777 cr 
925-8392. Professional Member

ŽEMAIČIAI

Wonder.
PilIforConštipatidn

l

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus; gelbsti ir kitiems, kurie tuof 
darbus diroa.

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILUONUS doleriu 
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 S10,000.

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

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 kuopų veikėjus, jie Jums R
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti. P

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA į

N«w York, N. Y. 10001 ft
307 W. 30th SI. ft

Tol. (212) 543-2216 ft

Žemaičių Kultūros klubas tv 
rėjo savo narių priešmetinį si • 
sirinkimą lapkričio 15 d. p. Ane 
tės atsistojimu ir susikaupime 
Avenue.

Susirinko didokas būrelis na 
rių, kurie susirinkimą pradėk

I turimus dienotvarkė 
punktus.

Susirinkimą atidarė ilgameti • 
pirm. J. Skeivys lygiai 1 valas - 
dą popiet. Pirma vienos minu 
tės atsistojimo or susikaupime 
pagerbtas miręs- klubo nary:- 
Julius Klimas ir pareikšta nuo
širdi Žemaičių užuojauta gimi 
nėms ir artimiesiems; po to ap 
tarti bėgamieji klubo reikalai i 
finansinis klubo stovis. Sek? 
valdybos narių pareiškimai i 
metinės klubo veiklos. Po t/ 
buvo valdybos rinkimai sekar. 
čiai kadencijai. Visa valdyb- 
perrinkta vienbalsiai: pirm. «. 
Skeivys, vicepirm. F. Padžiuka: 
kasin. L. Giniotis, protok. seki 
p. R. Didžgalvis, fin. sekr. A 
Kizlaitis.

Reviz. kom. Antanas Broke 
vičius, Elizabeth Petkūnas i 
Della Ketvirtis.

Revizijos komisija nutai• 
knygų patikrinimą turėti sausio 
mėn. 10 d. 12 vai. p. R. Didž-

Never too sudden, never too slow 
— this remarkable little pill stimu
lates your system’s own natural 
rhythm. Gently, comfortably, over
night. In the morning, you’re right 
back on schedule. Smoothly, com
fortably,- every time. That’s why 
they call Ex-Lax pills the overnight 
wonder. That's right. Ex-Lax-pills! 
For occasional use.
Take as directed.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

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

Chicago, EI. 60629

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

Žl PaSal
galvis bute. Sekantis (metinis) 
Žemaičių susirinkimas bus sau
sio 16 d., trečiadienį, 1 vai. po
piet, p. Anelės svetainėje, 4500 
So. Talman Avė.

Besibaigiant susirinkimui, nu
tarta švenčių proga, kaip padė
ka už daromas pastangas klubo 
reikaluose, paskirti piniginę au
ką spaudai ir radijo vedėjams.!

Po susirinkimo, kaip įprasta, I 
turėta gausios vaišės, prie kurių 
jau antrą kartą prisidėjo ir na
rė ponia Juraška. Jai didelis 
ačiū.

Vaišes paruošė klubo “darbš
čioji bitelė” p. R- Didžgalvis. 
Vaišių metu buvo nuoširdūs že
maitiški pasiginčijimai ir įspū
džių pasidalinimai, nes žemai
čiai yra draugiškai nuoširdūs ir 
vieningi ir jų obalsis yra: Te
gyvuoja žemaičiai, tegyvuoja 
aukštaičiai ir tegyvuoja visa 
Lietuva!

, PROFESSIONAL
SECRETARIAL SKILLS

Enrollment Applications Are Being 
Accepted. Our Class Size is Limited 
to Only 10 People, You Will There
for Acquire Personal and Profes
sional Training For Today’s Job 
Market

220 So. State St 
786-1466

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Brighton Parke išnuomoja
mas 5 kambarių butas suaugu
siems. Uždari porčiai.

TEL. 376-5999.

Juozas Skeivys, 
klubo korespondentas

Švedai kelia Pabaltės 
laisvės klausimą

STOCKHOLMAS. — švedų 
laikraštis “Goeteborgs Posten” 
š.m. spalio 27 d. labai vykusiai 
ir drąsiai kelia Pabaltės kraštų 
laisvės reikalą. Visi tuo reikalu 
argumentai nukreipiami Švedi
jos užsienio reikalų ministeriui 
O. Ullsten. .z.
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