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ŠIANDIEN VYKS ILL. PIRMINIAI RINKIMAI
____ —              Z - *

CHOMEINI DAVĖ PALESTINIEČIAMS 
PO $2 NUO KIEKVIENOS STATINĖS

DOLERIO VERTĖ SMAR
KIAI PAKILO

PREZIDENTAS ĮSAKĖ IŠTIRTI VYKUSIĄ 
'’APGAULĘ PARLAMENTO RINKIMUOSE

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no prezidentas Bani Sadr įsakė 
ištirti padarytą didelę apgaulę 
pirmuose parlamento rinkimuo
se, Sekmadienį prezidentas įsa
kė keliose vietose ištirti vykusių 
rinkimų eigą, pastebėjo apgaulę 
ir didelę rinkiminę klastą.

Atrodo, kad rinkimus laimėjo 
labai konseivatyvi tikybininkų 
partija, kuri pravedė daugiau
sia atstovų. Duomenys rodo, kad 
balsavimas buvo pravestas pa
skubomis, be patikrinto balsuo
tojų sąrašo. Rinkimų metu la
biausiai. iškilo nauja Islamų res
publikoniška partija. Jo'sios va
du pasiskelbė naujai pradėjęs 
garsėti mula Beheshti. Jis labai 
glaudžiai bendradarbiavo su ko
munistuojančiais s t u d e ntais, 
saugojančiais JAV ambasadą 
Teherane. Prezidentas toliau 
tyrinėją žinias apie klastojimus.

BUVO UŽPUOLĘ PREZ.
CARTERIO CENTRĄ

CHICAGOj III. — Praeitą pir
madienį policija dar nebuvo su
ėmusi puertorikiečių, kurie įsi
veržė į Chicagoje esantį Carte- 
rio-Mondale rinkiminį centrą.

Bute buvo keli Carterio-Mon- 
dale darbuotojai, kuriuos gerai 
ginkluoti keturi vyrai ir dvi mo
terys suėmė, suraišiojo ir pagul
dė ant žemės, 
brovusieji

WASHTNGTON, D.C. — Pre
zidento Carterio paskelbtos prie
monės infliacijai sustabdyti tiek 
paveikė rišo’ pasaulio finansus, 
kad arabų laikomi aukso kiekiai 
žymiai atpigo. Niekas už auksą 
nemoka tokios didelės sumos, 
kokią mokėjo iki šio meto.

Praeitų metų pabaigoje už un
ciją aukso Hong Kongo biržoje 
bankai mokėjo po $850 dolerių, 
tuo tarpu pirmadienio rylą nie
kas nemoka arabams net $500 
už aukso unciją.

Prezidento Carterio nutari
mas pirkti žymiai mažiau naf- 

i tos palietė visą naftos gamybą.
Suimtiems įsi- j Venezuelos valdžia, patyrusi, 

teroristai pasisakė, kad Amerikos naftos užsakymai 
kad jie esą p.uertorikiečiai, ko- bus žymiai mažesni, jau pradėjo 
voją už nepriklausomą Puerto mažinti naftos gamybą. Mano

ma, kad naftos gamybą siuna-

ATRODO, KAD PREZ. CARTERIUI TEKS 
PERSIIMTI SU RONALD REAGANU '

Rico salą.
Policija žino, kas suruošė įsi- >ins ir Afrikos bei Artimųjų 

veržimą į Carter-Mondale rinki-; 
minį centrą, bet nesiskuba vie- * 
šai skelbti, kol dar nepagavo.

siryžęs net panaikinti rinkimų 
■rezultatus, įvesti tvarką ir leisti 
visiems gyventojams balsuoti.

TURĖS AIŠKINTIS 
SU CHOMEINI

Pirmadienio rytą iškilo viešu
mon naujas ir labai didelis skan
dalas: nustatyta, kad mula Cho- 
meini leido mokėti palestinie
čiams po du doleriu nuo kiek
vienos parduodamos naftos sta
tinės. Palestiniečiams buvo la
ibai reikalingi pinigai. Irano ižde 
pinigų nebuvo, tai Chomeini 
įsakė ,4 doleriais pakelti kiek
vienos naftos statinės kainą, 
kad galėtų mokėti skubias su
mas palestiniečiams. Palestinie
čiai labai atidžiai seka kiekvieną 
parduodamą naftos statinę ir 

■'reikalauja jiems priklausančių 
pinigų.

Iki šio meto šitas reikalas 
buvo valstybine paslatpimi, bet 
dabar jau išėjo viešumon. Gy
ventojų tarpe kilo didelis pasi- 

’ tenkinimas, nes iraniečiai ne
manė, kad palestiniečiai turėtų 

' teisę į parduodamą Irano naftą. 
Atrodo, kad mula Chomeini pa
darė tokią koncesiją palestinie
čiams be vyriausybės ir naftos 
ministerijos pareigūnų žinios. 
Mula pats, vienas padarė > pales
tiniečiams tikias didėles konce- 

" sijas, bet vyriausybė nori pilnai 
sužinoti, kaip vedamas šis vals
tybės iždo vogimas.

— Iš Jugoslavijos atėjusiomis 
žiniomis, kariuo'menė užėmė 
strateginius kelius, kuriais ga
lėtų pasinaudoti Šokėtų, kariuo
menė invazijai, mirus preziden
tui Titui. ,

' Rvtu šalvs.
Visų Europos valstybių finan

sai turės prisitaikyti prie pakilu
sios dolerio kainos.

SIRIJA ARTĖJA PRIE

.z'>>

ŠACHO TUO TARPU 
NEOPERUOS

iš 
pir-

POVILĄ DARGI KVIEČIA 
Į BALTUOSIUS RŪMUS

I

Povilas P. Dargis

PITTSBURGH, Pa. — Povilas 
P. Dargis, SLA Pildomosios ta
rybos prezidentas, gavo laišką 
iš Baltųjų Rūmų, kuriuo prezi
dentas Jimmy Carteris kviečia 
lietuvių veikėją j Baltuosius Rū
mus j ko’nferenciją infliacijos ir 
energijos politikos reikalais.

Iš Baltųjų Rūmų Povilas Dar
gis gavo tokj laišką:

DAMASKAS, Sirija. — Savo 
laiku Sirija vaidino labai svarbiu ■ 
vaidmenį Artimuose Rytuose, 
tuo tarpu šiandien kraštas yra 
visai prie pilietinio’ karo. Kol Si
rijos prezidentas gaudavo pini
gų iš Saudi Arabijos karaliaus, 
tai jis galėdavo siųsti karius Į 
Libaną. Negavęs daugiau para
mos, Sirijos prezidentas įsakė 
kariams grįžti namo. Libane te
roristai vėl nutarė pradėti karą 
prieš Libano krikščionis, kuriuos 
jie norėtų išnaikinti. Izraelis 
tuos krikščionis remia.

Praeitą savaite Alepo mieste 
įvyko kruvinas susišaudymas 
tarp vietos gyventojų ir iš Li
bano grįžusių karių. Susišaudy
mo metu žuvo’ 80 žmonių. Praei
tą šeštadienį Damaske įvyko keli 
susišaudymai su grįžusiais ka
riais, bet prezidentas nesiėmė 
priemonių neramums apramin
ti. Prezidentas kelis kartus va
žinėjo Maskvon. Jis norėjo gauti 
Sovietų ginklų, bet jis atsisakė 
klausyti komunistų instrukcijų. 
Prezidentas, likęs be paramos, 
nenori naudoti jėgos neramu
mams baigti.

&en. hTank Savickas kovo 9 d. atidengė Uthuanian Plaza 
Court vardą gatvei, einančiai nuo CalifCmia iki So. Western 
Aye. Senatorius pasakė turiningą kalbą ir papasakojo, kaip 
paruošiamieji darbai buvo atlikti. Paveiksle taip pat ma
tome Chicagos miesto merę Jane Byrne, pasakiusią pritai
kintą kalbą. Greta sen. Savicko stovi panelė Kara Kennedy, 
atvykusi kartu su mere Jane Byrne j lietuvių gatvės atida
rymo ceremonijas. Diena pasitaikė šaltoka, bet buvo prisi

rinkę virš tūkstančio lietuvių.

RAUDONOJI ARMIJA UŽIMA KOVOS 
POZICIJAS PRIEŠ PARTIZANUS

AFGANISTANO ARMIJA YRA PAKRIKUSI, 
VENGIA BROLŽUDIŠKŲ KOVŲ

WHITE HOUSE
Washington, D.C.

— Maskvoje kursuoja žinios, 
kad prez. Carteris atšauks olim
piados Maskvoje boikotą, kai tik 
gaus pakankamai balsų nomina
cijai į Baltuosius Rūmus.

KALENDORĖLIS

Kovo 18: Kirilas, Gintarė, Vai- 
gailė, Valnis,. Eimutis.

Saulė teką 6:08, leidžiasi 5:58 

Oras kiek šiltesnis, lis,

PAUL P. DARGIS, President 
Lithuanian Alliance of America 
2040 Spring Hill Rd.
Pittsburgh, PA 15243

You are invited to join the 
President of the United States 
at a briefing on inflation and 
energy policy. The briefing will 
be held Thursday, March 20, 
1980 in the East Roo’m of the 
White House. The briefing will 
begin promptly at 1:45 P.M.

Receiption will follow in the 
State Dining Room of the White 
House.

ANNE WEXLER,
Assistant to the President • ir vaikus.

RUSAI ŽIAURIAI NAIKINA 
AFGANISTANIEČIUS

—ISLAM AB ADAS, Pakistanas?
— Nuo Kūčių dienos Sovietų 
karo jėgos, įsiveržusios į Afga-

* nistaną, jau nužudė 40,090 afga
nistaniečių ir išvijo į užsienį 
300,000. Sovietų tankai ir avia
cija naikina ištisus kaimus.

Dabar Sovietų tankai ir šar- 
vuoičai jau užėmė visą Pakista
no pasienį. Rusai kontroliuoja 
labai derlingą slėnį, kuris jau 
baigiamas naikinti. Afganista
niečiai išėjo į kalnus, o namuo
se liko tiktai moterys su vaikais. 
Sovietų aviacija nekreipia dė
mesio į kaimus. Jie degina viską 
nuo pradžios iki galo. Palieka 
sužeistuosius be jokios pagalbos.

Dažnai Sovietų tankai griau- bej kitų kraštų nusistatymo 
na namus ir triuškina visus na- prfej Sovietų Sąjungą dėl Afga- 
muose esančius senus, ■ moteris ništano okupacijos ir dėl Viet

namo veiksmųKambodi j oj e.

Diplomatinių sluoksnių žinio
mis, Sovietų okupacinė kariuo
menė perorganizuoja kovą su 
afganistaniečių partizanais. De- 
mo’ralizuota Afganistano armija 
atitraukiama iš fronto linijų ir 
bus naudojama sargybų tarny
bai ramiose srityse. Fronto lini
jas užima Raudonosios armijos 
daliniai.

Tą žinią patvirtina Į Pakista
ną pabėgęs Afganistano armijos 
karys. Jis pareiškė, kad armija Įpė studentų, užėmusi Amerikos 
yra ne tik demoralizuota, bet ir 
vengia tarpusavio kovų. Karei
viai negauna laiku nustatyto at
lyginimo, c kartais ir maisto. 
Daugel is-kareivių- perbėga—pas 
partizanus ir kartu su jais ko- įsakymo klausys, 
vija prieš Sovietų ckupacinius 
dalinius.

Jugoslavų kompartijos organas 
Bobra tai laiko Jugoslavijos po
litikos neteisingu pavaizdavimu 
bei iškraipymu, darant pastan
gas suardyti neutralių valstybių 
bloko vienybę, taip pat nori pa
tirti tautos reakciją sergant pre
zidentui Titui.

STUDENTAI ŽADA KLAU
SYTI PARLAMENTO

TEHERANAS, Iranas. — Gru-

ambasadą, viešai pareiškė, kad 
ji klausys parlamento nutarimo. 
Jeigu parlamentas įsakys ati
duoti amerikiečius dabartinei 
vyriausybei, tai studentai to

Apskaičiuojama, kad Raudo
noji armijc, Afganistane turi 
apie 80,000 vyrų. Kovos su par
tizanais dabar vyksta Paktia 
provincijoje, tačiau rusai vengia 
tiesioginio sąlyčio su partiza
nais, o kovoja prieš juos lėktu
vais ir helikopteriais. Ypatingai 
aviacijos veikla reiškiasi Nan- 
garrar provincijcčs Kunar rajone.

Tuo tarpu, prez. Tito sveika
tai vis blogėjant, Maskvos Prav
da pakaltino Jugoslavijos val
džią už palaikymą JAV, Kinijos

UŽ AUKSO UNCIJĄ ARABAI JAU NEBEGAUNA 
NĖ PENKIŲ ŠIMTŲ 1X)LERIŲ

CHICAGO, Ill.— šiandien po
litinės Amerikos partijos persi- 

inis tarp savęs dėl kandidatų 
prezidento pareigoms.,o ateinan
tį rudenį vyks kova tarp įtakin
gesnių demokratų ir respubliko
nu kandidatu.

Atrodo, kad Cook apskrityje 
senatorius Edward Kennedy gali 
pravesti daugiausia atstovų į 
Demokratų partijos suvažiavimą 
(konvenciją), bet pačioje CJii- 

{cagoje prez. Carteris turi dido- 
; ką skaičių šalininkų. Viceprezi
dentas Walter Mondale tarėsi 
su senais politikais demokratais, 
ragindamas balsuoti už prezi
dentą Carterį, tuo tarpu miesto 
merė Jane Byrne labai atkakliai 
kovojo už senatoriaus Edward 
Kennedy kandidatūra.

Paskutiniai pranešimai 
Puerto Rico sako, kad ten
mūrius rinkimus sekmadienį lai 
mėjo prez. Carteris. Jis gavo 
daugiau ’ balsų, bet kai ' reikėjo 
atrinkti apylinkių delegatų skai
čių Dcmc'kratų partijos konven
cijai, tai skirtumas tarp prez 
Carterio ir sen. Kennedy buvę; 
labai nedidelis. Be to, per savait 
galį perz. Carteris laimėjo dau
gumą trijose valstijose, kur vy 
ko pirminiai balsavimai.

AišFėja, kad pre/. Carterij 
gaus žymiai daugiau balsų, negi 
senatorius Kennedy, todėl prezi 
dentas Carteris bus Demokrate 
partijos kandidatas prezidente 
pareigoms. Kol nepravesti rinki 
niai ir nesuskaičiuoti balsai, tai 
niekas negali pasakyti, kuris lai
mėjo. Merė Jane Byrne aiškino 
kad sen.'Kennedy dar galįs lai
mėti. Jeigu jam pavyktų kontro 
liuoti Illinois, Kalifornijos, New 
Yorko ir Texas valstijas, tai jis 
dar galėtų laimėti. Neatrodo, 
kad sen. Kennedy galės gauti 
Illinois. Jeigu jam pavyktų gau
ti kelių didžiųjų valstybių atsto
vus Demokratų partijos konven
cijai ,tai tada dar būtų buvusi1 
viltis, bet iki pirmadienio pa
skelbti duomenys tokių vilčių 
neduoda. Duo’nicnys rodo, kad 
Demokratų partijos kandidatu 
prezidento pareigoms pasiliks 
prez. Jimmy Carteris.

Respublikonų partijoje kova 
buvo dar aršesnė. Respublikoną? 
turėjo didoką skaičių kandidatu 
prezidento pareigoms, liet reika
lingos vienybės nebuvo ir respub 
likonų tarpe. Pirmiausia iškrito 
sen. Howard Baker. Jis nebuvo 
tinkamai suorganizavęs rinki
minės kampanijos. Kada paste
bėjo, kad nepajėgs sudaryti pa-

PANAMA, sostinė. — širdies 
ligų specialistas, patikrinęs ša
chą, nusprendė, kad buvęs Irano 
šachas Reza Pahlavi nėra užtek
tinai stiprus, kad galėtų pergy
venti operaciją.

Tyrimas paroue, kad dabarti
niu metu šacho blužnis labai pa
didėjusi. Gydytojai priėjo išva
dos, kad blužnis turi gerokai at
slūgti, tiktai tada galėtų būti 
kalba apie josios operaciją.

Gydytojai nustatė, kad šachas 
nesimaitina jam būtinu maistu. 
Šachas jautėsi silpnas planuoja
mai operacijai, šacho balsas ge
rokai nusilpęs.

Sostinės ligoninėje šachas už
ėmė penkis kambarius. Ten bu
vo kambaiĄs gydytojams ir iš 
HoustOn^atvykusiam širdies spe
cialistui dr. Michael DeBakey. 
Kartu su šachu ligoninėje buvo 
aipsigyvenusi jo žmona ir jų 
vaikai, šachas tuo tarpe grįžo 
Į Contadora salą, kur nuo gruo
džio 15 d. apsigyveno. Jis ten 

Jaučiasi saugus ir niekur nesi
rengia važiuoti.

— NATO karinių dalinių vir
šininkas ges. Bernard Rogers .pa
reiškė, kad JAV turėtų gaminti 
cheminius ginklus, kad sulaikyti 
nuo chemikalų naudojimo -S6- 
rietų Sąjungą ir jos satelitus. 
Varšuvos pakto valstybės apmo
ko savo karius cheminio kai'o 
veiksnių. Nervų dujas Sovietų 
kariai panaudojo’ Afganistane 
kovojant prieš partizanus.

— U.S. News & World Report 
praneša, kad paštas sekantų 
metų pradžioje pakels pirmos 
klasės laiškams kainą iki I8^ar 
net 20 centų. *—

— Prez. Carterio patarėjai 
tvirtina, kad prez. Carterio ūkio 
planas teigiamai atsilieps ūkio 
atstatymui. »

Tuo tarpu pirmą rinkinių die
ną iškilo nauja dešinioji parti- 

kurios vadai yra šijitų mu- 
! ios. Jie neturi jokios specifinės 
j programos, bet jie pasižadėjo' 
klausyti mulos Chomeini politi
kos, labai griežtai nusistačiu
sius prieš JAV. ! atstovų skaičiaus, tai

Minoms nepatinka prezidento {atsitraukė. Paskutiniuoju pasi 
Bani Sadr pranešimas apie ap- traukė senatorius Robert Dole, 
gailies rinkiniuose, liet jie sutik-1 Jis aiškiai pasakė, kad rinkinio 
tų daryti siūlomas pakaitas pa-'nei kampanijai neturi reikalin- 
pildomuose rinkiniuose, kurie i gų pinigų. Jis praeitą savaitę iš
vyks už dviejų savaičių. • Jskuiiėjo į I^iwrence, Kan., kad 

------ įgalėtų sutvarkyti savo kandida-
— Medicinos biuletenis sek- turą senatoriaus pareigoms, vi- 

madiesį pranešė, kad Jugoslav!- sai atsisakydamas nuo kandida- 
jos prezidento Tito sveikata yra tūros prezidento pareigoms.
blogoje padėtyje. Tito yra 87 Gana gražiai buvtf pradėjęs 
metų amžiaus.

Gana gražiai buvd pradėjęs 
{pasireikšti George Bush, bet

paskutinėmis savaitėmis prieš
akiu išsistūmė Ronald Reagan, 
o George Bush buvo nustumtas 
antron vieton. Jis pats paskelbė, 
kad Puerto Rico pirminių rin
kimų metu jis gavęs daugiausia 
balsų, bet kai balsai buvo su- 
skaičiuiti, paaiškėjo kad R. Rea- 
gas surinko daugumą paduotų 
balsų.

Iki savaitgalio ėjo kalbos, kad 
Illinois valstijoje daugiausia 
balsų galėjo gauti Rdckfordo 
respublikonas John Anderson, 
bet pirmadienį Tribūne padary
tas apskaičiavimas rodė, kad 
daugiau pradeda gauti Ronald 
Reagan. Pastarasis šiaudiniuose 
balsavimuose gavo 32rr, o An
derson gavo >30%, G. Bush — 
žymiai mažiau.

Antradienį Illinois valstijoje 
pasibaigs demokratų ir respubli
konų tarpusavid ginčai, kai pi
liečiai balsuos pirminiuose rin
kimuose.
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Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiaru* p**rt»il<inuu 
JONAS ADOM A MCI b S, M. D.___

PENSININKU CUKRALIGĖ
Cukralice sergantysis gali ilgai gyventi. 

(Mediciniška tiesa)
' t •' m — -; l-ii ) n <ni cukraligės neturint, negrl ni" 

gali cukralige (d abetu) sirgan-; b.ūti užtikrintam, kad j vėliau 
t_ š s gyv nti? Si liga gydoma pas žmogų neatsiras.
išm inu, (kasos — pancreas pa
gaminamu ir tiesiai į kraują iš 
»e džiamu hormonu). Jis at as
las pagamintas tik 1922 metais, su v2iiys.ėje atsira.
T >i, psvmrant. žmonės dar I cukralige Dar vra žin0 
nedaug metų šiuo vaistu gydos!. ma kad nsininko cuk.
swą cukraligę. Pamatysime, j raU tį nesunkL 
k's bus dar už keliasdešimtį 
metų. Reikia pripažinti, kad tik 
ra1 dabetiko amžius bus kiek 
trumpesnis už šiain žmogaus.
B'?t, jei cukraligė rami"i pn’ma-1 
ma ir nesijaudinama dėl jos, jei 
žmogus prisilaiko- reik:aino gy
venimo ir gydosi pagsl gydytojo 
ntitodymr.s, toks ligonis gali il
gši gyventi beveik kaip sveikas 
būdamas.

Cukraligė nesukelia 
luošumo

Daųg'lis teiraujasi, ar diabe
tą-' nėsuke’s luošumo? Ne! Cuk-. 
raligė nesukelia invalidumo. Kai 
kur o žmonės kbai slepia savi 
tur’mą cukraligę. Visai nėra rei
kalo jiems taip e’gtis. Mat, cuk
raligė nė a užkrečiama, ji nėra 
gi. I ng i li"a ir ji ncre’škia, kad 
t’-kS ligonis bus kitiems našta. 
Yr i ir tok ų žm irų, kurie prieš 
visus savišk as ir svetimuosius 
giriasi turį cukraligę, žinoma, 
nėra ko č a p-otingajam didžiuo
tis ’ turint b:t- kok ą ligą. Yra 
profesionalų sportininkų, randa 
sijįęe.4.denlų b:i. kitokių aukšr 
tasG'V’e'as užimančių žmonių 
kurie prisipažįs'a turį, cukrąli 
gę. T<;kin nuramina neramiųo' 
s:.us daęe’ikus. l:odėl, tyarkin 
gai užsilaikančiam, cukrininkif 
nereikia keisti darbo' bei profe
sijos. ICekv ęnas diabetikas gali 
darbuotis savo pamėgtoje srity
je. žinoma, kiokv’enas iš mūsų, 
o taip pat 'Y.dlabe'ikos turi pri 
s’la.'kyti sveiko gyvenimo dės-

Gydytoja: nestebėk • < ;rn 
s’ninko amžiuje atsiradusi cuk 
raligė vystosi daug p'lmffv’au

.Wuct
^OEOJCATrfi 
FU£UC SfBVwr-

MŪSŲ SPAUDOJE
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simena tų nutarimų, ar sąmo
ningai, ima aiškinti visuomenei 
savo asmeniškas nuomones.

šiuo metu, kai JAV iškilo skir 
tingos nuomonės dėl prezidento 
Carterio pasiūlyto plano neda
lyvauti Maskvoj vykstančioj 
sporto olimpiadoj ir nevažiuoti 
kaip turistams į Maskvą, taip ir 
mūsų tarpe kilo įvairių nuomo
nių ir privačių diskusijų. Tokiu 
atveju visų akys krypsta į lietu
vių centrinius organizacijų bei 
institucijų organus.

nu.
Pagyvenusių ;ų cukraligė

Cukraligė (diabetas) gali at
sirasti Let kurio amžiaus žmo
gui, taigi ir pensininkui. Pen- 
IgįsdeZinU melų sulaukus

Kuris asmuo gauna 
cukraligę?

Nėra tokio žmogaus, kuris ga
lėtų išvengti cukraligės. Ji ap
lanko lygiai pasiturinčius, kaip 
ir neturtinguosius. Susekta, kad 
žydai ir air'š ai , dažniau sergi 
cukralige, o kiniečiai — dauf 
•ečiau. Dar nežinomos viso t 
oriežastvs. C -.V

Iki 59 ineln amžiaus, tiek vy 
-U} ti"k mc’2 ys vienodai .gali 
{ 'uIi š ą lig”. Po 50 metu am 

moter škts penkis kartu' 
liug au gav“a cukipl’^ę ne'H 
vra*.. P ’■ ’ ;ed 'P'k?s vi 
siems įsidėmėtinas: keturi iš 
uenKŲ c v <r lige seraa^e ui
vra NCT KE. Todėl visi s^eni 

. k’mėssusil ark y ti su savu svo
riu. Ypač turi tvaikytįs. su nu 
tukimu v’si tie 'menės, ^’ų-riv tč 
vii ir pr>.loviui turėjo cukra’igę. 
Todėl tėvai- savus vaikus netu.. 
kink’te. Ypač t’ic tėvai taip eiki 
iės, kurių še'moje yra buvę, a. 
dabar vra, sergančiųjų- cuk”3 
lige. . -'v*’

■ ?-r cukralįze-sergantieji
tūri Yėlšę vesti? ;,i

Visas vargas- šiame k’auęim;, 
m a tas, kad jauni žmonės kuri? 

‘ eimas, nežiūrint ar jie turėti; 
’ r ne ta p dalyti. Jaunas i mogir 
lepaiso paV'ld 'os lig~s. Jis ne, 
kreipia dėiu'sio. k'd jo vaiku 
»ali sus rgt’ jiux e d ma liga. T y 
'iečia visas paveld mes liga' 
kaip nuomarį, akiu prk:ti:”" 
(trumparegystę, spalvų res’.y 
•imą, akių dugno paki'irvir 
vedanč us Į akl int-D, cvkrr 
Ilgę... Įsimylėjęs jaunas žm' 
gus pradeda gailėt s vedęs p

ir veldimą ligą turintį asmeny a

1

Šių metų kovo 11 dieną Polonia Grove banketų salėje buvo susirinkę virš 300 lietuvių 
pagerbti, su lietuviais glaudžiai dirbantį Tąodorą Svvinarskį, XII vvardo komiteto narį. 
Iš kairės į4 ikš.nę .matome stovinčią ponią Lillian Paukštienę, Don Smith, banketo pir- 
m’nink -. John L: Paukštį, Ron Balandi, Teodorą Ą. Swinarskj, Demokratų komiteto narį 
iš XII-wardb; Algirdą Brazį, ’ Metropoli temperos dainininką; sėdinčias Elaine Alberts,

’ f. • - Angie Mollaro ir Dolores Stinglęy.

Tiltų 'statytojų politika 
ir pseudopolitikieriai

Dirvos 11 nr. vedamuoju įdė
tas buvusios ALTS pirmininkės 
Emilijos Čekienės straipsnis 
‘Meilė Lietuvai”. Jis yra ak
tualus, bet reikalingas komen
tarų, todėl jį cituoju ištisai:

“Po kiekvieno didesnio mūsų 
organizacijų suvažiavimo,
sirodo spaudoje eilė tų suva
žiavimų vieningai priimtų re
zoliucijų pačiais aktualiausiais 
gyvenamo laikotarpio klausi
mai-s Skaitytojai vieni tam 
pritaria, kiti padiskutuoja, pa
kritikuoja ir užmiršta. Bet, ar 
tik tokia tėra visų rezoliucijų 
paskirtis? Ir taip dienos, mė
nesiai ir metai lekia be susto
jimo pirmyn, o visi nutarimai, 
priimtos rezoliucijos guli stal
čiuose laukdamos kito suva
žiavimo, naujų svarstymų, 
kas vyksta retesniais laikotar
piais, pc dviejų trijų ar dau
giau metų. Per tą laiką iškyla Į metų White Plains Lietuvos 
bendrų — priimtas rezoliucijas Į laisvinimo veiksnių nutarimo, 
liečiančių — klausimų, bet šių' — • • 
klausimų sprendėjai nebepri-

VLIKas, pritardamas prez. 
Carter, kreipėsi į viso pasaulio 
lietuvius nevykti į olimpiadą 
Maskvoje, jeigu ten. bus, nei į 
okupuotą Lietuvą. Tam pritarė 
ir spaudoje pasisakė. LKVS ‘Ra
movė’ New Yorko skyrius ir 
eilė kitų vietos organizaęijų ki
tose vietose. Tačiau PLB, kaip 
jau skaitėme spaudoje, pasau
lio lietuvių žiniai paskelbė šiuo 
požiūriu ir toliau laikytis 1974

pats negaluodamas tik tada,, kai. gautieji cukralige, apšiyeda .t— 
jau esti šaukštai po pietų: kai daug kartų padidėja galimybe 

ų va'kams susirgti cukralige.vaikas imą negaluoti tėvų - pro
tėvių turėta ligh. Į f aš pats atsitinka sir .vaikais tų

Tada*'. nmnė« pnma c kad ne- '. ^ ų, jei jų vienas, būdamas dia- 
.•e kėjo jiems kurti šaimes. Ves-Į )' ‘ikas, veda paslėptą cukraligę 
lis tokie gali, tik jie 'netari iH (CARRIER)., -Paslėptą

.trrkraligę turi -tas asmuo, kuris 
pats neserga cukralige, bet turi 
bave’dėtą' palinkimą (tendency) 
susirgti -ta liga.; Angliška: tokie 
asmenys vadinami CARRIER 
(taigi, cukraligės nešėjais).- Pa

prastai, tokie cukraligės n'ššjaj 
turėję cukrine sirgusius 
ar protėvius.

Ar gaii ęįią'' etikai 
turėti vaikų?
■ 31.'- ■ - .'

vus
tė

susilaukti vaikų, kurie gsli būti 
našta patys sau ir lėvaiftš. Taip? 
diktuoja žmogui sveikas pretss 
Bet kas čia jo diktavimo boja". 
Kol jauni, -energijos-jėgų kupi
ni,- mažiausiai galvoja apie ša v ~ 
sunkenybes, už keliasdešimt me 
tų apturės’mas. Taip ir eina gy
venimas ne visai sveiku keliu. 
Gydytojai mėgina irgi prisitai-
kytf-prie virš ^minėtų gyvenimo : 
reikalavimų.--Lu • :
: t.! •abi!? us; -ų Į vžn ina..Jie-gali turėti'vaiku,.

fud cukruje ysp yesįųįira|i pawidė^ cakrallge. 
gyyeninią visais, ątzvilgiais kaip ' 
•gaairia hJiAialų.‘Cukralige ser
gantysis turi prisilaikyti maisto 
ir imti insuliną (dažniausiai try* 
š Keuirai diabetikų taip turi 

elgtis). Daugiau toks ligonis
OK’G sk'rtumo neprivalo turėti 
ivn "vv«'-i’r:'e p lyginus su 
ia;: ;.i o: i.mi.

Patys tėvai ,'čja tųri ąi>s.’prasti, ir 
liautis turėti liguistu.vaikų.- Čia 
vėl ta pati istoriją: tėvai-neboja, 
kiš būs su jų v.a'kais, kai jie 
nesuvaldo savo jausmų.

. Neidamas diabe ikei motinai 
/sukelia didelius teunkųmus. Be. 

u-minėto ligi kto .Yųįko pagimdys 
ūmo, ji.i.tur: sunkumu.nėštu- 

T dėl gydy oj?.s. paprastai, ntu.; Dažnai ji nepajėgia išne-,- 
oidžia 'uoktis, jei kas jo pata--.šioti iki g'b sa?o k"dikic. Tik 
im > klausia. Čia gydytojai, t ūpi labai. pris laikant maisto ir p l- 

<lgdaniies:, en? prieš sveikosvdant gydytojo nurodymus, vrs 
n dicinc.s yrrk. k vimą. Ir štai daugiau m toriškiii pagimdo 
’ė! 1; ‘ ”a: vyras :r moteris, ser- ’sveikus vaikus. rNejičvint viso, 

—--------------------------------- ..kas čia prim’nta, d abetikės mo-
■ t'nos turi dalesnę /»al;mybe ne
išnešioti savo vaiko iki nonna-

- lauš termino gimdymu’. Ne lai- 
'ku pagimdymas tokioms sunku
moje esančioms pasita'ko daug 

, dažniau, pa’yginus šu sveikomis 
. į mo eii-kėmis. -

Išvada: Naudokimės v:s?da 
tik tikrais med’.efuiška s pa ari
mais v'sosc mėsų sveikatos si ir 

' .tvso, ne šsk’riant ir cuk al gės, 
'. tai tada mūsų -gsyCHinias bus 
• daug lengvesnis.* Ksip- matom, 
.; laimingą žmogaus gyvenimą už- 

i tikrina ne turtai^ ne mokslai, ne 
■užimama vieta, o žmogaus su- 
įsve k inas sava asmenybe (nuo- 
• tiik -. i's, j-irusis.). Tik taip 

---------------- .‘-susveikes asm.-.rup:jėga pildyt1, 
; t ek D ngm s liek žinO'Jaus nuo

Usta u

C- ■ ■•$■> , ./*<

• • W® <

kėjo. Pagirti už tą rašymą gali 
tik,tie, kuriucs išgyrei, gi visi 
kiti tik pasipitkino.

Atsakymas: Pagirtas noriu 
būti, t k nuo pagirto vyro. Taif 
tvirtino sanovės romėnai, ši tie 
sa vra visuotinė ir amžina 
kreipkime dėmesį, koks žmogų: 

■mus peikia ar g'ria. Tik pagirti 
vyro nusiteikimus imkime dė 
mesiu. Visokius kitokius tik pa 
kęsk’me ir už jų niekdarLiur 

■jiems atleiskime. Tik taip mum: 
vis emš. elgiantis, liausis dabar 
tinis vienas kito niekinimas 
Vertindami’ žmogaus darbus 
prie jo’ asmens visai nesikabi 
nėkime.

Praeitą kartą teigiamai įver
tinti daibai.buyų visų paminėti 
asmenų .Uę^.vjęppje.Jįįę^ kilųjį , 
grupėje besirandančių (tik Va 

r Įentino Plioplio, M.D., vietoji 
buvo parašyta pakartitinai kita: Į 
daktaras, todėl dr. Plioplį. čia J 
atsiprašoma). Jei Tamsta pri- . 

.klausai , prie būrio, nekenčian
čio n!ek’nanč:o priešingo nusi
statymo ąrmenis, tai savo men- ' 
kvatos neu ršk kitam. Tokioė 
Tains cs p’ckės nepi. ks ne .tik! 
s:s skyrius, bei ir kiekvienas| 
save gerbti pajėgiąs mūsiškis, j 
Tokie ned’dina sau draugu skai
čių per neĮitscs skleidimą bei 
n esu sityarkiusiems pataikavi
mą. O kurie už tiesą piktinasi} 
tai tiems specialisto pagalba yra 
reikalinga.

Priešingai Tamstcs tvirtini
mui, nė vienas paliestasis ne 
skambino ir nedčko;o. bet už tai 
:esą mylinčiųjų ir tarpusavio 
c te a ų n z p a\c n č an čių jų vis a 

virtinė labu gražiai atsiliepė 
įvairiopas koliojiinas’s kenkia 
’te t ek kd:ojamajam, kiek ko- 
iojančiajam. Tat, jau pats lai- 
.as mums visiems pradėti ryž 

uis tvarkytis su savours asine J 
lybėmis, tai tik tada mes su
gebėsime visc’kio raugo mūsiš

kius broliais laikyti ir su jais 
1 poliškai elgtis; tada mes pa- 
ėgsim? įvairiais keliais kėliau 

darni (vieni su fordukais, kiti

ADELĖS DUOBLIENĖS 
SVEIKO MAISTO 

. RECEPTAS

. Tokią pat mintį paskelbė 
PLJS-ga, dar aiškiau pabrėžiant 
būtinus ryšius su Lietuvos gy
ventojais, bei pageidavimą, kad 
į Lietuvą vykstantis jaunimas,..

Į būtų geriau susipažinęs su ,tęn 
esama okupacijos padėtimi,.

Kyla klausimas, kurgi tas iš
eivijos jaunimas geriau susipa
žins, jei vienos mūsų organizą- . 
cijos bei institucijos ir spauda , . 
padėtį vaizduoja vienaip, kitos 
priešingai. Prisimenant, kaęl vi- 

i si nutarimai surašomi bendry
bėmis,- pravartu į juos giliau, pąž . 
vęlgti.,. ■ . r. , -.-Į '

Sąryšy7 su paskelbtu- olimpi- 
ados Maskvoje boikotų dėl Af
ganistano agresijos, lietuviai sų7 
kruto „ijrodihėti, .jog-r tai. heįifri 
nfiekb bėnd’rolšu Liėituyą ir todėl 
nėra reikalo atidėlioti kelionių 
ryšių plėtimui su pavergtoj Ne

i ■ >"es v;’i ryžkimės 
nti dju":au.lo bran 
iipt’s luito t krf

Diugiru *aph ta.
g a 
fmon škuino, 
kitą karią.
^ Pasiskaityti: Dhhc'cs... Th

fiMc'ncr.

Į* /l
K12 $.TEN’<IMcS * T^MN’GŲ 
pi SAKYMU PASINAUDOTI

I-i-dd ĖiVeppr se-

fcETTIK M’O PAGIRTO , 
ŽMOGAUS-’’ ‘V '

;u k'dilakais) laku pasiekti 
mi’įsų visų tikslą: mūsiškių tre- 
epą (kūnu, protu ir asmenybe) 
>usvekimą, apsišvietimą, sulic- 
luvė’imą ir laisvoje Lietuvoje 
gyvenimą. Gi tie, kurie pyksta 
ar piktinasi dėl teisybės, ir nesi
ryžta minėtai trejopai tvarky
tis,- tai juos lik karsto lenta iš- 
ygins.

- 4 Aelėiė Duohlieiiį
" ”■ ■* *.*->* v

PAUKŠTIENOS RUTULIU
KAI UŽKANDŽIUI

Prop.: ’Z, svaro virtęs ar Rėp
los višč’uko ar kalakuto mėsos. 
1 šauks jai .garstyčių padažo, 
4 šaukštelio meironų (Marjo- 
•am leaves), 1 šaukštelis su- 
nnulk ntų petražolių lapelių 
l puodukas grikių ar mille 
’rudelių.

Darbas: Paukštieną, be rieba- 
ų, sumalti. Sudėti padažą ii 

prieskonius ir gerai bei stipria 
m'diliu šaukštu išsukti. Daryt 
dviem paurėkistais šaukšteliais 
rutuliukus kaštano didumo. Gri 
kius ar millet grūdelius padžio 
vinti keptuvėje iki kvapingumi 
ap’e 1-2 minutes. Dė i po keli.- 
rutuliukus į keptuvę ant grikii 
ir stipriai keptuvę judinti, kai 
kiekvienas rutuliukas iš visų pu- 
s ų gražiai apliptų grūdeliais 
Darbą atlikti greit, kol grūda 
yra karšti, nes geriau prilimpa 
Atšaldžius pridengti ir laikyt 

j šaldytuve iki naudojimo. Nau 
dojama užkandžiams prie įvai
rių šaltų saldų, su kitais užkan
džiais juos padekoruojant ir pa 
spalvinant skirtingų spalvų ma 
rinuotomis ar šviežiomis darže 
vėmis, kaip tai — pomidorias 
agurkais, marinuotais burekė 
liais :r salotų lapeliais bei pet 
ražGlėmis.

š’taip galima gmninA_iz Jkitv

vynėj gyvenančiais lietuviais. 
Tačiau arrfeik^ingą4" įrodinėtu■» 

jkaip -turime niyležv'ša.vo"i^kveįg'^ 
- tuosius. .'brolius ".būti,-/'mylįnciaįs. * 
■ Lietuvą patriotais? Argi; rastu
me bent vieną mūsų tarpe lie- š 
■tuvį, palikusį namus ir artimuo- • 
sius, kuriam reiktų tokią meilę 
priminti. Tik visa bėda, yrą- ta- 
me, kad. meilė.-būna - . protinga, 
naivi ir kartais visai klaidinga. 
O kalbant apie', meilę payerg- 
tam broliui lietuviui, gerai žino
me, kad meilę demonstruoti, gaji 
me tik dėka Lietuvos okupanto

.<•?*•$ i fe**’*; K*4rxy.
lai us: u •*<
Pašnekėja; p*r šl^o^i<jįą?įį į j

WINTER 
OVERCOAT.

... zA »

kelių misos iūš ų jungini: - nr 
taikant prieskonius prie ;i<- stip 
rūmo, kaip tai ceriandrų su 
smulkintom s sėklidėm s, mus 
kato riešuto (Nutmeg) ar pake 
p’ntaiš iki lengvo gclslelėjlm' 
svogūnais ar porais.

• šitaip pagamintą mėsą 
Į mu&ti k t< s Formos, kaip 
dcšrcių, keturkampių ar

malonės: leido siuntiniais arti
muosius šelpti — šelpėme kiek 
najėgėm;- pakėlė aukščiausias - 
kainas — mokėjom; atidarė ge
ležinius. vartus— pradėjom lan
kytis.

Šį kartą, prasidėjus ginčam 
apie susilaikymą nuo* lankymo, 
kyla ir kitas klausimas: kodėl? 
Jei prašome Amerikos vyriąu'sy 
bę pritarti mūsų? siekimams, iš
laisvinti. Lietuyą net nęnųrody- 
iami kaip, tai turime pritarti ir 
■u dabartiniam prašymui, kuris 
yra giminingas ir mūsų prašy
mui- O be to šią vasarą sueina 
'■G metu nuo Lietuvos, okupaci- 
;os ir 110 metų nuo Lenino gi
mimo. Vilniaus- Tiesa šias su
kaktis jau skelbia. Sovietinis 
Pavergėjas ruošiasi su didžiausiu 
riukšmu ir melaginga propagan 
’a tai paminėti. Jie triunfuos ir-— 
kleis melą visam pasauliui, kaip 
arybinė armija “išvadavo”-Lie- 
uvą. kad lietuvių tauta tokios 

-‘laimingos” sukakties proga Teis 
"ia dėk’ngumą Komunistų' par
ijai, Didžiajai tarybų sąjungai, 
cad ju dėka suklestėjo ekono
minis gyvenimas, sužydėjo kul- 
‘ūra ir L t. ................... ...

Jaunieji leniniečiai, spaliuk^, . 
komjaunuoliai deklamudsMt’ dtū 
įuos apie naujam gyvenimui 
prisikėlusį kraštą, kuris komu- 
nistų partijos nurodytu, keliu

> v

Bon t GoOut Without lt.

for 
tai 
trP 

kumpių formos. Juos galim-
pUostr daržoviniais priedais an 
jų ]>ačių, kaip tai: skiltelėm!- 
pailgai supiaustytais agurkais 
m vrmuolamis V-yvoniis,- mari
nuota s burokėliais ir t.t.

Ne aa'ot mindą mėsą galimi 
naudoti s;njrą^‘įni-i.n)s.» bri.tcm 

,‘sIįj ryžių ar kilų kruopų miši
niams.

"'ą ateitį. Ir taip gražius žodžius 
ori e varta skelbs vaikai,* jaunuo
liai ir visi, kaip buvo Ir pirmojoj 
okupacijoj švenčiama gegužės 
1-ji dieną, daugeliui iš mūsų ' 
prievarta joje dalyvaujant."’Jei 
’sakytojai šiais-- metais 'savo/no- 
ru ten dalyvaus, priešo klastin-

l šeštą P^lįpi)

~hi. filthy, March 1S, 19$6



bETftOiTO NAUJIENOS
SKAUTŲ MUGĖ DETROITE JAU PRAEITYJE

i - i ' . '
parodant dailininko Sauliaus 
Vosotoš pokalbį su jo’ išlepinta, 

Vida. Verta ir 
net būtina į ą vaidinimą atsilan-

Snieguotą ir šaltą kovo 9 die
ną Dievo. Apvaizdos parapijos 
salėje Įvyko skautų mugė, kuri, 
kaip ir visuomet, pavyko gerai.
Reikią1 riiąiįytij kad skautai pa- kyli ■ ir (linksmai praleisti įx>- 
pildė savo kąsą. šiuo kartu mu- 
gė. truputį skyrėsi nuo praėju
sių mugių tuomi, kad jau ne
buvo atskirų namelių $u žiogre
liais, kąip būdavo ruošiama Lie- 
tuvių^riamuose, ‘ ' 1 r

. Praktiškiausia, ir .“pigiausia 
eksponatus, išdėstyti >ant' Stalų. 
Anais laikais būdavo įvairių res- 
tc'rąii'ų, pasivadinusių įvairiais 
varddjs, pasislėpusių po tinklais 
arį po palmių įapažs. Reikia pri- 
Epzįnti, kad KuVo geresni laikai. 
Ib^imesEU, ? būdavo, ir žemaičių 
meška su alučio bačka, giros, 
i f • i .

pildė savo kąsą. šiuo kartu mu-

toksųj gffln’mėlių. Mugės būdavo 
turtingesnės: įvairiais • daviniais.- 
Na,_ ir šiuo kartu mačiau audi- 
niuy gintaro dirbinių iš Lietu
vos;- -tiktai reikią turėti maišą 
pinigu/ £ -; • ;■ •

'Mugėje buvo keletas laimėji
mų stalų. Kas norėjo galėjo iš
bandyti < savo 'laimę, ■ o- buvo -ir 
laimingųjų. Skautukai turėjo ir 
įvairių / žaidimų/ todėl - nuobo--' 
dtiauti- < bebuvo , kadą. , Veikė 
Irtiidrą visiems virtuvė, galimą 
buvę ’ g^uti skanių , cepelinų, 
dešrų/grytių, -prie kavos pyrago, 
p. Balšndięii^s tortų. ; /

šis skaptų renginys buvo vie-- 
naš; Įš; ■ didesniųjų. De troįt e tokių 
renginių metuose- ,fo<16š, Būna- 
penki. Šį kartų publikos atsilan
kė daug. Įpįf^ik-eini, visur pil-: 
na žmpniųi.-Tal 'tokš' paviršuti-

• Tamošaitis "II imlia" (Tapyba)

PAREIGA AR BIZNIS?

■į Šioje: komedijoje pagrindines
dr. Ei-

Vidą — R. 
Kiti atkoriai: Aldo- 
■šRyą£kiewicz (veika

lo režisdrė if- aktorė), Vytautas 
IStuikys, Stepas ’Ramanauskas, 
Algis Kairys, Vida Kuprevičiūtė- 

i.Jay, Jurgis Ročys ir Marius E. 
Rusinąs. Dekoracijos — Aidos 
Vęktarytės ir Petro šturmo; gri
mas i— Lilės Nakrošienės. j

Viši aktoriai yra labai pasi
šventę vaidybai — sielojasi ir 
nori išlaikyti, mūsuose lietuvybę.

Rengėjai: - Susivinijimo *. 352 
kuopos .valdyba, Lietuvių namų 
Draugijos valdyba su talkinin
kais šauliais. |

Detroito ir apylinkių lietuviai. 
kviečiami .į vaidinimą gausiai 
atsilankyti. Atvažiavusiųjų au
tomobiliai bus saugomi pasam
dytos policijos. 

* - ■. f * *
. Enciklopedijos pristatymas ir 

pasidarbavusių pagerbimas

Lietuvių,'ir anglų kabomis iš
teistų Enciklopedijų 'pristatymas 
įvyks balandžio mėn. 13 dieną 
12 vai. . Lietuvių^ namuose, šia 
progaįMl BcMond /atvyksta Lie
tuvių Enciklopedijos leidėjas 
Juozas Kapočius ir kiti. Bus pa
gerbti detroitiečiai Enciklopedi- .-i
joą talkininkai. Ruošia:’ §^tu'praniausią-bando niekinti, kaip 
rip Jurų šaulių kuopa, St. But- Į visuomet, R.L3. East Chica- 
kaus Šaulių, kuopa, . Tautinės' antra, bando apginti frdn- 
^jini^os J'Dfetrdįto skyrips. Mr - ^inkų Bendruomenę, ir trečia, 
Detroito Liet. Kultūros klubas. '• pateisinti P.L.B. pirmi-

Detroitd ir apylinkių lietuviai ninką V. Kamantą.
■’ ' ' Naujienų skaitytojams apibū

dinsiu Susirūpinusio ’Bendruo-
Šun. kovo mėn. 22 d. šauliai: men^n^n^° spaudoje

švyturiečiai -- vicepirm. Bro-' sąžiningumą. Bendradarbmuto-

Bdtes įžūlią — 
mutis" DifgiSlas ff Vid;
I

tikuos, veiks'kaip kultūrinė or
ganizacija, nes turinti plačioje 
apylinkėje daugumos pritari-

• mą.”? Atsakymas: kak Orinė or 
gajiizaeija, dirbdama ..ne- savo 
darbą, prarandą savo narius..

, | Susirūpinęs rašo:'.“Negi tos 
organizacijos kūrėjams • politika

1 atrodo ne kultūros darbas? Negi 
’1 politinė kova per įvairias orga-

'nižbcijąš Jr‘ spaudą už Lietuvos 
, -laaivf iiŠrą^kultūrinis'darbas?”

Afgakyma^: “Jūs» rąfinųo’.ii/ron- 
tminkai, ar siekiat IJ.ėtuvaj ląist 

: ;vės per įvairias organizacijas, 
{ar . tik knišatės po garbingų br- 

F<^U|kaicuj| įpjatnatąis .f 'f/:' y: .. .
• • į. Susirusinęs skundžiasi, • k'a’d stiprintų ir kad visi veiksnių 

.Naujienose pr. metų spalio Al d. pageidavimai būtų neiškraipytai 
pasirašęs “Buvęs Margučio rėi

: . .mžjas” tklpinoj savo trumpą kę- 
\. lręspondenciją. Labai užsirūsti- 
, -*nęį, kam rafinuotas1 melagis

, i ĖįL.Bį pirmininkas V. Kamantais 
' < -bąįndęs per Margučio radiją sU- 

‘ -mėnkmti R:L.R-iię, sakydamas,
kįd Chicagoje yra šiek-tiek re- 
orgų, o^kitur — vienas kitas! Tas 
“Buvęs Margučio-: rėmėjas” da- 

' bar bando. P.L.B. pirriįininką- su- 
‘ kritikuoti, East. Chicagos L.B. 
■statistikomis, teigdamas, kad 
narių, paklusnių frontininkams, 
yra apie 30 ir kad jie valstijoje 
neregistruoti. R. L. B-nės narių 

■ yra virt 60 užsimokėjusių nario 
mokestį, ne vienas kitas. Atsa-

Kiekvienas lietuvis, bet kur 
nublokštas pasaulyje, žiu?, kiu’ 
jis, apleisdamas savo tėvynę 
tapb 'įpareigotas dirbti' aukotis 
ir savo pasiryžimu padėti laisvi 
Lietuvą atkurti. Taip, pąt, žino
me, kad spauda, kurią mes su 
kūrėme,, palaikome ir remiame 
yra įpareigota visus mūsų su
kurtų kovos veiksnių pareiški
mus ir idėjas propaguoti, per
duoti savo puslapiuose į toli
miausius kampus, kad toji mū
sų šventoji kovos dvasia visus

perduoti visiems besirūpinan
tiems Įą dvasią pažinti. Tai to
kia yra spaudos prievolė ir pa-

■ ■ ' ■■ ’ r •.. . ■. .:

reiga.
Tautos Fondo uždaviniai aiš

kūs. Jis privalo remti VLIKo ve- 
iamą kovą pasauliniu mastu, 
aigi jis yra įrikiuotas kaip nau

jas šyląs, visos tautos idealų ir 
įasiprieš'nimo Okupantui stip
rus idėjos'rėmėjas. •

Nuostabu, pokalbyje “Drau
gas” tuoj pareikalavo užmokes
čio. Juk turėtų būti žinoma 
spaudos etika ir kam ji pYivalo 
tarnauti. Aišku, kad ryšio,palai
kymas mūsų veiksnių su nsup- 
mene reikalauja ją informuoti 
apįe esamą situaciją įvykstan
čiose grumtynėse su okupantu, 
o ne. biznį iš to daryti. Gaila, jei 
Giedraitis nesioYientuoja, kad 
tą pokalbį galėjo atlikti kituo
se laikraščiuose, kurie nereika
lauja užmokesčio ir nedaro 
vaizbos Už mūsų šventų darbų 
perdavimą patriotinei visuome
nei ir mielai jaučia pareigą pa
skelbti mintis bei idėjas į plačią 
periferiją, nes žino, kad “Auš
ros” atsparumo idėja turi būti 
puoselėjama, ugdoma ir perduo
dama į viengenčių širdis.

Neteko pastebėti spaudoj, kad 
verstų apmokėti už VLIKo’ ar 
ALTos pareiškimus visuomenės 
žiniai, nes tai yra pareigos dalis. 
“Draugo” p a k 1 a usiinas apie 
skelbimų apmokėjimą nesideriį 
na su tautos kovos dvasia, bet 
nustumia jį į “biznio gazietų“ 
eilę. Ko gero, “Draugas” parei
kalaus, kad Giedraitis skritų lė
šų pornografijos veikalus pre
mijuoti, nes L. Fondas tą “sli
džiai vertingą” darbą jau atliko.

Iš kitos pusės, “Draugas” mie
lai skelbia “tiltų statybo’s” idė
ją, mielai skelbia fanatiškas grid 
vimo užmačias, prisideda prie 
organizavimo koncertų, kurių 
metu išniekinama tautos vėlia
va, bet už tą netikusį darbą jo
kio užmokesčio neprašo, bet 

. savo • puslapiuose pritaria tam 
gaivalui, kuris šmeižia net gar
bingus asmenis.

Turime Siekti, kad VLIKo ir 
ALTos didžius darbus matytu- 
mėm spaudos tribune’s šviesoje, 
kad būtų stiprinama per amžius 
Aušros, Varpo ir Tėvynės Sar
go išugdyta lietuvio siela, kurių 
toji, kibirkštis pažadino tautą 

.nepataikauti, bet stoti į kova

frbntinihkams paklusnūs balsa
vo 118 narių, net deleguodama 
du narius į tarybą. Atsakymas: 
Balsavimo , metu buvo ieškomi 
balsai ne tik Easl Chicagoje, bet 
ir visoje š. Indianoje. Pagal gy
ventojų ir balsuotojų skaičių, tai 
balsavo maždaug tik kas penk
tas, kai visuose frontininkų bal

savimuose, -Ar yra kuo’ girtis? 
Spaudoje, giriasi 8,400 balsuoto
jų, ir visus 'nori valdyti.

Pasiremiant spauda, JAV-se 
gyvena virt pusantro įpilijono 
lietuvių, tai aiškiai matosi, kad 
frontininkai veda islamišką po
litiką. 'Susirūpinęs Bendruome- 
nntinkas rūpestingas, bet neiš
mintingas. Baigdamas rašo, kad 
1952 ni;.vasario 15 d. L.B. visos- 
šios šalies teisėmis buvo inkor
poruota Connecticut© valstijoje, 
todėl slapukas “Buvęs'Margučio 
rėmėjas”, kaip geležėlę radęs 
be pagrindo smaginasi, kad L.B. 
East Chicagos apylinkės nariai 
valstijoje neregistruoti. Susirū
pinęs, dar ir kitų klausimų kelia,; 
bet šį kartą teks jam trumpai 
atsakyti: Indianos-vastijoje vi
sos organiazcijoSj kurios ima na
rio mokestį iš narių, turi turėti 
leidimą, kuris kainuoja £10 me
tams, o’ metams pasibaigus tu
ri idūoti smulkią atskaitomybę 
ir pranėšti f apie narių. skaičių. 
Taigi, frontininkų L.B: tor neturi 
ir laužo įstajįypius. • Susirūpinęs 
Behdruomenminkas, suradęs ge
ležėlę ; Ccmneęticu to - valstijoje, 
džiaugįasi< Minister, Indianoje, 
išį kąrtą/y .,. tautos gyvasčiai užtikrinti.

/ r I .. S. I

EAST CHICAGO, IND. ‘
taip nepagadinsi. Patarčiau karnas: Man, kaip R.L.B. valdyr 
smulkmenomis perdaug mėsirū-Tijos nariui/tos statistikos yra 
pinti. Jeigu , perdaug laiko turiri gįrai žinomos ir jos teisingos, 
te, pasigilinkite į bendradarhia/L^į patį rytą klausiau Marguti, 
virno naudą. Ąnksėiąų spaudoje »įįi .yį|iau skaičiau Naujienas 
buvo pareikšta, jog niįsįgyV.eh^^įįios 100% -atitinka ir teisin/ 
frontininkų -valdomai Bendruos 1i - 
menei, 1978 iri.. lapkričio ’ 26 d. j. '/Susirūpinęs B. rašb, kad R. 
East Chicagoje įsikūrė Rborga-j nariai baiminasi prisipa- 
nizuota L.B. Susirūpinėk; BeiJd-’ žįnti, kad priklauso R.L.B. ir va- 
ruomehiniūkaš-?rašd: ^^NiėkąJį'r^ tokią islamiškai užbrėžtą 
East Chicagoje lietuviai negalė-i yaga, ieško melagių ten, kur jų 
jo vienaip.-, ar, -kitaip -. valdomi pnėra... Tenka paminėti, jog 
frontininkų, nes čia niekad nę-;-mūsų apylinkėje yra keletas te
buvo L. Fronto. Bičiulių skyriaus' kurie be pagrindo, sąmo- 
ar net 'vė-iklesnių j'ų rėmėjų”-1 ningąj niekina R.L.B. narius tik 
Susirūpinęs 'nesusivokia, . kadĮ,^' įait kad nepriklauso fronti- 
(rontininkų valjžoinds Lc B-nės | ginkų bėndrUbįnKEįeij gal Cuž; tai 
aukštesnės instifecijos turi jtaj^ks bailys 'R.Ė.B. narys' bėsi- 

baimina' prisipažinti tokiai pub
likai, kam jis priklauso. Susirū
pinęs rašo, kad tuo .tarpu nėra, 
■sunku surasti, kiAk gudinamųjų 
“paklusnių frontininkams” yra 
jSašt' Chicago's' LB. apylinkėje, 
■'vien turint galvoje/.kadįpr.' me- 
^įĮs; per -gegužės ;^jrLĮ2-U; .d-’ 
įvykusius- rinkitgųts/i P.L.B;. .IX.

ir^o; E^t^Glticagpje/fdrmaliy^ * » • i -5 *• ■ r; •r ? ’• * A*-“ *’■' "

Drauge buvo patalpintas laiš
kas, pasirašytas “Susirūpinęs 
Bendr uomenininkas”, kuri# apy
linkėj ei sukelia nesusipratitnus. 
turi kerštingą įprotį ir rūpinasi 
ne savo reikalais. Drauge bando 
su kitų.pągalba vienu šūviu nu
šauti tris zuikius, būtent: visli

\ Tbrdato lietuviu teatras 
y/f'iA^varą^^-Defirptie 

T^-^toiLietuvių titras. “Ait
varas” Į - vąidins ypeįroite kovo 
mib*-‘^;d. -12/3(I yak popiet Lie- „, ______ _ ___ ......... ......... ,r . . .
tti-yiij jęainuose^Bųsr vaidinama t nius Valiukėnas ir Vincas Rin-/iam užkl“vo RIkB. pavadini-

kyiečiami atsilankyti, 
s / 5 *

trijųyyėiksi^ų koralą “Saulė- kevičius vyksta į LšŠT konfe 
^^ų^la”.' Všudinįmas komiš- gmęiją Čikagoje.
kas^sukeliąsjiioko^kurisatlie-
kįtihą's-' menininko kambaryje,

. .... /-.—~

* ♦ . * .

Patikslinimas

®APBA NAUJIEMS SKAITYTO JAMS i

•' mas. Sakoma: kaip pavadinsi
■ ■ ~Į < “ ■>

Praeitą savaitę Naujienose 
skelbiant Lietuvių namų Drau
gijos valdybos sąstatą nebuvo 
paminėtas valdybds ūkvedys 

Į Antanas Mikalkėnas, „ •.
’■ Ant. Bukauskas

-. ■ \; v ; *-1 -c : \ A V •*;

::sifeįp^Oa»jienas
f

UŽIODOLERIŲ. <
v Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati

nimo vajaus .talką!

IMPORTANT NEWS FOR / •

BACKACHE SUFFERERS'
MOMENTUM? Tablets are“ 

50% stronger than Doan’s. '
Before you take Doan's Pills for z " 

muscular backache,’rememter this:/ 
MOMENTUM Tablets are 5Q% stronger 
than-Doans. That means MOMENTUM"', 
gives you 50% more pain reliever, per 
dose to relieve backache.

lb reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely in minutes’ There's no stronger 
backache medicalion you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

kos ir į apylinkių valdybas.
. Susirūpinęs dar rašo: Dėl tč. 

ir vietinė L.B. apylinkė, dėl tų. 
tariamųjų “frontininkų1’ po 25 
metų gana sėkmingos, veiklos 
negalėjo tapti “nusigyvenusia” 
ir tartum iš- vidaus reikalauti 
būti. reorganizūojąma< "ęAtsakyĄ 
mas/lKaš. seką/spaudą, visi žino/ 
nes. ‘ir -Drąugas; pri^f^-nfetuš' >f^bąt/kąip/rinkinių-. 'siijrėstine. 
irašė'rirka<į.East Ct^jea^ėjė; j^iož r- - -
:B;BI nėra? Taip pat^/pii^ptisĮ 
kadjprįėš'k’ėlėtą metų/LiB ?iapcę 
tinio -s.ųsirin}tįmdt(^£ąrfįnu,’ 
nepriklausė nė friMitjnihkųyjitaĮs 
domai-bendrtom^riį-n^Tę^t- 
rubtai. *Tąi ar Eūst,Chicagojė. 
per-‘25 ‘metus bSyp ĮsėkrhingA 
veikla ? Erbstininkamsrinugyvė^ 
nūs LB; atsirado;reikalas įkurti.
registruotą. Po- RjL.B. - įkūrimo 
per keletą karių -sulipdė palan
kią f rentininkams „valdybą.

Susirūpinęs porina, kad, be 
abejo, yra padoru žadėti,' j og 
Reorgr L.B.< “neiššigims”? - bet 

n . kėdė tiksliai cituojama /nepoli-
No. 79/ Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galim, skaitytojų 

reikalais prašoma pasinaudoti žamiau esančiomis atkarpomi*

NAUJIENOS

CiUCaOO, IL 60108

• Užsakau Naujienas kaip dovanu savu____ __________, kuris
yra Ditijas skaitytojas. Priede ______ doL
Pavardė ir vardas___________ _______ ___________________
A&etfft _________  - - -._____________ _____

maą
Pavardė ir vardas
Adresas ____ ____ ...

TeL 476-2206

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS , 

Atdara šiokiadieniais nuo

JAY DRUGS VAISTINĖ/.

2759 W. 71st St, Chicago, HL

— ..A.M-žni---------------  . .į.--...................... . ---------------------- ------------ --------------- ---

SjtanšOrtaua pavardė, vardas ir vietovė
— ———  . — ......— -------------------------------- --------------

• Patinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą h
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ doL

Panrdė ir vardas_____________ ___________ _____ ___________
AdnaaŠ J-------------------- -------- s----- ‘--------------------------------------

> ' , ' - t
■■ i >   —■ ..................—, .................................. ..

• hMUaimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa* 
viltą! tualpaifadinui nemokamai be jokhj įsipareigojimų.

Ir vardai .........- ■ ------- ----- ----- . —
Airiu —---------------------- ----------------------------------
M ijiMiiiaA ii \ n- ■ ■-■■■—

r - J

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
MAUJIIMON ®ALIKA OAim MlFAFUArrAJ ĮDOMIU! eVPTTfr 

JO, VISUOMINtS VIIKUO lt KASYTOJO ATRMMMM
Or. A, A •»■■>»! — MUNTYS IK DAKBA1, t» psL. t9B>

BMtq tvytfan. JatdoNide ir Totani&o texoas dhaaa h MK- 
rtpfatm. ________________________—__________ -i-

>. A. J. — DANTYS, h prteeftM. mOat* b 
KMate itrtalWA MM 4AMr tfk ------------- u MM
■inkMato vfrWlMr ta ______________ — MM

Dr. A. A K—»w — AUKTTA KULTŪKA — HAUK0* HK0MI1
K«UmM *• -Mirepa NpedKtL Dabar ttk ------ ■ . t MM

1 **Maaa tai* iiiiiiiKy* «tata«taa Mį arba mm* aMa«4 arte 
■i a»*lrai*at frtJrSaaf Ma. MaMbaaa,

NAUJU N OS, I
tTM HAL8TKD 8T, CHICAGO, OX. IWH 

’ r .. ...      ——— ———   "-- ■'         ...... .
— N*Mjl*nofc Ihięag^ 8, JO, JgaJday, March 18,

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

L Kuil M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVI
Minkšti viršeliai, 410 psL _

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

Minkšti viršeliai_________________ 110.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
{ Minkšti viršeliai----- -- , . . t,11-5,0<Į

A I. Laukio ORAKULAS. 414 psL
Minkšti viršeliai_________________ f 10.00

Oekj reikia išrašyti:

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

Pridėti doleri pal*” ’ilaidomA
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ar j savivaldybes žmonių, kurie nepritartų diktato- 
į riaus vedamai politikai. Daktatoriai iš viso rinkimų n** 
veda. Jie paskiria žmones įvairioms pareigoms ir v ė. 
liau jiems įsakinėja. Pirminių rinkimų nėra ir Sovietų 
Sąjungoje. Ten kandidatus pasiūlo' komunistų partija, 
o patvirtina tik Brežnevas. Jis paskiria Lietuvos ko
munistų partijos sekretorių, o pastarasis parenka kan
didatus į “aukščiausią tarybą”. Komunistai pastato po 
vieną kandidatą įvairiems “rinkimams”. įmonėms nė 
ra kas. pasirinkti, nes nėra ko rinkti. Turi rinkti komu
nistų pastatytą kandidatą. Kito žmogaus nasT'vf 
gali ir kito išrinkti negali. Amer’koje bet kas n-r’j 
tyi kandidatus ir vėliau už juos balsuoti.

Kinijoje komuristai truputi “sudemokra*ėjo”. Ki 
nijas komunistų partija pastato 50% kandidatu rinki
muose, o 40% leidžia pasirinkti pariems gyventojam' 
Jeigu Kinijos komunistai leistų žmonėms statyti ir 
rinkti pageidaujamus kandidatus, tai komunistų visai 
neišrinktų. Rusijoje greičiausiai neišrinktų nė wen" 
atstovo, nes komunistai turi pačias didžiausias rriv’e 
gijas. Žmonės privilegijuotų žmonių savo tarpe nenri^ 
sta, nes žino, kad tas privilegijas privalo jiems 
uždirbti.

VL. BAKŪNAS

Pirminiai rinkimai
Amerikoje už pirminius rinkimus niekas 

džia. Demokratai pasirenka pačius geriausius 
datus prezidento, senatorių, atstovų rūmų, Įvairių val
stijų, savivaldybės reikalams stato tuos žmones, kurie 
pajėgia geriausiai atlikti paskirtas pareigas.

Papratai Įtakingesnieji partijų vadai, prezidento 
pareigoms skiria pavyzdingai valstybės reikalus tvar
kanti prezidentą. Demokratai savo kandidatu prezi. 
dento pareigomis pasirinko prezidentą Jimmy Carterįx 
dabartinĮ prezidentą. Tuo tarpu Chicagos nauja merė 
panoro pasiūlyti prezidento pareigoms kitą kandidatą. 
Ji mano, kad prezidento pareigas geriau galėtų eiti jos 
parinktas žmogus.Bet ji negali barti ir Įsakinėti kitiems 
demokratams,kurie jos. pasiūlyto kandidato pirminiuose 
rinkimuose nerems, o pasirinko dabartini preziden
tą. -Gyvename laisvame krašte, visus apsaugo tie patys 
įstatymai ir visi pirminiuose rinkimuose gali statyti to
kius kandidatus, kurie rinkėjams atrodo geriausi.- Kas 
pirminiuose rinkimuose gaus daugiausia balsų,'tas tu-, 
rėš daugiausia atstovų, demokratų partijos konvenc'jdj 
ir turės daugiausia atstovų remiančių kandidatą.

Mums atrodo, kad antradieni pirminiuose rinki
muose ręik;a balsuoti už prez..-Jimmy CarterĮ-- -Jis-yra. 
demokratų' partijos. Įtakingiausias atstovas, jis geriau
siai supranta užsienio reikalus.

Jeigu prez. Carteris nieko kito būtų nepadaręs, bet 
tiktai paskyręs Valstybės sekretorium Cyrus R. Van
ce, tai vien už tai ji reikėtų prisiminti, kad pasirinko 
gabų ir protingą žmogų atsakingoms pareigoms.

Bet prez. Carteris atTko visą "eilę kitų svarbių rei
kalų, vedančių pasaulĮ taikos keliu. Kada Sovietų ka
ro jggos Įsiveržė Į Afganistaną, tai prezidentas parei
kalavo Maskvą atšaukti savo karo jėgas iš Afganista 
no. Atsisakius rusams trauktis iš Afganistano, prezi
dentas Carteris patarė amerikiečiams ir. kitoms val
stybėms nedalyvauti Maskvos oimpiadoje.- Šią vasarą 
amerikiečiai ir laisvasis pasaulis ten nevyks Prezi
dentas Carteris uždraudė parduoti Sovietų valdžiai 17 
milijonų metrinių tonų javų.,, kurie rusams reikalingi 
ne tik karui vesti, bet patiems misti. Rusijoje jau jau
čiama mėsos ir duonos stoka. Prezidentas taip pat už
draudė pardavinėt’ Maskvai elektroninius išradimus,

nebau- 
kandi-

AntradienĮ, šių metų kovo 18 dieną visame krašte 
bus pravesti pirminiai rinkimai kandidatui prezidento pa 
reigoms parinkti. Ameriką valdo politinės partijos, to
dėl jos antradienį parinks populiariausius ir. geriausius 
piliečius prezidento pareigoms. Krašte yra daug politi
nių partijų, kiekviena galės statyti geriausius savo na
rius svarbiausioms valstybės pareigoms eiti.

Šiame krašte yra daug politinių partijų, bet dvi 
yra pačios didžiausios: demokratai ir respubliknai. šios 
dvi politinės partijos pastato geriausius savo narius 
krašto prezidentui išrinkti-Pirmiausia išrenkama gabriau 
šieji ir Įtakingiausieji nariai demokratų ir respubliko
nų; partijoje, o vėliau, šių metų rudenį, lapkričio; mėne
sį, susigriebs dvi didžiosios politinės partijos: respubli
konai ir demokratai. Jeigu demokratai surinks daugiau 
šia balsų, tai krašto prezidentu .bus demokratas, o jei
gu daugiau balsų surinks respublikonai, tai respubli- 
knų kandidatas taps krašto prezidentu.

AntradienĮ bus renkami kandidatai -me tik prezi
dento pareigoms. Bus reųkąmi kandidatai senatui ir 
atstovų rūmams. Senatbriui A. Steyensonui Įgriso se
natoriaus darbas ir jis atsisakė toliau kandidatuoti, bet 
visi kiti senatoriai nori ir toliau pasilikti senate. Sen. 
Javits sulaukė 75 metų amžiaus, bet jis pareiškė, kad 
jis nori ir toliau atstovauti respublikonus senate. New 
Yorke yra visa eilė jaunesnių respublikonų, jie galėtų 
būti išrinkti ir atstovauti respublikonus, bet greičiau
siai pasiliks Javits. Sen. Stevęnsui Įrisęs nuobodus ir 
Įkyrus senatoriaus darbas, bet jeigu demokratai pasiū
lytų jį prezidento pareigoms, tai jis visą savo energiją 
paskirtų rinkimų kampanijai. Jis Įsivaizduoja, kad jis 
Ūktų krašto prezidentu, bet vargu jam pavyks suda
ryti reikalingą grupę, kuri Įtikintų konferencijon susi
rinkusius demokratų partijos atstovus. Jo tėvas buvo 
ęnergingesnis ir iškalbingesnis, bet rinkimus pra
sime jo. • 
: Pirminiai rinkimai daromi tam, kad žmonės, parti
jos ir įvairios organizacijos galėtų pastatyti kandida-' 
tus Įvarioms valstybės ir savivaldybės pareigoms. Dik- Sovietų Są'U’ga sutraukė karo jėgas Irano pasienin 
įatorių valdomuose kraštuose pirminių rinkimų nėra, ir rengėsi Įsiveržti Į Iraną. Prezidentas pareiškė, kad 
Diktatoriai bijo, kad žmonės neišrinktų Į parlamentą Amerikos karo jėgos Įžengs Į Iraną, jei Sovietų kariai

LIETUVA DIDELĖ — LIETUVA MAŽA...

Šiomis dienomis pasirodė na u- formato žemėlapis irgi yra ir 
jas, J. Andriaus sudarytas, De-1 politinis (sudarytas pagal sutar- 
venių Kultūros Fondo išleistas į tis su kaimyniniais kraštais) ir 
ir J. Kapočiaus atspausdintas, j mokyklinis —nes lygiai getai 
Lietuvos žemėlapis (visi: auto-^ tinka ir mokykloms, kuriose 
rius J. Andrius, Devenių Kultu- • kalbama apie Lietuvos istorijų,
ros Fondas ir J. Kapočius — 
Amerikoje), vaizduojantis Ne
priklausomos Lietuvos sienas 
pagal sutartis su Lenkija (1569 
m.), Rusija (1920 m.), Latvi j a 
(1921 m,) ir Vokietija (1928 
m.), žemėlapis spalvotas, nedi
delio formato, taip, kad labai 
pąkamas, 'įrėminu^, pakabinti 
ant ’sienos ne tik lietuviškose 
mokyklose, bet- ir privačiuose,

šytojas... žodžiu — męninink.’s^ 
Lietuvos istorijos ir geografijos 
apybraižose. Tokį, tame žemė
lapyje, matau jo autorių Juozų 
Andrių.

Pulk. Itn. J. Andrius, žemė- ' 
lapį paruošdamas, Deveniiį Kul
tūros Fondas išleisdamas ir ' J. 
Kapočius atspausdindamas, visi 
padarė labai didelį įnašų jHetiį- 
viškos išeivijos istoriniam, pali
kimui (jeigu.'jąų nesakytu— 
pasididžiavimui), ir-, ypačiai lie-

geografiją ir Lietuvą iš viso.
Nežinau kokį titulą prisegti 

šio naujo žemėlapio autoriui J. tuviško. jaunimo švietimui (ly- 
Andriui. Jis yra Lietuvos ka-' giai- jau i? senimo);

Žinau, kad to, naujausio, Lie- 
bęs vyr. štabe, kur gamino Lie-1 tuvos žemėlapio autorius .nesėdi 
tuvos žemėlapius, ųr spėju, kad nieko neveikdamas, dęl to drįs- 
ne vien švietimo, bet'ir karinėms 
institucijoms, (mūsų). Vadinasi, 
buvo žemėlapių gamybos specia
listas, nes jeigu jau kas'— T.

riudmenės pulkininkas Itn., dir-j 
SFo kn IriTr rfarnino T *

> ■■ ------ —

PETRAS TARULIS

i ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
: MOTUŠĖS PYRAGAS
* (Tęsinys)

: Juk taip paprastas, nesugalvotas ir neaps
kaičiuotas buvo mano jausmas. Bet štai kaip ne
gerai išėjo! Labai negerai! Ir kaip pautriai aš 
pergyvenu tą Įžeidimą!...

Gerklėje nepraryjamas kamuoliukas, kaktos 
kaulai spaudžia akis. Ar tik nepravirkau aš čia? 
Iš to susijaudinimo. Išsigandau pats. Tai buvo 
pirmas man atrodė, visai neužtarnautas smūgis 
likus vienam ...

Tik prieš minutę aš buvau pajutęs, kad ma
nyje bręsta kažin kokia nauja, smagi jėga. Juk 
as taip visados troškau būti vyru, tikru vyru! O 
dabar štai koks iš manęs neišmanėlis, toks kai
mo vaikėzas. Negerai! Labai negerai!

Apsidairiau aplinkui. Keleiviai kiekvienas 
atskirai net stengiasi, kaip toji panelė, nuo kitų 
nusigrįžti,snūduriuoja paskendę savo mintyse ir 
rūpesčiuose. Esu suspaustas tų svetimų žmonių. 
Vienas sau galvoju: “Jei jūs tokie svetimi, pikti, 
atšiaurūs, tai žinokitės sau!”. ši mintis mane tur 
būt ir sulaikė puo ašarų. . ____ _______ _ _

Arkl ai,girdžiu,klapsi,karetka rieda vis tblyhiPro-

langutį matau, kaip plaukia pro šalį pekelės I 
beržai. Vėjas neša beržų palaidas šakas ir vis at-1 
rodo, kad pats vėjas tuos beržus lengvai 
nuneša.

Į miestą patekome visi jau pavargę. Buvo 
toks metas, kai žmonės degė pirmuosius žibu
rius. Vakaro prieblandoję pamačiau savo gyveni
me pirmąjį miestą.

Jankelis važiavo jau lėtai, karetkos ratai dar 
dėjo, rupiu priemiesčio gatvės grindiniu. Juo to
liau važiavome Į miesto gilumą ju didesni r. - 
mai darėsi ir juo tirščiau buvo žmor.i ’ h- veV - 
gatvėje. Mano akys matė kiekvieną mažmoži. Vi 
skas mane stebino, o ypač tų ponų ir ponių puoš
numas. Deja, mūsų ta panelė, štai čia kamputyje 
besėdinti, pirma tokia puošni, dabar visai nu
blunka. Vargšė! Kokios iškilmingos tos skrybė
lės su plunksnomis ir gėlėmis, o ponų rūbai lyg'ai I 
tokie, kaip tuos paveikslėliuos, kuriuos mačiau į 
mūsų kaimą su prekėmis iš krautuvės pateku
siame laikraštyje svetima kalba. ___

Jankelis vis dažn’au surinka savo neįtikimai 
laibu balseliu, Įspėdamas miesto ponias ir ponus 
(kaip man atrodė tuomet šalutinės gatvės praei-“' 
viai), kad štai jis ko sero juos ir sužavinėti galip 
jeigu tik jie nesumos laiku šalin iš kelio pa- 
sitrąųktU ___

Mūsų karetkoje jau seniai neramus judėji

tu, kaip spaudos bencLadarbis. 
ypačiai bėsidomįs Mažosios Lie 
tuvos likiminę budimi (mūsų

tiekti tokią mintį 4 J18
galima .paruošti (gal ir hčb . tinai 
tokį “visuotinį” žemėlapį; bent, 
jau tik Mažosios Lietuvos^v- 
r’s paliktų i^dri^b;^jk’«HS ” 
(mūsų), -v'izduc’ a?-'''“ -'’ '

žosios Lietuvos okupantas —- 
vokiečiai, rusai — stengėsi ir 
tebesistengia toje Lietuvai (bent 
Storiniai) prikl'uca''č:oie t°^ 
t arijos daly'e iš'rint 'e' :š 
pėdsakus, savaip (vokiškai ir 
rusiškai) keisdami •- vietovar
džius. Tik pririm’nus vos v'ena •

: ■ 3"čiu: e
Aaliningrad... Turiu galvoje 
ž'mėlopį, kuriame” ’•okios I’elu- 
viškos vietovės bū'n

a tr mis v 
ant k da jos p-’.v 

tos” "ok'”?ka:s » 
’a's. S p r.t < 

delio darbas, be d . / 
damas (naūj us
e) Manosios Lieku o. 

drus ’i'tuvi'k * 
tikras, kad J. And . s 
aajėgus bet ir autorite'ihgas ’

•> g ( "k *

(Nukelta Į penktą puslapį)

tai laik^^; autOTiui' j-. AndTiui pe- 
ypačiai spaudos žmonių, namuo-Į karinė • vadovybė kokių nors tiekti tokią mirįtį^ -arine 
se — kai kartais prireikia iš to
ld dirstelti į Lietuvos teritoriją, 
kokio nors* miesto ar kitokios 
zietovės beieškant' Tas pats 
autorius, J. Andrius, prieš eilę 
metų čia, Amerikoje, irgi paruo ' 
šė (išleido Lietuvių Bendruo
menė) didelį Lietuvos žemėlapį,

“abejotinų” žemėlapių ne--tik 
negamins, bet ir nepriims.

Teatleis autorius ir skaityto
jai, jei nebūdamas'nei istoriku, 
ne^ geografu, naujo (įr senojo — 
didelio) žemėlapiu autoriui pri

tulus: kartografas, ” topografas. 
':uris kažkodėl pavad:ntas "oli ' geografas (naudojuosi Web- 
tlniu ir mokykliniu žemė'.apu: sior’lu aptariant žemėlapiu su- 
— gal dėl savo didumo. Man at- darytoją), na, nemaža dalimi ir 
rc'do, kad ir šis, daug mažesnio istorikas, ir braižytojas, ir pal

Įsiverš j Iraną. Be to, prezidentas yra pasiryžęs kviesti 
laisvąjį pasaulĮ kovon,, jei Sovietų Sąjunga bandys pa
vergei Persijos Įlanką ir grobs žibalo versmes.

Prezidentas Carteris labai susirūpinęs santyk’ais 
~u užsieniu ir Rytų Europos taika ir pavergtų žmonių 
L'isve. Jis rūpinasi Teherano pagrobtais Ameriką dip
lomatais ir neturi laiko dalyvauti pirminių rinkimų 
kampanijoje.

Lietuviai turėtų atiduoti savo balsą už prez. Car
ter! ir kitus Įvairiausius pareigūnus, kandidatuojan 
čius demokratams. Respublikonai privalo pasirinkt' 
pačius geriausius respublikonus. RudenĮ :š visų geri: u 
šiųjų galėsime-pasirinkti pačius geriausius.

mas. Aukštasis ponas — ir tai bent porą 
akinius pasitaisė ir apsižvalgė aplinkui. Kaimo 
moterėlė daug kartų buvo pasikėlusi ir dairėsi 
pro karetkos langą,tuo pačiu metu nepaleisdama 
savo vargšo sūnelio rankos ir vis jp paškuT^save- 
tempdama. 0 toji panelė dabar smarkiau negu 
pirma šlamėjo savo šilkais. Šimtą kartų ji pataisė 
savo skrybėlę, vis vienų pirštu pabraukdama 
tarp juodojo kaspinėlio ir savo pasmarkrio. 
Ji čiupt sakvojažą — ar vietoje? Buvo besiekian
ti pintinėlę, bet čia pat atsiminė, kad reikia išsi
imti nosinaitę... Tik mudu su tuo plačiaburniu 
ūkininku likome ramiai sėdėti. Jam nebuvo ko 
rūpintis — jo drobinis maišelis buvo čia pat — 
tarp kelių: sustos karetka, jis atsikels ir išeis 
savais keliais. Aš tai buvau sujaudintas, bet ne
išmaniau, kas dabar veikti. Tad nekantrus, susi
spaudęs laukiau, kada tas Jankelis sustos ir 
pasakys:

— Tprru!...
— Ir kai visai netikėjau, kai vis dar maniau, 
kad mūsų kelio galas toli, gal tik atsitikti-' 
nai Jankelis dabar stabtelėjo vežimų ir pėsčiųjų 
prigrūstoje gatvėje, — jis staiga ir jau tikrai is- 
kilminai sušuko:

..—.Tprru!...
Mūsų toji panelė net aiktelėjo, čia pat atsi

darė karetkos durelės ir tuojau užsikimšo. Pro

kartų 'jas veržte veržėsi bent kelios

s

■.v

visokio amžiaus 
ponios ir panelės. Jos norėjo greie.ausia pamaty
ti mūsiškę panelę. Jos visos — ir mūsiškė ir anos 
nepažįstamosios---- jau-kalbėjcrne^mūsų'kalba'if
tik nealpo iš susijaudinimo. Jos pripldavo prie-yie 
na kitos,apsikabindavo ir šitaip apstulbusios kokią 
minutėlę pabūdavo, Bet tuojau už tą neleistiną 
Tokiu iškilminugu metu neveiklumą, jos atsily
gindavo sau dar garsiau aičiodamos, dar skar
džiau juodamos ir tiesiog kudakindamos, negali 
gi pasakyti kaip virštelės...

-Mes visi kiti turėjome truputį lukterėti 
Aukštasis ponas nuolaidžiai šypsojos ir nieko ne
sakė. Vieną minutę ir žydas pirklys turėjo su
gaišti, nes jo pora mėginimų prasiveržti pro tą 
virtinę šlamančių ponių— nepavyko. Nei kaimo 
moterėlė, nei ūkininkas_ nedrįso ardytį _ tą 

‘sceną . , ”
Pagaliau jos su sakvojažų, su pintinėle/ir su 

ryšulėliu, pasiderėję kam ką pešti, atsitolino 
nuo karetkos ir tuojau ištirpo toje, gatvės 
maišatyje.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 

SKAITYTI DIENRAŠTĮ ^NAUJIENCAf'

4 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. T'iesdiy, .March 18, 19§()



?oraf- 1 kapines vdienę paly-
ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI S“ ZnaTe

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI paprastai šalta, tamsi ir žiauriai 
lietinga. Kapinėse maldą sukal- 

® 'j bėjo kun. dr. Olšauskas. Atsi-
“Kai ateis toji tiesos dvasia, ji ves jus į visą tiesą”, sveik’nimcr kalbas prie kapo pa- 

Jono 16:13. I sakė: skautijos vardu — inž.I sakė: skautijos vardu — inž.
Pagal Viešpaties pažadų, Sekminių dienų, Šventoji Dvasia Vy\ B^ndruoinenės

buvo atsiųsta pasišventusiųjų klasei, “Kristaus kūnui ’. Todėl mrs ‘ a‘yjI p~^ifĮra IGne lr a 0 
ir visi kiti, kurie priėmė Viešpatį ir pripažino jį bažnyč'.os Galva 
ir patapo jo mokiniais, gavo šventosios Dvasios, nematomos Dievo 
galybės, dalį. Tuja dvasia mes esame atgimdyti į naują prigimti, 
dievišką prigimtį. Tuo mes esame padaryti paveldėtojais visų 
aukščiausių ir brangiausių Dievo pažadų, kurie buvo daoti tik
riesiems Jėzaus Kristaus pasekėjams, šventoji Dvasia gelbėjo 
mums pažinti tiesą, kaip parašyta: “Ji įves jus į visą tiesą”. Ir 
v41: “Jūs pąžinsite tiesą, ir tiesa padarys jus Laisvus”.

tv. RAITO TYRINĖTOJAI
į. Muxikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island. N. Y. 10303

DR. K. G, BALUKAS PASTABOS Iš TOLC 
AK.U4ERIJA ir moterų ligoj 

GJNEKOLOGINt CHIRURGIJA

6440 So. Poloskj Rd. (Crawfora
Medical Building) Tel. LU 5-6445 
Ptiims liaooius pasai susitariiiH.

Joi neatsiliepia, skambinti 374-8004

OR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

W»rtdmf»r Community klinikos 
Modicinoo direktorių. - 

19M S. Manheim Rd, Westcheeter, IL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomia ir

TeL: 542-2727 arba 562-2723

TEl____ BE 3-4893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 Weet 103rd Street 

ValAndos pagal suntarima

DR. FRANK PLECKAb 
ORTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKA; 
2613 W 71 St. T«l. 737-5144 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses’"

VaL agni snai tarimu Uždaryta tree

D

DR.LEONAS SEIBUTU 
INKSTU; PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGU* j; 
2555; WEST A3rd STREET -

Ofiso teief.: 774 '»30 
Rnidanc'lM *eief. *44-554:

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

•ūdra praktika, apoe. MOTERŲ ll« 
2452 WEST SYte SYROF 
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įnėlapius) ?riri; ’ 
daryti. Manau, «.. ri 
Lietuvos) žemėlapį ruri damas ; 
jis susilauktų reikiam's para-; 
mos iš tokių Mažosios L etuvos 
autoritetų kaip p?of. M. Brakas, 
Martynas Gelžinis. dr. J. Stik- 
lįorius ir kitų, kur'e J. Ar d rif 
suteiktų tikros, istori 
džiagos vietovardžių 
Maž. Lietuvoje, c J. 
tuos davinius galėtų 
žemėlapyje. .

Baigiant pastaba* ° r 
mėlapį (patį naujais1 
pridurti pora žc'džių ir iš l~ng- 
vesnės pusės. Atskleidęs žemė
lapį, tariu sau: ri ..na, Juozai 
Andriau, jeigu tik nebus Klai
pėdos, tai nežinau ar ir kada ga
lėsime susitikti ’‘akis į aki”. Jei
gu dar nebus Kauno, gal tek to. 
Jei nebus Vilniaus — žin^m? 
blogai, juk Vilnius mūsų isto 
rinė sostinė — taip, istorinė. B* t 
pagalvojau — ten žydų ir lenkų, 
o dabar jau ir rusų, užteks risa- 
da. Kovosime už lietuvius — 
Lietuvos sostinėje— Tai juo
kais. .. Supraskite.

Bet kai gerai jsiziurejau 1 že
mėlapį — ir Klaipėda ,ir Kau
nas, ir Vilnius yra... Ir yra ne 
tik tie miestai, bet ir valsčiai, 
ežerai, upės ir Lt. Vilnius ir 
Kaunas — man ne taip jau dil
gina širdį, dėl to žiūrėjau pir
miausia į Klaipėdą ir kas yra 
bent jau Klaipėdos krašto — pa
jūryje: pasirodo, kad yra ne tik 
Klaipėda, bet net ir Smiltynė, ■ 
Juodkrantė, Pervelka, Preila, 
Nida. Kokius malonius prisimi
nimus atgaivino tie vietovar
džiai, atžymėti J. Andriaus že-, 
mėlapyje— Kiekvieną k?.rtą . 
kai žvilgteriu Į tuos vietovar
džius (atžymėtus mėlyname fo
ne), man jie primena dalį mane i 
laimingiausių dienų. Dėl to da
bar ir žiūriu į tą žemėlapį 
pasigėrėjimu.
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Gedulas darbštus 
lietuvio šeimoje

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710
Tel. (813) 321-4200
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TUS PARAGINK SKAITYT) 
DIENRAŠTI "NAUJIENOS
l v . - i . * < < .. . .

- -t. T>-’g er* huv:
' ’n a m^ter s kam •- Iv^tp

- vyr^s Aleksandras Dabšys. 
Nę tik jie buvo reFgingi, bet ir 
■-a r orinei n?s ypačiai Alek
sandras būdamas labai veiklus 

. lietuviškame gyveniiųe (ypačiai 
Į ALTos ir k:t->se organizacijose), 
I šau^’r.o i- labai lietuv'škai-uat-• 

iotiškai besiorientuoiantį sūnui 
Tmtauta, kuris aukštai iškopęs 
kaip menininkas (solistas bas-

> r ri'. as), d r būdamas jaunas 
j ’rgi geok-j aif šrii palypėjo 

l e'. ■'• 'k”’ - "o’it‘' š_,’s pakopo- 
:n s —4is s. ri tu yra Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės' 

į Vakarų Apygardos pirmininkas. 
' Negana, kad Aleksandro sū
nus Rimtautas dalyvauja mene; 
ir 
m

*

Laidotuvių Direktoriai

Mažeika Fy Evanst 
i 
i

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

su

eKovo mirt 
Šv. Kryžiaus 
.iipl. teisini. ’.
io žmona r'ana i)a: š . ’.ė (190
— 198C), Lietuvoje bu . moky

M. GEL2INIS

LIETUVIU LITER ARINĖ DRAU 
GIJA TILŽĖJE

16. / ’ ' • -p.š Kuršaitis 
Nuo L ,-jjsJsteigiino 1879 .m.

■p c

l’Mko’e (lietuviška pras-, 
riip jau likimas (lietuviš-, 
ia’mingai susiklostė, kad 
ut: žmena irgi yra meno 
'■- ' e aukštai iškilusi so- 

—Jė Reivydaitė.- kuri -yra 
k viena pirmaujančių lietu- 
id sčiu (sopranas) lietuviš- 

.iuose renginiuose, bet ir .mielai

i€

'iki jos pabaigos >1925 im, t.y., 
46 metų laikotarpyje, iš joje 
veikusių asmenų kilo ir ryškėjo 
Aleksandras Kuršaitis. Įsijun-

■ ges visu ršdėdunra į.Dr-jos veik
lą, jis ri'.uždėjnriavo Kanto ir 
Herderįu ilvąį^Sič sųforniuotc’s, 
darbščios ir MthViJkos • asme-

laukiama kitataučių operinio
balso pastatymuose. Rimtautas 
ir Birutė Dabšiai jau yra išau- į 
ginę tris puikius vaikaičius lie
tuviukus: du sūnus ir dukrą. ,

Tokia yra Aleksandro Dabšio 
ir jo sūnaus, Rimtauto, šeima 
šio gedulo, jų šeimoje ir mūsų 
kolonijoje, laiku. Užuojauta vi-j 
;jcms • Dabsiams I

Nuo pat . įsteigimo Kuršaitis 
buvo valdybpš narys, o 1898 m. 
■’os pirmininku išrinktas, juo 
išbuvo iki Dr-jos likvidacijos. 
Jo išsami biografija randasi jo 
-odyno p:rmojo tomo pradžioje, 
ridėl čia -apsiribosime būtiniaų-

1879- 1925
būdingas lietuviškas sodybas; 
taip pat jis išsirengė į ilgas ke
liones po Did. Lietuvą, jas baig
damas apsilankymų pas Mari
jampolės gimnazijos kalbinin
kus, vis ieškodamas naujos li
tuanistikos. Draugijos reika- 
lanis jis atidavė visą liuosą lai
ką, išleido visus nuo pragyveni
mo likusius, pinigus . ir, galiair- j 
šiai, prikrovė • savo .gjrvenainąjį 
butą archeologiniais .. radiniais, 
tautodailės gaminiais ir baldais, 
kad kiti šeimoš nariai turėjo tu-

EUDEIKI
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel; 927-1741—1742

4330-34 SO. CALIFORNIA A VENTE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

rėti labai daug geros valios, kad . 
galėtų gyventi nebe bute, bet 
biure ar muziejuje. . . . . |

Savo laikų, , besiteiraudamas.
apie-A. Kuršaičio.asmenį iš (ne- f| 

. -į . i seniai mirusio) Alberto Puske- J tsiomis datomis ir duomenimis; , ... , . ' ■ , v. Upalaicio, kuris Kuršaitį pažinoPilaičio, kuris Kuršaitį pažino 
asmeniškai, -gavau tokį prane-.

Friederike, giiiį. ‘S?inmer, tupr |
. . • - i „k,, iU; I - Pas mane- yra palinkimas,met buvusiems maskolių valdo-1 ■ . .. — 5 . • ri

VargonimnkuiJSiistavTii Kur
šaičiui ir jo ŽHipiri Eniilie

%“Pas; mane- yra, palinkimas,
.uujiiuičt vA-j . lkai kuriuos" žmonės sutikęs,moję Kretingoje, ten, 18o/..m. . • , . ....... . , .Renydams,i Alek- JUCS tuojau sugJ-etjnti. ir suly-

G-:kir.ams i- kitiems artimie- 5132110 2 d- "lin Alek ■ • ■ ■ • - • •> -
sicms.

i ENERGY 
WISE

Change the oil and 
filters ev<*ry 3,000 to 
£jQQO miles to avoid__
wasting gasoline

t be a Born Loserl

spalio .2- d., ginjė sūnus 
handras Teodoras. Tėvui mirus,_ - —
AJeksandro dėdė, , , . . . . ..
prof. <lr. Friedfikis Kuršaitis ,pa»a. Kai as siHUo.susipazmau, 
priėmė jį į savo namus Kara- _ . . , .t . ,.. ,. . . - . . .. . da, ugiu h- .laikysena visuometLauciuje ir-rūpinosi jo išmoks-1 __
lininiu. Karaliaučiuje Aleksand
ras studijavo vokiečių, lietuvių, 
lotynų ir graikų kalbas. Po stu-

! rlijų gavo’ mokytojo^ Vietą Tilžės 
(gimnazijoje, kur jis, šalia kitų 
i dalykų, dėstė lietuvių kalbą.
• Kiekvienuose P r a nešimuose- 
! randame jo straipsnių ir studi- 
’ jų, o vėliau jis, matomai, tapo 
j ir jų redaktorium. Jau vienas 
: tokio žurnalo redagavimas buvo 
j didelis darbas, bet Kuršaičiui 
jis atrodė tik pašaliniu dalyku. 
Jis dažnai leidosi į išlaidingas 
keliones po kraštą ir ten lankė1

(ginti su kitu asmenim. Taip man \ I,-' 
kalbininkas Iatsitiko su P^sorium Kolų- j

kalbėdavau, jis man savo išvaiz-

TEVĄS IR-SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMF

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

Telef. 476-2345
t i

Utenos □ >-*: 3* ’ o o su irinki- 
airis .;x7 i) .S antradienį
6 vai. vak. Jaanos. sakje. 4253 S. Ma

Po susirinnimo bus vaišės. t 
A. oroksvič.ic, sekr. i

piewood.

r

tuojau primindavo profesorių. 
A. Kuršaitį Abu buvo laibu, ne
didelio ūgio.. gyvai ir imponuo- 
j ančiai kalbėdavo. - Aš . Tamstai 

(Bus da-ugiąu) .

Kurmis ir jp svoris

-— Kurmis yra labai ėdrus 
žvėriukas. Jis kasdien suėda 
tiek ,kiek pats sveria, -— aiški
ni mokytoja Montessori mokyk
los vaikams. Guvus Vincukas 
atsistojo ir paklausė:

— Panele mokytoja, iš kur 
1 kurmis žino, kiek jis sveria

Mold With A Dual Personality

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

>4* a ■ ■ - ■ ~
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PHiLuiri- Labanauskas
3307 So. LITUAN1CA AVĖ. Tek: I Arda 7-3401

□ \z

Upytes 
3 n.c ir 
vo žt k- 
So. \ ?

Draugiškas ^klubas re~g’a 
ko ai ba'ių sekmadienį ko- j 
tki *a s G*rėro salėje, 4416» 
n a\o. Piadz a 1 vaL p p. 

rij ir v lingu dora-r ? 
' . k a pgi tį v;rti į
, 4-jl. .ie vis

‘ v s

jau anksčiau, bei dab-r ją pa
kirto plaučių uždegimas, nuo ko 
ji mirė St. Vincent lige 
Los Angeles.

Lietuviškorios nr.rapi.ri.
nyčia rožiifo ri. - r :> ’v
pildyta lietuviška <a
-ų atl.albėjc pi tp os k1 . , _ _

1 7 TZ >• . e l-.Y-i- fal-Y nnl Lielyvru Žagarės klubo eilinis r.a prel. J. Kucing s, a.p pai susirinkimas įvyks sekmadieni,
atnašavo mišias laidojimo die- A,rio aj d., 1 vaL popiet Anelės sa

. . • rrnmnūKi.,; iėri. 45-30 So. Talman- Avė Nariaijną, kurių metu giedojo solM5t< 1 atsilankyti. Yra svarbių rei- f
J čekanauskienė ir A. Palikai- kalų aptarti ir jau yra laikas užširuo-

. . „ . keti.nario mok^s'j. Bus ir vaišės,tis, taip pat dalinas parapijo RoH Oidžgalvis, rait.

• r

BRINKIMU
1 »

FeL Y Arda 7-191J

fj 3‘j. tpx :r *
A. Kalys, ' P. J. RIDIKAS

S354 So. KALSTEI) STREET

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
K (LACKAWICZX

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, 01 974-441*

f BUTKŪS - VASALUS
1446 So. 50th Ave^ Cicero/jft. TeL: OLympic 2-10Ua

GEORGE F. RUDMINAS
331S So. UTUAN1CA AV£ Tel.; YArds 7-1138 -113$

tADUO ilIMOt VALANDOJ

nd Pineapple Mold M 
al. Made with either 

A crushed pineajtpta, 
u, and tarnkhed with

Id yur node 
stuffed ub?W
Get instant relief
With BENZEDREX

INHALER 
rvasal d»co«H3c*tant

Many people think of Creai^ C 
dessert — particularly after a hes 
taawn flavor or lime flavor JelbO 
cream cheese ^d chopped wain 
genamai doll opr ©f thawed Birds Eye Cod Whip non-dairy 
whipped toppiūf, tha mdd provide^ a light and lovely finale to 
dinner. Juat as many people fancy it as a calad, and the same 
recipe framed in a bed of lettuce and garnished with mayon
naise is • happy ebdce to accompany a platter of cold cute, a 
basket of rolls and your favorite beverage.

Cream Cheese and
1 can (20 ox.) crushed

pineapple In Juice
2 packages (3 os. each)

• f lemon or lime flavor 
gelatin

Drain pineapple, reserving juice. Add water to Juice to make 
1-1/2 cupe. Dissolve gelatin in boiling water. Add measured 
liquid and lemon juice. Gradually add 2 cups of the gelatin to 
the cream cheese, blending welt Chill until thickened. Stir in 
walnuts and pour info a 6<up ring mold. Chill Until set, but 
not flrm. Chill remaining gelatin until thickened. Fold in 
pineapple and spoon into mold. Chill until firm, about 3 hours. 
Unmold. Serve as a dessert with thawed frozen whipped 
topping, or as a-Mlad with mayonnaise if desired. Makes about 
6cups or 12 semagt, " "

Pineapple Mold ’ * 
cups boiling water .

2 tableapoona lemon Juice
2 package! (3 ox. each) 

cream cheeee, softened 
1/2 cup chopped walnuta> ‘

2

)

Lletuviy kliba: kasdien nuo pir
madienio iki • penktadienio 4.1)0 
4:30 VaL vakl. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais %uo 8:30 iki 9:30

Powerful anti-itc 
drug you can bu] 

without an Rx!

V»46|» AMon, D^ku»
T#)r* > Mlmtoct A34R

71h, MAPLKWOODA V S. 
tHICAGd, ILL. 66629

—~—    - - " '?

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 BiCOZENEA Use only as 
directed. The medically proven 
creme for 
itching. * II i COZE.VE

Ui _ _____________________________________ — ___________ ____________ __ ,.v _ _ _____________________
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Mūsų spaudoje-
(Atkelta iš 2 psi.)

Zolp ir Lillian Sikauskas palfn-
Icėta greit pasveikti. f

Dariaus ir Girėno salėje lia-
landi o iiiėn,. 27 jiieną. d .rėsirąe 
Bunco Party., ' ’gų liaupsinimų klausys, gal rle 

vienas ir į tribūną ' pakviestas 
bus - kaip jau yra buvę praei- bas n"tarė ir ši V 
ty,e, spauda paprašys malonių Įžy ų d ; aplankytf senelius. Va-

. žiuosim į3|<ly Fanūly VUlaUu
tokių negaus patys pagrū- dovanėlėmis ir sų, taįs ^epeliais 
zmtai prirašyt' ... ». | jpabūsiine nors po& valandų -iri

' Apie lankytojų grįžusių į JĄV Įdfp jfe -lg ka(| <
■tylą arba neigiamus įspūdžius iu ...
jau dabar “Ginftašis Kraštas 
priekaištauja, ypbč Dirvai (1980. 
II.7). ■ * "

Tokia savo krašto broliams 
rodoma meilė gali suteikti jjems 
daugiau skausmo ir nusivylimo 
laisvėje gyvenančiais lietuviais, 
nei laimės. O kalbant apie šie
metinį jaunimo lankymąsi, tai 
gali pakenkti ir jų ateičiai atlie
kant “clearance” tarnyboms, kas 
taipgi 

/kę.
Kai 

t panto 
priespaudoj — daugeliui tautie

čių atlikus Sibire žiaurią vergi
ją, kitiems ir dabar krašte at
liekant, rizikuojant gyvybe, oku 
‘pantui pasipriešinimo darbą .— 
tai mums turėtų būti aišku ir 
lengva, gyvenant laisvėje, susi
laikyti šiemet nuo visko kas 
bent galėtų kenkti pavergtos 
tautos siekimams. r

Autorė, taip pat inž. Speraus- 
kas ir Žymantaitė buvo Darbi
ninko savaitraštyje apšmeižti už 
patriotinį nusistatymą ir už griež 
tus pasisakymus prieš bendra- 
iarbiavimą ir tiltų statybą.’ Ti
krumoje visą velniaya išeivijos 
iiėtuviuosee sukėlė ne kas ki- 
;aš, o tiltininkai su savo tarnai' 
•iais bendradarbiautojais udėl 
■.rupinio aukso, gardaus valgio 
aukšto”. Ir dabar dar jie nenu- 
imsta steigdami naują politinę 
[engę, o pilna burna kalbėdami 
.pie vienybę. Jų politika labai 
inka frontininkams ir kitiems 
arijų žarstytojams svetimomis 
ankomis, svajojamiems ir apie 
arbę^ir _apiepini gus, savinantis 
itų.^daūytus^darbus:5

J^^ėrirokarris[f ’
MOTERŲ KLUBO VEIKLA
Lietuvių Brighten Parko Mo
rų klubo metinis narių susi* 
nkimas Įvyko vasario 7 dieną 
neles salėje, 4500 So. Talman 
ve. Susirinkimą atidarė pirini
nke Nellie Skinulis 1:10 vai. 
)piet ir pranešė liūdną žinią, 
id mirė klubo narė Paulina 
■Jaustas. Susirinkusios atsisto- 
mū ir vienos* minutės tyla pa- 
:rbė vėlonės Paulinos atmini- 
ąi Jos šeimai buvo pareikšta 
Ii užuojauta.
Nutarimų raštininkė Eugenija 
rungys perskaitė praeito susi 
akinto protokolą, kuris buvo 
enbalsiai priimtas be pataisų. 
Į klubą įsirašė nauja narė —■ 
elta Raudis, kuri buvo vien
išiai priimta.
Revizijos komisijos praneši- 
ą perskaitė lAnna Condu.v. Iš 
anešimo sužinota, kad klubas 
a gerame stovyje.
Sergančioms narėms Marie

jau yra ir praeityje įvy-

tauta jau 40 metų oku- 
terorizuojama gyvena

Brighton Parko i^lotęry klu-
gegu

taip jiems parodĮsimp, kad mes 
jų neužipįršhųn^....^

Po susirinkbno. buvo vaišės.
Sekantis ’klulio' susirinkimas 

įvyks balandžio1-^ idiėną. Ji
Eugeniją Strupgys,,

— A. a. Antanas Bacevičius 
gyvenęs St. Petersburg Beach, 
Fla., ilgarnetis.iNaujierių skaity
tojas, anksčiau, gyy. Cicero apy
linkėje, mirė kovo 15 d. Liūdėti I

A.,i-.a-• i I
roito skyriaus pirmininku, Sta- 

liko -žmona Elena ,ir 'kiti ■’ gimi-1 sys Sližys — sekr., Antanas Ori
nės, kuriems reiškiamą užuojau- i nius — iždininku. Revizijos ko-i

irpppt <4’ji'-ry--' ' ■
— Frank. Sakalas, Mountain 

Home, Ark., be raginimo pra
tęsdamas prenumeratą, ątsiuntė

misijon išrinkti: Antanas Bu
kauskas, Petras Januška ir Al
fonsas Nakas.

tęsuamas prenumeratą, ątsiurjre _ Toronto Lietuviu Teatras 
$!0 auką. ĮJėkui už,ją ų* už, pra- Į Aitvaras”, vadovaujamas Aldo- 
nešimą apie netvarkingą korės1- j nos Dargytės-Byškevičienės, p_a- 
pendėncijo^^pristą^yriiąJ- hįj £ kviestas vaidinti V. Alanto 3 

1 — D^kui L. Meilui, Warren, veiksmų komediją “Saulėgrąžų 
už nuolatinę paramą ir sala” Detroito Lietuvių Namuo- 

už $10 auką. Taip/pat dėįjuiluž se kovo 30 d- 12 ;30 val- popiet, 
pranešimą apie pętyąrkingą prps Vaidinimą bei išvyką globoja 
tatymą paštų: ''įo^ir. W'’skųn-. Lietuvių Namų Draugija, SLA 
dai yra pristatyti dik^gošr.pašto 332 kuopa ir Detroito šauliai-

Mich

viršininkui.- i LND pirmininku išrinktas inž. 
Jonas Gaižutis, kun. Dominikas

V. Leveris iš'Hamiitoho, po Lengvinas ir Edvardas Milkaus- 
ilgesnės pertraukos, ;Vęl ,tapp ne { kas-vicepirm, Stasys Petrauskas 
tik Naujienų spaityicųū,"b'ėt ir Į_
rėmėju, atsiųsdanąas $5 aukai 
kartu su metine prenumerata. ižd>j Antane Butkus — admi-. 
Dėkui. Taip ‘pat. dėkui !>už ' ’pa
lankius pareiškimus.

— Southwest News-Herald i

sekr., Antanas Mikalkėnas 
! ūkvedžiu, Vladas Jomantas

bet, greičiausia, bus perkeltas Į 
normalų skyrių.

— J. Augustaitytės-Vaičiūnie- 
nės pirmasis pomirtinis leidinys 
jau bafgiamas. Leidžia sūnus, 
spaudos darbai atliekami Vi Vi 
Printing, ų viršeliu, techniško
mis priemonėmis rūpinasi dail. 
Vladas Vijeikis. Leidinyje bus 
abu jos scenai pritaikyti veika
lai: “Eglė, žalčių karalienė” ir 
“Lietuvių vestuvės-’. Knyga ne
bus pardavinėjama. Kas ją no
rės įsigyti, teks kreiptis j sūnuj 
ar į jo nurodytas vietas.

— Paskutiniame JAV LB (R) 
Centro valdybos ir prezidiumo 
posėdyje galutinai nutarta ruoš
ti knygą apie LB Reorganizaci- { 
jos atsiradimą ir to atsiradimo 
priežastis. Bus patiekta doku- 

~ mentalinė medžiaga: tą medžia-

nistratorium.

— Gaudentas Mališauskas, ži- 
laikraštis ketvirtadienio laidoje neimąs Marquette Parko veikė- 
įdėjo dvi nuotraukas ic-apr^šy- jas, RLB Apylinkės valdybos na- . • i —i * * i » e . -4* J*, c » l . i • iiediKuokuojant 169 jtys, neretai spaudoje pasakąs 

yes- tiesą apie įvykius, jau trečią
Lithū&iiat?': Tflaza ’

nuo

tą gatvę tarp California^ |r ’/ 
tern Ave." T T'
Court pavadinimu, yięgryjje

kartą turėjo būti nugabentas 
___ Šv. Kryžiaus ligoninėn, kur jam 

traukoje matosi miėsidg ^Įriere] padaryta operacija. Ligonis dar 
Jane Byme, sveikinančią vyčių j vis buvo pusiau ypatingos prie-

i I 
gą kol kas renka “Bendruome-j 
nės Vagų” redaktorė Z. Juške-Į 
vičienė. Dabar, sudaryta komi
sija darbui gyvinti ir greitinti. 
Sudėtis bus.' paskelbta \ėliaii.' 
Taip pat bus ieškeima nauji 
bendradarbių, galinčių nurodyti 
nežinomų ar primirštų faktų iš 
šio laikotarpio. |

— JAV LB C V (R) skubi! 
primena tautiečiams, kad nepaę

veikėją Estelle Rogers. Bę: to, [ žiūros kambaryje, bet pastebi- darytų klaidos, kada pinsidf 
nuotraukose matosi^-JLjietitvių mai taisosi ir tikisi netrukus statistinė registracija JAV g> -> - lt——yJ > t ,
Prekybos Rūmų piri&-Jf.eodora grįžti namo ir prie visuomeninių ventojų. Visi privalo prisimini
VT- - • i 1 i :-rtr •» T 1 . . ■ —rxry v i _ • • . i

I
I klausimas apie pilietybę, nesusl- 
' maišyti, nes mes niekad nesamei 
Į turėję tarybinės pilietybės.? Pla-.' 
' čiaiu vėliau. Dabar ^mūsų pilie-1 
i tybė —■ arba Neppldauscmos '
Lietuvos, arba JAV. *' P’

— Horoscopes or Astrologių
Tarot Card Readings. Satutdai 
11 to 5 no appointment neces 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 

•t STATE Sfe,?Rnu 17L7z Mes kai ■ 
, bame lietuviškai. 782-3777 o - 
925-8392. - ProfessionĮai, Aje m be ■ 
American Federation of Ąstro- 
'Jgers. (Hr.) ‘

9 SPECIALI 207o NUbLAI 
DA PRISTAČIUS* ŠI SKET-fil 
MĄ. Auksinįąit įr sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai „karoj 
liai, auskarai ir kiti papuošalaj 
PERKAME sidabrine^; ir. auks^ 
nes monetas bei pašto ženklu 
kolekcijas. Mokame, aukšta 
kainas. P ATRIA, <20^ So. Sac 
ramento » prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.),lt

— Dengiame ir taisome visi 
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti 

ARVYDAS KIELA, 434-9655

KUR YRA NUODĖMĖ?
Ir kokios -yra•'nuodėmes p pa-

Ir kaip jų išvengt^?,
■ Pasiklausykite ijfGfe&išibs Nau

jienos: Lietuviams” radijo pro
gramos šiandien 8:45 vai., yak. 
banga 1490 AM per'“Lietuvos 
Aidus”. ' '

Penktadienį 4;23 įvąlpipo pietų 
per Sophįe, Bąrc^ri'ądįją, išgir
site: “Kodėl Šanky nebuvo' nu-1 
šaiitesr'A\fi!

Parašykite, p are i Ralšudami Į 

jo . Prisiusime dovanais?-A-'* i

Kuzienė; buvęs aldermanas Jften j darbų. Jo kambarys buvo 523, kad, jeigu bu& fužuomina a£ jautą! *

Upytės Draugiško klubo, 'me
tinis' šusifAkinias '' įvylto'.' !kovo 
7, dieną Anelės salėjeJ Vadbva'vo 
pirm.. Anner Wieckeci^jL. p^a^sė, 
kad mirė du ^lubo, uariai^j— 
Adeline Crėdval Hr'įttdtaš Nag- 
ręękisL..Sųsirinkinlas .-Jups pager
bė, yiėnoą^ rninjiteą.'.^siątbji^ių: 
jų! šeimohis: išreiškė ^ilią* ųziib-

REAL ESTATE
Namai, žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

. Namai, Žemė — Pardavlrr
REAL ESTATE FOR SAI

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVING
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, IIL TeL Virginia '

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• 4 BUTŲ mūrinis Lemonte.
• ?25 BUTŲ mūrinis, gerai "užlaikytas,

Marquette Parko rajone.
• RESTORANAS su namu ir visais 

įrengimais Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurcme, Income Tax

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

Wil help you make the right move. .

JE! GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

įuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ir užeiti į mūsų Įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO.
66C0 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600
independently owned and operated

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidi n 
Dirbu ir užmiesčiuose gr& 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
TeL 927-3559

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOT
Tiktai $106 pusmečiui autom* 

Liability apdraudimas pensiranl
Kreiptis:

A. L A U R A I T I S 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

Laikrodžiai ir brangenybi 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
TeL REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvi 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, IIL 60632.-TeL YA Z-5’

neth Jakšys, sen. Frank T)- Sa-i -į 
viekas ir kiti. Himnų giedojimą 
pravedė sol. Algirdas Brazis. T 
Merė stebėjosi ir pareiškė,*kad Į J 
himnus giedojo visi: seni, jauni J 
ir net vaikau . . i
_ =^JtfatalŲa_E.-Shadis -iš Mar- | 
quette Parko baigė 
Illinois universitetą 
laipsniu.

— St. Rita aukšt. 
paskelbė rekomenduojamų į 
JAV almanahą mokinių sarašą. 
Jame tarp kitų yra Vitas Brie
dis, Leonas Jonikas, Vytautas 
Liškūnas ir Jonas Petrošius iš 
Čikagos pietvakariu.

— Balys Gražulis išrinktas 
Lietuvių Žiumalistų S-gos Det-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ <
MARU A NOREIKIENt

2608 West «»th St, Chicago, HL 60629 • Tel WA 5-2787

Mini

Northern 
bakalaurės

mokykla

MAISTAS B EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — TeL WA b-2717

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE į 

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu Draternalmė ar- 
ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA —atlieka kultūrinius darbas, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbui dirba-- u v 'B

4

J SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu ' E
apdraudų savo nariams.

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

4 Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. —4

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

SlA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 4
f $1,000 apdraudos suma temoka tik S3.00 metams.

SLA — kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės t
J į savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums K
5 mielai pagelbės i SLA įsirašyti * v , F

Galite kreiptis ir tiesiai | SLA Centra: 3

4 LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
J New York, N. Y. 10001 . * ' < W
< 307 W. 30th St. r V
5 T*L (212) 563-2218 /
5 f

Nutarimų raštininkė Antoi
nette Kalys perskaitė valdybos 
nutarimus, kuriuos ’ši&iriiikimas 
priėmė. rvp'ni

Mary Šimkus perskaitė'prane
šimą apie 1979 mėtų kliygų^ ve
dimą. Knygos rastos gerame 
stovyje ir dar likę net pelno.)

Pranešta, kad serga Antanas 
Lucas, kuriam palinkėta greit 
pasveikti.

Buvo nutarta Juozą Pauku- 
daitį atleisti nuo nario mokesčio, 
o jį skaityti garbės nariu. ,,

Upytės klubo 198Ų Tnetų^val- 
dybą sudaro: Anne Wilchecki 
— pirm., Kazimiera Sttikas — 
vicepirm., Antoinette Kalyš —■ 
nutarimų rast, ir korespi, i^nna 
Conduk — finansų rast, .ir Mary 
Radžukėnas — iždininkė.

Upytiečiai rengia Bunco Par
ty kovo 23 d. Dariaus Girėno 
posto salėje- Rengimą komisiją 
sudaro John ir Antoinette Ka- 
lys, Nellie Skinulis, Anne Wie- 
checki ir Mary Radžukėnas. Na- 
rės apsiėmė priruošti skanių 
valgiu Jr daug ,skanių tortų.pra
džia Sus 1 vai. popiet. Įėjimas 
— 1 doleris.

Po susirinkimo buvo vaišės, 
kurių metu vyravo gera nuotai
ka, netrūko ir Įdomių pašne
kesių bei dainelių.

Sekantis susirinkimas Įvyks 
gegužės 2 dieną. A. Kalys

PARDUODAMA
DELIKATESŲ IR LIKERIŲ 

KRAUTUVĖ
Tai tikra aukso kasyklos opera
cija. Labai patrauklus ir labai 

švarus biznis ir namas.

Teiraukitės:
MC KEY & POAGUE .

Te!. 361-4226

Hinsdale - Quality Home
7 Room Brick Bilevel. 3 Bedrooms, 
1% Baths. Lge. Kit. w/eating area, 
Florida Rm., Family Rm.. Laundry 
Rm., 11 Closets. 2-Car Att. Garage 
w/elec. eye. 4 Blks. to R.R./express. 
20 min. to Chgo. No need for 2nd car.

Owner retiring. Way below 
market value! .$124,900.

Call 325-4994

72-tra ir Whipple. Savininkas par- 
iuoda mūrinį 5 kambarių namą, 
įrengtas rūsys, 2 mašinų garažas.

Tek 776-4378

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

YOUNG WOMAN
to train in Supervisory position. 

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

Apply: 4447 W. Cortland 
or call 772-0400

> Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-74 
Taip pat daromi vertimai, gimir 
iškvietimai, pildomi pilietybės pi 

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERSPOUCY
F. Za polis, Agent 
3208’4 W. 95th St 
Ever®. Park, III, 
6C642, - 424-S654

State Farm Fire and Casualty Company

ELEKTROS IR VANDEN
TIEKIO DARBAI ATLIE

KAMI SĄŽININGAI.
Telefonuokite: 

434-6828

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 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. Šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL (L 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, UI. 60629

— Senatorius Kennedy labai 
aštriai kritikavo prez. Carterio 
planą ūkiui stobilizudti.

I

— Aukso uncija penktadienį 
Europos rinkoje nukrito iki 
$521. Visi stebisi, kaip doleris 
tiek pabrango.

Mature Woman
For light cooking in Day Can
Center. 4 to 5 hours a day 

Will teach.
Call 247-1961

CASHIERS
WANTED

GOOD PAY

346-8880

H — Niurnas, IIL, TMMdayt March 18, 1980




