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. ' VLADO ŠOLIŪNO PASKAITA VLIKO r 
/ KONFERENCIJOJE

J. J. •

' Pranešė suvažiavusiems apie VLIKo valdybos ir PLB 
pasitarimų eigą

misijos po ištisos dienos pasita- 
temą priėjo tik prie labai bend
rų tarpusavio santykiams page
rinti. Nuo tų komisijų susitiki
mo praėjo beveik metai, ir kad 
nėra numatyta net sekančio pa 
šitarvmo data. Lietuviška visuo 
menė nėra painformuota, ar se
kantis pasitarimas yra net pla
nuojamas. PLB savo raštiškuo
se ir žcdiniuo'le pasisakymuose,

VLIKo -- PLB. pasitarimų ei
ga. yra labai svarbi ir sudėtinga 
tema. Esu -tikras; kad geresnis 
ii- stipresnis šios temos puioselė 
tojas yra inž. Liūtas Grinius, 
VLIKo valdybos komisijos satū 
■tykiams su PLB pirmininkas. 
Ponui .Griniui apsiėmus k'-lbeti 
kita Toma, ta? atsakomybė atite 
ko man. Lietuvių kalba nėra, 
viena iš mano stiprybių, užtai'
nepyksiu, jeį dėl to bus daro- • niekuomet neatsiliepia pozity- 
mos-pastabos'-ir' pataisymai. \ via ar pas'katinmčiai apie VLI-

•Beskaitant1-lietuvišką spaudą Ko veiklą ir jos svarbą Lietuvos 
ir klausantis įvairių •;diskusijų,|laisvinimo byloje. 1__ ___ '
- __ _ • ___ * L - ______ _____ I . ,

. PLB da?r ,vfe 
nesunčia savo ryšininko į VIJ- 

. ko valdybes, posėdžius ir nekvie 
čia VLIKo valdybos atstovo į 
PLB valdybos posėdžius. PLB 
ir toliau daro politimt^ pareiš
kimus ir žygius prieš tai nepasį- 
teiravus su VLIKo vaizba ir 
jos n^ėt n epam formuoja. PLB 
nedaro žygių sutaikinti suskilu
sią Amerikos iimvių Bendnio 

. mėnę.

susidaro ■ Įspūdis -,kad VLIKas— 
■PLB santykių stovis priklauso 
nuo itoį.ar esi pesiminstas ar op- 
timitife. - -=" - ; ........... :

Optimistas gali su pasididzia- 
v.’imil tvirtinti, kad nuo pasku-

< tūlio PLB suvažiavimo Čikago
je, santykiai Taip .šių dviejų; or
ganizacijų yra. gerokai pagę- 
rėję -ir, kad laikas išspręsti liku-, 
sius nesklandumus. -■ , .

Kąįp pavyzdžius šios gąivo- 
Sėnoš parėmimtm. galima duoti 
VLIKo — P -pasitarimų ko. 
misijų su'il 
siekti • zjSiš 
rv'šiajn^ž^ 
2,tstov|>T$^^
ryb'oš'fp&i^ž'T^LsLitaii&ęiĄ’ieik,- 
la kovoje pŠfeš OSI ir kvarijiaii

- šia j^i, 'kĮsri .po ilgos pėrtiaukęs-, 
atnadjin^'dialogas/ •' r"M .

, - . . J ■ .v- ’ LT- - • J ■-* ~ ’ ' ■ j '

■I^(.nf:'Ijas,'..stebėdamas
paejas įvykius, ,gali- .be didęlĮp. 
prasLenkimo su. tiesa, tvirtinti, 
kad yLikb- — PLB;~-santykiai! 
yra salti .'ir tariamas bėndradar-. 
biav5mas labai paviršutiniškas., 
Savo ’/s’rgumėntačiją jis grind- s 
žia . r konkrečias pavyzdžiais! J ALTą.
VLIKo — PLB pasitarimų ko- (Bus daugiau)

usavio
-■ I.

ybbs

ko — PLB santykratvimo protu 
lemą, tenka tvirtinti, kad ke-

rint. ^antykaviiR&s,nestovi' -ant 
labai stiprių -pamatų,o' ■ tolimesni 
pasitarimai tarp šių dviejų jor/ 
ganizacijų turi būti tęsiami-, VLI 
Ko valdyba ir jos- pasitarimų' 
.komisija yra visuomet pasirud-, 
•susi eitį į tolimesnius pasitširi- 
nims, PLB', atrodo; yra daugiau 
stumiama iš apačios ir. kad • no
rai kalbėtis ateina iš skyrių^ ne
gu iš Centro. Geras pa-vyzdys, 
yra Bostono apylinkės įstojimas
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1U ir visuo

Baltuose Rūmuose prezidentas Reaganas vakar visą 
dieną tarėsi apie Amerikos biudžeto apkarpymą.

ŠLJITAI RENGĖSI IŠSPROGDINTI LĖKTUVĄ 
IR PATYS ŽŪTI

“Daktaras” čiupo grobikų vadą už sprando ir 
išmetė iš lėktuvo

•1EHEBANAS, IrarJ.is.—Lėk
tuvo skridusio iš Kuvaito salos 

į Pakis?- na..<3 obikai r ?:kmadien. 
naktį Irano karių buvo nugink
luoti, o lėktuve buvusieji kalji- 
vai pajėgė išbėgti.

Lėktuvo grobikai sekniadien 
pranešė, kad už trijų valandų 9 
valandą vakare jie spregdins4 vi 
są keleivinį lėktuvą.

Jie palys yra pasiruošę žūti 
kartu <u sprogstančiu lėktuvu 
Grobikai iš vidaus’paleido kul 
kas į lėktuvo langus i-r išmušė 
stiklus. Te; reiškė, k d jie nesi
tiki jokių laimėjimų.

Jie reikalavo, kaJ būtų palei- 
J sti šijiai, kurie Kuvaito sosti
nėje bandė išsprogdinti Ameri
kos bei prancūzų ambasada’ 

> Kuvaito. Jie buvo siiimti, nufe’L 
•f sti ir sėdi Kuvaito kalėiimie. į 
j ’Grobikai kulkomis sirkapoj<

menė prašoma jo nemaišyti su ir priešakinius lėktuvo langus 
j Americans For Due Process rr kad lakūnai negalėtų pakilti.

G cbikui įžengus laukan, kad 
padėlų įtraukUi vežimėlį, ‘’dak- 
<aičiupo vadą už sprando, 
skėlė ir paleido ž:m\n. Vadas 
a u nesikėlė. Jis buvo keliom 

kulkom sužeistas.
Tuojau buvo paleistus nepa

prastus stiprios šviesos į visus 
’•ktuvo langus.

Į lėktuvą tuojau įsiveržė į vi
lų kariai ii’ nuganklavo visus 
1 grobikus.

Irano vyriausybė panešė,kad 
risi lėktuvo grobikai bus .tei
siami pagal ‘‘islamiškus piatv-
nrus".

kad abu i

gale 
vu.

Vienas jų sunkia: sužeistas ir 
psvaigintas. Ji reikėjo išvesti

is'j pirmuoju lėktu-

VEIKSNIŲ PASITARIMAI PASAULIO
BENDRUOMENĖS KLAUSIMU

‘ . '. L, y įjos vedama akcija. Buvo sulai-- Jie taip pranešė, kad bus sušau-
■ .VLIKo Semto metu gagoje; >'ns. formalus ppsėdts, o sušauktas | JAy Lietuvių lėk{uve likusieji pra-

_ formoje ūįeng Amerikos Lietuvių Ta-'Vuzai. A

i ekiu vo.

pMksfeėjimo
’ryto, Pasaulio Lietuvių Bend- Į aptarti ateinanč'&is 19&Lais me- 
Tuomen^..-būstinė j e; įvyko po zU-tais gegužės mėn. Otavoje, Ka- 
/•ty^’us/žrįįrą^įų. prošvaisčių taij>į:

. org^Įiižacima m bendradarbiavF
mtbi juodas pasitarimas, kiwia*-

dalyvavo; Vyriausiojo Lietu- 
vosj lšraisviniino Komiteto atsto
vai — dr.“K: Bobelis,. VI. Šoliū- 
nas; advokatė E. Armanienė, T.

'.ŠI in skubąs,, inž. L. Grinius; Pa- 
. tiulio Lietuvių Bendruomenės

’Dariai — dr. f Remeikis, M.
Orunga, B. Jasaitienė, S. Joku^ 
bau-skas, R. Dirvenis ir Kanados 
Lietuviu Bendruomenės Vaidy
bos ph’toiridiikąs adv. A. Paco 

Sičius. <
Atidardamas šį pasitarimą

rvba koordinuos Lietuviu Tei- (IroEkai mane, kad Kirvaitc ’ * -*sems Ginti Komiteto veiklą ir AyrL'Usybė paleis iš kalėjimo la’ 
peš atitinkamą atsiša4! 
iv?u visuomene

nadoje^ įvv.ksiancia - žmogaus! , “* * . * ' i i
Teisių >-pažeidimo konferenciją ■ j.
(išplaukiančios iš Hekinteo IW I bendrai p^efotųJ‘.riams nuginklnvir per.k=s riji

j VLIKas sutiko paruošti projek- 
i tą JAV 5TlsĄbės sekretoriui 
• Shultzui, apibūdmantį Lietuves 
i ii lietuvių padėtį Vokiečių nacių 
j okupacijos metu ir dabar iš tos 

ar jo atetovės P°". oįUj>acįjc>s išplaukiančius kalti- 
ii PLB iiniraus $įs pareiškimas irgi bus 

prislUlytas visų veiksnių valdy
boms apsvarstyti ir pasirašyti.

Bendt'oje išvadoje, šie pasila-

mhuo Akto), ir 1985-ais meEd? 
siūlomą veiksnių konfeernciją. 
Po diskusijų, dr. T Remėikiui 
pasiūlų s, buvo sudanka komisi
ja iš inž. L. Griniaus, adv. A. 
Paceviciaus 
nies Joanos Lasienės, 
atstovo (minėtas buvo p. Gečys, j 
tačLlu jis turi dar būti patvirtin-! 
tas PLB Valdybos).. Komisija 
susirinktų Vašingtone. Ji įparei
gota paruošti konkretų projektą 1 rmmi buvo draugiški, nuoširdūs.

įvykiams •. vystyti. į h’ p _ 
. dr. K. Bobelis pabrėžė, kad ta’ j: Projektas turėtų būti paruoštas

.minimiems

akė

UNION CARBIDE DAVĖ
10 MILIJONŲ RUPIJŲ

•B(J P AL, Indi j a.— Uu-ion -Car 
nte f .o. sudarė fesuda nuo nuo- 
iingu dujų nuk^tėj’usie-nis 
'menėms pagelbėti. Union Car-* 
)ida (t^vė milijoną dolerių i ši

ne vėliau sausio 15. d. ir prisfa- 
tvtas ’atitinkamems valdvboms' W * *■
patvirtinti. . -

Tą pačią dieną 12:30 vai. p.p. 
įvyko antrasis platesnio [X>bū- 
■džio pasitarimas, kuriame, be 
anksčiau minėtų atstovų, daly
vavo: Amerikos Lietuvių Tary
bos Valdybos nariai—T. Blinst- 
ntbas, P. Bučas, dr. J. Valaitis, 
M. Pranevičius, G. Lazauskas, 
ir vėliau atvykę VLIKo Valdy
bos nar?.-ė — dr. D. Krivickas, <ir. 
K. Jirrgėla, <lr. J. Sbklorius,-ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos pirm. dr. A. Butkus. 
Šiame pasitarime buvo svarsto
ma Lietuvių Teisėms Ginti Ko
miteto veikla. Nutarta šio ko
miteto veiklą sustiprinti. Lietu
vių Teisėms Ginti Komitetas yra

KALfclNDORirUS
(Gruodžio 11 d.: -Damazas*.

Garbu tas, Visginis.

Saulė teka 7:08, leidžiasi 4:19.Naiamena
giltas, gali palyti.

tus. Tuo tarpu pavyko nustaty
ti. kati d’U -iš grobikų buvo liba
niečiai. Jie buvo pasiruošę žūt 
kariu su 'lėktuvu. Jie nutarė 
pranešti savo giminėms prieš 
.mirlinius pranešimus. Jie kal
bėjo libaniečių akcentu. Jų pa 
varės nežinomos.

Karo v-dovvbė paruošė smo- •. -1
sjikų būrį, kuris turėjo įž?r><fti i 

. lėktuvą, nuginkluoti grobiku?
. ... . . i Vienas keleivis uuvo sužeisraeio pasireiskusiu noru ben_ ■ , ,. _ . , , • stss, kai lėktuvo viduje ouvoTikimės, kad tai . ... . , , .rangai i s vidaus šaudomi.

Grobikai pareikalavo daktare 
pirmajai pagalbai suteikti. Ka
rys Įiersivengęs daktaro drabu
žiais, pasiėmė slaugę, reikalin
gą mediciną, užlipo laiptais ir 
piTe'ka'avo, kad įleistų.

IXuris «jli<L<ė grob’ku varias

fondą. _
Be to, Union Carbide prezi

dentas davė dešimt milijonų ru 
pijų nukentėjusiems padėti.

In d i jos p< okū ratu ra p: reikd
avo $15 bilijonų d.Jcrių, tįf 
9o poros dienų pokalbio nrioĮa 
svada, k;?d reikia vesti atslcsi' 

’omvbe. 5»
Indijos prokuroras buvo Jįa- 

dėjęs į kalėjimą Union Cardide 
bendrovės pirmininką, kaip 
tiksliėlį, b' l paaiškėjo, kad jis 
s įskrido į Indiją, kaC patyrė

dradarbiauti
vra teisiamas ženklas tolimes-
* ' »

niam veiksnių kempe ravimu i
(Elta)

ŠVEDIJA IR TOLIAU 
LIKS NEUTRALI

STOCKHOLM AS. Švedija.
Švedija ir toliau pasiliks neulra- Jis atid 
Ii. “Sver."ka Tagebladef* 'laik
raščiui pareiškė premjeras 
Oliaf Palme. Jis yra įsitikšnęs j 
kad rieulra’ zmas vra pati ge-Į 
riausia peliGka Švedijai. Jis pa- j 
reiškė, kad d ilelė krašto gyven ' 
tojų dauguma pritaria neutralu- j 
mo politikai, ir kad ateinančių ' 
melų spalio rinkimus laimės šo » 
čia'.demokratai, tol neutralumo 
politika ir toliau pasiliks.

Jeigu laimėtu konservą toriai, 
tai neutralumo politikai susida
rytų pavojus, pridėjo premjeras 
Palm.

Konservą torių partijos laik
raštis pareikalavo, kad Palme 
tįsojau aft sista lydintų, nes jis Į 
pareiškė nepasitikėjimą konser 
vartori.ams. Jis netiuėjęs pareik- 
nes jie tai ppat stoja už neutral 
šti abejonių komserva toriams, 
hrma. Jiems nepatinka, kad 
Palme suabejojo jų neutralu
mu.

negalėjo pro chris į;-i.:s..aii sa
vo vežimėlio. J s buvo per pla-

Amerikon a

Sek r. Georgv Shultz, r gavęs

tpie nelaimę.
Jis nieku neprisidėjo prie ne

laimės, lai negalėjo nusikalsti. 
Noras išaišk/nli nelaimės pniė- 
iąstis. jį atsiuntė į Indiją, taijna 
galima jo laikyti k: Įėjime. Jis 
buvo paleistas.

Sutartis su Indijos vyriausyĘt 
sako, kad niekas negali gyvenTi 
0 mylių diametre, bet Indrjįjs 

darb linkai statėsi pašiūrei 
gyveno. O vėliau, suk u/usijįti- 
šita rimą, davė tiems (rūbiniu* 
kams nuosavybės teist s.

d: bininkų žuvo

Keli pareigūrai indai buvo 
.'.gi iii saugumo priežiūrą, 

igu ta priežiūra būtų įk ilta į 
galvą, tsi nelaimė nebūtų tokia 
Idriė. r.ri

Pn kūrenas išarškn.ęs susite- 
imą ir nestatęs, kad nerilaiky“ 
ims r v. .įstatų k- ■?,1 ■ L patterns 
r.d ns pa’ i.Jo p .zidmią- ir

Nelaimės metu žuvusių skau 
čius jau peršoko 2.000. Mano, 
nra .kad mirs dar apie 6.000.

I num ('••. bide sustabdė t?, t* 
bą Amerikoje, esančioje d rbtu- 
vėje. Ji taip pit jake su-stab* 
dyti darbus Brazilijoje, Čilėje, 
Arge-4 noje ir kitose m'tose, >

— Pirmadienį aukso, injriju 
kainavo £324.00. .

ro jėgos. (turi būti
va 1st i joj, P i esto n 

le prakiuro užtvanka ir žu-
vo 4 žmonės.
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TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAJJffi
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai

Naujausių moks1 c žinių populiarus perteikimai 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

MITYBA IR LIGA
VITAMINŲ IK MINERALŲ BRIEDINIS 

NAUDOJIMAS
Kokį, kada ir kiek priedinio maisto, Įskai
tant ir vitaminus su mineralais, naudoti 
būtinai reikia kiekvienam žinoti, paliovus 
šioje srityje toliau skęsti tamsybėje.

(Mediciniškas raginiipasŲ t
1. Nepakankamas maisto 

priėmimas

Dr. Jonas Adomavičius

I twnt vkųą kartą 
AtfctkynMML .Lietuvių kalboje į grybų p^eįtįįą, ka

j

Maisto medžiagų pareikaląvi 
mas įvairuoja pagal kiekvigmo 
žmogaus ir jo iigos .skirtįrigu-^ 
mus. Kiekvienam atsiminima- 

. tiesą, kad yra keturios (1) syar , 
blausios priežastys, dė'. kurių gal' 
gautis mitybos, įskaitant ir xjita- 
Ksinus bti mineralus. n^paMun-' 
kamumas.

Maisto nitdžiagų (nutrients) 
nepakankamas kiekis esti dėl,šių 
keturių prieža^-ių: 1. dėl nępa 
Kankarr.5 jų šikčalgymo; 2.1 del 
sumažėjusio jų susigėrimo iš 
Žarnų Į kraują: 3. dėl padidinto 
jų -netek -mo, ir L dėl padidinto 
jų, pučių svarbiųjų sunaudoji, 
mo.

Nepakankamai maisto apturi 
tie žmonės, kurie serga tokiomis 
ligomis, .kurios trukdo ar nelei
džia nuryti maistą. Tokių HgŲs 
eilėje yra užžavimas galvos ar. 
kaklo, burnos - dantų ^operacija.' 
ir vėžyes galvoja bei kakle. Kitas, 
ir galėdamas Tyli, n?e\-algo pa- 

. kanka n i ai dėl įvairi u priežasčių/, 
Ypač mūsiškiai pen s i ninkai 

•mėgsta taip elgtis.

2. Sumažintas maisto susigė- j 
rimas iš žarnų j. kraują

Ligonio žarnos nepajėgia nu- 
ry to ma i st< 
(decreased absorption), sergant 
šitokiomis ligontis: cystic fibro
sis, žaizducras storųjų žarnų už 
degimas (ulcerative colitis), vie
no j<e vietoje plonųjų žarnų užde- 
giliąs (regional ileitis) ir žarnų 
vėžys, los iigOM suardo virškini- ^į^rįj^autibriedinius ritaniinus. 
mo.-kanalą arba apnaikina žarnų 
sienelių ėelek tada maistas iš 
žaitnii negali kaip reikia^if?Jjūti .?•■’ •-L- ■sugenamas į kraują/

3. Padidintas iš žarnų maisto
medžiagų netekimas < 

•’■ j •, į 
. Maistas iš žarnų nudrenuoja-.

1984 m. gruodžio 15 d., šeštadieni, 7:30 v. v. Lietuvių 
diena Museum of Science and Industry, p7th & Lake 
Shore Drive, Chicagoje. Įėjimas veltui, t

11 jMBvtai- o nuodingieji, nevaL 
jĮgV^eji vadinami ŠUNGRY
BIAIS. MatjL tus’
l ankstos }ffiįūiOiOi>, žudys ir ga- ū- j^s 4ik dėl jų brangumo, 
gena, ijeteistinai vardus sukeitu- 
$jos ir tuomi skaitytojus klaL 
dūlančios.
• Valgomieji grybai, čia V’iun- 
pumo dėlei juos vadinsime tie
siog GRYBAIS, savo sudėtyje 
turi vitaminų ir mineralų, kurie 
■bisi yra NAUDINGI žmogui, 
įjuos ėda gyvuliai, kirminai ir 
lesa paukščiai miškuose. Mat, ir 
jie, kaip ir žmogus, savo kūnuo- 
'se •ūmi turėti tų mineralų, vita
minų ir organinių medžiagų 
(bakyoTįų, cukraus ir riebalų).

Grybus paruošiant, dauguma tų 
medžiagų prisideda ir dėl to 
grybų patiekalas yųa labai svri. 
kas ir maistingas kiekvienain iš< 
mūsų, jei neturima ligos (po-

mokama po keliolika dolerių, o 
grybų tik kvapų , vos uaųodžia-

dant, pietūs kainuotų keliasde
šimt poterių, ne taip, kaip So
dyboje, kur už tris dolerius žmo
nės neatsidžiaugia jų gardumu 
ir sotumu. '

Išimtį čia sudaro Alvudas, 
nes alvudi-ečiai aukodamiesi va-, 
žiuoja šimtus mylių į jiems ž 
no siųs mažus, erškėčiuotus, u..

liūnas dienoms grybai -pasitaiko,. 
;ir grįžta kruvinomisd^okotais ir 
kojomis... Taip! Nuvežti gry
bauti svečiai sėdi ant kelmo ir 
veikia, nes nesitikėjo tokio ne
patogumo tarp gervuogių gry
bus jsenkant. Kirviu reikia prasi-

F ’ • . ..nurytas maistas, jis gali nepa-f 
'tekti į kraują, j.ei viduriavimu 
‘susirgusios ^žarnos išvarys maiš
ią lauk, a>r, kai inkstams ser- 

-ganL 'mašinom is valomas krau
jas (dialysis), tada prašaldami 
•vitaminai iš kraujo. Taip pat 

■vaistai, kone varo šlapimą lauk 
•ar sukelia viduriavimą, irgi gadi 

j perduoti-į kraują sukelti maisto medžiagų neįe-į
kiiną.

Vėžiu sergantysis žmogus rei
kalauja .pi-iedinių kalorijų ir 
baltymų (protein), idant..galėtų 
.nesiulięsėtį^ kas pasilaiko ■ vėžio

metu gegužės mėnesio mesiti Iqto nuoiskuixluuo neturinti, tik
svaru. N'U°Ž1I> svarų ji per sep-Į iš kyno su šląpimiu, taip gausią!: 
tyuis' mėnesius šulinėj© iki 16^ išeinančiu. Padidintas kūne .mę- 
svarų ir dėl to atvyko į Ąjiskri-' džiagų sunamtojimas esti vežto 
ties ligoninę Chicagoje. dtr dabar.-j ligoje, ilgai kąą'sčūipjant ir mi- 
jį 'nejaučia jokio kito negalavi-- aėx,os gūžio liaukos ligą turint.

Ištyrus su specialiu instju-/.....Išyada. Žmogui maistas didžia 
meniu (gaslroscopu) jos $kran-į dalimi yra geriausias ginklas 
dį, rastas VĖŽYS, apimąs visą 
skj’andžio priekinę sienelę, pra-- 
dedant nuo stemplės vartų į 
skrandį, iki 2 centimetrų nesie
kiant išeinamųjų iš 
vartų. Ji dar ir dabar valgo nor
malia:, bet vėžys ją ėda neaor-’ 
•maliai. :. i , '

Ji nekaltai kad' įskrafe’1 fetVafkjti’daifttis. 
dzio veži, bet ji patiko mums į _
jWD’oka, kad nelaukt tniie .per-! ir juos po kiekvieno
ilgai, turėdami rinitą, negalavi. valgio per šešias (6) mrnwtes 
mą, kad ir tokį svorio

mo. Išvada. žmogui intistas didžia

juries daugelį negerovių. Todėl 
visi, ypač senesnieji, stenkimės;: 
galimai geriau-maitintis: daųg- 
yaisių - dąržovių jjaiudoti, slam- 

skrandžto \biai jaą-Hų .grikių ,<įuoną valgyti/ 
žuvies, paukštienos ,be odos pa
kankamai smknp.ti ir pieno ga
jumi ų neyąpngti. Ręakia laiku su- 

. Geriausiai jų 
gedimo išvengti minėtai gerai'minėralus, būdami gydytojo žr- 

niogę.. Mat, nors B-rxitammai ne
trukdo vežk) *g\uIyhUH vartoja
mų vaistų ^chemotherapy) vei- 

'kuqftui. betkai /kurie Brviįąminų tima.
(derivatives) gali nei- Arba vėl — vyras, į šakalį su-1 Taip pat nsesileiskinie išvedami 

.gĮamai veikti minėtus vaistus. [ džiuves, valgo, o - valgis jam iš gero mityboje kebo visokioms 
. 4 sštai, • 7.3 įlietų moteris, jokio į neina į kūną. Jis -irgi neturi kb avelėms, kurios tvirtina visokius

nuine- yalant su šepetėliu, visai nenau- 
-dojant jokių miltelių, bei pastų.

. ,tiias .sekančiais ątv-ej,ais.. Nors k . ųpi.iššio. nei .iš to ėmė nuo šiųį tpkto nusisknudimo. Daktaras niekus apie maistą, sakysim, kad; 
į lietuvių ligoninėje tikrina ligo-J nereikia valgyti pomidorų sėk-

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų
DRAUGAMS IR RĖMĖJAMS

j nį, nkko blogo tykinai nerodo.’ 
! ligonį ramina ir la ūkia paskuti- 
| nio tyrimo. Į
| tyrimas parodė KASOS VĖŽĮ.-' 
Į kuris ir pribaigė’žmogų.
į čia tuo atvedi nė vienas nėra i 5epteniber 30? 
į kaltas, jokia pagalba tokiu atvei 
|ju ikį dabar negalima. Tik mes 
I visi dar gyvieji pradėkime svei 
į kiaušiai mailmtis, normaliai, tik- 
j rai lietuviškai gyventi ir jokių 

nuodų, ypač tabako bei alkoho-
I lio pavi<lale nenaudoti. ALkoho- 
1 lis sukelia kasos uždegimą, o
I pastarasis dažnai' prišaukia į įa 
.rietą vėžį. ’•/ '

Dar kiekvienam atsimintiina:

lų, kad grybai yna nuodingi, kai 
lietuviai žino tik šungrybius.'

bet dėl turimų purinų (kaip ir 
raudonos mėsos), kurie didina 
jau ir taip didelį pas tokius ligo
nius šlapimo rūgšties kiekį 
kraujuje.

žmogaus' kūnas turi gyvas veK 
uias tų jąm būtinų metalų, mi
neralų (geležies, natrio, magnio, 
kalio, kalcio, fosforo...) — jie 
žmogui tam tikrame kiekyje yra 
BŪTINI, o ne nuodingi. Kūnas' 
jų NjBPASIGAMINA, jis juos 
turi gauti su maistu, įskaitant 
ir GRYBUS. Tos, Tamstos žą
sys, klaidina žmones, nes mine- 
ralus-mętąĮus minėdaraOs, dalėi- 

_džia juos esant nuodais žmoguj. 
Tai ir yra visas jų blogis. Išmin
tingam jų gagenimas nepa- 

■ kenks, nes toks žino, kad visi 
valgomi Įdalykai (javai, mėsos, 
pieno > gaminiai. žaiAys. ..) -yra 
pilnį tokių pat metąlų-mineralų 
-kaip ir grybai.

iVal^nnięjį grybai žmpniiį. 
naudojami virti, džiovinti, rau
ginti ir slėgti. Lietuviams la
biausiai žinomi grybai yra bara-; 
Kykas, raudonikis, lepšė, rudmė-i 
sė, voverušlya, ūmėdė... Žydaii 

.labai mėgsta voveruškas, kurios;

jomis prieitumei prie kelmučio.
& tūlas žąsinas sako, kad jūs!al» 
vudiečiai grybus gaunate mišve

Dabar Sodyboje, amžinos at-

paruošia iš šviežių -Į^dtižkiį 
(krautuvėse, Nortsaidėje -gau
namų) Anelė Kiryaitytė.-Priedui 
naudojami alvudiečių sugnybau

■ ti BOBAUSIAI, dar džiovinti 
ypatingi Stasės Kaukienės -gry
bai, Aivudui dovanoti, o taip pat 
ii- džiovinti baravykai. Naudoja- . 
mas jų gaminimui Alvudo re-
-----------. , '4

Dabai- kiekvienam bus aišku, 
ka^-Sėdyboje gaunamas gryb^. 
patiekalas, .visų taip giriaęnaį- 
yra retai kur, ar visai nepakar
tojamas dėkahėiėtų .priežasčių.

sayus svečius aprūpinti skj

nas; atėjęs i Alvudo Sodyboje

-žmonius, gali įsitikinti, kad 
rašoma tiesa. Kviečiamos 
Tamstos minimos žąsys.

ŠUNGRYBIŲ XUODIN-

čia
ir .

i

i

¥
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UNIVERSAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
DIREKTORIAI IR VALDYBA

apie fnekaimij^:. Tfcas lietuvio -ska- 
įnešta s yra rudmėsės su buįvė-

< mis. O, kad -kas ix>rs <Jabar 
nuims jų suteiktų, tikras atsi-j

- gaivinimas būtų! čia jų negali/ 
j ma gauti.

STENKIMĖS GERU PAT A- ! Pkiaojo »iet^

RIMU PASINAUDOTI
KAI ŽĄSYS GARGSI 

APIE GRYBUS

Kasos (pancreas) nuodingus esant. Daugiau

j maža smulkmena, kai gauni ko- 
i i joje trombozę (venų užsikimši

mą). tegul gydytojas kreipia dė
mesį i galimą KASOS susirgimą, 
kuris kariais gah būti hegeiy- 
binis. - k

.tai, kitą kartą.

Pasiskaityti. Patient ('.are
1984. Vol. 18.

14.

vokiečiai Lietuvoje' pirko gry
bus, o iš miškingose vietose gy

Yra. ir nuodingų .grybų. Lietti • 
viai juos ŠUNGRYBIAIS vadi» 

jda. Lietuviams žįnomaiųsias 
.šungrybis iypa. musmirė. Nepa> 
žindamj valgomųjų .grybą, kar- 
. tais net mirtinai žmonės ■ apsi
nuodija šungrybiais. Jais, buvo 
;Į676 metais nunuodytas Rusijos 
cai'as Aleksandras. Taip pa-t šun
grybiais nunuodijo savo puotos 
dalyvius Romoje imperatorius 
Neronas.

Atsiminkime, kad šungrybiuo
se esą NUODAI, o ne ten esan
tieji chemikalai, nuodija žmogų. 
Todėl pastaruosius perstatyti 
kaip nuodus yra tamsumas, ne
išmanymas, kaip Tamsta rašai 

žąsų gagenimas; kurio nė 
vienam save gerbiančiam lietu
viui nereikia boti. Skaniausio ir 
naudingiausio sveikatai GRYBI-

„T

Pagal galimybę gauti grybų, lie
tuviai juos naudoja tai gausiai 

■ir tik geriausius 'iš jų, tai vidu
tiniai. ar tik vos pauostyti gali, i 
nes jie ne visiems vienodais kie
kiais prieinami ir įkandami dėl 

j savo brangumo.
Čia Chicagoj kilogramas džio

vintų iš Lenkijos grybų kainuo
ja keliasdešimit dolerių, o vekuo- 
tų kvorta — iki astuonių dolerių, 
kurioje yna vanduo su plaukto- NIO patiekalo kiekviena galima 
jančrais kelmučiais. Negi gali proga kiekvienam mūsiškiui!

Klausimas. Gerb. Daktare, visi 
jaučiam, kasi artėja Kūčios su 
tuzinu pa dekadų, lietuvių taip 
mėgiamų. Įskaitant ir grybu vil
ti n i us, jų sriubas. .. Bet dabar 
Naujienose pakartotinai mote
riškės ėmė kaip žąsys gargsėti 
įpie grybų nuodingumą, apie 
buvimą juose mineralų, kurie 
kenkia žmogui. Man yra žino
ma, kad tik šungrybiai yra nuo
dingi. Lietuvoje ir čia aš su visa 
šeima labai esame patenkinti, 
kai pajėgiame skaniausius patie
kalus iš įpybų pasigaminti. Jie 
y<ra ne mūsų kišenei, todėl tik' 
reta .proga taip gardžiuotis 
Įstengiame. Laimė, kad Alvude 
seniau per Kūčias pakartotinaiM.NAVARRO

■ 'ti-Ų
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4. Padidintas maisto me- 
j džiagu sunaudojimas

Yra dvi ligos — cukraligė (dia- 
betes) ir gūžio liaiukos kakle

. (filyroid) .padidinta verkia (hy-
| perthynndisia), kurių atveju
; padidėja pmeškalavimas maisto.

ypač- vitaminu H mišinio, kalio
(potassium) n- foįf<nx> (plips-
phate), nes ipmėtų ligų atveju- jų prisikiradavome iki soties, 
je nūnėtos medžiagos .ęreitai Kodėl <labar atsirado reikalas 
suMnejudoja, ‘ lietuviškoje spaudoje taip nie-

O kai cukraligė esti nesuk on kjus skleisti #pie grybų nuodin- 
tnolLuote, yi^nijui Metas gumą, prašau kiak piapįau pasi-
.ĮįftS39^&: 
r— 11 1

l
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(Tęsihys) L

1918 m. balandžio-gegužė.-, m. 
>š 2".«skvcs pro Scnėžą ir Re- 
zeknę ma.n .teko drauge siu P. 
Leonu ir jo šeima giįzti i Lietu 
va. Tų pat metų lapkričio 7 <1- 
buvo sudarytas parotasis nepri- 

’klausomos. Luuvos niinisterių 
kabinetas — A. Voldemaro, ku- 
r ame F. Leonas buvo tefeingu*: 
mo ministeris. Beteis miuiste, 
■rių kabinetas teišsilaikė apie, 
įpusantro mėn. Tų pat metų' 
j medžio 26 d. buvo sudalytas 
a iuasis ministerių kabinetas 
1.4 Sleževičiaus, kuriame P. Lį?- 
ci as pasiliko teisingumo rmnu- 
U į iu. Be; ir ši vyriausybė tejš- 
j-ib, ikė li?i 1919 m.;kdvo 12 d.,

vaisi v-

u R, SKIPITIS
J PETRAS LEONAS 

Lie-tuws tefcingumo kurijas

Sidzikauską, Alek> indrą Mil- 
cinską ir kitus. P. Leono vado
vybėje ir šie jaunuoliai visai pa
tenkinamai, o gal net ir genii 
organizavo teisingumo mašine
riją laisvajai, priešo neokupuo
tąją! Lietuvos daliai. Buvo sir 
daryti teisinai pagal paties P. 
ijeono paruoštą Laikinąjį Lietu
vos teismų ir jų darbo sirtvarJ 
kymo įstatymą. Teismų sutema 
vpač^tik besikuriančiai
bei buvo gana vykusiai- Taikos 
teigėjas, apygardos tei-mas, Vy
riausias tribuinrias. ^ali būti 
p^hrasčiau ir geriau: Teisėjų 
>kin;’fhi o ne renkami.

Nors buvo keturi demokrati
niai seimai, nors buvo iir Kandi 

r._,---------------- — — J ninku / socialdemokratų vyriauj
ka# atėjo P. DovydĄįčio m^e-pŲbėSbet jokia oolitinė grupėj 
j in kabinetas, Į kuri P-L^^Hekelė klaiisimo, kad teisėjai bu!

1 tų. renkam7. ;
Teismų sntvarkoje nebuvo’ 

numatyti prisiekusieji posėdi-j d. Minister 
ninkai: Dėl tų posėdi ninku ne-" 
buvimo irgi niekas nekėlė trinki 
šmo. 1 ■: -■ : . * 
. Laikinasis Lietuvos teismų ir 
3ti darbo sutvarkymo įstatymai 
išsilaikė liffi 1933 m., virš 14 me-: 
tų lJo nu?tatų didelė dalis buvo, 
perkelta ir į naują 1933m. įsta
tymą. Per 22 Lietuvon neprik? 
lausomyb& metus t orėjome 1 i

Anuo rŲetu Lietuvoje lieturių. teisingume minieteįių. Kti mi- 
ic.ioi-r,ir»iz-,a . iiAi“ nistenav’o net' no kelis' metus.

. 4- djau neįėjo. Leonas teišbuvo tei-> 
įiuįjumo ministerių nuo 1918 
m- lapkričio 11 d. ligi 1919 pi.' 
kovo' 12 d. — 4 mėnesius. Tame 
laikot trpy vyriausybei teko kel
tis is Vilniaus j į Kaupą ir čia 
įsikml i nepaprastai sunkiose są 
lygose*. Organizuoti teisiiigum> 
ministeriją ir visą teisingumo 
aparatą? uždavinys' buvo ne tik. 
Rimkus., bet ir reikalaująs-dide
lės drąses ir dar didesnių kūry
binių suiTebejimų,/ '

K

VZ7

M. Šileikis PAVASARIS (a.

r c a a 
bu kuri 
rikimus

pirmininkas Myko- DĖL M. DR. SIŪLOMOS DVIEJŲ BENDRUOMENIŲ 
Jas Sleževičius, o viuaus įeita- BYLOS IŠSPRENDIMO
ių mmisteris — Petras Leonas.
Šiose pareigose išbuvo ligi ių 
pat metų spalio 7 d. Paruošė 2 
labai svarbius įstatymus: Savi
valdybių ir Steigiamojo Seimo 
rinkimu. Jis buvo rišu politinių 
grupių pageidaujamas vyriau
siosios rinkimų komisijos pirmi 
ninkas ne tik renkant Stoig:a-

1 . . ° 1

mąjį, bet ir kitus tris demekra-

judlxka byla tJ A V tsrsiųe, 
ilfJJ1LB dėt* vardo, Uis 

n4žv?ngiaiiiai pralaimėta, ir, 
p’irigų <lxlelės sumos bereikauo 
metamos. Reik kaėp nors šią 
bylą užbaigti. Tad JAV LB vai 
Jyb-a, per M. Dr. plunksną ban
dų kalbėti apie bendros rinki 
mus visose JAV apylinkėse, kur į 
yra JAV LB ir JAV RLB ats- 
tevai. Mažiau balsų gavusi Ben 
druuinenė SAsis-ako savo 
do.

v ar.

< |ra~ ūlymos’.'... Tie

cndririm nė laimėk 
RLB ar YB — turi 

n u stat-y tos, L i e tuvi u
hcrdi uemenės p’ig'mties ir nu
statytų jai u;:dav?nių. Tai yitv, 
lie’.jyybės išlaikymas ir kultū
rinė veikhr Nesikišti į politiką, 
remti VUKą ir ALTą Hr nesi- 
kišt į ALTo aukų rinkimą Va- 
\3<io mėn. 16 d. Tai tokie rinki
mai būtų visiems priiinl/ni. Ir 
LB išeis iš šios padėties -garbin 
gai.

O iš viso, būtų geriausia, jei

būtų palcibtios dbiejy beruiruo-^ 
menių valdybos ir išrinkta nau 
ja, bendra abiejų bendrucine-- 
nių valdyba kuri, griežtai tiicė 
tų laikytis JAV LB prigimties' 
Ir j įai anksčiau; jninėtų užde, vi-.

’ ■. f ■ K

nių. J

Augustas Paškonis j 
f

— Anei šrironas nebuvo žudi
kas bet jis leido falangistam žu
dyti palestiniečius, teismui po-, 
reiškė ; Time” žurnale koresponj 
dental David Halery. j

— Oklahomos prokuroras už?' 
draudė parduoti alkoholį veiku
tėms. Gairina pirkti tiktai bon- 
komis. A

Thom O'Neill Jr. patenkintas, 
kad abiejų partijos atstovai ta
riasi dėl biudžetą sumažinimo.

_ ______________ - • i

— Floridos pakraščįiose esan
čios nedidelės salelės padeda' 
emigrantams įplaukti i Amer>; 
ka-

n

pastatytais

žydu. mįsų. vokiečių ir lenkų

Charles Auto Repair

’ 7 ' /- jT ’ ’ v- s• < > ’ ( * . ’ ■ % • /

prityrusius. yy.riis,; kaip Vaclovą sudarytas 1919 m-

JAY DRUGS VAISTINE

D. UHLMAN, B.S., Registruotas vaistininku

IWIHVlJIi

Atdara šiokiadieniais nuo
i f ai. ryto iki 10 vsL vakaro.

mėnesius teišbuvęs teisingom?

teisininkui skaičiuj nesiekė ■ nei.uistęriavo netapo kelis-
20. o reikėjo bent;200< Gąl kitaįį^ia- reikšmingus darbus Lie- 
įiėk buvo teisininkų neįietuvių tu vos teisingumui atliko tik 4

S 
ukišo apie $50-009. įj 

Neapsieto ir RLB save gindama U 
nuo apsi.rdiškai iškeltos kalti-

lesiuos, tsei Kai i prores 
vo atkreiptas išrinku 
druomenės vald

’ tada minėtoji bendrroiųenes na 
’ rių dalis, pasilikusi ištikima sa-

stengėsi nustumti VLIKą ir AL.l muota). T 
i-a į šilį. vadindama minėtus 
veiksnius atgyvenom. Fiadėjo 

tinius seimus. Juk visi P. Leo- bendradarbiauti su okupuotos
Lietuvos. Maskvos

brfklausoriios Lietuvos teisiu-! 
gumo kūrėju.

Vidaus reikalu mmistęris •,

IV-sis „ministerių kabinetui
balandžio 2

X
■■

■Bet jie daugumoje nemokėjo, ministerių Petras Leonas. Jis tų 
kalbėti lietuiviskai, o rašyti nė retų būti laikomas didžioju ne-* 
vienas nefncĮk^jtn-Su- tokiu''kufc-- 
lių jiefeivių' teisji^inkų skaičium 
J^rl^bnaĄ. stįidrgariiž'ąvb paeicą 
įnihisterijos 1 Apaiath, ’ ptinaudo-1 -

. hamaš tam. ręa:felųi faunus, ne-.

11 /
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1974 m. JAV Lietuviu Bend
ruomenė neaiškiem priemonėm' 
laimėjusi rinkinras.tuojau iškiy i 
po iš'savo paskirties: Lietuvy 
bes išlaikymo ir kultūrinės vel
kio* pradėjo kištis į politiką ir ,

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkini visiems savo klientams ir draugams

| Dėlto pradėjo smarkiai ntiken- 
i tėti kultūrinė veikla.

Tai atkreipė dėmesį dalis Ben 
druoinenės nariu, ir bandė pro- 

nebu- 
Ben- 

(Įėmesys.

na žinojo ir vertino ne tik krip 
gerą juristą, bet ir kaip rimtą/’ klapčiukais ir visur dominuoti 
bešališka ir teisinga žmo^u-V O w O v

Petras Leonas, kaip demckr.i- 
tinių principų žmogus, griežtai 
smerkė 19Ž6 m. gruodžio 17-tos 
perversmi^^ . ■ .

r

proį-esorius
i <■

Įsikūrus Aukštiesiems Kur
sams 1920 m., o 1922 m. tiems 
kursams '.virtus Lietuvos Uni-f >-.-^,-,-1—L
versitetu,; P.- Leonas tų mokslo

j įstaigų buvo teisių skyriaus lėk- enciklopedijos bei teisės filoso- 
/ ^fijos istorijos .-kat^trrę vedėjas.

/ . i teisių 
fakulteto dekanu, P. Leonas su-

jį e

išmuilino Lie- 
tėisės tiįvai" ne viena šimtėsštęis.inirikų.

į torhis ir .vedėjas. Nuo 1922 m-
‘ rugpiūčio 23 d. išrinktas teisių Būdamas dešimti melų 
į fakulteto dekanu ir tose parei- i
I gose išbuvo ligi l933m.Nuo1922 organizavo ir išugdė^teisių fa-
■ m. birželio 20 d. jis buvo ordi- kukėtą, kuris
; narinis Sprofesorius ir

užduočiai, ir išsirinko atsiski- 
srivo naują valdybą Toliau' 

be darbą pagal <avo prigim-i 
Lietuvybės išlaikymas ir k ui 

tūrinė veikla- Tik pridėdama
raidę R (registruota ar refor-

j yra P.I.B. Kuri save 
skaito tikrąja JAV Lietuvių 
Bendruomene.

Tai pastebėjo netijosics LB 
valdybos smarkuoliai. Tuoj.uis 
griebėsi JAV teismo. T- y. už • 
vedė civilinę bylą, kaltindama 
uos neteisėtu JAV LB vardo 

pasisavinimu.
Deja, tas jiems neišėjo taip 

gerai, kaip jie galvojo. Praėjo( 
jau dešimt -metų. Pakeitė net į 
keturis advokatus, nes advokatai 
pamatė, kad ši iškelta byla kvai 
lai atrodo ir negalima jos lai
mėti. Net ir teisėjas yra išsita
ręs. kad jis nežinąs, kaip šią by
lą reikia išspręsti ir koki pa
ragrafą pritaikyti.

Kiek teko girdėti, į minėtą 
bylą, LB si

TEOFILĖ ir KAZYS ERINGIAI

4824 S. CALIFORNIA' AVĖ
1 * • i aA ’ -A *•_*.

TeĮ Virginia 7-9327

VIENINTELIS LIETUVIŠKAS' KAILININKAS
1 
I 
S 
X

namosios bylos dėl vardo, be iš
laidų.

Kas labai keista, kad adv. 
Zumbakis, būdamas didelis OSI 
bvlu gynėjas, šia keistą LB bylą 

g( palaiko ir remia. ■;

2759 W. 71st St., Chicago, HL
e SCTSSTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI « KOSMETIKOS REIKMENYS

For constipation relief tomorrow 
> reach for EX-LAX tonight e

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder?

Read label and follow 
directions.
© Ex-Lax. Ire., 19S2

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

2. Prof Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl._.___________ ___
n dalis, 229 psl. _____ _______ ._______________________

3. Miko šūeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL________ __

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN-
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ...__________

6. J. Vendovttt, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA V

110.00

$6.00
$6.00

$5.00

$5.00

$4.00

? 60 psL------------------------------------------------------------ $2.00
1 f F A_ ‘

NAUJIENOS, 1729 So. H&teted St. Chicago, DI. 60G0X riljs* 
kite čekj tr pridėkte vien% doleri perriuntimo tįlaidoma.

Būtų daug geriau, kad tie de 
šimčiai tūkstančių dolerių būtų 
skirti OSI byloms ginti, bet ne 
apsiluokįiimiui prieš amerikie
čius Ar ne juokinga, kad lietu
viai prašo svetimųjų, kad juo 
patvarkytų.

A*AW

. ■' * h h8 IIH R iš|J

& B K K U i 
i i s &

»'

NORMAN BURSTEIN 
sveikina- savo;kliejitųs ir-protelius bei arti- 

muosius. linkėdamas visiėms sulaukti

Linksmų Kalėdų ir laimingųNaujųjų M etų

185 N. Wabash Ave. Chicago, HL
Tel.: 263-5826 -;

50 metų studijavęs, kaip

p&raAp 700 pnaisplų knygą, kurion nudėjo viską, kai bet k>3« b 
Set kur, bet kuria kalba buvo paradyta apie Lietuvą, Hetūrina 
Ir HetuvlĘ kalba. Jis mokės! kartu su ktm. Jaunium tr prof. M< 
Būga pas geriaaaiuB šimtmečio pradžios kalbinfnkos, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tOa 

ir patarė mums toliau studijuoti.

KaIm m KM vtrieHriL

• A-U
. - v. ■
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VALSTYBĖS SEKRETORIUI SHULTZ NEREIKIA 
..NAKTIMfe NEMIEGOTI

patikvietė pętyrusį žmogų,- khrs^Aaneri^of gyvenimą'] 
pąžįsta i/pagrindo, bet:reikalo nepttrffStau^l. ’ j

Sekretorius Shultž turi didelį- patyrimą Jlę nibk>’l<-! 
loję susipažino su Amerikos* lCotiš|5ttffejai ii1 žmoC kuo
joje surašyti- pa'grindiniki APidrikdfe5 įstūtyniai' nutari5- 
mai, teiiM ir i>apročiai. Kai jis sūfelSIft sik GYoihykd*' dj? 
jam reikės priminti Sorietijds vierifnfteliam' gudui’; kurifc 
Dzeržinskis* nešaudė ir Stalinas' pritirtės' rio:

mehesf Gl^mWif’: 
UŽdlnėjaus sfeiids G^.,,

išvarė.Valdyti" pasiruošus čeriiėril^^®^!hyką'biK*bI^hdĮP 
ręs savo1 dešini^ rahką'. Bėf prib ~" 
nei nep^jūtūp khi ant Lėriihb ri® 
myka jau stbVėjb’ kėtvirfdjėi' viė& 
metų Gohbačibvįš/iš arfHropovihiri^B-’taiięš ČėriWn1?bš' ša
lininku, phstėb^jtf: kacT phštaV^is vi§ubhi^t: šUbkidriii^ 
Rusijos poliei j^šįvadą- tvariįRi; kad^jfe'pėtdSti^nuHKti^

rišddiri^t tnVė$* galVb}^ 
kad Washih'gfoiihn•at&Iatfkgs5, (arohiVka plWHK^ '
pradėti ps'ita'rinfttš sd* Sprier’ S^jilH^a GrdlSjI&C 
prezidentu JūKgiid^sb" Tadti^- b^b B^ltiai^ė' RūffilH#
se Gromyka ph'jjtašČ' RėagUiią’ stištu^dyti" “naMju^ 
lūs erdvėje”, tai prezidentas pasakė “Ne!, to nebus!”. 
Anksčiau jis pasakė, Sovietų Sąjungai, kad neatšauks 
vidutinės galios atomo raketų,- kol rusai nenutars at
šaukti atomo raketmis Europos. ;

0 kas liečia karą erdvėje^ tai’ Shultz gali pasakyti/ 
kad'ariiėrikeičiai jokio karo'erdvėj^* neveda* ir ndsisten- 
gia veštii ' ■

Amerikos astronautai buvo pakilu. Į erdvę” sateli
tams' gaudyti. Pagavo abu’’ erdvėje klaidžiojančius sate
litus; Įstūmė juos"Į erdvėlaivi ir'parsiVežė i' Floridą. Jūbs 
galės' pataisyti- ir vėl• paleisti- Į erdvę!’ *

Grornyka žinb, kad* Amė’rikoš! astronautai- gali Įsi 
tempti sovietų satelitą Į' savo' erdvėlUfVĮ ir p^rsivilKti . f 
Fldridą' ar Kalitbtmijąf.Tą žino ir seki-etoriuš Shultz’Jis 
Airi įt’kifiti G'f6hiykuI;ka ’d! amerikiečiai to nedarys. Jie 
negrobė kitų satelitų iki šio mėto; to'hedarys jr ateityje.

Sovietų* kariuomenės štabo viršininkas šūh*aukėi mi
lijoną vyrų Į Vakarų1 Vokietijos pasienį. Jis gąsdino Vo- 
kiėtiiąri Jis biivo isitiknięs,' kad ir ASnbrikbs**kariai* Vo
kietijoj^' nusigąs, bėt -jie neriusigarido/ 0 kai-gęrii- Rčger 
Įsakė Amerikos kanamš' priešintis rųhhmš, raf sdyietų 
kariai- gavo Įsakymą būti' 7 kilbmetrų' atsTdnk)j% nuo1 Vo
kietijos sienų. . . ; '

Jeigu niekas Vo'kietijdje būtų nesipriešinęs sovietų' 
karo jėgoms*, tai-niilijonas rusų būtų okupavę' Vakarų' 
Vokietiją: Bėt kiai rūšal potyre,' kad; VokSfeti^je^ė^cntre-' 
ji amerikiečiai* pa^priėsins', tai' ruš^ijn^dr^j* Į^ėhgtJ- į 
Vokietiją. Sovietų' pblitiniš biuras’’ taip pat”padarė ■ savo 
išvadas. Ji^ įshkė . Černenkai' atleisti sovietų, maršalą’ 
Ogarkovą. padariusi’ ruša'ms labai" didelį žalą.'

Sekr. Shultzui nieko nereikia'rūpintis/ bet Įtikinti 
Gromybą, kad prekybos karais, nesusipratusių žmonių] 
ginklavimu, ginklų'vežimu Į Centro ir Pietų Ameriką— 
niėko nelaimėsi.

' Ukrain^.buvo’. Europpš'javų aruodas5,-bet kai ukrai
niečiai pradėjo valdyti -Rusiją, tai amerikiečiams reikia 
maitinti ukraihiečiiis. Javus jie turi vežti Į Odesą. ,[ p. Bbrtk'ėvičienės/ 17 d-.kun:

Sekr. Shultz turi' Įtikinti Gromyka, kad sovietų ge- pdv. Dogėiiojir'kūn. ■ j..’. Valid 
nė'rolai privalo* eiti 'dirbti, tai nereikės pirkti javų užsiė- kaičia. 20 d. L, Giros. 22 ii. kųn. 
riyje ir nė'ieikės tušams leisti tokias dideles sumas už- 11 VT *
šiemečių propagaridai. . \

tų. balvių’ riėv<

i

Pranešimai išAVaįJimgbeiib sako, kad Valstybės sek* 
ratel iui George Shultž' dieną' ir naktį rūpinasi artėjan
čia kcnfcrencija su' Andriejum Gromyka. Tvirtinama, 
kad ji- visą laiką tariasi sti:generolais, admirolais, avia- 
cljos.ir erdves’specialistais’, kad*’galėtų žinoti .ką atsa
kyti Gromykai, kai su juo .susitiks Ženevoje. Shultz nori 
daugiau patirti, kad nepadarytų klaidos, kai Gromyka 
pasiūlys kurį nors naują dalyką.

Naujienos tą pranešimą pirmame puslapyje paskėl-' 
bė. Jos išvertė angliškus pranešimasu lietuviškai ir pa-' 
skelbė, kad lietuviai žinotų, kuo yra susirūpinęs atsakin
gas Amerikos pareigūnas, kai susitiks su patyrusiu ko
munistu, mokėjusiu iš paprasto gudo sūnaus, negavu
sio kulkos į pakauši, kaip dauguma komunistų gavo,-bet 
trynėsi su ukrainiečiais ir su jais valdo, didelę rusų im
periją.

Mums atrodo, kad sekretoriui Shultz nėra jokio rei
kalo galvą laužyti! Jėigu jis galVbš' nukaršindamas, bėt 
sveiką protą vartodamas,, pajėgė Įkopti į Valstybės sek
retoriaus vietą ir prezidentas Reagari^g* jo prašė, kad jis 
toliau atstovautų'Ameriką; tai' Shultž turi stiprešhi 
ginklą, negu turi Gromyka. Pastarasis, prieš ištardanfas 
žodi, turi pagalvoti kaip tas žodis Kremliuj atsilieps; o 
Shultz nereikia Reagano bijoti, nes prezidentas Reaga- 
nas pilniausiai Shultzu pasitiki. Prezidentas nepasitikė- 
genėūolu ir patarė jam išvažiuoti iš" sostinės ir atidžiai' 
perskatiyti Amerikos Konstituciją. Kita ponia, kulie- 
.-ium persivertė, visiėms’matant’ir ginrdint, iš demokra-5’ 
tės i respublikonę. Visa tai labai gerai ir gražu, bet kai
ii panoro tapti valstybės- sekretorė.' tai’ prezidentas nu- r- t q r t T 17 T 11: V T i 1 D 1 7 XT I ič P i A f i'ak palaukti, kol pojėgs prisižiūrėti į demokratiškai j V ĮSI L i E 1 U V 1 A L b Z N. ALKIAI
tvrakomą kraštą. Prezidentas, nenorėdamas rizikuoti, G A R S I N K I ’ ES IN A U'.l I iŠ 1N U^e!

Ant Kuršmariv kranto

Iš 191^^921) m. Vilniauš darbo' atšimlnhau'"’"io yr>"ink-*■ Dvbovskis. roaso, ir dar kas, i

-(Tęsinys) ■

klaP^ąŠcsj;
Jr;£ėibę}ęsi 
vWarro1-7.8 ,~V> -v-</•<-- komitetas;.

uė vy-riaii^rbė' sjuąr ■ 
!betaiesi 4-w5» 
•gneĮ^iųaįT zvgMs- 
il^aro"revotiucuii į

PųČ. ir ■'nęririNaiPUtužcai'ydii 
no, dar' -‘Lsisvąją’; ■ Lietuvą.”. Į 
Kauno bokevrių,*sū*ėrrnrnąS atsa’ 
kė.grįžtančios per Vilmų-iš Ry
gos vokiečiu pasiuntinybės su- • *. - ' ■<* '•» t ■ ■- /laikymu, o-taip, pat — .jfr’te .sau
siu 12 <1. siurbto- VI.a Stašinsko 
— “artimu 4 Isfetavos /-^Tarybai 
žmonių; suėmimu? - vasario 16

KOVA IR MĖTLe
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS

(Tęsinys)’

Ji paprastai basa alksnynuose bei dirvonūb' 
se. pilna ryžtingumo ir’drąsos, lyg kokia'Joanna 
D’Ark. Ji tikisi nakties tamsoje siira^ti savd tėviį 
žudikus ir juos tinkamai nubausti.

Visi užimti savo mintyse, o ypač Gyniotas, 
kurio galvoje sukasi daugybė planų, kaip nuga 
Įėjus galingą priešą.

Pradeda retėti ir, pagaliau. pasibAigia 
snynai. Dar geras kilometras iki pirmųjų 
mo gyventojų.

Dabar visi žygiuoja skubiai,- bet tyliai, 
tuvai stipriai suspausti jų rankose. Gy 
komanduoja sustoti.

— Matote, ten ant balto vieškelio prie kai
mo kažkas juda. Ten stovi patranka ir sargybi
niai. Aš pastebėjau ugnis žybtelėjo, matyt, ci
garetę degėsi. Jovaiša ir Martinkus nušliaužki- 
te iki patrankos ir nuginkluokite sargybinius, 
tik l-e šūvio, šalto ginklo turi užtekti. Ai ju 
du pažįstate patranką ir kaip su ja 
šauti-

— Pažįstame
"v

alk 
kai-

Sau-

mam šaudymui. Be to. pasirūpinkite patrankai 
amunicijos. Šauklys ir Biržėnas nueikite toliau 
už patrankos po’ to, kai patrankos sargybiniai 
bus nuginkluoti', ir sužinosite,kur yra bermonti
ninkų būrys. Jie, žinotna, išstatė patrulius, mie
ga. Kai sužinosite, kur yra būrys ir kitas smillk' 

irifehas, sugrĮškite pas mane pranešti. Nie&ųn 
'nevalia4 šMfyti. Jei pastebėsite patrulius, tmr- 
' te“ juos nligfiikluoti šaltu ginklu? Visi kiti sutf£‘ 
rome liniją ir gulame ant žemės. Mus stafiftl^ 
prieš dangų lengviau pastebės.

Keturi vyrai tuojau pradėjo pavojingą _ sa
vo uždavinį ir pranyko tamsoje, susiskirstę po 
du- . 7„. 1X1

Jovaiša su Martinkum netrukus pradėjo 
šliaužti link visai nebetoli esančios patrankos. 
Jie jau mato prieš dangų patrankos siluetą 11/ 
išplėstomis akimis stebi-

Žybtelėjo degtukas. Jiedu aiškiai paitiMČ 
du bermontininku, stovinčiu pHė patrankos: 
jie laikė rankose šautuvus su dukiivafs. Jie'* bu* 
vo tik du ir daugiau kareivių nesimatė.

Jovaiša ir Martinkus ženklais susirodė. ku
ris kurį puls.' Dar pašliaužė artyn tyliai, kad 
net patys savo šliaužimo negirdėjo ir, kai“ jfb 
buvo jiems iš užpakalio, šoko abii karfu kiekvie
nas savo auką, ir-tuo pat momentu sti|)ri(W jb 
rankose apsivyniojo apie šargjmHlfp kaHus 
taip stipriai, kad tuojau jų > ' šautuvai iškHto

Kai nuduobsite sargybinius atsu-| jiems iš rankų. ;
Po trumpo laiko sargybinių kūnai dribsojokilę p tūrini km į kairiih ptrię ir nutaikykite arti -

•f ginęs Vilniaus lietuviib' kartu 
;.su lenkais šuJburti prieš komu- 

- rJstiis ir nuversti- Su Janulai- 
čiu tanaus nedidėti su lenkais, 
nes lenkai vis viena tatai panau 
dctiį piles mus ir Vilniaus L 
savo jauku nėpeleisįų/ir mur s 

juo at
kariems 

prie savęs 
ių palaiįkūmo .r.

<|rnivS’crns< nešnekant, gaunant 
pasiJ r aukt i, skelb i a komun istu 
mcbilizaciją. įspėja apie kylaiW 
ii raudonajam Vilniui pavojų- 
K^vo 3 d.^ o ir vėliau mūsit 

i atsišaJ.r-
kirnai kėlė ne tik* lietuvių, beri. 7Z .C v- . ' X y /"- - ' aišku, juo toliau, juc

kiaų; jog’ komunistai, 
^lęjižyyko pjitraūkl 
Yilnn^us ____

1 visų .pirma, jų }>ds6tin?tų neilgai 
vtėgaū-s Vilniuje vfešjKa.-ędfi. į 
'hiane. kaip i būviai Lietuve- 
^vyriausybes įgriliūtiįjį./ spėjamai 
gerai’ informiįiįpra|^kaip tvar. 

;kosi r^ą^priklaD.sbmdji Lietuva
"Vik tUo' mąfyi' beveik jo-.j 

"kiu žinių; bent nūdldtbs gauna- 
j mti n etii r£ au<). nėjęs r ta kce i p- - ■

SkSwsuv o: 
........... kac&Ąigi:. lietuvi ii

r * -ate|jr? .'As,- '■$' nfeonyni' vidcr>; 
■ ■ raminau' '■ kiekvi ežią.

• iog- nėtružikę 2 - 3
■savaičių term irius- ir šiaip taip 

-nusikratvaavaiu Pats- bet e i la
bai mažai vilties teturėjau sa- 
■jViikįų--susilapkti, ne tiek re -ida 
piląsis gaunamomis žiniomis (jų, 

* - . v nedaug-teturėjau) apie
daugelis yra paprastib:sabofkž^ -netlftrių kariuomenes tvarkymą 
trinkai, spekuliantai. k^Fręyo^;^ tud, .ką aš buvau ma- 

-- i”. Užuot bet^. kafti lt^ t^Riibajgiant 1918-iems rrie 
•nudavimu*’, tei^insiaĮF jr .netikėjau, tomis z-

. _ . ------ į nwfcist ikuri as apie ją- platino
ūmių mūsų šviestiomėn^si^ k«fnu.rii>taL Turiu' pripažinti.

jnūsu 
fcj^lfžfeiete^Gvo —• balandžio m. 
^kanučmenę. buvau -nūsrebes,

kaFp daug iki tam laikui jau 
buvonn'ų\Mkta ir ka;p nedaug 
tereikėjo Vilniui užimti.

(Bus'daugiau)

■ ' • ~r . —- <■

lėktuvu Vilniuje mėtomi atsišau
r' / 7*^
ir kitu- nuotaiką. Mūsų karino-'

M. Re nio'. Vasario ’ mėn. išail Į 
džiai' teskelbdama npič raudc‘- 
nosaos armijos’laimėjimus, “al.j 
kanų ;r ’pursųdogių baltųjų lie i 
tuvių” bėgįmą ^klumpius” pa-j 
metant pah-, kovo mėn. atro-i 

i’l e pusėje jau-prisipažįsta rau-

mėBės laiikė jau .ir lenkai, .kaip p 
pats gavau įsitikint.' nueidamas 
kai-kada į ■ Vilniau s ždfnėt bati
ka. kuriame seniau tarnavau, b 

abar su kai .kuriais buvusiais 
savo yirsnirikaisjr draugais lęif 
kais ir apie politiką pasikalbę, 
davau. Jie labai5 domėjosi ir 
klausinėjo apie tai, kaip Kaune, 
tvarkomasi., ir vis ragino mane 
ppsyti Lietuvos ^vyriausybę/ 
kaii -markiau paspaustų jįiiidoji 
anuiečiusir iš vi

“Kornųnistas” šeivai :jąų '.nėr-
' I ietu vi ų Švie^tioinėnėš,'
■'1 Nr. 31 str. ’.“Šeria pa

saka”) nevykusiai ją kaltino, pri 
mesdamas jai svetimas-kaltes. 
“Lietuvos inteligentai ;, nudavė 
t-rrvbu valdžios - šalininkes r 
pradėjo lįsti i visokias^. t£r^bų- 
Įstaigas..., (štai pasiroJe/jog 

trinkai, ^spekuliantai. kOTŽft'eč’o 
liucionieriai”. Užuot bet^f kairi! 
mis 
tu įsigilinti į savo klaidas irrifc 
tūi _ _____ _____
natiju krx-pima į j^s^į^'-p®tyręs" apie-
iries Lietm’os kilimą.' stipiėjidi.y — 
ir Vilniaus siekimą. 5 ; >

Tač:ati ne Lietuvai toko,' pa
šalinti ;s Vilrtiaris-kornirnistin?- 
valdžią bet Varšuvai.

Bene nuo kov^ rh^f?. 1919 an. 
ėjo Vilniuje gandų, jog-lenkaiL ... 
tingėsi įi pulti. Atmdhu: vie-! —Norman Parkinson buvo 
ną kartą Aug..Janalairis prane- j nerias geriausias Amerikos mo- 
‘a man apie pasifeTBejimą su į toru fotografas. Dabart:niu rite
rio lenko DyBovskiQ;-(a.akt'.'. Altu. TaKogJC saloj. Karibų jūroj 
Domąševiečiaus svainio), kuris'jis afnjjiną kiaules. Jo akys giį- 
prieš. tai-buvo-gen. Doobor-Mtu žto jau nebežiūri.

adiičtų V,'IniU.«!r"'V‘-'’v‘r':"
X r c**,?’... ;il" RjlKrllI' KclCuL į

ant žemės be' gybyvžs'žanUlįjie’nespėjo net kymas laukti lyto prašvietimo, nes nakties pub- 
suriktr. • . limas^galėjo būti nesėkmingas: tą^nsoje_apsuj)-

šauklys ir Biržėnas,., palikę šavo drali^uš; tiems lengviau pabėgti, nes šaudymas būna la- 
nus’inko kelio grioviaisVkaimcr link.' Įtempti ,jie ’ ' "
stebi tamsą prieš save." .

Netoli, cfešinėjė vieškelio pusėje, sukibo’ 
nelė ii' palsmaVė kareivio’ veidas, su deghma ci
garete ,o šalia jo* stbvėjo šaiituvų guba. Mato
mai; kareiviai’ nil^j^^iS'pit pievoje .o jų šau-’ 
tUvil!^ saugojo sargybinis.

Tuo'pat mcnri^iitCT jiėdy išgirdo .sutartinus 
ka--ėivii|- žingsnių^artt<kgfi(F. Tai bermontinin
kų patruliai- y;*

šauklys ir
du^ną;1 kol pa 
•šoks,'kai
tiivtu-’
susitvarkė ir

mbal- ik 
juos vieškeli 
šautuvų buvo apie -

limjįs šį®į?. nesėkmingai: _ tamsoje, apsup-

♦bar netaikius ir netr s3Vieffi^'gtfli’ būti“ pavo
jingas.

iržėnas prigulė 1 pati griovio 
o tuorrik jiedu 

tšr.?s ‘jų dur
tai jiedu

me, kiĮt'šžlttgdti
bermoiftihinlKf
miai miegojo sausoje pievoje:

Vasaros thimpa. Netrukus pradėjo
švisti rytų paddfl 
budo medžiuos??
Įsakymo. Pa:
šautuvų sut

šautuvus. Didelis
Būrys, mekb' nenujausdami, ra-

tfiu
ir guldė 

negalėjo:

it ankstyvi paukščiai atši
lk Įtemptai laukia ■ Gynioto 

-,..F duoda ženklą, ir stiprus 
______ kulkosvaidžių traškėji
mas sudrebitŠrifflTO^'t^lą, lyg kokia baisi ati- 
dra. Jie šovė i^Į^dflegančius 'bermontinirkils, 
bet į orą, norėdami išgąsdinti, kad jie tučtuojau

. o aš čia pai^^siu~irj)a^ugOftiu,Kk«ri'J<aš nemė- , 
gintų. šaUtttVų pasiifhti.—pasalįšątikly? Bir-l t 
žėtiiif^ ; . • j

pranešhn^. greit į 
lti£k gali-'lM'a^Sl$Pi£ ..._a 

'ma tyilBU iX£tJė t^JRaMbše'*.vtroo 
džiūs, siirinkb' iF giVoviif- 
ir apMlptf bmrrimtJnl®

šovini

vnk>to

rC nu tos

Pu sėn o “busit ikifūks 
JinfrtK*' pašome kreif 
jL $5. j Petras Gervila,

Mdn-

2008

it x. .Dcc, tl —vjM



r -it

>
I

OrTOMETRlSTAS

pieno,

Ifia • - lUilHHIIIi 4l0utUtiU tMMMU

Dr; LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLAS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street 
Valandos: antrad. L—i popiet,

-B

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
* tokiu adresu:

Naujienos, 1789 S. Hahted St, Chicago, IL 60608

Kidusuuu tūly s •
3 kiaušiniai, 75 g Ušinių, 

dikes file, svogūnai, drufki, 
papi.ka ir pipirai.

Kietai \ ulus kiaušinius, la- 
šimu> ir 3 ikė^ fdė supjaustyti 
mažais

dėti vaisias.
Hyras. vyšnias.

UR. PAUL V. DAUGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

* WvmhesUr Community klinikom 

Medicinos direktoriui

L9U S. Minheim Rd„ We»tch«M«x, IIL 

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 
u kas antrą šeštadieni 
Tel: 562-2727 arba 562-2728

vaL

TEL. 233-8553

Service 461-8200, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIAkYBi; AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pag-a] susitari rp^

2618 W. 71st St. Tek 737-5149 
Tikruia akis. Pritaiko akiniu: 

ir “contact lenses”.

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

gabaikikdi.s, (tarkuoti 
pr.uea /iruskos, pap- 

bmi'Jkiai supiaublytas 
labai pagei ina skoni

es aiu-duiit j '.aią. apibaisty- 
sr'H:ms,ytais žaluminais (pet- 

ių i.ipelku^, krapais).

iko-.
ntoivs

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

kiečių Draugijos priesmetinis 
iDtarių susirinkimas įvyks- penk
tadienį, gruodžio 14 dieną, 1 va 
landą po pietų Anelės Kojak sa-; 
Įėję, 4500 So. Talman. Nariai 1 
prašomi atsilankjli, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti.

Po susirinkimo vaišės.
Eugenija Strungys

uuyūita.s pienas su due na

i iei ų galima suraugimi ma
tuotu nutiioose ir paduodant 
užoąišiyii sena, smulkiai tar- 
kuc.a juoda duona bei pabarsty
ti cukrumi.

KAIP sudaromi 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininke. Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS. peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su j.ormomis gauna
ma Nauj ienų' administracijoje. 
Knygos kaina - $3.9? (su pe-'- 
siutimu). į , ..

Varškės sausainiai

500 g. varškės, 500 g- .marga
rino (gali būti mažiau), 500 g. [ 
miltų.

Ištrinti margariną sų varškėj i 
Sudėti miltus. Viską išmaišyti I 
;r padėti šaltai. Fo to iškpčioū, | 
-išpiaustyti sausainiukus, pątep- Į 
ii kiaušiniu, . pabarstyti ctikru- ji

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

i

mi ir kepti-
Fįflgdaleiia Šuįaitiene | 

" i

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTA1G. 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tel 127-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODEBNliKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

M
Naudingi patarimai tr įdomūs dalykai

ciįęjiaųs .Istorija
Europoje cukrus pasirodė -- 

,12 šimt.-AmeHkoje — i 14 šimt., 
Lietuvoje 1410 mietais. Spėjam.^ 
kad cdkrų ^rniMjjĮ/išoio^c. ga--

Ferara turi aiškintis korn.tętui

WASHINGTONAS, Džt.fcon; 
greso atstovė Geraldina Ferara 
labai daug pralaimėjo paskuti
nių rinkimų metu Ji-labai ma
žai balsų gavo JAV viceprezi-, 
dėptės pareigoms, pralaimėjo! 
rinkimus. c. '• f j
J Ji taip patinusiojo Kongreso' 

: atstovės privilegijų. .Jeigu būtų | 
kandidatavusi ■ Kongrese atsto
vės pareigoms, tai gal būtų .lai- j 
mėjųsi. Bet- ji negalėjo kandi- : 

' datuoti Kongreso narės parei-lj 
goms ir viceprezidentės parei
goms.

Bet blogiausia, ji paruošė Kon 
■ gresui netikslų pranešimą apie 

savo metines pajamas. Korgre- 
Į so etinis komitetas žino, kad ne 

ji ruošė pajamų pranešimą. Ji 
paruošė’ samdytas advokatas ku
ris padarė klaidų, bet jis pasi-

200. g pyrago, 3 ’8 1 
2—3 kiaušiniai; 1 sutarkuotas, 
s-^pgūnas, omąjarūnai, druskų 
100 ‘g'.i fjeriehibs (lešęos, riebalų.

Satrupiikiš pyragių užplikyti 
ji verdančiu piemt. Ataušus per 
malti mėsos mašinėle. Sudėti 
I>rieskonius,- kiaušinius, supjaus 
tytą dešrą, išminkyti, daryti pu-l 
likus ir apkepti juos karštuose' 

Daugelis1 riebaluose. Paduoti su šviežo- 
ko-

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOMEAr žinome, kad pirmąsias 

sporto varžybas apraše Home
ras “Iliadoje” (23 giesmės). Iš 
kartos4 kartą treniruodamiesi, 
senovės ^graikai iš mažens aug- 
dąvę fiziškai stiprūs, 
graikų sportininkų pasiekimų mis salotomis ir raugintais 

pūstais. < -

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

. Telef. 476-2345
; 4'

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOSFlorida
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ar

- San Diego mieste 65 žmo- 2 — 3 trynius, druskos, kmynų.

i

1424 South 50th Avenue

.UIIIHIIŲ H IHUIII! !1UIIIHIIIIIUIIII1IIII11IHIIIIIHIIII1II1IIIIIIII1IIIII IH11H11 n 1111H HĮĮ

liksres automobiliams pastatyti

Džiūvėsiai su dešra

OefJa® i

i

Otteo telefonas; 776-2880,
Juzraendjes telef.: 44B 5545

nės patraukti teisman už karo 
sandeliuose esančių prekių vo
gimą.

ii

, Prostatos, inkstų ir šlapumo 
l takų chirurgija,

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla, 33710

TeL (813) 321-4200

MW.Y03 HEART

VANCE FUNERAL HOME

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street

VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

LINKI
■š

IE

M CK

S A 1984

■

«?>*

’Apdraustas parkraustymu 
ii įyairiy atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 876-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

.R. iERsNAS. Tel. 925-8063

RADIJO ŽK1MOS VALANDOS

WOPA - 14M AM

Maiwu«tta Parka.

Tatof.: 771-1*43

H5Y **- MAPLCWOOD AV*.
CHKAG9, 6Mt?

uietuvoB Aidai
KAZt MAZDtlONYT* 

aadMa

M44. w -

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą duo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “.Naujienose” ir pas

Ave., Chicago, IL 60629.
autorių: 6729 So. Campbell

buvo didesni už dabartinius.
* * *

KAIP PAGAMINTI

LYDYTAS SŪRIS
Tam reikalui reikia painti: 

14> kg. varškės, 100 gr. sviesto,

Į varškę Įberiama kmynų, 
druskos ir laikoma šiltai 2 — 
3 drenas. Paskui į ją supilama 
th'pintas sviestas ir karlinąmak- 
maišant, kol pasidaro vientisa: 
masė.

Po to sudedami išplakti try-, 
niai. gerai išmaišoma, sukrc; 
čiama Į margarinu išteptą indą 
tr laikoma šaltai, kad neišsiskir 
tų riebalai. Atšalęs išverdamas 
nnt lentelės ar pailgo pusdube
nio.

(raminamas šventėms, prie 
kitų užkandžių. Onutė

250 g. kumoio ar medžiokli 
nės dešros, 3 4 šaukštai grįeii 
nės ar buljono, truputis drus
kos. paprikos, virtų petražolių, 

į sviesto, 6 džiūvėsiai
Kumpį ar dešrą amu Ikrai su- 

kaoou Sumaišyti -su grietne 
tulijonu ir prieskoniais. Džiu- 
xėsms apkepti svieste, apdėti 
dešros mase ir papuošti

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the tet w aaw

u« for 

uOlft financin® • 

AT 0UV 14W tA®

Raugintu kopūstų salotos-

375' g. .raugintų kopūstų, 2 
obuoiiąi, 1'00 -sg.~ medžioklinės 
dešros,~3 šaukštai kondensuoto 
pieno,^šaukštai majonezo, cak 
raus: /. ■

Ratig-iritus kopūstus sukapoti. 
obuolĮtss, ūr dešrą 'sųpia-ustyti, 
sumaišyti'.' Sudėti likusius prie
dus ir leisti pastovėti. Galima1

rase
Kad išvengtų teisino, tai tu

ri pranešti Kongreso komitetui 
tikrą pranešimą- Jeigu nesus
pės. tai turės aiškintis teisme 
po 1985 m. sausio 3 d.

u Kalėdų ir laimingi!

i .

jų 2detų £<12

. IH.^60650 
TO 8=M87

IKI JŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO AERMENIKž 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

11028: South west Hwy., Palo« Hills, Ulinoū

TeL 974-4410

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 6 5"2 -10 03



GEROJI NAUJIENA

778-2233

įrengtas bungalow.

Dažo namus iš lauko

ADDRESS.

CITY STATE

TAUPYMO CERTIFIKATAI

SUMA TERMINAS KURSAS

$500
9.50% 

10.50% 
10.60% 
10-70% 
10.75%

9.75% 
10.75% 
11.90% 
10.95% 
11.00%

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat . daromi vertimai, giminią 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra-

Filadelfijos Federaline Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

men', 
mėn. 
metų 
metų 
metu

SKOLINA tik savo nariams žemesniais 
nuošimčiais ir geresnėmis sąlygomis

men. 
mėn. 
metų 
metų 
metu

St. Petersburg 
813-367-6304

MARQUETTE PARKE 
2615 West 71st St
Chicago, IL 60629
312-737-2110

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gi
Nebrangus.

SEHD TOrt L ?. ; - ’

R.i KAČINSKAS 
900 ŠT. CHARLES AVĖ.
BALTIMORE, MARYLAND 21229
NAME ________i____________________

GOVERNMENT JOBS
S16,559
Now Hiring. Your Area

Call 1-805 - 687-6000
Ext. R-9617

ČIA GERIAUSIA VIET.

LIETUVIAMS.

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERVICI

New York tel 
212-441-6799

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 77b-8700

Suaugusi moteris ieško mo
ters norinčios gyventi dideliame 
bute su šeimininke. Skambinti 
733-1283. .... -.Š

CICERO * 
1445 So. 50th Avė 
Cicero, IL 60650 
312-656-2201

BRIGHTON PARKE IŠNUO
MOJAMAS 5 kambairių butas. 
3 miegami, suaugusiems, be gy
vuliu. Gaunate karštą vnadenį, 

Skambinti 254-3326

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBD1O 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS. 
Herman Dečky i 

Tel. 585-6624

KIEKVIENA SASKAITA IKI $100,000 
APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS

Advokatu 
GINTARAS P. CEPtNAS 

Darbo valandos: Kasdien: nuc 
0 vai. ryto iki 8 vaL vakaro. 

Sešted.: ano 9 vaL r. iki 12 vaL d. 
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
1549 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas *

Homeowners insurance
Good seryice/Goodprice 

F. ZapcHs, Agent ' 
320814 W. 95th St 

Everg. Park, HI.
50642 - 424-8654 ’

fate T«n» F¥1 aM
Mhm aeacaa.ffrui ifiM. M

RENTING IN GENERAL 
N u o m o f

AMERIKA PRIVALO BŪTI 
PASIRUOŠUSI

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

TAUPOMOJI SASKAITA -9.0% 
(metinis prieaugis 9.42%)

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI, 
TiktaL$126 pusmečiui automobilio* 
liability draudimas pensininkams.;

Kreiptis: A. LAURAITIS :
4651 S. Ashland Ay^ 

Chicago, HI.
Tel. 523-8775 arba 523-9191 f

Savaitės dienomis: 
10:00-6:00 

Ketvirtadieniais 
, . • ’ iki 7:00
Šeštadieniais: 

į 9.. 00-2 .‘00 ’

BUTŲ NUOMAVIMAS 
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

t NOTARIATAS • VERTIMAI

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicsscs missto lekAsc, 
D Ii/,u ir užmiesčiuose, frelli 

jarsntuotsi ir sąžiningai. , 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Are, 
Tol. 927-3559

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

JAV RLB-nės Tarybos narių 
ir atstovų metinio suvažiavimo, 
įv^kstaričio 1984 m gruodžio 
męn 15 d., šeštadienį, Lietuviu 
Tautiniuose Namuose 6422 So. 
Kedzie Ave., Chicago, Illinois.

> Darbotvarkė.

Antr. 9:00-12:00
Ketv. 3:00- 6:00
Sėst. 9:00-12:00

IRA — 11% (metinis prieaugis 11.462%)

—Prez i denj teis F iguor ei d a lei. 
do Salim Afelux atstovams bal
suoti už Neves, kad galėtu su 
juo tartis apie sūlygas vyriau 
syfrei perleisti kovo 25 dieną.

1.00 dol. vaišėms ir 
lakioms padengti/
C. pirm. Juozas Skeivys

Health Tex e Buster Brown 
Her Majesty e Lee ® Levi 
Chic e Izod o Jo r d ache 
Doe Spun G Rob Roy and 

many more.
accessories and

Darbas garantuotai.

4612 S. Paulina St. 
(Town of Lako)

LIBERTY FEDERAL SAVINGS
. AND LOAN ASSOCIATION 

Att: Mrs. Barbara L. Elias,
Director of Shareholder Relations , _ 

202 North Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102

Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu
vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais, 
sufederalinta 1942 metais su $360,000 kapitalu, o 1984 
metais josios turtas siekia virs trijų šimtų milijonų 
dolerių

f. BACEVIČIUS — BELL I
< INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkię

AUTOMOBILES — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

vs nMimiis

— Zambės prez. Mabutu Sen 
Seko pradėjo trečią prezidentą 
vimo terminą.

i— Brazilijos rinkiminėj kc 
legijoj bus 686 atstovai. Opozi 
cija jau turi 34 atstovus 
giau negu Salim Mohix.

Jakubėno vokalinis ansamblis 
gruodžio 16 dieną 2 valandą 
Tėviškės bažnyčioje stato Povi
lo Miliulio “Oratorija iš Egip
to”. (Pr.) įga 1450 AM per

------------—------ Į <tus”.
Seknsadienj 9 vąl. ryto radi

jo banga 1490 AM per Sophie 
Earcus išgirsite taip pat "Gerąją 
Naujieną Lietuviams” su tema 
“Ar JIS nenuostabus?”

Malonėkite psrašyti. Prisiusi, 
me knygelę “Kaip užgimti iš 
naujo”. Mūsų adresas: Lithua
nian Ministries, P. O. Box 321, 
Oak Lawn, TL 60454.

Mounted on a maroon 
background within a 
14 X 18 matboard__ $13.00
Unmatted Print____ $10.00

Postage is included

tojų pritarimo.
Dabartiniu metu, kol visame 

pasaulyųe siaučia teroras, sako 
sekr. Shultz, tai negalūna lauk
ti gyventojų pritarimo. Jam at
rodo, ki;«l atsakingi pareigūnai j 
turi 
loti

— SLA 131-tos Kuopos susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, 
gruodžio 13 d., 12:00 vaL, Gretet 
American Savings patalpose, 
6201 S. Western Ave., Chicago- 
je. Maloniai kviečiamos narės da
lyvauti ir atsinešti “Grab Bag” 
dovana. Bus valdvbos rinkimai 
ir Kūčių vaišės.

Open your own highly profit
able Children’s Shop. Daby to- 
Pre-Teen. Nationally known 
brands. All first quality mer
chandise.

NEW YORK. N. Y.—Praeitą 
! sekmadienį Waldorf salėje bu- 
; vo įteiktas garbės daktaro lalps- 
I nis sekretoriui George Shultz ir 
i Izraelio užsienio ministeriui 
; lenkui šamirui.

Viešai buvo aptariamas Ame 
i rikes jėgos vartojimas Ameri- 
s kos interesų ir -gerovės reika. 
j lams.

Ten trumpą kalbą pasakė ir 
1 JAV gynybos sekretorius Cas- 
t per Weinberger. Savo pastabo- 
1 se Weinbergeris pareiškė, kad 
-.JAV turi turėti gyventojų prita 
rimą V •

Į Tuo tarpu sekretorius yra įsi- 
I tikinęs, kad kartais reikia Ame
rikai galią vartoti ir be gyvenGernados salos opozicija kal

tina JAV, ’lead jas paveikusio?

IJETUVIŲ PENSININKAI

dJetuvių IVn^ininkų sąjun
gos valdyba kv;ei‘;.a savo na
rius ir norinčius būti nariais at
vykti į gausų susirinkimą ir i 
prieškalėdinį -pobūvį su vaisė j 
mis Lr progic-ma. i

Susirink imas įvyks gruodžio
12 d., l iną vai. p. p., šaulių 
namuos?! ( esančiam 2417 West 
43 St. (lygiai 1-mą v. pp.).

Nariai prašom] atneša vertin- i 
gų dovanų laimėj imams ir ep- 
s mokėti r.ario mokestį.

Įžanga
salės

1984 metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ 
BENDROVE, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta Į akcijų korporaciją. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu 
$8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar 
siekia $23,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną 
duodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų 
skyriuose ir “Over-The-Counter market” (OTC) su 
šiais ženklais LFSL-PHIL.

Mūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku-r 
rioje akcijas pardavinėjančioje ištaigoje. Kas nori 
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo 
adresu:

f76 Crysler Cordova, A/C. 
power windows, 400 engine 4 
banrel carburatoi, good eondi 
lion — $1,400.

z Call 385-8357

“Nes aš nesigėdžiu Gerosios 
Naujienos; j? juk yra Dievo jė
ga išgelbėti kiekvienam, kuris 
tiki: žydui pirma, taip pat ir 
graikui. Nes Dievo teisumas joje 
apsireiškia tikėjimu tikėjimui, 
kaip parašyta: ‘Kas tikėjimu yra 
teisus, gyvens’.” R.cm. 1:16-17.

Maloniai kviečiame visus pa. 
siklausĄ-ti “GEROSIOS NAU
JIENOS LIETUVIAMS” šian. 
dien 8:45 vai. vakare radijo ban-

Lietuvos Ai.

Fumitur 
toys by Gerber and Nod-A-W 
$14; 900.00 includes beginti 
inventory training-fixtures 
grand opening promotions. H 
/our st or •? opened in as little 
15 days Prestige Fashions 
329 8327. mI

Liberty federal /avines
AND IOAN ASSOC ATOS'

i 16. Suvažiavimo uždarymą? ir 
, Lietuvos himnas.
i Pastaba: reg-stracijos mokes

tis ir priešpiečiai 5(H) dol.
Priešpiečiai tarp 1 ii 2 vai. po 

pietų.
Metiniame Tarybos narių ir 

atstovų suvažiavime kv ečiama 
dalyvauti ir |>atriotinė lietuvių 
visuomenė. RLB-nės nariai kvie 
či.tmi kuo >kaitlingausiai suva
žiavime dalyvauti.

Po suvažiavimo 7 vai. vakare 
toje pačioje salėjo įvyks tradi
cinė Kūčių vakariene. Del in
formacijų skambini: 737 (x$)2S 

Į 434 4645, 434-3713 (Chieagoje). 
863-5135 ir 863-6492 (Cicęro, 

I 523 0148 (Brighton Pk.>. 1-213- 
365 4184 (Indiana).

Icteal 
Christmas Gift

advokatų draugija 
V. BYLAITIS 

Ir V. BRIZGYS , 
Darbo valAndoc '■ 

5no 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitaria*.

8606 S. Kadzia Ava. 
Chicago, UL W629

Tel: 778-8000

k'2id atsakingi
imtis atsakomybę ir pavar, LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
jinklą prieš terorizmą

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos, 
dau- i Dilelis butas savininkui. Geras inves-i 

tarimas.

KASA Lietuvių Federalinė Kredito.Unija
| CHICAGO - NEW YORK ST. PETERSBURG

1. 9.00-10.00 ryto atstovų ii 
svfecių legistracii.L

2 1000 vai suvažiavimo at - 
darymas — d r. Vladas Šimaitis 

Amerikos himnas.
4. Invokacija — kun 

Vadovas Z^kara*. ka>.
5 Mirusių narių page

— kail. V. Zakarauskas.
fe. Komisijų sudarymai 

a ; registracijos, 
b rezobucijos,

: c/ spaudos.
7. Sveikinimai.
8. JAV RLB-nės Tarybos na

rių ir atstovų pereito suvažiavi
mo protokolo skaitymas — Apo
linaras Skopas-

9. Paskaitos: “Mūsų Dešimt 
mėčio veiklos raida’’ -- A. Jus 
keyičius ir A. Pleiškys.

.10- Pranešimai:
aY Tarybos prezidiumo, 
b Centro valdybos — pir

mininko ir narių, 
c,' Kontrolės komisijos, 
d/ Apygardų pirmininkų ii 
e7 Apylinkių pirmininkų.

Ui Suvažiavimo dalyvių pasi 
sakymai dėl pranešimų 
priėmimas.

12. Diskusijos spaudos
13. ; Įstatų patobulinimo 

simaš,.
14. ’ Klausimai ir sumanymai 

.15.- Rezoliucijų priėmimas.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 7 
S £EMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSMOKXJIMAJ1.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

Chicago, UL Tel 847-7741

U — 1984

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
4et ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
^®st<rE Av?_ Chicago, UI. 60643

" Tslef. 312 238-5787
» bemoka?: pSLUmanrau: užsakant lėktuvų, traukinlq, laivą kelio- 
(cruise*), viešbučių ir automobiliu nuomavimo rezervaciias; Parduocia- 

xte kelionių draudimu*; Organizuojame kelionės į Lietuvą ir kitus k.sėtu*; 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teiidamė infor- 
udcijAt vibču. teuoniu reikliai*.

- Taupykite skrisdami Chartered lėktuvai*, tik -.alsu reserruou rietas 
1 anksto — prieš 45-60 dieną.

się stogus. Uz darbą garar 
tuo jame ir esame apdraus|i

ARVYDAS KIELA | 
6557'S. Tęlman Avenueį 

Chicago, IL 60629 ė 
434-9655 ar 737-171


