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DEMOKRATAI
;. V. ŠAKALYS ALTOS SUVAŽIAVIME

Didelius pavojus pergyvenęs Chicagą dalyvauti ALTos suya- 
bėgdamas iš ; Lietuvos per Šuo- žiavime’.

.. miją’ į 'Švediją Vladas šakalys} * * *
spalio 18 d. ALTos suvažiavime } > š ALTOS, VALDYBOS 

“ ' POSĖDIS

ALTos valdybos posėdyje 
spalio 10 d., be kita ko, bus 
svarstomas ALTos ir JAV LB

Žinios iš Ležuvos pasiun
tinybės Vašingtone

Baltijos valstybių atstovų 
pasltarims.s

Š.m. rugsėjo 30 d. įvyko Es 
tijos gen. konsulate New York< 
Lietuves, Latvijos ir Estijos at 
stovų pasitarimas. Jame dalyva 
vo Lietuves atstovas dr. S. A 

„ ---- *.i Bačkis ir Lietuvės gen. konsulą
santykiu sudenninw projektas,Yorke A Simutis, ,>>W)(( 
kuris buvo sudarytas ALTos ir j afetovas dr A, .Dhlbergs> Estija 
LB delegacijų rugsėjo 13 dienų | atslovas E Jaakscn. ir 

etroi e. / . Linkhorst. Pasitari
j mo metu buvo pasikeista infer 
j inacijomis ir nuomonėmis ap:< 
! dabartinę pas a ulinę padėtą 
i Maskvos’ akciją prieš Baltįjct 

VARŠUVA, Lenkija. — Len- valstybių pasiuntinybes, Madri 
kijos kbmunistų partijos gen. do konferenciją, kuri prasidė;

. sekretorius Stanislav Kama pra- š.m. lapkričio 11 dieną.

SCHMIDTO VADOVAUJAMA KOALICIJA
PADIDĖJO 25 ATSTOVAIS

- pasakys kalbą, išryškindamas 
■ savo-išgyvenimus ir informuo

damas apie padėtį Okupuotoje 
Lietuvoje bei primindamas išei
vijos uždavinius. Suvažiavimas 
yrą sukaktuvinis: 40-asrs nuo 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
įsteigimo.............

Z * .7 T"

Visos 13 ALTą sudarančių 
ideologinių,- politinių ir kitokių 
centrinių organizacijų suvažia
vime praneš savus’ kandidatus 
į-naują ALTos valdybą. Skyriai 
ir centras ' šiam suvažiavimui , 
ruošiasi; Jame bus ALTos pir 
mlninko ir kitų pagrindinių vai-, sekmadienj išmetė iš Len. 
dyiios. nanų pran.surisi apie'^^ komunistų partijos centro atliktini žygiai bei apsvaršt 

komiteto ir iš politbiuro šešis Į rezistencijos reiškiniai Balti 
lenkų komunistų partijos įta- i valstybių teritorijose Sovietų- 
kingus narius.

Pirmon • eilėn išmetė abu 
premjerus/ nepajėgusius sustab
dyti. -Dancigo., darbininkų strei
ko, kurių tarpe buvo didokas 
darbininkų komunistų skaičius.

vykdomus darbus’. '
U Suvažiavimas vyks- Taūtihiuo- 
se Namuose, 6422 South Kedzie 
Avenue, Chicago'je. Pradžia 
9 vai. ryto. Visi - lietuviai kvie- 

v3ami dalyvauti.-*""” t

DR.2X’ ŠIDLAUSKO
’ PASKAITA

J , . - . , _ t

Cičėro ALTos skyrius pakvie
tė, Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininką dr. Kazį Šidlauską,

(ALT Informacija)

KANIA IŠMETĖ ŠEŠIS 
KOMUNISTUS

Pasitarta taip .pat, kokie yi

jungos okupacijoje.
* * «

Pastaruoju metu Lietuvos at- 
stoVas ir O'. Baekienė dalyvavo

fališkojo delegato arkiv. Jeah 
Jadot atsisveikinimo priėmime 

Abu : buvę premjerai, išklausę , Apaštališkoje delegatūroje; be 
didelį papeikimą, išmesti iš par-j tQ> Xigerijos pietu Korėjos> Ka- 
tijos centro komiteto ir iš poli- j taro ip khu -mbasadu> tų krašhj 
tinio komiteto. Taip pat išmesti 
ir kitg vicėpremjerai, kųgiė jnu- 
važiąvd | st'reiĮaj/yietas, 3jęt}r^ 
pajėgė susitarti iri.įtikinti dar
bininkų, kad jie hestręikuotų.
Negalėjo pasakyti, kad valdžia 
bus priversta pakelti algas, bes 
visas gyvenimas pabrangs, kai Į 
mėsos gamybai vyriausybė be- j 
duos subsidijų. •’ :

Labai smarkiai iškritikuotas 
E. Gierekas, buvęs partijos sek
retorius. Gierekas serga ir sek
madienio posėdyje negalėjo da
lyvauti.

Visa eilė centro komiteto na
rių kritikavo buvusius pareigū
nus, nuvedusius darbininkus 
prie streiko ir padariusius kraš-

spalio 12 d., tuoj po lietuviškų 
pamaldų, šaukiamarpe parapijos 
salėje susirinkime, .'.kalbėtoju. 
Tema —.Madrido koįferenčija 
ir.kiti aktualūstėįk^įi. 
į ' *
^TEISININKO- J. TABALO 
-7 PALIKIMAS 
. ■“ _.. J. . J» ' ...

Daugelį - metų buvęs ALTos 
reikalų vedėjii tėisiininkas jo
nas Talalas -testaiheiitu' Ameri
kos' Lietuvių Tarybai.paliko 
797 dol., norėdamas - paremti 
Lietuvos laisvinimo darbus. ,

: KUN. ADOLFOiSTAšIO 
75 METŲ SUKAKTIS

Ilgametis Amerikos Lietuvių
Tarybos darbuotojas, valdybos tui didelius nuostolius. Centro 
narys ir paskutiniais keleriais komitetas nutarė patikrinti ko
rnetais generalinis sekretorius munistų turimas maisto, butų 
kun. Adolfas Stašys yra gimęs ir kitas privilegijas.
1905 m. spalio 19 d. Taigi šį- Į --------------------
met švenčia 75 m. amžiaus su- j — Portugalijos premjero koa- 
kaktį. Šalia uolaus bažnytinio j licija iš Socialdemokratų Kon- 
darbo, jis pasižymėjo patriotine servatorių ir Monarchistų lai- 
veiklą, sugebėjimu sklandžiai, mėjo parlamente daugumą. Iki 
bendradarbiauti su įvairiomis j šiol surinktais duomenimis ji •

tautinig’šyenčių proga.
^Vohn Carroll Society kvietimu 
jie dalyvavo Red Masš šv. Ma-. 
to katedroje š.m. spalio 5 d., ku
rias celebravo Vašingtone arki- 

ia vyskupas James A. Hickey. Tose 
j mišiose dalyvavo Kongreso na- 
I riai, diplomatinis korpusas, dis- 
| trikto ir federaliniai teisėjai, ad
vokatų draugijų vadovybės bei 
Teisių fakultetų vadovybės.

* *
Š. m. spalio 10 d. Valstybės 

sekretoriaus ir ponios Muskie 
kvietimu Lietuvos atstovas dr. 
S. A. Bačkis su žmona dalyvaus 
jų rengiamoje vakarienėje dip
lomatinių misijų šefų ir jų žmo
nų garbei /Valstybės departa
mente.

— Liepos 17 d. nuversta Boli
vijos prezidentė 51 m. Lidia Gui- 
ler, atvykusi Paryžium, pare.š- 
kė, kad ji kovos, kol demokrati-

KRIKŠČ. DEMOKRATŲ VADAS STRAUSS PAREIŠKĖ, 
KAD JIS RENGIASI TRAUKTIS Iš POLITIKOS

BONA, Vokietija.— Vokietijos 
kancleris Helmut Schmidt lai
mėjo praeito sekmadienio rinki
mus į Vokietijos parlamentą. 
Iki šio meto demokratinė koali
cija vokiečių parlamente turėjo 
10 atstovų daugumą, tuo tarpų 
naujame parlamente ji turės 45 
atstovų daugumą.

Helmut Sdhmidt yra Vokieti
jos socialistų demokratų parti
jos vadas. Socialistai ne tik ap
gynė savo pozicijas Vokietijos 
parlamente, bet jie padidino 
savo narių skaičių keturiais. 
Tuo tarpu Nepriklausomieji de
mokratai laimėjo 14 atstovų 
daugiau — jie turės 53 narius. 
Jiems vadovauja dabartinis Vo
kietijos užsienio reikalų mir’S- 
teris Hans Dietrich Genscher. 
Jis pareiškė: “Mes turėsime pa
teisinti mums pareikštą pėsiti-’ 

akėjimą’’. c
Krikščionys demokratai afiai 

kė savo pozicijas pariamente; 
bet jie buvo’ sudarę koaliciją su r 
Bavarijos Katalikų sąjunga. Jo
seph Strausso vadovaujami 
krikšč. demokratai, nors surin
ko' 44.5 %•’ paduotų balsų, vis- 
dėlto prarado 17 atstovų parla
mente. Bavarijos premjeras 
Franz Joseph Strauss pareiškė, 
kad po šių rinkimų jis trauksis 
iš politikos ir rašys atsiminimus. 
Rinkiminiuose mitinguose jis 
pasakojęs, kad būsiąs naujas 
Vokietijos kancleris, bet jo’ vil
tys neišsipildė, todėl jis nutarė 
trauktis iš politikos.

Jis dar pridėjo, kad naujam 
, parlamente didžiausios bėdos 
turėsiąs naujai išrinktas Hel
mut Schmidt. Bavarų vadas 
Strauss pareiškė H. Schmidtui 
užuojautą, nes naujame parla
mente jis turėsiąs daugiausia 
bėdos; esą, socialdemokratai su- 
kairėję.

Rinkimus laimėjęs Schmidtas 
visai nesirūpina Strausso rūpes
čiais. Jis džiaugiasi laimėjimu, 

i nes supranta, kad Vokietija yra 
jo į laikraštininkų paklausimus, ■ tapusi pastovia valstybe. I»rieš 
o vakare išskrido į Washingtona. j 11 metų vokiečiai atidavė so- 

. • T 1 1 _ . _ i 1 • 1

— Penkios nuomonių tyrinė- 
j’mo institucijos pranešė, kad 
Ronald Reagan pirmauja prieš 
Jimmy Carterį daugelyje valsti
jų. Post žiniomis jis pirmiauja 
28 valstijose su 28 43 elektro
nais. New York Times Reiga
nui atiduoda 29 valstijas su 314 
elektorių, o Nepsweek rašo, kad 
jis p’rmauja 30 valstijų su 321 
elektorium. Laimėjimui reikia 
270 elektorių.

— Irano’ aviacijai atskridus 
bombarduoti Bagdado, Iriko 
vyriausybė sekmadienį nutrąu- 
kė vienapusiškas paliaubas ■ ir 
Įsakė pradėti karo veiksmu^-.

Prezidentas Carteris vakar buvo’ atskridęs j Chicagą, 
kalbėjo Richard Daley-Plaza aikštėje,- © vėliau Palmer 

Hou/e salėje. Vakare grįžo į Washingtoną.

RIMTĄ GRĖSMĘ IZRAELIUI
PESIMISTIŠKI IZRAELIO KARO VADŲ PAREIŠKIMAI

TEL AVIVAS (UPI) — Pra
sidėjęs vis didėjančiais konflik
tais tarp Irano ir Irako, tapo 
pilnos skalės karu. Jis sudaro 
grėsmę Persijos įlankai bei naf
tos laukams ir kaimyninėms 
valstybėms. Į visą situaciją at
kreipė savo dėmesį Izraelio-ka
ro vadai. Savo gan pesimistiš
kais pareiškimais jie. ragina su
sirūpinti Izraelio rytinių sienų 
apsauga.

Izraelio armijos žvalgybos 
viršininkas Yehoshua Sagui pa
reiškė laikraščio Ma Ariv kores
pondentui, kad Irano karas su 
Iraku pasiekė zenitą. Irako pa
siūlymas Iranui t’krumoje yra 
raginimas kapituliuoti. Tai tik 
karo praplėtimas priemonių ir 
teritorijos atžvilgiais. Jis parei
kalaus armijų apginklavimo 
naujais ginklais ir pakeisti su
gedusias karo priemones.

nė valdžia Bolivijoj bus atstaty- Karo aviacijos viršininkas gen. 
ta. i David Tvri pareiškė, kad trumpi

— Choramšaro priemiestyje
ideologinėmis grupėmis, daug laimėjo virš 49% balsų. Už ko- irakiečiai sunaikino tris iranie- 
energijos parodė ruošiant pas- munistus balsavo tik 15. 4%. čių pasilikusius lizdus.
kutinį Amerikos Lietuvių Kon
gresą Clevelande.

Jo : jubiliejaus proga- ALTa 
spalio 1.8 d., po savo metinio 
suvažiavimo, >7>30 vai. vak. ruo
šia pagerbimo banketą Lietuvių 
Tautiniuose Namuose.’

Kun. A. Stašys, pasitraukęs į 
pensiją, neseniai persikėlė į St.' 
Petersburgą, Fla. Jis atvyks į

konfliktai tarp Irano ir Irako 
buvo naudbgi Izraeliui, nes ma
žino pavoju rytinėms sienoms- 
Dabar Irakui padeda kariauti 
Jordano karalija. Tas faktas lei- 
dži galvoti, kad Jordanija gali 
nradėti karo veiksmus prieš Iz-

e KALENDORCLIS

* Špafio ’7 di': ^Lėuūėhčija, Au- 
guiW,' Er^enė. 'fra, Butrimas,

c ■. Saulė teka 6:5.% leidžiasi 6:20.
Oras gi&toii, vė toki įaltės.

* U et n vai t ė Mary Buduris, gyvenanti .3008 W. 48th SL, ir
* Violeta Mieliulia, gyv. 4119 So. Francisco, veda paradą 

Archer gatve, kad risi vairių-kiemus, sodus ir gatves nuo
. ...i ir bereikalingų nešvarumų.:. : -. •’ -

PREZIDENTAS CARTERIS 
BUVO CHICAGOJE -

CHICAGO, Ill. — Vakar, pir
madienį, prezidentas Carteris 
atskrido į Chicagą. Aerodrome 
prezidentą pasitiko miesto bur
mistre Jane Byrne, Atstovų Bu
to nariai Martin Russo, Frank 
Annunzio, John Fary, Illinois 
valstijos Atstovų rūmų daugu
mos atstovas • Mike Madigan, 
George Dūnri, sekretorius Allan 
Dixon, Morgan Finley, Roman 
Pucinski ir visa eilė kitų demo
kratų pareigūnų ir veikėjų.

Prezidentas atvyko tiesiai į 
Richard Daley aikštę, kur jį pa
sitiko didelė minia.

Prezidentas pasakė kalbą, o 
vėliau nuvyko į Palmer House, 
kur jis buvo apsistojęs. Ten jis 
pasakė kalbą ir sveikino susi
rinkusius. Prezidentas atsakinė-

' "------------- -'--------------------- -A
eilė reformų, kurios pagerina 
vįsd krašto ekonominę būklę. 
Vokiečiai patikėjo socialdemo
kratams ir dabar:—Jie--patikėjo 
krašto vyriausybę demokratams 
dar ketvertams metams.

Dabartiniame parlamente so
cialdemokratai turės 42.9% at
stovų, o Nepriklausomi demo
kratai — 10.6%. Taigi, demo
kratinė koalicija turės 53.^% 
atstovų. Krikščionių demokratų 
partija turės 44.5%. Nors krikš
čionių demokratų partija nau
jame parlamente bus galingiau
sioji, bet koalicinė vyriausybė 
galės laisvai valdyti kraštą, pjį‘ 
silaikant d e m o kratinių tai; 
svkliu.

KANCLERIS SCHMIDT ".
BANDYS PAILSĖTI

TEL AVIVO PAŠTE 
SPROGO BOMBA

Tel

' cialdemokratams valdyti kraš
tą. Valstybės priešakyje atsisto
jo Willy Brandt. Per pastaruo
sius metus Vokietijoj įvesta visaTEL AVIVAS, Izraelis. - 

Avivo priemiesčio pašto įstai
goje netikėtai sprogo galinga 
bomba, užmušė tris asmenis, 

raelį. Gen. Ivri nuomone nei ' buvusius pašte, ir sužeidė dar
Iranas, nei Irakas negali laimėti Į kelis. Oficialiai paskelbta, kad 
karo, nes pirmasis nėra pasiruo-! Palestiniečių išlaisvinimo orga- 
šęs, o antrasis neturi tiek jėgų, j nizacija telefonu pranešė, jog ji 
nors Sovietų Sąjunga yra pa-, imanti visą atsakomybę už paš- 
žadėjusi aprūpinti Iraką, nuolat , į0 įstaigoje įvykusį sprdgiiną.
ir laiku pristatant karo reikme
nis.

Žvalgybos viršininkas Segui 
pareiškė, kad Iranas, bombar
duodamas Irako atominius įren
gimus ir kitus strateginius taiki
nius, yra pasiryžęs ilgam karui, 
šis manevras praplėtė karo ska
lę. Amerikos dalyvavimas šio
se karo grėsmės srityse yra la-

Helmut Schmidt

Du sužeistieji buvo užmušti 
vietoje. Trečiasis dar gyvas bu
vo nugabentas į artimiausią li
goninę, kur jam bandyta su
teikti pagalbą, bet jis neišlaikė 
ir mirė ligoninėje.

Libano sostinėje Beirute pa
lestiniečiai tvirtina, kad tai esąs 
jų kovojančių partizanų darbas.
Izraelio policija tiria nelaimę iri 4 Helmut Sčhmidt, Vokietijos 

bai pageidaujamas. Jis gyrė JAV bando išaiškinti kaltininkus.
planą pasiųsti Saudi Arabijon 
žvalgybos bei transporto lėktu
vus su parašiutininkais.

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $669.............. . .

kancleris ir socialdemokratų 
partijos vadas, džiaugiasi, 
kad praeitą sekmadienį lai
mėjo parlamento rinkimus.

Kancleris Schmidt aktyviai 
dalyvavo rinkiminėje kampani
joje, o sekmadienio vakare nu
tarė išvažiuoti kelioms dienoms 
poilsio. Jis aplankė visus dides
nius pramonės centrus. Jis sakė 
kalbas dideliuose susirinkimūD'- 
se, bet jis nevengė ir mažesijhj 
grupių. Kalboms ir kelionėms 
nebuvo galo.

Kancleris Schmidt pasigyrė, 
kad jis laimėjo ne tik rinkimus, 
bet ir dėžę alaus. Kelioms die
noms prieš rinkimus, jis ėjo la
žybas su užsienio reikalų minfs- 
teriu Dietrich Genscher, kuris 
geriausiai atspės rinkimų rezul
tatus. Pasirodo, kad lažybas lai
mėjo kancleris Scrmidt. Jis ge
riausiai atspėjo rinkimų rezul
tatus ir nuošimčius. Jis, reiškia, 
pažįsta krašto gyventojų nuo
taikas.

Krikšč. demokratų vadas H-. 
Joseph Strauss, vos dviem va
landoms praslinkus po rinkimų, 
tuojau telefonavo kancleriui H. 
Schmidt ir pasveikino jį rinki
mų laimėjimo proga. Pasirodo, 
kad politikas Strauss taip pat 
buvo gerai informuotas, jeigu 
taip greitai suprato, kad jis pra
laimėjo’ ir padarė kelis teisin
gus sprendimus.

Net ir socaildemokratų prie«- 
šai pripažįsta, kad sugebėjimas 
atstatyti krašto ūkį ir aprūpi
nimas kiekvieno gyventojo duo
na, pastoge ir ekonominiu ger
būviu atneiė socialdemokratams 
tokį didelį laimėjimą. 

* - kJ
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M. Stankūnienė. Balandis
i

TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIME
Kūrio, proto ir jousmy darnos pagrindai Naujausių mokslo žirfių populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

JAUNYSTĖ - BRANGIAUSIAS 
ŽMOGAUS TURTAS

Visi trokštam būti jaunais visada;
eina padeda išsilaikyti jaunais kuriu ir 
protu; tik bbk'mė jos patarimu.

(Mediciniškas raginimas)tymas. Dabar kiekvienam reikia žinoti ir apie ENZYMUS (enzy- m.s) — lai labai svarbios me- tižiž^c's: jds jžiėHią celių‘ veiklą; jie (tie enzymai) susideda irgi iš Baltynio., Kiekvienos gyvos būtybės gyvavimui yra reikalingi baltymai. Gyvybė reikalauja baltymų.Kaip gaminasi baltymaiProteinai (baltymai) yra gaminami gyvų celių. Jų nėra ore.

Jaunystės sveikatos pagrindas yra tinkamas maistas. Reikiamos mitybos pagrindas yra bal- Į-yhtoi (jh-Bt rinai — prfetW'ds):. Baltymų gausiai yra piene it jo gaminibbše: sūryjė, varškėje, rūgusiame piene, pasukose Taip pat gausiai yra baltymų liesoje mėsoje, t'dkioj’e žūvyjb, kiaušinio baltyme, ankštiniuose javuose — daržovėse, įskaitant sojos pupelės.žnibgt’š; žiūrėdamas į veidrodį, matu save kaip ’odinį maišą,btfa, įjlaukai; riigūl; akys — viš $ai Jaulel veikiant> kaip jai vei jšinie žmogų. Atsimintina, kas tai ballyiniriii'i organai, žinb- ?an _Pasi«anuna energija. Mes į patfbjė pradžioje ktaūjo įfcrpi-' iiia, tife žmoguje baltymai nėra,'z^nes salime _ baltymus aplu- iimo (transfuzijos) eros, ser- paprasta Akimi žiūrint, taip rvš Į16.1 a sutvėrimų, au- gančiam popiežiui buvo suleista Kiai matoifii, kaiŲ šakysim, bal- iyniaš kžd yra liratomas kiau šinyje. Žmoguje nematomi baltymai yra kraujuje, širdyje plaučiuose; sąharių raiščiuose, smegenyse, nervuose — na, it visame žinogbjfe.Jau daugelis girdėjo’ apie žmo gaus ir kiekvieno gyvo ant že Kas. Tai tikras stebuklas. Jos mės padaro.paveldėjimo pradus gamina kūnui atsakančius bal■ vadinariius G-ĖNAIS (gėhės) tymus. Tada iš kepenų eina baltymai kraujo keliu į visus kūno organus. Kiekviena kūne dalis turi turėti būdingą balty- j yraumenyse. Penktadalis bal mų rūšį. Baltymai turi būti su-jįymu valgyti (gyvuliniai ar augali-!

kaip kad yra deguonis, azotas, pės tūri būti atsakančios (davė- prikiriištą liallyhlų: riumenyš.l^?™^.- .^T0.'!?6 ir lėmėjo); kitaip nužudy

vadinariius CrENAIS (gėhės)• Jų šVaibiaūsioji sbdsdamoį. dūlis Vra Baltymas. Visi ži.ic■ žodį hormonas — tat vidaus sek ■> recijdš liaukų padaras; jų yra įvairių rusių (vyriški bei moteriški hornidnai daugeliui yra labiausiai žinomi) — jie reguliuoja kūne vykstančius' vyks- mus-protesus: jų svarbiausioji Sudedamoji dalis yra irgi bal-

t-

1 *A’»0

- ’

liukus. Jfc beirs reikiamai mai

1
tins ir įgalins kūną atlikti būti
niausius vyksmus (metaboliz
mą) reikiamai. Būdami tie tryš 
reikmenys atsakančaime balan
se, suteikia kūnui dvigubą nauį dą: duoda kūnui energijos ir atstato susidėvėjusias kūno dalis.Jei mažai baltymų valgysi, o jaug kalorijų apturėsi su maistu: tuksi, bet kūno audinius naikinsi, neatstatysi.Jei daug baltymų suvalgysi, 
d mažai miltinių-krakmolinių: apsunkinsi savo inkstus rūgšti-mis, apturėtomis iš tokios mi- ybos nesubalansavimo.Jei valgysi vidutiniai balty- nų ir miltinių-krakmolinių, bet mažai tokiame maiste bus ka- orijų; tik (tolinai džiaugsis jau- natvišku’mii, nes menkės energija ir gyvastingumas, nes nejus energijai šaltinio ir pakan-ių atstatymui.Dabar susipažindm su baltymų nauda. Kitą kartą aptarsime kalorijų svarbumą ir milti-

jo ktliu visiems kūno organams, celėms (phagocytes) apgaubti doja kūno audinių baltymus. Už Negalima baltymą tiesiai leisti į vieną, nes taip elgdamiesi nu-žųdyturiie žmogų. Kraujo gru-

galų bei gyvulių. Kai žmogus! suvalgo minėtos kilmės baltymus, jie kūne esti suskaldomi į sudėtines baltymų dalis. Tos dalys esti per žarnas sugeriamos i kraują. Kraujas iš žarnų gautus suskaldvtus baltymus nuneša tiesiai į kepenis. Pastarosios yra sudėtingiausias fabri-

bakterijas.
Baltymu reikia su maistu 

kasdien priiminėtiBaltymai palaiko kthie vandens balansu. Jie padeda pasi- keišti maisto medžiagomis tarp celių ir šalia celių esam į skysčių, o taip pat tarp atidihių, kraujo ir limfos. Kai kūnas per- mažai turi baltymų, tada skysčių balansas kūne pdkrinta. Tada kūno audiniai pradeda nenormaliai gausiai prisigerti vandens, atsiranda šiitinimas. Visi

nių-kratmolinlų valgi ųnaudin- 
gumą. . , ’

Pasiskaityti: Carlson Wade: 
Health Is What You Eat. Parker 
Publishing Co., Bue. .

Dr. J. Adomavičiaus 
laiškas Naujienoms
Kiekvieno lietuvio Asmeniškas 

pašnekesys visokiais reikalais 
per radiją bus galimas, jei visi 
palaikysime vienintelę tokio po
būdžio radijo programą, Anato
lijaus šiuto vestą Chicagoje. Ji 
dabar panaikinta dėl lėšų stokos.

Daugelis pageidavo ją tęsti, 
/ien pageidavimo tokiam daly
kui negana; reikia asmeniškos 
paramos. Išbahdydamas, kiek 
mes priaugę tokiai prbgrimai, 
ALVUDAS — J. Adomaičius, 
xVI.D., atidarė Tolius Siūtas Ra
dio Foundation, Nr. 01-8^215-3, 
Chicago Savings & Loah Assn., 
6245 feb. XVestern AVė., Chica
go, I1L Visi prašomi šį -fondą 
didinti. Dr. J. Adomavičius

*V. RATAS
S0LBA1) HALL LIGONINĖJE

l : - ■ _ • - ’ - . - ’ . - . ‘

(Iš kelioriib po Tirolį 1945 metais) 
(Tęsinys)jų pasaulį ir labai’nrglotą ateitį ’ . . . ’

tai labai svarbu šalia pakankamai suvalgomų baltymų, valgyti pakankamai miltiriių-krakmo- imlų valgių (duonos, bulvių, javairiių, vaisi ų-dafzdvių).Dabhr kiekvienam bus aišku, kad pakankamas valgymas mil- tiriių-krakmolinių valgių (ang- liavaridžiiį — č a r b ohydrates) taupo kūne baltymus. Tada energijai gaminti kūnas nenau joja savo baltymų, bet gaminasi- energiją Iš miltinių-krakmolinir valgių Bei cukraus. Tada baltymai gali būti šūnaūdojami minėtoms kūnui labai reikalingoms ir naudingoms funkcijoms.Idant . apturėtume jaunystė: energijos ir sveikatos, mes turime kasdien valgyti pakanka niai baltymų. Taip pat pakankamai turime .kasdien valgyt miltinių-krakmolinių valgių i cukraus; tada baltymai kun'< bus naudojami žmogų jauninan tiems darbams atlikti.Mažai baltymu kasdieniniame maiste sukelia celių ardymąKai žmogus valgo mažai bal tymų kasdien, tada kūnas nepa jėgia atstatyti jo sudilusių da lių ir nepajėgia reikiamai veikti. Tada kūnas ima naudoti savyje turimus baltymus atstaty ' mui susidėvėjusių kūno dalių j Tada kūno celės ima nykti, ne -jos savai mitvbai ima stokot azoto (nitrogen), randamo bal tymuose (kurio juose: yra ik 16%). Už tai kiekvieną dien- kūnas turi gauti azoto turinčių baltymų, tada kūnd celės ėst reikiamai maitinamos.Jei azoto trūksta, jei kūną jo sunaudoja daugiau, negu s- maisto baltymais jam patiekia ma, tai darosi neigiamas azote balansas. Tokio balanso pašėko ima nykti kūno celės. Aišku kad reikia kūnui pozityvam azoto balanso: tada kūnas sandėliuoja baltymus ir kitas maišto medžiagas, naudojamas kūne atstatymui. Tik taip apturėtai ažbhniš subalansavimas {azoti nė lygsvara) talkina kūno celių (įskaitant; ir sniegenų celes) at 'auninimo-atstatvmo vvksmui. *

Shtėikimė feūnbi 
alšiatyftib darbams

RūnūS tūri Iii tijūnus bblių. Jo* 
pačids alšisfeVd šūfifeši'nlas dalis, 
lik riies SŪlelklihb jžthi tk&iiiii

hi ąisfo v&Vftiite
Hfti bftdhtte kfckVleflš dibria 

yžite kmi Ahiau-i 
jlnti-itjaAHihii ,fHftihfilal baftyhŪĮ IMIslė šalti- 
i'Hl yt&: hbs^ hiėša, tokia paukš 
ilbni, žbkftį giftlftiai, BA1 
Mb aš kiaušinio, ptųioš — 

Ifclės. žibriikt rnŠŪtai ir šėklds.
RVatfk: YahhatV'Šką šVbikalą nU jiėhMrilrikfil bltikrffia rtikhi-1 llinių valgių ir kaldrijų kiekis, šitie (ryš svarbiausi žmogaus mityboje reikmenys turi būti atsakančioje lygsvaroje (balanse), jei norima susilaukti sveikatos net senyvo amžiaus su-

užsieniečiai, stebėjomeMes, savo išvaduotojus iš tolo. Nemokėdami kalbos, negalėjome užmegzti jokių ryšių; nemokė- ;ome net atsiprašyti, kai tramvajuje, prisigrūdus daugiau žrii’o
avino' kraujo: žinoma, popiežius mirė ne nuo turimos ligos bet nuo svetimos kūnui rūšies baltymo į kraują suleidimo.

Kiek baltymų yra kūnežrildghūs kūne daugiausia yraų žinom, kad badaujantieji (bal- VahtiehŠ: riet šrnegėnys tūri j tjrriių mažti garihantJėji) žmo- 75'?< vSiitfeiis. Po vandens, sa- j bėš sutiiisth: jo Vefttaš; kojos- vo gausumu kūne seka balty-Į rankos sutinsta-išpursta.mai. Jei vandenį iš kūno praša-I Atsimintina kiekvienam, kad Į lintume, tai sauso likusio kūno:; baltymai kūne nėra susaridė- į svorio pusę sudalytų baltymai. I nuoti visam gyvenimui. Ne!į Trečdalis kūne esamų baltymų. Baltiniai .^ūne^ puolat keičiasi.|- Nuolat baltymų dūlys ėsti skal- kauluose ir kremzlėse^ Somos ir iš niąisto gaūtais bal-.Dešimtadalis — odoje. Kita Ii-’tymais tos atskilusios baltymų

jis savo planų neslėpė. Kaip pats sakėsi, buvęs įsitikinąs, kad jam tėkš grįžti į Lietuvą. Jo nių, tekdavo įremti alkūnę ko- planai toliau Sedos nenuėjo, ą. Stė-j Buvo net.jirisiekęš išgarsinti bat siųvto amatą po plačią Žemaitiją. Juk jei ne seni batai, pereis®, Tiro- iiestąi.
kiam uniformuočiui į šoną, bėjome juos ir gėrėjomės. Juk tai buvo žmonės iš šalies, pavadintos Amerika, kurios vardas visais laikais, visose šalvsė sukeldavo pagarbą. Tos šalies žmO' nės dabar važinėjo tais pačiais tramvajais, kaip ir mes- Jie bū-

ję per jo darbščįąslyje jam, būttį^PbįSvNors ir sutikau su. įKugrių. nuomone! dėl jo: amato švarbbmo, bet negalėjau niekinti ir- šlavi-

žarnų sugelti j kraują, j kušloji baltymų dalis kūne yra dalys esti atstatomos. Toks baL- kepeiivse perdiibli Į kūnui bu-1 kituose kūno organuose ir kūno tymų nuolatinis kitimas yraniai), išdingus, reikalingus, nuo kitų! gyvių skirtingus baltymus ir tokie jie turi būti pristatyti krau-

Save hot, 
have not.

You cannot spend tomorrow 
wliat you have not saved today.

So the wik’c save for tomorrow 
by joirtirig the Payroll Savings 
l?l£n today, r

Because mighty U.S. Savings 
Bonds from little paycheck 
allotments grow.

And a Bond every payday 
could keep your doctor-to-be 
away. At medical school. Or take 
you away. On vacation.

So do put off for tomorrow 
what you can save toddy. Join the 
Payroll Savings Plan.

For, remember, a rolling Bond 
gathers nomoss. But it does 
gather interest. /

Which is why d Bond in time 
saves*

vo jauni, uniformuoti, kalbėda- 1 ko darbo, ypač, kai man tas jdąr- Vosi tarpi savęs greitai ir garsiai, ir visada kažką kramtė. Vė- ’iau tik mes sužihbj'briie. kad tai, ką jie kramtė, yra vadinama kramtoma guma; ir kad tai labai priimta Amerikoje.Kartais tramvajuje pasisukdavo uniformuotų merginų. Jei , uniformuoti kariai nušviesdavo^^' įQti 'jVbuVb talp'fcfetai už- tramvajaus kampą, kuriame sė-lsidaj^ tarjtuhi, įęTūlų prisiekę ’š’aligoti kokią labAi Svarbią valstybinę paslaptį. Bet niekas dėl to nesijaudino; biivb mūsų tarpe ir tokių. Trio labiau, kad jų draugės taip nuoširdžiai atverdavo savo paslaptis ir - tuo kompensuodavo užsidarėlių kietumą. Q. jo svajonės lik ir sukosi apie dvylikos hektėrū tėviškės ūkį kažkokiame Suvalkijos kaimfe ir Anelę — mergaitę, kuriėi lygtos j iš niekur; dar, nesutikęs.

bas.tiek daug pasitarnavo:, ^aprūpino maistu ir pastoge; bė jo, buvo toks nesudėtingas, nereikalavo net specialaus pasiruošimo. . , - • *.Iš mūsų tai Šen, , tai ten besisukiojančio trejetuko, tik jauniausias tos trijulės haryš paro- dė, į kurią pusę jo svėjbiiės kry-būdingas visiems gyvūnams. To f del kiekvienam is musu' reikia 
į kasdien priiminęti baltymus iš vaišių-daržovių . bei gyvulių, o taip pat iš miftihių-krakmolinių vAlgių Bei pi'ėnb gąmihių. Net neaugant — jąu perisininkd amžiaus sūlaiikuš — vis vien reikią kasdien prmtiinėti su maistu baltymus. Greičiau baltymai keiičisi pačiose celėse, negu tarpceliniahię sky-styje.Kaip baltymai suteikia žmogių energijosKai kūne sUšijuhgia baltyhiai i su deguonimi ’(Oxygen), tada J vi’enūs baltymų gramas suteikia kūnui keturias (4) kalorijas energijos. Vitena uncija baltymų Suteikia kūnui 115 kalorijų. Tai maždaug tas pats energijos kiekis gaunamas iš baltymų, kaip ir iš krakmolinių valgių bei cukraus. >Įdomu žinoti, kad kūnas visų pirnia naudoja Baltymus ener- ten baltymai suteikia kūnui at-J gijai, o ne kam kitam. Taigi, sparumą (resis'anc?), o kartais j baltymai haudyjami ėhėtgijai ' ’^Aūti lada, kai Bėra kilūs energiją kūniii tfeiktohėidš iiiedžia- gos (milbnitį - kFakfndŪHilj Val- Įtmi na apšAuįjos s|iU). NėžiūilHl, kaiti bAltymai medžiagas (pri'eškūnibs — auti- reikaimgi kūno JaisYatyimii, vis btJdcs). Tos medžiagos gali su-j vien kūnas niudojA jūoš eiier- nalUnti-neūtraližucti bakterijas, ’ gijai gaminti,, jei žhl'ogūš heval- viftftliš it- kiliiS kitokius Biikro-lgo fe kibinai fiiHtllltu-kfAklhbli- drįah:žniiiš. 5kl tirtai pVkškū-j riių valgių, klirie. pirhldje eilėje Hlai tlth bū'i škirtlų^tijiš li-)šukikia kūnm ehei-gijds. kai gbiiiš Taš lilftVhias- žmogus ne|wkahkkhYai ĮUihl:j (ginimą JtiribJ n) $5<1 ūS kū- miltiniais krakmblihihiš Migiais, HĄ nito baltterljų ŠAugafliėdms lai energijai gatlli kūHAk hhu-' 

v***" L ' 7 - «: - - — i

skysėiuose.Kraujuje esą baltymaiVien kraujuje yra keli tuzinai baltymų rūšių. Viena jų sudaro hemoglobiną. Daugelis jau žinb. kad hemoglobinas, būdamas kraujuje, aliiėka gyvybiniai j svarbų darbą: jis paima iš plau-jciu įkvėpuotą su oru deguonį, jį nuneša kraujo keliu visiems gyviems kūno organams, visoms gyvoms kūno celėms. Atidavęs amlmi-iris - celėms jų gyvybei bj-inų deguonį, pasiima iš jų anglies dvidegini} (carbon di- j oxide) ir atgabena jį į plaučius j iškvėpuoti lauk. Tai antras kune nuolat vykstąs stebuklas. Net 9’5 lienioglobiho susideda iš baltyniii. Likę 5r< hemoglobino sudėties turi lėzies. savyje ge-
Kraujuje yra dar rūšies baltymų: tai nėjai-sa ligoto jai nuo ligų. Tokieir kitokios kūno apgy-

ir vis šką a'isaugą (imunitetą) nuo ligų. Vienas tokių baltymų yra V .d’namitš GAMMA GLb- BUt»X. Jfš

Riq
in merica.
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They tall it
The Overnight Wonder” 

for constipation, -
AVt ębu uhYtWdrtatfll Vitb h&UH*? 

the hide white pill tfcfey cat CThe Qverjrtehf WoM&lJust 
bedtime safelu wely shnWes yoSi

cArri hMtdral rhytHni Oversight §6 in tne hiorfOnij. poH're 
back on the bright side. Comfortably! ft’s 
a good feeling. -

Wftat k "The Overbl^hT UMndKf? ' 
tx-Lav Pills. That’i from a
<Ex«Lax. LookJor tha white box %

— - ——*• ms fed tft*^*""**^

fim’s

dėdavo, tai pasisukusi mergina^įdarydavo įspūdį švitančio me- Leoro. Ju uniformos būdavo dailiai suprosytos, švarutėlės, o pa-
I ti būtybė angeliško grožio. Tie angeliukai taip būdavo užimti nekalbiu su savo palydovai, tokiu pat uniformuočiu, kad ir nepastebėdavo daugelio į ją įsmeigto nustebusių žvilgsnių.Gal taip ir buvo gerai; nes j ką gi galėjo ji žiūrėti?Pabėgėliai gėrėjosi ir gardinosavo išgelbėtojus, bet nežinojo,. _ kaip tu gali būti gagantuo- kas -u laukė. Mes, pavieniai gy- tas, kad Anelė tai-^š ttebelmari ? venahtieji, turėjome pilną lais- _ erzindavo draūgii vyiliką.

— TĄ žinau, ji tebelaukiri, — 
ūžlikrihdąvo jaiiriuolis.

(Bus daugiau)

vę galvoti, ka;p kam patiko. Nie kas jok’ų agitacijų nevarė ir smegenų be reikalo nedžiovino. Tik kartais susitikę pasidalindavome nuomonėmis, šiaip sau dėl įvairumo. O jau paskui kiekvie- tas pasiliks be jdkioS; nas pūsilėisdavome i savo sva- gia vokiečiai.• Kas ieško fobiitos žiūrines, . — tei-
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Dr. BRONĖ MOTUŠIENĖ

Dr. Petro Atkočiūno garbinga sukaktis
Jubiliato darbų, vargų ir asmens nušvietimasJubiliato asmens apibūdinimą pradėsiu Sąuerveino eilėraščio posmu Tas posmas, mano supratimu, taikliai simbolizuoja sukaktuvininką ir jo kartos žmo nes:'-Kaip Ąžuolas drūts prie Ne- munėlio ,’•'L-etuvis nieko neatbos,’ Kaip eglė kur prie ŠešupėFb Ir žiema ir vasara žaliuos.duetus žvilksnį į 19-to jo am- Žiąųs pabaigą ir 20-tojo .pradžią, ką'da 'dr. Petras Atkočiūnas dar Lietuvoje gyveno, atsiveria toli į istorinę praeitį vedantys cho- rizontai,, kas laikui bėgant yra primifštama ir literatūrine plun ksria deramai neišryškinta.Sukaktuvininkas gimė laikotarpyje,, kada Lietuva buvo iš- kentėjūsi -30 metų be lietuviško rašto; ir tik. jam 10 metų sukakus, spaudos draudimas buvo panaikintas.^ Anot vyskupo Bą- rariaujskq, Lietuva turėjo būti ir tafnsi ir juoda. Bet lietuvi^ dvasinės. • jėgos buvo neįveikiamos, iri todėl vyskupas Baranauskas; ejlįavo:- ; : • ,. Neįveiksi, sūnau šiaurės, mūsų- širdys tvirtos,Senai buvo išmėgintos, senai keptos virtos. ; . •Tokios heroiškos dvasios lai- khiėtyje triūsų -sukaktuvininkas žengė savo pirmuosius žingsnius ir-tiesė kelią tolimesniam savo gyvenimui- Sukaktuvininkas yra aukštaitis, nuo gražiųjų Šventosios. upės krantų. Iš tų. apylinkių yra kilę žymūs ir pasišventę Lietuvai asmenys: prez. A. Smetona iš Taujėnų valsčiaus, poetas-, ir; dramaturgas Petras Vaičiūnas iš Panoterių, proisto- fikas prof. Jonas Puzinas iš Deltuvos parapijos. Mūsų sukaktu- ‘ viriinkas taip pat yra deltuviš-t Gimė jis 1895 m. liepos 22 čL Raziūnų* km.,, Deltuvos r parapi- jpje, Ukmergės apskr. Tėvas bu-

vo Jonas, motina Jieva. Tėvai turėjo pusę valako žemės ūkelį.1 Augo keturiese: du broliai ir sesuo. Petras buvo vyriausias' sūnus ir iš pat mažens padėjo tėvams žemę dirbti. To darbo žymės ir dabar matosi jo delnuose.Vaikystėje mokslo eiti kaip ir neteko, išskyrus vieną žiemą už i šešių klm. mokyklos lankymą. Mokslo vaisiaus paragavęs, nors ir mažas būdamas, bet vis galvojo apie galimybes jo toliau siekti. Tėvu vargana padėtis jam nieko žadėti negalėjo.Bet anais laikais vyko masinė lietuvių emigracija į Ameriką, j Vieni vyko gelbėdanresi nuo ’ rekrūtų, antri nuo bausmių už lietuvišką veiklą, o dar kiti dėl skaudžios gyvenimo padėties. Nuo baudžiavos panaikinimo Į priaugdavo vis daugiau laisvųj ddrbinmkų, kurie nenorėdami | pusvelčiui dvaruose dirbti, ki-J tur darbo negalėjo rasti, nes tada Lietuvoje nebuvo išvystyta pramonė.Todėl iki I-jo pasaulinio karo jauni vyrai ir mergaitės masiniai emigravo. Nusprendė ir Petras Atkočiūnas keliauti į tą visų galimybių kraštą — Ameriką. Jo tikslas buvo užsidirbti Amerikoje pinigų ir vėl grįžti ^Lietuvon ir eiti į mokslus.Iš Lietuvos išvyko 1914 metais Velykų antrąją dieną, būdamas 19 metu amžiaus. Sukaktuvininką, nukrato šiurpas, pri-j siminus vargingą ištisą mėnesį Į trukusią kelionę laivu. Jis gal-1 vojo gyvas neišliksiąs, nes sirgo l jūros liga, ir keleiviai buvo mai- j tinami vien žuvimi. jYra žinoma, kad dalis kelei-J vių išmirdavo laivuose,.-nepasiekę Amerikos krantų. Kelionių agentai buvo labai nesąžiningi. O emigrantai nepajėgūs geresnių laivokorčių nusipirkti, todėl buvo vežami prastais laivais,

kūmai. Jis lankėsi Lietuvoje 
1938 metais.Sukaktuvininkas dr. Atkočiū- į nas yra labai kuklaus būda, san- I tūnis ir apie save kalbėti ne- •4 mėgsta. Bet iš kitų šaltinių yra- žinoma, jog tiek mokydamasis, fek ir dirbdamas,. niekados neatitrūko nuo lietuviškos veiklos. ' Vėl reik a sup~jžti i Valparaiso universitetą ir pažymėti, kad tuo metu, kai mokėki daktaras, ten buvo apie 900 lietuvių studentų, kurie turėjo ir savo or- gan’zaciją ir kas savaitę rinkosi į susirinkimus- Uuniversitetas turėjo ir lietuvių kalbos kursus. . kur dėstė Petras Daužvardis, Biežis ir kt. v - • *Tai buvo tikra lietuvybės mo- ■ kykla. Kaip ir visur, vieni studentai pajuko kairėn, k.ti pasi- .liko prie iš savo tėvu paveldėtų religinių principu. Prie pastaruoju priklausė ir sukaktuv’ninkas. Veikė katalikiškose-patriotinėse organizacijose, ‘kurios buvo apjungtos Amerikos lietuvių Romos Katalikų’ Federacijos.Federacijos iniciatyva 1940 m. buvo suorganizuota Amerikos Lietuvių Taryba, kuri vėliau

Gražūs pažadai ir tikrovėMūsų prezidentiniai kandidatai dabar rinkiminėje kampani-. joje vienas kitą kritikuoja ir balsuotojams žada visokių naujovių ir svarbiausia-mokesčių sumažinimą. Tačiau, gyvenimo, praktikoje kaip rašo Washihg- tono savaitraštis “The Spotlight” yra visai kitoks gyvenimo veidrodis.— Kovai su infliacija Kongresas yrą priėmęs įstatymą H. R. 6507, kur demokratų didžiuma surado, būdą infliacijai pažaboti, uždedant ant naudojamo ga- solino mokesčius. -- Pavyzdžiui, jei metuose infliacija sieks 18%, tai ir juž gazoliną bus pakelta 18% mokesčiai. ;i— House Concurent Resolution 307, kur randasi prez. Carterio propoz'cinis 1981 metų biudžetas. Čia taip pat yra įterptas

ir reikšmingas priedėlis, kur automatiškai gali būti pakelti tokie mokesčiai, kurie siektų maždaug 810 dolerių metuose kiek- venam dirbančiam amerikie- čįuL„..„< , ;— Bilius H. R. 5665 numato pakelti 10% mokesčius už parduodamas ęuosavybes,. daiktuą ir perleidžiamus biznius- Tie mokesčiai vadinasi “value added” tax. Tačiau, dabar tas įs- tątymas yra kaip ir palaidotas, bet po lapkričio rinkimų gali įsikalioti arba visai nupūstas, i

suorganizavo BALFą. Visame sm................................... ’
Dail. Jurgis, juodis - Eo-.io Karam03 pėdomis Aliejus

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS i &
* -* • - • T. f J • . z* K rsc

‘UŽ dešimt dolerių naujienos siun-
■ ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

ĖS. Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienai 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

r Prenumeratois pratęsimo, užsakymų, bei galimi įkaitytojo 
reikalais prašom* pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS -’l^Į "j.
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

V

sausakimšai prigrūstų keleivių, J ir maistas buvo be galo blogas, teduodamas tik vieną kaitą per dieną.Kelionė trukdavo net iki dv’e jų mėnesių. Silpnesnieji neištverdavo. Emigrantai, pasiekę Ameriką, nors ir kelionės išvar- j ginti, bet neturėdami pragyve- ‘ nimui išteklių, tuojau griebėsi už darbų, kad ir pačių blogiausių.Taip ir Petras Atkočiūnas tuo j jau pateko į anglių kasyklas Pen 'sylvanijoje- Nuo nelaimių gel- bėdavosi;kurių jam teko kasyklose patirti, po 10 mėnesių paliko kasyklas ir išvyko į Nek Hampshire dirbti siuvy kloję, kur dirbo jo giminaitis.Ten teuždirbo .tik septynius dolerius už šešių valandų ddrbą, kasdien dirbdamas po 10 valandų. Po dviejų metų pramokęs: anglų kalbos, išvyko į Wooš Chester, Connecticut. Ten gavo darbo fabrike ir čia uždirbo dvigubai daugiau.Vakarais lankė anglų kalbos kursus Susitaupęs kiek pinigų, 1919 m. išvyksta į Montreal] mo kytis. Reikia pažymėti, kad anais laikais prie daugelio kolegijų ir universitetų veikė ir vidurinės, net ir pradinės mokyklos. Tad pradedantiem buvo gera proga siekti aukštesnio mokslo. 1920 m. Montrealyje buvo nutrauktas anglų kalba dėstymas, todėl vėl reikėjo grįžti į Ameriką. Tu metų vasarą Bostone, studentų suvažiavime, sukaktuvininkas susitiko studentą Petrą Daužvardį; vėliau generalinį Lietuvos konsulą Chicago j e. Daužvardis patarė vykti Val- paraisą mokytis, paaiškindamas, kad ten prie universiteto veikia

................- — ■ -— i vidurinė mokykla ir yra gali-: mybė gauti darbo. ųiTada Valparaiso universitetas J turėjo ūkį, kur studentai dirb-j darni po keletą valandų galėjo užsidirbti pragyvenimą ir moks-l lapiniglus. Taip patartas, Petras Atkočiūnas atvyko į Valparaisą ir už anglimis apkūronimą kele-

tame judėjime energingai daly- Į vavo ir mūsų sukaktuvininkas- jubiliatas. Sukaktuvininkas tvar kydamas Federacijos raštus susipažino ir su savo būsįtna žmona a. a. Ona, gimusia Amerikoje. Kartą raštinėje buvę gautas Onos Navakaitės laiškas., iš Pen- nsylvanijos, į kurį atsakyti Šimutis pavedė Atkočiūnui. Nuo to oficialaus rašto prasidėjo draugiškas susirašinėjimas, nuvedęs iki altoriaus. ; >Vedę užaugino dukterį, ■ kuri

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratų, taupyda 
mas laikų ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede____do)
Pavardė ir vardai ... __ ___________________________ _ _________ _
Adresas  ----------------——------------------------------------------

• Užsakau Naujienas kaip dovanų savo kuris
yra naujas skaitytojas. Priede —____  dot
Pavardė ir vardas.......................... . , ....... ...........
Adresas --------------------------------------------------------------------------------

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė - ■ .

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą u
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus —_ do) 
Pavardė ir vardas —-------------------------------------------------------------
Adresas —------- —— ------------------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi m 
raitės susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardai „ „ J, . ----- — . —------- - ---------
Adret** —--------------------- -—--------------------------------------------------

— Piez. Carterio buvo propo- iinis reikalavimas, kad bankai-; už sumokamus taupytojams nuo šimčiuS atskaitytų 10% federa-' Ūnių mokesčių. Tačiau šis projektas susilaukė plačios ir aš-' trios kritikos. Tuo tarpu tas planas laikinai yra padėtas- į stalčių. Bet jis gali vėl atsinaujinti po lapkričio rinkimų.ji pasiliko tvirti -kaip ąžuolai, įsirėmę į savo žemės šaknis-Sukaktuvininkas yra vienas ši tų stipriųjų, kurių rankomis buvo sukurtas lietuviškasis gyvenimas Amerikoje ir teikiama pa-> galba- Lietuvai. ■ Prisiminkime laiką, kai kūrėsi Nepriklausoma Lietuva, ir kaip Amerikos lietuviai gimtojo krašto meilės vedami sudėjo gausias aukas Lietuvai atstatyti. Aukojo nuo pirštų net auksinius vestuvinius žiedus, o ‘moksle; viai-net savo mo- kslapinigių nepasigailėjo. Jie nepaprastai troško Lietuvai laisvės, gal daugiau kaip daugelis šių dienų lietuvių.Verta nuolat kartoti Lietuvos himno mintis,- kad ateinančios kartos sau stiprybės semtųsi iš. garbingų praeities pavyzdžių, iš asmenų, kurie savo darbais švietė lietuviškąjį kelią. Prie tų garbingųjų priklauso ir sukaktuvininkas dr. Petras Atkočiūnas, -- Cicero ALTo skyriaus.pirmi ninkas iki šių dienų tebedirbantis Lietuvos gerovei ir jos laisvęi. . į \ f, ■< ,y Tegu Anksčiausias iri toliau laimina ir globoja jo darbą ir visą

Mažesni javy derliaiJAV Agrikultūros departamentas skelbia, kad dėl buvusių nepaprastų kaitrų ir sausrų vasaros ląikotarpyj, labai nukentėjo pietinėse valstijose paukščių, gyvulių ir įvairių pasėlių ūkiai. To pasėkoje labiau pabrangs jautiena, kiauliena, vištiena,., sūris, pienas, kiaušiniai ir kt.-. maisto produktai. Šįmet bus komų derlius net 16 % žesnis negu buvo praeitais metais. Sojos pupelių 19%, ■dvilnės (cotton.) net 20%. čiau kviečių derlius, laikubuvus lietui, bus net 10% didesnis už pernykščius metus.žodžiu, blogos žinios. Pragyvenimui teks išleisti didesnes pi-' nigip sumas. s~ J. J-tis'

to namų gavo kambarį ir mais-. studijavo mediciną ir įsigijo po- tą universiteto valgykloje. Stu- j tologijos daktaro laipsnį. Ji: su dijuoti pasirinko chemiją. į šeima gyvena Chicagos priemies Po poros metų ar trejeto metų J* ty j e. t / j /jau dirbo, universiteto laborator Trumpai apžvelgus • sukaktų- rijoje kaip profesoriaus padejė- vininko svarbesnius gyvenimo jas ir taip galeginti .už • fragmentus išryškėja, kiek daug mokslą, šešerių metų laike išėjo . turėta' ryžto, siekiantį pasirink- vidurinės mokyklos kursą ir 7 to idealo. Taip pat | išryškėja baigė chėrriiją. 1926 metais išė- . dvasinė stiprybė, atsilaikant jęs iš mokyklos tuojaus prade- j--prieš išeivių nutautinimą. Dau- į gelis silpnesnių paskendo šveitimuose vandenyse, tik stiprie- ir gyvenimo.kelią!

jau dirbo, universiteto laboratorijoje kaip profesoriaus pądejė-

jo dirbti kaip diplomuotas chemikas Abbot laboratorijose.Nuolat su chemikalais dirbtiAtkočiūnui nepatiko, ypač kainuo jų susižalodavo rankas. Tad : savo .neišsemiamos energijos! vedamas, sugalvojo tapti dantų" gydytoju. -1928 m., pasiekęs sa- į vo mažiaus 33-čiuosius metus, _ Įstojo į Loyolos universitetą i Chicagoje. Per trejatą metų iš-. eina reikiamą dantų gydymo' kursą. Sunkių metų mokslo pas- į tangas. apvainikuoja dantų gydytojo diplomu-Doctor of Den-.- tai Surgery degree (laipsniu).-Baigęs mokslą tuojau įsikuria' Cidero, atidarydamas kabinetą dabar esamo Putrimo pastato - antrame aukšte. Apačioje tada buvo vaistinė. Po trijų mėnesių' atidarė antrąjį kabinetą Brid- geporte. Sukaktuvininkas paklaustas, kodėl užsidirbęs pinigų negrįžo Lietuvon, kaip anksčiau buvo galvojęs, paaiškino, kad tai sutrukdė I-msis pasaulinis karas ir kiti gyvenimo sun-
JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, HL

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B3.f Registruotai vaistininkasTeL 476-2206
Išėjusi U tpaudos ir galima gauti knygų rinkoj

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikoa tietavių paztau- 
gss daryti įtakoa J kraito politiku. 102 psl. Kaina fUO.

Knygoa bui ilaiųsto*, jd f 1.50 čekis arba Money Orderia 
bna paaiųatai tokiu adresu:

NAUJIENOS,
| 173f S*. HalsUi St, CkJca<e, UI 9WM

ma- 1979 me- Tapti-'

> •;-rr Human Events savaitraštis spalio pradžioje rašo, kad Atstovų Buto nariai, santykiu 2 prieš 1, tiki, kad Ronald Reagan laimės prezidento rinkimus. Tokios pat nuomonės yra 60 senatorių.
KVIEČIAME Į NAUJIENŲ

BEVERLY COUNTRY CLUB
87th St ir S. Western Ave. Chicago, Illinois

• DAINOS
• SVEIKINIMAI

• VAKARIENE
• ŠOKIAI

Pradžia 5 vai. popiet — Įėjimas $20.

. BANKETĄ RUOŠIA

Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED STREET,

arba telefonu 421-6100

1

CHICAGO, ILLINOIS 60608

■Į ' " _______ _ ‘ ‘ _ I . -•.•J U _
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: Amerikos lietuviai remia ALTos darbą
Didelė Amerikos lietuvių dauguma pritaria Ameri- 

L kos Lietuvių Tarybos vedamam pavergtos Lietuvos iš
laisvinimo darbui. Niekam ne paslaptis, kad lietuvių tarpe 
yra nedidelė lietuvių grupelė, iš.yakarų Vokietijos atsi
vežusi naujus politikos metodus, ’-jau kuris metas besi- 
'stengianti įtikinti tremtin patekusius lietuvius, kad jie 
yra gudresni, mokytesni ir pajėgia geriau ginti paverg
tos Lietuvos teises ir padėti pavergtiems mūsų tau
tiečiams. , i

Tuo tarpu darbais jie dar neįrodė, kad jie pajėgia 
ką nors rimtesnio padaryti, bet visą laiką jie reikalauja 
privilegijų ir pinigų. Jiems reikia skirti stambesnes pi
nigų sumas, duoti jiems1 vietos Amerikos lietuvių įsteig
toje .spaudoję ir pripažinti jiems didesne^'veiklos privile
gijas. Jiems? btivp; duotos'iabąi-didelės privilegijos, bet 
iki šio meto jiėdar nieko neparodė, kas pateisintų jiems 
teiktas privilegijas., . ,

Pirmiausia jie norėjo specialių privilegijų visiems 
Amerikos lietuviams suorganizuoti į, vieną didelę, Ame
rikos Lietuvių Bendruomenę, jiems reikėjo skirti pinigų, 
spausdinti jų propagandinę literatūrą ir padėti jiems or
ganizacinį darbą dirbti. Kun. Balkūnui, organizatorių 
pirmininkui, paskelbus pačius svarbiausius organizacinio 
darbo dėsnius, jie pradėjo organizacinį darbą, bet iki šio 
meto visos tos pastangos neatnešė lauktų vaisių — Ame
rikos lietuvių jie nesuorganizavo. i

Apie senus Amerikos lietuvius šiandien ir kalbėti ne
tenka. Senieji Amerikos lietuviai turėjo savo Bendruo
menę. Kiekvienas priklausė organizacijai, kuri buvo arti
miausia jų įsitikinimams. Kiekvienas turėjo progos sa
vuosius įtikinti, kad jų draugija, klubas ar ratelis yra 
geresnis už kitą, nes kiekvienas yra laisvas savo įsitiki
nimus gilinti, plėsti ir ginti. Tikintieji buvo susiorgani
zavę į savo tikybines organizacijas, o netikintieji turėjo 
savas. Taupytojai sudarė savas taupymo įstaigas, kurios 

~ dar ir šiandien yra pavyzdingos. Profesionalai, muzikai, 
r* dainininkai, šokėjau literatai turėjo savas organizacijas ir 
- kiekvienas laisvai savo žinias ir talentą skelbė.

Rusų karo jėgoms pavergus Lietuvą, visos šitos Ame
rikos lietuvių organizacijos sudarė vieną Amerikos lie-

tuvių organizacijų junginį —
Tai buvo pati didžiausioji ir pati galingiausioji Amerikos 
lietuvių organizacija. Iki šio meto nebuvo kitos lietuvių 
organizacijos, kuri būtų pajėgusi tiek daug ir naudingo 
darbo atlikti. Tai buvo pati didžiausioji Amerikos Lietu
vių Bendruomenė, kuri praktiškais savo veiksmais padarė 
daugiau, negu bet kuri kita Amerikos etninė grupė.

Amerikon atvažiavę neo-politikai, pasinaudoję AL
Tos iškovotomis privilegijomis, buvo nepatenkinti. Jie 
reikalavo veiklos privilegijų, kad galėtų ne tik “daugiau 
padaryti”, bet ir “geriau” padaryti. Iki šio meto darbais 
neparodė, kad jie būtų “daugiau padarę”, o apie “pada
rymą geriau” — tai ir kalbos negali būti. Jie mokėjo 
gražiai pakalbėti ir prašyti pinigų, bet tolerantiškų ir ge
rai atliktų darbų nesimatė.

Tada jie ėmėsi ALTos ardymo darbo. Jiems atiduotą 
lietuvišką spaudą jie naudojo prieš ALTą. Aštrius liežu
vius ir neteisingas plunksnas jie nukreipė prieš ALTą. 
Jie buvo tikri, kad vedama propaganda jiems pavyks iš
ardyti ALTą. Jie savo tikslo būtų pasiekę, jeigu jie būtų 
pajėgę ką nors geresnio pasiūlyti. Bet visi jų pažadai 
buvo šakėmis ant vandens rašyti. Amerikos lietuvių jie 
neįtikino. Septynerių metų darbas nedavė pageidaujamų 
rezultatų. ALTa nurodė netolerantiškus jų kelius, kėlė 
viešumon vieną piktą jų žingsnį, bet toliau dirbo savo 
darbą.

Paskutiniu metu susidaro įspūdis, kad ALTos priešai 
bando keisti savo taktiką. Piktais veiksmais jie nepajėgė 
ALTos išardyti, tai dabar nori kitomis priemonėmis ar
dyti ALTos vedamą naudingą Lietuvos teisėms ginti ir 
pavergtai tautai laisvinti kovą. Jie tapo gana nuolaidūs, 
puolimus prieš organizaciją sumažino, dabar puola tik 
paskirus asmenis, kad galėtų kitomis priemonėmis pa
kenkti ALTos vedamam darbui. Amerikos lietuviai pa
juto jų naujas kovos priemones ir laiku visus geros va
lios lietuvius įspėjo. Jiems aiškiai pasakė, kad lietuviai 
privalo būti labai atsargūs ir nekąstų užmauto naujo 
kirmino.

Povilas P. Dargis, SLA Pildomosios tarybos prezi
dentas, išsiuntinėjo visai lietuviškai spaudai pareiškimą, 
kad seniausioji, didžiausioji Amerikos lietuvių fraternali 
organizacija, veikianti 94-uosius metus ir išgyvenusi visą 
eilę ardytojų pastangų jai pankenkti, Suprantą kas darosi 
ir rado reikalo viešai paskelbti, kad SLA remia ir rems 
ALTą. Savo pareiškime prezidentas, tarp kitų dalykų, 
sako : •' '

“Lietuvos laisvinimo darbe Amerikos Lietuvių 
Taryba atlieka didelį ir svarbų vaidmenį. Ši bendrinė 
organizacija apima visą Amerikos , lietuvių visuome
nę, kuri remia ir palaiko ALTos veiklą.

Stambus ALTos rėmėjas yra SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ AMERIKOJE. Jis ne tik. prisidėjo prie 
ALTos kūrimo, bet ir visą laiką dalyvauja jos dar
buose ir ją remia įvairiais būdais. Nėra abejonės, 
kad Susivienijimo dalyvavimas ALToje prisideda 
prie jos stiprinimo. Visos SLA kuopos įeina į ALTos 
sudėtį. Įvairiose Amerikos vietose Susivienijimo kuo
pos dalyvauja ALTos skyrių valdybose, ruošia tau
tos švenčių minėjimus, prisideda prie teisingos infor
macijos skleidimo apie LIETUVA amerikiečių tarpe, 
o tūkstančai SLA narių, atsiliepdami į ALTos kvie
timus, tautos laisvinimui iš okupacinės priespaudos 
reikalams siunčia stambias aukas.” -

(Naujienos, 1980 m. spalib 4 d., 4 psl.)
Prez. Dargis baigia įsitikinimu, kad SLA suvažiavi- 
bus sėkmingas, ras bendrą kalbą su visomis ALTąrnas
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P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

— Sėdėti ir visą laiką laukti, kol jie tave pri
baigs. .. — visai nekreipdamas dėmesio į Ringau
do pastabą, tęsė toliau Perkūnas.

Daugiau niekas jam nebeatsako — visi jaučia, 
kad jis teisus, nes tebesiveržiąs iš gretimos ka
meros klyksmas jo žodžius patvirtina, bet kartu 
kiekvienam buvo aišku, kad jie yra bejėgiai ir 
jokios išeities nebėra...

— Avinų banda iš mūsų, nebe žmonės — vie
toj to, kad griebtume kiekvienas smogiką ir pli
komis rankomis pasmaugtume, dabar tūkstančiai 
vyrų, buvusių karių, kurie fronte ar girioje ne
žinojo, kas yra baimė, kurie su šypsena žiūrėdavo 
mirčiai tiesiai į akis, klusniai palenkia savo spran
dus keliems ginkluotiems vaikėzams ir lankia jų 
smūgių... — karščiavosi Perkūnas. t
- Jo akys degė keršto ugnimi; Veidas buvo kris=- 

tai iškreiptas — niekam nebebuvo jokios abejo- 
.ič’, kad jis yra viskam pasiruošęs.

juos varp, jiems jau buvo žinoma — antrame kori-, 
doriaus gale yra tamsus rūsys. .. nebe vieną kartą 
jiems jau teko išnešti iš ten lavonus...

Netrukus nuaidi duslūs du šūviai.. . tik du — 
smogikas įgudęs, jokios klaidos... šaudmenys įsa
kyta taupyti — fronte didelis trūkumas...

13 kameroj didžiausias įtempimas — visi ne
ramiai klausosi, kur pasuks dabar budeliai. Minu
tė, dvi, trys, penkios — visai tylu, matomai pa
laukė, norėdami įsitikinti, ar nesujudės dar bent 
viena auka.

Pagaliau žingsniai. .. jie nuaidi laiptais aukš
tyn. .. Kaliniai nurimsta.

Perkūnas vis tebevaikšto neramiai po kame
rą. Prieina prie jo Niaura ir paima jį už parankės.

— Jeigu tebėra gyva bent viena iš tų mer
gaičių, jos gali ir stebuklą padaryti. Ramunė iš
vykdama prisiekė man, todėl valdvkimės dar....

— Aš stebiuos, kad tu dar gaū taip naiviai
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LOS ANGELES, CALIF.
Komunistu persekiojamu lietuvių vaizdai 

amerikiečių laikraštyjeLos Angeles mieste leidžiamas savaitinis National Catholic Register savaitraštis rugpjūčio 24 d. numeryje skyrė daug vietos fotografijomis pavaizduoti, kaip persekiojami lietuviai okupuotoje Lietuvoje.Pirmame puslapyje įdėtas Petro Paulaičio laiškas iš vergų stovyklos Sibire. Paaiškinta, jog Paulaitis nubaustas 25 metų laisvės atėmimu už religinę ir tautinę veiklą. Tokia Paulaičio laiško fotografija yra buvusi atspausdinta ir kai kūriūosė lie-

t.uvįų laikraščiuose.. Tačiau amerikoniškame laikraštyje, be vertimo, tas raštas vargu gali lietuviškai nemokančio skaitytojo dėmesį įspūdingai patraukti?šeštame puslapyje du trečdaliai vietos skirta “Inside Lithuania” vienuolikai fotografijų su paaiškinimais. Pirmoj nuotraukoj Andrei Sakharoy .su lietuviais, kitoj — Nijolė. Sadūnaitė Sibiran ištremta. Toliau iš eilės: vaikų pirmoji komunija,. Julius Sasnauskas, Vytautas Skuodis, Danutė Kelmelfenė ir Romas
sudarančiomis. grupėmis, parodys reikalingą toleranciją 
ir pastos kėlią ardytojams. • * ' , ’

Praeitą sekmadienį Chicagoje įvyko ĮSLĄ^-.osioš ap
skrities atstovų konferencija. .Atlikus reikalingus forma
lumus, perskaičius protokolus, ir išklausius kuopų prane
šimus, konferencijos nariai aiškiai pasisakė prieš prak
tiškos veiklos trukdytojus. ' : :

Lenkijos organizuoti darbininkai pajėgė paveikti 
Lenkijos komunistų vadovybę ir privertė mažinti komu
nistams privilegijas. ALTos nariai nenori jokių privile
gijų duoti pagyrūnams ir ALTos vedamo darbo kliu- 
dytojams.. ’ \

Buvo pakeltas balsas apie reikalą imtis savisaugos 
priemonių. Iki šio mėto ALTa manė, kad neo-politikai, 
pastebėję padarytas klaidas, susipras, klaidų daugiau ne
darys ir išmoks kultūringai bendradarbiauti su kitomis 
lietuviškomis organizacijomis, turinčiomis didelę patirtį. 
Bet ateityje ilgiau nebetylės. Jeigu ir toliau naujieji poli
tikai naudos nekultūringas priemones, tai teks imtis prie
monių jiems izoliuoti iš visuomeninio darbo. Negalima 
naudotis laisvinimo dafbams skiriamomis aukomis, nega
lima įšsį'skirsti iš kitų lietuviškų organizacijų ir reika
lauti pagalbos, kada planuojama ateityje ardomąjį dar
bą dirbti.

Ragaišis. Parašyta kaip šie lietu
viai persekiojami Kituose vaiz
duose: m sičs kapinėse. Kauna 
kunigų seminarijos klierikai, 
Kryžių kalnas ir eisena į tą kal
ną su nešamu kryžium.Prieraše yra pažymėta, jog tos nuotraukos slaptai gautos (muggled) iš sovietinės Lietuvos ir National Catholic Register jas gavo iš kun. K. Pugevičiaus.To laikraščio didesnį skaičių parūpino šv. Kazimiero parapijos klebonas prel. J. Kučingis ir tuo būdu daug lietuvių gavo pasižiūrėt ir paskaityti, kas ang- I skai ap’e L’etuvą rašoma.

Branvus ir re4as svečiasRu^ėk) 7 d. šv. Kazimiero parapijos saleje Ralfo pirmininkas V. Pažiūra įžanginiame žodyje apie Vladą šakalį sakė, jog nemažai atvyksta iš okupuotos Lietuvos, bet Šakalys brangus svečias.Vliko vicepirmininkas Liūtas Grinius irgi trumpa kalba prisiminė čia iš okųp. Lietuvos atvykstančius ir sakė, jog Vladas Šakalys visai kitoks, negu esame įpratę susitikti su iš ten atvykstančiais .Ap’e Vladą Šakalį jau nęma žai spaudoje rašyta. Kai kieno daug dėmesio skirta ir kitam ne įprastam svečiui, kurs čia mėnesius svečiavosi. O tai —Benjaminas Garbulskis, šlagerinės muzikos kompozitorius. Nė vienas iš okupuotos Lietuvos atvykęs neturi tiek privilegijų, kad galėtų mėnesiais svečiuotis, iš vienos kolonijos į kitą keliauti- Sakoma, Los Angeles mieste tarp lietuvių buvojęs Benjami- ■nas Garbulskis išvažiavęs ilgesnei 'viešnagei Kleveiando lietuvių kolonijon.Či‘a jis ; buvo mielas svečias ne tik tarp moterų dainos balsą ; kiek apvaldžiusių, bet buvo prisi gretinęs ir prie radio programų sudarytojų. Vienas radijo klausytojas sakėsi ne tik. klausąs, bet ir užsirekbrduojąs „kąs per .. i lietuvių radijo perduodama. Bu- yVę programų, kad net 99 % muzikai skirto laiko garbaus svečio Garbulskio dainoms skirta.
Kalbos darkymas per radijąKalifornijos Lietuvių Radijo Klubas išlaiko radijo valandėlę, kaip čia įprasta tą radijo programos pusvalandį vadinti. Kai kurie programų pranešėjai ir jų sudarytojai yra puikiai pasi- žymėję geras ir kultūringas programas paruošdami. Radijo klubas už tai yra ir premijų laimėjęs.

J. Klauseikis (Bus daugiau)— Irako ginkluotosios pajėgos sekmadienį smarkiai pradėjo pulti iraniečius keliose fronto vietose.
lo.., nors kartais atrodo, kad tas viskas viršija meros gyventojai jau išklausinėjo Niaura apie 
jau mūsų jėgas.. . Juk mes esame kariai, kariai visą Lietuvos gyvenimą, apie saviškius, o čia vis 
pasaulinės nematomos armijos, kuri viėną dieną niekas nesikeičia; nors jie kasdieną įtemptai lau-

1 4 X-*! - -j- • 1 ’ 1 • jpažabos visas plėšikų gaujas, o kafys, kuris turi ' 
prieš savo akis kilnų tikslą, privalo viską pakelti. 
Kas mūsų laukia, jau mes žinojome tada, kai pa
sukome į mišką. .. Miške mes nejutome nei bai
mės, nei pavojaus — čia yra tas pats iniškas...

— Tu nori pasakyti, kad aš darausi bailys? 
Labai klysti... — visą laiką ramiai klausęs, stai
ga užprotestuoja Perkūnas.

— Priešingai, aš žinodamas, kaip tu priešaky 
savo vyrų linksmas žygiuodavai pasitikti priešą, 
kartais net nepasidomėjęs, kiek jų ten yra, ir vi
suomet grįždavot su daina, dabar noriu tik pri-, 
minti, kad mūsų pareiga dar neatlikta tėvynė 
dar ne laisva, todėl mes turme tęsti kovą net 
ir čia...

- šioje duobėje? Būdami beginkliais? 
tikėti. Kas mus begali išvaduoti iš šios prakeiktos nervinosi Perkūnas.

1

duobės? ... 0 ta tavo taip dievihama Ramunė, 
tur būt, važinėja dabar su Bičkovu ir džiaugiasi 
gudriai apdūmusi tau akis. Ištisi metai, kaip ji 
mus jau vaduoja... — su ironija pridėjo dar 
^rkūnaifc ‘

Niabra nieko jam nebeatsako — vargu ir jis

— Taip, net ir šioje duobėje... Mes turime iš 
čia ištrukti. Juk kiek mūsų tėra. Kiekvienas lie
tuvis turi būti priešui nepaimama tvirtovė — 
tada gal šsilaikysime... — pabaigė Ringaudas ir 
nuėjęs atsisėdo. ,

ku smarkiai subilda gretimosios ka- j>ats betikėjo savo žodžiais.
_ * • rr. e T- • ? _   • • •

mcros durys. ” jie pro duryse išplautą skylę pa
mato, kaip smo, ’kas su vienu sargu, ginklus iš-

— Taip, Juozai, — priėjęs prie Perkūno ir pa
dėjęs ant jo peties ranką, pradeda Ringaudas, — 

-- a—tncac inn-QQ ir ištverti iki ra-

w v.< ’f r ‘ 4 >

Po tokios staigmenos, sulaukus Niauros, vi
sas gyvenimas šioje Dievo užmirštoje pamiškėje 
vėl slinko pamažu, lyg tas pilkas rudens rūkas, 
kurio nesimato nei krašto, nei pabaigos. 13 ka-

kė ir tikėjosi kažką įvyksiant. Nieko. Kas m:ela 
diena ta pati rytinė “mankšta”, ta pati rimbų nor- ' 
ma, ta pati dilgynių “sriuba”; kasdieną tebešie- 
nauja giltinė savo dalgiu po kameras, po kiemą 
ir po gretimą mišką. .. Kai kurie jau ėmė-gal- į. 
voti, kad jokių eksperimentų su jais daugiau ir 
nebedarys, o nukankins visus pamažu, lygiai taip, 
kaip ir visus kitus.

Jie klydo: tokia tyla buvo prieš audrą — prieš 
juos buvo ruošiamas paskutinis puolimas. Jis 
greit prasidės.

Vieną vakarą, kai Niaura dvidešimtą ar tris- 
deš mtą kartą įrodinėjo visiems, kad jis teisingai 
pasielgęs perduodamas dalį Bičkovo brangenybių 
Ramunei ir kad ji tikrai jais rūpinasi, staiga pra
sivėrė jų kameros durys, ir smogikas įleido pro 
jas kaip tik tą, kurio jie taip nelaukė: prie durų 
sustojo Jonas Bašinskas.. .

Jį pamatę, nustebo ne tik visi kaliniai — ne
mažiau nustebo, išvydęs čia tiek pažįstam jj, ir La- 
Šinskas. Jis išplėtė apsĮbteusušriš j^vo * akis ir 
stengėsi skubiai susiorientuoti, kas Soje kame- - 
roję yra.

(Bus daugiau)



jfczūš PASAULIO IŠGANYTOJAS

16. kitoje pranašystėje vartotasai žodis “Patarėjas” reiškia dau
giai kaip paprastą patarėją. Jo prasmė panaši į mūsų žodį “advo- 
^^s”- TaTp vadiname tą, kuris atstovauja kaltinamąjį teisme, 
lakias pareigas Jėzus turės tada, kai jis tarnaus kaip ‘ l arpinin- 
kas tarp Dievo ir žmonių” (1 Tim. 2:4-6). Jo darbas kaip Patarėjo

katas”.
Tokias 
kas tarp ~ ___
bus labai panašus Teisėjo pareigoms. Abiejose pareigose Jėzus t u-4
rėš darbo su žmonėmis, suderindamas juos su Dievu, ir per laisuteikdamas jiems amžinąjį gyvenimąIš tikrųjų Jėzus bus “Stebėtinas Patarėjas” ir Uisingas Teisėjas. Kitoje pranašystėje mes ir vėl skaitome apie šitą busimąjį žmonių Teisėją: “Viešp'atrėš dvasia husilėrs ahi jo, išminties ir, supratimo dvasia, patarties ir stiprybės dvasia, mansio ir niaklm- gumo dvasia, ir jis pasidarys pilnas Viešpaties baimės dvasios. J iš, teis ne kaip akims rodosi, ir nubaus ne Kaip akims girdisi, bet jis teis teisybe beturčius ir lygybe darys nutarimą šalies nužemin- tieins”. — Ižaijb 11:2-4.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van telt Avenue, Staten Isiand, N.Y. 1G323

DR. PAUL V: DARGIS f 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

W**M>*st*r Community kliniko* 
Medicine* direktorių*

KA2S BRAZD2>ONYT»

VALANDOS: 3—9 darbo dienom!* ir

TeL: 5*2-2727 arta 5*2-2728

TKU - BĮ J-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBt AKIŲ LIGOS 

, W07 W«itt 103rd Street 
ValaYtdna pagal SOUtBTldl.

DR. FRANK PLECKAS
. OPTOMSTRISTAS

- K ATjBA r .i nyri i vrflXAi 
2SU W. 71 St. TeL 737-5149 

Tikrint iki*. Pritėiko lijniu* 
“contact lėnėc*”

ir

Ittl.I . Program**

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Visos laidos iš W0PA stoti**, 
banga 1490 am

St Petersburg,.FU-, 12:30 vaL p.p. 
ii WTlb stdu’eš 1110—Am oau*.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef- 778-5374

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos; antirad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
kėzidehcFiSi feFėf.: 448-5545

RADUC iElMCį VALANDOS.
Vfe*» ąr*sra®»4 i,

14** fa't A M

kalta:Jtasdiež nuo pir
madienio iki penkiadienio 4:uC 
4:30 vaL vbk. Šeštadieniais n 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
fit Orto.

V*dė|a Aldona Daukus
> T*i«*: J4ąmft>c£ .

7159 So. Maplewood avė. 
CHICAGO, ILL. 6062$

PASKUTINIS VINCO KRĖVĖS KŪRINYSnors gerai suprato, kokiu tikslu jam visą tai papasakojo Žadanovskis.Kad feia partija nebuvo prikišusi savo nagų; nepatikėjo.— Gink, Dieve, ne! — tvirtai paiiėigė ' seittiininkas. — Būtų hėrnandagu iŠ mano pusės...— Savaime- suprantama, kad aš to nepadarysiu, ką sakau, — leisdamas' kamuolius dūmų ir lyg juos sekdamas,-kalbėjo Lemain; stengdąmąsis, -.^tek galima, ramiau. — Ne toBėl, kad Bijočiau draugo Stalino, laimės, bet. kad netektų ir tamstai patirti nemalonumų; Tai j Būtų labai nemandagus atsilygnifthas už tamstos, drauge žadanovški, nuoširdų at virūrttą. . '— Nėmahduy kad tokiu atve-

DR. VYT. TAURAS 
dYbYTOJAi ik CM1RUKGA2 

Centra praktika, spec. MOTIRŲ Upe 
Oflaaa 1*5? wist »?■ mart

ir peokt. 2-4 ir 4*8 v*L rak. iUtadl*

SUSIRINKIMŲ

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros 
klubo susirmkimas įvyks antradieni, 
spalio 7 d., 1 vai. pop.et Vyčių sa- į Įėję, 2455 W. 47th St. Nariai p aso 

"" mi atsilankyti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Po susirinKimo bu~ 

vaišės. A. KaiysP. ŠILEIKIS, O. P.
L ORTHOPEJAS-PROTEZISTaF

Špantai - Protam. Med. bau 
g® dažaL r . * 7 _ _ '

(Arch Supportr) į t t .
/«.; 9—4 ir •—8. *P*tldieniai< 9—Iššaukia narius į susirinkimą aptari

Našlių, našliukių ir pavienių as- 
-i menų klubas spalio mėn. 10 d. 6 vai.

.Qtnwwwm > vajc Vyčių salėje, 2455. W. 47tr St.,

mui svarbių klubo reikalų. Viši na
riai ir prijaučiantieji kviečiami gau
siai dalyvauti- Po susirinkimo — vai
šėms. Nariams dalyvavimas būtinas.

V. Cinką

2ta0 *Inf sL ChiėHe. VL 4taW 

. T*I*Y.; Pb<Kt e-5AM

FLORIDA

(Tęsinys)— 6 kaip tariista manytum, ar ne būtų gera, jei aš, pasinaudodamas tuo, ką man tamsta dabar papasakojai, paskelbčiau visa tai spaudoje? — leisdamas dūmų kamuolius, pagąsdino šeimininką Lemain. — Tamsta j ūk žinai, kad esu korespondentas.-,Žadanovskis giliai užsitraūkė ir užgniaužė savo cigaretę.— Nepatarčiau šiuo metu, — su rimta veido išraišką pareiškė.— Draugas Stalinas kerštingas, užsigavęs nedovanotų... •— Padaryčiau tai, būdamas ■ jau Prancūzijoje. Kas man galėtų atsitikti?,— nusišypsojo Lė- main, manydamas, kad nugąsdr'no šeimininką.Maža kas galėtų su tamsta nemalonumai,atsitikti. — aiškina Žadanovš- kis. — Gal tamsta esi skaitęs,kad buvęs mūsų atstovas Bul-' s^ draugas ir,-tikiuosi, būsi atei- sanjo’ė, Raskolnikovas, senas dar 'didelis, o gal riet pė- komunistas, nepanorėjo giįžti, — Kaip galėčiau šū jūrinis kai buvo šaukiamas Maskvon, bendradarbiai, .jei nešu kbi'nū- nuvyko ir apsigyveno Italijoje, niseis, — atidžiai pasižvelgė į Jis panorėjo, kaip patsai parbis- geiiriininką. — Esti šerias keisti kė, demaskuoti Staliną, skelb’da- įsitikiriiirius: mas laikrašciū’dše stPaiįišhiūs atvirų laiškų pavidalu. Sūšpėjo , paskelbti tik vieną laišką — valgydamas restorane apsiūuo- dijo ir mirė. Kitaš, kažkokis Ata bėkovas, ir'gi nepanorėjo griž- V. Nutarė parduoti sav'd atsiminimus kažkokio laikraštuko redaktoriui Paryžiuje, paskyrė tuo reikalu pasimatymą kažkokioje smuklėje. Tuo metu ten susipešė apašu gauja, sako, dėl merginų ir ėmė vieni Į kitiis šaudyti. Nežinau, ar sužeidė kuris kurį, bet kva’la kulipkė pataikė visai nekaltam pašaliniam ir Agabekovas buvo vietoje nudėtas. Nemanyk tamsta, kad čia

— užsidega Žadanovskis naują cigaretę. — Bet tamsta esi mu-
komunistas, nepanorėjo grįžti

— Ar iii Jrfeikią turėti ko- milništĮniūs jšiKkiniihus, ka’d inhims padėtufe? lyg hūsistė- bėdamas, pažvėlįgĮ dabar ii* Žadanovskis i r.eift'iiii. — Užtenka tik suprastų kad senas buržuazinis kapitalistinis pasaulis •jau atgyveno savo amžių, ir atėjo laikas pakeisti jį tobulesne santvarka. Ar tamsta buvai ca- ristinės santvarkos šalininkas, kada--jai - tarnavai? Juk ne, aš tai gerai žinaū: .-.-— Iš ku tanrsta spėji, kad aš tarnavau caristinei santvarkai?

—' S’ūHtSŠisI, lyg Užsigavęs, 
kfebšia Lemain.— Mes Visuomet viską žinom 
apie žmones, su kuriais tenka tureli reikibj, — palankiai nu- šiiypsėjo Žadanovskis-. — Drau- g-lš buvai gimnazijos m'dkyto’jaš Leningrade. Juk taip?...Lemain pritariamai linktelėjo galva, atkreipdamas dėmesį, kad ir Žadanoskis jį dabar pa- vnHinp draugu.— Kodėl gi draugas galėjai tariiahli ^rištinei santvarkai, būdamas sieloje josios priešu, p dabar negalėtute padėti mums kurti naują pasaulį varauonie- • nes laimei?... Kaip socialistas, iuretute mūsų pastangoms pri-. tarti.— Xes’uprantu, kodėl draugas prisispyręs mane jkalbinėji, — pasižvfelgia j jį Lemain. — Kairi '• aš jums reikalingas?...— Mums reikalingi gabūs ir taleri tingi asmenys. Juo. talen- tirigešhi, juo reikalingesni. Jie tūri eiti šu ‘mumis vienose eilėse, arba... — susilaikė minutėlę, lyg susvyravęs, — arba juos turėsime sunaikinti. Kas ne su mumis, tašai mūsų priešas, — tai senas dėsnis, kurį irgi pasi- savinom iš katalikų bažnyčios s praktikos... Juk juo talentingesnis ir gabesnis priešas, juo mums jis pavojingesnis. Negalime leisti sau prabangos glo- j boti pavojingų mums žmonių.; Pats aš norėčiau jus, kaip talentingą kūrėją, apsaugoti nuo tokio pavojaus.— Manau, kad šios rūšies pavojus man visai negresia, drauge Žadanovski, — atsikirto Le- main. — Mūsų tauta per daug vertina savo seną deni (Piratišką santvarką, kad panorėtu ją pakeisti kita.— Tūri itVfejĮa dra\ig-š libai klyšti, patikėk man, —■ husi- Šyjišojo žadahūvskia. — Šepty- iiioš dešimtys nūoširiičiu liau: diėš įhokytojų koniūnistu ten jau šoriai -veikia jnūšų ririūdal. Visa jaunoji prancūzų karta jau riiūšh. Prancūzijoje seniai galėjome paimti valdžią į savo rankas ir — paimsime, kai pribręs reikalas.Pirmasis Lemaino pojūtis buvo — griežtai paneigti žada- novskio tvirtiriimą. Bet pagalvojęs apie minių nuotaikas dabartinėje, pokarinėje Prancūzijoje, susilaikė. Be abejd, kraštui gresia didelis pavojus, nes iš tikrųjų žymi tautos dauguma yra užsikrėtusi komunizmo bacilomis. Išgydyti ją būsią nelengva, pareikalausią milžinišku auku. (Bus daugiau)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS 
vėsinama laidotuviv koplyčia 

GORDON FUNERAL HOME — 
1729 South Haisted Street, Chicago 

Tel. ‘226-1344

Mažeika f? Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDŽIE AVE.
TeL 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS -DA1MID

SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
* Td. 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

‘___ J * i, " 7 ,PETKUS
tėvas ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

.-w <W» ■

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo

— Buvęs Gynybos sekretorius Malvin Laird pareiškė, kad JAV armija yra nepakankamai paruosta, blogai ginkluota ir jai trūksta kareivių. Laivynui trūksta 200 laivų.
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

perkraustymai
MOVING 

Latdlmai — Pilna apdreuda 
ŽEMA KAINA

T*L WA 5-aOW

AprfrtvwtM pwkrtOth**** 
U fvatrip aWvmv. 
Antanas viljmaj

GET RELIEF 
FROM CONSTIPATION 

WITHOUT 
SPASMS OR CRAMPS

• Troba, kur niekas negyvena, bet žiemą vasarą kūrena? (Pypkė)

-I savo pirštus bus prikišusi parti- ] ja ar draugas Stalinas. Ne, nife- ko panašaus- Tik draugui Stalinui nepaprastai sekasi, kbip neteisėtai gimusiam! Pra'gžriškai sekasi! Nesijuok tamstą — tikrai, biėkafri taip nesiseka, kaip iarn. Nors jis Dievo nerriėgšta ir nėpr;oažįsta. bet rodos, kad patsai Dievas jį globoja.— Manau, tarrista rrtanė tik gąsdini, — iriusijūokė Lemaln;

' Easy..-
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Chicago*

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TU R IMK 

Koplyčias 
visose MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3367 So. LITUANICA AVE. Teh's YArd» 7-3401

TM» Atx» 0* f AMP x 
w>r« kmjlip rv moto* 
V<HlCUt» * TM« Ui*. 
cmaAlrs m. hayH, _ 
FMMXNT 0* TM* OUCata 
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J BUTKUS - VASAIT1S
j 1446 So. 50tn Ave., Cicero> I1L TeL: OLympic 2-1003

I

i

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

*Oh Boy, Homemade Ice Cream? į
Just lUten to the woohsM and “aahs” and Moh hurry** 

ihe decšstoi U made that the ice crėam is ready, and the dasher 
is pulled free of the freezer container! Luscious, and deserving < 
Of A Tingėt dipped to for a quick tasting, homemade Ice cream 
evokes only the happiest of feelings. And when that ice cream i 
k flavored blushed 4rith bananas and ptump strawberries, so 
touch the better. The wonderfully smooth consistency cornea 
from the cream of canned milks — evaporated milk, the aU 
Important ingredient that’s always ready for an at-home ice 
cream making party. J

Strawberry-Banana Ice Cream
5 eggb 1 quart strawberries,
2 cups sugar cleaned and sliced.
3 tall cans (5 cups) Pel 3 bananas, mashed

Evaporated Milk (about 1 cashed)
I* Beat gx ^rėll. Add rtfir and beat untfl light yellow 

fa color. |
2. Stir ?h evaporated milk.
3. Mash together strawberries and bananas. Mix into evaj^- 

hr a ted milk mixture.
4. Pour into ice cream freezer container and chum and fireea® 

a&eordmg to manufacturer’s directions.Makes about 4 quarts*

GEORGE F. RŪD.M1NAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tfel-s YArds 7 ’1*38 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

^424 W ESI' 69th STREET REpublic 7-1213

2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667J
11028 SOUTH WEST HIGHWAY, Palos Hill*, DI. 974-4419 1

3354 So. HALSTED STREET

ii

TftL YArdu 71911 1

— Naujienos, Chicago, 8, I1L Tuesday. October 7. 1980
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»fVLADAS ŠAKALYS
Š. m. rugsėjo 27 d. Jaunimo nesį laiko slapstėsi Lietuvoje,- 

centro patalpose įvyko iš 
Lietuvos pabėgusio Vlado 
kalio pranešimas.

Balfo pirmininkė Marija 
dienė, pasveikinusi generaLnę : Ii jotą ir įlektrintą tvorą. Sura- 
konsulę Juzę Daužvardienę ir , jęs prie vielų tvoros augusį me- ( 
visus atvykusius, pranešė, kad delį, sugebėjo peršokti į antrą 
Vladas Šakalys yra aktyvus už pusę vielų. Laimingai praėjo ir( 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso-; ritas užtvaras; apie 4 kilomet- 
mybę kovotoms, pasirašęs su 45 rus reikėjo ežeru plaukti,bet lai 
asmenimis reikalavimą panaikin' mė vis lydėjo. Pagaliau atsira- 
ti Molotovo-Ribentropo sutartį, I do Suomijoje, peralkęs ir suša- 
"pagal kurią rusai okupavo Lie-! ęs, drįsi užeiti pas suomį ūki- ( 
.tuvą. Tris kartus buvo kalina
mas, kalėjimuose ir kacetuose.

Vladas šakalys, jau gražiu 
šviesiai dryžuotu kostimu apsi
rengęs, papasakojo: gimęs 1942 

Ąn.j o jau būdamas tik trylikos 
mėtų amžiaus, 1950 m. atsėdėjo 
tris paras kalėjime už tautinės ! privalės perduoti nisams, Tjasie- J reikia žinoti, kad valdžia tokius 
vėliavos iškabinimą ir atsišau- j kė Suomiją ir Švedijąskirihnčią ' kursus rengdama, tik sau. nau- 
kimų platinimą. Vėliau dar du upę. Čia nerado jokių užtvarų. <’ ’ ” “ ’ ‘
kaj-tu, už priešinimąsi sovietinei * Laimingai perplaukęs ir perbri- nori sau iš laisvojo pasaulio p'4- 
saįtvarkai ir platinimą prieš j dęs upę, atsirado Švedijoje. Šve lankių žmonių padaryti sa^ai- 
juos atsišaukimų, teko jau po ’ dijoje atrodė tikrai baisus: ba- šiais. Čia privalėtų tėvai, apsis- 
keįis metus .kalėjimuose ir ka- 'tai suplyšę, rūbai sudriskę, per- ■ pręsti. Jeigu jie tikrai norėtų,; 
cetuose praleisti.'Lenkai ir žy-’ šalęs, kelias dienas maitinęsis. kad va'kai išmoktų gėrai 'Ifėfu-į 
dai sako, kad naciai ir komunis-! tik žaliais grybais. Sutikę šve- • viškai rašyti, tai kodėl jie nek-į 
tai jų didelį skaičių, sunaikino.! dai manė, kad koks nors valka- 
Procentaliai imant, lietuviai dau ■ ta pas juos atsirado. Tuoj pa- rie jau nebesugeba'‘lietuviškai 
giąusia nukentėjo, net trečdalis, šaukė policiją, kuri porai dienų 
lietuvių tautos buvo sunaikinta: į patalpino į kalėjimą: Čia 'gavo

ok. po to atvažiavo prie Leningrado
ša-. į vieną stotelę. Nutarė bėgti per

! Suomiją į Švediją. Atėjęs prie
Ru-. rusų-suom’ų sienos rado spyg-

— Ieva Banienė, Bloomfield 
i Hills, Mich., prie metmės pre- J 
' numerates pridėjo $5 auką. Dė
kui už ją ir už gerus linkėjimus. J

r

— Lietuviu Prekybos Rūmų . 
susirinkimas įvyks trečiadienį,
spalio 8 d., 7:30 vai. vak. Da-, 

i riaus-Girėno salėje. Prof. Joana 
Į B. Oksas skaitys paskaitą apie

suaugus'ų švietimą. Bus pa- j 
gerbti naujieji LPR nariai — 
Chicago Taupymo Bendrovės'

E. Pakel ir ( 
Char-'

prezidentas Jom 
First Real Estate

REAL ESTATE.
Namai, Žami Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALS

. Namai, Žam4 — Pardavlnurt 
REAL ESTATE FOR SALI

Į link, kuris jam davė Suomijos sumetimais. Tokius Lietuvoje 
j žemėlapį, duonos bakaną ir po-| vadina ridikėliais, a*se t, raudo- 
; rą svarų sviesto. Po dešimties nas tik išviršails. Į klausimą, ar 
dienų, einant ir slapstantis pe^ verta va kus-siųsti į Vilniaus 
suomiją, nes bijojo, kad jeigu t universitetą lituanistikos studi- 

suomių policija sulaikys, tai pa-juoti; atsakė, kad lituanistiką 
gal su rusais pasirašytą...ąiįtartį, j studijuoti neblogas dalykas, bet

dos ieško. Tok'uose kursuose jie

viečia iš, Sibiro lietuviukų,, ku-

net laiško parašyti.
Lietuvą lankyti būtinai rei , . * ' v . f. ; ' / * , ,■ k:'l1' .Vokiečiai žydams ir lenkams at-’ gerai valgyti, atskirą kambarė-1 kia, nes lietuviai ten'laukiaini. 

silygino, gi jų sąjungininkai ru-į lį, lovą ir kitus reikalingus gy-} Bet jokiu būdu nereikią-važifįę- 
saiį netik neatsilygino, bet ir to- venimui baldus. Manė, kad tik' 
liaų Lietuvą laiko vergijoje. ! kaip pabėgėliui tokį “liuksusą”

Susitarė 45 asmenys ir nutarė j suteikė- Pasirodo, kad Švedijoje 
pareikalauti rusų, kad jie pa-j visi kaliniai taip laikomi. Tai 
naikintų Molotovo ir R;bentro-Į negalima jokio palyginimo pa
po; pasirašytą sutartį. Šis nuta- daryti su rusiškais kalėjimais, 
rimas pasirašytas ir buvo pasiųs 
tas Brežnevui, Rytų ir Vakarų
Vokietijų kanzleriams ir Jung- j kad laisvės negalima gauti. I^is 
tinpų tautų sekretoriui Kurt'-1—-------j--j- — —

Waldheim’uii.
Tuo klausimu stipriai susirū

pino KGB; pradėjo pasirašiu
sius, persekioti- Porą asmenų, ne

ti valdžios asmenų ..^yię^įą- 
miems, ar nuvažiavusiu jaKi 
kooperuoti. Ar Lietuvoj'ė^pl^fa-' 
namas “Gimtasis kraštas”,’ątsa-; 
kė, kad vieną kartą kažkiokamei 
kioske yra matęs. Bet ’iaK'yra; 
propagandinis laikra$tėliš’irAltd-i 
sai jo neverta1 skaityti. :Bųvt>į>ir; 
daug mažiau aktualių klausimų. 
Didžioji salė dalyviais buvo, per

inę pasaulyje ir visiems lietu- j pildyįa.^Tięsa, ..dar V. Šakalys 
viams kovoti dėl Lietuvos lais j savo;kafl)ojė'! užsiminė, kad1 jau

nimas gana patriotiškai nusitei
kęs ir net užkietėjusio komunis-

daryti su rusiškais kalėjimais. 
Ištardžius, švedai suteikė polit. 
pabėgėlio teisę. Dar pastebėjo,

vės niekas neduoda, reikia visa-i

vės ir nepriklausomybės.
Nuoširdžiai padėkojo Balfo

atlaikę spaudimo, savo parašus| pirmininkei Marijai Rudienei už to Kazakevičiaus sūnus pasira- 
» < • A * ** X

šaukti. Jį irgi pradėjo tardyti, bet i lę paramą,- kurios pastangomis ; Įotovo -r- Ribentropo sutartį.
atšaukė, kiti atsisakė parašus at- j jam suteiktą moralę ir matėria-

V v a V / • C A"------  ’^7 ---------- a---- --------- B - t w .

jaip atsisakius parašą atšaukti, I ir Amerikoje atsirado. : Į į į • Sėkmės mūsų- atbėgėliui Vla- 
taijdytojas išleisdamas pasakė, j Vėliau buvo leista klaupti. Į' dni šakalini, 
kad jis bus areštuotas. Būdamas; klausimą, ar daug Lietuvojė;yra 
tikras, kad tikrai bus suimtas ir lietuviu komunistu, atsakė, kad 
vėl ilgi, metai tektų kacetuose (tikro skaičiaus nežino. Iš įsitiki- į o 

praleisti, nutarė pabėgti. Tikru- nimo tapusių kmunistais, tikrai ‘ ? 
moję, iš Lietuvos pabėgimas ne- nedaug. Vieni pasidarė kmu- h 
įmanomas, bet jis rizikavo. Mė- nistais dėl karjers, kiti kitokiais "

> ; > < I “ •

šė po reikalavimu panaikinti Mo-

Stasys Juskėnas.

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to 

5

tzi
_ Coapounded
Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 8%

see us for 
UQtKB financing 

U AT OUR LOW RATS

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

■HHKinsur I__

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 60601

Fa.-m Kazaxavsxai, Pmifaat Fhonet Vlrgiala 7*7747
BOVRSt Kon.Tut.Fri.9-4 Thur.9-8 gat. 9-1

SEBVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
_ Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą____________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais____________ ____

Minkštais viršeliais, tik_____________
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURUS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

$2.00

Al XV V A AJ Al W kj,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

—Juozas Balniams, pensinin
kas iš Marquette Parko, atšilki-
tė $110: $45 už metinę prenu
meratą, $10 už bilietėlius ir $55 

• ’ Naujienų paramai. Dėkui už au- 
j kas ir už ankstybą prenumera

tos pratęsimą.

— J. Šarapnlckas St. Catha
rines, Ont-, mūsų atstovas ir ko- 

. respondentas Kanadoje, atsiųs
damas $20 už savo ir Kosto Jo
nušo bilietėlius, tarp kita tw 
rašo: “Skubu išsiųsti, _nes yra 
pavojaus, kad streikuos Kana
dos paštininkai. Jei laimėčiau 
piniginę premiją, tai ją palieku 
Naujienų-pafamai. Aš tikiu, kad

skaitytojai parems Naujienų pas 
tangas ir jas sustiprins medžia
giniai. Linkiu sėkmės^*. DėkUk

— Ponia R. Kran iš Freesoil.
Mich., pranešė, kad rugsėjo 6- 

i d. mirė miela mamytė Barbara
Kran, Jono žmona, Ąpgailestau-, 
dama, kad šeimoje nėra lietuviš- j

, i les Juršėnas — Jersey. Taip pat * 
bus pam;nėti mirę nariai: Vac
lovas Noreika, Nellie Shukis, 2212 W. Cermak Road
Valteris F. Bouzis, Apolonija 
Soghingįan ir. Kazys Karazija.

— Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA, 434-9655

(Pr.)kai skaitančių, likusią prenu
meratos dalį prašo-siųsti poniai 
Monikai Kaupovick, gyv.? West
chester, Ill. Reikšdami artimie- 
siems užuojautą, " sveikiname 
naują skaitytoją. r,4 ’a f % ’ i ;

-L- D^iit'Jonui'iš 
Toronto už ;ansktybą prenume
ratos pratęsimą,' gerus, lipkjęji- 
mus ir už 15 dolerių auką'. Dė-. 
kui tos apylinkės tautiepitie pa-j Fir St., E. Chicago, Ind. 
sinaudojūsiam platinimo vajauš. i.-*--.
lengvatomis ir užsisakiusiam; loniai kviečiame dalyvauti ba- 

’ liujė, kur smagiai praleisite 
laiką. Bus meninė programa, 

! šilta vakarienė ir laimės šuli- 
1 nys. Šokiams gros Ąžuolo Stel

moko orkestras.
Vietas prašom rezervuoti pas:

East Chicago, Ir.d.
East Chicagos Lietuvių Me- 

džiotojų-Meškeriotojų klubo tra
dicinis rudens balius įvyks 
1980 m. spalio mėn. 11 dieną 
5:30 vai. vakare Šv. Pranciškaus 
lietuvių parapijos salėje, 3903 

i
sinaudo-jusiam platinimo vajaus Visus apylinkės lietuvius ma-

Nauj ienas trečdaliui įmetu.. .
— J. šešėlgienė*'i§ Hamiltono] 

pratęsė prenumeratą . į.8 ■ rąėne-j 
šių, o savo gerus linkėjimus at-; 
lydėjo $5'auka. Dėkui.

— Af O’Siilaitts, B^očktyn, N-:. Zigmą Stankų telef. (219) 845- 
YQ--gydosi ligoninėje, vienok jis| 5749, Raimondą Pečiulį — 972- 
parėrhė Naujienas - $2 auka. NJ 0464 ar pas kitus klubo valdy-
Mattis iš Los Angeles' grąžinda
mas užpildytus .laimėjimų -lapę, 
liūs, taip pat paaukojo' $27 Dė--

bos narius. Kaina asmeniui $12.
Valdyba i

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMALS. ( 

~>£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVING^ ■
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

Chicago, HL . Teh Virginia 7*7747
i

BUTŲ NUOMAVIMAS j
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS f?

• NOTARIATAS • VERTIMAI. ,"3

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA f

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 1
INCOME TAX SERVICE / H

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai Ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3551

Notary Public
Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
TeL 436-7878 arba 839-5568

D t M ES 10 ?
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

kui. ę
— Dr. Rolandas GinčazcskaĄ 

: Hammond, Įnd.,, •, pratęsdamas 
prenumeratą, atsiuntė $10 au
ką. Dėkui, 

i

—• Kasperas Budwill,' Nauga
tuck., Conn., kariu su metinei 
prenumerata atsiuntė $8 auką, j 
Jo skundas dėl netvarkingo pa-Į 
tarnavimo perduotas pašto įs
taigai. Dėkui už informaciją, 
ankstybą prenumeratos pratęsi
mą ir už auką.

— A. a. Stasys . Kiudinskas,-. 
gyvenęs Tillsonburg, Ont'., ilga- ; 
metis Naujienų skaitytojas, po 
sunkios ir ilgos ligos mirė 1980 ; 
m. rugsėjo 21 d., sulaukęs 80 i 
metų amžiaus. Rugsėjo 23 d. pa- ; 
laidotas Tillsonburg katalikų ka- . 
pinėse. Liūdėti liko duktė Biru
tė Lukšienė ir kiti artimieji, - 
kuriems reiškiame nuoširdžią ‘ 
užuojautą. * . .

— Albinas Karaliūnas, pensi
ninkas iš Cicero, UI., pratęsda
mas prenumeratą, parėmė Nau
jienų . leidimą $5 auka, žadėda
mas artimu laiku vėl paremti. 
Dėkui.

NEPASITENKINIMAS
Jėzus tarė: “Kiekvienas, ku

ris gers šitą vandenį, vėl trokš, 
o kas gers vandens, kurį aš 1 
jam duosiu, tas nebetrokš per 
amžius; vanduo, kurį aš jam

We'll helpyou make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI,

duosiu, bus jame šaltinis van- nuomoti ar apdrausti savo nuo 
dens, trykštančio į amžinąjį gy
venimą”. Jono 4:13,14.

Pasiklausykite šios ypatingos 
programos per “Gerąją Naujie
ną Lietuviams” šiandien 8:45 
vai. vak. radijo banga 1490 AM 
per “Lietuvos Aidus”.

Penktadienį per Sophie Bar
čus radiją išgirsite “Paruoštas 
priėjimas”.

Parašykite mums pareikalau
dami knygelės “Iš praeities ta
vo sūnūs te stiprybę semia...” 
Prisiusime dovanai.

Lithuanian Ministries, 
P.O. Bdx 321,

savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti. .

Mes priklausome MLS 
ir’turime kompiuterį.

Virš 500-tąi namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogų Vietos

Oak Lawn, Ill. 60454

GENERAL REMODELING i 
• Alumin, langai, durys, me&io 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai. porčiaf, stogai 
ir visa kita ■ •

FET1NGIS CONSTRUCTION 
7152 So. K*dzie Avenue 

Tel. 776-8505

' DAŽYMAS IR REMODE-
, ‘ DAVIMAS

I Nėra darbo permažo. Visus paimu.
E lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS

4514 So. Talman Avenue
Tel. oŽS'-OSSS .

Laikrodžiai Ir brangenybė* 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West S’Hh Street 
Tel. REpublic 7-1141

FLORIDA. REAL ESTATE f
NAMŲ PIRKIMO REIKALUOSE £

CLEARWATER, LARGO, BELLEAIR, SEMINOLE APY- 
LINKĖSE (netoli St. Petersburg Piliečių klubo) 

Prašau kreiptis:
LIUCIJA VAIČAITIENĖ 

Realtor - Associate 
RODGERS & CUMMINGS, INC. 

dieną (813) 581-9411; vakare (813) 585-2738 (

SIUNTINIAI I LIETUVA
MAjRUA NOREmEMd:tia

IW« W«*t 69t* St, CMcm*. HL 60629 « Tai. WA 6-1787 
DioelU padrinJdnuu gerot rtftea įvairių prtįdg.

MAISTAS B EUROPOS SANDtLIŲ

..

Cosmos-Parcela Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

1561 W. 69tk St, Chicago, DL 60629. — Tel WA 1-2717

DOLERIS, DOLERIS, 
DOLERIS. . .

Doleris, doleris mūsų Dievai
tis,

Doleris, doleris mūsų Karalai 
tis,

Doleris kalba, doleris tyli,
Doleris myli, doleris, doleris...

Dar ir šiandien puikiai pri
simenu įdainuotos patefono 
plokštelės žodžius apie buvusį 
tą mūsų visagalį dolerį. Doleris 
buvo pasaulio valiutų karalius. 
Jis visuose pasaulio kraštuose 
buvo branginamas ir graibsto
mas. Deja, dabar mūsų .doleris 
atsidūręs A. Baranausko “Anykš 
čių šilelio” likime. Jo vertė ne
paprastai sumenkusi ir vargu 
ar kada nors jis atsistos į savo 
pirmykštę didybę. Buvo varto
jami tikri puošnūs sidabro do
leriai ir tik kasdienybėje, pato
gumo dėlei, vartoti buvo išleisti 
popieriniai “Silver Certificate”, 
kurių apačioje išrašyta “In sil
ver payable to the bearer on 
demand” — arba sidabriniu do
leriu pakeičiamas savininkui 
pareikalavus.

Viskas dabar yra jau praeityj 
ir prisiminimuose. Sidabrinių 
dolerių turi pakankamai Gene
ral Services Administration, Fe^ 
deral Reserve System ir kiti, 
bet jau niekas nekeičia tuos sil
ver certifikatus į sidabrinius do
lerius.

Dabar garsiai kalbama, kad

DĖMESIO

Keliaujant į Floridą ir netu
rint aiškios apsistojimo vietos, 
prašau kreiptis šiuo adresu:

A. Dovydaitis
105 - 59 Avė.

St. Petersburg Beach, 
Florida 33706

Tel. (813) 360-1057

—Sovie. Sąjungos prezidentas 
Leonidas Brežnevas pirmadienį 
telegrama pasveikino Sirijos 
prezidentą Hafez Assad. Ta pro
ga jis pažadėjo remti Sirijos pas 
tangas prieš Camp David nuta
rimus dėl Izraelio ir Egipto tai
kos. •:

— Praeitą savaitę Saudi Ara- 
bijon buvo pasiųsta 300 JAV 
parašiutininkų ir 4 lėktuvai su 
radaro įrengimais. Siunčiami 
dar 96 aviacijos specialistai su 
radaro stotimi.

— Prancūzų policija nenori, 
kad žydai sudarytų savo poli
ciją Paryžiuje. Jie galėtų užpul
ti visai nekaltus žmones.

taupomos sąskaitos bankuose 
yra apdraustos iki šimto tuks
iančių dolerių sumai. Tačiau, to 
apdraudimo likimas gali būti 
toks kaip esamo sillver sertifi
kato. J. J-tis..

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

M. iIMKUS

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai Ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolit, Agent 
J20«i/i W. 95th St 
Ev.rg. Perk, III.

State F»re and Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-toe 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. šeštadieni nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

Tel 776-5162 arba 776-5168
2649 West 63rd Street

Chicago, DI. 60629
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