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Prie komunistu pastatytos Berlyno sienos jau žuvo keli šimtai vokiečiu, norėjusių patekti 
"I laisvą Vakaru Berlyną. įUž sienos dar stovi kelios stiprios kliūtys, kurias sunkiau įveikti negu 
•- pati siena. Praeitą savaitę žuvo du vokiečiai, automobiliu norėjusieji pralaužti kelio užtvarą, 

bet Jiems nepavyko. Paveiksle matome du vokiečius, sėdinčius pasienyje ir laukiančius geres
niu laikų. ,.
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■ JAWORSKIS PIRMIAUSIA TRAUKS 
TEISMAN PROKURORĘ BELL

Be dokumentų negali reikalauti atsakomybės 
iš kongrese buvusių kyšininkų

WASHINGTON, D. C. —Sostinės sluoksnius nustebino advo
katas 'Leonas Paworskis, kuris yra pasiruošęs traukti teisman vy
riausią prokurorą Bell. Kongreso etinio elgeso komitetas pasamdė 
Teksas advokatą būti svarbiausiu komiteto patarėjų.

Buvo pasakojama, kad kyšius 
ėmė apie šimtas kongreso atsto
vų, įtakingų vyriausybės parei
gūnų iš įvairiausių meklerių, be
sisukinėjusių1 Korėjos karo metu 
vyriausybės sluoksniuose.

Adv. Jaworski peržiūrėjo turi.

Komiteto pirmininkas Donald 
M; Praser yra pasiryžęs išaiškin 
ti visa Rev. Moon veikla šiame 
krašte ir jo santykius su Ame
rikoje varoma akcija doleriams 
rinkti.

, , t ..•■ ,. • Teisman bus patrauktas korėmus dokumentus, bet jis tokio Eev Moono deši.
delio skaičiaus nerado.Jam atro)jam

vo medžiagą ir organizuodavo 
didžiuosius susirinkimus. Kiti 
Rev. Moon bendradarbiai glau
džiai bendradarbiavo su Korėjos 
žvalgybos įstaiga..

do, kad teisman būtų galima trau 
kti tiktai apie 60 asmenų. Jis ma 
to, kad patys svarbiausieji doku
mentai . yra vyriausio prokuroro 
Griffin B. Bell žinioje, bet kbngre 
sui nenori jų duoti.

Be dokumentų negalima
■ žmonių teisti f:

L 4 - - - •_ ’ 1 . r ’? ‘ M - '• '

Ądv. Jaworskis jau teiravosi 
apie dokumentus, kuriuos prilai

grindo neduoti kongreso komite- 
? t ui visų dokumentų. Kongreso ko 

mitetan patekusieji dokumentais 
stebėtinu būdu patenka į spaudą, 
o tai gali pakenkti visai, bylai.

Bet adv. Jaworski, taip pat ži 
no, kad be dokumentų negalima 
traukti teisman, žmonių. Gandais 
Amerikos teisinai nesivadovau
ja. Jeigu kilo viešas skandalas, 
kuriuo susirūpino Kongreso eti. 
komitetas, tai jis privalo matyti 
visus dokumentus, kad galėtų pa 
daryti rimtą sprendimą ir rasti 
būdus panašiems skandalams ne
pasikartoti.

Dabar eina gandai, kad dido
kas skaičius kongreso atstovų 
gavo riebius kyšius iš Korėjos 
valdžios meklerių.

Teismo sprendimai visiems 
privalomi

Adv. Jaworskis žino, kad 
Amerikos teismo sprendimai yra 
privalomi visiems pareigūnams. 
Jis pareikalavo prokurorą duoti 
kongreso komitetui turimus svar 
bius dokumentus. *

Adv. Jaworskis kreipsis į teis 
mą, kad prokuroras duotų turi
mus dokumentus kongreso komi 
tetui. Jeigu teismas įsakys pro 
kurorui tuos dokumentus duati 
tai prokuroras Bell bus privers: 
tas juos duoti.

Patirę teisininkai mano, kad 
prokurorą Bell, privelės klausyti 
teismo sprendimo. Visi atidžiai 
seka šią bylą.
Rev. Moon dirbo su žvalgyba
Atstovų rūmų komitetas, ty

rinėjąs Korėjos kyšių klausimą, 
. turi įrodomos medžagos, kad 

Amerikoje išgarsėjęs Rev. Sun 
Myung Moon visą laiką turėjo 

• labai glaudžius ryšius su Korė 
jos žvalgyba.

Išradimas apšvarins kraštą 
sutaupys milijonus

PEORIA, m. — Grupė Illi
nois mokslininku' —- chemikas 
Felix Otey ir 9 kolegos tyrinė
tojai Agrikultūros departamen
to tyrinėjimų: laboratorijoje iš
vystė plastikos rūšį, kuri kaip 
bet kokia, organinė medžiaga iš
mesta p “gerbičįų” netrukus yra 
mikroorganizmų .sunaikinama.

Iš tos plastikos bus galima ga 
minti. kaip vyniojama pakuoja
mą medžiagą, taip indus, lėkš
tes, peilius,.. šakės kurių dabar 
priverčiami visi pašaliai ir nesu 
nykdami labai didina taršą. Var-' 
toj ant tokią greitai dizintegrud 
jančią plastiką būsią sutaupyta 
daug milijonų, juo labiau kadan 
■gi galima gaminti įvairias plas 
tikos rūšis, tokias, kuris sunyks 
ta po mėnesio ar kelių mėnesių 
kas labai svarbu žemės ūkyje— 
taimeriams.

"Mirties piliulė" 
seniems žmonėms

LONDONAS. — Britų gydy
tojas Dr. John Goundry britų 
medicinos žurnalo Pulse praėju 
sios savaitės laidoje sukėlė vi
same krašte kontroversiją pa
reikšdamas, kad šio šimtmečio 

-paabigoje .“mirties piliulė” se
niems žmonėms ne tik bus lais
vai gaunama, bet bus net priva
loma.

“žmonijos pažiūra į gyvenimą 
pasikeis iš sentimentalės į kai 
kuliuotą ir sofistikuotą, o vy
riau j anti politika bus pajėgiau
sio išlikimas” pranašauja dak
taras.

TANZANIJOS PREZIDENTAS 
PATENKINTTAS PASKALBĖJDIU

Gali dar lyti.
Teka — 5:40; leidžiasi — 8:03

Etiopijoje sukilimas 
prieš žudikus

NAIROBI, Kenija. — Soma- 
lijos radijas penktadienį prane
šė, kad atsimetimo (nuo Etiopi
jos) karas 
Etiopijoje 
tos sritys 
klausomos.

pietryčių ir šiaurės 
baigsis tik kuomet 

taps visiškai nepri- 
Radijas skelbė atsi

šaukimą į Etiopijos gyventojus,
skatinant nuversti “žudikišką 
“Mengistu Haile Mariam reži
mą. r

Tankai su Aliaskos degalais jau pasiekė 
Vakarų Amerikos alieįaus valyklas

WASHINGTON, D. C. — Tanzanijos prezidentas Julius E. 
Nyerere pareiškė spaudos atstovams, kad jis labai patenkintas 
pažintimi ir pasikalbėjimu su prezidentu Jimmy Carter.

Tanzanijos prezidentas įsitiki 
fno, kad JAV nėra priešingos ki 
tų tautų laisvei, ir kad jos ren
giasi panaudoti savo galią tai 
laisvei pasiekti.

Tanzanijos prezdentas atsisa
kė pasakyti, kiek prezidentas 
prižadėjo padėti, bet jis žino, kad 
amerikiečiai pildys savo pažadą 
ir suteiks ne tik paramą, bet ir 
reikalingas žinias.
Atvežta 834,808 statinės degalų

BELLINGHAM, Wash. — Va 
karų pakraščių degalų valyklas 
penktadienį pasiekė pirmas tan 
keris, atvežęs Valdez uoste pri 
piltą Pruhos pašlaitės aliejų. 
Visi. Valdez uosto įrengimai ge
rai pastatyti, nebuvo jokios kliu 
ties tankerį “Arco Juneau” pri 
pildyti 834,808 statinėms degalų. 
Išplaukus šiam tankeriui, tuojau 
buvo privežtas kitas tankeris, į 
kurį pradėjo veržtis brangūs de 
galai.

Amerikiečiai išleido apie 9 bi 
lijonus dolerių, bet dabar jie ga 
lės turėti savo degalų nelaimės 
metu. Laivui plaukti buvo sun
ku, nes visą kelionės laiką bu
vo užgulusi tanki migla.

Didžuoju vamzdžiu atpludyti 
dedalai bus leidžiami j didelius 
tankerius, kad greičiau galėtų 
vežti nevalytus degalus Į valyk 
las. Maži laiveliai dažnai sukę 
lia katastrofas, nes jų kapitonai 
neturi tokios patirties, kokią tu 
ri didelių tarikerių jūreiviai. Be 
to, jie turi moderniškesnius įran 
kius nelaimei pastebėti.

Juodžiu partizanai grobia 
baltųjų jaunimą

WINDHOEK, Pietvakarių Af 
rika. — Astuoni asmenys buvo 
užmušti Pietų Afrikos kariuome 
nei stengiantis atimti iŠ juodų
jų partizanų 60 baltųjų jaunuo
lių, kuriuos juodieji pasigrobę 
varėsi su savim.

Susirėmime žuvo 8 asmenys, 
būtent trys juodieji partizanai 
ir penki balti jaunuoliai iŠ gru
pės imtinių, kuriuos juodieji na 
cionalistai varėsi prie Angolos 
pasienio.

Afrikos reikalų administrato
riaus Pietvakarių teritorijoje Ja 
nnie de Wet pranešimu, jaunuo 
liai nušauti "kad neprabėgtų”.

3^

■

Prezidentas pasirašė 
karinės pagalbos bilių •---■■

WASHINGTON. — Preziden 
tas penktadienį pasirašė $312 bi 
lijonų sumos įstatymą teikti mi 
litarinę pagalbą kitoms šalims. 
Iš tos sumos didžioji dalis — 
$2.65 bilijonai skirti Vidurinių 
Rytų valstybėms, kur stambiau 
šią dalįs — $1 bilijoną gauna Iz 
raelis—kreditais kariškoms reik 
menims pirkti ir $785 milijonus 
apsaugos paramai. Egiptas gau
na $750 milijonj saugumo pa
ramai ; Jordanas $93' milijonus, 
Sirija $90 milijonų ir Libanas 
$20 milijonų.

Idi Amin kalbės JT..
NAIROBI, Kenija. Ugandos 

radijas pranešė, kad žvėrišku
mais pagarsėjęs Ugandos prezi
dentas Idi Amin dalyvaus Jung 
tinių Tautų visuotiname susirin 
kūne New Yorke ir net JT pa
sakys kalbą apie prezidento Car 
terio ir jo ambasadoriaus Jung 
tinėms Tautoms Andrew Youngo 
“silpnybes” ir “pasmerks britų 
imperializmą”.

Amin jau buvo Jungt. Tautų 
general, asablejoje ' 1975 me
tais kaip Afrikos Vienybės pir
mininkas, kur ir kalbą sakė.

— AMERIKOS advokatai nes 
kubą pasigarisinti, nors jie ži
no, kad teismas jiems leido. Ge
resniems advokatams garsintis 
nereikia, o silpnesnieji žiūri j 
geresniuosius;

Sirija nepritaria užsienio ministru 
ruošiamam pasitarimui Washingtone

AMANAS, Jordanija. — Sekretorius Cyrus R. Vance aptarė 
su Jordanijos karalių Huseijinu Artimųjų Rytų taikos reikalus. 
Sekretorius dar nori pasimatyti su Saudi Arabijos karalių, o vė
liau rengiasi skristi į Izraelį. Iš Izraelio jis jau turėjo sustoti ke
lioms valandoms Londone, o vėliau būtų skridęs tiesiai į Washing 
toną, bet Jordanijos sostinėje jis pranešė, kad jam teks keisti 
planus. ____ _

Sekretorius Vance planavo šio 
je kelionėje praleisti 12 dienų, 
bet dabar atrodo, kad kelionė už 
sites dar kelias dienas. Jis yra 
įsitikinęs, kad jam teks dar kar 
tą skristi į Egiptą ir Siriją, šių 
dviejų valstybių pozicijos Žene
vos konferenlijos. reikaiu ,'k’ria- 
si. Sekretorius nori išlygint 
nuomonių skirtumus ir paruoš
ti dirvą Ženevos konferencijai. 
Jeigu jam nepavyks šių reikalų 
išaiškinti, 'tai Ženevos konferen
cija gali ir neįvykti.j-.

Sirijos ' prezidentas atmetė 
ristų stovykloje, graikų Corfu Egipto prezidento Sadato pasiū 
saloje, kur klubo pareigūną už- lymą pirma - sušaukti užsienio

4 Plėšikai Italijoj 
pagrobė $900,000

CATANZARO, Italija. — Ke 
turi ginkluoti vyrai, du iš jų ap 
sirengę policijos uniformomis, 
praeitą savaitę užpuolė Mediter 
ranee klubą Viduržemio pajūry
je ir pabėgo pasigrobę 900 tūks 
tnčių dolerių Vertės pinigų italų 
ir kitų kraštų Valiutomis.
Prieš nepilną mėnesį banditai 

panašiai atėmė $500,000 verty
bių grynais pinigais ir brange- . 
'nybėmis Medi terran ee klubo tu-j

turistą paėm^’įkaitu;- neskubė-' tone/ aptarti visus Ženevos kon 
darni išfnštinh' seifas iri susikro- feipncijos svarbiausius klausi
nę’ten pasidėtus turistų pinigus. mus, o tiktai tada šaukti Ženevos 
it kitokias vertybes . išvažiavo į konferępciją. Egipto preziden- 
atttomobilius ir drauge -su jais • tas.nenori, kad užsienio ministe 

;viena jauna moteris, • kuri buvojrių pasitarime dalyvautų pales- 
-į klubą atvykusi iš ryto kaip tu ’ 
riste. ,

■■ Dif’banditai buvo persirengę 
karabinieriais, o kiti du. civili 
niais kostiumais prisistatė esą 
Karbinierių komandos 
“fnveštiga toriai”.

tiniečių atstovai. Svarbiausia, 
kad ir palestiniečių vadas, vėliau 
išsikalbėjęs su prezidentu Sada 
tu, sutiko su Sadato planu, jis 
nepretenduoja dalyvauti užsie 
nio ministerių pasitarime. Jis 
pats nėra užsienio ministeris ir 
jis pilniausiai pasitiki preziden 
tu Sadatu.

STA konduktorių skundai
Banditų siautimui Chicagos 

susisiekimo siestemoje nemažė 
jant, dažnėja CTA traukinėlių 
ir autobusų šoferių skundai ir 
išsižadėjimai tarnybos; Vienas 
šoferis sako, kad pavojingiau
sias važiuoti laikas yra tarp 9 
ir 2 valandos naktį. Kitas iš pa 
tirties tvirtina, kad pavojingiau 
sios gatvės yra Ashland, Hals
ted, Kedzie, Madison ir Roose
velt Road.

“Važiuojanti nuo 9 vai. vak. 
iki 2 vai. ryto kiekvieną kartą 
sustojęs pamanai “ar ne šis 
“gay” įeina tave nugalabyti”... 
Man. jau gana to viso “pasakė 
CTA šoferis Ron Adams.

Sovietu blokas priėmė 
konpromisinę programą

BELGRADAS. Vakarų. So
vietų bloko ir neutralūs Euro
pos delegatai penktadietnį forma 
liai priėmė kompromisinę dieno 
tvaricę ,vėliau rudenį turinčiai 
įvykti Helsinkio konferencijos 
1975 metais priimtų paktų sig
natarų konferencijai, kurioje pri 
valo būti patikrinta, kaip per tą 
laiką buvo tie paktai vykdomi. 
Ši 35 signataru valstybių konfe 
rencja įvyks Belgrade.

Baigiant Belgrado paruošia
mąją konferenciją pabrėžiama, 
kad dėl sovietų kaltės konferen 
cijai dienotvarkės priėmimas 
truko 7 savaites.

Griežčiausiai tokiam planui 
pasipriešino Sirijos prezidentas 
Asadas. Jam atrodo, kad nerei
kalingas joks užsienio ministe
rių pasitarimas. Jis reikalauja 
tuojau šaukti Ženevos konferen
ciją ir leisti joje dalyvauti pa- 
lestinečių atstovams. Izraelis to 
kiam pasiūlymui nepritaria, nes 
palestiniečių vadai svarbiausiu 
savo tkslu laiko — Izraelio vi
sišką sunaikinimą. Kol nebus pa 
darytas šiuo reikalu viešas pa
reiškimas, Izraelio atstovai neis 
į jokią konferenciją kartu su 
palestiniečiais. Egiptas nenori, 
kad dėl kvailų Arafato pareiški 
mų Artimuose Rytuose nebūtų 
taikos. Egipto prezidentas nega 
Ii suprasti, kuriais sumetimais 
Sirijos prezidentas statytų to
kias sąlygas, kad jis pats diplo 
matišk?! išsiuntęs Libanan vi
sus Sirijoje buvusius palestinie
čius, o vėliau ten juos nuginkla 
vęs ir gerokai apkūlęs. Dar la
biau Libane nukentėjo pelestinie 
čių draugai.

Sekretorius Vance Jordanijoje 
pareiškė, kad jis nenorįs grįžti 
į Washingtona nepadėjęs stiprės 
nių pagrindų Artimųjų Rytų tai 
kai. Jis dar kartą privalo klau 
simus aptarti su prezidentu Sa
datu, pasimatyti su Sirijos pre
zidentu Asadu ir vėl informuo 
ti Izraelį apie pasiektus rezulta
tus. Premjeras Begin pritaria 
prezidento Sadato pasiūlymui 
užsienio ministerių pasitarimą 
kviesti.
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Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

Niežtintis viso kūno išbėrimas
Urticaria ir angioedema yra vasarą dažniausiai 

pasitaikantis odos išbėrimas

Medicininška tiesa
Pasitaiko ne vienam po krū 

mus pusnuogiai palandžioti, pa
žuvauti bei po aukštas žoles pa 
braidyti, kad netrukus ar po ke
lių dienų pajustum daugiau ar 
mažiau kūną apėmusį niežtintį 
išbėrimą-kaip nuo dilgynės Lie
tuvoje paraudusį, patinusį odos 
nemalonumą. Tai urticaria me
diciniškai tokį išbėrimą vadi 
Lna.

Yra nustatyta, kad 20% (tai 
yra penktadalis) visų žmonių 
apturi bent kartą savame gyve 
nime dilgininę (urticaria). Tai [įkandimas, dar apsikrėtimas bak 
ant paraudusios odos ploto atsi 
radusios pakilusios — patinu
sios ir pūslėtos, nięžtinčios nege 
rovės. Niežulys gali būti labai 
stiprus, kartais prisideda dar ir 
deginimo jutimas. Kiek stipriau 
pasireiškia antras odos įsi jaut 
rinimas dėl alergijos: angioede
ma. Tai gilesnių odos sluogsnių 
patinimas - įsijautrinimas. Pa
tinsta vokai, lūpos rankos, lie
žuvis, gerklė, kojos ir kartais 
centrinė nervų sistema bei vir
škinimo kanalas. Negerovės pa 
siskirsto“ nesimetriškai ir mažai 
niešti, ar visai neniežti.

Gydytoja tokiais atvejais per 
galvoja apie kitas ligas galinčias 
sukelti panašias negeroves. Toks 
trichinomis užsikrėtimas gali 
sukelti panašius sutinimus. Taip 
pat inkstų viena liga (nephro
tic syndrome), širdies nepakan
kamas darbas (congestive heart 
failure), dar serumo liga (serum 
sickness) ir didžiosios venos

(urticaria ir angioędema) gali 
gautis įkvėpus dulkių, pelėsių, 
gyvulių pi eiskanų-d nikių, kos
metikos dalykų. Tokiais atvejais 
odos tyrimas ir odos nujautrini 
mas (hyposensitization) vertin
gas yra. šitoks odos nujautrini
mas esti būtinas esant jaut
rumui vabzdžių įkandimui, ypač 
širšių rūšims (hymenopterous) 
esant jautumui.

Dilgininę kartais apturima ga 
vus virusnį uždegimą (hepati
tą, slogas, tap vadinama liga 
mononucleosis). Net vietinis ba 
kterinis uždegimas gali sukelti 
kūno odoje dilgininę, ypač šlapi
mo takų uždegimas, dantų pūli 
niai bei sinusitas.

Abi minėtas negeroves gali su 
kelti parazitais apsikrėtimas: vai

krūtinės ląstoje susirgimas (su 
perior vena cava syndrome) ga
li panašiai sutindinti žmogų.

Dilgininės gydymas

— Neik į, dilgynes-nėsusidil- 
ginsi ir būs sveikas-taip lengva |kirmėlės (ascaris), -spalinės 
pasakyti bet ne visada gyveni
me taip sekasi. Geriausias dilgi
ninės (urticaria) gydymas yra 
prašalinimas tokio išbėrimo su
kėlėjo.’ Dažniausios dilgininės

kirmėlės (pinworms,) equinoco- 
coccus, schistosoma.

Dilgininę gali gautis susirgus 
viso kūno sunkia liga: vėžių vil-

priežastys yra šios: jautrumas: klige (lupus erythemateosus)
bei arterijų uždegimu (polyarte 
ritis nodosa). Po peršalimo ap
turima dilgininę gali gautis žmo 
gui sergant data kuria liga: si
filiu, tam tikra kraujo liga (cr
yoglobulinemia, cryofibrinnoge- 
nemia), ar turint alergiją kitoms 
medižagoms, tik šalčiui. Galimai 
geriau reikia susekti priežastį 
ir ją šalinti. Tai labai svarbu, 
nes šalčiui alerija ir dėl jos ap
turima dilgininę gali baigtis mir 
timi..

Dabar gerų pasėkų apturima 
gydant šalčio sukeltą dilgininę 
vaistu Periactin (chemiškas to 
vaisto vardas yra cyproheptadi- 

sargiai toks tyrimas atliktinas. ;ne hydrohk)ride)uDilgininę , (ari 
Iš vaistų dažniausiai pencili- ticaria> apturėtą del saules spm 

nas sukelia dilgininę. Aspirinas Į dūlių galima tvarkyti v engiant 
irgi dažnai sukelia abi negero- ^aulės ir ■ naudojant -mostis ap- 
ves: ir dilgininę ir sunkesne pa-1 saugančias - nuo ? ultravioletinių 
tinimo formą: 'angioedemą.*-Vi-’ spindulių.’.Būtinai.reikia.sauiės

(alergija) vaistams, maistui, 
įkvėpiamom dulkėm, vabzdžių

terijom, virusais ir parazitais. 
Tos priežastys sukelia aštrią dil 
gininę. Turint chroniškai pasikar 
tojančią dilgininę, reikia vesti 
dienyną apie suvalgomą maistą. 
Tada lengviau susekamas mais
tui jautrumas. Atsiminkime 
visi, kad nedarytume odos tyri
mo maistui jautrumui susekti. 
Toks tyrimas tur mažai vertės ir 
yra pavojingas. Todėl nesutikite 
su gydytoju, norinčiu ant jūsų 
odos ištirti maistui jautrumą. 
Tik retais atvejais ir labai at-

laminai, liuosuojantieji vaistai 
ir nuo pastojimo apsaugos piliu
lės gali sukelti dilgininę. Be rei
kalo nė vieno tų vaistų, nenaudo 
kime. ’ į

Abi minėtos odos negeroves’

vengti paėmus sekančių vaistų: 
phenothiazinę ar. dimęthylchlor 
tetracycline, mat. tie vaistai pas 
tiprina jautrumą saulei.

Iš. vaistų' geriausią yra sekan- 
r tieji' antihlstamfem^i: Benadry,!

Great 
American 

Dreami 
Machine

out of dreams. And, US. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years. ’

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come tree faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bond-a-Month plan where you bank.

dream will be a reality.

No* E Bode pav 5S % Isternat when bald to 
jnatoatv < 5 yewx, 10 month* the Arwt 
yaarj. Bond* *r* repUasd if kto, wtoUn. orx 
Martroyed. Whm nmded tfiey cab be 
at yoa- benk. Internet i* not rchtod to Mate

Take stock in America.
Now Banda mature in less than six year*.

(cheminis to vaist vardas-jfl- 11 i susitvarkyti tinkamai na
šesnis v”istinĄįe-d,henhydri' 

mine); Teldrin, Chfor-Trim'etob 
HistaspaS (jų visų trijų cbem 
nis vardas yr» chlorphenirami
ne maleate). Kai gydytojas ra
šys čia suminėtus cheminius vais 
tų vardue-jie atąeis pacientui 
beveik pusiaū pigiau. .0 vaistas1 
ir jo veikimas yra tas pats. Čia 
tik fabrikantas uždirbo iki šiol 
visai be reikalo labai daug-pa- 
ciento sąskaitom. T^i vis viena rū 
šis žmogaus sergančio išnaudo 
jimo. . %

Chronišką dilgininę ir angioe 
demą geriausiai gydyti vaistu 
Hydroxyzine (vaistinėje tos rū 
šies vaistai vadinasi Atarax, 
Vistaril). Duodami tie vaistai 
paskiromis dozėmis iki .30 ar 
200 miligramų per parą. Dar 
vaistas Periactin (Cyprohepta
dine hydrochloride) po 12 ar 20 
miligramų paroje gerai tvarko 
chronišką dilgininę.

Kortisonas (corticosteroids) 
neduodamas ilgai gydant dilgi
ninę. Bet jis naudingas gydant 
staiga pasireiškusią dilgininę 
esant vaistams alergijai bei su
sirgus serumo liga (po transfu 
zijos ar injekcijos).

Adrenalinas (ephedrinas) vie 
nas ar kartu su minėtais hydra- 
xyzininiais vaistais (atarax, vis 
taril) gerai tvarko aštrią dilgi 
mnę. Ephedrinas (injekcijų pa-' 
vidale) labai gerai tvarko aštrią 
dilgininę ir angioedemą.

Angiodęmos gydymas

Staigūs gilesnių odos sliiogs 
nių .sutinimas gali hūtiręnirtieš 
priežastimi, jękįtinsta gerklė 
iri pasunkėja. Alsavimas. Todėl 
tokią ligą teikiat, labai greitai ir 
peikiamai tvarkyti. Vežti tokį 
ligonį- reikia kuo greičiausiai Ii 
įbhinėn ar pas .gydytoją.

tralys Pupalaigis ,
v

Praeities įvykių nuotrupos
(Tęsdnva)

“..Zruodžio 3 d. ministeris pirmininkas M. Sleževi
čius atsakė į dešiniųjų įteiktą interpeliaciją dėl lapkričio 
21 dienos įvykių. Jis pateisino policijos elgesį...” (321 psl).

tvark&Dtta. Tokie sus’r-’ 
rosi, paprast i, gydomi ligoni 

ėse ir brangioj kaštuoja. Išbei 
nuo n lirz.v-alų da

bar geriamų (grape jrice irg’ 
gali įjautrinti odą). Paprastą 
maistą ir gėrimą naudokime.

Nenaudokime be būtino reika-. , , , . Tr — . . .
lo visokius vaistus, ypač liuosuo-l Knksc. demokr. lyderis M. Krupavičius savo atsimi 
jančius, peniciliną, aspiriną. Pas nimuose tą patį įvykį aprašęs kiek skirtingai. “Lukšio 
tarą j į meskime laukan, išskyrus ‘ gatvėje puolė juos Kauno raitosios policijos rezervas ir 
turint reumatoidinį artritą. Šu - - — — * ... ............. -
nis, kates laikykime savo vieto
je, nustokime juos garbinę ir 
jiems visaip tarnavę. Pildykime 
virš nurodytus patarimus-svei- 
kesni tiek vasarą, tike žiemą bū 
sime. Apsauga nuo susirgimo yra 
geriausias jo gydymas. * \ -i

Pasikaityti. Internist Repor
ter, Vol. N. 3, No. 5 May 1977

Adelės Duoblenės sveiko 
maisto receptas

ANELĖ DOBIAENĖ

Bulvinukai su soja
Proporcija:

Vienas svaras bulvių. 3/4 puo 
dūko sojos -miltų. 1/4 arbatinio

į< Yrį' tote ji^bs rieha prigimta šaukštelio druskos. Truputis 
rūšis. Ji atsiranda dėl trūkumo muskato (nutmeg), riešutų, 
Jdraujūįe taip vadžnamo Č’ešte- šaukštelis arbatinis susmulkintų 
j^e‘‘inhibitor. Sutik u tokią Ii gąpetruškų lapelių ar meironų 

•^marjoram). Kita porcija sojos 
miltų: 1/4 puoduko. 4 ar 3 šauks 

valgomi vandens. 2 valgomi 
šaukštai:kvietinių miltų. 2-3 vai 
gomi šaukštai sojos ar soff lower 
alj^vos.' i.-' ;v - .u,. ■

.^.Darbas. Bulves išvirti su že 
ve dieną prieš gaminimą. Nulup 
tas sumalti ir per šietuką pert
rinti, Į bulvės sudėti sojos mil. 
tų- 3/4 puoduko, druską, priesko 
(nfus. Sumihkyti į standrią teš 
lą. Padalinti į. šešias dalis. Su- 
kočioti į pailgus dešrelių pavi
dalo bulVinukūš. Iš 1/4 puoduko 
sojos miltų ir vandens padaryti 
tyrelę ir kiekvieną bulvinuką 
jaja aptepti. KiekXnena pavolio 
ti į miltus ir kepti orkaitėje ar 
ba keptuvėje su alyva tik gra
žiai 'įeltonbs spalvos.

Pastaba, šį patiekalą galima 
naudoti vakarienės metu su pa- 
midorine bei baršičų sultiniu. 

■ Pri e 4 u tinka salotos, sutrinti 
mėlyni kopūstai su pamidorais 
ar obuoliais, grybų padažai, pa-" 
midorui, špinatai bei agurkai. 
Tinka taip pat šalti vaisių prie 
’dai: obuolių, kriaušių, Span
guolių, mėlynių ir panašiai ty-

kazokišku papročiu daužė guminiais ne tik studentus, 
bet ir studentes... Iš Lukšio gatvės išblaškytieji studen
tai dauguma pavieniui vistiek pasiekė Karo Muziejaus so 
delį. Rezervistai čia juos užtikę vėl raiti blaškė, vadina
si, išniekino nežinomojo Lietuvos kareivio kapo' švento
vę... Mačiau savo akimis ir studenčių ir studentų su pers 
keltais pakaušiais, sudraskytais drabužiais ir sudaužy
tomis nugaromis...” (Naujienos, 1963 m. Nr. 124.).

Buvęs aukštesniosios policijos mokyklos viršininkas 
Augustinas Ramanauskas taip parašęs: “...Mokyklos auk 
lėtinius pasiuntęs pagal įsakymą, aš pats kaip privatus 
asmuo nuvykau miestan stebėtoju... Vidaus reikalų mi- 
nisteris V. Požėla, kuris buvo čia pat priešais II-ją nuo
vadą, įsakė policijai demonstracijos-eisenos neleisti. Po
licijos vadas Peiperis policijos grandinėmis užtvėrė Luk 
šio gatvę ir paskelbė studentams, kad eisena valdžios ne
leidžiama ir prašo visus eisenos dalyvius išsivaikščioti. 
Eisenos dalyviai ne tik neišsivaikščįojp, bet energingai 
pradėjo laužti policijos užtvaras... = Studentai sėkmingai 
pralaužę policijos užtvaras, vėl pradėjo formuoti eiseną. 
Policijos vadas iššaukė pagalbai raitąjį policijos rezervą. 
Čia vėl prasidėjo studentų su raitaisiais ir pėsčiais poli
cininkais stumdymasis.. Ir šiuo metu buvo paleistos į^dar 
bą guminės ir nendrinės. Katrie pirmieji paleido į darbą 
gumines ir'nendrines — sunku pasakyti. Be išvardintų 
“ginklų”, buvo dar naudojami ir kiti neatominiai “gink-’ 
lai” : akmenys ir lyg ylos... Policija ir faitasiš/pblicijoš:.re
zervas taip pat atsirado prie Karo Muziejaus^ socfelfo' ir 
sustojo gatvėje. Betjyienas-rezervistas_rąitįąk 
ną studentą, matyt, norėdamas su juo atsiteisti. Stu 
dentas spruko į sodelį ir rezervis^i-i!pas^^^ji^Įtfėrci- 
jos atsidūrė sodelyje.^ Policinmk^'^eheFolj l'Nagevičiaus 
sugėdintas--tučtuojau sodelį apleido..^ Bus«k keletas^r^ę^ 
vistų, kūnėms'sū smailiu' aštrių■ 
užpakalinės minkštos, kūnų .-dalys,,. tP'agąįipoĮįęjjpj^do- 
vybės duomenis rimčiau nukentėąųsįų.». b^ųvę apie 10 po-

i

A

tais: Amicar (epsilon aminoca 
proic aci.d ).,Dattoc^fųę. .(danazol). 
jjfęo-Hohbiįųį. jB)^ Ore- 
tbn (chemiškas tų vaistų vardas 
yra Vyriškas hormbnas-testoste 
riMie>.J šviežia plasma kraujo ir 
gi tvarko tą ligą. Aštriaistos lt- 
gbs atvejais gyvybę gelbsti mi 
nėtas epnephrine, antihistami- 
nai minėti (teldrin ir kiti) ir 
kortizOnimai vaistar lfs^rijSds).

. Kartais chirurginė pagalba 
esti būtina, kai ima tinti gerkė 
ir trūkti oro — datoms tacheo 
tomy (priešalyje kaklo išplauna 
ma skylė ir įstatomas vamzdelis 
kvėpavimui. Operuojamas ligo
nis, kai ima tinti j © virškinimo 
kanalas. ' ’ ’
Dilginininės gydymą pavyzdys

• Sunkia dilgininę susirgo pu
samžis vyras po krūmuose — žo 
lėse į^būvdjimd žVėjdj^t. Iš
bėrė ’ni'ežti’nčiai Visą kūlio odą. 
Sutino nėt Veidas, lūpos. Pata
rta buvo jam eiti krakmolo vo- 
nion kas dvi valandos.ir kompre 
sus krakmolo dėti ant odos na 
mie lovoj gulint. Krakmolo vo
nia daroma porą saujų kukurū
zų krakmolia įdedant vomn. Krak 
molo-vonia mažina niežėjimą lai 
kinai, tiž tai prieina, dažnai vo 
nion eiti. Imti vaistų reikia Tel 
drin, po 12 miligramų kas dvy
liką valandų. Daug gerti naudin 
gų skysčių: viščiuko buljono, 
graifruktų sunkos, pieniško, vai 
šių, daržovių sriubų. Taip tas li
gonis gydosi tris dienas. Palen
gva ėhiė tinimas ir išbėrimas bei 
niežulys mažėt ir visėi prany
ko. Kiek karščio buvo atsiradę. 
.Tokio vaisto nuo sukūrščiavimo 
nediičta. Pacientui Įsakyta buvo

Sojos miltai yra pilnaverčiai 
baltymai (proteinai). Vienas 
puodukas turi apie 60 gramų 
'baltymų. Turtingi tie miltai ami 
no rūgštimis, vitamiais: A, B-I, 
B-2, calciumu, fosforu, geležim. 
Pusė puoduko virtų sojos miltų 
turi 108 kalorijas.

ninkui puikiai pritiko nendrinė, bet .jo garbė neleido pri- .. į 
šipažintipniat-jiš-btyve^i^i-fitiidontas^-ir^bittHjienoš^iOGS-^

■ K* j "3 l eegfcnilb.

r
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Tą patą pasakokų |
ieĮbūVb 1

..Buvo daugiau demx>nstraajij.rVieną- jtj-^organi-
t

ti.

Išvada. Susįtažirddrb'e. nuddug 
niau su labai pavnj'nra galinčia 
būti degininė b n sunkesne aler 
gijos foiTOa-ang'oedėttfa. Turė
kime su savimi 'teidria, po tuzi 
ną miligramų ir kas 12 Valandų 
jas imkime gavę dilgininę; Krak 
molo vonios itgi imti**)®. Būti
nai būkime savo gydytoj© prie
žiūroje. Net sunkūs išbėrimai

u

vėmis ir reikalavo ateįstatymti.^Uld^.aki^ttirliau- ?. 
dimnkų vyriausybę..; Demorišū,acijbš--viėtGn buvo--pasiųs -J 
ta raitoji policija..-. Studentai: susimetė karo' Tnužįėjads | 
sodelyje ir bahdė galimai ilgiau išsilaikyti. Bet policija / 
ir iš ten juos išstiSnė/tuo pačiu ^tšt’atydaitta . tvaikž ir c 
apvaldyma pas2<arščiavušTus jaunuolius..., (Apie 1926 .m., ' 
gruodžio 17-tos dienos perversmą. 1Š4 ir Ž55 -pšl). - •/-., •-

Lapkričio 21 d. studentai ir moksleiviai ėjo Į Karo 
Muziejų ne ‘’‘patriotinių jausmų parekšti”, tfet sudaryti 
“protesto eiseną”, todėl tą žinodamas' vid. reik.' minist
ras Požėla atvyko į įvykio vietą, ir būtfAiŠSŠ1 priešais II 
nuovadą, įsakė policijai demonstracijos 'neleisti. Polici
jos vadas Pfeiferis ’paskelbė Studentams, kad 'eisena vai- 
džios neleidžiama ir įprašė dalyvius išsiskirstyt.!, bet de
monstrantai, energingai pralaužė policijos užtvaras ir siė 
kė tikslo’toliau. (Pfeiferis policijos vadu buvo-paskirtas 
krikščionių demokratų valdžios). Tarp 'demonstrantų ir 
policijos kilo muštynės. Policija panaudojo guminės laz
deles, o demonstrantai — vyrai nendrines ? lazdas ir ak
menis, moterys — “cizorikus” ir- virbalus. Be to, demons 
trantai, siekdami tikslo, naudojosi tautos himnu,-tuo-jį 
išniekindami. Neatrodo, kad kultūringa tauta uždraus
tam darbui atlikti, naudotųsi visos tautos šventa giesme. 
Susirinkimuose ir bažnyčiose himnai giedami atsistojus, 
susikaupus ir tik iškilmingais, didžią pagarbą reiškiant, 
religiniais ar tautiniais momentais. Jau vien už tautos 
himno išniekinimą demonstrahlūs reikėjd bausti.

Sužeistų būta"iš abiejų pusių, tik be šu perskeltais pa 
kaušiais, kaip M. Krūpavičius tvirtina, bet sužeistais. 
Jeigu būtų buvę pakaušiai perskelti, abejotina ar jie bū
tų likę gyvi. > • . f

M. Krupavičius tvirtina, kad’Karo Muziejaus sode
lyje rezervistai studentus blaškė, A. Merkelis; — kad ke
li policininkai tik įjojo, A Ramanauskas — tik vienas iš 
inercijos atsidūrė sodelyje; visi tvirtina, jog gen. Nage
vičiaus sugėdinti ar sugėdintas, tuo jaus sodelį apleido. 
Vadinasi, Nežinomo kareivio kapas nebuvo išniekintas.

(Bus daugiau)

f
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JUŠKEVIČIENE
A . 1
> ctz iiimiT STOVYKLOJE SKAMBĖJO

LIETUVIŠKAS ŽODIS IR DAINA

tovaitė, Laikraštėlio redaktorė 
— skiltn. R. Kaminskaitė. Jau 
ųesniųjų skaučių vadovės: skil 
tn. R. M i n gėlai tė, paskiltn. V. 
Maliorytė, skiltn. A. Parakinin-

^;Kąip kidcvienąis metais, taip vo kuo pasigėrėti! čia atžygia- 
Įr šiąią Chicagps skautai — tėsjvo sveikas tautos atžalynas, ža-| 
Stovyklavo Michigano šiaurėje,■ dantis tautai šviesų rytojų, tik. 
Rako stovyklavietėje, apie trys kuo daugiau šitokio puikaus jau 1 
Įimtai mylių nuo Chicągos< Sto- nimo! Visam paradui pasigėrė 
vyklavo apie kėturi šimtai skau tinai vadovavo tvirtabalsė, ener 
fų ir skaučių, nuo septynių met ginga skiltininkė Faustina Bo

binaitė. O kaip į parado aikštę; 
atžygiavo Miško brolių dalinys,! 
septyniolikmečių- devyniolikme
čių berniukų grupė, jie teikė ge 
rai. apmokyto, drausmingo kari
nio dalinio vaizdą, jie žygiavo, į 
kaip tikri kariai, jiems vadovau-{ 
ja skaut. J. ’šalšiūnas. Tik tas ! 
jų neštasis nuogas kardas, iš
trauktas iš makštų, tai jau lyg 

Į ir išsišoko iš visos skautiškų nuo 
taikų aplinkos...

tų amžiaus iki 18-kos sudarė 
daugumą, stovyklavo ir kelia- 
dešimt r patyrusių vadovų-vių. 
fĮtovykla, skirta jaunimo saysto 
yumui, ugdyti; praktiškai skau
dy bei ir lietuvybei išgyventi, tad 
Čia. tik ir skambėjo lietuviška 
kalbą ir daina, gana retai teper 
traukiamą kitos kalbos garsais. 
Stovyklos nuotaikos nuo pra
džios iki pabaigos buvo pakilios,, 
Autoritetoir- vyresniškumo pa
grindu ifaausme išlaikyta. Gi 
pąsitaikitisiųs : nukrypimus, ar 
kokias jaunystės nepagalvotas

1 r —.1 .Z-" , •'
Wijpi n

Rako miškas

vakare pobuyis. Sekmadienį 
šauliai dalyvaus pamaldose Ku
raičių vasarvietėje. Suvažinės 
jūrų šauliai iš Čikagos, Detroi
to ir kitur. Cicero šauliai nuo

kienė, skiltn. Irena Valaitienė. §v. Antano mokyklos savais au- 
Maitinimo skyriaus- vadovė —, į Union Pier išvyks
skautn. Al. Ramanaiiskenė. \ra|c. v.,į ,.vį., 
virtuvė, yra virėjos, reikia ir pa! 
dėjėjų, tad štai ir jos, tai skau, 
čių mamytės, ponios: J. šlia-i
žienė, R. Norkienė, Gabaiienė, i pai t n,e;ita- 
D. Pautienė. ‘nc-cius mot

Šis ilgas vadovių sąrašas liu ina3 
dija ne tik k s vadovavo, bet ir 
ką skautės veikė, kaip ir kuo 
skautės stovykloje buvo 
tos. Prasmingas jaunimo 
mimas, 
jimo reikalavimas, kokį 
teikia skautybė jaunuoliui, lei., 

S-.
Tai, čia buvo patiekta tik vie

užim- 
užsiė

— ( -1 If* YC 'y vySveikatos de- 
pradėio perspėti 

is ir žindyves mo- 
svmi.ž'nti valgius PCB 

ikalais apsikrėtusias Mi
ch i gano ežero žuvis. Patariama 

, p čioms valgyti ir vaikams duo 
■ ti žuvies ne daugiau kaip vieną

, tai būtinas gero auklė- kartų Per savaitę.
ir su-

ri savo vdovus, leidžia įsakymus, 
turi Įsakymų prižiūrėtojus, —e _ p*.-ii. ui WVJ

Na, bet atsimenant mūsų tau stovyklos komendantus, čia yra 
tos varganą politinę padėtį ir j įvesta ir pagerbta organizacinė 

. .. ~ istorinę tiesą, kad tautai lais- santvarka. Stovykloje skautai
išdaigas, budrūs vadovai greit t vę niekas ir niekad neatnešė ant ne tik leidžia Įstatymus, bet tu- 
bkvidayo,.tvarką atstatė, tad nė- sidabrinio padėklo..., tad šių jau rj __ leidžia ir savo stovyklos
įą pagrindo mesti kokį Šešėlį vi nuolių karines aspiracijas ten-' 
sąi stovyklai, tamsinti visos ka pateisinti... 
sįoyykįos nuotaikas, gyvenimą,, o, . . ,, ...■^44* • t Skautų stovyklos organizacine
pasistiepus ant vienos ar kitos Y santvarka 
sesės jaunystės išdaigos. Ben- 
Žra's ąžoVyklbš vaizdas gražus, 
pasigėrėtinąs, nuotaikos paki->'suomenei yra įdomu žinoti, kaip 
Kpsc”šviesios, linksmos. Tokia ‘ šis skaitlingas, keturių šimtų 
Įtovj^d&’ buvo, apie tokią ir ten jaunimo būrys tvarkėsi stovyk

ne tik leidžia Įstatymus, bet tu-

Neabejotina, kad ' plačiai vi-

..'f Ną/ ir kdp keturi šimtai skau 
^^iųJumfonnuoti, gražioje ri
kiuotėje atžygiavo į parado aikš 
tę; šu jūkiais ir dąina, tikrai bu

loję. Stovykla, tai savitas jauni 
mo miestas 1 Jei jau miestas, tai 
būtina ir visos privalomos mies 
tui taisyklės, miesto vadovybė 
ir 1.1. Tad skautai stovykloje tu

Skautų-čių gyvenimas 
, pastovyklėse

iPav mergaičių skaučių Auš
ros Vartų tunto stovyklaujan- 
jios skautės savo pastovyklą pa 
vadino “Atgaiva”. Mintis gili, 
prasminga: atsigaivinti ir visa 
atgaivinti lietuvybėje, ši mintis 
buvo ryškinama gana stipriai ir1 
pašnekesiuose, ir dainose ir lau| 
žų pasirodymuose, ši mintis, tar 
si siūlas tęsėsi per visą skaučių Į 
programą. Buvo sukurta šios 
minties jaunatviškos nuotaikos 
daina ir net suprojektuotas išleis 
tas specialus ženkliukas — “At 
gaiva,” kurį skautės su pasidi
džiavimu nešioja ir kuris, be abe 
jo, joms nuolat primins kokiui 
tikslu šis ženkliukas buvo išleis 
tas, — kad jis yra iškalbus, iš
raiškus kvieslys, kviečiąs jauną

I vadovių — pasktn. J. žigaitie- 
nė, Patyrusių skaučių vadovė — 
sktn. II. Laučienė. Vyr. skaučių 
vadovė-v. skautn. D. Eidukienė,

Leidžia-

— CHICAGOS miesto Aplin 
kos Apsaugos Įstaiga trečiadie- 

jnį vėl skelbė padidėjusią ozono 
nos pastovykles vadijos narių taršą ore — iki. 088 dalies ozo- 
sąstatas, bet čia pat tenka pa- no milijone dalių oro.
liudyti, jog šitokiu, organizaci- ma rjba yra .07. Vėl silpnasir- 
nio padalo pagrindu buvo pasit- 

, varkiusios ir visos kitos pašto 
tai ilgametė, daug patyrusi va-* vykiės, kurių vadi jų narių są- 
dovė, tai stovyklautojų didžioji 
parama ir atrama, pilna šio žo
džio prasme. Iškylos vadovė — 
pasktn. A. Vaičeliūnaitė, Lauža 

j vedė paskilt. R. šilėnaitė, Sto
vyklos administratorė ir rank 
darbių vadovė — paskilt. D. Go 
ceitienė, Lauko virtuvės vadovė 
—v. skiltn. F. Banytė, Mane ya 
dovė — paskiltn. D. ^at^utė, 
Skautoramos— paskiltnr D. Dau 
lyte, Sporto — v. skiltn. R. Ar
dytė, Pionerijoh vi' skiltn D.
Balzaraitę ir paskiltn. Sab.. Ko- l tuvių Namų, šaulių posėdžiai,

rasas bus patiektas ^vėliau, rasi 
nio baigmėje.

(Bus daugiau)

žiams ir silpnaplaučiams buvo 
patarta būti namie ir nieko ne
veikti.

NAŲĮŪENOSE GALIMA GAUTI H. TĄMASAUSKO

tM su žamžteplu Ir paveikslais apraio Pamarį senus {•
iyfafIraW~y'1,200 Hatuviiląr viatovardživ sąrašas. Knygos

- Parahmtiinui paštų reikia pridėti dar 50 tentų.
• ' . • - r .A- -j** C •.

Itll So. Hdsted SL Chicago, HU 60608

l' m .■ — ■ I! ! -

$2.00

$3.00
$2.00

i—AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURUS ŽMONOS, 
ąii po Europą įspūiffiai. Dabar tik ---------------

MINTYS ir DARBAI, 259 peL, lipančius 1905 
lua, JaHoniftrfo ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-

W AWAN0 J. GUSENO RAŠTAI 
DIOR GALIMA GAUTI NEPAPRASTA! {DOMIUS GYDYTO- 
Į, VMBOMCNtS VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS

fcalOM prietodant 50c. persiuntimo lilaldoms.

įtal s®- haisted st, Chicago, ill. «0608

CICERO “KLAIPĖDA” • 
.VAŽIUOJA

Rugpiūčio 13 dieną, šeštadie
nį, Union Pier, įvyks tradicinė 
Jūrų Šaulių Diena, kurią ren
gia Cicero “Klaipėda” jūrų šau
lių kuopa. Bus vėliavų pakėlimo 
ir nuleidimo apeigos prie Lie-

Azijos nekomunisty 
valstybės vienijasi

KUANA LAMPUR, Malaysia. 
_  Penkių nekomunistinių val
stybių Azijos Pietų Rytuose — 
Indonezijos, Filipinų, Malaysijo.s 
Singapore ir Tailando vyriausy
bių lyderiai pradėjo šioje tropiš 
koje sostinėje dviejų dienų vir
šūnių konferenciją tikslu ben
drai siekti ekonominės ir politi
nės vienybės.

Tai ištikrųjų, skaučių vadovės, 
vertos tautinės ir auklėjamosios 
pagarbos už tokį sugebėjimą jau 
nas seses pasimoti lietuvybei. ŠĮ 
puikųjį reikšmingą ženkliuką 
jaunosios sesės padovanojo ir šio 
rašinio autorei Z. J., už ką dar

laikraštėlius. Tik reikia juos pa 
vartyti ir paskaityti, kiek ten 
daug gražios kūrybos ir jaunat 
viškų pokštų! Skautai i stovyk
lą atvyksta- su rimtu uždaviniu, 
su gilia auklėjimąja mintimi: 
parengti jaunuolį-Ię praktiškam, 
savystoviam kasdienos gyveni
mui, tad jei nebūtų reikiamo or 
ganizuotumo, organizacinio gy- 

- venimo aiškių nuostatų-auklėji 
mo viltys suduštų, kaip mat...

Didžioji keturių šimtų skau
tų skautų-čių stovykla buvo sus 
kirstyta net į penkias paskiras
pastovykles, kiekviena jų ture-2 sesę pasišvęsti lietuvybei, 
jo savo vardą, atskirą vadovybę, 
atskirus potvarkius, dienotvarkę 
ir programą, vienam ir tam pa
čiam skautybės uždaviniui spręs 
ti: auklėtis ir auklėti, prasmin
gai ir atsakingai žaisti didyjį 
skautiška žaidimas.

ši penkiapastogė stovykla tu- kartą savo sesėms tariu skautiš.
• rėjo ir- savo gydytoją. Pirmą sto 

vyklavimo savaitę stovykios gy 
dytotojo pareigas ėjo, gyd Lenč- 
iauskas, antrąją -— gyd. Al. Pan 
liūs. Jie -du abu yra skautai ir 
savo profesines pastangas paau 
kojo- savo idėjos jaunimo prie
žiūrai, apsaugai. Tai beabejo, 
jog šiems idealistams priklauso 
visų stovyklautojų didelis skau
tiškas dėkui, dėkui! Stovyklos 
policinę apsaugą teikė miško 
broliai, jie nuo vienuoliktos va
landos nakties ėjo aplink sto
vyklą sargybą iki išauštant. Sto 
vykios viduje, kaip paprastai bu 
dėjo pačios šakutės-tai.

<ą dėkui, dėkuį-; ■ , 
Mergaičių skaučių “Atgaivos”

Stovyklos viršininkė — pas
ktn. Nora Sugintaitė, turinti aiš 
kių vadovės gabumų, privalumų, 
tai skaučių vadovių šviesi atei
ties viltis. Jaunųjų — paukšty
čių vadovė v. s. A. Izokaitienė. 
Stovyklos komendante —skil
tu.. Bobinaitė, taip pat pasižy
minti vadovavimo-sugebėjimais. 
Ji pasigėrėtinai pravedė, net ir 
visos stovyklos atidarymo didį 
jį paradą. Stovyklos adijutantė 
— pasktn. Z. Pocienė. Skaučių

4NYGOS ANGLŲ KALBA
* KISS IH THE DARK. Pttanti&Ų Ir tatymhi nuotyki 

iš gyvenimo. Lengvai rtflhis, gyva kalba, gražiai išleisto

B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijom 
ano pat •enųju amžių Iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
lt »-00.

VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
laiko Lietuvos valstybės ir Jos kaimynų istorija 

S3.00. Kteteto viršeliais $4.00.
knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 

įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar

1?M g*<tk Kalstei Street, Chlcaro, HL «0«M

SODYBŲ PIEVELES
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 knygelė, 
kuri vadinasi

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

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už $1,25. , Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

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

RIMTĄ KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
' - - NMjlMraa* puikių knrffy, kurie* pepuol kekl»
RmNjv. «r tenhm*.

P»k>tollWt, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 
•totmlnliB*! Ir lyridu bei rietu tpraiymaL skaitomi kaip ro
mansą. 36T psl Kaina SS. i

■ • A. RUMnŠHa. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimlnl- 
‘tr laiko įvykiu Lietuvoje Ir Vokietijoje aprašymai, suakira-

.. - .trif | ia dalių. 25M PSL. kaina S?.
Or. Kasys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomu. Gra- 

’ *■ bala ririWlato. 33« p«L Kaina M00. ^Mlnkštote virš. tS OŪ
PM. Vael. Mrffika, SENŲJŲ LIETUVUKU KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalia. 208 paL, įrišta — *3,00, minkštais vir-
■ ' > • Hiato — *2,00; H dalia, 22S p«L įrišta — $3,00. mlnki- 

tala rirteliais _______ ____________________$2.00
HMfftaa Tarnas — Ttmalavakat, LIETUVIiKASIS PAMARYS. 

Metinės Ir Labguvoa. spakrityg ra įdomiais aprašymais. Hiu- 
(traHfonto ir dokurnerrtsrt's ?<.. t’ *• *6.

P. Raaranas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partižanų bcltiwi rou5»na.< 2P2 puslapių. Kaina $3.

Aeatoa MarihU. TRYS Ir VIENA. Jauny^ stoimlnlmaJ 
170 pal.1------------------

M tartaUa, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 23$ 
yaalaHal _____________  -_____________< ■ -

KnygM alaakant raikla pridėt! 5? et Ti'-lrmi.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU ACZLZ 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozai Dauparav ŽEMĖS OKIO IVIET1MAS. Studija. Olėto- 
te Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. U dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

^Autorius save žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų šiandiena, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis Ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
Ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po Pa
sauli išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų valkai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abao- 
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — vyti
mai Tėvynei Lietuvai".

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik *5.00. 
Gaunama Niujienoee.

Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adrees:

IMI

1TW 8. ffnleted SU HL —
178> So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Gsrę ptidrns, taojsn kayf< PMfųriars.

mus

deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

45.00

—44.00

Chicago, HI. 6060&1800 So. Halsted St

NAUJIENOS, CHICAGO «, ill,— Monday, August 8, 1977

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėne
sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo,

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

k 3 ' NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
LJurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, 

" poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliai ---------------- $8 00
■ v 2. Jurgio; Jašinsko, MELAGINGAS NUKASĖS LAIŠKAS, 72 psL, 

\ r\- minkšti. viršeliai_____________________________ ___________ $1.50
7 2 Ai Pakalniškio, 'METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

296 psL, minkšti viršeliai

166 psl., minkšti viršeliai___ ____ _____________________

-- - -Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriuj.
Knygas galimą gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu:

NAUJIENOS -
..1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

UNIVERSAL
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigta 1923 metais. - Tei. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.



THa LITHUANIAN DAILY NEWS

Published Daily Exept Sunday by The Lithuanian News Pub. Co^ T*c

1739 So. HalsUd Street, Chicago, III. 60608, Telephone 421-6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

Subscription Rates:
tn Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
rix month. $8.50 per 3 months. Id 
ather USA localities $26.00 per year 
$14.00 per six months. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
:>ther countries $31.00 per year.

trims mėnesiams — - $7.50
vienam mėnesiui  $2-50

Kanadoje: 
metams — - - $30.00
pusei metu -----------— - $16.00
vienam mėnesiui — 33.00

15 cents per copy

Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose:

metams __i________________  $26.00
pusei metu$16.00 
trims mėnesiams  $8.00 
vienam mėnesiui$3.00

Užsieniuose:
metams ------------- ——_ $31.00
pusei metu ----------- ------------  $18.00
vienam mėnesiui  $4.00

Kitose JAV vietose:

Naujienos eina kasdien, tžrtiiiint 
sekmadienius. Izidžia Naujiena Ben
drovė. 1739 So. Halated SŪ Chicago 
HL 60608. Telet HAymarket 1-6100

Pinigu* reikia siusti paMo Monev 
Orderiu kartu su užsakymu.

metams _____________ - $30.00
pusei metu  $14.00
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Leidžia muilo burbulus
Stasį Jokubką keliais atvejais prašėme, kad jis pa

rašytų kiek asmeniškai jam kainavusi trijų savaičių ke
lionė i rusų pavergtą Lietuvą. Ten jis važinėjo ne vienas 1 
bet su savo žmona. Jiedu buvo Vilniuje, gyveno viešbuty

DAIL. JUSTINAS VIENUOŽINSK1S Autoportretas

dalyką. Apie dalyką, kad ji kviečia savo draugę su sū 
numis paviešėti Lietuvon ir siūlosi kelionės išlaidas 
padengti savo pinigais Lietuvoje. Vadinasi siūlo “šip 
kartę” iš ten atsiųsti. Apie tai galvodami, nubėkime’ 
mintimis į tuos laikus, kai Lietuvoje ponavo buržuažl 
ja. Ar teko girdėti, kad kas Lietuvoje būtų kvietęs iš 
Amerikos savo giminę ar pažįstamą paviešėti ir siū-

sutrikęs viršMhfmaš, šknmėžfd 
opoe ir vėžys.

Blogam kvapu! pašalinti, gi 
Hma šiuos vaižtiis Vhrtdti: Thy
mol 8 grains, Alkehol 1 fluid 
ounce. Glycerin 4 fluid grains. 
Solution of Formaldehyde 8 
drips. Add water to make 8 fluid

lesi padengti litais kelionės išlaidas? Amerikoje gal į ounces. Vaistai gaunami vaiatį- 
yra vienas kitas, kad kvietė iš Lietuvos saviškį pavie'nės€- 
šėti ir siunte °šipkartę”, bet tik ne Lietuvoje. Toliau. ;
Ką Zofija Padžiūnaitė savo laiške mums čia Ameriko išskalauti du ar tris kartus per 

būtinai.
Dažnai* blogas kvapas paeina 

iš vidurių, tada reikia kasdien 
mitybą pamainyti. Mažiau val
gyti mėsos, žuvies, kiaušinių ar 
ba visai jų nevalgyti per tūlą

šiuo skiediniu būtina burną 
I 

je signalizuoja? Ogi, jog labai galimas daiktas, gali 0 ^au einanl.Kulti — tai
ateiti laikos, kad Lietuvoje gyvenantys siuntinės A- 
merikon saviškiams “šipkartes” vykti Lietuvon pavie 
sėti. Zofija Padžiūnaitė jau turi tam išteklių. Nėra 
abejonės, yra ir daugiau tokių -Lietuvoje. Bet kol kas, 
kiek mums yra žinoma, bėda yra, kaip čia-Amerikoje 
negalima kelionės išlaidas padengti kviečiamam iš
Lietuvos, taip ir Lietuvoj negalima kviečiamam iš A- 
merikos”. (Vilnis, 1977 m. rugs. 5 d., 3 psl.).
Čia Jokubka jau paleido tokį burbulą, kuris nei jo no 

sies pasiekti negali. Bet kuris Amerikos turistų biuras ga 
Ii paimti pinigus tiketui iš pavergtos Lietuvos žmogui -at
vežti į Ameriką, bet nei vienas lietuvis, kad ir komunistiš- 
kiausias jis būtų, neturi teisės nupirkti tikėtą iš Amerikos 
iškviestam giminei. Nei vienas lietuvis pensijonierius, 
gaudamas net asmeninę rusų pensiją, nepajėgs apmokėti 
kelionės iš Amerikos į Lietuvą. Tokiems ir Jokubka nega
li padėti. Jeigu jis bandytų, tai būtų baudžiamas už sve
timos valiutos spekuliaciją, kai ten būtų iškviestas. Tokį

Daugiau valgyti kvietinės, 
duonos, vaisių, daržovių ir pio- 
no gaminių, mažiau tortų, sau. 
saihių ir birgalinių' gėralų, Ger 
ti daug vandens, net 5 ar 6-šias 
stiklinės per dieną,

šiandien yra gerai žinoma, 
jog daugiau kaip 70- procen
tų amerikiečių buri' silpnas 
kraujuojančias dantų dantenas, 
o ypač augintieji vaikai.

Priežasčių tam yra daug ir 
labai įvairių; dantų nepriežiūra

je, maitinisi pačiuose geriausiuose restoranuose, o vėliau 
buvo nuvežti į Druskininkus, kur geriausiame kurorte i 
praleido ištisą savaitę. Kelionė, viešbučiai, maištas užsie-

muilo burbulą jis gali lesiti nieko nežinantiems seniems 
Vilnies skaitytojams.

......................... , metus padirbėti ir prieš dešimt metų ji grįžusi į Lietuvą, 
mečiams gana brangiai kainuoja. Kitose Vi niaus, valgy - Amerikoje jai teko susipažinti su Jokubka, čia gauti dar
iose galima pigiau pavalgy ti, bet Gintaro vagykloje užsidirbti pihigų ir vėl grįžti į Lietuvą; Kuri laiką ji 
maistas ir išgėrimai brangus. Be to, tuiistai ^privalo iš -r dabartinėje Lietuvoje, bet paskutiniais metais

ji jau išėjusi į pensiją ir gyvenanti pensininkės gyvenimą. 
Josios pensija turi būti didelė, jeigu ji pati gali gražiai 
pragyventi ir gali apmokėti kelionę iš Amerikos ir visas 
išlaidas komunistinėje Lietuvoje. '

Amerikoje pinigų turintis žmogus neturėtų jokio sūn dienų, kad dantys sveiki bū-

anksto už maistą sumokėti net ir tuo atveju, jeigu jie ne
valgų. Tokia jau komunistinė tvarka. Jie nulupa kiekvieną 
ne tik nuvažiavusį, bet jau besirengiantį važiuoti. Už vis 
ką jis privalo iš anksto sumokėti, kad okupantas turėtų 
jam labai reikalingus delerius.

• Jokubka prisipažino, kad Vilniaus dolerinėje krautu
vėje jis išleido šimtą dolerių; bepirkdamas žmonos sesers 
dukrai dovaną. Bet jis nei vienu žodžiu neprasitarė, ko
dėl sovietinėje santvarkoje, kuri yra pagrįsta okupanto 
primestu rubliu, labai brangiai yra vertinamas doleris. 
Jis pasako, kad prekės dolerinėje krautuvėje yra pigės. 
nės. Jeigu dolerius iškeistom į rublius ir už tuos rublius 
norėtum nusipirkti būtinai reikalingų daiktų, tai tektų 
žymiai brangiau mokėti. Sovietų valdžia dirbtinu būdu pa 
kelia rublio kainą, kad iš turistų už bevertį rublį gautų 
daugiau dolerių, bet kainas ji dar daugiau sumažina, kai 
turistai ryžtasi mokėti doleriais. Šios paprastos mįslės Jo
kubka nedrįso savo skaitytojams paaiškinti, bet jis išgal
vojo kitą.

Paskutiniame Vilnies numeryje jis paskelbė Sofijos 
'Padžiūnaitės laišką, kuriame ji pasižada apmokėti savo 
pažįstamiems ir tų pažįstamų vaikams ne tik kelionę Lie
tuvon ir Amerikon, bet ir apmokėti visas tos viešnagės iš 
laidas pačioje Lietuvoje. Visa bėda, kad ta Padžiūnaitė,n 
žino, kaip ji galėtų tokia tranakciją pravesti. Ji mano, kad 
Stasys Jokubka turi žinoti, kaip būtų galima apgauti ne

ir nebalymas iš vienos pusės, tai 
pgi ir valymas su kietu šepetu
ku iš kitos. Perkieti šepetuko 
šeriai subraižo dantų dantenas 
ir net dažnai jas užnuodija, še
petuko šeriai turi būti vidutinio 
kietumo.

iJahtyš reikia valyti iš abiejų 
pusių: iš orinės ir iš vidinės. 
Vienos dantų pusės valymas ne 
atsiekia tikslo.

. ..--V . . i
Dažnai žmonės nusiskundžia 

įvairiais negerumais burnoje^ 
nešiojantieji plokštelės, išsiima 
mus tiltelius ir dilinės plokšte 
lės.

Visi tilteliai ir plokštelės būti 
-na užlaikyti labai švariai. Neš 
vara; gadina, dantenas, padaro 
jas jautriomis, skaudžiomis ir 
tada negalima plokštelių nešio
ti. Nešvara taip pat ir dantis 
gadina^ prie kurių pritvirtinti 
bei prikabinti tilteliai.

Plokštelės ir tilteliai būtina 
valyti po kiekvieno valgio. Pa
tartina vartoti Poli dent milte- 
1 ai arba tabletės: jie gerai nuva 
lo plokšteles, tiltelius, o kartui 
ir teikia gerą skonį burnoje.

Vaikų dantis reikia gerai pri
žiūrėti ir bet thr kartu per me=> 
tūs turi būti- dantį gyffjtbjb pa| 
tikrinti. Apart to,’ khrtą per me; 
tus reikia Rentgeno nuotraukos- 
padaryti -į

Būtų gerai, jog it užaugę pa- ’ 
našiai elgtųsi. Gerai prižiūrint 
apsąugoti ne tik piežindžius, bet 
ir antruosius hub išpūvu. O geri 
dantys — viso kūno sveikatingu 
mo laidas!

Vaikų Augintojams Būtina Žinoti
Nūdien vaikų augintojams yra jkų, bet suaugusių ir senesnių 

labai svarbu žinoti kaip augan
čių vaikų dantis prižiūrėti, kad 
jie sveiki būtų.% Kokią mitybą 
būtina paskirti vaikams iš ma 

! -r..... j J-- x--  --- -n_-
tų ir ne kortozinuoti. Sveiki dan 
tys — bendrosios vaiko sveika^ 
tos rodyklė.

Augančio vaiko mityboje turi ...
būti pakankamai šių mineralinių telė nesiduoda nuvalyti. Tą juos 
druskų: kalciumo, potašo, fos-ftelę reikia,patepti su.jbdu per 
foro, sodos, silikos ir magnezi-1 tris dienas ir tik po vienąjkar- 

Į.tą įer^ diąaą.’
; Jodas atiuosuoja. žalią juostė 

mh bei^stTpr^nertik nuo ir:
bet ir viso kūno kaulų. ,nu^ytl įantų šepetuku uz-

• Vaiko mityboje -būnant tffc. gjus triuPutI dantlm 11111 
kumui, tų elementų ,tai ne tik jo .
dantys, bet ir visi kiti kaulai su- 
simontuoja labai silpni. Dėka to, 
nūdien apie 75-ki procentai vai 
kų serga kaulų suminkštėjimo 
liga.

Vaiko kasdienėje mityboje ne
■ turi būti per daug krakmolinio padaro tampiomis, nekraujingo 
valgio: mėsos, sausainių, sal
dainių ir birgalinių gėralų. To
kia mityba yra bloga,, nes tik 
gamina rūgštis skrandy, o to 
viso pasėka gazai ir užteršimas 
kraujb.

Esant' burnoje perviršiui rūg 
. j,. - - ščių, tai ir dantyk daug grei-

ne vieną skaitytoją verčią pagalvoti apie negirdėtą čiau genda ir išpūva, ne tik vai

kūmo apmokėti keliones žmogui, noriiiciam atvažiuoti į 
Ameriką. Amerikos lietuviai galėtų’šimtams Lietuvoje 
esančių lietuvių apmokėti keliones į- Ameriką. Amerikos 
lietuviai susiduria ne su piniginiais-sunkumais, bet su ko
munistų leidimais Kraštą pavergusieji komunistai nelei
džia lietuviams išvažiuoti is Lietuvos. ReįKa-ilgai-lūtddti 
leidimo, ieškoti itakingū žiftbhių, tepti -jw^i^^Jai^ kol 
vienam kitam lietuviui leidžia išvažiuoti Dažniausiai lei
džiami švažuoti tiktai partijai ^priklausantieji arba sovie
tų žvalgybai tarnaujantieji'žmonės. Kiekvienas išvažiuo
jantis gauna įsakymą užduočiai atlikti, o kai sugrįžta, tai 
turi papasakoti, kaip jam sekėsi. Padžiūnaitė žino, kad iš 
Amerikos išvažiuoti nėra jokio, sunkumo. Jitaip pat žino, 
kad Lietuvoje gyvenančiam žmogui apmokėti -kelionę iš 
Amerikos į Lietuvą neįmanoma. Ji žino, kad niekas pačio 
je Lietuvoje j'ar negali padėti, užtat ji ir kreipiasi į Jokub
ką, kad jis ateitų jai į-pagalbą, . .y ; J

Jokubka prisipažįsta, kad. jis PadžiūnaiFėi negali pa- ’ 
gelbėti, bet jis įdėjo josios- laišką'į Vilnį iri komentuoja 
apie negalimą ir nebūtą dalyką, jis bando leisti seniems 
skaitytojams tokį muilo burbulą, kuriuo nei Padžiūnaitė,

zmomų. ’ z
į Vaiko dantų dygimas daug rū 

pėsčio tėvams sukelia, nes jie rū 
•pinasi dantų tiesumu, gražumu, 
bet ne visuomet taip būna; 
C,zųkWs.ųatos.gšič„b

Neretai motinos nusiskundžia, 
jog vaiko dantukai pažaliuoja 
prie pat dantenų ir ta, žalia juos

jos.
Tie mineralai nustato tvirtu-

telių. •
Dantis gerai valyti su šiais 

milteliais. Vieną šaukštuką vai 
gomos druskos sumaišyti šu 
dviem šaukštukais baking soda. 
Valant dantis sū šiais milte
liais, jie sutvirtina dantenas,

tik atidžiai lietuvišką gyvenimą sekantį okupantą, bet iri nei joks kitas pavergton Lietuvon važinėjęs žmogus ga- 
komunistinę pavergtos Lietuvos valdžią. Sofija Padžiū-llėtų įsivaižuoti. Jis šitaip rašo: .MM ;
naitė yra mokyklas lankiusi moteris. Karo pabaigoje ji su “Tačiau laiške-Zofija Padžiūnaitė kaip mane, taip 
gebėjusi pabėgti į Vokietiją, pasiekti Ameriką, čia kelis f

mis.
Neretai būna, blogas krapas 

iš vaiko burnos, bfet taip pat ir 
užaugę turi'šią bėdą. •

Tam priežasčių yra daugybės 
ir įvairių: blogi išpuvę dantys, 
kraujingos dantenoj, parodon- 
tbzė, sugedę migdolai, ryklės ar. 
ba vidurių kataras, -cukraligė/

R. V. AlišAUSKAS N.

Mažas dalinys - didelis veiksnys
ambasadą ir pro Šalį dar 1000 vyrų kareivines. Sunk- 1944 m. Gruodžio mėnuo. Sąjungininkų kolonas esančioje St. Germain vildje- Aplink atsirado spyg— 
vežimiai iš kolonos išsiplečia į nuošalines gatveles ir rieda per Vokietijos sieną, vokiečių armija pakriku- liuotų vielų užtvaros, kulkosvaidžių lizdai, tankų da- 
pirmyn link Worthy pHiese. šiai traukiasi, karas tikriausiai baigsis per porą savai-! liniai... Kas dieną kitas panašus’karininkas jo unifor-

(IŠTRAUKA)

(Tęsinys)

Pavakare Skorzeny kalno papėdėje surikiavo sa
vo karius. Pats priekyje lengvoje mašinoje, užpakaly 
keturi “Panteros” tankai “pasiskolinti" pakeliui J fron 
tą, ir užpakalyje sunkvežimiai prisėdę ginkluotų ka
rių... Dar kartą Skorzeny viską pastatė ant laimės ir 
karių psichologijos: gi taip niekas siaura gatvele ne
puola smarkiai įtvirtintų pozisijų ant kalno... Su taip 
suspausta kolona keli kulkosvaidžiai ir “plieno kumš
čiai“ (vokiečių pancerfaustai) galėtų susitvarkyti... 
Kolona pajudėjo.

Vienos Vartai: Sargibinėai žiūri. Niekas jiem nep 
ranešė, kad vokiečių kolona žygiuoja, bet čia gi ne 
puolimas.
dalinys tikriausiai turi leidimą. Skorzeny atsaliutuo-Į giminaitį generolą PfeifTer — Wildenbruch pabėgti 
ja sargybos karininką, jo pavyzdžiu seka atviruose tan 
kų bokšteliuose stovintys kiti... Taip visa kolona per 
mūro sienos vartus. Jau virš miesto. Dar aukščiau — 
pilies įgulos kareivinės, apkasai, prieštankiniai pa
būklai.

Vienas šūvis ir tūkstančiai karių pasipiltų iš tų 
kareivinių, bet, jei jie buvo praleisti pro Vienos 
Vartus, tai ką gi... Vėl Skorzeny saliutas ir mašįna no 
n;i.... yro šalį visų pabūklų... nugara į?jūos. Jo ge
rai IreniHKHi ’'ariai suk veži miuosc nė nerftirksi. Dis-

A C7 w A a C.
pirmyn link Worthy piliese. siąi traukiasi, karas tikriausiai baigsis per porą savai-! liniai..

Prieky r- trys vengrų lankai, be! tie, pamatę tokią ėių... Per toli užnugaryje esančios amerikiečių kariš- moję važinėjo į TrianOn pastatą Versalyje generalitfio 
........................ . - štabo pasėdžiams... Keista, kai palygini su kitaip pa

saulio karo vadais. Paryžiuje sutraukia lankų ir kit 
tokių dalinių, suimta daugybė aukšto ūgio mėlynakuj'

grupę, greit pakėlė vamzdžius i viršų. Vokiečių lankas kos benzino stoties privažiuoja amerikiečių “Jeepas” 
trenkė j masyviniais varius ir įriedėjo j vidų. Kieme — su keturiais kariais ir...
prieštankiniai pabūklai, bet prieš jiem pradedant šau! — Prašau įpilti benzino!
dyti, Skorzeny šūktelėjo: “Greitai! Aš turiu pasimaty-j Stoties kariai nustebo: — amerikiečiai fronto ka
ti su pilies komendantu. Knr jis yra?” Tokie dalykai, riai niekad nesako ‘“benzino, o tik “gazo”, o jeigu pri- 
yra karo prakeikimas. Pabūklų karininkas, 
įsakymo atidaryti agnį, bet parodė kelią...

• Komendanto kambaryje, rohs sutiktas pikiais 
žvilgsniais, Skorzeny pakvietė porą vengrų būti ryšio 
karininkai, visiems paliko jų pistoletus ir pareiškė sa 
vo džiaugsmą, kad nesusipratimą pašalinus,- per amžius 
buvę ginklo draugai, vengrai h- vokiečiai pagaliau vėj 
sujungė grelas prieš amžiną priešą

Po to, visiems paspaudė rankas, leido vyk Ii pas 
savo karius be palydovų. Pilies kalnas vėl vokic/ių

t 'vyrų- ,
ti su pilies komendantu. Kur jis yra?” Tokie dalykai, riai niekad nesako ‘“benzino, o tik “gazo”, o jeigu pri- Po karo,• patikrinus dokumentus, apklausinėjus 

nedavė dėtų žodį “prašau“ tas atrodytų kaip pasaulio galas, belaisvius ir per Skorzeny teisiūą pagaliau išaiškinta
! VTėnas amerikietis net išsitarė: • lir patvirtinta-, kad viso dvidešimt astuoni (28) vyrai

— Man atrodo, kad jūs esate vokiečiai: — To tik ir!buvo perėję per amerikiečių linijas. Skorzeny jų tar-
1 reikėjo: Mašina pajudėjo, susišaudymas... Nuėmus va- pe net nebuvo. - ž

žiavusiųjų amerikiečių uniformas, rasta pilna vokie
čių apranga. į štabus pasipylė žinios: čia “Jeepe” va-.
žiavo keturi vokiečiai amerikiečių uniformose, čia sU 
imlidu klaidingai kelią rodantys M. P. — vokiečių mi 
lines po apačia, čia motooiklas su priekaba nuvirto 
nuo kelio ir po sužeistųjų amerikietiškomis uniformo 
mis — vokiškos milinės, amerikiečių kelio ženklai su- 
kaitalioti ir lt Gi visų, belaisvių atsakymas tas pats:

— Esame Voklfečių Specialių Dalinių parašiutinin-

rusus...

Taip drąsiai ir triukšmingai važiuojantis! rankose, įgula jų pusėje. Spėjęs pas buvusio Kaiserio

Pagaliau, pag. ’iau link pilies aikštės. Dabar’. Sko
rzeny su tankais prsileidžia pilnu greičiu pro vokiečių šiausiai Balkanuose kovoja^.;

admirolas Horthy, dėl kūnąus'labo, valdžios vairą per — Esame Vokiečių Specialių Dalinių parašiutinin- 
diroda vokiečiams palankiam kunigaikščiui Szalasi ir' kak Turime susitikti vienoje vietoje su mūsų Skorze- 
pats sutinka keliauti į “svečius” į Vokietiją.

Generolų paruošto gynimosi prfeihonės, pabūk
lai, apkasai, įgula, kitų generolų siūlytos puolimo ir 
naikinimo priemonės — niekas nebuvo reikšminga. 
Drąsa, vaizduętę^savęs.disciplina ir rj,cįlikėtįnas puo
limo būdal^MlM’S^^kMarrčlusr gyvytnijį nistierži- 
no tautos,' išgelbėjo^, larjftautinę sUuUCiją ir... genero
lai prailgino'karį. 7 * v
Dėka Skorzeny, vienas milijonas Vengrų kairių kovėsi 

prieš komunizmą iki karo galo. Gal todėl ir dabar ar-

Viskas prasidėjo, kai prieš keletą niėnesfų Hftle 
ris pasikvietė Skorzeny į savo būstinę ir slaptai pasa

kė apie artėjančią Ardėnų ofenzivą, kuri ttirėjo Są- ? 
jungininkus išstumti iš-Europos kontinento. 8iurpry- 
zo dčliai, Hitleris norėjo panaudoti tas pačias taktikas < 
ir tą patį kelią, kaip karo pradžioje. Skofzėby uždavi 
nys: suorganizuotu apmokyti angliškai kalbančių vy-. 
rų specialų dalinį, atriferikiečių unifUrrUo^e inflflruoti , 
puolimo mėtų jų linijas ir užėmus apsaugoti nuo sus
progdinimo Meuse upės tiltus.

Link Antverpeno Uosio puolančiai 8-tM ŠŠ tankų 
divizijai Mtetlse upė sudarė didžiausią kliūtį. Papras- 

'ark 3 1 ulini a*l uždavinys, tik vision paraJStihj objekty-
** vui pasiekti buvo planuota panaudoti amerikiečių ir

ny ir pulsin^e EiscnhoVerio būstinę.
- tii kai prie to prisidėjo žinios, kad “Vokiečių su

naikintos” divizijos su šarvuočiais, artilerija ir avia
cija visu Ardėnų frontu pradėjo sm:

I'""11“/ vieni a,neri)<ieaų'. Uliniai u„jfonn05. Dau„|vje vletų dokrttHnW™,,*.;

turėjo iMaikyti egzaminus apie komikų knygele*, A - L , 4 , s
, L? . i • f i < « i i • r? ir prancūzai, ir sovietai: Tad to vieno dalyko Skoartisčių paskutinius vyrus, beisbolo taisykles ir tt. O -x -y_ .. . v- ", • • • j i- • . y. . « rzeny neišrado^ i r Jiamerikiečių okupaciniai daliniai Paryžiuje pastate re c

kordų: Gen. Eisenhoveris savo ištikimų dalinių buvo (Bus daugiau) r
uždarytas (saugumo deliai) pusvalandį nuo Paryžiaus 4
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bit K. G. BALUKAS 
AKUtEKUA IR MOTERŲ LIGOS. 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowterd 
Medical Building). TeL LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Vaitey Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Westchester Community klinikų* 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rdw Westchester, HI. 
VALANDOS: 3—9 uaroo dienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
TeL: 562-2727 arba 562-2723

■ Ku.: GI S-U73

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave„ WA $ 2*70

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKambinti Ml 3-iMJC'.

(ESliuotas Atsiminimų

A. RvKšTELĖ Rugių gubos (Tapyba)

mieste aš buvau.
Varpų — būdavo — rinkimas 
ir kėli vaikai kritvoje — 
su senąja Placidą, 
(bet: “Plecėda” taip vartojo 
vardą jos visi: ritama 
leisdavo su ja varpanti 
pagal Šiaulius, į laukus), 
eidavome “el^eteuti’’ — 
taip’ galėjų apie mus 
pasakyti, kas pamatę * 
visą būrį su terboni . .. 
Bet mes ėjom nusistatę 
gi-įžti jau su jom pilnom! 
Užkandžius laukuose darėm,

išsiskirstė ir būrys, 
tik pro sielvartus ir bėdas 
švyti lyg koks švyturys 
tas vaikystės atsiminimas: 
varpų tų lauke rinkimas . . .

Arijas Vitkauskas
1932 m.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Jh giedojo Dievo temo Mozės giesmę ir Avinėlio giesmę". Apr. 15:3.
Mes, kurie turime vilties būti su Kristumi kaip bendratėvoniai su juo 

| jojo garbingoje karalystėje, turime išmokti giedoti Mozės ir Dievo Sūnaus 
• giesmę, kurioje sakoma: “Vertas yra Avinėlis (kuris atima pasaulio nuodė
mę), kuris buvo nukryžiuotas, imti jėgą, turtus, išminti, stiprybę, pagarbą, 

Į garbę ir palaiminimą-’. Žinodami, kad šita naujoji giesmė yra linksmoji žinia, 
Evangelija, žadanti palaiminti visas žemės gimines, mes norime sužinoti kiek 
išmokome anos puikios giesmės, sutartino Evangelijos skelbimo. Mes džiau- 

i gerąsias žinias 
tiems, kurie turi girdinčias ausis. Taip tarnaujant Viešpačiui, reikia daug 
kantrybės ir tikėjimo, kolei sulauksime pilno Dievo karalystės įsteigimo.

Visi fino, kad mirtis yra žiaun ir peliečte kiekvieną. Bet kur yre mL 
| tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausit* 

įmokamai. Rašykite:
F. ZAVIST, 371F WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629

ŠV. RATTO TYRINĖTOJAI

TEL. ai BE 3-5893

DIL A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’ 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3Y07 West 103 r d Street 

Valandos pagal susitanma

489-4441; 561-4605
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

1002 N. WESTERN AVE. 
5214 n. Western ave.

Telefonas atsakomas 12 vai.

k K. EltAJNK PEECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 Si. Tek 737-5149 ‘ j 

llfixina akis. Pritaiko akinius ir 
^contact lenses0

r A' pa^al susitarimą. Uždaryta tree 1

DELEON AS SEIBUTIS 
’“JC5TŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGiJA
r s 2656. WEST 63rd STREET 
>'«derąirtrad. nuo i^-4 po pietų.

; ^Otiso i r:
rtaujas rez. telef.: 443-5545

DiŪ VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 

Bendš-a praktika; «pėė. MOTERŲ ligos 
Ofisas 2652 WEST 59th STREET 

S ”7 Tel. PR 8-1223
OFISO “VAL.: pirm., antrad^ trečiad. 
ir penkt; 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie 
aiais 2-4 vai popiet jj kitu laiko 

pagal susitarimą.

. ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
► Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
b dažau. Speciali pagalba kojoms 
* (Arch Supports) ir t t.

Marquette Parko apylinkė ap jonuose. Ir statistika tą aiškiai 
gyvertta ramių gyventojų, čia parodo. Turėtų susirūpinti ir 
ir Chicagos lietuvių kaip ir cent! savo aplinkos" tvarkingu užlaiky 
ras. čia lietuvių parapija, mo- mu. Ten kur jie įsivėisia tuoj at 
kyklos, ligoninė, daugumoj iie-į siranda lūšnynai, kurių vėl bė- 
tuviu krautuvės ir. kitos įstai-iga lūšnynais paversti kitus dar 
gos. Pačiame parke ir pamink- tvarkingus rajonus. Turėtų su
las išstatytas lietuviams tran- sirūpinti, kad jų žmonės ir ci- 
satlantiniam lakūnams. Bet štai vilizacija prilygtų visiems ki-'" 
kaimynystė j'e atsirado grupė į tiems. Tada ir rasiniai skirtu- 
leramiai nusiteikusių negrų, ku mai savaime sumažėtų.
:ie šioj ramioj lietuvių koloni- -Kartais rasinė neapykanta, 
joj sumanė ardyti tvarką, kelti lyg tyčia, dar ir iš viršaus skali 
triukšmą ir erzinti vietinius pa narna. Pavyzdžiui mokinių ve
sto vius gyventojus^

Koki jų tikslai, neaišku? Apie 
kažką vapalioja, kas Marquette 
Parko visai neliečia. Atrodo 
svarbiausias jų tikslas erzinti 
vietos gyventojus. Tam jie ir ruo 

pfa į Marquette Parką brgani- 
■.uotas eisenas. Tuo jie nieko ne, 

Į aimi, o tik iššaukia baltųjų 
prieš maršuotojus reakciją.

Daug kas į jų. maršus nekreipia 
1 dėmesio, bėt kai kurie, ypač jau 
1 rūmas reakuoja negrams nedrau 
r-’■iškaiš šūkiais, ar net veiksmais. 
Į kalbama apie segrėgicijos pa- 
I įaikmimą, bet tSki Wgr^ Veiks 
I nai duoda priešingus t&ultatūs.

^eli'^na' ’ tarpūsar.’e' neapykanta, 
rėgregačiją' tik- didina. * ■'

■ ’ įdomu, kad toms beprasmėms
" . J ’ ' ' V į. K-r ' . - i

ilenjonstracijoms dažniausia va 
lovauja negrai kunigai. Daly— 
auja daugumoj chuliganiškai 

I lusiteikę jauni priekabių ir nuo 
tykių ieškotojai, Įsimaišo dar vi 
soks kriminalinis bei komunisti 
uis elementas. Kaip girdėti rim. 
lęšiu negrai ir jų intelektualai 
tiems trukšmadariams h'ėprita- 
ia, nes žino, kad tuom nieko ge 
ro nepasieks, o tik sustiprins ra 
dnę neapykantą. ą

I Tie neramūs .kunigai - geriau 
I padarytų, jei rūpintųsi Savo

mis problemomis. Juk nusiskun
Į Ižiama, kad pas juos kriminalas 

laug didesnis negu baltu j d ra-

'žiojimas neva segragacijos pa
naikinimo sumetimais. Tas su
kelia tik dar didesnę neapykan
tą. Juk r konstitucija kiekvie
nam gyventojui garantuoja Įais 
vę. Jis gali gyventi kur jis nori 
ir savo vaikus mokyti kur jam 
parankiau. Bet šiuo atveju ne- 

"paisoma jokios konstitucijoj nu 
matytos laisvės. Kokio teisėjo 
sprendimu gali paimti tavo vai
ką ir vežti ten kur jie nori, ne 
paisaiA, kad tokiam vežino j imui 
ir pavojų yra. Ir mokiojų pri 
verstinas maišymas daromas. 
Todėl daug geru mokytojų pasi 
traukia, o į jų vietą skiriami 
jauni, neprityrę.

Skundžiamasi; kad švietimui 
jr su pinigais nepergeriausia. 
Kartais trumpinamas mokymo 
laikas, kad mažiau reikėtų iš
mokėti mokytojams atlyginimo. 
Tuo tarpu vakų vežiojntiui iš
leidžiami milijonai. Kam ' iš to 
nauda, turbūt nežino ir tie, ku
rie tai vykdo. * . 1

Ne tokiom priemonėm reikėtų 
ieškoti tarp žmonių sugyvent
ino. Nereikėtų prievarta žmones 
versti maišytis ir juos vienus su 
kitais erzinti. Pasiskirstę rasė- 
inis ar tautybėmis žmonės ir kul 
turinių vertybių daugiau silkū-

O tas gali tik padėti geriems' 
tarpusaViains 'santykiams. Bet 
koks žmonių siiartėjiftiaš gali

ką atrasdavome gero 
ten įdėtą niūms mamos. 
Laukas kelia valgio norą, 
vos į jį tik atėjai, 
paragavęs laisvą Orą — 
ko ir griebtis nežinai! . , . 
Kaitrios būdavo dar dienos 
prakaituodavom* griovy, 
o jau nukirstos rugienos 
laikė varpų dar savy. 
Varpų lų nies prisikrovę 
pilnas, būdavo, terbas, 
eidavome kur į griovį 
pasilsėti . . . Darbas. tas 
jau seniai, seniai, praslinko, 
bet užmiršti negaliu — 
kaip vaikučiai varpas rinko • 
ten, laukuose, prie Šiaulių . . 
Jau dabar, kur laukas buvo,* 
stovi gatvėse namai, 
jet vaizdai seni nežuvo — 
jie prisimena dažnai... 
Jau nebėra ir “Plecėdos”,

Tinkamas j beprotnamį
Centrinėje Varif&vns gatvėje __ _ __ _ __________ _ ■

milicija sulaikė lenką ir prie- giamės ir dėkojame Dievui už suteiktąsias progas skelbti 
varia stūmė f ambulatorijos 
mašinai. Lenkas protestavo ir 
kėlė trukšmą, dėlto aplink susi-* 
rinko minia žmonių. Vėliau 
atėjusi viena moteris klausė:

— Kas čia dabar darosi?
— Tais ambuFansas yra iš be

pročių namo, o tas nelaiminga
sis norėjo pabėgti iš Lenkijos, 
tai VTa ir siunčiamas į bepročių 
ligoninę. -

— Kam gi į beprotnamį? Juk 
tokie siunčiami į kalėjimą.

—- Taigi, bet tas varkšeFs no
rėjo bėgti is I^enkijos į Sovie
tinę Rusiją...

Mažeika S' Evans

Teismo salėje
Aš visai nesuprantu, kaip ma 

ne galite kaltinti dokumento 
klastojimu? Juk aš nemoku pa
rašyti uet savo pavardę, — tei
sinosi įtariamasis. Teisėjas jSfn 
atsakėt

— Jūs esate ir kaltinamas, 
kad pasirašėte ne savo pavardę.

SUSIRINKIMŲ

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMIC

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TeL: YArax 7-1741 -1742

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

1
i

4330-34 So. California aveni;e 
Telefonas: LAfayette 3-0440

Compounded

7

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

!R NAKTĮ.

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

vykti tik natūralia, nuoširdžia 
eiga. Vartojant prievarta sūlau 
ksime tik dar didesnės reakci 
jos. Vėją sėsi audras piausi, sa 
ko žmonių-patarlė.

P. Venclova

I
— ZARASIŠKTu KLUBO piknikas 
įvyks mgpūčo 14 diena Onos Bruz- 
gulienės darže, prie Tautiniu kapiniu. 
Piknike veiks maisto bei gėrimų 
barai, loterija, šokiams gros Ad. Ra- 
monio orkestras. Visi klubo nariai 
bei svečiai maloniai kviečiami į pik
niką atsilankyti. Klubo Valdyba

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to

see us for 
Ujpjį finandng. 
.AT OUR LOW RATES

■W

Mutual federal 
Savings and Loan

IEVAS IR SOMOS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehiU 6-2345-8

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

TRYS MODERN’SSKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILLAMS PASTATYTI

NARIAI:

( perkraustymai

CHICAGO. ILLINOIS 60608 

Phone: Ylrgisl* 7-7747

Uetuvię
Laidotuvių

DireKtoriis
Aseociacijus

2850 West 63rd St., Chicago. 111. 6062$ 
Telef.; PRospect 6-5084 2212 WEST CERMAK ROAD

Pxrn KazamaVSKjU, Praidesi

BOOTS: Mon.Tae.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

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

•*»*

Phone: YArdf 7-11113354 So. HALSTED STREET
-s

Telef.: HEmtock 44411 

71S9 So.\ MAPLEWOOD AVĖ.

CHICAGO, ILL. MM

A?driustes perkraustymo 
H jvatrfv itetum?.

-ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 erba 874-5994

sulatlon within walls and-cell*! 
ing as well as in earthen berms | 
around Hfe foundation, orien
tation. to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatilator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of "Centenergy ”7$.*

The fireplaces were supplied 
by Home Crafts, .Inc., Floral 
Park, New York. Heatilator 
Fireplace, A Division of Veg* 
Industries, Inc., located in Mt. 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete line of^bntQt^n^ 
freestanding and wall- 
mounted jtreptaees . • • ptu^

©EMOVE TRE PINEAPPLE FROM BOTH SMELLS. HALVE 
FRUIT LENGTHWISE-. $UCE OFF GORE (TCP PORTION) 
ČFEACM GUACTEt • FRUIT. 'PUTSACKfWTHE. I 
SA£U_ IT AA'LU, ak ATT tAOT YE MO M&M

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUAN1CA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
Y A (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-66 71
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4413
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Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A 

2443 WEST 63rd SIREE1
Tefetonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gena Drishiy krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn 

Tei. 499-1318

ZW TO CUT AND SEME FXE5# PINEAPPLE t

Leidime! — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

vJjdty ■mAtAftOMP &D FRBW- 
L00KIN6 PTNEXPRE HAS F0UW 
AW0ME in vdur ktkmem (you 

’may wonder about the 
’EASIEST WAY10 flJTAHP SERVE 
TW6 PEtTOACr’.WEU.ITTOOLptCl

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

TOMAS JLK LAURYNAS KABANAUSKAS
3307 So. L1TUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

'T*l. WA 5-0063 (CAY THE PINEAPPLE ON H5 
ISIDE.WTH A LARGE, SHARP 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
mt BOTTOM THROUGH THEOCOm,

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Vito* pregramee H WOP A, 

1490 kH. A. M.
Lietuviu kasdien nuo plr- 

Į mad renio iki penktadienio 12:30 
, — 1:00 vtl. popet — Sestadienj 

ir sekmadieni nuo 8:30 iki 0:30

--Į—-J---------

<Ub RB4CME FVUrrf 
IMSERT A CDRVĖV WIFE. 
6L6SET0TH6 SWELL AMO 
4JTALLTVE W

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But it incorporates en- 

' ergy-saving features in de
epen, .materials, "and appli
ances which can cut energy 
needs by np to 50 percent. It 
has two heat-circulating 
Heatilator Fireplaces (right), 
designed te draw room air in 
ithrough the lower vents, 
’warm it and then re-direct 
the heated air back into the

>reom.

' The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
aave up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York’s Long Island Sav
ings Bank. Its ,4Centencrgy 
*76” house was built to demon
strate the many practical ways 
<rf conserving energy. The to
tal additional cost of these 
Improvement! was approxi
mately $4,00Q • .• projected to 
be amortized within 4 to 5 
years through reduced ex* d



Anglijos sodininkai tuojau pa-

M. Miškinytė

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

M. ŠILEIKIS

GRAŽUS BUNGALOW. 2 miegami 
ir valgomasis. Arti šv. Kryžiaus ligo
ninės.

2 BUTŲ puikus mūrinis, į vakarus 
nuo California Ave., arti parko.

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000.

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
• Moderniais laikais daugelis sor, Coim. Jis sukėlė ‘“juokų 

amerikiečių pasikeitė rolėm s ir 
su žmonom, tapdami iš duo-j 
nos pelnytųjų duonos kepėjais) v. 
arba namų šeimininkėmis tik
rąja to žodžio prasme. Tas sava 
noriškas pasikeitimas įvyko dėl 
geresnių darbo bei karjeros są
lygų moterims. Didžiausią sun
kenybę vyrams sudaro ne namų 
ruošos darbas, 
nis įsitikinimas 
“househusband”

rūšių dabar dar yra daugiau. 
Vieni obuoliai tinka vynui ir 
įvairioms sunkoms, kiti džio
vinimui, konservavimui, viri
mui ir kepimui. Kramsnus o- 
buolys ne tik skanus bei svei
kas valgyti, bet ir padeda išlai- 

• kyti higieniškai burną — išvalo 
dantis.

Namai, žemė — Pardavimui 
• REAL ESTATE FOR. SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

Neaktyvūs vyresnio am
žiaus asmenys suvalgo daug 
mažiau už jaunus ir subrendu
sius. laibai svarbu, *kad jie gau 
tų pakankamai pieno produktų, 
vaisių ir daržovių. Piene ir jo 
produktuose yra svarbios me
džiagos — kalci jaus. Jos stoko
jant maiste, organizmas trau
kia kalci jų iš kaulų ir jie daro
si trapūs, palankūs lūžimui.

• Nors vairios kredito kor
telės dar yra madoje, bet pre
kybininkai jų nemėgsta. Daug 
nesusipratimų kyla, kai kortelė 
pametama ar būna pavogta, be 
to, pasitaiko daug klastojimų. 
Daugelis prekybininkų duoda 
iki 5 proc. nuolaidos, jei pirkė
jas, vietoj naudojęs kredito 
kortelę, moka grynais arba 
čekiu. y

e Prieš karą visoje Vokieti-

PETRAS KAZANAUSKAS. Prez’denUs

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

bet psichologi- 
ir neįprastas 

statusas. Dar- 
jei susidarysi

darbų planus kiekvienai dienai, 
savaitei ir kiekvienam mėne
siui ir tų planų laikysies: darbas 
bus lengvas ir žmona niekuomet 
negrąsins siųsti atgąj į fabriką

• arba raštine. Atsimintina, kad 
prabangesnių restoranų šefai 
vra vvrai!

9 Anglijos vyrams ir Japoni
jos moterims yra įprasta ne-: 
šiotis lietsargius — apsaugai 
nuo lietaus ir nuo saulės. Pirmą 
kartą Amerikoje lietsargis bu- joje buvo madoje vieno puodo 
vo-panaudotas 1740 m. Wind-

— A. a. Juozas Tumas is Oak 
Lawn apylinkės, Lietuvoš ka
riuomenės kūrėjas - savanoris 
ir pulkininkas, mirė rugpiūčio 
2 d. sulaukęs 83 m. amžiaus. 
Liūdinti liko žmona Marija, 
duktė Aldona ir sūnus Arūnas 

įsu šeimomis bei daug kitų gi- 
Į minių ir artimųjų. Palaidotas 
rugpiūčio 6 d.! šv. Kazimiero 

Mabelė (Tapyba) I Lietuvių kapinėse.

Į — Kazimiero lituanistinė 
_  ______  __ _> veikia I 

turėjo net du vyraujančius mif | prie 'minimo vardo Lietuviu
Stammgericht - daržovių miš- tapdavo jauna! Senovės graikai mokyklas Klevelande 
rainė. Niekas nežinojo ir net
neįtarė, kad vieno puodo patie- tus apie auksinį obuolį. Vienas lparapjjos> Mokyklos vedėja vi 
kalų receptai buvo išgalvoja- yra, kad grožio ir meilės dievai- Augulytė, 17702 Crestland Rd.; 
mi ir propaguojami energijos, tė Afroditė juo buvo apdovano- Cleveland, Ohio 44119. Tėvų 
taupymui. Dabar jau Kanadoje!ta. Kitas padavimas sako, kad komiteto pirmininkė yra V. Žie-

ŠIMAITIS REALTY
i Notary Public 

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

JAU LAIKAS PIRKTI
BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisai didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900

17 METŲ 6 kambarių liuksus mūro 
namas ir 2 auto mūro garažas. Ra
diant šilima. Daug ekstra priedų, 
greit galima užimti. Arti bažnyčios 
ir parko. $32,800.
MODERNUS 2 butųx mūro namas. 

[Dideli kambariai, švarus iš lauko ir 
vidaus. Marquette Parko centre. 
$35,000,
GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

7 KAMBARIŲ gražaus mūro, labai 
švarus bungalow ir 2 auto mūro ga
ražas. Naujas šildymas, elektra. Arti 
Paramos.. $24,400.

patiekalas Eintopf arba

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
SPECIALUS VAJUS

® Šio vajaus sąlygomis gali- jums duos užpildyti ir pasira- 
ma apsidrausti tik Class V-2 — 
tai yra viso amžiaus apdrauda, 
kuriai mokesčiai mokami per 
20 metų. Apraudos dydis — 
52,000 arba §1,000.

•Apsidrausti gali visi nuo 1 
iki 70 metų amžiaus.

• Sveikatos patikrinti nerei
kia.

• Šio vajaus metu apsidraudė 
gauna 45% nuolaidą nuo pir
mųjų metų mokesčių ir 10% 
nuolaidą nuo sekančių 19-kos 
metų mokėjimų.

• Po trijų metų garantuoja
ma paliudymų piniginė vertė 
(Cash Surrender Value) ir ap
mokėta apdrauda (Paid up va
lue) .

• Šia apdrauda turi teisę pa
sinaudoti SLA nariai, jų šei
mos, taip pat ir jų prieteliai — 
lietuvių draugai

9 Norint apsidrausti, reikia 
kreiptis Į bet kurios kuopos Fi
nansų sekretorių arba organi
zatorių telefonu ar laišku. Jis

syti Non-Medical pareiškimą 
taip pat sumokėti mėnesinius 
arba metinius mokesčius.

• Įsirašyti į SLA yra dabar 
geriausias laikas, nes Specia
lusis vajus tęsis tik 6 mėnesius 
ir specialūs pasiūlymai nebus 
pakartoti, todėl jais pasinaudo
kite dabar.

• Mums reikia didesnės gyvy
bės apdraudos, kadangi viskas 
brangsta.

8 Apdrauda pradės galioti 
nuo sekančio mėnesio pirmo
sios dienos, kai SLA Centras 
jūsų aplikaciją bus aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mėne
sinius arba metinius mokes
čius

8 Jei Finansų sekretoriaus ar- 
na organizatorius adreso netu
rite ir jei jūsų artimoje aplin
koje SLA. kuopos nėra, prašo
ma

ir Amerikoje pradedami propa
guoti vieno puodo patiekalų 
receptai savanoriškam Įsiparei
gojimui taupyti energiją.

9 Daugiausia pasakų ir le
gendų yra apie obuolius nuo 
pat Adomo ir Ievos laikų. Nor-i 
vegai turi pasaką apie dievaitę 
ir auksinį obuolį: ka: dievaitė 
tik pradėdavo sent,, tai ji atsi-

tvirtuoliui Herkulesui paskuti- )donienė.
nis uždavinys buvo parnešti!
auksinius obuolius ir jis juos j žolinės šventėje, rugpiūčio 
atnešė. Garsusis išminčius ka-P^^-’ šv. Kazimiero senelių vief 
ralius Saliamonas mėgo ir pro- nuolyne ruošiamos didelės iš-

įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam

nuomininkus Į 2625 West 71st Street
4243 W. 63rd St., Chicago Te^ 737.7200 arba 737-8534

Tel. 767-0600. ' ...... , r==— r—.=7 —

REAL ESTATE

kasdavo auksinio obuolio ir vėl J sudėjo 56 obuolių

/■pagavo obuolius. Jam priskiria- kurnės. Vienuolyno vyresnioji 
Imas posakis: “Obuolys kas die-:Lorenza priims vienuo-r 
ną sulaiko nuo gydytojo kiek- V1!- Įžadus iš Elzbietos Onos 
vieną”, žinoma, kad'16.70 met. |Yociūtės ir iš Marijos Teresės

•___ __ ___ t » i Mačvtės. Rugpiūčio 16 d. busvienas didikas ant vaisiu stalo ,,pagerbtos seselės, ilgai isbuvu-. 
rūsis, het sįos Dievp, artimo ir lietuvybės

----- -------  — ■ BUILDERS AND CONTRACTORS 
■■■■ ■ 1 1------------ 1 ■■ ■— — I Namp Statyba Ir Remontas
REAL ESTATE — OUT OF TOWN 

Nuosavybės — kitur
ELECTROS ĮRENGIMAI, 

, PATAISYMAI 
Turiu Chicago* mieste leidimą. 

Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai 

KLAUDIJUS PUMPUTIS
’ 4358 So. Washtenaw Ave. I 

.Tel. 927-3559 .... ’
■ „..win

---- ---------------------------------------- '— ■■■— Į — Mokyt. Pr. Zaranka ilgą
__ ; „ [laiką vadovavo Detroito.žihu-

- Naujienoms-reikalingas Iriolit. mokyklai. Jam pasitrau-;'
' LINOTIPININKAS kuJ; .7^aŠa,ADaT-

Jauną vyrą ar moterį apmokysime šio ama- ir Tėvų komiteto pirm, vytau-
to. Darbo valandomis informacijų prašome pas Petrutis, tei. 626-4709, jau 
kreiptis ŠIUO telefonu1 ", registruoja l-mo skyriaus mo-

: s ’• kinius, tai pat'mokiniui* į Vai-' 
HA 1-6100. * • . | kų darželį bei parengiamą kla

sę. ■ ' ’ ' ■
■— Pensilvanijos Lietuvių Die 

na bus rugpiūčio 14 d. Lake
wood parke, prie Barnesville,; 
Pa.

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC.x * ■ r I

; A famous name In Southern Building 
Regional Office Cameo Tower Build- h 

ing
. 7234 West North Avenue I

^Elmwood Park, Illinois 60635 Į1
- ■ '"Area Code 312 771-8200 * L

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
i? .. Lithuanian Representative : Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

‘.Isbllity apdraudimas pensininkams
Kreiptis —/ 

A. LAURAITIS
' 5c. ASHLAND AVĖ*

52M775

I

Siuntiniai į Lietuvąis 
Jr kiiiis kraštui

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av#.
Chicago/ IH. 60632. Tel. YA 7-5980

HELP WANTED — MALfc 
Darbininku Reikia

-3

2608 West 69th SL, Cideago, IIL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas feros rūšies Įvalrip praklv. 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ.kreiptis Į SLA sekretorę: 
MRs. G. MEILIŪNAS

307 W. 30 Street
New York, N. Y. 10001

MAuJiEKOSS Hemet auėjo 90 setu. Slinlirt tą aukaktį. gerbiant plrsejc 
Amerikos Ueteriu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos ptanfi- 
bus ir atliekant būtinas pareigas anriinan lietuvybės Išlikimui akal- 
biamis Kaujicnu platinimo njua.

^AUJTKSOS trirtal stovi ir kovoji bž Lietuvos & pavergti Uetrrfą laltvą. 
neidimoa ir neaidėdimoa į sandėriuf su okupantaii ar ji IgiHo 
tinlaln.

TAUJIEXOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, fę bendras inatitu- 
djaa ir remix Tisu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yn mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
delbdama platinimo vdją kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir Jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalą renessam.
KMNUOJA: ChlcigoĮt Ir Kanadoj* rrwtarryi — X30.0C, pusei ir*fv — FIE86, 

trims min. — vienam men. 1X00. KHose JAV virtose metams 
— 126.00, pusol metp — S14JM, riorum mAn. — 1L50. URJerWuo- 
M — 131.00 metams. Imlpažlnlmuf siunčiama srvalfv xmekameL

PraAomx naudoti žemiau esančią atkarpą.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE ' 

2501 W. 69th St., Chicago, I1L S0629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halstad Ft, Chicago, 111. 6060Ž. — T»L 254-3320

— Sofija Reimanas iš Brid- 
Į geporto apylinkės, anksčiau gy- 
I įvenusi mūsų kaimynystėje, mi-

metų amžiaus. Rugpiūčio 3 d. 
buvo palaidota Archer Woods 
kapinėse, Willow Springs, III. 
Jos giminės prašomi atsiliep
ti arba apie juos duoti žinią 
Tomui Labanauskui, Phillips- 
Labanauskas laidojimo įstai
goje, 3307 S. Lituanica Avė., 
Chicago, Ill. 60608. Tel. Yards 
7-3401. ’ ’

' MAINTENANCE
Manufacturing Company has imme
diate opening for experienced Main
tenance Man. Duties include main
taining systems'in addition to car
pentry, plastering and painting. May 
>e required to perform janitorial 
work when necessary. Must pass se
curity clearance check. Complete 
benefits. Close to train stations and 
CTA. For appointment call Person 
nel 454-0010, Ext. 1295.

WALTHAM WATCH 
COMPANY 

400 SO. JEFFERSON 
CHICAGO 
EOE M/F

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
Si 2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublle' 7-1941

f
M. ž I M K U 5 

. Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

^šymat ir kitokį blankai

*

DESIGNERS

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St

Chicago, Hl. 60608

Q Siunčiu<5ol- Naujieną prenumeratai, rabfliejfnJo 
Yajeui proga paremdama! lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

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

vių gerbūvis, privalo, susipažinti su žemiau iš nardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose. {

Jootas Kapečinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozas Kapačlnskasr 1ŽEIVIO DALIA. Atsiminimai. Beivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- - 
struota. 300 psl Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* 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 £1.50. Yra taip pat 
išversta į anglu kalbą.

M. Zottenko, SATYRINĖS NOVtLtS Genialaus rusu rašytojo 
80 satyriniu novelių, 199 pusi., kaina S2.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GBLE1INRS UŽDANGOS. Au- 
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
ožmaskavlmaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pakirkia, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą. 
Kaina $2. **

Vlnc» žamaltla. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS FARAJTtJS. 
84 ptL Kaina SU0.

ftie ir kiti leidiniai yra gannanl
NAUJIiNOSS, So. HALSTED FL, CHICAGO, ILL

darbe valandonWt arba ctakanf paMu Ir prldedax

— Los Angeles šv. Kazimie
ro lituanistinė 'mokykla veikia 
prie Lietuvių parapijos. Mo
kyklos veidėjas yra V. Pažiūra, 
1284 E. Live Oak Dr., Anaheim, 
CA 92805. Tėvų komiteto pirm. 
V. Budrys. Prie parap. mokyk
los veikia Lituanistinė mokyk
los klasė, vedėja Ona Razutienė. 
Mokyklos globėjas parapijos kle 
bonas Msg. J. Kučingis.

— V. Stungis,. Cleveland, O., 
išrinktas LKVS Ramovės sky
riaus pirmininku, V. Sakas— 
vicepirm^ I. Stankevičius — 
sekr., P. Mainelis — ižd. V. 
Skirpstas — parengimų vado
vu.

— Albertas Vinikas, East Chi 
cago, Ind., perrinktas- Ameri
kos Lietuvių Tarybos Lake 
Apskr. skyriaus pirmininku, 
Valdybon išrinkti bei perrinkti

— LB (R) Vid. Vakaru Apy
gardos Valdyba š. m. rugpiūčio 
21 dl, sekmadienį, rengia links
mą gegužinę p. O. Bruzgulie- 
nės sode, 8274 S. Kean Avė., 
prie Lietuvių Tautinių kapinių. 
Veiks baras ir virtuvė, gros A. 
Ramonio orkestras. 
12 vai. dienos.
sus]

Pradžia
Kviečiame vi-

.(Er).

Immediate openings for hydraulic,1------------- —
press machine designers, steel mill mo aikštelė, 
mechanical designers, chemical plant 5qij;23-9814 
piping designers. Required 3 to 5 
years domestic experience. Send re
sume with salary history.

DEVEREUX
DESIGN AND ENGENDERING 

COMPANY 
6848 WEST 112 PLACE 
WORTH ILLINOIS 60482 

448-8685

< PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ava., Hot Spring*, Ark.

Albertas Ir Kastutė Rožėnal, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai.
Spalvota TV. .šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi-

Galima reiervuoti t*L

Didžiautiof kailiu 
pasirinkimai 

pM vieninteli 
lietuvi kailininką 

Chlcagoje 

NORMANĄ
URŠTEINĄ

HELP WANTED — FEMALE 
D a rb i ninkly Raikia

DEPENDABLE WOMAN NEEDED 
Steady, 5 to 6 days per week. For 
one elderly gentleman, near north 
Apt. Light cooking, light housekee
ping. Salary open. Recent references. 
English necessary. Good home for 
fight person.
527-4777 or 527-0400 after 9 A. M.

(įstaigos) ir
677-8489

185 North Wabaah ArwmMISCELLANEOUS 
Iv»lrOs Dalykai

ROUGH AMBER YELLOW OR RED 
$150 per pound 

Call GLENN WALKER 
929-3393 or 321-7751

— Naujienose įgalima gauti 
Br. Bušackio “Radvilą Juodą
jį’’. 264 psl. minkšti viršeliai, 
$5.00. Persiuntimas paštu 50c.

— šiomis dienomis pradėsi
me spausdinti V. Karoso straip
snį apie Radvilą Juodąjį.

BEST THINGS IN UFE
I Jafl Fr«nk Zapolls

State Farm Life Imvrance Company

SKAITYK IR KITAM PATARK 
I SKAITYTI ’NAUJIENAS’

I - Maujiimm, c»kia*o t, iu,_ Monday, August 8, 1977


