
VOL. LXII

EGIPTAS RATINE TAI
wzone

Mitta

S INA

Abu Rudeis

šioji ir pati saugiausioji-susiti
kimo, vieta.. Ten. užeina visi Ame

... Dr. Bobelis paaiškino, kad vi
si Amerikos piliečiai, nuvykę Į 
Jugoslavia ą, užeina į - Amerikos

vietų naujus ICBM sviedinių to
bulinimas ir turimų jų sviedinių

savaitę, kai Belgrado konfetin
ei jo jobuy o iškeltas pavergtos 
Lietuvos klausimas, tai kun. Pu- 
gevičiaus r konferencijos salėje 
visai nebuvo. Dr. Bobelis kun. 
Pugevičiaus nematęs ne tik po
sėdžių; salėse, -bet ir Amerikos

Įsikišo vidaus reikalų, m misteris

Vietomis tie.teismai ir žmo
nių šaudymas , buvo toks dide
lis. kad privalėjo įsikišti vidaus 
reikalų ministeris. Jis paruošė 
naujų instrukcijų, kaip reikia 
interpretuoti ’ partijos; pirminin
ko - Hua Kuofengo įsakymą - ap
valyti parti ją, kad .radikalai ko
munistai privalo Būti išmesti iš 
partijos, kadftiekąs ateityje ne
turėtų teisės grįžti} partiją ir 
skelbti savo doktrinų: Provinci
jų 'vadovybė privalo baigti by-

Ddbesuota, vėsus
SeuU teka 6:57, leidžiasi <:21

tuos. Tikimasi tuo būdu suma
žinti nuostolius, kokius švieti
mo tarybai pridaro užaugę mies 
to valkatos bendrai vadinami 
vandalais.

Pėr praėjusius 2 metus CH- 
cagbs rtrokyiddms padaryta nubs 
tolftj -už. dkugiėu kaip $760,006.

darbo metu,

tadienj ir atvykti tiesiai į susi
rinkimų salę, bet buvo privers
tas savo kelionę, atidėti ir tiktai 
sekmadienį galėjo padaryti pra 
nešimą apie Belgorado konferen 
cijos eigą. Tuo tarpu Draugo 
redaktoriai, norėdami tikslia!, in 
formuoti savo skaitytojus, pas
kelbė, "kad ne Dr. Bobelis, bet 
kun. Pugevičius buvo Belgrade.

Dr. Bobelis susirinkusiems pa 
aiškino, kad kun. Pugevičius ga 
Įėjo būti Belgrade ir susitikti

nębešaudyti, 0 įtariamuosius iš
mesti iš partijas ir uždrausti 
jiėms dirbti bet kokį politinį dar

įinfdfmupja apie 
f^feijos-; ėiga,

tojusi. dideliame. viešbutyje, bet 
rSUsit&ĮĮ-ir pasikalbėti i—jio sku 
bą. į -Amerikos' ambasadą, kur 
jie ■ gąurį piįtoTmąęįjąs, rąnda 
šąvo.jm^tef»uš'*if susitikai’ 

\ Dr. Bobelis. primygtinai; -par-

Sovietų ICBM technoloijos
klausimu senatoriai mv6 laiške1 pagerinimas žymiai didina mūsų 
pastebi, kšd “nevaržėme* Se*į susirūpinimą”.

PRIEŠ AUKŠTĄ KRAUJO 
, BAUDIMĄ ..

Mėlynojo Kryžiaus Asoci acij a 
ir Nacionalinis širdies. Plau
čių ir Kraujo Institutas jungia 
jėgas naujai atakai prieš auk
štą kraujo spaudimą žmonių 
darbovietėse 
kur galbūt jo daugiausia pasi
taiko. Tuo keliu:1 siekiama ras
ti priežastis perdaug aukšty
bes mirties nUo širdies smūgio 
ar atakos, kurių priežastis skai 
tomą hyper ten ei j a (aukšta į- 
tampa).- .*' -

Mėlynojo Kryžiaus preziden 
las Walter J. McNfcarriey pra
nešė, kad tyrimo programa 
Imiš atliekama ofisuose* ir dirb
tuvėse. Jis pasakė, kad 20 nuo 
šimčių amerikiečių turi byper 
tensiją ir kad 70 nuošimčių pa 
lys tai žino. Studijai pats in'sti 
tūtas skiria $S00,000.

PORTUGALIJOS 
TAI NORI VIENI VALDYTI

LISABONA. — Portugalijos ■ 
socialistai prtvirtino savo į 
ną siekti paralmento pasitikė
jome balsų daugumos, nepai
sant, kad. to siekiant gali su
griūti 16 mėnesių -tvėrusi jų 
mažumos valdžia. Socialistų 
partijos 143 parių nacionali
nis komitetas vienbalsiai nuta
rė remti. ministerio pirminin
ko Maiįp Scarps ąpsįsprendj- 
mą arba- pačianvYienam vąl-

Derybose su Sovietais 
saugotis dviveidiškumo
WASHINGTON. — Trys JAV 

senatoriai priminė Prezidentui 
Carteriui, kad bet kokioje nu
ginklavimo sutartyje turi būti 
rikliausiai įrašyti Sovietų Sąjun 
gos tarpkontinentinių balistinių 
sviedinių apribojimas. laiške 
Prezidentui tie trys senatoriai 
John Culver Dale Bumpers ir 
Thomas McIntyre pasisakė esą 
Carterio šalininkai ir rėmėjai jo 
pastangų siekti naujo ginklų 
kontrolės susitarimo su Sovieti-

< kė, kad. jis visų .pareiškimų ran 
-koje hętųrį^nes^fięšų^ėjęsijta-' 
,Tmti. prieš; iš važiuod amą s.. Bet 
s ii> pars i vežęs, sen: "Dole pareis-

bar nori. .užkirsti Ųplįą. Ženevos 
konferencijai. Pasitarimas Kai
re yra-nė kas- kitas,-kaip ban
dymas išaiškinti -kelis .svarbes
nius nesusipratimus, bet Sirija 
irtokio pasiūlymo nepriima.

Valstybės Departamentas taip 
pat paskelbė, kad sekretorius 
Cyrus R. Vance siunčia į Kairą 
savo pavaduotoją Alfred Aller
ton. Šių metų gruodžio 14 dieną 

delegacija ir 
jis pats bus Kaire, pasiruošęs 
dalyvauti prezidento Sadato šau 
kiamame pasitarime.

Prieš tris dienas Izraelio už
sienio ministeris Moiše Dajanas 
paleido anti, kad Izraelis gali 
pasirašyti separatinę taiką su 
Egiptu. Dabar aiškėja, kad ta 
antis gali būti tikrovė. Ketvir
tadienio rytą tas pats Dajanas 
jau pranešė laikraštininkams, 
kad Izraelio vyriausybė yra pa
siruošusi pasirašyti taikos Su
tarti su Egiptu, jeigu kitos ara
bų valstybės nenorės skaitytis 
su tikrove.

Damaskas, Sirija. Pranešimai 
iš valdžios sluoksnių sako, kad 
Sirijos prezidentas galų gale nu
tarė pasiųsti savo delegaciją į 
Egipto prezidento Sadato šau
kiamą konferenciją. Prezidentą 
Asadą paveikė Saudi Arabijos 
ir Jordanijos karalių praneši
mai, patariantieji neniekinti 
Egipto prezidento. Jis Izraelyje 

I nepadaręs jokios išdavystės nei 
Į vienai arabų valstybei. Prane
šimai iš Maskvos ir Bagdao 
prezidento visai nedrąsina. Jis 
žino, kad j kelias dienas sugadi
no gerus Egipto ir Sirijos santy 
kius. Sirijos prezidentas bijo, 
kad jam vienam netektų vesti 
taikos derybių su Izraeliu. Jam 
aišku, kad jis bus priverstas 
atšaukti savo karo jėgas iš Li
bano.

ir vėliau Amerikoj delegacijos, 
pirmininko Arthur Goldbergo'

-.Svetimšaliai.daktarai^ 
.nebeišlaiko egzaminų 

įėĖĄGAGOŽ -Sun-Time prte’ 
neša; kad beveik pusė lįiinb- 
jąUs ProtoSveikatos Depąrja-’ 
mente gydytojų, kurie pernai' 

. neišlaikė' 'patikrinimo egzami
nų, atsisakė _šjeihėt. jiems su4 
teikta proga, dar kartą bandy
ti; priešingai nuo ateinančių 
metų ’kbyoT dienos bus atlei
sti jš.tarnybųllš 118 tokių ribo
tais:'Ibrdimais Itlinojaus proto 
ligoninėse praktikuoj ančių tik 
62 pasirašė pasižadėjimą pas-, 
kartotinai egzaminuotis.

. Visi 127 svetimšaliai, ribo 
tais leidimais dirbę proto ligo- 
jrinėse.^aip kurie ilgiau, po 
20 metų, visi nėra išlaikę eg
zaminų pilnai medicinos prak 
tikai. Priimtu-įstatymu, atei
nanti-kovo T d^ yra' galutinis 
terminas laikinus ribotus- lei
dimus pakeisti pilnais leidi
mais praktikuoti mediciną.

Egzaminai leidžiami dukart 
metuose —birželio ir gruodžio 
mėnesiais. Kas šią gruodžio 
savaitę egzaminų nelaikys ar 
neišlaikys, kitos progos iki 
kovo 1 d. nebeturės, perspėja 
laikraštis. Illinois sveikatos pa 
reigūnai jau ieško naujų pil
nai diplomuotų daktarų vie
ton visų 127 svetimšalių.

VLIKO ATSTOVO BELGRADO

D r- K. Bobelis susipažino su visais Belgrade buvusiais 
amerikiečiais; bet kuh. Pugevičiaus nematė

• CHICAGO, Tlt. — Dr. Kazio Bobelio pranešimas apie Belgrado 
konferenciją, buvo trumpas,-aiškus ir visiems suprantamas-. Jis 
matė pirmą kartą taip prisigūdusią ALTO salę, užtat nenorėjo 
bereikalingai varanti šlovinčijį vyresnio amžiaus žmonių. Jfe.mą? 
tėpkad susirinkusieji ' sekė kiekvieną jo pasakytą žodį,- nes vi
siems buvo įobmu p&tirtbkas buvo daroma-Belgrado'saugumo ir 
bendradarbiavimo .konferencijoje pavergtos Lietuvos reikalu.

Baigęs savo aiškų "ir svarbų 
pranešimą, Dr Bobelis-paklausė, 

. ar kas. nors nesuprato, jo. pasa
kytų žodžių arba minčių, tąi pra 
šė paklausti, o jis mielu noru 
kiekvienąm ' atsakinės. Konfe 
-rencijos atstovai nore jo'paskai- 
tytr paties sen. Robert Dole-pa-- 
reiškimą, sovietų delegacijos-pir

. (riywns vandeniiwis.'''
.daugiau fSiefis ii Izraelio. . ;■ - -

. 2- -V ; k .’ <• _ ~ "C --^4y*-X- .; '* »» - ' j,

TI RADIKALU ŠAUDYMĄ
~ : i^narkintv ©

* • • .* 1 ’ "/*•.. ' **"

g^A^^josjjl^ji^mkąs^HųarKuofengas parašė' Įsakymą vyk- 
dyisikongreso'-.priinTtųS; nųarimi^ • ir-apvalyti''Kinijos komunis
tų partiją
partijos- pihnTninko'įšakymaš“ne 'visur. vienodai’buvo suprastas. 
Kai kuriose prpvincijdse radikalai buvo tiktai' išmesti iš parti
jos irpatartą?jiaris nekelti partijos narių- aistrų. Bet visoje ei
lėje provincijų.radikalai 'komunistai.-buvo-;smmti, jiems-suruošti 
teismai; įteikti kaltinimai,'nuteisti ir šaudomi.

PLANAS SUVARŽYTI f 
AMERIKOS BALSĄ

, WASHINGTON.—Atstovų Rū 
niai antradienį patvirtino pre
zidento Carterio antrąjį val
džioj reorganizavimo planą,' 
kuriuo visapasaulinė infor
macija ir kultūrinė veikla kon 
soliduojanios vienoje naujoje ’ 
Internacionalinės. Komunikaci. 
jos įstaigoje. Pasiūlymas tą pla 
hą atmesti buvo atmestas; 357-. 
balsais, prieš- 34. Kai kurie al- 

. stovai pareiškė susirūpinimą, 
kad', tūlos'. rihilos kullūrinės 
jvęįklos .sritys, 'kaip .pąv. Fulb- 
righfo' progrania a pšikelsf f šlū, 
enlais Įr mokslininkais, gali. ■ 
būfi palaidotos arba šutepfbst 
apsireiškiančias propagandos._

. .Ta naujoji įstaiga snumaty t a'- 
perbūti:-pareigas - Hgšoliriės ' J-' 
VA-ttrių Informacijų Agentū
ros '.fUSIAJ, Luriūr. priklausė* 
Amerikos: Balsas (Voice' of Ą-;: 
męrięąk ir.- Vals.tybės .Depatta-r 
mente švietimo' if Kultūros; 
Reikalų Biuras. ’ - • T .

S«iątas;.^ri tąypIaiĮą nubal-'c 
supti ikj gritodžo 11: dienos,:ar 
b0 jis? autornJtiškai - pasįdątys-;

“Vap<įala^s rietą 
sųtępw Prie mokyklų

CHTCĄGGS Švietimo Taryba 
trečiadienį vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, prašyti Miesto Ta* 
rybts potvarki, kuriuo būtų už 
draust pašaHftiAm naktimis šiam 
pihėti mokyklų nuosavybėse. Pas 
tebėtus prie fhokyklų ar mo- 

padėkojo 'nž Tcyklų športerir žaidynių aikštė-

M®GidiWf 
PaSSĮGlgcri

norintiems įtėikti; Kun.-Prnnsi 
kiš-kekas- toskalbos-kopijas-jait 
buvo paruošęls iir- ąplalino - spau
dos atstovus.- . . J:; ,

Be to, ne tik paties Dr. Bobe- . 
lib pmešimas, 'bet ir kiti dokų- • 
mentai, Tiečią- Belgrado'konfe- : 
renciją ir pasakytas-kalbasJ bos; ; 
išversta į Jietuyių -kalbą-iri ■Su
spausta ALTO. linformaciįoszbiil 
letenyjė. Tai. -neturėtųįi^i: 1S;; 
trukti*. Visa tai bus padarytą 
ir išsiuntinėta. :
L. Vienas, .konferencijos :dalyvis.: 
paklausė: - 4.;

— Ką' VLIKO atstovas Belp- 
grade daro? - - - - ' - - .-I-'

— Nežinau, aš. jo. ten nema- . 
čiau,—trumpai atsakė Bobelis.

— Tai Tamsta Draugo neskai 
tei, — pasigirdo salėje.

— Dar neskaičiau, neseniai 
grįžau... ,'

Lapričio 26 dienos Drauge per 
tris skiltis riebiomis - raidėmis- 
buvo parašyta: “VLIKO* atsto
vas Belgrade.” O vėliau kiek 
mažesniu šriftu aiškiai rašo
ma:” Kun. K? Pugevičius susiti 
ko su Amerikos, Valikano ir Ai
rijos delegatais. “Visi Chicagos 
lietuviai sekmadienį laukė Dr. 
Kazio Bobelio, ALTO pirminin
ko, grįžtančio iš Belgrado kon-
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P-, Koj^pjos .miĮįjonieriy ...
- :i$qžinę ^ęiouzjiqA
• -ŠĖBuL, PiėtirKorėja?^ Mi

lijonierius Terigsoon Park pasi
sakė jaučiąš: ’ tekf * širdies: grau
žimą kad 'dėl jo kaJtės įsitempė 
santykiai tarp Washingtono ir 
Seoul, jog apsisprendė vykti Į 
Jungtines Valstybes ir ten atsa 
kyti į klausimus, susietus Ko-1 jo vadovaujama 
rėjos kyšių skandalo byloje.-1 
Pietų Korėjos valdžia tvirtina, j 
kad ikį Kalėtų byla Įgaus pilną 
eigą, JAV grand jury, dar šių 
metų pradžioje apkaltino 36 
punktais, tokiais kaip pašto ap
gaudinėjimas, kyšininkavimas 
ir korupcija. JAV valdžia norė
jo -Parką ištardyti Washingto
ne, bet Parkas išsisukinėjo aiš
kindamas, kad jis sutinka grįžti 
į JAV ir pasiduoti tardytojams 
apklausinėjamas su sąlyga kad 
bus garantuotas bešališkas teis
mas, bet skundėsi kad jau bu
vęs šališkai nuteistas Ameri
kos spaudoj'e. Tdčiau žinovų tvir 
tinimu, bylą iš mirties taško iš- Į 
judino ne Parko “sąžinė” o Jung 
tinių Valstybių pagrasinimas 
nutraukti Korėjai pašalpą jei to 
liau bus sabotuojama Parko by-

dėlivizos ir neklausiau. Nieko 
daugiau neklausinėjo. Visus nu
vedė į restoraną, gerai pamai
tino, o vėliau paguldė po du į' 
vieną kambarį. Sekančios dienos 
dytą visus prikėlė, išvedė į lėk
tuvą ir išleido į Vokietiją. Rytel 
taip pat visur buvo gerai gink-, 
luoti Komunijos kariai.

Visa kita kelionė vyko be jo
kių incidentų. Atsakęs į klausi
mus, Dr. Bobelis, nenorėdamas 
ilgiau varginti stovinčių, baigė 
konferenciją ir 
kantrybę.’

ba ‘Amerikos' ąmbasados rūmųo 
še /nebuvo. Tis; galėjo -; būti Bel
grade, bet ne konferencijose po- 
sėdžiuose ir ne Amerikos aniba 
šadoje. '

t ' t-------- - • .

Dr. Bobelis buvo paklaustas, 
kaip jam sekėsi kelionėje. Jis 
paaiškino, kad iki geležinės už
dangos viskas ėjo ramiai, nor
maliai' ir tvarkingai, bet 'kai pers 
krido geležinę uždangą, tai tuo
jau prasidėjo netikėtumai. Jis 
pastebėjo, kad pačioje Jugosla
vijoje * saugumas labai didelis. 
Karo policija, kareiviai ir civi
liai, ginkluoti ir be ginklų, sau
go kiekvieną keleivį. Ypatingai 
didelis saugumas Belgrado ae
rodrome, o dar labiau, yra sau
gomi ant Savos kranto stovintie 
ji rūmai, kuriuose ėjo Jungtinių 
tautų posėdžiai.

Skrendant įš Belgrado į Vo
kietiją. lėktuvas kažkokiais ar 
dėl kokių .keleiviams nežinomų 
priežasčių nusileido Rumunijo
je, Bukarfešto aerodrome. Lėk
tuvas suktojo prie! rampą. Jį 
apsupo getai ginkluoti Rumuni 
jos kareiviai. Kareiviai saugojo 
visą aerodromą. Už kurio laiko 
visiems keleiviams buvo liepta 
eiti iš lėktuvo. Pasiėmėm savo- 
daiktus ir sekėm mums nurody
tą taką. Kada priėjom prie ae
rodromo vartų, nrtanęs vienas 
tikrintojai paklausė, ar turiu 
Rumunijon įvažiavimo vizą. Pa
sakiau jim, kad pį«W$ nėma- 
nlaū įvažiuoti į-Rumuniją, to-;

ARTIMŲJŲ RYTŲ POLITIKĄ
Sirijos prezidentas leido kelioti Sadatą, bet 

nusigando, kad nebūty paliktas vienas
WASHINGTON, D. C. Valstybės Departamento paskelbtas 

pranešimas sako, kad jis yra pasiruošęs keisti Artimųjų Rytų 
politiką, jeigM. Kairo konferencijoje nepavyks aptarti Artimųjų 
Rytų taikos problemų. Valstybės Departamentas gavo pranešimą 
iš Sovietų Sąjungos apie nutarimą nesiųsti savo atstovo į Kairo 
konferenciją. Atrodo, kad Sirijos prezidentas taip pat nesiūs sa
vo atstovo. Jis pasiuntė užsienio ministers į Maskvą ir specialius 
pasiuntinius j Bagdadą, bet iki šio meto nepranešė, ar siųs savo 
atstovą Į prezidento Sadato šaukiamą pasitarimą.

— Valstybės Departamentas pla- 
SOCIALIS- čiau nepaaiškino, kuria prasme 

bus keičiama JAV politika Ar-
I tunuose Rytuose, bet yra pa- 

pja_|grindo manyti, kad JAV pritars 
•separatinės taikos idėjai. Jeigu 
negalima susitarti kovojusiom 
valstybėm bendrais pasitarimais,

Į tai tada JAV gali remti separa- 
• tinę< Izraelio ir Egipto taiką. Tuo 
.klausimu oficialiai nieko.nepa- 
I sakyta, bet -yra galimybė kad 
) tokia pakaitą galį ,būti prjwiftna. 
j Amerikai. Sirijos ' prezidentas 
kėliąją atyęjaisi V'pfięšindsLtyai-
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gaiš elementais. Juos dar nuali
na malūnai nuskusdami jiems

ną paskelbė šį Įsakymą: ,.

Pasirėmęs Nepraprastuoju metu tautos ūkiui tvar
kyti Įstatymo (V. Ž. 70^, eit 5432) 1 str., visų pramonės 
ir prekybos Įmonių ir žemės ūkio normaliam veikimui 
patikrinti,

PASSBOOK 
SAVINGS...

i the best way to savvoguiariy!

biau. Todėl, kalbant.apįe maistą, 
reikia nors ir trumpai su jais 
susipažinti. ? *

a), proteinai. '.

Visame pasaulyje} nėra tokios 
kitos pramoninės -gamyklos ar 
mokslinio chemijos, tyrinėjimų 
institbto kur vyktų tiek daug 
ir tokių sudėtingų cheminių reak 
ei jų bei procesų vienu ir tuo pa
čiu laikū; kaip ^gyvafri^ Žbiogūns 
ofganfeme.' f

Norėdami visoms šitoms blogybėms ryžtingai

see us for 

financing 

AT OUR LOW RATES

NE PALAIDUMAS IR SAUVALĖ, BET DRAUSME 

IR DARBAS

faroaentuojasi, jungiasi, keičia
si, dega, žodžiu, vyksta gyvybė. 
Tai. dinaminė, visą laiką pari 
keičianti ir'atsinaujinanti me
džiagų ir procesu organizacija, 
kurios didelę daybo dalį atlieka 

’'Širdies varinėjamas, kraujas. Jis 
iš plaučių paimą ir nuneša au
diniams deguemhAŠ-vtffeinamo- 
jo trakto — maisto perdirbtas 
rtiedžiagaš, iš ęiiddkįriųlnių. liau 
kų — bocmanus, iŠ" audinių *■— 
anglies dvideginį'bei medžiagų 
apykaitos netinkamus* ar suvar
totus produktus, perduodamai 
j uos pašalinimo organams. Tai
gi, kraujo sistema, kaip’tos Si
tes avilio šeimoje, atlieka mai
tinimo, kvėpavimo, reguliavimo,

• Už Stradivarijaus smuiką, 
padarytų 1716 m., prieš penketą 
hfetų privatus pirkėjas Sumo
kėjo $250,000.

plių statybai (sužalotai k ūftO’ da- 
liai.ar.augančiam yąikui), Iš ąmi 
ftd.rū'gščĮū šudarofedš Jnfpgi to
kios svarbios medžiogOs, kaip 
arttibijetikai, hormonai, _ enzy- 
jhąt, kraujo IdšteRS^ it tf.

- • ; ■ f-Eus daugiau)

TakehwW 
. stock y 
111 America

P. STRAVINSKAS

NIHILIZMAS MŪSŲ LITERATŪROJE

Kraujo centras yra širdis. Ji 
jį varinėja ir valdo. Sustoja pla
kusi širdis — sustoja. vaikščio- 
jęs kraujas, suštįoja’veikę-sme
genys, tas žmogaus ...centrinis 
kompiuteris,, nustoja veikęs .ch£- 
minio apdirbimo- katilas — virš 
kinimo organai, žmogus jTa mi
ręs. Bet širdis, kaip ir kfekvie- 
na kita mašina, pasensta ir .eik
vojusi. Ji turi būti atnaujinama, 
lygiai kaip ir viršutinė kūno 
danga-oda, nagrai, taipogi vidaus 
organai, smegenys ir net kaulų 
pagrindas bei paties kraujo ce-

Mūsųkūrejar-rasytojai, — vi-j DeJaj “Draugo 
saotinai besireiškiančios šio am- ( fajętiš)jas redaktorius 
žįaus mhjlizmovferigos paliesti, 
gyvena' ne tikromis idėjomis, o 
tŽt idėjų eržacE^s rašo’ daugiau- 
siąr stūnidi^)'savd “se 
kšo”, ^uiafenė nuogai -net 
ĮĮįf “Draugo”, Kųngį'^H* 'yiehuo-

Finansų ministerio įsakymas

Kaunas, Elta.. Vyriausybės barnį pareiškimuose ne 
kartą buvb pabrėžta, kad mes visi, kokį darbą bedirbtu
me ir kokias pareigas beeitume, norėdami kuo veikiau
siai sukurti laimingą ir turtingą darbo Lietuvą, turime 
dirbti dvigubai ir trigubai daugiau, kaip anksčiau. Toms 
mintims gyvai pritaria savo sveikinimuose ir rezoliuci
jose tiek ūkininkai, didžiausia mūsų krašto gyventojų 
dalis, tiek darbininkai, tiek pareigonys.-

Tokių pačių pastangų matome ir kitur. Kapitalisti
niuose kraštuose dirbama po 10—12 vai. į dieną ir nebe
turima jokio sekmadienio poilsio ar atostogų; socalisti- 
nėje SSSR valstybėje darbo savaitė pailginta viena die
na, o darbo diena 1—2 valandom, drauge sureguluojant 
ir palaidą darbininkų kilnojimąsi iš įmonės į įmonę.

Mums nėra reikalo nei ilginti darbo dienos, nei ma
žinti poilsio, nei kaip kitaip sunkinti darbo sąlygų. Rei
kia tik kiekvienam savo vietoje, padidinti darbo našumą 
iir krašto ūkinė bei kultūrinė pažanga, tinkamai sunau
dojant valstybės lėšas ir gerinant darbo žmonių būvį, 
bus pakankamai sparti. Tačiau, jokiu būdu neleistina, 
kad ūkininkai ar įmonininkai nustotų rūpintis savo 
ūkiais ar Įmonėmis, nebeprisipirktų trąšų, žaliavų, ku
ro, inventoriaus prekių; nebesistengtų rūpestingai at
likti savo pareigų, kaip savininkų, valdytojų ir vedėjų. 
Tokiu savo elgesiu jie darytų žalos ne tik sau, bet ir vi
sai lietuvių tautai, visiems darbo žmonėms. Tai turėtų 
būti tučtuojau griežčiausiai sudrausta.

Lygiai taip pat turi būti sudrausta ir darbininkų 
sauvalė. Vyriausybė nė vienai akimirkai neužmiršta 
darbininkų reikalų. Būtinos reformos darbo ir socialinio 
aprūpinimo srityje skubos keliu ruošiamos ir bus- "nėr 
delsiant Įvykdytos. Tačiau tai nereiškia, kad darbinin
kai turi teisę jau dabar patys imti ^griauti nustatytą 
tvarką įmonėse. Visi darbininkų nepasitenkinimai ar 
reikalavimai turi būti pareikšti įmonių administracijai' 
ir darbo ministerijai. Jie bus ištirti ir, jei bus pagrįsti, 
bus patenkinti. Bet kuriuo atveju metimas ar sabotayi 
mas darbo, atsisakymas klausyti įmonių, administracijos 
ir visokį sauvalės aktai turi būti laikomi sąmoningu ken
kimu visos Lietuvos ir ypatingai darbo žmonių reika
lams. Kurstytojai ir kenkėjai turėtų būti pačių darbinin
kų sudraudžiami ir perduodami atitinkamų organų 
žiniai. ' . '

a. pramonės bei prekybos- įmonių savininkai-, valdyto
jai, vedėjai ir kiti pareigobys turi palikti savo vietose, 
rūpestingai atlikti Savo pareigas ir rūpintis Įmonių nor
maliu veikimu ir jų gamybos bei prekybos plėtimu.

b. pramonės ir prekybos įmonės turi laiku susirū
pinti žaliavomis, kuru, prekėmis ir kitomis gamybos bei 
prekybos reikalingomis priemonėmis,

c. tuojau informuoti atitinkamų ministerijų Įstai
gas apie pastebėtas Įmonėms veikti kliūtis,

d. žemės ūkių savininkai bei valdytojai Įpareigoja
mi tvarkingai vesti savo ūkius, laikyti tvarkoje pilną 
ūkiu inventorių ir įtempti visas pajėgas, kad jų ūkių ga
myba būtų padidinta,

e) Įmonių darbininkai bei tarnautojai turi sąžinin
gai atlikti jiems pavestas pareigas, draudžiu daryti bet 
kokius sauvalės aktus, turi klausyti įmdnės administra
cijos nurodymų ir visokeriopai rūpintis darbo našumu 
bei gamybos kėliniu. ;

S (Bus daugiau)

iri Arrfetnca bud rben, snd you knew how 
turned out.

Nowadays, people are still helping America rtay 
strong and self-sufficient. And they're helping thero- 
*elves to safe, dependable savings. By taking stock te 

America with the PayrdU Savings Pl/n.
Buy Unital States Savitai 

g They wont leave you cut-ii A 
the cold. ' '•A-?'7

Žmogaus kūno ir jo' organų 
statybos bei atnaujinimo pagrin-’ 
dinė medžiaga yrai cheminis mi- ; 
šinys, susidedąs išHughes,-van- - ’ 
denilio, .deguonies,' azotd'ir sie
ros. Jr vadinanaž? prdtėinžn^ iŠ 
graikų žodžio “pfotos” arba tie-'. 
siog baltymais. Kafkas- proteinus 
vadina amino rūgštinis. • Mat; , 
proteinas, pakliuvęs"} virškinimo . 
katilą —skilvi ir Žinias,/vire-' I 
kinimo' eigos paverčiamas" aini- 
no rūkštimis,' kurių žinoma dau-' 
gelis rūšių ir-kuriaš jau pasSma r 
kraujas ir išnešioja po-vilkti- r.

Quarterly 

< OUR SAVINOS 
CERTIFICATES ' 

EARN Up TO :

(Tęsinys) '3;

Arba vėl, dr. W. A. Price prieš gaiš javų derliui i? gyvajam ov- 
kiek laiko apkeliavo visą pašau- ganizmui, padaro juos lengvrf 
lį, visur tyrinėdamas primity- j vandens išplaunamus į žemės gi- 
vius, gamtoje gyvenančius žmo-Jumą. Cheminės trąšos tuo bū- 
nes, jų maistą ir gyvenimo bū- du vis labiau ir labiau nualina 
dą. Jis tyrinėjo atskiras tauteles (žemės paviršių. Javai, kad ir 
bei nuošaliau nuo civilizacijos gy | užauga vešlūs ,vis tręšiant che 
vedančias žmonių grupes šiaurės mikalais žemę, bet grūdai esti 
K.nt doie. Alaskoje, švaicarijos, neturtingi organizmui reikalin- 
?dplų uzKampyje. šiaurės Itali- 

\ustralijoje. Nai
Afrikoje. Pietų luobą.

JAV žemės ūkio dapartamen- 
tas nurodo (“Composition of 
Foods’, 1963 m. U. S. žemės 
ūkio departamento leidinys), 
kad valcuota, grūdų žievės ne
turint duona, yra netekusi kal
cio 60%, potašo 74%, gelelies 
76%, magnezijos 78%, rūgščių 
50%, vitamino B-l 90%, B-2 
61%, niacino 80% ir nuklinių 
rūgščių 22% ; taipgi vitamino 
B-6 60%, cinko 50% , vitamino 
E 100%, mangano 84’%,, vario 
74% ir kitų mineralų,'jei jie grū 
duose buvo. Ypačiai didėlę žalą 
padaroma duonai, kai Įkartu su 
grūdo luoba išmetama’ <gaJe grū 
do prie žievės esantis ąfepgas •— 
grūdo gyvybės gemalas.

II. Nors pirmame šįo.straipsnio 
skyriuje išvardyti elemewtai bei 
kiti priedai yra svarbūs žmo
gaus sveikatai ir jp;-gyvybei iš
laikyti, bet, atrodo. -japteinai ir

22C WST CERMAK 1OAD
Pnn KuAIUCtKAi, Prrnd^nl.

BOOTS i Mon.Tu«jrrl.9-4

SEftTWG CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

VISI lietuviai biznieriai 
GARSINKI1ES NAUJIENOSE

joje. Arijoje 
joje kelanJijoje 
Amerikos džiuglėse ir pietinio 
Pacifiko salose. Visų tų žmonių 
maistas, kad ir skyrėsi, buvo 
šviežias, paprastas nesudėtin
gas, neįvairus bet turtingas žmo 
gaus kūnui reikalingais minera
lais, vitaminais. Dr. Weston A. 
Price, savo tyrinėjimų davinius 
aprašęs knygoje “Nutrition and 
physical Degeneration”, pažymi, 
tų žmonių gyvenimo statistikoje 
nėra vėžio, džiovos, inkstų, širdis 
kraujagyslių ligų; jie nežino 
aukšto kraujo spaudimo, sklero 
zės, raumenų bei smegenų para 
lyžiaųs. kaulų iškraipymo ir t. 
t.. Jų gyvenimo būdas pasireiš
kia tvirta morale ir jų tarpe nė
ra alkoholikų, narkotikų varto
tojų, prostitucijos, venerikų ir 
bepročių. Dr. Price knygoje pa
brėžia, kad tai yra. natūralaus, 
šviežio, nęsugadįnto maisto ir 
švariaus oro išdava.

Civilizuotame ir pramoninga
me pasaulyje tokių moralei ir 
fizinei patvarių bei sveikų asine 
nu sunku rasti dėlei, vartojamo 
rafinuoto maisto Tokiame pasau
lyje vartojant gausiai chemika
lus ir chemines trąšas sugadi
nama pati dirva ir joje auginami 
javai bebdaržovės. Gausiai varto" 
jamos žemės ūkyje trąšos pada
ro ne tik -gero, bet ir blogo. Jos 
susijungysjos. su dirvoje esąn-

kifir kita^.įųin^rąlaiĄ, reįkąlin-

l^ŽusdiHaini “DraTIgb" spaustu 
Vėįe,. aišku, to laikfąžčio leidėjų, 
TVvų jjąrijbhiĮ.prifež^rojė,.

LėftfejŽi ir la’iltfkššyb .ffedak^ 
torihs-ffibdėratoriu^, galėjo ir
^tirėjū . ižm fnūsų.il^jkščio‘niško {ir sukėlė maiiyje

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
> (Tęsinya)

16. “Vilniaus Balsas” 40.- 8. 9. skelbia “Labai svar 
bų išaiškinimą dėl žemės”. 4

df 5 the llrat Um. ar Astro**
Bonds ran be rephoed f recordb are provided. Wbm 
ftrrdrd, Bondi can be cashed your bank. Wtrex te 
wx jubįea to State or local fret** bcekattd 
•i may be AAned tttd-flraBWipdaa. / ‘

guoti Lietuvių Jaunųjų Krikš- 
čionių Demokratų “Jaunimo žy- 
giai” tai pornografijai, (parodę 
jos vieną gabalą).. prieštaravo ir 
pareiškė savo', j

nieji krikščionys demokratai su- 
‘Jaunimo žygiai” buvo tada [.dėjo ar gavo pasiskolinti tą di

doką sumą pinigų “išsipirkti” 
iš Tėvų Marijonų, jų įgaliotinio 
kunigo ir vienuolio sulaikytą 
“JŽ” nr. Tas įvykis, kurį aš 
pats sekiau,. rharie taip sukrėtė 

pašišlykštėji- 
<mą Tėvai Marijonais, kuriuos iki 
[tol v:š dar gerbiau, kad nuo to 
į laiko visiškai atšalo j'iems ma
no jausmai.

(Bus daugiau)

(Tęsinys)

tabą tik padėkoti ir ateityj būti 
atsargesniais, neskelbti “Drau
ge” šlykštybių, kurios tvirkina 
jaunimą ir daro gėdą ne tik Tė
vams Marijonams, bet ir visai 
mūsų katalikiškai visuomenei. : 

tuometinis 
ir kartu 

Į moderatorius marijonas savo 
[klaidos ar neapsižiūrėjimo ne 
tik neapgailestavo, bet “Jauni
mo žygių” redaktorių griežtai 
pareikalavo jau atspausdintą 

. “JŽ” nr. su ta pagrįsta jam pa-
ir vieni) jų rėdai g^ba išdraskyti, tą jam nepa

tinkamą puslapį perrinkti, išme
tant-iš jo jam pasakytos nema
lonios ir karčios tiesos žodžius. 
.4 Drąsus ir. principų besilaikąs 

.vie- i“Jž;-.redaktorius tą padaryti at- 
Į^SttTĮąŠytpię^OTnąna?! Jfu-jsisakė. Tada jo redaguotam žur- 
iįė.^’tfVo 'jf^k'jKamograiijos, milui, (jau atspausdintam ir pla 

tinti paruoštam) buvo “uždėtas” 
areštas”, . neišleidžiant jo iš 
spaustuvės tol, kol nebus atsi
lyginta “Draugui” už jo spaus
dinimą sena $1.000 skola. At- 

____ _ spausdintas žurnalėlis buvo išlai 
nusistebėjimą. įkytas Tėvų Marijonų “Draugo” 

kaip tbkią šlykąty^kgali spaus [spaustuvėje ilgoką laiką, kol jau 
.dinti katalikų dįeųrąštis.

4 wasted enough we had to fight die British 
fct our freedom. But on top of that, we had to fight 
the weather, too.
m , Because winter at Valley Rrgc meant snow, ice, 

■nd freezing temperatures. All serious enemies to a 
makeshift army without proper clothing. 
not nearly enough food, and short on 
ammunition.

k was an army long on courage, 
but short on money.
. 1 Afid then.the money catnc. 
Some $27,000,000 from tne 
pockets of new Americans.

That« how pėoęfe took stock

WITH REPAYMENT 
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TRANSILVANIJOS VENGRAI
Transilvanijos provinci

M, Šileikis

lūs: lietuvio

fį.

Gėrę

Baltijai apvalyti, neįjungiant Į 
Wehrmachtą. Lietuviai su Vo
kietijon pasitraukusiais armijos 
likučiais būtų buvę sumobilizuo
ti taip pat į pagalbinę policiją.

anif taupomi jfis? ptšlgal 
lieka didėlius darbus. Pirma, jie’pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su-, 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus-namams įsigyti..

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė- 
nėšio pirmos dienos. ■

-Išduodami Certifikatai, kurie ne-

še< patekusiems ^raudonuosius 
ar ruduosius'/ šūkį“ pariljosGrii 
lietą-,iškėlusį • aukščiau žmogaus^

;;* Mažuma ■ ir -tie, kuriuos kai 
kas, ypač žydai, vis dar bando 
skaičiuot i, kiek,’: kur;ta mažu
ma drįso kalbėti daugumos kar

kinti, prieš sovietams /Užplūs^, 
tant. Bet ir partijoje ir ;Wėhr-: 
machte kilęs tylus, bet gilus su 
sirūpinimas: o ką; darysim, jei 
baltiečiai sumanys priešintis su

velgiant, kur ji yra vartojama* 
rašoma laikraštyje. Kartu įspė
jama, kad vengrų negalima ly
ginti su Ispanijos baskais, kurie 
neturi savo užnugaryje motini
nė’; valstybės.

Vengrų klausimas 'Fransilva 
nijoje ypačiai iškilo, kai Vaka- 
ruo?e pasirodė Gyorgy Lazaro 
(stapyvardis) pasirašytas doku 
mentes, nurodąs jo tautiečių 
vargus Rumunijoje. Tame doku 
mente sakoma, kad bet kurio
je Transilvanijos mokykloje, jei 
ten yra du rumunų vaikai, nega
lima vartoti vengrų kalbos. To
kiu būdu vengrų kalba išguja
ma iš mokyklų. Pagal oficialų 
valdžios nustatytą “etnini ba
lansą”, niekur negali būti dir
bančiųjų mažumų dugiau, kaip 
10 procentų. Norėdami gauti 
darbo, vengrai turi palikti savo 
gimtąją Transilvaniją ir keltis 
kitur. Jų vietas užima atvykę 
rumunai. Be to, vengrai negau
na leidimų apsigyventi miestuo
se, kurie nuo seno buvo vengriš
ki. Tų miestų gyventojai negau 
na leidimu dirbti.

pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
lai, kurių rišo buvo 121. 41 teatro draugija, 48 

,ai ir 314 veiklesniu žmonių biografl- 
iškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 

; ' ' .....................i-
. » . e i

turinti dideles atsargas
TH. 421-8070

Alpinto Aferose xnyga aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metą 
Chicagos lietuviu gyvenimą ir ją atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lieturių Istorijos Draugija.

' Knygoje ai 
lietuviu kolonij 
nyčios, Įsteigti ._____
pasaulietiški chorai, 9 bažn; 
jos. Duoti dokumentai kai______„
ritu organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt ..... . . .

Norintieji Bą knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi X 1 ri-waiirf

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 90608

mes būtume buvę įtraukti į tą 
visu

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAĄĄUS$) 
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveiksi a Ir aprašo Pamarį' įę
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuviškų Yiatovarcffiy sąratn,x 
kaina $6.00, minkšti vlrfollaį £

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų. .

'Jei liūdna* lietuvių Uštąą 
lauaomybės ęyvesJtee U fu- 

__ [estėjtzrin Liėhrror 
Šiandieną, drąsiai galim sakyt.

rattūrr* 
tautom^.

_____ ___ ____________ ŠenM&biasii
į tautos dauguma (88.12%). buvo tidr Intai 
lietuvių absoliuti dauguma yra arta patys 
[ninku valkai^ reffida, kad tf bus ta 

~ kadangi knyga 
skaityti nebesinori

"Dėkiw

Transilvanijos padėtimi guviai 
pasinaudoja Sovietų S-ga. At
sižvelgdama j politinę padėtį, ji 
kartais įspėja rumunus, kad' ven 
gru padėtis Transilvanijoje jai 
yra gerai žinoma, o kartais vėl 
pakužda vengrams (N. Chruš
čiovo laikais) , kad Transilvani
jos klausimas dar ne galutinai 
išspręstas... šiaip ar taip . di
džiausio dėmesio yra vertas fak 
tas, kad ir komunistiniuose kraš 
tuose tautinis klausimas tebėra 
toks pat aktualus, koks jis buvo 
per amžius. Tai yra viena sritis, 
kurioje ^revoliucijos ir diktatu, 
ros pasiliko bejėgės. _ G. L.

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

J uore t Kapaėlntkas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei 
dfiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozas Kapsčinskasr IŠEIVIO DALIA. Abdminimai. Išeivio 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

ClKAGirrtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ LIETUVOj. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkunset 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 i anglų kalbą.

M. ZoUonko SATYRINES NOVĖLtS. Genialaus rusų rašytojo

D. Kuraitis, KELIONi 1 ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
uimaskavimAL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Prof. K P»karki 1*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina Į2.

Vincas Žamaltls. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTBJB. 
84 pat Kaina 8U0.

tie Ir kiti laidiniai yra gatmani
NAUJIENOSE, 1739 Se. HALSTKD ST., CHICAGO, ILL. 6MM

ataHaakaat darbe valsR^emia arba užsakant Ir BrMe4aM 
Bek| ar philflvBą perlal4ą.

I)r. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuviu pąstąn- 
gas daryti įtakos į krašto politiką. 1Q2 p*L 

knygos bus išsiųstos, jd yiJ50 čekis arba Money Orderis
v . 7 - bus pasiųstas tokiu adresu:
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nuo 
įstojimo į Wehrmachto eiles. 
Vokiečiai buvę tikri savo grei
ta pergale, garbinga pergale. 
Jie nutarę neleisti jokiai mažai 
tautai dalytis karo garbe. Girdi-, 
jeigu naciai būtų buvę toliau 
pramatantys, samprotavo Be- 
rentas, lietuviai, latviai, estai 
būtų žuvę greta vokiečių Stalin
grado, Oriolo mūšiuose. Lietuvių 
neįsijungimas atlikęs dar vieną 
baltiečių gelbėjimo darbą: na
ciams nutarus išvežti dešimtis 
tūkstančių lietuvių darbams į 
Vokietiją, nebuvę galima įvyk
dyti dėl Wehrmacto pasiprieši
nimo. Kai lietuviai parodę pasi
priešinimą išvežimams į Reichą, 
Wehrmchtas sudraudęs nacius, 
bijodamas partizanų išsivysty
mo ir Lietuvoje. .Partizanai Ru
sijoje parodę, -kokia baisi,' stap- 
ta- jėga yra partizanas Aviloje, 
gyventojų palaikomas. Beręntas' 
manė, kad Lietuva yra labaidai- 
minga žemė. Tarp dviejų; milži
nų, kaip milžiniškos bangos/ant 
plūdyj e, lietuvis palenkęs pečius,. 
kol persiritusi viską naikinanti 
banga. . Berentas c neslėpk man 
jau tuo metu žinomo Baltijos;

palūkanų, priklausomai nuo idėtoą 
sumos ir jos išėmimo,

Investavimo knygelės sąskaitom
neša _ <1

, ir prisitaikymą. Jie, rusai, su
gebėjo pravoslavijos, carinės Rų

1 sijis žygiais uždegti rusą ir-ko 
munizmo mitu apglušmti žmoni 
jos laisvės nugarkaulį —■. Angli
ją, Ameriką.

i Lemiamai kovai daugiau pa
dės komunizmu nusivylusieji, ne 
gu mitų ir tikrovės maišatyje 

japglušinti Vakarų demokratai, 
i ypač intelektualai.
1
1 Berentas pasakojo generolo Jus 
to išsitarimus. Lietuviai sugebė 
ję ne tik neįsivelti į Lenkijos —

. Vokietijos grumtynes, bet ir su 
silaikę nuo kruvino pasipriešini
mo sovietinei okupacijai. Tre
čiajam reiche naciai, ypač Rib- Ką darė nacių SS, SD Lietuvoje 
bentropas ir Rosenbergas, darę ir Rusijoje, mes gerai žinome — 
viską, kas galima, išjudinti lie
tuvius ginkluotai pasipriešinti, žudymo, naikinimo orgiją 
Išskaičiavimai buvę šėtoniški: akiplotu.
grumtynėse sunaikinti Lietuvos] Berentas manė, kad tik vokie 
ūkinį, kultūrinį gyvenimą. Dar Į čių, t. y. nacių išdidus arogan- 

>svarbiau — naciai buvo tikri gamtiškumas sulaikęs lietuvius 
lutiniu Lietuvos ir lietuvių su
naikinimu. Ostlandas atsiradęs 
daug anksčiau, nei jis buvo pas 

jkelbtas Baltijoje ir Baltgudijo- 
Įje. Sovietų armijos, NKVD ran
komis būtij buvęs sunaikintas

(Taip ir pa- 
Liętuvos akty-

Sena 
ja daugiau kaip tūkstantį metų 
priklausė Vengrijai. Po pirmo- 
ajo pasaulinio karo ji buvo atiduo 
ta Rumunijai. Antrojo pasauk 
karo metu ji ėjo iš rankų j ran
kas, kol pagaliau po karo būvu 
prijungta prie Rumunijos,

Dauguma Transilvanijos gy
ventojų yra vengrai (apie 2 mi- 
liionai). Tačiau rumunai kiek ga 
lėdami stengiasi juos išblaškyti 
ir asimiliuoti. Iki šiol niekas apie 
tai nerįso kalbėti. Bet ryšium su 
Bei Tado konferencija Vengri
jos laikraštis “Magyar Nemzet” 
šį klausimą pajudino, pareikš
damas, kad ilgiau nebegalima ty 
lėti.. Pirmiausia jis apkaltino 
JAV, Britaniją, Čekoslovakiją 
ir Rumuniją, dalyvavusias 1947 
m. Paryžiaus taikos konferenci
joje Rytų Europos .mažumų klau 

sutvarkyti (stambiausias 
partneris — Sovietų -S-ga, nemini 
maš) Llaikraštis rašo, kad anuo 
metu buvau maža problema da- 

I bar yra virtusi pasauline. “Veng 
į.rija negali toleruoti jos mažu
mai per jėgą brukamos sveti- 
.mos kalbos, kuri pamažu absor
buoja ir suvirškina gimtąją kal-

(Tęsinys)

t Baltiečių suvaidintas palanku sienos, išlikę ar sugriautos, pra- 
mąs Kremliaus totalitarizmui, vartų skaičiuoti, kiek pravartu 
mano giliu įsitikinimu, išsaugo- tolimų distancijų laike ir erdvė-* 
jo dešimtis, o gal šimtus tūks- je sutelkti jėgas lemiamai kovai, 1 
tančių mums tokių brangių šir- kuri gali įvykti po dešimtmečių. I 
džių, protų. j Nacių ir sovietų grumtynės

Mes gerai žinom, kiek kentėta, liudija pirmųjų aklą jėgą ir 
netekta. Tai sunkiai pakeliamas siaurą nacizmo supratimą kitų 
nuostolis. Bet vieną akimirką tautų. Sovietai įrodė melo jėgą 
sustokim pagalvoti. Sakykim, 
įsakyti ar gaivališkai išėjom 
priešinti raudonajai armijai 1940 
m. birželio mėnesį. Sutriuškinus 
mūsų armiją, mes virtom parti
zanais maždaug antrosios oku
pacijos valia ir priemonėmis. 
Mums ne taip jau sunku būtų 
apskaičiuoti savo nuostolius. Jie 
galėjo būti kelių dešimtų, o gal 
ir išmtų tūkstančių.

Rytprūsiuose 1944 m. rudenį, 
ištrūkęs iš nacių nuo apkasų 
kasimo, Tilžėje sutikau buv Lie
tuvos armijos majorą, tuo metu 
aukštą SD pareigūną Berentą.

Gal kad Trečiojo Reicho ga
las buvo ne už kalnų, gal dėl se
nos pažinties Berentas man pa
rūpino laikiną kambarį kažin 
kokio princo vardo bombų ap- 
daužytaom viešbutyje .Tilžėje. 
Ten keletą kartų susitikom. Jis, 
prisiminęs Liaudies seimo pa
reiškimus, tikino, kad tai buvęs 
geras . sumanymus, kad Lie
tuvos kovose valstybei atstaty
ti tai būsiąs svarus argumentas. 
Tuo metu beveik visa Lietuva 
jau buvo užlieta grįžtamojo potj 
vynio — sovietų. ■

Berentas stebėjos lietuvių po- Lietuvos aktyvas 
litiniu, valstybiniu subrendimu, sakė Berentas 
Jis prisipažino savo laiku, buvęs'vas). Sumuštos Lietuvos armi- 
šalininkas: tų, kurie.-norėjo atsiijos likučiai ir tūkstančiai pabė- 
imti Vilnių, Lenkijai susidūrus]gėlių .būtų pajudėję prie Vokie- 
su Vokietija. Bet įvykiai, laikas itijos sienos. Nacių partijoje dar 
parodę, kad tai būtų buvusi Lie’nebuvę vienos nuomonės: atida-

bravūra. ryti sieną ar ne? Wermachto 
Lietuvą-žodžiu ir. veiksmu. _įro- viršūnėse buvusi vieninga nuo- 
džiusi neutralumą. Berentas su monė '— atidaryti sieną Lietu- 
tiko.su mano mintinii: komuniz ] vots.. .armijos likučiams. Ir liku
sias išsiveržė potvyniu, grūmo-Į čių ateitis buvusi aiški naciams 
damas visai žmonijos senajai kul'— partijai: sudaryti pagalbi- 
tūrai, civilizacijai. Ne valstybių nius policijos būrius Rusijai ir

TeįSž-ittįdurtij-buyp* ir: ihter-{ 
haejonaRzinb—koniunizmo: trau 

atlyžtamai .bandė- .zyduį.'ktirjš dą^ai. Iras

L - Ta-proga dėl Žydų ; 

'Man rodos,mes. jausmu aklai 
nbrs ir vadovaujamės? "smerkdami; Lie-'į

.prasigyvenančioj Lietuvoje. Dar 
keletas metų nepriklausomo gy
venimo būtų sutirpdę ir tuos du 
šimtu su kaupeliu. Aš juos pa
žinau pačioj juodžiausioj žmo
gaus nupuolimo naktyje — so
vietinio teroro užplūdime. Lie
tuvos žydas -— komunistas dar 
tebebuvo žmogus. Jis dar nebu
vo praradęs krūtinės, šilumos, 
smegeižu, kuriuos piktu įniršiu 
naikino savyj e,rusai — sovietai. 
•-<" '/c- ' ’ ■
< • (Bus daugiau)

J6ckson.rP»rko tiltas (aliejus)• , - ■ ' ■ . , • rsimui

naikinimui? Eskląidytą^. ^tp* tautos. Bet jie mažuma. 
Plechavičiaus rinktinė sav&ip 
demobilizuoti vyrąį, karo metū; 
įsigiję ginklų. WehrtĮJft3)t^;
griežtai -atmetęs’ pląa£- Jcąį 
SS ir SD-ėmęf svyruoti-'dėl -ail-' 
naikinimo fvykdyiPQ.

Kaip vėliau paaiškėjo, vhįą 
Berentų šeima, trijų broUį'J^] 
nos, valkai.
Wehrmachto ar wių partijos 
eiles, visada- -buyo ąrčiąų tiątą-' 
vių, Lietuvos. VokHiV 
josi metu jie ne vieiW įfir' 
lėdami padėjo.- Ir pepgąlėą die
nomis 1941-43 m., kai kurie Lie
tuvos vokiečiai; nebejuto. žejp^: 
po kojomis, išsijuosę skubėjo F&s 
ti naciškesni už nacius^. Rgreą-j 
tai liko artinu, paslaugūs,fĮpėk’ 
jie galėjo nacių; bukągąlviškų- 
mo ištveriamuose.

Miniu čia Berėntuš, kaip 'dalį: 
mūsų. krašto: žmoniškumo, ^ąo- 
niškumo, kaip jis buyoisuidtiai 
pasiekiamas ir rudųjų įr raudo
nųjų potvyniuose. Ją. • ąįoĮtiątr 
stebint laiką, įvykiu derą'atrink
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saugoti gimtąją kalbą, neatsiž-
tovos^ žydus.'Sakyti Lietuvos žy 
dus ~ -tai- surasti--žydus, žy- 
diškesiiitis' už žydus -ar mažiau 
žydiškęsnius.- žydas; sakoma, 
visada išlieka žydų.' ;Gi -kuo ddtu. 
jie galėtų išlikti?J, Ari dviejų 
tukį^^ičii§^;rimėty žydųkeliavi- 

nevertė jų likti

A W||||

PUIKI KNYGA, PARAŠYTĄ SU MEU< 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juous Daupara*. lEMtS ŪKIO iVISTIMĄ^. Stad 
ta Chlcagoje 1966 metais paties autoriau* lėžomU. Knws 
Ilą: žemės OJtio Švietimo problemos tUdntiikq balta. 
Qiao švietimas Lietuvoje.

Autorius save Žodyje rašo: 
nebūtą sutrukdęs Lietuvos nepi 
griovęs gražiai iša 
nlq ir kultūrinių 1 
tauta galėtą dldzh 
Ir prilygti pačioms iškiliosioms Euro;

Knygos apie žemės ūk} atrodo t 
absoliuti lietuvių f 
saulj išblašk; 
įlinkai, arba 
liūčiai lietuvių daugumai, 
žemei parašyta, kad prade ___ , _ _
autoriaus skiriama Lietuvai Mals Žodžiai 
mal Tėvynei LletavaT'.

Knygos 300 puslapių aa daug vaizdelių ir leo 
Gaunama Naujienose. " .
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Rašytoja JULIJA ŽEMAITĖ

Vieni dirba, kiti plepa
Niekam ne paslaptis, kad Amerikos lietuviai, iki pa

starųjų metų vieningai siekė Lietuvos laisvės, pasku
tiniu metu jau eina skirtingais keliais. Dar jie tebekal
ba apie reikalą išlaisvinti pavergtą Lietuvą, dar jiems 
rūpi Lietuvos nepriklausomybė, bet jie jau 
tingais keliais, naudoja skirtingus metodus 
lams siekti.

eina skir- 
savo tiks-

susiorgani-Amerikos lietuvių dauguma, mokėjusi 
zuoti i Amerikos Lietuvių Tarybą, stengiasi organizuo
tai padėti pavergtam kraštui. Amerikon patekę keli po
litikai, jokios organizacijos nepajėgę sulipdyti, kalba vi
sų Amerikos lietuvių vardu, nors niekas jiems tokio 
Įgaliojimo nedavė ir niekam neduoda savo veiksmų jo
kios atskaitomybės.

Amerikos lietuvių dauguma bando naudoti kongre
so komitetus, esančias administracijas ir turimus ryšius 
kiekvienoje valstijoje padėti pavergtai Lietuvai. Tuo 
tarpu naujai atvažiavusieji politikai, žinodami, ’ kad ar
dydami lietuvių vienybę, kenkia Lietuvos laisvinimo dar
bui, dublikubja Veikiančiai Įstaigas, siunčia savo “amba- 
dorius”, piausto baumkuchenus ir stengiasi pakenkti se
nų lietuvių suorganizuotam vienetui, kalbančiam orga
nizuotų Amerikos lietuvių vardu. Jie landžioja Į kongre
so narių kambarius, slankioja po valstybės departamen 
tą ir bando pasiekti net pati prezidentą,kad tiktai pakenk 
tųALTui. .

Amerikos Lietuvių Taryba yra. atlikusi daug nau
dingų darbų. Juos: pripažįsta ir didžiausi ALTo priešai, 
bet jokios pirmininko žygis i Belgrado konferenciją ir 
pajėgumas iškelti Lietuvos, Latvijos ir Estijos klausimą 
pačiame galingiausiame forume, yra vienas svarbiausių 
padarytų darbų. Reikia neužmiršti, jog tai kainavo ne 
tiktai pačiam pirmininkui, bet ir visai Amerikos Lietu
vių Tarybos valdybai didelių pastangų. Kada Įsitikinta, 
kad Jungtinės Tautos arba jos padaliniai dabartiniu me
tu negali būti naudingi Lietuvos laisvės klausimui kelti, 
tai pradėta ieškoti kitų kelių. Europos taikos kelių ieš
kojo ir atsakingi laisvojo paasulio pareigūnai Po karo 
Europoje buvo susidariusi tokia padėtis. Iškilo galinga lagingais plepalais. 
Sovietų Sąjunga, kuri karo metu apžiojo daugiau, negu

pajėgia sudoroti. Nei amerikiečiai, nei jokia kita val
stybė nenorėjo eiti į karą su sovietų imperialistais. Nu
tarta ieškoti būdų taikiomis priemonėmis išspręsti tuos 

klausimus, kurie buvo palikti karo pabaigoje- Vietoje 
Europos taikos derybų pradėti pasitarimai Europos) 
saugumi. Sovietų Sąjunga Europoje niekad nesijautė' 
saugi. Ji nesijaučia saugi ir šiandien. Ji gerai žino, A- 
merikos mokslą, pramonę ir sugebėjimą naujoves pritai
kyti laisvės kovai. Jeigu rusai būtų pasijutę galingi ir 
stiprūs, jie būtų seniai užėmę visą Vakarų Europą. Jie 
to nepadarė ir nepadarys, kol amerikiečiai nesnaus ir rū
pinsis savisaugos reikalais. Šiandien rusai yra daugiau 
atsilikę nuo amerikiečių, negu jie buvo karo pabaigoje. 
Rusai stengiasi išvogti iš amerikiečių naujausias moks
lo žinias, technikos priemones, bet napajėgia pavyti ame
rikiečių. Jų rankos tinka išvogti, bet jų pirštai- netinka 
pramonės priemonėm gaminti. ./ . n/

Belgrade rusai pasijuto silpnesni, negu bet kurioje 
tarptautinėje konferencijoje Jje pajuto, kad Amerikos 
diplomatai juos apstatė, Helsinkyje; Į Helsinkio aktus' 
amerikiečiai įrašė tokių paragrafų, apie kuriuos Mask
voje sėdintieji diplomatai net nepagalvojo. Rusai nema
nė, kad Helsinkio aktuose jie paliks tokį plyšį, kuris leis 
sen. Dole iškelti Lietuvos, Latvijos ir Estijos klausimą. 
Sen. Dole padėjo Dr- Bobelis, nurodydamas padarytą 
plyšį. Dr. Bobeliui padėjo sen. Dole, turėdamas drąsos 
numesti į šalį cukrinę iš anksto paruoštą kalbą ir parašy-' 
ti tokia, kurios niekas sustabdyti negalėjo. Dr. Bobelis 
įtikino ne tik sen. Dole, bet ir Amerikos delegacijos pir- konų leidžiamuose Aiduose (1977 pavadinimas ir nelabai koks, bet 
mininką, kad' sovietų karo jėgų, policijos ir kolonistų i m. 7 Nr. 332-35 pusi.) Esą, “nie jis įtaigoja žmogaus nusinuogi- 
laikymas pavergtoje Lietuvoje laužo Helsinkio aktus ir j kada tur būt nebuvo recenzen- 
veikiančias tarptautines sutartis. , 

lietuvišką knygą pragaro ma
šina”, kaip kad Icchoko Mero 
Striptizo' atveju... veikalas toks 

i sąranga, sti
lium, taip skiriasi nuo tradici
nio vadinamojo “gero:

Amerikos lietuviai džiaugiasi, kad Amerikos Lietu 
vių Taryba pajėgė pasiekti Belgradą ir iškelti Lietuvos

MINDS m PASTABOS APIE ICCHOKO MERO ROMANA “STRIPTIZAS”

čiau, susidaro visai priešingas 
įspūdis. Toliau, kalbėdamas apie 
Mero meistrą - kirpėja, kunigas 
V. Bagdanavičius rašo: “Ši sim 
bolinė asmenybė yra pilna sun
kiai išreiškiamos ir išsemiamos 
prasmės. Tai kažkas ne tik žmo 
giško, bet ir dieviško”. Tačiau 
kirpėjuje nematyti jokio “die
viškumo”, bet Bagdanavičius net 
griebiasi Tomo Akviniečio sau 
pagalbon...

V. Bagdanavičius pristato Me
ro “Striptizą” beveik kaip mal
dos knygą, sakydamas, kad 
“Striptizo” maldomis galėtų pa
sinaudoti kiekvienas pamaldus 
žmogus. Esą ir malda Marijai 
galėtų būti priimtina Marijos 
garbintojui,..!! (Sic!). Tai bai
sus tvirtinimas. Esu labai nus
tebęs. Tik pažiūrėkime (net ne
jauku ir negražu cituoti įaikraš 
tyje) kaip toji malda skamba 
(ar neskamba) 59-me “Stripti
zo” puslapyje: Avė Maria... Aš 
stoviu ant kelių priešais tave... 
ir meldžiu ir pagalbos prašau... 
ir glostau tavo kojas ir kojų pirš 

(tus ir delnais tavo skaisčias 

sielos tolutės, vienos f 5’
spalvų , sudarančių jo, kaipo fos dvasios Svelgiu

!į savo krūtinę tavo stebuklingai 
• Įc J pienu ištryškusią... žvilgsniu ap 

. . . i glebiu liemenį tavo ploną... ir
mma (taip, kaip nusimeta rū-!t t „ taJ maWa, Apie

Pagalios pasirodė mūsų spau-llyga, kad personažas atsižadėtųjų^ glamonėju pil Uvo 
doje knyga, kurios dar nesame vienos d-aiaHzfic i
turėję, sako apžvalgininkas Vy
tautas A. Jonynas tėvų Prančiš-‘ individo, pilnatvę. Gal romano i

tui tokios pagundos pavadinti helius merginos prieš animali- j plačiau pasisakė rašytojas Va-
]nrų instinktų, valdomą mimą)’. jcys prie
Taip p. Jo-nyms aprašo Striptizo „ dar SUff#ime Atrod<1> tad 
tunų. Tohau jisai primena, kad I ,.striptiz0„ alltorius gal jau
šioje knygoje nėra “anemiškos 
estetizacijos”; veikalo siekiamy-

laisvės klausimą.Lietuviams malonu, kad Dr. Bobelis, pa- neįprastas savo 
stūmės i sali visus savo asmeninius ir net šeimos reika-1 . - . * . „ „ „ ,. ... . .y ~ • mo vadinamojo “gero romano, be yra sprogdinti tradicinio ro-

kad skaitytoją ir recenzentą api mano kiautą. Striptizas praside- 
ma neaiški baimė, tarsi akivaiz- da tais pačiais žodžiais, tuo pa- 
doj Įtartino ryšulėlio, kuriame įčiu būgnų dundesiu, kas skaity- 
gal slepiasi sprogstama medžią-j toją išmuša iš pusiausvyros, ir sidaryti savo išvadas.

skaitytoją pagauna tas pats ap- "Striptizą” išleido “Ateitis” 1976 
maudas, jei neviltis,., iki nepa- m- Tai turbūt tokia leidykla, apie 
kėlimo, kad iššauktų išprotėji- į kurią nedaug kas žino, kad to
mo Įspūdį, kaip Ravelio “Bole- kia išviso .egzistuoja. Kaip, pats 

Kąstais pasak Me- leidyklos vardas rodo, ji turė- 
150,“ ‘‘m^js'"toė®’r '':ma ; if|tis> tų prftlateyti • prie1 Ateitini&ų 
Žodžių lietus, be sąryšio; dagiai Į fėdef ači jos komplekso; "Viršuj 
nepaisant skyrybos’^ženklų, įšin- x*'n
taksės - dėsnių, haliucijonuojau
tis sa vbyaiždų-"pasikartoj ižais 
ir sravėsiu. Tarsi patekęs stktu- 
kan lėktuvėlis”. Taip.“Striptizą” 
apibūdina recenzentas Vytautas 
Ą. Jonynas “Aiduose”. Jis dar 
prideda, kad būtų vienašališka 
laikyti “Striptizą” semitišką ne
rimą, amžinojo tremtinio dilemą 
išreiškiančiu kūriniu...

Kiek kitaip L Mero “Stripti- 
centre—neaiškus kosmopolitas, zą” vaizuoja Marijonų kunigas 
Tai žmogus, kurį kankina slogus į V. Bagdanavičius, išleidęs kon- 
sapnai, nerimas, batimė„. Jo pra 
moga — paslampinėti gatvėm... 
Dvi moterys jo gyvenime. Vie
na — baro mergina, reikalau
janti iš jo skaudaus susižaloji
mo, kad jis būtinai taptų toks

gal slepiasi sprogstama medžia
ga, o gal vien senų laikraščių 
skutai... Romanas apsunkęs sim 
bolių važma, kartojantis ištisus 
teksto - gabalus, protarpiais pa
rašytas ilgais vidiniais monolo 
gaiš, panašiais j sugeriamą po-

daug nusinuogino, net ir nuo au 
toriui pridemos estetrikos tai
syklių...

Tai trijų recenzentu nuomo- 
• nės. Skaitytojai gali patys pa-

Mero

lūs, vyko į Belgradą, tarėsi su Įtakingais-žmonėmis ir Į- 
tikino, kad ne tik galima, bet būtinai reikia kelti paverg
tų Pabaltijo tautų klausimą. Jis iškeltas. Jis visą laiką 
bus judinamas, kol rusai išsikraustys iŠ Lietuvos ir išsi
veš visus savo kolonistus, kad kiekvienas lietuvis, ku
riam rūpi lietuvių tautos laisvės reikalas turėtų džiaug
tis kartu su lietuvių dauguma, prisidėtų prie bendro vi
siems naudingo darbo. Bet taip nėra. .

Tie patys kreivi politikai be rimto pagrindo puolė Dr 
Bobelį ir tuometinį, Amerikos prezidentą,,'ieškojusį prie
monių pavergtiems lietuviams padėti- Jie baltino Helsin
kiu suvažiavusius vyriausybių galvas ir pavadino juos 
išdavikais. Jie ir šiandien tęsia tą patį trukdymo ir ar
dymo darbą. Jie siunčia atstovus į Belgradą, kurie ne
turi mažiausio supratimo, ko jie ten važiuoja ir ko lietu
vių tauta trokšta; Jie žinojo, kad jų pasiųstas atstovas nie 
kad nepravers konferencijos durų, bet tvirtino ir te
betvirtina, kad jis buvo Belgrade. Pikčiausia, kad jie ra-, 
šo apie jo buvimą Belgrade tuo metu,, kai jie žino, kad 
jo ten nei dvasios nebuvo. Kaip skelbė melą prieš porą 
metų, taip jie toliau rašo melagingus pranešimus. Ne
jaugi jie nežino, kad lietuvių negalima apgaudinėti? Ne
jaugi, sąžinė jiems neliepia būti.teisingais ir teikti lietu
viams teisingas ir tikslias žinąs? Jie privalo suprasti, 
kad melas turi trumpas kojas. Jis tinka, kol meluoji, 
bet netrukus jis iškyla viešumon ir tada reikia prisipa
žinti melavus, arba visiems laikams pasitraukti į Šalį. ■ 
Plepėjimais pavergtai Lietuvai nepadėsime. Lietuvai- 
būsime naudingi konkrečiais darbais, o ne tuščiais me-

' pierių,' rodanti išvirkšąus-raš- 
taženkiius. Nieko panašaus ęavo 
literatūroj dar nesam turėję”, 
sako Jonynas. Jis toliau klausia, 
ar ištiktųjų reikia nusimanyti 
simbolikoj, kabalistikoj (o kiek 
aukščiau minėjo ir judaistinę 
pasaulėjautą), kad “Striptizas” 
pasidarytų įveikiamas ir net mie 
las ? Ar būtina”.

Apžvalgininkas Vytautas Jo 
nynas šitaip gana vykusiai atpa 
sakoj a Striptizo turinį. Veikalo

----------------- --- j--- y-------------------- ----------- j- ---------

J kaip jinai. Antroji — burtinin
kė, teikianti trumpa užsimiršimą. 
Bet ir tą patį gyvenimėlį tega
lima pratęsti vien Pranašui su
tikus. O jis... sutinka vien su są

traversinj Almeno rašinį “Sau 
ją Skatikų”, “Draugo” šeštadie
nio priede lapkričio 12 dienos. 
V. Bagdanavičiaus recenzija 
yra puiki ir įmantri “Striptizo” 
apologija. Jis savo “Įvade į pre
mijuotą knygą” tvirtina, .kad 
“Kančios tema šiame romane
yra pravesta Kristaus pavyz-  
džiu”, tačiau skaitytojas tokioj < Meilė yra akla, bet vedybos 
įspūdžio visai negauna. Grei-1 akis praveria.

ttu.-rraa

RAŠO DR. A. J. GUSENAS . pusėje būna tik suterštas,. nešvarus kraujas, o kai-

PROGRAMA VĖŽIO LIG A frčje

minimas Šalkauskis, filosmjos 
profesorius," buvo ateitininkų 
ideologijos estetas. Nesupranta
ma, kaip ateitininkija galėjo už
ginti tokios knygos išleidimą?

Ap. D-lis

• 1588 m. atsirado greitraš- 
čio sistema. Dr. Timotiejus 
Bright' parašė greitraščio vado
vėlį “Characterie: the art of 
short, swift and secret writing”.

• Didžiausias pasaulyje man 
dvmosi baseinas vra Moroko 
respublikoje Casablanca mieste. 
Jo ilgis yra 1,575 pėdų, o plo
tis turi 246 pėdas.

• Pirmasis garsinis filmas 
“Lights of New York” buvo ro
domas 1929 m. birželio 6 d. New 
Yorko mieste.

Kadangi buvo kreipiama mažai dėmesio į dantis, dytj skausmą; tai dažnai ir pavyksta, bet dantys dėl 
nebuvo Įrodymų, jog daugelio ligų priežastis glūdi to nepagerėja — vaistais dantų pūlinių neišgydys!! 

Gyslos, kuriomis švarus kraujas teka iš širdies bloguose dantyse. Dažniausiai dantys būdavo taiso- Pūlinys lieka, kaip buvo, ir pūliai iš lengvo sunkia- 
po visą kūną, vadinasi arterijomis, o tos, 1—: : .n-——i .
nešvarus, surinktas iš vsių kūno dalių, grįžta j šir
dį, Vadinasi venomis. Venų kraujas yra juosvai ■ 
melsvas; jis grąžinamas į Širdį, kuri jį 
plaučiams. . '

širdies vožtuvai tvarko kraujo įbėgimą į širdį 
skyrių yra vožtuvas, uždaromas iš ’r išbėgimą iš širdies. Kol vožtuvai sveiki, tai širdis 

širdies plaka ritmiškai bet kai jie imi nebeveikti kaip rei
škia, tai prasideda širdies sutriihiinai, kuriuos nėra 
taip jau lengva pašalinti net ir gydantis pas geriau- 

I šerdies dešinės pusės skyrius subėga iš visų kū-Įsją širWcs
( širdies sutrikimų priežasčių yra labai daug ir 

jį išvalo, ĮjC |o Įygn-jų Įvairiausių, širdies ligos nūdien byrė- 
te byra ant darbo žmonių masių, o labiausiai ant 
jų vaikų ip peranksti nuvaro į kapus, net jaunus, vos 
pražydusius 
gq be pasigailėjimo išrauna. t

Daugis žmonių miršta nuo vėžio, bet daug dau-| 
giau nuo įvairių širdies sutrikimu. Sveikatos ttrimii; .. ... . .
rtntrų surinktu statistikų duomenys rinkt, kad ’’ "?
metuose 764,000 amerikiečių mirė vien tik nuo' šir-’-^ 
dies sutrikimų. Iš tų skaitlinių buvo net 2IM.000 mo
terų. Ar tai ne jaudinančios statistikų duomenys, 
kad tiek daug amerikiečių mirė nuo širdies ligų! 

Daugausia širdies ligų pagrindinė priežastis bū
na prasti, išpuvę dantys su aklais pūhmais; dantų 
ligos neigiamai paveikia virškinimo mašineriją ir

širdis yra suskirstyta į keturis skyrius, du deši
nėje. du kairėje pusėje; viršutiniai skyriai vadinasi 
prieširdžiais, apatiniai skilveliais. Priežirdžiai yra 
mažesni už skilvelius. Tarp viršutinės ir apatinės de
šinės pusės širdies 
apačios; lygiai taip sukonstruota įr kairės 
pusė.

kuriomis mi arba raujami vien tik pagal nuožiūrų. Nūdien yra si per gyslelių sieneles į kraujo takus ir išsinešioja 
kitaip. Mokslas ir X-Ray spindulių peršvietimas ati-|po visą organizmo vidų, žmogus ima negaluoti, su-

__ • _ ______ ___ _ • a •

Kreipias į medicinos ir dantų gydytojus, patik- 
I \ Peje, laboratorijose buvo atlikti šitokie bandy- rintj sveikatos stovį. Patikrinus dantų sveikatos sto- 
; mai iš žmogaus podantinio pūlyuo buvo išimta vie-[ vį, surandama, jog dirgsniai jau nebegyvi ir dantys 
nas lašas pūlių ir įleista šuniui į dantų šaknis; pa- yra mirę

. darius vėliau skrodimą, buvo nustatyta, jog šuo tu-j Beje, auksas, sidabras ir kitų metalų lydiniai 
ri skrandžio opą. I’
mas pūlynais veikia inkstus ir kitus organus.

— į dengė daug paslapčių ir nustatė, kur ir kaip susida-' serga ir net gana rimtai, 
perduoda |FO ligų židiniai.
i

no kampų - kampelių nešvarus, suterštas kraujas, 
kuris turi būti perduotas į plaučius, kurie
švarus, išvalytas kraujas iš plaučių grįžta į kairės šir
dies pusės Į>rieširdį, iš ten — į skilvelį, o iš skilvelio 

į didžiuosius kraujo indus — arterijas,
Šios arterijos, išsišakojusios po visą kūną, plo

nėja, toldamos nuo širdies ir palieka siūlo storio. Ar
terijų tinklas sudarytas iš ploniausių gyslelių, aptar
nauja visa žmogaus kūną.

Kairėje širdies pusėje prie skilvelio prijungta 
didžioji arterija — aorta, pilna švaraus kraujo, ku- 

plonytėmis gyslelėmis išnešiojamas po visą kiu 
ifljh Ki^.: ' apytaka nuolat kartojasi, ir tik tokiu 
kft<Iu galj bū ' aprūpinti šviežiu krauju viso kūno 
audiniai ir ląsu,Ąs. O šviežias krsujas jiems rei
kalingas. nes be jo jie neturėtų energijos ir negalė
tu atlikti skirto darbo. Vadinasi, dešinėje širdies širdį*

rv 1 <■ irlV L1 >114 V CT1 £ n TJ 17 1 IV! JOvItJUO^ ▼ _ v

jaunatve, žiaurioji mirtis nuo širdies |j. j ° P r V^sa
pulllj hlšaM

Karlais šitoks dantų apnuodiji—, teikia išviršinio žibėjimo ir sudaro gražų vaizdą, bet 
.. inkstus ir kitus nrgnnn< dažnai po šiuo grožiu podantėsc slepiasi daugybė

Palyginkime dantų pūlynus su apendikso. Žino- j pūlinių. Į tokius dantis visada būtina žiūrėti, kaip į 
gus turi tik vieną apendiksą, bet, kai jo virškūnėje aršiausius širdies priešus!
susiformuoja vienas lašas pūlių — lai jis sukelia lo-| Nūdien jau gerai žinoma, jog dauguma vidaus 
kį skausmą, jog nakties melu reikia šaukti gydyto-pigų .priežadų esti užnuodyti, korlozuiiwti, išpuvę 
ją ir žmogų vežti į stacionarinę ir skubiai padaryti dantys, labiausiai tokie, jw kuriais slepiasi aklieji 

tai sukelia tik vienas vieninėlis pūliai, jie sukelia beveik ne lik visus širdies sulri-
| kimus, bet artrito ir reumato ligas. Tokie dantys tu

ri būti be jokio atidėliojimo išrauti, kad išgelbėjus

Būtina dažniau lankyti gydytoją ir tikrinti svei-

— Manding, žmogaus burnos ertmėje yra ne vic- , 
has, bet 32 dantys bent su 50 šaknų. Kiekvienoj suk-j ardi-._ . _ . - -J • .

so geli būti 50 pūlių lašų — palyginus tik su vienu Į n€s i*5 kompetetingas duoti nurodymą 
lašu apendikse. O visdėlto žmonės dažnai yra Iin-< a,P užlaikyti geriausiame stovyje sveikatingu- 

lk| nefvertint dantų gydymo svarbos. Kai suskauda 
[apendiksą — tuoj kviečiamas gydytojas, o kai dan.i (Bus daugiau)

liga, kurią bandoma pagydyti naminėmis priemo- SKAITYKITE IR KLATINKiTK 
' nėmis, dedant gvazdikų aliejaus, jodo, šaltus ir šil- 1HENRAST1 *NW.nwfrAS

I tus kompresus; visų siu priemonių tikslas — sutram- a— .-.-jįaį-i ■ Vi
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DR. R. G. BALUKAS 
MaUSBRUA IR MOTERŲ Ll6oi L 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 Se. Pulatki Rd. (CroWford 

HeJIcal Building). feL LU 5-8444 į 
P ūma ligonius pagal susitarimą, i 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004, *

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TA<Ų 
CHIRURGIJA 

felef. 695-0533 
Fox V alley Medical Cėntdr 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, IL.
VALA“ DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kai antrą šeštadienį 8—3 v«L 
Te^; 562-2727 arba 562-2723

Ret: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
A‘'UP=RIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedxie Ave., WA 1-2678

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Mi 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

PR. A. R. GLEVECKAS 
GYHYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
SPECIALYBt AKIŲ LIGOS 

T907 West W3rd Str«f 
Valandos pagal susitarimą.

Gal būt... (Medis)Dagys

SUSIRINKIMU Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

OPTOMETR1STAS

Prieš kurį laiką Vincenta at- I 
siuntė Naujienom* tokį laišką: I 

— Siunčiu Jums 830 už Nau
jienų prenumeratą. i>vt su dide
liu apgailestavimu pranešiu kad

į jų negalėsiu skaityti. Matote, aš 
jau esu virš 80 metų ir mano! 

{regėjimas yra labai susilpnėjęs. | 

Man labai gaila, kad savo vie
toje negaliu surasti naujo skal
iojo, nes čia lietuvių nėra. Aš 
Naujienų nepamiršiu ir jfcmsį 
atsiųsiu auką. Natij'enos Tbųvo1 
mano vyro a. a. Roberto mė-. 
giamiausias,' laikraštis. Lankiu Utenos Draugiško klubo Bingo po- 
jose dirbantiems ir rašantiems būvis ivyks sekmad.eni. gruodžio 4 d., 

geros sveikatos” t1:0° val- p- p ’ *“elės ,?vetfinėj«-
geros sveiKaios . .4500 So. Talman. Bus gražių dovanų

v;-; • ’ir įėjimo auka $1.00. Prašome nariusVisi tautiečiai; pažinę a. a. ir sveėius atsilankyti. Kviečia valdyba 
Robertą ir Vincentą Shaikus, vi-________________ ____ _____________
suomet juos prisimins geru žo
džiu. Niekuomet neužmirš pa-' Joniškiečių Labdarybės ir Kultū- 
. . - j . . , ro« kltrtfo priešmetims susirinkimastyrę m nuoširdumą ir getus dar- ivy^5 gmodfio 6 d. 1:00 vai. po pie- 
btis. » * (pfl) 9' Saulių namuose. 2417 W. 43rd St.

.t Kariai kviečiami atsilankyti, nes 
vra daug svarbių reikalų aptarti. Bus 
ir valdybos rinkimas 1978 metams.

Po susirinkimo bus vaišės.
A. Kalys

AŠ pritraukiau juos žmoniškomis virvėmis, meilės ryšiai*/* — Oze. 11:4
• Meilė yra pagrindinis Biblijos tonas. Joje taip pat randasi perspėjimai ir

Upytės Draugiško Klubo priešmeti- P^dai> pareiškimai ir apreiškimai teisingumo ir gailestingumo. Jeigu Die- 
lis susirinkimas Įvyks penktadienį, vo charakteryje nebūtų gailestingumo ir meilės jo teisingumo suminkštini’ 
gruodi o 2 (L, 1:00 vai. po pietų Ane- mujt tai būtų nelaimingi beveik visi jo pavaldiniai. Dievo išmintis, teisingu- 
lės salėje, 4500 So. l^dmmi Aye. mas, iu3ilė ir galybė visada veikia tvarkingai ir sutrartinai. Todėl visi, ku-

Nanai kv ee ami atsilankyti, nes ’ * 7 °yra daug svarbiu reikalu aptarti Bus rie PaMa Dievą, noromis myli ir gerbia jį. Didysis mūsų Mokytojas yra 
“ ii— • pasakęs: “Niekas negali ateiti pas mane, jeigu jo nepatrauks Tėvas, kuris

mane atsiuntė”. Ir vėl: “Kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie 
savęs." (Jono 6:44; 12:32)' Visų natraukimas prie Jėzaus įvyks jam karaliau
jant Tūkstantmetiniame amžiuje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir poiietla kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

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

, fr valdybos- rinkimas 1978 metams.
į Po susirinkime bus vaišės-
1 A. Kalys

GERI DARBAI NEMIRŠTA

NUOŠIRDŽIAM. KOLEGAI MIŠKININKUI

MAMERTUI SRUPUI

Order of Mouse 3-j Į skyrių. Jo visų džiaugsmui ir malonumui.

Mažeika 8* Evans
Laidotuvių Direktoriai

i:
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P. L RIDIKAS
8354 So. HALSTTED STREET Phone: YArth 7411]
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AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

candle holders or lamp bases, 
Ms icon dfridern, screens and 
▼alancea, or aa legs for coffee I 
LQitt. for baokcasea

fr ateityje 
Šeškai tos apdraustos rkr 

$40,000

4040 ARCHER AVENUE
CHICAGO. ILLINOIS 60632

l

(Vincentos P. ir Roberto Shaikaus liūdint)

1976 m. kovo1" 29 d. Moose- mirtį apgailestavo ne tik Moose- 
haven, Floridoje, mirė ilgametis 
Naujienų skaitytojas ir rėmė
jas Robertas Shaikuš.- Jis bu
vo geras lietuvis, visa širdimi 
ihyMj^sarvd gintąjį kraštą Lie
tuvą iį 'savo tautiečius, jiems

■ patfedaifias sSvo-patyrimu ir pa-
2618 W. 71 Št. T«L 737-5J49

Tikrina akis Pritaiko akinius ir ■
“conUct > ■’

Vai. agai susitarimą. Uždaryta tree
—----------------------------- '

iflKSfŲ, PŪ^LfcS IR 
PROSTATOS CHIRURGU A 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad; 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vaL .vaje
Ofiso felėf.: 77^-2880 7 

Rezidencijos telef.; 448-5545

tarimtr,- remdamas bendruosius 
reikalus ir bendruosius darbus. 
Ypafingai jis vertino lietuvišką 
'demfiĮkrątihę spaudą; ją rėmė 
prenumeratomis ir atakomis.

- Rr^^^ikus ghnė’JLietuvdje. 
Amtrikon atvyko 19(56 m. ir ap
sigyveno Gliicagoje. Čia susi
rado ša® žrhdnią ir ištikimą gy- 
įveninio draugę Vincentu Phj’t- 
Įis, o. rūpindamiesi gyvenimu r 
■jo saulėlydžiu įstojo Į Loyal

I)R.V1T. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

š-r.ara praktika, spec.,MOTERŲ ligos, 
6f.sas 2652 WEST 59rtf STREET 
; ; j ;th; pk \ l 

OFISO VAL.: pirm., antrad., tręčiad. 
ir pėnkt. 2-4 it 6-8 v4L vak. Sestadie- 
nia.s 2-4 vai. popiet ir kiti: 'a-kn 

pagal susitarimą.. i

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. ban
dažai. Speciali pagalba kojoms.

' (Arch Supports/ n: L t.-

2850 W6st 63rd Šfi; Chicago. ft|. 60629 
Telef;; PRospoct 6-Š084

Gėlės visoms progoms
BEVERLY. HILLS GĖLINYČiA 

2443 WEST 63rd STREET_
felfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gehė Drrsfiiy

?918 Southwest Hwy_. Oafc Lawn 
Tel. 499-1318

PERKRAUSTYMAt

MOVING 
Leidimai ~ Filiia aporauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumy. 
AflrUdAŠ VltlMAŠ 

| Tel. 376-1882 arba 376-5996V- — — =sasUj
— „ ■ ei, i -imi a fciMB

SOPHIE BARČUS
RADLR5 ŠEIMOS VALANDOS

Visos prograteb* iŠ W0PA, 
149d k’if. k. M.

Lietuvių k4f!>e: kasdien htio pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. poplėt Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8.30 iki 9:30 
vai. ryto.

Vedėja-Aldona Daukvs.__.

Telef.: HEmlock 4-24Į3

7159 So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, JLU dOAf

'Nuo.
1914 metų

Midland Sitviiūs aptar
nauja taupymo ir namu'
paskolų reikalus visos mu
su apylinkės.
Jums už mums parodytu

Dėkojame

pasitikėjimu Mes nore 
tume būti Jums naudingi

2657 69 STREET
Chicago, IL 60629 

Tek 925-7400 
8929 SO. HARfcĖM AVĖ 
Sridge^tew, HJiuois 60455 

Tel 598-9400

AH aewfiflis com
pounded daily — 
Pasšbook Savings.-

• Registruota slaugė p-lė El- 
len Church buvo pirmoji patar
nautoja lėktuvuose. Tai buvo 
1930 ni. skrendant 11 keleivių 
iš Oakland, Cal., i Cheyenne, 
Wyo.

haven gyyentojai, bet ir visi 
tautiečiai,? kuriems Robertą te
ko pažinti'

šiomis dienomis Chicagos lie
tuvius pasiękė liūdna žinia, kad 
lapkričicS 13: d-' te&<>at mirė ir 
tapo palaįtota Mobsehaven ka
pinėse Vincenta . ISiyllis Shai- 
kus. Ji buvo gimus.1895 m. Lie
tuvoje, gy^enb ; Chicago  j e iki 
išvykstant• }• Mobšėhaven. Liū
dėti liko ginhnaįtiš Niek Matu
lis, gyv. Hbi Springs, Ark., ir 
sesuo Mėlymeiiė sif šeima Lie
tuvoje, taip, pat daug pažįstamu, 
ir artimųjų.

Ypatingai jos gailėjo ir liūdėjo 
Moibšehaven gyventojai; nes ve- 
Hohė mėgo gėles ir jas augino

♦ žmogaus fcūhas turi du mi
lijonus prakaito liaukų.

Bridgeporto Lietuviu Namų Savi
ninkų priešine tinis susirinki nas 
Įvyks gruodžio 3 dieną, po antrašu 
3808 S. Union Avė., Įėjimas iš kie
mo. pradžia l;00 vaL p. p. Nariai ma
lonėkite atsilankyti ir užsimokėti 
duokles. Inirie esate neujsimokėję. 
Yra svarbiu pranešimu. Po susirin
kimo vaišės. Kviečia valdyba

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Te!. 737-8600 '
Tel. 737-8601

mirus, 
jo žmonai Onai, sūnums Kęstučiui ir Algirdui bei dukrelei 

Žibutei Kišidniė'nėi su šeimomis gilią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi . '

KOLEGOS MIŠKININKAI
J. SKEIVYS ir 
T. KAZLAUSKAS SU ŠEIMOMIS

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4fi05-07 So- HERMITAGE AVENUE
Teu: YAj* 7-1741 -1742

Jll
MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

PtfdfcE 234-4470

1 sov’ncs
Certificate

(Minimum $5,000).

the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, is hirnlių: Increasingly to 
* turnings”—or architectural spindles as thėy^re known in the 
trade—to provide Innovative ahd imaginative touches In the 
home.

Architectural spindles—yes, 
they're the same products 
vhich t»ed to be kno^m as 
balustrades in staircases—now 
are available in a variety of 
abes and rtytes. Blit the sky*8 
the limit when It comes to 
the decorative tfcfes to which 
they’re now tfeing put.

Architects, interior designers 
and ^do-it-yourselfers” find 
the spindles a versAtfle, stylish 
and inexpensive way to add 
chAHLcIET to A hOffiT or Office, 
indoors or out.

Sawn In half, they are being 
mounted on walls and doors 
as decorative elements, used 
as plant holders or as grille 
elements.

E. A. Nora (Jo^ Everett, 
Wash., the world’s largest 
manufacfcfrer of fffchftectural 
spindles, produces these dec
orator Items tn nine different

inches to ei£M fkeL
The spindles are made of 

selected Western wwtxfty turned 
on hopper-fed sanded 
to a smooth ftnish then shrink 
wrappdtf to , ttWtedtiw 
plastic. X bfOSMre dta ftpffltffe 
charactariMSes and ideas for 
wxp is asaQshte

MAGDALENAI MIKUŠAUSKIENEI 
mirus,

broli Buv. Liet. Policijos Tarnautojų Krivūlės 
garbės nari, Sibiro kankini Joną Kreivėną, 
sesėrėeiąš ir brolėnus su jų šeimomis liūdesio 
Valandoje įiliai užjaučia ir kartu liūdi

BLPT Klubo Krivūlės valdyba ir nariai

VINCENTA PHYLLIS SHAIKUS (SAIKUS)
Gyv. Orange Park, Moosehaven, Florida 

Anksčiau gyveno Chicago, Illinois

Mirė 1977 m. lapkričio 15 d. 8:40 vaL vak., sulaukusi 82 metų amž.

Gimusi Lietuvoje. !

Amerikoje išgyveno daugeli metų.
Paliko nuliūdę: giminaitis Niek ‘Matulis, gyv. Hot Springs, Ar

kansas, geras draugas Vytautas Galskis su šeima, gyv. Schiller Park, 
HL, ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. Lietuvoje liko sesuo Mė- 
lynienė su šeima.

Velionė buvo .žmona mirusio Roberto.
Lapkričio 17 dieną, buvo lydima iš koplyčios į Moosehavcn kapines, 

Moosehaven, Florida. Tebūna tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieta: giminės ir draugai.

LAST YEAR 20SO SCHOOL 
AGS CHILDREN BETWEEN 
THE AG6S OP S AND LA 
WERE KILLED BY MOTOR 
VEHICLES EM THE U-S. 
Charles m. haves, 
PRESIDENT OP THS CHICAGO 
MOTOR CLUB, ASKS CMMVERS 
TO BE ESPECIALLY ALERT 
»O« CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL IS IN SESSION

4330-34 So. CA UF0RN1A AVENUE
’ * Telefanas!: LAfaystte 3-0440

MODERNIŠKUS AIR-COND1TIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SONUS
MA RQ t ETTE FUNEHAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Tdef.: GRovėhiU 6-2345-6 .

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS J 
AIKSTft fUTOMOBILlAMS PASTATYTI

Chicane «
Lietuvių
Laidotuvių ■
Direktorių
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

4307 Sn. JJTUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANICA AVĖ. Tel: YArd» 7-11384139

RXpnbHe 74213 
Vh tfnia 7-€573

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWIC3)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hiila, 974-4411



CICERO »eija Baltutytė Hofer — sekt.,i 
IdėnbVaitė Giedčaitiehė — pref.< 
sekr., Gladys Ka'mienė —fin.. 
šekr., Valerija Shaules —. ižd. 
Praeitais metais klubo pirmi-

Pagerbs Krupavičių 
^LKDS Cicero skyrius

Rengia s.- m. gruodžio man. ninkė buvo Dalią Bobelienė.
4 -d. a. a. prelato Mykolo Kru- — Edvardas Lopatto iš Wy- 
pavičiaus septynių metų mirties įoiiiing klonio, LRK Susivieniji- 
uiinėjiiną. ' ^mo veikėjas, dėl ligos atsisakė

Lpzerne apskr, teišėjo pareigų. 
Šis minėjimas prasidės 10 vai. kuriose išbuvo 17 mętų<

30 nlin. ryte šv. Antano para-
pijos bažnyčioje su pamald<<- Beverly Shores, Ind., yra 
mis. Po pamaldų bus akademi- įsisteigusi Namų savininkų, nu

sistačiusių prieš Nacionalinio 
parko išplėtimą (HOPE) orga
nizacija. Jos pirmininku yra 
lietuviams žinomas George Bag 
nail, o Jessie Da raška — sekre- 

k Vienas iš organizacijos 
— išlaikyti Beverly Sho- 

|res lietuvių koloniją, šį šešta
dienį, gruodžo 3 d., nuo 9:30 iki 
11 vai. ryto sen. Birch Bayh bus 
Nacionalinio Parko būstinėje, 
esančioje prie ,US 12 kelio ir 
Kimil Rd. Jis išklausys gyven
tojų nuomones parišo ir gyven
viečių reikalais. Gruodžio 10 d. 
nuo 10 ryto iki vidudienio bus 
atsakomi suinteresuotų klau
simai dėl nuosavybių nacionali
zavimo Beverly Shores mokyk
loje.

nė ir meninė programa parapi
jos salėje 1500 So. 19th Ct. Ci
cero, .s

Kviečiami nariai šu šeimo
mis, ir mums prijaučiantiems, torjus 
minėjime dalyvauti. Po mirfėji-lijj^jų - 
mo bus vaišės. K ,

Rengėjai

Mofttessori mokykloj#

Narnoj, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

LABAI ERDVUS 2 aukštų mūrinis 
(2 po 6). Geros pajamas, nauji kili
uli, 2 mašinų garažas, Marquette 
Parke. Labai prieinama kaina.

GERAS NAMAS, dar geresnės pa
jamos: 3 butai ir biznis Brighton 
Parke. Paskubėkite.

REAL ESTATE
nrf PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

(R HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS 
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

—Jonas Burkus,-Hot Springs, 
Ark., platinimo vajaus proga 
atkreipė savo dėmesį į Naujie
nas ir jas užsisakė vieneriems 
metams. Dėkui. Taip pat dė
kui Vjo bičiuliui, supažindinu
siam su Naujienomis ir turėju- — St. Petersburg Internatio- 
siam teigiamos įtakos. Platini-, nal Folk Fair Society (SPIFFS) 
mo vajaus proga Naujienos yra , balius, lapkričio 5 cL, praėjo su 
siunčiamos susipažinimui 2 sa- dideliu pasisekimu. Dalyvių 
vaites nemokamai. tarpe buvo atstovauta 33 tautos.

Leonita Dargienė išrinkta i Vakarienė pradėta gražia ir pra- 
thieagos Lietuvių Moterų klu-ų sminga invokacija, kurią paruo- 
bo pirmininke, Marija Krau-|šė ir perskaitė prel.-J. Balkūnas. 
chūnienėvicepirm., Konstan- Meninė programa atlikta Lake-

J -ji-*7..*'' ' ~A'?*V

wood gimnazijos muzikinio an
samblio. Lietuviams, kurių da
lyvavo 25; baliaus metu teko pa
bendrauti ir užmegsti artimes
nius santykius su St. Petersbur- 
go Mere Corrine Freeman ir 
kongresui. C. W. “Bill” Young. 
Lietuvių grupei buvo staigme
na, kada Mere Freeman savo 
sveikinamoje kalboje pasisakė 
esanti dalinai lietuviškos kil^ 
mės„ nes jos senelis buvo kilęs 
iš Vilniaus. Kongr. Young pa
žadėjo dalyvauti Vasario 16 d. 
minėjime. Baliui ruošti" komi
tetui vadovavo A. Kamiene.

Gruodžio 3 d. SPIFFTS ofi
cialiai atidaro naująsias, miesto 
dovanotas, patalpas.' Atidarymo 
iškilmėse numatomas paradas, 
koncertas lauke, iškėlimas visų

į pagerbs kuri. M. Krupavičių. . 
Išv. Antano parapijos bažnyčio
je 10:30 bus-pamaldos. Kun. J* 
Prunskis pasakys pamokslą.
. Po pamaldų parapijos salėje 

paskaitą, skaitys Algirdas J. Ka- 
sulaitis ir^dairiuos solistė Prau- 
rimė Ragięriė? akompanuos mu
zikas A. Jurgutis. Smuiku gros 
Petras Dūda.

Nariai'kviėčiami atvykti su 
šeimomis, ĮMžįstamais rir sve
čiais. Po paskaitos •— vaišės.

(Pr.)

— Chicagos'Lietuvių Spaudos 
klubo mėnesinis susirinkimas;

: - - , - . -» y.-

įvyks penktadienį, gruodžio 2 d-; 
7 vai. vakaro/Marquette Parko' 
Field HoiįšeįĮ»talp6se, 67-tos ii* 

etninių grupių nuolatinių -vėlia-: Kedzie gatviųsankryžoje. Bus 
prisįminiti ISpaųdos" Khibo ‘afi? 
likti; dai^i.?Tf užsimojimai, p 
vėliau ponios paruoš kavutę su 
pyragaičiais.. - . Susidomėjusieji 
kviečiami į susirinkimą. >

• -.i-. Klubo valdybą

vu ir tautinė-kultūrinė paroda 
pastato viduje. Lietuviai būva 
pirmieji pakviesti suruošti pa
rodą, kurią lankys, .atidarymo 
proga susirinkę ne tik vietiniai 
gyventojai, bet ir Floridos bėf 
JAV valdžios atstovai. Pastato 
adresas yra 2nd Št. ,St. NĖ if 
Beach 'Blvd' Iškilmių - parado 
pradžia 2:06<val. p. p. - ■ . : ’i

PAGERBS KŪN. MYKOLĄ
> KRUPAVIČIŲ ' r-./ 0

> Sekmadienį, . gruodžio l d. * pritaikymo profesionalas.
-LKD GR:j6-7603

< Tony? Pašnekas, anksčiau 
turėjęs . Phillips Cleaner, buvu
sią 6910 So. Western Avė., da
bar; išsikėlė į 5339 So. Washt^ 
naw- Ave. Jis ..yra -.vyriškų-, -ir 
imotėriškų- drabužių -siuvėjas ir

- c

•»

* Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl 12-- 
sos ir teisybės Ne ... ,.>e-
Kuomet nebijojo ir nebijo kon> 
trontacijos, nors dabar daug

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja,

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenoą yra 
būtinos kiekyjenam lietuviui. 
Reikia . prisidėti: prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity 
tojui. j
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerautų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiauto  jus 
visiškoje laisvėje^

Notary Public 

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — patenkam

INDIJOJE ŽUVO 
10,000 ŽMONIŲ ;

VLTAJArVADĄ. — Nuo ciklo
no audros ir milžiniškų jūros 
bangų, kurios nusiaugę Anhd- 
ra Pradės valstiją, lapkričio 
19 d. žuvo tikriausiai 20,000 
žmonių, kaip Indijos naciona
linė žiniųagentūra.Samacher-

4243 W. 63rd St., Chicago
Tel. 767-0600.
:", — - — I

HELP WANTED — FEMALE
~ , Dertrinlnkly Reikia

-. - 7- , Ju_f ’v.* w - — - • -

SECRETARY for telephone answer
ing and typing. Dictation preferred. 
Salary open. 2 years experience.

842 - 3202

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 
butu namą Maniuette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas. i. : <

LIUKSUS 17 metų mūro Ranch, 2 
auto garažas. Naujas pirkėjas gali 
tuojau keltis į gražųjį Marquette Par
ką. Norintieji prašomi perduoti savo 
telefoną — skubioms deryboms.

MŪRINIS 2 aukštų, 6 kamb., 2 auto 
mūro garažas. Gabios rankos galf 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.

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

« " , 1—"SS! . " TJL
' RENTING IN GENERAL

REAL ESTATE

2625 West 71st Street . <

Tel. 737-3200 arba 737^534 . . .

■fšNUOMOJ AMASfkambanubutas 
antrame BUILDERS AND CONTRACTORS į 

?; Namv Statyba Ir Remontas

’ ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI^

Turiu Chleagos miesto leidimą, 1 
Dirbu Ir užmiesčiuose . greit, ga-_ I 
rantuotai Ir sąžiningą! . s!

KLAUDIJUS PUMPUTIS I
'4358 So. Washtenaw AvalI 

TeL 927-3559 ’
----------------------------------------------------------------------f

Giklonas, :r^;^autęs visu 
Bengalijos Dankos, pajūriu,. du 
mili j onus žmonių p aliko be 
pastogės ir.:*^ri<ferė apie $300 
inilijonų. nuostolių, viensunai
kintais pasėlių derliais.

Indijos ^n^a ,pajusta į ka- 
tastr6fbi4ž^tą valstiją žuvu
sių laidbtiviir?^5?ėsieiHS gel
bėti. Ciklone žuvo ne vien žmo 
nes, l^įĮi^^OĮaLi kurių lavo 
nąi u^^š^vžffiiįėių,- sukelda
mi em^^jų AirL'chdleroš pa
vojų. -' : ; < ? 7 .

In (Kjps - subkontinente gam
tos .^ąfasĮtrdfoš;, jfiek dažnos, 
kad didėlė dalis jų prieina pa 
šaulio nebepastebėtos. Vien nuo 
1900 iki 1967 m Indijoje gam
tos nelaimėse žuvo mažiausia 
80,000 žmonių, kurių didžioji 
dalis prigėrė staigiuose potvy
niuose:
- 1905 m. Kangra (Indijoje) 
žemės drebėjime, žuvo 20,000 
žmonių.

1934 m. žemės drebė jime žu
vo 69,000 žmonių.

1961 m. potvynio • katastrofoj 
žuvo lygiaj 900.

1968 m. smarkios liūtyse 2,- 
000 žmonių atikų.

1970 m. audrų sūkuriuose ir 
11 tvanuose Bangladeše žuvo, dau 

giausia prigėrė, lygiai 400,000 
žmonių.

1873 m. šaurės Indijoje ir 
Pakistane žuvo.637, daug di
desnis skaičius liko'be pasto
gės.

&

si:<bw' ■ / ......

Dldoiir Pttfrlnklmw fsrec rtšbr Įndriv pwidv.

bendras tattta LIETUVOS AIDAI
PenĮct. 9:30 - J 0:00 v. v. -1490 AM 
Sęšt* 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 

Veda K. BRAZDZIONYTt
2646 W. 71 sf Street, ChicagęA Illinoji 60629 

Telef. - 778-5374 
-—J ■■!■■■■ I i L l,._

jpaudos pirmūnų

NAUJŲ SKAITYTOJI VAJUS
NAUJIENOMS šiemet.suėjo S3 metai. Mtadat tą sukakti, gerbiant pirmojo

KAuncioe
rikosJ. .... , ,, ......____ ,_________ ______ _ _______
Ir reikalingo* net būtino*. Ne veltai, gerose draugijose girti NanJ*

pasekti UetnrftkM 
»)*Bt Naujienas tftrin sudaryti 

is darbams ne tik lalkrtHo, net ir tIsm Seirijoa, 
siekiant visuotino Be-

tanam reikalą
KUKUOJA: Chlcafolo Ir Kanadoje mHeme 

trims mėe. •• |*J0, vienam $8 
— 526A0, putai mėtų — 5144Ą vh

prašom* naudoti lemtai muS* itkuH

NAUJIENOS.
1739 South Halsted St

— 8oL NaaJtanU jfranamoratal, fahfllejlnlo

Q Vajaus proga prašau dusti N«njieuu dvi ttvaltee suripafi.

fAVARDt IR VARDAS • *
A

«

r-** i*

Cosmos Parcels Express Corp.
MAROUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

256T W. 69H» SL, Chicago, til MMW. — ToL WA 5-273? 
3333 So. Holftod Chicago, HL 50603. — TaL 254-3XH

Didžiausias kailių 
pasirinkimas ( 

pu rienliitelį 
Betari WHnlnkg 

CUctfoje 

NORMANĄ 
>URŠTEINĄ

185 North Wabash Areno*

(įstaigos)i ir 
677-8489 

(boto)

42—10 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams 
. Kreiptis

A. LAURAI T I S
4645 50. ASHLAND AVĖ.

52M775

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

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai.. 
Spalvota TV, šildomas maudymosi 
baseinas, telefonas, vaikams žaidimo 
aikštelė. Galima rezervuoti telef.

501-523-9814.

AR JAU PASIDAPlETE 
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano Šulo pa- 
uošta, teisėjo Alphonse Wells 

peržiūrėta, “Sūduvos” išleista. 
myga —

KAIP SUDAROMI

LAIKRODŽIAI lr BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TtioL: REpublle 7-1941

aBaHIIMIHIIBaHalMllaaB^HlahafllaBIIIIIHal^BHIIaalHBBH

M. I I M K U 1 V' 
Notary Public

INCOME TAX SERVICE 
nst S. Maplawood. ToL 254-7650 
Taip pat daromi vortimal, giminiu 
^kvietimai, pildomi plliotybia pra
šymai Ir kitokį blankai

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
į Chicago, Ilk 60632. Tol. Y A 7-598*

urmo kainomis)

BALZEKAS MOTOR’S .
4030 Archer Ave., TeL VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

t

Su legafiškomis formomis 
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3- Su legališko- 
mis formomis — |3J0.

Užsakymus su Money orde- , 
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St, Chicago HL 60608. 
kas non įvesti madą, kad ben> 
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergti©- 
siems ...

BEST THINGS IN LIFE

tall Frank Zapoils

GA 4-8654

run r»«M

IMtURANCf

btate Farm Ufe Insurance Company

give...' 
so more win Ove

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo Ir priežiūros departamente

and PLEASE 
make people 
snore earaful

SKAITYK PATS IB PARAGINT
KITUS SKAITYTI

HEART 
FUND

WAUJMMM, OffCAtO l* U- Friday, Dacambac 2,1977
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