
-Library uf ConfessGr.

The First and Greatest
< \ Lithuanian Daily in America

The Lithuanian Daily News
Published by The Luhuamaa New* Publishing Co.. Inc, 

1739 So. Halsted Street. Chicago, I1L 60608
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
X- ^.ln The United S£zte> .

SS„.Tr2C5«THE LITHUANIAN DAILY NEWS

VOL. LXVU • Price 25c Chicago, Ill. — Antradienis, Tuesday, December 30, 1980

CARTERIS NELEIS
' ALŽIRAS TRIGUBAI PAKĖLĖ KAINA
- UŽ EKSPORTUOJAMAS DUJAS U.
I z SULAIKYTOS NATŪRALIŲ DUJŲ SIUNTOS

WASHINGTONAS (AP) — 
Š. m. abnlandžio mėn. Alžiras 
pakėlė 200 procentų kainą už 
importuojamas kondensuotas du 
jas Amerikon. Prez. Carterio ad
ministracija nesutiko tokios kai
nos mokėti, ir sulaikė dujų siun
tas Cove Point, Md., ir Elba Is
land, Ga., uostuose. Nuo 1978 m. 
ten dujas iš Alžiro veždavo šeši 
specialūs tanklaiviai, kurių pas
tatymas bei konstrukcija kaina
vo po šimtą milijonų dolerių. Vi
są reikalą tyrinėjo speciali kon
greso komisija.

Kongreso komisijos. raportas 
paskelbtas penktadienį. Jame 
sakoma, kad priėmus Alžiro rei
kalaujamą kainą, vartotojams 
tektų sumokėti už naudojamas 
dujas apie $3,5 bilijonų dolerių 
daugiau. Alžiras reikalauja mo
kėti $8 už 1,1000 kubinių pėdų 
dujų, tuo-tarpu, kąį vietinių na- 
tūr ainį'"duju T,tiOGnS^ihrų' pė
dų kainuoja tik $130, gi už įve-

- IRANĄ DABAR VALDO BARBARAI, - 
PAREIŠKĖ RONALD REAGAN

PREZIDENTAS SUTINKA SUSTABDYTI ŠACHO TURTŲ 
IŠVEŽIMĄ Į UŽSIENIO BANKUS

žarnas koncentruotas dujas iš Ka Jordane. Visur rnusulmo-1 
nados ir Meksikos mokama nai šaukė: “Kraugeriai,, važiiio- 
$4,47. Priėmus Alžiro diktatą, kite namo!” 
tektų ir šioms valstybėms mokė- j 
ti tą pat kairia. Atitinkamai pa- 
kiltų kainos ir vietinėms dujoms, j 

Reikialą tyrinėjo ir Kontrolės;
komisija. Jos pranešime sako-, inaj^r?1-fptaS) tyrinėdamas, bėž-l izraelitų vadais dėl taikos Vidu- 
ma, kad priėmus Alžiros reikalą-1 išleidžiamus garsus, nūs- riniuose Rytuose. Tikrumoje, jis
vimą, dujų kaina pakiltų 79 pro-; pV garsai reiš -yra išrinktojo, prezidento Ro-
centais- Dabar - uz importuoja-, ^3^ signalus,
mas koncentruotas dujas sumo- reiškia beždžionių kalba. I ’ 
karna $4.4.bilijonai, gi priėmus( nustatyta,. kad skirtipgi
Alžiro sąlygas, tektų niokėti $7.-j rei§kia skirtingą pavojų,
87 bilijonai per metus Adminis- saugokis leopardo, neuž- 
tracija savo pasiūlymo. ^Alžirūi, an^ gyvatės, slėpki s nuo
neskelbia.

PREKYBOS VARŽTAI
RUSAMS NEPAKENKĖ

MASKVA, Rusija. — Pravda . 19 sargybinių bei prižiūrėtojų.. Brigados teroristai — Toni Negri 
tvirtina, kad prezidento Carte- Maištui vadovaują Raudonosios1 ir Giuliano Naria.
rio paskelbtas prekybo’s nuirau-i— ~ " 1 —-— -- ■—=
kimas Sovietų valdžiai visai ne-J 
pakenkęs. JAV rusams nepar
davinėjo daugelio prekių, bet ru
sų valdžia galėjo tas prekes įsi-.
gyti kitur Vakaruose. >

Pravda toliau tvirtina, kad
Amerika stengiasi atskirti Len
kiją nuo “komunistinės santvar-. 
kos”, bet Sovietų valdžia niekad 
neleisianti Lenkijai atitrūkti, 
nuo komunistinio bloko. į

Sovieetinė Raudonoji žvaigž- j 
dė rašo, kad Amerika pradėjo 
pavojingą žaidimą, ji panoro 
įnešti plyšį tarp Rytų Vokietijos ’ 
ir Sovietų Sąjungos. Sovietų 
karo jėgų laikraštis tvirtina, kad 
rusai niekad neleis atskelti Len
kiją ar Rytų Vokietiją iš sovie
tinio bloko. I

Sdvietų laikraščiai nieko ne-; 
sako, kodėl šiais metais, liek 
mažai mėsos ir kitų maisto pro- ; 
dūktų Rusijoje ir rusų okupuo-' 
tuose kraštuose. Jie nieko ne
rašo, kad rusų okupuotuose 
kraštuose trūksta duonos, mė
sos, riebalų ir kt.

KALENDORĖLIS

Gruodžio 30: Anyza, Mansve- 
tas, Audronė, Augis.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:28.
Gali snigti.

AFGANISTANIEČIAI MINĖJO 
“JUODĄJĄ DIENĄ”

NEW DELHI, Indija. — Ne
žiūrint rusų pastangų, keliose 
Afganistano vietose afganista
niečiai paminėjo “Juodąją die
ną”, Gruodžio 28 dieną afganis
taniečiai sužinojo, kad Sovįėtų 
karo jėgos įsiveržė kraštui; oku
puoti. Į Indijos sostinę ateinan
čios žinios sako, kad ir pačiame 
Kabule buvo .vietos gyventojų 
Qrotįeštar;-prieš. kero j ė.-' 
4ų įšivėūžjinštį < *
- - \ / ’■f:'- '"

f Okupaciją-’į ^gani^ąna pržSį 
sjdėjo gruodžio 24'dįė^,Laį$o\ 
metų katp- jėgos įsrį^ėų 
tfu 1 o radijo : stoti, -? įulgihkląyp 
sargybinius ir pradėjo skelbti 
savo žinias. .v • * Į
r Ir keliose Irano vietose, gyven
tojai protęstavo/prieš Sovietų

tai vyko taip pat Egipte, Pakis-

Kraugeriai,, važiuo- TAIKOS PROCESO PAGRINDAI YRA CAMP 
DAVID PASITARIMUOSE

§TŲĮ>IJUOJĄ BEfcš 
O6žJ0TJlŲ?KALBjg^ j

BALTIMORE A Rockefeleno 

erelio. Bendras pavojuj išreiš' 
kjamas keliamu triukšmu. Morokp vadais, taip pat galimai

• Sekmadienį Italijoj, Trani ka- ■ Jordano karalium Huseinų.
; Įėjimo apie 100 kalinių pagrobė .------ .-j— --------

Sena Tilžės lietuvių bažnyčia. Sninga sniegas, bet 
tikintieji visvien eina į bažnyčią.

Prezidentas Carteris, bečiudždamas David stovykloje,- paslydo ir sutrenkė 
' kaklą. Teko skubėti į ligoninę ir įdėti į gipsą. - Gipsas bus nuimtas 
'.s' . ' tiktai, už. šešių savaičių.- ' <;■ ■ ' \

HENRY KISSINGERIS PRANAŠAUJA

KAIRAS. — Buvęs Valstybės 
šel^ėtoriįiš?Pienry A. Kisingeris 
^krhadien('atvyko į Egiptą pri
vatiems pokalbiams su arabų ir

nald Reagano siųstas ištirti tai
kos galimybes. Kelionė truks ne 
trumpiau kaip savaitę. Kisingeris 
matysis nė tik su Egipto prezi
dentu Anwar Sadatu ir Izraelio 
premjeru Menachem Beginu, 
bet ir Saudi Arabijos, Omano ir

Kairo mieste Henry Kisinge- 
ris pareiškė korespondentams, 
kad taikos procesas yra pradėtas 
Camp David susitarimuose. Jis 
mano, kad prez. Reagano admi
nistracija sieks taikos Viduriniuo 
se Rytuose su pilnu pasišventi
mu ir energija. Klausimas apie 
Jordano karaliaus skirtingą nuo 
monę apie Camp David susitari
mus, Kisingeris pareiškė, kad 
tai bus naujosios administracijos 
derybų objektu.- Jis nepritaria 
kaikurių. pageidavimui, įtad -pa? 
lestiniečiai dalyvautų derybose.

Sekmadienį Egipto sostinėn 
atvyko ■ JAV Generalinio štabo 
viršininkas gen. David C. Jones 
dviejų dienų pokalbiams su E- 
gipto kariuomenės vadais. JAV 
specialus pasiuntinys Vid. Ry
tuose Sol Linowitz pasitraukia 
iš pareigų. Šioms pareigoms jis 
rekomenduoja Henrį Kisingerį.

KALNO VIRŠŪNĖ PRA
DEDA ŠVIESĖTI

ŠvVANCOUVER, Wash. — 
Elenos ugnikalnio viršūnė pa
mažu pradeda šviesėti. Kalnas 
buvo lyg užgesęs, kai didokas 
gabalas sukietėjusios lavos, pa
kilęs į orą, vėl krito atgal į kra
terį ir uždengė ugnikalnio ply
šius. Bet ugnikalnis neaprimo 
visai. Mokslininkai, seką šv. Ele
nos kalno viršūnėje judėjimą, 
praneša, kad jau galima paste
bėti šviesos aureolę virš kalno. 
Gilumoj buvo jaučiamas žemės 
dundėjimas. Mokslininkai mano, 
kad ugnikalnis gali iš naujo 
prasiveržti, siunčiant į aukštu
mą dujų ir pelenų debesis.

GEN. HAIG NENORI 
POLITINIŲ PATARĖJŲ

WASHINGTON, D.C. — Ron
ald Reagan buvo sudaręs dešim
ties patarėjų komitetą ne tik 
pereinamam laikotarpiui, bet ir 
tolimesniems patarimams užsie
nio reikaluose. Komiteto nariai 
yrą davę Rė&ganui gerų pata-

SALVADORO VALDŽIA 
RAA1INA MAIŠTININKUS

SAN SALVADOR, Salvadoras.' 
— Salvadoro vyriausybė pa
skelbė,. kad jąį, pavyko, suval
dyti maištininkus. Dalis riiaiš- 
tininkų jąu nuginkluota, o liku
sieji kurstytojai netrukus pa.-, 
teks į policijos rankas.

Praeitą sekmadienį kariudmer . 
nes daliniui pavyko apsupti 
apie 400 maištininkų. Jie suva
žiavo į šiaurės Salvadorą, kur 
ntfrėjo aptarti tolimesnius kovos 
planus, bet jiems nepavyko. Jie 
buvo apsupti, nuginkluoti ir pa
dėti už. grotų. Keliems pavyko 
pasprukti, bet patys atkakliau
sieji vadai yra policijos;rankose.

.Maištininkai puošė savo pasi
tarimą čalatenango provincijoj. 
Provincijon suvažiavo visa eilė 
įtakingesnių maištininkų. Dau
guma jų važiavo jūra, kad būtų 
nepastebėti, bet pakraščius sekė 
geros akys ir leido jiems susi
rinkti numatyto’n vieton. Po to 
juos puolė. Susirėmimas buvo 
kruvinas, bet maištininkai pa-
dėjo ginklus, kai pamatė, 
pralaimėjo svarbu mūšį.

kad

ne-—: Prezdientas Carteris 
sunkiai susižejdĄ kaklo kairįjį 
kauliuką, kai jo pačiūžos nusly
do ne ta kryptimi David kurorto 
pakrantėse. Pradžioje jam ne
skaudėjo, bet gydytojai liepė 
tuojau skristi į Bethesda ligo
ninę ir sugipsuoti kaklą.

— šeštadienį ir sekmadienį 
prezidentas tarėsi su alžiriečiais 
Ir kitais diplomatais.

rimų.
Komisija, susidedanti iš pen

kių respublikonų ir penkių de
mokratų, norėjusi pasitarti su 
generolu Alexander Haig užsie
nio politikos klausimais, bet 
gen. Haig atsisakęs juos priimti. 
Jis patyręs, kad kelio's valstybės 
paslaptys pateko spaudon visai 
ne laiku ir visai be reikalo, už
tat ir jis nenorįs su komisija tar
tis. Jis nenorįs aiškintis, kas iš
nešė tas paslaptis viešumon, bet 
nerandąs reikalo iš viso su to
kios komisijos nariais tartis už
sienio reikalais.

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris sekmadienį 
pasiuntė į Iraną atsakymą į da
bartinės Irano vyriausybės at
sakymą, reikalaujantį 24 bilijo
nų dolerių už 52 amerikiečių 
išleidimą iš Irano.

Irano valdžia Kalėdų proga 
leido keliems dvasiškiams pasi
matyti su keliais suimtais ame
rikiečiais. Jie net leido grupei 

I suimtųjų Irano televizija pa- 
; sveikinti savo gimines Ameri
koje.

Bet Irano premjeras Rajai 
dabar pareiškė noret visą reika
lą apie 52 suimtus amerikie
čius atiduoti teismui, nes pre
zidentas Carteris neskuba de- 
požituoti 24 bilijonų dolerių 
Alžiro banke, o Reaganas iki 
sausio 20 dienos negalės daryti 
jokio sprendimo. Premjeras M. 
A. TTa4jai’pareisime/Taj^Tėnki' 
suimtieji bus atiduoti Irano 
teismui, o kiti bus laikomi ka 
Įėjime. . s

Iraniečiams vis dėlto rūpėjo 
patirti Reagano' nuomonę api 
^tiipituosiųs. Prieš porą savai 
ciii Ronald Reagan pareiškė 
iraniečiams, kad jie nelaukt 
naujo prezidento inauguracijor 
bet. tartųsi. su prezidentu Car- 
teriu ir galimai greičiau paleis 
tų suimtuosius. ■

Premjerui Rajai pareikala 
vus 24 bilijonų dolerių, Roriah 
Reagan sekmadienį pareiškė:

— Iraną dabar valdo barba 
rąi, jeigu .jie pagrobę ramių; 
JAV tarnautojus, ištisus melus 
juos izoliavo, o dabar reikalūu- 
ja išmokėjimų. JAV turėjo pa 
sirašiusic's sutartį su Irano vy
riausybe. Ta sutartis liepė iš 
leisti visus JAV ambasados ii 
konsulatų tarnautojus. JAV iš 
leido visus Irano tarnautojus, 
tuo tarpu Irano valdžia anieri 
kiečių neišleido, o dabar parei 
kalavo plėšikiškų išmokėjimų 
Tiktai barbariška valdžia reika 
lauja pinigų už pagrobtu 
žmones...

Reagano žodžiai tuojau pasie
kė Iraną, o premjeras pareiškė 
kad nei Carteris, nei Reaganas. 
nenori atsiimti suimtu ir Irani 
tautai nusikaltusių amerikiečių 
Vieni bus teisiami už šnipinėji 
iną, o valdžia nusavins aineri 
kiečių turtus.

Tuo tarpu prezidentas Carte 
ris sekmadienį David stovykloje 
priėmė atskridusius Alžiro dip- 
lomahis, išklausė jų atvežtas 
naujas Irano sąlygas ir tą patį 
sekmadienį atsakė j paskutinį 
Irano' valdžios reikalavimą. Pre
zidentas pareiškė, kad jis su
liktu susfabdvti išėmimą iš 
Amerikos hankų visų Irano ša
cho vertybių, Jaikytų Amerikos 
bankuose. Iki šio meto prezi
dentas buvo įšaldęs Irano pilie
čių ir bendrovių vertybes, bet jis 
nelietė šacho šeimos turtų. Yra 
pagrindo manyti, kad šacho šei
ma turi teisę išimti dalį turto. 
Paleidus suimtuosius, preziden
tas sutinka atšaldyti visas kitas

IŠDAUŽĖ SOVIETŲ AMBA
SADOS LANGUS

TEHERANAS, Iranas. — So
vietų valdžia labai nepatenkin
ta Irano vyriausybe, kad ji pra
eitą sekmadienį nedavė reika
lingos apsaugos Sovietų amba
sadai Irane.

Sovietų valdžia skundėsi sek
madienį, kai apie 300 iraniečių 
puolė Sovietų ambasadą Tehe
rane, daužė ambasados langus, 
veržėsi į vidų ir reikalavo, kad 
rusai atšauktų savo karo jėgas 
iš Afganistano.

— Mirtis Maskvos okupan
tams! — Irane kelias valandas 
šūkavo iraniečiai. Sovietu am
basadorius kreipėsi pagalbos į 
Irano vyriausybę, bet ji nepa
siuntė policijos ir neišvaikė de- 
.monstrantų.. Sovietų ambasadą 
saugojantieji rusai užkakinėjo 
ambasados vartus ir neleido 
Irane apsigyvenusiems afganis- 
taniečiams įeiti j ambasadą.

Rusai bandė aiškinti, kad So
vietų karo jėgos įžengė į Afga
nistaną pagal prezidento Kar- 
malio prašymą. Tada afgaąįstą; 
niečiai atsakė, kad B. Karmklis 
vra Sovietų kvislingaš, afganis
taniečiai jo nerinkc prezidento 
pareigoms.

BUS TYRINĖJAMI 
LASERIO SPINDULIAI

WASHINGTONAS — Penta
gono ir kiti šaltiniai rodo, kad 
prezidento Reagano administra
cija suintensyvins laserio spin
dulių tyrinėjimus gynybos tiks
lams. Jie būtų nukreipti prieš 
tarpkontinentines raketas, lei
džiamas iš Sovietų Sąjungos.

Daleidžiama, kad aukšto in- 
intensyvumo laserio spinduliai 
gali sunaikinti erdvėje priešo 
sviedinį, esantį už 5.000 mylių, 
žvalgybos duomenimis, Sovietai 
laro bandymus su laserio spin
duliais, bet yra atsilikę.

— Lenkijoj rainu, bet nuo
taika labui įtempta. Lenkai pa
siryžę priešintis rusų įsiverži
mui. Jie nebijo kruvinų kovų, 
kad rusai aiškiai suprastų, jog 
Lenkijoje jie nepageidaujami.

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo ^608.

įšaldytas iraniečių sumas.
Alžiro diplcYnatai buvo atvykę 

i David stovyklą, plačiau išaiš
kino prez. (’.arterini Irano reika
lavimus, o vėliau jie grįžo į 
Washington.1) iš naujo tartis su 
Valstybės departamento atsto
vais.

Sekmadienio rytą Irano prem
jeras paskelbė vieną prezidento 
dokumentą apie 52 suimtųjų pa
leidimą. Prezidentas Carteris, 
pasitaręs su Valstybės sekreto
riumi Muskie. nutarė paskelbti 
visus jų pasiųstus dokumentus 
Irano vyriausybei apie suimtųjų 
paleidimą.



ALl.'MIMMAI PUODAI GREITINA žipouių reikalus (National COuu

SENATVĘ Pinuos žiftios ąpie aluminio 
sąryšį su sęnatvijkų jiprotėji-

Dougelis mūslikig greitino Nv .enawt, Į
valgiui virti vartodami alumininius puo- įgautos 19<u metais iš urofeso-Į 
dus. (............. “ ‘ ‘

Ė? mėnesio mediciniškame
<New E .gland Journal 

c. M-dicine) tilpo pranešimas, 
ksd nemaža dalis šio krašto gy
ventojų patys greitina sau senė- 
j mą, vartodami alumininius 
pj*.d..s ir ptucincs (skauradas). 
c.a sutrauktai perduosime lame 
žurnale pnskelb*us davinius 
apie žmogaus senėjimo ryšį su 
aiumininių puodų bei keptuvių 
vartojimu.

Atėjo laikai, kada žmonės 
ėmė labai daug kur naudoti ato
minį. Todėl daugelis žmonių 
gali tapti aukomis apsinuodiji
mo atominiu, šitas atominiu ap
sinuodijimas gali gautis iš ke
leto šaltinių. Vienas tokių šalti
nių yra virtuvėje naudojami 
alumininiai puodai ir keptuvės. 
Taip tvirtina gydytojas E. Le- 
vick, dirbąs psichiatriniame 
skyriuje Yale universilele (New 
Haven) . Jis išmetė visus.alumi- 
ainius puodus iš savo virtuvės.

Laboratorijose tyrimui naudo
jami gyvuliai, šerti tiideliais 
atominio (aluminum’ chloride) 
kiekiais, pradėjo nenormaliai 
elgtis. Mano’iiia, kad toks minė
tų gyvulių elgesys -gavosi dėl 
aluminio patekimo į sniegėpis.

Su žmonėmis pastebėti sekąn- 
tieji fatkai 'ryšium su .atominio 
vartojimu. Inkstams . susirgus 

, kraujas valomas (dialysis). Ta
da gausiai atsiranda ąfuminic 
pas žmogų ir esti sukeliamas iš
protėjimas (dialysis dementiajr,- 
Atlikti tyrimai parodė, kad alu- 

,. miniu sukelti pakitimai nervi-', 
nėse skaidulose yra būdingi 
sunkiai nervų ligai (Alzhei-. 
mer’s disease). Tai savos rūšies 
išprotėjimas. - . ’

Žinoma, tyrimai tęsiami. Dar 
nėra galutinai nustatyta alumi-“ 
nio ryšis su minėtu Alzheimerio- 
rūšies išprotėjimu (dementia). 
Todėl daugelis šio'je’srityje ty
rinėtojų pasiliko atominio indus 
savo virtuvėse.

Gyd. profesorius G.P. Cooper, įstaiga, tirianti

(Medicinos žurnale pranešimas) j r iaus-gydytojo Donąjd R. Grap-| 
—« - fa r* v* <4? ’ Pv *dirbąs aplinkos sveikaliųgujTio Į per> frUn£io roronto «ni^rsi’ 

reikaluose Cincinnati universi-1 u>te’ J,f s” ^v0 talkmmkais su- 
letė, sako, kad pagal dabartinius ! smegenyse
alavinius negera žmones gąsdinti 
dėl aluminio puodų bei keptuvių 
vartojimo. Kitas profesorius, 
neurologas gyd. Leopold Liss, 
dirbąs Dilio universitete, stebi
si, kodėl mediciniško žurnalo 
žinia pasklido žmonėse. ’ New 
Haven laikraštis paskelbė, kad

I alunąinio puodai ir keptuvės su- 
xelia senatvišką išprotėjimą. Ži
noma, tai perdėtas, dar medici
nos galutinai nepatvirtintas mi-‘ 
aėtos vietovės laikraščio skelbi
mas. Jeigu alumininiai puodai ir 
būtų prašalinti iš virtuvių, liktų 
kiti šaltiniai aluminiu apsinuo- 
dijimOj Aluininis yra labai pla

kėturių mirusiųjų nuo senatviš
ko išpiotėjimo aluminįo buvo 
rasta 7-9 mikrogramai viename 

’’ grame smegenų, kai tuo tarpu 
tos ligos neturinčiųjų smegenys 
aluminio turi tik du mikrogra- 
mus viename grame sausų sme
genų.

Kiti tyrinėtojai (dr. Pearl ir 
Arnold R. Erody, iš National 
Institute of Environmental 
Health Sciences) susekė, kad iš
protėjimo ligoje net 90% sme
genų celių turi aluminio. 
sveikose smegenyse tik 4% 
celių turi aluminio.

. Katės apturi užsimiršimo

Gi 
jų

ėiai naudojamas metalas. Jis yra ■ 
trečias savu gausumu metalas; ,, r , . . . .^ .
mt‘ žemės paviršiaus. Profeso-! - BuV0 tokių t>'rinetoJ4. kūne 

-Jus.Liss tvirtina, kad nėra to
kio maisto ar vandens, kuriame 
įlebūtų kiek nors aluminio. Už 
.ai, mažai kas gąliina.daryti ap- 
jsąugojimui nuo apsinuodijimo 
aluminiu. , * •

Nežiūrint: virš iminėto atsar- 
gumo-dėl atomįnio sąryšio su iš- 
išprotėjimu, -vienok to metalo 
ryšį siu senatvišku išprotėjimų 

. (Alzjieimęrio liga) .verta’ nuo- 
(ugfnai'ąptartL <
i ■■ ■’ i * ' ? * \ "

■ -Milijonai’ amerikiečių 
nustoja atminties

, Iš apie 25.milijonu amerikie-
?čių Virš : 65 metų šiiiaukiisių 
apie 15%’ nustoja kiek^atminties 
(memory loss). Daugiau kaip 
milijonas jų išprotėja (demen-

;tia). Jų 2-3 milijonai turi vidu
jiniai pakenkta atmintį. Dabar , • , .. -.

. -.1 • * „-.rz ■ apsigvnimo^ mechanizmas neal-. Amerikoje yra 11% vyresnių i’ "..”’ •
• negu 65 metu amžiaus. Kai po
Antro Pasaulinio karo gimę vai
kai ims sulaukti 65 metu am-, 
žiaus, jų šiame krašte bus lą%, 
o 2030 metais virš 65 m. žmo-, ™ 
nių šiame krašte bus 17%. To- vaistais, “daržovėmis ir riėper- 
kias žinias paduoda šio krašto gausiai riebalų vartodami. Liau- 

pagyvenusių kimės savo1 kūną nuodinti taba-

katėms ir. kitiems gyvuliams 
davė pakankamai aluminio. Tie 

’ I gyvuliai. /susirgo ‘ panašia užsi- 
' Lmii-šinio liga. Gyvuliu smegenys, 

j pakito panašiai kaip ir žmonių,; 
j ta ,liga, sergančiųjų, smegenys 
j,kad pak|pta? Išeina, kad alumi-’ 
j nis turi ryšlp sif žmogaus

ties netekiqio ligą. 'Tyrimai 
kas. dar tęsimni toPau. Taigi, ko? 
,kdš "gįLiievertėt^?hįėšti laukai 
visu|;;ąiųf^m'njus ĮrtĮpdusiš vips 
tuvėš. : išvfiūgįniui žymaus
kontakto? tsū.’ ilunriftiu, žmogus1; 
.turėtų-, niritoti7 valgęs, gėręs įi? 
Įkvėpavus..- ReikiŽ žinoti, kad ant 
žęftjės paviršiaus ir . ore jta pikj, 
na-ąlunnnSo.? ' ‘

! Aluhiinid. metalas, yra nuodas 
.nervarhš. Per amžius
Afinas išmoko apsiginti nuo to’ 
nielalp ųųodingumo. .Tik kai tas

•jfšparešnis albUiiniošuke^om 
ijįgorns^ ir- die^; nė'^ąip ^^Įtląt 
ginties neteksime.J '' .*

žmogaus;

■neką savų pareigų, žmogus su
serga sčnatyiškū išprotėjimu 

Į (A izbeiiper disease—dementia);
u 9 ~ f

Išvada: Stiprinkime savo kū-; 
iią geru;maistu baltymais,

kieme)

■T*

For the woman 
who* at the hear t of 
her family’s finances.

immAM. they <*A W ateteri M W 
hash. teMfaK » ant ate 't te teBte • 
iweone £*«n end jh*Kl teK tete te

You can’t aflbind to Se

m

future, too. :• <
And that’s <herė

Saving Bonds corrie in, Bey 
them through your bank. Or 
encaurite your husband to . 
sign up for the Payroll Sar- 
ings Plan where he works;

That way,.while you're 
meeting the day-to-day ėx~- 
peo^es, you'll still be butWin< 
a more secure ^*ture for your 
fRmihL.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really kno« 
a good bargain. \ 7 !
Mw pn* 4< teM te
manner

TILŽĖS DEKLARACIJOS MINĖJIMAS
r , « t - *=• * - • S ’

džiosios Lietuvos. Visi savo pa
rašu šitą pareiškimą priimantie-

įvyhriinimą minėto siekio paš-

Tflžėje, lapkričio 30 d. 1918 nu 
Pasirašo: J. Vangaitis, Vikto

ras Gailius, Martynas Jankus, 
Mikelis Deveikis, Mikas Banai
tis, A. Smalakys, Kristupas Pau
ra, Mikelis Lymantas, D. Kalniš
ky s F. Zūbaitis, Kristupas Kau
pelis, Jagomastas, Jurgis Lėbar- 
tas, y Jurgis Amasius, Z. Deivi- 
kas, Jonas Užpurvis, Jurgis Gro 
navas, Mikelis Mačiulis, E. Ęen- 
dikas, M. Reidys, V. Didžys, J. 
Juška, M. Kleckus ir Jurgis

Chicagos lietuvių visuomenė, 
vertindama šį visą tautą didžiai

;tojimo^ reikta. .pasaĮtyig’hka3 
Bioisip' dar nėra ^lutinšž’nu^tal 
lyta, jog atominiopuodai'*- žy- 

fosar iprįįiš^a prie tUfe“W(ą|$. 
LaprinuodijjnfK. Bę to,'?ąlttm5nią- 
.pramonė nukentėtų, !jey-vtaą?tSjj 
ikre •••puodai <b,-tų laukam išmeski,i

^šaltinis ,"yra 
>iihka. -Tai] 
\Stmka,’. Tol; 
guava, maj 
.žemuogės, Į 
įiūslai. Šąli 
dtfni .pipirai

.maistą kūria- 
rAndasi vietami-.

anksto. • , ?':'
ymas: Geras vitamino G 
yra’. graipfruktai ir jų 

Taip. pąl .‘apelsinai, ir-’jų' 
Toliau ‘sėka/canfesioųpė, 
mapgp,’ papaya, 'šviežios 

broccoli, prūselio ko- 
pipirai,- saldus- rau-

Įietuviam?, 
tįrti-k

Mažosios Lietuvos Tilžės Ak
to 62 metų sukakties paminėjo 
mas įvyko lapkričio 30 dieną 
Lietuvių Tautiniuose namuose, 
kuriame dalyvavo nemažas skai
čius lietuviškos visuomenės, ypa
tingai gražu buvo matyti maž- 
lietuvių ir jų bičiulių bendrą 
susirūpinimą Prūsų Lietuvos 
ateitimi.

Patį minėjimą sklandžiai pra
vedė Al. Regis, kurio iniciatyva 
tas reikšmingas susirinkimas 
įvyko. Po išsamesnių kalbų, da
lyvių buvo pasisakyta už įsteigi
mą vienos stiprios Prūsų Lietu
vos s-gos, kurios tikslas, subūrus 
panašių siekių vienetus, rūpin
tis Tilžės Akto pilno įgyvenimo. 
Taip pat iškelta ir kitų sumany
mų — sudaryti veikimui planą,
išnešti atatinkamą rezoliuciją ir įpareigojantį Prūsų .lėtuvių tęs- 
sudaryti artimus ryšius su kito
mis organizacijomis. Paminėti
na istorikės Al. Rūgytės įdomi 
paskaita apie Prūsų Lietuvą ir 
jos gyventojus, kuri akademiš
kai ir aiškiai įrodė, kas tikrieji 
yra jo šeimininkai.

Viską smulkiai aptarus, susi- 
rinkimąs priėmė rezoliuciją ku
rios tekstas sekantis: “Chicagos 
lietuvių visuomenė, gausiai su
sirinkusi Lietuvių, tautiniuose

! namuose paminėti 62 metų Til-
> žės Akto sukakties, kuriuo Prū

sų Lietuvos tautinė taryba 1918 
metų lapkričio 30 dieną paskel
bė Mažosios Lietuvos susijun
gimą į vieną. bendrą Lietuvos 
valstybę sekančiai: “Atsižvel
giant į tai, kad viskas, kas yra, 
turi teisę gyventi ir į tai, kad 
mes lietuviai čionai Prūsų Lie
tuvoj gyvenantieji sudarome ši
to krašto gyventojų dauguome- 
nę, reikalaujame mes, remda
miesi antf Vilsono tautų paties 
apsisprendimo teisės,’ priglaudi
mą Mažosios Lietuvos -prie Di-

tamentą ir su gilia pagarba pri
simindama šio Akto signatarus, 
pabrėžtinai tuos, kurie už šį drą 
sų žygį buvo vėliau mirtimi nu
kankinti nacių kacetuose, reika
lauja, kad Lietuvos valstybine 
ateitim besisielojantys politiniai 
veiksniai ir visuomenės organi
zacijos dėtų visas pastangas, kad 
Tilžės Aktas būtų nuolat pyisi- 

. menamas ir pilnai įgyvendĮn- 
tąs. Lietuvių tauta turi būti lais
va abiejuose Nemuno kraštuose.

Paminėjime dalyvavusios vi
suomenės vardu įgalioti pasira
šo: Dr. Jurgis. Anysas, Vilius 
TYumpjonas, Jonas Tijūnas ir 

į Algis Ą. Regis Chicago. III. lap
kričio 30, 1980.” . ■"
. Pabaigai tenka oąsakjFti, kad 

šis susirinkimas, tai naujas są
jūdis Lietuvos žemes gelbėti — 
skelbiant ir informuojant Vaka
rų . pasaulį apie munįs priklau
sančias sritis ir įešiė^jų reika- 
layimą. Sugiedotas himnas Lie
tuviais esame mes. gimę?

J. T-nas
Vidutiniai gausūs .vitamino-C 

šaltiniai yra sekantieji: lioney- 
visieinš | d^w taekmast, leirfdn? tangerinas 

ąliimybę. '»r jo sūnką, vandeninis rųelo.- 
nas, aisparągair: Žali ..--kopūstai, 
colląrdsį sodo; cress, kale, kala? 
fioraų kohlrabi, mustard ‘greens; 
bulves ir saldžiosios, jos, virtos 

-su lupena,’ špinatai,; pomidorai

valgiu^. ne ąlt 
įtūvė^,^'o ė v 
puodų.■•'‘Tegul

Kūdikėlio Jėzaus gimimo šventė
aiunūniniu 
jaa aluminio.
denyje, vienok
sayo kūne dar gretinai -didini ;.tr jų sunka, turnip greens? • i
aluminio kiėlao^į v -. Jį. - i-

Pasiskaityti; ^niurnai - Medi
cine News, - November T 98€ę ; •

ir bū- 
ore ir van-' 

<nruins

f.’ Lietavoje, žiėmb- .protfesorfiis 
.Gudariėius (garsus /EieĮtuyėje 
gydytoj aš) • patardavę., šeitninin* 
li.ėins augintis languq^ -svogūnų 
laiškų. . Lietuviai raugdavo di- 
•džįausias kopusiu,’ siatmęs.. J ie 

i laikė lietuvius stiprius ių dėl vi
tamin oo G irūkuųio 'flesįgirdėjo

Kokre ytd vrtamrno C ■ 
šaltiniai '

-z r • __ ___ __ __________________

. Klausimas;. Ar tiesa, kad vija-1j jetuyoje sergančiųjų^Sunkiose 
minas. C padeda- nuo slogos, Į sąlygose mūsų žmonės, mokėjo 
ypač nuo šieno šiltinės.-(Haytsaugoti savo' sveikatą. Q. ką mės 
.Fever) ? Malonėkite,.- daktarėj čia Amerikoje darome? Ar dau- 

, paaiškinti —■- visiėnis bus nąū-t Į?gis mūsiškių priširaųgja ską- 
dinga žinoti. * •’ *

Atsakymas: ■ Mano pacientas 
susitvarko . kiekvienais metais r “ • e-e. » - ; |‘ ■ . »
su šieno šiltinė " imdamas vita
mino C tris ^riftius- ęiėf dieną 
Sezono metu,“Sat jis neima ti< 
tamino’ C. Tuoj*apturi visiems 
/žinonuis’šieno’šiltinės1 fh’ay fe
ver) simptoinyš. 'Jis ima -tris 
tabletes per dieną, po lOOŪjnilį- 
gramų fciekyanir7 * :

šieno šiltipčs reikale . reikia 
visiems žinoti-, kad reikia nušie
nauti visus sklypus ir visas vie
toves, kur tos Žoles ariga ir'žie
dadulkes oran skleidžia. D>abar 
risut pilna nęrrtišienautų tų žo
lių.,‘Kitais Purtais, rašykime’ ėbi- 
cagiškni'.šiefK/- šiltine sergan
tieji Chicagos miesto burmist-P
rei pranešimus, kad ji priverstų 
visus - gyventojus Fsėvb vietovėse, 
visas žoles nuplauti.

Lietuvoje, maržai kas sirgo- šie-' 
no šiltine dėl- to, kad ten nei 

-p>.ios'-> -būdaVo, '‘huSiedadjarnjOs. 
Tos j žolės te n ncgal ėdaVo'‘Žydėti. 

' ir facidadnikių ’skleisti;oran. 7,
'<V, Dėt slogų’ pBlengvipimo 
iiųtus Ncbc’iro premiją įgavęs 
Ūpus PjTuliiįftjpįitąrią imli \Tti> 
iqino C didelėmis- dorėnus. J^r* 
gSl žmogaus atsparumą, vįų- 

! nam prisieiti}! '■ hųtij .tris g; ai 
ritamibo C pęr d.ęįią, kitąnr ?•- 
net 20 ar 40 grubių. Tarkitės, 
tuo reikalu sų savu gvdvtojuj

■ ; į,' . ‘:
■ Vitaminas C nuo šieno ’

•niausiu kopūstų, kurių, negali
ma gauti krautuvėse? : Kol dar 
laikas — raukimės jų ir gausiai 

tju6s vartokime. Ypač vaikus 
pratinkime prie sveikd maisto.

' Kada-mes pradėsime svečius 
.visuose inųsų parengimuose vai
šinti fie- “kavute”,' bet vaisių 
(ypač citrininių) sunką ? Pats 

daikas imli savą sveikatą sau- 
įjoti kuo geriausiai. Ypač vaikus 
įpra linkime vartoti, • citrininių 
y»isiu ’sunkas. Jpra tusieji į vai; 
siu sunkas, vandens bei visokių 
birzgalų nė-iš tolo nenori. Viską. 

Įmes galime savo vaikams įpirš
ti, jei pirma patys sau gerus da- 

Jykus įpiršime. Tokias morkas 
visi nuo dabar pradėkime po ke
liąs per dieną suvartoti. Vietoje 
saldainių, jas supjaustytas val
gykime ir vaikai pradės neragi
nami jas Valgyti.

Bemaž prieš mėnesį radijo 
ir televizijos stotys reklamuo
ja šią šventę biznio sumeti- 
amis. Lietuviams Kalėdos pri
mena Dievo meilę žmonijai ir 
jie vaizduoja kūdikėli Jėzų 
kaip taikos ir ramybės davėją.

Dar vaikais būdami, mėgome 
Tėvynėje matyti baltas Kalė
das. Ir čia šįmet gavome apie 
du colius sniego. Miesto admi
nistracija paleido mašinas va
lyti gatves, berti sniegą. Mąr- 

' quette Parko parapijos aikštė 
jau Kūčių- dieną buvo nuvaly
ta. šaligatviai apledėjo, 
temperatūra krito žemiau 
lio. Rytą buvo 8 laipsniai 

. renheit žemiau nulio. 
* * ■ *

Dar prieš 12 vai. einame į 
bažnyčią. 15 min. prieš pamal
das jau visi suolai užpildyti. 
Prieš iškilmingas apeigas cho
ras gieda Tyliąją naktį ir kitas 
giesmes. Klebonas A, Zaka
rauskas su asista (kan. V. Za
karauskas, kun. A.-^Maxkus, 
kun. J. Kuzminskas ir kun.. J. 
Juozevičius) prieina prie pra- 
kartėlės ir sukalba “Tėve mū
sų”. Po šios maldos prieblan
doje eina aplink bažnyčią, vi
duje. Kai nuėjo prie altoriaus, 
susvilo visos lempos. Koks di
dingas vaizdas! Kunigo A. 
Markaus restauruoti šoniniai 
altoriai sušvito visu grožiu! 
Didingas choras, vadovauja
mas muziko A. Lino, giedojo 
kalėdines giesmes. Vargonais 
grojo K. Skaisgirys, solistės —’ 
D. Stankaitytė ir G. Mažei-

nes
nu-
Fa-

kienė, T

Klebonas sako pamokslą, 
Primena Kalėdų — kūdikėlio 
Jėzaus giminio prasmę. Būdin
ga, kad kiekviename pamoks
le prisimena kenčiančią Tėvy
nę ir persekiojamus tėvynai
nius. šį kartą prisiminė ir 52 

: Irane laikomus Įkaitus’ ir pra
šė melstis, kad pavergtieji bū
tų išlaisvinti.

Prie Šv, Komunijos ėjo nepa
prastai daug žmonių. Komuniją 
dalino visi penki kunigai.

Viena religinga moteris man 
skundėsi, kad jos bestudijuoją 
sūnus ir duktė eina į bažnyčią 
tik pirmą Kalėdų dieną ir pirmą 
Velykų dieną. Tai tiesa., šį kar
tą, kaip niekuomet sekmadie
niais, buvo daug jaunimo, net 
ir mažutėlių.

- Visi sužavėti iškilmingeinis

jo giesmėmis. Klebone vL-ų ku
nigų, net nesančio kan. G la- 
žiaus vardu sveikino visus ir lin
kėjo Dievo palaimos. Išvardino 
choro vadovą A, Ljią, solistus, 
K. Skaisgirį, seseles, komit tą ir 
kitus pareigūnus už pristdėjinią 
prie iškilmių, švepviy parengi
mo. Iš tiesų, daug darbo ir pas
tangų įdėta.

Manau, kad ir pavapi i člai 
buvo patenkinti kiu š- Įmin
gu kūdikėlio Jėzaus g mimo 
sveniės paminėjimų.

Jau Į>o vidurnakčio, rpic 1:15 
vai. rytį choras dąlv i » išly
dėjo giesme ‘’Ah a čiV būgnais, 
trimituokit”. K. Paulius

mas

MEET THE CHALLDIGE!

SERVE WITH 
THE.NAWNAL

They call it 
‘The Overnight Wonder* 

for constipation. -
Are you uncomfortable with your laxative? Then meet 

the iHtie white piR they call “The Overnight Wonder:’ Jwt 
one pill at hedŪlM safely surely stimulates your system’s 
own natural rhythm. Overnight. So in the morning, 
back an the bright side. Comfortably! It’s ♦ 
a good feeling.

What to “The Overnight Wonder"? 
Ex-Lax* Pills. That's right— pills from. 
Ex-Lax. Look for the white box.

Use only at directed.

2 — Naujiepos, Chicago 8, IH., Tuesday, December 30, III ;



BLOGOS ŽINIOS GREITAI

Vladas Rasčiauskas

Rašo VLADAS RASČIAUSKAS

Mano apskaičiavimu, Manilos 
Kongreso salėje buvo apie de
šimt tūkstančių žmonių, kai kal
bas sakė prezidentas Marcos, 
Filipinų turizmo ministeris Jose 
D. Aspiros, ASTos pirmininkas 
Joseph R. Stone, bet kai pradėjo 
rodyti Filipinų salų isterijos pa
veikslus, tai buvo žymiai ma
žiau. Kas istoriją žinojo, tai iš
ėję,, bet. salėje galėjo būti apie 
šeši tūkstančiai žmonių. Galėjau 
išeiti ir aš, bet man atrodė, kad 
geresnės progos pažinti praeitį 
nebus. Juk aš važinėju, kad ga
lėčiau pasimokyti.

Salėje buvome keli tuksian
čiai, bet kiekvienas kitaip viską 
girdėjo ir matė. Kaip man at
rodę, aš jau parašiau, bet buvo 
daugelis kitaip galvojančių. Bu
vo tokių, kurie norėjo tuojau iš
skristi. Jiems atrodė, kad ASTA 
padarė didelę klaidą, savo kon
venciją, šaukdama Maniloje. Jei 
Filipinų valdžia dar nemoka ar 
nepajėgia: įsisesti tvarkos, tai 
ko ten važiuoti, galvojo vieni. 
Prie manęs, priėjo Į^K-biurų yen 
dėjai ir ragino tuojau išvažiuoti, 
bet aš dar nebuvau linkęs taip 
greitai išskubėti. Be to, man no
rėjosi patirti, kas gi čia atsitiko, 
žinom, kad visa ASTos valdyba 
susirinko posėdžio, o mums lie
pė vykti . į viešbučius ir ramiai

Ml MM

NIAGARA LAUKIA TURISTŲ

pailsėti.
Į viešbutį atėjo filipinietis 

daktaras. Jis gražiai kalbėjo 
angliškai. Paklausė, ar yra su
žeistų, ar sutrenktų. Kartu atėjo 
viena jauna moteris, buvusi 3 
metus Amerikos ligoninėse. Ji 
pramoko slaugės amato. Kalbė
jo gerai angliškai.

Parodžiau, kur man kėdės 
koja prašliaužė. Pažiūrėjo, pa- • 
čiupinėjo, paklausė, ar skauda, 
kalnierių atsagstė ir liepė slau
gei kažkokiais vaistais patepti. 
Nuvilko marškinius, apžiūrėjo 
nugarą, odą ir pasakė, kad pa-* 
vojau nėra. O jeigu pasijausčiau 
blogai, tai davė vaistų, liep 
juos paimti ir tuojau kreipti 
pas gydytoja. Paliko savo kci 
telę ir patarė, skausmo atveju, 
nekentėti, bet kreiptis pas kon
ferencijos salėje visą laiką bu
dintį gydytoją.

Per naktį iš Manilos išskrido 
virš dviejų šimtų turizmo biu
rų vedėjų.
- — Kcl gyvas busiu, aš čia ko
jos neįkelsiu, — vienas Teksas 
valstijos atstovas pasakė. Jis pa
tarė ir man išvažiuoti, bet aš 4 lis ten jau turėtų būti. Jis pa- 
nenorėjau skubėti. Vietoj bėgti J n igingas, į darbą ateina* laiku, 
iš Manilos, nutariau pailsėti ir j Tuoj susižinojau su telefonų 
geriau pažinti Filipinų 
nimą.

Nutoariau pranešti Čikagai, 
kad esu sveikas ir gyvas, žino
jau, kad žinia apie sprogimą 
apeis visa pasaulį. Amerikos lie
tuviai žinojo, kad išskridau į Ki- bet aš likau gyvas ir sveikas, 
niją ir kad būsiu Maniloje. Ga-j Porą valandų prasėdėjau prie 
lės pagalvoti, kad ir aš galėjau telefono, kol man pranešė, kad 
gauti bombos šipulį. Tuojau rei- į galiu kalbėti, 
k'ėjc' nuspręsti, kam pranešti. 1 
Maniloje buvo pirmadienio ry-j 
tas. Pro viešbučio langus matėsi j 
tekanti saulė, bet žinojau, kad; 
Čikaga dar kriokė saldžiausią 
sekmadienio -ę^ktiess miegą, ži
nojau, kad American Travel* 
Service Bureau dar bus uždą-: 
rytas. i *

’Man dingtelėjo mintis, kad j 
geriausia paskambinti Naujie
noms. Nujaučiau, kad kitų Nau
jienose gali ir nebūti, bet Gude-

gyve-j kompanija, daviau savo vardą 
j ir pavardę, ir paprašiau, kad 

mane sujungiu su Naujienomis. 
Man atrodė, kad jus galės grei
čiausiai visiems pranešti, kad 
bomba sprogo didžiojoje salėje,

j Jis- mane gerai girdėjo ir už- 
• sirašė, ką aš jam pasakiau: 
) —Bomba sprogo netoli nuo ma

nęs, bet aš gyvas ir sveikas... 
Jis jau buvo iš radijo girdėjęs, 
kad bomba spro'go', kad yra*'su-

. J imtų, bet ką jis daugiau klau- 
sinėjo, tai man nebuvo aišku. Jo 

■^ įkalba ėjo bangomis. Kartais la- 
i bai aiškiai galėjau viską girdėti, 

o vėliau balsas susilpnėdavo ir 
buvo beveik negirdimas. Kaip 
ten bebūtų, jis pranešė svar
biausią dalyką. Pasakiau, kad

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS ! niloje ir pasižiūrėsiu i tekančią 
saulę, kuri čia labai graži rytais. 

Bailesnieji naktį išskrido iš 
; Manilos. Jie skleidė ir išsivežė 

labai liūdnas žinias. Ryte paaiš- 
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas ^ėį0’ kad^ sužeistu skaičius buvo 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-i 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIKAIS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN 
CIAMOS TREČDALĮ METŲ!

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką! ,

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu skaitytojų 
reikalais prašom* pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, EL 60608

• Iž anksto be raginimo pratęsia savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dol
Pavardė ir vardai_______________________ _______________ _
Adresas_________________________________________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną sava _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol. 
Pavardė ir vardas_____________________
Adresą* --------------------------------------------

kurk

Spon*oriau* pavardė, vardas Ir vietovė 
■ ■ ■ ■ >—■1 »̂«■ ■ ■! ■!■■—^^11* !■ ■!■■!!     . M I .1 , -„ ,1 ■■■ I ■_—

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvižką spaudą ii
Naujienų pastangas, praiau jas siuntinėti už pridedamus____dol.
Pavardė Ir vardas------------------------------------------------------------
Adresas -------------------------------------------------------- -----------------

• Platinimo vajaus proga, praiau siuntinėti Naujienas dvi sa 
raitės susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas _ __________ ________ ____________________
Adresas  ------------- —— _________________________________

Kaip krikščionys demokratai 
vertino 1980 metus

1980 metai buvo atžymėti vi
sa eile įvykių ir darbų. Apie 
juos norime pasidalinti minti
mis su sąjungos nariais ir LK
DS Biuletenio skaitytojais.

Liętuviiį Krikščionių Demo
kratų Sąjungos konferencija ge
gužės mėn. 24-25 d. buvo turtin
ga savo programa, gausi delega
tais ir svečiais. Konferencijos 

• metu buvo išrinktas;' liaujas Cęn 
tro i Komitetas, kiirio - kaden'tija 

. — trys metai-, Metų^ęigoję^įšėjo 
trys “Tėvynės Sargo” ir se^ty^
LKDS Bhiletėnib
tebėta didesnis narių skaičiaijg 
įsitraukimas į ‘sąjungos veikoj 
Sąjunga paaugo vienu naujų! 
skyriumi (St. Petersburg, Flop? 
da) ir sustiprėjo naujais nariais.

1980 m. išsiuntinėjom memo-’ 
randamus viso pasaulio krikšeio 
nių demokratų partijoms ir re
gionaliniams jų susigrupavi- 
mams, atkreipdami dėmesį į Mp 
lotovo — Ribentropo susitarimą, 
kurio rezultatas -— Lietuvos, Lat 
vijos ir Estijos okupacija. Pra
šėm viso’ pasaulio krikščionis de_

didesnis, bet užmušti] salėje ne
buvo. Greitosios pagalbos masi
nės - ainbulancijos išvežė į li
goninės sužeistuosius, bet veik 
visi sužeistieji atsigavo.
. ASTos valdyba ir visos komi
sijos posėdžiavo per naktį. Jos 
buvo susirišusios ne su gandų 
skleidėjais,’ bet su atsakingais 
valdžios nariais. ASTa nutarė 
baigti konferenliją. Sužeistieji 
ligoninėse, o daugiau bombų 
konferencijoje neturėtų būti, 
nes kareiviai ir jKŪicija pasiža
dėjo dar stropiau viską saugoti, Ibuvo.

tačiau buvo pasiryžta konferen
ciją uždaryti. '

Mes jau iš vakaro-žinojom, 
kad valdžia suėmė 30 opozici
jos vadų, bet man nepatiko, kad 
pradėjo sklisti negražūs gandai. 
apie amerikiečius. Policija nu- 
statė, kad bomba buvo įvyniota 
į Amerikos laikraščius ir Įnešta 
Į salę ASTos duotame turistinia
me kelionės maišelyje. Ameri
kiečiai norėjo padėti filipinie- 
čiams, o dabar atrodė, kad ame
rikiečiai buvo įvelti į sprogimą. 
Tuoj parodysiu, kad taip ne- 

(Bus daugiau)

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, HL

« RCTESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
f vaL ryto iki 10 vaL vakaro.

D. KUHLMAN, B.S., Reglriruota* vaistininką*

TeL 476-2206

liėjuai U spaudos ir galima gauti knygų rmkoji

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Ameriko* lietuvių paetan- 
gas daryti {tako* j krašto politiką. 102 p*I. Kaina J1J6.

Knygo* bu* Įšalusio*, Jei |1J5O čeki* arba Honey Orderi* 
bu* paalųata* tokiu *dre*u:

171* S*. Hateted St, Ckfcaffe, 13. IMef

gazavus laikytis Lietuvių Char- 
tos, pripažysta VLIKą paverg
tos Lietuvių Tautos Atstovybe, 
ALTą Amerikos lietuvių politi
niu vadovu JAV ir remia šias

voje, reaguojant į kasdieninius 
politinius įvykius ir konsoliduo
jant laisvojo pasaulio lietuvių 
jėgas bendram darbui, neturi 
palyginimo. Didžiuojamės VLI
Ko Valdybos pirmininku dr. Ka-1 institucijas, 
žiu Bobeliu. Jo kelionės po Pie
tų Ameriką ir Europą pareika
lavo daug laiko, energijos ir iš
teklių, neskaitant nuostolių jo 
šeimai. Kas kitas galėjo pašvęsti 
virš dviejų mėnesių laiko kelio
nėse be atlyginimo, be nuovar
gio, be skundo, klabenant laisvo! 
jo pasaulio ministerijų duris, or-į 
ganizuojant demonstracijas ir; 
spaudos konferencijas Madride, j 
tikslu padėti jo mylimai, paverg 
tai tėvynei Lietuvai? Turbūt 
Mindaugo Tamonio, Romo Ka
lantos ir kitų šių laikų didvyrių 
pavyzdžiai stiprino jo dvasią ir 
davė jėgų. Laiminga ta tauta, 
kuri turi šitaip pasiaukojančių 
vaikų! Prel. M. Krupavičius tik
rai didž.’uotūsi savo įpėdiniu, jei 
šiandien būtų gyvas.

Su Amerikos Lietuvių Tary
ba, apjungiančia visus JAV kil
mės organizuotus lietuvius, taip 
pat turėjom šilčiausius santy
kius ir ne vien dėl to, kad AL
Tos pirmininkas dr. K. Šidlaus- 

į kas yra Čikagos LKDS skyriaus 
’ narys ir buvęs LKDS Centro Ko 
Į miteto pirmininku. ALTos dar- 
į bai JAV yra labai matomi: Va- 
• sario 16 d. minėjimai JAV sena-

mokratus įtaigoti savo vyriau- te, pravedimas rezoliucijos įpa- 
sybes, kad Lietuvai padaryta reigojančios prezidentą iškelti 
skriauda būtų atitaisyta. Ignora- Lietuvos padėtį Madride, teigia- 

jvimas pabaltijo okupacijos, at- 
: siliepė agresija Afganistane. Ta

mas išsprendimas lėšų Lietuvos 
ambasadų ir konsulatų išlaiky- 

Įpačia proga išsiuntinėiom prof, mui, įvairūs memorandumai, te- 
_ ■ legramos, informacija spaudai,

■ hian Strip in Soviet-German Se-' mokykloms ir universitetams, 
cret Diplomacy 1935-1941”. Šis kasetės radio programoms rodo 

• memorandumas buvo išsintinė-' Amerikos Lietuvių Tarybos gy- 
i tas prancūzų, anglų, ispanų, ita-, vastingumą 
i lų. ir vokiečių kalbomis.

J . Vasarai - baigiantis specialiu 
ląįšku kreipėmės į vakarų Euro.

: B.'Kazio brošiūrą “The Lithua-

politinį subrendi
mą- Nežiūrint įvairių trukdymų, 
“ALTa nepavargs kovoje už Lie 

! tuvos laisvę”.

poš, Kanados ir Jungtinių Ame- Su nusistebėjimu sekėm PLB 
rikos Valstybių vyriausybes, pa- ir JAV Bendruomenių valdybų 
sirašiusias taip vadinamus Hel- pastangas ir daromas išlaidas už- 
sinkio aktus, prašydami iškelti 
Madrido konferencijoj paverg
tos Lietuvos klausimą. Atkrei- 
pėm dėmesį, kad žmogaus teisės 
yra neatskiriamos nuo tautų ir 
valstybių teisių.

Europos Lietuvių Kriščionių 
Demokratų Taryba nepraleidžia 
progos priminti pavergtos Lietu 
vos padėtį įvairiuose Europos 
krikščionių demokratų suvažia
vimuose- Tarybos pirmininkas ir kaip jie buvo reikalingi kuriant 
LKDS CK vice pirmininkas p. Nepriklausomą Lietuvą. Nega- 
Venskus dalyvavo Europos kri- lim ginčytis su registruota Lie- 
kščionių demokratų suvažiavi-. tuvių Bendruomene, kuri užsian 
me Lisabonoj. Jo kalba pilna-j--------------------- —----------------- -

gožti VLIKą ir ALTa negatyvia 
propaganda. Nepripažinimas VLI 
Ko Lietuvių Tautos atstovybe, 
veržimasis į ALTos veikimo lau
ką pažeidžia nė tik visus Ben- 

•’ druomenės kūrimo metu pada
rytus susitarimus, bet stumia 
iš kovos lauko Amerikoj gimu
sius lietuvius, kurių darbai' ir 
pastangos nemažiau reikalingi 
pavergtai Lietuvai šiandien,

Ne visa lietuvių spauda mums 
buvo vienodai palanki. Mes gau
nam daugiau pripažinimo iš ide
ologiškai tolimesnės spaudos, ne
gu iš tu, kurie kažkodėl pamir
šo, kad krikščionys demokratai 
yra tęsėjai arkivyskupo J. Matu 
la’čio, vysk. Pr. Bučio, Leonar
do Šimučio ir t. t. idėjų ir tra
dicijų.

Artėjančių šv. Kalėdų ir Nau
jųjų Metų proga, sveikiname 
Lietuvių Krikščionių Demokra
tų Sąjungos narius, visus mums 
prraučiančius, biuletenio skai
tytojus ir visus geros valios lie
tuvius. Kristaus atnešta ramybė 
testiprina mus visus ir duoda 
jėgų naujiems pasiryžimams, žy
giams ir darbams!

LKDS Centro Komitetas

Mūsų spaudoje
Svarbus pogrindžio atsišaukimas

Okupuotos Lietuvos pogrin
džio leidžiamoje Aušroje, 1979 
m. yiename numeryje, tilpo toks 
atsišaukimas:

“Broliai ir sesės! — Paskuti
niųjų savaičių įvykiai rodo, kad 
okupantai nusprendė smogti 
mūsų tautai patį skaudžiausią 
smūgį — atimti ir sunaikinti jos 
brangiausią turtą — gimtąją 
kalbą.

Faktai rodo okupantų pas
tangas pakirsti mūsų tautos eg
zistencijos šaknis — susiaurinti 
gimtosios kalbos vartojimą, .o 
vėliau ją išstumti-iš viešojo gy
venimo. Netekdami gimtosios 
kalbos, netenkame galimybės iš; 
likti kaip tauta, išsaugoti kultū
rą, savitą dvasinį veidą. Mes 
stovime prie duobės, nuo kurios 
mus gali išgelbėti tik bendras vi
sų mūsų pasiaukojimas; nuošir
di laisvųjų tautų bei pasaulinių 
visuomeninių institucijų pagal
ba., Trauktis nebėra kur, nes b'ėt 
koks atsitraukimas — mūsų- dva 
sinė žūtis.

• -Šimtmečiais kovodami su pa
vergėjais, mes galėjome išlikti 
tik dėl to, kad išsaugojome ir 
apgynėme savo gimtąją kalbą!”

K. Petrokaitis

— New Yorko meras Edward 
Koch . tvirtina, kad Jungtinės 
Tautos tapo antisemitinės.

susidomėjimą padėtimi dXųi NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis, -Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šfleikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kamuoja tik 53.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 52.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy-
--------- --------------- > — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas

gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 52.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko

toj Lietuvoj ir buvo atspausdin-. 
ta suvažiavimo darbuose. I

Didžiuojamės mūsų bendra
minčiais,; redaguojančiais VLIKo 
oficiozą ELTA: Kun. prel. Min
cevičius — italų kalba p. B. 
Venskuvienė — pjrancūzų kal
ba, p. Z. Juknevičius — ispanų 
kalba- |

Sąjungos santykiai su VLIKą 
sudarančioms grupėmis yra ge
ri ir nuoširdūs. Visi turim tą 
patį tikslą. Jokie ideologiniai 
skirtumai netrukdė šiam ben- • 
dram darbui, kuriam įsipareigo [as j’020“a^“ 
jimai buvo padaryti pavergtos 
Lietuvos požemiuose. Džiaugia
mės Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto Valdybos veik 
la. Valdybos narių pasiaukoji
mas pašvenčiant visą laisvą lai- įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
ką informuojant laisvąjį pašau- Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lį apie padėtį pavergtoje Lietu- lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama

P

IMPORTANT NEWS FOR
BACKACHE SUFFERERS!

MOMENTUM'* Tablets are 
50% stronger than Doan s.
Before you take Doan’s Pills for 

nxmiiar backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan’s That means MOMENTUM 
g’ves you 50% more pam reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pam. soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely m minutes’ There’s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

No. 79

vittfvardžių pavadinimai ir jų vertiniai j vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMSS LEM£, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 56.

e SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 52.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo Ulaidoma.

* 3 — Naujienom, Chicago, 8, DI. Tuesday, December 30, 1980
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rezoliucijos. Tai buvo taškas visai inž. Gečio separatinei 
veiklai, bet Gečys nebūtų Gečys, jeigu iš visuomeninio 
gyvenimo klaidų ir daromos žalos jis būtų pajėgęs pasi
mokyti. Iš Toronto grįždamas, jis ryžosi būtinai “atlikti 
žygį”, kuriuo galėtų ne tik “visuomeninei” jo “tarybai”, 
bet ir keliems ištikimiesiems parodyti, kad Pinigas berei
kalingoms kelionėms veltui nemėtomas.

As of Jinutry 1, 1980 pusei metų _____
Subscription Rata: trims mėnesiams

vienam mėnesiui 
Chicago $45.00 per year, $24.00 per . .. ...........— > —

ūx months, $12 00 per 3 months In Kanadnie- 
other USA localities $40.00 per year, , 
$22.00 per six months. $12.00 per metams -----------
three months. Canada $45.00 per year; P^i metų 
other countries $48.00 per year. vienam menesiui

$22.00
$15.00
$ 44X)

$45.00
$24.00
$ 5.00

25 cents per copy Užsieniuose:
------------------------------------------ metams 

Nuo sausio pirmos dienos pusei metu
Dienraščio kainos: _____________

$48.00
$26.00

Negalėdamas pasimatyti su Lenkijoj sprendimus da
rančiais darbininkų atstovais, negalėjęs prieiti prie Len
kijos ambasadoriaus ar konsulų, jis ryžosi būtinai už
megzti ryšius su Amerikos Lenkų Susivienijimu. Jam 
būtų buvę geriausiai pasimatyti su Amerikos Lenkų Su
sivienijimo pirmininku A. Mazewskiu,.bet šis, žinodamas 
inž. Gečio svorį lietuviškame gyvenime, neturėjo laiko su 
“pro Čikagą pravažiuojančiu” GeČiu šusitikti, ir patarė 
jam pasimatyti su viceprezidentu Kazimieru Lukomskiu.

Jhicagoje ir pnemiesčiuo&e: Naujienos eina kasdien, iAskiriant
metams------------------------------$45.00 seamadienius. Leidžia Naujienų Ben-
pusei metų----------------------- $24.00 drovė, 1739 So. Halsted SU Chicago,
trims mėnesiams ________ $12.00 IL 60608. Telet 421-6100.
vienam mėnesiui$5.00

KitošeJA V vietok " relkl* poito MoEZy

metams  $40.00 Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
ryto 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieniais — iki 12 viL

Gečys, Kamantas, Juodelis užmezgė 
diplomatinius santykius su... lenkais

Algimantas Gečys, naujai ant šakių keliamas visuo
meninių reikalų tarybos pirmininkas, gabesnius JAV LB 
švietimo komisijos nraius išvaikęs Bronius Juodelis ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės centro valdybos pirmi
ninkas, Toronto Lietuvių dienų sąskaitų nesuvedęs inž. 
Vytautas Kamantas pasigyrė naujais laimėjimais. Jie už
mezgė diplomatinius santykius su Susivienijimo Lenkų 
Amerikoje vicepirmininku.

Inž. Gęčy^yrą veiklus žmogus. Praeitais metais, no- 
rėdama^j.palaikyti ryšius su Jungtinių Tautų Saugumo 
taryba.^ pasiekė Amerikos ambasadorių Andrew Young, 
šu juo kalbėjosi įvairiais klausimais, bet kai jam negalėjo 
išaiškinti, kaip' pavėi’gta Lietuva pateko į Sovietų Sąjun
gą ir kodėl Sovietų Sąjunga įnegąli atstovauti pavergtos 
Lietuvos, tai iš tų derybų nieko neišėjo. Inž. Gečys ne
padarė platesnio pranešimo lietuvių visuomenei, ko jis 
iš ambasadoriaus Saugumo taryboje norėjo, o ambasa
dorius prezidento Carterio buvo atleistas iš pareigų.

Inž. Gečys, praeitą vasarą Washingtone sudaręs “vi
suomeninių reikalų tarybą”, bandė iš visuomeninio lie
tuvių darbo išstumti VLIKą, bet į Toronto seimą suva
žiavusioji VLIKo taryba visai nesvarstė Gečio pasiūlymo 
ir neleido klausyti apie Toronto Lietuvių dienų atskaito
mybę ir siūlomus paaiškinimus. Kanadoje darbo nebai
gusi revizijos komisija ne tik inž. Gečį persekiojo, bet 
ir pačiam inž. Kamantui neduoda ramybės. Kamanto ir 
Gečio tyla galutinai prijungė organizuotus Kanados lie
tuvius prie bendro darbo su VLIKu, o veiklus darbuoto
jas Firavičius seime antspaudą uždėjo. Jis padėjo ant 
stalo VLIKui $45,000 čekį ir baigė visas tuščias inž. Ge-
čio “tarybos” ir inž. Kamanto “pasaulio” kalbas. Dr. Bo
belio vadovaujamas Toronto šeimas parodė, kad jau eina
ma prie tuščių kalbų pabaigos. Gečinis politikas būtinai 
norėjo patirti suvažiavusių atstovų nuomonę, tai Gečio 
atstovų pakilo 7 rankos, o prieš juos pakilo 21 ranka. 

-Suvažiavusieji pasisakė prieš tuščias kalbas, o Firavičius 
parodė visiems lietuviams vieningą darbo barą.

Inž. Gečiui labai nepatiko VLIKo seimo nutarimai ir

Prez. Mazewskis visą laiką palaikė ryšius su lietuviais. 
Prez. Fordas, prieš kelionę į Helsinkį, pakvietęs dr. K. 
Bobelį ir SLA prezidentą Povilą Dargį, pakvietė į Bal
tuosius Rūmus ir A. Mazewskj. Dargiš veik kiekvienais 
metais susitinka su Mazewskiu fraternalių organizacijų 
vadų pasitarimuose.

Gečys buvo patenkintas, kad jį sutiko amerikiečiams 
mažai, o lietuviams dar mažiaus pažįstamas p. K. Lu- 
komskis. Svarbu, kad kas nors visuomeninių reikalų ta
rybos pirmininką priimtų ir su juo pasitartų. Inž. Gečys 
ėjo ne vienas. Į Downers Grove, Ill., kur yra naujas Len
kų Susivienijimo centras, nusivedė retėjančių mokyklų 
švietimo reikalus tvarkantį Bronių Juodelį, inž. Kaman
tų, ko gero, lenkiškai kalbantį inž. Bronių Nainį, ir kelius 
žinantį Lemonto valdybos narį, A, Kazlauską. ’ i"

Ko šie lietuviai pas lenkus nuėjo, jiems patiems ne
buvo aišku.* Jie pareiškė, kad esą pasiruošę Amerikos 
lenkams padėti, bet kaip padėti — jiems buvo neaišku. 
Lukomskis juos išgelbėjo iš nelemtos padėties. Kai Rau
donasis Kryžius rinks aukas nuo streikų ir komunistinės 
valdžios nukentėjusiems lenkams, tai prašė lietuvius 
tada Raudonajam Kryžiui aukoti. Jeigu inž. Gečys iš tik
rųjų norėjo lenkams kokią auką duoti, tai jam nereikėjo 
pas Lukomskį vestis kelis lietuvius, kad jis pasakytų, kaip 
tas aukas duoti.

■Ponas Lukomskis, išdėstęs atvykusiam Gečiui ir vi
siems darbo- neturintiems Kiitkaus Bendruomenės na
riams Briuselyje priimtas Šiaurės Atlanto valstybių už
sienio reikalų ministerių nutarimus, jei Sovietų, karo jė
gos įsiveržtų Į lenkų teritoriją, dar pridėjo šitokį inž. 
Gečio “tarybai” prašymą:

“Buvo pasiūlyta, kad invazijos atveju būtų per 
Amerikos Balsą ir Radio Liberty kreipiamasi į So
vietų Sąjungos daliniuose esančius lietuvius susilai
kyti nuo smurto veiksmų prieš gyventojus”.

(Draugas, 1980 m. gruodžio 24 d., 6 pusi.)
Inž. A. Gečys, paruošęs Draugui šį pranešimą, nieko 

daugiau neprasitarė apie šį P. Lukomskio pranešimą. Jis 
nepasakė, ar jis pats, ar bet kuris iš palydovų tokį Pasiū
lymą patenkins ir per minėtas radijo stotis pateiks lietu
viams. Gečys nepasakė, kad jis tokio pranešimo nepa
inios. Jeigu jis prižadėjo p. Lukomskio prašymą paten
kinti, tai savo pranešime privalėjo apie tai visai ne
minėti.

Gečio pamokslas VLIKo seimui Toronte
Bendravimas su tauta ar su valdžia

Inž. Gečys turi žinoti, kad Sovietų karo tarnybon 
mobilizuotas lietuvis žiaurių Sovietų maršalų gali būti 
vietoj nušautas už tokio patarimo išklausymą. O jeigu 
keli lietuviai girdėtų tokį inž. Gečio patarimą, tai visi lie
tuviai, Prievarta paimti Sovietų karo tarnybon, galėtų 
būti kovos lauke arba pačioje pafrontėje sušaudyti.

(Tęsinys)

Jo nuomonę, ar iš .jo pasakoji
mo. buvo,, galima suprasti, kad 
prasideda blogybe tik .tada,> kar 
“mokiniai ekskursantai patenka 
į .pinkles > ir nesusigaudo, prade
da kalbėti nežinia ką”.. Kores
pondencijoje primenama, kad 
PLB vadovybei yra žinoma kas 
važiuoja, kas iš mokinių paren
ka kandidatus, kam kelionės nė- 
kainoja. Tačiau apie tai tyli, iš
keltus klausimus ignoruoja są
moningai ar nesąmoningai.

Susigaudykite, jei pajėgiate, 
PLB Visuonąeninįų reikalų vir
šininkui skelbimuose dėl apsilan
kymo okupuotoje. Lietuvoje sa
ko: — “kad lietuvių tauta nėra 
atsakinga už sovietinius impe
rializmo veiksmus. Todėl būtų 
klaidinga jai taikyti bet kokias 
sankcijas, nes Lietuva yra to
kia pati imperializmo auka, 
kaip Afganistanas. Išeivijos ir 
pareiga yra toliau remti lietuvių 
tautą įvairiausiais būdais šiais 
;ai pasunkėjusiais laikais. Turė
tume atsiriboti nuo siūlymų sa
vo veiksmais izoliuoti pačią pa
vergtą lietuvių tautą, lyg ji bū
tų atsakinga už sovietų agresiją. 
Turime skirti okupantą nuo oku 
puoto lietuvio...”. Tai toks pa
tarimas išeivijos lietuviams bu
vo PLB, kada Maskva šventė 
40 metų Lietuvos pavergimo ar 
“išlaisvinimo”, kad susilaikytų 
nuo važiavimo ir nepakliuvimo 
į Maskvos pavergimo “šventės” 
iškilmes. Išvadas pasidarykite 

--- ---- ■ ,, — - --------------

patys skaitytojai. Skaudžius ir 
grubius priekaištus, net pakal- 
tinimus “antrojo VLIKo? vieti- 
■ninkas A, Gečys padarė VLIKo 
valdybai ir už pranešimą prež. 
Carteriui pirm, dr- Bobeliui, kad 
jis paprašė kartu su visa VLIKo 
valdyba, kad šiais metais iššei- 
vijos lietuviai susilaikytų nuo 
kelionių į pavergtą Lietuvą. Sa
vo kaltinamojo akto VLIKui 
pabaigoje, Gečys pareikalavo 
VLIKo seimo Toronte š. m. XII. 
13-14 d., kad prašymas būtų at
šauktas.

LIETUVOS JAUNIMAS . 
ŠAUKIAMAS KARIUOMENĖN

Su Kalėdų sveikinimais iš ku- 
puotos Lietuvos giminėms Ame
rikoje, atėjo ir blogesnių žinių, 
kad ten jaunimas — atsargos 
karėivei' gaudomi ir siunčiami 
j sudaromus atsargos -dalinius. 
Vyrai nekviečiami lapeliais, pra
nešimais per spaudą, bet milici
jos gaudomi po darbovietes, gat
vėse ir sugautieji net neleižiami 
namo pasiruošti, atsisveikinti, 
bet milicijos nuvežami į nuro
dytas vietas kareivinėse ir per
duodami sudarytiems štabams. 
Net ir tarnautojai ar dirbantie
ji krautuvėse sulaikomi ir net 
neleidžiama vietoje atsiskaityti 
su piniginiais reikalais, pav., ka
sininkai, dirbantieji prekyboje 
savystoviai. Jei yra tarnauto
jais, tai atvyksta iš tos įstaigos 
paskirtas žmogus ir atsiskaity
mą atlieka kariuomenės dalinio,

į kurį jaunuolis paskirtas, to 
dalinio štabo raštinėje. Jei sa
vistovios prekybos, tai kas nors 
iš namiškių pakviečiamas atvyk 
ti ir reikalus susitvarkyti. Vie
nas mano kaimynas ir vienas ge 
ras pažįstamas nusiskundė, kad 
jų giminės parašė, jog vieno du 
.sūnūs .įf du žentai “išvyko to
liau ir Kalėdose nebus namuose, 
o gal ir per Naujuosius metus”- 
Tą patį parašė ir kitas, dar pri
dėjo, kad jo žentas, vertėsi ma
ža prekyba, “staiga turėjo viską 
palikti namiškiams ir išvyko “su 
skubiais reikalais toliau”.

Kiekvienam aišku, kad Mask
va šaukia atsarginius ir sudaro 
jų dalinius ir juos pasiunčia ar
čiau Lenkijos sienos, nes Lėn- 
ki joj ejaučiasi didelis įtempimas 
Jr!Maskva -liėapsisprendžia ką 
daryti, bet pasiruošimus vykdo. 
Atrodo, kad Maskvos nepasise
kusi invazija į Afganistaną ir čia 
turi Įtakos, neleidžia padaryti 
tokį staigų sprendimą, kaip iva- 
zijos į Vengriją ir Čekoslovaki
ją. Nemažai pavergtos Lietuvos 
jaunų vyrų padėjo savo galvas 
už “Brežnevo imperijos šlovę”, 
arg ir bus pasiųsti lieti kraują 
už Lenkijos “liaudies interesų 
atstatymą”.

Rimas VVyga 
(Pabaiga)

— Inauguracijai pasibaigus, 
prezidentas Carteris su šeima 
išskris į Plains, Ga. Visus par
tijos reikalus tvarkys vicepre
zidentas Walter Mcndale.

Niekas inž. Gečiui ir jo bendradarbiams negali už
drausti padėti lenkams, bet jie neturi mauti kilpos ant 
kaklo lietuviams.

— Prezidentas Carteris jau 
atleido daugelį tarnautojų ne
vykusiai dirbusių Baltuose Rū
muose.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

KAZYS BORUTA

SVEČIUOSE PAS CIURUONIUS
(Tęsinys)

— Mamute! puola į trobą. — Jau užsižiebė 
pirmosios Kūčios žvaigždės. Galima sėsti prie 
stalo.

* * *
Su pirmom žvaigždėm susėsdavo visa šeima 

už Kūčių stalo. Tėvas, motina, keturi sūnūs ir 
trys dukterys. Kartais atvažiuodavo iš Vilniaus 
Manė su mažais vaikais.

Motina paimdavo plotkelę ir duodavo atsi- 
laužti tėvui, o paskui apdalydavo iš eilės visus 
vaikus, linkėdama:

— Kad sulauktume visi sveiki ir gyvi kitų 
šventų Kūčių!

Tada visi pradėdavo dalytis plotkelėmis ir 
linkėti ilgo gyvenimo ir geros sėkmės.

Paskui motina pasiimdavo nuo stalo Povilo 
fotografiją, ilgai į ją žiūrėdavo ir tyliai pra
virkdavo.

Viši nurimdavo. Ta minutė buvo paskirta Po
vilu’, kuris vienas buvo atsiskyręs už jūrų marių 
ir la1 n ilgėjosi savųjų.

• Tėvas Pripildavo visiems po stiklelį krupnin- 
* n, ir visi išgerd avo.

__ Tegyvuoja čiuriioniai! — šūkteldavo Kons- 
' antinas.

S;,vo irėjo išgerti ir mažasis Žvirble

lis, nors po to ir apsisukdavo maža galvelė.
Bendra nuotaika iš tylios ir susikaupusios 

pereidavo į linksmą ir net triukšmingą. Konstan
tinas visada mokėjo sudaryti linksmą, pakilią 
nuotaiką, o tarp savųjų ir dar švenčių proga jo 
linksmumas ir išradingumas būdavo neišsemia
mas. Tėvas taip pat mėgo pajuokauti, o mama vi
sada buvo sąmojinga juokdarė.

Prie Kūčių bendro stalo visi pralinksmėda
vo, visų akys žibėjo, ir visi jautėsi laimingi. Pa
baigoje traukdavo iš po staltiesės šieną ir spė
liojo, kieno būs ilgesnis gyvenimas. Tėvas kaž
kodėl būdavo pesimistas:

Jūs gal ir sulauksite kitų Kūčių, o aš tai 
jau ne.

Čia atsiliepdavo motina:
— Na jau, tėvai, imsi vienas iv pabėgsi. Drau

ge gyvenome, drauge ir pas Abraomą keliausime. 
Trauk šiaudą, pažiūrėsim.

Ir ištraukia tėvas ilgą smilgą.
— Matai, tėvai, šimtą metų išgyvensi. Kad 

tik mes tau ištesėtum, — juokiasi mama. — Pa
lauk šen, aš dar ilgesnę ištrauksiu. _

Bet traukia mama ir ištraukia šapelį. Visi 
supranta, kad mama tyčia nugnybo šiaudelį. Gin
čai,, juokas. Spiria mamą, kad dar kartą trauktų, 
bet ji priešinasi:

-- Nieko. Aš ir sų šapeliu šimtą metų išgyven
siu, kol visus užauginsiu ir laimingus pamatysiu.

Konstantinas sėda prie fortepijono. Jauni

mas užgieda Kalėdų giesmes. Prasideda tikros 
šventės.

Kūčios nusitęsia ligi pusiaunakčių. Mažuo
sius pasiunčia gulti. Nors ir merkiasi akutės, bet 
nesinori eiti miegoti, nes kai tik užmigsi, atskris 
didelis baltas angelas ir atneš žibančią eglutę su 
skaniais marcipano vaisiais, riešutais, visokiais 
žaisliukais ir papuošalais. Ak, kad taip bent akių 
kampučiu pamatyti tą angelą! Bet jis neatskren
da, kol vaikai nesumiega. Ką darysi, reikia eiti 
miegoti.

O tuo tarpu Kastukas su vyresniaisiais atne
ša paslėptą eglutę, papuošia (papuošalūš jis kas
met parveždavo iš Varšuvos), uodega žvakutes ir 
eina kelti sesyčių ir kitų mažų vaiku.

Žvirbliukas spėja per tą laiką numigti ir su
sapnuoti nepaprastus sapnus su septyniais mėnu
liais, daugybe žvaigždžių ir skrendafičiu baltu 
angelu...

— Vale, Jadze, kelkitės! Angelas atnešė eg
lutę ! — šūkteli Kastukas.

Mažosios sesytės pašokdavo iš lovų vienuos 
marškinėliuos ir bėgdavo į didįjį kambarį, kur 
jau žėrėjo parėdyta eglutė.

— O kur angelas? — trynė kumštele užmie
gotas akutes Žvirbliukas.

— Angelas nuskrido kitiems vaikams atnešti 
eglutę, — atsakydavo šypsodamas Kastukas.

Kalėdų eglutė spindėjo kaip angelas.
Mažas širdeles užkerėdavo kaip stebuklas, ir 

jie džiūgaudami apsupdavo eglutę.
Vyresnieji broliai su tėvu išeidavo į bernelių 

mišias. Konstantinas grodavo vargonais ir su jau
nimo choru skambiais, stipriais balsais užtrauk
davo Kalėdų giesmes:

— Gloria in excelsis!..»
* * * v

— Pirmą Kalėdų rytą visi keldavosi gana vė
lai, — pasakoja mano Bičiulė, — tik tėvas anksti 
išeidavo į bažnyčią, o mama kažką ruošdavo vir
tuvėje. Apie 9-10 valandą iš virtuvės pakvimpa 
kava ir dar kažkokie skanūs kvapai, o didžiajam 
kambaryje kažkas nusižiovauja. Aš pramerkiu 
akis, ir pirma mintis — eglaitė! Nušoku nuo lovos 
ir bėgu į kambarį įsitikinti, ar iš tikrųjų yra eg
laitė, ar tik mano susapnuota. Ten antrandu jau 
Valę, kuri, užuot gėrėjusis eglaite ir žaisliukais, 
įsikniaubusi į knygą, skaito ir manęs visai nepa
stebi. Jai Kastukas atvežė knygučių, ir tokių gra
žių — su spalvotais paveikslėliais. Bet mane dau
giau domina eglaitė ir žaisliukai, ypatingai žva
kutės. Aš palendu po eglute ir išžiūrinėju kiek
vieną daiktelį atskirai, štai čia pipiminkai viso
kiausių žvėrių ir gyvulių Pavidalu, spalvotais 
siūlais prikabinti prie šakelių. Toliau marcipani- 
nės kriaušės, obuoliai ir braškės, — tai užvis ska
niausia.

(Bus daugiau)

i — Naujienos, Chicago. HL, I u-.sday, December 30, T.«0
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39. Kuomet jau Dievo palaiminimai bus išlieti ant jų, žmonės 
pažins dieviškąjį gerumą, ir kaip pranašo pasakyta, jie iš širdies 
pilnumo atsilieps sakydami: “štai šitas yra mūsų Dievas, mes 
jo laukėme ir jis išgelbės mus,... mes džiaugsimės ir linksmin. 
simės jo išgelbėjimu". — Ižai jo 25:6-9. »

Kadangi šitas “dabartinis piktas pasaulis” jau dabai- naikina
mas, mes galime pakelti savo širdis ir melstis: “Teateinie tavo 
karalystė, teįvyksta tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje”, nes 
žinome, kad šimtmečiui dar nepasibaigus, net šitai kartai dar 
tebegyvenant, žmonijos padermė gaus patirti i gyvenimą vedan
čius Kristaus karaliavimo palaiminimus. Kristaus karalystė pasi
liks per ištisą tūkstantį metų.

■ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5421 So. Mozart, Chicago, IL 60632

•It

rtus, ta! anų laikų daktarų 
Šliūpo, Basanavičiaus, Kudir
kos, Griniaus amžina auka tų 
patriarchų mirštančiai lietu
viškoj dvasioj tautai. Koks pa 
radoksas, sako, dabar mūsų 
daktarų tarpe atsirandą,, ku
rie siunčia savo vaikus į pio
nierių stovyklas, bei kursus 
leninizmo pasimokytLJog prie 
šas tas pats. Matai, apakimas 
ateina su siaurais despotinės 
grupelės - frontininkų nariais, 
jų uzurpaciniai darbai, nieki
nimas Tautos vyrų, tai tamsi 
dėmė, kuri juos pačius užden
gia nuo Aušros idealų. Jų de- 
struktyviniai darbeliai, oportu 
nizmas, pataikavimas agen
tams, sukelia baimę, įtarimą, 
kurį atneša kovojančiam lie
tuviui tėvynėj, klaikumą į jo 
likiminę kovą.”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika 5? Evans

Kasdien nuo pirmadienio iki pen k- 
tadienio 8:30 vai. vakaro- 

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

' šeimininkė: — Tamsta išbu
vai čia tris mėnesius ir nieko 
nemokėjai.

Studentas: — Bet tamsta sa
kei, kad čia bus kaip namie!

šeimininkė: — Aš tikiuosi, 
taip yra.

Studentas: — Namie 
kuomet nesu mokėjęs 
nuomos.

DR. G K. BOBELIS

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVT

St. Petersburg, FI&. 33710 
ToL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairi v atstumu.

ANTANAS VILIMAS 
TaL 37S-1W2 arba 37M996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Vitos programos i« WOPA, 

1490 kiL A, M.

Lietuvi v kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-430 
vai. popiet šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Falai.: HEmlock 4-2413

*159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Valstybininką, adv. J. Našliūną prisiminus
Ypač kritiškuose mūsų Tė- toji dvasia neišblėso> kurią iš- 

vynei momentuose pats Dan-' 
gus siunčia mūsų tautai, pla
čių, taurių asmenybių. Jie pra 
ėjo, iškeliavo, bet gilūs įspau
sti pėdsakai mūsų šventoj že
melėj pasiliks — jų didžiadva 
sis atsidavimas, pasiaukoji
mas švies per amžius ateinan
čioms generacijoms, kaip 
sinės stiprybės simboliai.

Sykį atkeliavęs mielas 
niškietis .pažvejoti mūsų 
ruošė toliau nuo Čikagos 
kių: sako:

jo- 
eže- 
dul- 

inėgstu dažnai pa
būti gamtoj savo saulėleidžio 
dienas praleisti, rodosi esu ar
čiau savo jaunystėj ariamos 
žemelės. Štai ir čia matau rū
tas žaliuojančias.” Iš jo vei
do švietė rimtas susimąsty-l 
mas, kad nesugebam integ-’ 
ruoti savo jėgų, tame skaus-Į 
mingame momente, nesuge- 
bam susiburti į stiprų pasiprie-l 1; 
šinimo okupantui -postą. .Jog'

Susitikęs savo 
mėgdavo iškalbėti, 
save, ką jis nešiojosi 
maus ar liūdno. Matai, tarė 
“jog velnias ir sekmadieniais 
dirba, sėja blogą skaldymo 
sėklą, okupantas gausiai siun
čia agėntlius, tai jų “moksli
ninkai - menininkai’’. Kas gi 
nežino, kad jie paruošti, įpa- 
reįgotus uždavinius čia atlikti. 
Bet gaila, kad atranda globą, 
ivešai ir slaptai komentuoja 
ir atranda mūsų tarpe “tiltų 
statytojų”.

Susirūpinęs taria: “Aušrinin- 
i kai, pranašai, didžiu vargu ir 
! pastangomis plėtė dinamišką 
■ rezistencijos dvasią, kuri vė- 
jliau pagimdė tautos didvy-

Reikia aiškinti, analizuoti 
pasireiškusias Dlvgybes kelti 
švieson, nes to pykčio ir isteri- 
kos pradžia tvinksta “vadu
kų’’ grupėje, tai sergantieji 
klajūnai, ir toj užterštoj at
mosferoj, nemato paklydimo. 
Vėliau džiaugėsi lietuviškojo 
jaunimėlio patriotiškumu pa
sireiškimu, Kaune, Vilniuje 
ir kitur.

Tą didį joniškieti adv. Joną 
Našliūną, plačių idėjų prana
šą _ valstybininką pagerbti ir 
prisiinintį jo artjmiausienis ir 
gausiam draugų būriui, jo ne
pamirštamas idėjas, kurios 
tarpe mūsų nemirs. į

Ta proga stiprinti rezisten
ciją prieš mūsų tautos žudiką 
ir jo tarnus, siunčiu VLIKo 
kovai paremti — .Tautos Fon
dui šimtą dol. ($100.00).

Sveikinu Vyr. Liet. Išlaisvi
nimo Komitetą dr. Kazio 
belio stipriai asmenybei 
dovaujant, 
vėti tautos 
gyb°je.

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZ1E AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS--DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
tel 927-1741 —1742

Telefonas 523-0440

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650
- Tel.: 652-5245

- ©moPATHic Medicine/ 
DOCTORS OF OSTEOPATHY, 
D.O/S, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 

_ NUMBER-GROWING FROM 
Į1 16,000 TODAY TO MORE 
V THAN 56,000 PHYSICIAN'S

IN THE NEXT 20 YEARS/

Tropikų kraštuose, Pietų Ame
rikoje ir kitur auga skanių ir 
sveikatai reikalingų vaisių, lot. 
vadinamų Carica Papaya. Ispa
nai juos vadina fruta bomba; 
meksikiečiai vadina zapote. Pa
paya yra 20 skirtingų rūšių ir 
vaisiaus didumų. Auga tiktai 
tropikų kraštuose, taip pat ir pu- 
siau tropikų srityse, įskaitant 
Havajus, Taiwwana ir pietinę 
Floridos dalį.

Papaya vaisiai auga ant “me
džių”, panašūs į arbūzą, kiti į 
kriaušę — apskriti ir pailgi. La
bai skanūs, sultingi ir turi me
daus kvapsnį. Šie vaisiai naudin
gi žmogaus sveikatai. Vieni sve
ria 1 svarą, kiti 24 svarus. Nuo 
7.5 iki 50 centimetru, storumo 
nuo 3 iki 20 colių ilgumo, auga 

i kekėmis po 30 ar daugiau prie 
• vieno tiesaus stiebo. Papaya me-
džiai nėra dideli, panašūs į sau- 
Įėgražąr tarp lapų tūri karūnė
les, bet neturi šakų, tik lapus. 
Jie daugiau panašūs Į džiunglių 
trapią augmeniją. Jų aukštis ne 
daugiau, kaip 10 — 13 pėdų.

W.O.’S ARE FULLY LICENSEDTO PRESCRIBE 
PRUGS, PERFORM SURGERY AND UTILIZE 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING IN JU RY AND DISEASE, 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE 
THERAPY. ‘ —

Primary reason ' 
FOR THE PROFESSION'S 1 
RAPID GROWTH IS THE i 
EMPHASIS IT PLACES I 
ON TRAINING GENERAL | 
PRACTITIONERS. - <

i 
į E

Džiunglėse užtinkama ir 
tesnių. kur atneša sunkius, dide
lius vaisius. Kamienas tiesus, 
lygus, tvirtas, bet jo sudėtis la
biau panaši į daržovę negu Į pa
prasto medžio medieną. Per
pjautas atrodo gelsvai baltas.

Pąpaya medis, tiksliau auga
las, subręsta nepilnai per metus- 
Auga iš žirnio didumo sėklos,
kuri panaši j juodąjį pipirą ir 
sėkla turi stiprų pipiro kvapsnį, 
truputį kartus. Papaya vaisiaus 
viduje tokių sėklų labai daug,' 
tarytum žuvies ikru. Po metų j 
šis augalas jau duoda vaisius. Nė 
ra žinoma, kodėl pajaya vadina
mi moteriškos ir vyriškos lyties 
vaisiai. Gal todėl, kad “moteriš
kos lyties’’ medelis duoda apva
lius vaisius, o “vyriškosios ly
ties” — pailgus vaisius. Papaya 
medeliai gyvena tiktai penkis ar 
kiek Ilgiau metus.

Vaisius panašus į geltonus ar
būzus. Oda švelni, lygi. Iš ža
lios spalvos vaisius pasikeičia į j 
šviesiai geltoną; vaisius prinoks-

(Nukelta į šeštą puslapi)
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MO BERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Telef. 476-2345

F

Chicegoe

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

m TURIMI 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Į

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUANTCA AVĖ. TeL: Y Ar d* 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
144G So. 50th Ave^ Cicero, HL TeL; OLympic 2-1 (MM J

4

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7*1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6673

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hill*, I1L 974-4411

P. J, RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArdi 7-1911

Naujienos, Chicago, 8, I1L Tuesday. December 30, 198^



CICERO APYLINKĖJE
• KALĖDŲ EGLUTE

Cicero lituanistinės mokyklos 
mokytojos ponios B. Motuzienėj 
ir L. Lubauskienė, Liūtinių šo- 

, kių grupės “Ratelis“ vadovė S.
Palionienė, remiamos LB (R) 
apylinkės valdybos š. m. gruo
džio mėn. 21 d. 11. 30 vai. šv. 
Antano parapijos salėje suren
gė įspūdingą Kalėdų eglutės pa
rengimą.
' ŠĮ parengimą atidarė mok. B. 
^Motuzienė, pasveikino visus sve
čius iš toli ir iš arti atwkusius

F5 ■

įšiąr vaikučių; šventę ir pakvie

t'i kalėdų eglutės programą.
Įžangai buvo uždegta ant gra

žiaipapuošto stalo žvakutė p: i 
okupuotoje Lietuvoje

► platybėse vaigsiap'ČĮUs

_ N«mal, Žwni — P«rd«<Jj»Wi
MEAL ESTAT1 FOR S ALi

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

LIETUVIŲ SODYBA

širdžią padėką.
Ar>: Skopas

mą nebuvo paskelbti spaudoje- 
Jų labai atsiprašome.

žios, Kalėdų eglutės proga au
kotojai yra: ponas Balčiūnas, 
ponai Palubinskai ir ponas A. 
Tauginas.

Visiems aukojusiems šiai mo
kyklai Cicero LB (R) apylinkės 
valdvba ir mokytojos reiškia nuo

dų Sene lis (ponia Liudvika Du- 
bauskknė). Džiaugsmingas vai
kų ploj mas, ž’noma neatsilie
ka ir gausiai susirinkę svečiai, 
sveikina Kalėdų Senelį ir maži 
ir dideli. Vaikų šventė — vaikų 
laukiamas Senelis jų neapvylė, 
nes visi buvo apdovanoti, o vai- 
kūčių veideliai degė džiaugsmu.

Išdalinus dovanėles, S. Palio
nienė sušaukė visus vaikus prie 
Senelio ir kartu padarė nuotrau
ką. Tuo ir pasibaigė meninė pro
gramos dalis. 1

Ponia B. Klotuž'ęne nuošir
džiai padėkojo studentei Ramu
nei Tričytei už programos pra- 
vedim ; *taip pat padėkojo vi
sai eilei šeimininkių, kurios.^ pa
ruošė 'uzkhn'^ziuFiFTcąvą. Vė- 

'įprašė
tarpo ką nors pasisal 

Ponas Jona^fEyfi

S’ 
ir _ _ ___
lie^ų^į ąuž-
degėzR^’^į^Sft^^^^vai' 
da4i^^n^va^už*;įr^. Vytautas low Spgngs paprašė, kad į jam 

.PajibnjŠS | leistu p#ą žęc^i|^9?'i^ail|įčių
Siu^ėhtė'R. Tricytė sulcrilbė-

;o jspėeiaiią ifšldefę, k&ros žo-( _ t _
džiki ąJ^uvo giriami okupanto anisines pok^^^^ytajb: 
skjfiąu^įamoš^įir'dtaškomos Tė 
vyhės^Vaikaęis. a .

j j
Šieninėje Šalyje pirmi .pasiro- ’

"dė Vyįąuta$>;?.Paiionis, ir Ėdvar- ‘ 
das. PranMęĮ'ičius įkartu padek- 
la riiuodįa^ii Š^.rašįtį. “Žiemužė- 
lė’I Rątejišvpžsoko “Dyvai” šo
kį.! Ir gražus dviejų mergai- 
či Brigitos Skopaitės ir Rū
tos? Vabalaitytės eilėraštis “Ka- 

-lėcjos”. Sekė dar vienas šokis 
“Sėinis” Dabar anglų kalba Ly
di ją Grazzini, ponios Butkienės 
antikė, padeklamuoja £*'O, Christ
mas!” Šokių Ratelis pašoka pas
kutinį šokį “Žilvitis”. Vaikučiai 

:atlikę programą visi išsirikiuoja 
scenoje ir kartu su savo moky
toja ir vadove ponia S. Palio
niene visus svečius pasveikina 
su šv. Kalėdomis ir N. Metais.

Visą šią meninę programą pa
ruošė ir vaikų pasakytiems eilė
raščiams žodžius sukūrė Sofija 
Palionienė.

Ponia B. Motuzienė praneša, 
kad Kalėdų Senelis jau yra pa
keliui. Vaikai jau nerimauja, 
dairosi į abejas scenos puses ii 
nekantriai laukia. Ir šiai suž
vanga skambučiai, pavargęs is 
tolimus kelionės pasirodo kak-

■>

Ąįąatės?’ proga pašakytO Grįvęs 
žodį. jis^ .j^atiiĮg^į^kojo į^itu-

v{ųir 
>ėvus neliktę^šyviafc^įet ^feng 
tis ir namuose su jais kalbė1$;lie- 
tuviškai. ir žodelį po žodelio vis 
krauti i ję 'jauna^>^ąlvęles| :Pa- 
minė:o, sunkuį^a^gyvqriant
svetimame kpąštė,^^t vętiek 
galima gražių rezultaw ^a^ibkti 
su kantrybe ir pasišvintipu. 
Kas liks iš mūsų laikraščių;’ ‘kas 
nutiks mūsų knygų leidyklas, 
jei po mūsų iškeliavimo nebe
bus kas jų skaito.' ..' į ‘
— Didžiai Įvertindamas šias Ci
cero lituanistinės mokyklos mo- 

■ kytojų dideles pastangas ir šian
dien pastebėjęs vaikučių gražias 
eilėraščių deklamacijas*, aktyvią 
veiklą šokių ‘"Ratelyje”, aukoju 
šiai mokyklai 100.00 dol., — bai
gė savo jautrius linkėjimus po
nas Balčiūnas.

Jau seniai man teko pastebė-; 
ti, kad šis vyras yra lietuvybės 
milžinas. Jis serga ir sielvartau
ja matydamas didelį mūsų jau
nosios kartos nutautėjimą, siel
vartauja inaiy damas lietuvių 
tarpe įvairias iiesan laikas, intry 
gas, netoleranciją. Skaudu mums 
visiems, kad ro paties baisaus

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
.B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKtJIMAlS. ;

^»£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: , *

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KXZANAUSKAS, Prezidentas

Chicago, Hl. TeL Virginia 7-774*<— Teresė Lansbergienė išrink 22x2 W. Cermak Road 
ta Washingtono lituanistinės mo. • 

oriešo išmesti iš tėvynės šian- žkaidres apie gintarą. O jo vi- kyklos Tėvų komiteto pirminin- j 
dien tanome lyg priešai viens sur esama: Amerikoje. Kanadoj ke, Dalia Lukienė — sekr., Ta-, 
kitam. Tenka tikėti, kad ateitis * je. Pietų Amerikoje, Dominika- das Mickus — ižd. Mokykla ne-j 
įvertins p. Balčiūno pastangas J nu respublikoje, Cicilijoje, In- senai atšventė 20 metų sukaktį. į 
ir bent dalinai išsipildys jo troš
kimai.

LB (R) Tarybos vardu And
rius Juškevičius labai šiltais žo
džiais padėkojo šios mokyklos 
mokytojoms už pasisšventimą 
dirbti kilnu lietuvvbės darba ir w v V.
palinkėjo sėkmės tolimesniame 
darbe.

LB (R) Melrose Parko p-kė 
Antanina Repšienė sveikino Ci
cero lituanistinės mokyklos mo
kytojas, mokinius ir bendruo
menės valdybą už ugdymą lietu
vybės per šią mokyklą, primin
dama kad ji visada šiai mokyk
lai padėsenti.

Apsilankė mūsų garbingų sve
čių ir iš kitų vietovių. Jų tarpe 
matėsi East Chicago LB (R) 
valdybos p-kas Kazys Čiurinskas ■ 
su ponia, Brighton Parko LB 
(R) valdybos p-kas Valerijonas 
Pocius, ponai Šveidai, ponas J. 
Kreivėnas ir kt.

Ponia B- Motužienė nuošir
džiai padėkojo visiems sveikinu 
siems žodžiu, padėkojo aukoju
siems mokyklai ir visiems šios 
vaikučių šventės dalyviams. Pri
minė, kad svečiai neišsiskirsty
tų, nes tuoj bus rodomos skaid
rės apie gintarą. Paprašė visus 
prie kavutės ir užkandžių.

. Ponios Teresės Balčiūnienės rū 
pėsčiu, kuri su savo atžalynu 
net iš Kenosha, Wise, atvyko, 
jau buvo paruošti ilgi stalai su 

. gintaro išdirbinių papuošalais, 
rankdarbių, tautinių juostų, Ka
lėdų eglutei paruoštų ir ruošia
mų šiaudinukų paroda. Vėliau 
ponia demonstravo, kaip tuos 
šiaudinukus sutvarkyti ir suriš
ti į papuošalus. Ponia parodė.ir

dijoje, Rumunijoje ir kitur. Bet Mokykloje šiemet mokosi 33 mo ■ 
nonia pastebėjo, kad Baltijos jū- kiniai. Jai vadovauja Angele i 
"os gintaras, visdėlto, yra se- Kraujalytė — Bailey, moko Ma- j 
niausiąs ir galimas dalykas, bran ra Almenienė, Rita Kavolienė, Į 
giausias. Čia ponios turėjo pro- Meilė Mickienė ir Daina Penkiū- J 
— ■ ‘ —t 1 naitė. Į

į — Eugenijaus Kriaučeliūno į ___
vardo Tannimn nrpmiin<; vortin- ! * LIE" 1'UVIšKAS RESTORANAS SU vardo Jaunimo premijos vertin- mu įrengiinais Marquette Parko; 
tojų komisiją sudaro D. Kolely-} rajone. Labai geras biznis, lengvos ■ 
te, G. Aukštuolis, V. Volertas, P'rkimo sąlygos. , |
V. Jonušienė ir J. Kriaučeliū- • 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos Ir 
naitė.

— Dėkui Aleksui Linyaičiui • MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
— — - - — - - - -t Parke, 15 metu. Reikia skubiai pai

gos ir nusipirkti įvairiausių gin
taro papuošalų.

Užkandžių metu valdybos na
riai susispietė trumpam posė
džiui,’nes buvo iškeltas klausi
mas paremti Jono Kreivėno lei- 1 
džiamą atsiminimų knygą iš Si- ‘ 
biro tremties. Valdyba be jo- į 
kių svyravimų pritarė ir šios; 
knygos išleidimui paskyrė $100. iš Brighton Parko, įvairių gedi-j^oti? Neaiikšta kahix 
dol.

BUTŲ NUOMAVIMAS j
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIAT AS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ?

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE ‘T’

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel.-927-3559

mu namuose specialistui, už van ! 
dentiekio ir kitų dalykų sąžinin. j 

; gą ir gerą pataisymą. Taip pat
1980 metų laikotarpyje Cicero dėkui jam už ankstybą prenu- 

LB (R) apylinkėje naujai įsikū- meratos pratęsimą ir už $25 au- 
rusiai litunistinei mokyklai yra ką. 
paaukoję šie asmenys ar apylin- | 
kės: ponia Antanina Repšienė 
....$50.00., ponai Vincas ir Al-; 
dona Kačinskai — $50.00, LB 
(R) Brighton Parko Valdyba I mui naikina visokios rttšies na-
- $=0.00, LB (R Apygardos J J J1 anvIink~ tau i razto žarnose, pagerina kasos

* * * ŠIMAITIS KEALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

— Bronė Kiaulėnas, Detroit, 
Mich., veikli visuomenininke, į 
pratęsdama prenumeratą, savo ] 
sveikinimus ir gerus linkėjimus l

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio' 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

TeL 523-8775 ..

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai
• ir visa kita, . , 

FETINGIS CONSTRUCTION
7152 So. K?dzie Avenue 

Tel. 776-8505

Taip pat dėkui tos apylinkės tau I raz””s žarnose, pagerina 
tiečiui, ir užsisakiusiam Nau_ į veiklą, apsaugo nuo užkrėtimų 
jienas pusei metų ir atsisiuntu-! ligomis, padeda cukrine liga ser- 
šiam penkinę už kalendorių, bet; gantiems. 
pavardės prašiusiam neskelbti.

— Illinois v aisty jos loterijoj 
gruodžio 25 d. Pot of Gold loši-

Valdyba — $50.00, ponai And-' 
rius ir Zuzana Juškevičiai—$50, 
LB (R) Marquette Parko Vai- j 
dyba — $50.00, ponia Vaidute 
Vingeliene — $50.00, ponia Rita. 
Dūdienė — $10.00, ponas Stasys i 
Bernatavičius — $20.00, ponia ’ 
Elene Runimienė (a. a. K. Runi-, 
mo atm.) —$100.00, LB (R) East _ 
Chicago Apylinkės p-kas ponas! 
K. Čiurinskaš — $100.00, ponas 1 
Jonas Balčiūnas — $100.00, po
nai Justinas ir Marija Palubins-į 
kai — $50.00, Ponas Antanas 

, Tauginas — $ 10.00.
Ponas K. Čiurinskas ir ponia 

E. Runimienė jau buvo paauko
ję seniau, bet per neapsižiūrėji-

Nereikia stebėtis, kad papaya _ 
taip vertingas, kaip apie jį ra- / 
soma. Yra Įrodyta jo vertė žmo- 
gaus sveikatai, žinoma, ne vi-— , W ----------------------,

me laimėjo 674593. Bingo, loši™ siems tas pats reCeptas tinka.
me laimėjo 09, 27, 45, 47 ir 62.

— Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus. Už darbą garan- 

; j tuoj am e ir esame apdrausti, 
ARVYDAS KIELA, 434-9655

222 WEST CERMAX ROAD

BDURSt Mon.Tua.Frl.9-4

355 
eguJarJy!

•r v* v. *?

£ha bast wsy ts

Paidod 
Ccaprinded 

Quarterly 

OUR SAVINGS _ 
CERTIFICATES

EARN UP TO ’8%

S3R0

AT OUR 10W R®

'255SMĮ

INSURED

-Mutual Federal 
$ayingsandLoan

CHICAGO, TTTrwyy fpįgį 

Flume i Virginia 7*7747 

Thar.S-3 gat. J-l

SERVING CHICAGO £ND SUBURBS SINCR 1905

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

susirūpinimą -- $8,00-

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais________________; $4.00
—Minkštais viršeliais, tik —$3.00

Dr. A. J. Gnssen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___ $2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

i

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

(Pr ) /

CARICA PAPAYA 
VAISMEDIS

(Atkelta iš penkto puslapio)

Bet yra dar vadinami payane ; 
enzimai, kurie, labai efektingi 7 j
virškinimui sunkių riebalų, ran
dami tiktai papaya vaisiuose, pa
našiai tokie, kaip gyvulių enzi
mai— pepsinas.

Vaistų gamintojai seniai nau
doja papayną, Daugiausia pay- 
no gaunama po žievele neprino-. 
kusio vaisiaus. Kol vaisius ne- • 
prinokęs, jo žievelė prapjauna-:

DAŽYMAS IR REMODE- 
LIAVIMAS 5 - 

Nėra darbo permažo. Visus paimu, 
Iš lauko ir vidaus. 

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai Ir brangenybė.

Pardavimas Ir Taisymai 
2644 West 5<Hh Street 
Te!. REpubllc 7-1941

SIUNTINIAI I LIETUVĄ

2505 W«gt 8ft> St, • TsL WA 5-87^
Dloelir pasirinkimo gerot rūžiet Įvairių prekig.

MAISTAS Iž EUROPOS BANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp,
tOKQUETTE GIFT PARCELS SERYICli

SMI W. Wth St, Chicago, IB. 80S2>------TeL WA 8-2727

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietrvlq rraternalinė or- 

Canisacija, lietuviams ištikimai Ūmaujanti jau per 92 metus.
SKA. a Jieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kiti cmst kurie tu<* darbus dirba.
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 

apdraudų savo nariams.
SLA apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLa neieško pelno, na

riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gili -——__ __ ___ _
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: vi 
$1,000 apdraudos suma temoka tik $3.00 metama

SLA—kuopp vyra visose lietuvių kolonijose. KreipkiUa
1 savo apylinkės SLA kuoptj veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA jsiražytL

Galite kreipti. Ir tieriil J SLA Centrą:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 

Now York, N. Y. 10001 
M7 W. JOO. St

TH. (Ill)

ta per devynis mėnesius. Pagal > ma išilgai, tada baltom sultys iš- 
papaya rūšį vaisių spalva įvai-j 
ruoja: žalsvai geltona, šviesiai S1111105 pienas .
geltona ir rausva arba oranžinė. 
Jų skonis labai savitas, negu bet 
kuriu kitu vaisiu. Nelabai sal
dus, bet turi malonų kvapsnį. 
Vaisiaus viduje apskritos juodos 
sėklos, kai pradeda rūgti, glei
vėti, tada įgauna nemalonų kva
psnį.

PAPAYA VALGIS IR 
VAISTAS

Būdamas Floridoje turėjau pro 
gos pasigardžiuoti papaya vai
siais. Floridoje šitų vaisių yra 
gausybė ir importuoti nereikia. 
Sunkiau juos eksportuoti į toli
mesnes vietoves, pav. Chicagą, 
kadangi papaya labai greit su
genda, bet Chicagoje dideliuose 
maisto centruose jų turi.

Papaya galima valgyti taip, 
kaip ir kitus vaisius: pusryčiams, 
prieskoniui, su salotais, galima 
pamaišyti su bananais, pineap
ple ir pan. ;

Kai kas žalią (neprinokusį) 
verda kaip daržovę, bet mūsų 
skoniui geriau tinka paruošti su 
salotais.

j teka, tarytum iš gumos medžio | 
”, Tos sultys sui- 

imamos vaistams gaminti.
Yra kraštų, kur žmonės kenčia 

nuo parazitų, vidurių kirmėlių, 
odos ligų- Papaya vaistais gali
ma • lengvai atsikratyti negero- 
vėmis. Papaynas pigus ir nepa
vojingas vaistas. Be to, papaya 
vaisius galima valgyti kaip ska
nėstą, pilnai prinokusį, (pilnai 
prinokęs,) dar skanesnis ir kva
psningesnis.

Kai pavalgius riebaus maisto, • 
raugulys ima, tai suvalgius ga
balą sultingo papaya, bematant 
praeina. Dar vienas geras daly
kas, tai tas: Jeigu mėsa kieta, 
ypač seno gyvulio, reikia daryti 
taip, kaip daro brazilai. Mėsą 
suvynioja į papaya lapus ir pa- , 
laiko per naktį, mėsa pasidaro 
minkšta, kaip jauno gyvulio. 
Papaya padeda slogomis ser
gant. Tačiau nereikia viską imti 
kaip garantiją. Vienam žmogui j 
padeda vienas vaistas, kitam — 
kitas.

O man papaya patinka, kad jis 
skanus. Bet, rodos, ir man pade- į 
da. M. Šileikis

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

M. HMKU2

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

*759 S. Mapl*wood. T»L 254-7450 
T«ip pat dircml vertimai, ffiminlu l 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pra- į 

tymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Tepeli*, Agent 
3205 Vį W. 9Sth M 
Evarę. Park, 111. 
60642, - 424-$654 k

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2158 W. 69th St.
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-to« 

arba pagal susitarimą- 
Telefonuoti 778-8000

na “Vaisto augalu”. Iš tikrųjų, 
taip yra, nes kiekviena jo dalis 
turi vaistinių savybių: mėsingas 
medelio vidus turtingas vitami
nais A, B irC. Taip pat kalcijus 
fosforas ir geležis turi savo po
tencialą. “Moteriškosios lyties” 
papaya kamiene buvo rasta 1V2 
procento proteinų ir 7 iki 10 
proc. cukraus. Pieninis skystis 
kamiene, lapuose ir neprinoku
siame vaisiuje labai efektingas 
vidurių kirmėlėms naikinti. Juo 
dosios sėklos padeda virškini-

relieves problem itching.
It s called BtCOZENE’and 

it has 20^ more anesthetic 
than Lanacane.^ BiCQZENE’j 
extra strength anesthetic safely 
cods all kinds of problem itching 
virtually on contact. And 
BiCOTf Nf.’s antibacterial action 
speeds healing of itchy genital or 
anal areas.

Look for BtCOZENE Creme in 
the purple box at your pharmacy. 
Or ask for "By-Co-Zeen?

Extra strength. Use only as 
directed. * RiCOZENE

%

%

Advokatai

GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. Šeštadieni nuo 

9 vai. ryto iki 12 vat <L 
Ir pasai susitarimą.

Tci 776-5162 arba 776-5161

2649 We*t 63rd Street 

Chicago, m. 60621

6 — Naujienos, Chicago, 8, HL Tuesday, December 30, 1980




