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venimąištarnavęsgen. Grigoren 
ka senatvėje nepasitiki sovietu 
gydytojais. Gen. Grigorenka ži
no, koki: nedori yra Rusijos psi- 
chistrai, todėl jis turi pagrindo 
manyti/kad nedorai sovietu val
džia pasielgė ir su Krymo toto
riais. New Yorke jau pustrečių 
metų gyvena; jo sūnus Andre
jus. Jis dirba inžineriaus darbą

gali pasiųsti kabineto narį.
George Hąbąšas vįsaf nęąkvfes 
tas į Kairą, bet jis yra tiktai ne
didelės teroristų grupės vadas.

Reikalavo - grąžinti
Krymo totorius

bos institucijų. • —

Galifano pasakė, kad Jung
tinės Valstybės pirmiausia tu
rės savo sistemą arba' pądary*

Debesuota, vėsus 
Saulė teka 6:57. leidžiasi <:21

Sovietų valdžia laužo 
Helsinkio aktus

bašas. Visi suskrido penktadienį, o Sirijos prezidentas pavėlavo, 
Be to, Damaske jis pareiškė spaudos atstovams; kad jam reikės 
pasiųsti atstovus į Kairą, nes ten susirinks .galingiausieji.

— Paskutinių pietų paaiškė
jo, kad ir Pietų Jemenas siun
čia savo atstoju j Tripolį.

Libija nepakviesta 
į Kairo pasitarimą

Suvažiavusieji išaiškino, kad 
Libijos diktatorius' visai nepa
kviestas atvykti į Kairą. Tuojau 
buvo užklaustas Egipto ..prezi-

■ Rusai pasigamino 
naują ginklą

LONDON.tS^Anglija. — Na| 
to informacijos šaltiniai sako,

— New Yorko gydytojai sten
giąs! išgelbėti kūdikį mirusios 
moters. Dirbtinas kvėpavimas 
palaiko negimusio kūdikio gy
vybę*' .

rials,- kurie
Amerikoje,. Vokietijoje ir Pran 
cūzijoje gamintiems nuogalių fil 
inams rodyti. Panakinus cenzu 
~rą,. valstybė turėjo duoti leidi- 
mus šiems filmams rodyti. Kara 
.‘ius/ yis dėlto paskelbė patvar
kymą, kad tokius filmus galės 
rodyti tiktai specialiuose kinuo- 

ose, kur vaikai neturės teisės ko
jos įkelti. Vyriausybė mano, kad 
ispanai, kaip ir amerikiečiai, grei 
tai nuogalių filmų atsikąs ir pa 
liks minėtu filmu '■ tuščias sales.

iį i ‘ * . - J J- lt. 2- Jr4
Aldermanų mažuma aiškink, 

kad . tars' pakėlimais-, Chicagos 
$1.3 bilijonų .biudžeto išlaidus, 
padidėja dar $2.7 milijono.

sos pareikšti atvykusioms laik
raštininkams, kad sovietų val
džia ir toliau politiniams tiks
lams riaujoja psichiatrines ligo
nines. Praėjus 6 mėnesiams, jis 
rengiasi’ grįžti į Sovietų Sąjvn-

atsake^kad.Muana^x^hadaft^^e 
Ii atvykti į. Kairo pasitarimą, 
nieko blogo jam-neįvyks.

. Sirija bijo separatinės taikos
. • z- • < - •* - ** -*? ė- " - .

Pranešimai sako, kad Sirija 
bijo Egipto ir Izraelio šeparati- 
nės taikos.' Jergti Izraelis susi
tartų su -Egiptu ir- pasirašytų.

- taikos, sutartį, tai tada ’ visos- Iz
raelio:. karo' jėgos ybirtų.’ ^* 
kreiptos į Siriją Sįrijps:j>rttiidfflj 
tas žino,-kad jis vienas nepajėgs 
paapriėŠinti.gerai’ginkluotiems % ......
izraelitams. -PątS' Aša^-riėa-j^^osrmedicinos-^  ̂•- yra 

; jįs‘perdaug:.brandai.kainuojanti 
jpr pr netikusi>Įpa^ė-IfiE^'(Svei- 

katos, švietimo ir Gerovės) se* 
kretorius Joseph; A.—•GaKfano. 
Jis pats Šį. riiifenĮ lankęsi Angli
joje, Vokietijoje ir Kanadoje 
ir grįžęs pasakė, kad tos valsty
bės įstengė pasistatyti uriiver- 
sales sveikatos draudimo sis
temas, ^statydamos aplinkui jau

MIRĖ KUN. PETRAS >- 
DAGYSv

Gauta iš New Yorko žinia, 
kad ten mirė reformatų bažny 
čios kunigas Petras Dagys. Lai
dojamas šeštadienį. Kun. Da
gys ilgai sirgęs, mirė ligoninėje 
ketrirtadienj. Nuo pat atvyki
mo -į Ameriką, apsigyveno 
Brooklyne, mielai patamauda 
mas visiems lietuviams, tau
tiečiams, o ypatingai lietu
viams reformatams nuo Biržų, 
iš kur pats buvo kilęs.-

Ispanijos karqlius 
"modernine" kraštą

MADRIDAS, Ispanija. — Is
panijos karalius, keisdamas se
nus įstatymus ir buvusio dikta-' 
toriaųs patvarkymus, praeitą 
savaitę panaikino cenzūrą ne tik 
laikraščiams, bet ir kino teat
rams. Tuojau atsirado mekla?

1 JAV; IMSIS SVEIKATOS 
T APDRAUDIMO REFOR-

f WASHINGTON'- —Nacionali- 
£nk>. apdra u dimo ..ąrisose Jungti- 
tnėse: Vafe'fvbese Vdabaį > dbr n e-

GIEREKAS PRIŽADĖJO NEIEŠKOTI
PRIEKABIŲ PRIE KATALIKU

Komunistai-įsitikino, kad be.lenky katalikų jie 
negalės vaidyti Lenkijos

ROMA, Italija. — Lenkų katalikų 'bažnyčia galės glaudžiau 
bendradarbiauti su vyriausybe Lenkijos problemoms išpręsti 
tiktai tuo atveju, jeigu Lenkijos katalikai gaus reikalaujamas 
veikimo laisves, praeitą ketvirtadienį popiežius Paulius VI pa
reiškė atvykusiam lenkų komunistų partijos sekretoriui Edward 
Gierekui. ' . ' ' . . . > .

sti žvalgybos įstaigoms savo 
veiklai naudoti žurnalistus ir 
kunigus.

gą^beĮ šilurSf 
goš valstybės -jau pjanuoj; 
šaųgo’s priemones prieš "Šį įgink

, Chicagos seniūnai 
pasidišiza aigas

Chicagos miesto seniūnai (ai 
dermanai) — jų yra lygiai 50 — 
praeitą ketvirtadienį nubalsavo 
apsirūpinti “sekretorėmis asisten 
tėmis, kas'miestui kaštuos kas
met .po* $600,000. <

’ Merui Biląndic užkulisuose pri 
tarus,, miesto Finansų Komite
tas yienbalsiai nutarė-nubalsa- 
vo rebeplanuojamą miesto 1978 
metų biulžetą papildyti visus 
Miesto Tarybos 50 narius' aprū
pinti sekretoriais asistentais 
“arba“ “legislatyviais asisten^ 
tąis” sb algomis po $9,648 me4 
•tams. ’

Kiekvieno:aklernižH)o ofiso iŠ

— Penktadienio vakare Tri-j 
polyje prasidėjo trijų .arabųj 
valstybių ir dviejų teroristų va
dų pasitarimas prieš Egiptą. Li
bijos diktatorius pasiūlė pa
skelbti Egiptui ekonominį boi-. 
kotą, bet Sirijos prezidentas ne
pritarė tokioms priemonėms,

1 TT~~ Komunistas Girekas prižadė- 
reikalavo leidimų Į jo popiežiui nesikabinėti prie 

patalikų bažnyčios veiklos ir ne 
kelti konfliktų su Lenkijos ka
talikų bažnyčia.

Lenkų komunistų partijos sėk 
:retorius Gierekas naudojo visas 
priemones lenkų katalik ms su
kompromituoti ir palaužti, bet 
jis priėjo išvados, kad naudos 
iš to persekiojimo nebus nei Len 

i ki j ai, nei pagaliau ir lenkų ko- 
1 munistų partijai Praeitais pte- 
tais- Jenkų valdžiai buvo f pjsdšo*. 
kusi skelbti nąąisto kainas, o tai 
visame krašte sukėlė dideles pro 
testo bangas Vietomis .buvų: aį-. 
fdomi įgęlįžįbkębąi,,,; stabdomas, 

.litafįkas,- o Rodome buvo v sude- 
"IpuRF^OTTrahistŲ partijos' čėiit-

: yertSgv priestatui, -specialiam 
ligorūnės'sparnui — ambulatori
nėms Klinikoms, kuriose gydo
mi pacientai kurie daktarų pas
kirtu laiku patys ateina (outpa
tients) .

Tikrins mėsos svorį

WASHINGTON. — Agrikul
tūros departamntas pasiūlė pot 
vąrkius kaip apsaugoti pirkėjus 
perkant mėsą, kurios dažniausiai 
yra po truputį mažiau ne kaip 
parašyta etiketėje.

Mėsos praduktai dažniausiai 
numeta kiek svorio bevežiojant 
ir bendrai laikui bėgant arba 
plastikoje šaldytuvuose laikat. 
Departamentas ruošia taisykles, 
kurių prisilaikant pirkėjas gau
tų tą patį svorį, koks parodytas 
prekės etiketėje.

SADATO PRIEŠAI NUTARĖ SUSIRINKTI i 
į LIBIJA PASITARIMUI ’ 

. -. ' ...   ■*. L w - - '*TŠ^ i t- -----

Sirija ir palestiniečiai rengiasi pgąiysti savo 4 
atstovus į ruošiamą Katra oasitarimą :

.■■■■■ ( . - ■ _ į

BEIRUTAS^ Libanas. — Arąbų vąhtyt^ų V&Įaį; nėpatenkih 
fi Egipto prezidento Sadato kelione į Izraelį priešingi jo kviečia
mam pasitarimui, nutarė nuskristi į Libiją ir Tripoli mieste smul-f 
kiai aptarti, kas daryti, netolimoje ateityjcc-Tripidin prižadėjo 
atskristi Sirijos prezidentas Hafez Asadas. ĄIžirijos prezidentas 
Hiari Beaumedienne, Libijos diktatorius Muamar Chadafi, pales-
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LABDAROS REFORMA
Washington. — Prezidentas 

Carter perspėjo Atstovų Rū 
mų subkomitetą. kad planuo. 
jama gerovės 
ma kaštuotų žymiai daugiau, 
negu kad dabar kaštuoja, ir 
dėl to negalėtų pasidaryti įsta
tymu.

To subkomiteto pirmininkas 
James C. Corman užtikrino, 
kad Prezidentas tuo perspėji
mu negrąso Kongresui 
panaudojimu 
ti suprasti, kad Kongresas ne 
siimtu veikti vienas pats tokio
se situacijose, kur programų komunizmą visoje Lenkijoje 
vykdymas kaštuotų daugiau kiekvieną dieną aštrėjo. 
negu nustatyta. Kongreso šiosl Gierekas prižadėjo popiežiui 
savaitės rapOtte skebiama.kadl nesikabinėti prie Lenkijos kata- 
administracijos pasiūlymai ka likų, o popiežius patarė jam sli- 
štuolų arti $10 bilijonų dau- sitarti vietoje su kardinolu Vy- 
giau, negu kaštuoja dabar
tinės Welfare programos.

Carteris perspėjo, kad bet- piežių buvo atsilankęs Vengrijos 
kokia nauja Welfare progra-j komunistų partijos sekretorius 
ma turi garantuoti darbus ąs-j jan Kadar, o praeitą ketvirta- 
menims su vaikais ir kad pro-'dienį popiežius priėmė pasižadė- 
4Jrąmos turi būti pravedamos1 jusį nepersekioti katalikų Ed- 
^ąŽiningaL t | vardą Giereką.

ŠIO -■ : T-

nenorėjo susitikti su dabartiniu . rai 
krašto premjeru. Jis aiškino, 
kad jis privalo pasitraukti ir atiy^į^į 
duoti jiems valdžią. Bet premje 
ras Smith buvo ir tebėra kitos 
nuomonės.. Jis sutinka perleisti 
kitiems1 valdžią, bet - tas perlei
dimas privalo būti tvarkingas, 
garantuojant visiems krašto pi
liečiams saugumą ir pagrindi
nes teisės. Praeitą savaitę Ro- 
dezijos karo jėgos apsupo, ir iš 
naikino L200 juodžių, įsįbrovu-Į 
šių, į .Rodęzijos teritoriją ir plaj 
navusių pagrobti valdžią. Mūšiai I 
vyko dvi dienas, bet Rodęzijos 
karo jėgos ir aviacija užmušę 
1,200 juodžių. Pasiryžimas gin
tis nuo įsiveržėlių privertė kaiku 
riuos juodžių vadus keisti savo 
politiką ir nutarė išsikalbėti su 
premjeru Smith.

pi?, Soviętg valdžia leido senam generolui ir. ją;.
' ' ^žmonaiTšyažiuotr ^ešiems mėnesiams j. vakarus

: NEW- ¥GRKJ:N. Y.Sovietųvališia^l^o šėnam-raūdono-
^ios araiijos generolui Piotr Grigoręhiraa;išV’yktrl7Ameriką/ kad 
< ligoninėje jam galėtu padaryti prostrates operaciją. Gen. Grige- 
f renka tarnavasovietų armijoje,; dalyvayu.yokieciu Yrente^ buvo 
sužeistas. 6 vėliau peršiųstas Į Azijos frontus. Karo pabaigoje jis 

. buvo paskirtas Frunzės akademijos dėstytoj u. - Akademijoj e jis 
.pradėjo balsą prieš nekonstituciniuskaikuriuos sovietų valdžios 
žingsnius. Jis buvo atleistas iš pareigų.- ' *' -•'* ’

mą, tai protestavo. Stalinas at
siuntė čekistus ir iš - Krymo iš
siuntė visus totorius — kaltus 
ir nekaltus. Karui pasibaigus 
negalėjo leisti jiems sugrįžti į 
Kryme buvusius jų namus, nes 
jie jau buvo užimti komunistų 
jaunimo. Grigorenka buvo įsi
tikinęs, kad-sovietų valdžia, iš
siųsdama visus totorius, padarė 
klaidą.- Už kelis nusikaltėlius, jis 
baudė visus Krymo''totorius. 
Gen. Grigorenka nuvyko j Taš
kentą ir reikalavo, kad Krymo 
totoriams būtų leista grįžti į 
Krymą, kur jie tūkstančius me
tų buvo gyveųę. Grigorenka ke
lis metus praledo kalėjime, ilgai 
čekistų buvo tardytas, laikytas 

| prievartos darbo stovykloje, o 
: vėliau perkeltas į psichiatrinę 
ligoninę. Kiekvieną valstybės 
tarnautoją, drįstantį kritikuoti 
sovietų vyriąusybę, sovietų: dak 
tatai skaito nenormaliais žmo
nėmis, juos esą reikia gydyti.

Generolas nepasitiki • 
sovietų gydytojais

viesta.Užklausėjųi puvo atsa>- ri gali naikinti pakelyje sirtik- 
kyta,- kad-' Litijos vyriaųsybė nu Ftasr takotas? Job-įrenghnas^in^ 
traukė santykius su Egiptu. Rei papraslas. Savo luobo-apačioje 
kalų vedėjas išvažiavo iš Kairo ji turi radaro įrengimus, gali 
ir nepaliko adreso, tai nežino pastebėti ir sifiiaikinG žemiau 
kur ir kam pasiųsti pakvietimą, ^skrandančią raketą. Dar nenu- 
Bet I^pto mžsiefikrhrifisterija is tat jda, kokios įtakos šis naujas 

jei- r 
ik* FT’ ^jun- 
a ap-

Gierekas įsakė policijai išaiš- 
štrėikų organizatorius, 

juos ištardyti, suimti ir atiduo- 
_ti teismui. Spaudoje minėti teis 
mai nebuvo, garsinami, bet pa
tylomis į lenkų kalėjimus buvo 
susodinta didokas katalikų skai 
čius. Paaiškėjo, kad lenkai kata
likai buvo didžiausi protesto 
prieš maisto kainų kėlimą or- 

įganizatoriai. Susodinus didoką 
] žmonių skaičių- į kalėjimą, vėl 
į visame krašte-buvo sudaryti ko- 
! mitėtai padėti nuteistiesiems.
Gierekas sakė kalbas prieš strei 
kų organizatorius, baudė komu
nistų centrų svilintojus, bet jis 
priėjo įsitikinimo, kad kova su 
nepatenkintais lenkais nepasi- 

• baigs.

Lenkijos ūkio reikalai neina 
taip, kaip jie turėtų eiti. Kraš
te trūksta mėsos, mažėja miltų 
produktų kiekis, neapykanfš 

. prieš privilegijuotus komunistus 

. krašte stiprėja, komunistai ne- 
(Welfare) refor| gali laisvai susirinkimuose kal

bėti, jeigu neturi stiprios sau
gumiečių protekcijos. Sovietų 
valdžia labai atidžiai seka Įvy
kius ir žmonių nepasitenkinimą 
Lenkijoje.

Gierekas keliais atvejais ta
rėsi su kardinolu Vyšinskiu, bet 

veto'jų y. sitarimai konflikto neiš- 
bet norėjo duo-' sprendė. Vienu kitu klausimu pa 

vykdavo susitarti, bet gatvėje, 
dirbtuvėje ir laukuose kova prieš

šviežias oras žvalgyboje 
WASHINGTON.

niek Ino.uye ketvirtadienį pas
kelbė, kad jis pasitraukia iš 
Senato Inteligence komiteto, 
norėdamas, kad naujas lyderis 
atneštų šviežių, naujų perspėk 
tyvų. valstybės saugumo siste
moje. Jis be to rekomendavo 
Senatui įstatvmo keliu uždrau- « efektingesnę arba ją paverš-

- - • - • -‘v * ti dalimi prezidento Carterio
administracijos Cituosiąmo atei
nančiais. metais sveikatos.drau 
dimo, kurį žada paskelbti atei
nančiais metais, arba Būtų įva
du į .tokį bilių, kuriuo adinihi- 
stracija ' siektų prilaikyti ‘ligo
ninių kainas.

-- Cook ligoninė
'didina klinikas

CHICAGO. — Cook Apskri- 
ities^LĮgoninė pradėjo statyti pa

Gen. Grigorenka. buvo ukrai
niečio tėvo-ir totoriškos motinos 
sūnus Jis save skaitė ukrainie
čiu ir totorium. Kada jis nuvy
ko į Krymą ir pastebėjo, kad jo 
motinos' žemėse buvo įsitaisę 
komunistai; o josios broliai ir vai 
kai buvo išsiųsti į Azijos gilu- (New Yorko transporto sistemo- 
mą, tai protestavo. Stalinas at- je. Tėvas atvyko pasimatyti su 

sūnumi o tuo pačiu metu jis 
nori, kad Amerikos gydytojai 
jam išpiautų negaluojančią pros 
tratą. Sūnus Andrei jau susitarė 
su ligonine, kurioje sovietų ar
mijos generolas bus operuoja
mas.



(Tęsinys),

Ganykloje (Grafika)

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

kraujuje potašą ir dėlei ko jau 
daug žmonių mirė. Alkohotis'gi-

Mokama 1 metų 
CertUi katamu 

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

r-. *35-165*
- 341-4240
- 633-0090
- 895-0700
- ' 486-2318
- 925-2787
- 376-6755
- 771-0696
- 365-6780
- 365-6740
- 246-2348 

363-0494.. J
385-6550 

315-866-3939’ 
305-6733220
- 674-1540
- 475-7430
- 769-4507 
602-942-8770
- 381-8800
- 2574320 

589-4464
- 475-9746
- 296.5250

Plačiųjų masių gerovės besiekiant,, mūsų ūkio vado
vybė imsis visų priemonių, kad nebūtų sumažintas gė 
rybių tiekimas rinkai. Mūsų 'ūkiui kaip tik dabar atsira-

Nusižengusieji šiam įsakymui bus baudžiami bauda 
ligi 50,000 litų arba areštu ligi 6 mėnesių arbą abiem 
bausmėmis kartu.

bet taipgi neatitaisomai sužalo
ja ir naikina proto'ląstelės sme
genyse. Jei senatvės. sulaukus 
jaučiamas proto silpnėjimas, tai 
didele dalimi to kaltininkas, yra 
alkoholis. - 5 ..

Normalus ir sveikas suaugęs 
žmogus i dieną turi priimti ma
žiausiai 5.000 miligramų potašo, 
kurio yra beveik kiekviename 
valgomame produkte, bet dai
giausia tai kaimo sūryje, kiaur

Maistas, jo reikšmė, reikiamų 
elementų bei mineralų santykis 
organizme ir kaikurie žmogaus 
sveikatos reiškiniai bei pasek
mės, nuodugniai ir aiškiai yra iš 
nagrinėta knygose: “Let’s Cook 
It Right”, “Let’s Get Well ir 
“Let’s Eat Right to Keep Fit”. 
Šiomis knygomis, ypač paskuti
niąja, ir aš pasinaudojau rašant 
šias palaidas, bet, manau, lietu
viams būtinai žinotinas žinias.
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GAME saw

MICHAELS
4637 So. Areher Ave.

; (Prie 47-tosy

Proteinų daugiau ar mažiau 
yra kiekviename mūsų maiste, 
svarbu tik. kad tas maistas ne
būtų pakeičiamas ar net suga
dinamas chemikalais jį paruo
šiant. Proteinų neturi tik siru
pas, vaisvandenys, kaulų mil
tai, alkoholis, angalų riebalai, 
cukrus. Tenka priminti, kad cųk 
rus, ypač vartojant netinkamą 
ir nesuderintą maistą, maisto 
sudėti, yra kraujo takų užsikal 
kiavimo pagrindinis kaltininkas 
kartu su hydrogenotais ar ki
taip “paruoštais” taukais. Cuk
rų todėl, kas negali apsieiti be 
saldumynų, reikia pakeisti natū 
raliu, nešildytu ir be cheminių

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietų, pasiekią trumpiausiu lai
ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA. ? ■

iiemS' ‘gertrfą Hf kitas Mbgųjąjangelu ir žmonių pasauliai, .444 pst? 
Kaina $8.50. “Teresė Neumanaitė”, II-jrdalis išeina.lSSS m. pradžioje, 
kaina'TŠ5.00 (Sji‘:dalis išparduot^). Abi knygos yra labai Įdomios, 
ypsiems lengvai suprantamos ir kiekvienam, tikrai naudingos. Abi 

persiuntimu US $13.50, užsakant iš:
SŪDUVA, 809 RAMBLE ST.. HOT SPRINGS, AR 71901. USA.

savijauta,, suarusbnas ir švie
žas, natūralus Jr/ chemikalais 
bėi ’ kitais prieparatais nesuga
dintas maistas.-Žinoma,’ tokio

butt] '■ "pastovus .ir* balansUetaer >5 
.Kadangi didesnis organizme drue rj- 
Įtos ikįekis užkerta- :p<?tašųj -..ker 
■įią ir todėl /potašas. išmetamas 
be naudos lauk.kartu.su slapu*, 
mu. Ir atvirkščiai^ didelis Idė
jas potašo organizme išvaro lauk' 
natriochlįoridusdruskas.-

žymiai sumažėjus kraujuje po 
tašo kiekiui, be jau minėtų blo
gybių, žmogus labai lengvai gau 
na širdies, priepuoli širdis nusto 
ja dirbusi ir žmogUš‘miršta. To
kių atsitikimų k^ip tik daugiau
sia ir pasitaiko Amerikoje, čia 
dažnai darbininkas išgriūva ne
gyvas bedirbdamas prie maši
nos, gatvėje arba žmona randa 
rytais vyrą jau sustingusį lo
voje. Tai vis potašo trūkumo 
kraujuje- pasekmė. Tai praktiš-

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

maisto gauti ar pačiam pasiga
minti, gyvenant civilizuotam 

pasaulyje, kai-^isas maistas yra 
konservuotas (hydrogenotas, ok
siduotas ir panašiai, yra labai 
sunku, bet visdėlto reikia steng

šinyje, viščiuko, veršiuko ir par
šiuko mėsoje, žuvyje, inkstuo
se, bulvėse, visų rūšių daržovė
se ir -vaisiuose. Tačiau, kad or
ganizmas galėtų pasinaudoti po- 
tašu,-reikia vengti valgyti daug 
druskos, cukraus; vengti varto
ti alkpholj, diuretinius arba inks 
tams padedančius vaistus, kaiku 
riuos hormonus (cortisone), vai 
cuotą bei nepilno grūdo duoną, 
kuri beveik neturi potašo, įvai
rius tešlainius ir naujai rinkoje 
pasirodžiusį skystame pavidalo ’kažėteko išgyventi fir šių eilučių 
proteinų preparatą kars dėl ne- autoriui. Lannė, kad toks įvykis

reiškusių nesklandumų, mūsų bendra ekonominė padė
timi ir ūkio gyvenimo eiga nusiskųsti netenka. Tiek mū
sų valstybės iždo stovis, tiek ir užsienio prekybos apy
varta pasirodo žymiai geriau, negu tuo pat laiku per
nai metais. Neabejojame, kad, tuos laikinio pobūdžio ne
galavimus pašalinus, nebus sukludyta mūsų ūkio nor- 
mali raida. ' riaUfl&El

Ir at i.k’nai. kaip iš alfabe- 
t;nių raidžių sudaroma tūkstan
čiai žodžių, taip ir iš amino rūgš
čių susidaro tūkstančiai protei
nų. Kaip pieno proteinas skiria
si nuo sojos pupelių proteino, 
taip ir proteinai sudarantieji 
mūsų kūno dalis, besiderinant 
pagal reikalą amino rągštims, 
skiriasi viens nuo kito. Antra 
vertus, kiekviename proteine ga 
Ii būti keli tūkstančiai amino 
rūgščių derinių. Nesistebėkime 
todėl išgirdę, kad žmogaus orga 
nizme randama net 100.000 įvai
rių proteinų. Kiekvienas žmogus 
turi skirtingus “savo proteinus”. 
Net artimi giminės turi ne visai 
vienodą proteinų rinkinį.

Eric Severaid 
baigė komentarus

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikiečiams gerai pažįsta
mas 'žinių ir įvykių komentato
rius ėric Savearid praeitą trečia 
dienį paskelbė paskutinį savo ko 
pientarą per radijo ir televizi
jos stotis. Jis-vien tiktai šioje 
iiifbrmaėijos ^akdjei dirbo 38 
nfetws. Jis mano, kad žinias per 
davinėjęs teisingai ir darė tiks
lius komentarus. Komentatorius 
Severeid iškeliauja į N. Dakota, 
kur planuoja apsigyventi ma
žam miestelyje. Jis pasilieka 
NBC patarėju.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, joserasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki fr valandos vakaro, šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet. ; s ū' *

dienos metu} bet'ne naktį ir kad 
spėta pasiekti figohinę.. a 
' f . - \ - ;!< ' -■ -

Kartu su potasu organizme 
.dar turi būti ar jnagnezijos, bet 
kurios potašas negali išsilaikyti 
gyvo organizmo.-ląstelėse. Ląs
teles tuomet “u&ąriąuna” drus 
kės ir skystis? ^luskulai nebe
tenka energijos. ^radeda stingti,

“Lietuvos Aidas” 1940 mt. VII. 12 d. 
Nr. 330 (5&19). Psl. 8.

SIUNTINI - DOVANA I LIETUVĄ IR USSR DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 

ŽINOMOS FIRMOS : , / ' :

priemaišų medumi. Krautuvėse 
pardavinėjamas meilus yra šil
dytas ir gal būt dar su bicardo- 
nato de sodio priedu. Cukrus su 
sidaro tik iš angliasvandenįo, gi 
medus 42 gramų kiekyje turi sa 
vyje nežymiai proteinų, 30 gra- Į 
mų angliavandenio, o,4 mlgr. ge: 
ležės, 2 mlgr. kalcio, 2 mlgr. 
fosforo, 22 mlgr. potašo, 2 mlgr. 
druskų (sodio), 2 mlgr. vitami
no C, nežymų kiekį vitamino 
B-l ir B-2, ir niacino.

b). Potašas. Potašas arba ka 
liokarbonatas labai plačiai var
tojamas pramonėje. Bet jis taip 
gi būtinai reikalingas gyvo orga 
nizmo gyvybei išlaikyti. Potašas 
yra, tarytum, kraujo padėjėjas. 
Jis padeda kraujui iš žarnyno 
pasiimti angliavandenį ir jau 
skilvyje perdirbtą proteiną į 
amino rūgštis ir perduoti juos 
audinių ląstelėms. Jis apsaugo 
ląsteles nuo druskų įsiveržimo į 
pačias ląsteles; jis palaiko mus 
kulų veiklą, ypačiai be pertrau
kos dirbančius ir pavargstan- 
čius širdies muskulus; jis pade
da taipgi siųsti žinias bei įsaky
mus nervų sistemai, žodžiu, jis 
yra nepakeičiamas. Todėl suau
gusio žmogaus kraujuje nuola
tos turi būti 4-5 miligramai po
tašo. Sumažėjus potašo kiekiui- 
kraujuje, silpnėja ir nyksta 
muskulai, pradedama jausti gal
vos bei nugaros skausmai, įsi
gali nervingumas ir kitkas, ne
kalbant jau apie širdies priepuo 

Tį,. kurs dažniausiai ir Įvyksta.

Labai svarbūs junginiai yra 
taip vadinami nukleoproteidai, 
t. y. sudėtiniai proteinai, sudary
ti iš baltymo ir nukleino rūgš
ties. Dalis mokslininkų bei me
dikų linkę nukleino rūgštis lai
kyti svarbesnėmis už proteinus 
bei baltjmi » d:’ 'ų ypatingo 
vaitimens genetiniuose procesuo

; ; ; b, r. Pietkiewicz, Pre*.

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

/į) Certilikitamf.
85.OOC

CLICEMSED BY VN EŠPOSYLTORG)-

- VYRIAUSIA ĮSTAIGA : MEMBER" TAIP PAT
R E LO SUS CHICAGOS

'^'7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L O
Keloe<n<yn Serrat - -

Niekam nebus leidžiama nepateisinamai aukštai pel
nytis plačiųjų gyventojų masių sąskaita, tačiau kiekvie
nai ūkio šakai bus patikrintas normalus ir pakankamas 
pelnas. Iš antros pusės, atitinkami organai , stropiai .seks, 
kad kiekviena įmonė sąžiningai vykdytų tuos uždavU 
nius, kurie jai tenka bendrose krašto ūkio ribose. '

Ne tik visam tautos ūkiui, bet ir sau pačiam kenkia 
tas pramonininkas ar prekybininkas, kuris nesirūpina 
normalia savo Įmonės veikla. Yra žinoma atsitikimų, 
kad kai kurios prekybos ir pramonės įmonės, nepaiso įsa
kymo rūpintis įmonių normaliu, veikimu ir suvartoja esa
mas žaliavų ir kuro atsargas, visiškai nesirūpindamos 
naujų atsargų sudarymu. Panašius reiškinius tenka ver
tinti tik kaip sąmoningą norą kenkti tautos ūkiui. Tai

V Txjpmxio* Į taupymo MĮskaitas iki menatlo
-HMo* dienot 4v©da pelrvo dividendu ui vis^ mėnaiį.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

VALANDOS: Pirmai ir ketrlrt. 9:00 ryto — 8:00 vale;
KEIFR Antrai Ir penktadienį 9:00 ryto — £:00 vakaro; Sešta- 

dieniais feOO ryto — 12:00 dienu#. Trečiadieniais už- 
daryta. ' r " <

ti visą turimą gamybinį pajėgumą ir skatinančiai veikti 
tautos darbo našumą. Paskutinė gamintojo ir prekybi
ninko pareiga, tai — kaip galima racionaliau suorgani
zuoti prekių gamybą ir paskirstymą, visų intensingumu 
rūpintis, kad dėl žaliavos, kuro ar kitų prekių atsargų 
stokos nebūtų sutrukdyta įmonių veikla.

Vyriausybė yra pasiryžusi tokių tvarkingų įmonių 
pastangas visokeriopai paremti.

siomis priemonėmis-
Įmonių normaliam darbui nemažiau kenkia ir todėl 

turės atsakyti visi tie, kurie vengia reikalingiausio įmonių 
remonto ir nepapildo mašinoms būtinų atsarginių dalių, 
nes dėl to gali būti sutrukdytas normalus mašinų dar
bas. Nesąžiningai elgiasi ir bus sudrausti taip pat ir tie 
įmonininkai, kurie silpnina savo įmonių pajėgumą, ar. tai 
atitraukdami iš jų apyvartos lėšas (kapitalus), ar ku
riais kitais būdais- •

tis labai' pavojinga širdžiai, 
Įi.iiųstoją^yėĮkusį..‘ ^žmogus 
ĮmęTjmyšfą}jiešpej.n.s laiku su

.....................
Mi'gvaFbufkad ateina

254-8500
PARDUODAME VI.
PRIEMIESČIUS IB

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Takias 
(Tęsinys)

Jūsp :NAMA 
ERWIN J. " .. „

J. Vaišnora apie pramonės nūdieninius 
uždavinius ir pareigas

Kaunas. Elta- Finansų ministerio pareigas einąs J. 
Vaišnora padarė tokį pareiškimą spaudai:

“Lietuvos valstybinis ir visuomeninis gyvenimas į- 
žengė į naują, giedrią ir reikšmingą fazę. Plačiosios 
krašto gyventojų masės laukia, kad, esant naujai san
tvarkai, joms bus sudarytos geresnės ir teisingesnės gy
venimo sąlygos.

Pasikeitusioms aplinkybėms turės būti pritaikytas 
ir mūsų krašto ūkis, kuris turi ne tik patikrinti ligšioli
nę mūsų ekonominio gyvenimo raidą, bet ir aktingai da
lyvauti visų darbo žmonių gerovės kėlime. Gi tvirtą eko
nominį pamatą, reikalingą darbo žmonių būklei page
rinti, galėsime sudaryti tik tada, kai mūsų krašto gamy
binis pajėgumas ir ūkinių vertybių kūrimas bus visomis 
priemonėmis planingai skaitomi ir remiami, negailint 
tam jokių pastangų.

Tam tikslui pasiekti nėra reikalo ir nenumatoma es
miniai keisti dabartinę mūsų ūkio struktūrą. Tačiau bus 
žiūrima, kad kiekvienas paskiras ūkis labiau suderintų 
interesus su viso krašto ūkio interesais ir nukreiptų sa
vo iniciatyvą tautos ūkiui naudingiausia ir produktįngiau- 
sia linkme."Reikia vienok' iiepaihifštF.'Ktth 

potašaš’ organizme-' turi šanty-
' Jęiąuti' ir būti.lygsyarčde 

M^mis' hMriochMcsridaisr

V MŪSŲ SKYRIAI
. ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street  —,  
'^BALTIMORE 31, MD. — 1828 Fleet Street........ ....... -
■^BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue
’ BUFFALO 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue__ __ ______
^CHICAGO 22, 111. — 1241 No. Ashland Avenue___________
( CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 Street __ _______
r CHICAGO, ILL. 60609 — 1»55 West 47 Street ___________
■" CLEVELAND 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue......... ........

DETROIT 12, Mich. — 11o01 Jos Campau Avenue............... —
i HAMTRAMCK, Mich. — 11339 J-is Campau Avenue ___

HARTFORD 6, Conn. — 122426 Hillside Avenue ____ ___
: LAKEWOOD, N. J. 0870i — 234 Second St—-.______ ____ ___

LOS ANGELES 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ........ 
' HERKIMER, N. Y. McKENNAN RD.................................... ..... ..
MIAMI BEACH, Fla. 33139 1201-lF St.............................. ...........

\’NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue ______________
NEW YORK 3, N. Y. 324 E. 9 St. _____ _______ _____________

-PHILADELPHIA 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue...... -.........
-PHOENIX, Arit. 85027 — 22047 N. Black Canyon Hwy .....

RAHWAY, KJ. — 47 East Milton Avenue _____________
*^OUTH RIVER, N. J. — 41 Whitahaad Avenue ..................

SILVER SPRING, Md. — 1002 Kennebec Ave____ _________
SYRACUSE, n. V. 13204 — SIS MarceMu* Street ---------
WOODHAVEN, Queens, N. Y. 11421 — KLU Jamaica Ave. .

NENUMATOMA ESMINIAI KEISTI MŪSŲ 

ŪKINĖS STRUKTŪROS

lauk.kartu.su


CICERO

Rengėjai

RMfUpi&teMIKAS ŠILEIKIS

Soarčiai Auaantis Juno

Chicago, III. 60608Halstad Stįsoo

Naujųjų Metu 
sutikimo pokylis

karta 
turės

Pts nru •taupomi -jtteę pinigai1 
lieta, didelius darbus. Pirma, jie pa-, 
deda Jums pasiekti asmeniškus j ūsų

Spalio, m. susirinkime Juoze 
Daugėlienė, pasidalino įspūdžiais 
iš kelionės į Disney World ir Bo
na Visa, prekybinį miestą, kuri 
yra vienintelė šios rūšies įmonė 
vigame' pasaulyje.' i Į

ketvirti metai iš

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos, 
» * -* A* te te _ - Z. - — . _ -t# v —fc. - —

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

pinn&s Chlcagon atvažiavęs lietuvis, pinaot 
suorganizuotos šalpos draugijos, statytos bag
iai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 

ir 314 veiklesniu žmonių biografi- 
ą, socailistiniu, laisvamanišku ir 

i-
C" " ■ <

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais a prato Pamarį tanui R 
gyvento |us ir gamtą. 1,200 llatuvliky vietovardžiu tąraŽas. Knypoš 
kaina $6.00, minkšti viriallal.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentu

Vėl nauji ligoniai

Prieš trejetą dienų suskamba 
telefonas, vieną kartą, kitą kar-

Kviečiami nariai su šeimo
mis, ir mums prijaučiantiems 
minėjime dalyvauti. Po minėji
mo bus vaišės. *

MIAMI, Florida. — Iš Flori
dos ateinančios žinios sako, kad 
Kubos vyriausybė labai norėtų, 
kad JAV vyriausybė vėl leistų 
keleiviniams ■ lėktuvams sustoti 
Havanoje ir paimti norinčius 
skristi keleivius. Amerikos vy
riausybės pareigūnai atsakė, 
kad galima ir tai padaryti, bet 
atsisakytų siųsti ginkluotus ka
rius į Pietų Afrika.

Jau fanto laikas atspausdintą Ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekao Abrose myga aprašanti paskutinių 00 (1869-1959) metų 
agos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 684 psl. Kaina

Išėjusi iš spaudos irgabpia gauti knygų rinkoje 

. AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA 
Dr;' -Kazio šid la usko knyga - apie Amerikos lietuvių pastan
ga daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50. 

-Knygos buš išsiųstos, jei >150 čekis arba. Money Orderis 
. . ' ■. biis pasiųstastokiuadresu: jj-;;

-P''. N A U J JENOS, A/:...'■?<. ■

švenčių laikotarpį ir daro visas 
pastangas šiltai pasitikti apša
lusius “šiaurės” svečius, kurių, 
kaip jau dabar atrodo, šiais me
tais gali dar daugiau atgužėti 
ir iš dar tolimesnių vietovių.

Klubo narė solistė Juoze Dau
gėlienė lapkričio m. 16 d. buvo 
išvykusi į kaimyninį St. Peter
burgą, kur dainavo vietos šaulių 
organizacijos surengtame Karino 
menės šventės minėjime..

J. DgL t

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.

Juorei Kapačintkas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

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

Č1KAGIETSS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO# METUVO#. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta 1 anglų kalba.

M. Zo«»nko. SATYRINES NOVėLŽS. Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pust, kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONI | ANAPUS GELEŽINSS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuateto Ir agltpropo propaganda bei 
užmaskavimai Abi knygos parašytos lengvu, granu stiliumi

Prof. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 178 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2. ***

Vincas famaltte. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTBJB. 
84 pat Kaina SL80.

H* Ir kiti laidiniai yra gaunant
. NAUJIENOS!, Į73P S*. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 40S0E 
sMIaakaaė Eadfca valandenala arba atsakant peštu Ir pridedant 

ar

Vakar taipogi sužinojau, kad 
išvežta Į ligoninę Irena Petru
lienė; nes pastaroji bus operuo
jama. Nes prieš keletą mėne
sių buvo ligoninėje ir turėjo sun 
čia vidurių operaciją. Šį 
irgi tokią pat operaciją 
perkentėti.

Priklauso sekančioms 
nizacijonis: L. B., Balfui, 5-tam 
šaulių būriui, Lietuvos dukte
rims ir pensininkų klubui. Pa
staroji visuomet matai linksma 
viskuom patenkinta ir geroje 
nuotaikoje, nors kartais yra ir 
gerokai ligos kankinama, bet 
turi ne geležinę, kaip yra sako
ma, kantrybę, bet reiktų pasa
kyti kietesnę už plieną.

Abienr ligoniams,, po visų kan 
čių — skausmų, linksmiems 
ir sveikiems grįžti, į savo myli
mus namus pas savuosius. Ir 
vėl su nauja energija jungtis į

Augis

Pagerbs Krupavičių 
LKDS Cicero skyrius

Rengia š. m. gruodžio mėn.
4 <1. a. a. prelato Mykolo Kru
pavičiaus septynių melų mirties 
minėjimą.

šis m'nėjhnas prasidės 10 vai. 
30 nūn. ryte šv. Antano para
pijos bažnyčioje su pamaldų 
mis. Po pamaldų bus akademi- 

eilės nė ir meninė programa parapi
jos salėje 1500 So. 49th Ct. Ci
cero,

Mirtie^ angelas' ir ?yėl aplankė į
sįdų^ų aų^Įųįęę/iiylšjšėšė iš.šioltirdcamai pasitikti besiartinantį 

gyvei^tnaneęiailštanią klubo'veil
- kėją^ vaMybos' narę Odesę juo-} 
: dzaities^Po ilgos ir nežmoniškai 

kankįhįnčias'j ligos i. jiiinirė' lap- 
kričkysii. jWater-
bbryję.;iųr;ji;'yra,. ir’ ^gimusi. G. 
Juozmtiėne-l>uyo' ypatingai švie 
^ asmenybė, taizri '.Hįtuvė ir? išl- 
^kirtiHąf geros ;^irdięs rirj-kfluiu 
'i»rų , ąnog^iSLs VJsi ? -mūsų . tega

lį, į Rockfordą tuojau įsijungė 
lį organizacijų veiklą. Priklauso 
A. L. T., Balfui, L. B. ir pensi
ninkų klubui ir visą laiką eina 

[įvairias pareigas valdylaise, 
i daugiausiai kasininko, ir kny- 
Įgos yra vedamos švariai — Ivar- 
kingai ir teisingai. Iki šiam lai
kui ėjo vielos Alios sekretoriaus 
pareigas. Sveikatai pablogėjus 
‘š einamųjų pareigų pasitraukė. 
Už gerai eitas pareigas pakel
tas j garbės narius.

Tenka apgailestauti, kad sa
vanoris kūrėjas Vincas Keršys 
ki šiam laikui neįsįjungė į vie
tos šaulių būrį, o vieloje nėra 
savanorių kūrėjų skyriaus. Sav. 
kūrėjas Vincas Keršys per visą 
savo jaunystę su ginklu ranko
se stovėjo- tėvynės Lietuvos sar 
gyboje, o šiandien sulaukęs gra
žaus amžiaus galėtų daug, daug 
gyvu žodžiu nušviesti apie rau
donųjų rusiškųjų banditų siau
tėjimus Lietuvoje, šiandien sa
vo amžiuje pamirškime ginklų 
kalbą, bet šiandien yra raudo
niesiems banditams pavojin
giausias ir biasiausias ginklas, 
liesos žodis spjaunamas tiesiog 
i veidą. t 11 •

Jau
Falm Beach Lietuvių Klubas ren 
gia Naujųjų Metų sutikimo po
kylį. šis lietuviškas susibuvimas 

.jau yra likęs gražiai atmintina 
į vietos lietuvių gyvenimo ir klu
bo veiklos tradicija. Šis parengi
mas sudaro pavydėtiną progą 
vietos lietuviams sueiti draugėn 
ir geroje nuotaikoje pasitikti 
Naujuosius Metus. Taip pat ir 
žiemos atostogas beleidžiantieji 

’svečiai kasmet turi progą paį
vairinti savo viešnagę Floridoje 
ir pasijausti vėl letuviškuose na 
muose, atitrūkę toli nuo savo 

’ namų.
-/’Ir šiais metais šis pokylis ren 
giamas toje pačioje Holiday Inn 
salėje. ; šokiams gros “Suomi 
Band” pramoginės muzikos ka
pelą: Dalyvavimas $12.50 asme 
niui. Visi, kurie ketina tuo me- 

: tū atsidurti Floridoje jau dabar 
: turėtu'patikrinti vietas pas klu
bo pirmininką: V. Mickus, 9291 
■Birmingham Dr. Palm Beach 
Gardens, Fla 33410 (tel.: 305 
626-2153).

Bendrą tradicinę Kūčių vaka
rienę ir šiais metais rengia vie 
tos lietuvių Bažnytinis Komite
tas Metodistų maldyklos salėje.

Tuo būdu Palm Beach lietu
viai skubiai ir stropiai rengiasi

Knygoje ų 
lletarią kolonlj 
nyfios, tatefgti ' 
pąąaulietiški chorai, 9 bažn: 
jos. Duoti dokumentai kai 
Htų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt j— - .

Norintieji Ką knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Honey 
Orderi .

AMERIKOS LIETUVIŲ [STORUOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halated SL, Chicago, HL 50603

; STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

1923 metais. T< 421-8070
5 4 Įstaigos Jrfetaoee Hemas automobiliams pastatyti.

Klubo valdyba lapkričio 23 d. 
suorganizavo jos šviesiam prisi
minimui skirtas pamaldas, ku
rias atnašavo kun. A. Senkus, 
giedojo sol. Juoze Dagėlienė; po 
-pamaldų gražus būrelis arti
miausių jos draugų susirinko 
bendram užkandžiui. Jautriu, 
iš tyros širilies tartu žodžiu ve
lionę prisiminė Ringailė 
vienė

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

muoti ir draugę palaikytu bendrą 
yįsojė.^ačįoįę apylinkėje Bšis-' 

‘klaidius^riHtoyitf'- ryšį. -Pra-' 
diuinkąi.kętina-3ą leidinį išleisti 
kiekvieną mėnesį. Kiek • žinome 
-panašius vietinius biuletenius lei 
džia jSt.- ■Pėtersburgo.’ ir. Miami 
lietuviui klubai. '

■ KluboJnąrių^su^ritdamąįj.’k-aĮp: 
ir ank^aUį 'Vyfeta^;
mėnesio pirin'ą^;3e®S^^įį^aS 
dyba ■ątengiaą2zšę^^j^Įįa:^3]gS; 
įvairiiįti ? f j
maiš? -I^gs^-W^SHSHS^me ■
Imvęr *
sūktias'.tifeiaš" apie-’SmąįKūdif- ?

Vasaros metu šiauriečių judė- įsigijo puošnią naujut nąujUte- 
j imas link saulėtos Floridos bu
vo lyg ir apmiręs, tačiau šiau- puošia ir gražina 
riui kiek kiečiau paspaudus veik 
visus kitus šios šalies ir Kana
dos pakraščius, ir vėl visi keliai., 

; keleliai ir greitkeliai užsipildė 
įvairiausio dydžio - ir išvaizdų 
autovežimiais ir visi jie traukia ’ 
vilkstinėmis link šiltojo Atlan-j 
to krantų. Vieni jų veža tik tu
ristus, atsigauti nuo žiemos šal
čių ir atgauti jėgas besimaudand 
jūroje, tačiau ne vienas jųjų 
gabena ir tuos, kurie jau nebe
nori grįžti atgal ir yra apsis-, 
prendę čia pasilikti ilgesniam lai. 
kui. Tad Florida dar vis spar
čiai auga ir šios valstybės gyven j 
tojų skaičius dar vis kasdien;
neįtikėtinai didėja, i

Ypatingai auga ir plečiasi vi
sos rytinio Floridos pakraščio 
vietovės — nuo Miami iki pat 
Daytona Beach miestų. -Akims 
matant auga Juno, apylinkė, ku
ri yra'šiaurinėje Palm Beach di 
dmiesčio dalyje. Vos prieš kelis 
metus čia buvo tik nežymus kai
melis, kuris net pakeleivio akies 
nepatraukdavo sabtelėjimui O 
šiendien jau čia bujoja didžiu
liai condominiumai, nuolat augą 
vis naujos didižulės prekyvietės, 
restoranai ir p. . - ' ? - ' ~

Spėriai čia auga ir didėja ir 
vįetos lietuvių telkinys ir vis ’ 
daugiau ir daugiau lietuvių su
siranda sau laimingo ir patogaus 
gyvenimo sąlygas Juno apylin
kėse. Ana gi va, šiomis dienomis 
iš Harotfordo didžiuliu sunkveži 
miu atkako žinomas visuomenių 
kas Zigmas Strazdas. Jo šeima mą. .....

lanto paplūdjmiu, jau Anksčiai1 
įsigjo didoką'žemės 
mis dienomis jau baigia jį galu
tinai parengti-namų statybai. 
Vieta yra ant puikias kalvos nuo 
kurios atsiskletidžia tolimas .vali 
das į platųjį Atlantą, kurio krah 
tas yra vos per kelis šimtus mėtį 
rų. V. Tomkus ^ia yra numates 
parengti statybai apie 40 ;dįdė- 
lių sklypų, kurių’ jau kėli yra 
parduoti, kiti užsakyti, o 4«r ki 
ti laukia pirkėjų. Jeigu, didesnę 
dalį šiųf sklypų išpliktų Įietuyiąi,

nyno kranto" išaugtų’ visas- nau- 
jas modemus lietuviškas' kaunas, 
kurio. .apEhlcis' vaizdo švetižnie-. 
ji tik'pavydėti gidėtų, t' • ■

tingai:- ir ; meRiškaū  ̂-pa^ammtąs į 
ir visiems- 
viaibs - paliko; gilųy ■
vą tiek: pačios :ixagedi^s-.-rtidt ? 
jos laimingos pabmgosiptisimiBįl

pranešimas: Ar girdėjai — ži
nai, kad į ligoninę išvežė Vin
cą Keršį? Padėkoju visiems už 
suteiktas žinias. Sekančią dieną 
su vielos Balfo pirmininku Pe
tru Šernu sėdom į mašiną ir 
dumiani į šv. Antano ligoninę, 
ligonio aplankyti. Randame be
miegantį, prikeliame.

Greitai atsisėda lovoje ir pi’a- 
dedam kalbėti, kas po šimts 
pypkių atsitiko, kad tai ūmai 
išdūmei į ligoniuę. Tik pradė
jom aiškintis apie ligos pojūčius, 
ir tuo momentu skubiai ateina 
gail. sesuo (slaugė) ir sako: “jūs 
nedaboja te savo pridėt ų apara
tų — alsiliuosavo nuo kūno”.

Kai tik ligonis atsisėdo lovo
je, aš tuojau spastebėjau, kad 
naktinių baltinių kišeniuje turi 
ką tai įdėta. Ir iš kišenės eina 
dvi vielos ir prijungtos prie nuo 
go kūno. Pataiso ir paprašo, 
kad dabotų —- nenumestų. Vė
liau paaiškėjo, kad lai yra elek
troninis prietaisas, kuris paro
do širdies veiksmą. Slaugės prie 
savo stalo sėdėdamos ir žiūrė
damos į tam tikrą ekraną, ma
to ligonio širdies veikimą.

Toliau aiškino, kad pradėjęs 
jaustis nepergeriausiai ir net 
apimdavo svaigulys, tik susilai
kydavau nuo perpuolimo. Dėlto 
ir -vykau į ligoninę pasitikrinti 
sveikatos, nes jau greit bus du 
metai kai nesitikrinau savo svei
katos. 1?' -

Šiuo laiku gydytojai daro ty
rimus ir nustato diagnozę. At
rodo, kad yra kiek sušlubavusi 
širdis, o dėl plaučių ir pats pri
sipažįsta, kad yra netvarkoje. 
Kuomet bus išleistas iš ligoni
nės, kolkas neaišku, bet grįžęs 
į darnus' turės prisilaikyti die
tos; kad galėtų sveikatą atsta- 
tytj.į tikras ■vėžes^^u, u ii 
. Vincas Keršys yra savanoris 
kūrėjas — dzūkas, kovojęs, su 
-Lietuvos priešais ties Giedrai- 
čiais-širvintais ir kituose fron
tuose. Atvykęs į šią laisvės ša- kultūrinį darbą.

lę rezidenciją, kurią šiuo metu
į -Klubb narių pastangomis pra-

Prekybininkas-. Vytautas T<jnt|.^tas leisti Vietinių žinių binte- 
kus, kuris pirmasis iš UetuVhį SŪ 
rado šį žavų ir patrauklų :gąm-

affllVERSAl

PUIKI KNYGA, P ARAS X rA A SŲ MEILE...
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS -

Dr. Juozat Daupars*. ŽEMtS ŪKIO ŠVIETIMAS. Stndtia. Išleis
ta Chlcagoje 1968 metate paties autoriaus lėšomis. Knygą 4ri«bj dA- 
llų: žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. IT datte: JesAr 
ūkio švietimas Lietuvoje. -j-'*'

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tiktai 
nebūtą sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvęahno fr. wbfflta su
griovęs gražiai Išaugusiu Ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, skemomi- 
niu ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galimi sakyti, ttetaris 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės Okie kultūras rvteteis 
Ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms".

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdtrMams skaityti, ’ttdaag' 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ttidalnkal tr' be
saulį išblaškyto lietuviu absoliuti dauguma yrą arta patys buvę w- 
nlnkai, arba ūkininku vaūtaL reiškia, kad ii knyga tši bru^ abap- 
liučial lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga cu tokia soefle 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyim 
autoriaus skiriama Uetuval Mate žodžiais: "DėkingM. rtnns — ’ vtys 
mai Tėvynei Lietuvai*.

Knygos 300 puslapiu m daug vaizdeliu Ir lentelių, 
Gaunama Naujienoje. "

deki arta Money Orderi siusti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, MJN0I8 W0B

Gav* pinigus, taojau kurtą paNųatme.
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Lygiai prieš mėnesį, spalio 31 dieną, Chicago Daily 
News paskyrė visą puslapį nieko dėtam lietuviui tremti
niui apšmeižti Savo rašinį šis didelis dienraštis pradėjo 
pirmame puslapyje, o vėliau nukėlė į vidų, kur prirašė 
įvairiausių istorijų apie karo metu padarytus nusikalti
mus, bet apie jų vadinamą “didžiausią nusikaltėlį’ neda
vė nei vieno konkretaus fakto, kuriuo teismas būtų ga
lėjęs tą “nusikaltėlį” nubausti.

Straipsnis pavadintas “Mano žmogus kreipėsi į 
vyriausią nacių pagalbininką karo nusikaltimuose”, o 
rašinys pradėtas tvirtinimu, kad “jis (tas nusikaltėlis) 
yra vienas svarbiausių karo nusikaltėlių mūsų bylose”. 
Čia pats straipsnio autoriai pažymi, kad. šitokia “nusi
kaltėlio” charakteristika yra paimta iš Izraelio karo 
nusikaltėlių skyriaus. Straipsnį paruošė žurnalistai 
Charles Nikodemus ir Clements. Jis buvo atmuštas šių 
metų spalio 31 dienos numeryje. Reikia pasakyti, kad 
ir anksčiau šis dienraštis paleido kelis rašinius, kalti
nančius lietuvius nusikaltimais, kurie laikraščio repor
terio nebuvo įrodyti. Kaip anksčiau, taip ir šį kartą kal
tinimai paimti iš kažk'oki’ą neaiškių ’šaltinių, ""dažniatF 
šiai paremtų sovietų teisininkų paruoštų, propagandos 
tikslams.' .

Kol šio dienraščio redaktorium buvo Frank Knox, 
tai Daily News panašių “tyrinėjimų” ir “sprendimų” 
neskelbdavo. Tada laikraštis buvo rimtas, jo reporte
riai turėjo šiokią tokią nuovoką apie teisę, žinojo, kas 
yra “kaltinimas” ir kas yra tiktai papraščiausias gan
das. Buvusiam laivyno sekretoriui mirus, jojo našlė,

Be pagrindo šmeižia lietuvius tremtinius

SOFIJA PACEVIČIUTĖ Šventadienis

it

su savo kaimynais. Jis taip pat suradox kad tas pats čen
kus atvyko į šią šalį legaliai, kad jis niekur nesislapstė 
ir registravosi pagal visus užriemečiams duotus nu
rodymus.

Abu laikraštininkai žino,

tikslams. Tuzvaton Park dalino 
* dolerių tūkstančiais, bet jis da- 
' lino valstybės pinigus. Ameriko-

JAV keičiasi 
kaliniais su Meksika
MEKSIKA, sostinė. — Jauj je buvo paleistas gandas, kad 

pradėti paruošiamieji darbai
JAV ir Meksikos kaliniams pa-1 niekas ‘netiki, kad ir milijonie- 
sikeisti. Dabartiniu metu Mek- 
S11&02S kalėjimuose yra keli šim
tai kalinių, daugiausia laikomų ėiui uždirbti dešimt tūkstančių 
ten už narkotikų vartojipmą ar > dolerių reikia nepaprastai dide- 
pardavinėjima. į h‘ų pastangų. Korėjos valdžios

Amerikoj yra žymiai didės- Į atstovai, įvelti į šį skandalą, nei 
nis meksikiečių kalinių skaičius. I 
Abi valstybės sutarė pasikeisti 
kalėjimuose laikomais kaliniais.

[Taip viskas sudaryta, kad šių 
I metų gruodžio 9 dieną meksikie- 
‘čiai atiduos Amerikai nuo 100 
į iki 180 kalinių. Dabar abiejų pu- 
■ šių kaliniai gabenami į pasieny
je esančius kalėjimus, kad gali
ama būtų juos perduoti. Specialis 
i tai apskaičiuoja, kad iki gruo- 
, džio 17 dienos abi valstybės pa
sikeis tokiais kaliniais, kuriais 
galima pasikeisti pagal naujai

j padarytą susitarimą.

Parkas buvo milijonierius, bet

rias dešimtimis tūkstančių do- 
, torių būtų dalinęs. Korėjie-

gia mintį apie šnipų tinklo orga
nizavimą.

Vištų augintojams 
pataria nesigirti

B ii audikui daromi 
poliiiniai. nuostoliai

Naujajam Chicagos merui Bi- 
landikui padaryti politiniai nuos
toliai nepaisant kaip bus išaiš
kinta byla dėl miesto taksi ve
žiojimo kainų pakėlimo, pasakė 
aldermanas (seniūnas) Martin 
J. Oberman.

Kiekvieną kartą, kada viešųjų 
pareigų pareigūnas įveliamas 
į tos rūšies rimtas kontroversi
jas, politiniu atžvilgiu yra jam 
nuostolinga, ypač kai tas parei
gūnas pradedamas lyginti su jo 
pirmtakūnais (Richardu J. Da
ley)-, kurį daugumas skaitė ko 
ne magiku”, sako aid. Obeman.

Korėja nenorėjo 
šnipu tinklo

WASHINGTON, D. C. — Kon 
greso sluoksniuose kalbama kad 
Pietų Korėjos pareigūnai saujo
mis dalino dolerius Washingto
ne ir kitose vietos šnipų tinklui 

i organizuoti. Korėjiečiai norėjo 
k Amerikoje sudaryti tokį šnipų 
tinklą, kad galėtų kiekvienu mo
mentu panaudoti jį saviems

WASH1NGTON, D. C. — Fe
deralinės valdžios maisto ir vais 
tų administracija patarė kiauši
nių gamintojams susitvarkyti ir 
nepasakotKto, ko jie nežino. No
rėdami įpiršti kiekvienam ame
rikiečiui kiaušinį, kaip patį ge
riausiu maistą, jie paskelbė, kač. 
mokslininkai dar neįrodė kiau
šinių žalos žmogaus sveikatai. 
Jiems neaišku, kad kiekvieno 
dalyko, net ir, duonos ar pieno 
labai didelis naudojimas paken
kia sveikatai. Jeigu šie maisto 
produktai naudojami su saiku, 
tai neša stiprumą ir gerbūvį. 
Tas pats taikoma ir kiaušiniams. 
Mokslininkai įrodė, kad vien kiau 
šiniais misti — nesveika. Moks 
lim'nkai tą jau seniai nustatė. 
Misti reikia įvairiais praduktais.

Policijos teisė tikrinti 
ginkluotus naktibaldas

CHICAGO. — Teismas patei 
sino Illinojaus “stop-frisk” sta
tutą, kuriuo pasiremiant 1974 
metais buvo areštuotas tūlas Ja 
mes McCowan už slaptai su sa
vimi ginklo nešiojimą.

Policija po pusiaunakčio pas
tebėjo miesto industrinėje daje 
einančius 'du juodai apsivilku
sius vyrus ir juos patikrinę vie
no jų kišenėje rado užtaisytą re
volverį'.

Teismas tos. bylos proga nu
tarė, kad policija tokiose aplin
kybėse turėjo rimtą pagrindą 
tuos du vyrus iškrėsti.

6 mbtorvežimių nelaimėje 
sudegė keturi žmonės

Interstate 94 vieškelyje į pie
tus nuo Kenosha miglotą tam
sų -rytą keturiems automobi- 
iams ir dviem sunkvežimiams 
susidaužius ir gazolinui užside
gus 4 žmonės sudegė. Visi keturi 
tiek apdegę, kad buvo nebeapa-

ti kitus asmenis, klastoti dokumentus ir apgaudinėti A- 
‘merikos karius ir teismo pareigūnus. Galėjo panaudoti 

kad čenkus buvo ne vie-į tokias priemones, bet jos trumpos. Toki, dalykai lengvai 
na kartą Amerikos karių ir kariuomenėje tarnavusių’išeina paviršiun, o nusikaltėliai tada baudžiami ne tik 
teisininkų apklausinėtas, apie jį buvo' surinktos, ne tikį už karo meto nusikaltimus, bet ir už teisingumo parei

gūnų apgavimą ir liudijimų klastojimą. Yra ir daugiau 
doumenų, kurie informuodavo Amerikos teisininkus, ar 
ąp klausinė j amas galėjo padąryti jam. primetamą nusi
kaltimą, ar. negalėjo. ,Tąi įvairūs, nacių vyriausybės nu
tarimai ir jų įsigaliojimo dienos- ;

Izraelio karo, nusikaltėliams ieškoti sekcija. galėjo

tuo metu veikusių agentų žinios, bet; ir. į amerikiečių 
rankas patekusieji vokiečių karo ir vidaus reikalų mi
nisterijų dokumentai. Jeigu tuose dokumentuose, būtų 
rastas bent vienas' krislelis, kuris galėtų mesti dėmę 
ant buvusio vidaus reikalų ministerijos pareigūno, tai'
jis ne į . Ameriką: būtų atvažiavęs, bet būtų atiduotas ;ka-1 ■

i ir neturėti tų duomenų, kuriuos tremtinius sujojantieji 
s amerikiečiai turėjo. . Izraelio sekėijai duomenis galėjd 

pakišti Lietuvą valdantieji šių dienų okupantai. Kaip 
čekistai ir kiti sovietų saugumiečiai visais laikais klas^ 
tojo, jiems reikalingus dokumentus, taip jie, galėjo kta^ 
stotus liudijimus ir Izraelio sekcijai pakišti

Chicago Daily News žurnalistai pasakoja, kad jie 
‘-‘atidengė” svarbų “karo nusikaltėlį”, bet tame pačiame 
rašinyje jie patys pasisako, kad tas “nusikaltėlis” teisė
tai įvažiavo į Ameriką, kad jis jau kelinti metai gyve
na savame name, kad jis dirba kaimynystėje esančioje 
vaistinėje ir kad JAV skirti pareigūnai yra labai gerai 
informuoti apie atliktus ir neatliktus darbus. Jie žino 
vertę Nikodemuso ir Clementso “atradimų”- ir “atiden
gimų”. Kuriais sumetimais toki dalykai šiandien skel
biami, sunku suprasti, bet gero jie niekam neduoda. Jie 
nenaudingi karo metu nukertėjusiems žydams, jie gar-

ro nusikaltėlių teismui, kurie .po karo ėjo ne tik Vakarų 
Vokietijoje, bet ir kituose kraštuose. ■ ; . į

Amerikos kariuomenėj; tarnavusieji teisininką i. tu| 
rėjo labai aiškų supratimą, kas yra karo nusikaltėlis ir 
kas negalėjo būti. Pirmon eilėn jiems buvo paruoštos 
aiškios instrukcijos, jie privalėjo atskirti pelus nuo grū
dų, kad galėtų nustatyti, ar-įtariamieji- žmonės iš tik
rųjų buvo karo nusikaltėliai. Reikia neužmiršti, .kad ir 
kitos tautos buvo paskyrusios patyrusius ir apdairius, 
teisininkus karo nusikaltėliams pačiupti ir patraukti’ 

pardavė redaktoriaus ir leidėjo Šerus kitiems žmonėms, juos teisman. Be to, labai aktyviai visą laiką veikė ir ąd-
vokatai žydai, kurie nusikaltėlius atpažindavo, pakiš
davo kaltinamąją medžiagą ir visą, bylą persiųsdavo į 
teismą. Patys didžiausieji karo- nusikaltėliai buvo tei
si imi Niurnberge, bet žemesnieji pareigūnai, prisidėję 
prie žmonių žudymų ir kankinimų karo metu, buvo -tei
siami kituose Vokietijos ir Vakarų Europos miestuose.
Karo nusikaltėliui buvo gana sunku pasprukti pro są- bes nedaro tokius tauškalus paskelbusiam laikraščiui, 
jungininkų paruoštą sijojamą bučių. Nemanome, kad i bet labai nuskriaudžia nacių skriaustus ir komunistų 
negalėjo prasprukti nusikaltėliai pro Vakarų sąjungi-1 skriaudžiamus ir šmeižiamus lietuvius. Tokias “reve-

kurių teisinės nuovokos yra gana silpnos.
Nei žurnalistai Nikodemus ir Clements, pasimatė1 

su pačiu “didžiausiu nusikaltėliu”, nei dabartinė dien
raščio redakcija nesiteikė patirti, iš kur ta “Izraelio 
sekcija” gavo tokius baisius “dokumentus”, kaltinan
čius Stasį Čenkų, buvusį Lietuvos vidaus reikalų mini
sterijos direktorium- Jie surado, kad dabartiniu metu 
Čenkus gyvena New Yorko priemiestyje savame name, f 
kad jis dirba vienoje apylinkės vaistinėje, kad rūpinasi’ 
savo šeima ir anūkais, ir kad ko gražiausiai sugyvena ninku sietą, bet jie privalėjo keisti savo vardus, nuduo- liacijas” reikėtų sustabdyti.

Pokalbis su Valstybės Departamentu 
aktualiais klausimais

1.
Kaip jau lietuviškuose (or ir Clevelando vieti

niuose) lakrašėiuose buvo rašyta, š. m. lapkričio 9 J 
d. vakare Rytų ir Vidurio Europos kilmės cleveian- 
dieėial turėjo progos ilgėliau išsikalbėti ir tikrąja tų 
žodžių prasme — mintimiis pasikeisti — su dviem 
aukštais JAV Valstybės Departamento pareigąnais.

Proga iš tikrųjų reta, Clevelande turbūt pirmu
tinė, tad ir žmonių sugužėjo nemažai, nors galėjo 
būti ir daugau, ypač jaunosios kaitos, jau čia užau-t 
gusios, mokslą baigusios, ar beeinančios, laisvai kai-1 
bą vartojančios, neretai “senius“ praktikuojančios,) 
kad šie “nerealiai kovoją“ ir pan. čia gi buvo labai i 
reali proga jaunas jėgas, jaunus protus, jauną poli-Į 
tinę išmintį išbandyti, bediskutuojanl ne su kokiu 
miesto tarybos nario ar tarnautoju, bet su Valsybčs 
Departamento aukšto rango pareigūnais.

4

Abu svečiai, gi, iš tikrųjų neeiliniai biurokra
tai.
, George S. Vesi yra šiuo melu valstybės sekreto
riaus , :"duotojas Europos reikalams (Assistant Sec
retary of Sto:.'-for European Affairs) .Nors amžium dar 
nesenas, bet c’nlomatinėje tarnyboje jau 30 metų, 
dirbęs keturiuose kontinentuose, nepaprastai gerai 
pažįsta Vidurio ir Rytų Europos bei Sovietų Sąjun

Nelaimė prasidėjo,, kai vienas 
motoristas, kurio automobiliui 
sustojus kelyje, jf palikęs kely-

j. toje ’ migloje nepastebėję įva<- 
. žiavo visi Tati ir vienas žibalo 

pilnas tankas apvirto, užsidegė 
^sprogo. . j.j,
"Sprogimo : ištaškytą automo

bilių šukės vėliau rastos per SJ/ž 
mylias nuo katastrofos vietos.

• Paryžiaus moterų, salionę 
savininkas Marcei Grateau pra
dėjo trumpalaikes moterų šu
kuosenos garbanas, dar ir da
bar žinomas Marcei vardu. Ilga
laikes garbanas pradėjo vokietis 
Karl Ludwig 1872 metais.

• Clarence- Birdseye pradėjo 
gaminti ir krautuvėse pardavi
nėti šaldytą maistą 1930 metais 
Springfield, Mass.

• Nustatyta, kad inteligen 
tiškiausi laukiniai paukščiai yra 
varnos, Šarkos, kuosos ir juod
varniai.

gos problemos, fuvęs vienas pagrindinių Helsinkio -»/ 4. 
‘pasitarimų pradžos vadovų. Iškalbus, išskirtinai įdo-t* 
mus pokalbininkas, aiškus savo srities specia- Clevelandiečių pokalbiai su
jiSĮas mento žmonėmis iš tikrųjų prasidėjo anksčiau, dar

, 'prieš susirinkimą. Dargi prieš patį lapkričio 9 d. va-
Patricia AL Derian yra naujokė valstybės depar- karą.

tamente, čia dirbanti lik gerą pusmetį, lygiai aiškiai ___ _____ _______ _  ____ _____
politinio paskyrimo išdavoje. Ji yra sekretoriaus pa- “Valstybės Sekretoriaus pavaduotojai atvyksta į Cle- keliu, tai mums nieko nereikia; bet jej šis kelias pa-^ 

.vaduotoja žmogaus teisėms ir. humanitariniams rei-' velando lietuvių salę”, Naujienos, 1977 m. lapkričio 1 krypsta vienon arba kiton pusėn, tai tenka pasirink- 
Ikalams; Assistant Secretary for Haman Rights ami 4 d-.) pirmasis pokalbis buvo jau spalio 27 d. (taip< iš 2-jų išeičių, gerą arba blogą. Geroji-tai kreip- 
* Humanitarian Affairs. Lvgiai aiškiai jautri žmogiš-(paĮ Clevelande) su Gene Preston, vienu iš departa- į ©^fytoją ir, jei jis randa, jog kalti dantys 
j kai kančiai, pukiai dėstanti mintis, pagaunančia, pa-'mento spaudos žmonių. .reikia juos išrauti.. Blogoji —- pakliūti į malonaus
Įprasta, bet tikslia ir išskirtinai angažuojančia kalba, | Nekartojant kas korespondencijoje buvo pateik-' komersanto nagus; toks mandagus šarlatanas, mė-

! ta, noriu tik pabrėžti, jog p. Preston buvo įsakmiai -^ns cementuoti, blizginti, norėdamas, gauti jie- 
I tarta, jog įvvkstančiame susirinkime valstybės de-'J5® atlyginimą jam nerūpi žmogaus sveikata^ o 
V-±___- __ -___________n-jtik pinigas. -
jų bus laukiama reaiių ir atvirų atsakymų, nes prob-* Beje, nūdien medicinos ir dantų gydytojai dir- 
temų yra gausus glėbys ir jos nėra spredžiamos kaip 1. sutartinai, norėdami apsaugoti ile tik širdį, bet 
tautybių žmonės jas norėtų matyti sprendžiant Ly- *r dantis^ Dantų gydytojas nūdien nerauja dantų be 
giai tariant kad tas uereiška, jog tautybių vadovai nie<t'ctnos gjdytojo pažymėjimo apie širdies sveika- 
manosi turį užsienių politikos problemų sprendimo katąi, ypač, kai vartojamas modemiškas apiuarini- 
raktą, bet jie turi savo pagrįstą ir išmąstytą nuomo-,nia^ Radus širdies sutrikimą, kurį danties rovimas 

’nę vsais Vidurio ir Rylų Europą ir jos problemas f’af" Jflhiau pablogini, būtina ligoniui paskirti 
čiafs pasikalbėti, laukė gj’vų diskusiją žiežirbų, m! F liečiančia k klausimais. j ilgesnį laiką poilsiui, kad pagerinus širdies, sveika-

’ • i „ , .... . ... . . . 1 tos stovį. Kiekvienam patartina pasitarti' su medici-' . Gene Preston patikino, jog aiškumas ir atvirumas' „..A.,*..:,. • - • , . _ ... . .... [ .. . .' • . . 1 . j , . ... . ,nos gydjtoju prieš rovimą dantų. Tuomet galimaasmeninių kvaiifi- vra šiuo atveju ir valstylx\s departamento tikslas. 1 >...„ Y 11. iii- • . ■ 1 1- • thus bengti daugelio nemalonumų. Juk ir patarlėįdomumo, jų desly-iAbu tareme, jog tik atviras, nors ir kiek mažiau vie-’ m .. * .. ............ ' , ,, . . . .. ... . ,. . įsako, jog viena apsaugos uncijpa.yra vertingesne užtos mintys ir įvajnais \ įduno ir Rytų Europos reika- > ningns nuomonėmis pasikeitimas, bus naudingesnis vjg^ vafotw- tona I * ' ■
PABAIGA

!#į|’^^(RAš° DR. A .J. GUSENAS , ,

■ • • V» J s ' PROGRAMA VĖŽIO LIGAII /vi O >■* i

Kaip šiame dienraštyje jau buvo rašyta (žr.

-■NUGALĖTI
Kai mūsų gyvenimas bėga tiesiuoju sveikatos

Patricia, atrodo, yra atradusi savo pašaukimui 
čią ir dėkingą dirvą.

Juos abu dar lydėjo. 4 departamento viešųjų1 parlamento žmonės bus klausinėjami smulkiai ir iš
santykių ir spaudos biuro valdininkai, kurie tap pat 
dalyvavo susirinkime. A i £.

Susirinkimas, todėl negalėjo būti neįdomus. Val
stybės departamento stebėtojai, o ir šio susirinkimo 
iniciatoriai, turėję progos truputį .mksčiau su sve-

ugnies. Ir sulaukė.

Mat nežiūrint abiejų svečių 
kacijų ir asmenybių- brandos bei

lais, tik retai sutapo su susirinkusiųjų tautybių
stovų (dažnai tautinių grupių vadovqX mintimis ir[ reigūnams.
nuomonėmis. T ’ T "

Pilnesniam vaizdui susidaryti gal šioje vietoje 
dera padaryti digresiją.

at-lir tautybių atstovams ir valstybės departamento pa-(
>—norintiems sužinoti piliečių nuomo-| _
įneš tam tikrais JAV užsienio politikos klausimais. ’sKĄJTY’KJ’pp IR H

(Bus daugiau) DIENRAŠTI “NAUJIENAS*
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DR. IL G. BALUKAS LIUDAS 
maUCERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CNIRMMM 
6449 So. Puiaaki Rd. (Crowfor< 

-to^cal BUtoins), Tol. LU 5-S44Ė 
P ūma ligonius pagal susitarivR 

Jei neauuhep.a, skambinti 374-8004.

INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 
, CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533
Fox VtH.f ‘ Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

(Tęsinys) .

TreRUjrj*^ pasaulyje žydai ne- t’kti su žydais laisvajam pasauly 
:e. Vjenock -s skaičnia žydų ir He 
tuvių neša sovietinės Rusijos 
jungą. lietuvių ir žydų gal kai 
kw kitefee k e’i ai, bet laisvės 
žmogiškumo skendime sovieti- 
rriam liūne gelbėjimasis yra vie Į

Viimauš Sv, Onos ir Bernardui ę bažnyčios

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Palaiminti, kurie nematė Ir Įtikėjo4*. — Jono 20:29.
Dabar dar tamsu, kol dar neužtekėjo Teisingumo Saulė, kuri apšvies ir 

savo spinduliais išgydys pasauli ir pašalins visas abejones, baimę ir nesu
sipratimus. Todėl dabar Viešpats reikalauja tikėjimo ir žada atlyginimą ir 
palaiminimus tik tiems, kurie gerais darbais parodo savo tikėjimą. Mes gy
vename tikėjimu, o ne regėjimu ir stengiamės laimėti aukštąjį atlyginimą, 
kuri matome tik tikėjimo akimis. Mes esame paklusnūs Tam, kuris kalba iš 
dangaus, kurio balsą dabar tik nedaugelis girdi. Bet tie, kurie dabar yra 
paklusnūs ir eina jo pėdomis, gauna didesnių ir gausesnių palaimų, o neto
limoje ateityje bus išaukštinti ir gaus garbę, šlovę ir nemirtingumą, ir 
dalyvaus su pagarbintuoju Kristumi jo karalystėje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir palietla kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? J tą-klaušimą atsako knygutė "Viltis po mirties^ kurią gausite ne- 

t mokamai. Rašykite:
F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

sivaržė pilti pamazgų ant baltie 
člų. Vėliau jje susimastė. Jaus- 

.mus apvaldė protas. Gal kai ku
riems ir pališkė io,. kad lietuviai 
savos gyvybės kaina gelbėjo- žy 
dus. Tai ne išpūtimas žodžio a'r 
minties. Žydai niekur taip nuo
dugniai nebuvo naikinami, kaip 
Baltijos plotuose, ir niekur taip 
nerizkavo lietuvis, gelbėdamas

nexi‘* ir Mt’nas. 
šioje pusėje pradėtina plati, 
įr labai sunki keva už žmo-

i gaus gelbėjimą sovietinėje šamo 
žydą. Aš pats buvau, padėjau^ deržavjoje. It žydų r lietuvių 
mačiau. j jėgų niekad nebus per daug.

Po karo žydai turėjo teisę ir
norą ant daug ko pykti, žįjdame' Dienos, įvykiai
nereik pirštu parodyti didžiau- Su 'rūpesčiu ir pasitenkinimu-, 
šią nusikaltėlį — nacius ir so- geroka doze prievartos priė
jėtus. Staline, Hitlerio paktas priešmokyklinio auklėjimo 
rugpiūčio 23 d. atvėrė duris sjęyrjaus viršininke pareigas, 
n-jam karui, tuo pačiu Hitlerio _ neturėjau
genocidui, kuris sovietų prakti- §jmo> patyrimo. Kaip vėliau pa
kuojamas nuo spalio revoliucijos.. į)UV0 sunkus, atsa-
žydai nedrįso pasekti sovietų kingas ^^3.. Norėjau ką nors 
kelių į praeitį, kur būtų radę apčiuopiamo padaryti su žmogu- 
dešimtis milijonų Rusijos- žmogui, — čia buvo pasiten
tuose išnaikintųjų, nemažai ir
načiij žydų. Hitleris ėjo Dzer-. ‘ ;
Šiliškio, Jagodos, Sierovo pramin j Vaikų darželiai, prieglaudos 
tais takais. Jeigu ateinančios kar ■ nepriklausomojoje Lietuvoje bu 
tos susimąstys ant Rusijos, Vo-!vo. beveik labdarių, darbo ieš- 
kietijos- genocido, hcunocido ka-’k^nčių — dažnąi laikui praleisti 
pinynų, teks apkaltinti Stalino, ponių sritis. .Ir tos tariamosios 

, g Hitlerio-kartos žydus įsispokso-Į poniutės, pašaipos duona sku-
u kž. FRANK. PLECKAS Ijimu į vieną medalio pusę. - ' biemš juokdariams, kai kur dir- 

Z Po naktie ateina diena. Da- ho sunkų, nuoširdų darbą. Jos 
[bar žydoi, imliu protu, turtu,ži- ,ar jie daug kur nešė nelengvą 
■nių ir vadų gausoje rikiuojasi į tūkstančių vaikų, senelių aprū- 

kas dedasi sovietų ap- tipinimo darbą. Galėjau ir galiu 
t-yprinie., Mąn visada nejauku iš- gvisa eile duomenų pakaltinti bu- 
kiliesiems ką mors pasakyti, Mū yvusią vyriausybę neprkl. Lietu
kų iškilieji- politikieriai dievai' voje, bet turiu“ duomenų ir ge- 
žino kuu remdamiesi, iki šios die I riems užsimojimams ir neblo- 
nos nerado kelio ar keliuko-susi- ' giems pasisekimams. Kai dabar,

DU. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

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

kai antrą šeštadienį 8—3 vąL 
Te* t 562-2727 arba 567-2728

Rex.: GI 8-087)

DR. W, E1SIN-EISINAS 
A^UŠ^RIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave, WA 5-2670

Valandos pagal susi ta rimą, Jei hyat 
P'liepia, skambinti Ml 3-0001,

TEL. — BE 3-$m

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LĮGQ>?-' 

W7 West 103rd Strert4 { 
Valandos pagal susiterfnfo,’

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71 St. Tai, 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’” : -
Vai. agal susitarimą,. Uždaryta tree

T

INKSTŲ,. PŪSLĖS, tfL , 1 Y 
PROSTATOS CHIRURGIJA’/ 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antradv 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vaL vak.

Ofise telef.: 776-2880 .
Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas 2652 WEST 59tfr STREET 

* Ta). PR 8-1223 "'J,
OFISO VAL.: pina., antrai), treriad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai vak. šeštadie 
niais 2-41 vai. popiet ir kitu laiku 

pagal šTisitarinpį

OBTHOPEDAS-PRGTEZTST  A S 
Aparatai - Protezai. Med. ban
dažai. Speciali pasalto kojoms, 
larch Supports/ ie. tį U 
—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1

2850 Wost 63rd St. Chicago. M. 60625 
TMof.r PRoapocf 6-5084

Gėlės- visoms progom» 
BEVERLY HILLS-GĖUMYeiA 

2443 WEST 63rd STREET 
felfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0S34 
Naujoji Barbaro* ir Ganė Dristoy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy 
T.I.. 499-1318

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apbraUda 

ŽEMA KAMA 
R. ŠĖRĖ N-A S 
Td. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraotfymai 

iš jvairiy atstumų.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba

SOPHIE BARČUS
RADIJO SBIM0S VALAKDO1 
Visos programos II W0PA,

biemš juokdariams, kai kur dir-

maniako įsibėgėjimu, sovietinė 
je Lietuvoje baigia žmogui ame 
genis prišiukšlinti visokiomis 
statistikomis, milžiniškais pla
nais, — gera prog11 galėčiau pa
teikti statistiką kurios įrodys, 
kaip nuo 1918 išjpelenų, griuvė
sių pakilusi Hetūvio veikla bu 
vo toli pasistūmėju si auklėjimo, 
globos srityje-.

Bet ar verta ginčytis su sovie 
tiniu gramofonu, trukusios plo
kštelės atkaklumu kartojančiu, 
gera gyventi, Mąksma gyventi, 
gera gyventi, linksma gyventi!

Teko- perinti visą eilę vienuo
lių vedamų drželių, senelių prie
glaudų. Tai buvo7 keblus bandy
mas. Tylomis mane sekė nauji 
švietimo komisariato viešpačiai, 
partija Fr visų akių akis — NK-

Vienuolių išlaikomosios prie
glaudos, darželiai buvo neturtin 
gi, kaip ir daugelis valdžios, pri
vačių globoje, bet vienuolės sky
rėsi tvarka,, švara. Dar svarbiau 
— jos mylėjo vaikus.. Beveik 
motiniška širdimi, dažnai turėda 
mos labai kuklius išteklius, gal 
net trūkumų, buvo gana šilumos, 
šiltos .rankos drabužiui skalbti, 
lopyti,, paduoti šaukštą. Tai bu
vo labai daug normaliam gyve
nime, jeigu tie žodžiai čia tinka. 
Bet tai. buvo priešinga klasinės 
kovos, komunistinio despotizmo

SUSIRINKIMŲ

Utenos Draugiško klubo Bingo po
būvis i vyks sekmadienį. gruodžio 4 d., 
1:00 vai. p. jk, Anelės svetainėje, 
4500 So. Talman. Bus gražiu dovanų 
ir įėjimo auka $1.00. Prašome narius 
ir svečius atsilankyti. Kviečia valdyba

Joniškiečių Labdarybės ir Kultū
ros klubo priešine tirus susirinkimas 
įvyks gruodžio 6 d. 1:00 vai. po pie- 
7ų, Šaunų namuose, 2417 W. 43rd St.

Nariai kviečiami atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti. Bus 
ir valdybos rinkimas 1978 metams.

Po susirinkimo bus vaišės.
A. Kalys

Bridgeport© Lietuvių Namu Savi 
ninku priešmetinis susirinkimas 
įvyks gruodžio £ dieną, po antrašu 
3308 S. Union Avė., Įėjimas iš kie
mo, pradžia 1:00 vai. P- p. Nariai ma
lonėkite atsilankyti ir užsimokėti 
duokles, kurie esate neuįsimokėję. 
Yra svarbiu pranešimų. Po susirin
kimo vaišės. Kviečia valdyba

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
sistemai. Kaip tik tai ir buvo 
pati didžioji kliūtis, norint' palik 
ti nors laikinai vaikus, senelius' 
vienuolių rūpesčiui. I

Vienuolės pačios padėjo savo 
gaubtuvus, regulas. Jos tikrai 
norėjo vaikams, seneliams būti 
duonos, pastogės, tvrkytojos. Au 
klėj-imą vaikų jos pačios sku 
binosi perduoti pasauliečiams.

(Bus daugiau)

GAIDAS DAIMID

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

F

PO ILGOS.IR SUNKIOS LIGOS

'JONAS LAUKAITIS
KUNIGUI PETRUI DAGIUI

LIET. REFORMATU KOLEGIJA IR 
CHICAGOS PARAPIJA

.'mirė 1977 metais lapkričio jnėn. 11 dieną ir palaidotas Lietuviu 
Tautinėse kapinėse.*' 7

Velionis Jonas Laukaitis negali atsidėkoti tiems,, kurie suteikė 
jam. paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį i amžinybės vietą. Todėl 
mes, 'atmindami jį if apgailėdami jo mirtį, dėkojame draugams, atL 
vykusioms į šermenis, atsiuntusiems gėlių, užpirkusiems misiąs ir

___. __ mirus,
žmonai Arijanai, seserims — Marijai Plačienei ir Matildai Kuolienei, 
jų šeimos nariams, giminėms čia ir Lietuvoje bei New Yorko. Lietuvių 
Evangelikų parapijai giliausią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

SENIAUSIA IE DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
.•,ir.r_i,Tyg~-.-tnrri.~r

4605-07 So- HERMITAGE AVENUE
Tetr YArds 7-1741 -1742

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

HVAS ® SŪNUS
MARUI ETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef,: GRovehifl 5-2345-4

fess of a hamP than it used

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTŲ

Dėkojame kanauninkui VI Zakarauskui, kuris atlaikė įspūdingas 
pamaldas už jo sielą bažnyčioje ir kapinėse. Dėkojame laidotuvių 
direktoriui Donald Al Petkui už njaidagų ir tvarkingą: patarnavimą. 
Dėkojame karstanesiams, nunešusiems jį į amžinojo poilsio vietą, ir 
visiems laidotuvėse dalyvavusiems giminėms, draugams bei pažįsta
miems. O Tau, mūsų mylimasis, sakome: — Ramiai ilsėkis šaltojoje 
žemelėje. . . .: . |

Nuliūdę lieka: žmona, podukra, motina, brofiai, giminės.

Beat break*

Better Eati^gr*
FROM START TO FI

The Kitchen, Almanac

t* your 
scrambled

dal (wadim* 
usual) taste 
by feldint 
in snail cubes or balls of avo
cado just before the eggs “set” 
Or spread mashed- avocado, 
seasoned with salt and pepper 
and a little lemon juice on 

t crisp, hot toast.

Peaant Crust Banana Pie • 
Finely chop 1 - 1/2 cups of 

salted peanuts aad press into 
a 9 * inch pi©1 pan- Add 2

NUOŠIRDŽIAM KOLEGAI MIŠKININKUI

. A.
MAMERTUI STRUPUI

? . - mirus,
ja žmonai Onaisūnums Kęstučiui ir Algirdui bei dukrelei 

Žibutei Kišionienei su šeimomis gilią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

KOLEGOS MIŠKININKAI: 
J. SKEIVYS ir
T. KAZLAUSKAS SU ŠEIMOMIS

Telef.: TOwnhall 3-2108-*

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TLTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Ciicagof
Lietuviu
L&idotuviq
OireKtoriĘ
Associacijos

‘ TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

Lietuviu kalba: kasdien nuo ’ pir
madienio iki penktadienio 12t30 
— 1:00 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto. , . ‘

. Vedei* Aldona_OaMkws .
Telef.; HEmlock 4-241} 

7159 So. AAAPLEWOOD AVE
CHICAGO, ILL. 6Ė624

butter to your favorite banana 
cream pie filling. Ptace H®ng 
in peamrt erost. Coot pie and 
refrigerate. Top of pie may be 
decorated with banana dices 
and peanutt.

Keeping up with consumers 
— the trash compactor is one

, fui kitchen appliances to 
• earn* along kt recent years. 
: BasMzehara -ak - KRcheaAid 
| appliances attribute this to 
the fact that the campactor 
has proven Its worth in. 
kitchen cleanup-

I These experts say because 
trash ia NKMceė t® a* Mttto 

, oaa-Courth ita original
I with a compactor, dfeposlng 
k€f «uc& itexaa at caa% cartons,

komefr and zevodeM kit« 
ehęns are including the appli*^ 
gnce s Standard equipment..

• • • e
K you're thinking of buy* 

fcg .a 300 pound side of beef, 
you can expect about 225 
pounds of usable meat arta -• 
which means about 25 per* 
cent cutting Toss. 

. * * ♦
Add the final tooeb to 

many dishes with- buttered 
bread crumbs. Simply Mir 1/8 
cup melted butter into 1 cup 
dry bread crumbs. Use ina- 
mecžateiy as a cassende top* 

pinę « 
reshfoewg* 
etables, or 
add crunch

ping of 
braOedfUh*

crombi pro 
vide a de

lectable way. to savą money

Store remaining buttered 
crumbs in the refrigerator*

Send your beet kitchen oK" 
eooėirųrJtMtt to tiUAJmonac. 
Your ide<iA utill be shared 
with readers throughout the 
eaun fry. cMbrear /ftory

1 Clark, KUchtn Altnanac, 3 
/forth Klverttde Plaza, 

i Chicaga^ISiifit (0606, į

. VETERINARIJOS '
DR. VALENTINAS BAGDONAS

Gyv. 7842 Oak Ridge Drive, Palos Park, Illinois
Mirė 1977 m. gruodžio 1 d., 12:00 vai. vidurnakty, sulaukęs 

57 metų amžiaus. v -
Gimęs Lietuvoj, Zarasuose. *
Amerikoje igyveno 28 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Birutė, pagal tėvus Korsakaitė, motina ir 

brolis Jurgis su šeima Lietuvoj, uošvienė Marija Korsakienė, švogeris 
Rimas Korsakas, švogerka dr. Stasė Pacevįčienė su šeima gyv. Aus
tralijoje, švogerka Elena Bagdonienė, dukterėčia Audronė Petrušienė 
su šeima ir kiti giminės, draugai bei paSstami.

Viętoj gėlių- prašoma aukoti Lietuvos Dukterų Draugijai.
Kūnas pašarvotas Mažeika-Ęyans koplyčioje, 6845 S. Western Ave.
Pirmadienį, gruodžio 5 diena 110:00 vai. ryto bus lydimas iš kop

lyčios Į §V. P. Mhrijos Gimimo parapijos bažnyčią, o ipo gedulingų 
pamaldų bus laidojamas ŠV. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. dr. Valentino Bagdono giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą. r . . t \

Nuliūdę lieka:
žmona, motina, brolis, giminės.

Laidotuvių direktoriai* Evans ir Sūnūs. Tel. 737-8600.

Mt3

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

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

. PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LTTUANICA AVĖ. TeL: YArdi 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET REpnblk 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VU rink 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo« HiUa, k^L 974-4411

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi Mill
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veikiančios okup. Lietuvos hf 
lietuvių geriausiems interesams# 
Naujienos Šiuos reikalus anali- 
zlioja ir Saugoja visuomenę 
bei institucijas nuo nesveikų idė 
jų dominavimo. j

— Ponia Marija Yurkšatis, 
Tomah, Wis., malonia) nustebs, 
radusi savo laiškų dėžutėje Nau 
jienas. Jas jai užsakė jos mie
las sūnus Andrius, gyv. Shaum-* 
burg, IU., baigęs mokslus ir ga
vęs valdžios patvirtinto buchal- 
terio bei knyvedžio teises. Dė
kui mūsų naujai skaitytojai už 
pareikštų dėmesį Naujienoms, 
dėkui jos sūnui Andriui už ma
lonų pokalbį telefonu ir Nau
jienų užsakymą. Platininio va
jaus proga jos’yra siunčiamos 
susipažinimui 2 savaites nemo
kamai. Visi lietuviai kviečiami 
į jas atkreipti savo asmeniškų 
dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir pareikšti savo asmenis-, 
ką nuomonę jas užsisakant. ,

— Antanas Dumčius iš Cice- 
ro apylinkės nepirmą kartą yra 
prisidėjęs prie Naujienų platini
mo vajaus ir daugelį kartų pa
rėmęs aukomis jų leidimą. Va
kar iš jo gautas toks laiškas:

DARBOTVARKĖ

S

JA,V. (R) LB Tarybos narių sUvšžIavimo, {vykstančio J977 
m. gruodžio mėn. 11 (sekmadienį) Tautiniuose Namuose, 6422 
South Kedzie Ave., Chicago, 11L

3:00 vai. Pamaldos savose parapijose.
9:00—40:00 vai. atstovų ir svečių registracija.
10:00 vai. Suvažiavimo ati(farymas — dr. VaL Plioplys.
a) Amerikos himnas.
Ihvokacija — kun. kan. V. Zakarauskas.
Mirusių narių pagerbimas.

6. Sveikinimai.
7. Darbo Prezidiumo, sekretoriato ir Komisijų sudarymai.

Komisijos:-. — - .
a) Registracijos ir mandatų 

. b) Balsų skaičiavimo.
i. ' c) Rezoliucijų.

d) Spaudos.
e) Banketo.

8. Paskaitą aktualia politine tema skaitys Varpo redaktorius
Antanas Kučys; - ‘ ’■ • : ■'

9. LA.V. (R) LB Tarybos pereito suvažiavimo protokolo skai
tymas— A. Repšienė.

10. Pranešimai:
a) Tarybos Prezidiumo.
b) Centro valdybos — pirmininko ir narių.
c) Kontrolės Komisijos.

11. Disknsijos.XdėI pranešimų).
,12. Rinkimai: .

a) Tarybos Prezidiumo.
b) Centro valdybos-

- c) Kontrolės komisijos.
Klausimai ir sumanymai 
Rezoliucijų priėmimas. 
Suvažiavimo uždarymas. 
Lietuvos himnas.

2.
3.

4.
5.

-4

REAL ESTATE
Namai, i»tni — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, l»mi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS , 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

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

Kauno įgulos bažnyčia

Ulllliuu; įHi Mhn Him i 
iHlHllllli II iJLL ‘HHI

MŪRINIS BUNGALOW — 3 mie
gami, 30’ sklypas, naujas šildymas, 
tuoj galima užimti, prie 65-tos ir 
Artesijan, nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

13.
14.
15.
16.

P. S. Registracijos mokestis ir priešpiečiai; $5.00.

17. Banketas 6 vai. 30 min. vąkaro Tautiniuose Namuose. 
Kalbės Emilija čekienė iš New Ydrko.

• (Restoranuose daugiausia 
sunaudojama maltos mėsos, 
vištienos ir žuvies. Nustatyta, 
kad valgyti žalią maltą mėsą 
nėra sveika ir dabar jau nema- 
doje. Amerikos krautuvėse ga
lima gauti 135 rūšių konservuo
tos mėsos. Praeitais metais ame . 
rikiečiai išgėrė 25 bpįjonus ha--’-^ ^3^ kalėdinius žaislus-’M prasmingą ir pavyzdžio ver-Į 
nučių alaus ir įvairių vaisvan- Jbei tokio pobūdžio dovanas vai-’*” <1rtvan~!' —1—
denių. Vengtina pirkti mažais 

kuolus maišto produktus, nes1, ~ tun
jie brangiau kainuoja ir dažnais P°bu* B « 3° norėl!- 
atvejais turi apgaulingą išvaiz- ’ -- Žaislas tūri būti tinkamas 
da. ' vaiko, pasauliui, skatinantis la-

f viriti kimo-Įfeproto jėgas'. Ai-
•, Populiariausias augalas ir••šiifiinū^.hBd’,.dalmrtimai‘aąK-t _____. -

ja^as Amerikoje yra kukurū-.{ėjimo ir..^yiĮprijo žąisląi-nėra atlydėjo $5 auka. Tos apylinkės 
uubbMŪs, 'bei'patraukjūs. Dari:1 * *—*— --
gelis žaislų Javlna vaiko pomė- .
gius if-= natūraliai padeda - pasi- mu’- Dėkui už auką, gerus lin- 
rinkti' specialybę arba profesiją. Rėjimus ir -už dėmesį.

—- Visi žaislai ir .^aiifimsi "riė-l — Marija L. Kazūnaitė iš Pa- 
turį.Jvėštiiprie blogų įpročių, bet - los' Hills if Jamės ‘P. Samošką 
skaiin4ivsveiką-ir laimingą ;gy-M- rBurb^ik apylinkės ,baigė 
yęuimą įvairiai* keliais ir- bū-^Northern Įllinodš urtčverRitetą, 

įiagąl •kj^nejW'i pS-įi?ėKaIb’» >01;" 
gįĘritą. .originalumą? £-

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
ro cukraus, -kvortos pjeno ir “Prašau tuoj pradėti Naujienų; 
benkos Puerto Rico šviesaus siuntinėjimą kaip kalėdinę do- 
mo< Pirmiausiai išplakami kiau vaną mano mielam broliui Au
sinio -tryniai jr cukrus, o po to į gustinui Dumčiui, gyvenančiam, 
tą. mišinį supilamas pienas ir šiaurės vakarų Chicagoje nu-'; 
romas’_išmaišoma-ir-gerai at-1 rodytu>dresu. Šiam reikaluii 
šaldoma. Užtenka pavaišinti 12‘siunčiu ?30 ir pridedu penkinę 

.asmenų.: y’ į už kalendorių”. Dėkojant už to-i
4---- . .... IU nracminao ir nnvvrdžin vpr-

tą dovanos parinkimą, malonu 
sveikinti naują skaitytoją p. Au
gustiną, o gerą žinią skelbti vi
siems- prenumeratoriams. ■’

— Ponia A. Petraitienė, Ha
milton, Ont., Canada, iš anksto 
be raginimo pratęsė prenume
ratą, o savo gerus linkėjimus

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
INSURANCE .Įvairi apdrauda -

BUTU NUOMAVIMAS — parenkam

4243 W. 63rd St„ Chios* 
M,. 767-0600.

BEVERLY SHORES, INDIANA 
parduodamas sklypas tantram bloke 

nuo - ežero 62x192 pėdų dydžio. 
Skambinti 219—884-0466.

VIENOK MARQUETTE PARKAS 
GERIAUSIAS

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

LIUKSUS 17 metų mūro Ranch, 2 
auto garažas. Naujas pirkėjas gali 
tuojau keltis i gražųjį Marquette Par
ką. 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.

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.

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

HELP WANTED — FEMALE 
Darblnlnkiy Reikto

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

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

- 842 - 3202

zas. Jis taip senai iškuitivuotas, 
kad net jo kilmė bei laukinės 
žolės padermė' nėra žinoma.
Dar prieš Kristupą Kolumbą 
Norvegijos vikingai {pasakoda
vo, kad jie matė šalį, kurioje 
bujoja kukurūzų laukai. Ma^- 
ma,‘;kad?/’irftfehąį jubs augi&ib 
|)rife§ 5R00 . Kietų’ Irojuois -iil- 
dėnai pagrindimais rtiaisto; pro
duktais laikė kukū^ųž^s, -pupę- 7 x 
:teš‘ ir arbūzus. Pirmųjų kolck- . 
pistu. Plymouth ir Jamestown.; / - 
apylinkėse Padėkos. Dienos; šia- 
[Įiioše dominavo ne kalakutiena, 
bet kukurūzai, kuriuos draugjn- 
?gi indėnai išmokė au^nfi'ir var- 
iotil įvairiuose-pavūdaluoseimais ■

Tiui . 4?:.;' .. ..’ J: f.

t' -g- Individualaus-pasitarnavi- 
mo arba- Self-service -krautuvas? 
atsirado itĮc. 1912km; Kaliforpi-- 
joje. Geras prekių įpakavimas 
Rinkamais kiekiais -leido- &6-sti-- 
baus' "krautuvėms greitai'plėsfis;

• Kalėdų laikotarpiu ameri
kiečiai vartoja šeimose ir sve
čiams. vaišinti pieno, kiaušinių, 
trynio ir cukraus mišinį, ir jį 
vadina eggnog. . Mėgiamiausias 
svečiams vaišinti mišinys yra-se mūsų organizacijose ir insti- 
eggnog ir romas, padaromas iš i furijose pradėjo vyrauti sveti- 
12 kiaušinių trynių, pusės sva-’mos įtakos, nebbjančids ir ne-

A.'-Repšienė,

1

. Dr. VaL Plioplys,
JĄV-(R) LB Tarybos Prezidiumo 
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tautietis užsisakė Naujienas 3 
mėn. tinkamesniam susipažini-

MY'

t

RENTING IN GENERAL

„IŠNUOMOJAMAS 4-kambarių butas 
antrame aukšre.

Teirautis 476-5071. "
--r •

kolekcijas 
vedimas:biznišj

Archerir-Sacramento)

NAUJIENOMS šiemet suėjo 
juobtikm tiatimų du 
ns Ir afflnkxot both 
Mama* Nanflan piattaboo yaftA ”

TodM Ninjienų Tidovyb* Ir vi 
delbdama platinimo ▼Oų " ‘ ‘ \ 
spaodoa pirmūnų ptvjrdktoto ųlilprenun 
frtndiM triimeaniemi tubem ne tik 

pavergto* Uetartv ir jo* taaoa 
reikalų įugmMb.

KMNUOJA: Chtoefefe Ir Kanadoje mftena

Prairau naudoti indra ora6< atkarpą.

'Miškinytė, burgu- Lietuvių klubo socialinių 
•į į reikalų (direktorius. Jis orga^l 
i Įnj?uoją. ašmenis^-norinčius pri^ 
S:ršidėti prie:sergančių ligoninėse 
įLbei namuose lankymo, ypatin-; 
® gai švenčių proga. Klubas ruo

šia, bendras kūčas gruodžio 24 
diena. i’r : :

jį- —' TUiriois valstijos loterijoje^ 
gruodžio Id. Bonanza traukime 

- r> •< jo 9j<317^ ir 4184, spalva.
* . Žalia. GoldStrike traukime lai-

. jnėjo 44,.09, 35 ir 10.. įtuvių”’pastebejų,. kad negalimi! -• ~ " 7 • -
— Kiekvienas lietuvis gali ap-

CICERO išnuomojamas'5 kambarių 
butas šu šilima ir' karštu vandeniu 
pirmame^ukšte. ■

Skambinti'666-5452 arba 
652-4748 po. 6-tąįį val-į vak.

BUILDERS AND CONTRACTORS į 
Namų/Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, ...‘ 
PATAISYMAI

Turiu- Chieagos miesto. leidimą. 
Dirbu ’ JrJ užmiesčiuose greit,, ga
rantuotai Ir sąžiningai .
— KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tol. 927-3559

T-rlnž. AlgisfLiępinąiti^,< Rf- 
vri^ęFeį"I114 pp^Hįešnfe; JW* 
traukos--yėl tapa^ŠTaiijienų. skai; 
;iytojp,, užsisakydamas ~ jas - yiė- 
jimęmš nietarną. T‘~;
^čuiimails ; metaįę -daugelis ■ liė;

pasikliauti spauda, kuri vietoj į _ —- ■ ' ' - '
Womiaojos dažnai; talpina
vtenasalBkus pranešimus bet .slo ūoo Susivjenijimo Lieluvi 
propagandą, visai nekreipiant ...
dėmesio, kas čia dabar tikro
vėje darosi ir kodėl kai kurio-

Amerikoje •> (SLA) organizaci- 
joj. Vaikams-ir-jaunuoliams 
pigi TERM apdrauda: ,$1,000 
tik už 3 dol. metams. Jiems yra 
ir Taupomoji — Endowment 

e‘ apdrauda aukštajam mokslui

^grupinę Akridentalę apdrauda
• * * • * * - — —organizacijų nariams— tik $2 

už $1,000 apdraudą. Dėl šių 
ir kitokių informacijų skambint 
kite Kristinai Austin % Naujie
nos. Tel. 421-6100. (Pr.)

rut,

Ito Jutallejlirių metu proga 
ncaytas jaaerti MetavfiS 

tfkata sudaryti 
tat fr risrti tMvtjoa, 
'tfeUaot Ttouotttw ne

MARUANOR
We*t t*k St, Chicago, BĮ. 6062| • T«L WA 

DW*U* Mdrtakfma, >»rw rtiU«< fvalriv Frid*
MAUTAI H EUROPOS ĖANDtŪU. į '

Cosmos Parcels Express Cojrp.
MAROUrm GIFT FARCEL# 8IRVKR 

IMI W. 49Mi *, IIL 40629

'Ti'Wn w «

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St

Chicago, HL M60I

Q Shmfii------------—
vajaus prof* paremdama* Urtųrišta| ^audR-

Q Vajau* proga prašau afųrti Nryjieau dvi savaite* »u«lpafi-

PAVARTO ir VARDAS

r i

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. y. 1490 ĄM 
Seit 8:00 - 10:00 v. v.. - 1064 FM
Veda K, BRAZDZIONYTE

2646 W. 71if Street, Chicago, Illinois 40429 
Telef. - 778-5374

“Prailginto gyvenimo ! 
stebuklas”

Didžiausios kailių 
pasirinkimas:( 

pMTfentatall 
fUirtnri lalhataką 
• Chfctgoje

V^LNORMANĄ 
įJagkBURŠTlINA 

263^826

' 677-8469

b.

’ 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.

Apie tai išgirsite šiandien per 
“Gerąją Naujienų Lietuviams”, 
šeštadienį, gruodžio 3 d. 9:10 
vai. vakare radijo banga 106.3 
FM per “Lietuvos Aidus”. •

| Jėzus tarė: “Aš atėjau, kad jos 
; turėtų gyvenimą ir perteklių? 
•Jono 10:10  b.

LIETUVIŲ KOPLYČIA.
3638 W. 83 St. Chicago^ Ill.

Sekmadieniais:
Biblijos valandėlė 2:30 p. p. 
Pamaldos: 3:30 p. p.

i
SKAITYK PATS IR PARAGINI 

KITUS SKAITYTI 
NAU1IISAI

/■

DAŽYTOJAS
4612 S» Paulina St

(Town of Lako)
Dalo namus B lauko Ft B vW*w, 

Darbas ^rantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

.lability apdraudimas pensininkams

4M5 Se. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKR0D2IAI |r BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2645 WEST 69th STREET

Tatota REpublIe 7-1941
V

Notary Public
IN COM 8 TAX SERVICE 

4259 S. Maplawaod. TeL 254-7458 
Taip pat daromi vertimai, almlniy i 
Iškvietimai, pildomi pilietybės P n- Į 
tymai ir kitokį blankai  l

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch«r Av*. I 

Chicago, IIL 60632. T«L YA 7-5980 
r Mwransr- »■.....  ■ HMaf

BEST THINGS IN LIFE
(toil Frank Zapollt

GA 4-8654

IYAT8 UtH

IMtUKAWC^

I
Mate Farm Life Insurance Company

♦ Tony Paznekas, anksčiau 
turėjęs Phillips Cleaner, buvu
sią 6910 So. Western Ave., da
bar išsikėlė į 5339 So. Washte, 
naw Ave. Jis yra vyriškų 
moteriškų drabužių siuvėjas 
pritaikymo profesionalas.

.... Tel. GR 6-7603 ,

give...
so more wW live

ir 
ir

HEART 
FUND

lUUJWMoe. CWCAOO * H Saturday Decambar 3, 197Į




