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PREZIDENTUI CARTERIUI NEPAVYKO
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bar mula nori grąžinti šį seną

Chomeini įsakė partizanams

TOKIJO, Japonija. — Japo-

F
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pa- 
su-
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IZRAELIS NENORI, KAD AMERIKA KIŠTŲSI 
Į VYKSTANTĮ GINČĄ SU EGIPTU

Dr. Kazys Bobelis, sekmadieni išrinktas Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo ., 
Komiteto pirmininko pareigoms.

Ne tik'Teherano; bet ir kičų 
miestų moterys protestuoja prieš ■ 
Chomeini nutarimą įsakyti mo
terims nešioti vualius. Prieš 30

TEL AVIVAS, Izraelis.— Pre
zidentas Carteris, dvi dienas 
praleidęs pasitarimuose su Iz
raelio premjeru Beginu ir kitais 
vyriausybės nariais, apgailesta
vo Izraelio parlamentui pasaky
toje kalboje, kad jam nepavyko 
susitarti su Izraelio atsakingais 
valdžios atstovais.

Prezidentas įrodinėjo Izraelio 
vadams, kad jie privalo laikytis 
ankstyvesnių susitarimų ir su
daryti sąlygas palestiniečiams 
gyventi. Jeigu tokių sąlygų ne
bus, tai taika vargu bus pasie
kiama. Prezidentas prųninė, 
kad užimtų teritorijų negalima 
laikyti. Svetimų teritorijų klau
simas kliudo taikos sutarties pa- : 
sirašymui. į

Izraelio vadai yra užsispyrę voros viršininką, įsakantį šauti, 
neatiduoti Jeruzalės, tuo tarpu ir tris partizanus, pasiruošusius 

šauti pasmerktą karį.
Moterys nenori 
nešioti vualio

visi arabų vadai nori Jeruzalės. 
Tai esąs pats seniausias Izraelio 
miestas. •

- •. . . t t
ARABAI SPROGINĖJA - 

BOMBAS t ’

£•

O
H

SUDARYTA PAGRINDINĖ KOVOS UŽNEPRIKLAUSOMYBĘ VADOVYBĖ
PASIBAIGĖ NEPAMATUOTI IŠMETINĖJIMAI 

-IR BEREIKALINGOS RIETENOS
lamentui, kilo triukšmelis atsto
vu tarpe. Izraelio darbiečiai no
ri galimai greičiau susitarti. Pa
našios nuomonės yra ir paties 
Begino partijos vadai, bet pats 
premjeras nenori taikytis.

Irane partizanai tebe- 
šaudo karius

TEHERANAS, Iranas. — 
voliucinis Irano komitetas 
skelbė, kad partizanai jau
šaudė 50 Irano karių. Pirmon ei
lėn buvo sušaudyti patys Įtakin
giausieji kariai, o dabar jau šau
domi kiti žemesnių laipsnių ka
riai. Irano spauda įdėjo vieno 
sušaudymo fotografiją. Paveiks
las rodo mirti pasmerktą karį,
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Suimti 35 izraelitai
JERUZALĖ. — Policija areš

tavo 35 dešiniuosius demonst
rantus. kurie planavo sekmadie
nio vakare sugulti skersai gat
ve. kuria turėjo pravažiuoti pre
zidento Carterio motorkada. Bu
vo pavartotos ašarinės bombos 
išsklaidyti būrį dešinsparnių, 
susirinkusių prie Begino ofiso 
šūkauti prieš JAV prezidentą, 
o Izraelio okupuotoje vakarinėje 
Jordano zonoje, kur gyvena 
700.000 palestiniečių pustuzinyje 
miestelių, būriai jaunų palesti
niečių užblokavo kelius ir pra
važiavimus šūkaudami “PLO. 
PLO, PLO!” (Palestinos Išlais
vinimo Organizacija), kurią Iz
raelyje vadina “teroristų orga
nizacija Izraeliui sunaikinti’’.

GAMTA SULĖTINO 
POTVYNIUS r - - C" ,

CHICAGO. — Tartum pati

CHICAGO. Ill. — Praeitą sek
madienį Chicagoje įvyko Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto tarybos posėdis. Tary
ba susirinko VLIKo pirminin
kui išrinkti ir vadovybei suda
ryti. Chicagon suvažiavo visu v O
penk;olikos politinių grupių at
stovai, kurie ryžosi tęsti anksty
vesniuose tarybos posėdžiuose 
neišspręstus klausimus. Pir
miausia reikėjo nustatyti, kas 
toms politinėms grupėms atsto
vauja, patikrinti jų kredencia
lus, o vėliau pasisakyti dėl val
dybos ir pirmininko.

Nustačius kredencialus ir vėl 
prasidėjo kalbos, kurių pagrin
dinės mintys jau anksčiau posė
džiuose buvo girdėtosš Politinių 
partijų ir grupių atstovai pasi
dalino. Vienos nuomonės buvo 
devynios politinės partijos ir 
savo nuomonės nekeitė šešios 
frontininkų vadovaujamos gru
pės. Vienas jaunas atstovas pa
reikalavo eiti prie sprendimų ir

Prezidento Carterio 
metu sprogo gana stambi? bom- i 
ba, užmušdama tris nebaltus ! metl4 šachas leido Irano mote- 
žmones. Izraelio valdžia pĮasiun- r‘ms vaikščioti be vualių, o da
te didesnį kiekį policijos, lįėt pa- bar mula nori grąžinti šį seną 
vėluotai. Izraelio vyridusybė Paprotį.
laukė puolimų prezidento yizi- Chomeini įsakė partizanams 
to metu, bet nemanė,, kad#bom- j nevartoti prievartos prieš pro- 
ba būtų sprogdinama’.kalbos | testuojančias moteris.
metu. Izraelio policija ir kariai} ___________ .

Doleris gerokai- sustiprėjo 
bombarduosianti p a 1 estiniečįų TOKIJO, Japonija. — Japo- 
centrus Libane ir ieškosianti nijoje doleris gerokai sustiprė- 
sprogstanids-medžiagos užimtoje jb- . Paskutiniai įvykiai tiek pa

veikė dolerio kainą, kad Japo
nijos jena pradėjo riedėti že
myn. Japonų finansų ministeris 
metė rinkon 100 milijonų dole
rių, kad pristabdytų jenos rie
dėjimą žemyn.

Vakar už dolerį japonai mo-

&

gamta, pamačiusi, kad rekordi- • balsavimų, nes labai jau berei- 
nes sniego ir ledo masės, sutir-1 kalingai leidžiamas laikas. Buvo 
pytos vientisiniu oro atšilimu, | pasiūlyta abiem pusėm statyti 
gresia Illinojui visuotiniu potvy-: kandidatus ir balsuoti. Fronti- 
niu. praėjusį savaitgalį staiga i uinkai atsisakė siūlyti kandida- 
numušė oro temperatūrą nuo 32 pus. Iki šio meto nežinia, ar jų 
laipsnių F iki rekordinio 3‘ F.ikandidatas pirmininko parei- 
Tas žymiai sulėtino vandenų ly- goms neatsake.

Jordanijos srityje.

BEGINĄS NEPATENKINTAS 
JAV POZICIJA

Premjeras Beginąs, atsakyda
mas į prezidento Carterio Izrae
lio parlamentui pasakytą kalbą, 
pabrėžė, kad Izraelis su Egiptu kėjo 205 jenas. Užvakar mokėjo 
greičiau susitartų, jei JAV nesi- žymiai daugiau.
kištų. Amerikiečiams labai ne
patiko tokia Begino pastaba.

Prezidentas Carteris laukia 
Izraelio kabineto atsakymo į 
paskutinius pasiūlymus. Prezi
dentas pabrėžė, kad taika Izrae
liui gali būti naudingesnė, ne
gu karas.

Tuo tarpu sekretorius Vance 
išskrido į Egiptą, kad galėtų pa
sitarti su Egipto prezidentu apie 
Izraelio vadų nenorą priimti 
paskutinius pasiūlymus. Kaip 
prez. Carteris, tapi ir sekr. C. 
Vance turi vilties susitarti su 
dabartiniais Izraelio vadais.

IZRAELIS NORI TAIKOS
Prezidentui sakant kalbą par- j
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BĖGLIAI DAR BIJO 
GRĮŽTI NAMO

STOCKHOLMAS, Švedija. — 
Švedijoje dar yra didokas būrys 
Amerikos karių, pabėgusių iš 
kariuomenės. Jiems buvo pa
skelbta amnestija, bet kai kurie 
bijojo ja pasinaudoti.

Daugelis amerikiečių vedė, 
augina šeimas, turi darbo, pra
moko kalbą. Jie nepasinaudojo 
amnestija, o dabar, jeigu ir grįž
tų, ten gali būti teisiami ir 
bausti.

nu-

SLENČININKAI LAIMĖJO SKLYPŲ SAVININKŲ RINKIMUS VOKIEČIŲ VALDŽIA ĮSPĖJO 
SEKRETORES

DEVYNIASDEŠIMT GERAI ORGANIZUOTŲ “DRAUGŲ 
VALDO 1,200 SAVININKŲ TURTĄ

CHICAGO, ID. — Praeitą sek
madienį slenčininkai laimėjo 
Lietuvių Tautinių Kapinių skly
pų savininkų rinkimus. Kapinės 
turi 1.200 sklypų savininkų, bet 
tinginumas. šaltas vėjas ir ne
noras rūpintis savo reikalais at
nešė gerai organizuotai grupelei 
laimėjimą. Jiems padėjo netvar
ka salėje, rinkiminė agitacija 
pranešimų metu, o vėliau lais
vas mikrofono naudojimas ki
tiems kandidatams šmeižti. Aiš
kiai matyti, kad jie naudojo pa
ramą iš vidaus.

Buvo paskelbti tokie rinkimų 
daviniai:

• , Dargis gavo 102 balsus, Batu
os _ 101, Dapseris -r 97, Kuzas 
— 96. Povilonis — 94. Gudelis — 
91, Dagys — 90, Karazija > 
Pranevičius. — 84, Gurskis — 81.

datų sąrašus, paruošė vardus 
didelėmis raidėmis ir patarė 
kiekvienam kandaditui vesti 
propagandą žodžiu, salėje, ofi
cialių pranešimų metu.

Naujienose buvo paskelbta j 
Gimtojo Krašto ištrauka, kur jis 
pasigyrė, kad savo laiku 
jo Vilnyje savo pavarde 
pyvardžiais.

Paprastai susirinkimų
kandidatai neveda jokios agita
cijos, tuo 
atiduotas 
naudojo 
niekinti.

Lietuviai turės kapinių reika
lais susirūpinti, jei norės, kad 
kapinės ir toliau būtų lietuviš
komis ir kad jų sukrautas tur
tas nebūtų išsvaistytas.

Reporteris

rašinė-

86,

KALĖNDORftLIS

Kovo 13: Kristina, Saliamo
nas, Vašga, Ilona, Meldutis, 
Kantvilis, Liutauras.

Saulė teka 6:09, leidžiasi 5:38.

Oras žiltonįK t
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PRIŽADĖJO DARBO 
MEKSIKIEČIAMS

I CHICAGO, lit— Jane. Byrne, 
demokratų partijos kandidatė 
Chicagos mero pareigoms, pa-, 
reiškė, kad ji surasiaųti miesto.
darbų meksikiečiams, puertori-Į Jeigu būtų atėję bent dešimt 
kiečiams ir kitiems Pietų Ame-'sklypų savininkų daugiau, tai 
rikos valstybių piliečiams. Ko- rinkimų rezultatai būtų buvę 
kius darbus ji duos ir kur gaus t kitokie.
pinigų algoms* ji nepasakė. » Slenčininkų rinkiminius rei- 

------- , ■ ■ — •_ kalus tvarkė Antanas Povilonis.
— Izraelio valdžia jau svars- Jią sudarinėjo kvietimus į meti- 

tė taikos pasiūlius,.,bet tuo nį susirinkimu, sįųntįnęję savįe- 
siėms lai&pę Jr pmkWli -ka»dŲreikahl

BONA, Vokietija. — Vokie
tijos vyriausybė įspėjo visas 
moteris, dirbančias valdžiai, ne
įsižiūrėti Į gražiai atrodančius 
šnipus. Valdžia nurodo visą eilę 
pavyzdžių, kur gražiai nuaugę 
vyrai apgavo sekretores, išviliojo 
paslaptis ir dingo. Didokas jų 
skaičius šiandien tebesėdi kalė
jime. Pataria neprilipti prie gra
žini atrodančiu šn’nu. fe

gio kilimą. Tokia 3 F tempera
tūra buvo ne tik pristabdytas 
potvynių tempas, bet buvo pa
siektas naujas kovo menes'o šal
čiausios nakties rekordas: šal
čiausia kovo mėn. temperatūra 
iki šiol buvo 1948 metais — 8Ų 
tai yra 5 laipsniais šiltesnė.

Temperatūra Chicagoje prie 
Universal Savings, 1800 S. Hal
sted St„ pirmadienį 2 vai. po
piet buvo 39 laipsniai, o antra
dieniui spėjama 50 .

'ŠACHO SŪNUS VAŽIUOJA 
PAS TĖVĄ C

HOUSTON. Tex. — Irano ša
cho sūnus Rėza Pahlevi. baigęs 
Amerikos aviacijos mokyklą, 

j vyks pas tėvą, gyvenanti Maro- 
i ke. 18 metų berniukas baigė 
j aviacijos mokyklą labai gerais 
j laipsniais. Greičiausia, kad jis 
pasiliks tėvo tarnyboje. Irano 
šachas turi kelis savo asmeniš
kus lėktuvus.

— Sen. McGovern pataria pre
zidentui atleisti iš pareigų J. 
Schlesingerį. Jis nepajėgiąs 
tvarkyti energijos reikalų.

— šaltas oras pakenkė visai 
restoranų ir maisto pramonei, 
šaltomis dienomis žmonės ne-

Kandidatų nestatė, bet jie pa
siūlė dabartiniam VLIKui eiti 
pareigas, jiki rudens, o rudenį gal 
jie ir pakeistą savo nuomonę. 
Jie tvirtino, kad dr. Valiūnas su
tiktų eiti pirmininko pareigas iki 
rudens. Pasiūlyta šitą pasiūly
mą balsuoti be ginčų. Devyniais 
balsais prieš šešis jis buvo at
mestas. Buvo ir kiti pasiūlymai, 
bet jie buvo atmesti. Buvo at
mesti keli kiti frontininkų pa- 
siūlvmai.

Tada prieita prie rinkimų. 
Pirmon eilėn nutarta rinkti 
VLIKo pirmininką. Pasiūlytas 
dr. Kazys Bobelis. Prieš jį dar 
kartą pasisakė frontininkų at
stovas. bet jo argumentai buvo 
atmesti.

Balsavimo metu d r. Bobelis 
gavo 9 balsus, o prieš pasisakė 6. 
Tuojau pat pasiūlyta išrinkti 
VLIKo valdvba, kurion įeina; 
inž. Liūtas Grinius, dr. J. Stu- 
kas. adv. B. Armonienė. dr. Jo
nas Balys, dr. Kazys Jurgėla. dr. 
J. Strikaitis ir Jonas Daugėla. 
Dr. Bobeliu h '+a pasirinkti dar 
tris k "-'idu.u.,, jei jis ras reika- 
lir.;. \ eiiau VLIKo taryba juos 
patvirtins. Nutarimas sekmadie
nį praneštas dr. Bobeliui.

iš
tu

ri sėkmingą mėsos pardavimo 
biznį. 8FWW

Julius Kuzas, naujai 
ir sla- rinktas kapiniu direktorius, i

salėje

tarpu Poviloniui buvo 
mikrofonas, kurį jis 

kariniu kandidatams A ±

— Respublikonų kandidatas 
mero pareigoms Wallace John
son skundžiasi, kad partijos na
riai jam nepadeda.

— Nei Izraelio, nei Amerikos 
valdžios atstovai nieko nepasa
koja apie vedamas derybas su 
Izraeliu.

Ugandoj viskas apmirę

— Sovietų spauda tvirtina, 
kad karą laimėjo Kinija ir Viet
namas. Kaip abi valstybės galė
jo laimėti, tai rusai neišaiškino.

Pirmadienio vakare Begi-

Brežnevas nori susitarti 
stra- 
Car- 
spe-

su prezidentu Carteriu dėl 
loginių ginklų sutarties, o 
tens nori, kad susitartų 
cialistai.

— Ispanijos premjeras Sua
nas pareiškė, kadyra vilties su- rez Mra pbpukariiuaiaš žmogus.

linkę eiti į restoranus.

— Senatorius Dole pataria 
prokurorui pasižiūrėti į prezi
dento Carterio finansus.

— Sirijos valdžia pasigamina 
naftos ne tik sau. bet ir užsie
niečiams. Geresnę naftą par
duoda užsieniams.

/AV Į£ Kanada pŲiįft(|oja vi
sai

NAIROBI, Kenija. — šiaurės 
Ugandon įžengusieji žurnalistai 
tvirtina, kad Ugandos miestai ir 
kaimai atrodo be dvasios. Gy
ventojai išbėgiojo į laukus ir 
kalnus, kad nepatektų i karių 
rankas.

Kariai tikėjosi sučiupti Idi 
Aminą Kampakye, bet ir ten gy 
vos dvasios nemato. Visi žino, 
kad Tdi Amin negali pabėgti, 
bet jie nežino, knr j« 4r?jo-^M- 
Itrh galėjo pasislėpti.
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Premjero -r kovo 31 cL 8 vol. voL 

Antras spektaklis - balandžio 1 d. 
3-čią vai. popiet

Mari jos Aukštesniosios Mokyklos 

auditorijoje

Scuih Cciifcrnia Avenue
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EMILIJA FLATERYJE
Muzika ............ ALOYZO JURGUCIO
Libretas ..... ANATOLIJAUS KAIRIO

Režisūra.... ŽIVILĖS NUMGAUDAITĖS
Dekoracijos ........ JURGIO DAUGVILOS
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Nerija Linkevičiūtč
Audronė Simonaitylė-Gaižiūnienė

Nelia Paulauskaitė , Jolita Burgess
Rimas Strimaitis Valentina® Liorentas
Juozas LautuŠoni® Bronius Jančys

VAZNELIŲ PREKYBOJE (Gifts International) 
2501 West 71 st St., Chicago, Ill. 60629. Telefo
nas 471-1124 (darbo valandomis). Tuo pačiu 
adresu galima užsakyti ir paštu.

KAINOS: $10, $9, $8, $7, $6, $4.

—.TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus pcri^ikimas

JONAS ADOMAVIČIUS. M. I). NUO GUMBO IKI PILVO SKAUSMU
-*WMokykimės papasakoti gydytojui savo vidurių su

keltus negerumus — tada gydytojas lengviau pa
jėgs nustatyti tų negerumų priežastį.

(Mediciniškas reikalavimas)

ploto — visų vidurių skausmus 
su skausmais ties duobute. Ame
rikiečiai dažnai neskiria tų

Bepigu būdavo seniau tiek pa
cientui, tiek “gydytojui”, kada 
buvo žinoma tik viena vidurių, 
negerovę sukelianti liga — tai j dviejų vietų. ■ Taip mes nesi- 
gumbas. Vyrams nuo gumbo, eikime. ■
būdavo skiriamos vyriškiosios 
gumbažolės, o moterims -- mo
teriškosios. Tai >ir viskas. Visos 
ligos vienu vaistu būdavo mėgi
namos gydyti, žinoma/tai, buvo 
baisi nelaimė sergančiajam.

Dabar laikai pasikeitė. Suži
nota gausybė priežasčių, suke
liančių gausybę ligų r viduriuo
se. Priežastį šalinti, ir sergančia
jam padėti galima tik nustačius 
ligos diagnozę. Ją lengviau gy
dytojas dabar nustatys tada, kai 
pacientas pajėgs reikiamai pa
pasakoti gydytojui savo nusi
skundimus. Ne ligą, bet nusi
skundimus. Kokia liga žmogus 
negaluoja susekimas — vien,gy
dyto j o reikalas.

Daugelis negerovių gali su
kelti skausmus viduriuose. 
Diagnozė tokiu skausmu nėra 
lengva. Už tai čia ir pasiaiš
kinsime.

Pirmiausia, skirkime vidurių 
skausmus (abdominal pain) nuo 
skrandžio, skausmu (stomach 
pain). Mat. skrandis yra ties 
duobute besirandąs virškinimo 
organas, o viduriai — visas pil
vo plotas. Nemaišykime viso

VIEN LIGONIO SAVO 
SKAUSMŲ SAVITUMŲ NU
SAKYMAS ĮGALINA GYDY

TOJĄ NUSTATYT-.DIAGNOZĘ

Ant Kuršmarių kranto

to-

Gydytojas savo pajėgumą pa
rodo tinkamu ligos, istorijos su
rinkimu. Pacientas, gi,. savo pa
re'gą atlieka tinkamai tik tada, 
kai jis sugeba žmoniškai atsa
kyti į gydytojo paklausimus. 
Taigi, viduriuose skausmų suse
kimui pasitarnauja abu: ir rei
kiamai klausdamas gydytojas, o { 
taip pat ir tinkamai atsakyda
mas pacientas. Kai gydytojas 
netinkamai klausia ir kai ligonis 
nepajėgia atsakyti į gydytojo 
paklausimus — tada ligonio 
skausmų pilve diagnozė darosi

pasakys gydytojui, kad jis turi Jis karščiuoja ir yra pageltęs, 
tulžies pūslės uždegimą ar 
skrandyje žaizdą, bet jo nusi
skundimai bus taip būdingi vie
nai, ar kitai ligai, kad diagnozė1 
gydytojui bus tuojau aiški, jį 
reikės tik patikrinti atsakančius 
tyrimus atlikus. Taigi, žinokime 
visi, kad ’ labai patikimai gydy
tojas gali nustatyti vidurių 
skausmų priežastį (diagnozę) 
net. 80 nuoš. visų ligonių, besi
skundžiančių vidurių skausmais.

JOKS TYRIMAS NEATSTOJA 
GEROS MEDICINIŠKOS 

ISTORIJOS

Tai savo amžiaus vidurkio pasie
kęs vyras. Gydytojas — jaunas 
ir nepatyręs — tuoj paskiria li
goninėje sudėtingus tyrimus , la
boratorijoj e ir X-Ray kabinete. 
Tame pašonkąųlyje randamas 
sukalkėjimas. Jis gali reikšti tul
žies bei kepenų ligą. Kitų tyri
mų daviniai irgi dviprasmiai. 
Dar daugiau tyrimų atlikęs gy
dytojas ir gerokai galvą pavar
ginęs, suseka iš ligonio pasisa
kymo, kad jis savo vaikystę 
praleido Graikijoje. Ten kirmi
nas echinokokus (Echinococcus) 
yra ne reta ) To kirmino

Žmonės linkę manyti, kad ty-1 “vaikas” (cystė)' atsiduria kepe- 
rimai viską pasako. Deja, taip, nyse ir dalinai' sukalkėja.

_ . . i nėra. Viską lemia gydytojo pa-: Pasakysit, tai retai pasitaikantTurėdamas nusimananti pa- .. . : T • L- A t J \x . . . ... . 1 r . i jegumas, jo patirtis. Jei jis ne-ftis tos ligos atsitikimas taip is-cienta ir tinkamai klausdamas ji i, , , . i . ° , : ,, ‘ . ,. j klausys ka jam ligonis labai ge-: vargino tiek gydytoją, tiek pa-gydytcjas gauna diagnozę, pa-'A., 
ties paciento jam pasakytą. Tik 
tinkamai klausk ir gausi reikia
mą diagnozę, paties paciento 
pasakytą. Tik, žinoma, jei pats 
pacientas bent k'ek orientuosis 
sayo vidurių skausmų nusaky
muose. Be abejo, pacientas ne-

rai pasakoja apie savo vidurių' cientą. Bet taip atsitinka su dau.- 
skausmuš; .^dažnai jokie atlikti geliu kitų ligų. Žinokime, kad 
tyrimai tų 
jam nenustatys.

sitaiko ties duobute skausmai < 
visai ne dėl virškinimo kanale 
esančių negerovių. Taigi, ties 
duobute skąusmai gali rastis ir 
dėl širdies sutrikimų, dėl plau
čių ligų, aortos negerovių bei dėl 
viršutinės krūtinės stuburo da
lies ir tos srities nervų, išeinan
čių iš nugaros smegenų, toje da
lyje pakitimų.

Stemplės skausmai pasireiš
kia skausmais už krūtinkaulio, 
ypač ties žemiausia jo dalimi 
(xyphoid) ar viršutine dalimi. 
Skrandžio ir pirmosios dalies 
dvylikapirštės žarnos skausmai 
pasireiškia skausmais ties duo
bute (epigastrium). Tulžies pūs
lės ir šalia kepenų esančių tul
žies latakų skausmai pasireiškia 
ties duobute ir nugaros dešinė
je pusėje. Kasos skausmai persi
duoda ties duobute ir į nugaros 
kairę pusę. Kepenų 
pasireiškia skausmais 
bute.

Adelės Duoblienės svei 
ko maisto receptas

Adelė Duoblienė

skausmai 
ties duo-

neleistinas elgesys abiejų — 
kio ligonio ir gydytojo.

IŠSIAIŠKINTI REIKIA 
SKAUSMŲ POBŪDĮ

Pacientas geriausiai gydytojui 
apsako savo skausmų viduriuo
se pobūdį tada, kai jis juos turi 
būdamas pas gydytoją. Už tai, 
kai gydytojas mato pirmą kartą 
pacientą ir jis tuo laiku neturi 
skausmų viduriuose, gydytojas 
paprašo pacientą ateiti tada, kai 
jam skaudės vidurius. Kai pra
dės vidurius skaudėti, tegul pa
cientas šaukiasi gydytoją į na
mus, ar tegul jis pats ateina pas 
gydytoją.

Pirmiausia gydytojas leidžia 
pacientui papasakoti savais žo
džiais apie turinius vidurių 
skausmus. Tada ima gydytojas 
pacientą klausinėti, nes ligonis 
nesugeba reikiamai viską apie 
vidurių skausmus atpasakoti
KUR SKAUSMAI BANDAS!?

Gydytojas prašo ligonį vienu 
pirštų parodyti viduriuose tą 
vietą, kurioje jis jąy&ą skaus
mą. Gydytojas tuomet sužino 
tris svarbias vietas, kur skaus
mai randasi: virš bambutės (um
bilicus), žemiau jos ar apie ją.

Ties duobute skausmai nuro
do, bendrai paėmus, į virškini
mo kanalo sutrikimus; stemplės 
(esophagus), skrandžio (sto
mach), dvylikapirštės žarnos 
(duodenum), o taip pat kartais 
kepenų (liver) ir kasos (pan- 
crąąs). Žinoma, daug rečiau pa-

Apie bambutę esą

JAVAINIS
Orkaitė 350° F*
PROP.: 2 puodukai avižinių 

dribsnių (stambesnių), bet ne
- ■ Quick Quaker Oats; 2 puodukai 

skausmai presuotų, ar rupiau kavos malū-
esti ženklas plonųjų žarnų su-' nėliu sumaltų, kviečių grūdų; 
trikimo. Storosios žarnos skaus
mai pasireiškia vidurių skaus- dūko susmulkintų riešutų ar 
mais žemiau bambutės. žemuti- migdolų; puoduko kviečių se
nės dalies storosios žarnos ienų (Unprocessed Wheat 
skausmai (rectosigmoid) pasi- į Bran); i/2 puoduko supiaustytų 
reiškia pilvo apačioje — tuoj ’ smulkiau datulių; % puoduko 
/irš gėdikaulio (symphysis).

% puoduko sojos miltų; puo-

Žemiau bambu tės skausmai 
gali rastis ne tik dėl storosios 
žarnos negerovių, bet ir dėl du
bens
.nkstų ir šlapimo latakų (urete- 
rių) sunegalavimų bei dėl aor
tos išsišakojime (bifurcatio) 
dažniausiai dėl sklerozės atsira
dusių pakitimų — aortos išsiplė
timo (aneurysms).

saulėgrąžų ar Safflower alyvos;
1 puodukas vandens.

DARBAS: Avižinius dribs
nius, kviečius, sojos miltus ir 
riešutus sumaišyti. Datules Su

TS)'1 vSriderito pavirinti maišant- iki 
ir slanimo lataku turėt e- v T^.. >pasidarys košele. Išjungti ugnį. s 

Sudėti alyvą ir gerai šaukštu iš
sukti iki purumo. Sudėti į javų 
mišinį, išmaišyti ir pirštais ge
rai įtrinti, kad visi grūdai būtų 
vienodai sudrėkę.

Įkaitinti orkaitę. Sudėti miši
nį į plokščią didelę kepimp for
mą ir kepti 10 min. Sumažinti 
temperatūrą iki 225°F. ip leisti 
gerai išdžiūti apie 30 minučių.

AR VIETOJE SKAUSMAS, 
AR IŠSIPLĖTĘS?

Reikia nustatyti skausmingu
mo plotą. Sakysim, skrandžio 
žaizda, jos skausmas pasireiškia 
labai ribotoje vietoje (sharply 
localized). S t o r osios žarnos 
skausmai pasireiškia skausmais 
išplėstame vidurių plote. Toliau 
reikės sužinoti, kokio pobūdžio 
skausmai: ar jie aštrūs, ar du- 
rią, ar deginantieji? Apie tai 
kitą kartą.

IŠVADA: Stenkimės išmokti 
ąpibūdinti saws skausmus ir j 
gydytojui juos papasakoti. Iš
mokime kai kuriuos vardus ir 
lotyniškus išsireiškimus. Kitaip 
su amerikiečiu gydytoju nesusi
kalbėsime.

skausmų pi iežasties; tikrą vidurių skausmų diagno
zę daugelyje atvejų galimą grei
tai, be didelių išlaidų ir ligonio 
nevarginant nustatyti, gydyto
jui išmokstant surinkti, surašy
ti tinkamą medicmišką ligos Is
toriją. Kiekviena^ gydytc^as mj> 
kosi tokios istorijos tįųkemųmo. 
bet ne kiekvienam, tai pąsisdją.

Kartais gydytojas apsileidžia, 
jis vien tyrimais pasitiki, .Ląiko 

j neturi ilgąm ir yąrginančiąm 
; klausinėjimui. Be to, ir pącien- 
; tas yra įpratęs viską pavesti gy- 
Į dytojui ir tyrimams, jis nenori 
’ pasakoti apie save gydytojui 
; nuo “Adomo ir Ievos” ląikų vi-- 
jsus savo liguistumus. Jai Jąbai

Sakysim, ateina žmogus, be- 
siskundžiąs pakartotinais deši-i 
niame pašonkąųlyje skausmais.-
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DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES..

YOU'LL RUN INTO TROUBLE IF 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE 
YOU'RE FOLLOWING- TOO CLOSELY.

f

PASISKAITYTI: Consultant, 
October 1977.

IMPORTANT HEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS’
MOMENTUM® Tablets are 

50% stronger than Doan’s.
Before you take Doans Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 

-than Doans Thai means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache

To reduce pain, soothe nflarwualion 
so muscles ‘oosen-you can move more 
Iretiy m minutes! There's no stronger " i 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
TaUefs lake oriy as directed.

/
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fralernąlinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnąujaųU jau pęr §2 me|u§. . _ .

SLĄ — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo prąoiįai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia tenųinuita apdrauda: už 
$1,000 apdrąudos sumą .temoka tik $3,00 metams. ~ i

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės » 
j sayo apylinkės §LA kuopų veikėjus, jie Jums ,. • Ą
mielai pagelbės i SLA įsirašyti. ' '

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą;

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New York, N. Y. 10001 

307 W. 30th St.
T«l. (212) S63-M16 ' ' ’ J

NauxTenok K n.1.1 Tuesday, March
—
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MIAMI, FLORIDA

ko apmokėti gausias išlaidas, su
W

Jie paliko Lietuvą 1944Dagys m.

Du tūkstančiai suaukota
1979 m. Vasario 16-osios mi-1 neskaitant pietų paruošimo, te- 

nėjime aukojo:
$200 — dr. J. Dubinskienė; po sijusias su minėjimo ir meninės 

$100 —- D. ir O. Braukliai ir programos pravedimu. Taip, kad 
Charles Bukaveckas, $85 — P.;likučio mažai kas virš šimtinės, 
ir O. Šilai, $60 — A. ir Z. Ka
marauskai, $50 — P. Skikūnas, 
$45 — B. ir O. Sergančiai (jie 
ir sol. A. Pakalniškytę ir jos ma
mą visa savaitę pilnai globojo), 
$38 — dr. K. ir O. Pautieniai, 
po $30 — J. ir V. Jokšai, J. Mau
rukai, B. ir S. Sakalai; po $25 — 
J. ir J. Kučinskai, A. ir E. Alek
nos, A. Juknevičius, E. Yankie- 
nė, O. Kaulakienė, Br. Tamošai
tienė, J. ir S. Narbutai, P. Ste
vens ir J. Legis; po $20 — K. 
Butniai, E. Bučanskis, V. ir M. 
Bitinai, Zigmantų šeima, M. Vit
kus, G. Stepulionienė, V. ir M. 
Bankauskai, E. Žukauskas, Jaz
bučių šeima; po $15 — SLA 44 
kuopa, V. Semaška, J. Kriščiūnų 
šeima ir Katalikių Moterų S-ga. 
Iš viso 47 asm. $1,233; aukodami 
po $10 pavieniai ar šeimomis 56 
asm. — $400; mažesnėmis sumo
mis 247 asm. suaukojo $373. Tad 
bendrai gauta $2,006.

Ar tai yra daug 250 dalyvių? 
Kai čia gyvenantieji yra pensi
ninkai, o svečių tarpe nesimatė 
su perteklių pinigingų didesnio 
skaičiaus, gal ir nemažai. Ypač, 
kad daug buvo atvykusių iš to
limesnių apylinkių, kur minėji
mai buvo pravesti anksčiau.

Tačiau negalima minėjimo da
lyvių aukas suglausti vien į tie
siogiai laisvinimo poreikiams

puotas ir reikįmingąs: šauliai jaujienė yra atvykę
ir šaules uniformuoti (tie, ku-,kų Trikanųiio, yra aktyvi ir 
rie turi uniforma.-). Žiūriu, to--stipri jėga šauliu kuopos veik
liau šauliu sąjungos įsteigėja
Vlado Pūtvio portretas ant ~pc

Bet čia tuojau reikia priminti, 
kad Miami Lietuvių Amerikos 
Piliečių klubas minėjimui, nuo 
pat namų pastatymo, salę su vi
sais įrengimais — net ir šviesa, 
vėsinimu ir kitkuo — leidžia 
naudotis nemokamai. Tat šiuo 
netu klubo auka yra verta ma
giausia tris šimtus dolerių, ši 
auka yra senosios imigracinės 
kartos pastangų dėka ir yra di
džiausias įnašas Miami Vasa
lo 16-osios minėjimus ruošiant. 
Tiems tat ir tenka didžiulė pa
garba. Ir ji tęsis, kol Miami bus 
lietuvių, tokius minėjimus ruo- 
iiančių ir besirūpinančių savo 
krašto laisve, o ją atgavus — 
Lietuvos klestėjimu. P. šilas

ŠARAPNICKAS

kimi buvusios savo gimnazijos 
mokytojos E. Krirpšieuės. Dėka 
Aldonos Skilandžiūnienės prane
šimo man teko proga atnau
jinti pažintis su tais asmamimis, 
su kuriais anksčiau buvome ge- ciabus pjc<iesialo portreto vi. Pūtvio šauliu 
ri pažįstami, bet po daugelio me-i kampas įm*i rištas juodu kaspi 
tų vieni kitų jau neJjebūUimėni nu. šalia Vyčio I /” , 
atpažinę. Taip pat buvo malonu žvakės ir gėlės, 
susitikti su geru prieteliu, su pjedestalo dalies 
kuriuo vokiečių okupacijos me-1 tautinė juosta, 
tais teko artimai bemiradar- 50 melų mirties 
biauti Lūšėje. Pastarasis neper- gerbimas.
seniausiai besilankydamas Susirinkimą atidarė kucpos
puotoje Lietuvoje sukombina pįrrn Stasys Jokūbaitis ir pu
vo” ir nuvyko į Lūšę ir galėjo praš■ šaulius ine-ti kLlope3 vė. 
trumpai apžvelgti savo gimtąjį lklva Po to piniuninkas 
kampelį. ! ■ ..................................

, Vykstant vokiečių-rusų karui, 
[kovų metu dėl Lūšė
!io stotie-

iš Suv:’ 
aktvvi

Bendrą vaizdų susidariau, ka 
k u.'pa Toro; 

te yra veikli. Kiekvienos orga 
:s veikla priklauso nuo 

.mo orgam- 
vadovauti ir vaidybos 

sude.in-i. Iš pranešimą 
. kad ku< pa. valdybes 

'dai/štunio dėka, atl'kc daug 
darbų. Net. B-nei prašant, vado
vavo Lietuvos kariuomene s 
šventės minėjimo suruošimui.

Susirinkimas vyko gana sklan
džiai. bet kada priėjo valdybos 
pirmininko rinkinio punkto 
svarstymas, buvęs kuopos pirm. 
Stasys Jckuba’lis pareiškė ne- 
bekandidatuosias i šauliu kuo
pos pirmininko postą, nes esąs 
gavęs anoniminį laišką, kuris 
užgaulus ir kaltinantis, kad 
šaulių kuopai nerinktas vado
vauja ir dėl tos priežasties atsi
sako kandidatuoti. “Išsirinkite 
kitą kuopos pirmininką...”

Salėje tyla. Pradėjo šauliai ir 
šaulės kelti rankas ir prašyti 
balse. Vieni pasisakė, kad as
muo, norėdamas kam nors įgel
ti be pagrindo, nedrįsta pasira
šyti savo pavardės ir į 
laiškus nereikia kreipti 
šio. Kitas siūlė išaiškinti 
rašeivą ir atitinkamai į

(Nukelta į 5 psl.)

kiyž.ius, Mvi!n;
Ant priekines: pirmininko sugebi J. 
užtiesta plati'zacijai “ *----- :
ai VI. Pūtvio . veiki;, 
sukakties pJ-įpauCkėjo

> susi
rinkimui pristatė šauliu kuopos 
įsteigėją šaulę Eugeniją Krun- 

'elež’nke- s enę, kuriai sesės šaulės M. Jo- 
užčinimo dalis gvvi--'kubaitienė ii- .1. Pečiulienė pri- 

namų.’ų namų sudegė ir niekas segė gėlę ir šauliu žymenį. Eu- 
kitų nebestatė, nes ir likusius genija Krupšienė dabar gyvena 

į ne-u degusius namus komunis-Į ir į šaulių metinį susinn- 
tai atėmė iš savininkų. Dabar, kimą, nežiūrint amž’aus, atvy- 
5uvę gražūs pastatai, dėl re- ko ir la proga tarė patriotinį 
inJato stokos baigia sugriūti..žtatj. 
Vaizdas skurdus, 
taika prislėgta.
5’lakių žemės ūkio kooperatyvo 

tebestovi ne
sunaikintas. Tame skyriuje te
ko man dirbti virš 3 metų.

Vykstu į Vlado Pūtvio šau
liu kuopos metini susirinkimą, 
kuris vyko karaliaus Mindaugo 
menėje. Nuvykau anksčiau, nes 
reikėjo sumokėti nario mokestį 
ir tuo palengvinti darbą ižd. A. 
Brokeriui. Susirinkimas nepa-

Kanados naujienos
Įspūdžiai Toronto Lietuviu Namuose ir Vlado 

Pūtvio šaulių susirinkime
‘Toronto Lietuvių svečių knygoje, l’žsiregistraves 
randu gerą nair pastebėjau senus Naujienų skai

tytojus O. ir J. Binkevičius ir 
kartu sėdome prie vieno pietų-skyriaus pastatas 
stalo. Dėl svečių gausumo rei-

Perskaitęs 
Namų žinias' 
jieną — “Sekmadienį, vasario 
25 <L, bus duodami specialūs 
Užgavėnių pietūs iš Įlenkiu pa
tiekalų”. Vykstu anksčiau j To- kėjo laukti gerą pusvalandį kol 
ronto Lietuvių Namus, kad ga-‘ padavėjos pietus 

‘lėčiau užsisaky’ti tuos specialius 
pietus, nes ten kas sekmadienį 
susirenka daug l’etuvių ne lik iš 
Toronte, bet ir iš kitų miestų. 
Toronto Lietuvių Namuose pa
tiekalai, paruošti patyrusių šei
mininkių, vra labai gardūs ir 
pigūs. Todėl į juos kas sekma
dienį susirenka daug lietuvių. 
Be to, nerasi geresnės vielos ir 
atvykusius svečius jiavaišinli 
lietuviškais valgiais. Pietų me
tu galima užsisakyti ir visokio 
skystimėlio.

Nuvykus į Toro'nto Lietuvių 
Namus 12:30 vai., salė buvo be
veik pilna svečių ir vis ateida
vo naujų. Įėjus i salę kairėje 
pusėje pastebėjau išdėstyti! 
daug gintaro išdirbinių, tauti
nių juostu ir kitokiu daiktu, o 
prie jų ir SLA 236 kuopos vei
kėja L. Novogrockienė. Priėjus 

v _____ ___ _____________ _ ___ i prie išdėstytų dalykų ir pradė-
Daugnn* ilą knyfftj yrą tinkamo* dovanos Įvairiomis progomis. Jas h pokalbį su L. Novogrockie* 

ttaj knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki k ne, Aldona Skilandžiūiiienė na- 
' ' ’ ’ " - stebėjo, kad esu iš St. Catha-

NAUJIENOS nines, tuojau paprašė pasirašyti

atitekusią sumą. 309 dalyviai 
sumokėjo, kad ir gaudami pie
tus, dar $1,545. Iš tos sumos,

PATOGUMAS BAUSMĖMS 
MOKĖTI

Kolumbijoj distriktas svarsto 
sumanymą baudas už automo
bilių ne vietoje pastatymą ir r. 
pavilkinią leisti priimti iš ino-Į 
toristo ir kredito kortelėmis, 
nebūtinai grynais pinigais, ka
dangi kai reikia mokėti, pasi
taiko, kad motoristas neturi tiek 
pinigų grynais.

Distrikto iždininkė Carolyn 
Smith sako; kad kredito korte
lių už baudas priėmimo proce
dūra ir įrengimas Washingtono 
miestui atsieis kiekvienais me
tais po $189,000 ir vis tiek apsi
mokės, nes bus iškolektuojama 
daugiau negu išleidžiama.

knygos anglu kalba
J. Jumirm, A K‘.S5 IN THE DARK. Pikantišką ir Intvnia ooviyrt 

aprašymai, paimti ii gyvenime. Lengva* stiliui, gyva kalbi, gražiai Išleiits 
150 psl Kaina $2.50.

Dr. Juacss S. Kenčiu*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorija 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. 14? 
psl.. kainuoja $2.00. ; Į [

Dr. Juvmj E. KonŽim, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos vaistyoes ir jo* kaimynu istorija 
211 p*L Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

piniginę perlaidą.

Bi

Žmonių nuo-
I aciau. buvęs bjnio ceremonija.

Vėliau sekė Vi.

F

Pūtvio pager- 
šairlys V. Ba- 
apibūdino VI. 
ir svarbesnes

atnešė. Bet To
lumuose nėra 
po 10 sėdimu

ronlo Lietuviu 
nuobodu: stalai 
vietų. Visi šneka apie kasdieny
bes, visi geroje nuotaikoje. Vie
ni platina knygas, kiti parengi
mų bilietus ir t.t. Aldona Ski- 
landžiūnienė nuo scenos daro 
pranešimus, svečiams pristato 
atvvkusius iš kitu miestu lietu- 
vius. Kiekvieno pavardę pami
nėjus, atvykęs iš kitur turi atsi-i 
stoti, o torontiškiai paploja. Be 
manęs, buvo Eugenija Krupšie- 
nė iš JAV ir keletas iš Sault 
Ste Marie. Man buvo staigme
na, kad po daugelį metų nesi
matę priėjo’ agronomas Žemai
tis ir pasveikino. Su agr. že
maičiu buvome keletą metu 
Austrijoje Riedo DP stovykloje. 
Be to, priėjo pasveikinti ir p. 
Mikelėniehė, su kuria prieš dau
gelį metų atvykęs į Kanadą, 
dirbdamas pas tabako auginto
jus ūkininkus Delhi mieste teko 
artimai bendradarbiauti ir su 
p.p. Mikelėnais. Baigus pokalbį- 
p. Mikelėnienė nuvyko pasvei-

čėnas suglaustai 
Pūtvio biografiją 
mintis ir išsireiškimus pacitavo 
iš knygos “VI. Pūtvis”. Po V. 
Bačėno žodžio šaulė Anelė Pa
jaujienė skaitė savo pc'emą, su
kurta A7!. Pūtvio earbei. Poema 
buvo ilgoka ir baigus ją skai
tyti susirinkimas audringai plo
jo. Kuopos pirm. St. Jokūbaitis 
apsidžiaugė,

Į.yu.111. K » v. ;

kad šaulė A.- Pa-’

tokius 
dėine- 
laiško 
tai re-
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LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ: J0KUBSN0, 
ČIURLIONIO, SĖS. BERNARDOS, GAIDELIO 

SIMFONINES MUZIKOSKONCERTAS
Vadovauja HENRY M0ZER
Išpildo: SIMFONINIS ORKESTRAS

1979 metų kovo men. 31 d., šeštadieni, 8:30 vai. vakaro.
Orchestra Hali, 220 South Michigan Ave., Chicago, III.

Bilietai: $10, 8, G, 4, ložė $100 (6 vietos), gaunami Koncerto salėje; 
Marginiai, 2511 W. 69 Street, Chicago', Ill. Tel. 778-4585.

Paštu: Symphony Concert of Lithuanian Composers, 
500 North Forest, Oak Park, Illinois 60302.

Koncerto Rengimo Komitetas1789 BtttM Halfted StrMt, Chfcx«B, ffi. CHU
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JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, HL

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

Atdara šiokiadieniais nuo

B,

rtadljt apie prSžu tUdmą. Chicago, III. 606081800 So. HalsHd St.
SUKAKTIM FAKAiTEJR.

itsi So. HalMed Street, Chfcaffo, IfflnoU IMM

teic

Federalmiai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer« 
tifikatus.

TUKINTI DIDELES ATSARGAS
Ta*. 4H-IO70

-

18.
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti J Naujienų 

raktinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi. TUNA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ 

įstelfta IMS mttabk
Įstalfoo jdetvoM ttanyui BWComokUlAmi yotityH.

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvi*, kuriam rūpi gimtinio kvaito laisvė ir lietu- 

viq gerbūvis, privalo susipažinti ru žemiau ii vardintomis knygomis. 
dx suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jtxxzas Kapečlnakaa, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolfeviku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 pal., kietais drobės vffikUais kaina 4 doL

Jumii Kapažlnskaa IŠEIVIO DALIA Atsiminimai Šelvio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beĮsd- 
kmiančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETiS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ .L1ETUVO*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose, 
Klaipėdoje Ir Palangoje. Vairaus apražymaL ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 pal. $150. Yra taip pat 
liversta 1 anglų kalba.

M ŽoHsnlco, SATYRINES NOVtLtS. Gsnlalans rusų rąžytojo 
60 satyriniu novelių, 190 pu«L kaina S2.

D. KuriHia, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuuirto ir agltpropo propaganda M 
užmaskavimai. AM knygos psražytos lengvu, graži n ttUlnznl.

Pr*f. P. Pakarti!*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė 
Kaina $X

Vincai lapaiti*. LIUBLINO UNIJOS
M psL Kaina SUB,

Ria Ir kiti leidiniai yra ganau*

MAUJIINOSK 1739 Sa, HALSTVD ST^ CHICA9O. ILL.
ataHsmlrast Barbs valsw*«<aali a-Aa aHatint f*ž*v Ir prtosNsaH

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 
___ JO, VISUOMENES VEIKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A.J. GusMn — MINTYS IR DARBAI, 256 p«L, liečlančiua 1908 

metu Įvyktu*. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienu ir susi 
rtptaimą- --------- .-------------------------------------- W.0E

0r. A. J. Gtmen ■— DANTYS, Ju priežiūra, sveikata ir grožis'
Kietais viriellaia, vietoje $4.00 dabar tik _________
Knkttais viršeliais tik _______________ ,__________

Dr. A. J. toeen —• AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS. Sekmadieniais-nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

1781 Se, HALSTED ST^ CHICAGO. IEE.

Taupykite dabar
pas mus

Pas mus taupomi Jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus j ūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
lazdynui Išskleisti mažuti deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda i gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Aufostaltyf* - Vslčl0nl«n4, ŽVAlGlDtTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 paL Kaina EI.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMES PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
J. Butkv Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAITAI. 155 psL S1.50.
4. Vincas Joniką*, LYDĖJAU VIEINIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 168 

psl. Kaina ©.00.
5. Klaopa* Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. C.00.
8. Anatoll|u* Kairy*, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai, 88 psl. S2.0C
7. Nadts Rastais, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 

S išvietlntas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. ©.00.
8. Mada* Ra«t*nls, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

"Anykščių šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL S1.00.
10. Stasy* Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psL, ©.00.
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURE, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50
12. Potras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrtnA

llal. 92 psL, $1,00. — —i
13. Paira* Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
14. EuganlĮus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
15. liana Tumlanė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. ©50.
18. Alfonsą* Tyrvolls. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. ©.00.
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

M psl. $1.00.
Adoma* J****, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. © 00.

» MABJHBKM, pvkaoo t, ba, Tuesday, March 13, 1979



THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Daily Exept Sunday by The Lithuanian Neva Pub. Co, tnc.

I7T» Se. Halsted Street, Chicago, ill. 6040$. Telephone 421-6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

A. PLEšKYS

PRASIMANYTAS ŠMEIŽTASIN

»» ot December L 1477 
Subscription States:

.. uicagu $33.00 per year. $18.00 per 
ix mouths. $10.00 per 3 months. In 

>ther USA localities $30.00 per year, 
>16.00 per six months. $9.00 per 
hree months. Canada $33.00 per year; 
>ther countries $34.00 per year.

pusei metu -------------------- $16.00
trims mėnesiams _____ $ 9.00
rienam menesiui  t 3.00

Kanadoje:
metams $33.00 
pusei metu  $18.00 
vienam mėnesiui  ______I 3.W

20 cents per copy Užsieniuos*:
m f ta m, _______ $34.00
pusei metu$18.00 
vienam mėnesiui ____ 1_ $ 4.001

Muo gruodžio pirmos d. 
Dienra&io kainos:

>. oriemiesčiuose 
neta.ny $33.00
Duse» metu $18.00
rim& mėnesiams $10.00

Naujienos eina Kasdien. lAsKirian; 
sekmadienius, feidHa Naujienų Ben 
drovė, 1739 So. Halsted St.. Chicago

an* mėnesiui $ 3.50 01 60608 Telef 421-6100

t r

* rderii- o Uxlyca
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Gimiau ir užaugau Kretingos 
pranciškcūų vienuolyno papė
dėje. Kretingos vienuolynas ir 
jo vienuoliai, ne vien Kretingos, 
bet plačios apylinkės gyventoj ų 
buvo laikomi didelėje pagarbo
je. Vienuolio pasakytas ar para
šytas žodis buvo tiesos, išmin
ties ir meilės žodis. Neteko gir
dėti, kad pranciškonas vienuo
lis, kada nors ir kam nors, bū
tų pasakęs netiesą, kad būtų ką 
nors pažeminęs ar apšmeižęs. 
Ne kartą per jų pamokslus ir 
tikybos pamokas iš jų lūpų esu 
girdėjęs sakant:

“Mylėk savo artimą — tau
tietį ne vien dėlto, kad jis yra 
geras, bet mylėk ir blogą, gal 
jis bus geras. Neteisk kito, kad 
nebūtum! pats teisiamas. Ne 
tas yra bloga kas Įeina į burną, 
bet tas kas išeina iš burnos - - 
tai yra piktas žodis: netiesa, me-

gi juokai”. Kad labiau tą šlykš
tų, neteisingą šmeižtą išplati
nus, Marijonų vienuolių leidžia
mas ir redakuojamas dienraštis 
“Draugas” 1979. 3. 1. Nr. 50 
pers'spausdino, bet pavadinda
mas “VLIKo Rinkimų išvaka
rės”. Jo tikslas buvo kuo dau
giau sukelti neapykantos lietu
vių tarpe-vienų prieš kitus.

Prie tų melag ngų ir niekuo 
nepagrįstų šmeižtų platinimo 
prisidėsiu ir aš, kad kup plate- 
nė lietuvių visuomenė žinotų, 
kaip žemai yra kritę ir mora
liai sužlugę mūsų išeiv’ios vie
nuolynai ir ne maža dalis vie
nuolių. Tuos visus iške r s r 
eisingus šmeižtus ras'ste-- 

parcdyti tiki-o'e 
damas tikrais ir u ;
tais.

Spaudos etika, tikslas ir už
davinys yra skelbti t esą ir tik

Tegul mus vienija VLIKo dvasia
Su dideliu džiaugsmu ir viltimi sutiko visi patrijo- 

tiniai nusiteikę lietuviai išrinkimą naujo VLIKo pirmi
ninko — Dr. Kazio Bobelio. Jis išrinktas VLIKo tarybos 
narių daugumos, o jo išrinkimui pritarimas dar dides
nis plačioje lietuvių visuomenėje!

Pabar jau laikas užmiršti priešrinkimines kovas ir 
nesusipratimus. Dabar reikia bendros talkos VLIKo dar
bams. remti.

Svarbiausias ir beveik vienintelis VLIKo uždavinys

tiesą. _
“Darbininkas” ir “Dra gas” 

lame žmeižto straipsnyje rašo”
“38-tas Amerikos Lietuv’ų 

Tarybos suvažiav'm-’.s Chicn.g:'- 
je 1978 spalio 21 d jau buvo 
kažoks viusomeniuis jaukalas: 
netvarka balsavime. (Tos net
varkos ir jaukalo nenurodo ir

las, neapykantos skleidimas, 
šmeižtas ir t.t. ir visa eilė kitų 
išmintingų, teisingų ir naudin
gų pamokymų, paimtų iš evan
gelijos, girdėdavome iš jų lūpų 
ir skaitydavome jų raštuose. Ne 
vien jie taip mus mokė, bet ir 
patys taip elgėsi, ir gyvenime 
vykdė.

Ar š’taip šiandien mes gali- neparemia faktais - Prasimany
me bepasakyti apie pranciško- mas. A. PI.) užuot savo veiklą 
nūs vienuolius? Turbūt, kad ne.
Jų tarpe žinoma dar yra ir ge-

Dailininko A. Cooper-Skupo sūnus Paul

demokratija? **
“Darbininkas” ir “Draugas” 

jau žymiai ilgiau sustoja prie 
Vyriausio’ Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto — VLIKo, bet ir čia 
neužmiršta neįkąsti ALTai, Štai 
labai būdingas jų vienas, niekuo 

; n e p.a r e m. tas pasisakym as - - 
| priekaištas — šmeižtas:

“Tuo; būdu destruktyvinėm 
jėgom (Kokiom?) pasisekė Vli- 
ko ir Altos veikkį paraližuoti 
kaip fk tuo. metų, kai kci. 
Lietuvos laisvės reikalu Vasa 
rio 16 proga turėjo būti veda
ma pilna sparta. Laimei, š ą 

•spragą (Kokią?), kiek įmano
ma užpildė JAV Lietuvių Bead* 
luomenė, Lietuvos laisvinimo 
darbą dirbant’ su pilnu atsako* 
įnybės jauniu”.

Priekaištas, tikriau *csek 
šmeižtas, \ūsai be pagrindo 
neteisingas. Kur tik veikia AIz- 
Tos skyriai, (Daug kur lietuvių 
kolonijose Liet. Bendr. ALTos 
skyrių-steigimui priešinasi ir jų 
Veiklą kiek įmanydama trukdo. 
Toks pavyzdys yra Cicero, ten 
■visur Altos pastangomis statų 
’gubernatoriai ir miestu mayc-

• rai savo proklamacijomis skęl- 
jbė Vasario 16 L’etuvos Nepri- 
i klauscmybės Diena. Prie rotu
šių (City Hali) buvo keliamos
Amerikos ir Lietuvc’s vėliavos.
Minėjimo salėse pasakyti kal

planavus, teista Lietuvių Bend
ruomenė, (Nenurodo faktų pra-

yra kova už Lietuvos laisvės atgavimą. Šitas siekis yra 
bendras visiems lietuviams, tad. negali būti abejonės, 
kad visi turime drauge su VLIKu ir jo vadovaujami siek
ti Lietuvos laisvės- atgavimo.

Nėra geresnio momento visų lietuvių veiklos vieny-

rų vienuolių.
Štai pranciškonų vienuolių 

leidžiamas ir kunigo redaguoja
mas savaitinukas “Darbininkas” 
1979. 2. 23. Nr. 8 atspaudino, 
pats save žeminantį, pilną pa-

bei stiprėti ir klestėti, kaip dabar, kada abi pagrindinės 
kovos už Lietuvos laisvę tvirtovės — VLIKas tarptauti
nėje plotmėje ir ALTa Amerikos lietuvių tarpe — baigė

giežc-s ir prasimanyto bjauraus, 
[neteisingo šmeižto srtaipsį - - 
vedamąjį pavadinęs “Nejuokin-

simanymas. - A. PI.) tariamom 
“'visuomenės nuotaikom” reikš
ti atsigabenta būrys reorgu. Bet 
tai jau nieko bendro nebuvo su 
demokratinę dvasia ir su lietu- 

I viškų jėgų, konsolidavimu’’. 
' (Taip pat neteisingas ir užgau
lius pasakymas nepatiekant fak- 
' tų. A. PI.),

formuoti savo stiprius sąstatus ir išrinko gabius ir ko
vingus primininkus.

Privalome visi šių. veiksnių akcijai reikšti savo loja
lumą, tuos veiksnius remti, o ypač — susilaikyti nuo 
smulkiai — politiško-^savanaudiškumo; neleistina veiks
nių darbą trukdyti dėl grupinės politikos interesų su
sikirtimo su bendrais visų lietuvių ir Lietuvos laisvės gy
nimo interesais.

Tegul tie, kurie nelaimingi, kad negauna visos veik
los pasiglemžti savo politinių kromelių Įtakai, nurimsta 
ir mėgina eiti Į bendrą darbą. Niekas negali parduoti sa
vo patrijotinių. pareigų ideologinių grupelių interesų 
klikoms-

Visi turime dabar vieningai remti veikiančiuosius 
savo išrinktuosius atstovus, visi privalome Įdėti kiek ga-

ganizuotą Bendruomenę. Bendruomenės vadukai iššau
kė skilimą, kuri jie privalėtų šiandien mėginti atitaisy
ti. Dabar laikas ir Bendruomenėje siekti vienybės ir grį
žimo i visų lietuvių apjungimą.

Penkiolika VLIKe susivienijusių grupių pajėgė Pa- 
| klusti daugumai ir tvarkyti Lietuvos laisvės kovą be 
kompromisų. Turėtų ir Bendruomenės “hegempnįstaį” 
pamiršti savo “fanaberijas” ir sugrįžti į. visų lietuvių 
gerbimą ir taikios talkos ieškojimą.

Vienybė Bendruomenėje lengvai atsiekiama, jei blo
ga valia tų, kurie ją suardė bus pašalinta. Joki “rinki
mai” Bendruomenės neišgelbės, kol ji pirma nesusitvar
kys viduj ir nepradės dirbti vienybės siekinio kryptimi. 
Bendruomenės rinkimai turėtų būti atidėti ir skelbia-

lima daugiau savo darbo ir aukų, visi privalome siekti 
tikros broliškos visų lietuvių vienybės tėvynės laisvės at
gavimo fronte.

Iš svarbiausių veiksnių tik vienas beliko dar vis be 
pilnos tvarkos. Tai — Lietuvių Bendruomenė. Jos vadu
kų klaidos nuvedė ją į akligatvius. Atmetus tūkstančius 
savo buvusių narių, Bendruomenė privertė kurtis naują

mi tik tada, kada Bendruomenės tikslai ir veikimo, me
todai bus visiems lietuviams priimtini ir aišūks, ir kada 
visi lietuviai tikrai galės ir rinkimuose ir veikloje da
lyvauti. Alternatyva irgi yra. LB “žvaigždėms” ųžsispy-, 
rus, ar nevertėtų visiems lietuviams pasukti, su. Reorga
nizuota Bendruomene, kuri bando senosios ii> sųsiskąĮ- 
džiosios Bendruomenės kelius, taisyti?

ių žcdynu ir išsireiškimais 
nesinaudosiu. Visa tai galima ir 
prieš juos pačius panaudoti, bet 
tai būtų visiškas’ lietuviškos 
spaudc’s etikos sužlugdymas;

Kaip matau “Darbininko” 
redakcija ar redaktorius visai 
nesusipažinęs su ALTo organi
zacine santvarka. ALTa yra 13 
centrinių organizacijų jungi
nys. Kiekviena organizacija į 
ALTos tarybą ir valdybą skiria 
nustatytą atstovų skaičių, ir vi
si tie atstovai suvažiavime yra 
pavardėmis ir vardais paskaito
mi, ir jokių balsavimų ir rinki
mų, nėra. Tik vėliau, tie skirtie
ji atstovai susirinkę iš savo tar
po išsirenka pirmininką ir kitus 
pareigūnus. Apie jokią netvarkų 
balsavime negali būti kalbos. 
Tai yra tik “Darbininko” re
daktoriaus- prasimanytas šmeiž-

i Tame suvažiavime aš dalyva
vau. Visą usvažiavimo eigą, 
sekiau, mačiau savo akimis ir 
girdėjau savo ausimis. Balsa
vimai būna tik dėl kokių nors 
pąsiūlymų ir- dažniausiai maža
reikšmiai. Pavyzdžiui: P. Šilas

minime negirdėjau. Ne toli nu
manęs, prie staliuko, ties langu 
sėdėjo Pasaulio Lietuvių Bend- 
rc'urenės pirmininkas inž. Vy
tautas Kamantas, JAV LB atsto
vas Jakaitis ir VLIKo atstovas 
Jurgis Valaitis. Visi jie ALTos 
suvažiavimą sveikino pasakyda
mi trumpas kalbas ir nei vienas 
nepareiškė jokio protesto, kad 
Lietuvių Bendruomenė būtų 
buvusi iš ALTos vadovybės pu
sės paminėta ne pagarbiai, už
gauliai ir pažeminta. Prie kitų 
staliukų mačiau ir daugiau Lie
tuvių Bendruomenės eilinių na
rių, o taip pat ir (R) Liet. Bend" 
ruomenės narių, šių paskutini-, 
ųjų gsl ir kiek daugiau.

Į kiekvieną ALTc's suvažia
vimą yra kviečiama ir plačio
ji lietuvių visuomenė — svečiai. 
Prie Įėjimo niekas neklausia 
kokiai tu bendruomenei ar or
ganizacijai priklausai ir koks 
tavo nusistatymas ALTos atž
vilgiu. Kiekvienas svetys gali 
klausti klausimus ir siūlyti, sių.- 
lymus. čia ir yra tas tikrasis 
ALTos demokratiškumas. Ne 
taip kaip Toronte, Kanadoje,

bas buvo krečiami senatoriai, 
Įkongresmanai, arkivyskupai ir 
t.t. Senate ir kongrese buvo su
rengti Vasario 16 minėjimai, 
pasakyta kalbos ir užregistruo
ta senato ir kongreso rekorduo
se. Ir Čia neapsieita be trukdy
mų iš Lietuvių B'endruc'męnės 
pusės, kaip Detroite, Clevelan- 
de, pačioje Chicagoje ir Cicero- 
je, kur Liet. Bendi’.,;rengė para
lelinius Vass&id 1G minėjimus. 
“^Draugas” 1989. 2. 9.” ta proga 
gana ■ nešvariai i pasisakė: apie 
senatorių H. Metzenbaum, tur
būt tik dėl to, kad šis sutiko pa
sakyti kalbą ALTos rengiama
me Vasario 16 minėjūąe Cie- 
velande, reikalaujant net'kvieti
mą atšaukti.

Lietuvių Bendruomenė kur 
tik galėjo, ALTos rengtuose Va
sario? 16 minėjimuose partiza
navo auku rinkime, kad tik pa
kenkus AITai ir susilpninus jo 
vedamą Lietuvos laisvinimo 
darbą. (Žiūr. Lietuvių Bendruo
menės finansų apžvalga “Drau
gas 1979. 2. 14. pi. 2.). ‘

Be to JAV LB vadovybė, net 
pačią Vasario 16 reikšmę lietu
vių tautai stengiasi aptemdyti

š Miami, Flordos pasiūlė, kad; '’asaulio Lietuvių Seime, kur ir pažeminti. Bendruomenės
nąujioiji ALTos vadovybė pak- net ne visiems Liet. Bendrudme- Kultūros Taryba Vasario 16 
viešių į ALTą, įstoti nariu ir nės atstovams buvo leista užsi- minėjimo' proka paskelbė šitokį 
Liet. Bendruomenę. Buvo nu-, registruoti ir vis’ems. svečiams atsišaukimą, kur sakoma:

(tiksliau — tą pačią, bet bandančią taisyti kelius) Reor- Dr. Z. Danilevičius

bąlsuc’ta pasiūlymą priimti it; buvo užkauptos burnos, kaip So- 
avesta vadovybei savo nuožiū- vietuese. Nebuvo laistą nei kiau

rą, 'ai atlikti. st;, nei siūlyti. Tai gal šitokią
Jck o Lietuvių. Sendinome^. tvarką “Darbininko” ir “Drau- 

tejsiino, užgauliojimo ir paz<_ go” redaktoriai laiko tkirąja

(Bus daugiau)

SKAITYK PATS IR PARAGINT 
DAR KJTUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

V. KAROSAS

KOVA DĖL KLAIPĖDOS
(KOMENTĄRAL)i

(Tęsinys)
Dr. Anysas matė artėjančią Klaipėdos kra

što katastrofą ir su dideliu liūdesiu aprašė maž 
lietuvių veikėjų J. Dovilo ir J. Streikio laidotu
ves, kurie visą savo gyvenimą buvo pašventę lie
tuvybės išlaikymui, bet mirė su karteliu ir nu
sivylimu. Ta proga dr- Anysas prabilo į gub. 
Kubilių: “Gaila, kad po 15 metų lietuviško su
verenumo Klaipėdos krašto Lietuvos vyriausy
bė visai nesistengė išauginti klaipėdiečių, kurie 
dabar galėtų užimti išmirštančiųjų veikėjų vie
tas.” (328>.

Tai buvo vienas iš skaudžiausių smūgių 
mažlietuviams, nes ką nesugebėjo per amžius 
padaryti svetimi valdovai, tą per trumpą laiką 
pasiekė savi.

“KIAULIŠKAS REIKALAS”
Didelė dalis “Atsiminimų” yra pašvęsta eko

nominių klausimų svarstymui, kurių reikšmę au
driu- ■ųūdino sekančiai: “Klaipėdos krašto 
liolitiką gube natorių Merkio,Gylio ir Navako jai 
i.aiš didele dali: ii nustatė kiaulės” (91).

Vos pasirodiius spaudoje pirmosioms kny

gos ištraukoms, kaip veik vienu balsu kritikai su 
pasipiktinimu puolė “kiaulišką reikalą”, kuriuo 
autorius neva užgožęs idealizmą ir didelius lai
mėjimus kultūros, švietimo ir kitose srityse.

Dr. Anysas matė dideli Klaipėdos krašto eko
nominį pranašumą prieš Lietuvos, ypač lygi
nant su gretima Žemaitija, ir jo tamprų priklau
somumą nuo Vokietijos- Todėl savo visose pas
tangose siekė gerų santykių su vietos vokiečiais 
ir Vokietija, be kurių būtų neįmanoma išlaiky
ti aukšto gyventojų gyvenimo lygio.

Pasisakant šia tema teks pasinaudoti tiku
siu Drauge rašiniu: “Klaipėdos krašto ekonomi
nė reikšmė”, kuriame pasinaudota Vilniaus eko
nomistės M. Meškauskienės studija. Hitleriui at
plėšus Klaipėdos kraštą,Lietuva neteko 5.1% teri
torijos ir 5.9% gyventojų, bet pramonės gamy
bos prarado 26.9% ir žemės ūkio gamybos rink- 
kai 26.6%. (Draugas, 3.3. 1971)-

Pagal LE davinius visos Lietuvos pajamos 
siekė paskutiniais nepriklausomybės metais maž 
daug 1.5 bilijono litų, kas apytinkriai vienam gy
ventojui teko 750 litų. Kadangi vienas ketvirta
dalis visų pajamų buvo gautas Klaipėdos krašte, 
neskaitant uosto patarnavimų, tai nesunku aps
kaičiuoti, kad vienam klaipėdiečiui pajamų teko 
apie 2,000 litų, o likusioje Lietuvoje apie 600 li- 

I tų. Nenuostabu, kad šiame krašte, pagal LE da
vinius, uždarbiai buvo beveik dvigubai aukštes

ni,negu likusioje Lietuvoje,, kas taip vil-'ję gre
timus .teinančius.

‘.-ty uuzaAį Klaipėdos krašto ekonomi
nę visoįa politikoje, reikia atminti,kad
dar prieš Hitlerio atėjimą prie valdžios,
Vokietijoj vyriaiisybė apsaugodama savo žemės 
ūkį nuo kilusios depresijos Įvedė aukštus muitus 
žemės ūkio gaminiams. Rezultate kainos Rytprū
siuose buvo dvigubai ir trigubai aukštesnės, ne
gu mokamos ūkininkams Klaipėdos krašte.

Be šių priemonių, Vokietijos vyriausybė 
buvo suteikusi vien Rytprūsių ūkių palaikymui 
ir jų pažangai 2 bilijonus markių kreditą iš 2% 
metinių palūkanų, kai tuo tarpu Klaipėdos kraš
te Žemės Bankas pradžioje ėmęs 6%, o Į galą nu
sileidęs iki 4-5%.

Priedui reikia pridėti muitų naštą, kuri kri
to ant klaipėdiečių pečių už įvežamas prekes iš 
Vokietijos, bet kurių nebuvo mokėję prieš prisi
jungiant prie Lietuvos. Dr. Anysas aprašo “At
siminimuose” vargingą žvejų padėtį, kurie buvo 
dvigubai nuskriausti — neteko savo žuvims rin
kų Vokietijojs ir turėjo sumokėti 50,000 litų mui
to už įvežamas žuvininkystei reikmenis iš tos 
pačios Vokietijos. Kiek tuomet milijonų litų 
muitais turėjo sumokėti Klaipėdos krašto ūki
ninkai, įsi veždami iš Vokietijos įvairius ūkio pa
dargus, trąšas, sėklas — ir visą kitą, kas buvo 
reikalinga intensyvaus ūkio palaikymui?

Dr. Anysas nerašė išsamios studijos, bet jis 
savo “Atsiminimuose” nesuvedė krašto ūkines 
; socialines problemas į “kiaulišką, reikalą", 
ta ai jam prikišo kritikai, ši problema Įgavo 
katastrofines proporcijos, kai Hitleris atsaky
damas į gub. Navako kumščio politiką, sustabdė 
importą iš Lietuvos.

Atsidūrus Klaipėdos krašto ūkiui despera
tiškoje padėtyje direktorijos delegacija, kurioje 
dalyvavo taip pat ir dr. Anysas, šaukėsi Kauno 
pagalbos, bet be jokių rezultatų. Ta proga išryš
kėjo Qntro valdžios ūkinė ir socialinė Politika.

Anot dr- Anyso: “Tūbelis buvo iš esmės prie
šingas Lietuvos dvarininkijos ir prekybininkų 
luomui ir stengėsi pamažu, bet sistematipgai, su
silpninti jų galią ir įtaką, įvesdamas ir tvirtinda 
mas kooperatyvinę sistemą. Lietūkiui, Maistui. 
Pienocentrui ir Žemės Bąnkui jie netaupė- nei 
paramos, nei lėšų; čia jjs ir susidūrė su Klaipė
dos krašto ūkio interesais”’ (175),

Kitoje vietoje dr. Anysas pabrėžė: “Centro 
vyriausybė, kaip jau įprasta, norint į savo ran
kas paiimti vjsag likusias. Klaipėdos. įmones” 
(322).

(Bus daugiau)
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<IR K G. BAlUKAS KANADOS NAUJIENOS

Tel.: 562-2727 arba 562-2728

M. Šileikis

9 metu mirties sukaktis
ir

5V. KAITO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Bland, N.Y. 10303

ki

ii
Laidotuvių Direktoriai

DAIMID
B

2533 W. 71st Street

PHILLIPS - LABANAUSKAS

fe

Programos vedėja

■

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai. vak.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

PKiKA* BIELIŪNAS
,AlU.rUKNlA A V E. KUoue. laAiKytM 3-WIA

lhsf.

DLlTtbO - V AO AlllS
vui viccru, iiu r'Jaune. ULijmpJc 4-1VU.

AKUaERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Aodical Building). Tol. LU 5-6446 

Priima Ligonius uagal susitarimą. 
Jei neaisuiepia, skambinti 374-8004.DR. C. K. BOBELIS 

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

5025 CENTRAL AVE. 
St. Petersburg, FL 33715 

Tel. 813)-384-3026DR. PAUL V. DARGIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Westchester Community klinikos Medicinos direktorius1938 S. Manheim Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

TEL. — BE 3-5893K. A. B. (inE v ECKAS 
GYPYTUJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS
3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimąDR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
z618 W. 71 St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses’” 

Vai. agal susitarimą. Uždaryta

l> tv. i^EUlN AS SE1B U TISINKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS CHIRURGIJA 2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad 1—4 popiet 
ketviric “ vai vak Ofiso teief.: 776-2880 Rezidencijos teief.: 448-5545DR. V 1 T. TAURASGYDYTOJAS IR SHlRURHAb* «dra praktika, spec MOTERĄ Ilge Ofisas 2652 WEST 5?th S *

Tel. PR 8-1223
>rlbO V AL.. pirm, anuad 

penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Ststadie j aus 2-4 vai. popiet ir kitu laiku 
pagal susitarimą.

Atkelta iš S psi
aguoti. Buvę ir tokia mintis pa
reikšta, kad Lietuvos okupan
tas deda pastangas deniorali- 
zueU veikliuosius patriotus lie
tuvius, dirbančius osganizacijo- 
se, kad organizacijos veikla su
silpnėtų. (Salėje plojimas.)

Bendrai paėmus, visi dalyva-j 
vę šauliai, šaulės tokius rašei-1 

, vas smerkė ir prikalbino St. Jo- 
kugaitj kandidatuoti dar dviem į 
metams. Neatsiradus daugiau! 
kandidatų, Stasys Jokūbaitis! 
vienbalsiai buvo išrinktas Vlado 
latvio šaulių kuopos pirminin
ku dar dviem metams. Išrin
kus kuopos pirmininką, ir kili Į 
valdybos nariai, kontrolės ko-; 
misija, Garbės teismo nariai j 
sutiko pasil kti dar dviem me
tams. (Salėje plojimas )

šįmet VI. Pūtvio šaulių kuo
pai nuo įsisteigimo sukanka 
25 metai. Šią sukaktį numatyta 

•paminėti rugsėjo 29 dieną.
Be to, šiais metais visa šaulių . 

sąjunga mini 60 metų sukaktį; 
nuo jos įsikūrimo Lietuvoje.

• Taip pat Vlado Pūtvio šaulių! 
kuopa yra užsimojusi įamžinti 
Romo Kalantos vardą ir užsa
kyti pas dailininkus, kad pada-

v t rytų R. Kalantos reljefą, kuris 
trcc‘ bus laikomas viešoje ir garbin

goje vietoje. Kadangi šis pro
jektas atsieina apie $1,500, šau- 

; liai vieni nėra pajėgūs projek- 
I tą įvykdyti, nežiūrint, kad šau- 
'lių susirinkime pasižadėjo duo
ti laisvą auką nemažiau po $10.

Po susirinkimo valdyba ture-Į
* jo iš anksto paruoštus aukų la
pus ir visa eilė šaulių Įrašė sa-

’vo pavardes ir įteikė aukas po 
nemažiau $10, kiti po daugiau.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

>h

‘'Ieškokite sero, ne pikto, kad būtumėte gyvi". — Arnoto 5:14.
Didžiausia šio laiko privilegija yra priklausyti prie Dievo šventųjų 

dr^ug- stės. Norint įstati į šitą draugystę reikia tikėjimo ir paklusnumo. 
Reikia taip pat pripažinti, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis, pasaulio nuodė
mių nešėjas. Tokie ištikimi ir paklusnūs jo pasekėjai ateityje gaus gar
bę, šlovę ir nemirtingumą. Dabar jiems priešinasi pasaulis, kūnas ir di
dysis priešas, šėtonas. Pasaulis negali suprasti kokių palaiminimų jau 
dabar gauna tie, kurie atiduoda Dievui savo širdį ir savo valią. Tik tik
rieji Dievo vaikeliai turi savo širdyse ir gali gėrėtis Dievo ramybe, ku
ri perviršija žmonių supratimą ir kurios pasaulis negali nei duoti nei 
atimti.

Šaltos žiemos vaizdas

Mažeika & Evans

laisvės, tad Vlado Pūtvio šau- sutartinai dirbant, gclhna dide- 
lių kucpa yra numačiusi rinkti'liūs užsimojimus Iwxayti.
tam re kalni aukų ir iš kitų ge-' 
ros valios lietuvių, nes Romas h 
Kalanta mirdamas reikalavo ■ 1 
visiems lietuviams laisvės.

šiais metais Vlado Pūtvio šau
lių kuopai visa eilė darbi}, o 
tuos darbus vvkdvs dabartinė 
kuopos valdyba iš šių asmenų: 
Stasys Jc'kubaitis — pirminin
kas, V. Baėėnas — vicepirm., 
V. Pečiulis — sekretorius, A.

I Brokertas — iždininkas. Kon-
j trelės komisija išrinkta iš šių: 
iP. Juodienė, I. Puteris ir B. Ur- 
j #

bonavičius. Į Garbės teismą iš
rinkti: S. Banelis ir VI. Kaza- 
lauskas.

Be abejo, valdyba viena ne-
I Kadangi R. Kalanta suside-:gali visus darbus atlikti. Kiek- 
igino protestuodamas prieš Lie-.vieno šaulio ir šaulės pareiga 
įtuvos okupantą — Sovietų Ru-, pagal išgales talkinti valdybai, 

creciaa. gįj^ reikalaudamas Lietuvai1 Visiems bendromis jėgomis ii

OKTHOPEDA^PROTEZJSTAb 
Aparaiai - Protezai. M^d. ban- 
dažai. Speciali pagalba kjĮcim.1 Veh SunnorU; ir t t*1 i# 4 ix 8 ^^adiemiUi * 

43C West 63rd St., Chicago^ WL 60625Telef.: PRospect S-5084 HELEN BAGDŽIUS

Susirinkimas baigtas Tautos 
himnu. J. šarapnickas

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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 17421330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PERKRAUSTYMAIMOVING Leidimai — Pilna apdrauda ŽEMA KAINA R. ŠERĖNAS Tel. WA 5-8063
įnirus, Jos vyrui Juozui, sūnui, Jonui su šeima, broliui 

Al Vertelkai ir kitiems giminėms skausmo ii’ liūdesio valan
doje reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Stasys Grigaravičius ir šeima

Gyv. 10912 S. Artesian Avenue
Mirė 1970 metų kovo 10 dieną, sulaukęs 76 metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Raseinių apskr., Eržvilko valse.
Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Julia, gimusi Ažukaitė, duktė June 

Hill, anūkai - David ir Donald bei kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Mes Tavęs Mūsų Brangiausias niekuomet neužmiršime. 
Tu pas mus jau nebegrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas 
Tave nueisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė ir anūkai.

TĖVAS LR SŪNUSMARQUETTE FUNERAL HOME
1410 So. 50th Ave., Cicero

Teief. 476-2345

Apdraustas perkraustymas iš įvairiŲ atstumu. ANTANAS VILIMAS Tel. 376-1882 arba 376-5996
SOPHIE BARČUS 
radijo Šeimos valandos 

Vljpc progrimo* Iš W0PA.

1490 Idl. A. M.

klibi: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet. Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 0:30 

vąl ryto.’/•dili Aldona Diukin
r»|«f. HEmlock 4-2413

’159 So. MAPLEWOOD AVB 
CHICAGO. ILL 40629

gM ‘ Lietuvos Aidai’
..KAZĖ BRAZOŽIONYTĖ

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St. Petersburg, Fla., 5:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, IlUuois 60629 

Teief. 778-5374
s

Jei tinote asmenis, kun* 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra 
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi 
*aiies nemokamai.

Fruit-Filled Fantasies
■RY5 KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

f

Eajoy the fruits of summer’s labor — with a delectable sour 
cream dressing. Simple to make and delicious to serve, It’s a 
fantastic accompaniment to a platter of fresh fruit — grapes 
strawberries, cherries, apples, plums, pears, pineapple, apricots 
and kiwL

Developed by home economists for Morton Salt Company, 
the dressing's quick, pick-me-up flavor comes from a combina
tion of brown sugar and Mortod®Nature’s Seasons^easoning 
blend.

Other salad tips? To please the eye as well as the taste buds, 
vary color, shapes and sizes of different fruits (or vegetables) 
on the serving platter.

To prevent cut fruit from discoloring, dip slices or wedges 
of apples, peaches, nectarines, pears and some plums in lemon

Sour Cream Dressing for Fresh Fruits
1 (8-ounce) carton sour 

cream
K cup firmly packed 

brown sugar
Combine aD ingredients fa small bowl; mix well. Store fa

M teaspoon Morton " 
Na ture *« Seasons 
seasoning blend

iš Ui
by

Carc'yn Ave'i.ąo . .
Hum-Wesson KiicJieos W I

Achieving Kitchen Efficiencyboiling or steaming. You cut food into small pieces so they cook quickly.If you wish to cook with your oven or broiler, it is important to learn how to use them in a more efficient manner. Consider the following tips:Always try to use a meat thermometer when roasting. This can usually prevent overcooking. Also, get in the habit of using a minute-timer for precise cooking. Do follow your recipes; they were meant as a guide.Remember that preheating the oven is generally wasteful except for “quick-bake” items such as cookies, pizza and frozen entrees. Cut down on this habit.Make an effort to thaw foods at least partially before cooking. Don’t try to incorporate thawing time into cooking time. This is a sure energy waster.A genuine blessing to every energy conscious homemaker may be the microwave oven. An industry study shows that by 1980, between 20-25 per cent of American households will be using them. If used exclusively instead of a conventional oven, the energy savings of a microwave oven could approach 85 per cent.These energy-saving hints are proof that there are indeed ways to save fuel money in the kitchen. It’s just another way Hunt-Wesson is working to make it better

The energy crisis has made the subject of energy-saving cooking more than just idle conversation. Today’s homemakers are very concerned with ways to save money in the kitchen because they have to be.There are real ways to achieve energy’-saving efficiency in the kitchen which we’ve experienced in the Hunt-Wesson Kitchens.For instance, always try to match pan size with the burner. A pan that is smaller in diameter than its accompanying burner will allow heat to escape. That translates to precious energy wasted!Remember to cut your vegetables before cooking rather than cooking them whole. This speeds the process. Legumes or dried fruits should be soaked, also, to reduce cooking time. Soaking returns them to thqir natural state, or consistency.Another obvious way to lessen cooking time is to choose a relatively quick and easy to prepare main dish.Convenience foods such ai our Prima Salsa, prepared spaghetti sauce, would, certainly help the cause. Simply heated thoroughly, this thick sauce tastes like it simmered all day.
Don’t be afraid to experi

ment with new cooking methods. Oriental stir-fry 
cooking is not only intriguing 
as a changeof-pace menu 
idea — it is more energy 
efficient and nutritious than

3307
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6354 S*. HALSTED STREET Ph«ne: Y Arda 7-ltll
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—- Ponia- Mary Leppa iš Gage 
Parko kiekviena proga paremia 
Naujienų leidimą aukomis, geru 
žodžiu ir dalyvąudama rengi
niuose. Ji be raginimo pratęsė 
prenumeratą ir įteikė penkinę 

" už kalendorių. Apgailestaudama, 
_ kad negalės dalyvauti Naujienų 

65 metų sukakties bankete, ji 
įteikė $10 auką, linkėdama Nau
jienoms ir jų darbuotojams ge
riausios sėkmės. Dėkui. Naujie
nų banketas bus balandžio 29 d. 
Martinique restorane.

— Dėkui Viktorui Karosui už 
labai vertingus straipsnius bei 
lietuviško gyvenimo Įvykių ko
mentarus ir už $17 auką.

— Lietuvių Spaudos Klubas 
paskyrė Naujienų paramai $25 
auką ir !ją įteikė per klubo val
dybos narį Antaną Marmą. Dė
kui valdybai ir visiems to klu
bo nariams.

Ntagk«vię;us.iK jų Junona 
karių , buvę--T¥ -progršr 

fose ir kalbėję lietuvių gyverii- 
no ii’ okupuotos Lietuvos reika

lais. Nijolė yra mokytoja ir ko- £ 
miteto “Cease Duties” sekretorė. 
Dar maloniau pasakyti, kad jie 
remia spaudą ir lietuvišką veik
lą. Ju vaikai lanko lietuviškas 
mokyklas, pradėdami nuo vai
ku darželio.

— L»etuv.ų - Prekybos P.ūmų 
mėnesinis narių susirinkimas bus 
treč’adienį, kovo 14 d., 7:30 vai., 
vak. Dariaus-Girėno salėje. Pra
džioje Charles Austin rodys fil-.' 
mą “White Wilderness”. Daly- ’ 
vaus sės. M. Berta, SCS, nese- i i niai iš Lietuvos atvykęs jos bro- : 
lis Jonas Juodvalis, sesuo Lau- į 
ryna bei kiti jų šeimos nariai. 
Jie pasakos apie gyvenimą Sov. 
Sąjungoje ir okupuotoje Lietu
voje. Dr. A. Trakis iš Illinois 
universiteto ligoninės ir James 
E. Varkalis, Illinois Technologi
jos Instituto policijos kapitonas, 
priimti LPR nariais. Metinis 
LPR Stipendijų banketas bus Į
birželio 3 d. Martinique ręsto- j---------------------- --------- ---------
rane. Banketo pirmininku pa- Įsideda meškeriojimas Gikagos 
kviestas Julius R. Kuzas, stipen- Į parkų lagūnuose. 
dijų komiteto pirm, yra Vyto 
Shukis. LPR pirm. Teodora 
Kuzienė kviečia atvykti į susi
rinkimą

■IR
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Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MBNESINLAIS IŠSIMOKfcJIMAlS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

— Dėkui J. Puodžiūnui už vi
zitą ir už įteiktą $5 auką kalen- 

^doriaus proga.
— Feliksas Mackevičius, Hot 

Springs, Ark., Chicagos lietu
viams gerai pažįstamas versli
ninkas, įsteigęs Brighton kepyk
lą, taip pat kauniečiams žinomas 
Aušros kavinės savininkas, be 
raginimo pratęsdamas prenume
ratą, parėmė Naujienų leidimą 
$10 auka. Dėkui. Malonu pažy
mėti, kad buvusią jo kepyklą su 
moderniomis iš Vokietijos užsa
kytomis automatinėmis mašino
mis dabar valdo jo sūnus Anta-

—Ponia Sabina Klatt iš Brigh
ton Parko praneša, kad metinis 
banketas su menine programa 
•Seselių pranciškiečių naudai bus 
kovo 18 d. 3:30 vai. popiet Ne
kalto Prasidėjimo parapijos sa
lėje. Visi kviečiami, auka $3.50.

— Metinė gėlių ir sodelių pa
roda prasidės kovo 24 d. ir tęsis 
iki balandžio 1 d. McCormick 
Place rūmuose. Ruošia Chicagos 
Parku distriktas. V

— Demie Jonaitienė dėsto ir 
___ _________ _____________________  f vadovauja lietuvių kalbos kur- 

Į sams pradedantiems New Yor- 

NAUJU SKAITYTO.JŲ VAJUS | Jie būna kiekvieną šeštadienį.
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus tkal' ‘ Suinteresuoti gali kreiptis į kur

kto jus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos span-{su vedėją, tel. 296-2294. 
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį { 
m juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk- 
stam^ grandįsę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip^ pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku rei 
kalq renesanso. .

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas
Chicago, III. Virginia 7-774?

Registruokite savo namus,' O GERIAUSIAI ČIA 
biznius, sklypus pardavimui jau’ §VARUS 2 but(j namas &
26-tus metus veikiančioj įstai-| garažas, elektrinės durys, atskiri ga
goj, o kirkdami pasiteiraukite. jzu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

Į $7,500 lengvu pajamų iš gražaus 
mūrinio namo Marquette Parke. Ga
za šildynias, apsauga nuo potvynio, 
kaina $57,000.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metu mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY 
Notary Public 

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

— Stintų žuvavimas Michigan 
ežero pakraščiuose prasidės ba
landžio 1 d. 7 vai. vak. ir bus 
žvejoj amos iki gegužės 13 dienos 
3 vai. popiet. Stintų (smelts) 
pasirodymą seka East Chicago, 
Ind., Medžiotojų ir Žuvautojų 
klubas. Apie jų pasirodymą jie 
praneša Čikagos meškeriotojams 
per Naujienas. Tą pat dieną pra-

Premįems Beginąs vis 
nauįy prcUemy randa 
JERUZALE.— Izraelio prem

jeras Menachem Begin pirma- 
dien:o rytą, pasibaigus 6(4 vai. 
trukusiam nepaprastam minis- 
terių kabineto posėdžiui, prane
šė spaudai, kad posėdyje pada-! 
ryta daug ^‘išmintingu” nutari-1 
mų dėl Egipto taikos sąlygų ir j 
kad jis tikisi Egipto prezidento! 
Sadato “pozityvios reakcijos”.

“Aš turiu viltį. Aš tikiuosi iš 
Eg’-pto teigiamo atsakymo”, kal
bėjo Begm, bet atsisukęs vėl pa
abejojo negalįs būti tikras, kad 2212 W. Cermak Road 
iš Egipto tokį atsakymą gaus. 
Jis tikįs, kad apie nutarimus 
prezidentą Carterį painformuos 
Valst. sekretorius Cyrus Vance. 
Beginąs esąs tikras, kad Vance 
decizijas perteiks pirmadienį 
Sadatui. Kokios tos decizijos 
yra, jis nesakė, tik pasakė norįs 
kad egiptiečiai apie jas išgirstų 
iš Vancės, o ne iš reporterių.

JAV ir Izraelio pareigūnai 
tvirtina, kad prezidentas Car- 

------------------------------------------ . teris savo vizitą Izraelyje pra- 
11 to 5 no appointment neces. tęs dar vieną dieną, bent iki šio 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N.1 antradienio.
STATE St., Rm. 1717. Mes kai-/ Carteris kalbėjo, kad jei bus 
bame lietuviškai. 782-3777 or galima išspręsti keletą dar esan-
925-8392. Professional Member čių skirtumų, bus proga celebra- jUUDKAliis k r- 
American Federation of Astro- cijai — pirmam taikos sutarties; Įvairi apdrauda —INSURANCE

■ pasirašymui tarp Izraelio ir ara- BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
’ bų tautų...
i “Gal būt mes gausime taikos
• sutartį, gal būt negausime”, pa- ; 
Į sakė Beginąs. “Mes turime prob- 
j lemas. Taip, pone prezidente,

— Sovietų diplomatai neina- mes savo tautai pasakysime vi
no, kad pavyks susitarti su JAV są tiesą ir mano pareiga yra pa- 
dėl strateginių atc'mo ginklų, j sakyti, kad mes turime rimtas

-------------------- į problemas. Tebėra rimti skirtu-
— Gen. Brown savo kelionės' mai. Tikėkime, kad juos nuga- ] 

į Artimuosius Rvtus metu «a- lėsime”, atsakė Beginąs po pre- Also character, card & palm read-
J _ _ - _ vrtcra4- Pi or will ho im-

I

logers. (Pr-)

— Kelionių i Vilnių 1979 m. 
jau paruoštas. Marius Kiela

(312) 737-1717. (Pr.)

vo tikslių žinių apie sovietų:zidento Carterio kalbos.
agentų veržimąsi Į Saudi Ara
bijos sritį.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo rajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams

— Metinis Illinois Lietuviu 
Respublikonų Lygos susirinki
mas bus balandžio 1 d., 2 vai. 
popiet Margučio patalpose. Su
sirinkimo metu bus renkama 
nauja Lygos valdyba sekantiems 
dviems metams. Nominacijų

> pirmininkas Algis

SUSIRINKIMŲ Į 
Dido- 
giinu-

Lith. National Democratic klubo

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

PERSONAL 
Asmeny Ieško

HOROSCOPES 
BY ANNA

ings. One visit to her will be of im
mense value to you. FREE gift with 
readings.
. 516 Diversey Parkway

248-7514

1LICTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chkagos mieste leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose =rrit, »*- 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Ava. 

Tai. 927-355$

MISCELLANEOUS 
Įvairūs dalykai

IRANIEČIAI BIJO 
GRĮŽTI NAMO

ANKARA, Turkija. — 
kas skaičius musulmonų,
siu ir augusių Irane, bijo grįžti į CARETAKERS WANTED 
į gimtinį kraštą dėl siaučiančio 1 older couple to live in apartment

metinis nariu susirinkimas ivyks tre- • ten didelio teroro. Irano valdžia Į above funeral home and do light 
čiadienį, kovo 14 d. 6:30 vai. vak. f v . ... -'housework. Free modern large apart-

8 4 03 10
1Ž—W M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $94 pusmečiui autemobHie 
-Jtbilrty aparaudljuw penslnlntafit

Kreiptu

Į*. ASHLAND AVI.
^sxwri

1

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbuSr. [komisijos
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9733. paskvrt iv u-- , j--, s
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būt! 1 “eSls kviečia siūlyti kandidatus, 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu « 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsu bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus’ 
intorė M Miškinytė paskyrė 850 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiai’ 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų pikniku, t; flapp

Jonys salėje,U 4258^ So. °Maplewood. 1 duoti jokios garantijos ; ment and all utilities plus S100 a
kitai musulmonų sektai priklau- month salary. __ 
santiems iraniečiams.

Saugūs yra tiktai musulmo-

Visi nariai kviečiami dalyvauti.
Bernice Žemgulis, nut. rast. Call 974-3534 or 974-9651.

Visas Ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

_ Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei galimu įkaitytoji? relkalrnr 
prutom* pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NADJIINOS 
1739 SO. HALSTID ST. 
CHICAGO, IL MCOt

• Ii anksto be raginius pratędn savo nrenumeratą. taupydamas laflra į- 
-.tžnd&mas suairašlnėjlnio išlaidai. Priede  dol.

Finrdė Ir rardw

» Ufetksu' Naujienas kaip doram, save _. 
yra naujas skaitytojas. Priede ~ doL
Pavardė ir vardas ___________________

Adresu

Spoo tariaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką gpaudą ir Niujlenų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus doL

pATtrdė !r nrdju

Adresu

♦ Platinimo vajaus proga, 
tinimui nemokamai be jol

prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipc. 
ų įsipareigojimu.

Pivirdė ir vardu

Adresu

Pavardė Ir vardas

Adresu

Pavardė Ir vardas

Lietuviu Pensininku S-gos narių j : ~ -
susirinkimas bus š.m. kovo 15 d.,!nai šijitai, priklausantieji Cho- 
ketvirtadiem, 2 vai.* pooiet, Gage' . ■ ... „ .
Park Fieldhouse patalpose, 55 ir meinio grupei, is užsienio gri-
C-4-Z-11__ * - V » • —4 IT • •• t 1 » "I V • - J

— Horoscopes or Astrological ~ __  __ __
Tarot Card Readings. Saturday' }Yest.ern kampas. Visi kvie-1 žusiai. Milicija labai atidžiai tar- & cianu susirinkime dalyvauti. do, krato, knygas ir laiškus skai

to, o vėliau visą tardymą pra
deda iš naujo.

Revoliucinis komitetas prane
ša centrui tik įvykdytas mirties 

Vyrą,ar moterį pamokysime šio amato. Dar- bausmes’,bet aPje areštus, kratas 
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te-j 
lefonu:

Naujienoms reikalingas

HA 1-6100.

ir tardymus nieko nepraneša.

ENERGY

karti

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, I1L 60629. — Tel. WA 5-2737

D«n a Bom LomK

Buy a oar no larger or 
bot* powerful than you

a s
: « 
i
I

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St., Chicago, m. 60629 « Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įrairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

r
r
ę
į

t e 
E
E

Kviečiame visus kurie įdomaujasi Florida, 
suvažiuoti į SUNNY HILLS

Kovo 10,11, ir 12 d. d. j
ir taip pat * V - t

Gegužės 26,27 ir 28 d. d. J ‘
Dėl informacijų kreipkitės į; . *

V. Belecką, Sunny Hills — 904—773-3333
R. Kezį, New York — 212—769-3300
J. Zubavičių, New Jersey 201—381-3198
D. Dulaitj, Detroite 313—549-6878
J. Mikonį, Clevelande 216—531-2190 I
M. Sielą, Chicagoje 312-727-1717 > -

c

ir

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

MAINTENANCE 
MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry. 
Applicants must have well 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.

R. LAVIN & SONS INC
3426 S. KEDZIE AVE.

An equal opportunity employer

RETIRED PATTERN MAKER
For Maintenance of Wodden Foundry 
Patterns . . Set You Own Hours 

MANUFACTURERS BRASS & 
ALUMINUM FOUNDRY 

3450 W. 127th St., Blue Island, JL 
E.O.E. M/F

INDIANA FORGE
& MACHINE CO

3468 Watling Street 
East Chicago, Indiana I

An Equal Opportunity Employer M/F

LAIKRODŽIAI Ir SRAMGENYltS 

Pardavimas ir Taisymai 
2644 WIST 69*b STUKT 

T^tef.t RS^AIU 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60631 Tai. YA 7-5930 

__ ’_______ i

M. i I M K U J 
Nvtary Public 

INCOM! TAX SIRVICI 
42S9 S. Maplewood. ToL 154-7454 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

• IMMEDIATE OPENINGS •

MACHINISTS
4 Openings—At Journeyman Level 
With experience in lathes, set-ups, 
O.D. and I.D. grinding, etc. Good 
starting salary. Excellent working 
conditions and fringe benefits. CALL: 
731-9700 or (219) 398-0838

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates '

2649 West 63rd Street,
Tel. 776-5162

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. Seštalieniais iki 12 v.

Vakarais tel. 373-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip

40 metu, patarnaudama klientams.
KAIP SUDAROMI!

TESTAMENTAI į
Tuo reikalu Jums gali dau < 

padėti teisininko Prano šulo’ 
paruošta, — teisėjo Alphonst ’ 
Wells peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomh 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica | 
Cgo, IL 60608 Kaina $3.00 
su formomis $3.90.

Phone 855-2160

i 1Advokatas J
Į JONAS GIBAITIS j

6247 So. Kedzie-Avenue - |
į Tel. — 776-1225 Į

Chicago, Illinois 60629
I i
| Darbo vai. nuo 9 iki ? vai. f

vak, šeštad. 9 vai. iki
, 1 vai. p. p.

Juozo šmotelio

ATSIMINIMU 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
įdomi 250 puslapių knyga su.

ž. krauta autoriau? troboje.
| Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
| Į skirsnelių mėgėjai, prašomi at 

vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:;!

v? 7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629;

I 
i I 
I 
i
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