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. GAUSUS IR GYVAS SUSIRINKIMAS
Buvo svarstomi patys gyviausieji lietuvių 

reikalai, išrinkta nauja vadovybė
Praeitą sekmadienį, sausio 16, pačią šalčiausią šių metų 

dieną, Marquette Parko parapijos salėje įvyko metinis Registruo
tos Lieturių Bendruomenės Marquette Pąrko apylinkė? metinis 
susirinkimas. Diena pasitaikė labai šalta, bet susirinko apie 
pusantro šimto narių. Susirinkimas prasidėjo tuojau po dvyliktos, 
o baigėsi antrą valandą. Susirinkime buvo visi veiklesnieji Bend
ruomenės nariai ir pora mašinų svečių iš Cicero.

Susirinkimą pradėjo pirmi
ninkas J. Bagdžius. Jis pačioje 
pradžioje paprašė visus atsisto
ti ir pagerbti praeitais metais, 
mirusius ir kritusius kovoj už tė
vynės laisvę. Tylos ir susikau-. 
pimo minutę pagerbus iškelia
vusius, pirmininkas paprašė Ig
ną Petrauską papirmininkauti 
susirinkimui, o J. Panką papra
šė visą susirinkimo eigą užra
šyti ir paruošti protokolą.

Pirmininkui paėmus plaktuką, 
tuojau buvo pradėti svarstyti 
dienotvarkės punktai. Išsamų, 
tikslų, ir naudingą pranešimą pa
darė pirmininkas--Juozas Bag- 
džiuą.....Susirinkusiejipamatė,, 
kiek daug teko atlikti ir kiek jau 

‘padaryta. Toliau platų ir išsamų 
pranešimą patarė iždininkas Eu
genijus Smilgys. Kontrolės ko
misijos pranešimą padarė Kazi
mieras Povilaitis. Pasirodo, kad 
iždas vedamas ■ tvarkingai, viską 
užrašinėjama .į knygas, o išlai
doms turimi pateisinami doku
mentai. . T , ’ ;

Išrinkta ateinančių metų val
dyba. Be to, valdybai palikta 
teisė kooptuoti gabesnius ir dirb
ti norinčius Bendruomenės na
rius. ’ ’ .J/ _ _

Į susirinkimą atvyko Dr. Vy
tautas P. Dargis, Reg. Bendruo
menės centro valdybos pirminin
kas, Teodoras Blinstrubas, Al
to vicepirmininkas, iš atostogų 
grįžęs kan. Vaclovas Zakaraus
kas ir daugelis kitų visuomenės 

' veikėjų. Bendruomenėms pirmi
ninkas Dargis pasakė turiningą, 
vilties ir veiklos pilną kalbą.

. ... Susirinkimas baigtas lietuvių 
.Tautos himnu. Visi giedojo.

Visą susirinkimo eigą rekor- 
davo A. Pleškys.

Susirinkimui pasibaigus, K. 
Runimas parodė skaidres, vaiz
duojančias pasikalbėjimą su 
kun. Keziu “prie altoriaus” ir jo 
prispyrimą “prie sienos”. Pada
rytos nuotraukos rodo vienoje 
stalo pusėje stovinčią delegaciją 
ir pirmininką Bagdžių, nusiėmu
sį kepurę, ir kalbančiu su tėvu 
Keziu. Nesimatę kumščių ir laz
dų. Delegacija prašė tėvą Kezį, 
kad neleistų Maskvos agentams 
jėzuitų centre rodyti Rusijoje 
suktų filmų.

L Dubauskienė atsinešė josios 
neštą plakatą ir maklerių iš
kraipytą parašą propagandinėje 
fotografijoje, kurią skelbė ben
dradarbiauto  j ai. K. Paulius

Matysime TV ekrane
TEKSAS. —: Nuteistojo mir

timi J. L. Jureko ekzekucija ęlek- 
; tros kėdėj e gal būt bus rodoma 
TV transliacijose. Jis 1973 m. 
nužudė 10-ties metų šerifo Wen
dy Adomso dukterį.Z šis įvykis 
ir pakeitė vyriausio Amerikos 
teismo nuomonę, jog buvo atnau
jinta- mirties bausmė Teksase.

- Teisę filmuoti Jureko ekze
kucija- elektros kėdėje pripažino 
US apylinkės teisėjas W. Taylor, 
nuspręsdamas, • kad valstija ne
turį juridinės teisės TV stotims 
nęleikti lfilmboti ’įvykį..; -Apylin-

keisti tik vyr. Amerikos teismas.

■ Ekzekucija bus vykdoma sau
sio 18 d. naktį, pasodinus nu
teistąjį į elektros kėdę jr įj un- 
guš 1?8(X)“ voltų ' stiprumo, . elek
tros srovę? -?U

TOKIJO. -—į Kinijos užsienio 
ministerijos pareigūnas pareiš
kė sausio 16, kad iš pareigu, iš
mestas vicepremjeras' Teng Hsi- 
ao-ping galės grįžti į .vyriausy
bę, jei jis ištaisys savo klaidas. 
Tokią žinią paskelbė. Japonijos 
laikraštis Asahi.

Tengas buvo išstumtas iš Ki
nijos komunistų partijos gene
ralinio sekretoriaus pareigų 
1967 m., bet 1973 m.’ premjeras 
Chou Ėn-lai jį paskyrė viceprem
jeru. Chou En-lajui mirus, Teng 
Hsiao-ping buvo vėl radikalų iš
stumtas iš vyriausybė.

An-šaltas, snigs
Saulė teka 7:35, leidžiasi 4:47

Georgia valctijoc demokrato 
draw Young bu* paikirta* JAV 
batedoriau* pareigoms prie Jungti
niu Tauty. Manoma, kad kongresą* II 
patvirtins Hom* pareigom*.

Libano sostinėje ėjo smarkios kovos targ--k rikšsioniy ir musulmonu karo jėgy, o civiliniai 
žmonės buvo varomi j laikinai padarytas stovyk las ir laikomi iki karo pabaigos. 1 sostinę įžygia
vusi Sirijos kariuomenė radoAšią civiliniu stovyklą, kurioj buvo 750 šeimų. Vyrai kovojo, o mote
rys su vaikais buvo už spygliuotu tvory. Z"?

Buvo įsakyta sustabdyti sušaudymą, bet 
prokuroras laimėjo aukštesniame teisme

DRAP/ER, UTAH. — Jau antro metai Ūtos teismai spren
džia žmogžudžio Gary Mark Gilmore bylą. Pradžioje jis pats gy^ 
nėši, bet jis pradėjo prašyti vietos teisėjų kad nuteistų jį mirtį- 

• mi ir sušaudytų. Jis jau ne vieną kartą buvo patekęs į kalėjimą, 
i bet kiekvieną kartą, kai tiktai ięeina, tai padaro didesnį nusikąl- 
; timą. 
i „

■. raeitais metais jis užmušė į 
\ du žmones. Be jokio pagrindo 
jis užmušė vieną gazolino stoties 
tarnautoją. Glimore pareikala
vo iš jo pinigų. Tarnautojas vi
sus jam atidavė, o vėliau liepė 
jam gulti ant žemės ir vietoje 
jį nušovė. Panašiai jis pasielgė 
ir su studentu, dirbančiu nakti
mis ir studijuojančiu dienomis. 
Jam tos bylos tiek Įgrisusios, kad 
jis pats pradėjo prašyti jį sušau
dyti. Jis net prašė, kad būtų

Sovietų pastangos Sunkiai sprendžia
ginkluotis

\VA.<n:XCTOXAS. Sovie-1. 

tai labai stengiasi,-pralėnktr JAV' ■ 
ginklavimosi srityje. Jie kaiku- 
riais ginklais viršija Ameriką 
bet tik kiekybe, o ne kokybe. 
Paskutiniais šešiais metais, pa- i 
sak Pentagono, Sovietai skiria: 
labai daug lėšų kokybės reika
lams, norėdami ir toje srityje 
pralenkti amerikonus, bet jiems 
nelabai sekasi. Amerika iki šiol 
pirmauja technologinėje srityje 
ir, manoma, ji ir ateityje pir
maus. • ;

Rusai nesitikėdami pralenkti 
Ameriką ir kitus vakarų kraš
tus, savo technologiškus trūku
mus stengiasi išlyginti šnipų 
pagalba. Maskva šnipams pade
dant stengiasi išvogti technolo
ginius planus, naujus patentus 
ir panašiai.

Klausimas, ar yra galimybės, 
kad rusai pralenks Ameriką 
technologiškai? Į tai Pentago
nas atsako, kad nėra, jei Ame
rika nepasiduos. Tačiau Pentago
nas nerimauja, matydamas kaip 
lengvai, pelno sumetimais detenT 
tės priedangoje, Amerikos ben
drovės, kartais ir labai svarbias 
technologines žinias perduoda 
rusams. Kontrolė tuo atveju tu
rėtų būti tikslesnė.

Bizgianti bitė
WASHINGTONAS. — Pran

cūzijoje suimtas ir vėliau •oaleis- 
WASHINGTONAS. Prez Car-1 tas arabų teroristas Abu Daoud 

terio. parinkto^kabineto teisė™™ | vra lyg ir lakstanti ir bizgian- 
centralinėš ■ '.žvalgybos Įstaigos t ti samanė. „Jis, būktai baigęs 
direktoriaus pareigoms T. C. So- teisės moWus, yra sumanytojas 
renšen patvirtinimas senate sun
kiai sprendžiamas.

Sorensen dalinai yra Kiaulių 
Įlankos invazijos ąutorius. Jis 
buvo Congo respublikos prezi- 

idento Juozo Mobutu patarėjas. 
Jis yra parašęs knyx<ą, kuriai

Gub. Thompson 
keis taisykles

Gub. Thompsonas pareiškė, 
kad nekilnojamo turto pirkimo- 
pardavimo agentų veikla, sklei-

patvirtinimą

* •" • .• » ‘..c*- • * : X’

ir nlanuotoias beveik visu -arabų 
ivvkdytų teroristinių- veiksmų.

rinti daug įtakingų draugų :ara- 
bų pasaulyje.

Prieš-'inętus- laiko, . Jis. -supla- 
mavo ir norėjo?nuversti Jordani- 

naudojęs slaptus''dokumentus,[jos vyriaųsybęypągrpbtų-;įkaitų
neleidžiamus iškelti Į viešumą, pagalbą.; ,žygi^č nepavykus; jis 

Šis paskutinis " jo darbas ir buvo ; suimtas ;'ir':.iHJteistaš ’mir- 
priekaištas, kad’.neturi pakanka- timi. Ibet snaudžiant1 arabų, ša
mai patyrimo daugiausiai ir at- į lims. trečiojo pasaulio, atstovams 
baido senatorius. Daugumos va- j ir net? Sovietų^ Rusijai, -jis buvo 
das kongrese sen. R. R. C. Byrd, paleistas.t '
pareiškė: “Aš daleidžiu, jo pa
tvirtinimas yra labai sunkus. 
Iki šiol galimybė jį patvirtin
ti yra klaustuko ženkle”.

Tačiau jį parinkęs prez. Carte-1 
ris nekeičia nuomonę ir sako, kad ‘ „
išpuoliai prieš Sorensen neturi ’ Pu°]irpe Chartune, u aneir a- 
pagrindo ir neteisingi. Carteris 
užtikrino, jog jis turįs visišką 
Sorensen pasitikėjimą.

Konservatyvūs senatoriai prie
šinasi jo patvirtinimui, kadan-

Jordano vyriąusybė iš jo išga
vo. kad jis vadovauja palestinie
čiu gruoei ir veiklai Al Fatah ir 
Black September organizacijose. 

IJis vadovavęs pasiuntinybių už-

Daoud Paryžiuje paleidus, jis 
.per Alžirįjos radijo pareiškė, kad 
,-Muencheno .skerdynėse 1972 m. 
asmeniškai nedalyvavęs, bet tu-

gi jis labai artimas Kennedžių rėjęs reikalo tik iš tolo.
familijai ir. svarbiausia, jis 1946 
m. atsisakė būti kareiviu, pasi
remdamas įstatymais leidžiamu 
sąžinės įsitikinimu.

džiant baimę ir paniką baltųjų | kuriu tik

Kariuomenės teismas 
Philipinuose

MANILA. — Vasario 7 dieną 
prasidės teismas 10 asmenų, 
kaltinamų ruošus pasikėsinimą 
nužudyti Pilipinų prezidentą 
Ferdinandą Marcos. Teisiamų
jų tarpe yra7 3 amerikiečiai, iš 

: vienas — August 
McCormick Lehman, 26, iš Na
shville, yra areštuotas Philipi
nuose. Kiti du bus teisiami “už 
akių”.

rajonuose, norint pasipelnyti 
federalinės valdžios juodukams 
teikiamomis subsidijomis na
mams pirkti, yra moralės netu
rinčiu asmenų veiksmas. Guber
natorius ragino subsidijas regu
liuojančias taisykles bei įstaty
mus, keisti kad jomis negalėtų 
pasinaudoti nesąžiningi ir pani-j Rusija nebeslepia susirūpinimo 
ką skleidžia nekilnojamo turto;savo naguose išlaikyti Sibirą,

Sovietai susirūpinę Sibiru

MASKVA. — Sovietų

Theodore Sorenson buvo įtekinčiau

šnipai
WASHINGTONAS. - FBI dį; 

rektoriaus Kelley pranešimu, du 
ameriekiečiai iš Pake Verdėšį 
Kalifornija, buvo suimti, kaltH 
nant juos šnipinėjimu Sovietų 
naudai. Ch. J. Boyse buvo su
imtas Kalifornijoje, o jo draū- 

, , gas A. D. Lee Meksikoje. -Šu-
n. totais Meksikoje šnipas te',

jį suimant, turėjo kišenėje tris 
Amerikos gynybą ir ginklavimą 
liečiančias mikrofilmas. Mikro
filmas Lee norėjo perduoti Sč4 
vietų' pasiuntinybėje Meksikoje 
šnipinėjimo srityje dirbančiam 
diplomatui Borisui A. Grišinuį.

Jis norėjęs parodyti, kad nebi
jąs mirties.

Teismai tarė paskutini žodį, 
žmogžudys Gilmore turėjo būti 
sušaudytas pirmadienio rytą? Pa-

Į škutims jojo^advokataanieko ki
to neprašė, kad tiktai jis būtų 
sušaudytas pagal' jo paties pra
šymą. Kai vieną kartą mirties 
bausmės vykdymas buvo, atidė
tas, tad Gilmore bandė nusižudy
ti. Nuodų paėmė ne tik jis pats, 
bet ir jo 20 metų meilužė. Ji 
gerokai apsinuodijo, o jis nepa
jėgė paimti tinkamos dozės mie
gamųjų vaistų nenusižudė.

Bet Ūtąh '^fetijoje atsirado 
advokatų, kurie iš principo- buvo 
prieš mirties; bausmę, žmogaus 
teisių lygos .vardu jie kreipėsi 
į teisėją Willis W, Ritter, kad 
sustabdytų Gary Gilmore baus
mės vykdymą, kol aukščiausias 
teismas iš principo pasisakys 
Utah valstijos mirties bausmę 
grąžinančiu įstatymu. Advoka
tai aiškino teisėjui, kad iš viso 
minėtas įstatymas šalįs būti ne
teisėtas. Teisėjas Ritter išklau
sė advokatų ir įsakė sustabdyti 
mirties bausmės vykdymą.

Visa eilė Amerikos laikraščių 
pirmadienio rytą išėjo su skir
tingais antgalviais. Vieni tvir
tino, kad žmogžudys Gilmore su
šaudytas, o kiti pranešė skaity
tojams, kad mirties bausmės jam 
atidėta. Teisėjas Ritter leido ad
vokatams kreiptis j aukštesnį įr įj^o sekretorių įtraukti i saū-

šiai šu Sovietų agentais buVo 
sudaryti 1975 m., kai ameriki^ 
Čiai jau tuomet perdavė šiek tięk 
karinių paslapčių. Lee 1975 
susitiko su rusų agentais Ąifs-r 
tri joje ir pažadėj o rusams 
tyti svarbių slaptų Amerikoš.gy- 
nybos žinių, įskaitant Kalif§r- 
ntjoje gaminamų svarbių, nau
jų ginklų. Su tų žinių mikrofii- 
momis Leerr buvb suitntas'M^- 
sikoje. " ’ r Z. A:

Abu suimtieji šnipai, jei’feis- 
mas ras kaltais, galės būti' nu
teisti sėdėti kalėįjime iki gy
vos galvos arba net nubausti 
mirtimi.

Praplės saugumo -

WASHINGTONAS. — NBC 
žinių agentūros suruoštam^ 
spaudos pasikalbėjime, prez. 
Carterio parinktas ekonominių 
patarėjų direktoriumi Ch. L. 
Schultze pareiškė, kad preziden
tas Carteris planuoja Schultze

teismą ir išaiškinti, ar iš viso gurno tarybą. Toks prez. Car*

vertelgos. Gub. Thompsonas taip-1 kurio keliu tūkstančių mylių John Kennedy pata-
gi įsakė pravesti tyrimus ir su- siena yra su Kinija. Kinai drą- tfdanta* Jimmy Carter pakvietė H va- 
rasti, kur ir kokie turtų vertei- adau kalba apie savo teritorijų i Cantrinei žvalgyboj |»taigai. 
gos prasilenkė su įstatymais. susigrąžinimą, prMwti£r>1** knY0< <P<*

gi įsakė pravesti tyrimus ir su-

tas mirties bausmės įstatymas terio žingsnis paremtas noru tū- 
yra teisėtas?

Bet Utah valstijos vyriausias 
prokuroras, patyręs apie teisė- • išlaidų klausimais, kad nė
jo įsakymą sustabdai mirties 
bausmės vykdymą, nakties me
tu lėktuvu nuskrido į Denverį, 
Colo., kreipėsi į federalinį tei
sėją, kuris panaikino teisėjo 
Ritter įsakymą ir įsakė vykdy
ti teismo sprendimą — Gilmore 
sušaudyti. Pirmadienio rytą 
penki kariai Draper kalėjime su
šaudė žmogžudį Gary M. Gilmore 
už dviejų nekaltų žmonių nužu- . _
dymą apiplėšimo metu. šovė!1978 antras bilijonų kieki! 
penki, bet pilnus šovinius turė- Kalėtų būti įšvirkštas į krašto 
jo tiktai keturi, kad nei vienas ūki- 
nežinotų, kurio kulka nušovė — -.... - - ; ~ ' — '' ■-----
gavo šimtą- dolerių, o mirties Dabar kiekvienas Utah žmog- 
būriui vadovavęs karininkas ga-' žudys žinos, kad už žmogaus ira- 
žmogžudį. Kiekvienas šovėjas žudymą teks mokėti savo gyvy- 

lvo $125. be.

rėti greitesnių ir tikslesnių Ži
nių ekonominiais vidaus ir gyny-

pas'kaitotų ekonominiai Ame
rikos negalavimai, panašūs į bu
vusius Vietnamo karo metu.

Schultze dar priminė, kad 30 
bilijonų mokesčių palengvinimo 
bei sumažinimo planas iki šių 
metų pabaigos turėtų sumažinti 
bedarbių skaičių iki 6%. “Yra 
sunku garantuoti, kad taip įvyks, 
ar neįvyks”, — sakė Schultze, 
— bet, ekonomijai nepagerėjus,

Dabar kiekvienas Utah žmog-

J
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TVUiTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
- " S • . * ♦ . *'r. .

Kpfte, protą if į.ow>flOV darnoj pagrindai
Naująją žįmĄi poptilląrub pjrteikin>ar

_______ __ JONAS ADOMAVIČIUS, M- D.

ciniškoje spaudoje pranešimų 
apie vitamino C naudą, varto
jant sekančius vaistus: skausmą 
— jutimą mažinančiuosius arse
niko j ungtinius, gyvsidabrio 
vaistus šlapimo varymui' nau
dojamus. Vitaminas C pakelia 
tų vaistų pakentimą kūne.

Vitaminas padeda sunkiai 
dirbantiems

VIKTORAS VYTENIETIS

v

Žmogus visada priešinasi nau
jiems dalykams, kurie verčia jį 
kęiątj savo gyvenimo. įpročius 
lirai priešinga kryptimi. Juk, 
viri žinome, kad žalinga valiuo
ti per greitai, ir per raudonas 
šviesas,. Vienok jausmais nesusi- 
tupėjusieji nepaiso. Jie verčiau 
kenčia ir be reikalo miršta, o 
*ąvo menkos asmenybės nesi- 
itengia pagerinti,’ Panašiai nu
tinka visokio užsiėmimo žmo
nėms- Štai,-dvasiškiai aiškiai 
mato savo nevejkąmingos ejgsę-

VITAMINO C NAUDA
Neapeakowai daug iškentėjau 

*'i< inoje įvesdamas ...
skiepų p.rieš

prancūzui
nuo raupų vaikus skiepyti veršio 
'ŪliMs- Dąįą.r to gydytojo dar
bas yra pagrindas visokių skie
pų, įskaitant ir nuo slogos skie- 
ius, O "kiek, iškentėjo pirnjasis. 
skiepiu to j as. Net kunigas, tais 
laikaig garsus vokietis Kneipas

Alvudo Kūčiuose. Iš k. į d.: med. dr. Leonas šulas, jo tėvai — 
mokyt. Magdalena ir Pranas šulai. Jaunas gydytojas mokslus 
baigė Austrijoje, dabar dirba Christ Community ligoninėje,

:,avę knygoje apie gydymą van- • Oak Lown, netoli Chicagos.
-.denių išjuokia aną skiepų išra
dėją ir pataria motinoms neleis
ti savo vaikus skiepyti minėtais 
irieš raupus skiepais.

i Tas pats žmonių nusiteikimas 
yrauja ir vitamino C naudoji- 
no srityje. Žmonės pajėgia 
'•lunksną valdyti rašo visokius 
'alykus, kas jiems galvon užei
na. Jie skaito geltonąją spau- 
'lą' ir klausia gydytoją: — Ar 
tiesa, ką ten tas ir tas rašoma ?” 
Savos 
taip esti suvedžiojami, kad jie 
’egalį ramiai gyventi be išnau- 
lojimo visokių beširdžių asme
nį. Taip vieną profesionalė klau
sia: -— ‘‘N.e.'inaų; kokią dietą

• 'atarti savo vaikui — visokias 
šbąndžiau”.' Visiems taip nusi-

‘ luodą, kai jie žemę po savo ko- 
emis praranda — kai'jie pasi-

• ’uoda vi-sokiems apgavikams mi- 
yhps srityje. Juk dabar’ daų- 
•e’iui lietuvių išplautos sniege-. 
>vs dėl vartojimo Įvairių “na-

; firaliu” vaistų. Tokie perka 
iet vitamiųą C “natūralų” ir 
noka dvigubai brangiųjų. Taip 
ie kraupa turtus apgavikams, 
'tys, sau trupinius pasilikdami.
tariasi gerai darą.
Kartą ant visados imkime 1

•audotįs šviesių .ir žmoniškų as-'Emil Giųter , 
:'iuje- Ta4a gydytojai netikėjo ienų patarimais, 
naujoms žinioms, kad reikią ran- Įsįtyti spaudą .— 
kas plauti prieš operaciją, .Dą-!
bar iš tokio netikėjisio net vai-, 
kaį juokiasi,. 0 ar ųę tas. pats f 
buvo pgr.ei.tame-

nos blogiausias pasekąs: šian.-’ 
dien nė vienas galvoti pajėgiąs 
ne"e’kalauja tarpininko Dangų’ 
paniekti — toks rūpinasi savos 
asmenybės sužmoginimu. Tada 
jam atsiveria plačios galimybės; 
ątsiekimuįl daugelio naudingų 
dalykų,; įskaitant ir “išganymą 
po mirfi.eš”. Vienok, dvasiškiai 
po senovei užsiima visokiais be- 
’•ėikšmiais- nasisukinėjimais, pa- 
krtri įėjimais bei patepinėjimais 
bei pasakojimu niekam įnaudos 
neteiki ančių pąsąkė.l<ų..' '0. kair 
ntt'rTnga būtų tiek Dangui, tiek 
Žemei, je’ tiek gėrybių gaunan- 
11 t i d va- iškįąi imtųsi,, reikiamai 
Dangui ir Žpmej. tarnauti. Nuo 
senų senovės .panašiai juos laike 
s'’"nnę’oję niekam naudos netei
kiau'ame neveiklume, mėnknįe- 
ktais užsiėmime. . ' ’ 1

Ne. kitarų atitinką ir medici- 
Vieną.genėgecįją turį pra-. 

eiti, kol; naujos idėjos prigyja 
medicinoj Atsinsinkimę gydy
tojų asępfeįkos (ste- ’
rilizaci jos.) reikšmės- Įvedėjo an
glo’ gydytoja Išjuokimą ParyT,

gauname sveikatai naudingų ži- vitamino C trūkumas jūros kiau
nių visokiose maisto krautuvėse J lyčių kraujuje ir^kepenyse gau- 
Vitaminas C yra tik vienas ir sina cholesterolio, kiekį.
vienintelis: jis yra aseorbinė normaliai cholesterolis kepenyse 
rūgštis. Toji rūgštis yra visai į suskaldomas ir paverčiamas tul- 
vienoda bet kur besirasdama, į žies rūgštimis ir šalinamas 
bei laboratorijoje pagaminta. Vi- j lauk į žarnas. Trūkstant’vitami- 
sokios knygapalaikės apie vita-i 
minu nauda yra nevertos imti į 
rankas nes šalia tiesos, ten la
bai daug yra nesveikos propa- 

galvos nenaudojamieji I gandus. O ta propaganda begal
viams yra tikras peilis. Jie nė 
-'ejaučia, kaip save žudo. Pana- 
xi?i nejaučia savo žudąs Chris- 
‘■ian Science neteisybių sekėjas, 
kai jis atsisako kraujo perpyli
mo būtinam gyvybės gelbėjimo 
reikale. Tik tu, lietuvi, nustok 
galvojęs, ir bematant pasijusi 
esąs visokeriopo apgaiiko mai
še. Nereikia mums tokio gyvė
rinio. J'es galime būti geriau
sias žmonėmis ir krikščionimis 
bei sveikiausiais asmenimis vi- 
-ai re jokio, apgaviko tarpinin
kavimo. Tad ir imkime semtis 
mo-icin š^as žinias iš tikros me
dicinos šaltinių.

Įvairi vitamino C nauda

Čjįkos’oyą^iįos. gydytojas Dr 
sąvajs tyrimais 

Liaukimės j pasiremdąmas,:tvirtina, kad sų- 
propagąndą, i mąLėj pias kūne vitamino C (hy-i 

aųnamą įvąįriosę krautuvėse. [ "ovitamiposįs. C) gali būti prie-" 
iaukimės ieškoję Bibliojos sil- žąstimi priskretimo. arterijų —' 
ių krautuvėje — jos ten na- -r e iosklerpzės. Jo tirimai tvir- 

šimtmętyje*’gausime. Lygiai’taip mes ne-(tina, kad nejuntamas, paslėptas

Mat,

'■ ? S'

' *

Pay roll Savings
-3?V

The •future- m t>e too latę 
for saving. So if you warn 
security, you’d better start 
today.

The-Payroll Savings Piję 
makes it easy. Because an 
amount you chrx>se is nut* 
matjpally set aside from 
each paycheck to buy ELS 
Savings Bonds. That way 
your savings bųiĮd.yęąr 
after year.

So start today. Because 
tomorrow, today wiH be 
yesterday.

’HAtunty </ 5 yea

A

defpr-«d uuUi FWUcsuam.

, stock ;
hijymenca

Join the Paj n41 Savin# P*w

no C — tas cholesterolio skaldy
mas esti apsunkinamas. Tada 
cholesterolis gausėja kraujo se
rume ir kepenyse.

Vitaminas saugo nuo vėžio

Tulano urologas Dr. Jorgen 
U. Schlegel įvykusiame urologų 
suvažiavime (tvirtina, kad pai
mant vitamino C per burną, jis 
gali apsaugoti šlapimo pūslę nuo 
tumorų — auglių (vėžio). Jis 
tvirtindamas remiasi pats savo 
tyrimais. Įrodyta, kad vitami
nas C (ascorbic acid) apsaugo 
šlapimo pūslėj ,ųsiveisti bandy
mais ten įsodinti mėginamam 
vėžiui.

Degtinės vartojimas šiandien 
'udo milijonus, amerikiečių. Al
koholis (ethanol) kūne skyla į 
galutiną — labai sveikatai pavo
jingą junginį'-r- acetaldechydą. 
Vitaminas C kaip tik saugo žmo
gų — girtuoklį nuo mirtinos ža
los minėto junginio įsigyto kūne 
-ęr įęgtinę.

X ? . . .* šis krašto Veteranu Adminis
tracijos Ligdri&ėjė^ Coatesville 
Tu’ete. PeaAvlvanijoje dirbąs 
'rvd. Herbert Sprince su bendra- 
<arMais susekė, kad1 vitaminas C 

: apsaugo žiurkes nuo mirties per 
minėta alkoholio‘ skaldymo pa
ikoje anturimą hydo medžiagą

- acetaldehydą..-..
Glasgowe dirbąs dr. Neville 

Xrasner dabar Įrodė, kad alko
holio prasišalhirmą iš’ kraujo 

' greitina vitaminas C. -Baltieji 
kraujo kūneliai turėdami gau- 
•emį vitamino C kiekį minėtą 

[taikina atbkti. Fmzymas skaldąs 
.'alkoholi kūne pagyviną ‘savo 
-e kla ta?a. kai esti > aprūpintas 
vitaminu C.

Smalkėm apsinpodijusiam 
padeda vitaminas C

Dr. Jerome J. Ęąmm, dirbąs 
/■'u talk’ninkais Rochetirimo cen
tre įrodė, kad vitaminas C ap
saugo skrandį nuo -jame pasiga
uni rimo vėžį sukeliančiu medna- 
gų. Mėsai koiusęrvuoti šiame 
krašte naudojamą, medžiagos 
aminopyrine ir sodium nitrate. 
Tš jų pasigamina *vėžį sukelian
ti medžiaga vad;narna dimethyl- 
n’trosamine. ’"tiaminas C sau 
<ro tokios medžiagos pasiga- 
min'rr ' '? ub e. Tokie tiri-
mai buvo atlikti sjl gyvuliais.

Tokių pat davinių susilaukė 
^itas tyrinėtojas dr. Fidney S. 
Mirvi^h, dirbąs Xebranskcs uni- 

e^site^e. Jis tyrė reHų A ru
'd. Jis jems su maistu davė vi 
tamino C. Ta;n veikdamas, jis 
oatyrė, kad vitaminas C apsau 
mm pe'es nūn jų niaukiuose su 

’’ev?mų anglių (naudojant ju 
' ; t? vėV da giuose sukelian

čias meb/iagas: piperazine 
'morphcMine ir urea, ar pelių gėri 

naudo'prt medžiagą, vadi 
sma nitrate).

Pranešama me'iciniikoje li- 
^atūroie, kad vitąpuiias C ap

saugoja nuo pavojingo apsinuo- 
i'imo sma!kėm\ (ęs/bpn mo-

i e) kadmiunf ię švinu. Taip 
atį utaminas C a^a^ugoja insk- 

'•uą, apnuodytus antįbiotiktt te- 
tracyclinu. Taip pat paedi-

Šveicaras dr. H. Howald su sa
vo talkininkais susekė, kad 13 at- 
’etų buvo tiriami jiems dviračiu 
važiuojant. Jiems buvo duoda
ma vitamino C vienas gramas 
kasdien per dvi savaites. Jų dar
bingumas plakilo dėl sumažin
to pakėlimo pulse greičio. Ga
lutinoje išvadoje minėtas gydy
tojas teigia, kad vitaminas C 
pagerino atletų darbingumą: bu
vo paskatintas raumenų veiklos 
išmetamų medžiagų šalinimas 
ir laisvų riebalinių rūgščių kūne 
sunaudojimas.

Abejotina žala vitamino C

Nebuvo susekta tikrai dėl vi
tamino C atsiradusi kūnui ža
la minėtais ir dar kitais per 
trumpesnį laiką atliktais tyri
mais. Yra pranešimų, kad var
tojant vitamino C nuo 250 mg 
iki penkioliką gramų (30 table
čių) dienoje, buvo gauta inkstų 
akmenys, oksalatų gausa šlapi
me, parūgštėjimas kraujo (aci
dosis), cukraus kraujuje pagau
sėjimas (glucosuria), inkstų tu- 
bulių liga, skrandžio — žarnų 
sujaudinimas ir vitamino B-12 
sumažinimas. Gyd. Lewis A. 
Barnes dirbąs South Florida 
universitete tarptautinėj konfe
rencijoj pareiškė, kad ypač vai
kus reikia sekti duodant dideles, 
vitamino C dozes, kol galutinai 
bus išaiškinta vitamino C nau- 
;da didelėmis dozėmis jį varto
jant.

Nobęlio. premijos du kartu lai-.! 
mėtojas chemikas Linus Pauling 
pataria savo knygoje apie vi
taminą C vartoti dideles vitami
no C dozes, nebijant jokios ei 
desnės žalos. Tain pat ir gydy-J 
toj as Fred R. Klenner dirbąs. 
Reidsville vįetoyėj.e, North Ca
rolina pataria., visiems, vartoti 
gausiąi vitaminą C, Jis tuo vi-, 
taminu gydo dideles j.o dozes 
vartodamas ir jokių pašalinio 
blogio dėl tokio vartojimo ne
gaudamas. Jis gydo sunkias vi
rusines infekcijas (slogas), net 
10 gramų Į venas vitamino C, 
nuleisdamas per 72 valandas. Už 
tąi jis atgavo jau be sąmonės 
esančią pacientę. Nudegusiems 
pacientams žąizUs jis gydo 
pudkšdamas vitamino C skie
dini. Duoda jis vitamino C au
tomobilio dujomis apsinuodiju
siems (tai smalkėmis ąpsiRUO- 

- rijimas) . Kojų, mėšlungius, dėl 
•Tampos išsekusius, nėščias, gy
vatės įkąstus, cukrininkus -- jų 
žaizdas... tas gydytojas gydo di 
dėlėmis vitamino C dozėmis ir 
nepastebi jokio blogio dėl vita
mino C gausos. Jis tvirtina., kad 
vitaminas C nesukelia inkstuose 
akmenligės. Tai pranešama re 
’š teorijos, bet praktikos. Jis 
gausi' i vartoja vitaminą C ir 
turi geriausias pasėkas. Ypač 
svarbu artritikams naudoti daug 
vitamino — artritas kamuoja 
milijonus šio krašto gyventojų.

Išvada. Sumažėjo Ameri
koje vyr im- s\ andžio vė iai — 
niekas nežino kodėl. Manoma, 
kad tai :v;,k? rieti' r ist?. 
Didelė tiesa gali būti. kad. skran
džiuose vėžys sumažėjo, žmo
nėms ėmus gausiau vartoti vai- 
• ius-dar.'oves, ypač citrininių 

a šių sunkas. Tad visi lietu- 
iai neklausykime abejotinų si
enų garsų — vartokime kuo 
ausiai; vi' aminą C. s; 
ojo priežiūroje, i 
ip vaisto pasaulyje, kuris Rada I 
nors, kam nors nesukeltų nei
namų reiškinių. ” ' . *

Naujoko atsiminimai u r
.■.. ?- *4 \ r , ■- '

Į kareivines žengte marš!
(Tęsinys)

KAREIVIO IŠLAIKYMAS
Dalinai remiantis karine 7 spauda, tepka parašyti 

kiek tuo laiku valsybei kainavo kareivio išlaikymas. 
Štai iš ko tas išlaikymas susidėjo, ir kiek jis kainavo.

Eilinis kareivis gavo algos mėnesiui 5 litus. Tai me
tams bus 60 lt.

Kareiviui skiriamas maistas su visais švenčių prie
dais metams buvo įkainuotas viso 518,4J. ltv.

Kareiviui nusiprausti duodamas muilas metams 
kainavo 7,20 lt. Pusė muilo normos buvo skiriama balti
nių skalbimui.

Pirčiai metams vienam kareiviui vidutiniškai buvo 
skirta 6.60 lt. ' '

Skalbinių skalbimas (neįskaitant aukščiau minėtą 
muilą), metams kainavo apie 22,50 lt-

Čiužinio šiaudams kiekvienam kareiviui mėnesiui 
skirta 36 centai. Metams bus 4,32 lt.

Valgiui virti metams buvo skiriama 1,32 erdmetė- . 
rių malkų kiekvienam kareiviui; skaitant po 19,5 lt. mal
kų erdmeteriui, metams vienams kareiviui išeina 25,74 lt. 
Kareivinėms šildyti vienam žmogui per 5V2 mėnesio ski
riama 0,22 erdm. mėnesiui. Kas sudaro metams (skai
tant po 19,5 lt. erdm.) 23.60 lt. Iš viso kurui buvo skiria
ma metams vienam kareiviui 49,34 lt.

■ Kareivio žieminių ir vasarinių drabužių, avalynės, 
patalynės ir šarvų vienam kareiviui metams nusidėvėji
mas buvo vidutiniškai skaitomas. 380 lt. Be to, dar vie
nam kareiviui apytikriai metams buvo skaičiuojamos 
tokios išlaidos: Butas, šviesa ir inventorius—155 lt. Ap
ginklavimas ir šaudymas — 120 lt. Gydymo išlaidos — 
20 lt. Pervežimo, išlaidos — 22 lt,. Švietimo ir mokymo 
reikalai-— 33 lt. Tokiu būdų eilinio, kareivio išlaikymas 
vieniems metams kainavo 1398,27 lt. Gi apibendrinus 
bus 100 lt Tai mėnesiui būtu apie 116,66 lt. Specialių dalių 
kareivio išlaikymas kainavo, apie 120 litų mėnesiui.

Tuo laiku būtinos tarnybos kareiviai gavo tokią mė
nesine algą: naujokas ir eilinis — 5, It., grandinis — 5,40 
't., jaun. puskarininkis— 6,30 lt. vyr. puskarininkis— 
7,50 lt., viršilą — 10,50 lt.

O liktiniai kareiviai,. įskaitant algą ir maistpinigius, 
Tavo tokią mėnesine algą: jaųn. puskarininkis — 171,66T? 
’t., vyr. puskarininkis. rr- 201,66. lt, ' viršila — 231,66Jt. 
T iktiniai dar galėjo gauti atskirą butą arba vedęs but- 
ninigiu 20 litų mėnesiui. Be to, dar gavo Įvairias karti
nes pašalpas. Specialių dalių liktinių kareivių algos bu
vo truputį didesnės.

Tikrosios tarnybos puskarininkių išlaikymas maža 
kuo skyrėsi nuo eilinio kareivio. Bet liktinių išlaikymas 
valstybei jau žymiai daugiau kainavo. Bendrai paėmus 
puskarininkai kariuomenėje buvo labai reikalingi. Jie 
buvo artimiausi kareivių viršininkai, mokytojai ir pata
rėjai. Tai jiems ir buvo pavesta, pažinti kareivo dvasią ir 
Ugdyti jn sie-ose tėvynės meilę. Stengtis, kuo geriausiai 
juos kariškai paruošti ir išauklėti. Jie mokindami galėjo 
naudoti tik tekiąs priemones,, kurios k.ąręivių tarpe ne
iššauktų neapykantos ir pasipiktinimo: Tai tuomet ka 
reiviai parsiveš iš kariuomenės gražiausių Įspūdžių ir 
apie ją amžinai neužmirš.

Todėl ir buvo reikalaujamą, ka.d puskarininkis būtų 
visapusiškai tinkamas ir prityręs savo pareigose, suger
bus auklėti, orus ir mokantis- saugoti, ir gerbti savo, auto
ritetą. Ir tas turi būti atsiekta ne kumščiu ar kitomis fi
zinės jėgos priemonėmis, bet tik tinkamais mokymo pa- . 
vyzdžiais ir savo išsiauklėjimu. Bet gailą, ne visi taip ka- ? 
reivius auklėjo, kaip reikalavo kariški statutai.

durtuvų kautynės
Durtuvas yra šaltas duriamasis ginklas. Jis kauty

nėse vartojamas pritvirtintas prie priekinio kariško šau
tuvo galo. Pasakojama, kad durtuvas yra ispanų eilinio 
kareivio išradimas. Jis, būdamas fronte, kautynėse nete
ko šovinių. Kadangi nebuvo galima pabėgti iš apsupimo, 
tai jis pasiūlė savo draugui prisirišti prie šautuvų vamz
džių ilgus peilius ir jais prasiskinti sau kelią. Jo sumanu- 

avo gydy- į nras pavyko ir jiedu prasilaužė iš apsupimo.. Ir po to dur- 
Nėra nė vie- tuvai buvo įvesti visose Europos kariuomenėse.

1 • I r _

_ Tai iwkę-ties miestu Bayonne, pietvakarių Prancū- ■
Yra žmonių Į zi joie. Todėl prancūzu, ir daugumoj vaakrų Europos kal- 

a ’trių bet kuriai medžiagai, bų, durtuvas yra vadinamas bayonet.
zip gali atsitikti ir su vitami- 
ų C. Tokie akmenys, žinoma, Ilgai buvo ginčytasi, kas kautynėse tvarbrau — kul- 

ie~alės gausiai vitamino Cnau-ka ar durtuvasd. Pagaliau prieiti nuomonės, kad ugnis 
loti, žinoma, tokie ir neturės yra pasiruošimas, o durtuvas — laimėjimo laidas. Dur- 
raųdos jo teikiamos tsin gausios i.UVų įabai pamėgo Rusija ir. jais visą laiką 
ietpad2a^r^WS^eSMedical: Praktikuo-ia- Ji tokioms kautynėms buvo gerai pasiruo- 
tevfimagąziųė, Vol. 1Q, No. 1 susi ir jas naudojo pirmajame kare.

Taųuary 1975 ir Nature’s Way, į • \Bus daugiau)
December 19(6. s '
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J. KLAUSEIKISAPIE ČIKAGOS KAPINIU KNYGAS
knygos

i 2

Išdžiuvusio šaltinio apraiška 
kazimieriniy kapiniy knygoje 

bent doleriu parėmusi
“» . T.. N.” išleidimą. Pabaigoje 
yra du lapai prispausdinti pavar
džių ir organizacijų vardų — 

. tai knygos rėmėjai, vieni dau- 
j giau, kiti mažiau davę pinigų.

Knygos išleidimo rėmėjų są- 
l rašė kazimieriniy kapinių admi- 
j nistracijos nėra, bet prieš kapi- 
Į nių nulietuvinimą kovą vedusie
ji šv. Kazimiero Lietuvių Kapi
nių Sklypų Savininkų* Draugija 
yra davusi knygos leidimui 100 
dolerių.

! Be kai kurių kitų organizaci
jų rėmėjų sąraše- yra dvi nevien 
katalikų, o visų lietuvių (bendri
nėmis besivadinančios), būtent: 
Lietuvių Fondas, davęs 200 do
lerių, o JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdyba, prisidė
jusi 25 dolerių suma.

da panaši į kaikųriuos šių dienų 
žurnalus (didumas S^Xll co- 

į Hq), popierius labai geras — 
j * kreidinis,\ tad iki šių dienų kny- 
; ga išsilaikiusi gana gerai. Virše
lis papuoštas kapinių vartų fo
tografija, o už vartų matyti ka
pines puošią medžiai.

Nežinia, kas re ’akavo, kas fo
tografavo, kas spausdino, nes 
(priešingai “PalikęTėviškės Na
mus”) tokios metrikos tautinių 
kapinių knygoje nėra. (Kaltinin
kai patarė, jog teisinga yra .sa
kyti ir rašyti — I ietuvių Tau
tinės Papinės, o ne l ietuvių 
Tautiškos Karinės, tad toliau 
čia ir naudojamasi kalbininkų 
aiškinimu ir tik citatose bus pa
liktas L. Tautiškų Kapinių pa
vadinimai)..

Taut;nių kapinių knygoje nėra 
net pažymėta, kas parašė pagrin
dinį straipsnį, pavadintą — “Lie
tuvių Tautiškų Kapinių 25 metų 
gyvavimo apžvalga”. Tik kny
gos 21 psl. minima, jog buvo su
daryta komisija leidiniui paruoš
ti ir rašoma: ' .Leonardas šimutis

“Palikę Tėviškės Namus” kny
goje teisingai Leonardo šimučio 
parašyta, jog kapinių adminis
traciją Į arkivyskupijos rankas 
paėmus, išdžiūvo lietuvių kultū
ros ir švietimo reikalams buvęs 
reikšmingas šaltinis.

To išdžiūvusio šaltinio vaiz
das matoma “Palikę Tėviškės 
Namus” knygos metrikoje. 1903 
m. apie kazimierines kapines 
knygelę išleido pats kapinių di- 
rektoriatas, o čia minimą per
nai išleistą knygą sudarė su ka
pinių administravimu ryšio ne
turintis Lietuvių Foto Archyvas.

Nėra nė žymės, kad dabartinė 
kapinių administracija, 1 esanti 
arkivyskupijos rankose, būtų

Lietuviu Tautiškos 
Kapinės

‘ 1~>alikę Tėviškės Namus” kny
goje — albume minimos 1903 
metų knygelės apie kazimierines 
kapines nesu matęs ir nežinau, 
kas joje rašoma. Tačiau turiu 
kitą gana seną knygą, 1938 me
tais' Čikagoje išspausdintą “25 
metų jubiliejaus atminties kny
gą”, pirmojoje antraštėje pava
dintą “Lietuvių Tautiškos Ka-. paras jr R. šniukas”.
pinės”.

Knygą išleido 
tiškos Kapinės, 
piai su 77-mis Įvairaus didumo 
kapinių vaizdų ir žmonių foto
grafijomis. Knyga savo išvaiz-

Lietuvių Tau- 
Yra 52 pusla-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
įJasmlnas, A KISS IN THE DARK. - Pikantiškų ir intymiu nuotykiu 

aprašymai. paimti iš gyvenimo. ^Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2.50. ’ v

Dr. Juozas B. Končius, HISTOPY HP LITHUANIA Lfetuvnc? igtoriin, 
santrauka nuo nat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psl.. kainuoja $2.00.

Or. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THF GREAT. Tstnnniai DTX Vv 
tauto bruožai, palipči ant to laiko T Jotume valstybės ir jos kaimynų istorija 
211 psl. Kaina $3.00 Kietais viršeliais $4.00

Dauguma šių knygų vra tinkamos dovanos įvairiomis nmgomis Jas tr 
kitas knygas ga’fima Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street. Chicago. HL 60608

RIMTA KNYGA — HEPTATTSTA DOVANA
N*uH»n©te aillme c>ufT euDrlu Vnvau Injrlot oauoe keHi

TT fnm«« Or®
228 n«1 Kaina 88 no Mir>Včt«U KK 06

Aleksandras Pakalniškis. MES GRĮŽTAME. įdomūs launu dienu 
atriminlirM Ir fvvHu bnj rietu surašymai, skaitomi kaip ro- 
mnnac 8K7 Kaina 85

A. Pakalniškis. METAI PPAEITYJE NTofnHmn iwldu pririmbū- 
ir laiko iwkiu Tietuvnle ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti i 12 daliu. 2P8 usl. kaina $5

Dr. GrUhfs. ATCIMINIMAl H? MIMTYę
Žfaic viršeli a

Pr©^ V»rl. BlrWlr* CCMIJUJ ! IPTUVI^l” KMXftf J f CTH- 
®IJA. T liolic 908 ricl __ 88 00 Hr.
Selini® — TT dalis 225 uri . iri*fa —.82 no minVl 

Trfr*?oH©iff
Henrikas Tomas — Tam^au«ka< LIFTTTVI^ka ffię DAMaęvę 

PakaTrr^ę ir T^hmrvoc qnclrrifvc <ni Mnmlaic a-n-rq^vmais. iliu- 
strariiomic ir dnlnimo-nfffeiia 33^ nd kaina 8R

P. Kedūnas. TAPP fAi cvu PAi APIMIH THin daliu Lietuvos 
partizanu buities romanas 282 puslapiu. Kaina 83

Jmlna Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima.!
170 usl ............           $3.06

M. Gudelis. POVILAS MILERIS biografuos bruožai 23z 
puslapiai . . ....... ..j .... .. . ......... ............... $3.06

Knygas užsakant ^ikia nrMAti 25 rt naSto išlaidoms

1739 S. Halsted SL. Chicago. TU. 60608. — TeL HA 1-6100

PUIKI KNYGA. PARAŠYT 4 SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Juorst D»uo«r»*. OVIO 5VIPTIMAS ShrdHn
Chloa^nle 1968 matais dsHpc nutnri*uiff lė^nrnic drįsiu d*

liur ūkio problemos ūkininku krašte, n dalis: žemės
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius «avn žndvie rašo* M.Tei liūdnas lietuviu tantns H V-m n • 
nebūtu sutrukdęs T3etuvn« npnniVlaiicnTnvMc Ir nobūtri <ni-
crinves cranial ISanmshi Ir suklec+Ainsiii T .Imtuvo* nnliHm’n ^lmnnm< 
nin ir kultūriniu Irimčilmn Hpndipna drąsią! raHma c?>Vrtl 
tauta galčtn didžiuotis ir džiūgauti spvn Akio kultūros 
ir prilvtfti načinrn* i^Vilincinmc Knrnnnc tantnrns”

Knvgnc snip žemA« ūki afrodn tik Ipmdb-hiarn* ckritvtl 
ahsnHufi Heturin tautos dauguma (88hnvn ūkininkai fr no 
sanlt ilhlsškvtii Hefuriu shcnHirtl daritnyma xra arba na trr bnvp nkl- 
nlnkraf. arba ūkininku vaikai mllkia kad H knvff® hnc brantai ahcrv 
lindai Neturiu daucmmai vnač kad«n<ri knvcr? <rn wMIp TJe+uyr* 
žemei nara^v+a kad nradrin* «kaltr4! npbAdnnH ncrtrankti. Knv^ 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei T.ietnvri”.

Knvgn* snn nuslapiu su daug vaizdeliu !r lentelių, kaina tik $5.00 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET. CHICAGO. ILLINOIS 60A08

Gave pinigui, tuojau knyga purinsima.

Taupykite dabar
pas mus

“1936. metai buvo Lietuvių i 
j Tautiškų Kapinių jubiliejaus me- Į 
tai, kurių proga gegužės 30 die- ■ 
ną buvo surengtas didelis ap-‘ 
vaikščiojimas. Taip pat buvo su
manyta išleisti Lietuvių Tautiš
kų Kapinių istorijos knygą ka
pinių 25-kių metų sukaktuvėms 
paminėti. Lotų savininkai išrin
ko jubiliejaus rengimo ir kny-> 
gos leidimo komisiją, kurion Įė-’ 
jo P. Daubaras, J. Balchunas, A. • raštis, proginė “kūryba’ 
Tamkevičia, V. Andriulis, K. Stu- ginė eilėdarai (Ir šiais laikais 

. net iškiliausi poetai tokios ei- 
1 lėdaros nevengia, o jiems nenori 
nusileisti ir kai; kurie senatvės 
poilsio sulaukę tautiečiai, nors 
apie poeziją, apie ritmą ar rimą 
ir nusimanymo neturĮ, bet pro
gines eiles apie vestuves, laido
tuves ir kitus nutikimus nukalę 
spaudai siunčia ir tokią “kūry
bą” kai kurie laikraščiai kamša- 
lu panaudoja). Kaip pavyko 
Kleofui Jurgelioniui anais lai-, 
kais tautines kapines eilėmis pa- j 
vaizduoti, tegul ’ sprendžia šių i w 
dienų skaitytojai — čia per-1B 
spausdinamas Kl. Jurgelionio ■ 
eilėraštis. ■

1938 metais išleistąją tautinių 
kapinių knygą nesarmata ir da
bar j rankas paimti bei kitam 
parodyti, nors anais metais spau
dos technika nebuvo tiek, kiek 
dabar, pažengusi ir lietuviai iš
eiviai, knygą ruošiųsieji, neturė
jo tiek, kiek šiandien esama, raš
tijos, fotografijos ir kitų meno 
sričių specialistų, bet garbė 
jiems, kad ne tik kapines Įsteigė, 
bet ir sugebėjo išleisti gražią 
ir vertingą istorinę knygą.

Kl. Jurgelionio eilėraštis
Liet, tautinių kapinių istori

nėje knygoje pirmuoju rašiniu

Kleofas Jurgelionis

išspausdintas visą puslpj užimąs 
Kl. Jurgelionio eilėraštis — “Lie
tuvių Tautiškose Kapinėse”, ku
riame yra posmų, nusakančių 
kaip kapinės atrodo, kaip jos 
steigtos ir kt.

Tai vadinamasis proginis eilė- 
pro-

Lietuviu Tautiškose 
Kapinėse

Tarp topolių 
Nusruvusių in dangų 
Ir gedulo krūmų 
Sargyboj kapų 
Ramovės rimtis 
Nusvirus alsuoja 
Chicagos Lietuviu

Ta u 11 š koše Kapinėse.

Toli nuo miesto bildesio, 
Gyvenimo kovų* 
Bažnyčių gyvųjų 
Baudimo keikimo 
Ir nepakantos 
Vabašninkai guli 
Po gėlynais
Augintais gedulo meilėj 
Su. rūpesčiu,
Su atminčia griaudžia 
širdy . . .
Inkaltą in akmenį
Amžiną atilsį 
Išskaito ir taria 
Praeivis.

Paminklai
Čia naujai įskaitom, 
čia išdilusiom raidėm 
Pareiškia vardus 
Kitus senai užmirštus, 
Kitus
Tik vakar girdėtus.
Senai ar tik vakar
Vienų apverktus, 
Kitų apgailėtus. 
Jie žodžiais bebalsiais 
Tyloj kapinyno
Kartoja
Skirybų gailos
Guodimos ir verksmą 
Ir paskutinį
Sudiev...

Niekados niekados
Jau tavęs nematysim, 
Kaip tie žodžiai skaudūs! 
Ilsėkis ramiai.

Ant visados skirtis.
Skaudu oi skaudu

Ilsėkis ramiai.

Mylimas broli tėveli, 
Ilsėkis rainiai.

Laukiu aš jūsų, 
Prieteliai mano,

Atminkite mirtį!

Ak. ilsėkis ramiai.

Kaip mūsų bo7iai 
Ž'hj Lietuvoj, 
Aukštam kalnely, 
Ža’iuj ve.eė;
čia gu i lietuviai
Mylėję

. Jieškoję šviesos ir gerovės, 
Kovoję
Su priespauda, skurdu, 
Su prietarais,

I Su savo klebonais, 

čia guli lietuvių giminės 
Gyvybės žiedai 
Nuvytę, 
Bet vaisių
Ir kelią ir tikslą 
Palikę gyviemsiems.

Čia laukia jie mūsų.

Ir čia,
Kada mūsų išmuš valanda, 
Per Lietuvių

! Tautiškų Kapinių 
Vartus 
Ateisim ir mes 
Atsigult jų draugijoj 
Aukštam kalnelyj 
žalioj vejelėj
Anoj pusėj amžių ...

1 Kl. Jurgelionis

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

Juozės Vaičiūnienės knygaDAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE
ateina pagelbon organiztoriams, chorų vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio formato, 151 psl-, kamuoja S2. Užsaky
kite dabar.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, arba grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzemp

liorių, nemoka- pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekj arba Money 

orderi tokiu antrašu:NAUJIENOS
..1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo. pievele. _ Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime 
dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. Šeštoko knygele, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELES
Kumelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žole užauginti, kaip žeme tręšti ir prižiūrėti. . Naujienos šia; knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime, 
siųsti tokiu adresu:

K

lietuvis, pirmos

(1869-1959) metq
664 psl. Kainu

' už $1.25. Jeigu 
atsiųsti $1.50 čeki 

Pinigus prašome

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

sžč?

NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL,— Tu«5<J«y, J»nmry 18, 1977

HofrrlHii 
vaisiai®

I

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jumš>>pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams Įsi-

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

TEL. 421-3070[rleigta 1923 medi*.

pTtxigo* pietų 0*4 kirmiu automobiliams partatyUL

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO. ILL 60608

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. R KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
401 dideli puslapiai daug nuotraukų.
Sieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi t-nvga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius Į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

si f e čekį arba Money OrderĮ tokiu adresu:

I73S So Halsted Street Chicago. Illinois 60608

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima jrauti knyCM rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJA
Alekso Abrose knytfa aprašanti paskutiniu PO 

Chicagos lietuviu gyvenimą ir ju atliktus darbus 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chlcagon atvažiavęs 
lietuvių kolonijos. Jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai ir 314 veiklesniu žmonių biografi
jos. . Duoti dokumentai katalikiškų, soca iii stintų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. • *

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekj arbt Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, IIL «0*08

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die- 

- ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

UNIVERSAL
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekma&eniu<, nur 
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki ii vai.

Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co-, lot

1739 So. - * '-kJ Street, Chicajo, III. 6060C. Telephone HA 14100 

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Subscription Ratos:
m Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
lix month. $8.50 per 3 months. In 
ither USA localities $26.00 per year. 
514.00 per six montns. $7.00 per 
hree months. Canada 'SSO.OO per year; 
»ther countries $31.00 per year

5 cents per copy

trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams __ __
pusei metu —
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams___________ _ $31 A*
pusei metu______________ SIS.fK
vienam mėnesiui $4<*

Naujienos eina kasdien, išakirun 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ber 
drovė. 1739 So. Halsted Si. Chicagc | 
UI. 60608. Telef. HAymarket 1-6100

Pinigui reikia siusti pašto Mod*>’ 
Orderiu kartu su užsakymu

Dienriščio kainos:

'hicagoje ir priemiesčiuose: 
metams________________ „

pusei metu_____________
trims mėnesiams ________
vienam mėnesiui ________

Kitose JAV vietose:
metams _________________
pusei metu_____________

se ir šiauriniuose priemiesčiuo 
se.

Departamento direktorius dr. 
John B. Hall sako, kad 75 su
sirgimai tuose priemiesčiuose 
įvyko per pirmąją savaitę nuo 
šių metų pradžios.Praėjusį lap 
kričio mėnesį tokių apsirgįmų 
buvo 171 ir gruodžio 130. Skai 
čiuojaat metais, praėjusiais 
1976 metais apsirgimų tymais 
buvo 284; 1972 metais buvo 
644. Daugiausiai tymais apser- 
ga keliolikamečiai paaugliai

Nuo tymų Cook apskrityje 
(Chicagoje su priemiesčiais) 
gruodžio mėnesį įskiepyta 15,- 
000 asmenų, šį sausio mėnesį 
departamentas tikisi įskiepyti

ją organizaciją vien tik tai šventei organizuoti, kad ku
ris nors Registruotos Bendruomenės > pareigūnas nepa
reikalautų pasiaiškinti ir nebandytų pareikalauti atskai
tomybės. Paprastas pareiškimas ’valstijos sekretoriui 
būtų sukėlęs šokių šventės organizatoriams didelių rū
pesčių. Registruotoji nepanaudojo savo galios ir teisių. 
Jie gali ir toliau tylėti

Bet jeigu kuriai valdybai pritrūktų kantrybės ir 
praneštų sekretoriui, kad Chicagoj veikia ir kita Bendruo 
menė, kuri nėra registruota ir neduoda niekam finansi
nės atskaitomybės, tai reikalai pasunkės. Visi žinome, 
kad lietuviai yra kantrūs. Tą kantrybę parodė ne tik vy
resnieji, bet ir naujai atvykusieji tremtiniai. Bet ąsotis 
amžinai vandens neneša.

Dabar veikiančios dvi Bendruomenės vargu galės 
ir toliau veikti. Registruojama tik • viena organizacija, 
viena ir galės veikti. Jeigu pas lietuvius bus pakanka-, dar nuo 5,000 ikiTo.OOO asme- 
mai pakantos, tai ras bendrą kalbą ir dirbs bendrą dar- nų.
bą, bet jeigu jie bendros kalbos jau neranda, tai šio Ben-I :
druomenių klausimo ilgiau atidėlioti jau nepavyks. Tu-
rėš būti viena Bendruomenė, ne dvi ' -

Iki šio meto Amerikoje veikė dvi bendruomenės. Sta
sio Barzduko Amerikon atvežtoji ir Algimanto Gečio 
bei Juozo Gailos atskeltoji. Jeigu frontininkai būtu tu
rėję reikalingos pakantos, tai šiame krašte būtų buvusi 
sudaryta viena didelė organizacija, kurion būtų priklau-
sę visi Amerikos lietuviai. Anksčiau Amerikon atvažia-|kia puoselėti, augimo skausmus toleruoti, pakęsti. To- 
vusieji skeptiškai į šį reikalą žiūrėjo, bet jie būtų sutikę 'kiam darbui jie nebuvo pasiruošę. Jie neturėjo pakan- 
daugelį dalykų praleisti pro pirštus, jeigu naujieji būtų karnai intelektualinių ir praktiškam veikimui reikalingų 
besilaikę tokiai organizacijai reikalingos tolerancijos iri patyrusių žmonių. Jiems buvo lengviau protestuojan- 
tinkamai išdėstę savo principus.

Organizacinis praktiškas darbas parodė, kad 
rikon atneštiems barzdukiniems organizatoriams 
principų ir noro su kitaip galvojančiais lietuviais 
venti. Paaiškėjo, kad frontininkai nėra nei demokratai, paskelbtas Illinois valstijos sekertoriaus Michael Howlett 
nei respublikonai. Jie yra tiktai oportunistai. Jeigu jiems Įstaigos raštas. Jis aiškiai sako, kad bet kokia organiza- 
gali būti naudingas vienas kitas demokratinis žingsnis, įija, ne pasipelnymo tikslams suorganizuota, privalo re- 
f • • • T r • • 1 ——

Ame- 
trūko 
sugy-
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patyrusių žmonių. Jiems buvo lengviau protestuojan
čius atskelti ir užmiršti, kad nesimaišytų. Bet šiandien 
tie atskeltieji ir iš Bendruomenės išstumtieji pradėjo 
aiškinti ne politinius principus, bet teisės klausimus.

Praeitą penktadieni, sausio 14 d. Naujienose .buvo

tai jie dedasi demokratais. Bet jeigu kuris respublikonas 
jiems gali vieną kitą dalyką prižadėti, tai jie dedasi res
publikonais. Niekad jokių principų jie negynė, Pasaulio 
lietuvyje Barzdukas dėjosi demokratu, o Kojelis ’’teo
retiniame žurnale” gynė respublikonu pozicijos-Kaip vie
ni, taip kiti buvo griežčiausiai priešingi veik visoms lie
tuvių politinėms grupėms. Ilgus metus patys aršiausieji 
frontininkams buvo krikščionys demokratai, vėliau buvo 
paspausti socialemokratai, išstumti valstiečiai liaudinin
kai, o jau kelintas metas didžiausių jų priešu tapo Nąu-1 
jienos. Negalėdami nieko primesti Naujienų skelbia
miems dėsniams, savo ištikimiesiems jie paskelbė Nau
jienas nelietuviškomis. Jeigu jie turėtų kokius stiprius 
savo principus, jeigu jie bandytų tuos principus taikyti į

PEILIU SUBADĖ MERGAITĘ

CHICAGO. Apie 3 valandą 
popiet 14-metei mergaitei, Lef
ty Hermanez , gyv. 3519 West 
Hirsh st, grįžtant iš pinigų kel 
timo kontoros su iškeistu mo
tinos čekiu ir einant Central 
Park Avenue pietų kryptimi 
pribėgęs koks tai vaikėzas stvė 
rė ją už plaukų ir nutempęs į 
užgatvį pradėjo pelių badyti.

Manydama, kad užpuolikas 
nori pinigų, ji numetė jam 25 
dolerius, bet piktadąris pinigų 
nepaisė. Tie pinigai buvo rasti 
kartų su kruvinu sniegu įkim- 
šti jos apsiausto kišenėn. Pra
eivio, pašaukta policija mer
gaitę nugabeno. į St Anaes li
goninę, 4950 W. Thomas st 
su perdurtais plaučiais ir apie 
30 badymo, žaizdų rankose, 
sprandą ir nugaroj. Per-vieną 
parą traasfuzijoms sunaudota

Sugriuvo planai
Didelės vilties kupini, valsty

bės vyrai buvo paskyrę 237 mil. 
dol. iš valstybės iždo ir 25 mil. 
dol. iš Hlinojaus kasos, paversti 
minojaus daug sieros turinčią 
anglį skystu kuru, pastatant Uli- 
nojuje reikiamą Įmonę, bet tech
nikinės nenumatytos kliūtys ir 
infliacijai veikiant, padidėjus 
hidrokarbonizacijos Įmonės sta
tybos išlaidoms iki 440 nail. dol. 
ar daugiau, įmonės statyba su
stabdoma n. enumatytam laikui 
iki inžinieriai ir kiti specialis- - ■ - . - s ■
tai suras pigesnį ir geresnį bū-( ška, pranešama, kad Australi-

■ ‘ ‘joa Queensland valstijoje šie-
■ met numatyta nušauti 800,000 

angHs? mtišaTt vaLZtiliu Tai M antri metai,
urie didelio spaudimo ir aukštos mažinamas kengūrų
temperatūros, bus gahma pa- skaičius. QuensIandQ Ųacįpna- a t _____
versti skysčiu, bet pasirodė, kad Imame Parke, po 800 tūkstan- g Lankos kraujo. “Stebuklas, 
Ulinojaus anglis tokiam proce-’^ių kasmet Kenkurų skaičius jj jar gyva” sako politi- 
sui nenori pasiduoti: nenyksta neįmanoma tiksliai apskaičiuo jos pranešėjas.

'dą anglis paversti skysčiu.
Buvo manyta, kad sutrintą 

anglis.

temperatūros, bus galima pa-

tėlis) Mancel Leffebvre supirko 
daugiau kaip 200 Šveicarijos 
kompanijų kontrolę ir planuoja 
statyti baziliką, kuri konkuruos 
Vatikanui.

žinią paskelbęs italų laikraš
tis “L’Eurepeo” papildomai pra- 
pranešė, kad arkysk. Lefebvre 
naują Vatikaną — baziliką sta
tys Ecoue, Šveicarijos teritori
joje.

AUSTRALIJA MAŽINA

SYDNEY,. Australija. Valdi.

gistruotis Illinois valstijoje, jeigu nori,joje veikti. Neuž
tenka įsiregistruoti Connecticut valstijoje. Reikia regi-) 
struotis ir toje valstijoje, kurioj nori veikti. Illinois vas- 
stijos korporacijų skyriaus vedėjas Norman R. Crane 
aiškiai pasakė, kad valstijoj veikia įstatymas, kuris ver
čia visas organizacijas registruotis. Kas neužsiregistra
vo ir veikė, tai nusikalto veikiančiam įstatymui.

Gečio ir Gailos išmesta iš Bendruomenės lietuviu da
lis klausimą ištyrė ir nutarė užsiregistruoti. Jeigu barz- 
dukiniai būtų buvę užsiregistravę, tai nei vienas Regis
truotos Bendruomenės skyrius ar pati organizacija ne
būtų Illinois valstijoje registruota- Tas pats Įstatymas 
draudžia valstijos sekretorui registruoti tokias pačias 

lietuviškame gyvenime, tai tada būtų galima su jais pa-j^ organizacijas. Jeigu barzdukinė,Bendruomenė būtų 
siginčvti, bet su beprincipiniais joks aiškinimas negaJ buvmsi Kegistraota IBmois valstyoje, tai registruota 
limas" nosies į Spnngfieldą nebūtų įkišusi. Registruotoji pa

ruošė reikalingus formalumus, priėmė pagrindinius dė- 
Netolimoje ateityje atsirūgs jiems ir Naujienų iš- sinus ir paprašė leidinio veikti Dokumentai buvo patik-

pakankama cheminė reakcija ti. National. Parkų ir LaukL 
arbą kaikuriais atvejais jos vi- i Dės Gamtos Tarnyba spėja, 
siškai nesti. kad Queensland Parke kengu-

_ rų yra tarp 5 ir 20 milijonų.

skyrimas iš lietuviškos spaudos sąrašų. Bet tuo tarpu 
norėjome pakalbėti apie dviejų Bendruomenių esimą. 
Jeigu frontininkai būtų norėję tartis ir kylančius konf
liktus aiškintis, tai jie būtų galėję susitarti. • Tartis jie 
nenorėjo, nes negalėjo savo elgsenos pateisinti, neturėjo 
argumentų bendruomenės skaldymui pagrįsti. Jiems rū
pėjo Bendruomenę valdyti, o ne ją ugdyti. Ugdymą rei- druomenės šokių šventę. Jie~ sudarė penkių žmonių nau-

rinti ir duotas jiems reikalingas čarteris. Registruotoji 
yra legali, veikianti pagal Illinois valstijos įstatymus.

Barzdukinė^ Bendruomenės atsakingi pareigūnai 
žino stiprią teisinę Registruotos Bendruomenės padėti. 
Jų advokatai šį klausimą išaiškino praeitų metų pavasa
rį, kai Chicagoj pradėjo organizuoti JAV Lietuvių Ben-

WASHINGT0NAS. — Vėžio 
tyrinėjimo centras pastebėjo, 
kad maisto konservavimo prie
dai, kaip sodos nitratas ir sodos 
nitritas, žmogaus kūno viduje 
gali sudaryti sąlygas vėžio ligai 
prasidėti, kai nitratai susijun
gia su skilvio rakštimis, arba 
žmogui vartojant nuo šalčio ta
bletes ir valgant nitratais priso
tintą maistą.

Vėžio tyrinėjimo centro dak
tarai mano, kad suminėti ir pa
našūs maisto konservavimo prie
dai turi būti uždrausti vartoti ir 
maišyti su maistu.

“Renegato” arkivyskupo 
konkurencija Vatikanui

JONAS JOKUBONIS

Dar 64 dienos iki pavasario

• ‘^NEŽMONIŠKAS” šaltis pra 
ėjusį sekmadienį Chicagai at- 

Daugumą kengūrų ' nušauna nešė naują rekordą oficialiai 
medžiotojai profesionalai, ku-, 19 laipsnių žemiau nulio pagal 
rie į medžioję važiuoja šautu-1 Fahrenheito, o neofjciąlįai skeĮ- 
vais aprūpintuose sunkveži- bia vietomis — 20 ir 21 žemiau, 
miuise kengūrų mėsai apsau- Tai antras toks rekordas visa- 
goti nuo gedimo. Jų mėsa su- me 20-me šimtmetyje. Pirma- 
naudojama šunims, katėms ir sis rekordas — 19 laipsnių že- 
kt namų gyvuliukams maitin-'miau nulio buvo 1933 m. vasa- 
ti. Žmonių maistui sunaudoja- Ho. 9 d. Nacionalė Oro Tarnyba 
mos tik kengūrų uodegos virti nustatė, kad šis yra rekordi- 
sriūboms, kurios esančios 
bai skanios.

laJniai šaltas sausio mėnuo. Pridė
jus “šalto vėjo faktorių”- pra
eitą sekmadienį: spengas buvo 
60—70 laipsnių žemiau.
Vėl Amtrak nubėgo nuo bėgių

RAUDONŲJŲ TYMŲ 
EPIDEMIJA

Chicago. Cook apskrities vie 
šosios sveikatos departamen
tas praneša, kad raudonųjų ty namų Įvairioms spynoms. Pran- 
mų (red measles) epidemija, cūzų karališko dvaro kambari- 
prasidėjusi pietuose Chieagos nis turėjo raktą, kuriuo galėjo

• Namų statybos kontrakto- 
riai turi visrakčius savo statomų

ROMA._ Romos katalikų ar-! priemiesčiuose, nėra praėjusi atrakinti bet kokią Prancūzijoje
kivyskupas renegatas (atsime-'ir koncentruojasi pietvakariuo esančią spyną.

bundininkas mokėjo groti kliernatu (klarnetu), o Me- 
dinčiaus pusbernis mokėjo truputį groti smuiku. Taip 
jaunimas praleisdavo savaitgalius.

Vieną vakarą, besilinksminant, šuo du kartu su
lojo. Medinėms tuojau sustabdė muzikantus, moteriš
kėms liepė sueiti vidų, p vyrams įsakė pasiimti kokį 
ginklą ir būti pasislėpusiems.

— Aš sutiksiu atėjūnus. Jei jums pasirodytų, kad
— Ką mes toliau darysime? man pavojus, tada eikite į pagalbą.
— Mėginkime žemdirbystę. Jei nepatiks, tada pa- Prietamsyje pamatė atvažiuojant du vežimus, ku- 

žiūrėsime ką daryti, — atsakė Medinčius ir abu nuėjo rjuose sėdėjo daugiau kaip po vieną. Vežimams priva-
• žiavus arčiau, šuo apibėgęs aplink juos, sugrįžo, prie 
Medinčiaus ir atsisėdo. Medinčiui užklausus, kokiu rei
kalu jie atvykę į j.o. sodybą, jie atsakė norį gauti vietą 
nakvynei. Kubilius jiems paaiškino, kad už šešių gai
džio gydžių yra bažnyčia. Ją pravažiavus, netoli kelių 
subėgimas, imti dešinį kelią, o už labai trumpo galo 
vėl keliai skiriasi, tada reikės imti kairįjį ir ten pat 
bus keleiviams pernakvoti pastatas. PasibeldusJ į du-.

i ris, sargas įleisiąs. '
— Gerbiamas prieteliau, — prabilo pakeleivis.,— 

| Kol malkos buvo sukirstos, suvežtos, sukapotos ir nepertoliausiai, už keturių ar penkių šunies Jojų. bu. 
sukrautos pašalėse, atėjo ir arimo laikas. Samdiniai 'au sus*°i^s Pne ūkininko pasiklausti, kur būtų gaJb 

i Kubilių sodyboje vasaros darbams buvo jau visi pa- ma W*?1’ kek^ «**"/ Ta« malonus žmogus
samdyti. Prasidėjo pats darbymetis; vyrai arė, akėjo ir U pačią vietą, kūną tu man uurodek Jis
sėjo; moterys verpė, audė ir siuvo darbinius rūbus, šie pasakė, kad jū$ turite neapgyventa grįčię. Bū*
pavasariniai darbai žmones gerokai išvargina. didelė atgaiva, jei mes galėtume pagyventi ir

I. _ . •> i- ■ 1 Paik«ti keletą dienų — neilgiau savaitės ir nemažiau
Gegužės viduryje pavasariniai darbai būna baigti trijų dienų. Mes nenorime veltui, užsimokėsime ui

♦ ♦ T* T * 11 t 1 •• _

Tą popietę, apžiūrėjęs parengtą vežimą, tėvas Kubilius sustojo, nulipo nuo vežimo, paglostė šunelį ir 
pagyrė sūnus už taip gerą sutvarkymą. Pasikvietė liepė eiti namo. Šunelis liko sėdėti tol, kol vežimas 

. Parbėgęs į namus rado savuo- 
net savo žmonoms? sius tebestovinčius prie sodybos aptvaro vartų. Ne- 

pa-lkreipdamas į juos dėmesio, nuėjo ir atsigulė ant savo
1 mėgstamos pievelės. Moterys nuėjo prie savo kasdie-

— Iškart lyg ir buvau- nusprendęs tą tarnybą nines ruošos, o vyrai tylėdami stoviniavo nieko viens 
mano marčiai gimė sūnelis. Kūdikėlis buvo toks gra- imti. Man jau minėtas sapnas atidarė akis. Būčiau kitam nesakydami. Po kurio laiko Žvejys paklausė: , 

.. kad negalėjau atsigėrėti. Mano akyse ir dabar paradęs didžiausią niekšybę. Galėjau prarasti visus 
padavė jį man garbingus specialybės pažymėjimus ir būčiau jums 

Didžiausias pakenkęs. - '■
dar didesnis. Susijaudinę sūnūs pabučiavo tėvą ir padėkojo prie savo kasdieninio darbo.

PAPILIEČIŲ PADARUI abu prie savo grįčios ir užklausė: ar jie galėsią išlai- pranyko jam iš akių. 
| kyti paslaptį, nepasakydami

(Tęsinys) ' A±>i6ms sutikus tai padaryti; tėvas nupasakojo
— Esu senas ir nepratęs su didžiūnais būti. Nemo- reigūno siūlytą tarnybą;

kėsiu elgtis jų tarpe. Praeitą naktį sapnavau, kad

žus 
dąr tebestovi tas kūdikėlis. Sūnus 
rankas ir sakė, kad aš esąs jau senelis, 
malonumas susilaukti provaikių . o
— gyventi kartu su jais ir džiaugtis matant juos au-'jam. Tėvas įspėjo juos pasisaugoti ir labai apdai- 
gant. šioji jėga traukia prie šeimos; ji yra labai tvir- i riai priimti siūlomas dvaro tarnybas. Patarė paši
lą ir nenugalima. < saugoti ir nuo dvaro pareigūnų, kad jie kartais ne-

Tada pareigūnas išėmė dokumentus iš staU 
ciaus, pasirašė ir padavė Kubiliui pasirašyti. Paduo
damas ranką Kubiliui, pareizūas tarė:

— Prieteliau, dar man neteko turėti reikalų su Į 
tokiu garbingu žmogumi, kaip tu. Linkiu tau lai
mingos kelionės ir linksmai gyventi su anūkais.

Eidamas namo; Kubilius pamatė, kad jo sūnūs
Žvejo kieme šnekasi. Priėjęs prie jų padavė popie
rius, sakydamas:

— Tai žemės teisių popieriai. Saugokite, kad 
nepražūtų. Rytoj rytą noriu išvažiuoti.

— Brangus tėveli. — tarė Žvejys, — mes atspė
jo m e. k
!us. visi bendrai papietausime, o po to galėsi pažiū-

PAKELEIVIAI IS RYGOS

bandytų su savo siūlymais prieti per jų žmonas.
Sūnūs pažadėjo būt iatsargus ir apdairūs.

Seniui Kubiliui miegas negreit atėjo,— tik prieš I jį javus, atėjo ir Kalėdos. Samdiniai buvo paleisti ato- 
(aušrą truputį numigo. Pradėjus švisti atsikėlė, nuė- stogų, šeimininkės pasiliko po pusmergę ir pusbernį

Baigėsi vasara. Atėjo ruduo, — žemdirbiams di
džiausias darbymetis. Kol baigė valyti laukus ir iškū-

jo į arklidę, uždėjo arkliams šieno už ėdžių, įpylė į j namų ruošai. Po Trijų Karalių Kubiliai pradėjo miš- 
lovį vandens ir įplakė miltų. Po pusryčių tėvas nuė- ’ ke kirsti malkas sekančių metų kurui 
jo persirengti kelionei. Sūnūs pakinkė arklį, o mar-i 
čios pridėjo negreit gendančio maisto. Tėvas, alsi-' 
sveikinęs su visais ir padėkojęs už viską, buvo heli-, 
pąs į vežimą, tik žiūri, kad Bastūnas sėdi nuleidęs* 
galvą beveik iki žemės. Priėjo prie jo ir paglostė, 
paglamonėjo, sakydamas jam: 'Lik sveikas, aš iš- mums didelė atgaiva, jei mes galėtume pa^-v.mi ir
važiuoju . šuo pradėjo savotiškų balsu loti ir is^ * i pailsėti keletu dienų — neilgiau savaitės ir nemažiau

’ rytoj nori išvažiuoti. Žibuoklė daro pie. džiaugsmo bėgioti. Kubilius, sėdėdamas ant vežimo, C---- x“ -~A—"" —s—• »• -- • —< 17-5*1 j
patrankė vadeles ir išvažiavo. ir pasidaro <iidelių darbų pertrauka. Tuo laiku pas viską.

Sūnūs ir marčios palydėjo tėvą už sodybos užfva- Kubilius anksti nesikeldavo ir vakarais gulti neskubė- 
ros. o Bastūnas — iki Kubilių žemės rubežiaus. čia davo. Neretai žvejo kieme pašokdavo. Vienas žvejo

mes viską gerai sutvarkėme. Vakarienę pa
riedi ir vėl visi kartu pavakarieniausime. (Bu* daugiau)
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DK. ANNA BAU UN AS
AKIŲ AUSŲ, NOSIES, 

IR U» Ė S LIGOS
2853 W. 63rd Street

valandos pagal susitarimą

DR. K, G. DALUKAS 
AKUSERIJRA ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija 
6449 So. PuUiki ReL (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
b.'iiuia Ugc-uus pa&ai bus»ihnui4 

ei ueaUiliepLa, skambinu 3744f</4

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ ir šlapimo takų 

chirurgija

Telef. 695-0533
Fox Valley Medical Center 

8: 0 summit street , .
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

Nidos kopos

Poetė Lukauskaitė atsisveikina tėvą
v

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WESi 71st STREET
4 Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid. 388-2x33 
OFISO VALANDOS:

Cu nūdieniais h ke įvirtau. 1—i vaL, 
aiiiracu. penKtaienj nuo 1—5. tree, 

ir šestad. ūkiai susitariu.

OK. rAUL V. UAKGiS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direkiorius.

1938 SJYianneim KO.zwestcnesTer, lik
VALANDuB: 3—y daioo dienomis ii 

Kas antrą šestacueru 8—3 vaL 
ieu oo^-k/z/ area 5oz-2/z#

REZ.: Gi 8-0873

DK.Vv .JidSiiv-iiiioĮAAS
AKUScKUA ik MOTERŲ LIGOS 

Wnskuluoine CHinUKGiJA.
6_l 3k So. Kedzie Avė., WA 5-26/0

v aianuos pagal susitarimą.. Jei neat- 
siuepia. sKammnu nru 3-uvUi. <

--  IT - n—ĮĮjLJl.r ' 
Telef. Bfc 4-5a?3

LU. A. u. GiuEvECKAS

Adv. Stasys Lukauskas

Praeitų metų lapkričio 26, 27 
ir 29 dienomis Naujienose buvo at
spausdintas įdomus teisininko Jo
no Našliūno rašinys apie advoka
tą Stasį Lukauską. Našliūnas, adv. 
Lukausko mokinys ir geras Lu- 
kauskų šeimos draugas, atsimini
mus parašė adv. Lukausko 50 me
tų mirties sukakties proga.

Velionis buvo palaidotas Šiaulių 
kapinėse. Adv. Lųkauskui ir jo 
žmonai dantų gydytojai E. Zialic- 
kaitei Lukauskienei ir kitiems šei
mos nariams buvo pastatytas pa
minklas, suprojektuotas inž. Rei- 
sono, o tvorelę apie paminklą su
projektavo inž. Alg. Šalkauskis.

įFoetė Halina Lukauskaitė, adv. 
Lukausko duktė, 1939 metais tė
vui prisiminti parašė šį eilėraštį, 
kurį pavadino

ROCKFORD. ILL.
Jameikienė sveiksta

K. Jameikienė namuose sveiks
ta. Jai einant per gatvę buvo 
greit per raudonas šviesas pra
važiuojančios mašinos permušta, 
sutrenkta ir sulaužyta dešinė 
ranka.

— Pensininkų ir šaulių valdy
bos pirm. A. Pocius po lengvos 
operacijos, sveiksta namuose, 
šeimos priežiūroje.

— Vietos Altos valdybos pirm. 
Petras Šernas, net trečią kartą 
turėjo atsigulti Memorial Hos
pital ligoninėn ištyrimui. Skun
džiasi širdies skausmais. Ligo
niams linkiu kuo greičiausiai 
pasveikti.

— Sausio 7 d. atšventęs 65-jį 
gimtadienį, Antanas (iimžiūnas 
sausio mėn. 11 d. buvo rastas
negyvas'namuose. AI ieties prie
žastis . tiriama. Palaidotas šeš
tadienį sausio. 15 d.

Antanas Gimžiųnas buvo kili
mo iš Vilniaus krašto, čia gi
minių neturėjo. Laidotuvėmis 
rūpinosi vietos -Ll: valdybos 
pirm. Kazys Rutkauskas.

TĖVUI

Ak, tegu sako man, kad tu seniai jau miręs, 
Kad nėr tavęs, kad žodžiai tavo nuaidėjo, 
Ir nežinia, kokiam danguj, kokiuose tyruose 
Užgiestė pėdsakus tavuosius vėjai.

GYDYTOJAS U CHIRURGAS 
SrcClALYdE AKIŲ LIGOS 

3yU7 West i UI rd Street 
V'1sj^'\os pesai susitarimą

CK. ii. A. V. JUČAS 
4* *-^44} 3OI-46U3

ŪDOS LIGOS — CHIRURGIJA .
* L »vuZ ai. VwfcSTEKN AVt.

S^r^Kj’WESTEXN AVef 1 ' 
: Telefonas atsakomas 12 vai.

"ML FKAhK PUCKAS
CPTOMėTRISTAS

Tu gyvas man esi, buvai ir liksi.
Tai tavo širdį plakančią jaučiu savyje 
Ir atmintį rūpestingiausių žvilgsnių- 
Saugiai, kaip kūdikį, nešu glėbyje.

Aš gi žinau — tai tavo geros rankos 
Mane paklydusią miegan nuglosto 
Ir beprasmingų kančių prakaitą 
Dukrai nuvargusiai nušluosto.

- Kai paskutinę dainą išdainuosiu, ' •
Žinau, viską atleisdamas mane priglausi, 
Todėl aukštai iškėlusi širdį nešuosi, 
Kad tau nesuteptą grąžinčiau dovaną brangiausią.

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — T©L 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
'*11. pagal susitarimą. Uždarytą tree.

DR. LEONAS SEI8U7IS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL; an^ad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak 

Ofiso ttlaf.: 776-2880

. Ir tegu sako man, kad tu seniai jau miręs,
Kad nėr tavęs, kad žodžiai tavo nuaidėjo, 
Ir nežinia, kokiam danguj, kokiuose tyruose 
Užglostė pėdsakus tavuosius vėjai...

H. Lukauskaitė

BR. VYT. TAURAS
GtUYTOJĄS IR C.BUAVAV»ii

Cenzo biuras renka, 

bedarbiu statistiką
Jungtinių Valstybių Komerci- 

I jos departamentas praneša; kad 
Cenzo Biuras pradeda rinkti sta- 

į tistiką apie darbą ir nedarbą 
’ JAV. Chicagos srityje apžvalga

Bandra praktika, spec, motekų hg0$ apie darbą ir nedarbą bus daro- 
Oft&as: 2652 west 59th Street • ma ateinančią savaitę nuo sau- 

TeL: PR 8-1223 • sj0 į y 22 dienos. Per visas
OFISO VAL.. pirm., anu-ad.; trečiad jąy bus ištirta apie 70,000 na- 
liuli « vai. po pieiu ir tim laiku nių ūkių (household). Tokia sta- 

pagal susitarimą, tistika* padeda gauti tikslesni
. į,į, n  ______ - vaizdą apie viso krašto ekono

minę sveikatą.

šimčiai buvo be darbo. Nors tas 
bedarbių nuošimtis buvo trupu
tį didesnis už spalio mėnesio 7.9 
nuošimtį, bet buvo mažesnis už 
8.9 nuošimtį, kokio buvo nedar
bas pasiekęs 1975 metų antro
jo bertainio metu. Apžvalgos sta
tistika rodo,1 kad krašto ūkis 
palaipsniui gerėja.

jpr

p. Šileikis, o. p
UK* nwrtuMp:r^uiteKi8i as j Pavyzdžiui, praeito lapkričio 

x v A palatai - ll-uezai. Airu. Uau . , ,
umah: Spęcudi pagalba MOĮomi mėnesį padaryta panaši apzxalga 

t vArch Supports) ir L L parodė, kad iš 95.9 milijonų vy- 
VaL. —i irJb—s. Šeštadieniais 9—1 ‘ rų ir moterų bendros darbo jė- 
Z*SŪ Wes? 63rd St., Chicago III. 60629

Telef.; PKospect S-5084

& 1562 m. Marakešo mieste 
Moroko valstybėje buvo paste- 
tytas Ben Yusseff universitetas. 
Jo sienos buvo marmurinės. 
Marmurą importavo iš Italijos 
mokėdami cukrum — svarą cuk
raus už svarą marmuro.

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS. GE1.1NYČIA

Teletonai; PR 8-0833 it PR 8-0834
Taip pat naujoji Barbaros ir 

Gene Drishių krautuvė
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwyz Ooak Lawn, 
TeL 499-1318

Vietos Altos valdyba ruošiasi ; 
šiais metais tinkamai paminėti 
Vasario 16. Programai atlikti 
yra užangažuotį svečiai — šau
liai iš Čikagos. Minėjimas įvyks 
vasario mėn. 20 d. lietuvių klu
bo didžiojoje salėje esančioje 716 
Indiana Avė. Kai bus viskas ap
tarta ir paruošta parašysiu pla
čiau. * * . .-i

O dabar visi laiku ruoškimės, 
kad galėtumėm kuo skaitlingiau
siai dalyvauti ir savo skirtą au
ką padėti ant tėvynės aukuro. 
Liepsnose paskendęs Kalanta 
šaukė laisvės Lietuvai, o mes 
skirkime auką tos laisvės ko
vai... Augis

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI 15 PAAKKINIMA* 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Dievo galybėm sgrgimlerns tikėjimu išganymui". — 1 Pet. 1:5*

Gyvendami šiame palotame pasaulyje mes dažnai patenkame i aplinky
bes, Kurios gali atitraukti mus nuo Dievo ir Įvesti Į nuodėmę. Kartais atrodo 
ly£ kad girdime du balsu: vienas ragina mus būti nuolankiais ir klausyti 
Dievo, o kitas ragina elgtis savavališkai ir išdidžiai. Jei esame patyrusiais 
krikščionimis, kurie turėjome įvairių ištyrimų ir nugalėjome, vistiek dar 
turime būti atsargūs ir neužmiršti, kad turime kovą su savo kūno pageidi
mais, su pasaulio vilionėmis ir pagundomis ir su labai apgaulingu priešų, 
šėtonu, nes dar nesame tobuli Dėlto turime būti nuolankūs laikytis kuo 
arčiausiai prie Dievo ir prie mūsų Vado ir Gelbėtojo. Viešpaties Jėzaus 
Kristaus. Tik taip pasielgdami pasidarysime nugalėtojais.

Visi Žino, kad mirtis yra Žiaun b paliečia kiekvieną, kur yra mi
rusieji? | >4 klausimą atsako knygutė "Vijtis po mirties", kuri< gausit* 
na mokama L Rašykite:

F. ZAVIST 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
IV. RAITO TYRINĖTOJAI

.WiSWmViW.V.SWW*VWWWYb

SUSIRINKIMU
, PRANEŠIMAI PETKUS

I

svar- 
užsi-

rast. |

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

— ŠĖMAIČIŲ Kutūros Klubo metinis 
narių susirinkimas Įvyks trečiadieni, 
sausio 19 d., 1:00 vaL popiet Gintaro 
salėje. 2548 West 69 St. Nariai kvie
čiami atsilankyti, nes yra daug 
bių reikalų aptarti ir jau laikas 
mokėti duokles. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis,

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Tele!.: GRovehiU 6-234S-6

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef,: TOwnhall 3-2108-3

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

’ VERONIKA TOMAŠKO 
Pagal pirmą vyrą Twarnavicius. Pagal antrą vyrą Protas 

Gyveno 3-122 West 64th. Place

Mirė 1977 m. sausio 16 d., sulaukusi 84 metų amžiaus. Gimusi 
Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 68. metus

Paliko nuliūdę: 3 dukterys — Irene Protas, Alice Drakton, jos 
vyras Walter, ir Helen Kuches, jos vyras Bert, 6 anūkai, 6 proanūkai, 

• sęsup Dorą. (Ross) Gropstos su šeima, krikšto duktė Veronika Barisie- 
nė, jos vyras Kazys ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Lietuvoje liko 2 broliai — Vincas Nevardauskas ir Stasys Nevar- 
dauskas ir sesuo . Ka try na Mundeikienė.

Priklausė Dariaus-Girėno Amerikos Legiono Post Nr. 271 Moterų 
Vienetui ir SLA 134-tai Moterų Kuopai.

Antradienį 5:00 vai. p p. kūnas bus pašarvotas Petkaus - Marąuet-. 
te koplyčioje, 2533 West 71 Street.

Į Ketvirtadienį sausio 20 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš koply- 
Į čios į šv. Panelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
J pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Veronikos Tomaško giminės, draugai ir pažįstami nuo- 
I širdžiai kviečiamį dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar- 
i navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, 'anūkai^ proanūkai, giminės.

t Laidotuvių Direktorius Donald A Petkus. TeL 476-2345

NEPRIKLAUSOMA LlETl‘Vxk’ naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams!7722 George St.

La Salle, PQ., Montreal 690, 
Canada (Reguliari prenumerata — $10.00)

(Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)pre^’meratnc

rut) n esc i v*

Frašome iSKirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu

UQDfcSIO VALANDOJ

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIRfKTORJAI

K45 So Western Ave. Air Conditioned Chapel and

REpublic 7-8600- 8601 facmu~
* ' v-.-u* o-rw-mx tttose xiexio dAiyie rxuelme toplyčU arfiM jIR
TLem*. xnrte cyrren* _

4SC5-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL : Y Ards 7-1741-1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-044G

MOIIERlNIšKOS AIR-CONDITIONED ROPLYčiOS

AMBULANCE 
PATARNAVI

MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
lUALAi IK LALKlAAb L A Ii A > AL&hAj

•a
lft

r*
!

Chicago^
Lietuviu 
laidotuvių 
7ire kiurių

Associacijosj

MW- TO CUT AW SERVE FRESH PINEAPPLE

G9ow THAT A PIUMP AND FRE5H-* 
LOOKING PINEAPPLE HAS FOUND 
A HOME IN YOUR KITCHEN, YOU 
MAY WONDER AB6UT THE 
EASIEST WAY TO CUT AND SERVE 
THIS JELICACY.WELLJTCOULPNT 
BE EASIER.

i

gos 88.1 milijonai dirbo, 8.1 nuo-

ĮUS*»*

1K> REMOVE THE FRUlTr 
INSERT A CURVEP KNIFE 
CLOSE TO THE SHELL AKO 
ČUTALL THE AsOGKP.

perkraustymai

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063

t (LAY THE PINEAPPLE ON ITS 
SIDE.WITH A LARGE,SHARP 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
THE BOTTOM THROUGH THECROWU.

IVbP'

SOPHIE BARČUS %

Mnr < S. X3W

J307 Su. L11UAMCA AVENIjE. Vhone: YArds 7-3^01

BUTKUS - VASA1TIS
So. auta Avė., Cicero, 111. Phune: UJUjiupic 2-1003

Apdraustas <z»rkr»ustym*j 
iš įvairiu atstump

ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 arba 376-5996

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 

1490 kil. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popeL — Šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Telef.; HEmlock 4-24T3

7159 So. MAPLEWOOD AVE

CHICAGO, ILL. 60629

Lenkijos tremtinis [Zbigniew Brze
zinski, Kolumbijos universiteto pro
fesorius, 
Carterio 
saugumo 
ris labai 
pasirinko 
patarėju.

išrinkto prezidento Jimmy 
paskirtas vyriausiu JAV 
tarybos patarėju. Kissinge* 
patenkintas, kad Carteris - 
Zbigniew saugumo tarybos

REMOVE THE PINEAPPLE FROM BSTH SWELLS. HALVE f 
FRUIT LENGTHWISE. SLICE OFF CORE (TOP PORTION) A 
CF EACH QUARTER. CHUNK FRUIT. PUT BACK IN THE 
SHELL— IT MAKES AN ATTEACTIVE. SS3/ING PISH

PETKAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeUe 3-3572

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LilUAMCA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET RT publ’c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginii 7-667L
11028 SOUTHWEST HIGHWAY- Palos Hitts, Ill. £74-4411

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
inn 1J1LWI.L .11.1111-11,1;
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I jei u ui t į K n kkseioni ų
(Įviliokratu Kleevlando skvrius c
ruošiu prof. (ir. Prano Javai
čio pai^erbiin^ jo X0 m. sukak 
tirs proga. Minėjimas bus sau 
šio 23 d. šv. Jurgio parap. sa
lėje. Skyriaus pirmininku yra 
Antanas (iarka. t

J. Bikinis, London, Ont., 
Canada, prisidėjo prie* vis di
dėjančio sąjūdžio remti ir 
platinti Naujienas. Jis atsiun
tė laišką su gerais linkėjimais 
ir penkiasdešimt dolerių če
kiu: $30 metinei prenumera
tai ir $20 Mašinų fondui. Dė
kui už dėmesį ir už paramą. 
Vis daugiau ir daugiau tautie
čių pradeda įsitikinti kai ku
rių mūsų kultūrininkų bei vi- 
suomeninkų visišku pasimeti
mu ir noru dominuoti ne tik 
kultūrinėse, bet ir politinėse 
srityse bei vardan tautos mei
lės skelbti svetimųjų idėjas.

— .1 Kalinauskai iš Chięa- 
gos pietvakariu be raginifrw 
pratęsdamas prenuiperatą, at
siimu Mašinų fondui $5. Po 
du dol. uz kalendorių atsiun
tei Peter Gintas iš Evergreen 
Parko, P. (ialinauskas iš Mar
quette Parko, A. Mikoliūnas 
iš Klevelando. Dėkuj visiems.

_  K. čiurinskas iš St. John 
Ind., kiekviena proga gausiai 
paremia Naujienas. Dėkui už 
ankstybą be raginimo prenu
meratos pratęsimą, gerus linkė
jimus, bendradarbiavimą ir 
už $21 auką Mašinų fondui.

— LB Detroito Apylinkės 
valdyba pasveikino Naujienas 
Naujųjų metų proga ir tuos 
sveikinimus atlydėjo $20 auka 
per Alfonsą Jušką. Dėkui val
dybai ir visiems tos apylinkės 
nariams.

— Kostas L. Marcinkus, Hot 
Springs, Ark., atsiuntė infor
macinį laišką apie lietuviškos 
spaudos pristatymą skaityto 
jams per paštą ir ta proga pri
dėjo $10 auką Mašinų fondui. 
Apie pristatymo nenormalu-

OPPORTUNITIES AT
TOOTSIE ROLL

FOR THE NEW YEAR
• ELECTRICIANS

We are seeking individuals with at least 4 or more years 
electrical experience, trouble shooting and repairing 
industrial equipment. Maintenance on our high speed 
package machines requires the successful applicant 
to have a strong background in motor control circuity.

8 MACHINE REPAIR
The persons we seek must have 4 or more years expe
rience in the maintenance and overhaul of industrial 
machinery. Must be able to diagnos problems in our 
production equipment and make neccesary repairs and 
adjustments.

The above positions pay up to $7.20 per hour, and carry 
a fine Benefit package with them.

Call: KARL STRAND

581-6100, Ext. 352

TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC.
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC. 

CHICAGO, ILLINOIS
An Equal Opportunity Employer, M/F

JUBILIEJINIU METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

'• sic «icuic ♦uejv meru Minint ta mXaKu pirmi.
Mnertkoa lietuvių dienraičio steigėjus bei lietuviškos spaudos pinui 
aus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybei Išlikimui tke 
itamai Naujienų pliti ritmo vijų*.

'UJIENOS tvirtai stovi tr kovoja ai Lietuvos tr pavergtu lietuviu lalrrt 
neidamas ir nesi d ėdamos I sandėrius tu okupantais ar 1u ! galio 
Inlak

• aOjUSNOS palaikų tisas lietuvių demokratine? grupes Jų nendraa irom 
d Jas ir remia visu lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

vaUJTENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto 
rikos '.r poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Nauji? 
nas yra mada Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
delbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
epaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir ios žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuvišku reikalų renesaj*.
KAINUOJA: Chicago)* Ir Kanadoj* metam* — £30.00, txrs*! ,-na+v_  $18.00,

rt-lmi m«n. — $8.50, vlanam mėn. $3.00. Kito** JAV vl*tou> matam* 
— $26.00, pu**( m*tų — $14/K), vienam mėn. — £230. ttž»l*n luo
tą — £31.00 metam*. $u*l pažinimui siunčiama savalty rt«molcamal. 

►*rašcm8 naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
.59 Jk» Halsted SL,

’.hieago. (11 60608

Ų Siunčiu --------dol. Naujienų prenumeratai, JubiHejim<
vfliaua proga paremdamas lietuvišku spauda.

Vajaus proga prašau siusti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

°AVARDE IR VARDAS ____________________________ _____

sDRESAS _____________________________________

mus taip pat mums parašė Ka
zys Puzinkevičius’ iš Pittsbur
gh!), o prie prenumeratos pridė
jo $4 auką. Dėkui Abejų laiškų 
ištraukos yra išverstos i anglų 
kalbą ir pasiųstos atitinkamom 
pašto įstaigom.

— žur. ir knygų autorius, 
V’L Mingėla, Sterling Heights, 

Mich., besirūpindamas lietu- i 
viška spauda, atsiuntė Naujie
nų paramai dešimkę. Dėkui. Jo 
sveikatai po širdies smūgio ge
rėjant, Naujienų skaitytojai 
tikisi sulaukti Įdomių ir nau
dingų lietuviškomis temomis 
straipsnių.

— Nuoširdus dėkui lietuviš
kos spaudos rėmėjams ir bičiu
liams. Pratęsdami prenumera
tas bei kalendoriaus proga at
siuntė po penkinę: Higinas Gė
jas, Juozas Kapačinskas ir A. 
Umbražiūnienė iš Marquette 
Parko, Marta Hoffman iš Brig
hton Parko, V. P. Janulaitis iš 
šiaurinės miesto apylinkės, Jur 
gis Mejeris š Melrose Parko, j 
ponia K. Požėra iš Burbank, U- i 
linois, M. Masiulis iš Evergreen 
Parko. Dėkui visiems ne tik

už aukas, Let už gerus linkėji
mus. taip pat i> ankstybą pfe- 
numetų ' pratv - irią tuo sutau
pant admini'L arijai laiką ir 
sumažinant susirašinėjimo bei 
pašto išlaidas

— J. Vicius iš Marquette 
Parko apylinkes savo sveikini
mus ir gerus linkėjmus prenu
meratos pratęsimo proga atly
dėjo $10 auka Naujienų para
mai. Tos apylinkės S. Vanagū- 
nas atsiuntė $4, o L. Biknevi- 
čius $2. Dėkui visiems.

— UBA-Baiunas į pasiųstus 
padėkos laiškus JAV ambasa
doriui prie Jungtinių Tautų 
William W. Scranton, jo pava
duotojui W. I apley Bennett ir 
atstovui Sidney Sober iš visų 
trijų gavo labai šiltus atsaky
mus. BATt’No pirmininkas 
Kęstutis Miklas turėjo progą 
ir asmeniškai susitikti su am
basadorium Scranton Jungtinė
se Tautose ir padėkoti jam už 
padarytus -atvirus pareiškimus 
JT posėdžiuose dėl religinės 
priespausdos bei žmogaus teisių 
pažeidimų Lietuvoj ir kituose 
Pabaltijo kraštuose.

— Apolinaras Skopas, Cice
ro, III., atsiuntė tokį laišką: “Ne
laukdamas raginimo siunčiu 
prenumeratos mokestį už 1977 
m. Taip patmoriu paremti Nau
jienų leidimą kukliai auka, ku
rią skiriu Mašinų fundui. Svei
kinu Jus ir linkiu ištvermingai 
tęsti bekompromisinę kovą už 
mūsų tautos laisvę. Nekreipkite 
dėmesio dėl Įvairių bendra dar- 
biautojų puolimo bei neapykan
tos šiam dienraščiui ir jo dar
buotojams. Teisybė yra karti. 
Jie negalėdami jos pakęsti, sten 
giai įvairiausiais būdais ir me
lais jums pakenkti. Tylioji dau
guma yra su jumis: ji pradeda 
jau kalbėti.” Dėkui už laišką ir 
dešimke. -

HELP WANTED — MALE 
□irbl/itnkv RalkU I

TOOL MAKER* p
t * z

Design and manufacturing compa
ny of special automatic assembly ma
chinery needs accomplished trades
men with job shop experience and 
absolute top skills. Excellent wages, 
50 hours per week guaranteed, com
pany paid family major medical plan, 
profitsharing, vacation, holidays.

Call for appointment: 
674-0370.

MID-WEST AUTOMATION, INC.
7340 N. Ridgeway 
Skokie. Hl.

(New plant in Wheeling in 
Early 1977)

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkly reikia

BABY SITTER
Professional couple seeks a reliable 
person to care for yr. old child 
and do lite housework. Location: 
South Evanston house, 1 block from 
CTA bus route. Hours 8 A. M. to 6 
P. NL Mon. thru Fri. $600 per month 
English required. Call 328-8215 after 
6:30 P. M. on weekdays and after 9 
A. M. weekends.

RENTING IN GENERAL 
N u o ro o i

BRIGHTON PARKE išnuomojamas 
miegamas kambarys tvarkingam ne
rūkančiam asmeniui. Teirautis prieš- 

•P’ H. Tel. J27-7248.

ANTANAS PAZNEKAS .

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE Į REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ĮR 2EMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIM0KEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAVSKAS, Prezidenias ‘
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

PUIKUS 8 butu mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite.

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 
ir veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
Campbell. Virš $500 pajamų mėne
siui

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
mieg, ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas Į vakarus nuo Califor- 
nijos prie 63-čios.

ŠLMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav..
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel. 
501-623-9814.

ŽIŪRĖKITE!

LABAI GRAŽI 2 aukštų rezidenci
ja. vonios, virtuvės pečius^ karpe- 
tai ir daug priedų. Sausų pušų beis- 
mantas. Įmokėti apie $7,000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

DELIKATESŲ PELNINGAM BIZ
NIUI puikus namas. Įrengta patalpa 
ir gražus butas gyventi. 50’ sklypas, 
du garažai 4 mašinoms. Už viską įmo
kėti apie $5,000. Teiraukitės, bus gai
la pavėlavus Marquette Parke.

AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto 
garažas. Erdvūs butai. Senutė nepa
jėgi. pigiai parduos. Marquette Par
ke. $32,000.

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Marquette parke. $38,000.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

4 BUTU MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš geru rankų priešais parką. 
Naujas gazo šildymas ir nauja elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

VALDIS
REAl ESTATE

2625 WEST 71 STREET
Tel. 737-7200 arba 737-8534

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

viu gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš nardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliaiš’taina 4 doL

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten.matė, kokias 
kalbas" girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 nsl. SI.50. ’ Yra taip pat 

i kalba
M. Zosčenko. SATYRINĖS NO VĖL ĖS. Genialaus rusu rašytojo 

60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.
D. Kuraitis. KELIONĖ f ANAPUS GELEŽINĖS -UŽDANGOS. Au

toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitprooo propaganda bei 
užmaskavimai Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pakarklis, KRYŽIUOČIU VALSTYBĖS. SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų Ūkimą. 
Kaina S2.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARA1TĖJE. 
84 psL Kaina $1.50.

šie ir kiti leidiniai yra gaunami - r
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILU 60601 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant pastų Ir pridedant 

čtkĮ »r piniginę perlaidą.

yra didelis meškeriotojas. Jis 
naudoja kiekvieną progą pa
bandyti laimės. Jis važinėja vi
sur pažuvauti, bet labiausiai jo 
mėgstamas yra Michigano eže^ 
ras- Jis meškerioja ne tik ežere, 
bet ir į ežerą įeinančiose upėse.

Vėlyvą rudenį jis meškeriojo 
pro St. Joseph miestelio tekan
čioje upėje. Jis turėjo kantry
bės, kol ištraukė paveiksle ma

stomą šią didelė žuvį. Upėje re
mtai pasitaiko tokios didelės žu- 
Į vys, bet Paznekui pavyko vieną 
ištraukti.

— Dan Kuraitis iš Palos 
Heights išvyko atostogų į Mia
mi Beach, Fla. Jonas česna iš 

: Marquette Parko išsikėlė į Oak 
Lawn apylinkę.

> Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti Knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos j krašto politiką. 102 psl.. Kaina 81.50

Knygos bus išsiųstos, jei 81.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS.
1739 So. Halsted St-. Chicago, fll. 50608

» I
’ ‘ ..Į I ............................    __l»5

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
lietuviškąjį pamarį

336 pv«lapiat» tu žemėlapiu Ir pavelkalals apralo Pemirt «nw |e 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuvillcy vietovardžiu Uralas. Knygos 
kaina $6.00, minkžti vlrlellei.

Persiuntimui pašto reikia pridėti dar 50 centų 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St, Chicago, I1L 60608

AB JAU PASTDARkTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
nadėti teisininko Prano šulo pa
ruošta. teisėjo Alphonse Wells 
neržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina $3. Sr» legališko
mis formomis — $3.50.

Užsakvmus su Monev orde
riu siusti: “Naujienos”. 1739 S 
Halsted St.. Chicago Til. RhfiOX

jais konfrontaciją pavergtie
siems . . .

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deia, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairiu tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu4 
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted et., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

V. VALANTINAS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKTENš — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th St, Chicago. UL 60629 • Tek WA 5-2787
Didelis pislrlnklmas geros rūšies Įvslrlv prekių.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančias 1905 

. metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
rūpmimą.  $8.00

Dr. A. J. Guss#n — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ________ $3.00
Minkšrtais virbeliais tik  $2.00 

Dr. A. J. Gussen —. AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Dabar tik ____ $2.00

Gtllmi t«ip pat uHIwkytl paltu, atsiuntus čtk| arba money orderi, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo fllaldoms.

NAUJIENOS.
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

...  m..   L L11 I u II. , IL _.L ,įL _» „.„.I .Į .. L l

— MAUJlIMOf, CHICAGO B, HX,— Tu**d«y, Janusry 11, 1977

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING AND AIR
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m, 60609 Tel. VI 7-3447

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358 So. Washtenaw Ave.
- Tel. 927-3559

» i mu .... ....

Siuntiniai i Lietuvą
ir kitus kraštus j 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. | 
Chicago, HI. 60632. Tel. YA 7-5980 į

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis.
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET
Telef.: REpublic 7-1941

M. š I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pR« vieninteli
Uetur| kailininką 

ChioagoX ------ r

NORMANĄ
ei. 263-5826 

(j*t*igo«) ir 
677-8489

185 North Waboh Arenu*
2nd Floor Ghir^gOy UL 60601


