
Brice 15c

ORASI
— Biznieriaus Hord Hughes

advokatai pasiruošę vesti kovą.

: tuose baliuose. Kinijos ambasa 
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LENKAMS REIKALINGI AMERIKOS 
FARMERIŲ AUGINTI JAVAI

Laukė prezidento Carteria vizito/bet nusiminė/ 
kai . jis pranešė, kad negalės nuskristi

VARŠUVA, Lenkija. — Lenkų vyriausybės sluoksniai labai 
nusiminė, kai patyrė, kad prezidentas Jimmy Carter atšaukė 
savo kelionę į užsiepius ir negalės sustoti Varšuvoje, kaip jis 
buvo prižadėjęs tai padaryti. Prezidentas turėjo skristi į New 
Dehli, Iraną,-Lenkiją ir Prancūziją, bet kongreso nutarimai pri
vertė prezidentą atšaukti planuojamas keliones. Lenkų vyriau
sybei labai reikalingi Amerikos farmerių auginti javai. Anks
čiau lenkai prisiaugindavo savo duonos -ir riebalų, bet jau kelin
tas metas lenkai privalo -nusipirkti daugiau javų, kad galėtų 
išmaitinti krašto gyventojus.

Lenkijon skris prekybos sek
retorė Juanita Kreps. Ji yra la
bai gerai informuota- apie užsie-i. ’. TRUMPAI IS VISUR 
mo prekybą ir turi nuovoką apie :c 
svarbiausius dabartinės L^ki-' -;
jos valdovų ’ fūpe^ius Lfehkų' ’ /
vyriausybė nori užpirkti didelius- ‘ MIAMI. ‘ Rbhiiy Samora, 
kiekius Amerikos javų-. Lenkai 15 metų amžiaus žmogžudj-s, 
tikųjosi gauti jąvų iš Sovietų Są Dade apskrities teisme, - Mia- 
jungos, bet dabar aiškėja, kad’ mi, Fla.. nuteistas visam am- 
rusai šį metą suėmė žymiai ma-_ žiui kalėjimo-be. teisės 
žtau javų, negu tikėjosi. Rusų ti’ parolės ne ankščiau kaip po 
derlius buvo geras, taip visa so-j 25 metų. Negana to, Zamora

■ vietų spauda kai nų-Į dar nuteistas 53 metams kalė-

byrėjo net 19%. Brežnevas, 83?Įjįęjų;^m?iąųššėnūtė. 
galėdamas pakęsti tokios netvar L ; ( 
kos’, viešai visiems iiųsij<^>kij<i 

' iuhistams .pranešė, kad i šiemeti 
derlius sumažėjo 10%; Sovietų, 
valdžia jau iš anksto užsakė jąT' 
vųs Amerikoje,- bet - ji- apie tai 
nepranešė Maskvon 'suvažiavu-' 
šiemą.komunistams. -

Lenkai nori didelių
Amerikos kreditu

STINIEC
PALESTINIEČIŲ ARTILERIJA 

IR TYRE UOSTAS NUKENTĖJO
Weizman mano, kad patys palestiniečiai turėtu 

suvaldyti Libane esančius palestiniečius
JERUZAI .Ė, Izraelis. — Izraelio karo ministras Weizman 

paskelbė, kad trečiadienį Izraelio karo jėgos bombardavo Libane 
esančius palestiniečių centrus. — Kol bombos kris Izraelio terito
rijoje, bombos kris Ubane, — pareiškė karo ministras.

= , Izraelis nori, kad visas Libano 
( pasienis būtų ramus. Izraelis 
, į imsis reikalingų priemonių ra

mybei atstatyti. Jeigu nepakaks 
iki šio meto naudotų priemonių, 
tai Izraelio vyriausybė imsis 
griežtesnių, kad visame pasieny 
je būtų ramu. Izraelis mano, kad 
Libano vyriausybė privalėtų su 
valdyti ginkluotas palestiniečių 
gaujas, kurios gana da_nai prade 

versmo 60 metų sukakčiai pąmi da puolimus prieš demarkacijos 
nėti. Visiems -buvo paruošti ke- linijoje esančius krikščionis. 
Jeiviniaf ir karo 'lėktuvai Į Mas- Pasirodo, kad gana galingas 
kvą suvežti. Iš užsienio atvyko Izraelio aviacijos dalinys smar- 
104 komunistų partijos vadai, kiaušius smūgius kirto Į Libane 
Ispanas Santiago Carrillo, mo-' esantį 'palestiniečių artilerijos 
kėdarpas rusiškai, norėjo kalbą centrą. Izraelio _ lakūnai išbėrė 
pasakyti, bet jis neturėjo pro- tiek galingų bombų, kad jos pri

Užsieniečiams nebuvo 
progos

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos 
pirmasis sekretorius Leonidas L 
Brežnevas sukvietė 6,000 komu
nistų partijos įtakingesnių parei 
gūnų bolševikų partijos centro 
komiteto grupės suruošto per-

Mikrobangom tebepliekia rtJOS KMUNKTAI NORI IŠVENGTI
gos? Jisjbuyo vaikomas nuo vie’ valėjo tsimajkįnti gerokai >ap-

has 29-tas JAV-ambasados tar-' 
nautojas ^askvdje ‘ hėHlūojar 
paslaptinga kraujo negerove-A-■< 
nepaprastai - dideliu baltoj ų krau 
jo: ląstelių (celaų) padaugėjimu.

■ Kai kurie' mokslininkai nų< 
ginčija oficialų ambasados- aiš- 

■kiniiną, kad Sovietų mikrobangų 
radiacija į JAV-bių ambasados 
pastatus neturi nieko bendro 
su kraujo sudėties kitimu.

Paly namų pavydžių apie bal
tųjų celių aukštus kiekius Jung 
tinėse Valstybėse neturima, bet 
jokio klausimo nėra, kad Mas
kvoje rasti kiekiai yra nenorma
lūs ir nenormalaus kraujo prie 
žastys tebepasilieka nežinomos.

Per ištisus praeituosius metus 
Maskva buvo skaitoma kaip nes 
veikiausia tarnybos vieta, kur 
tarnautojams mokamos aukštes 
nės algos arba padidinami pen
sijos kreditai.

Valstybės Departamentas ra
minasi, kad baltųjų rutulėlių 
•kraujuje padidėjimas nesukėlė 
išorinių ligos simptomų ir kad 
atsirandą kraujo nenormalumai 
gali būti sukeliami įvairių ap
linkos faktorių, įskaitant viru
sus, vidurių parazitus. Depar-

kvori suvažiavusieji suprato ir'krikščionis?- 7
įMfe^uS;vi^i'n^retpW^;T-D praeitąCHICAGO? "ValsL- gynėjas

.Bernard -(Wey pradėjo -invės- 
' tigacij as O’Hare aerodromo 

y kan linos (Airline Can tine Ser 
j vce, Inc.), kur tariama, kad-iš: 

gerų;kantinos pajamų gerokai' 
"nugriebiama grietinėlės”, -ir 
tik"'mažesnė pajamų dalis bu- 

į pateikiama ^ataskaitai. Me- 
. TO -Bilandįe... - pranešimu to 
kįd'nos'k'aiifihoms atšaukti kon 

. traktai • O’Hare, | Midway ir 
Mėigs aerodromuose.

- SKOKLE, UI. — Policija pir-; 
madienio naktį areštavo 15- 
'metį pusbernį, buvusį vienos 
16-metės Madison, elementari
nės mokyklos’ mokinės Andrea 
Sax “draugą”. Mergaitės pei-. 
hu subadytas kūnas buvo ras
tas mokyklos kieme. Įtartasis 
žudikas lankė Niles West High 
School, Skokie. /

' CHICAGO. — Miesto Pata
riamasis Komitetas, švietimo 
Tarybos sudarytas iš 40 pilie
čių mokyklų segregacijos pla
nui paruošti, apsprendė patar
ti imtis nesavarankiškos dęse- 
gregacijps priemonių. Galutinį 
planą Komitetas pažadėjo pa
teikti švietimo Tarybai gruo
džio 13 d.

sybė šiais’ metais .nori užsakyti 
dvigubai tiek javų, kiek' ji buvo 
užsakiusi praeitais metais. Bet 
šiais metais lenkai nori gautr 
šešių milijonų dolerių kreditą.- 
Kad vyriausybė galėtų išmaitin 
ti lenkus, tai jai reikia gauti 
bent šešis milijonus metrinių 
tonų javų. Amerikos farmeriai 
turi pakankamai javų. Jie mai
tins Sovietų Sąjungos gyvento-, 
jūs, jie gali parduoti ir lenkams 
reikalingus javus, bet farmeriai 
nori, kad lenkai jiems mokėtų. 
Lenkai daug tikėjosi iš krašto 
prezidento Carterio, o dabar de
rybas jie turės vesti su sekreto
rė Kreps.

Širdininkai pramoko gintis
CHICAGO, HL — Prieš dešim 

tį širdies priepuoliai buvo pati 
mirtingiaųsioji liga Amerikoje. '■ 
Amerikos širdies draugija su 
džiaugsmu praneša, kad per tą 
laikotarpį širdininnkai pramoko 
nuo šios ligos vykusiai gintis. 
Nustatyta, kad praeitais metais 
mirė 80% mažiau širdininkų,^ 
negu ankstyvesniais metais. Apie 
širdies priepuolius plačiai kalbė 
jo lakraščiai ir aiškino televizi
ja bei radijas, žmonės pramoko 
iš anksto pažinti artėjantį šir
dies priepuolį. Jie suprato, kas 
reikia daryti, kad nuo jo apsi
saugoti, taip pat pramoko, kas 
daryti, kad širdies daugiau ne- 
pagadyti. šrdis yra nepaprastai 
gajus organas Jeigu jo neper*!
varginti, tai jis., atsigauna, ’^vėsesnis 
pasitaiso ir vėl sustiprėja. .Saulė teka 6:32, leidžiasi 4f38

i^^jKirri{0sVžsienio mimstęrjs tcnriaąi surusy^. 
ak-iaie&t, pasienio apsaugos viršininkū ' Mį

"’’'i HONKONGAS, Britų kolonija? —i-Naujoji Kinijos, .vyriaūsy-j 
bė- pradėjo 'pasitarimus su -sovietų pasienio; viršininkaist k-ad ga
lėtų išvengti bereikalingų incidentų,;o jeigu kurioje, vietoje, inci
dentas vis dėlto iškyla, tai abi pusės nori rasti būdą.' tiems< inci-

- centams, tuojau Hkviduoti. Sovietų Sąjunga norėjo, kadihciden- Brežnevas; žinojo^ kad. jis Ame- 
tamš išvengti pasitarimai būtų rengiami ^Maskvoje ąr Pekine,' bet rikaiirięgali. ir -negalės , prilygti, 

todėl ir pasisiūlė .sustabdyti ato 
mo bombų bandomus -sprogdini 
mu's;-Vance bandys įtikinti Brež 
nėvą-pasirašyti, kad jis daugiau 
-atomo- bombų nesprogdins ore,' 
žemės gilumoj, vandenyje ar erd 
vėje.

Kinijos atstovas nedalyvavo 
oficialiame 60 metų sukakties 
posėdyje. Kinijos sveikinimas ne 
buvo perskaitytas. Kiniečiai svei
kino Rusijos darbininkus ir vals 
tiečius, “padariusius revoliuci
ją”, bet nesveikino šiandien val
džią turinčių biurokratų. Brež
nevas buvo 10 metų berniukas, 
•kai bolševikai nuvertė demokra 
tinę rusų vyriausybę.

kiniečių vadovybė nenorėjo vykti .j Maskvą. Ji norėjo susitarti suš 
pasienio sargais, kad jiems-nereikėtų!kiekvieną, kartą- kreiptis į. 
Maskvą.. ......A ■

Atvyko Kinijos užsienio
reikalų ministras

pirmadienį palestniėčiai paleido 
du artilerijos šovinius į pasieny
je esantį. Izraelio kaimą ir-ten 
užmušė tris žmones. Iki šio me
to palestiniečiai nepaaiškino, 
kuriais sumetimais buvo paleis
ti tie šoviniai. Juos galėjo pa
leisti kanuolių valdyti nemokau 
tieji jauni kariai, bet juos ga
lėjo paleisti sąmoningai izraeli
tus išprovokuoti norintieji pales
tiniečiai. Tai galėjo būti padary 
ta su Sirijos karo vadovybės ži
nia Kaip ten bebūtų, Izraelio 
karo vadovybė paskelbė, kad 
kiekvieną kartą, kai į Izraelio 
teritoriją bus paleisti šūviai, tai 
Izraelis imsis priemonių priešui 
suvaldyti. • —>

Be Libano pasienyje ir demar 
kacijos zonoje esančios palesti
niečių artilerijos bazės, Izraėlio 
artilerija apšaudė Tyre uostą, 
kuris aptarnauja visą Pietų Li
baną Prie Tyrę uosto priartėjo 
keli Izraelio karo laivai, apšau- 
ė uosto Įrengimus, sukėlė gais-

Vakar į Hongkongą atvykoį WASHINGTON, D. C. — Vi- 
3axn& krašte yra apie 2,000 užt
vankų, kurios panašios Į “primų 
štus” šautuvus. Niekas nežino, 
kada jis galės šauti ir sėti mir
tį, — pareiškė kongreso atsto
vas Leo Ryan, kuris vadovauja 
atstovų rūmų komitetui, besirū
pinančiam užtvankų saugumu. 
Toccoa užtvanka prakiuro ir už- 
mušė-37 žmones. Tuo tarpu dar 
neišaiškinta, ar užmuštųjų skai 
čius nėra didesnis. Ugniogesiai ir 
policija iki šio meto dar nespė
jo viso laužo nuvalyti ir patik
rinti ar lauže dar neliko lavonu. 
Vietos adminostracija dar pasi 
genda kelių žmonių. Jie gali būti 
išbėgę pas gimines į gretimus 
kaimus, bet jie taip pat gali bū
ti žūvę. Inžinieriai žino, kad yra 
kelios labai nesaugios užtvan
kos, bet jie neturi pakankamai 
jėgos toms užtvankoms patik
rinti. Darbai prie užtvankų bran 
giai kainuoja, bet kongresas tu 
rėš imtis priemonių užtvankoms 
patikrinti.

Kinijos užsienio reikalų ministe 
ris, kelių patarėjų lydimas. Už 
kelių valandų Hongkorgo aerodro 
me nusileido ir sovietų armijos 
pulkininkas, vadovavęs pasita
rimams. Kinijos pasienyje. Jiedu 
bandys padėti pagrindus susita
rimui pasienio incidentams iš
vengti. Aiškėja, kad invidentų 
nenori nei viena pusė. Sovšietų 
Sąjunga bijo, kad'tie incidentai, 
jeigu laiku nepašalinti, gali nu
vesti j karą. Tuo tarpu Kinijos 
ambasadorius Maskvoje visai ne 
dalyvavo Sovietų Sąjungos su
ruoštose 60 metų “revoliucijos”

tementas visiškai atmetė bet ko jMmbėse ir vėliau rusu soruoš 
kį santykį tarp padidėjusio bal 
tųjų celių skaičiaus ir mikroban 
gų radiacijos, kuria sovietai te- 
bebombarduoja JAV ambasa
dos pastatus. Sovietai tvirtina

Ar |kad radiacija esanti “normali”.
Gali pakilti cukraus kaina -i

WASHINGTON D. C u mikr^b situacija
pjkultara, Ureter,„S John C g tvirtina, M
White pranešė, kad netolioje * w iMi„
ateityje gah pakdti cukraus kai- I klJrjMM rimtai
na Vyriausybė planuoja uždėti bnvo amba,adM aukš-
didesnius muitus importuoja- .... . , . ~
mam cukrui, o tai gali pakelti 
sukraus svaro karną bent trim i 
centais. Vyriausybė priversta I 
kad importas nepakenktų cuk
raus gamintojams.

tesnieji etažai, Sovietų radiaci
jos staiga žymiai padaugėjo net 
iki 4.5 mikrovatų.

Savaitę vėliau mikrobangų in- 
tensyvumas pašoko iki 8.5 mikro 
vatu.

Sen. Percy turi 
keturis milijonus

CHICAGO, DI. Sen. — Char
les H. Percy, kandiatas Illinois 
senatoriaus pareigoms paskelbė,

kad jo turtas siekia nuo $3,955.- 
000 iki $8,745,000 dolerių. Jis 
nurodė abi skaitlines, nes tiksliai 
jis nežino. Turimas turtas ver
tinamas iki keturių milijonų, 
bet kai kurios vertybės gali bū
ti žymiai brangesnės, jeigu jis 
Šiandien jas parduotų. Senato
riui patinki einamos pareigos. 
Jis noriai jas ir toliau eitų, jei
gu Illinois ibalsuotojai j j išrink
tų. Paskelbdamas savo turimų 
vertybių sąrašą, jis tęsia jeinan 
Čiu į tradiciją pagal buvusio sen. 
Pau Douglas paskelbta vertybes, 
žmonėms daug geriau, kai jie 
žino, ko jų renkamas atstovas 
yra vertas.

NORĖJO pabėgti 
Iš PATAISOS NAMŲ * 

17-melis Oak Park jaunuo
lis patekęs į Cook apskrities 
Jaunųjų Sula;kymo Centrą, sti 
galvojo pabėgti ir iš rastos 
skardos lakštų pasigaminęs 
"Kopėčias” pradėjo iš savo 
kambario ketvirtaine aukšte 
leistis, bet jo .skardos kontrap- 
cijai atsipalaidavus nukrito 
per 40 pėdų ant kieto grunto^ - A ♦ - j

WASHINGTON, DC. — Iš ;rų ir paleido kelis jūvius Į netolie 
se esančią palestiniečių stovyk
la.

BEIRUTAS, Libanas. — Iz
raelio karo jėgos trečiadienį ke 
liose vietose bombardavo Libano 
pozicijas pietinėje valstybės da
lyje. Bombardavimų metu buvo 
užmušti 6 asmenys ir sužeisti 
21. Libanui pakenkė Tyre bom
bardavimas. Prie uosto priplau
kė Izraelio karo laivai ir smar
kiai apšaudė uosto įrengimus, 
sukėlė gaisrus ir sužeidė didoką 
skaičių žmonių.

Libaniečiai labai nepatenkinti 
kad Izraelio puolimas prasidėjo 
tuojau po premjero Menahem 
Begino per radiją kalbos. Liba
niečiai nemanė, kad Izraelio ka
ro vadovybė imsis tokių griežtų 
priemonių prieš Libaną.

sako, kad prezidentas Niksonas 
yra -labai susirūpinęs Baltuose 
Rūmuose Įkalbėtų juostelių li
kimu. Jeigu jos būtų parduotos 
privatiems asmenims arba pasi- 

! pelnymo siekiančioms bendro
vėms, tai bųyęs prezidentas la
bai susinervuotų, nes ten yra 
asmeniškų pareiškimų, kurių 
jis'benorėtų viešai paskelbti. 
Teismas minėtas juosteles pasky 
rė valstybei, o dabar, kaip sun
kiai saugojamą turtą, nori iš vi
so parduoti. Buvęs prezidentas 
imsis žingsnių, kad tos juoste
lės nepatektų į pasipelnyojų 
rankas.

labai sunkiai susižeisdamas.
Nugabenus į ligoninę, nustaty
ta,-jcad lūžęs stuburkaulis, žan- 
dik^utiai, išlaužti penki kojų 
pirščiukai, susmukęs dešinys 
plautis ir kitoki vidurių suža- testamentas eina į teismą. Kati 
lojimai.
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TEISMŲ SANTVARKOS ĮSTATYMAS

Agr. Adelė Dūoblienė
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lai Jau gydytojų 
įsais lokiais at-

(V. ž. Nr.- (419, eil. 2900', Nh 450, eil- 3139, Nr. 461 
eil. 3228, Nr. 472; eil. 3318, ftr. 5#, eil.- 3656, Nr. 559, eil 
3887, Nr. 590, eil: 4112,- Nr. 610, eil. 4295;
4531. Nr: 645. eil. 4706. Nr- 652: eil. 4758

Teismo pirmininku, antrininku, ar skyriaus pirmi
ninku, teisėju, teismo tardytoju, teismo kandidatu, pro
kuroru ar jo padėjėju gali būti skiriamas, taip pat ad
vokatu gali būti priimamas, asmuo, kuris yra pasiruo
šęs tam teismo darbui, nors ir neturėjo Teismų santvar
kos Įstatymo nustatyto moksli) ėfenzo, arba nebūtų išė
jęs to įstatymo riuštatytd tarnybos Stažo, arba nebūtų 
išlaikęs teisėjo egzdiftifių.

-*■ (Bus daugiau)

mas pacientų su chronišku si
nusitų turi būti operuojami. 
Daugumai tokių pacientų reika
linga esti tik maža operacija. 
Tik kelis tokių priseina perneš
ti sunki operacija. Net dėl aler
ginės priežasties gauti sinusi
tai, kurie nesitvarko reikiamai 
— pagerėja, kai dar ir operaci
ja paliekama kaip priedas prie 
viso kito gydymo. Tik visi už
mirškime visas operacijų nosy
je baimes, jau nuo seniau aptu
rėtas. Dabartiniais laikais tos 
operacijos padaromos visai ne
sugadinant nosies darbo — jos 
'(fiziologijos. Operacijos metu 
prašalinama uždegime apimtos 
dalys visai nosiai nepakenkiant.

Išvada. Visi lietuviai im
kime save nagan — pradėkime 
pasinaudoti reikiamai šios die
nos mediciniška pagalba visose 
sritvse, iškaitant ir sinusais ne-

vcjais. z
O kdįi reikalai tvdrkonfi su 

chroniškais

dengti šutinti įkaitintoje orkai
tėje prie 350° F 1 vai.

5. KuIŠeleš šlitinant reikia vie
ną kartą apversti. Po išėmimo 
iš orkaitės, leisti Uždegtame brit- 
vtrtie jonis atvėsti. Dar bent 
kiek šiltas, jas prislėgti kaip sū
rį ir’ visai atšalus, susukt į jas į 
perganltnlų flWta //aluminiaus 
pbperj ar, laikyti ne metaliniam 
bliūdelyje pridengtas nuo išga
rsimo.

KALAKUTO KULŠYS
Prop.: 2 kalakuto kulšys. 2 

.didesnės morkos, 1 kiaušinio 
Baltymas, puoduko kapotų 
Svogūnų, 5/2 puod. kapotų salie
rų, % puod.. kapotų porų, 1/j 
puod. kapoto petražolių (petruš 
kų) lapelių, 2 šaukštai safflower 
alyvos, V2 šaukštelio meironų, 
% šaukštelio baltų pipirų, 6 puo
dukai vandens, 2 ■ šaukšteliai 
druskos.

tymą'. Getai ištrinti šaukštu. 
Sudėti apšutinlas, kūbikdis su
pjaustytas morkas su visti skys
čiu. Gerai mediniu šaukštu iš
sukti ir sukhnŠli mėsą f ktilšė- 
lių odą. Gerai suspšlusti ir su
lyginti, kad nebūtį oro pūslių 
Ir tarpų. Užsiūti galtrs ir ištikti 
į švarią drobę ar įnėrlę kiek
vieną, kulšį atskirais Galus už
rišti virvele ir sudėjus j britvo- 
ną, užpilti karštu sultiniu, už-

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME 
Kūrio, ploto ir įaušmy darnos pagrindai 
Naujausių m3 R šio žinių populiarus perteikimas

. JONAS ADdilAVlčlUS, M- D. - ___

Tik- nedaugeliui aštriu sinu
situ negaluojančiųjų pYišeirta 

I initi . dntibibtikus. Tik tiė turi 
liriili a'tftibib’tikūš, kurie šėtga 
Siinkiū šinušifii iF ktifiė fteši- 
tvarkdi-firs ininėtaiš tdištai? ir 
kurie nepritaiko' rėiftiaiilai šilt
iną ir druginę.. Gydytojas p’irrri 
ckibdalfiaš ligoiiiui antibiotikus, 
.padaro nošiės sekfėtb kultūrą 
ir baklėrijų jautrumo tyrimą 
(culture and sensitivity Studies). 
Nereikia laukti niinštb lyrinio 
datihiįf.. Jlė'ikia niiiiėtdiš atve
jais pradėti. duot? anlibiofikuš 
dar nesulaukus ibakfbriolbgiš- 
ko tyrimo davinių! Mat, taip 
gydytojų vadinami Gram-posi
tive mikroorganizmai dažniau
siai sukelia ąštrų sinusitą. Todėl 
gydytojas žino, kokie antibio
tikai sunaikina Gram-positive 
Bakterijas. Jis atitinkamus an
tibiotikus prirašo, o vėliau — 
jei gautųsi skirtingi minėto bak 
tCriologiško tyrimo daviniai 
(nfe Gfčfth-pošitiV'ė Ėaktėrijbš)' 
— gydytojas pakeičiu reikiamai 
aiitibioliitaiš.
Kartais priseina sinusus.operuoti

Sunkicte sinusitų uždegimo 
formoj kdfrios greitai nesitvar
ko atsakąifliiai naudojant minė
tas priemone*. priseina gydyti 
kiek kitaip įteikia tokį ligonį 
pas ųsT pas ndsles ligų žinovą 

tegu! jKž šfirehilžia. ar reikia

tą įuh tąiį> dažnai k|ip j^uĘgdytaiį 
-Tada= -Uiiš m Jinkan^ki ^ydoniąs 
aštpus-^inusita^ Mat, tik tada 
5*iŠa:iiŽilčk minėtai purkščianC 
bu^ŽiŠ^as kvėpayjinas pel ito' 
Ji? JŠiTajp 'riepurkspian t ap ftrriJ 
jbasuiėf>iĮnas; siųu|Et<>, gydytįia^ 
—.^žin,omas. tada ir pasėkos .ne
tikusio gydymo esti,, nepagei-, 
daiūjamos. į i. »

Afejjgdoįiną, kad 'nosies ta-j vėdina kambarį

§1. Visas turtas Lietuvos gyventojų, Icurie nuo 1940 
m. birželio m. 15 d. pabėgo į užsienį ar pasislėpė, konfis
kuojamas valstybės naudai.

$ 2. Taip pat konfiskuojamas turtas ir tų Lietuvos 
gyventojų, liaudies priešų, kurie yra išvykę įš Lietuvos 
į užsienį legaliai ar nelegaliai ligi 1940 m. birželio 15 d., 
jei jie per vieną mėnesį nuo šio įstatymo paskelbimo die
nos negrįš Lietuvon. Kas yra liaudies priešas, nuspren
džia Konfiskacijos komisija (4 strp.).

§ 3. Pabėgusiojo ar besislepiančio turtas, kuris pa- 
vests saugoti, perleidus nuosavybėn, ar įgytas kito as

mens, taip pat konfiskuojamas. •
§ 4. Pabėgusių bei besislepiančių asmenų turtui kon

fiskuoti sudaroma šios sudėties komisija: 1) pirminin
kas — Vidaus reikalų ministeris ar ję pavaduotojas, D) 
nariai — valstybės kontrolierius ar jo pavaduotojas, fi
nansų ministeris ar jo pavadutojas ir Valstybės saugu
mo departamento direktorius ar jo pavaduotojas, ši ko
misija konfiskaciją vykdo savo nutarimais-

§ 5. Asmenys, kurių žinioje yra pabėgusiųjų ar be
sislepiančiųjų turtas, turi nedelsiant apie tai pranešti 
Vidaus reikalų ministerijai. Nepranešęs apie pabėgusių
jų ar pasislėpusiųjų turtą, baudžiami pagal Nepaprasto
jo meto įstatymo 6 str. 5 p. (V. Ž. Nr. 717, eil. 5667).

§ 6. Jei pabėgusiųjų ar besislepiančiųjų turtas su 
naikintas, pagrobtas ar pasisavintas, tai iš nusikaltusių 
asmenų išieškoma triguba to turto vertė pagal komisi
jos įkainojimą.

§ 7. Skundai dėl turto konfiskacijos gali būti patei
kiami Ministerių tarybai per dvi savaites nuo nutarimo 
paskelbimo dienos. ,

§ 8. Šiam Įstatymui vykdyti Vidaus reikalų minis
teris leidžia taisyklės.

§ 9- Pasislėpusių Lietuvos piliečių turtui konfiskuo
ti Įstatymas (V. Ž- Nr. 714, eil. 5667) panaikinamas.

§ 10. Šis Įstatymas veikia nuo 1940 ni; liepos 25 die-

Už E; Respublikos, Prezidento /
' p.;Minis£ėfį Pirtįiinihką 14

Mečys Gedvilas ? . . i
Vidaus Reikalų Ministeris '

Už Ministerio Pirmininko Pavaduotoją
Teisingumo Ministeris.

Povilas Pakarklis '

Mat, suaugusiam be jo galvos alaus1, niekam vertų skysčių, 
^'.sakančio atlenkimo — atsa- svaigalų — jie tik negeria kas 
kančios padėties — eina nosies reikią. Taip ir gaunas inūsiš- 
pagrinčlu ir nuteka gerklėn, taip 
ir nepasiekia reikiamos vietos 
— sinusų angų savo veikimui.
šilima, talkina sinusitų pagijimui

Vietinė šilima talkina suma
žinime skausmų ir patinimo. 
Todėl naudojama garų vonios 
(steam vapotherapy), šildomie
ji kompresai ar šildomosios pa
galvėlės (beating pads). Te
kia vietinės šilima labai naudin
ga sergant labai sunkiu sinusi
tu. Svarbu“ drėgną šilimą nau
doti: Visada kompresą uždėti 
šiltą, o tąda'kųo nors šildyti 4- 
hūsus per tokią drėgmę. Geras 
v'ra Čia geYajš'iiailiniinaš pirty- 1 k- .! i-•n:’E>n<'

'sė'yra’kiHnia'šveikaiai,. . Gi, su- 
jutpikdo no-

1 sieš^inūsų“ darbą;' Retai sinu- 
šilū'sergaria^ kupfe: .daug nau
dingų skysčių (vaišių^ daržovių 

čvalgo; šrfūbą -iiaudi-
•jiėšip pieno daug 

■gferia') vttftoja’Tr rėiįiąiną di^g.- 
mę kambaryje palaiko.

Nepajėgiantiems jiormaKai 
save girdyti ir kambarį atsakan
čiai drėkinti — priseina pirkti 
garus-teidžiaritį aparatą (humi
difier).

1 W « M • Retai kada priseina imti 
antibiotiku

Reikiamai tvarkant sinusitą, galima žmogų’ d .1 
padėti šioje nemalonioje negalėje.

Mediciniška tiesa

gydant, teisingasi nosių raistų--^~ 
sinusū. gleivinės .. paburkifną 
mažiriacncin;. įpurkšfinias /atse
kamas. . . J ____

f. Galva tūri būti aukštyn pa 
kelia. 2! Į .kįekyįėną šnervę 
(nostril) Įburkščiatiias. Tada ,šai tik vaikams prirašomi 
susitraukia . priėšakiilėš nosies'suaugusiems, 
dalies gleiyinė. 3. Už 2-3 niiriu-1 nori lašų, o 
čių pakartojalfias. virš minėtas kamš sunkiau pritaikyti ptirkš- daug 
ptirkŠfirfias. Jis. svarbiausias tinią; palyginus su suaugusiais. Dabar

Krftilintz daubos esančios 
r a nosies daubos (sinusai) esti'Mat, tik tada 
iškloti gteivine; Kai ta gleivinė 
už^idėga bakterijų veikiama — 
jf patinstą., ada daubos (sinu
so) atsidaryiiio anga į nosį esti 
sūsiauririania ar visai uždaro- 
nra. Taip ir esti sutrukdomas 
skysčio nutekėjimas lauk iš už
degto sinuso. O tas sinuso iš- 
sitūštiniriias yra ėsniiniai svar- 
bffš — reikalingas- sinusito ,pa- 
gijirnui. Todėl piriilas dalykas 
aštraus šindsitd gydyme yra su
mažinimas sinusą išklojančio^ 

■glęĮvihės pati 
Vinių 
atsiekia prirašydamas pacientui 
dvejopų — gleivinės paburkimą, 
mažinančių - • iVaisjų (decoges- j
tarits) — veikiančių visą kūną 
(systemieji idįvietiniai (local).

. Višą kūrfą- veikią .— gleivinės 
pabiirkiirią' mažiną ~.vais,tai' turi 
savyje a'niiHiĮtthiiną.— jie pa-< 
efedą šinūšitb' atveju. Bet. tokie 
ąntihistamihai Yvie'ni nepajėgia 
rėikiainai siimažinti sinusų glei- 
yiftių patinimą, idant. sinusai 
gaištų pagyti. Todėl vartojama 
Vietinis — tiesiog sinusą glei
vinę— jos paburkimą mažinąs 
vaišias Įpurškiąnt. jį nosies gi- 
liimon (topical- „ decosgėstant 
našai špray); ,'

■ : ... y- ‘ -ę'sA. . ■ ; • - 

.. Teisingas sinusų — •
nosies išpūrkštnnas.. 2^><.

■ Čią dtsimintina;’~fcąd 'reikia^ 
tinkarrtai vaistus Į nbsį Įpurkšti- 
idant jie mkiamąl veiktų; Xūq 
tokio Jpurkštinlo pareina, šma- 
scr uždegimo -pagydymas, ar ne- 
pagydymas. TbSeFcM bet'ksdks 
ipūrkš6mąš:svaisftf yra“

Namu.oro drėgmės , švara. _■ 
^■ ■INaium^re reikiamas 'drėgnu
mas padeda gydyti sinusitą.; Rėk 
kiama 'drėgBaėrfaaniterio orejįm 

. tiki sa ugo i žmogų izfc&p? ^sipųsĮtos 
įjęt fr)gy<Vbi..i?Viši’žinom, kaip

sinusito gydymui ir pagijimui, i 
tuo antru purš

kimu vaisias pasiekia užakusias j 
sinusų angas. Jos tada atsidaro i 
ir vaistai sumažina sinusuose j 
esančių gleivinių paburkimą 1 
atsiradusį uždegimo pasėkoje.! 
4. Atvirą sinusą angų palaiky-1 
mui priseina minėtai: du kartui 
su 2-3 minučių pertrauka nosies! 
purkštimą pakartoti kas trys-} 
keturios valandos. Taip purkšti 
reikia nosį tol, kol aštrus sinu
sitas liaunasi. Ir naktį reikia 
nosis purkšti su minomis 3-4 
valandą pertraukomis kel ;išt 
rus sinusu uždegimas praeina.
Kiekvieno gėrio reikia su saiku

Nereikia nosies purkštimo 
naudoti tikrai per ilgai, nes ta
da gali gautis priešingas tų pur- 
škalų veikimas: tada gali gau
tis sinusų angų uždarymas, vie
toj jų atidarymo (pastarajam 
juk ir purškiama). Medicinoj 
tas keistas reiškinys vadinamas 
rebound phenomenon. Tas toks > 
nepageidaujamas gerų vaistų 
nosies išpurkštimiii veikimas 
gaunas tik po dviejų ar daugiau 
savaičių. Todėl aštriu sinusitu 
sergąs gali būti visai parims ir 
nosį purkšti kaip aukščiau nu
rodytą. ’

Mat, aštrus sinusitas greičiau; 
negurpeiįi-dą'i .savaites susitvar-; 
ko: Tod^-minėta's purkšūiuaš 
fik-gera-jfedaro pacĮentuū.T^da^ 
njekp/pębbdžiinas paejentas ie-

1ŠRAŠAS IŠ: 
“Vyriausybės Žinios” Nr. 713, eil. 5596, 
194d m.-liepos 1 S

Einąs Respublikos Rrėžidėhtū j)'areigas Ministras Pir
mininkas; pasirėmęs Lietuvos kdiištifučijos 110 str., 
skelbia šį Laikiną teismų santvarkos įstatymo pakeiti-

fnij. .Tokį glėi- 
šūsitraukimą gydytojas

Darbas: 1. Kalakuto kulšis 
nuplauti ir nuimti odą. Rau
menys atskirti nuo kaulų ir 
sausgyslių, sifmlkiai supiausty- 
li ir sukapoti. Kaulus pifikleliu 
supiaustyti ir išilgai perkirsti. 
Jubs su vandeniu ir 1 šaukšte
liu druskos išvirti sultinį. Virti 
iš lėto 1 vai. 30 nūn. Persunkti, 
atšaldyti ir nuimti riebalus.

2.. 1 morką sutarkuoti buroki
ne larkute ir su svogūnais, salie
rais, ir porais su alyva pašutinti 
iki suminkštės, bet nepagels.

3. I morką supiaustyli mažais 
kūbikais ir su 1 puoduku karš
to sultinio pavirinti apie 10 min, 
Jos privalo virti iš lėto ir pri- 
dengtos. '

1. | mėsą sudėti šutintas dar
žoves, meironus. pipirus, petra- 

sinusitais? Daugu-Į žoles, druską ir kiaušinio bal-

Agr. A. Dūbblienės sveiko 
maisto receptas

* Vįępį Jailįo kambaryje^geles1 ^'^ašūkiJ5
— jas laisto vandeųih jbsšga- 
ridą'ildrėgmę:' ’KitiAuri-^ahclelis 
dubeniuš prte rądi'aiorių. ‘Treti 
kabina drėgnas paklodės kam
baryje. Ketvirti -p reikiamai 

ji neperkaiti
nę ha. Taip kiekvienas savaip pa- 

, nors jie mielai laiko drėgmę kambaryje. Dar 
ne purkštimo. Vai- reikia nepamiršti kiekvienam 

. . . 'g gerti- naudingų kkysaių.
lietuviai daug gėrisi

kianis tikras vargas: jie ne tik 
negeria daug naudingų skysčių, 
bei taiko kambariuose' orą per 
daug sausą. Tada kūnas esti per 
sausas — nėra jame lygsvaros 
drėgmės atžvilgiu. Dėl to kvė- 
paviin'o takuose įsivėisia viso
kios' negerovės ir žmogus ne
gali rtuo jų atsikratyti, nes prie- 
žastiš nesti prašalinama.

Meskime visi prietarą, būk 
reikiama drėgmė yra žalinga, 
yra per didelė. Taip prietarin
gi mūsiškiai bijo reikiamo drėg 
numo,' tokio būtinumo jie ven
gia ;iš tolo. Tokiems nė Dan
gus negali? padėti: jie patys sau 
prišaukia negerovės ir jas pa
laikų’-savamfe, .užantyje.

Už’ (ai visi žinokiin, kad kas 
perdaug -— tik las-yra nesveika.
O reikiama drėgmė kambariuo- galuojant. . ; ’

Pasiskaityti. Consultant, Sep. 
t ember 1977.. ?



L SERAPINAS

NUO MINDAUGO IKI ALGIRDO
Illinois Lietuvių Organizacijų Centras 1977 m. spalio 29 

d. Cicero Šv. Antano parapijos salėje suruošė 600 metų nuo 
D. L. K. Algirdo ir 50 metų nuo Dr. J. Basanavičiaus mir
ties suKaktuvinius1 minėjimus. — Minėjimo metu labai tau
pant Niką, autoriui teko labai trumpinti ir šios paskaitos tu
rinį. čia duodamas pilnas Algirdo minėjimui skirtosios pas
kaitos tekstas. V. Red.

(Tęsinys)

Mindaugo atlikti darbai rodo, 
■kad tai buvo nepaprasta asme
nybė. Jo talentas ir sugebėjimai 
išryškėjo ne tiek karuose, kiek 
diplomatinėje veikloje. Jis di
džiai valingas, nepalaužiamos 
energijos, puikiai ir greit susi
vokiąs anų laikų feodalinės Eu- gaikščio iškilimas iki karaliaus

Kryžiuočiai kalbino Traidenį 
krikštytisi, bet jis netikėjo jų 
pažadams po krikšto ■ nebepulti 
Lietuvos.

Mindaugo laikai buvo labiau 
audringi (nes pradžia visuomet 
sunki), ir todėl didžiojo kuni-

Kūno Kultūros Rūmai Kauno

Kova dėl rankinių ginklų kontrolės
Dabartiniame JAV Kongrese 

i yra įnešti net 3 įstatymo projek 
tai — HR 350, HR 847 ir HR 
8128, kuriuos priėmus būtų ski 
riamos griežtos bausmės ranki
nių šaunamu ginklų ir jiems 

‘.amunicijos turėtojams. Visi mi
nėtos šaunamų ginklų kategori
jos sąvininkai juos turėtų ati- 
uoti federalinės va’džios agen
tams per 180 dienų. Nusižengę 
įstatymams jų savininkai, im
portuotojai, gamintojai, pardavė 
jai, pirkėjai arba pervežėjai būtų 
pirkėjai arba pervežėjai būtų
baudžiami iki 5,000 dolerių pini- j turi apsigynimui nuo piktadarių 
gine bauda ar iki 5 metų kalėji-< užpuldinėjimų namuose, bizniuo 
mo arba net abiem bausmėm se ar įstaigose, 
kartu. Tačiau nubaustieji galė
tų kreiptis į Board of Parole ir 
jie galėtų iš bausmės dalinai iš 
sisukti.

Tokiai rankinių šaunamų gink 
lų kontrolei ar jų konfiskavimui 
labiausiai priešinasi taip vadina

istegėjas ir jos prezidentas H. 
L. “Pill” Richardson, senato
rius iš Kalifom’jos. Draugija 
siuntinėja daugybes laiškų juo
se prašydama desperatiškai pini 
ginių aukų parrmai, kad virš 
minėti įstatymų projektai Kong
rese nebūtų priimti.

K'ti gi tvirtina, kad" nėra svar 
bu ar tie įstatymai Kongrese bū 
tų pri mti, nes kiiminals suge
bės jais apsirūpinti ir nuo numa 
tytų bausmių išsisukti. Labiau
siai pakentų lojaliems krašto 
piliečiams, kurie tuos ginklus

Vytenio laikais lietuviams te
ko dažniau susidurti ne tik su 
Livonijos ordino šaka, pasieku
sia net Gardiną, bet ir su pa
grindiniu jų kamienu — Kry
žiuočiais — galutinai užkaria
vusiu Prūsus ir jau betarpiškai 
pasiekusiu Lietuvą iš vakarų.

■ Todėl -Lietuvos būklė pasidarė 
! dar sunkesnė, kovos piktesnės. 
. Abu ordino padaliniai iš pietų ir 

permaldaujamas vokecių ordino!šiaurės-apžiojo vakarinę Lietu-
• •• ! vos dalį—Žemaičius. Iš abiejų

Į pusių darydami įsiveržimus, vo

aukštumos, o gale puolimas — 
buvo staigesni. Traidenio padė
tis krašto viduje ir už jo ribų 
buvo nepaprastai stipri. Jo vieš-

Detroito naujienosropos politikos vingiuose. Jis 
sugebėjo taip stipriai suvienyti 
visą Lietuvą, kad ir po jo tragiš 
kos mirties toji vienybė nesuski 
Jo, išlaikydama nepriklausomy- patarime mažiau šuolių, o dau
bą net didžiausių pavojų metais. giau lygaus veikimo. Traidenis 
Jis sudarė pagrindą Lietuvos pa’iko savo tautos istorijos at-j 
valstybiniam gyvenimui. Jis pa minime kaip tvirta asmenybė, su j 
sirinko Vakarų kultūrą, priim- aiškiu ir vientisu politiniu vei- j 
damas krikštą iš Romos, o ne iš du: valstybės sienų gynėjas, ne- 
Maskvos. ]

Uužudę Mindaugą, sąmoksli- ?riešas- šalia MindauZ° - Jis 
ninkai kunigaikščiai: Treniota, -vienas iš garbiausių valstybės; - ■ - - iš
Tautvilas Daumantas rradėio kŪTėjl}’ Palikęs didelės reikšmes ^ieciai ir gausus talki n*lautvilas, Daumantas pradėjo sekusiems Lietuvos .Vakarų Europos zude zmonesjr

valdovams
Po Traidenio mirties Lietuvos (įos pju 

istorijos laikotarpis vėl kurį lai
ką pasidarė neaiškus. Lietuvos 
valdžios vairas perėjo per kele- 
rias Traidenio sūnų rankas. Iš 
visų jų Būdvietis ar Liutauras 
(herojinės Gražinos vyras) lie
ka labiausiai įsidėmėtinas kaip 
dviejų garsių Lietuvos kuni
gaikščių — Vytenio ir Gedimino
— tėvas.

tarpusavines kovas dėl valdžios. 
•Tos jų kovos baigėsi liūdnai. To 
kio pat liūdno Ikimo susilaukė 
ir vyriausias Mindaugo sūnus 
Vaišvilkas bei jo svainis švar
nas.

Po savitarpinių kunigaikščių 
vidaus rungtynių išdilo stiprus 
Traidenio (1270-1295) asmuo. 
Jis Lietuvos valstybės priešaky
je išbuvo 25 metus. Tai buvo di
džiai apdairus ir toli į priekį įvy
kius numatąs valdovas. Valsty
bės viduje buvo griežtas ir mo
kąs kitus priversti jo valią vyk
dyti. Gindamas visos valstybės 
reikalus, jis sugebėjo esamas

- jėgas tinkamai išnaudoti. Visas'rusais ir vokiečiais. Jis apsau-' traukė jam į pagalbą; ūkiškai 
Traidenio viešpatavimas — tai j gojo iš tėvo paveldėtą valstybės Lietuva iš tų santykių taip pat 
nuolatinių kovų su kaimynais j teritoriją, atgavo kai kurias gin turėjo naudos, nes Ryga buvo 

turtingas miestas ir prekyba su

i

J. J-tis

Lietuvių kambarys Wayne 
universitete f

Lietuvių Kambario Wayne 
universiteto Komiteto posėdis 
įvyko lapkričio 31 d. šv. Antano 
parapijos patalpose. Valdyba ap ! 
tarė kambario technikinius bai
giamuosius darbus. Komiteto 
posėdyje dalyvavo su paruošta 
tam kambariui medžiaga; Foto 
merio technikas Vytautas Au
gustinas iš New Yorko. Sienų.^ 
dekoravimui medžiaga jau ga- 
lutinai paruošta. Susitarta su*/ 
Detroite T. N. D. Kompanija

Mano, manymu būtų geriausia 
Vašarjo 16-sios iškilmingo mi
nėjimo diena. Komitetas pra- 
matoį kad gal dar trūks užbai
gimui kiek lėšų. Jei kas dar no
rėtų prisidėti, komitetas auko
tojams būtų labai dėkingas.

Politinė popietė
A. L. Tautinės S-gos Detroi

to skyriaus valdyba rengia po
litinę j.popietę š. m. lapkričio 
mėn. . 20 d., sekmadienį, 12 vai. 
_j min. dienos Providence pa-, 

į rapijos kultūros centęo.patalpo-

Priešindamiesi Livonijos ardi' greitu laiku pradės darbą jr iklrSouffifield, 'Mich., Detroito prie- 
nui, kurį laika daug Vyteniui k°v° d- darbas bus užbaigtas,»įvestyje; * 
padėjo Rygos miestas ir jo arki-i Sa^ ir anksčiau.- Dekoracijos •< ....
vyskupas. Bet, 1313 m. ordinui'susideda iš dviejų dalių: Seno- Paskaitas turės Dr. Vytautas 
galutinai įveikus ir užvaldžius vės Lietuvos laikai ir Nepri-(Meškauskas iš Čikagos: “Tarp- 
juos'abu, šie talkininkai atpuo- klausomos Lietuvos laikas. Kam, tau lipė raida ir Lietuva , inž.

. bario architektūra menininkų !Algis1 JZaparackas: /‘Lietuvių įta- 
jRimo ir Jono Mulokų. Lietuvių .ką Amerikos politikoje”, Dr.
akimis žiūrint, sienų puošnu-^Kazimieras Karvelis: “Disiden- 
mas bus labai įspūdingas. Nėra tų vaidmuo Lietuvos laisvės by 
abejonės, kad bus ir kritiku, nes |l°je ”< Z ' " '

niokojo kraštą. Kryžiuočiai pe
rėmė iš Livonijos ordino Klaipė-

Vytenio santykiai su krikščio 
* nimis visais atžvilgiais buvo nau 

Vytenis (1295-1316) 21-rius i dingi Lietuvai: jie kenkė ordino 
metus pavyzdingai valdė Lietu- | garbei Vakaruose ir silpnino jo 
vą. Per visus tuos metus tęsėsi1 jėgas, nes, tolimesnieji sužinoję 
nepaliaujamos kovos su lenkais, apie jo nedorybes, ne taip uoliai

grandinė. Didžiausias iš visų'čytinas žemes ir dar labiau, su-
priešų priešas buvo vokiečių or- stiprino kraštą viduje. Jis atsta Ja buvo svarbi. Per tą prekybą 
dinas, o ypač Livonijos kardi- tė 1284 m. vokiečių sunaikintą i lietuviai galėjo pranešti plačia- 
ninkai, kai jie pasistatė Nauji- Gardiną, sustiprino pilį, kaip j jam pasauliui apie ordino lietu-
nio-Dinaburgo pilį. pasienio karo atsargų sandėlį, viams daromas skriaudas; galė-

SEN. FRANK D. SAVICKUI PAGERBTI

ŠEŠTADIENI, Š. M. LAPKRIČIO 19 D

PERSONALITY LODGE
6649 S. Archer Avė Chicago, Illinois

e
DAINUOS SOL. PRUDENCIJA BIČKIENĖ 
SVEIKINIMAI
VAKARIENĖ

6:30 valandą'vakaro
Vakarienė ir gėrimai 15.00 dol.

BANKETĄ RUOŠIA

Vietas prašome rezervuoti iš anksto
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60668

arba telefonu HA 1 - 6100 '"'-C Jį/
VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

to niekad nebuvo išvengiama J - Reiigėj ai maloniai'kviečia da- 
Dar nenutarta atidarymo diena. lyxTauti šiOje politinėje popietėje

. .. ’ - * visus -Detroito ir— jo apylinkės
Jo per Jį.yaryti prekybą su Va- ^tuvius^ .kurie tik domėsi Lie- 
karais ir turtingais šiaudės ry-(tuvą ■ ir lietuvius liečiančia po- 
tų miestais. Atgijo prekyba Dau
guvos upe. - .

Gediminas (1316-1341), Vyte 
nio brolis, per 25-rius Lietuvos 
valdymo metus labai išgarsėjo. 
Jo vardu vadinama dar .Traide
nio pradėta Gediminaičių dinas- 
tija. — Gediminas buvo žymus 
krašto tvarkytojas/ pasiraškęs 
daugiau kaip puikus diplomatas

- negu karo vadas.- Palaikydamas 
. gerus santyMuš/su kaimynais— 

lenkais, rusais, gudais, ukrainie 
čiais — sugebėjo apginti Lietu
vos žemes nuo vis stiprėjąnčų

į kryžiuočių puolimų. Jį/kaip, ir 
jo didžiausius pirmatakus kuni
gaikščius, istorijos šaltiniai daž
nai vadina karaliumi, nors jis to 
titulo neturjj’o.

Lietuvą Gedimino laikais su
darė atskiros kunigaikštŲos. 
Kai kurias jų betarpiškai pri
klausė didžiajam kunigaikščiui,

• kitas valdė daugiausa Gedimino 
I giminės (brolis Vainius Poloci- 
ką), o didžiąją daugumą — jo 
7 sūnūs. Visi sritinių kunigaikš 
tijų valdovai turėjo klausyti vy
riausiojo (didžiojo) kunigaikš
čio valdžios ir už viską atsakyti 
jam. Visi jie Veikė vieningai ir 
dideliu susiklausymu.

Gediminui nesvetima buvo Va f 
karų Europos tvarka. Jis steh- > 
gėsi panašiu būdu kelti ir Lietu
vos gyvenimą, žmonių kultūrą. 
Tuo tikslu jis yra parašęs visą 
eilę laiškų Vakarų Europos mies 
tams ir popiežiui.

Kariniais ir ūkiniais sumeti
mais viduramžiais valdovai turė 
davo po keletą savo būveinių- 
sostinių. Tuo būdu buvo leng
viau išsprendžiamas valdovui ir 
jo pilies žmonėms maisto pris
tatymas. Baigdami pristatytas 
atsargas, valdovai keldavosi į 
kitą pilį. — Tokios buvo ir Vo-; 
kietijoje valdovų rezidenlijos- 
Pfalcai.

Pradžioje savo viešpatavimo 
Gediminas savo pagrindines pi
lis turėjo Senuosiuose Trakuo
se (vėliau pastatė k Naujuosiuo 
se) ir Vilniuje. Nuo jo laikų pas 

Jtoria visos Lietuvos sostine tam 
pa Vilnius.

(Bus daugiau)

,litika- Po paskaitų, numatoma 
klausimai ir diskusijos.
j .{A.cir .P. Bražinskų 

gelbėjimo reikalu
Pastebėjus Amerikos spaudoje 
nepalankius' atsiliepimus' Detroi 

žjgių;Algirdą ir. Pra- 
; Spalio

J. Balčiūnas iš Willow 
Springs, giliu patriotiniu nu
siteikimu, laisvės kovotojo en 
tuziazmu rėmė jaunimo de
monstracijas, atkreiptas prieš

ma Gun Owners of America or- j Lietuvos okupantą, sąryšyje 
ganizacija, kuriai vadovauja jos į su Lietuvoje įvykusia jauni

mo demonstracija prieš tau
tos pavergėją. J. Balčiūnas 
skyrė piniginę auką, organiza 
vo — vežė kavą, pyragėlius 
naktį budinčiam, demonstruo 
jaučiam jaunimui, Chicagos 
vidurmiestyje. Tai iš tikrųjų, 
yra pasigėrėtina talka vyres- 

P Bra Jaunimo politinėms pa-
1 tangoms remti. Jaunimą vai
šino, gaivino šilta kava Jūratė 

i Jasiūnienė ir Regina Simokai- 
tienė. Pyragėlius aukojo An- 
kus, kepyklos savininkas.

Koresp.

tano ir Dievo Apvaizdos para
pijų buvo renkami parašai pe
ticijai atitinkamiems Amerikos 
valdžios pareigūnams.

Surinkta per 500 parašų. Taip 
pat buvo rašomi laiškai ir tele
gramos. Surinkta apie 150 dol. 
aukų ir persiųsta A. ir ; 
zinskams.

ALB Radijo Klubas
Radijo Klubo Redaktoriai — 

pranešėjai keičiasi. Nuo lapkri
čio mėn. 6 dienos programai va 
dovaus redaktorius ir pranešė
jas Jonas Kriščiūnas. Visais gar 
sinimo reikalais prašo kreiptis; 
tęl. 271-9125. A. Sukauskas ja

šuo, kuris po kelis kiemus 
bėgioja, nė vieno gerai nedabo-

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

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

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio Jaunas dienas ir susį- 
___ ^rūpintaą. _ ■.____________ ------------------------------- 

. Dr. A. J.___________ DANTYS, jų prigSūra, sveikata U“ grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00,dalmr .tik j;. ., —- 

Minkštais viršeliais tik . ——----- . --------
Dr. A. J. Guwan —AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAUROS ŽMONĖS. 

. Kelionės po Europą įspūdžiai- Dabar 'tik i—-L--------

$3.00
$2.00

$2.00
Galima taip pat užsisakyti pjštu, atsiuntus čeki arba money orderL prio 

■ - — nurodytos kainos' pridedant 50c. persiuntimo Waldotns.

■1733 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 80608

□CIBO
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1800 So. Halted St Chicago, III. 60608

z
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ITaupykite dabar 
pas mus

(VERSA

*

Pu mm taupomi jftsę .pinigai it- ■ 
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa- B 
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų B 
užsimojimus. Antra, jie padeda su- ■ 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti. B

Taupykite dabar. ■
Santaupos, padėtos prieš 10 mėn*- ■ 

šio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos. • W

Išduodami Certifikatai, kurie ne- v

73/4%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 1 

(ateistą 1923 metais. * Tet 421-3070
įstaigos pietuose Hemas automobiliams pastatyti.
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jos kolūkių gyvenvietės. Jos — nedideli miesteliai. 1 
Turi parduotuvių, gatvės asfaltuotas, namai nesusi- 
kimšę, lotai platūs. Priešaky vejos, gėlių darželiai,! 
užpakalyje vaismedžiai, daržai, daržovės. (Vilnis, 
1977 m. lapkr. 4 d., 4 pusi. z
Iš viso straipsnio susidaro įspūdis, kad dabartinėje 

okupuotoje Lietuvoje viskas turi būti gerai, jeigu viskas 
yra taip, kaip Amerikoje. Kaip Amerikoje žmonės gyve
na — visi žinome. Kaip laukai ir namai atrodo, — nie
kam nepaslaptis. Tiktai mes užmirštame, kad prie Vil
nies besiglaudusieji žmonės buvo nepatenkinti tuo, kas 
Amerikoje yra- Jie norėjo revoliucijos. Jie norėjo viską 
pakeisti iš pagrindų. Jie norėjo tai daryti ne tam, kad j 
viskas būtų taip, kaip Amerikoje, bet kad būtų geriau. 
Laimė, kad toj Amerikoj vilniečiams nepavyko padary
ti tokių pakaitų, kokias per metų metus rašė ir siūlė 
Andriulis, Jonikas, Abekas ir kiti komunistinio impe
rializmo šalininkai. Amerikoje jie jau nesitiki nieko pa
keisti, o Lietuvoje jie patenkinti, kad ten viskas net at
rodo, kaip Amerikoje. Visi žinome, kad rusai komunis
tai šiomis dienomis minėjo savo perversmo ir komunis
tinės santvarkos įvedimo 60 metų sukaktį. Tie patys ko
munistai, prie kurių priklausė Abekas ir Bimba, įvedę 

(komunistinę santvarką ir pavergtoje Lietuvoje. Jie tu- 
,‘rėtų reikalauti, kad Lietuvoje būtų geriau, negu Ame- 

_ _ _ _____ _ _ ___ __ ____ jr rikoje. Jeigu ne geriau, tai ar veldėjo daryti tokias di-
praeitais’ metais turėjusi progos nuvykti į rusų pavergtą deles žmonių aukas ?
ir rusams parsidavusių lietuvių komunistų valdomą Lie
tuvą, pardeda kalbėti apie pačių keHonių pakaitas. Ofi- jvoje ūkiai panašūs į Amerikos farmerių ūkius. Laukai 
cialūs turizmo biurai veža žmones į Lietuvą tiktai pen- Į gali būti panašūs, javai gali vėjo pučiami linguoti, bet 
kioms dienoms, o jeigu kurie pasiryžę įstoti į Darbninkų panašumas tuo, ko gero ,r baigiasi. Vaitkai nieko nesa- 
Susivienijimo Amerikoje agentų rankas, tai jie gali ir ko apįe didelius skirtumus tarp Amerikos farmerių ir 
ilgiau pabūti Lietuvoj. Panelė Jakštis taip sutvarko rei-į Lietuvoje įsteigtų sovietų dvarų. Vaitkus niekp nesako, 
kalus, kad Amerikos lietuviai, vietoje leidę nuobodų lai- kad Amerkos farmų žemė priklauso Amerikos farme- 
ką Rygoje arba Taline, prabūna ilgesnį laiką ne tik Vii- riams j0 Lietuvoje farmerių žemė buvo atimta iš- farme-. 
niuje, bet ir Lietuvos provincijoje. , rjų įr atiduota iš Rusijos atvykusiems sovietinių dvarų

Privilegijuotiems keleiviams taip pat tenka apsisto- ■ direktoriams, ūkio valdymas pavestas iš Rusijos atsiųs
ti nedideliame “Gintaro” viešbutyje, įrengtame Vilniuj, tiems agronomams. Amerikos farmeriai yra žemės savi- 
bet vėliau jie išvažiuoja į kaimus arba vienkiemius, sa
vo akimis pamatyti, kaip giminės ir. tolimesni giminai
čiai gražiai gyvena, , kaip dabartinėje Lietuvoje yra tiek žemę dirbti ir pasensta, tai jie gali savo žemę parduoti, 
daug maisto, daržovių, ir svarbiausia, kiek daug visokių, 
gėralų. Ar kaime pabuvusieji ir tikrą lietuvių gyvenimą'
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Keičiasi keliones i pavergtą Lietuvą
Didelė Amerikos lietuvių dauguma, šią vasarą

Abu Vaitkai patenknti tuo, kad dabartinėje Lietu-

ninkai. Su savo žeme jie gali daryti, ką tiktai jie nori. 
Gįali ją dirbti, gali leisti jai dirvonauti, o kai nusibosta

Tuo tarpu komunist. Lietuvoje farmeriai žemės neteko 
vienu plunksnos pabraukmu. Rusai paskelbė, kad visa 

mačiusieji turi kitus įsipareigojimus, tuo tarpu dar ne-į žemė iš jų atimta ir baigta- Apie jotį užmokestį okupan- 
žinoma, bet jie privalo viešai padėkoti Pranui Petroniui, tas nieko nekalbėjo ir klausyti nenorėjo. Jeigu kuris 
sovietų valdžios pastatytam “Tėvškės” draugijos pirmi- ūkininkas pakėlė balsą, pareiškė savo teises į žemę, tai 
ninko pareigoms. Kas Maskvai nei- Amerikoje, nei pa-1 jis buvo suimtas ir gyvuliniame vagone išvežtas į tolimą 
vergtoje Lietuvoje nieko, nepasižada, tai tie pavergtojoj' šiaurę, kur žiemas metu tiktai sniegas, ledai ir vėjas 
Lietuvoje mažai tematys. Jiegu jie daugiau pamato, tai siaučia, o šiltomis vasaros dienomis vieni uodai kandžio- 
privalo būti dėkingi pačiam Petroniui. (

Praeitą vasarą rusų pavergton Lietuvon važinėjo
ja kiekviną gyvą sutvėrimą. |

Abu Vaitkai, kalbėdami apie1 didelius dabartinės 
Antanina ir Pranas Vaitkai. Jie Lietuvoj yra buvę prieš Lietuvos ūkius, nieko neužsimena, apie ūkininkus, kurie 
trejus metus, o šį rudenį, Petronio globojami, jie pralei-tuose laukuose gyevno, savo žemę- dirbo ir šeimas tai- 
do net ištisą mėnesį buvusiame tėvų ūkyje. Labai gra-!kiai augino. Visiems būtų įdomu-pasiklausyti, kaip tie 
žiai ir daug apie dabartinę Lietuvą jie rašo, bet visko Lietuvos ūkininkai rusų buvo suimti, išvežti ir sunai- 
mes čia nepakartosime, nes nebūtų vietos tokiam ilgam kinti. Niekam ne paslaptis, kad Vaitkai, ištisą mėnesį 
straipsniui- Mes nurašysime tiktai pačią svarbiausią iš
vadą, kurią abu Vaitkai padarė Vilnyje paskelbtame ra
šinyje. Štai kaip šie du lietuviai, 37 metus išgyvenę Ame
rikoje, turėję progos automobiliu pavažinėti po komu
nistinę Lietuvą, pagyventi visą mėnesi pas savo giminai
čius ir pažįstamus, pasakoja:

“Bendrai paėmus, Lietuva darosi amerikoniš
ka. Ypač tai pastebėjau važinėdamas po Lietuvą au-__ .__c_____ T; ... „ .
tomašina. Dideli kolūkių laukai panašūs į Ameri-‘pilami į maišus ir-išvežami į komunistų pastatytus val
kos didelių farmų laukus. Taip pat krito į akį nau- stybnius sandėlius. Lietuvis ūkininkas, visą metą lau-

išvežti ir sunai-

praleidę su žemės darbininkais, negalėjo girdėti tų 
kalbų. ’ , L .

Skirtumas tarp Amerikos ir dabartinėtnės Lietuvos 
farmų yra dar didesnis. Amerikos f armėnai, suimtus 
javus, rudenį parduoda. Jis sumoka vasarą dirbusiems 
darbininkams, apmoka sąskaitas už naujas mašinas, 
trąšas ir pelną pasideda Į taupomąją sąskaitą banke. 
Tuo. tarpu komunistinėje Lietuvoj nupjauti javai tuojau

EUGENIJA ŠIMKŪNAITĖ

SLIBINO GUOLIS

kro-
ap-

TAURAGNAI IR JŲ APYLINKĖS
(Tęsinys)

Jsaulus Tauragno šlaitas labai status, kaip 
snies kakta, ties miestelio riba arkliavyšnėmis
augęs. Medžiai aukšti, tik viršūnėse šakotos, sunkiai 
įlipamos. Uogos tamsios, nelabai didelės, stamboko 
kauliuku, ryškiu rumbu, vasarą stipriai rūgščios, bet 
kai rudeniop randi dar nenuskintą, susiraukšlėjusią, 
beveik juodą, — ir kvapumas gi jos, ir skanumas! O 
jei žiemą, iš pirties eidamas, nusiskini kokią, ir šal
nas, ir lietų;, ir speigą iškentusią —• net širdį atgau
na.

Arkliavyšnės globos neprašo, kad kuri nusenus 
ar neatsargių rinkėjų a 
tus metus kokia iššąla 
jų kelias. Sako. tos vyšnios nuo Tauragnų pradžios' 
ten augančios. O žemyn ir visu šlaitu į rytus — bene 
didžiausia Lietuvoje lieknosios plukės (Anemone sil- 
vestis L.) augimvielė — visas šlaitas šventu Juozapu, 
kaip čia ją vadina, boluoja. Tauragnieciams ji pade
da daugelį labai rimtų negalavimų įveikti, taurag-

1939 metais Šančiuose pastatyta aukštesnioji mokykla

V. KAROSAS i '

37-SIS ALTO SUVAŽIAVIMAS
(Komentarai)

(Tęsinys)

Be šių tragiškų momentų rei- Suvažiavimas,- pasisakęs už 16 
kia neužmiršti apie bendradar- Vasario aukų rinkimą vien AL- 
biautojų ir tiltų statytojų eiles, Tui, iškėlė šmeižto kompanijos 
radusių plačią -užuovėją moti- klausimą. Kai kurie lietuviški lai 
niškoje LB'globoje. Nesigilinant kraščiai sistematingai varo že- 
plačiau į šiuos faktus ir išplau minimo, niekinimo ar nutylėjimo 
kiančias pasėkas, prieš kurias 
anksčiau ar vėliau bus pastaty
ta Amerikos lietuvių išeivija, 
ALTui priklauso didelis nuopel
nas, nepasidavė diktatūrinin- 
kų spaudimui ir “taikintojams”, 
išlaikydamas savo nepriklauso
mumą.

Už susidariusį skilimą ir iš
kilusią velniavą pirmon eilėn 
neša atsakomybę VLIKas, ant- 
ron eilėn pati LB, nes sulaužė 
visus, savo Įsipareigojimus ir su 
tarimus su ALTu ir nesilaiko net 
savo Įstatų 3-j o punkto.

Už šią padėtį neša atsakomy-

kompaniją prieš ALTą. Sureda
gavus komisijai vandeningą re
zoliuciją suvažiavime pakilo gan 
karštos diskusijos. Dr. Paproc- 
kas buvo pasiūlęs savo rezoliu
ciją, parašytą gan kietame to
ne, bet atsirado daug openentų .

Tuo klausimu ilgiau kalbėjo 
red. M. Gudelis, išplėsdamas pa
čią šmeižto kompanijos sąvoką. 
ALTas tesirūpina'vien savo gar 
bės gynimu, bet nemato kaip 

-šmeižikai - sistematmgai puola 
Naujienas, Puolami visi lietuvių

rial. Kol rinkėjai daugumoje pa
sisako už diktatūrininkus, kurie 
vykdo ALTo griovimą, palaiko 
bendradarbiautojus ir tiltų sta
tytojus, tol jokių ryšių tarp^šfų 
organizacijų negali būti.

šmeižto kompanija

kuoti bendradarbiauto jus ir tit-

tarybinių agentu Srovimąsi i 
Jaunimo’ centrą, įsu' kifltūrbolše^

[buvo lietuvių, išeivijai prūpętą- 
mą Brežnevo interpretaciją,.b 
ALTo smerkiama. Kaip galima

rus santykius su Amerikos j va
dovybe ir laukti jos pritarimo 
mūsų laisvinimo veiklai ?’AL
Tas turėtų iš principo pasisa- 

Įkyti prieš Amerikos ir demokra 
tijos šmeižikus taip pat nukreip
tus prieš senąją lietuvių išeivi
ją, kuri buvo ir liko ištikimą^šio 
krašto vyriausybei. A'~

Red. Gudelio tartas žodis’ 'dar 
labiau įkaitino suvažiavime.’dis
kusijas, bet dėt laiko stokos ta
po greitai nutrauktos.

Komentuojant šiuo klaųsįm-u 
reikia priminti, kad nuo pat pir- 
mųjų naujųjų ateivių atvykimo 
dienų prasidėjo šmeižtų kompa
nija, prieš ALTą ir bendrai prieš 
visas senas lietuvių organizaci- I 
jas, atsisakius jbfnš priimti La e 

’ tuvių Chartą. Ypatinga? buvo I 
puolami dr. P. Grigaitis ir red, 
L. Šhifutiš. /Ši-akcija itin susti- i 
prėjb frontininkams galutinai 
užvaldžius LB ir sutapo su pla

učiu baru pasireiškiusiais bendra i 
' ’ darbiautojais ir tiltų statyto- .4

ir vyriausybės narių, kurie taria 
mai. uz: judus-grašius- dar -kartą 
pardavę Lietuvą Paskai. 'Mafė

kuose dirbęs, apie išvežtus javus nieko daugiau nebegir
di. Tai vergo duokė okupantui.; '

Abu Vaitkai, važinėdami po komunistinę Lietuvą, 
gal ir negirdėjo, bet mes jiems priminsime dar vieną j 
skirtumą: tos Lietuvos į Amerikos panašios farmos ne
pagamina tiek javų, kiek pagamina Amerikos farmos. 
Sovietų valdžia Lietuvoje augintais javais negali išmai
tinti visą laiką alkanų rusų. Jie kiekvieną metą privalo 
užpirkti javus Amerikoje, kad galėtų pašerti kariuo
menę, policiją ir saugumiečius. Komunistinės Lietuvos 
farmos panašios į Amerikos farma^ bet’Amerikos far-'t 
merio grūdai reikalingi Lietuvos farmeriai maitinti.1 
Vaitkai įžiūrėjo didelį panašumą, bet skirtumai yra dar1 
didesni- " ' '

padėką dr. Z Danelevičiui7įf-ki- | 
tiems kurie pakėlė protestą prieš ‘ 
minėtų suokalbininkų griauria- I 
mąjį darbą ir tuo pačiu įrodė, 
kad ne visi' naujieji ateiviai yra Į 
ALTo priešaf ar nnsistatę j>riėš i 
Ameriką ir jos vedamą pasauli
nę politiką. Tai didelės pieti
nės drąsus aktas, kurio reikš-mė 

[paaiškės netolimoje ateityjfc-'
Mefus Dov Levin kaltinhną 

visai lietuvių tautai dėl-žydų 
žudymo1 ir pradėjus ieškoti-eini 
gracijos organams nusikalf^ių 
naujųjų ateivių tarpe, visivį&s- 
niai; pofitikai suskubo i^įati į 
liudininkų, kurie atremtų meta
mąjį kaltinimą. Ypač verSSg 
būtų pačių lietuvių išgelbėtlį-žy- 
dų liudijimai.

(Bus daugiau) *~--

Sfinus Jurgis, gimęs 1771 metais sausio 15 dieną, mo- klebonavo tik dvejus metus, paskui vėl buvo- ■pas
kęsi Lenkimų pradžios mokykloje, o 1785 metais įsto- kirtas vikaru! Tveriuose, Plunkėj.- Iš dažno vietoŠ-kėl- 
jo į Kretingos gimnaziją; gyveno pranciškonų bendra- tnno galima spręsti, kad dvasiiiė vyresdybė JJ;Palr- 
buty. 1791 m. baigė gimnaziją aukso medaliu ir po trie- rėžos rierrrėgo. v v-
tų įstojo į Vilniaus universitetą, kuris tuomet vadi-Į Gyveno jis labai kukliai, tiesiog ąskėtškai, 
nosi Vyriausiąja Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės davosi trečią-ketvrtą valandą ryto, daug skaitydą^Š, 
mokykla. Ten dvejus metus mokėsi medicinos. Klau- rašydavo pamokslus, lankydavo ligonius. Valgėm-įtik 
sė ir kitų dalykų paskaitų: istorijos, botanikos, che- du tartus per dieną, vengė bef kokiu pramogu prį- 
nrijbs, fizikos, geografijos, bet ypač pamėgo gaintos stai vilkėjo, nedalyvavo pokyliuose, negėrė svaigiųjų 
ir rtiedicinos mokslus. įgėrimųų nelošė kortomis.

Botanikos paskaitas J. Pabrėža klausė pas profė- . ’ "^£23?
Kasdien matydamas sunkų baudžiauninkų gyve- 

mokslo toles- f^Usiai plačiau pasakodavo apie vaistingnuosius au- 15 yPaė jų kančias ir vargą susirgus, J. PabVe^
Jis daug <Iirix> ir rašė,' gajns įr įuo būdu orientavo savo klausytojus taiko- Renis padėti, gydydamas žmonfes vaištažd-

rūpinosi lietuvių Imilūros vystymu tokiu metu, kai ,ndfei botanikai. Augalu apibūdinimo pratimams ir-.lėrn,s- Bet 68111 reikėjo pagilinti žinias ir išmokti gė-

JONAS DAGYS

BOTANIKOS PRADININKAS

Jurgis Ambroriejus Pabrėža (1771. L 15—1849.
X. 30), kurio gimimo 200 pietų sukaktį šįmet pažy
mi, yra mums brangus tuo, kad pirmasis r pradėjo- 
lietuvių kalba rašyti mokslinius botanikos veikalus. 
Savm tėviškėje, Žemaitijoje jis buvo pirnvasis bota- p. Spicnagelį, kuris, būdama? gydytojas, tik- . , .
rūkas ftoririas, paklojęs pamalus to mokslo toles- riailsiai plačiau pasakodavo apie vaistingnuosius au- d jų kančias ir vargą susirgus, J. Pšlrfėi
ūiam vystynuufo! Lietuvoje. Jis daug dirlro ir rašė,' ga{ns įr tuo būdu orientavo savo klausytojus taiko- ‘ ~ , --------
rūpinosi lietuvių kultūros vystymu tokiu metu, kai nl£^į botanikai. Augalų apibūdinimo pratimams ir-,1®™5- ®et 68111 reikėjo pagilinti žinias ir išmokti gė- 
beveik nebuvo galimybių spam«linti lietuviškos k»y-įg| vadovavęs R. Spicnagelis, nes viename laiške, ra- rai Pažinli augalus. J. Pabrėža ėmėsi uoliai skaityti 
“ * -‘'.5:*’’ ‘A hvtame profesoriui J. Volfangui (1829. IV. 13), J. Pa- literatūrą, mokėsi botanikoj. Važineda-

J. Pabrėžos tėvai, Jmfejr Pabrėža ir Rožė Baužiu- brėža taip pasakoja: “Ten tarp kitko- turėjau Jaim&'P®' 5*®'rfas Žemaitijos vietas, jis rinko ir aprąši- 
skaitė, gyvenę \ ėčių kairrte, įlenkimų apjdbibejef^^i^.Įj, kajp apibūdinamos augalų gentys ir rūšys, n®j0 a.u^^usj. sudarinėjo herbarą.

A žrnhj; J; Pabrėža ry žosi ir klišius jas-per-
teikti. J’is ėmėsi rašyti knygas — pirmiausia medici
nos, klausimais, išvertė įš rusų kalbos brošiūrą:“Spe-

gos, o ir skaitytoji* tebuvo nedaug.

skaitė, gyvenę \ ėčių kainfe< įlenkimų kajp apibūdinamos augalų gentys ir
plipta nulūžta, kad į keliolik-i Skuodo rajone, buvo valstiečiai, turėję bajorių teises, vadovaujant įžymiam gamtos profesoriui ponui Špie-
— jos vietoje dvidešimt — l angeliui”. Tačiau Pabrėža, studijuodamas Vilniuje,

no žole besistenkinančios, žiemą — šiaudaf® ir vic- Augalų pažinimo pilnai neįsisavino, nes toliau jis ra- . _ . .
ežčlų. bet duodančios* po kad vėliau, savarankiškai dirbdamas Žemaitijoj*, s ,. *P reik tfsictfsu ligonais, kur nėra dakU-

• • - 2 išpį- daug vargo turėjęs augalus, apibudindamas be vado- ta’poja#® kaip sarrgirrti ligonis, kuomi ’ gydyti,:ko-
it laiptais. I'v®< neturėdamas specialios literatūros. , k,ns anfefns doufi Valgomus ir gėlimus ligos metU-ic

' Tuo metu k*l° T. Kostiuškos vadovaujamas su-|aifte*ft* Rašė ir lenkų kalba.
į kiemas. Jo numalšinimą lydėjo žiaurios, represijos . (gUs daugiau)
ir sutrikimai kultūriniame gyvenime, kurie sutruk-*!

|dė J. Pabrėžai baigti studiją Vjlniaus. universitete '
179Ū metais jis paliko Vilnių ir rugpjūčio 1 dieną įs-' Įę4T.TYKTlM IR PLATTNKiTt“?
tojo į Varnių kunigų seminariją, 17d6 metais ją bab; A ' 1 -
gė, po to trejus metus dirbo vikaru Šiluvoje, o 1798 DIENRAŠTI “NAUJTEK^^*- 
metais buvo paskirtas klebonu Raudėnuose. Tačiau ..‘' '1 J

nu kitu buroku ar gri< 
litrų 4,25—4,75 procento riebumo pieno. JoR- ir 
davo šlaitą siaurom lygtagretpm terasom, i 
Gaila, kad ežero šlaituose paliko daugiau žymią, ne
gu mūsų galvijų selekcijoje. Iš pradžių nesosifaukė 

•' — vargu ar 
gryną dvyląją kur bcslirasthm, pakeitė jaį neran
gios didžiapienės-skystapienės, nepaslankioj fr ėd
rios, išrankios. • '

metės jas pagarbiai renka, vieną_skina, devynias pa- tokk> dėmesio, kaip žemaitukai, dabar
likdamos, kitaip augalo galybė žūsianti.

'aituose ganėsi žalosios ir dvylosios, tos pačios 
vielin . kaip čia vadindavo, pilkeniškčs mažos pas
lankios karvutės, ne kuo už gerą ošką didesnės, su-' 
gcl inčio.; į bet kokį šlaitą užsikarti, vasarą dirvo-

(Iš M. ir G.)
(Pabaiga)

f — KfuJTarfoM, Clfca/Č Įff' —TftūTSJaK



Tef.: 562-2/27 irtu 5o2-272d

I'R. FRANK PlECKASi ANTANAS PETRIKONIS

ną. R. U. BALVKA8 
A .uiMUA IR MOTERŲ H GOS 

UlttfEKOLOGIftt CHIRURGU*

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ILAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533

P3i fraftiy Madlcil Center 
MO SUBMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

ILL PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wesfchtitfr Community KHfiikbs 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanhe>m Rd.,. Wėsic..ėjier, iL. 
VAlANlMS: 3—9 darbo dienoms ir

*♦-.«! Building, Tel. L U 5-6446 
P ima ligonius pagal susi Uraną 

Jei nea.s.i»ep.a, somburtr 3t*-ooM.

Rei.: GI 8-CI873

DIL W. EISIN-EISIN AS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS ' 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 S6. Kedzie Aveą WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
p’Uėpia, skambinti Ml 3-0001.

TĖL. — BE 3-5893

4.R Gluv E£K as 
g y Rytojas ir chirurgas
SP'ęčrALYBĖ AKiŲ LIGOS 

Tyu7 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą;

Jauna šeima

Plaukiojimo sezono užbaighivės
optoMetrIštas

KALBA LIETUVIŠKAI
2«irW. 71SL Tel. 737-5149

Tikrina' akis Pritaiko akinius ir
eohtaa leases”!. . J Čikagos Gen. T.-Daukanto jū- brolius bei seses iš Cicero Klai-

VaJ agai susitarimą. Uždaryta treč šaulių kuopa, kasmet, tradi- pėdos jūrų šaulių kuopos, Vene-
Girnai jau 14-ką metų, baigiant cuelos lietuvių klubo narius ir 
plaukiojimo sezoną ir iškėlus daugeli kitų jūros šaulių drau- 
laivą į krantą žieihojiihui, ren- .gų ir rėmėjui
gia .plaukiojimo užbaigimo pobū į Sveikindamas jūriniai šauliš- 
vj; kuris šiais metais jvykb špa-'kos veiklos rėmėjus Čikagoje, 
lib rii. 2^., Vyčių. Salėje. Į taip gausiai susirinkusius j 1977 

* Tą vakarą, svečiams bėsiren- mėtų plaukiojimo sezono pabaig 
karit, -kiekvieną ihatohiai pasiti- tuvių šventę, pobūvį atidarė 

__ 1 .ko, išeigine jūrų šaulio unifor- Gen. T Daukanto jūrų šaulių 
y^ijt TAURAS 1^ 'jašipuošę* šaulai V. Zinkus,' kuopos pirmininkas E. Vengians

: GYDYTOJAS IR CHIRURGAS MODERNIŠKOS ALR-CONDITIONED KOPLYČIOS

INKSTŲ, PŪSLĖS "M 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd STREET

leiviria. 5—7 vaL vak.
Ofise telef.: 776-288G..

Rezidencijos telef.: ^kj-5545

28SU West 63rB St., Chicago.’ ffii #62? 
Telef.: PRospecf 6-5084

SOPHIE BARCVS 
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS 
Vltds ffrdtfratftbs ii WOPA, 

1490 kit A. M.
Liilbvip kalbat kasdien nuo pir- 
mattienio iki penktadienio 12:30 
— L00 vai. popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

URŠULĖ JAKUBAITIENĖ

33S4 So. HALSTED STREET

F /wrm

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

% teaspoon cinnarnorf- > 
I 1 teaspoon lemon jukė 
/ W teaspoon cornstarch 
' 1 teaspoon water

v Off At laMWr mMW

( Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1977 m.,
i lapkričio 9 d., 9:30 vai. ryto mirė mūsų mylima žmona ir sesuo

J: tlferičius, P'. Litvinas ir E. kas, ir palinkėjo visiems džiau- 
Hbltžas, sodino juos prie gra-' gsmihgos bei giėdrios nuotaikos, 
žiai papuoštų stalu ir linkėjo: Va’karo programa buvo prade 
lirikšmai jūriniai šauliškoje nuo; ta meistriškai ir mikliai atliė-

Š4hdra praktika, spec.-. MOTERŲ ligos.
Ofisas 2o52 WEST 59th. STREET

Tel. PR ąil223 .... v,. _ . . .
OFlSėr VAL: pjrirr, , treč^--j-t^ikojė praleisti vakarą. Tarp į karna būgno 'garsų pyne, kurią 
w penkt. 2-Air 6-fr vaL vaai šestžUie^ [daugelio . atsilankiusių, matėme J susirinkusiems patiekė Aihėri- 
maišIri vaL popiet if £tlr laiku ' L^ST Pifrriiriinką K. Sfilkovaitį! kos Marinų Korpo bū^hiriin- 

’pagal susitarimą. • šii ponia,- -būv. EKYS Ramovė CV kas, laimėjęs būgnų iriiišinfd vdf
bos pirm. pik. K. Babulevičiū, žybose prmąšias vietas“-korpe,

ORl’HOPEDAS^PiLTEZISTAŠ 
L Aparatai - ProtėząL_MęcL .ban-

dažai, opeciaii pagalba kojoms, 
s* (Arch Supports) ir -t* tr

> - M f Tr

Nectarine Linzer Torte

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GftWFtA

2443 riTEST SSrB STREET ...
TJifddai:^K ir FrC8-b&34
Naujoji Barbaros ir GčHe &risfeų 

krautuvė.
, . THE DAISY STORB ,
9918 Soumwest Hwy Lak Lawn 

tel. 499-1318

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna aporauda 

.ŽEMA KAINA 
R. i E R Ė N A S 
tel; WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumu.

ANTANAS VILIMAS
fet d/Alifo arba 376-5996

Vedėja Aldona Da ūkus 

TM: HĖntoek 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVČ 

CHICAGO, Itfi. 6C€?9

Nectarine Linzer Torte9' starts with the tradition of Euro
pean culinary elegance and adds a taste of America in the form 
of tart-sweet fresh California nectarines. It’s a delicate torte 
pastry covered with a layer of sweet almond paste then topped 
with cinnamon-lemon spiced nectarines and a lattice-work of 
the torte pastry. Serve this Old World dessert for special guests 
or whenever you want to conclude your meal with a truly 
grande finale.

Nectarine Lmzer Torte
Torte Pastry

. Almond Paste Layer
5 to 8 fresh Callfotnia / 

nečtirinM (
U cup sugar
Prepare pastry. Reserie 1/3 of pastry for lattice top. Press 

remainder evenly over bottom and 1-1/2 iriehės up sides of a 
9-inch spring form pan to form crust. Roll reserved dough 
about 3/8 inches thick; cut in 1/2 inch wide strips. Prepare 
Almond Paste Layer and carefully spread oter bottom of crust. 
Elite nectarines to make 5 cups. Turn into a large skillet with 
sugar, cinnamon arid lemon juice. Stir over low heat until juice 
begins to form. Cover arid cook gently, 5 minutes. Remove 
fruit with slotted spoon. Blend cornstarch with water and stir 
into remaining liquid. Boil rapidly until thickened and reduce 
to about 1/3 rirp. Potir over nectarines and turn into past< 
lined jitfi. Arrange pastry strips lattice fashion, over top. Babe 
at 350 degrees F. for about 1 hour 10 minutes until crust is 
golden brown. Coot before etit&ig. MakH one 9-inch toHj,

Tcrrte Poetry: Resift 2 cups rifted all-purpose flour with 1/S 
cup sugar into mixing bowl. Cut in 3/4 cup butter. Sprinkle 
with 2 Ublenobns cold mflk; riiix until dough forms a ball.

AlniohH Paste Layer: Blend 1 can (8-ouneee) almond paste 
with 2 teaspoons lemon juice and Į unbeaten egg whiter until \

"4nt. Vėflcė gausus gėrimais ba- vwvvvvwwvvvwuwwvwvwww/WW/w'avwwvwvwwąa«j 
as N. M rtinkaus, K. Vidžiaus,

V. Abaravčiaus ir, atėjusių j 
talką svečių, Juozo bei Antano 
. sukinai* i□ vikriai aptarnauja 
mas. Buvo pravestas laimės ke-1 
liu dov nų paskirstymas, kuopos ' 
n rių ir rėmėjų gausioms ir ver 
t’ngcms suaukotoms dovanoms ir tvarkyti savo kūną, atsitraukti nuo nuodėmių ir nuo viso, kas bloga ir

; kėlęs ir apsišvietęs žmogus nebenorės paremti nuodėmingus tamsybės dar- 
i bus. Jis stengsis kovoti prieš ir nepasiduoti pasaulio gundymams ir pagei-
D_2_ L " ” T ’ * ’ * 1 — — —}
parašyta, kad jo tikslu ir pasikėsinimu yra suvedžioti visą pasaulį. Kalbėda-

Nenuostabu. nes pats šėtonas persirengia į švie- 
S f. — 2 Kor. 11:14, 15.

I Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi- 
rvsieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties”, kurią gausite no- 
mok4ntai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Fėtuv's FJ. Viiiflnas, atvykęs ii 
Eenosha, Wise. Teko stebėtis 
jo ir klunw, bėsikeiči n'io tak- 
t' i^rikymu’ jr meistriškai val
dant bf gno ga sus taip, kad bu 
vq ko pasiklausyti.

[žrnęini-ms bū^no garsams 
n’itil.T, pakviestas, L£ST pirmi 
ninkas K. Miikovaitis, Gen. T. 
Ihrak nto jtlrų šauit| kuopos 
t977 metų Šaudymo vyrų iž mo-

v?r ybų Izmėtcūams Ė. Rol 
frtHį V. Utaral, S. Rrpskienei, L. t 
t itvmienei ir G. Mrrtinkiene?, ’ 
įteikė laimėtas dbvrnMs, o K. 
Pum—įeitu, antrus metus iš ei
lės laimėjusiam pirmąją vietą, 
rrėtin ų šaudymo varžybų pefėi- 
n. niąją taurę.

Toliau sekė meninė programą, maš iki paryčių.
kvri-a atliko jauna rfeinrnirikė 8.1
Paulausk itė, maloniu balsu jjtus,' Kalbant, bendrai apie šį Gen. 
rhingai padainavusi ketvertą dai.T. Daukanto jūrų šaulių kuopos 
nų. Jai akordeonu pritarė j. š. Ludeninf parengimą, reikia pa- 
A. Markauskas. Gausiems ptoji- ■ sakyti, kad’jis savo dalyvių bei 
mams aidint, pabaigai, ptita- sv^ių skaičiumi, bendra nuotai 
riant ir pobūvio dalyviams, dai-' ka, organizuotumu ir patiekta 
nrninkė gyvai ispi dė dairią apie programa praėjo su dideliu pasi 
Čiganus, susilaukusi dar dau- sekimu, davęs gražaus pelno j il
giau aplodismentų. Meninė pro-1 rų šaulių veiklai plėsti ir palai- 
grama buvo baigta B. Viliūno ■ kyti Čikagoje. LTž tai galime bū- 
riiūšamo būgno garsais, gausiais. ti dėkingi visiems aukščiau pa- 
plojimais ir kuopos pirmininko minėtiems kuopos nariams, pa- 
išrėikšta padėka meninė progra- Į reigūnams ir duosniems sve- 
irią' atlikušiėms. ■

i Po programos, j š. A. Mar-

a mėti Tarp daugėto vertingu ! pasistengti uoliai vykdyti teisingumo ir meilės įstatymus. Pabudęs, atsi- 
v • i kėlęs ir apsišvietęs žmogus nebenorės paremti nuodėmingus tamsybės dar- laim ėjimų atskirai tenka parai-; - -

niti dailininkų V iktoro Petriko- Simams jj. šėtono apgaudinėjimui. Apie didyjį žmonijos priešą šėtoną, yra 
rito Ir Verutės švabienės dova- Į 
notos bfangius paveikslus, ku- ‘ mas apie jį apaštalas sako: 
rie labai praturtino kalbamą do-, sos 
Vrifa paskirstymą. Dovanu lai- 
m ėjimus prave ’.ė A. Aniulis, G.

; Karžfriiėnei ir A. Turnevičienei 
•rarfėlpiit Vyko šokai, kuriuose 
čyva' reiškėsi jaunimas ir seni-

Mažeika & Eve i

; ir duosniems sve- 
i Staras, kaip p. p. Urbonui ir Kra 
I pitri, ypatingai duosniai parėmu 
steins parengimą taip pat visiems

kausko smagiam orkestrui gro- bet kuo prisidėjusiems prie pa- 
jarit, buvo pradėtos vakaro vai- rengimo organizacinių bei pra
šės; patiekta šilta vakarienė, ku’ved5mo darbų jūrų šaulių vei 
rią paruošė ir ant skoningai pa- klos remėjams-svečiams, gau- 
piroštų stalų patiekė kuopos mo- giai į jį atsilankiusiems.
tėrys L. Litvinienė, S. Aleksand
ravičienė, G, Martinkiėnė, Z. Mix Geros sėkmės, Gen. T. Dau- 
kėhienė ir S. Holtizenė, moterų Į kanto kuopos jūrų šauliams ple- 
vadovės pareigas šiuo metų ei-JČiant ir palaikant jūriniai šau
nančiai A. AniuHenei vadovau- llšką veikią Čikagoje!

JOHN F. BŪCŽEK
Mirė 1977 m. lapkričio 7 d., 9:00 vai. vak., sulaukęs 66 metu amž.

| Gimęs Chicago, Illinois.
I '' Paliko^ nuliūdę: žmona Frances (Sadauskaitė), seserys — Anna 

LaSalvia, švogeris Joseph, ir Marie, Rosenquist, daug dukterėčių ir sū-
i nerių, švogerka Lucy Srubas, jos vyras Edward, svogėris Charles Le- 
| wandowski ir kiti giminės, % draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas P.M. Smith and Šori koplyčioje, 245 Madison St- 
Oak Park, Hl. '. '

_ Lankoma iki 10 vai. Ketvirtadienį lankymo laikas nuo 2 popiet 
iki 10 vai. vak.

.Penktadienį, lapkričio 11 diena 9:30 vai. ryto bus . lydimas is 
^plyęios į St. Catharine of Siena parapijos bažnyčia, kurioje 10 vai. 
bus šv. Mišios Po gedulingu paihaldu bus laidojamas šv. Kazimiero 
Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. John F. Buczek giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečirimi dalyvauti laidotiivėše ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir: atsisveikinimą

Į Nuliūdę lieka:
žmona, seserys, giminės.

Infdtmacijai tel. YA 7-1911.

Gyv^1628 S. 50fh Ct., Cicero, Illinois

Gimusi Lietuvoj, Mažeikių apskr. Viekšnių valse., Purvėnų kaime.
Amerikoje išgyveno 27 metus

Paliko nuliūdę: vyras Jonas, 2 seserys — Stasė Povilaika, jos 
vyras Jonas, ir Agnes Stelingis, 3 broliai — Ambrasas Stelingis, jo 
žmona Elena ir ju dukros Irena ir Danutė, Albertas Stelingis ir Lud- 
vikas Steiingis bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

I
 Kettirtafliehį, 3:0d vai. p. p. kūnas bttš pašarvotas Petkaus kop

lyčioje, 1410 S. 50th Avė., Cicero, Illinois.
šeštadienį; lapkričio 12 diėną 9:00 vhl ryto bus lydima iš kop- 

lyčms t St. Anthno čaYapijds bažnyčią, d po gedulingų pamaldų bus 
laidojama šv. Kazimiero Lietuviu kapinėšfc.

Visi a M. Uršulės Jakubaitienės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėsč ir suteikti jhi paskutinį 
piternavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę lieka:
vyras, seserys, broliai, gimHės.Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 863-2108

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

• • •
"Pabusk, kursai miegi ir kelkis iš numirusią, tai Kristui apšvies 

tave". — Efez. 5:14.
Kuomet krikščionio akys ir ausys atsidaro ir jis pamato tikrąjį pasau- 
stovį, jis turi atsikelti lyg iš numirusių ir pradėti veikti, kontroliuotilio

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tek 737-8601

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So- HERMITAGE AVENUE
■ f«.: YArds 7-1741-1742

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

TĖVAS IR SŪNUS
M A RŲ L ETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.; GRovehill 6-2345-Ž 

1410 So. 50th Avė , Cicero
Telef.: TOwnkaU 3-2108-1

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ŪKSI f tutomobiliams pastatyti

Lietu vii?
Laidotu vIų

OirefctoriĘ
Asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. L1TUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LTTUANICA AVE. Tel: YArds 7-1138^1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rf-,public 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vii tinia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palo« Hill*, iT. 974-441«

Phone: Y Arda 7 till

NAUJIENOS, CHICAGO •, ill _ ThuredayNovėmbį'll),’ 1971



CICERO PADEDA RAŠYTI
LAIŠKUS %

(R) Lietuvių Bendruomenėj (r.) L-Bendruomeni-s ap
rengia šaunų tradicinį rudens Į ro .apylinkės valdyba, sąraŠyje 
balių, kuris įvyks š. m. lapkričio ;su įvykusiomis jaunimo de- 
įnėn. 19 d. 7 v. x\, parapijos sa-. inOnstracijomis okupuotoj Lie 
Įėję (1.) St.-49 (.1. kampas). Ituvoj, prieš tautos engėją, suor

Programa: koncertinė daV'^jganizavo — pravedė pagalbos 
šilta-šalta vakarienė, laimės šu-, šauksmo laiškų rašymą. Laiš-

1 ll'lj /L 1 ¥ A _______1. __ —♦ _ _____ Ilinys. Šokiams gros Markausko 
orkestras. Įėjimas auka, suau- 
gus:am $9, o moksleiviams $5 
asmeniui.

Visi kviečiami! — laukiami 
šiame bankete dalyvauti, regis
truotis telef. 656-2550. j

Rengėjai

kų rašymo tarnyba veikė pra
eiti} sekmadienį, lapkričo mė
nesio 6 d, nuo 8 v. ryto iki 2 
v. p. p.

Parapijos mažoje salėje 
buvo parašyta virš 70 laiškų.

I Laiškai yra skirti ir jau išsių
sti: J.A.V. Prezidentui Jimmy 
Garter, valstybės tsekretoriui, 
Cyrus Vance, Senatui, Kong
resui, J.A. V. ambasadoriui 
Belgrade, Arthur • Goldberg. J 
laiškų rašymo akciją, tarnybą 

"{buvo įsijungęs iri pietos jauni- 
. A , . - - - |mas, Gediminas, Danutė Pran

megtoje Michigan© ežero pa-Į ckevičial ir kitt J/g.
- • ‘ Nesuskubusieji 1žrfdar noriuin < . .. -__ _ ‘ a t _•

Michiana, Michigan
K. ir St.Karveliai, Michiana, 

Mich., yra vieni pirmųjų gy 
ventojų šioje lietuvių taip pa 
j -  --------------- —-- —- ——j

kranfėje, vasarvietėje. St. Kar; 
velis, Lietuvoje buvo paMninj ,ieji aUikti sav(J arei.
kas, savo maloniu pastaugiu m _ „ara5vli -at,Vs.
charakteriu daugeliui lietuvių 
pagelbėjo čia įsigyti nuosavy
bes ir palengvino patį įsikūri
mą. Už ką šie naujakuriai yra 
jam maloniai dėkingi, čia jau 
yra susidariusi gan skaitlinga 
lietuvių kolonija, vasaros me
tu čia reziduoja net arti dvi
dešimt lietuvių gydytojų. Pa
plūdimiais ir vaikščiojimo ke 
bais tik ir skamba lietuviška 
kalba.

Dabar, auksinio rudenėtio 
metu St. Karvelį galima daž
nai sutikti grybų pintele neši
ną, šypsniu veide, kuris be 
žodžių sako: ko jūs ten toje1 
Chicagoje smilkstate, ko nesi
džiaugiate rudens palaima, jo 
gėrybėmis...

K. ir St. Karveliams yra ne 
nuobodūs ir ilgėj autieji ru-' 
dens vakarai, nes jie prenumel tarpių, v- 
ruoja abudu šeivijos dienraš
čius ir visą eilę žurnalų, 'ku
riuos atsidėję skaito.' Jiedu 
dažnai lanko, ir Chicagos - kul- ~!4.~;Monografijos ~ ^"apirn tis 
tūrinius renginius, ,sldriią i au-l1^ 
kas kultūrinei veiklai ir Lie- rankrašeo, kanceliarinio J

i gą — .parašyti pagalbos šauks
mo Lietuvos jaųijiniui laiškus, 
galės šią pareigą atlikti sek
madienį 5toje pat Odetoje ir 
tuo pačiu laiku veiks laiškų ra 
šymo tarnyba. Veiks lapkr. 
mėn. 13 d., sekmadienį, nuo 
8 v. ryto. Pranešėjas

LIETUVIŲ ISTORIJOS 
DRAUGIJOS PREMIJA
Draugija skiria premiją 1000 

dol. už parašytą mokslnę Lie
tuvos istorijos monografiją.

Premijai gauti ^taisyklės:
1. Manografija turi būti pa

grįsta šaltiniais ir moksline is
torine literatūra,.

2. Tema pasirinktina iš bet 
kurių Lietuvos istorijos laikd-

3. Monograma tųri^iiūtį pa
rašyta lietuvių kalba;' fi'

ferpų

Ihato lapuose).

■■ Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas '
Jei ruošiatės keliauti —- kreipkitės į Lietuvių Įstaiga: \

American Travel Serviče Biireau .
9727 S. Western AyėįTCIiicagoj; UI 60643 '

- • Nemokamas patarnavimai užsakant l^fafvų,.tranfa'nių^-Tsivų kplin- 
nių (cruises), vieštraiSų ir automobilių nuomavimo rezervacijas;'Parduoda
me keliormr draudimiis; Organiztiojarne keliones' į Lietavq ir kitus, kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių.. apsilankymui Amerikoje tr teikiame' infor
macijas visais-kriionių reikalais.' T '

• Taupykite, skrisdami Chartered lėktuvais,‘-tik reikia.rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš-45 - 60-dienų.

NAUJIENOMS Hemet suėjo 83 metai. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 
Amenxos uotunų me&nrieu vtmMus bet lietuviško, neudot pusta- 
aus Ir atliekant būtinai parūgas aažbum lietuvybės Klkinnri «k»l 
Mimu Naujienų platininio vųjųa.

4AŪJIZNPS tvirtai Movi Ir kovoja Ml Uetsvoa tr M?erft« Botirrtw lalan 
iriiliTnm ir neddėdasoe i aandėrlna m ritupantaii ar Jų tgaBo

vos okupanto vedamai štneižiš 
kai propagandai, atkreiptai 
prieš išeiviją, neat laidžiai ko
vojančią ui tautnę egaistencfc 
ją, už Lietuvos, laisvę.

' Cicero Apylinkės valdyba: 
Pirm. Si. Pranckevičius

Sekretorė L, Dubauskienė
*Rii

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žami — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

’ Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W~63rd St. Tek 436-787b

LABAI ERDVUS 2 aukštų mūrinis 
(2 po 6). ^Geros pajamos, nauji kili
mai. 2 mašinų garažas, Marquette 

| Parke. Labai prieinama kaina.
GERAS NAMAS, dar geresnės pa

jamos: 3 butai ir biznis Brighton 
Parke. Paskubėkite.

ŠIMAITIS REALTY

Perkūno Siena’ nepriklausomybės h^kais Kaune

laimingo vedybinio gyvenimo

l ILGIEMS TERMINAMS
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS 

KREĮFriS l

NAMUS,PERKANT

VISŲDEL

PETRAS KAZANAUSKAS, Prtt'dentas 
Chicago, UI. Virginia 7-7747Cermak Road

i, DAROMOSPASKOLOS

INFORMACIJŲ

, Milkovaitis, Lietuvos 
šaulių Sąjungos pirmi-šaulių _ ..

ninkas, išvyksta į Floridą, kur 
St. Petersburg© lietuviams, per 
Kariuomenės šventę, skaitys pa 
skaitą. Jis Chicagon grįš apie 
lapkričio 25 dieną. Per tą lai
kotarpį jį Chicagoje pavaduos 
Vytauto Didžiojo.'^udiij; rinkti
nės pirmininkas VI.. Išganąitis.

— Helen ir William J, Karei
va iš Roswell’ New Mexico, Pa- 

' dėkos Dienos savaitgalyje.' bus 
' Chicagoje ir čia "švęs 50 metų

R 
pė, pristatė lietuvės moralinį sukakį’ Specialios, pamaldos 
charakterio bruožą. Moraliniai bus lapkričio, 27 d. 1 vai. popiet 
suniekino lietuve motiną, am- Kryžiaus bažnyčioj, o vėliau

5. Monografija pasirašoma
slapyvardžiu. Prie jos -pride- 
mas uždaras vokas su jo išvir
šinėje pusėje i 
niaus slapyvardžiu. Į voko vi
dų įdedamas lapelis su auto
riaus tikru vardu ir pavarde, 
veikalo antrašte ir adresu (pa 
geidaujamas ir telefono Bu
rners). ■ • ' \ ■

6. Monografijai parašyti ter 
minas — 1978 m. gegužės 1 d.,

7. Rankraštį siųsti šiuo ad
resu: Lietuvių Istorijos Drau
giją, 6547 So. Washtenaw Av., 
Chicago, Ill. 60629.

- Premijos mecenatas.— kun. 
dr. ju°zas Prunskis.

\ A^ Rugyfė

užrašytu auto- žiais tvirtai atstovėjusią tautos jjUS priėmimas Cliff res-
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
moralės ir ■Jos gyvastingumo torane. Helen ir William Karei- 
sargj’boje. . (į |vaį jajką gyveno Chicagoje.

Suniekino, visos tautos am- čia jie turi daug gerų draugų 
žiais gerbtą ir tebegerbiamą" ir lietuviškos veiklos bendrinin- 

““Tj motiną! kų. Jis yra Illinois Lietuvių
’ I Prekybos Rūmų ilgametis di- 

Romaną: Saują Mikų -!reklorius ir pirmini„.
atmetame politine prasme !kas , .
Romano:, rsauja skatikai _ Vyskupo jį Valančiaus 

centrinis asmuo pastatytas ■■r'mokslaivi atejlinįhkų kuopa, 
tsgarbntas laetuvos - okupanto
Tmbcmmkas!, JameĮkūnytos Met ėraėsi pIatinti lietu^
visos genauątos zmpgaus spauda; tik bėda, kad ju sa-

mrasuose yra tik ••vienos-srovės 
yra visai k.tą, Progas yča, >1 NUU-

' t j yra Žemiausios moralės; <*“» *ėra’'7 SmįaSi ‘£"20^ .Suirtai
(R.) Lietuvių BendnipjnJ 

r nes Cicero apylinkės,. °
’ - a<_ 1^14 -J * rf '«»'• * f4

u: r • • r-r li / r' ■>

v. . spaudą;, tik -bėda, kad ju-są-sines vertybes, kada realyber .

puotos: Lietuvos ihiličiiiiftkaš

7 prot^tds1 prieš mailjphiis ^t^nąf^a^i-iautinis^riBkaišį 
. Griežtai prątestupjamę./prięs: t m’arijonaini; *1
prokomunistinį- .romaną- d^uj ąj Radome • u'flatfia&SfTmltiių
skatikų”, paradytą K,jqĄJnięnp^ prjękaia^.Drąi^Įyiiniarijohaniš 
ir •įrf^Aiijubtą Draugo. jxj£ęijo- premijavusiems^' ^jLjetųyos 
nų, tūksfaifeio dolerių, ^reny;-' okupanto siekio^'tikslo- piįoko-- 
jai>.1- - ‘ ; ..^inimistinės yropagąjį^oą pprį
Į, Liudijame tautai. ir išeivijai,' 
:jog romanas; “Saųją>. Skatikų” 
.yrą tik? Lietuvos- okupąpto\pof. 
litinis- ginklaš, atkrėipta'siprieš 
(ne a tlaidSai: kovojaiieią: išeivi^ 
; ją; dėT Lfetūvos -ląisyiresįTąd 'ir
rieškiame- protestą Draugo -maj g0 ma7;j0naį §įuo sav0 antitau 
rijonams-, premijavusiems šį! įihiu veiksmu papildė didelę, 
prok-omūiiisĮiinėš propagandos ineatlaidžią tautinę -tnųfidėmę. 
pornografinį žmeižto ?mmanį! šitokių savo veiksmu g^ai įs-' 
0 patį romaną ‘ Saują- skati- kaudino išeiviją ir kenčiančią
kų” smerkame ir atmetame

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — patenkam

4243 W. 63rd SL, Chicage 
Tri. 767-0800.

BEVERLY SHORES, IND?-
APAUGŲ MEDŽIAIS sklypai ne

toli ežero už $6,000 ir daugiau. Rezi
denciniai sklypai prie pat ežero kran
totik $20,000. '
i. 3 MIEGAMŲ Bi-level stiliaus pui
kiausios konstrukcijos rezidencija 
ant US-12 kelio dabar parduodama 
tik už $65,000.z Parduokite jį Nacio-

VIENOK MARQUETTE PARKAS 
GERIAUSIAS

10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 
Apie $22,000 metiniu pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butų narna Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas.

LIUKSUS 17 metų mūro Ranch, 2 
auto garaias. Naujas pirkėjas gali 
tuojau keltis i gražųjį Marquette Par- 
kq. Norintieji prašomi perduoti savo 
telefoną — skubioms deryboms.

MŪRINIS 2 aukštų, 6 kamb., 2 auto 
mūro garažas. Gabios rankos gali pa
čios atnaujinti. Marquette Parke. 
Kaina — $25,000.

SVEIKAS, gražus, 2. butų mūras 
pietiniame Brighton Parke. Aliumi- 
nijaus langai, atskiras gesu šildymas, 
dvigubas garažas. Dabar galima gauti 
už $31,000.

? BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitų priedų, greit galima užim
ti, vertas $60,000.

BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisui didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

DIDELIS muro bungalow ant pla
taus sklypo, gazu šildomas. Geroj vie
toj, Marquette Parke. $25,750.

viškės- žiburiai, c kitcrsa-vaitrįtši.; 
čio Nęprik^.usomkeEietm’atĮĄ^ 
ra. Viso surašytą 14 periodinių 
iėidihiū' ljet'nėra'Laišv. Lietuvosw.

jnografinį šmeižto
šiaują- skatikuM’’ąi^^Į^a^ręip’ 
. tą '-priešv,pavergtasĮląi 
f džiai 4 kbvoian^wL tautos laiš-
»- j-, <. . ■ - 's-

vės: interesą. •' , gį- ^' • y. * . ..
■ Taip pat - tariame, .jog- Drau-

• • _ - : ** . ♦? %.’*- ..i _ L*'

tautą, o tuo pačiu prarado tau-
Romaną:-‘Saugą skatikų smer pagarbą ir pasitikėjimą.

, , •• ■?.. . (Amžiams užsitraukė tautinę..atmetame' moraliniu
požiūriu

Romaans:

kiame gėdą!
Mes, gyvos tautinės sąžinės

Sauja skatikų” lietuviai, reikalaujame Draugo 
melagingai, begėdiškai; netei- marijonus sustabdyti šio ra
singai suniekino lietuvę mote-’ mano “Saują skatikų” plati- 
rį ir motiną. Melagingai iškrei nimą: liautis talkinus Lietu-

gyventt'.’Gera; .vieta,■'Ltik mylios
®ubfrSouth.;Shorei:’StDti»-'-/i’'!“ < 1
i 'r®^š’‘REAt! ESTATE

REAL ESTATE

2625 West 71st Street ..
. Tri. Tr7-72OO-^rba 737-8534 '’

; BUILDERS AND CONTRACTORS
5 ;N«nv Statyba Jr -Remontas Į

<p!»į 1^. -W

HELPWAWtED — FEMALi

rijai Ir ramia t1wj lietuviu bendroodu* dirbos bei tikrina.
NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu dauguma Kala psafanettme, reto

rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jai prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
stelbdama platinimo vijų kreipiasi | visus Hetuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu and styti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos Išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, riekiant visuotino 
saviškų reikalų i r ne s—.
K M NUO J A: ChlcayoĮv Ir Kanadoj* imtoms — «tLM, *umI m*to — EIME, 

♦rims m*n. — ttJO, vlanam mfai U.0C. Kitos* JAV vtetoe* m*toma 
— 426.00, putai mstp — J14A0, riansm mėn. — <230. Ufstonlu*. 
M — $31.00 matoma. Semi pažini m*f siunčiama aavaH* pamakaaaaL

Prašėm* naudoti žemiau eaufią atkarpą.

i

0

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 
Chicago, UL 60608

' r-in»ą^

Q Slunfl. 4oL Nt*J!«ną pr*nwm«r«t*£, Fubflkjtalo

Q Vajaus proga prašau dusti N»’ijIenai dvi taraitei lusipafi- 
nimui nemokamai ir be jokią Mp^rriąojfmų.

PAVARĖ* IR VARDAS_____________________________ _

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARDA N0REIEŪSN8

2608 Wert «tk St, Chicago, ffl. 60625> • TeL WA 5-2787 
Dideli, MrirlnklmM «*rto rOll*r įvairi? praMąu

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIV.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
MEI W. 49to E»„ Chicle, IIL 90429. — T»L WA MTEz

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. -1490 AM 
Sešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM
Veda K. BRAZDZlONYtt i

2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629 j 
Telef. - 778-5374

. 111  ' BIJI.1L. L

. :/r- ^SLA įSOl knoposĮvisuotiids 
įmetinis pairtų sasiriųkimas įvyks 
gruodžio mėnv 7 

t14GlSo. 49 Court pįp: Vyšnjąu£ 
ikų;.- namuose. - iDalyyansSirAkal^ 
'bes Pildomosios' .Tarybos • narė 
Kristina. Austine - ? h* —f

— Ginta’ Pudymaitienė, telef: 
598-9124,. registruqja kandida4 
tus į lietuvįų kątobs .kfirsus, tos 
kalbos nemokantiems. - Kursai; 
būtų’ vakaris -arčiausioje kur*, 
santų daugumos gyvenvietėje 
arba net priemiesčiuose. Kvie-; 
čiami lietuvių kilmės amerikie
čiai bei jų vedybų partneriai, norį 
pramokti kalbėti lietuviškai 
naujausiais metodais. Skaityto
jai prašomi painformuoti suin
teresuotus arba tokių kursų, 
reikalingus asmenis.

— Lietuvos nepriklausomybės 
šventė 1978 m. Ciceroje bus mi
nima vasario 12 d. 10 vai. 30 
min. pamaldos ir 11 vai. 30 
min. minėjimas parapijos salėj. 
Meninėje programos dalyje Vy
tauto D. šaulių rinktinės sesutės 
— Verutė, Nastutė ir Teresė Bi- 
liutavičiūtės. Jos Ciceroje da
lyvaus pirmą kartą.

. — Agutė Dudienė yra DLK 
Birutės Dr-jos Los Angeles sky
riaus pirmininkė, Ema Dovy- 
daidienė — vicepirm., Katrina 
Bulotienė — sekr., Janina Rad- 
venienė —. ižd., Bronė Venckie
nė — valdybos narė. Skyrius 
kasmet, suruošia, vakarą tikslu! 
šelpti karo invalidus ir į vargą! 
bei nelaimę patekusius karius.

— Šv. Kryžiaus ligoninė ben
droje sueigoje pagerbė savano
rius, padedančius išvežioti chro
niškiems ligoniams maistą į jų 
namus, paaukodami nuo 100 iki 
1,000 darbo valandų. Tarpe pa
gerbtųjų buvo ponios — Lilė 

; Naglis, Marija Banky, Irena Ja-, 
nušyš, Laverne Pilipauskas ir 
Valerija Jurgaitis, taip pat 
Frank Petrulis.

’^r'TDffi3
■J į -T

Mondays 'thru” Fridays 9 to 1
General office: -Mature person. Must
type.L Good with details ‘ 
tarT-’^ig^aa^iQjTClSCAGO^

įCall Miss “Ryan between • 1-^-3 rP. M£

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
■= * PATAISYMAI . - ..

-Torių 'CMcaao* miesto' letdnpą, 
-Difbu- Jr užmiesčiuos*- greit, 'ga- 
rantuotat Ir- saHnlnsal ' 
- KLAUDIJUS PUMPUTIS . v 

- 435S So. Weshtonew Av*.
- - Tek 927-3559

t MOTERIMS^NORINčIOMS t 
I DIRBTI 'NETOLI NAMŲ į 

į Lengvas surinkimo ir -montavimo 
■darbas.. Indifstriniai bonusai. Nuof 
latinis darbas modernioje dirbtuvėje. 
Duodama gydymo ir gyvybės apdraus 
da. Patyrimas nėra reikalingas, įneš 
jus išmokysime. Nebūtina kalbėti 
angliškai. Kreiptis asmeniškai.
MARVEL ELECTRIC CORP.

3425 No. Ashland Avė.

- ‘ ?d t m ii fo"-'-'-' • ? v
tt-40 JA AMŽIAUS iVAIRUOTOJAI 

-s Tiktai $9S puttMfiui automobilio 
Liability apdraudmaa panrinlnkam 
‘ ' .r Kreiptis i?'"-.- -r

-■ A, LAURAITI t
. 4M5 SA.' ASKLAND AVB.

■ S2M77S. ■

LAIKRODŽIAI |r BRANGENYBEI

■ 
-

K• 
• 

j 
t.•

1

■ 
’

Pardavimas ir Taisymai 
2646 WEST 69th STREET
Talat: REpubllc 7-1941

RENTING IN GENERAL 
Nuėmė*

IŠNUOMOJAMAS Ciceroje naujas 
4 kamb., pirmame aukšte, su šūdi
niu, butas, suaugusiems arba pensi
ninkams. Teirautis tel. 652-5121.

Didžiausias kailių į- 
pasirinkimas 

pu rteMatelj 
nrį kalliHinką 
ChiMfoje 

NORMANĄ
INA

TeL 263SS2S 
(jataigoa) ir
677-MS9

185 North W«UA Ar«» ]

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

Taip pit daromi virtimai, giminiu I 
Bkviitimal, pildomi pillityūa pra- Į 
tymai ir kitokį blankai 1

Siautuliai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archar Ar*. 
Chicago, IIL 60432. T*L YA 7-5940

BEST THINGS IN LIFE
1^(1 Frank Zipolh itati

S’aT<> Farm Life Insurance Company

Suvalkiečių Draugijos vakaras įvyks 
šeštadienį, lapkričio 12 d.. 7 vai. vak. 
Vyčių salėr 3455 W. 47 st Veiks 
bufetas, užkandinė, laimės šulinys. 
Gros A. Ramonio orkestras. Kviečia
mi visi dalyvauti, jžanga maža. (Pr.)

♦ SLA 6-osios Apskrities me
tinė konferencija jvyks sekma
dienį, lapkričio 13 d. 2 vai. po 
pietų, K. J. Macke Real Estate. 
patalpose, 2549 W. 71st St J “ ’“t “’"“f
Chicago Tv " » I namuose> 49 Court, Ci-

JKviečiaihe Chicago, ir apy- *™’ nL J2 d. nuo-6
linkių SLA kuopų atstovus da-1™ '.v^ už 21doL 60 į roogia 
Iwauti Valdyba kalakutienos Pietus ir visus ,ie*jyvauu. r . yua kviefiia fltgnankyti

i Z maumbmmTomcabo e, Thnrrfa/Nr^mba? 1 ^TĮĮį




