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DANGAUS VEIDRODŽIAI NAKTIMIS

WASHINGTONAS. — Die Welt pranešimu, vienas Verner 
von Braun bendradarbis Krafft A. Ehrike pateikė originalų planą 
kaip naktis paversti į dienas ir nuo šalnų apsaugoti pasėlius ir 
vaismedžius. Tatai būtų pasiekiama pastačius aukštai erdvėse' 
milžiniškus “veidrodžius”, kurie naktimis saulės spindulius re
flektuotų žemėn, šviesą ir šilumą nukreipiant į tas žemės sritis,? 
kurioms gresia šalnų pavojus. Ehrikes projektas įteiktas JAV 
Kongreso Erdvių technikos subkomisijai. Pats plano išradėjas 
yra JAV-bių Erdviį Kelionių. Rockwell International koncerno 
vyr. patarėjas.

Ehrikės planas susideda iš tri
jų projektų. Pirmasis vadina
mas “Lunetta” tarnautų tik ap
švietimui ribotų plotų nakties 
metu ir dar nereikštų “saulės 
spinduliais šildymo”, o šviesa 
būtų reflektuojama į blogo oro 
plotus idant ūkininkai galėtų 
laiku nuimti laukų derlius. Tas 
projektas kaštuotų apie 15 bi
lijonų dolerių, mažiau nei kaš
tavo Apollo programos kelionėms 
į mėnulį.

Antrasis projektas, pavadin
tas “Soletta”, kurio šviesa būtų 
nuo 10 iki 100 kartų didesnė už 
mėnulio pilnaties" šviesą ir jau 
reflektuotų spindulius platiems 
žemės plotams naktis paversti 
dienomis ir padėtų pasauliui 
maisto produkciją pakelti nuo 
3 iki 5 nuošimčių, bet tas pro
jektas kaštuotų nuo 30 iki 60 bi
lijonų ir galėtų būti pastatytas 
tarp 1995 ir 2005 metų.

Trečiasis projektas vaizduo
ja Visapasaulinį Erdvių Veid
rodį, kurs erdvėse apimtų 52,000 
jketvirtianių kilometrų plotą ir 
refektuotų tiek daug saulės švie
sos ir šilumos, kad ne tik dide
lius žemės paviršiaus plotus ap
gintų nuo šalčių, bet ir žymią 
dalį industrijos aprūpintų ener
gija. Kiek visa tai kaštuotų, 
pats išradėjas, matyti, dar neįsi- 
vaizdoja.

TRUMPA] IŠ VISUR J

šalčiausia žiema JAV istorijoje j
WASHINGTONAS. — Nacio-j

nalė Oro Tarnyba skelbia, kad 
praėjusioss sausio mėnuo buvo 
šalčiausias Jungtinių Valstybių' 
istorijoje per 177 metus, o jei 
vasaris bus toks kaip dabar,ir 
kovas žemiau negu normaliai, 
tai šios žiemos šalčio rekordas 
neturės sau lygaus. Cincinnati 
vidutinė temperatūra šią žiemą 
buvo 12 laipsnių, žemiau 20 laips-

Tūkstančio pėdu ilgio laivas Lake Superior ežero uoste 
pakraunamas takonito rūda,, vežama Goodyear bendrovės 
fabrikams. Paveiksle matomi siurbliai šį didelį Jaivą 
pakrauna keturių valandų laikotarpyje. Senomis priemo
nėmis reikėjo keturių dienų tokio laivo pakrovimui. '

Prez. Sadatas
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Į aito pirmininko ĮA. SACHAROVAS BUVO PAKVIESTAS Į 
TEN ĮTEIKTAS LAIŠKAS

Alto vardu pirmininkas dr. 7 *•- >
! K. Bobelis pasiuntė padėkos te- 
legramą ir sveikinimą prez. J. 
Carteriui, kad jis gina žmogaus 

i teises už geležinės uždangos, kaip 
tai ypač parodė savo laišku Sa
charovui.

Alto telegramoje pažymima,< 
kad suverenumas priklauso žmo
nėms, bet ne diktatoriams. Vy
riausybė, kuri laužo pagrindines 
žmogaus teises, praranda teisę \ 
vadovauti tiems žmonėms. /

Altas aprašo visus lietuvius

Rusai užmiršta pažadus Helsinkyje, šaukia 
apie kišimąsi į “vidaus reikalus“

MASKVA. — Sovietų imperijos fizikas ir žymus kovotojas 
už žmogaus teises yra gavęs laišką iš prez. Carterio. Laiškas -Sa
charovui buvo įteiktas per J. A. Valstybių pasiuntinybę Mask
voje.

ČIA mokėdavo 
karaliui Huseinui
WASHINGTONAS — Vasa-

siųsti padėkos telegramas ir laiš- rio. 17 paaiškėjo, kad JAV slap-.
kus prez. Carteriui. ALT

Daktarų patarimas 
mažinti honorarus

Advokatams ne daktarams

Amerikos Medikų Asociacijos 
(AMA) prezidentas Dr. Richard 
Palmer, kalbėdamas Northwes
tern universitetui Evanstone pa
siūlė advokatams bylose prieš 

. daktarus, priteisiant bausmes 
už neleistiną praktiką (malprac
tice) tų bylų advokatams nusta
tyti honorarų lentele, kad juo 
didesnė pabaudos suma, juo ma
žesnis būtų advokatui honora
ras. Tatai prilaikytų advoka
tus nuo sąmoningai keliamų auk
štų ieškinių, kad patiems hono
raras būtų ko didžiausias.

Dr. Palmer perspėjo, kad dau
gėjančios bylos .daktarams už 
“malpractice”, reikalaujant di- 

' dėlių ieškinių, bus priežastis pa
daugėjimui daktarų, kurie ne
drįs prisiminti rizikos medicinos 
praktikoje, prisibijodami susi
laukti bylų ir bausmių.

Saulėtas ’
Saulė teka 6:42, leidžiasi 5:27

spėja, kad šaltesnis negu nor
malus oras tęsis dar per 3.0 die
nų? .
Indiros rėmėjai aiškiai nusivylę

RAE BARELI, Indija. — Pra
dėjusi savo perrinkimo kampa
niją artėjančiuose . parlamento 
rinkimuose, ministerė pirminin
kė Indira Gandhi atvykusi į sa
vo distriktą nustebo pamačiusi 
didelę permainą; jos pasitikti 
susirinko labai mažas skaičius 
ir be entuzifczmo. Tie patys 
žmonės, savo entuziazmu ir mi
nių' gausumu 1967 ir 1971 metų 
rinkimuose padėjo jai triumfa- 
liškai laimėti.
Niksonas, Lockheed ir Tanaka

TOKIO. —Vienas buvusio Ja
ponijos ministerio pirmininko 
Kakuei Tanaka opozicionierius 
iškėlė faktą, kad buvęs JAV 
prezidentas Richard Niksonas 
1972 metais Havajuose tarėsi su 
Tanaka dėl pardavimo Japoni j ai 
Lockheed gamybos lėktuvų ir 
kad; tuose pasitarimuose dalyva
vo valst. sekretorius Henry A 
Kisingeris ir du aukšti Japo
nijos pareigūnai. Dabar Tanaka 
laukia teismo, kaltinamas už 
$1.67 milijono iš Lockheed gau
tą kyšį.

Kisingeris ir NBC 
pasirašė sutartį

NEW YORKAS. — Buvęs val
stybės sekr. Kisingeris pasirašė 
su NBC žinių agentūra penkiems 
metams sutartį. Kisingeris ži
nių agentūroje NBC eis patarėjo 
pareigas, nagrinėdamas ir kar
tais viešai NBC vardu aptarda
mas užsienio reikalus.

Pagal sutartį, Kisingeris per
leidžia NBC agentūrai specia
lias teises pranešinėti ištraukas 
iš knygos, kurią Kisingeris pa
rašęs ir kurią spausdina Little 
Brown bendrovė, sumokėjusi Ki- 
singeriui 2 mil.* dol.

Prez. Fordas taipgi su NBC 
i agentūra yra sudaręs sutartį.

KAIRAS. — Egipto prez.’ Sa
datas siūlo Jordano karaliui Hu
seinui ir Palestinos išlaisvini
mo • organizazijai PLO pradėti 
tarpusavio derybas palestiniečių 
valstybės įsteigimo reikalu Iz
raelio užimtose arabų žemėse. 
Tą mintį, prez. Sadatas pareiškė’1 
Amerikos valstybės sekretoriui 
Vance, atsilankiusiam Egipte.

JAV nuomone prez. Sadato 
siūlymui nėra žinoma Valstybės 
sekr. Vance anksčiau pareiškęs, 
kad PLO organizacija negali da
lyvauti Ženevos derybose, ka
dangi ji nepripažįstanti Izraelio 
valstybės; Visus nustebino 
prez. Sadato pareiškimas, kad 
PLO ir Jordano lyderių derybos 
turi prasidėti dar prieš Ženevos 
konferenciją.

CHICAG0. — Miesto, apskri
ties, valstijos ir federalinės įstai
gos ateinantį pirmadienį švęs
damos Prezidento Dieną bus už
darytos. Taip pat bus uždaryti 
visi teismai, išskiriant Holiday 
Court • uždaryta Chicagos Bi
blioteka ir visos ^viešosios mo
kyklos, tik priemiesčių mokyklų 
daugumas bus atidarytos. Chica
gos Komercijos Asociaciją, pra
neša, kad pirmadieni bus užda
ryta 28 nuošimčiai biznių, 50 
nuošimčiu banku ir 47 nuošim-

Tiriami nauji vaistai nuo vėžio 

* WASHINGTONAS. — JAV 
■ Maisto ir Vaistų Administracija 
1 (PDA) paskelbė, kad yra ti
riamas naujas vaistas nuo vėžio, 
vadinamas Laetrile, kurį- FDA 
vadina beverčiu. Tas vaistas, 
kartais vadinamas Vitaminu B- 
17, gaminamas iš persikų, apri- 
kosų ir karčiųjų migdolų. Išra
dėjai tvirtina,’ ^kad tuose vais
tuose esantis cianidas “suranda 
vėžio, celės ir jas sunaikina”.

toji žvalgyba metų metais išmo- 
.kėjusi Jordano karaliui Husei
nui milijonus dolerių.
. Pereitais metais prez. Fordas 
Įsteigęs trijų asmenų komisija, 
kuri turėjusi ištirti ir nutrauk
ti neteisėtus išmokėjimus. Bet 
reikalas tuo ir pasibaigė — pre
zidentas Fordas viską užmiršo. 
Pereitais metais karaliui Husei
nui buvo išmokėta 750,000 dol.

Prez... Carteris, sužinojęs, tai 
pereitą savaitę, įsakė mokėjimus 
sustabdyti.,Prezidentas liko įą-

Šri Lanka ruošiasi rinkimams

' COLOMBO, Sri Lanka, i—Mi- 
nistęris -pirmininkas- F Sirimao 

. Bandaranaike nuėmė šešis me
tus trukusį-išimties (bėdos) sto
vi,- pareikšdamas, kad • tuo būdu 
norima paruosti laisvas sąlygas 
visuotiniams rinkimams, kurie 
įvyksta šiais.metais. Premjeras 
dar pranešė, kad visi asmenys, 
kurie; buvo areštuoti bėdos sto

čiai finansų, draudimo ir ■ real vio įstatymais, įskaitant politi- 
estate firmų. nius kalinius, paleisti j' laisvę.

Amerikos valstybės sekreto
riui besilankant Maž. Azijoje, 
PLCF lyderis Arafatas skrido į 
Saudi Arabiją prieš sekr. Vance 
atskrendant. Saudi Arabija ir 
Sirijos prezidentas Assadas sti
priai remia palestiniečių valsty
bę, kuri numatoma įkurti kairi
niame Jordano upės krante, Iz
raelio okupuotame.

\ Prez. J. Carteriui kviečiant, 
Egipto prez. Sadatas lankysis 
Washingtone balandžio mėn.

Atmetė P. Hearst prašymą
SANT FRANCISCO. — Patri- 

cijos prašymą pernagrinėti jos 
banko apiplėšimo bylą, kurioje 
ji buvo pripažinta kalta, vasa
rio 11 apylinkės teisėjas atmetė, 
motyvuodamas, kad prašymas 
paduotas pavėluotai. Patty ban
ko apiplėšimo bylą dar turės 
svarstyti apeliaciniai rūmai, ku
riems“ yra įteiktas skundas. Ji 
1976 m. kovo mėn. apylinkės 
teisme buvo pripažinta, banko 
apip|ėšime kalta ir nubausta 7 
metams kalėjimo bausme-

kilusi m. teniso rungtynes 'Chieigos Amphiteetre. Prisirinko . 
•pi*'10.000 žiūrovų. Jai teko žaisti su praetų metų geriausia 
teniso žaidėja Margaret Court. Christ ’Evert labai lengvai 
laidė, bet skubiai reagavo j kiekvieną priešininkės kirtj. Lai
mėjusi vadinamą Virginia 'Sljms čempionatą, panelė -Christ 
nuaiprausą prakaltą ir Mueet^ei. f

ČIA,' nei sekr. Kisingeris ir net 
prez. Fordas nepranešęs apie mo
kamą “algą” karaliui Huseinui.

Mokėjimų projektas vadina
mas buvo “No Beef”. Pinigus 
karaliui įteikdavo ČIA viršinin
kas Aminane. “Algos” mokėji
mą karaliui Huseinui įvedė prez.. 
Eisenthowerio administracija 
1957 m. ' ■*'!

Visą laiką Huseinas buvo drau
giškas su JAV, kurios Jordani
ją paremdavo ekonomiškai “ir 
kariškai.. Vien tik pereitais me
tais Amerikos dovanos siekusios 
200 mil dol.

Jordano karalius, atsidėkoda
mas Amerikai už “dovanas”, iš
varė iš Jordano valstybės pales
tiniečių organizaciją PLO 1970 
m. Gi 1973 m. Huseinas atsisa
kė dalyvauti bet kokiame, kare 
prieš Izraelį kartu su kitomis 
arabų valstybėmis.

■ Sacharovas labai apsidžiaugė 
Įgavęs Amerikos prezidento laiš- 
, ką. Maskvoje reziduojantiems 
, korespondentams A. Sacharovas 
džiaugdamasis pareiškė, jog tai 
pirmas toks atsitikimas, kad žy- 
mios valstybės galva rūpintųsi 
žmogaus teisėmis ir net rašytų 
laiškus persekiojamam žmogui.?

Nobelio premijos laur^tas di
sidentas Sacharovas pripažino 
korespondentams ypatingą laiš
ko charakterį. Jis manąs, kad 
prezidentą paseks, ir kiti vals
tybių lyderiai bei žymūs pasau
lio asmenys, rūpindamiesi žmo
gaus teisėmis. Prez. Carterio 
laiškas, pasak Sacharovo, yra iš
reiškimas simpatijos .ir para
mos'žmogaus teisių judėjimui 
Sovietų Sąjungoje. ..

Baltųjų. Rūmųpareigūnas Wa- 
shingtone pasakęs,-jog preziden
to laiškas nereiškia keitimą po
litikos Sovietų Sąjungs atžvilgiu, 
bet tik patvirtinimas žmogaus 
teisių principų, prez. Carterio 
pareikštos nuomonės rinkiminės 
kampanijos metu.

Maskvoje leidžiamas komunis
tų partijos laikraštis reiškiąs 
Kremliaus nuomonę, pagal Tasso 
pranešimą, rašo, kad užsienio 
kalbos ir visi veiksmai Sovietų 
Sąjungos disidentų reikalais yra 
.grynas kišimasis į Sovietijos vi
daus reikalus. Agentūra Tass, 
matyti, nesupranta ar nenori su
prasti, 'kad žmogaus teisių rei
kalas yra ne tik Sovietų Sąjun
gos, bet yra visos žmonijos rei
kalas.

Sacharovas sako, kad jis Ame
rikos pasiuntinybės buvo pakvie
stas telefonu atvykti į pasiun
tinybę pasiimti JAV prezidento 
laišką. Prie pasiuntinybės jis 
buvo sutiktas pasiuntinybės pa
reigūno, kuris jį palydėjo į pa
siuntinybę pro slaptosios polici
jos KGB sargybinius. Pasiunti
nybėje fizikas Sacharovas gavęs 
prez. laišką ir parašęs p: ez. Car
teriui atsakymą. Jis prašęs prez. 
Carterio laikytis ir neišsižadėti 
oažadų,- duotų rinkiminės kam
panijos metu amerikiečiams ir

Iš Hanojaus 
jokio atsakymo 

WASHINGTONAS. — Prezi
dento Carterio administracija 
paprašė Hanojaus paskirti at
sakingus asmenis į delegaciją, 
kuri pasitengtų patirti, kur yra
dingę 2,505 Jungtinių Valstybių,tuo pačiu visai žmonijai, 
kariai, apie kurių likimą negau
ta iki šiol jokio atsakymo. Pre
zidentas Carter pareiškė, kad 
gavus patenkinamą paaiškinimą 
JAV-bės paremtų Vietnamo pri
ėmimą į Jungtines Tautas.

Tiria Niksono - 
Hoffos santykius

Vakarų diplomatai Maskvoje 
mano, kad laikraščio Pravdos 
stinrus pasisakymas laiško at
žvilgiu yra įspėjimas prez. Car
teriui, kad jis rizikuojąs gink
lų apribojimo sutartimi, jei jis 
atvirai remias tuos, kurie So
vietų nuomone yra griovikai 
valstybės pamatų. O Sovietų 
istorikas Andrius Amalrikas 
Amsterdame pasakęs, kad dabar

DETROITAS. — Detroit Free | Sovietų lyderiai bus atsargesni. 
•Press praneša, kad yra tiriama j Amalrikas manąs, kad prez. J. 
Niksono administracijos rolė, kai Carterio laiškas padės Sacharo- 
buvusiam šoferių (teamsters) vui ir kitiems, kuriė nukenčia 
unijos vadui James R Hoffai 
1971 m. buvo suteikta parolė, o 
1975 metais jis dingo be žinios. 
Niksonas Hoffai paskaitė 13 
mętų. kalėjimo bausmę atsėdė
ta’’.ir. jj paleido.

dėl savo įsitikinimų.

— Tomas Venclova šiomis die
nomis pasiekė Washingtons ir 
tariasi su sovietų reikalų specia
listais.
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o' kalnuose netrūksta sraunių Canyon National Park. Turistai 
upelių, kurie šniokščia tarp ak- ten nakvoja, o kitą di&ną grįžta 

.menų, raitosi, krinta puršloda- kitais keliais, kad būtų matoma 
atostogas Phoenixe. taip pat pa- miesi į duobes ir gaivina aplin- daugiau gamtovaizdžių. Pro tą

AtvTAnAl MARSUI

Reumatizmas ir atostogos Arizonoje
(Tęsinys)

Už tokį patarnavimą aš p. D. 
Zakarui esu labai dėkingas. Be 
to, jis mane painformavo apie 
autobusų kampanijų linijas (da
vė adresus), kurios veža turis
tus ,po miestą ir užmiestį. Al. ir 
Janina Rimavičiai yra taip pat 
labai malonūs lietuviai. Pasiti
ko ir pavaišino, nors mes dar tik 
pirmą kartą susitikome, o bu
vau priimtas kaip senas pažįs
tamas.

Ponai Rimavičiai taip pat yra 
chikagiškiai iš Marquette Par
ko. Iš Chicagos pabėgo prieš 17 
metų, nes p. Rimavičienė smar
kiai kamavo reumatizmas ir jau 
nebegalėjo iškentėti. Tad Dr. 
A. šabanienė patarė persikelti 
gyventi į Phoenix, Arizoną. Tai 
Rimavičiai ir padarė ir dabar 
jaučiasi gerai,

Jiedu nusipirko Barbara Motei, 
dar padidino nauja statyba, da
bar yra 25 vienetų ir daro gerą 
biznį. Viskas išmokėta. Bet da
bar jau nori parduoti ir pailsėti. 
Tad dabar, jei kas norėtų ati
daryti biznį Phoenixe, yra gera 
proga. O norintiems praleisti

ką. Kiek j šiaurę nuo Prescotto Jėzuitų CENTRE vi*o*« mUm rvolitmę didži«u*i« «• rm-
yra derlingas Chico Valley (slė- 9'ni vienuolei marijonai šitaip gar&in

tarčiau apsistoti pas p. Rima vi
ešus.

Lietuvis pas lietuvį gauna ge
resnį patarnavimą, ko negauna 
pas svetimtaučius. Kadangi tu
ri tris mašinas, tai vieną davė 
kelioms dienoms ir aš naudojau 
po miestą kur norėjau. “

O vieną sekmadienį kartu su 
p. p. Rimavičiais jų mašina pa
darėm ekskursiją 100 mylių į 
Prescott Šis nedidelis 18,000 
gyv. miestelis yra į šiaurės va- 
karus nuo Phoenix. Prescott yra 

1 įsikūręs gražiuose pušimis ap
augusiuose kalnuose, plačiai pa
garsėjęs savo nepaprastai grynu, 
ir sveiku oru. Du kartu Arizo
nos istorijoje Prescott yra buvęs 
visos Arizonos sostinė. Bet kaž
kodėl jis neauga. Gal todėl, kad 
ten gyvenimas yra mielas tik 
vasarą. Kadangi jis yra 5,400 
pėdų aukštyje, žiemos ten būna* 
šaltokos.

Prescoat apylinkės yra kai-1 apie 500 mylių.
nuotos, apaugusios miškais. Tarp Kita ekskursija dviejų dienų, 
jų kaip akys tivuliuoja ežerėliai, kartą savaitėje vyksta į~ Grand 
o kalnuose netrūksta sraunių *~

nys), kuris turi požeminį upelį. Į 
Jo vandenį naudoja ;Prescotto ' 
gyventojai, čia gyvena šiek tiek 
ir lietuvių, Sergantieji kvėpavi- Į 
mo ligomis Prescotte susiranda! 
sau rojų. i

Tad daug kas iš Phoenix lie
tuvių turi čia antrus namus 
saroj imui. Ponai Rimavičiai
toli Prescott turi Mobil Home, 
labai puikiai įrengtą. Mano su
pratimu vasara pro Phoenix pra
važiuoja daug turistą, nes kiek
vieną dieną autobusų yra dvi ek
skursijos, viena iš ryto, kita po 
pietų. Per savaitę yra dvi eks
kursijos visai dienai autobusu 
po kalnus tarp uolų prie .ežeyų.

Arizonoje yra apie 50 žuvin
gų ežerų, kuriuose galima žu
vauti per ištisus metus. Iš di
desnių ežerų yra paminėtini: 
Mead 114,000 akrų, Mohave 26,- 
500 akrų, Havasų 19,300 akrų, 
San Carlos 10,000 akrų. Upelių, 
kurie pasižymi savo upėtakių

! gausumu, Arizonoje yra viso

ąV- * <

. Įvarti

/1KTORAS VYTENIET1S

PIRMIEJI KARIŠKI ŽINGSNIAI
Naujoko atsiminimai

. L

(Tęsinys)

JŪSŲ NAM4 
ERWIN j.

MICHAELS
4837 So. Archer, Ave.

(Prie 47-rosj •
254-8500

PARDUODA JIE VI- 
- PRIEMIESČIUS IR 

» 2 MIESTU JAV-SE PER R E L O
< atrr-Gity K.eocatr*a Scrrice

--sa33E. HES TAIP PATRELO iVS CH1UAGOS

j parką teka Colorado upė vienos 
mylios gilumoje tarp uolų. Uo
los labai gražios ir spalvotos. 
Kas nori nuvykti prie vandens, 
tai yra sudaromos ekskursijos 
ir jojimai ant asilų, visą dieną. 
Nakvoja motelyje, o kitą dieną 
grįžta. Kas nori, gali paskraidy
ti lėktuvu ir apžiūrėti apylin
kes ir iš viršaus.

Vieną savaitę prieš atostogas 
man pradėjo skaudėti kairė ran
ka per riešą. Bet pabuvus 11 < 
savaitės -'Phoenixe skausmas pra
ėjo. Savaitgaliui nuvažiavau pas 
pusbrolį Povilą Kriščiūną Į San 
Diego. Iš po nakties mano ran
kos sąnarys buvo patinęs ir skau
dus. Bet sugrįžus Į Phoenix per

"...Įvyks vasario 19 diena Jaunimo centre. Čiurlionio galerijos salėse 
atidaroma LAS VEGAS LINKSMYBIŲ NAMAI (N, Red. pabraukta). Suk
sis laimės ratas, upeliais tekės vynas ir meilė."

Draugas, 1977 m. vas. ;Į2 d.

Po pamaldų bažnytinė procesija, šauliai ir organi
zacijos su vėliavomis visi bendrai nuvyko į kapines. Pa
simeldus, kun. Valaitis pasakė pamokslą ir pašventino 
kryžiukus. O mirusių karių giminės labai džiaugėsi, kad 
ir po ilgesnio laiko buvo prisiminti mirę kariai ir įam
žinti jų vardai. , t

Tenka priminti, kad tose kapinėse yra palaidotas 
pasienio policijos policininkas Pranas Almonaitis, kurį 
dar jauną pakirto negailestinga džiova. Velionis karinę 
prievolę buvo atlikęs 9 pėst. pulke.

Aukštadvaris. Labai gražioje vietoje tarp miškų ir 
ežerų yra nemažas Aukštadvario miestelis. Bet parapi
jos kapinės labai apleistos, neaptvertos, gyvulių mind
žiojamos ir teršiamos. Naujųjų kapinių viduryje, medi- 
nen tvorele aptvertame žemės plotelyje ilsisi 6 p. p. ka
reiviai Stasys Berneikis irJurgis Baltrušis, žuvę kauty
nėse su lenkais 1920 m. rugsėjo 17 — 19 dienomis. Gale 
jų 'kapų rastas stiprus ąžuolinis kryžius su įrašais. Su
žinota, kad šiuose kapuose yra palaidotas to paties pul
ko eik Jonas Urbonas, žuvęs 1919 m. Bet jo kapas nesu
rastas. Visiems trims padarytas bendras kapas ir pas
tatyti cementiniai kryžiukai, šiuos kapus tvarkant tal
kininkavo 2 ulonų pulko kareiviai, vadovaujami vyr. Itn. 
Doviato. ’ -

Daugai. Miestelis yra prie didelio to pat vardo eže- . 
ro, kuris nepaprastai išsivingiavęs ir išsišakojęs- Ant 
šio ežero kranto yra ir parapijos kapinės, kuriose palai
doti žuvę 1920 m. spalio 4 d. kautynėse su lenkais šie ka- , 
riai: 3 p. p. vyr. Itn. Teodoras Šostakas, psk. Kostas Ga- 
gelas, eil. Jonas Valavičius, eil. Klemas Baldauskas, eik 
Peleksas Daubaras, eik Stasys Ramašauskas ir eil. Vin
cas Straukas. 6 p- p. vyr. psk. Kazys Būtvinskas ir 1 p. 
p. eil. Juozas Žėkas, žuvęs .1919 m- vasario 28 d. Palaido
jimo vietoje ^pėstininkų pulkas buvo pastatęs žuvusiems 
kariams kuklų paminklėtį, ąžuolinį lietuvišką -kryžių. 
Jis buvo įstatytas į akmeninę piramidę ir marmurinėje 
lentoje iškalti karžygių vardai, šie-kapai Visi sutvarkyti, 
talkininkavo vyr. Itn. Gūoga ir ulonai.”

Pavartėnai. Netoli Daugų yra Pavartėnų kaimas; 
kurio kapinėse palaidotas 9 batarijos eil. Vladas Duse- 
vičius, miręs 1922 m. Kapo niekas neprižiūrėjo^ nors čia 
pat gyveno velionies broliai ir sesės, Tik po ilgo ieškoji
mo ir aiškinimosi pavyko nustatyti jo kapo vietą.

Užukalniai-. šitas kaimas yra į šiaurę nuo Daugų> 
Kaimo kapinaitės yra labai gražios ir r turi daug origi- • 
nališkų lietuviškų kryžių. Jose palaidotas 6 p. p. eil- Adol • 
f as Šmigelskis, kilęs iš šio kaimo ir įniręs 1924 m.

Bukaučiškės. šitas kaimas yra Už Daugų ežero, sun
kiai pasiekiamoje vietoje- Kaimo kapinaitės apleistos ir 
gyvulių mindžiojamos. Turimomis žiniomis ten palai
dotas 1 p. p. eil. Peleksas Kamanduliš, miręs 1922 m. Bet 
prie kryžiuko rastas parašas liudijo, kad čia palaidotas 
Kazys Būtvinskas. Tačiau Vyr. psk. Kazio Butvinsko 
kapas su kryžiuku ir labai aiškiu parašu buvo rastas 
Daugų kapinėse. Tai čia pastatytas eil. P- Kamanuliui 
kryžiukas. : ; ..... , . * j ’ i'

Bieniūnai. Šitas kaimas yra Nedzingės valsčiuje. 
Gražiose kaimo kapinaitėse palaidotas 2 art p. eil. Pet
ras Trapulionis, 1925 m. liepos 25 d. nuskendęs čia pat 
prie kapinių esančiame ežerėly, bemaudydamas arklius. 
Kapas rastas tvarkoje ir pastatytas kryžiukas-

Bobriškės. Prie plento iš Daugų į Varėną yra dide
lis Bobriškių kaimas. Kapinės gražiai sutvarkytos ir jo
se yra akmeninė koplyčia. Į rytus nuo koplyčios palaido
ti du kareiviai: 1 p. p. eil. Jonas ^tanelis, žuvęs 1919 m. 
bisželio 4 d. ir aviacijos vyr. psk. Vacys Geležinis, prigė
ręs 1927 m. birželio 27 d.

Varėna, čia 1919 — 1920 m. buvo didelių kautynių 
su bolševikais ir lenkais. Varėnos kapinėse ilsisi 1 p. p- 
kareiviai: Jurgis Bartulis, Antanas Masilionis, Leonas 
Valatka ir Antanas Valatka. 3 p. p. kareiviai: Leonas 
Venckus ir Jonas Vitkauskas, žuvę 1920 m- spalio 3-4 d. 
d. Drausmės bataliono jaun. psk. Aleksas Jovaiša, mi
ręs 1923 m. lapkričio 1 d. Rastas tik j. p. A Jovaišos kapas, 
o kitų kapų jau nebebuvo jokių žymių. Vietiniai gyven
tojai, net ir tie, kurie minėtus kareivius laidojo, nebega
lėjo tiksliai nurodyti kapų vietų. Tai apytikriai supilti 
kapai ir pastatyti kryžiukai, šiose kapinėse buvo rastas 
ir vieno lenkų ulono (pavardė buvo nebeįskaitoma) ka
pas, kuris taip pat sutvarkytas ir pastatytas kryžiukas 
su įrašu: “Lenkų kareivis + 1920 m.)”

(Bus daugiau) ';

Pensininkę miestelis įvairi, pagal skonį. Yra namų 
r> , .. . rvisas blokas be žolės, apipilta
Be to 12 mynę nuo Phoenix1^__v- •_ ___ „„

zra pagarsėjęs pensininkų mies
telis Sun City su 30,000 gyv.- čia 
aunu šeimų ir šu. vaikais ųeįsi- 

ieidžiama. Viskas labai' gražiai 
sutvarkyta. Yra iškastas ežeras, 
kur galima laiveliais plaukioti, I 
žuvauti; gulbės plaukioja, pa-i 
craščiai apsodinti įvairiais me- 
Ižiais. Golfo laukai, maudymosi 
įaseinai po stogu, vidui, sporto 
salės, holing. Yra rankdarbių, 
tambariai su mašinomis tekini- 
tfui: Mačiau net šeštadienį dir
ia, tekina žiedus™apyrankes ir 
t.'t.'“ - -
- 0 dėl pasipirkima yra didelių 
krautuvių, banktj ir jei kas ne
turi mašinos, gali išsinuomoti 
nažus triračius varomus bate-Imu, kad užsakymas padarytas 
rijomis. Statyba labai graži ir ir kviečiama atvykti atsiimti.

stambiais akmenukais. Kas no
rį su žaluma, tai kitame bloke 
viskas žaliuoja. Jei netingi 
žolę laistyti ir piauti.

(Bus daugiau)
I GAVO LAIŠKĄ

PO 18 METŲ
Menton, Alabama. Atvirutė, iš 

siųsta per paštą 1959 tu. baian 
džio 28 dieną iš Fort Payne, 
Ala., po 18 metų pasiekė Eloises 
Temple rančą Alabamps šiaurės 
rytuose. Distancija nuo laiško iš 
siuntimo iki gavimo vietos yra 
16 įnylių.Remontuojant to pašto 
patalpas, plyšyje rastas laiškas 
su kažkokios dirbtuvės praneši-,

tą

Nieko oera apie uamuA kaip gražiai lakuojanti x4e-
relė. Kiekviena* ketu vis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
nrur galima gražia* sodybq pieveles išauginti. Reikia patyrime 

yra ikėjusi nedidelė 40 puslapy agronomo A. Šeštoko knygely 
kuri vadinasi

Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful

COLORTVSETS
WHILE YOU EARN 6/2% to

IN OUR SPECIAL ACCOUNT

KCJI —- 
| i iW/t 
IIXL400

17” Diagonal COLOR

wa> $1,500
You can have this I7r\ RCA XL-100 
COLOR TV. • .and ydur money grows to 
$1,897 In 72 months.

Or With $2,000 •>
And your money grows to $2,283.06 in 4 
years.

Or With $5,000
And your money grows to $5,558.48 in 
214 years.

Or With $10,000
And your money grows to $10,691.09 in 
1% years.

Or With $20,000
And your money grows to 
S21.024.81 in 1y®ar.

V 
i

v 19” Diagonal COLOR 
\ Remote-Control

with $-( ,500
You can have this 19" RCA XL-100 
COLOR TV. , .with Remote Control. . 
.and your money grows to $1,695.54 in 72 
months.

Or With $2,000
And your money grows to $2,112.23 in 4 
years.

Or With $5,000
And your money grows to $5,408.95 in 
2'h years.

Or With $10,000
And your money grows to $10,551.99 
in 1J4 years.

Or With $20,000
And your Money grows to 
$20,890.22 in 1 year.

Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST
pxhR ft* IM teceont ftr your deport, we dwiuct the co* of the hem, but the r»f***<t you e>n

fw it, plus you an o< 6 H % to 7 % % on ytxjr fu8 drovt. reffutotem require jme^est pen*fty for

OES PtAANftS OFFICE
MM5 OAKTON fctRCtY
DES PL AIMES. ILLINOIS 6001 ft
TELEPHONE 2tt-07^

Taupykite pirkdami iš fabriko sandėlių
SEKMADIENĮ, VASARIO 20 D„ NUO 9 RYTO IKI 4 VAL. POPIET 

Pirkite dabar Velykoms, ankstybam pavasariui ir dovanoms Į Lietuvą
Didžiausias už bet kada buvusi išpardavimas Philmaid Lingerie — 

oižamos, suknios, darbo apranga namuose, pilno ir pusės dydžio apatinukai. 
Įvairūs gabalai medžiagos, apsiuvinėjimai, elastiškos juostos. Nailono, sa
unos,' trikotažo ir kitokie drabužiai nuo 30 iki 50 dydžio.
SPECIALUS ĮVAIRIOS MEDŽIAGOS GABALŲ MAIŠELIS TIK 50 c. iki SI. 
Tai tik labai maža dalis krautuvių kainos. Specialus chalatų išpardavimas.

Douglas “L” sustoja prie Racine ir Morgan stočių.
1022 W. VAN BUREN ST.

Didelė automobiliams aikštė .veltui.
PRANEŠKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO ARTIMAISIAIS.

Žiemos sezono pabaigos proga išpardavimas
Moderniški žieminiai batai ir batukai, importuoti iš Vokietijos, vy
rams ir moterims,-

kainos. ■

Žieminių batu ir batukų liekanos iš praėjusio sezono, taip pat im
portuoti iš Europos, pora už

.7!; .$10.00

Amerikoniški moteriški batukai “American Giri” pora už
’ . $5.00 '

ro*^e!anas ]-ristinas ir kiti dovaniniai dalykai, iškritau’ irdus, 
v«zas ir L t. su

20% nuolaida

Horden IMPORTS
305$ N. Lincoln Avė., Tel. 248-2646

orrKt- 
MM WEST MORTM AVtNUE 
CHICAGO. M.LWOS *064? 
TELEPMOHt;

SODYBŲ PlEVĖLfiS
suruSyta įtakas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelęCHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

•*<>'SOUTH WfSTfRI AFtNUE, CHICAGO, ILLINOIS 60636 TELEPHONE:476-757S.

Kumelėje
Žolę užauginti,

. pardavinėja. Uivatiavtuteji gali knygelę įsigyti ui $1.25. Jeigu 
kas toliau gyvena *rtM- nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 teiq 
arba Money Orderį, o ®e* knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu: Jįt.y a-ii*.

1739 So. HaLSTRD ST^ CHICAGO, ILL. 60608
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VITAMINAI
Mokslininkai, mitybos tyrinę

Dr. Antanas J. Gussenas

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

Taupykite dabar

Taupykite dabar.

$3.00

I73S So Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

UNIVE RSA

$3.00
$2.00

vitaminų užtenkamai 
galima ir dirbtinius

GREIT NEBEBUS KAM 
' UŽDĖTI MOKESČIŲ ..

jau ir laboratorijose 
moka dirbtiniu būdu 
pagaminti.

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

pūliuoja dirgsnių pusiausvyrą. 
Audiniams suteikia atsparumą 
prieš infekcija (užnuodijimą).

mitybos virškinimą, sunaudo-

ČIKAGA. — Čikagoje besi
lankąs britas, Kinijos gyvenimo

skutiniij PO (18f®-1959) metę 
this darbu? 664 psl. Kaina

Santaupos, padėtos. prieš 10 mėnesio die* 
na, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

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

lytėmis laboratorijose, surado, 
kad ne visas maistas yra vieno
das. Pelytės, maitinant papras
tu maistu, jos ne tik neauga, bet 
veikiai nudvesia. Bet į tą patį 
maistą įdėjus pieno, sviesto ir

Mokslininkai surado priemo
nes mitybos apsaugai nuo suge
dimo ir ligas gaminančių veiks
ni;] pašalinimo, kas žmonėms lai
duoja geresnę sveikatą, ilgesni, 
malonesnį ir našesnį gyvenimą.

Tačiau mokslas, radęs priemo
nes kenksmingoms medžiagoms 
pašalinti iš mitybos, tuo nepa
sitenkino ir žengė pirmyn.

iš svarbiausių mūsų gyvenimo 
problemų. Juo daugiau mityba

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

ir ji ne
pasitaisys iki Amerika nesuda

Gyvūnai juos gauna žolę ės 
darni, o jie susimontuoja jų kū 
no audiniuose.

Nūdien 
chemikai 
vitaminu

įsteigta 1923 metai*.

Įctalgoe pietuose kiemas automobiliam. pastatyti.

Idi Aminui visur tik 
suokalbiai vaidinasi

NAIROBI, Kenija. Ugandos, 
Afrikoje, prezidentas Idi Amin 
apkaltino Tanzanijos preziden
tą Julijų Nyerere ir Anglikonų

T dalis. 2f)R t)sl., IHtta
- S2 00: U dalis. 225 psl.. Įrišta — 53.00 minki

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina 31.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 31.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 6060S ?

•Pasak brito, amerikiečiai ma
no, kad Kinijos industrijai ir 
ūkiui reikalingos mašinos ir tech
nika galima gauti tik Ameriko
je. Tai klaidinga galvosena: Ki
nija gali tai gauti Britanijoje, 
Japonijoje, Vokietijoje ir kitus.

Pirmais metais prez. Nikso- 
nui apsilankius Kinijoje, preky
ba Amerikos-Kinijos buvo pa
siekusi 820 mil. dol. sumą, bet 
1976 m. — vos 134.5 mil. dol.

Vitaminai yra organiniai de
riniai ir jie skirtingi iš visų ki
tų mitybos veiksnių. Tačiau jie 
būtini ir nepakeičiami norma
liam kūdikių' augimui ir sveika
tos išlaikymui.

Beja, vitaminai gamtoje labai 
plačiai sutinkami. Jie paeina iš 
augalų, ypač lapuočių. Jų gau
siai yra daržovėse, vaisiuose, ja
vuose, mėsoje, taukuose ir pie
no gaminiuose, žuvies taukuo
se ir jakuose, vitaminų yra gau
siausias kiekis.

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties rietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių

siu čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

Juozės Vaičiūnienės knyga 

m ŠVENTĖS LAUKUOSE
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO
JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 

Dr. A. J. Gussen

ateina pagelbon organiztoriams, chorų vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio formato, 151 psl-, kainuoja $2. Užsaky
kite dabar.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.
- .-- - - , į . i-,-. . i '4 - > — - * ’ S -U ■ .i A • ' «•

Ansambliai,, chorai, arba grupės, užsakiusios 10 ar' daugiau egzemp
liorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų. ' %

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 
orderį tokiu antrašu: ' -

NAUJIENOS

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dz. Juozas Dauparts. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išlep
ta Cbica^oje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knvga dvieju da
liu: iemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. U dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimą? 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu laimėjimu, šiandiena, drąsiai galima sakvtt lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiai? 
Ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik Žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai. arba ūkininku vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brand abso
liučiai lietuviu daugumai. ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyra 
autoriaus skiriama Lietuvai šiai? žodžiais: “Dėkingas gūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai".

' Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu Ir lentelių, kalne tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

čeki arba Money Orderi dusti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60605 

G«rę ptnigna, tuojau knygą pasląidne.

neuritu. Vėliau, tuo skysčiu jis 
pradėjo gydyti žmones, sergan
čius beri-beri liga, ir juos pagy
dė. Tuomet jis tą skystį pavadi
no vitaminu.' ■ .

Taipgi gydytojai McCullon ir 
Davis, tyrinėdami pieną ir svies
tą, rado juose panašių dalių, kaip 
Dr. Frankas ryžiuose ir mielėse. 
Juodu rastąsias medžiagas pava
dino Vitaminu. A. o Dr. Franko 

Vitaminu B.
Manding, ^kiekvienas vitami

nas turi savo veikimą, bet kaip 
visa grupė, turi šias veikimo sfe
ras. Skatiną sveiką vaikų augi- 

Teikia- progą gimti svei
kiems kūdikiams. Išlaiko vidu-

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygą rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Aferose knyga aprašanti

Cfelcagos lietuviu gyvenimą ir Jų ąi 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. . , w

Knygoje aprašyta pirmas Chlcagon atvažiavęs lietuvi*, pirmos 
lietuviu kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, « 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistinrų, laisvamanišką ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos bsn- 
kai ir kt . - *

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekj arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

17S5 So. Halsted SU Chicago, BL 60M8

NEW YORK, žymus gydy
tojas, Sveikatos Globos Institu
to New Yorke direktorius Dr. 
Kerr L. White pasiūlė apdėti 
mokesčiais visus žmones, kurie 
rūko, ar geria ar kitaip patys 
kenkia savo sveikatai. Dr. 
Wliite aiškina, kad turi būti ap
dėti mokesčiais alkoholis, ciga
rečių smala ir nikotinas, auto
mobilių “arklio jėga”; automo- 

įvairių vitaminų pakankama nor- biliai be apsaugos diržų, “mink- 
ma. ėstieji“ gėrimai ir kt. Kompani-

Būtina žinoti, jog ne visus joms uždėti mokesčius už orą, 
dirbtinius vitaminus žmogaus vandens teršimą, reakciją ir

bažnyčios arkivyskupą Janani 
Luvum ruošiant su Izraelio pa
galba suokalbį prieš jo valstybę.

Ugandos radijo pranešimu, 
Aminas pasišaukė arkivyskupą 
Luvum į valdtzios namus, kadan
gi buvę rasta 11 dėžių Kinijoje 
gamintų ginklų ir amunicijos at
siųstų arkivyskupui rr tuos^gink- 
lus — pmy.ridją siuntęs buvęs 
pre^iientas Milton Obota, kurs 
buvo Atremtas ir gyvena Tan
zanijoje. Idi Amin pagrasino ka
ru Tanzanijai, jei toliau bus 
leista ten gyventi Obotei, kurs 
siunčiąs ginklus Acholi ir Lan
go tautelėms^ “kad su bažnyčios 
ir kitų organizacijų pagalba ga
lėtų paimti pilną Ugandos kon
trolę”. ■ * ‘

1739 S. Halsted SU Chicago. TIL 60608. — TeL HA I-«1W

MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 
metu įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir sua- 
rūpinimą.------------------- ---------i---------:---------—-—-—

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik__________
Minkštais viršeliais tik ----------------------------------------

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
* Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ---------------

J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intvmiu nuotykiu 
surašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva*: stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2J0.r k

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA.; Lietuvos istorijų? 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma Hu knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki er 
piniginę perlaidą.

$2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms^

NAUJIENOS,
173S So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60S08

mi- niams santykiams. Britas sako 
jog klaidinga manyti, kad nu
traukus diplomatinius santy
kius su Taivanu, tuo pačiu nu
truks ir prekyba su juo.

Į pagyvėdavo ir pradėdavo gerai 
jaugti.

Tas davė mokslinčiams supra
timą, jog Čia yra paslaptingos 
medžiagos, būtinos auginjui.

Vėliau mokslininkai surado, 
kad toji misteriška medžiaga mi
tyboje yra vitaminai, turintieji 
lemiamos reikšmės visų — se
nų, suaugusių ir jaunų — žmo
nių sveikatai.

Tačiau iš anksto būtina pasa
kyti, jog vitaminai patys vieni 

! negali palaikyti- sveikatos. Tarp 
mitybos sudėtiniu daliu turi bū
ti pusiausvyra-; mityboje turi 
būti krakmolo, riebalų, mėsos, 
mineralinių druskų, bakterinių 
augmenų ir jų skatintojų.

Tie pakeitimai pravesti dėka 
bakteriologų ir biologų tyrinėji
mų: jie rado būdą žomgų apsau
goti nuo šutinės ir nuo kitų 
užkrečiamų ligų. To dėka, nū
dien žmogus yra daugiau apsau
gotas nuo nuodingos mitybos ir 
višks gydančių falsifikuotu vais
tų. Produktų rinka nūnai jau mokslas dau. 
saugesnė, negu buvo senais lai 
kais. ’ siu1 bandymų mineralų ir vita

minų į gyvą organizmą ištirti.
Manding, pieno sudėtį ir jo atrastąjį skystį

tiriama, juo daugiau surandama 
susijusių,su ja veiksnių, esančių 
derlingoje žemėje ir gyvūnijoje.

Mitybos tyrinėtojai savo ban
dymus dažnai darė su mažais gy-

Apie maistą, jo švarą, turėtų vulėliais. .šiam tikslui- geriau- 
nusimanyti kiekvienas. Nors šiai tiko šviesiaplaukės žiurkės 

ko pasiekė, bet — albino rats. Su jomis- buvo 
vis dėlto dažnai maistas laiko-' atlikta daugis įvairių įvairiau- 
mas nešvariai ir būna apkrės
tas nuodingų bakterijų perais.

Beja, švarus sudėtingas mais
tas būtinas visiems. Ka privalo; , - ,. - , . , .,__,. .. i savybes pirmas pradėjo tyrinę-i
valgyt! apgautieji vaikai :r > Eydytojaš Hopkins. Ta-;

isimos motinos —turi nustatyti i.. , .. - / - 1 ciau jo kolegos saKe, kaa jis les-.senuos gydytojas nes ps toje, ko nebuT0 tes, i 
srityje yra kompetentmgiausias. Tė]iau Dr Frank

Nūdien mityba sudaro vieną ■ tam tikrus bandymus su skys
čiais, išsunktais iš ryžių ir mie- rius sveikoje padėtyje. Tvarko 
lių. Tuo skysčiu jis pagydė na
minius paukščius, sirgusius poli- j’ant krakmolus ir mineralus. Re-

Nesant 
mityboje, 
naudoti. Bet tik sii gydytojo pa
tarimu, nes tik jis yra kompe- 
tentiškas jų dožai nustatyti.

Tačiau žmogui vartojant ba
lansuotą mitybą iš jos gaunama | kūno organizmas pasinaudoja

Šį kartą bandysiu žodį kitą 
pasakyti apie vitaminus, kur jie I,tojai, darydami bandymus su pe 
mityboje yra ir kokią rolę jie 
vaidina žmogaus sveikatai išlai
kyti.

Vitaminai tai yra gyvybės 
veiksniai, kurie apsaugo ir pa
laiko ne tik žmogaus kūno svei
katingumą, bet ir žemesnės rū-J kiaušinio trynio pelytės staigiai 
sies gyvūnų.

Prieš šimtą metų apie vita
minus buvo nežinoma. Daugis 
mokslinčių manė, jog gerai svei
katai 'išlaikyti pakanka protei
nų, krakmolų (carbohydrates), 
truputį riebalų ir mineralų.

Bet šio 'šimamečio pradžioje 
mokslui žengiant pirmyn buvo 
padaryti du svarbūs pakeitimai 
žmogaus mitybos srityje: vieną 
mityboje, kitą — vandens švaru
mui laiduoti.

Žodį vitaminas sudaro 2 dalys: 
vita, (lotyniškai reiškia gyvybę) 
ir mine rūgštys. Kitaip sakant 
tai gyvybės rūgštis, būtiniausia I žinovas, sako, kad Kinij'os-Ame- 
gerai sveikatai išlaikyti. Be tos rikos prekyba mažėjanti 
rūgšties, nei žmogaus, nei gyvū 
no gyvybė neilgai tesėtų. Todėl rys sąlygų pilniems diploma 
vitaminai būtini kasdienėje 
tyboje, reikia saugotis jų 
tekliaus.

RIMTA KNYGA — OERIATTSTA DOVANA
Niu|I«nose gillmt fauH puikiu knygų, kurio* papuoš bet kokią 

knvgu f o Inta ir lintyni.
Alekiandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs Jautrį dienų 

atsiminimai ir Įvykiu bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvvkiu prisimint 
ir laiko Įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti Į 12 dalių. 296 psL. kaina $5.

Dr. Karys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas. Gra
žiais viršeliais 336 nal. Kaina S&00. Minkštais virš. $5.00

Prof. VieL BIHRškJrSENUJU tlETUVHKV KNVGU ISTO
RIJA, T dalis. 208 nri.. įrišta — S3.00, minkštais vir
šeliai? 
bris viršeliais __ _____ _  _ 7—

Henrikas Toruos — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos. apskritys su įdomiais surašymais, iliu- 
straciiomis ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $6.

P. Kesiūnas, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanu buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

JanIn* Narūne, .TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminiTna.1
170 psl. _____ 1_____ _____________________________  U.W

M. Gudelis. POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 235 
puslapiai ____ _____________________ __________ $3.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto Išlaidoms.

NAUJIENOS.
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Helsinkyje Brežnevas įklimpo
Įtakingiausias Sovietų Sąjungos komunistų parti

jos vadas Leonidas L Brežnevas, pasirašydamas Helsin
kio aktus, labai giliai įklimpo, Helsinkyje buvęs Andrei 
Gromyka patarė Brežnevui nepasirašyti,bet jis “daugiau- 
nusimanė”, į patarimą nekreipė jokio dėmesio ir visų 
akivaizdoje pasirašė, Pasakojama, kad Brežnevas, pasi
rašęs, nusišluostė prakaitų ir net apsiverkė. Vieni sakė, 
kad Brežnevui ašaros byrėjo iš džiaugsmo. Jis pats pa
tikėjo sovietų propagandos agentūrų ir plačiai pasklidu
sių sovietų papirktų žmonių tvirtinimais, kad Helsinkio 
aktas nustatė Rytų Europos sienas. Jis buvo įsitikinęs, 
kad jis dar kartą apgavęs visus Europos valdovus, įskai
tant ir amerikiečius. Bet Brežnevo ašaroms galėjo būti 
ir kitų priežasčių-..

Dabar aiškėja, kad Helsinkio paragrafai Amerikos 
diplomatų buvo iš anksto gerai apgalvoti ir, GTomykai 
prieštaraujant, buvo įrašyti į Helsinkio aktus. Du metu 
ėjo kova tarp Amerikos ir sovietų diplomatų, ko reikia 
Europos taikai. Rusai aiškino, kad sienų pastovumas 
yra pats svarbiausias klausimas, o amerikiečiai tvirti
no, kad taikos siekiančios žmonių mintys yra svarbiau 
negu sienos. Amerikos diplomatai reikalavo pripažinti 
pagrindines žmogaus teises, laisvas informacijas, nek
liudomą susisiekimą. Tai esą svarbiau, negu susitarimai 

■ sienų reikalu- Amerikiečiai nesutiko pasirašyti jokių 
Helsinkio aktų, kpl nebus įtrauktos pagrindinės žmo
gaus teisės. Gromyka nenorėjo tų teisių pripažinti, bet 
Brežnevas kitaip galvojo ir sutiko su amerikiečių pa
siūlymais. Šiandien jis mato, kad padarė didelę 
klaidą. . v

Šiandien sovietų valdžia nebežino, ko griebtis. Jiems 
labai nepatiko naujo valstybės sekretoriaus Cyrus R. 
Vance pareiškimai. Dobryninas tuojau paprašė pasi
matymo su prezidentu Jimmy Carteriu, bet ir tas pa
reiškė, kad pritaria sekretoriui Vance pareiškimams. 
Sovietų valdžia Helsinkyje pasižadėjo gerbti kai kurias 
žmogaus teises, tai dabar privalo parodyti darbais, kaip 
jie tas teises gerbia. Dobryninas aiškiai pamatė, kad su 
nauja administracija bus šiek tiek sunkumų. Nei su val
stybės sekretorium, tei su pačiu prezidentu jiems nevyk
sta rasti bendros kalbos. Jie tvirtina, kad Brežnevas, pa
sirašydamas Helsinkio aktus, pasižadėjo pripažinti bent 
kai kurias žmogaus teises visiems Sovietų Sąjungos gy
ventojams.

Aukštieji sovietų valdžios sluoksniai ėmėsi gazdini- 
mų. Jie užsienio diplomatams pareiškė, kad naujos ad
ministracijos politika gali pakenkti detentės planams ir 
net sutrukdyti strateginių atomo ginklų sutarties pasi
rašymą. Maskva manė, kad tokia antis paveiks sekreto
rių Vance ir privers jį keisti savo užimtą poziciją. Bet 
neatrodo, kad toki gąsdinimai būtų privertę naują ad
ministraciją keisti savo pažiūrą Helsinkyje pasirašytų 
aktų atžvilgiu. Brežnevas būtų su viskuo sutikęs, bet jis 
negali įsivaizduoti, kur nuvestų abi valstybes sutrukdy
mas detentės planų-

Bet didžiausią smūgį Kremliaus valdovams iškirto 
pats prezidentas Jimmy Carteris. Ketvirtadienį jis pa
siuntė laišką sovietų prof. Andrėj Sacharovui. Kad laiš
kas pakelyje nežūtų arba nepatektų ten, kur jam nerei
kia patekti, prezidentas Carteris pasiuntė laišką per 
JAV ambasadą Maskvoje. Prof. Sacharovas telefonu bu
vo iškviestas į Amerikos ambasadą ir ten laiškas atsa
kingo pareigūno jam buvo įteiktas. Prof. Sacharovas 
nustebo, pamatęs galingiausios valstybės preziednto lai
šką, rašytą iš Baltųjų Rūmų, ant oficialios JAV blan- 
kos. Sacharovas, laiko veltui negaišinęs, pačioje Ameri
kos ambasadoje parašė atsakymą prezidentui Carteriui- 
Jis daugiau padarė, Jis padarė kelias prezidento Carte- 
rio laiško kopijas ir pradėjo dalyti savo draugams.

**

Kryžiuočiu pilisS ĖRIUKO KAILYJE
Drauge šių metų vasario mėn. 

11 d. laidoje Įdėtas kažkokio sla
puko rašinys, kuris bijo savo “pa
sakas” patvirtinti tikrąja savo 
pavarde, o tik pažymėjo dvi rai-

Rašinio pavadinimas; “Pasi
tikėjimas savo patirtimi ir pajė
gumu”. Paskaičius rasini, at
rodo iš rašinio pavadinimo ir jo 
turinio, kad rašefma ne tik pa-

sitiki savo patyrimais ir pajė
gumu, bet gerai sugeba švelnioje 
formoje plauti nesuvokentiems 
žmoneliams- smegenis ir juos 
klaidinti. asgįr '

Prisimesdamas nuoširdžiu pa
tarėju, pagalba pasakėlių apgau-

damos ar saugodamos savo anū
kėlius, kad anūkėlį greičiau už
migdytų, tai jam pasakoja gra
žias pasakėles, dainuoja daine
les, ir lopšelį pasupa, kad tik grei
čiau užmigtų jos myhmas anū
kėlis. < -

Panašius metodus naudoja ir 
rašinio autorius, kad savo pa-

dinėja mūsų išeivijos išsiblaš-' visuomenę nukreiptų nuo 
kiusius “veikėjus” ir visuomenę.
Tokius metodus vartoja ir nau
doja tik senos'močiutės, augin-

tikrojo kelio. Daugiau jis kalba 
apie lietuvių erzelį namuose, 

, kaip apie komunizmo kėslus ir 
apgaules mūsų išeivijoj. Gauna
si išvada, kad tas lietuvių erze
lis labai graužia autoriui akis.

X) dėl kurių priežasčių erzelis 
kilo, tai rašeiva nei vienu žodžiu 
neužsimena. Kad tai Įvyko dėl 

! vaikų vežimo Į pionierių ’stovyk-

Sovietų valdžia patyrusi apie prof. Sacharovo vizi
tą Amerikos''ambasadoje. Jis turėjo oficialų kvietimą, 
ambasadą saugojantieji čekistai neturėjo teisės jo sulai
kyti. Soivetų valdžia buvo informuota apie prof. Sacha-

... . T.-, . . TT. ... .. x .suuva
rovo nuvykimą į US ambasadą. Visa valstybes mašinerija pas, studentu siuntimo į Vilniaus
buvo įkinkyta, kai patyrė, kuriais sumetimais prof. Sa
charovas ten buvo iškviestas. Ne tik partijos kontroliuo
jami dienraščiai, bet ir galingoji Tass agentūra “pasi
piktino” šitokiu prezidento Carterio elgesiu. Bandymas 
užmegzti ryšius su Rusijos disidentais yrž kišimasis į 
Sovietų Sąjungos vidaus reikalus- Sovietų propagandos 
agentūros tvirtina, kad JAV neturi teisės kištis į rusų
“vidaus reikalus”, tuo tarpu amerikiečiai kitaip galvo- 
j'a- Laišką rašė ne paprastas Amerikos advokatas, bet 
pats krašto prezidentas. Jeigu sovietų spauda bandys 
ką kaltinti, tai j’i pirmon eilėn turi kaltinti patį valsty
bės prezidentą. U'

Iš Maskvos žinią pranešantieji Amerikos korespon- j 
-dentai rašo, kad prezidentas Carteris rinkiminėje kam
panijoje prižadėjo kelti pagrindinių žmogaus teisių klau
simą ne. tik Sovietų Sąjungoje, bet ir pačioje Amerikoje. 
Jis tada buvo įsitikinęs, kad pagrindinės žmogaus teisės 
yra pagrindas demokratinės santvarkos. Kur žmogaus 
teisės negerbiamos, siaučia įvairūs diktatoriai, ten nė
ra žmonių rinktos administracijos ir negalima su val
džią pagrobtais žmonėmis tartis.

Iš vakarykščios spaudos gali susidaryti įspūdis, kad 
tokią griežtą poziciją šiuo klausimu žemė nauja admini
stracija. Jimmy Carteris rinkiminėje kampanijoje pri
žadėjo šį klausimą kelti, tai dabar jis vykdo balsuoto
jams duotus pažadus. Tai netikins įvykių interpretavi
mas- Tai ne prezidento Carterio posūkis, bet tai yra ge
rai apgalvota, iš anksto suplanuota JAV užsienio politi
ka. Jeigu' prezidentų būtų išrinktas kitas žmogus, jis bū
tų pagrindinių žmogaus teisių klausimą taip pat kėlęs.

Prezidentas Fordas savo kalboje, pasakytoje Hel
sinkyje, pareiškė, kad svarbu ne kalbos suomių sosti
nėje, bet svarbu, kas bus padaryta per ateinančius du 
metu. Jis turėjo galvoje, kiek bus pasistumta pirmyn 
pagrindinių žmogaus teisių srityje. Dabar artėja Bel
grado konferencija, kurioje sovietų valdžia privalės aiš
kintis, ką sovietų valdovai per tuos du metu padarė. At
sikalbinėjimas, kad tai yra gryniausias sovietų valdžios 
“vidaus reikalas” Belgrade negalios. Prezidento laiškas 
Sacharovui turi aiškiai pačiam Brežnevui tai pasakyti. 
Amerika savo politikos nekeis. Brežnevas gali Besira
šyti strateginių ginklų sutarties ir sustabdyti detentę, l 
tai nieko nepadės. i

> — NAUJIENOS, CHICAGO T, ILL. — Saturday, Febfvary 19, 1977 ’

Pagal autoriaus raŠInĮ, Uetu- 
į viams išeivijoje reikalinga su- 
' tikti su visomis okupanto už- 
' gaidomis ir jo agentų siūlymais. 
Juk jis trumpai ir aiškiai yra 
parašęs, kad “mes, kur eisim, 
ką darysim ar važiuosime, visur 
sutiksime tą pačią komunistų 
srovę” ir t. t.

Pagal autoriaus galvoseną, 
kad ir kilus pavojingai žmonių 
epidemijai, nereikalinga imtis 
j.okių medicinos priemonių nuo 
epidemijos apsisaugoti, nes epi
demija vis vien plėsis toliau. Ra
šeivai tenka pripažinti kai ku
riuos “kreditus”, kad būdamas 
pavojingu “vilku”, sugeba, pri
sidengęs nekalto “ėriuko” kailiu, 
“žįsti svetimas aveles”... Už 
tokios sklendžios “desertacijos” 
parašymą privalėtų autorius 

įgauti Lenino ordeną?
. žemiau rašinio “Draugo” re

dakcija parašė savo atestaciją 
šio turinio; ' .

“Šio straipsnio autorius išgy
venęs kalėjimus,’ Sibiro tremtį 
ir kankinimus, tik prieš dešimtį 
metų atvykęs į šį kraštą”.

Aš tikiu, 'kad rašeiva buvo 
kalėjimuose ir tremtyje, tik no
riu pažymėti, kad tose vietose 
buvo dviejų kategorijų žmonių, 
tai kalimai ir jų kalintojai — 

Į sargai arba kankiniai ir jų kan- 
'kintojai, kurie juos per dienų 
dienas, ginkluoti automatais ir 
dresiruotais šunimis varinėjo .j 
darbus ir atgal. Pakol kas ne
aišku, kuriai kategorijai auto
rius priklausė būdamas "kalėji
me?

To dar maža, kad varinėjo Į 
darbus, bet nesigailėjo mirštan
čių kalinių gyvybių dėl alkio ir 
sunkių darbų nepajėgė mirti 
vaikščiodami ant savo keturių, 
tai vieton pagalbos pribaigdavo 
automatų buožėmis ar šunų dra
skymu. Aš labai abejoju, kad 
autorius buvo kalinys-kankinys, 
kad jis taip gražiai nutyli ko
munistų žiaurumus. Būdamas

lfaliniu — turėjo juos išmėginti 
ant savo kailio ir visos simpati
jos komunistų rėžimui turėjo pa
silikti kalėjimo ar lagerių^zo
nose, kuriose kaliniai vaikščio
jo1 daugumoje tik rėplom.

Jeigu jis tenai būtų pavaikš
čiojęs rėplom, kaip ir kiti, tai 
tikrai galiu tvirtinti, kad jo visos 
simpatijos komunizmui būtų 
jau senai išgaravusios iš galvos 
ir nereiškęs jai ’‘kreditų”. Ten 
buvo daugybė primaišyta ir kri
minalistų kalinių su Įvairiausiom v 
bausmėm. Karo metu, kuomet 
visus samdomus sargus ir kitus 
kalėjimų ir lageriu administra
cijos tarnautojus mobilizavo Į 
frontą, tai visas pareigas užėmė 
kalėjimuose ir lageriuose tik 
kriminalistai kaliniai, kurie bu
vo jau atlikę pusę savo bausmės, 
nežiūrint kokio dydžio bausmė 
buvo. Davė jiems ginklus ir pil
nas teises toliau kankinti politi
nius kalinius ir kitaip galvojan
čius, kaip komunistai nori.

Lagerio viršūnėse sėdėjo vie- . 
nas ar du apmokami politrukai 
ir valdė visus lagerius su pagal
ba paskirtų kriminalinių kalinių. 
Už gerų ir žiaurių pareigų at
likimą, pareigūnam trumpinda
vo bausmių atlikimą ir kitas pri
vilegijas gaudavo. Noržeiau, kad 
autorius atsilieptų su tikra sa
vo pavarde ir pasisakytų, kuriai 
kategorijai kaliniu būdamas pri
klausė?

3. Kreivėnas,
Konclagerių ir tremties 

buvęs kalinys

JAV TERITORINIŲ
VANDENŲ “SIENOS“ ..
WASHINGTONAS. Jungtinės 

A. Valstybės ir Europos Ekono
minė Bendruomenė pasirašė su-

JAV pakraščių vandenų 200my
lių zonai, kurioje žvejoti kitų 
valstybių žvejai nebegalės be lei

politrukų kursus ir netinkamų 
vadovėlių brukimo Į lietuviškas 
mokyklas, tai “geradari” pata-| 
rėją tas visai neliečia ir būk to
kių dalykų nebuvo. >

/— 1 "■ ‘*L.‘ ■ ■ '. ' "A 'A

Lietuviška radijo programa 
LIETUVOS AIDAI

yra kiekvieną penktadienio vakarą, nuo 9:30 iki 11-tos vai.
is W0PA stoties 1490 AM banga.
Sekmadieninė • programa iš WJOB 1230 A M stoties, Hammond, Ind., 
būna nuo 9:30 iki 10 vai. ryto gerai girdima Illinois ir Indiana valstijose

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 VV. 71 St., 
Chicago, DI. 60629. Tek .778-5374.

> - • - -*

Standard Federafs Money Fbr Living Plan

. Howto 
make your money move 

and still keep it safe

At Standard, you 
don’t have to do any 
more than you do at 
a bank—but your 
money will do more. 
It will move to higher- 
than-bank interest 
rates.
Ąsk yourself these
questions. Is your money 
receiving top interest rates? Do you have a 
regular plan for adding to your savings? Do you 
have someone to talk to who can help you with 
yonr money plans?

If you answered no to one or more of these 
questions, your money may be ready for a safe 
and profitable move.
Our plan is called money for living. When you 
come to Standard federal ask to see one of our 
.Money For Living Counselors. They are 
experienced tn giving you a variety of savings 
plans to choose from. They care what hapg>ens

to you and they 
. know how to 

make your 
money really 
work for you. 
By taking into 
consideration 
your income, 

your budget and 
how much interest you want to 

make, you can choose the plan that fits you 
best. Then by moving your money to Standard 
Federal, you can take immediate advantage of 
our higher-than-bank interest rates.

Moving your money will make you money. 
Standard Federal is a 67- \ year- 
old community savings and 
Ioan—bullt for the individual. 
ft’s a place where your money can 
be safe and really pay you more. 
Stop by. You’ll see why more and 
more people are coming under our wing.** 

Come under our wing, . 
care whal happens to you.

STĄND/U1D FEDER/U. S/ti/lNGS
Mot** 41*2 Archer Avenue, ChicegG, Wrm SM22 A4?1 UO 
Crore Officer 51*0 Forest Avem/e, Downers Grove, Illinois 6051S phone: 963-1140 

Lombard Officer 23 North Main Street, Lombard, llhno* 66140 phone:627-11*0 
Aurora Officer 361 Galana BraAeverd, Aeroro, UAno* 6O5G7 phnrw. 4<32-1140 

Boulder Hill Officer 21 Boulder Hill Past, Boolder Milk 60539 phone: 697-1166



XKU.ERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Med.cal Building). Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagai sururufe 

ei neatsiliepia, skambinti 374-^K/

ei ruošia dale y sūnų
'Užimti tėvo vietą J.

GYDYTujas IR chirurgas 
Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius.
1936 S.Manheim Rd.,Westchester, Iii. 
VALANDOS; 3—9 darbo dienomis ii 

kas antra šeštadienį 8—3 vai.
TeL: 5OZ-2727 arba 562-2728

R E Z.: GI 8-6873 

DRAV .iaiSlIS -iuiSlA AS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHiHURGIJA 
6132 So. Kedzi« Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat-' 
siiiepia, skambinti Ml 3-0001

Dfc K. A. V. JUČAS
^39-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
ivO2 N. WESTERN AVE. 
$2U N. WESTERN AVĖ. 

T.lefbnas atsakomas 12 vai.

SUSIRINKIMŲ

Telef. BE 3-5893

Laidotuvių Direktoriai

4

arba į bet kurią mūsą atstovybę bei skyrių:

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
& 0 SUMMIT/STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

Kviečiami visi biržėnai su Šeimo
mis ir svečiais gausiai dalyvauti. Iš

cetvirtaa. nuo 5—7 vai. vak.
JJtik> te ifrfa, 776-2bb0

NauI4» rai.-f4ief~ 4W-5545-

AMERIKOS LIETUVIŲ Piliečių

BIR2ĖNŲ KLUBO valdyba, š. m. 
vasario men. 27 d. 2 vai. popiet ruo-

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA

< tK$rd OiKfcfcl
telefonai: PR 8-6833 ir PR 8-0834

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishių krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tek 49Y-i^l8

6845 SO. WESTERN AVE.

DAIMID

i

4
i

BRIGHTON■ niais ginklais gali būti nugalė-1 |

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1J11
(WEST OF CALIFORNIA AVE.)
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AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

PER ANNUM
PASSBOOK
ACCOUNTS

PER ANNUM 

$1000 or mere 
1 year min.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

CHICAGO. Apygan’os teismo
[klerkas Morgan Finley pasiūlė, 
.kad mirusiojo mero Richard J.
I Daley sūnus, senatorius Richard j __
j M. Daley išstotų iš Ulinoijaus le- šia klubo 25 metų veiklos7 sukaktu vi- 
mdatūroK (seimo ir nerimtu ni dėjimą su vaišėmis Chicago Sa-Mslaturus (seimo n perimtų vingg patalposet 6245 s western Av.
Chicagos miesto taryboje vietą Kvie&ami viri biržėnai su šeimo- 

\,1| (1 1 ward),kuri palil o tuščia,kai t jr gausiai dalyvauti E 
V Į v. . ' . K . ■ anksto prašome pranešti dalyvaujan-
tVIBilaudie perėmė Chicagos mero'čiu skaičių iki vasario mėn. 21 d. 
A n-irPHta« analam merui mi.-iK I pirmininkui Kaziui Mačiukui, adresu pareigas senajam niciui mirus, 2549 w 71gt st Chicag0 m goczs, 

Tuo būdu jaunasis Daley išsiva- Tel, 776-3140. (Pr.)
.duotų iš nedraugiškos situacijos __
Spriugfielde ir rastų sau drau- * 
giską atmosferą Chicagoje. Bet pašaipoj klubo eilinis narių šusirin- 
patirta,jam siąloma 11 vardo ai-' kimas įvyks sekmadieni, vasario 20 

> - . , . „ . d. 1:00 vai. Popiet Chicago Savingsdermano vietą senatorius Daley, paUlp<)SCj £245 So. Western Ave. 
numatęs savo broliui John Pat- Nariai kviečiami atsilankyti, nes 
_-„i. rtolo.r -vra daug svarbiu reikalu aptarti.Bus
ricn. iTaiey. jr vaįšės Rėžė Didžgalvis, rast.

” šVABIEN'Ė - •- JŪRATĖ

■ 1 l !■ 1 M'll 1 a

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 Wes? 103rd Street 
Vr^v4os pa^al susitarimą

I
I
I 
1

JUOZAS OLENDRA,

DR. FRANK fLUKAS
OPTOMETRiSTAS 

iLALBA LIETUVIŠKAI
ioii 7Bt St — ToL 737-5149 ' 
Eikfma akis. Pritaiko akinius n 

cviiiaci -Lenkes \
it. pagal susitarimą^ Uždaryta tree.

£& LzONAS SE&UTiS 
ruSLUS ir 

Hitus IAlos CHIRURGIJA 
Uša- WEST t»3rd STREET

Gyv. East Chicago, Indiana J

Mirė 1977 m. vas. 17 d. širdies smūgio ištiktas, sulaukęs 70 metų i 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, 1906 metu kovo 16 d. į

Amerikoje išgyveno 28 metus, J
Paliko nuliūdę: Lietuvoje žmona, 3 sūnūs ir dukra su šeimomis, i
Priklausė East Chicagos Medžiotojų ir Meškeriotojų Klubui bei |

Lietuvių Bendruomenei, I

t is- Kūnas pašarvotas“ Oliaskos Funeral Home, 3934 Elm Street, East i 
§ Chicago, Indiana, > \ |

' šeštadienį, vasario 19, nuo. 7 PM iki 10 PM, o sekmadienį nuo 2 f 
p PM iki 5 PM ir nuo 7 jki 10 vai, vakaro galima velionį lankylti^ o g 

pirmadienį, vasario 21 dieną 9 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios į šv. g 
g Pranciškaus parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidoja- g 
g mas Saint John kapinėse. ' Į

Visi a. a JUOZO OLENDROS giminės, draugai ir. pažįstami nuo- 
g širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa- g 

tarnavimą ir atsisveikinimą. . ., . u
f Platesnių informacijų suteiks Aleksas Degutis telefonu 398-1233. |

DR. VYT. TAURAS
GYUrTOaAS 1R CrtiKUKUAS 

denare prakttKX, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Te h: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., an trad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-3 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po piem ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

?. ŠiLEiKiS, 0. P.
r . ORTHUPBDA^PRUi EXIST  AS 

Ap&r&ui • Protezai, Meu. Ban 
dažau Speciali pagalba cojomi

U. (Arch Supports) ir L L -

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Saulė Ir skydas yra Viešpats, malonę ir garbę |is suteikia. Vieš
pats neatsako gera tiems, kurie elgiasi nekaltai". — Psalmė 84:11.
Mūsų tekstas suteikia daug paguodos Dovido klasei. Dievo mylimie- 4 

biems, pateptiesiems, Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yra 
sauL3 ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
nuv yiso, kas galėtų juos sužeisti. Visa turi išvien veikti naudai tų, kurie 
jį myli ir yra jo pašaukti, kaip jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimin
tus užtikrinimo žodžius, džiūgaudami mes galime žiūrėti į ateitį, pilnai ti
kėdami. kad turėsime dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
prirengtas ir siūlomas nuolankiems, pasišventusiems ir ištikimiems Jėzaus 
Kristaus pasekėjams.

Visi žino, kad mirtis yra žiaun Ir paliečia klSkvlen^. Bet kur yra mL 
— 1 rusieji? j klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausit* 

nemokamai. Rašykite:
F. ZAV15T, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629

IV. RAITO TYRINĖTOJAI

oficialiai praneša savo gausiems klijentams, kad

SIUNTIMAS MUITO APMOKĖTŲ PAKETŲ

TĖVAS IR SŪNUS 
.MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-6

giminėms, yra tęsiamas, kaip buvo laike paskutinių 
: < 45 metų.

Kiekvienas paketas jTa apdraustas.

Gavėjams nieko nereikia mokėti. Pasiuntimas siun
tinių duoda didžiausią švenčių džiaugsmą jūsų giminėms."

Paketai yra priimami sekančiose mūsų įstaigose ir 
skyriuose:

723 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. 19106.
I TEL. (215) 925-3455

212 Fifth Avenue, Room 709 
New York, N. Y. 10010 
Tel.: (212) — 685-4537

Ofice hours: Daily 9:00 AJA. — 5:00 P, M, 
Saturdays: 10:00 A.M^-2:00 PJA.

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI—MM——

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

7-8600 REpublic 7-8601

j

i860 West 63rd St., Chicago- tH. 0<*62i 
Telef.: PRospect S-5VIK

r* c K ŪKAUSI YMAI

ELENA' STANKIENe
Pagal tėvus JAMONTAITĖ

Gyv. Cicero, Illinois.

Mirė 1977 m. vasario 18 d., 5:40 vai. ryto, sulaukusi 67 metų am- 
j žiaus. Gimusi Lietuvoje.
į Amerikoje išgyveno 27 metus.

Paliko nuliūdę: vyras Stanley, pusseserė Lili Bložė su šeima, te- 
? ta Stefanija Gerkienė su vyru; Lietuvoje liko brolis Zigmantas Ja- 
g montas ir sesuo Lilija Rašimienė su šeimomis, Australijoje pussese- 
I rė Irena O’Dwyer su šeima ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
t. šeštadienį, 7 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Vasaitis-Butkus kop- 
I tyčioje, 1446 Šo, 50 AveH Cicero, I1L

Vietoje gėlių prašoma aukoti šv. Mišioms arba parapijos mo- 
I kyklai.
g Pirmadienį, vasaYio 21 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš koply- 
| čios i Šv. Antano parapijos bažnyčia^ o po gedulingų pamaldų bus lai- 
| dojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

(Visi a, a. ELENOS STANKIENĖS giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisvekinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, brolis, sesuo, giminės

Laidotuvių direktoriai Vasaitis — Butkus. Tel. OL 2-1003.

BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

(301) DI 2-2374
CHICAGO, ILL 60632 
4065 Archer Ave. 
(312) YA 7-5980
CHICAGO, ILL. 60622 
2242 W. Chicago Ave. 

(312) 235,7788. •
CLEVELAND, OHIO 44109 
3491 West 25 St.
(216) 741-8082
DETROIT, MICH. 48210 
6720 Michican Avenue

{ (313) 894-5350
' ELIZABETH, N. J. 07201
> 956 A Elezibeth Avenue
> (201) 354-7608
> HAMTRAMCK, MICH. 48212
t 11415 Jos • Camoau Avenue 
5 (313) 365-6350
( LOS ANGELES, CALIF. 90026 

2841 Sunset Blvd.
(213) 413-0177

( MIAMI, FLA. 33138 
7612 N. ‘E. 2 Ave.

(305) 757-6704
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Ave. N. E.

(612) 788-2545
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave.

(203) 224-0829 ' 
NEW YORK, N. Y. 10003 
101 Fi-st Avenue

(212) OR 4-3930 
CLEVELAND, OHIO 44134 
5432 State Rd.

(216) 749-3033

Request

PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street

(215) 925-8878 r
ROCHESTER, N. Y. 14621 
681-683 Hudson Ave;

(716) 544-2151
SAN FRANCISCO, CALlFa 94122 
1236 — 9th Avenue -

(415) 564-7981

SEATTLE, WASH. 98125 
11551 — 6*h Place, N. E.

(216) EM 3-5556

SOUTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead Ave.-

(201) 257-2113

VINELAND, N. J. 08360
Parish Hall 
West Landis Ave. 
(609) 696-9796

WOC ESTER, MASS. 01604 
S2 Harrison Street

(517) 798-3347

BROOKLYN, N. Y. 11222 
72 Nassau Ave. 
(212) 389-6747

BROOKLYN, N. Y. 11221 
72 Nassau Avenue

I (212) 389-6747

I

i

our

WHEAT RIDGE, COLO. 80033 
4330 Quay St.

(303) 422-4330

SYRACUSE, N. Y. 13204 
318 So. Wilbur Avenue 

(315) 476-6958

New Dutylist

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-3063

ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1382 arba 376-5996

Apdrausta* per kraustymo 
rš įvairtv etstump.

- ------ --- ----- - J

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 

1490 kil, A. M.

Lietuviv kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30
— 1:00 vai. popet. — Šeštadienį' 
ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Tahf.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

EUDEIKIS
GAIDAS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741-1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
- > . J

Chicagos
Lietuvi?
Laidotuvių
direktorių
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. L1TUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

• Tačiau dar svarbiau ne tik 
atliepti okupanto iššūkį defensy I 
vinių būdu, kiek reikalinga įsi-, 
mąstyti kai kuriuos esminius 
tautinės ir valstybinės gyvatos 
principus ir, jais nušvietus savo 

j kelią, siekti savo tikslo. Komu
nizmas yra idėja, ir tik idėji-

tas. Komunistinį} melą mes tu-j 
rime nugalėti nekintančia tie-, 
sa. _

I Ypatingai prasmingas žingsnis I
Į šia kryptimi yra valstybingumo 

idėjos supratimas, puoselėjimas> 
ir įdiegimas jaunoje kartoje. j

Algirdas J. Kasula’tis, Komu- f 
nizmo grėsmė-emigracijos J 
kryžkelėje.

PER ANNUM 

$5000 or mor® 
minimum 

30 month*

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

— , Pekino mieste, Kinijoje. I 
buvo paprotys, kad dvi žąsys i 
turėdavo palydėti jaunąją ves-1 
tuvių ceremonijos metu.

BUTKUS - VASAITIS
144C So. 50th Ave^ Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

PER ANNUM 

certificate* 
$5000 or more 

4 year min.

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rįipubl’c J-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667S
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilfa, DL $74-4410



Naujienos

otehui už ta proga atsiųstą

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininky ir Darbininkiy

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Christian i IŠNUOMOJAMAS 3 kambariu bu
tas su baldais vyresnio amžiaus as
meniui. galimai su maistu ir su spe

cialia priežiūra. Tel. 925-7126........

PASKOLOS PERKANT NAMUS,’ DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

RENTING IN GENERAL 
N u o n? -i *

_ Frank Sakalas, atostogaii’ 
s (lulfporto apylinkėj. St. Pe- 
rsburg. Ha., atsiuntė lokį lai-

4. Bagdonas, lerryville, ‘Siunčiu jums porą dole- 
atsiliepė į Naujienų pla-jrĮy Uz kalendorių, prie kurio

> vajų ir parėmė jų pastai! esli pripratęs. Pas mus oras ga- 
užprenumeruodamas pu-j na šiltas, 

tų. Naujasis mūsų skaity

nantis sūnus. Josios sūnaus far- — Emilija ir Aleksandras Pa
inu veik visai kaimynystėje. Jis kaloiAkiai iA Brighton Parko 
dažnai aplanko sena motiną, o apylinkės išvjko porai savaičių 
Į>rie gražesnio oro, tai pati l)a- i Floridą, Lemon (iškis Justas J. 
nutė nueina pas sūnų.

Didžiausią džiaugsmą jai su
kelia keturi anūkai, kuriuos sū 
nūs su žmona gražiai augina ir

HELP WANTED MALU 
Darblninky Reikia

t

I

propaguoja 
lit tuwlx ir lietuviškumą, kelda 
mas pavergtos Lietuvos ir lietu
viu reikalus. Jis net savo laikro
džių taisymo dirbtuvę, esančią 

. (ireystone Road, yra pavadinęs 
Lilhuanira Watch & Clock Re
pair. Dėkui už dėmesį, ir už pre 
numeratą, gi visiems skaityto
jams malonu pranešti apie ge
rus vajaus atgarsius, daugeliui 
jungiantis i sąjūdį skaityti ir

Mašiotas*grįžo iš atostogų.
— Tautinių šokių Institutas 

ruošia tautinių šokių karšus 
rugpiūčio 21* 28 d. Dainavos

apie siaučiantį šaltį auklėja. Kai laukuose atsiranda stovykloje, 
ir sniego pūgas skaitome Naujie’daugiau darbų, tai stipresnieji 
nose. Apie balandžio vidurį vėl eina įlankos, o 70-tus persiritu-j 
grįšime į savo ūkį prie Chica-’si Naureckienė prižiūri gražiai J 
gos. Geri linkėjimai visiems”.

— A. Urbaitis Rast Chicago, 
Ind., atskiru laišku atsiuntė sveij 
kinimus ir gerus linkėjimus,taip 
pat penkinę už kalendorių. Dė
kui.

— Dėkui poniai Rožei Mačer
nis iš Marquette Parko apylin
kės už nuolatinę paramą, talką 
bendruose darbuose ir už pen
kinę dėl kalendoriaus.- Dėkui Į jau nebedirba ir galvijų nebe- 
Naujienų ir lietuviškos spaudos i turi. Maistu ir būtiniausiais da- 
bei veiklos veteranui Juozui ’ lykais ją aprūpina netoli gyve-

, REIKALINGI
LATHE OPERATORLM

Su patyrimu nusistatyti savo maši
ną. Reikalingas patyrimas įvairiems 
dirbtuvės darbams. .

1900 North Clifton

— Kiekvienas lietuvis gali ap- 
Įsidrausti gyvybę nuo $100 iki 

Lietu-

REIKALINGAS 
LATHE HAND MAŠINISTAS 

1-mos klasės specalistas, galintis dirb
ti visu rusiu darbus Engine lathe įvai
riu užsakymu dirbtuvėje. Aukščiau
sias atlyginimas, priedai, viršlaikis. 
AUSTIN MACHINE WORK, INC.
205 Fairbanks St, Addison. I1L 

TeL 543^4244

augančius vaikus.
Naureckienė yra Jono Didž- $10,000 Susivienijimo 

galvio, buvusio Rožės vyro, tik- vių Amerikoje (SLA) organi- 
> ir jaunuo

liams pigi TERM apdrauda: 
SI,(MX) tik už 3. dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji^—En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 

lio įvykius. j apdraudę ^organizacijų na-
R. Didžgalvienė, sveikindama riams — tik $2 už $1,000 ap- 

Danutę žiemos švenčių ir su- draudą. Dėl šių ir kitokių in- 
kakčių proga, užsakė jai dien- formacijų skambinkite Kristi- 
raštį, kuris ją jau lanko kiek- naj 
viena diena.

— Birutė Pukelevičiūtė sekm.
popietėje, 1977 m. vasario 27 d. 
3:30 v. p. p. Lietuvių Taut. Na-^ — Naujienose galima įsigyti 
irtuose, 6422 S. Kedzie Avė., Chi Algirdo J. Kasulaičio anglišką • 
cagoje, supažindins popietės da- knygų “Lithuanian _
lyvius su iškiliu mūsų poetu Democracy”. 244 psl., minkšti 
Oskaru V. Milašiumi, minint jo viršeliai, §4.00. Persiuntimas 
šimtąjį gimtadienį. Popietėje‘paštu kainuoja dar 50 centų, 
dalyvauti kviečiami visi. Rengė- Knygoje yra daug geros lietu- 
jai: Lietuvių Mot. Federacijos viškos visuomeninio gyvenimo 
Čhicagos Klubas ir Lietuvių informacijos.
Tautiniai namai. (Pr.)

— Illinois valstijos loterijoje 
vasario 17 d. Bonanza traukime 
laimėjo 21, 105 ir 9927, spalva1 giamės aplankyti su automobi- 
geltona. Grand Prix traukime liais š. m. Jcovo 5, 6, 7 d. d. 
laimėjo 05, 11, 48, 2199 ir 24831, Skambinkite M. Kiela (312) 
spalva mėlyna.

‘roji sesuo. Jonas prieš kelis mę- zacijoj. Vaikams 
tus mirė, bet jodvi gražiai su
gyvena, kaip sesutės. Rožė jai 
užsakė Naujienas, kad galėtų

— Danutė Naureckienė, ilgus žinoti kas lietuviškame gyveni- 
metus gyvendama Illinois vals-’me darosi ir turėti tikslių infor- 
tijoje, Gurnee apylinkėje, dabar macijų apie svarbesnius pasau- 
galės paįvairinti vienodus dienų 
įvykius Naujienų žiniomis,

Pripratusi prie savo ūkio gy
venimo, ji, nors ir vyresnio am 
žiaus, gana gražiai tvarkosi. Sa
vo laiku 6 ha ūkis duodavo gra
žaus pelno, bet dabar žemės ji

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

Austin %
TeL 421-6100.

COSMETICS
EUROPEAN TRAINED 

COSMETICIANS
To work in Georgette Klinger’s 

Skin . Care Salon.
Opening in Water Tower Place

Spring 77
Send Resume in confidence to:

Box 686-N *
- 225 W. Washington St.

Chicago. DI. 60606

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu idomaujatės jsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška Įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE
6705 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL. 33706

TeL 813-367-1791 dieną arba 813-360-0744 vakare.
• Sunny Hills, Florida, ren-

PERSONAL
Asmeny ieško

.NORIU SUSIPAŽINTI su vyresnio 
amžiaus intelįgentišku lietuviu Či
kagoje. Atsakysiu i visus laiškus. 
Prašau rašyti; Lietuvei. Box 213, 

c/o Naujienos, 
1739 So. Halsted St., 
Chicago. IL. 60608

ŽIŪRĖKITE!
I DIDŽIULIS gražiausias 2 butų mū- 

2x5 ras Marquette Parko patogiausioj 
gatvėj, prieš 16 m. moderniam žmo
gui statytas. įmokėti apie $15,000.

2 AUKŠTU namas ant plataus skly
po prie Marouette parko už Kedzie. 
Virš $5 500 lengvu pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks įmokėti $7,000.

LABAI GRAŽI 2 aukštu rezidenci
ja. IY2 vonios, virtuvės pečius, karpy
tai ir daug priedų. Sausu pušų beis- 
mantas. Įmokėti apie $7,000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

DELIKATESU PELNINGAM BIZ
NIUI puikus namas. įrengta patalpa 
ir gražus butas gyventi. 50’ sklypas, 
du garažai 4 mašinoms. Už vįską įmo
kėti apie $5.000. Teiraukitės, pus 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 Sv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

4 BUTU MŪRAS ir 3 auto mūro 
SACRAMENTO — 8 būtu’^ažas iš geru rankų priešais parką. 

Naujas gazo šildymas ir nauja elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

PUIKUS 8 butu mūrinis, arti Šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virs $19,000 pa-j 
jamų. Palikimas — nupirkite.

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis, 
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. * 7

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

72 IR SAWYER — 6 kamb. 4 mieg. 
mūro rezidencija. Pilnas rūsys, gazo 
šilima, garažas. $37,900.

42 IR WESTERN — 12 butu po 6 
kamb. pilnai išnuomotas mūrinis na
mas. Tik $76,500.

72 IR TALMAN — 6 kamb. rezi
dencija. Dalinai įrengtas pilnas rū
sys. 2 masinu garažas.

66 IR MOZART — 4 mieg. mūras, 
galimas praplėsti. Dvi pilnos vonios. 
Įrengtas rūsys, mūro garažas. $37,000.

57 IR L___________
mūras pilnai išnuomotas. Geras in 
vestavimaš.

63 IR AUSTIN — taverna ir 3 bu
tai. Gazo šilima, pilnas rūsys, kaina— 
5 metinės pajamos.

BUDRAITIS REALTY
CO. 1

i

Mokama T mėty 
Certifikatams.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

4612 S. Paulina St.
(Town of Laka)

Dažo namus Iš lauko ir iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107

ing

INSU2ANC3

5?

bestthingsinufe:
■ Lail Frank Zapolis

120872 W.95th St. 
GA 4-8654

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

Mokama 4 metų 
Certifikatams.

Mažiausia $5z00C 
ar daugiau.

K'

J. 
I

L

LIETUVIS
DAŽYTOJAS REAL ESTATE

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

Taupmenos padėtos į reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 
10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesį.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI
VALANDOS: Pirmad. ir ketvtrt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
Antrad. ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00. vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už-

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet įnėjo ©0 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus Ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajui,

NAUJIENOS tvirtai stori Ir kovoja už Lietuvei ir pavergtų lietuvių lalrrę. 
neiriamo* ir nesidėriamoa 1 sandėriui su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko risis lietuvių demokratinei grupei, Jų bendras Institu
cijas ir remia Tisų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos Lr poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa Jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
rrelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
airiškų reikalų renesseas.
KAINUOJA: Chicago)! Ir Kanadoje metams — 130.00, pusei metų — SI 1.00, 

trims man. — $850, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— 326.00, pusei metų — $14-00, vienam mėn. — $250. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama irvattf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.
Chicago, HL 60608

] Siunčiu dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuviiką spaudą.

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

KELIONĖS Į
LIETUVĄ

IŠ CHICAGO S i

GEGUŽĖS I IKI GEGUŽĖS 8 — $ 995.00 
LIEPOS 25 IK? RUGPIŪČIO 4 —$1089.00 
RUGPIŪČIO 25 IKI RUGSĖJO 3 — $1069.00

Liepos ir rugpiūčio mėn. kelionėse 'galima atsiskirti nuo grupės ir 
pasilikti Europoje iki dvieju savaičių be jokio atskiro 
primokėjimo. ' '
į karną įeina visa transportacija iš Čhicagos, i vešbučiai (po du 
kambaryje), pervežimai ir maistas. ..

Marius Kiela
6557 So. Tolman Ave 

Chicago, 111: 60629 
312-434-9655 

— arba —

GORDON TRAVEL SERVICE
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
312-644-3003

Air fares subject to change and government approval

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su Žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kurianČio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 pst Kaina 7 doL

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1JO. Yra taip pat 
išversta i anglu kalba

M.1. Zoščanko, SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina S2.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitprop 
užmaskavimai. Abi knygos parašyto? lengvu, graž

Prof. P. Pakarklis, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincai žamaltl*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psL Kaina $1.50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 Se. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 60601

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paltu Ir pridedant 
ček| ar pinigine perlaide.

vių 
čia

X) propaganda bei 
u stiliumi.

TAISOME 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi. 
Telefonuos 737-3988 — TEXACO 

53-tos Ir Western Avenue kampas

Siuntimai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 '■

STATI TA1M

Indijos bei artimųjų rytų 
gyvačių kerėtojai fleitos suo
kimu bei melodijomis sugebė
davo valdyti ir šokdinti gyva
tes. Kongo kai kurių kilčių ma 
gikai sugebėdavo savo trobelė
mis bei vamzdeliais prišaukti 
laukinių bišių spiečius iri juos 
suvaryti į paruoštą medžio kiau 
rymę —avilį. Senovės lietuvių 
bitininkai, kad iš avilio išeinan 
tis spiečius nepabėgtų, o susis
piestų arti avilio ant vaisme
džio šakos, skambindavo var
peliu arba skambalu.

I

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

, įvairi andrauda — INSURANCE 
BUTU NUO^MAVTMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600.

FLORIDAS MACKLE BROS. INC. 
DELTONA CORP.

A famous name in Southern Building
Regional Office Cameo Tower Build-

\ 7234 West-North Avenue 
Elmwood Park. Illinois 60635 

Area Code 312 771-82.00
ANNA DO CHES 

Lithuanian Representative

SAVININKAS PARDUODA 10 unitu 
motei - apartmenta. Jeigu turite 
krautuvę arba taverną su namu, tai 
ji priimsiu pradiniam įmokėjimui. 
Teiraukitės rašant savininkui šiuo 
adresu: 2808 Beach Blvd. S., Gulf
port. Fla. 33707 Tel. (813) 345-9054.

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.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

Pigiai ir lengvomis sąlygomis par
duoda šildymo ir vėsinimo biznį. 
Skubėkite.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago, Hl, 60609 Tel VI 7-3447

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Čhicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantijai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. -Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559

TAISAU NAMUS
Telefonuoti: 

476-7727 arba 523-9367 
ALEKSAS

DĖMESIO v
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

SAVININKAS PARDUODA 1% 
aukšto mūrini namą. 6 kambariai 1- 
me' aukšte, o antrame didžiulis butas 
uošviams. Įmontuotos virimo ir kepi
mo krosnys. Viskas labai gerame sto- j ’ 
vyje. Netoli St. Rita mokykla ir visa J 
kita. Kreipkitės angliškai.

TeL 476-7742.

Laikrodžiai ir brangenybės

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

— B. VILIAUS Poezijos kny
ga VAKARŲ VĖJAI. 110 psl. 
dar galima gauti Naujienose, 
prisiunčiant 5 dolerius..

(Sk.)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Heltfed -et.. Chicego, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA N0REIKIEN2 — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SU Chicago, BL 60629 • TeL WA 5-2787 
Did.il. Mtlrlnklma* rOile* |v»lrlv 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ.

M. ŠIMKUS- 
Notary Public 

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

Didžipudas kailių 
pasirinkimas

pas Vienlntei;
Uetzrri kai U trinki

Chlcagoje

NORMANĄ 
BURŠTEIN^

185 North Wab**h Arentx

677-B4S9 
(buto)

-

f 
j

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

MAUJVIMOS, CHICAGO I, ILL - Saturday, February 19, 1977


