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ĮSAKĖ ATIOUO' Bk m inius pirmadien
MARIJOS AUKŠTESNIOJI MOKYKLA

MINĖJO VASARIO 16
U Paskutiniųjų mokslo metų iki pasirodymo dienos. Atskiros 
pabaigoje naujai išrinktoji Rū- programos dalys jau buvo be
tos Ratelio valdyba jau su en- veik paruoštos, šokiai buvo be- 
tuziazmų planavo šiuos metus 
padaryti produktyviais ir veik
liais. Bekalbant pynėsi vis nau
jos idėjos ir kilo sumanymai. 
Pati neprieinamiausiai įvykdo
ma, bet turbūt dėl to įdomiau
sia idėja buvo surengti Vasario- 
16-osios minėjimą visai Mari
jos gimnazijai.

Kliūčių, . atrodė, bus labai 
daug. Pirmas rūpestis buvo,, 
kad tokia programa gali leng
vai nuteikti kitatautes įr “ame
rikietes” prieš lietuvaites, nes ir 
taip liętuvaiės mėgsta savo už
darus būrelius, neretai užkalba Fabijonaitė, Vida 
tarpusavy lietuviškai ir neblo
gai niokosi. Antras galvosūkis- 
buvo, kaip uždegti pačias rūtie- 
tes, kad jos nesibijotų truputį 
daugiau padirbėti ir. paaukoti 
savo, laiko minėjimo Įvykdymui.
- Per pirmąjį Rūtos ratelio’ su
sirinkimą valdyba ią narių susi
laukė pritarimo. Mergaitėms, 
pasirodo, jau nusibodę nieko ne
veikti... Kelios dar pridėjo, kad 
jeigu Afro-America n klubas 
prieš du metus Marijos mokyk
loje turėjo--talentų pa'Bų&dymą, 
tai kodėl - lietuvaitės negali pa- 
rody^Ųšąyo gabumus; ;-Tiuįą<ia- 

darytą įš'tiek damų,'šokįų, tau
tosakos ir drabužių; jos -tupėtu 
nelaikyti .jo užrakintoje skrynp- 
je, bet dalintis juo su‘tais, ku
rie jo dar nėra matę;

Šitokių.. - minčių tempiamas, 
ruošiamojo darbo vežimas: pa
lengva' pradėjo riedėti pirmyn. 
Programos ’ organizavimo - atsa
komybė natūraliai atiteko’ Rū
tos ratelio valdybai. Pirmininkė 
Neris Pupiūtė, vicepirmininkė 
Ginta Remeikytė ir sekretorė 
Ramunė Tričytė mielai paėmė 
vadžias į savo rankas. Buvo su
planuota minėjimo eiga, suda
ryti įvairūs darbo komitetai ir 
pradėta rinkti reikalinga me
džiaga programos išpildymui. 
Mokyklos vedėja, sės. Julija, su 
džiaugsmu davė leidimą progra
mai rengti, nustatė Vasaric 
13 d. kaipo pasirddymo datą ir 
net pažadėjo tą dieną sutrum
pinti pamokas. Tas rūtiečių 
pastangoms suteikė oficialumo 
pobūdį ir sukėlė entuziazmą 
dar įnirtingiau d a rbą—tęsti-.—De
ja, iš pradžių darbas nėjo labai 
sparčiai, nes vasario 13-oji at
rodė dar labai nerealiai ir toli.

Kai praėjo maždaug keturi 
mėnesiai nuo pirmojo susirinki 
mo, belikd tiktai dvi savaitės

veik išmokti, skaidrės beveik 
išrinktos ir sudėstytos logiška 
eiga ir vaidinimas beveik susta
tytas. Deja, “beveik” dar nereiš
kia 4‘jau”. Tos paskutinės dvi 
savaitės taip ir liko’ Įvairių siūlų 
galų suraisiojimui.

Pasirodė reikalinga atsapus- 
dinti ir programą. Programoje 
buvo įrašyta ne vien tiktai minė
jimo eiga ir veikėjai, bet taip 
pat apibūdinta Lietuvos istorija, 
tautosaka, tautiniai drabužiai, 
dainos ir šokiai. Apibūdinimus 
parašė Sofija Daukutė, Silvija

Momkutė, 
Ginta Remeikytė ir Neringa Ža- 
deikytė. Aštuonių puslapių lei
dinėlį dalinai iliustravo Regina 
Krutulytė, d Ramunė Tričytė 
nupiešė viršelį ir paruošė spaus
tuvei. Kiekviena mokinė Mari- 
jos gimnazijoje^gavo po progra
mą, o mokytojos ir mokytojai 
gavo diskusijoms įvairių klau
sinių, kurie lietė prarastus lais
vės temą ir okupacijos pasek
mes pavergtųjų tautų literatū
roje ir-;-mene. Pamokųminėtu Į 
diskusijas ^i^raukė nemaža; 
mokini ų. - 3 : į -." 'L •' 5 V. . < r * - ■

PįiTU.d|i -• gener repėficį j a
įvj’kį^^;'pn<P^od^ną. 
Labai trūko’ orgąnitačijOą ir, vi
sos rūtietėž lauk©; ippk., ^vilės 
Numgauda^s - Šilg^&sglž- 
tanęioš iš- Uitųjų' kfa^ų,-:.ją!.P°į 
vestuvinės kelionės. Lahąr 
tės jaįe^a dėkingos, kaŽ ji7 grį
žusi pašventė salto laiko progra
mos sūstipfinniiS’ :.ir^ceninės 
aprangos parūpini'rtfun Ponia 
šilgalienė taip pat pritaikę jaAgr 
lišką “Eglės, žalčių Karalienės” 
pasakos vertimą scenai. Scenos 
dekoravimu rūpinosi Kristina 
Likanderytė, Neris Pupiūtė, 
Ginta Remeikytė, Ramunė Tri
čytė ir studentas Algis Korzo- 
nas. Rūtietės ypatingai dėkoja 
Eugenijui Likanderiui už lietu
viško kryžiaus nupiešimą ir 
Medžiotojų klubui už paskolini
mą Sigito Ramanausko nutapy
tos drobės, kuri uždengė visa 
Marijos gimnazijos scenos gilu
mą. paversdama sceną į miglose 
paskendusį Lietuvos eglyną.

(Bus daugiau)

Detroito Lietuvių Organizacijų Centro delegacija pas Michigano gubernatorių William 
Milliken vasario 7 d. pasirašant proklemaciją Vasario 16-osios sukakties proga. Sėdi ir 
pasirašo’ proklamaciją, gubernatorius; stovi (iš deš. į kairę): DLOC pirm., delegacijos 
vadovas dr. Algis Barauskas, vicepirm. dr. Arūnas Vaitiekaitis, adv. Virginija Dean - 
Daugyvydaitė, dr. Stefa "Miškinienė, DLOC. sekretorė Vitalija Vaškelytė, Lietuviškųjų 
Melodijų radijo valandos vedėjas inž. Algis Zaparackas ir Jonas Maršalas.

(J. Maršalo nuotrauka)

PAKISTANO VALDŽIA DERĖJOSI . 
’ SU SOVIETU SĄJUNGA

NEPRIĖMĖ Iš JAV $400 MILIJONŲ EKONOMINĖS IR KARINĖS 
PAŠALPOS, NES JI PER MAŽA IR RIŠA SU PASKIRA JĖGA

- . . ' - Į

J; ISLAMABĄDAS. — Pakisfa- 
nd prezidentas Mohammed Žia 
ul-Haq sekmadienį pareiškė ko
respondentams, kad TaĮiątaho 
pareigūnai kalbėjo“ su Sovietų 
Sąjungos. Įgaliotiniais. Kur py
ko pokalbiai, kas juose dalyva- 
^o'ir-^ipfe ką buvo kalbėta; jis 
"nepasakė'; . ■•įy "

Praeitą savaitę Pakistanas at
metė $400 milijonų ekonominę 
ir .karinę paramą. Ją JAV’ pa
siūlė" Pakistanui ryšium su Af
ganistano okupacija, nes buvo 
prielaidų, kad Sovietų Sąjungos 
karinės, pajėgos gali pažeisti 
1,200 mylių pasienį su Afganis
tanu. “Neutralumu mes norime 
išlaikyti Pakistaną visiškai ne- 
priklausotną. Pakistanas laiky
sis neutralumo politikos dery-

bose su JAV”, pareiškė prezi
dentas Zia. Jis taip pat pareiš
kė, kad Pakistanas įspėjo Ame
riką apie Sovietų Sąjungos inva
ziją į Afganistaną, bet Washing
tone tuo netikėta ir daleista, 
kad “mes paišome velnius ant 
sienos”. Tikrumoje Amerika 
šiam įvykiui nebuvo pasiruo
šusi.

Tuo tarpu Sovietų spauda 
pradėjo seriją straipsnių, nu
kreiptų prieš Ameriką. Viena
me jų grasinama, kad Sovietų 
Sąjunga neliks pasyvi prieš 
Washington© ir sąjungininkų 
pastangas pakenkti saugumui. 
Visos tokios pastangos bus ati
tinkamai atsakomos. Sovietai 
netoleruos Amerikos atominių 
bazių savo pasieniuose.

SOVIETINIS ISTORIJOS KLASTOJIMAS

— matote, jie pasiskubino ir 
pralenkė vokiečius.
■Ir dar vieną aiškų istorijos 

klastojimą daro V. Kancevičiųs. 
taip rašydamas: “Birželio 15 d., 
priešingai A. Smetonos norams 
ir valiai, buvo priimtas vyriau

| sybės nutarimas, kad vyriausy
bė neturi krašto-apleisti ir pasi
traukti Į užsienį. Tokiu nutari
mu buvo' anuliuoti visi ankstes
ni ministrų kabinto ir vyriausy
bės gynylros tarybos nutarimai 
dėl kariuomenės veiksmų prieš 
TSRS įgulas ir dėl vyriausybės 
evakacijos” (nr. 16, p. 20).

Niekur to posėdžio dalyviu 
atsiminimuose nerandame' mini
ma, kad toks nutarimas tyūtų 
buvęs padarytas. Atšiklaū’stas 
dar gyvas vienas to posėdžio 
dalyvis. Juozas Audėnas, kate
goriškai pareiškė, kad toks nu
tarimas nebuvd padarytas ir 
mes žinome, kad niekas tokio 
net nepasifilė. Randame atsimi
nimuose paminėta, kad anksti 
rytą min. pirm. A. Merkys da
lijęs vyriausybės nariams^ po 
tūkstantį dolerių “kelionpini
gių”, — kas jais nepasinaudojo, 
tai vėliau sugrąžino. (Elta)

STUDENTAI NENORI SANTYKIAUTI :
SU UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIU :

Kovo 11: Aura, Konstantinas, 
Eigustė, Svetigailė, JOvydas, žie- 
idūnaii % ' u- - y

Saulė teka 6:11, teikiasi 5:51.
< 1 m /?•*.-* .N’ 1 ■

' Om debesuotas, gaH. gti.

MINISTERIS GOTBZADĖ ATMETĖ KOMUNISTUO
JANČIŲ STUDENTŲ REIKALAVIMUS

TEHERANAS, Iranas. — Ira-z 
no užsienio reikalų ministeris

Sadeg Gotbzadė sekmadienį pa
reikalavo Įjerleisli visus laiko
mus amerikiečius Irano užsienio 
reikalų ministerijai pirmadienį, 
vidurdienį. Studentai statė dvi 
sąlygas amerikiečiams perduoti, 
bet užs. reikalų ministeris atme
tė komunistuojančių studentų

Į reikalavimus.
Studentai jau praeitą šešta- 

‘ dienį turėjo atiduoti Revoliuci
nei vyriausybei visus sulaikytus 
amerikiečius, bet jie “aiškino”, 
kad mula Choineini nėra įsakęs 
perleisti vyriausybei laikomus 

(amerikiečius. Studentai paskel
bė, kad mula Chomeini nėra 
įsakęs Irano Revoliuciniam ko
mitetui perimti Amerikos parei
gūnus, ministeris Gotbzadė ap 
gavo studentus, todėl jie nutan 
suimtų’Amerikos pareigūnų ne 
perduoti Revoliucinei Islanu 
tarybai ir neleisti Jungtimi 
Tautų teisininkams pasimatyt 
su suimtasiais ir ambasadoje 
laikomais amerikiečiais. Studer, 
tai nori, kad Amerikos diploma 
lai ir tarnautojai, veikę prie. 
Irano vyriausybę, būtų teisiam 
•r baudžiami.

šitas visas reikalas buvo da 
kartą ištirtas ir atsiklausta 
Chomeini, ar jis iš tikrųjų nėrr 
sakęs^ Studentams perduoti Ira 

no vyriausybei suimtus aineri 
kiečius. Atrodė, kad studentam 

, esąs reikalingas tiesioginis m u 
Jos Chomeini įsakymas. Kad; 
užsienio reikalų ministeris pa 
pasakojo Chomeiniui studenti 
pasipriešinimą ir jų suruoštr 
didelį, dviejų tūkstančių žmo
nių protestą mitingą sekmadie 
nį, tai Chomeini labai pasipik 
tino. Užsienio reikalų ministeri 
dėl šventos ramybės papras 
mulą pasiųsti studentams spe 
cialų įsakymą, kuriuo būtų per 
duoti ambasadoje laikomi dip 
tomatai ir tarnautojai revoliu 
cinei tarybai. Chomeini alsisakz 
rašyti laišką studentams, pri 
minė šeštadienį padarytą Rcvc 
bucinio komiteto nutarimą, ku 
riam Chomeini pritaręs. Jis i 
dabar laikosi tos pačios nuoino 
nės. Joki J rašto studentams j u 
nesirengia siųsti, nes nėra jokiu

J. CONNALLY ATŠAUKĖ 
SAVO KANDIDATŪRĄ

HOUSTON, Texas. — John 
Connally, buvęs Texas valstijos 
gubernatorius, sužeistas kartu 
su prezidentu Kennedy, o vėliau 
buvęs Niksono kabinete finansų 
sekretorius, pasitaręs su žmona 
ir artimais bendradarbiais, pasi
traukė iš rungtynių respubliko
nų partijos indorsavimą savo 
kandidatūrai gauti.

Connally dėjo didelis viltis Į 
South Carolina valstijos respub
likonų partijos pirminius rinki
mus, pats aktyviai dalyvavo rin
kiminėje kampanijoje ir propa
gandai išleido daug pinigų, bet 
paaiškėjo, kad jis tikėto prita
ri md negavo. Jis buvo tikras, 
kad S. Carolina valstijoje gaus 
daugiausia balsų ir praves dau- 
’iausia atstovų, bet išėjo kitaip. 
Connally galutinai nustatė, kad 
Ronald Reagan turi labai gerai 
organizuotą kampaniją ir prieš 
:į Connally negalės laimėti.

Connally išleido, didokas su
mas pinigų Iowa, Arkansas, FTd'- 
•ida, New Hampshire ir kitefee 
valstijose, Bet pravedė labai frta- 
■ai atstovų, Š. Carolina valšti- 
oje jis važinėjo if šakė kailis 
17 dienų, bet nieko iš to neišėjo, 
todėl jis pirntajflifenį oficialiai 
oareiškė, kad prezidento parei
goms daugiau tiikandidatilos, 
nors jis pasiliks aidyvus politi- 
lėje .šio krašto veikioje.

■ L - .___

PREZIDENTO J. TITO 
SVEIKATA SILPNĖJA

LJUBLJANA, Jugoslavija. — 
Maršalo Tito sveikata vis silp
nėja. Jis pats dėjo dideles vilUs, 
bet paskutinis gydytojų biulelp- 
nis sako, kad jo sveikata gero
kai susilpnėjusi. —

; Jam buvo amputuota kairiSji 
koja, nes prasidėjo gangreną. 
Už poros savaičių sutriko jo 
‘nkstas. Bet blogiausias smūgis 
jo sveikatai buvo plaučių užde
gimas. Gydytojai ėmėsi visų 
priemonių plaučiams sustiprinti, 
bet šitas procesas eina labai pa
mažu. Gydytojai Stebisi, kaip 
87 metų amžiaus Tito su šlubuo
jančia širdimi pajėgia dar pasi- 
oriešinti plaučių uždegimui ir 
‘nksto negalavimui.

Būdamas ligoninėje, Tito dar 
diktavo laišką pfezidentui Car- 
teriui, prašydamas išsaugoti tai
ką pasaulyje, ir apibarė Brežne
vą už įsiveržimą į Afganistaną.

jos ir Lietuvos” (nr. 15, p. 17). 
Visi gerai žinome, kad tokios ka
rinės sąiungos nebuvo.

Nėra jokios logikos daleisti, 
kad prez. Smetona 1910 m. va
sario pabaigoje per A. Povilaitį 
būtų teiravęsis Berlyne, ar ne
sutiktų Vokietija “paimti Lietu— 
vą į savo protektoratą ar į ki
tokią politinę globą”. Mes gerai 
žinome, kad prez. Smetona ir' 
vyriausybė 1939 melų rugsėjo 
mėn. baidėsi vokiečių pašiūtyloš 
gynybinės sutarties tarp Vokie
tijos reicho ir Lietuvos. 1940 m. 
vasario mėn. jau buvo Lietuvoje 
Sovietų įgulos, tad jokia vokie
čių globa nebebuvo įmanoma. 
Patys vokiečiai 1939 m. rugsė
jo 28 d. slaptu susitarimu pave
dė Lietuvą Sovietams, tad jokiu 
būdu negalėjo Berlyne pažadėti, 
kad paims Lietuvą “globoti" 
1940 m. rugsėjo mėn. (nr. 14,
p. 13-14). šis prasimanymas pa- jo apie 311 kalinių išleidimą, 
darytas todėl, kad pateisintų 
sovietinę Baltijds valstybių oku
paciją 1940 m. birželio 15-17 d., kainavo .621 doležį.

V. Kancevičius duoda pilną 
prasimanymų ir falsifikacijų re
portažą švyturio žurnale, 1979, 
nr. 12-18, straipsny “Žlugimo iš
vakarėse”. Jis nenurodo archy
vinių šaltinių ir tikrenybė ten 
taip yra sujaukta su prasimany
mais,-kad reikėtų visos- studijos 
tiems dalykams patikrinti ir ati
taisyti. Jis mėgsta remtis miru
sių žmonių liudijimais, kurie 
nebegalės tų melų paneigti. Tai 
tipingas sovietinis istorijos klas
tojimas saviems tikslams. Mat. 
autorius stengiasi įrodyti, kad

RENGIASI IŠLEISTI KOLUM
BIJOS KALINIUS

I’ra-

—ŠALČIAI PAKENKĖ APEL
SINŲ DERLIUI FLORIDOJE 
LAKELAND, Fla. — Flo’rida 

Citrus Mutual bendrovės vice
pirmininkas Bobbie P. Mac- 
Kown pareiškė, kad kovč 2 ir 
3 dienų šalčiai bei šalnos pa
kenkė nokstantiems apelsinams -------- ---- „ c
ir iu žiedams sekančiam derliui. Baltijos valstybių diplomatai ir 
Ypatingai nuo šalčių nukentėjo kariai labai buvę veiklūs ir ruo- 
Valencijos apylinkė, kurios apel- šęsi pasipriešinti Sdvietų oku- 
sinai naudojami sunkos kon-1 pacijai. Deja, taip nebuvo - 
centratui ir buvo numatyta jo| visi bijojo sukiršinti Sovietus, 
pagaminti 113 milijonų galdnų. v "
Valencija tam tikslui sunaudoja 
apie 85 milijonus dėžių apelsinų.

’ Kiek padaryta . augintojams 
nuostolio, dar nėra apskaičiuota. 
Taip pat nėra žinomai kiek tai 
palies x-arfotpjnę bei kainas.

Mac-

todėl nieko nedarė. Yra grynas 
melas, panaudotas pretekstu ir 
ultimatumams, kad “užsienio 
reikalų ministrų susitarimu dėl 
karinių kontaktų karinė sąjun
ga, egzistavusi tik tarp Estijos 
ir Latvijos, buvo pąversta kari
ne sąjunga tarp Estijos^ Latvi-

BOGOTA. Kolumbija.
eitą šeštadienį Balandžio 19-tos 
sąjūdžio teroristai pranešė Ko
lumbijos vyriausybei, kad jie 
gal pradės šaudyti Domininkonų reikalo. Kad stihlentai neabejo-
Respublikos ambasadoje laiko- tų Chomeinio nutarimu, jis dai 
mus ambasadorius ir kitus su-Į kartą siunčia savo sūnų, 
imtuosius, jeigu Kolumbijos vy
riausybė nepasiskubins išleisti 
kalėjimuose laikomų 3TI Tero
ristų grupės draugų.

Jau vyko’ du susitikimai tarp 
valdžios ir teroristų atstovų. 
Valdžia sutinka išleisti 311 ka
linių. bet nesutinka duoti pra
šomų pinigų. Kolumbijos prezi
dentas atvirai pareiškė, kad ka
riuomenė nedarys jokių jėgos 
žingsnių ambasadai užimti, jei
gu įkaitų gyvybei negrės pavo
jus. Prezidentas nieko nekalbė-

— Auk40 uncija pirmadienį.

________ ,, ka<’I “praneštų studentams Revoliuci 
nio komiteto nutarimą ir jo lai 
kylųsi.

Studentai tada suliko perleis 
Ii amerikiečius vyriausybei, be’ 
statė dvi sąlygas: 1) Prieš ame
rikiečių perdavimą paskelbti vi
somis radijo stotimis, kada stu
dentai perleis suimtus amerikie
čius užsienio reikalų ministerial 
ir 2) Paskirti kitą žmogų ame
rikiečiams perimti, nes studen
tai nepasitiki Golbzade.

Užsienio reikalų ministeris 
Gotbzadė, patyręs apie paskuti 
nius reikalavimus, juos atmetė. 
Jis pateiškė, kad atmeta studen- 

I tų ndrą išgarsinti suimtųjų per-

davimą, kad ateitu minia prie 
ambasados ir sukeltų riaušes. 
Jokių riaušių vyriausybė neleis. 
Jokių pranešimų radijo stotys 
neskelbs apie amerikinių per
leidimą. Uis. reik, ministeris 
padarys pranešimą, kdi darbas 
bus atliktas. Ministeriš Gotbza- 
dė paskelbė, kad amerikiniai 
privalo būti perduoti Revoliuci
nei tarybai pirmadienio vidur
dienį. -



t

Kūno, proto ir jausmę darnos pagrindai

JAUNUOLIŲ CUKRALIGĖ

Aatijaudiy mokslo žinią populiaru^ per>nikiuicu- 
_ JONAS ADOMAVIČIUS, AL D. ___

Atsakymas: Kiekvienas 
ekę girkime — kitaip

Švieskimės cukraligės reikaluose, tada 
pajėgiau padėsime gydytojui šitokią 
rrvsu negalę kontroliuoti.

(Mediciniškas reikalavimas)
Gukraiigė (diabetas) gali pra- (thirst), 

sidčti net ankstyvoje vaikystėje 
Gerai, kad taip retais atvejais 
atsitinka. Daug dažniau cukra 
1 gė prisimeta berniukams ir 
mergaitėms jų brendimo laike. 
Tada jaunuoliai keičiasi į suau 
gusius asmenis. Taip atsitinka 
anks yvame ir viduriniame sep- 
tvnolikmečiu gyvenimo laiko- 
tarpyje.

Kasa (pancreas) yra liauka. 
Ji gamina sekretą insuliną tie
siai j kraują jį paleisdama. In
sulinas padeda kūnui sunaudoti 
cukrų. Jaunystės metais įvairios 
liaukos kūne keičiasi. Tada ly- 
tlss ir kitos liaukos vystosi.

Vėliai gyvenime moteriš
kėms baigiasi regulos (dėl lyties 
liaukų veiklos pabaigos), prasi 
deda klimakterinis periodas, 
l’ada irgi ima keistis silpniau 
veikti liaukos. Keičiasi ir kas?, 
(pancreas), nuo kuries veiklos 
(insulino gaminimo) priklausė 
cukraus apikaita kūne. Kai kas: 
ima silpniau veikti, tada klimak 
terinaime laikotarpyje moteriš
kėms gali prisidėti cukraligė.

Cukralige sergančius vaikus

dažną-gausų šlapini- 
mąsi (frequency of urination) 
r silpnumą (weakness).

Jaunuolio cukraligės 
pavyzdys

Nuo vaikystės turėjęs cukra
ligę -jaunuolis jau buvo pradė
jęs kinkyti universitetą. Tas bu-, 
vo atsitikę ves porą metų po;
insulino suradimo ir pradėjimo ■ 
jį vaistinėse pardavinėti (1922).j 
Tas jaunuolis pats atsinešdavo' 
.nsuliną ir švirkštus ir pats sau; 
eįsdavosi po oda reikiamą insu-j 
lino kiekį, tris kartus dienoje.! 
lis gyveno privačiame name, ten į * 
valgė. Kiekviena maisto dalis, Į 
x.urią jis valgė, buvo sveriama. Į? 
Jis turėjo labai sunkią cukra
ligę. už tai tmėjo gramais 
skaičiuoti (pasveriant) ; 
naistą. Gramas yra apie 1 
dalis uncijos. Jis valgė 100 
nu mėsos, dar pasvertą kiekį 
laržovių. Ant trečios — labai 
nedaug cukraus ir pieno. Save 
arbatą jis saldė sacnarinu.

Kai jam pasitaikydavo valgyti 
restorane, ar būti svečiuose (ta 
i? dažnai pasitaikydavo), jis, .. , . , . •r - /’Ji cukralige, nors retai

T

™ v feĮ* ėg

hi, F > .

sįl

,!P ; Net trijų metukų vaikas gali la- 
h* ' ' '“‘‘i sus rgti cukralige.

ta liga pas vaikus nesu- 
tuojau ir toks vaikas 
ima nustoti sąmonės

Ne tiesa, kad vaikas veržte 1 
veržiasi prie saldumynų. Ji; 
trokšta jų, bet tik vidutinia’ 
Vaikas nesijaus ,kad jis apleis 
tas. jei negaus saldumynų. Til 

comą) namuose. Tada ■ suaugusieji neturėtų vaiko nu-

šaulio Lietuvių Bendruomenė kalbant apie savoje organizaci- 
turi tr s šimtui gydytojų ir ke
lis šimtus kanauninkų. Juk, Nai 
nys visą savo energiją atiduoda 
lietuvybei. Juk gyd. Razma dir
ba m.lzinišką darbą. Tai kam 
viešai skelbi, kad R. Liet. Bend
ruomenę reikia palaikyti, kada 
tiek daug vargo suteikė gyd. Da
nilevičius su kan. V. Zakaraus
ku Marquette Parko lituanisti
nėje mokykloje: girdi, dr. Dani
levičius tvirtino būk vienas ka 
nauninkas gali geriau išmokyti 
vaikus, negu dešimt mokytojų. 
Dargi taip viešai per radiją 
Tamsta Daktare pasakei tokią 
nesąmonę, kad reikia tokius ke
turis šulus remti. Kcdėl

kruopų, 6-8 špinatų Šviežių ar 
šaldytu lapelių, puoduką vir
tos ar keptos sumaltos paukštie
nos, 2-3 šaukšteliai alyvos, žiups
nelis meironų ir druskos.

Darbas: Į verdantį vandenį iš 
lėto sukratyti kruopas, nesu- 
stabdant virimą. Neuždengus 
dangteliu jas pavirinti, stipriu 
virimu, apie 3-5 minutes. Suma
žinti ugnį, už.dengti ir leisti šusti 
10-15 minučių.

galima išgelbėti

Kai cukraligė prasideda vai
kystėje, ji tada greitai vystosi ir 
tampa labai sunkia tos ligos 
forma. Dažnai tuo laiku prasi 
dėjusios cukraligės reiškinia 
pilnai išsivysto net per porą sa 
vaiėių.

Čia atsimin‘:nas vienas laba 
svarbus faktas -’ikraligės reika 
lu pas vaikus, 'ai suaugusk 
cukraligę dažnai gAJma sutvar
kyti v'.en d ėta, taip "eats i tink? 
su cukralige pas vaikus. Kai vai
kas apturi cukraligę, v>ada ne
delsiant ją pradedama gydyti 
insulinu. Todėl, kai septyn’^k- 
metis (ar jaunesnis vaikas) m 
turi cukraligę, tokio jaunuoi '» 

.tėvai nedelsdami turi pristatyti 
fų pas gydytoją.
‘ Pris’minkime pirmuosius cuk
raligės r c i š k i nius: trošku1’

žinoti, kiek jis gali valgyti idan 
jam gydytojo nustatytos 
prisilaikytų.

ploniu bus sužinoti, kaip tau 
.yrukui vėliau sekėsi gyvenime 
Jniversitetė stud juodamas ji 
juvo geras tenisininkas. Jis bu 
zo labai aktyvus visuomeniniuc 
.e darbuose: universiteto leidin 
redagavo, vaidinimuose ant see 
tos dalyvavo ir kitais sludentiš

joje jo turėjimą. Tai per šimt- 
mečius atsirandantis gėris kiek
vienai valstybei.

Taigi, Jupiteri, tu pyksti? Tu 
kaltas. Tamsta kitus niekinda
mas niekada savęs ir savųjų ne- 
škęlsi išmintingų žmonių akyse.

Palaikykime visus naudingą 
darbą dirbančiuosius: čia ra
šančiojo pinigais Alvudas įstojo 
nariu į Lietuvių Fondą. Tuomi 
pagerbiami jo kūrėjai ir pala;- 
cytojai. Ačiū to fondo idėjos 
sumanytojai A.A. Onai Talalie- 
nei. Ji kvietė kurti fondą skau- 
tybės prieglobstyje. Tas kviesta
sis gydytojas pasiėmė jos mintį 
ir gražiai suorganizavo mums 
visiems taip naudingąjį fondą.

Ačiū visiems visose organiza
cijose dirbantiems naudingą 
darbą. Tik čia kiekvienas save ’ 
girdami, nepeiki.u.e kito. Tuomi 
tik pasirodytume, <ad mes dar 
toli gražu nesam tikri žinonės. 
Taip gražiai laikėsi siuto 
radijo valandą R. Liet. Bendruo
menės atstovai minėtu laiku: i . . .. ,
i fn • i c • {v’os krekis gali svyruoti. Jos kie-dr. Dargis, mok. Serapinas :r į, .
kariškis Juškevičius. Gi opunen i *‘sv Prlklaus° k‘ek geniui rei- 
lai. iškaitant ir profesionalus,1 kalln«a Sunkiai dir-
oasirodė kaip būrys karštakošiu. ban,h.a «ah Pad,.dlntl Lekj vienu 
Yiem skalbė pasakas uz teisybę, J *
xiti, patys dar žmonėmis neta
pę, reikalavo iš kito, kad jis an
gelu būtų: kad jis šelptų, palai-
ytų tuos, kurie jų nepalaiko.
Taip ir vyksta mūsų tarpe 

zriritis dėl vieno vienintelio da- 
trečio kurso Vyt. Didžiojo uni-|iyk0: dėl mūsų dar žmonėmis 
versitete laikų, kada čia rašąs | netapimo’ savomis asmenybė-' 
buvo lektorius, o Dargis pavyz-j injs> nors lL-,]as būtų ir profėsio-1 
lingas studentas. Juo visi da-1 nalas. 
bar galime pilnai pasitikėti 

l organizacijai yra 
garbė turėti tokio pajėgume

taip

savą 
mus

mes iš turgaus. Tik negalime 
būdami žmoniški, kito prekę 
peikti. Jei mano pagirtieji ke 
turi stulpai Tamstai yra nesą
monė, tai Tamstos pagirtieji ke- 
turi šimtai P.L.B. stulpų yru 
— Tamstos galvosena einant — 
'nmtą kartų didesnė nesąmonė 
Šitaip žmoniškas asmuo nesiel 
gia. O iš kitokių žmonių nė ne 
lauktina žmoniškos elgsenos 
š vaisių pažįstame medį, o iš 
elgesių — žmogų.

Drr. Vytautą Dar^ žinau 
kaip gerų ne tik fizinių daviniu 
asmenį, bet protingą ir asmeny 
be tvirtą profesionalą dar nuc

Sudėti maltą mėsą su špina
tais, pamaišyti, uždengti dang
čiu ir leisti dar 5 minutes kais
ti. Į pabaigą sudėti alyvą, mei- 
ronus ir druską. Išmaišyti iki 
vientisumo, bet ne sutrynimo 
kruopų. Išjungti ugnį, kad ne
pakenktų aukšta temperatūra 
špinatų žalumo sumažinimui.

I Valgoma su pienu 2% riebu- 
l mo ar rūgščiu pienu.

Pastaba: Kruopų virimo lai
kas trumpesnis, kai virimo in
das yra platesnis. Jų maišymas 
yra tik tada reikalingas, kai į 
kruopas sudedami priedai. Aly-

j 'ai sunkiai
J Kartais
i sekama
! )?.mazu
1 apturi „ . . ___
tiki-a-diagnozė nustatoma ligo- į teikti, būk saldumynas jam yr;
unėje. Vaikas išgelbėjamas.

i aors jis ėsti tais atvejais arti niekus kalbėję, būk
j mirties. Todėl tėvai turėtų atsi- vaikas, jam negalima saldumy Į profesionalą ir veikėją.

Dargi žinau.;
° i

rintis ir sėdimą darbą dirbantis 
riebalų kiekį turi sumažinti 

i vienu šaukšteliu.
‘‘Vegetable oil”, kurioje nepa

žymėta iš kokių daržovių tas 
gaminys padarytas, susilaikyti 
nuo pirkimo. Naudoti tik nepri
sotintą .riebalinę alyvą (Unsatu-

1

geriausias dalykas. Nustokime j kiekvienai
< .“vargša. j garbė tur

Kuo kruopos pabiresnės, tuo 
naudingesnės žarnyno gyvastin
gumui.

Todėl šiandien pats lai
bas mums skirti pelus nuo grū
dų. Liaukimės mėginę vesti 
kalbas su asmenybe pastipusiai
siais — nieko teigiamo neišeis. 
Už tai patys save tvarkydami, 
imkime iš visų jėgų dirbti ar
timo gerovei, visai negirdėdami 
įei varlių kvarkimo, nei varnui 
kvarksėjimo.

Sėkmės visiems, ' nemeluotai Į 
mėginantiems saviems ta u tie- - 
čiams talkinti jų pačiuos? svar- 
liausincse reikaluose 1

e škotų inžinierius Jolih L. 
MacAdani (1756-1836) pageri
no kelius? u|pįldąmaš^šfaltb 
ant skaldyt^-akmenėlių^Tokie 

mi ikeliai dabar j vadinami
~ Macadam vardu.

nų valgyti”. Kai suaugusieji ne | Dr. Vytautą

Iabai kultūringą asmenį ir reti) 
gabumų plaučių ligų gydytoj; 
Jar iš Freudenlalio sanatorijof 
aikų (Vokietijoje), kai jis buve 
os ligoninės gydytojas, o čia

i susirgti ir žmogus anksty-.nuteiks vaiko- saldumynams, 
vaikas ir be jų apsieidamas jau 
■>is laimingas. "

IŠVADA: Kuo' daugiau me 
•apsišviesim? cukraligės reika j . . . .- ., -vi. • i - • -r- įrašas tada buvo tos sanatonjoJuose, tuo sveikesni busime. Ta-1 .‘ . . . . •> _.. ' O - ’ ’ r*' * * ■ * ' " K 
da mums gyvenimas bus lainrin « - į
gesms. Tada ir pasitenkinsime*
kitam reikiamai padėti galėda I .

' i -iaini. Niekada nepamirškime, kai 1 
kiekvienos ligos geriausias gy 
dymas yra nuo jos apsisaugoji
mas. Tad pradėkime taip vis 
gyventi, idant geriausiai apsi
saugotume nuo visų apsisau
goti aglimų negalių, čia prisi 
sis mums su saiku saldumxmu' 
valgvti; nerūkyti, negirtauti h 
per riebai nesiinaitinti.

Nepamirtšina, kad protą la 
vin.’.me, kūną mankštintume 
ir artimui visada visuose reika 
luose padėtume. Tik tuom 
įprasminsime mes savo gyveni 
mą čia ant žemes. Toks elgesys 
yra galimas tik ganėtinai dvasia- 
asmenybe susitvarkiusiam žmo-

e vaikystėje. Brendimo laike 
)J>09 jaunuolių vienas apturi

tais darbais užsiėmė. Pagalia | pai pakenkti, 
is tapo vedė u labai gerų tele

vizijoje pasirodymų. Jis per pa.' 
ai t m š m 
ceiklus ir 
ai sekėsi, 
auk t i, kad 

gyvenime bu

Tėvams nereikia - būti per 
'•’r^ pataikaujantiems savo vai- 
'ams. Ypač cukralige sergan- 
;cms va’k ims tėvų pataika vi 
uis gali tuos vaikus labai su- 
'rgd nii, o kartais net numa
uti. Per daug pataikaujantieji 

ėvai s~vo vaikams gali kelerio-

m?č’o ketvirtį buv 
jam visi darbai gi 
Galima su pagrind 
dar kiti 25 metai j 

jam sėkmingi.

Kūdikių cukraligė

Nepamirškime, kad cukralige 
ži susirgti labai maži vaikai

I

1

v i ni tėvai rodo nesveiką sim
patiją savo cukralige sergan

• m v-Tkvi. J:e siū-o jam kiek 
dda’ni ny a f^ičrą r* pyrago 
v nvd nf,, Vd tuoim cukralige 

’ ? r g a n č i:' m vaikui nepakenks 
lat, cukraus kiekis kraujuje 
tiri būti laikomas tam tikrame 
Tkyįe. G risus cukraus kiekis

— n-u j labai pa
kenkti’>r-net ir jį numarinti.

• Gaspesian Parke Quebeko 
provincijoje, užimaričiamė- ’ 320 

i tūkst. akrų plotą, yra augalų; 
bujojusių prieš ledų gadynę.’

" | zedėjas. Jam visi savą sveikatą 
i galime pilniausiai patikėti.

Dr. Zenonas Danilevičius yru 
rašančiojo kurso kolegų 
Didž. universitete Kaune 

Dabar jis yra redaktorius vy
riausio šio krašto gydytojui 
draugijos žurnale (Journal o! 
American Medical Association) 
Džiaugsmas 
viui tokioje 
įu turėt O 
zacijai 1‘kra 
dytoj as randa galimybės sa
viems talkinti naudingoje veik
oje. Jo tvirtinimas, kad vienas 

žmogus g<di geriau patarnaut: 
yąjkanis užjlešmtį kitų — yr} 

i visai teisingas, bendrai imant, 
uk net šimtas nulių dar nė vie

no vieneto nesudaro. G šimtai 
io krašto mokytojų net gimna
zijose ne’šmckina vaikų tinki
nai nei skaityti nei rašyti. O 
mūsų kaimuose vienas mokyto
jas keliasdešimt mokinių ne tik 
\gzaminams parengdavo, 1x4 ir 
lyventi išmokindavo:_apylinke
gerėdavo, lietuviui pajėgiam 
nokytojui apylinkėje pagyve- 
uis bent keliolika metų.

Kan. Vaclovas Zakarauskas 
ik baigės seminariją dirbo Jo*, 
liškyįe. Inoj vyskupas paste- 
)ėjo jo retus gabumus ir pasi
kvietė Kauno katedrom Jis visą 
Lietuvą savais sekmadieniniais 
jamokslais kėlė aukštyn ne tik 
>rie Tvėrėjo, bet ir prie šviesos. 
tiesos, tvarkos, drausmės. Tą ir 
dabar jis daro spaudoje ir gyvu 
<odž u bei savu elgesiu. J ai ge 
niali lietuviška dvasinė asme- 

_rv4^__Yp.ft<v išryškėja kanauiun- 
ko kilnumas, kai jis gina mus 
nuo pasimetusių dvasiškių. Vie
ni tokių vyną ragauja savo pa
stogėje. kiti nešmenes per mal 
das mums perša. Taip šie ir siu- 
nra nuo savęs lietuvišką pric- 
lUglį, o bažnyčiose maldauja 
Dievą, kad atsirastų daugiau 
pašaukimų į dvasiškių luomą.

e Dakotos valstijos: pavadi
nimas kilo iš indėnų žodžio da- 
kotas, reiškiančio sąjungininką.

kiekvienam lietu- 
vietoje savą žmc- 
liatuviškai organi 
laimė, kad tas gy

ADELĖS DUOBUENE5
SVEIKO MAISTO 

RECEPTAS

KNOW VOUR HEART

HELP YOUR HEART FUND

HELP YOUR HEART SjB

Į 
i
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Adelė Duoblienė

dicate, Ine
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STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOT

DON’T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE
FOLLOWING DISTANCES

MIEŽINĖS KRUOPOS 
SU PAUKŠTIENA IR 

ŠPINATAIS AR CHARDS

* M

Prop.: ipuoduku miežinių

i • • , • , • . isvarbiausios kiekvienam pare: j

t®

SWA PREKĘ GALI GIRTI, 
NEVALIA KITO PREKĖS 

--------------- PEIKTI----------------

f SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

K ?
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gos: nuo savos asmenybės (savų 
nušilę kimų. savų jausmų) žmo
ginimo. Kiekvienas šioje srityje 
neturėtume apsileisti.

Pasiskaityti: Joseph G. Mcl 
nėr, M.D. Diabetes the Sneaky

EJausiraas: Kam. Tamst? 
Daktare, pvr Skuto radiją kove 
2 d. pasakei, kad Registmota 
Lietuvių Bendruomenė stovi an* 
kefarėtr stulpu: qyriytttju-Dargio 
Plicplio ir Danilevičiaus, ir ka
nauninko Vadovo Zakarausko. I
Daigi juos pa vginai su Kudir 
ka, Basanavičium, Griniumi ir 
kanauninku Teinu Vai/gantti 
Būk jie talkiro atlikti svarb:av 
šią darbą komn. JiLinu? Gai 
delio muziką pvrsta'ė amcik e 
čiams los bendruomenės žmonių 
surengiame zkon er’e nmerikie 
čiams Orchestra Hali rūmuose. 
Dabar Gaidelio muzika pasiūly
ta premijai tai lietuvio iš 
plukdymas j tarptautinius van
denis. - •

J oks Tamstos. Daktare, paši-

M reti dvasiškiai dargi vie
nuoliai savu elgesiu pcrsista* 
to mums kaip ncd:ra pfisista- 
tvti, o didž. gerb. kanauninkas 
Vaclovas Zakarauskas yra drus
ka, mus sauganti nuo galutino j 
sumenkimo, 
ietį



i

į
1
i .

u

M KANADOS NAUJIENOS ~
1 1 ‘ 1 5- V C * - Ji V ■ * c* i; t | Į

, KANADOS FĘDERALINIAMS RfNKDfAMS PRAĖJUS .»

f Joj? Clark,, ribuvę^’ nepilnus 
jlevynis mėnesius Kanados uų- 
nisterįų pirmininku, prarado 
įiarlamento ■ pasitikėjimą, buvo 
nuverstas 1979 m. gruodžio hiė- 
ųesj .svarstant finansų niinisįerię 
Johč Cro$bię paruoštą biudžetą 
1980tiemš metam si ‘va- , ____ , ______
sąrib 18 <J. -pravestus Į federaj- bandoj aiškinti į ^pralaimėjimo ‘ 
piųs jįnkįrnus laimėjp Liberalų priežastis. .Vieni, pasisako, kad 
partija. ; Clark buvęs per jaųnaą ir

Pierre Elliot Trudeau1, 11 m^- nepatyręs 'politikoje,!Jo /staiga* 
tų išplėš buvęs!Kanados'prėm’’įvykusi--Sovį 

i nistaną privertė 
kad

laiinėjo ddįigumą; iš esamų 282 
atątpvę (pavedė 1-|8; konsej-va- 
loriai — 10j, ir NDP - socialis
tai —r 32,- tj 1 atstovas dar va-1 
sario 20 d. nebuvo’žinoma; kam i 
aĮJJjeks,|}) | ’ r - 

.Kie^vręna partija.Kie^vrėųia partija, pralaimė-' 
jusi' rinkimas, ‘ komentuoja ir

Joe ęiark buvęs per jauna? h’

i

lovįetų invazija į Afga- 
kanadiečius 

pralaimėjęs rinkimus, pareiškė, galvoti, kad Trudeau geriau 
kad jis būsiąs sumanus opozici-lorientūosis' problemas spren- 
jps vadąs. Kąęk pabuvęs opozi- 
ęijds vadu paskelbė, kad 1980 m. 
gegužės meni šauksiąs Liberalų 
partijos konferenciją ir rezig
nuosiąs Liberalų partijos; ly,- 
defi<f ‘pirėiglį. ir skirs daugiau 
laiko savo v^kų!:auklėjim§L’i 1 

Tačiau, nuvertus Konservato
rių mhžumos vyriausybę, pats 
Trudeau pranešė, kad jis iš vi
sas'Kanados gaunąs labai daug 
Ulškiij, kviečiančių pasilikti, ir 
toliau Liberalų partij'os lyderiu 
iFppr rinkinius.vėl kandidatuoti 

Kanados premjero’ po’stą.
ri&iiP.l E.’ :T/udeati vėl Ąpsb 
sprępdė. hųti Liberalu .partijos 
lyderiu ir per rinkimus vėl -sielį- 
tji! ęręmjęrp kėd^, ■ konservą to- 
rai/; džiaugėsi, kad prieš buvusį 
“dezertyrą” Trudeaų bus užtik
rinta pergalę Konservatorių par- 
^jjąiiį: /hi/'h IcM-

Rinkiminei kampanijai įpusė
jus, Gallup Poll ekspertai ėmė 
pranašauti, kad premjeras. Joe 

. Clark rinkimus pralaimės ir 
J^ijeraliTparti j a. sudarys, mažu
mos vyriausybę. Kaip kiekvie- 
ųas partijos lyderis, taip ir Joe 
Clark, Gallup pools paskelbtus 
davinius The Globe ifc' Mail š.m. 
yasario 11 d. paneigė4 ir pareiš- 
^Ąjšu i^ftikininįu, ; kad per bal- 
šavimūs vasario 18 d. pasirodys 
tikri rezultatai ir Konservatorių' 11,807.

jeru, 1979-m. gegužės 22 dieną

partija laimės dauguma ir yies 
IŽ sūdaryš'-vyriausybę.
i-Tačiąįu Gallup poli pranašys-

I
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'C.džiaut. Kiti kdmteutatoriai pa
sisako, kad Jiuvusi užsienio rei
kalų miništerė Florą MacDųnąjd 
esanti už jauną Joe Clark tin- 
kamesnė bū|i lyderiu,-tįlan kiti
patyrę politikai pasisalio, kad : 
■jauĄajs Joe -Clark įiesugebėjo la- y 
viruoti sprendžiant svarbesnes 
problemas būdamas mažumos — 
vyriausybės premjeru.

-į I i j ; _ *
1979 ' ni; konservatoriai turė

jo 136 astovus, liberaliai — 114, Į
į Rodos, visiems Amerikoje gy
venantiems lietuviams lietuvių 
organizącija — Lietuvių, Bend
ruomenė buvo jau gana seniai 
žinoma. Jos viduje pradėjus bu-

,Bur if vou
DOrtTSĖEIteM
NOUR EYES . . -
BResub-hormel 1 r:

VL PŪTVIO MINĖJIMAS
gentui prisegė gėlę. Chore yra 
30 asmenų. Pianinu skambino 
p-lė Griniūtė.

Po oficialių iškilmių prasidėjo 
vaišės. Salė buvo perpildyta, 
l'ronte pristatė daugiau stalų. 
Spėju, kad galėjo būti per 300 
asmenų. Iš viso Vytauto Didžiu 
jo šauliu rinktinei priklauso per 
800 asmenų. ■ . .

Dėkingi vadovybei \už šaunų, 
kultūringą V. Pūtvio-Ąiinėjimą, 

1 vai. pradėjome škjrst^lis?

šių metų kovo 9 <1. 2:30 vai. 
popiet Vjlauto Didžiojo š tūlių 
rinktinė šaulių salėje paminėjo 
šaulių vado-įkūrėjo mirties ma” 
tines; -

Minėjimą, pradėjo rinktinės 
vadas VI. Išgaiiaiti’s. Dalvvavo:

[šauliai, savanoriai; i*aiiH>vėnai. 
? Iš viso įnešta 7 vėliavos.

Sugiedotas taaitos Jhinmas. 
pagerbti mirusieji. ?

Itevkti. žvnfems: J. Jasaičiui, A , *■
p„: Atkinson.: p-lei Sparkytei, p 
Sadauskui^ ir p. Mickevičienei. 
Pagerbti ir buvusieji kaulių or 
gan: zAci joje 50 metų t S. Pet
rauskas, B. Ambraziejus v ir K. 
Ramanauskas.

Žymenis įteikė St. Cescvičienė 
ir k. Miikovaitis.

Vytauto Didž. rinktinės kape
1 lionas. Marquette Parko parąpi- 
i jos klelionas kuri'. A.’ Zakaraus

kas prisaikdino naujus narius. 
Iš viso sąraše prisaikdintų buvo 

4įet 6<S.. Po priesaikos, praeidami 
Bučiavo- Šaulių vėliavą.

Antroji dalis — K. Milkovai- 
Į veidą, kai jo tauta žengia į ga-}Cio paskaita apie šaulių S-gos 

Jis mirė

IT '• 1- ■ T • J - t ’ T» 1Kur dingo Lietuviu Bendruomene/ k ^1^10 lietuviui nesPiaud^ ,
?■ A • _. k i • ■ 1 veidą, kai io tauta ženuia i <ra-

NDP-socialistai — 27, ir Social
Credit, partija — p atstovus.

Šįmet Social Credit partija
: nepravedė nei vieno1 atstpyoĄ

.Šiuose .rinkimuose .dalyvavo, , „ ,
•komujiisių !ir. Ųiarkris^ų.-leninis-į joti kažkokienis nesusiprati- 
tų partijos.’čia noriu šio dien- mams (manau, kad dėl asme- 
raščio skaitytojus painformuoti niškų ambicijų) ši organizacija 
kiek .jie.(balsų surinko Niagaros (sutrumpinta į LB) ėmė braš- 
.Pusžasalyj‘e.:! - ’’ i* j į ; i ; ^kėti ir tam, tikra jos dalis atski-

1) St. Catherines mieste kon- lo;, APĮe atskilimo Ąnežastis 
servatorių atstovas Joe Reid, ge- 1 
ras lietuviu draugas, gavo 18,6.95 ncs

ibalsus, liberalu atstovas Dąvid D^vis jas jau gana gerai su- 
'Wiėbe —; 16,915, NDP-socialis-1 pranta. Betjto dar negana. Ąb 

13 032 ko-' rotI°> kad žmonėsįjaū prądeda 
‘ ’ ;/j teirautis —-.kur gi dingo tikroji

maras (manau, kad dėl asme-

Lietuvių Ben(fruom^nė?
..Į šį klausimą atsakyti’ nėra 

jau, .taip lengvą. Išiandien žino

Įima išnykimą.
čikagietis

įkųrėją Vladą Pūty
1929 m. kovo 5 d.

Prelegentas suminėjo 1919-22
mos dvi. Lietuvių Bendtupme- kOIlklirSllS Į pokarinį laikotarpį.-Rusų,

fielkįllą p'ra'dine. Bendruomene |
nės:'‘atswa — reorgai ir save

Hamiltono Lietuvių Pensinin
kų. Klubas skelbia konkursą no
velei parašyti.

’•Konkursd sąlygos:

T) Novelei tema iš lietuvių 
pensininkų gyvenimo,
:J2) Rašinys turi būti gautas iki

SOVIETINĖ KRITIKĄ

Sovietinė, spauda dažnai kal
ba apie būtiną reikalą kritikos 
“iš apačios”.

Spaudos skaitytojai dėl šito 
atsiliepia taip:. Sovietų Sąjungo
je yra kritika iš viršaus ir iš apa
čios. Bet kritika iš viršaus ski
riasi nuo apatinės kritikos. Kai 
partijos pareigūnas numeta ply
tą iš trečio aukšto į. sovietinį 
jrlietį, einantį gatve, tai yra kri
tika iš viršaus. O kai tas pilie-, 
tis bando plytgalį mesti į trečią 
aukštą ir plytgalis krisdamas 
vėl palaiko į piliečio pakaušį, 
tai yra kritika iš apačios. Rezul
tatas visada būna tas pats.

I vokiečių ir lenkų dalinių, liku- 
; čiai naudojosi sutrikimu, plėši- 
j kavo, siautėjo. VI. Pūtvis pano- 
j ro šalia armijos organizuoti 
šaulių dalinius, kurie armijo’s 
užnugaryje palaikytų tvarką ii 
ugdytų tautiečių tarpe meilę sa
vo tėvynei ir stiprintų valstybės 
kūrimosi pagrindus. Paminėjo 
Žmuidzinavičių, R. Skipiti, ku
rie pritarė VI. Pūtvio idėjai per
auklėti tautą. Tas sąjūdis plito 
ir stiprėjo. Ir mes čia tremtyje 

j VI. Pūtvio idealus stengiamės

• LoYidonas yra pirmasis 
miestas, turėjęs specialią poli
ciją turistų apsaugai.

partorgai. , i, . . : ■ i J. f
Giliau dirstelėjus /šių dviejų

‘‘orgų” tikslus, tenka darytį 
šias išvadas::;r.: ' ■ <! . 'h

1>) Likęs Lietuvių Bendruome
nės kamienas, r-r partorgai pra
dėjo, keliauti į politines landas. __ , ..
Tas rėmas, kitriarne Bendrijoj šyi metų rugsėjo 15 dienos, ’ 
menė biiVo sukurtą, partorgams
pasidarė per ankštas ir, pamitsę Ids, pasirašytas slapyvardžiu ir 
savo tiesioginės pareigas, jie ųž-r 
simanė pakjebenti ir Baltųjų 
Rūmų duris. Atvirai sakant, par
torgai, turėdami, tik vieną bal-, 
ną, užsimanė jį ištemti ir du 
arklius' pabalnotai Rimčiau gal
vojančiam j’ojikui gali kilti bai
mė, kad tie arkliai nepasibaidy-.
tų ir tą balną nesudraskytų.

2) Bendruomenės atskala — 
reorgai, nors, nuo kamieno ir at
skilo, bet jie mėgina laikytis 
Bendruomenės įkūrimo rėmuo
se. ...Stebint jų veiklą, kyla kai 
kuri baimė, kad jie nebūtų iš 
tų .Temų išstuiųti. Partorgai neĮ- 

,‘paliąujamai jiios- nfekina, šmei
žia jų .vadovaujančius..asmenis, 
nežiūrint, kad anie turi Tr aukš- 
to mokslo laipsnius ar kun.-ka
nauninko- var,dą.-_ .Visoje plafilA 
moję keliama prieš reorgus p<Ą 
gįeža, rausiamasi po-jų. asm^r; 
niriį ir privatų gyvenimą^ ieš
kant visokių (priekabių. Žinoma, 
ir puolamieji partorgu neglosto. 
Vyksta tikros gaidžių peštynės.

Mes, kurie nesam nei jokie 
‘!orgai”, ir palikę tikrąją Lie
tuvių Bendruomenę vien tik dėl 
joje iškilusių -asmeninių ambi
cijų, vėl norėtume į ją grįžti, 

iu>vs lik* žinoma, su viena sąlyga, kad
J. šarapnickaš tie visi ' orgai” tiek sužmonėtų,

nėra reikalo daugiau ir kalbėti
,rodos, .realiai galvojanti;

i y} T

ENERGY; 
WISE

.tų; ;Pęter --Elliott:
*•į ? : J *' t 1 ~ .i ‘ . . J 1 į i • • .

munistų atstovas Doh Stewart
— 76, marksistas-leninistas V. Į
Wiwcharyk — 32 balsus.

2) Wellande liberalų aisto-:
vas, geras lietuvių draugas, G. 15,814 balsus, konservą torių ats.

3) Niagara Falls Liberalų par
tijos atstovas Al. MacBain gavo-

:3) Kūrinėlis turi būti origina-

tęs išsipildė ir Liberalų’ partija -

Pąrent gavo 18,251 balsą, NDP- 
socialis tų ats. Rob. Wright —

’, konservatorių ats. G. cial Credit partijos ats 
Krusell — 11,448, komunistų 
ats. J.' 'Severinsky — 95, mark- 
sistų-lenmistg ats, Ron?. Walter 
—• 78 baisus;

J. Froese .— 14,301/ NDP-socia/ 
listų partijos ats.— 8,172, So- 

- 219, 
marksisčų-lęnioislu ats. David. 
Wiwcharyk —7.68 balsus.

Niagaros Pusiasalyje komu
nistai ir marksistai-leninistai 
yra labai nepopuliarūs. Komu
nistai yra nepopuliarūs ir kituo
se Kanados miestuose.

šio krašto, spaudoje prirašo^
Į ma gana daugį-straipsmų apie: 
j Sovietų Sąjungos komunistų

. žiaurius su pavergtų Europos.:

prie jo pridėtame atskirame už
klijuotame voke tikroji auto-J. .. . ,. ...... . .. , Įgyvendinti, šaulių idėja popu-riaus pavarde ir pilnas adresas,!;. . . , ., . .. .u; 4x t-- • ■ ■, , • • i bari ir i saulių eiles jsijunge;; 4) Lz geriausią novelę skina- į . i - - ■ -°
ma autoriui $100,
č 5) Vertinimo kimisija bus su
daryta vėliau.

■: Rašinius siųsti adresu:
HL Pensininkų Klubas

, P. O. Box 1046
1 lamilton,; Onf/ L8> 3R4

: . Canada

<iERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
fUŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN-
5/ Į^f$IĄMpS.TREČDĄLĮ:MĘTŲ! -
'/ j. /Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas tautų Pllieciais_el8eslus- Vien^s
10 ^’su jQmis
zinti ir -jas užsisakyti^—-.• 'L ■ —-------~----------
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 

. NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS

daugybė žmonių. Šaulių veiki
mas gan efektingas tautiniuose, 
kultūriniuose.iir politiniuose ba
ruose. ,

į Išneštos vėliavos. Vadovavimą 
perėmė J. Jasaitis. Po 15 minu
čių pertraukos, šaulių choras, di
rigento P. Vacbergo vadovau
jamas, sudainavo tris dainas: 
Kritusioms šauliams, Ramovėnų 

'. • Amerikiečiai valgo baltą maršą ir Laisvės dainą.
(jūdną, gamintą iš kvietinių Visi plojolne. Tautiniais rū--- 
miltų. Tikrumoje duona kepa- bais pasipuošusioms ponioms 
ma iS'riigimų< niillUi Ą prisegė po .raudoną rožę. Ir diri- ‘

Limit um of diswashcr 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water j 
and electricity. į 
Don’t be a Bom Loeed !

Nuoširdžiai kviečiame visas Jr visus į plati
nimo vajaus talką!

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

1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

**1 -f

. . J

O E anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda- 
maą laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Prieds_____ dol.
Pavardė ir vardas 
Adresas-------------

’ • Užsakau Naujienas kaip dovaną savo____
yra naujas skaitytojas. Priede______dol.
Pavardė ir vardas___________
Adresas--------------------------------- ------------------

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

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

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė Ir vardas _
Adresas .--------------
►

iš tų aktyvių rašėjų yracathari-

1

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
MAUJIfNOSR OALIHCA GAUTI NfPAr«ASTAI

JO, VISUOMINtS VfIKtJO IR RAŠYTOJO ATllMlMUwt
Or. A. J. OvMtn — MINTYJ IR DARBAI, 23® P*L ««

metu trykiM. JeblowHc Ir T-otoralflo Jauno eflerw b rah

Remkime ALTą ir V ElKą, 
nes šios organizacijos labai daug 
dirba d4 Lietuvos laisvės.

./kuria

ū
i ■»

11 
n

4) — Navticnos, 8, Dln }l«r«h 122 1980

ris kas metai po kelis straipsnius 
parašo apie Sovietų '‘rojų’'" The 
St. Catharines Standard dien
ias tyje; Tik-per "vietinę, spaudą 
ir viešomis demonstracijomis 
mes iškeisime aikštėn sovietinio 
melo propagandą apie neva ten 
esantį ^roj'p’l Turime po kelias 

RETAS KNYGAS

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI •FANNIE HAT SAL" 
DUMYNA1 • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkai

TeL 476-2206

Or. A. J. Ov**-. — DAMTY1, prleflftrK frelkaU Ir frofi* 
Dėtais rldMUaU, vleteje J4.00 dabar tik ----
KLnBtilr rVielUli tik------------------ —

Pr. A. J. Bv—< — AUK1TA KULTŪRA — I1AURO* tMOMtJ. 
KeUonAs w .Jtarcm Irpddfcal Dabar tik

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮ
’ Minkšti viršeliai, 410 psl.____ 110.00

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

Minkšti viršeliai 110.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
, Minkšti viršeliai ,_____ ,_____ ;____ _  |15.00

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

Cekj reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St
Chicago, nt, 60608

Prfdė*l doleri P*F' ’Haidomi.

110.00



II

| ir kartu plojo ir ovacijas kėlė 
su Chicagos “pažangiaisiais”.
Žinoma, būti tokioje kompani

suprasti okupanto tikslų, -puola 
piketuotojus.
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Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:metams_________________
pusei metų .
trims mėnesiams
vienam mėnesiui__

Kitose JAV vietose:
metams -___________

pusei metų____
trims mėnesi»mg 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams _______
pusei metų ____
vienam mėnesiui

Užsieniuose: 
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pusei metų

$15.00
$ 4.00

$45.00
$24.00
$ 5.00

$48.00
$26.00

$45.00
$24.00
$12.00
$5.00

$40.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.
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Nekultūringas iššokis
Sekmadienį, kovo mėn. 2 d., per p. Šluto vadovaujamą 

radijo programą, RLB-nės vadovai plačiai pasisakė apie 
šios B-nės atsiradimo priežastis ir jos tikslus. Jie Chica
gos visuomenei atskleidė daug faktų, kurių šviesoje buvo 
išaiškinta šios RLB-nės atsiradimas. Be to, paaiškėjo, 
kad RLB-nė nėra kažkokia nauja Bendruomenė, o ta pati, 
kuri nėra nukrypusi nuo tikslų, jai skirtų JAV.

Baigus pranešėjams dėstyti pasisakymus, kaip pa
prastai, buvo ir telefoninių paklausimų, į kuriuos jie man
dagiai, net vengdami paminėti vardus, atsakinėjo. Gaila, 
kad ne visi paklausėjai sugebėjo apvaldyti savo jausmus, 
nes kai kurių paklausimai' buvo užgaulūs, atrodė, kad 
jiems ^erūpėjo patirti tiesą, sužinoti tikruosius faktus, 
bet užgauliojimais suniekinti pranešėjus. Ypač tokių pa- 
klausėjų tarpe pasireiškė ir A. Juodvalkis, pastaruoju 
laiku besireiškiąs LB-nės valdyboje bei rašinėjąs gero
kai vandenėliu permirkusius reportažus. Tai tas pats, 
kuris neperseniausiai užpuolė p. P. Stravinską, kai šis, 
suklaidintas netikslios, informacijos, netiksliai atsiliepė 
apie dr. K. Kriaučeliūno^kėlionę į Rochester). Bet patyręs 
netikslumą, jis, kaip dera garbingam lietuviui, spaudoje 

, pareiškė dėl įvykusios klaidos apgailestavimą ir dak-. 
tarą nuoširdžiai atsiprašė. Tačiau A. Juodvalkiui to ne
buvo gana, jis ji savo reportaže iškoneveikė.

Ir šį vakarą A. Juodvalkis vi
su įniršimu puolė ne tik prane
šėjus, bet ir tuos, kurių nebuvo 
studijoje. Jis juos kaltino dėl 
piketavimo prie Jaunimo Cent
ro ir plytos “palaiminimo” šau
lių salėje. Kadangi jis puolė ir 
šmeižė mane už tariamą plytos' tens būtų skelbęs, kad Dauno- 
“palaiminimą”, manau, kad bus 
vietoje, jei jam, šiomis eilutėmis 
šį tą paaiškinsiu. Žinoma, ne
būčiau jų rašęs, jei žinočiau, 
kad jo intelektualinis pajėgu-

sisakymą ir atsakysiu.
Klausia, ar Daunoras ne lietu

vis? Ąr jis komunistas? Tokį 
klausimą gali statyti tik tas, ku
ris siekia sukelti lietuvių tarpe 
erzelį. Neteko spaudoje paste
bėti, kad bet kuris rimtas repor-

mas yra toks kaip to kito pa- 
klausėjo, kuris kaltino RLB-nę

joje — ne didelė garbė. Be to, 
buvo piketuojama prieš tuos ko
laborantus, suruošusius pas jė
zuitus, Jaunimo Centre, minėto 
solisto koncertą. Labai liūdna, 
kad A- Juodvalkis nebepajėgia 
to suprasti, o i 
jus, kurie, supratę okupanto j 
tikslus, pareiškė tokiu būdu pro-1 
testą ir atkreipė nesupratusių  jų 
dėmesį, jų pasimetimą, kurių 
tarpe, atrodo, yra ir A. Juod
valkis.

Kas liečia plytos metimą, tai 
,'au tiek ir tiek spaudoje buvo 
prirašyta, nuodugniai išaiškinta, 
kas ją galėjo mesti. Tačiau A-
Juodvalkis neriasi iš 
sustengdamas kaip nors ją pri-

T7 —segti RLB-nės veikėjams. Man niekina piketuoto-1 ® , ... .* '-aHac Iro H Iri, iTnnn rrnn -7rrAmio-odos, kad kultūringas žmogus 
j pirmiausiai stengiasi pasiskaity- 

*i. kas tuo reikalu buvo spau
doje parašyta, bet nepuola ir 
-miškai nesityčioja, kad kanau
ninkas laimino plakatus ir plytą 
’-ubu namu salėje. Žinoma, tuo 
is atskleidžia .savo labai žemą 

'’vasinės kultūros lygį. Tą paro
dė ir jo šaukimas per radiją, 
kurio nepajėgė nutildyti nei ra
dijo vadovas. Nepaisant p. Šlu-

Reikia pasakyti, kad piketavi- 
mas buvęs kultūringas, be jokių 
nelemtų proveržių iš piketuoto
jų pusės. O vis tik A. Juodval
kis juos niekina. Kodėl jis nu
tyli, minėdamas piketuotojus, j to jam padarytų pastabų dėl 
kas gi iš tikrųjų buvo šio kon-1 įžeidinėjimo,. Jis vis tiek šaukė 
certo rengėjai? Chicagos visuo
menė nerimauja, vis klausia, 
kas gi buvo tie, kurių pagalba 
šis koncertas buvo Jaunimo 
Centre suruoštas? Ar A. Juod
valkis juos žino? Jei žino, kodėl 
jis tyli? Jei ne, tai kam jis puo
la piketuotojus?

Kanados laikraštyje “Tėviškės 
Žiburiai” (1980-1-3, nr. 1, psl. 5) 
paskelbta, kad šis koncertas bu
vo suruoštas su kompartijos ži
nia. štai tie žodžiai: “Savotiška 
staigmena buvo V. Daunoro ne
tikėtas atvykimas koncertams į 
JAV su pianistu R.. Bekoniu. 
Atrodo, kompartija šiame ginče 
nutarė siekti propagandinės nau
dos”. Žinoma, ne vien tik pro
pagandinės naudos, bet dau
giausia siekti supjudyti išeiviją. 
A. Juodvalkis, nepajėgdamas

šavp šiurkščiu švokštančiu bal
su.1 Toks jo nekultūringas iššokis 
klausytojams padarė labai ne
malonų įspūdį, nes atrodė, kad 
jis šaukia būdamas neblaiviame 
stovyje.

Tenka tikrai apgailestauti, kai 
tokios “inteligencijos” žmonės 
imasi bendruomenės veiklos, kai 
tuo tarpu tokiai veiklai reikalin
ga tokių, kurie turėtų platų aki-, 
ratį, didelę toleranciją kito min
tims, nes tai reiškia dvasinę kul
tūrą. Todėl jo. užgaulus ir ne
kultūringas iššokis dar labiau 
išryškino pranešėjų iškeltus 
faktus dėl ko LB-nė suskilo. Ir 
kol tokios “kultūros” žmonės 
imsis B-nės vadovavimo, nega
lima laukti nieko geresnio.

■ A. Svilonis

LOS ANGELES, CALIFORNIA
PAMINĖTA LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ

(Tęsinys)

Pavergtoje Lietuvoje Vasario 
16-osios kasmet neužmiršta mi
licija ir saugumas — jie ima 
sekti, šnipinėti, ar kur lietuviai 
nesirengia sukaktuves paminėti. 
Vienas lietuvis kasmet į savo 
butą sukviesdavęs svečių ir Lie
tuvos nepriklausomybę paminė
davo. Įsibrovė milicija ir pa
klausė: “Vasario šešioliktąją 
minite?” šeimininkas atsakė: 
“Taip”. Milicininkų pradėta gra 
sinanti kalba, bet šeimininkas 
išėmęs savo pasą ir parodęs, jc’g 
esąs gimęs vasario 16 d., mini
mas gimtadienis. Tai šitaip išsi
suksią iš saugumo grėsmės.

nature’s keliant, nesulaikomai 
ėmusi verkti. Didelis lūžis — 71 V -V • Į . .
ten, okupuotoje _ Lietuvoje, vė
liava draudžiama, o čia viešai 
iškeliama. Trumpai pasakoda
ma išgyvenimus Lietuvoje, pa
stebėjo, jog lietuvių tauta gyva, 
tegul kartais viens kito priven
gia, bet dauguma tebetiki Lie
tuvos laisvės atgavimu. Tai pa
tvirtina atsiradusi pogrindžio 
spauda, “Aušra”, Katalikų Baž
nyčios Kronika ir kt.

Sibiro kalėjimuose girdėjusi 
ruses .sakant, jeg tai ne komu
nizmas. bet banditizmas. Sovie
tinis komunizmas rebrio ne' 

. ■' Dievo, nei velnio, nei Amerikos,
Sibire lietuvaitės kaip galėda-) o tik bijo pavergto žmogaus, ku 

mos paminėdavusios Lietuvos ris nosiduoda yeraųklė*am',s ar 
i hri ’ ū’i

ras ne lietuvis ir kad jis komu
nistas. Tačiau visi žino, kad jis 
yra okupanto tarnyboje, su ku
riuo jis elgiasi kaip su vergu.
Visi žino, kad Daunoras vykdo j šventę. Tarpusavyje pan’raF'e- nutautinamas. Išeivi
okupanto valią, kuria jis siekia' davo, pasipuošdavo iš spalvotų p. .vergtųjų kovos talkininkai, 
savo tikslų. Mums Daunoro taip'siūlų ar iš skudurėlių pasidary- Išeivių veiklą, propaganda prieš 

už pasisavinimą nuopelnų dėl Į gaila, kaip gaila visų pavergtų-' tais trispalvės vėliavos ženkle- 
įsteigimo Marquette Parke plia
žo. Manau, kad A. Juodvalkis 
atskiria pliažą nuo plazos ir ži
no kada jis sako ar rašo netiesą.

fcTodėl tokiam už jo užgaulų pa-

r. vergėją jaučiamą už geležinės 
ždaugos. Sakė Juciūtė, jog jaijų. Chicagos visuomenė piketą- liais — kaspinėliais. Sibiro ka-

vo ne prieš jo asmenį, bet prieš įėjimuose nesutikusi lietuvaičių Lietuvoje tebebūnant, labiausiai 
okupanto vykdomus siekius, išdavikių.
prieš tuos, kurie ten sėdėjo, ir

žmonių buvo sekamos Amerikos
Kai 1966 m. Bostone pamačiu- balso perduodamos išeivių veik- 

prieš A. Juodvalkį, jei ten buvo si Lietuvos vėliavą prie guber- los žinios, negu kuri kita pro-

*.

M. K. ČIURLIONIS PAVASARIO SONATA

PETRAS TARULIS

KŽIRGELIAI PADEBESIAIS
MAŽASIS BURTININKAS

(Tęsinys)

Dėl tos priežasties pasidarė labai nuobodu. 
Ir aš ėmiau dairytis po kiemą, kuriame buvo pil
na žydukų. Spėjau, kad tai Jankelio vaikai. Tvar 
kingi žydukai, visi su “ciceliais”. O kuriam iš po 
nosies pasirodydavo kas nenumatyta, tai motina, 
keistai susivėlusiais į vailokiuką svetimais plau
kais galvą pridengusi, tuojau prie to vaiko atsi
rasdavo ir savo žiurstu taip mitrindavo nosį, kad 
jis tur būt pasigailėdavo, vargšelis, kad iš viso 
jis nosį turi, ir gailiai suinkšdavo. Žydukai, kaip 
avinukai, visi juodaplaukiai, visi garbanuoti, vi
si į vienas kitą panašūs ir — neatspėsi net, kuris 
jų vyresnis.

Pradėjo rinktis keleiviai. Kaimo moterėlė 
už rankos atsivedė liesą, aprišta galva berniuką, 
atėjo gelsvais ūsais juodu kaspinu apvedžiota 
trumpa miline apsivilkęs stambokas vyras, pus
amžis1.’* ūkininkas. Kiek palaukėjęs, didelio bū
rio palydovų apsupta, atskubėjo miestelio, pana, 
matyt, senmergė, geltona skrybėle,, tikutėmis 
sukniomis, margu lietsargiu rankoje. -Jos skry-

kaspinas jos pasmakryje sumegztas.
Pagaliau Į Jankelio kiemą įsuko kaimo veži

mas, toks, kaip ir mūsiškis, minkštai šieno ir 
šiaudų priklotas. Ir tame vežime greta kaimo 
vaikino, kažin kokio ilgamosio skaisčiaveide, sė
dėjo puošnus aukšto ūgio, taip, pat ilganosis, bet 
jau kilnus ponas, kuriam ne tokio vežimo, bet 
tikros bent pora arklių kinkytos karietos reikė
jo. Kieta šiaudinė skrybėlė, kaip tais laikais mie
sto ponai nešiodavo, akiniai be rėmų pririšti 
prie juodo, ilgo nukarusio kaspino, kurs vis siū
buodavo labai iškilmingai, kai tik ponas pajudė
davo savo galva. Geltoni batai, kelnės tokios dry
žos, ^šviesiai margos, tikros poniškos, o apsiaus
tas kiniško tauraus audeklo.

Tada Jankelis jau rimtai subruzdo. Ėmė 
garsiau šūkauti, smarkiau subarė savo padėjėją 
ir tempte ištempė už pavadžių liesus bėrus, išsi
šovusiais šankaulias du kuinus iš čia pat esan
čios pašiūrės.

Motina susirūpino mano daiktais ir vis pra
šė Jankelį, kad tvarkingai viską nugabentų, o at
sigręžusi j mane, kai jau metas buvo sėsti į ka- 
retką, sunkiai atsiduso. Ji rūpestingai į mane 
pažiūrėjo ir, greičiausia nenorėdama savo min- 

,.tjs. garsiai išreikšti, dar kartą tyliai aiškino, ką 
ir kaip tūriū daryti. Ir aš mačiau, kaip jai sunku

bėlė aksominiu juodu kaspinu pętnšta,If‘tafe’ pirmą kartą gyvenime su manimi dabar iš

grama. Tėvynėje esančius pra-( himnu. ALTos pirmininkas F. 
džiugina kiekviena iš užsienio Mąsąitiš dėkojo visiems prie šio 
gauta žinia, gauta kai ir mažiau- renginio prisidėjusienis, pavar
ta dovanėlė.

Palietė ir šių dienų politinius 
įvykius, tardama, jog tie, kurie i 
prekiavo kitų laisve, po Afga
nistano okupaėijos susirūpino 
savo padėtimi; ne kartą kalbon 
•pindama vaizdelių iš komunis- 
.inio rojaus. Į pabaigą pasako
jo Stalino laikais buvusį anek
dotą. Kolchozninkas parašęs Sta
linui laišką, jog komunizmas 
taip įsigyvenęs, kad net gamta 
prisitaikė raudonumui — jo ka- 
ė pagimdžiusi raudonus kačiu

kus. Stalinas nuvykęs tų kačiu
kų pažiųrėtii Kolchozninkas pa
sakęs: '“Pavėlavai. Kačįukai gi
mė akli ir buvd raudoni, bet kai 
praregėjo, jų spalva pasikeitė”.

Keldama viltis Lietuvos Lais
vei, kalbos pabaigoje Eleba Ju
ciūtė paminėjo, jog spaudoje 
buvo ^fotografija, parodanti, 
kaip basas kunigas neša kryžių 
į kryžių kalną — tai simbolis, 
visa lietuva dabar neša paver
gėjo uždėtą kryžių. Juciu tės 
kalba keletą, kartų plojimais 
pertraukta, d jai baigus, publi 
ka atsistojusi plojimais dėkojo; 
ją pagerbė.

ALTos viėepirni. V. Bandžių- 
lis perskaitė rezoliuciją, kuri 
bus pasiųsta JAV’ prezidentui ir 
kitiems valdžios pareigūnams. 
Išnešus vėliavas, po pertraukos 
buvo meninė dalis, atlikta jau
nųjų jėgų. Dainos mene besila
vinanti Polikaitytė padainavo 
!vi dainas. * Sp T d u ’ io ” crišam1'- 
o choras, Onos Razutienės va

dovaujamas, padainavo keletą 
dainų, ir šokėjai pašoko tautinių 
'okių. Akompaniatorė R. Apei- 
kytė. Tautiniams šokiams pia
ninu grojo O. Barauskienė ir Po- 
iikaitė. Pranešėja I. Bužėnaitė.

Minėjimas baigtas Lietuvos — Ronald Reagan tvirtina,

džių neminėjo’, jų būtų visa eilė, 
bet esą malonu, kas buvo papra- 

e sytas prisidėti, tas neatsisakė.
j Lietuvos laisvės reikalu aukų 
dar nebaigta sąskaityba, jau su
rinkta 7,800 dol. su viršum. Iš jų 
46% Amerikos Lietuvių Tary
bai, 30% Liet. Bendruomenei ir 
24% Tautos Fondui — VLIKui.

J. Klauseįkis

AR FORDAS MĖGINS GRĮŽTI 
Į BALTUOSIUS RŪMUS?

Dar gerokai prieš šiųoĮneti- 
nius, prezidentinius rinkimus 
buvęs prez. Gerald. Fordas pa
reiškė, kad ijis nemanąs į Bal
tuosius Rųmus kandidatuoti. 
Tačiau • ’paskutiniais t laikais 
spaudoje jau pradėjo rodytis 
žinios, kad Fordas galįs savo

kad jo žmona yra svarbiausioji 
visos jo rinkiminės kampanijos 
organizatorė.

— Ambasadorius McHenry 
tvirtina, kad JAV pasisakymas 
Jungtinėse Tautose prieš Izrae
lio pretenzijas gali pakenkti 
JAV tarptautinei politikai. Jis 
patyrė, kad izraelitai labai vie
ningi ir stiprūs. .

— Salvadoro maištininkai gi
riasi, kad jie pravedė didžiausią 
žemės reformą .visoj Amerikoj.

— Indija yra įsitikinusi, kad 
Sovietų karo- jėgos įsiverš į Pa
kistaną ir. eis prie Arabų jūros. 
Premjerė Gandhi įsakė^’ltabui 
pertvarkyti .pRanŲsJ ?r., z' r- • - v- ’

—'Iraną valdo Islamo radika
lai, kurtę.nebijo daryti jokių di- 

nuomįę pakeisti ir mėginti R ^nių' ūkio reformų. ^ ;
Reaganą išversti iš respubliko
niško vežino.

šį ketvirtadienį pč’ nepolitinė 
Fordo kalbos St. Petersburg 
Fla., kai vienas iš klausytojų jr 
naklausė, ar nemanas dėl kn" 
didatūros į Prezidentus sav 
nuomonę paekisti, tai buvęs pre 
zidentas tik tiek atsakė:'

■—Tai priklausys dar nuo ne 
numatytų -aplinkybių. - • - - -

John P. Sears, buyęs Ronald 
Reagan kampanijos manad'e- 
ris, polit. direktorius Cherle' 
Black ir spaudos sekretorius 
Jim Lake mand susitikti Palm 
Springs rūmuose ir apsvarstyti 
Fordo galimybe^..-'?-;'.'’ r - : v 
.Cdtterį.

— Prez. B'ani. Sadr Paryžiuje 
. ... "S3 e. ąn.eč'ų r d’ka 

lų, o dabar skaitomas pačiu 
desmiuoju L ano politiku.

- Amerikie’čai netu~ žrh
-u JovKtą ka.iuoi.x.nės vado 

vybė būtų į Afganistaną įgabe
nusi atomo raketas.

— Premjer.'s Hua Guofeng 
sekmadienį Pekine pareiškė, kad 
Kim'-’a palaiko Khmer Rouge da

rnus >.nibodi-C’: ' d:a v’ 
v:eš Vietnamo kariuomenės da

linius. Hua Gųofengas da’yvavo

- ~ nf - s
:amphsn prie* m

— Ketvirtadienį ties JAV am 
b^sada Teherane susirinko vi š 
2,000 iraniečių ir iškoneveikė vi
duje uždarytus amerikiečius.

siskirti. Neramia širdžia ji išleidžia savo vaiką j 
tolimą ir baugų miestą. Greičiausia dabar ji gal
voja, kad šiandien su savo vaiku atsiskirdama, 
gal būt jo neteks, jis atsitolins, gal visai dings? 
Todėl šiandien ir nerami jos širdis. Ji nieko jau
smingo nepasakė. Tik jos veide buvo nerimas ir 
širdgėlą. Mačiau kad ji tuojau pravirks, ir bijo
jau, kad neverktų, nes ir man peršėjo gerklėje. 
Bet ji čia pat padarė tyčia rūstų veidą ir staigiai 
niūktelėjo man į pašonę savu kietu nykščiu:

— Bent nesusidėk mieste su kokiais palaidū
nais! — Ir jau nieko nesivaržydama gailiai pra
virko, nusisukusi į savo vežimą.

— Neverk motin! Greit vėl atvešiu. Bus sū
nus mokytas. Pati džiaugsies, — pro šalį prabėg
damas paguodė Jankelis. .

MO TUŠ6S PYRAGAS
Mažas sąmyšis: visi lipo į karetką dėliojo 

savo daiktus ir susirūpinę tarėsi. Miestelio pana. 
pati pirmoji pasiskubino įsėsti ir jos gausios pa
lydovės, smarkiau už visus kalbėdamos, linkėjo 
jai laimingos kelionės ir vis prašė perduoti lin
kėjimus. Dauk tų linkėjimų. j

Pačiu paskutiniu metu dar atsirado keli žy-. 
dai keleiviai. Vieni įlipo į viršų, kur jau buvo at
sisėdęs ir pats Jankelis. O akiniuotas ilgabarzdis, 
ilgu opsiaustu pirklys, pasibaręs saviškai su Jan

a, ’ d i i nr 
n:zuoti kampaniją pirminiams 
rinkimams laimėti. Sakoma k?d 
jis jau buvo išlo:d°s -'-ie 10 m' 
Ijonų diolerių.

keliu, įsispraudė į mūsų tarpą.
Jankelis apsuko botagą aplink galvą ir pa- 

traukė vadžias. Karetka sugigždėjo, pasijudi
nusi iš vietos. Miestelio pana, kartu ir kaimo bo
butė pamaldžiai persižegnojo. Atsiduso kaimo 
moterėlė, o kiek palaukusi atsiduso ir toji pana, 
padarydama labai jau nekaltą veidą ir savo lū
pytes sumažindama taip, kad iš jų jau nieko 
nebeliko.

Išvažiavome.
Mūsų toji pana ilgai buvo nerami. Ji štai 

čiupt savo sakvojažą, — ar vietoje? čiupt pinti
nėlę, čiupt ryšulėlį. . . Paskui pasitaiso šnaran- 
čias šilkines suknias, palaukia ir kažką pagal
vojusi — vėl čiupt sakvojažą, pintinėlę, ryšulėlį. 
Jaukiausiai jautėsi žydai keleiviai. Jie, kai tik 
įsėdo, tuojau linksmai pradėjo tarp savęs klegė- 
ti, kvatojos ir vis įtikinėjo vienas kitą. O tie visi 
neįgudę keleiviai, kaip aš, buvome tylūs ir nejau
kiai susigūžę............ .

Aukštasis ponas pasitaisė savo akinius, pa
sirėmė smakrą ant gražios, sidabrine rankena 
lazdos. Lėtai akys geraširdiškai šypsojojos, o 
akiniai linksniai žydėjo, atspindėdami arba ke
turkampį karietos langutį, arba tabako spalvos 
pirklio, kurs kaip tik priešais sėdėjo, barzdą.

(Bus daugiau)

4 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Wcdncsdov, March 12, 1980



ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

“Ar aš sėdžiu ar keliuos, tu tai žinai. Tu iš tolo 
supranti mano mintis." — Psal. 139:3

Kaip siauras yra kelias, kuriuo Viešpaties pasekėjai turi 
Kiekyiename žingsnyje jie susiduria su užsigynimu savęs,

eiti.
- - - . nes

Jėzus yra pasakęs: “Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui 
mane, tas manęs nevertas. Jei mes negalime parodyti savo mei- 
-ės Viešpačiui dalyvaudami Jo išniekin.muose ir užsigynimuose, 
tai reiškia, kad mes neesame tais, kuriuos Jis vadina savo sužie- 
dotipe. Nebus lengva kentėti ir pasilikti ištikimais iki galo, bet 
palaiminti, kurie tai darys, nes jų atlyginimas bus didelis.

IV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikam, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island. N. Y. 10303

DR. K. G. BALUKAS m gelžlnis 
akUURIJA ir MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

644? So. Pulaski R6. (Crawford 
Medical Buildins) Tol. LU 5-6446 
Ptiina ligonius pagal nusitari

Jei neatailiepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

W«*MMst.r Community klinikos 
Modicinoo direktorių* 

i9M S. Manheim Rd„ Westchooter, IL 
VALĄNDOS: 3—0 darbo dienomia 

kaa astrą šeštadieni 8—3 vai 
Tel: 562-2727 arba 562-2728

ir
. , TEl-------BE 3-5843

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS
3907 W«sf 103rd Strwt 

Valandos pagal susitarta*.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

1 KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W 71 St. Tai. 737-5145

Tikrina akis. Pritaiko akinimy 
“contact lenses’”

VaL agai ausitarima. Uždaryta tre^

ir

DR.LE0NAS SEIBUTT:- 
INKSTŲ, PŪSLES IR ' 

' PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST C3rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet '*

Ofiso tolef.: 776 'MO 
Ražidendlos ttlaf.- *48-554?

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

lendre praktika, spec. MOTERŲ II*
Ofisas 2652 WEFT 5Yh»

Tai. PR 6-1223
OFISO VAL.: pirm., entred.. trečia 
T penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. fcjtad1' 
liaia 2-4 vaL popiet ir kitu W» 

nagai susitarimą-

^THOPEBas-PROTEZIST?
. Aparatai - Protezai. Med. bar- 
Ll dažaL Soocialt paeaiba <O|e*« 
į Arch Supports) ir t t

Ujt. W<wt 63 rd St., Cbicat*. UI. 6G6*»
T»l«f.: PReepect 6-5M4

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

LIETUVIU LITERARINĖ DRAU 
GIJA TILŽĖJE

(Tęsinys'

“Vasario 26 d. mirė Jurgis 
Banaitis nuo plaučiu ligos. Ke
lių metų bėgyje liga jam nebe
leido dirbti Upių Reguliavimo . 
Valdyboje. Tada jis pradėjo do- i 
mėtis laikrodžių taisymu: bet ir 
toje darbo srityje lit’a 'asiliko 
skaudžiu varžtu. Ji '. ~ tylus-,
blaivus ir darbštus segus, ku
rio visas turtingas i. platus pas
tabumas buvo nukreiptas į ketu 
viską praeiti. Jo anksčiau nrnė-; 
tas senienų perdavimas Dr-jai 
įgalino pastarąją nemažai patar
nauti mokslui. Su Draugija B, 
tesusinešė paskutinių metų bė
gyje; savu plačiu lietuviškos 
tautosakos žinojimu padavimų 
ir papročų srityje jis būtų galė
jęs tapti ypatingai naudngu. Su 
juom nuėjo į kapines didelis lo
bis veiklios meilės dėl savo lie
tuviškos tautos (MLLG, 29, 481).

12. DVIDEŠIMTPENKERIŲ 
VEIKLOS METŲ 3IINĖJIMAS

Po dvidešimtpenkerių egzis
tencijos metų, Dr-ja, matomai, 
nutarė nueitą veiklos kelią at
žymėti ypatingu minėjimu. Ats
kiras šventės rengimo komite
tas parengė tokią minėjimo die
notvarkę ir pakvietimus:

“Pirmadieni, 1904 m. spalio

1879 - 1925
24 dieną.

1. Po pietų 3 — 5 vai.: Apžiū
rėjimas Draugijos rinkinių, iš
statytų namuose Langgasse 15.

9

sar 
pu

tybes ir mėgina jas išlaikyti.
Hohencolemų karališkoji gi

minė yra pirmoji lietuviškos tau 
tybės globėja. Hercogas Albre
chtas (1525 — 1568) panaikino 
fizinę ūkininkų baudžiavą Prū
suose ir parėdė, kad iš 28 Kara
liaučiaus alumnato auklėtinių, 
kurie hercogo išlaidomis buvo, 
rengiami kunigais, astuoni pri
valėjo būti lietuvių tautybės. 
Vienas anų auklėtinių buvo Mos 
vidius, 1547 metais išleidęs Liu- 
teriaus katekizmą lietuvių kal
ba. Tai “pirmoji knyga, pasiro-

j valdonu lenkiškų ir rusiškų ku-, 
nigaikščių. Ten nebuvo atsižvel
giama j lietuvių dvasinius rei
kalus ir n’ekur nebuvo rūpinai 
masl jų kalba, kaip tai daroma 
Prūsiuose. Vokiečių tauta davė 
lietuviams eilę gerų dvasiškių, 
kurie, išmokę sklandžiai lietu
viškai kalbėti, su savo parapijo
mis .glaudžiai suaugo ir, pasiprie 
šindami lietuvių skundikams, 
nesiliovė skęlbti pastarųjų ge- 
vąs’as ypatybes. Nuo anų lai
ku, nuo kurių yra galima kal
bėti apie kalbų mokslišką tyri
mą, lietuvių kalbos moksliškas 
tyrinėjimas buvo vien vokiečių 
rankose-

Tarp vokiečių ir lietuvių išsi
vystė dvasinių turtų apsikeiti
mas. Kuomet lietuviai davė se
ną savo kalbą ir praeities tau
tybę,indogermanų kalbų šeimos 
svarbų junginį, jie iš vokiečių 
gavo mokslą apie ją ir jos raš-

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845SOUTH WESTERN AVE

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

Z Tel. 737-8600
C TeL737-8601

EUDEIKIS

SUSIRINKIMŲ

Minėjimas didž’oje kasino
Wasserstr. 28. Pradžia i
~li?i 5^ vai. po pietų. I

’žios giesmė (Oratori-!;-:. - - . f— 
.. & I dziusi lietuvių -tautos tarpe

nntei pritaikytas pirmi- 
žodis-

:) Valdybos nario, pono prof.
Dr. K. Lohmeyer paskaita:J “Lietuvos atstatytojų” . (prūsiš- 
“Vokiečių Ordinas ir jo valdos. kosios Lietuvos;; po gyventojų 
nuo Žalgirio mūšio iki pirmos 
Toninės taikos”.

d) Trys lietuviškos dainos 
(Lietuvių Giedotojų Draugija).

3. Vakare 8% vai.: Banketas
kasino mažoje salėje. Po to ten
pat:

4. Jaukus subuvimas (Biera- 
bend).

Ponios yra nuolankiai kvie- 
č'amos dalyvauti visuose paren-

C

n

V;:;j (f-jos parengimai buvo 
gausiai lankomi. Rinkiniai, iš
statyti pirmninko bute, buvo 
prieš;stomiai radiniai, monetos, 
Fetuviški kostiumai, apdarų pa
veikslai ir pan. Minėjimą pra- 

j dėjo vokiškas choras, vadovau
jamas karal ško muzikos direk
toriaus W. Wolf. Tada sekė pir- 
mirrnko paskaita, iš kurios pa
teikiamos sekančios ištraukos:

“Už Lietuviu Literarinės Drau 
giios įsteigimą reikia dėkoti vo
kiškiems vyrams, kurie susido
mėjo lietuvių kalba ir tautybe. 
Tai pagirtina vokiško būdo ypa
tybė, kuri nepraeina nesidomė-

Našliu, Našliukiu ir Pavieniu klu
bas kovo 14 d. 6 vai. pop et ti r?s na 
rių susirinkimą Vyčių sa’ėie. 2 If5 W.: . . .
47th Street. Visi nariai kviečiami at- losi svet mu budu ir kalba, ku- 
silankyti -aptarimai— klubo -e:na~yjų rFnežiūri iscOdžiaTU svetimybes, 
reikalu. Po susirinkimo bus va sės. . , . , "...v. Cinką, rašt jų nesutrypia, bet tina jų ypa-

i
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10 METŲ MIRTIES SUKAKTIS

'■4

I

IApdrausta* parkrau«tpna» 
II įvairi p atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tol 376-1U2 arba 376-5996

g

pAjts skaityk, ir dar Kl 
TVS PARAGINK SKAITYT] 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS*

> 1“ ' • ........ -.....

STANLEY MANKUS
(Gyvenęs 10912 So. Artesian Ave.)

Mirė 1979 metų kovo mėn. 10 dieną, sulaukęs 76 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Raseinių apsk., Eržvilko valsč.

Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
—Paliko nuliūdę; žmona Julia, gimusi A Žukaitė, duktė 

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

Mes l’a^s, mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. 
Tu p~s mus ja j nebcsugrjši, bet mes anksčiau ar vėliau 
pas Tiv? nueisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
ŽMONA. DUKTĖ Jr ANŪKAI.

X6>. >!♦> <♦> <♦> X4XX6XX6X

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 9274741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

zRėza). r

Panašūs santykiai buvo įsigy
venę Kurše tarp vokiečių ir lat
vių ir Livonijoje tarp vokiečų 
ir estų,Jcur,jau 1828 buvo Min
taujoje įsteigta “Lettisch litera- 
rischė Gesellschaft”. Mintaujoje 
ir .10 metų vėliau “Gelęhrte Es- 
tišėhe Gesellšc4ft”; Dorpate. Prie 
žastis, .kad maskoliškoje -Lietu
voje n^įswtei|^. ptiiiašips draugi
jos, ,yĮa bė ibejd ta, kad tenai 
vokiečiai -neslteitikb šu- lietu
viais. IJė(nvi^t6'ii->joJtiško bū-

Karalius,kurio paminklas puo' plRtrątm nėra ra
sią Gumbinę ir Suris skaitomas koje valdoje. Todėl ir tik čia 

tegalėjo būti steigiama “Lietu- 
-uic»uv«»j uv syveltųjų {*^^1 •

naikinančio maro), Fridrichas • - 3, . -. ... ,
i ■ ’ , t T01 YxmnnnlowtiYn'Sc Iron

Wilhelmas I, nerengė lietuviš
kai kalbančių dvasiškių vien 
Karaliaučiuje, bei įsteigė ir Ha
lėje lietu viską, seminarą. Haako 
1730 Halėje išleisto ‘‘Lietuviško 
— vokiško ir vokiško — lietu
viško žodyno ir gramatikos “įva 
das tai paliudija tokiais /žo
džiais: Į,-'.

“Praėjo trys naętai, kai kaira- 
liaus maloniu įsakymu lūyo įsr 
teigtas Seminaram ; Lrtthuani- T .2 
eum, kuriame keli tėoioBijos stu neprask^o. l.ętuvlsko gy- 
, . . ■ ; z i •-7 ’ t.. --- ' vemmo. Įsrutiės ir Gumbinesdentai rengiami kai kuriuose . ....r> - -- ■ _■ _į- • ■ turguose lietuviškai nebegirdi-Prusijos rėžiuose vartojamoje 6 . .. . .
I’etuvių kalboje. Jau pąjutome 
Dievo malonę, nes 10 asmenų, 
kurie čia išmoko lietuviškai,, bu 
vo į anų kraštų kunigiškus urė
dus paskirti. Dar..yra 13 studen
tų, kurie mokinasi- minėtą kal
bą, ir kai kurie yrą joje jau ga
na toli pažengę..

TJcca - tėviška- hohencolemų 
(Prūsijos karalių) rūpa savo lie
tuviškais pavaldiniais pajutome 
Prūsijos sunkiausias’laikais, kuo 
met 1'807, dar prieš Tilžės taiką, 
pasirodė- karališkas. stipendijų 
fondas, iš kurio buvo rengiainĮ

: Tai nėra pripuolamumas, kad 
Tilžė tapo Draugijos rezidencija.. 
Prūsiškosios Lietuvos sostinės;' 
sveiki ,ir judrūs vokiškieji gy
ventojai gyvai santykiauja su 
apylinkėje gyvenančiais lietu- 
vminkais.Kiekvfeną turgaus die 
ną lietuviško gyvenimo potvy
nis užlieja Tilžės gatves ir pat
raukia kiekvieno stebėtojo žvil-. 
gsnį. Iš stambesnių Rytprūsių 
miestų tik Klaipėda težino to-'

ma. Klaipėdos pajūrinė padėtis, 
patraukia žvilgsni' į jūrų'kelius 
ir j pasaulinę prekybą-ir tuo su
silpnina susidomėjimą apylin
kės žemininkais. • ’ j

Provincijos sostinė (Karaliau
čius) savo turtingomis moksliš-. 
komis pajėgomis ir. priemonė
mis būtų bendrų moksliškų ir 
specialių rytprūsiškų studijų la-? 
bai tinkama vieta;' be't neskati
na lietuviškų studijų. Karaliau
čius yra nuo Lietuvos plataus 
vokiško krašto baro atskirtas. 
Tad vienai—tik Tilžei teko pas-

lietuviškos kilmės akademiški kirtis, tapti lietuviško literavi-
valdininkai. - nio sambūrio gimimo vieta ir

Už mūsų s’enų 'gvenantys lie- rezidencija.. •” 
tuviai buvo šimtmečių bėgyje (Bus daugiau)'

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ChiCAgM

Lietuvi;
Laidotu vi; 
Direktorių 

Asociacijos

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
.1307 Se. LITUANICA AVĖ. TeL: !Ard« 7-3401

BULK US - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. TeL: OLympic 2-1003

5*
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i GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-113S

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

g

1ADIJO IIIMOt VALANDOS

a
Littuviy kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 41)0 
4:30 vaL vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

V»d«|a Aldona Davkvi 

TWr* j MlmUek Mfll 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

PAGAL TĖVUS RUIMUS

Gyveno 6811 So. Maplewood Avenue, 
anksčiau gyvenusi Northsaidėje

..N-ąujt»nf>\-Chicago, ft,m ..W' <liV .'I ’F-i: ! - C‘X(J

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

116^8 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4416

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiOOZtNfE* Use only as 
directed The medically proven 
creme for I1 '.'HViVi hUi J 
itching. ,

1 I i 
R

KONSTANCIJA RADŽIUS 
(Radišauskas)

Mirė 1980 m. kovo 7 d., 7:50 vai. vak., sulaukusi 77 metų
Amžiaus. Gimusi Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 53 metus.

Paliko nuliūdę: brolis Meles Budris ir daug kitų giminių, 
[draugų bei pažįstamų.

Velionė busti našlė a.a. .Jono.
Priklausė Roselando Lietuvių Moterų klubui, Joniškfe- 

Hu Kultūros klubui ir Našlių-Našliukių klubui.
Kūnas pašarvotas P. Bieliūnd koplyčioje, 1318 So. Gali

omis Avenue, Chicago.
Antradienį, kovo 11 d., 9:30-vai. ry to bus lydima iš kop

yčios j Lietuvių Tautines kapines.
Visi a.a. Konstancijos Badžius giminės, draugai ir 

cįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
teikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: BROLIS ir GIMINĖS.

laidotuvių direktorius Petras Bieliūnas. Tel. I.A 3-3572

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

Powerful anti-itch 
drug you can buy 
without an Rx!
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Notary Public

Insur:.n?e, Income Tax

t 
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a

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

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

Marguett^ Parko rajone.
• RESTORANAS su namu ir visais 

įrengimais Mdrąuette Parke.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
. PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai tr sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. * 
TeL 927-3559

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: ■ ’ ,

90.
86, Leo

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

Liability apdraudimas pensininkas
Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775

kaitlą- kifeki ^'produktų.
Miškinytė

PETRAS KAZANĄUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Tel. Virginia 7*7744

f * ' - *

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

IP)

mc-uėje, j kurią įstojo 1973 m- 
Dabar jis yra Aviacijos specia
lioje grupėje, Pendleton, Cal.,

REALISTAIS.«£ “______ _______
“MM’H'iH .lUtUUUiJ'
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Laikrodžiai ir brangeny bės
Pardavimas ir Taisymas
2646 West 69th Street— į
Ttl. REpublic 7-1941 ‘

■ ——.......................... ........................................... .— -
/ * 1

Hemai, žemi — Pardavimui _ Namai, Žemi — Pardavimui
, REAL ESTATE FOR SALS | REAL ESTATE FOR SALS

8 i«.____

APLINK MUS IR MUSU; NAMUS •
, Naudingi patarimai ir įdomūs dalyko!

-* ■ ž L l 1 ’ *r J * M w £ T t i ’ » ■ ‘ \ ‘ 4 į

9 Sandaros 1 nr. rąšemit, kad mi graŽlĄ spalvą »ir shltinguirtąį 
mužiką prailgina gyvenimą. i‘o-

’kios išvados priėjo dr. D. Atlas, 
1 Kalifoijujos į ųni v eęsilėtg prof e - 
•sorįus San Diego, >susįpažinęs su 
(visa eile muziku gyvenimu. Be- 
•veik visi gyveno ilgai. Tik vie 
mas jų mirė 59 metų. Arthur
Fiedler sulaukė X1 metų am- 

''žiaus, Arturo Toscanini 
Ernest Asinernietj — l ~, 

‘poid StokoXyski — 96 melų. Ten- 
fka tik' paabejoti, ar dabartinė 
;džiungliųmuzika prailgina žmo- 
/gaus amžių. • ; ; ’

p «. Dabar vis kalbama : apie 
mioterų jregįstraciją ir jų šauki
mą’kariuomenėn. Patriotėms taį 
"nėra naujiena. Istoriniai šaltiniai 
įrodo, kad ; mergaitės; apsimetu- 
!sios vyrafe, kovojo, už. Amerikos 
-laisvę,, kaip mūsų Platerytė, par
tizanė’ Pušelė' ar kitos' nidterysj 
JAV kariuomenės įvairiose gink- 
lųViršysė f968 m. 'ūmfbr'rtiaš dė
vėjo 38,000 moterų. 12x metijį 
(lalkotaipyje ; moterų’ -skaičius' 
kariuomenėje padidėjo beveik 
keturgubai ir 1980 rn. buvo virš 
-150,000, gi 1983 m., numatoma, 
įbus 232,000. Daugiausia moterų 
lyra armijoje — c61,700. Aviaci-. 
įjoję yra 53,20ū? '(> Laivyne —' 
529,100. Mažiausia vra Marinu J % r .5
korpuse Į— tik 6,000-r nors sun
itai jų taruąso .tupsę daliniuose 
Ji Pasaulinio karo meili.
I • Nustatyta, kad’ lū6 gimu
sių mergaičių gimsta 1U5*; ber
niukai. Statistika pasikeičia^ kat 
jie sulaukia 85 metų. 100 tokių 
moterų būna lik .48 vrai.

te'Jj vtac- > . ... ,
• ? -Daugelyje miestu ■ sausros

msįatafrūįcsjd ^J^nc^yabęienSj j 
N e1^ Qv
metu* iGs ;gąlį^> g>auu . stiklinė

ir derfe*" ti^Į K^iSkprie
r si Ikųšdtii&i&p laiko begąųtj.

šiltą vandėnį MpIaiid^muiiąipu-’i'SiiąięydąmąsJą^ vtepjariem 
tas j tiųb skurimosŲpeilrtiko'. Pert 
5 njįnutęs jięiiuleiūž^ kllnaliza-į 
cijcjnJ'bėnti'6 egaloniis ^ya^dens.;
SkųbėdaniŲ-į darbą, ’.daugelis! 
naiįdoja, karštą jyandenį pUo<įu-Į 
kuij kavos,' Įuleisdami- kana jfza-i 
cij<į| šąllą. /Tokiu būdų, perrinę-i 
tus’be Į'ei^alo’ jšėikypjataa virsi 
3,000 galoo^^ndėijš,? kurį -ga-: 
linija- sutaupyti paiaudojant vi- 
rinįui ltei kitiems reikalams.

• Pomidorų tėvynė yra Pietų 
Amerika. XVI amžiuje -iip^nai:

itąlai juos vadina saulės obuoi 
liais, prancūzai -- aukso obuoj 
liais.7T;/i;Jabaį,v|4'tinga dplžokėj 
turiuLi Ijįdt^mp,.,ūminiu nigscįii, 
anglįąvąndehių, \ftanijnų B ir 
A, orgarėni'ų rjįjščių ir - daug 
vertingų ; mineraliniu druskų, 
ypač geležies. Patariamą valgyli 
sergantiems skrandžio, žarną, 
širdies <jr įkraflijagyslių ligomis, 
nervų sistemos nusilpusiu, ;nutu
kimu. .įrodytą,' kad pomidorų 
s>’ltVse 'yra- niedžiągų, stabdan
čiu bakterijų_ft'gnybtelių dėiįigi- 
n’mąsL .. , ■ ,,s į

r» " L . U *< l. 1' T Į
e ^Garsinimuose skaitome apie 

žemo kaloringumo alyvą. Bet tai j 
yra netieša.į šaųfeAtąs,., fdįyvęs, 
sviesto ar iRąrgarino turi 100 - 
l20!'kKldriji^*Vr’a iėmo k’alorjn- 
guinĄ' raardatrifid; turinčio1 apie 
50 kalorijų t šaukite.1 ji '' į -> J»

• Vyrdsmįo i aiftžiabs’i asmė-l 
niius, yjjįač motęrftns,'..dažnai sų-Į 
minkštęjaį kaulai. DĮdžiausią. toj 
priežastife sfdkaikaicijiuš,’ ku- j 
rio yra piene ar jo produktuose.’ 
Todėl prie gerai .balansuoto 
maisto kasdien, turime sunaudo-

H 
r

4

va:

P- 'i*į

-L' Arlena Jotautaitė yra Bo
gan ąukšt. nu»Įcvklo>s garbės mo
kinių ’sąraše šu visais “/V” pa- 
v - - • j ( i , 4 i t . ’ •
žymiais, v «■ ta

4-: Toronto Lietuviu ^Nkmu 
knygynas puolat >i papildomai 

j naujomis knygcniis -4 nu^irkto- 
inię bei paaukotomis. ’ Kfhy^y-no 
vedėjas yra V. 'Katelė.'

n J . įfi. . rta '

-‘ Silvija*i Marcinkutė iš Toj 
ronto'(< bųvifej “Ąžuolyno’’^tjautiį 
nių šokių mokytoja,, laikinai mo
kytojauja Australijos mokykloj 
se. Ji. dalyvavo Sidnėjaus lietu
vių Vasario 16 minėjime ir ža
dėjo įsijungti į lietuvišką veiklą.

— Cicero Observer kovo 6 <1. 
laidoje įdėjo nuotrauką, iš Va
sario, 16 minėjimo. Pirmose ei
lėse aiškiai' matęsi miesto beį 
valstijos pareigūnai ’ir kandida
tai: John Kimbark, John Koj 
ciolko', Henry Klosąk, Leroyi 
Lawniczak, taip pat Ai Kačinsį 
kiehė, A. Repšienė ir E. Šuma
nas. • Į‘| U ’ t'

*- / f.“!* » * » «

ta -4: j. Ąugaįtfe išrinktas Kanai 
dos.LB Otavęs skyriaus pirniii 
niūlui, B. čeponkus —.yicepirm.į t - į **'i*'* 1 ' » .
R.Danaitytė — visuomeniniams 
reikalams,‘Ą. Jonynas — ižd., G. 
Vasiliauskaitėj—sekretore.

‘— Prof, d Romas Vaštokas, 
Hastings-Frontenac, Ont., pra
laimėjo rinkimus į Kanados par-į 

j lamentą labai maža balsų perJ 
i Išvara. Jis planuoja dar kartą 
t kandidatuoti.*' nh «

i Toronto'LSK Aušra rucšia
• moterų ir vyrų slidinėjjilid varta 
: žybąs Moonstone kurorte kovei
• 15- dieną.'.' Dalyvius registruoja 
Į A. Gataveckas, V. Radžiūnas,; 
i| M. Empakeris ir K. S'apočkinasJ

ta1.'1 ;i{- ;• į. i ė r.;‘4
Kovo 18 dieną visoje Illinois valstijoje vyks pirminiai 

,rin|cin>ai.’,Sa^^a.|cu liętųyiąi balsavo^už teisėją! Ja’njtės -Al 
Dooley ir pądėjo jį išrinkti į (Aukščžausią Illinois teismai Būtų 
gražti;'1 jei iiėtuviėi’pirminių: rinkimų metu atiduotų savo 
:balsąi teįsėįui įio.hiriJ, ^>tąmoš. Į'l jfr ta;;, p. 1 (

Teisėjo Do^Įcy brinkimas buvp didelis įvykiuJllipois (eis
mu administracijoje, jri. jjtr’O priricttuĮ žnžoguš; dabojo, kad 

'-taisbfe-bfltųtaikb'iitrfe’visiemš pilicŠi^ni^fį^žilit, kstd |iš,i:gĄvi$i 
■t.širrhes prĮepdplbymjLš, nebaigęs ‘sĮą,Vo termino. Būtų pagir

tina, kad šį kąj^ą lietuyiai, įbalsUpdami pirminiuose ęinki- 
•.nmdsCj iąfiiduotų’iiaVo balsą teisėj ui ?$tam<fe} kaip sąyo la’ku 

- .baįasvoį iižj'ady.ok^tą;'Dwley! ir jį J i/”
?. Teisėją Siuitos ąįgįo Ąukščiaįsi.ri^’riė^eišmur Illinois jėi- 

: sinink'ų ■draugiją; pažĮstauti teisėję SMpioš;/darbo įmetu. ■ Jie' 
■ žindįkad teisėja1?'. S ta m oš- visiems taiko-įstatam us įr žiūrį, tei- 

riųguaio.rLietuy'bje 'giąijęs; teįsininkiaį' At'•BluihėntĖal, gerai 
pažinęs;teisėją Doo'.ey, •žiu*', ikad teisėjaš''Stahids yadoyau-

• šasi- tais pėciaitateisėiiii-nn T>r’hrrp?įs^.ku.ris|j? vądi>’ a"O§i’ ir
i, James Dėol<»y

^ėiGH&ORHOOD
PEAL7Y GROUP

U.S.A'.’

. Well hėip you make the right move, j

HlrGALVOJATE !
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo-J 
savybę Chicagoje ar bet kur; 
Amerikoje, prašome skambinti; 

ar užeiti j mūsų Įstaigą.----
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

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

TeL 767-0600
independently owned and operated i

\—,DaiL,Vlado Vaitiekūno me-; 
no parodą, įvykusią sausio 26 ir; 
27 dienomis St. Petersburgo J ,ie-i 
tuvių klubo salėje, aplankė gau į 
sus būrys žmonių. Parodą ati-1 
darė'klubo pirmininkas K. Jur-lj 

’{gėla. Pats dailininkas ;Vladas’ 
įl Vaitiekūnas kalbėjo sekmadieni, 

jo knygos “Reinkarnacija” pri-i 
j statyme.
1 ta. Jaunimo tautinių šokiv 
] grupė įsiregistravo - St. Peters- 
I burgo Lietuvių klubė ir pasirin- 
I ko sau vardą “Banga”, Pirmas, 
j “Bangos” pasirolynias įvyks 
I Bayfronte festivalio metu. Gru- 
| pė suorganizuota daugiausia 
Į mokyt. S. Vaitienės pastango
mis. Šokius ra'okd S. Vaškienė. 
Pažymėtina, kad dvi šokėjos į 
repeticijas važinėja net 60-76 
mylių. Repeticijos vyksta sek 
Padieniais St. Petersburg Bead; 

_Cily liall. salėje. Norintieji įsto
ti į minėtą “Bangos” grupę pra
šomi skambinti S. Vaitienei te
lefonu 360-2938.

— Dr. Brone Zeibienė dažnai 
paįvairina popietes St. Peters- 
burgo Lietuvių klube nuotaikin
gais kupletais.

-•■■-■■.f " i

-• Anicetas Rimša, gyvenęs 
Indianos- ^įsĮLįį ojs,; 'apsigyveno 
Maniuette Bark e.5tgė 
pertraukos Jis yėt ūžėfifSlrg? 
j ienas. > zį. j

y s į
— V. JLevęris, Hamilton, i'

. ^Reporterė Rįma.Januieviciūtė;'.jturėjuši: piiog'.fe iapkJausi- 
tti»ėi?^'Starn<fe,'! tvirtina, i kad teisėjos .Stąmos stoją pž 

rusų; pavergtu tautų; laisve. Jis. yra.‘šuripažiiięš'su Soriėtų 
ginHūbtųj’j ^ajėgtĮ įsiveržiriiii" ^jĄfgariistapąį.Jąur žinomas 

*(. Savitų j karo jėgų•'fenęėržilnas į Lietuvą ir kitųipavejcgtų tau- 
••-IU likimas.-’’-Teisėjas Stamds mano; kad tąūi^’^fsžtaukai 
. tarpsta, kai,.pačias gali tvarkyti, s^vo kultūriniu?, teisinius ir 
visuornėniniu? reftąiūs?■ 

į, * \ ’ v* ' ... ♦ ' - - - :• ■ . .. ta 2 • •

. ^Kviečiame visus lietuvius, kovo’18. dieną einančius bai- 
. .. .šuoli pirminiuose .'rinkimuose, balsuoti' už teisėją John J. 

Dėkojo^t u^Staruos .'Aukščfeį>rin$y. tei
nu gę,riĮjK žiniastaskętbįj; risfirins ; ųareigmiĮsy ' .ta i1- y 'ta < ' ? _ " y~ '

I 
i

Siuntiniai į Lietuvą J 
ir kitus kraštus

P. biEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicagė, IIL 60632. TeL YA 7-598Q

_apo
. V"' •- ta t J * * ** '* ^ ?■ * It" Ž £ "J t ’ |

preriūnit ra.tdrremį, | už-
-«> v » '4 hue-

tanišbSa^O IžB^ke-^iš^rašoJ {kad

rl M. i I M K U S !

J Notary Public
INCOME TAX SERVICE

|l 4259. S. Maplewood. TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 

f iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai.

A—— II —RM—

i

skaitytajam^ Z •ta'*’ i

—> AntAnąs y aįęėkau?ką4r iš 
Marnustti’ t.-ietuvos &a-
riuomenės . kūrėjas -s’ satvanbtis, 
atsiuntė. S10, pruSydamąs. siun
tinėk treč'Ialį .melu Naujiena? 
Bruno ^E-rčfrn, gyv„ Afarąti^tte 
Parke. jDėkėjai’t. n?al<?hif tvėta

kin < i rnapją sksuyioja -pi ĮžĮ- fer-■ 
Siu, q gėrę zinl^.'ekeIbtf-.visiems. 
prehinfe-ratoriamžč -prąsalit pn- 
sidėt* į-rie pLTiEjir.o vajaus, •

f
1

|. taD.O.T. qualified with tandem axle tractor for piggy back | 
operation. Fick up and delivery within a 400 mil® radiua . | 

Chicago-based, excellent pay package.
(312)226-7828 1

Lietuviu 'Prekybos Kūfnų 
susirinkimas įvyks kovo 12 d. 
7:30 Vai'. į ak-, '‘Eferiaųs-Girėno 
salėje; Vincai ĮjuievMūš' supa-, 
žindins su saverienyga Ame-: 
tikos lietuvį ekone^nikį. Bus

:«n:

PASSBOOK 
SAVINGS.,, 
the best to

S9Q us fsy

Kristina Austin ir Jonas Vesel-i 
ka. Ta proga pranešama, kad 
tradicinis ttipendijiĮ įteikimo; 
banketas bu» gegužės 18 dieną. 
Rengėjų Komisijos, pirm, yra 
Kazimieras C. Ūiteas, Stipendijų^ 
komtieto pirm, į-ę-Vyto Shukis,.

— Ponia P. Urban, Holyoke,
Mass., pirkdama.ifetata-ką .'-ny- x;ar g matams, tamsnitj kariuų-

<gą,' piailkoj per ‘^o dūk į ą $5 
^Naujienų 'pącHtftą., Pekuį
. S-- Vytautas JanuŽkis, Lle.e- 
lantY Ohio, prątęsdąrnas prenu- 
merecą, sa\o ■gėritS. linkėjimus 
atlydėjo |1U ?.uk<u Dėkui,-

Ponia XnnA Valion fe )š 
Rockfordo specitlkr laišku at- 

.siuiitė’. j»£j.fetne •'gž kalendorių. 
;Dėkuf^-’- -<

" — Fatikslinarn^, lad pasakė
čios '"Dausų Įšėtys’^ atspaus
dintos Naujienų kovo 6 d. iaį- 

.doje, autorius yra ne Vytautas 
Petraitis, bet Antanai Giedrius 
— Giedraiti'. Klaida.Įvyko dėl

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga -su—iegališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gaunat 
1739 South Halsted St., Chica- 
ma Naujienų administracijoje, 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zipolit, Agent > 
3208’4 W. 95th St 
Everg. Park, III, 
6C642, - 424-3654 L

nan

Slate Farm Fire and Casualty Company

ELEKTROS IR VANDEN
TIEKIO DARBAI ATLIE

KAMI SĄŽININGAI.
Telefonuokite:

434-6828

— Marinų Sgt Michael J 
Nausėda iš Gage Parko paciralė

Nespėjus pataisyti spaudina 
mos mašinos, kovo 12 dienos 
Naujienų numeris neišėjo.

Atsiprašome skaitytojus.
Naujienos

ir

o

AT OUR 10W RATE3

CHICAGO, ILLINOIS 6CSOI

Fhooet Virgiui* 7*7747

_ fcapemdH 
Quccteriy

OUR SAV1NQ3 _
CERTIFICATES

EARN UP TO 8%

2212 WEST CERMAK ROAD

Frrn Kawu cum, Pntidtai

DOURSt Mon.Tut.Fri.9-4SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

MARU A NORI

2608 Wert St, Chicago, BL 60629 « TeL WA 5-2787

MAISTAS H EUROPOS SANPtLIŲ

INS3R.D

Mutual Federa 
Savings and Loan Cosmos Parcels Express Corp 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
1501 W. wth St, CWcmto, HL 60629. — TeL WA PZ7J7 
k ■ V. V AL ANTIN AS ' ta\; '•*

NEPASIDUOK PAKLYDIMUI!

'Ttgul bedievis pameta savo 
kelią ir neteisusis savo mintis, 
tegrįžta į Viešpatį ir mūsų Die
vą, a Jis jo pasigailės, nes Jis 
labai pasiryžęs dovanoti" (Izai- 
jaus 55:7),

Pasiklausykite šios ypatingos 
programos iš Dievo žodžio šian
dien 8:45 vai. vak. radijo ban
ga 1940 AM per “Lietuvos Ai
dus’’.

Penktadienį 4:23 vai. popiet 
per Sophie Barčus radiją išgir
site: “Visuomet savo vietoje”.

Parašykite par eikalaudami 
knygelės “Pragaro kdridoriais”. 
Prisiusime dovanai.

Lithuanian Ministries
P. O. Box 321
Oak Lawn, IL 60151

Juozo šmotelio

ATSIMINIMU 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
įdomi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

— Horoscopes or Astrologica 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St, Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 

! Vmerican Federation of Astro
logers. (Pr.)

• Ąžuolo mediena tampa pa
kankamai tvirta, kai jis būna 
apie šimto metų.

\ i

V

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

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

9 vai. ryto iki 12 vai. i 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 arba 776-5163 
2649 We«t 63rd Street 
' Chicago, Dl. 60629

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia

YOUNG WOMAN
Supervisory position.

Mill train. Good benefits, paid hos
pitalization and life insurance.

Apply: 4417 W. Cortland
or call 772-0400

• Tikėkite, kad turite, tai ir 
turėsite. (Tx>tynų patarlė)

fi — Naiiiw®fe AL, 3V«4MMiaft -




