
Tuo metu susirėmi-

Maskvos baleto
Pravda pirma kartą oficialiaiChoueifat miestelyje Įvyko, gink-

tijos narių, žuvo 6 asmenys.

Tehera-

pavyksta surasti kokią atidary- mų, kurie padės Amerikos dip
lomatams išvažiuoti iš Irano.

BALTIJOS VALSTYBĖS 
TURI BŪTI LAISVOS

tą krautuvę, jie ten nieko ne
gali nusipirkti.— Nežiūrint įvairių sunkumų 

ir svyravimų, doleris tarptauti 
nėję rinkoje pirmauja.

TARPTAUTINĖS KOMISIJOS NARIAI TURĖS 
- PROGOS PASIKALBĖTI SU AMERIKIEČIAIS

— Siaurės Afganistano keliai 
nepravažiuojami, nes iškrito la
bai daug sniego.

ŽIAURŪS CHOMEINIO 
PAREIŠKIMAI

išla .svi- 
laisvėf

leisti jam pasilikti JAV-šė ir čia 
gyventi, bet- ne grįžti į Rumu
niją, kaip jam įsakė dabartinė 
Rumunijos vyriausybe.

Pr 
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PREZIDENTO BROLIS IR ĮTAKINGAS MINISTERIS 
BUVO NUŠAUTI PRIEŠ DVI SAVAITES

— Daugelis europiečių pradė- 
. jo investuoti į Kanados^ūkį. Ka

nadoje yra pakankamai energi
jos šaltinių ir nuolat auganti 

industrija. -\

reikalų mimstenu. Pirmiausia 
teisininkai išaišknc daug klausi-

Prezider.-as žino, kad 
ną pasiekusieji penki tarptauti
nės teisės specialistai turėjo 
progos pasikalbėti su užsienio

18 mėnesiu duktė. Tą Į&t dieną įe ^idžiama Komsomolskaja
- Pravda pirmą kartą oficialiai 

h^atonmtS>'ta5:Ž^įį Prisipažino kad afganistaniečiai 
sistų partijos ir Populiarios par-

geriausių šokėjų, praeitais metais kar-
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KABULE NŪS AKO BROLI
LIBANO SOSTINĖJE PAGROBTAS

ARABĮJ ŽURNALO REDAKTORIUS
VISAME KRAŠTE PADIDĖJO. ŽIAURUMAI 

IR GINKLUOTI

BEIRUTAS, Libanas. — Siri
jai atšaukiant taiką palaikančius 
karinius dalinius, Libane padi
dėjo žmonių grobimai ir kitokie 
prievartos veiksmai bei tarpusa
vio kovos. Sekmadienį Beirute 
pagrobtas didžiausio arabų kal
ba žurnalo’ Al Hawadess redak
torius, ir leidėjas Selim Al Lawzi. 
Jis sir žniona vyko į aerodromą 
skristi Londonan, bet mahome- 
tonų.apgyventoje vakarinėje sos
tinės dalyje nežinomų ginkluotų 
asmenų .buvo sulaikyti ir pri
versti, sėsti į mašiną, kuri nuva
žiavo pietų kryptimi.

Vėliau žmona buvo išleista. 
Jokių grobimo motyvų nepa
reikšta. Liudininkų žiniomis, 
Lawzi ir. jo grobikai buvo pa
stebėti. važiuojant Damour mies-

: telio gatvėmis link kalnuotos Į kyti .kada amerikiečiai bus iš 
Libano srities.. Įleisti, bet prez. Bani Sadr pa-

.. • Kaip pamename, "vasario 13 d. reiškė, kad jie bus išleisti, jeigu

SUSIRĖMIMAI

PREZIDENTAS CARTERIS 
VENGIA PESIMIZMO

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris, patyręs apie 
mulos Chomeini paskelbtą pra
nešimą ryšium su teisininkų at
vykimu į Teheraną ir suimtųjų 
paleidimu, pataria amerikie
čiams šiuo ir kitais klausimais 
nepulti į pezimismą.

Pirmos žinios sakė, kad nuvy
kusi tarptautinė teisininkų ko
misija visai nepasimatys su su
imtais diplomatais, bet Irane 
užsienio reikalų ministeris pa
sakė, kad Irano vyriausybė leis 

; atvykusiems teisininkams susi- 
f pažinti su dabartine jų būkle ir 

teisine padėtimi.

Irano vyriausybė negali paša-

* gistų"Į partųbĘį'.pfttBnįiėnlarasl teises.' Prezidentas Bani Sadr 
Edmond Rizk. Jį pagrobė buvu
sio prezidentd Suleiman Fran-

’ jiėh šalininkai ir reikalauja, kad

labai gerai žino, kad JAV ėmės’ 
apsaugos priemonių tiktai prieš 
kelis Amerikoje laisvai gyvenan- 

paleistų iŠ kalėjimo jo'giminai-J čius iraniečius, bet Amerikoje- 
čus, suimtus praeitu metų rug-J laisvai veikia Irano ambasada ir 
sėjo mėnesį. Rizk. tebėra laiko- kitos įstaigos.
mas įkaitu, derybos? dėl paleidi
mo tebėtęsiąmos. . _ '

šeštadienį J. sprogus - bombai 
automobilyje, žuvo . dešiniųjų 
milicijos vado Beshir Gemayel

AFGANISTANIEČIAI 
NEMĖGSTA RUSŲ

MASKVA, Rusija. — Maskvo-

SUŽEISTUOSIUS IŠVEŽĖ MASKVON. 
BET RUSAI NEPAJĖGĖ PAGYDYTI

KABl’LAS, Afganistanas.
Prezidento Eabrako K^nnalo 
brolis buvo sunkiai sužeistas 
neramumų pradžioje ir bm-o 
vežtas i Maskvą, kad Sovietų 
specialistai gydytojai sužeistai* 
bent ant kojų pastaytu. bet nie
ko jie padaryti negalėjo. Ko in 
brolis, taip ir ministeris buvo
sužeisti visai netoli prezidentū
ros rūmų pačiame Kabule. Ru
sai patarė sužeistuosius luoiav 
išvežti į Maskvą, kur gydymui 
yra geresnės sąlygos. Sekmadie
nį Sovietų lėktuvai parvežė pre
zidento brolio ir įtakingo m mis
terio lavonus.

RUMUNŲ DIPLOMATAS 
NEVYKS NAMO

WASHINGTON, D.C. — Ru
munų ambasados tarnautojas 
praeitą sekmadienį kreipėsi į 
JAV vyriausybę, prašydamas

priešinasi Sovietų karo jėgoms. 
Galima, sakyti, atfganistaniečiai 
iki šio meto atvirai- nesipriešino 
Sovietų karo jėgoms įsiveržimui 

Į į Afganistano teritoriją. Tuo 
j tarpu paskutinėmis dviem savai
tėmis Sovietų karo jėgos pradė
jo jausti afganistaniečių pasi
priešinimą rusams.

Pats svarbiausias ąfganista-
niečių pasipriešinimas pasireiš
kė Kabule, kai Afganistano ka
riuomenės vadai atsisakė klau- 

... ’ syti Sovietų kariuomenės vadų
AVashington Post dienraštis įsakymų. ___

savo pirniadiėnib laidoje pažy
mėjo, kad tas diplomatas esąs j . 
Nicholae lon Hordndinca, Ru-jT1 
nninijos ambasalos 
sekretorius.

Visame krašte padažnėjo So
vietų karių užpuldinėjimai. Da* 

trečiasis * ^ar Sovietų valdžia neišleidžia 
j karių iš kareivinių, jeigu nesu 
j sidaro gintis pasiruošusių ketu
rių rusų grupė. Rusams nepatin
ka, kad nuo ketvirtadienio di
džiosios Kabulo krautuvės už
darytos. Jei rusų kareiviams ir

KALENDORĖLIS

Vasario 26: Izabelė, Aleksand
ras, Jorūnė, žibutė, Jogintas, 
Girdenis,'Svajūnas. '

Saulė teka 6:32, leidžiasi 5-:36.

Oras ialtiiŠĮ''anijjB/

— Amerikos paskelbtas Mask
vos olimpiados boikotas jau da
bar atsiliepia Sovietų Sąjungos 

J finansams. Į Rusiją ir sateliti
nius bei užimtus kraštus turis
tai žymiai sumažėjo. Ryšium su 
tuo mūsų liltininkai padidini 
savo retoriką ir veiklą, raginda
mi išeiviją palaikyti glaudesnius 
ryšius su “tautos kamienu”.

— -Meksikos pasienio policija 
sustiprino sienos su JAV apsau
gą, kad nebūtų iš Meksikos ne- 
legaliai vežartii naftos "produktai.

Aleksandras Godunovas, vienas
tu su kitais šokėjais atvykęs į New Yorką, nutarė komunistinėn Rusijon nebegrįžti ir 
pasiliko Amerikoje. Jis čia sutiko Nataliją Makarovą, anksčiau pabėgusią nuo komu
nistų. Operos rūmuose vasario 12 d. jiedu šoko’ wtDon Kichotą” Chicagoje. Jiedu su

žavėjo žiūrovus, labai šiltai jiems plojusius.

CARTERIS TURI VILTIES SUSITARTI 
SU PREZIDENTU BANĮ SADR

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris, paskaitęs pas
kutinius pranešimus iš Irano, 
pareiškė įsitikinimą, kad Ame
rikos suimtų diplomatų 
nimas eina naudingu 
keliu.

Praeitą penktadienį" mula 
Chomeini pareiškė, kad suimtų 
amerikiečių likimą . spręs Irano 
parlamentas. Rinkimai įvyks 
tiktai balandžio mėnesį. Paga 
liau, išrinkus parlamenta, dar 
teks išspręsti visą eilę dalykų, 
daug svarbesnių, negu suimtų 
diplomatų likimas. Bet Irano 
užsienio reikalų ministeris įtiki
nėjo atvykusius teisininkus, kad 
šitas klausimas bus sprendžia
mas daug greičiau, negu dauge
liui atrodo. s

Užsienio’ reikalų ministeris, 
susipažinęs su atvykusiais teisi
ninkais, pareiškė, kad preizden- 
tas Bani Sadr taip pat vra to
kios romonės, kaip ir jis.

Prez. Carter^ yra pasiruošęs 
daryti naują spaudimą j Ir mą,, 
jeigu pastebės, kad nauja v- 
riausybė bandys atidėti <.iplo-. 
matų ir amaba.sados tarnautojų • 
klausimą. Tuo tarpu Irano pre
zidentas—nori pradėti-pasitari-j 

mus Irano auksui atšaldyti. 
Prezidentas Carteris pareiškė, 
kad j is sutiktų pradėti pasitari
mus. kai sugrįš visi suimti Ame
rikos piliečiai.

Dabar aiškėja, kad Irano val
džia rengiasi paskirti Irano tei
sininką, kuris tarptautinei ko
misijai išdėstys šacho padarytus 
nusikaltimus Irano valstybei ir 
tautai.

Formuluoti šacho" nusikalti
mus ne kiekvienas iranietis

AVASHINGTON, D.C. — Se
natorius Charles H. Percy, pra
vedęs Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukakties minė
jimą, pareiškė Senatui, kad JAV 
turi būti įsipareigojusios padėti 
pabaltiečiams atstatyti savo 
valstybinę nepriklausomybę.

Jungtinės Valstybės nepripa
žino Sovietų Sąjungos paskelbto 

1 Lietuvos, Latvi; ,s ir Estijos 
I :j’.ing;m-> j Sovb’’ i Sąi'jngn, j< s 
ti’~; ir tunaj reikalauti grąžinti 

i minėtoms valstybėms nepriklau
somybę, kad jos galėtų savaran
kiškai tvarkvti savo reikalus.

*----------------------_— ■ ” -—______------------

Sovietų kare’ jėgos įsiveržė j 
Afgam >fanų ir pavergė visą 
kraštą. Trys Pabaltijo valstybės 
žino, ką tai reiškia būti didelės 
Sovietų Sąjungos kaimynu. Se
natorius Percy priminė savo 
kolegoms, kad visos trys Pabal-

Žinia apie B. Karmalo’ bro- 
| lio nušovimą jau pasiekė New 
■ Dehli, Indijos sostinę. Pasirodo, 
kad neramumai Kabule prasidė 
jo žymiai ankščiau, negu kores
pondentai paskelbė. Nužudytas 
prezidento brolis Alahumud Ba- 
riyarar rir-’-tunlisleris - Alwned 
Keštmand.
mas įvyko vakare, kai gatves 
kontroliavo Sovietų kariai. Tuc 
tarpu dar nežinia, kas juos nu
šovė, bet galėjo būti B. Karmalc 
politiniai priešai. Bet juos galė
jo nušauti ir patys rusai. Prezi
dentas B. Karmalas pirmomis 
rusų įsiveržimo valandomis bu 
vo išvežtas į priemiestį, apie 40 
mylių nuo Kabulo, bet vėliau ru
sai leido jam okupuoti prezi 
lėntūrą.

Prezidento brolis buvo tarpi
ninkas tarp Maskvos ir Kabulo, 
sovietų valdžia perėmė visą Af
ganistano vadovybę, kai įsitiki- 
10, kad prezidentas Amin neno- 

' ėjo ieškoti sugyvenimo būdų be 
įrašu nionų. Sov!e‘ų karinome 
nės vadovybė buvo įsitikinusi, 
kad musulmonai yra užsispyrė
liai ir nenorės su rusais bendra
darbiauti, bet Aminas įminėjo 
kad be musulmonų vadų krašte 
nebus tvarkos.

B. Karmalas pirmame vieša 
me pareiškime pasakė, kad j h 
tikisi susitarti su musulmonais 
bet praktiškame gyvenime jis 
nesirengė tartis. Pakviesdavo j 
pasitarimą, o kai šie atsisakyda
vo priimti jo sąlygas, lai tada 
juos sušaudydavęs.

Rusai dar kartą Įsitikino, kad 
musulmonai Sovietų karinome* 
nės krašte-nebenori. Praeitą 
ketvirtadienį pradėtas ir sekma
dienį vakare pasibaigęs mitin
gas Kabule labai kruvinai pa.:’, 
baigė. Rusai nemanė, kad į Ka
bulą suplauks apie milijonas 
musulmonų, reikalavusių iš-’ 

i kraustyti rusus iš Afganistano.

SUDARYTA JAV IR EGIPTO 
GYNYBOS SUTARTIS

KAIRAS. Egiptas (UPI).
JAV Gynybos sekretoriaus pava
duotojas David MeGiffert sek
madieni sėkmingai baigė pasi
tarimus su Egipto vyriausybe, 
pasirašydamas gynybos bei ap
ginklavimo sutartį.

Sutartyje numatyta, kad JAV 
suteiks 2 bilijonų dolerių pasko
lą. Numatyta apginkluoti Egipto 
armiją moderniais ginklais, par
duodant 38 F-16 naikintuvus, 
taip pat neapibrėžtą kiekį M-60 
šarvuočių, prieštankinių ir prieš
lėktuvinių ginklų ir elektronikos 
Įrengimų.

— I:r'’.°lio valdžia atšaukė lei
dimą ( BS radijo koresponden
tui Dan Ileviv. Jis paskelbė ži
nią, kad Izraelis išsprogdino 
atominę Wfnba prie Pietų "Afri
kos krantų praietų metų rugsė
jo mėnesį. Gynybos ministeris 
Ezer We’zman šią žinią griež
tai paneigė.

— Eliahu Ben-Elissar, prieš 
išvykdamas Izraelio ambasado
riaus pareigoms Į Kairą, aplan
kė Egipto ambasadorių Saad 
Mortada Tel Avive. C

gali. Jie turi būti pagrįsti vei
kiančiais įstatymais. Islamo val
dovai tokių sąvokų neturėjo, bet 
prezidentas Bani Sadr žino, kad 
be tinkamo nusikaltimų formu
lavimo toli jis nenueis. Jis tikisi 
šią problemą aptarti su atvyku-

i________ _ .. _ .
lijo tautos pergyveno tą pačią yĮnsulmonai nesitikėjo, kad ru- 
invaziją ir pavergimo laikotarpį, |>andvs įsistiprinti Kabule ir 
kurį šiandien turi pakelti afga- Įęj(O}.c vielose 
nistaniečių tauta. 1

Senatorius Percy labai šiltai I
atsiliepė apie lietuvius, ginan- 1 
eitis savo teises ir papročius.

siais teisininkais.

Jie manė, kad 
rusai, pabuvę Iris savaites Afga- 
nistane, išsikraustys ir__į_yidaus 
reikalus nesikiš. Tikrovė yra ki
tokia. Afganistaniečiai įsitikino, 
kad rusai planuoja įsistiprinti 
Afganistane.

‘‘Rusai turi išsikraustyti iš 
Kabulo ir kitų Afganistano 
centrų”, - - sakė kalbėtojai visas 
paskutines .keturias dienas^ Kai-

belojai pradėjo skirstytis iš Ka
bulo sekmadienio popietį. Mu- 

Įsulmonąi vaikščiojo, jodinėjo ir 
važinėjo automobiliais. Sovietų 
patruliai, netrukdė musulmo
nams vaikščioti po Kabulą, sa
kyti kalbas ir klausyti kalbėtojų. 
Leidimą musulmonams paskel
bė ir B. Karnalo valdžia. Mu
sulmonai reikalavo leisti krašld 
piliečiams atvykti į sostinę ir jš- 
dėstyti savo pageidavimus. Jų 
pagei<lavimas buvo vienas: Ru
sai privalo išsikraustyti!

Su B. Karmalo valdžios atsto
vais kalbėjosi didokas musul
monų skaičius, bet jų kalbos 
užsibaigdavo vienu reikalavimu: 
iškraustyti rusų karo jėgas iš 
Afganistano. Jie pabrėžė, kad 
afganistaniečiai jau tris tūkstan
čius metu savarankiškai gvvena 
savame krašte, jie turi teisę ir 
toliau savame krašte gyventi ir 

rusams jų iš Afganistano — 
išvyti.

Sakoma, kad šiomis paskutinė
mis dienomis Kabule buvo daug 
sužeistų ir užmuštų iš abiejų 
pusių. N orėta išvengti nesusi
pratimų liet be jų neapsiėjo. 
Tvirtinama, kad užmuštų skai
čius gaTUsiekti iki 150, bet tiks
lių duomenų nėra, nes viską 
kontroliuoja rusai ir tokias in
formacijas jie laliai retai pa
skelbia.

Kabule Sovietų kariai užėmė 
veik visas kareivinės. Afganis
tano karo jėgos atsisako klau
syti Sovietu karo vadų i-; kv- 
mų. Visa eilė afganistaniečių 
karių prisidėjo prie reikalau
jančių išvesti Sovieht kariuTnne-
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APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS 
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

Antanas- Kajrys, Toronto, 
Ont., pratęsdamas prenumera
tą, savo gėriLS-Enkėjimus atly
dėjo $9 auka. Dėkui. REAL ESTATE— Marija Povilaitienė iš Phi- 
ladelphijOs, padėkos ženklan 
už kalendorių, atsiuntė $10 au-

• Consumer Reports žurna
las spalio numeryje įvertino la
bai gerai Maxim ir Taster’s 
Choise kavos miltelius, šių me
tų kovo numeryje skaitytoja ra
šo, kad iš tų dviejų rūšių miši
nio padaroma gėrių geriausia 
kava. Toje pat laidoje aprašo
mos įvairios konservuotos sriu
bos ir įvertintos maistingumo 
bei kitais atžvilgiais. Taip pat 
yra aprašomos ir vertinamos 
įvairios keptuvės ir virimo puo
dai.

rų pareiškė, kad jie yra pilnai 
atsakomingi už namuose gami
namą maistą, o 45% gamina itik 
dali ma:sto.

• Kovo 11d. kiniečiai prade
da naujuosius — 4678 — me
tus. Jie vadinsis Beždžionės me
tais.

• Ruošiant maistą įsidėti į 
darbovietę priešpiečiams, nepa
miršti bendros taisyklės: laikyti 
karštą maistą karštai, o šalta

* — šaltai. Tuo tikslu reikia įsi
gyti plačiu kaklu šilto laikymo 
indą arba termusą sriuboms, 
jautienos viralui arba stew bei 
kitiems panašiems valgiams. 
Vasarą į priešpiečių maišelį 
prie šaltų užkandžių įdėti su
šaldytas vaisių sultis arba šių 
šių šaldyto vandens indelį.

• šiemet Amerikoj buvo ge
ras bulvių derlius,' todėl jų kai
nos nėra iškilusios. Tai gera ži
nia lietuviams, mėgstantiems 
kugelį ir kitus iš tarkių gamin
tus patiekalus.
v

!- e Kiekvienam amerikiečiui 
vidutiniškai tenka 150 svarų 
Cukraus per metus, ypatingai 
mėgstantiems įvairius saldumy
nus ir pyragaičius. Žmogaus kū
ne saldumynai paverčiami į 
riebalus. Saldumynuose mėgs
ta veistis bakterijos, ėdančios 
dantis.

• Artėjant kiniečių Naujie
siems metams, siūlau išbandyti 
vištienos ir ryžių receptą. Rei
kia: puoduko ryžių, supiaustyta 
gabalais višta, kanutė salierų ir 
kanutė grybų kremo sriubos 
2 kanutės vandens ir pusė pake-j 
lio svogūnų sriubos mišinio. Ry 
žiai supilami į kepimo skardinę 
padedama ant jų vištiena, supi
lami visi kiti dalykai. Kepti pus
antros ar 2 valandas 350 laips
nių krūsnyje. Kiniečiai nėra 
linkę į nutukimą, nes jie valgo 
daug ryžių.

• Nacionalinė Daržininkystės i ,_ ______ _ _ „„„ j_ ,
Draugija praneša, kad praeitais Į bei patirsit koks jis yra, ir bū- 
metais 33 milijonai amerikiečių J sit jau nuo šios raudonos epi- 
augino daržoves savo bei vadi-! demijos pagydyti, nors ir pavė- 
namuose visuomenės sklypuo- Į jintai. Tai eina iš laiško dviejų di 
se. Šiemet daržovių augintojų i sidentų, 
padidės net 6 milijonais.

M. Miškinytė

ŠAUKITE VALIO KOMUNIZMUI, 
JEI NORITE NUO JO ŽŪTI

— A. Sederavičienė, Omaha, 
Nebr., iš anksto pratęsė prenu
meratą ir ta proga parėmė Nau
jienų leidimą $10 auka Dėkui. Į 

" i1
— Vilius Bražėnas iš Ft. 

Myers, Fla., American Opinion 
kalbėtojas, skaitė keletą paskaiJ 
tų Čikagos apylinkėse, šiandien • 
vasario 23 d., 6:30 vai. vak. jis 
kalbės Bragiel restorane, 1230C 
S. Nagle Ave., Palos Heights, 
Ill. Teirautis tel. 388-6541. .

!
— Lietuviu Dailės Institutą 

paveikslų bei darbų paroda 
atidaryta vasario 22 d. Jaunimo, 
centre. i

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKRJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel. Virginia 7-774

BUTŲ NUOMAVIMAS
* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

• STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

• Better Homes and Gardens 
žurnalas klausinėjo 300 vyrų 
apie jų įnašą gaminant maistą- 
Net 29% visų apklausinėtųTvy- ‘ '

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

( Šypsokitės sovietškoms rake
toms, nukreiptoms j jūsų gy
venvietes, kabinėkit raudonas 
vėliavas Bonnoje, Paryžiuje, 
Vašingtone, bet kai pateksit
jam, komunizmui, j nagus, ta-
da tikrai pažinsit kas jis yra,

nės paramos, nes iki dabar, gi 
jie patys, nors ir yra jau priar-

— Bostono skautijos tradicinėj 
Kaziuko mugė ruošiama kovo.; 
2 d. Piliečių salėje. Aatidarymas’ 
įvyks 11:30 vai., vidudienį bus 
patiekti lietuviškų patiekalų

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

v, —----- J-- J----r--—* f
tinti prie mirties, bet iki gyvens, į pietūs, 3 vai- įvyks vaidinimas;! 
ir toliau ves pradėtų kovą. (Pa-; “Snieguolė ir 7 nykštukai”. Re-’l 
sinaudota š. m. savaitraščiu] žisuoja Paulina Kalvaitienė, pial 
“Neue Bildpost” sausio 6 d. psl- j nino palyda Aldonos Lingertai-į 
1 ir sausio 13 d. psl. 7, leidžiamo tienės. Kovo 8 d. ten bus Tau-} 
vakarų Vokietijoje).

J. Kairys

• 4 BUTŲ mūrinis Lemon te.
• 2 BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas, 

Marquette Parko rajone.
• RESTORANAS su namu ir visais 

įrengimais Marquette Parke.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559ŠIMAITIS REALTY

tinių šokių sambūrio vakaras

— Otto Mejeris išrinktas LB 
} Melrose Parko apylinkės pirmi- 
į ninku, Jonas Rugelis ir Algis 

J Sinkevičius — vicepirm., Regi
oj na Barauskaitė — sekr., Juozas 

Urbelis — ižd., Jonas Černius 
ir Antanas Stankevičius — kar 
didatais.

Notary Public

Insurance, Income Tax
DĖMESIO

62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775 ?

Maskvos pasmerktų 
pražūčiai. Jie yra: N. Achmetow 
ir W. Michalenko, kurie šiuo 
metu laikomi Krasnojarsko kraš 
to viename griežto režimo lage
ryje. Jų laiškas yra rastas me
džių siuntoje prieš pat praei
tas Kalėdas, atėjusioje iš Rusi
jos į vieną geležinkelio stoti 

. prie Hamburgo. Pradžioje radė- 
| jai norėjo mesti jį visai, nes bu

vo rašytas jiems neįprastu al- 
fabatu-kyrilica. Vėliau susigrie
bė išskaityti. Taip ir nustatė, 
kad tai yra šauksmas Maskvos 
pasmerktųjų-

ĮįS;’ gi

Iš laiško atrodo, kad. jo auto
riai yra prieš priespaudą žmo
gaus, prieš pavertimą jo robo
tu, prieš komunistų partijos dik 
tatūrą, kad jie ir tūkstančiai ki
tų, naikinami lagery uz gynimą 
laisvės,, teisingumo,, demeštrati- : 
jos, teisės. visoms tautoms .ap- ' 
sispręsti ir. t; t.. Kas: išsuktų; 
revoliuciją, jie nėra nieko pada-

i 
I
I

— Ponia. Marija Vanagas,] 
Twinsburg, Ohio, gavusi kalen
dorių, atsiuntė $10 auką. Ta 
proga tarp kita ji taip rašo:

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

We’ll help you make the right move.

NEIGHBORHOOD
ITEAlTy GROUPIllinois valštyjos loterijoj 

sausio 21 d. Pot of Gold lošime 
“Mes~dabar skaitome^Naujienas ] įaimėj° 574475- LuckV Stars lo 
ir Sandara. Anksčiau ateidavo] š,me laimėjo 32, 65, 508, 75o i. 
ir Keleivis, bet jis užsidarė. Ge
rai, kad Tėvas ir Maikis pas jus — Š.m. vasario mėn. 24 dien; 
atkeliavo”. Dėkui už auką ir už; 11:45 vai. ryto JAV LB (R) Ci

1 cero Apylinkės Valdyba šauki; 
Į visuotinį — metinį narių susirin 
! kimą Šv. Antano parapijos salė 
je, 1500 So. 49 -Ct., Cicero, III

■ ' Valdyba (Pr.)

• SPECIALI 20% NU0LA1 
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELB1 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženki • 

aukšta 
Sac

29617.

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Ttl. REpublic 7-1941JEI GALVOJATE

PIRKTI AR PARDUOTI, 
įuoinoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
\merikoje, prašome skambinti 
ir užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

J Mes priklausome MLS
_ ir turime kompiuteri.

j Virš 500-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600 
independently owned and operated

laišką.
• . i. _

— Vytautas F. Beliajus, P. O. 
Box 1226, Denver ČO 80201, lie
tuviškų tautinių šokių pirmū
nas Amerikoje ir žurnalo “Vil
tis” anglų kalba leidėjas ir re
daktorius, gėrai žinodamas lie
tuviškos, spaudos vargus, atsiun 
tė Naujienoms $10 auką Dėkui. 
Ta proga dera painformuoti, 
kąd tautinių šokių ir tautodai
lės žurnalas Viltis yra gausiai 
skaitomas visuose penkiuose kon 
tirientuose, ypatingai Ameriko
je, nes čia yra daug tautinių 
mažumų ir jos propaguoja savo 
tautinius šokius ir meną Apie 
šiuos dalykus kiekviename nu
meryje yra gausiai informuoja
ma skelbimais^, straipsniais bei 
nuotraukomis. Pasigendama mū 
su tautinių šokių švenčiu rekla
mos skelbimais.

— Dėkui mieliems skaityto
jams, aukomis paremiantiems 
Naujienų leidimą. Po $5 auko
jo: K. Riskūs iš Burbank, Ill., 

čia dalykų—jie-prašo -vakarie- Balys Turkevich- iš-East Chica-

r Siuntiniai į Lietuvą Į 
ir kitus kraštus I

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. ** 

Chicago, J1L 60632.. Tel. YA 7-5980

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu įstaigą:

JT American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave*, Chicago, III. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvą, traukiniu laivų kelio-

oiij (cruises)> viešbučiu ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda - 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus Icaštust 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais. £

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietai
11 anksto — prieš 45-60 dienų. t

4

, viešbučiu ir automoomu nuomavimo rezervacijas; raruuoua-• „ . ' . , k,
draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus k.-aštus( rę. Is jų pastarųjų pasakymų is-

• eitų, kad jie uždaryti į lagerį 
■ už tiesą bei, geriau pasakius — 
Į* už dalykus,-kuriuos pildyti pa

sižadėjo ir Kremliaus ponai, pa 
sirašydami dekdaraciją Helsin-

Bus lietuvių suvažiavimas 
Sunny Hills, Floridoje

kovo 15,16 ir 17 dienomis, ir taip pat 
gegužės 17,18 ir 19 dienomis.

Suinteresuoti šia kelione prašomi kreiptis

Antra. Jie-įspėjo vakariečius 
dėl bolševikinės Rusijos pavo
jaus vakariečiams, nes raudono
ji armija yra stipriausia ir ag
resyviausia pasaulyje, o valdžia 
žiauri, klastinga.

Be paminėtų ir nepaminėtų

go, Ind., ir ponia Lucille SamonĮ Sunny Hills lietuvių komiteto narius:

M. P. Kiela Ohicagoje — (312) 737-1717
V. Beleckas, Sunny Hills — (901) 773-3333
R. Kežys, New Yorkas-New Jersey — (212) 769-3300
D. Dulaitis Detroite — (313) 280-2969
J. Mikonis Clevelande — (216) 531-2190

čius solidarizuoti su jais ir rei
kšti jiems kiek daugiau morali- iš Marquette Parko.

OWNER-OPERATORS
D.O.T. qualified with tandem axle tractor for piggy back 
operation. Pick up and delivery within a 400 mile radius. 

Chicago-based, excellent pay package.

(312) 226-7828

ijiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinTiZ

Si

Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems šimtams. 
Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves

tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiam^.

MUM

W
I

-----------

DIAMOND HEAD 
RESTORANAS

SA V. ZITA IR RIČARDAS 

SHLAUSTAS

HARUA NOREIKIENf

2608 W*»t 6Mh St, Chloro, UI. 6062J TeL WA S-TIVi 
DideH» padrinkimas geroa rOžiea įvairių prekių.

HAETAS U EUROPOS SANDtLIU

Skambinkite Zitai arba Ričardui.
Lobster $7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4.95.

Kugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antyg 
ir kitokie patiekalai.

Atdaras 7 dienas savaitėje nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. po vidurnakčio

3321 W. Columbus Drive, Chicago, HL 
Blokas į rytus nuo 79-tos ir Kedzie) 

Tel. 925-1678

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, IB. 60629. — TeL WA 6-2717

kolekcij as. Mokame 
kainas. P ATRIA, 4207 So. 
ramento » prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

— Horoscopes or Astrologic: 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kai 
bame lietuviškai. 782-3777 o 
925-8392. Professional Membe- 
American Federation of, Astro 
Idgers. (Pr.)

KAIP SUDAROM
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daur 
padėti teisininko Prano ŠULC 
paruoštą, — teisėjo Alphonsr 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi: 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chic? 
go, ILL. 60608. Kaiha $3.00.

Juozo Šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma i 
įdomi 250 puslapių knyga Si 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuvis 
skirsnelių mėgėjai, prašomi a 
vykti ir knygą pasiimti. Kiti •> 
gyvenantieji prašomi užsis

Knygos kaina — 5 doleriai
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Av%
Chicago. TL 60629. ‘

1
PARDUODAMA DELIKATESU

IR LIKERIŲ KRAUTUVĖ *
Tai tikra aukso kasyklos operacija. 
Labai patrauklus ir labai švarus 

biznis ir namas. Teiraukitės:
MC KEY & POAGUE

Tel. 361-4226

^rieš pat Marquette parką savininkas 
parduoda 3 butų namą 18 m. senumo, 
kambariai iškloti kilimais, po du mie
gamus kiekviename bute, 2 masinti 
garažas. Kaina $80,000.

Tel. 776-5873 arba 436-4342.

/

HELP WANTED — MALI 
Darbi n inky Reikia

: k Chicago manufacturing Co. needs 
pkilled Journeymen Machinists. Must 

tave 4 years apprenticeship or its 
>quivalent. Openings on all shifts. 
Call Jim Dean between 10 a.m.
and 2 p.m., Mon-Fri. 226-1700

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

CAFETERIA 
SERVERS

9 - 2 P.M.
G -10 P.M.

«

No Experience Neces
sary. Will train. 

Uniforms provided. 
Must speak English.

235-9100

I
M. ž I M K U S

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitoki blankai.L

HOMEOWNERS POLICY

60642, . 424-8654

F. Zipolis, Agent 
3208/2 W. ?5th Si

State Farm Fire and Casualty Company;

ELEKTROS IR VANDEN
TIEKIO DARBAI ATLIE

KAMI SĄŽININGAI.
Telefonuokite:

✓

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS 
Darbo vaL: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

Tel. 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, m. 60629

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

CICERO, ILL. 2 bedroom apartment 
for reef, 4^ rooms, including stove 
& refrigerator. Near CTA & shopping 
area. Call 863-7043 between 4 to 6 

P.M., and 8 to 10 P.M.• Praeitais metais apie 200,-
I 100 asmenų kreipėsi į Encyclo-
Į Bntannica leidyklą su įvai PATS SKAITYK,IR DAR KI

TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS” 

haUdieniM-Hrmadiania—Saturday-Monday, Februaiy 23-25, 198Q

- Illinois valstijoje pasirod “s . k,lausi,nais- Daugiausia 
| dause, kaip taupyti pinigus?• susirgusių paraližium



Kfihd, 'prdlo Įauimy darnos pagrindai

.Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
______ JONAS ADOM A \ ICI US. M. U.

ŠVILSKIMĖS CUKRALIGĖS REIKALUOSE
Gydytojas negali vienas sėkmingai gydyti 
cukraligę, jam reikia paciento talkos.

(Mediciniška tiesa)
š gydytojo gautų žinių. Jau da
bar matote, kad reikią munis 
kiekvienam tvarkylis su sava 
asmenybe - savu būdu, nes ki
taip mes nepajėgsime pildyti gy
dytojo nurodymų. Dabar net 

75% visų cukralige sergančiųjų 
nepildo gydytojo nurodymų. To
kie užleidžia cukraligę, ją su
komplikuoja ir dėl komplika 
cijų be laiko į kapus keliauja.

Diabetikas gali vesti 
normalų gyvenimą

Šiandien cukralige sergantieji 
.Ta darbingi ir sėkmingai atlie 
;a savas pareigas įvairiose pro- 
ęsijose. Jie dalyvauja įvairiu 
.portą šakose. Daugelis garsių 
monių ilgai gyveno, vedė nor- 
nalų ir pilną gyvenimą, nežiū- 
int, kad jie sirgo cukralige.

Daugelį komplikacijų gali dia 
ictikas išvengti, jei jis susitvar- 
rys su sava asmenybe ir ims pil 
lyti gydytoje? nurodymus. Prie 
•ingai elgiantis diabetikas gal 
lusilaukti negerovių akyse, šir 
lyjė, kraujo cirkuliacijoje, inkš’ 
ruošė ir nervuose. Cukraligę 
kaip reikiant sukontroliavus 
(jos pagydyti negalima — visą. 
amžių reikia prisilaikyti, alsa 
Kančio maisto ir imti reikiapius 
zais'us). minėtų komplikacijų 
?ali būti nesulaukta bei toles- 
ūam laikui jos atitolintos.

Tinkamam cukraligės sukon 
iTolinvimui reikia atlikti sekan
čius ketvcriopus darbus: t)-są-. 
noningai pildyti gyelytc'jo nuro

Sie k is j gy vėlimas ateityje 
yra klekvlei:o iš mūsų rankose. 
1 ,1, nepaleiskime iš rankų va
delių: vairuokime savo sveikatos 
vežipią iki galutinės pergalės, 
iki cukraligės sukontroliavimo 
— . jos nepavojinga liga mums 
pavertimo, žinokime, kad su 
cukralige nusiduoda visai kitaip 
negu su daugeliu kitų ligų: jos 
negali,; gydytojas gydyti pats 
vienas. Tvarkant gydytojui pa
ciento cukraligę, gydytojas re 
miasi ant .paciento nors mažiau 
šio-supratimo apie cukraligę, ant 
paciento .pajėgumo-ir noro cuk
raligę laikyti sukontroliuotą. Da 
bartrriis medicinos mokslas jai 
tiek pažengė, kad, palyginti, ne 
sunkiai pacientas gali, gydytoj* 
padedama?, savą, cukraligę su 
kontroliuoti, — ją nepavojingi 
sveikatai padaryti.

Nežiūrint turimos cukraligė- 
(diabetes) žmogus gali norma 
liai, sveikai ir darbingai gyven 
ti. Tik reikia kiekvienam cirkra 
lige sergančiajam išmokti treje 
(ą dalykų: 1. Išmokti atlikti pa 
prastus tyrimus (Šlapime cuk 
raus siisekima); 2. tvarkytis su 
kasdieniniu maistu per visą sa 
vą gyvenimą;' 3. gydytojo pri 
skirtus vaistus reikia kiekvieną 
d eną priiminėti. Jei cukrinin 
kas bendradarbiaus su gydytoju 
ir kiek galint dsūgiaū šušipažin'i 
su cukraligės pagriBctaiš, jam 
cukraligė nebus sunki hilštą.

Ką čia susipažinsite, eukrali 
gės reikalu, bus tik priedas prie

Prof. A. Varnas Mindaugo vainikavimas

■įff

dymus; 2) persitvarkyk su sa-

a tegalima esti lik išminčiams.
i alkoholikams, dūmtraukiams
ii persivalgėliams ar narkoma- 
ams — jokios bent kiek sėk
mingos dabartinės medicinos 
įgalbos neįmanoma suteikti, 
e jos nepriima, nors dažnai 
tegina apturėti.

Tat, visi lietuviai už lietuviš- 
į galvų ir lietuviškos elgsenos. 
iu pats laikas, pagal Maironį, 
miešti senų rūbą, kurį mums 
tvilko mūsų nemokšiškumas ir 
įsileidimas. Sėkmės. Daugiau 
lie tai — kitų kartą.
Pasiskaityti: A Guide for the 
iabetic, Eli Lilly and Co., In- 
anapclis, Indiana 46206.

* , * *
ADELES DUOBLIENES

SVEIKO MAISTO 
RECEPTAS

PROBLEMOS

Lietuvybės ir lietuviškumo iš
laikymas yra labai svarbi lietu
vių problema. Šią problemą 
bando nagrinėti “Tėviškės Žibu
rių” redaktorius 6 numerio ve
damajame.

Nutautėjimo problamų turi ir 
Amerikos žydai. Jie savo kon
ferencijoje priėjo išvados: “hb- 
rint išlikti žydu, reikia stiprių 
pastangų, nes nėra jokio ma
giško recepto”.

Apie lietuvių išeiviją redak
torius vedamojo pabaigoje taip 
rašo:

“Pažvelgus į lietuvių išeiviją, 
matyti labai panaši būklė.

Ir mūsuose nevienas ieško 
lengvo recepto išvengti mišrių . 
vedybų, bet jo neranda, nes jo. 
nėra. Visa paslaptis glūdi lietu
viškame jaunuolio-Įės išauklėji
me. Kai jo ar jos širdis.ima plak 
ti lietuvišku ritmu, savaime. t 
jieško kitos panašios širdies. 
Žinama, tai nėra absoliuti tai
syklė, tačiau turinti daugiausia 
norimų galimybių. Einant ta 
linkme, reikėtų pradėti naują 
sąjūdį, siekiantį kurti lietuviš
kas šeimas. Jis galėtų skleista 
tą mintį jaunimo gretose per 
vasaros stovyklas, mokyklas, 
kursus, spaudą, radifą, parapi
jas, suvažiavimus, iškeldamas 
gražiąsias lietuviškų vedybų pu
ses. žinoma, toksai sąjūdis ne
galėtų visai sustabdyti mišrių 
vedybų, tačiau, kaip' žydų pa
tirtis rodo, galėtų jų skaičių 
sumažinti ir tuo būdu prisidė
ti prie lietuvių išeivijos ir kar 
tu tautos egzistencijos sustipri
nimo. O tais atvejais, kai neįnųt 
'■noma iišvėždtį rnišrių • v^fyhlį, 
nevertėtų' Atstumti ą jas pateku
sių tautiečių. Priešingai, reikė
tų fraūkti ir nelietuviškąjį į>ū-; 
sę Į visuomeninį lietuvių gyve^ ‘ 
nimą, sudominti juos lietuvių 
kultūra'. įvesdinti’ i lietuvių ’ 
šeimų tarpą, rengti lįėtuvjį kai-: 
bos kursus ir pan. Tuo' bufduf bū-' 
tų bent iš dalies laimima nauja 

uždengti. šeima lietuviškam gyvehfrnūi/ 
Visiškas atsiril^jjitnas būto' miš
rių šeimų stumtų jas izoliacijon 
ir nutrauktu visus rvsius su mėsą ir pasu- .. , -,. , ‘.j

kiekiu alvvos) 1 heluvl? bendraomene. JĮftg.
I visų pirma reikia skatinti viSSis 
I galimais' būdais grynai lietctviš-

■ T” * — f --k -    _ 4 _ *

Jau esame susipažinę iš dalies 
su cukraligės ženklais. Gilinki
mės tuo reikalu toliau. Cukrali
gės (diabeto) ženklai rišasi su 
padidėjusiu cukraus kiekiu 
kraujuje, o taip pat su išmeti
mu cukraus su šlapimu iš kūno. 
Pakilęs cukraus kiekis kraujuje 
ima traukti vandenį iš kūno au
dinių. Tas verčia kūną šlapintis

Nurytas maistas didžia dalimi 
vais gyvenimo įpročiais pagal esti paverčiamas kūne cukrumi, 
gydytojo nurodymą; 3) prisilai- vadinamu GLUCOSE, šitas cuk- 
kyk naujai įsigytų- įpročių; rus kūne atsiranda suvirškinus 
1) tuojau pranešk gydytojui liet angliavandžius '(karbdhidratus- 
koki pastebėtą naują nusiskun-1 cabrohydrates ■*— pav., duona, 
dimą — simptomą. Taip elgda- bulvės, saldainiai...), o taip pat 

galėsi džiaugtis geresne ir baltymus — net 6Or4- cukraus 
ii- kūne atsiranda iš baltymų (pro

teinų — pav., iš mėsos, sūrio,
y pieno...) ir tik . 10% cukraus 1 daugiau ir dažniau, palyginus 
kūne atsiranda iš suvalgytų rie
balų.

Cukrus (glucose) esti nuneša 
mas su krauju į kiekvieną kūno 
celę. Todėl cukraus visada krau 
jįiję esti tam tikras kiekis.

Jei mes suvalgome daugiau 
maisto negu jc .reikalinga tuč
tuojau sunaudoji .kūnui energi 
jai pagaminti, tada maisto per
viršis esti paverčiamas kita cuk
raus rūšimi, vadinama GLY’CO- 
QĖN (glikogenu). Tc's rūšies 
cukrtis (glycogen) esti sandė
liuojamas kepenyse ir raumeny
se. Iš tų dviejų sandėlių kūnas 
pasiima glikogeną ir paverčia 
jau mums žinoma cukraus rū
šimi (glucose) if naudoj am a rei
kiamai enčrgijai/'Maisto pervir
us sandėliuojamas taip pat pavi- 
iąla riąbalu.

• Kaip insulinas veikia į glu- 
kozės sunaudojimą? '

Kūnas negali sunaudoti

inasis 
sveikata, gyvenimo laime ir 
gesniu gyvenimu.

Kas yra sava esme 
diabetas (cukraligė)?

Cukraligė yra paveldima liga 
kada kūnas nepajėgia kaip rei
kiant sunaudoti maisto. Ją su
kelia nepakankamas kiekis pa
laminto kasoje (pancreas) hor
mono, vadinamo INSULIN (in
sulinas). Insulinas, nš kasc's 
enka tiesiai į kraują,- idant 
Pasiekdamas kiekviena kūno 
ę, reguliuotų kokiir greičiu

lės naudotų cukrų bei jį sande 
liuotų. ■ . • i '

Cukrus atsiranda kūne iš 
maisto, kurį suvaldome.- Jis su
teikia kūnui energijos. Energija 
reikalinga celėms idant jos išlik
tų gyvos, atsistatytų susinešio- 
jus vienoms ir užlaikytų kūne 
gyvavimą normalų.*ikb'H. ■ 

jk 
.Normalus kūne .maisto sujttaur 

dc'jfmas ir jo sandėliavimas

pa- 
jis, 
ce- 
ce-

su normalaus žmogaus šlapini- 
musi (polyuria). Kai daug van
dens prašalinama iš kūno, kūnas 
ima reikalauti vandens papildy
mo. Iš čia gaunasi troškulys — 
diabetikas ima gausiai gerti 
(polydipsia). Kadangi suvalgytą 
maistą cukrininkas ne visą su 
naudoja, daugelis maisto negali 
būti panaudotas energijai ga
minti, todėl diabetikas jaučiasi 
silpnas ir nuolat pavargęs. Atsi
randa nenumaldomas apetite 
padidėjimas (polyphagia). Nors 
nesutvarkant cukraligę (uncon
trolled diabetes) ligonis suvalgo 
daugiau nei paprastai, jis daž
nai meta svorį.

Atsiranda viso kūno ir vienos

Adelė Duoblienė

Dream 
Machin

IX year*. Thatm’edns y o ur dream* 
*xvjtnę true timer than ever before. 
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« ring* PIJn vOii^eyoo Work nr th ė 
pfr»n where vou bntik. 

’Y'orw v<Mi know it. vmftt A’finmcBn 
•nil bo • le.luy.

LbAriCa u Um plaf» mat fa made 
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ir 
sandėliuoti (to store) glukozės 
be insulino pagalbos. Kaip ži- 
rijūnu, gluko'zė yra tam tikra cuk
raus rūš’s, o insulinas yra kasos 
pagamintas ir tiesiai į kraują iš 
leistas hormonas pagelbėjimui 
virškinti — naudoti angliavan
džius (carbohydrates). Insuli
nas (nelyginant degtukas) yra 
reikalingas įžiebimui celių, kad 
jos pajėgtų naudoti (deginti) 

,J glukozę.
Panašiai kaip malkas štf lieps

na deginant pečiuje ar garvežy
je, atsiranda energija-šilima, 
taip ir kūne be h'ėpsn'oą.pb&ęrofe- 

' tint insulinui ima celėse., degti 
cukrus (glukozė): tadū kūne dt • 

. širanda reikalinga jam šilima' ir 
'energija'; Tie 'du' dalykai yra rei
kalingi kūno g\‘vybės palaiky- 
ųiui..

I\ai kasa (paAčreas) hep'ajė * 
gia pakahką’m'ai pagaminti hišu- 
ifho, tada gluko’zį ūėgalf buTi šii1- 

r naudota ar sandėliu ota kūne, 
į Vietoje tokio naudojimo bei san

dėliavimo kepenyse bei raume
nyse, glukozė ima gausiau ras
tis-kauptis kraujuje. Tada cuk
raus (glukozės) kiekis kraujuje 
ihia gausėti ir virš normos krau- 

į'juje atsirasti. Normaliai pa's 
žmogų kraujuje—cukraus (ghi- 

f;,lidzės ? glucose) randasi nuo 
jUfiii miligramu iki 110 ?r 120 mg.

procentų, tai yra T2'i mg. mk- 
raus viėnainc šimte kubinių cen
timetrų kraujo. Ų10 120 nig.'r. 

įDar kitaip šitą užrašant:’ 120 
mg. Ml.) *

> ■ Kai cukraus Iqraujuje esti per 
Viršs, jis esti šalinamas iš kunb 

isQ šlapimu. Tu# būdu cukrali
gės du svarbiausi ženklai gsu 
uasir-1) per daug cukraus krau 
joje. (hyperglyėt'inia) ir 2) iŠ 
-skilimas su šlapimu cukrair 
(glycosuria). Normal ai cuk"u 
nesiranda Taip naudin
ga hredžiaga kūnui, kokia yra 
cukrus (čhdfc^fT kuo Sė' 

'■riimsiai sunau<lojftni«a energijai 
■■.gaminti, ji nelaistoma niekais 

■’ ' Cukraliges 'ženklai

vietos (dažniausiai lyties orga
nų) niežulys (itching).. Tai irgi 
vienas iš cukraligės reiškinių. 
Dar gaunasi skausmai, aptirpi- 
mas (numbness) ar dygčiojimai 
(tingling) rankose ii* kojose. 
Dar to negana. Diaebtikas daž
nai apturi regos sutrikimų, pa
didėja jo' jautrumas ir nervuo- 
t urnas.

Išvada: ’Neapsileiskime savo 
sveikatos reikaluose. Ypač daž
nos ligos, kaip cukraligės, pa 
grindai kiekvienam iš mūsų tu
rėtu būti žinomi. Dar tvarkyki- 
mės su savais įpročiais: nepersi 
valgykime, nepersisaldykimc sa
vo maišto' ir neužsisėdėkme. ši
toks elgesys padės sudeginti 
suvartoti mūsų kūne cukrų, jj 
paveikti energija.

Sutviftėję sava asmenybe mes 
pajėgsime pitelyti gk’dytojo nu
rodymus k ekvienos, ypač cuk 
rinės ligos atvęjujė. Tik tada 
mes galime tikėtis kiek didesnė 
liaiufoš dAbė'rttnės medicinos 
paŽangds. Kitaip — Šia pažanga 
naudosis tik žydai, ir vienas ki 
tas šviesesnis, išmintingesni 
inūsiškiš. tiag^venonie • laikus, 
kada tinkarna medicinos pagal

AVIŽINIŲ KRUOPŲ 
PATIEKALAS

Prop.: U puoduko skaldytų 
avižinių kruopų, 2 puodukai 
vandens, y2 puoduko sumaltos 
virtos ar keptos* be riebalų 
paukštienos, 1 šaukštas susmul
kinti] porų, 1-2 šaukštai alyvos 

_.Lšaukštelis_ susmulkintų petra 
"rolių, 4/t šaukštelio druskos, 
1 puodukas pieno 2'< riebumo 
ar pasukų šj davinį valgant.

Darbas: Į verdantį vandenį po* 
rupuli! sube. ti kruopas ir virti 
5 minutes. Sumažinti ugnį iki 
vidutinio karši ūmo, i 
dangtį ir virti 1'0 minučių.

Sumažinti ugnį iki minimu
mo. Sudėti maitą mėsą ir pašu
tintus (su mažu ] 
špinatus, chards ar čollards ir j 
druską. Uždengti indą .ir leisti 
kruopoms brinkti 15 minučių.

Į pabaigą sudėti likusią alyvą, 
susmulkintas petražoles ir val
gyti su pienu ar pasukomis.

Pastaba: Avižinės ir miėžinės 
pilnų grudų kruopos turi vita
minų, mineralų ir išskirtinai 
turtingos cinko (zink) kiekiu, 
bet nėdaūg tūri Raičiaus. Papil
dymui šio da'vmio reikia įjiingfi 
vitaminą D, daržoves ir vėisftlš. 
Vitaminas D randasi svėfkarne 
valgyje: piene, šviežiose silkėse, 
kūrios ir cinku turtingos, mac
kerel, tuna ir salmCn žuvyse, bei 
žuvies taukuose. Visais tais prie
dais tartis su gydytoju.

r SOME CHICAGO motor CLUB mPS ON

EXPUfssiniyDf/i'Wff
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—

IF YOU DRIVE AT THE 
M/MVW SPEED ST\y IN

•pasielgti jungti f šAvo gfetėš ir 
mžrid vėdytžų žm6nėiš;’ -

Tačiau Alėksįn'dra Vėl^ūhl'e- 
ne žiūri j šį klįūširSą kfėk gri'čž 
tesni'u požiūriu- Td'-pžft savaft- 
raščio' 7 hr. ji' tėlT ® įaip ra
šo: . j ■■■; ,

“Mums tenka daug skaityti 
visokių pateisinimų savo vaikų. 
Sako: nors jo vaikas nemoka 
gimtosios kalbūs, bet ga¥vdja 
lietuviškai. Bet tai tik priedan
ga. bandanti tragišką sa\)o 
šeimos padėtį; Mes p’uikiAi 
žinome: jei n’ekall^mė šįn>o kai 
ba, tai nėgatimėdr gd^voti-li^u- 
viškai, nės mūniš tiilkstaLmdsu 
tautos Šilumos, kerfi" rfftims^ 
prigimtas -rei^dnys. iGŠla,. tfct 
šiandieną dar niekas negirnę^šu 
dviguba meile širdyje ir jos ne
dalina dviem tautom. t

Taip sparčiais žingsniais žen
gia mūšų- gyvenimas į nutauti- 
mą. ypač mažose kolohijose. 
vis daugiau sukuriama mišrių. 
šeimų. Mūšų tauta tiek priken
tėjo nuo svetimų priešų juingb, ’ 
tiek mūsų brolių ir
Sibiro sniegynuose Už/Savo kal
bos laisvo žodžio skleidimą, o 
šiandieną mes laisvėje niekelio 

• nevaržomi savanoriškai viską 
J prarandame.” .

Daug negerų žodžių būtų ga
lima pasakyti Lietuvių Behd-> 
ruomenės vadams, kurie yu til-. 
tininkų uždavinių vykdytojais 

Į ir žarijų žarstytojų svetimomis 
i rankomis lamaiciais, apvertu- 
: siais aukštyn kojomis" patHotiz 

mo sampratą. , t '
' ,

— Fordo bendrovė dŽiaUgĮaąi, 
k 3d praeiti 'melai j'ši
gražaus pėlTR).--------------- •'—

V . & ' Qf 'i. Ž? ~ Saujicnos. ChKX’g ? 3, ' luw<iay7 February 26, 1^6



V. PROSAS r.

OKUPANTO VIRTUVĖJE PASIŽVALGIUS
šiandien lietuvių tauta naikinama, bedievinama, rusi
nama ir skandinama alkoholyje, nes okupantas sten

giasi ją ištrinti iš gyvųjų tarpo.
(Tęsinys)

at-

Arba vėl, 1979 m. kovo mėn. 
paskuiiniomįs. dienomis, ■ Vil
niaus Viršuliškių gatvės 39-me 
name, 68-me bute, penki techni 
kuipo mokiniai, vienas “studen
tas”, vienas profesinės techikos 
mokyklos mokinys, taupomųjų 
kasų valdybos tarnautoja ir Vil
niaus “Vairorykštės” parduotu
vės kasininkė. Visi “vyrai
nešė po bonką degtinės ir vie
nas dar pridėjo butelį “kalva- 
doso”, kurį “pokylio” 'metu iš
tuštino elektromechanikos tech
nikumo studentas Gediminas 
Raima’,'priedo prie jau išgertos 
250 gramų degtinės. Pasekmės? 
Gediminas Razma neteko są
monės i?'gyvybės. Aišku, visas 
balius’ -staiga nutrūko, prieš tai 
dar spėjus ■’kitiems pokylio da
lyviams apteršti ne tik buto bal 
kohą, bet’ ii- kelių natrio aukštų 
sienas.

Dauguma tos puotos dalyvių 
— sostinės Spalio rajono kom
jaunuoliai. Pasiteiravus, LLKJS 
rajono..komiteto pirmininkas ir 
pirmasis sekretorius Sigitas Gar 
bauskas atsakė:

—. Kažką girdėjau, bet smulk 
menų nežinau. Niekas rajkomo 
oficialiai nepainformavo: nei te 
chnikumas, nei prokuratūra.

Į Gedimino Razmos laidotu
ves nieks nenuvažiavo, nors jos 
buvo jie per toliausiai — Šir
vintose. Mat;.jo draugai ir po
kylio.,. dalyviai . tuomet buvo 
“baisiai užsiėmę”. Jie tik susi
prato pasiųsti vainiką su nublu
kusiu, južrašu: . “Gediminui — 
draugai”. (“Švyturys”, 1979 m. 
13 ir. 22 .NrĄ. - .

,Q štai, dar vienas' girtavimo 
vąšelis,; “Jų buvo, šešetas. 
Po išgėrimo Nemuno pakrantė
je nepilnamečiui Jono Dovydai
čio broliui Aleksui šovė į galvą 
mintis pareikalauti kapeikų tą
syk pakrante ėjusio kelto link

invalido Algim. Venslausko. In
validas kapeikų davė, bet Alek 
sui ju buvo per mažai. Todėl 
kirto Venslauskui į veidą. “Į 
pagalbą” atskubėjo išgertuvių 
draugai. Visi jie nekaltą žmo
gų mušė, o matydami, kad jau 
nebejuda — jmetė į vandenį. 
Bendrininkai išsiskirstė. Tik Jo 
nas Dovydaitis, pamokęs savo 
išsigandusią draugę kaip elgtis, 
nuskubėjo į restoraną ‘‘praneš
ti’* įvykį. Čia jis dar išgėrė alaus 
už brolio “išgautas” iš invalido 
kapeikas.” (“Švyt., 1979 m. 5 
Nr.).

Kiti budinjimai: G. Poplavs- 
kis, milicijos darbuotojas: — 
Buvo vidurnaktis, maždaug pir
ma valanda. Ėjau baigęs budė
jimą, kai gatvėje palei “Žalgi
rio” staklių gamyklą prie ma
nęs pripuolė nepažįstama mer
gina. Ji buvo kupina išgąsčio, 
užsiverkusi, išdarkytais plau
kais, suglamžytais, apiplėšytais 
ir sukruvintais rūbais. Verkda
ma pasisakė, kad ją ką tik iš
prievartavo stambaus sudėjimo 
vietinis, vyras. Miške, automa
šinoje ’. (“Švyt.”, 1919 m. 6 Nr.) Angeles lietuvių

Juozas Jurevičius straipsnyje rapįjos ’ kleboną 
sušunka: “Privalom padėti Preikšaitį, Ed- Balceris Forest

M. ŠILEIKIS Prof. Adomo Varno portretas

se: visur,-kur tik gyvena lietu-, STANYS TAMULĄITĮ3 į't ;
. viai,.bažnyčiose, šeimose, vyrai; 
I tų vienų viena mūsų g m toj;

lietuviškoji kalba; kad vien tik 
Į lietuviškoje kalboje DIEVO žo

dis būtų apsakinėtas...“ Taipgi 
kūn. Martynui Preikšaičiui bu
vo- prie š rdies minėtoji Pirmoj 
lietuvių knyga — DIEVO PRI
SAKYMAI, kurie išgelbėja žmo 
gų bei visą tautą iš DIEVO rūs 
^ybės - pražūties. Tas pats 
Marty-.o L'uterio Katekizmas 
lietuv-’u kalba buvo kun. Marty
no jėga: *'Tad imkit ir skaitykit 
mane.. .

“‘IRDIS AUKŠTYN”. Vel'o- 
nies leidžiamas laikraštėlis, nors 
teę tipiškai reiškėsi silpnybe, bet 
dvasiškai galybe. Nors š:s dau
giau nebelankvs mūsų namu ir 
neoeragins kelti širdis į DIEVĄ, 

rtačrnu Tekame kun- Martynui 
Preikšaičiui dėkingi, kad jis ne- 
pailso kvietęs į tobulųjų jė?p 
šalt’nį — į KRISTŲ, mūsų VIEŠ 
PATI

Todėl nuoširdžiai _ kviečiu ir 
meldžiu atsisveik'nt’’-giliu dėkin 
gurnu su kun. Martynu P. pir
mojo lietuvių laikraščio, 
m., 
kio

Į i t I

Dailininkas — naujos lietuviškos 
pasaulėjautos skelbėjas

Vlado Vaitekūno dailės dirbu paroda ir jo nauja knyga 
“Lietuviu Reinkarnacinė Veda-Žinvčia” *

(Tęsinys) ;
”■ ■ ~ ~ ~ ■_ “"3 č 3 ._ g -j

d) Gamtos motyvai

Malūnas. Rudaminos pMiakaT* 
nis, Dūminė piikia, žSma Aly
taus šile, Kapinaitės, Kaimo grį- 

i čia ir Lt., iš viso 20 dailės dirbu 
dvelkia - - nenustebkime! — 
švelnią realistiniai impresionis
tine dvasia. Plačiau aptarti šiuos 
kūrinius čia nėra vietos, ne’ei 
džia šio straipsnio rėmai.

Absoljutbiėje Būtyje, ši Būtis, 
teka, keičiasi,‘ats nau jina.’

Senovės lietuviai nebuvo stab
meldžiai ar pagonys. Jie gerbė 
viena pagrindini dievą — Pir
mapradį, Praamžių ir kartu vi
są sudvasintą gamtą. Jų supra
timu kiekvienas gamtos padaras 
turi sielą.

LOS ANGELES, CALIF
Vasario 2 d., laidojant Los 

evangelikų pa- 
kun. Martyną

sušunka: “Privalom padėti
šiems žmonėms, kad jie dorai nu LaWn Memorial Park kapinių 
gyventų savo gyvenimą ir ne
pridarytų tiek žalos!” (“švyt.”,,' 
1978 m. 1 Nr.). Bet kaip jiems 
padėti, jei okupantas suintere-, 
suotas, kad pavergtieji kuo dau-l 
giau išgertų degtinės, kad pa-į 
vergtieji greičiau išsigimtų, nu-| 
taustu. Juk net stiklo fabrikai;
negamina mažų gerti stiklelių 
(“Švyt”, 1978. m.. 10 ir 17 Nr.). 
prisitaikant prie rusiško papro 
čio: gerti degtinę tiesiai iš bon-

bažnyčioje perskaitė Čikagos 
lietuvių evangelikų Tėviškės 
parapijos klebono kun. Anso Tra 
kio su velioniu atsisveikinimo 
raštą. Tekstą gavau ir persiun- 
čiu Naujienose iš spaudinti.

J. Klauseikis
ATSISVEIKINANT SU KUN. 

MARTYNU PREIKŠAIČIU 
“Ir “JIS’ yra marUpasakęsy GaJ 

I na tau mano malonės, nes mano 
kos^lk parneš nykščiu. Juk bėga tobulai pasireiškia- silpnu- 
alkoholio paliegėliai, bet, tikriau] me’ • ” 2 Korintiečiams 12:9 

j Brangūs VeUonies sūnūs, dūk
.gė-

to pajamų šaltinis.
.. .Jei, brolyčiai mesiu

Tai žinokit: galas! O
Jau tada aš būsiu miręs,

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- j 

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas 

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

ros, giminės, draugai, parapi
jiečiai tautiečiai,

Šaltas ir išbalęs...
Taip, tada mirs ne tik vergai, 

alkoholio palėgėliai, bet, tikriau 
šiai, ir pats okupantas — Sovie
tų imperija!

(Pabaiga)

1832 
redaktoriaus Fridriko Kel- 
sukurtos giesmės žodžiais:

e) Portretai -— atvaizdai
■ - . ... r

Šis parodos skyrius negausus, 
iš viso 9 dailės darbai. Viskas 
čia pulsuoja realistiniu ir klasi
kiniu stilium. Taigi nuo simbo
lizmo truputį atgal į “atgyven
tą” klasiką. Regiųie išbaigtus 
puikius portretus: A. Smetona, 
Vydūnas, Varnas, žmonos port
retas. .. ■ - •
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Senovės lietuviai turėjo rein
karnacijos arba nuolatinio atgi
mimo sampratą, būtent, kad 
mirusio kūno siela vėl atgimsta - 
kitame kūne ir toliau tęsia gy
venimą ■ žemėje, kaip žc.ė' pb’ 
žiemos pavasarį vėl naujai at- "

Man labai gaila, kad negaliu 
asmeniškai dalyvauti Jūsų vy
ro, tėvelio, senelio, kunigo, ma
no draugbrolio paskutinėse žmo 
gaus iškilmėse žemėje — laido-, 
tuvėse. Todėl bent šiuo laiške
liu noriu būti Jūsų tarpe.

Taip nesenai mudu su kun. 
Martyna Preikšaičiu jums pa
sitarnavo va DIEVO žodžio skel- , 
bimu ir šv. Vakarienės-Komu-

i

nijos sakramentu brolių latviui
TYTRVnl

Jau saldžiai miegok, 
Baigęs darbą savo; 
Jau neberaudok, 
Nes dangus jau tavo. 
Jau gana vargai, 
Nūn miegok saldžiai.

Jau saldžiai miegok, 
Nes gana budėjai;
Ten linksmiau giedok, 
Ne kaip čia galėjai. 
Kovą -atlikai, 
Algą jau gavai.

Jau saldžiai miegok, 
Sėjęs čia šviesybę;
Danguje dagok,
Jau per amžinybę.
Laimėje švitėk
Ir grožiu spindėk!

bažnyčioje. Patyrėme DIEVO 
malonę, kuri kiekvieną iš mū- 
siį~ieškbŲkad nežūtume, bet 
būtume gyvi per amžius.

Mes gerai visi pastebime žmo
nių silpnybes, bet rečiau, jogi 
silpnume pasueiškia jėga tobu-t. O P61™’

Sekančią dieną, sekmadienį, 
toje pačioje Lietuvių klubo sa
lėje, po įprastų lietuviškų pietų, 
4 valandą įvyko antroji daili
ninko Vaitekūno dailės darbų 
programa. Tai buvo dailininko 
naujos lietuviškos pasaulėjautos 
pristatymas. Drauge tai buvo 
ir pristatymas naujos dailinin
ko knygos: “Lietuvių Reinkar- 
nacinč Veda-žinyčia” (74 pusi., 
didžiulio formato, kietais virše
liais, gausiai paveiksluota). 

Z
Kalbėjo pats dailininkas. Su 

giliu įsitikinimu, aiškiai ir ne
svyruodamas, jis pareiškė savo 
gausiems klausytojams (apie 
300 tautiečių)-—daug-gražių—ir- 
originalių minčių, šias jo kalbos 
mintis, o drauge ir būdingesnes 
ištraukas iš jo knygos paduoda
me žemiau.

Lietuviai dar tebepraktikuoja 
savo senojo tikėjimo įvairių’' 
švenčių papročius. Tebekūrena- • 
mi savi aukurai, tebešvenčiainos 
savos šventės. -

Pa lobulėj usi lietuvių tauta tę
sia toliau reinkamacinę - pakar
totinę atgimimo sampratą, ku
rioje atpuola visokios dievybės ' 
ir jų garbinimas.

Siela — pati mažiausia visa
tos dalelytė.

Kiekvienas akmuo, kaip ir 
kiekvienas materijos daiktas, 
turi vėlę ir sielą. Gyvybė atsira- ' 
dd iš akmenuko, iš primityvios., 
materijos. Akmenukas yra gy-, 
vas, nes iš negyvo neatsirandą ^ 
gyva.

i

Viskas ir viskas teka, keičia
si. Vyras keičiasi į moterį, mo
teris keičiasi į vyrą, 

sjc r
i (Bus daugiau)

sija visokį išmanymą, apsergės 
jūsų širdis ir jūsų mintis KRIS
TUJE JĖZUJE. Amen.

. Nuoširdi užuojauta Lietu
vių Evangelikų Liuteronų Baž
nyčios, Lietuvių Evangelikų 
Tarybos, Tėviškės parapijos 
Vardu mielai ’ žmonai Ievai, sū
nums Mantvydui ir Jonui, duk
roms Rūtelei.'ir • Onai

lai. Kun. Martynas Preikšaitis 
labai skaudžiai pergyvenęs sa
vo Tėviškės netekimą, kartu ne 
teko ir savo fizinės sveikatos. 
Tujrėjo tenkintis nusilpnėjusiu 
kūnu- Tačiau nuolatos džiaugėsi 
tobuląja jėga, kuri jam atėjo 
iš DVASIOS, pačiojo dangiško-; 
jo TĖTUČIO. Nuolatinis maldos 
ryšys su DIEVU KRISTŲJE. pą 
laikė Martyną tvirtu tikėjime: 
Jo paskutinis kūrinys buvo Mat' 
dos kiekvienai dienai, kiekvienai' 
tikybinei ir tautinei šventei. Tai' 
didis palikimas mums visiems,: 
nes malda krikščionio kvapas,“ 
o Evangelija mūsų gyvastis •

Iš gilaus kun. Martyno Preik 
šaičio tikėjimo pasireiškė karš
ta Tėvynės Lietuvos meilė. Ši
toji meilė tiesiog degė jo silp
noje širdyje kap Martynui Maž
vydui jo “Prastuose žodžiuo
se.. pirmosios lietuviškos 
knygos autoriui,kuris, rašė:” 
Trokštame, kad ir mūsų dieno-

Tiek atskiras daiktas, tiek ak
muo, tiek sutrūnijusi medžio 
šaka, tiek paukštelis, tiek paga
liau žmogus — visa ir visa yra 
bendra, šventa ir reinkarnuota

— Sekretorius Vance nepa
jėgė įtikinti britų sportininkų, 
kad šią vasarą jie nevyktų į 
Maskvos olimpiadą.

moms, giminėms ir parapijie
čiams! DIEVE padėk! .

— Irano šachas ramiai gyve
na Panamos saloje, - niekas jajn 
nekliudo.su šei- Jūsų tanias, kun. Ansas-Trakis

Sponporiaus pavardė, vardas ir vietovė

f

I

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
NAUJIENOS! ŠALIM O A UTĮ NtPAPKASTAl (DOMIUS GYDYTO- 

JO, VlSUOMBNtS VIlKėJO t* KASYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Oummv — MINTYS IK DARBAI. 23® pat, LletonČhn 190® 

metą fryklaa, Jablooakic ir Totoraičio Jaunai dlma ir

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas _____............. ................ —______ 
Adresas' --------LL,----------- ------ —---------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą it 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas----------- ------.......................................... ....... ........
Adresas---------------------------------------------------------------------------

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

• Iš anksto be raginimą pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas 
Adresas__ ________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną sava _ 
yra naujas skaitytojas. Priede_____ dol.
Pavardė ir vardas 
Adresas ___ ;—

kuris

Helps Shrink 
Swelling Of ® 
Hemorrhoidal 
Tissues
caused by inflammation

Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistinmka*

Tel. 476-2206

Or. A. J. — DANTYS, ja prldBttra. r*sfkata Ir groto
Kietais TtrieUala. rleteje dabar tik --------- —.
Klnkktals eirtmllala ttk_______________________ —

Or. A. J. ®ulM» — A U KITA KULTOKA — HAUK0» tMONtK 
Kaflont* t* .VnroM IspAdtoi. Dabar tik

17CT So. HALSTED 8T, CHICAGO, ELL. #•<«

1. Kun. M. Valadkog UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psi.____ $10.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir H dalis.

Minkšti viršeliai

Minkšti viršeliai____

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Oekj reikia išrašyti
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 

Chicago, HL, 60608
Pridėti doleri palto illaidoma.

$10.00

>15.00

110.00

2 ;— Naujienos, Chicago, 8. Ųl, Tueaday, February 26, 1980
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Nuo sausio pirmos dienos 
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liucaguje ir priemiesčiuose:
metams _______________
pusei metų
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui 

Kitose JAV vietose:
metams ------- .
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniais — iki 12 yaL
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Laivai pajūryje
t

kį ir atatinkamai veikti prie pakitėjusiu sąlygų
Kalbant konkrečiai apie dabartinę Maskvos sukel

tą pasaulinę krizę, dar negalime būti tikri dėl jos gali
mų pasekmių. Afganistano brutalus pagrobimas sukėlė 
veik visame pasaulyje reikalavimą nedelsiant atitrauk
ti Sovietų okupacinę kariuomenę. Dar ne visai ai?ku 
kaip šiuo atveju pasielgs Kremliaus vadovybė. Jei pa
saulio spaudimas neatslugstų, ir dar didėtų, tai gali 
ma tikėtis Sovietų kariuomenės pasitraukimo iš Afga-1 
nistano ir “palocinio” perversmo pačiame Krem^uie 
Brežnevas sulauktų Chruščiovo l'kimo, ant kurio gal 
vos sukrautų visą atsakomybę, už nepavykusį iygį į 
Artimuosius Rytus. Naujai iškeltas vadovas vėl pra 
biltų apie koegzistenciją su likusiu pasauliu ir pas*- 
sakytų už detentės. politiką. •

Nors toks sprendimas yra galimas, ne- - 
Sovietams teko trauktis iš užimtų pozicijų — Azerbei- 
džano, Jugoslavijos, Kinijos, Egipto, Sudano, Somalijos 
ir iš kitur, bet vargu ar Sovietai bus priversti šį. kart 
pasitraukti, nes tam reikalinga likusio pasaulio vienin
go ir griežto spaudimo, kas yra sunkiai pasiekiama.

Greičiausiai bus atnaujintas šaltasis karas, bet jau 
visai kitose sąlygose. Jei pirmame šaltajame kare, bent 
pradžioje, kova vyko tarp viso komunistinio pasaulio ir 
likusio, įgavusio laisvojo pasaulio vardą, tai nuo to lai
ko daug kas pasikeitė. Atsipalaidavo Tretysis pasaulis, 
kuriame savo keliu r'šsiskyrė suaktyvėjęs Islamų pa
saulis. Raud. Kinija tapo nepermaldaujamu Maskvinic 
imperializmo priešu, kom. Jugoslavija persimetė į Va
karų pasaulį. Šie ir kiti momentai reikalaus sudaryti 
skirtingais pagrindais politinę ir idėjinę kovos gtfąte^ 
giją. Antrasis šaltasis karas nebus vedamas po ant ko
munistine vėliava, bet prieš Sovietų totalitarizmą ir ru
siškąjį imperializmą. . - ’

Prasidėjus 'šaltajam karui, savaime atpuls Madri
do. konferencijos šaukimas, nes Afganistano brutalus 
pagrobimas ir akad. Sacharovo ištrėmimas aiškiai įro 
dė, kad Sovietai nesilaiko Helsinkio nutarimų ir nėra rei
kalo tuo klausimu toliau aiškintis Madride ar kur ki
tur. VLIKo ir ALTos padėtos didelės ^pastangos pasi» 
ruošimui-.Madrido konferencijai neteks- prasmės, nes 
teks iš naujo planuoti naują laisvinimo- politiką, sude- • 
rintą su pasaulinės poitikos posūkiu. '

—iš- kitos-pusės PLB -paskelbtame- pareiškime,,-toliau 
pasisakoma už tolimesnį santykių plėtimą su tauta, 
kartu vedant griežtą kovą prieš okupaciją; rusifikaciją 
r žmogaus teisių:paneigimą: ■ ■ ’ rJ-'- :

LB nusistatymas, kaip ir kitų veiksnių, priklauso 
ne nuo jų pačių užbrėžto tikslo, bet taip pat nuo kin
kančios pasaulinės politikos, šiuo atvejn lems. Krem
liaus reakcija į vykdomą JAV ir likusio pasaulio akci
ją. Galite tikėtis stalistinio teroro atnaujinimo ir gele
žinės uždangos atstatymo, kas užgniaužtų detentės są
lygomis pasireiškusią pogrindžio spaudą ir disidenti-. 
rilius sąjūdžius. Tuo pačiu bus sugriauti PLB bendra
darbiavimo su kraštu planai.

Esant neaiškiai padėčiai ir dar pilnai nežinant, ku- 
-ria kryptimi susiklostys tolimesnė pasaulinė politika, 
mūsų veiksniams, atsakingiems politikams, žurnalis
tams ir visai išeivijai reikėti) laikytis atsargumo, santū
rumo ir neįsišokti su neapgalvotais pareiškimais ar 
žygiais.

$22.00
$15.00
$ 4.00

pusei metų . ..... .....f
'trims menesiams 
^vienam mėnesiui

Kanadoje: 
metams — 
pusei
vienam

Užsieniuose:
metams__________
pusei metų _______

$45.00 
$24.00 
$ 5.00

t ,*

$48.00 
$26.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 

$24.00 drove, 1738 So. Halsted St. Chicago, 
$12.00 IL 60608. Telef. 421-6100.

$45.00

Pinigus reikia siusti pašto Money 

$40.00 Orderiu kartu su užsakymu.

Nepasimesti posūkyje
Nepriklausomybės meto Lietuvos istorija ir seku

sios okupacijos pakankamai įrodė, kad pasaulinės po
litikos staigūs posūkiai ir sekusios karinės katastrofos 
užklupdavo mūsų politines vadovybes, kaip ir opozici
nes partijas, nepasiruošusias tokiems įvykiams. Pasek
mėje įvykdavo tautos pasimetimas, kurio metu buvo 
stvertųsi neapgalvotų žygių, beprasmiai panaudojant 

tautos jėgas savo pačių susinaikinimui. ' '
Panašioje kritiškoje padėtyje atsidūrė mūsų visi 

politiniai veiksniai ir sąjūdžiai, 'prasidėjus" su Irano 
krize ir Afganistano pagrobimu naujam pasaulinės po
litikos .posūkiui.1 4. . z.; . ’ .

Vįsp pirma, reikia -mums gerai sau įsikalti į galvą, 
kad lietuvių politikai, negalėjo ir negali jokiu būdu pa
kreipti pasaulinės!1 politikos eigos savo naudai. Tai pri- 
mintina, nes praeityje mūsų veiksniai savo :■ memoran
dumais, įtaigojimaiš ir • demoonstracijomis mėgino “ati- 
daryti vakariečių akis į. jiems, gresiantį pavojų iškomu- 
nizmo pusės”, bet be jokių rezultatų.

Vakarų demokratijos, per šimtmečius trukusias 
kovas prieš savus ir svetimus despotus, įgavo istorinį 
patyrimą, kaip reikia planuoti ir vesti kovą prieš mūsų 
amžiaus totalitarizmą ir lokalinį despotizmą. Panašaus 
patyrimo lietuvių tauta neturėjo, nes veik visoje savo 
istorijoje nekovojo už demkratinių idealų įsisavinimą 
savo tautoje. Iš čia seka, kodėl mūsų politikai negali pa
mokyti vakariečių, bet turi sfekti Vakarų demokratijų 
vedamą pasaulinę politiką.

Mūsų amžiuje kova už žmogaus ir tautų laisvę vyk- ; 
sta globaliniu mastu, .todėl Vakarų demokratijų pla
nuojama politika vedama pasaulinėje plotmėje ,mažai : 
atsižvelgiant į lokalinio pobūdžio pavergtųjų kančias 
ir pastangas išsilaisvinti iš okupacijos ir prie
spaudos- • . • į

Svarbu įsisąmoninti tiesą, kad lietuvių tautos lai
svės kova yra tampriai surišta su Vakarų demokratijų 
vedama pasauline politika ir jos idėjine ' kova už žmo
gaus laisves. Kaip kiekvienoje istorinėje kovoje, taip ir. 
mūsų amžiuje, kova pasiekia savo kulminacinį įtempi-1 
mą, po kurio teka atoslūgiai arba taikingo sugyvenimo VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI 
laikotarpiai, po kurių vėl ateina nauji įtempimo ar ka- 1G A R SI U I I' 
ro tarpsiai. Taip vyksta istoriniai procesai, kuriems .

PETRAS TARULIS"

’ ŽIRGELIAI PADEBESIAIS - :
* MAŽASIS BURTININKAS

New Yorke mirus J. Petrėnui, spausdiname 
P. Tarulio vardu jo parašytos “Žirgeliai pa- 

debesiais” knygos vieną apysaką. — N. Red. 
k

_ _ __ Suku, suku gervę!... . • 
Suku, suku gervę!. ..

Susuku gervę?...
_ .... ...... ......... _ _____ ___ ____t __ "
Vis patraukdamas, gūdžiai siaubdamas, vi

sas sukumpęs šaukia Gabrys neįprastame paga
vime. Tuo pat metu savo šiaudinę, paties nupintą, 
plačiais nulėpusiais bryliais skrybėlę ant botko
čio vis suka viršum savo galvos Ir jis pats sukasi 
tuo būdu, kad kairę koją palieka vietoje, o dešine 
daro pasiutusiai ryžtingus žingsnius vis ap
linkui. ..

Jis visas, tas Gabrys, tuo metu pasikeičia ir, 
tarytum tikras burtininkas ar koks užkalbėtojas, 
pasidaro man nesuprantamas ir paslaptingas.

Ir stebuklas! Aš žiūriu į dangų, į padebesius, 
kur gražiai viena paskui kitą, sakytum netepti 
kaimo ratai, po. truputėlį gurguliuodamos,-skrido 
į nežinomus kraštus gervės, žiūriu ir savo akim 
netikiu!... Gerv js anksčiau, kaip sagos dangaus 
liemėlfėjF taisyklinga eilute "įsiūtos," dabilr SUšl-

painiojo, ėmė be tvarkos susimušusius skraidyti,- 
ir jų tas gurguliavimas nebebuvo toks nuosaikus 
ir romus-kaip pirma.

Mano akyse Gabrys burtininkas.
Ar bereikia sakyti, kad aš pats tik neseniai 

pirmąją savo gyvenimo dešimtį metų buvau bai
gęs. Na, o mano susižavėjimas Gabriu, kaimo pie
menuku, ūž mane pora ar trejetą metų vyresniu, 
galėjo būti visai pateisintas.

(Bus daugiau)

J. KUČINSKAS

r NAUJI METAI ATLANTE
(Tęsinys)

Šiandien yra kapitono atsisveikinimo pietūs 
su šampanu. Valgykla gražiau papuošta, moterys 
su balinėmis sunkniomis, vyrai su švarkais. Kapi
tonas pasirodo savo išeiginėje uniformoje su visu- 
štabu ir užima stalą, esantį valgyklos viduryje. 
Pietų meniu labai įvairus ir sudėtingas. Visi ge
roje nuotaikoje, šampanas pradeda veikti. Pas!-’ 
girsta garsesni pokalbiai ir skardus moterų 
juokas.
7/ Vakare vyko įdomus koncertas. Jauna porą

A. SVILONIS

NAINIO VEIDAS “AKIRAČIUOSE”
Chicagoje gyvena toksai Nai

nys, buvęs PLB-nės pirminin
ku. Jis yra pasižymėjęs tuo, kad 
o D’rmrninkavimo metu JAV 

B-nė suskilo. O suskilimo vienu 
kaltininku- in jis buvo. Bet apie.
tai jau ne vieną kartą spaudoje . ,» t
buvo rašyk, Jis ir'dabar karts ‘ duksta’ kodeI Ch,t:a®os

Manau,’ kad bus naudinga 
į o rašinį nuodugniau panagrinė
ti. Todėl tenka jį taip paskirs
tyti:

2 
NAINYS IR RAUDONOJI 

PLYTA

• i . V *- . w T>Y TY” **•-**■ir kaa jis tuo šmeižia^ RLB^ęs. 
narius.

Rašo, kad toji plyta p?kčnk4‘ 
visiems lietuviams? Kajš jT’pa-' 
kenkė, jis neparašę, i Bet’jei - 
Nainys būtų bent k.ek turėjęs 
geros valios ir jam būt rūpėjusi 
tiesa, tai ųžnupt plųdęs .“rępr- 
gus”, būt pirmiau paskaitęs Nau 
j ienas, kuriose apie tą plytą 
buvo plačiai rašyta, nuodugniai 
ūšnągHnėti, kas galėjo ją mesti- 
ir- IcoĖiu tikslu. Bet matyt Nai- 

' niui lengviau netiesą rašyti, ne
gu tiesbs ieškant paskaityti, ką 
f aso kiti. • ‘

(Bus daugiau)

šį

MU.W i.ewyixi. 11 UdUcU % -v, > • , V

nuo karto lietuvių tarpe erzelį'™?’nene PW* 
keliančiais rašiniais pasiskarde-( ?aunoro ^on“rto'kV,s Vko , 
na Daigi bei Būtos'of .oze ■«., ,Puoh,mA ?■»', ‘
šaulio. lietuvyje”. Jis puola ir ,deda « >*** *un į^ę per■ 

. - . _ _ _ -- i2ncT2 Knnpprrn mAtii PTrmiarf-niekina mūsų vadavimo veiks
nius, o ypač tuos, kurie galvo- 
ia ne taip, kaip jis. Apsaugok 
Viešppatie, jei visi taip galvo
tų, kaip jis...

Keista, jis šį kartą nuslinko 
į “Akiračius”, ir šių metų, jų 
pirmame nūmerje buvo atspaus 
dintas jo gan ilgokas rašinys pa
vadintas “Plyta reorganizuotos 
Veiklos priemonė”. Kiekvienam

langą koncerto metų. Pirmiau 
šia jis nusako, kaip ji atrodė: 
Tai buvo raudonai padažyta — 
rašo jis — kūju pjautuvu — 
raudona žveigžde ornamentuo
ta, geltona plyta. Tokia jos iš
vaizda liudytų, kad ji tikrai bu
vo atgabenta agento tiesiai iš 
Maskvos — “made in Moscow”. 
Jai įkritus per langą. pašo jis 
toliau,— sekundei publika šiek

aišku, kam jis jį taiko- Šio raši
nio turinys yra ne tik užgaulus, 
bet ir šmeižiantis. Reik manyt, 
kad jį atspausdinti pabūgo Drau 
gas' ir B-nėš oficiozas, nes jame 
biauriai apžmeižiama legali RL- 
B-nė. Žinoma, jo skelbiami prieš 
Reorganizuotąją šmeižtai, būt 
oąkankamas pagrindas, teismo 
keliu, iš jo pareikalauti satisfa
kcijos, Bet manau, kad RLB-nės 
vadovai jam teisme bylos ne- 

' kels. Ir tai dėl to, kad jis to
kiais šmeižtais atskleidė savo 
veidą, menką intelegenciją ir metimą priskiria 
nuosmukin susmukusią savo dva 
s’os būseną. Gal dėl to, ir "Aki
račių” redaktoriai nuo jo .skel
biamų šmeižtų, save apsidraus-

INFLIACIJA ŽYDI IR BUJOJa 
'-O*’--- ' <

1979 m. infliacija pasiekė ligi 
13.3%. šių . metų pradžioje pra
gyvenimo kainų pakilimas atke
liavo ligi 18.2% ribos. ■ 

Prezidentas Carteris, tvirtin
damas, kad 198(PiŠefais kainos 
pakils tik 10i4% / apgavo ne tik 
save, bet ir/Amerikos žmones.-'' 
Visur šaukiama, k'ad būtinai pri
valome prieš infliaciją kovoti, J 
bet tos kovos nesimato. Ragini- 

, nias didžiųjų bendrovių, kad-jos 
kainų nekeltų, yra lygu norui 
pūsti. . •' •

Gazolino ir dujų (namų apy
vokos reikalams) kainos pakilo 
ligi 50%. Šioje srityje dirban
čios kompanijos daro' milžiniš
kus pelnus, o valstybės galva"— 
Carteris, žodžiais kovodamas 
nricš infliacija, kartu Į-'VK-~ 
'aikosi nuomonės, ksd kainų kė
limo negalima varžyti. J. ž.

darnas virtuoziško akompanuo
tojo, ramiai traukė dainą, lyg 
rpęko? nebuvę. Tai gi, nenorom 
oeršasi galvon mintis, jei. taip 
ramiai solistas laikėsi,, tai išei
tų, kad jis buvo iš anksto oku- 
nanfo agentų įspėtas,, kad ply
tai įkritus nenusigąsti, ir ra
miai dainą trakti toliau. O mes 
toji plyta turėjo tikslą, dar la- 
bp’au. supiudyti lietuvius. Ir tai 
jieims pavyko-

Bet Nainys, žūt būt, plytos 
’ i “morgams”.

štai jo šmeižto žodžiai: “tai pa- 
rimetusiu Chicagos “reorgų” chu 
liganizmo apraiška”. Plyta jam, Įja(Į prezidentas Car'eris U i 
kaip gibai mastančiam, taip pat vaWiioje turi d?mokratų 
ir kitų širdyje paliks gilų ran- [_r_ ~ ;__ •
dą. Kodėl toks gilus randas’ sena torius Eiw? d 
Juk to ji ’ “maskvinė” plyta, so
listo neišgąsdino jr niekam pa
kaušio nepramušė? Taigi jau rių skaičius perbėgo -pas Afga* 
š’o vieno jo kliedėjimo, pakak-1 ->istano kovo+pjti<5. r * *

ciinracdi L-o- v" _ J

ir kitų širdyje paliks gilų ran-
lapį, kuriame buvo padėtas jo 
vardas ir pavardė, papuošė pik
tu, Jojančiu buldogu, iš kurio 
snuki© kyšo didelės iltys, tar
tum būt puoląs kam įkąsti. Tai 
bus greičiausiai ženklas, kad jie tų suprasti, kad Nainys rašo pa 
tokia “puošmena” atsiriboja gautas neapykantos aistros, to-

•-•-d' ---- ’ i

tarpe daugiau pritarėjų negu

— Labai nedidelis Sovietu ka-

*- - - r «.• * — Aukso uncija pirnr'dien
nuo Nainio skelbiamų smeigtų. - del ir nejaučia, kad rašo netiesą kainavo 648 dolerius. 2——

dainavo arijas iš operų. Dauguma jaunuomenės 
tų arijų visiškai.nesiklausė, bet perėjo į kitą salę 
disco šokti.

Pasibaigus koncertui, nuėjom į Casino dar 
kartą pabandyti savo laimę. Prieš tai jau buvo
me bandę, bet nesėkmingai. Ir dabar bandom ir 
vieną, ir kitą mašiną. Pinigą jos priima, bet nie
kas nekrenta atgal iš jų nasrų. Įmetam paskutinį 
kvoterį. Mašina suskamba ir. pradeda berti savo 
turinį. Iškrenta 100 kvoterių. Jau buvom pralošę 
apie 15 dol., todėl juos atsiskaitom ir susipilam 
į kišenę, o likusius paliekam pralošimui, žinoma, 
juos visus ir pralošėm, bet turėjom malonumo 
gana ilgai pamiklinti mašinų rankenas.

Sausio mėn. 7 dienos sekmadienis išaušo gra
žus ir saulėtas, šiandien reikia atsiskaityti su 
centrine raštine už išgertus svaigalus ir foto nuo
traukas, kurių laivo fotografai tiek daug padarė. 
Po to reikia sutvarkyti savo čemodanus ir vakare 
atiduoti laivo vadovybei, kad jie laiku suspėtų 
juos paruošti iškrovimui.

Šiandien pietūs yra tarptautiniai. Patiekalai 
yra paruošti ir paduodami taip, kaip juos ruošia 
jų kilmės kraštuose. Keletą iš jų pabandom. Vė
liau įsitikinom, kad per daug jų-buvo pribandyta. 
Tačiau sunku buvo atsispirti, nes valgiai nežino
mi, o jų išvaizda labai viliojanti.

Vakare įvyksta svečių koncertas. Laive ke

liavo visokių rūšių menininkų, kuriems buvo pro
ga šį vakarą pasi'rodyti. Vieni skambinę . ’ ’ 
kiti šoko ir dainavo, treti rodė įvairius rri k r 
triukus. Buvo įdomių komikų, kurie juokės*’ 
’š savęs ir iš tų keleivių, kurie kokiomis nori *pa 
tybėmis išsiskyrė iš visos minios, šis pasirody
mas buvo, labai įvairus, įdomus ir daug juoke su
keliantis. Ilgai juo gėrėjomės ir gausiai meninin
kams pąplojom, o laivo vadovybė laimėtojus, ap
dovanojo Šampano bonkomis. ‘

Pirmadienį, sausio mėn. 8 d. rytą jau pa
siekiam Miami. Po gerų pusryčių atsisve’kinam 
su laivu, kuris per 10 dienų buvo mūsų namai, 
prie jo jau buvom pripratę ir gaila buvo jį pa-~ 
likti Atsisveikindami sakėme tik “iki pasimaty
mo”. Muitininkai patikrino mūsų mantą. Vienus 
greičiau paleido, kiti kiek ilgiau užtruko, tariau 
nė vienas nebuvo sulaikytas ir yisi laimingai pa
lietė Amerikos žemę.

Iš uosto visi išsiskirstė po platųjį Amerikos 
žemyną ir kitus pasaulio kraštus. Betgi visi parsi
vežė gražiausių įspūdžių, kurie labai praturtino 
jų akiratį ir jų gyvenimas tapo pilnesnis, įdo
mesnis. . (Pabaiga)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK ;, 

SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS"

4 — Naujienos, Chicago, 8, 111. Tvtsday. Ft-bruarv jogg

j



ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINI*A.
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIU*

“Sugrįžk mano siela į savo atilsio vietą, nes 
Viešpats padarė tau gera.” — Psa. 116:7.

Jei norime turėti tobulą ramybę, tai turime turėti pilną ir 
nesvyruojant tikėjimą ir būti ištiki dangiškam Tėvui. Pažiū
rėję j žvaigždėtąjį dangų, mes matome Dievo galybę ir dideny
bę. Bet tuo mūsų širdys ir mintys dar nebūtų pilnai- nuramin
tos, jei nepažintumėm jo gerumo, diosiumo ir ištkimumo. Bet 
tyrinėdami mūsų dangiškojo Tėvo žodį, Šventąjį Raštą, mes pa
žinome įo meilę, labdaringumą, mielaširdingumą, gatavumą at
leisti mums mūsų nusidėjimus. Tyrinėdami jo žodį mes persi
tikrinome įr pinai įtikėjome jo aukščiaus ems ir brangiausiems 
pažadams, ir taip sudarome tikrą ir pilną ramybę ir atilsį. Ištik
tųjų Viešpats padarė mums daug gero.

tV. RAITO TYRINĖTOJAI
W5.Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

DR. K. G. BALUKAS
MXU3ERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

4441 So. Pulaski Rd. (Crawfora 
Medical 0uildin«) Tol. LU 5-6444 
-Priima ligonius pagal susitarus*. 

Jei neatsiljepia, skambinti 374-8004

OR. PAUL V. D A RGLS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WeHi8įhėifėi Community klinikos
Medicinos direktorius

I. Manheim Rdw Westchester, IL • 
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis u

M. GELŽINIS EUDEIKISsiais metais- Martyno sveikata 
ėmė labai šlubuoti, bet rūpes-

Trys Modemiškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL 737- 8601

GAIDAS-DAIMID 
. £ f - - ..... L

“ - * _ - - t* ” . v t - . ; *.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Vokiečių konzervatyvams Kur 
šaičio atsišaukimas taip gerai 
patiko, kad jie tuojau sudarė tingoje Pranutės globoje ir prie- 
sąlygas, kad jų narys galėtų žiūroje, kad ir sunkiai bepavaikš

Laidotuvių Direktoriai

i

t

LIETUVIU L1TERARINĖ DRAU

TOl.i 542-2727 arba 562-272S 
. X’*'

TEL. — BE 3-5W3

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBI AKIŲ LIGOS

■' j- > 3W West 103rd Street
Valandom pagal pun ta rimą 

•’ ' ‘ • — - .. _

DR. FRANK PLEGKAS 
OPTOMFTR1STAS 

’ ' KALBA LIETUVIŠKAI 

į :26U W. 71 SL Tai. 737-5141 
likrina aku. Pritaiko akiniu* 
. ‘ ? “contact lenses”
Vat aiii suaitarimą. Uždaryta tree

n

DR.LE0NAS SElBUTIr
> INKSTŲ, PŪSLMS IR 

? PROSTATOS CHIRURGIJA .
v west dra STREET *

- ; Vai- antrai. 1—4 popiet

U Offto taTaf.: 774 TO 
RttidaiiLUM talaU 441-5543

DR. VYT. TAURAS
J «TDYTOJAS IR CHIRURGAS

oflMs ^.wjurrsytg fTftarr 

TeL PR 4-1223
OFISO VAU: pina- antrad., (račiau 
tr paari.2-4ii 6-S vai vak flUtadlr 
nlaia 3-4 rdL popiet ir kito ’«!»

P ŠILEIKIS, O. P.
A Aparatai - Procesai. Bėd. ban- 
n| dažai. Ipeciali pagalba 
Ąv v'Arėh Support*) tr t t.
Vai.; O-'t4' lt 4—I—1 
ttoo 6Ut9

FLORIDA
DU. Č. K. BOBELIS

Prostatos,- inkstą ir šlapumo 
takų chirurgija.
r > <? a? t r • L. U*

1879 - 1925
(Tęsinys)

“Paliepimas kaip Karaliszkie- kariuomenės a'fšigabenti. 7" 
ji Laukai Dwarose Ryt-Prusu, nuomėnė areštavo ir suristų iš- 
Lietuvos ir Wakar-Prusu ant tu si vedė į Klaipėdą 40 sukilėliu, 
aywenantiems Paduonams ant Vėl;au vykęs teismas patraukė 
Pasisawinmmo Waiku Waiku 
paduodami bus”.

Dabar buvusių baudžiauninkų 
didžioji dauguma pasiliko dirbti 
nuosavuose ūkiuose ir laiko bė 
gyje tapo turtingais ūkininkais. 
Jie, vadinami Prūsų lietuviais, , 
arba, trumpai, lietuvninkais, |' 
Mažosios Lietuvos lietuviškumo 
svarbiausiais ramsčiais.

4. PRŪSIJA TAPO KONSTI
TUCINĖ MONARCHIJA

Baudžiavos panaikinimas su
teikė Prūsijos gyventojams as
meninę, ekonominę ir švietimo 
laisvę;-4>et-krasto -valdymas ir J -------- — ---------- ----- ,----- , ..x-
toliau liko karaliaus ir jo pak- ’i»mu i™*!™ Pa
viešių talkintokų, stambiųjų ba- Krels Meme1’ P‘
jorų, reikalu. Karo su Napoleo- . , ' .
įu laikais, kuomet karaliui bu- i ? Tada be- atfejd ’ prilsis^ds kil- 
vo reikalingas tautos pritarimas, trės dvarininkas, pulkininkas 
jis žadėjo piliečiams, kad jis leis Plehve iš Dvariškių (Dwa- 
jieros dalyvauti krašto valdyme, fįschken), įsteigė Karaliausiu-’ 
Tačiau, po karo jis delsė savo ■ ję “Prūsų Draugiją”, ■ iš kurios 
paža'dą Vykdyti ir Prūsija ir; išvystė konze.rvatyvų partija, 
toliau liko absoliutinė monar- ' jį besąlyginiai stojo karaliaus 
chija. Provincijos seimelyje, dučėje, buvo autoritetinės vąl- 
“Provinziallandtąge”, gyvento- f džios šalininkė ir ėjo labai .lie
ju atstovai tebebuvo luominiai rangiai į visokias reformas. Viė- 
suskirstyti. Tokiame 1824 . m. Į nėš minėtos draugijos narių bu- 
seime buvo 15 bajorijos, 13 , vo ir Karaliaučiaus lietuvninkų 
miestų ir 7 ūkininkų atstovų.! parapijos kunigas FridYikiš Kur 
Be to, šita provincijos gyvėnto- .(1806 — 1884), vedęs vė
jų atstovybė teturėjo pataria- kiška bajoraitę. Ta’d, kuomet 
mo balso ir n’egalėjo njeko įsa- rėVdiitfčijos banga pasiekė Maž.

Lietuva, Kurisairis. 1848 in. grūb 
dž;p 12 d, Karaliaučiuje išleido 

revolitreinis; atsišaukimą “Brolei Lietuvinin- 
jucJejimaš privertė karalių Prie- i kai”, kuriame -jis lietuviams lą- 
kų Vilhelmą IV realizuoti tėvo bai teigiamai, pristatė karaTitf,’_ 
pažadą, suteikti Prūsijos vals-1 nurodė į valdovo gerą širdį ir 
tybei konstituciją ir jos yakly- išminti ir ragino juos pašilikti 
mą bei tvarkymą ant parlamen- “Dievo žodžio paklušhūmė”. Mi 
tarinių bėgių perstatyti.

Vokiečių revoliucinis sąjūdis 
pasiekė ir Maž. Lietuvą, ir 1848 ūes 
~ ______ i Jpr'

pastoviai panašiais atsišaukimais 
į lietuvninitūš prabilti. Ir nuo 
sekančių 1840 įh. liepos mėn. 
jis pradėjo leisti pirmą Maž. 
Lietuvos pasaulinio turinio sa-

(Ęusuiąūgiau)
Ka- vaitinį laikraštį lietuvių kalba

CICERO
neteko&e' pranutes

Kai pradėjome atvažiuoti į 
Cicero naujieji ateiviai,'paš-te- 

čia veikųšiųs-

114 asmenū afšsĖkomybėri, iš ■ 
i kuriu 1848 m. rugpiūčio 1 d.' 
Oberlandesaericht’aš (Vyr. Pro- i 
v ncijos Teismas) nuba'učfė 21 4 - * . ■*• .^tkiiėFu. vieuac iš iv buvo ūki
ninkas Jurgis T’Iėfln'i iš Švėrit- 
vakariu. penktais metais; 9 ki- bėjome iki š’ol

L tus"dalyvius keturiais metais; 2 lietuviškuose dirvonuose ^-2- 
tr-iais metais; vieną dviejais k’Hus tautiečius - Kazį Qeyei- 
^e+aic’‘ 3 ousantrų mėtų if viė- • ’r Pranutę Dvilaitienę, kurie, 
na vieneriais metais sunfetfjų 
darbų kalėjimu. Tris asmenis 
naė^ė- ketveriems metams, ,į 
tvirtovių statybos kuopas. Kiti 
<*avo naprasto kalėjimo, kiti 
buvo nedarbingai išmesti iš ka
riuomenės ir 69, nesant pakan-

ęiodamas, vis. dąr’.laikėsi. Pra- 
. htftė visą laiką rūpinosi ne vien 
serg&nčiu savo Vytu; bet ir lie
tuviškomis organizacijomis. Ji 
buvo-pjrmirijnk'ė. DĮŠydt.Motinos 
Sopulingos ir Tėvų Marijonų 
draugijų. Priklausė LRK Mo- 
tė^. ^jūh'gai, ŠYi'^ąŽilįiiero se- 
senf rėmėjų draugijai, buvo AL 
Tp .Cicero skyriaus',, vicepirmi
ninkė, 'aktinga BAtrftė -ir šaulių 
•^jungoje; ku&pje ;Mvo apdo
vanota 7šaulių žvaįgždės .meda
liu, Turėjo 'ir iš' kifij lietuviškų 
organizacijų, pasižymėjimo ženk 
Įų- • . ' ■
. Pravėrus geležinę uždangą, 
Pranutė kelius- kartus Lankėsi 
okupuotoje Lietuvoje ir .kiek
vieną kartą, slapta nuvykdavo į 
gimtinę Žagarėje. Sugrįžusi, 
kaip daUgun^į, ijėtylėjo, bet sa- 
•kė teisybę apie’ten-esamą skur
dą ir vargą bei okupantų nužu
dytuosius taūtįėijfuš;

'1605-07 SO. HERMITAGE AVĖNTTE
TeL 827-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
’ Telefonas 523-0440

McIdERNIšKOS AIR-CONDITIONĖD KOPLYČIOS

St Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

kyti (Schumacher, p. 264).
Bet kilstančio vokiško nacio

nalizmo 1848 m.

liedamas rinkimus,’ Kuršaitis 
Siūlė rinkti “pakajingus žmo- 
—kurie padėtų karaliui jo 

. 'įprocėie ir rūpesty dėl' visos 
žemės”; t. y., vokiškus dvaririin'm. vasara buvo pilna neramu- ' 

mų. Ypatingai karingais pasi
rodė Priekulės, Klaipėdos apskr. 
gyventojai. Ten sukilimas krėi-' 
pėsi prieš dvarininkus ir nemė
giamą te;smą. Jį malšinti neuž-' vet Kuršaitis jį uždarė dėl pa
teko žandarų, bet reikėjo net

i kas.
— “Keleivp. Pastarasis ėjo iki 

880 m. balandžio 1 dienos, kuo-

iengūsio savo amžiaus.

kaip ir dauguma senųjų ateivių,, 
beturėjo mokslo, bet grynas 
l etuviškas širdis ir norą išlai
kyti čia lietuvybę-.

Pranutė buvo įsijungusi veik 
į -visas- lietuviškas- organizacijas 
ir mielai .stojo į naujai -steigia- 
mas. ; , •• -. - - . ■ • :-■

{- - - - -■> v'* ’ Y

Su- Beveikiu plačiau išsikal
bėjau ir prieš kelius metus, jam 
&ąr gyvam esant,-aprašiau Nau
jienose. -• Įv;\-

Praftutė buvo' daug kul&^nė. 
ji dar žadėjo ilgai gyventi ir 
(faug pASidarbUdti. Net šiais rfi'e 
tžiš, ja'ii giftėddiriŠL ligoninėje, 
šžtk'ė rfeširūpiriti, ir ALToš Va- 
sario 16 minėjimo ji šeimiriin- 
kaYfs, k’dip ir kš&mėt; Deja,' va- 
sSrid 15 d. ihėš ją tirevėžėfne ir 

palikbinė ifėtūvių šv.'
KAžimSėro k'ajHnėše.-

Pbdnūtė Gfifikū’te atvyko į ši 
krAŠtą būddm'^ 19 tfietų ir tuo- 
įaus įsijungė į lietuviškas orga- 
tiižŠČiį^s. JOš' btfvo įiiriA ir šo- 
kifioše ir prie fdSSn'čtAus. Net- 
rū’k'Us jf ištėfefjė' ūž MAftynb 
D^il^ičid ir pėfAai jiėdU at
šventė 5'0 Mėtiį vadybinio ŠY’,-.----- -
venimb SU^^ktĮ. PfiskūtinTSi- įies' prokuroro pareigoms

• Atsisveikinant Butkienės kop 
lyčipje su Prąnųte, Jcalbėjo sau- , 
lių kuopos_pjrruįninka^, inoterų 
sąjungos, BAljo-ir ALT© ats- 
tovąį. _ ■ . į.>-; .. v
. Be vyro, liko Prąnutės vedusi 

duktė ir dvi anūkėlės. . .
Ilsėkis S. ė.‘ Pfėh'ūfe ^rėir/ybe- 

jė ir tė'gū Tau būnia iėngvž? ši 
svetinga’ 'žėhtfelė;

St'ėpctS Pautcttiškclš

— .Čjjpniaihi atsįšakė aisalįi- 
nėti j; žurnalistų mušimus. Jis 
jaučiasi-labai pavargęs.

t

amsūlanso 
PATARNAVIMAS

K

TURIME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.

Chreagoe 

Liūtu Vių 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tei.; IArd« 7-3401

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

‘ 5 ' Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

— Politikas. Bėnjėiriin A'fla- 
in'owski, ėnkščisū n‘ėšūtąręs su 
buvusiu' Čikagos meru Richard 
J. Daley, dabar rūgina Čikagie- 
čittš balšūoti ųž 'btfv., nicro šCfrių 
Ričftard.M. DaTėy Codk ėpskri-

1 
j BUTKŪS - VASA1T1S

144t ^>; Av&; cįdėro, BL TeL: OLympic 2-1004
&

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

'f'et: YATifs 7-1138'-113$

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET ĘEpublic 7-1213
2314 VVEŠT 23rd. PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTIIWEST HIGHWAY, Palos Hills, BL 974-4416

3319 So. LITUANICA AVĖ.

ANNA WASKELIS
Gyveno Chicago, Ill., Sfraruu'ette Parko apyl.

Mirė 1980 m. vasario 21 <1., (> vai. ryto, sulaukusi senat- 
vės. Gimusi Lietuvoje; Raščinių apskr., Eržvilko parap., Tel- 
vikių knu Amerikoje išgyveno 70 metų. t

Velionė buvo našlė a.a. Adolph.
Paliko nuliūdę: dvi dukterys — Anna Mae Lack, žentas 

Stephan ,ir Frančės Pierres, žentas Albert, trys anūkai — M 
James Lack su žmona Alice, ir Ronald Lack su žmona Carole, 
taip pat Susan Pierres, proanūkai — Christine, Stephan, Jan- 
nifer, Abby, Adam ir Aaron Lack l?ei kiti giminės, drau- j 
gai ir pažįstami. .

Kūnas bus pašarvotas antradienį 2 vai. popiet Lack - 
J Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69th Street, Chicago. /

Trečiadienį, vasario 27 d., 10 vai. ryto bus lydima iš J 
koplyčios į šv. M. Marijos Gimtipo parapijos bažnyčią, o po 
gedulingų pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių F

Į kapinėse. ~
Visi a.a. Anna VVaskclis giminės, draugai ir pažįstami

1 nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai / 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. y

Nuliūdę lieka: /
dukterys, žentai, anūkai, proanūkai, giminės.

Informacijai tel. 737-5213.

u
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ALDONAISAULEI MICHELEVIČIENEI

2’\ rjso

BiCOZENt;

MOTINAI, vyrui BRO1
• » ’ f v' ■ »

reiškiame giliaysią užuojautą.

perkrąųstymal ___
MOVING 

“LcldfmM — Pilna apdreuda 
ŽEMA KAINĄ

Si

P; J; RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

, .moving 
Apdr»u«t>» p»drr*<Mtym«« 

HJvalriy «Mvn»v. 
ANTANAS VILIMAI 

Tai. arba V44994
• - - - -

' • H E A * T 0 «

Ifi 1 U S,

’I, dukteriai A5TBAI

JUROS ir I’XENA BOBELIAI
Wes' Hartford, Conn

p

Powerful anti-itch 
drug you can buy 

without an Rx!
Stop itching fast of external 

-vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
y/ith a special drug You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE*. Use only 
directed. The medically proven 
creme for 
'itching. *



NAUJIENŲ VAJAUS AUKOS
Praeiti metai Naujienoms buvo nuostolingi. ,;Na0>' 

j enų vadovybė informavo skaitytojus, ir pranešė visuo
menei apie didėjančius ekonominius sunkumus. j j j

Naujienos sudarė komitetą vajui pravesti. Komitę-> 
tą sudaro ilgamečiai d'enraščio skaitytojairir Naujienų' 
vedamo darbo rėmėjai. Naujienoms reikia sukelti £5,000 
dolerių, kad galėtų sumokėti infliacijos sukeltas dideles.} 
išlaidas, už pabrangusį pašto patarnavimą, labai paki
lusią popieriaus kainą ir darbą tęsti toliau.

Atėjusias aukas skelbiame dienraštyje, bet ne visi
kas galėjo būti atspausdinta? Be to, ne visuomet galima^ 
greitai patikrinti atsiųstas aukas, kada jos’-išblaškytos 
dienraštyje. Ateityje skelbsime aukas mėnesiniais sąra-' 
šais. šiame numeryje paminėsime 1979 m., Rugsėjo ir 
spalio mėnesiais atėjusias aukas. Už poros dienų skelb- 
s'me lapkričio ir gruodžio mėnesiais apėjusias aukas; 
Vėliau-seks sausio, vasario ir kitį mėn.

Rugsėjo mėnesį atėjo šios aukos:
1. A. Bacevičius, Chicago, Ill., $ 5.00
2. Sederavičius, Chicago, III., 15.00
3. R. Simokaitis, Chicago, 111,^; $25.00 . . . '•
4. T. Jankauskas, Chicago, Ill., $25

Spalio mėnesį:
5. J. Bagdžius, Chicago, Ill.,
6. J. Balnionis, Chicago, Ill,
7. J. Bersenas,
8. J. šmotelis, Chciago, III.
9. A. O. šulaitis, Brooklyn, N.Y. $5.00

10. S. Kazlas,
11. I. Mališauskas,
12. V. Kačinskas,
13. P. Budvitis,, <
14. J. Briedis, ‘ ‘
15. P. Zalnis
16. A. Patackas,
17. J. Dambrauskas

Mrs. N. Dubinskienė
N. Petrauskas,
L. Valiulis
G. Mitka,
Rev. Gleveckas

23. J. Lorentas
24. A. Lenortas

—25. E. Mamat
26. P. Galinskas,
27. M. Baronas
28. T. Miglinas
29. I. Sekmokas
29. P. Kūginis
31. L. Juškėnas
32. S. Bakutis
33. P. Urban,
34. L. Vastokas,
35. S. Gružauskas,
66. C. Sadeika
37. E. Jasiūnas, Chicago, Ill.,
38. S. Yureck
39. E. Smailys,
40. Be vardo
41. K. Plepys

Vaičekauskas iš Man
quette Parko, Lietuvos kariud

i menės kūrėjas — savanoris, kiek 
viena proga paremia Naujienų 
leidimą. Gavęs kalandorių, jię 
atsiuntė $5 auką. Dėkui. Ta pro
ga tenka pastebėti, kad A. Vai 
čekaųskas nesenai atvyko iš St 
Louis į č'kagą.

REAL ESTATE
Mamai, Žemi — Perde vi mul 
REAL ESTATE FOR SALE

Hemai, Žema — Perdavimwi
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKtJIMAIS. 

DĖL VISŲ LNFORMACUU KREIPTIS 1;

$15.00
$50.00
$10.00

42. B. Kaskelis'
‘'M? M. Šileikis, Chicago, Ilk,

44. A. 'Beniulis^
45. R. Didžgalyjs; Qhicago, Ill. $50.00
46. K. Macke, Chicago, Ill
47.

— A. Sukauskos, Dearborn, 
Mich., mūsų korespondentas i’ 
atstovas Michigan valstijoje.
kartu su vertingais pranešimai s 
atsiuntė $10 auką kalendoriau 
proga. Dėkui. >

>

P ETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. TeL Virginia 7-774

49

K. Baltrukonis, Chicago, 
A.'Dubra>r

RĮjYjeliSh : / ; . '
E’ Mikužis, Chicago, III.,

$10.0$
$50.00
$25,00 *
$20.00

18.
19.
20.
21.

$70.00
, $40.00

Chicago, Ill., $50.00 
Chicago, Ill., $10.00 

20,00 
$100.00 

•Chicago, Ill., $17.00 
$40.00 
$25.00 
$10.00 
$15.00 
$10.00 

$100.00 
$25.0 ’ 

$200.00 
$10.00 
$10.00 
10,00/ 
$9.00 

$17.00 : ' 
$20.00 ...
$10.00 0 .
$15.00 
$20.00 
$30.00 " ■ 
$10.00 
$20.00 
$34.00 

$100.00 
■ $10.00 

io.oo 
$100.00

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave^ Chicago, Ill. 60643 

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsekant lėktuvu, traukinio, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus Itaštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infar- 
madjas vjsala kelionių reikalais,

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reiaia rezervuou vietai 
H anksto — prieš 45 - 60 dienų.

PASSBOOK 
SAVINGS 

the best way to

oA

Quarterly 

OUR SAVINGS . 
CERTIFICATES 

EARN UP TO 8%

see us for 
0016% financing. 
° AT 0U« 10W HATH

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOMI

_____ erai 
gs and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CUCAGO, ILLINOIS

Pzm Kawutulax. PrttUtat Pbcmet 7*7747
SOURSi Mon.Tuc.Frl.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905
■ail"'TOJJM   mi-I.awni■*«. rra ,

$25.00 
m., įo.oo

$10.00
$30.00

. $20.00
$100.00

$50.00
$10.00

• $34.00 .
■1 $20.00
' $50.00
7. 15.00

" 51
52.
53. Just. Žemaitis,
54. - A. Čepaitis, Chicago, Ill.
55. L/ Dubauskas-

' ; ?56. N. N. . ‘
57. E; Petraitis,

. 58. J. Kapačinskąs, Chicago, I1L $25.00
Iš viso, iki 1979 m. spalio 31 d. atėjo $1,871.00.^

PADĖTI
. komitetas

/ J Eųphosine Mikužiūtė
Mikas Šileikis, 

. . : Emma Petraitis,
VitantGalskis

Į.A.PLEŠKYS . : 4

į KAS M APGAVO?
Lietuvos okupanto Vilniuje V. Daunoro koncertui 

leidžiamas, užsienių- lietuviams
■i mulkinti^ “Gintasis kraštas”, 
: 1980 m. vasario 14 d. laidoje, 
■ paskutiniame puslapyje talpino 
« šią žinutę: <7

. “Solisto V Dauiioro koncer
tas.‘Praėjusią savaitę valstybi
nėje filharmonijoje įvyko res
publikos liaudies; artisto, tarp
tautinių ir sąjunginio konkursų7 
laureato Vaclovo'Daunoro reči
talis. ' šiam -. koncertai- daginin
kas. parengė.Lnaują_z.proiramą, 
kurioje skambėjo -meistriškai jo

5 atliekamos-ž arijos; iš/opehį," Ą. ■ 
I Kaldaro; F. Šuberto kūriniai, 
| harmonizuotos lietuvių liaudies 
j dainos. Publika šiltai "sutiko; dai

nininką. Solistui“ gerai -.talkino 
■tarprespublikinio M. 'K. /Čiur
lionio konkurso laureatas; pia
nistas Robertas Bekiohis. ■

Kitą savaitę Vaclovas Dau
noras Akademinio operos ir ba
leto teatre scenoje atliks Mefis
tofelio vaidmenį S. Guno opero
je “Faustas”. r •-

Dabar kyla visa eilė klausimų, 
kas ką apgavo? Ar okupanto 
agentai jėzuitų “Jaunimo Cent
ro” administraciją išnuomodami 
salę, Maskvos pasiųsto,’ solisto

— Dėkui dail. Vladui Vaitie
kūnui iš St. Petersburg Beach, 
Fla., už $5 auką ir gerus linkė
jimus, atsiųstus specialiu laiš
ku kalendoriaus proga. Taip pa:

- dėkui Floridos tautietei, užsi • 
sakiusiai Naujienas trečdaliui 
metų tinkamesniam susipažini
mui, todėl pavardės prašiusiai

■ neskelbti.

i* — Pr. Vizbaras iš Hamiltono 
■J tarp kita taip rašo: “Aš esi.
į naujas ateivis. Naujienas skai< 

tau jau 30 metų ir esu jomis la 
bai patenkintas už bešališka 
informaciją ir įdomius straips 
nius. Visuomenėje būtų dauf 
mažiau nesusipratimu ir nesan 
taikos, jei LB vadais būtų ge
riau. informuoti ir nesivadovau
tų tiltininkų politika ir jų pro
paganda. Aš iš visos širdies lin

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIAT AS • VERTIMAI.

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS ~ BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• 4 BUTŲ mūrinis Lemonte.
• 2 BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas, 

Marquette Parko rajone..
• RESTORANAS su namu ir visais 

įrengimais Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI ____

Turiu C h tea gos miesto leidimą.^ 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai (r sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ave. 
Tel. 927-3559

rengti,!

; I kiu Jums seėkmės ir ištvermės 
i| veikiant prieš jų sukeltas nege- 
į rovės”.

Į j — Vlacfas- Jasiulionis, May- 
j wood, Cal., pratęsdamas be ra- 

; ginimo prenumeratą ir atsiųsda
mas $10 auką, savo laiškan įra
šė tokį pareiškimą: . “Mėgstu

i

ar-jėzuitai-lietuviScą—visuome-i -Naujienas,  _nes_josjiąšp„ąpįe_^iu 
nę aiškindami/1'kad jie nežinom puotos Lietuvos reikalus, vado- 
fe kam jie ,saj| išnuomavę9 Arij vaudamiesi savo sąžinia ir ge-; 
okupantas apgavo Amerikos lie1 j riausiais interesais, o rte pagal 

; tuvius, pirma, iš ankšto paskel-lį tiltų statytojų savanaudiškus ir 
bęs, kad solišįaš V. Daunoras] svetimųjų padiktuotus išskaiči? j 
pkup. iiietuvoję yra persekioja- -- ----”
mąs ir pažemintas, kad tuo jam: 
daugiau sukėlus užuojautos ir 
simpatijų atvykus Amerikon su. 
koncertais ir surinkus kuo dau-;
r - ’• ‘ S' ' n 11

giau ; dolerių fr, kad sukėlusi 
kųp "didesnį erzelį lietuvių tar- m 
pe,- ar tie ■ lietuviai apgavo oku
pantą,’ kurie tą koncertą boiko
tavo ir - savo -dolerių: okupantui 
nėnęšė?; ;Ar “Draugo” redakto
rius; b. kv., savo straipsnyje pa
vertęs savo rašalą į “nukentėju
sios” solistės “pralietą kraują, 
apgaVo “Draugo” skaitytojus, ar 
“Draugo” skaitytojai apgavo 
redaktorių b., kv-, napatikėję 
jo išradingiems išmislams ir jo 
pramanytoms pasakėlėms?

Solistas Vaclovas (Daunoras) 
yra puikus daininkas, klusnus 
okupanto vergas ir jo pasiunti
nys, sąžiningai pildęs visus jo 
pageidavimus ir įsakymus. Kaip 
jis ten dainavo anksčiau, taip 
jis tebedainuoja ir šiandien.

okupantas apgavo Amerikos lie-H riausiais interesais, o Ae pagal

vimus”. .Dėkui už auką ir už I 
pareiškimą- j

— Dėkui Juozui Strumskiu'į 
iš New Port. Richęy, Fla., už 
ankstybą. prenumeratos pratęsi
mą, gerus linkėjimus ir už $1C 
auką.

— Lori Ann 'Drish iš Marquet
te Parko yra Loyolos universi
teto dekano garbės studentų są
rašuose. William C. Zolp, bai
gęs karo mokslus tame univer
sitete, priimtas į kariuomenę 
leitenantu.

— Už a. a. J. Augustaitytę 
Vaičiūnienę, šeštųjų mirties nie 
tinių proga, šv. Mišios bus laiko 
mos šv. Mergelės Gimimo lietu 
vių parapijos - šventovėje Mar 
luette Parke vasario mėn. 28 d. 
ketvirtadienį, 7 vai. 30 min. rytą

OWNER-OPERATORS
D.O.T. qualified with tandem axle tractor for piggy back 
operation. Pick up and delivery within a 400 mile radius. 

Chicago-based, excellent pay package.

_ (312) 226-7828 . ..

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENt

2608 Wct 69th St, Chicago, BL 60629 « TeL WA 6-278'i 
Didėti* paatriukimaf gero* rūSlea Įvairių prekhj. I

MAISTAS « EUROPOS SANDtLIŲ

Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

momoti ar apdrausti savo nuo-
avybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti; 

užeiti į mūsų įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę • 

jums patarnautu
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namu pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600 
independently owned and operated

ir

PARDUODAMA DELIKATESU 
IR LIKERIŲ KRAUTUVĖ

Tai tikra aukso kasyklos operacija. 
Labai patrauklus ir labai švarus 

biznis ir namas. Teiraukitės:
MC KEY & POAGUE

Tel. 361-4226

*ries pat Marquette parką savininkas 
parduoda 3 butų namą 18 m. senumo, 
kambariai iškloti kilimais, po du mie
gamus kiekviename bute, 2 mašinų 
garažas. Kaina 380,000.

Tel. 776-5873 arba 436-4342.

HELP WANTED — MALI 
Darbininky Reikia

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 Šo. ASHLAND AV8. 

523-8775

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Streat 
Tel. REpublic 7-1941

> ■ - -------- »

Siuntiniai į Lietuvą I 
ir kitus kraštus M

P. NEDAS, 4059 Archer Ave. ■ 
Chicago, 1IL 60632. Tel. Y A 7-5980 /

į

Notary Public
INCOME TAX SERVICE 7 

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

šymai ir kitokį blankai.
-------- ------------------*

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolia, Agent « 
3208’/j W. 95th St ' 
Everg. Park, III, 
60642, - 424-8654 V

State Farm Fire and Casualty Company

(Pr.)

__ Horoscopes or Astrologic: 
Tarot Card Readings. Saturda; 
,11 to 5 no appointment nece? 
lary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kai 

|bame lietuviškai. 782-3777 o 
925-8392. Professional Membe 
American Federation of Astre 
Edgers. (Pr.)

__ ___ PER VĖLU_______ __

Jei skabote šį skelbimą, ta 
Jums dar ne per vėlu, “nes Die

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 6Wh St, Chicago, m. 60629. — TeL W A 5-2717

Chicago manufacturing Co. needs 
killed Journeymen Machinists. Must 
>ave 4 years apprenticeship or its 
•quivalent. Openings on all shifts. 
Call Jim Dean between 10 a.m. 
and 2 p.m., Mon-Fri. 226-1700

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

CAFETERIA SERVERS

ELEKTROS IR VANDEN-.. 
TIEKIO DARBAI ATLIE

KAMI SĄŽININGAI.
Telefonuokite: 

434-6828 7

ADVOKATŲ DRAUGIJA, 
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

vas taip mylėjo pasaulį, jo’g dav 
savo Vienagimį Sūnų, kad kiek 
vienas, kuris Jį tiki, nepražūtą 
bet turėtų amžiną gyvenimą’ 
(Jono 3:16).

Šiandien 8:45 vai. vak. išgir 
aite “Gerąją Naujieną Lietv 
viams” radijo banga H90 AK 
per “LietuvosAidus’Y—hŪP B® 
penktadienį per Sophie Barču 
radiją 4:23 vai. popiet

Parašykite, par eikalaudam 
knygelės “Mirtie, kur tavo ge 
luonis?” Prisiusime dovanai.

Lithuanian Ministries 
P. O. Box 321
Oak Lawn, Hl. 60454

9 -2 P.M.
6 -10 P.M.

No Experience Neces
sary. Will train. t

Uniforms provided. 
Must speak English.

235-9100

— Afganistano kariuomenės 
radovyl>ė atsisakė imti jsaky- 
nus iš Sovietų vyriausio vado. 
Jalis Afganistano kariuomenės 
Sėjo į kalnus.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

lel. 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, UI. 60629

RENTING IN GENERAL
Nuomos

CICERO, ILL. 2 bedroom apartment 
for rent, 4% rooms, including stove 
& refrigerator. Near CTA & shopping 
area. Call 863-7043 between 4 to 6 

P.M., and 8 to 10 P.M.

PATS. SKAITYK IR TtAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS"

.Sauiiwws* 8i Fąbnąry 26t 1980




