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RANG SACHAS GULI EGIPTO KARO LIGONINE.
KRATOS IR SUĖMIMAI RUSŲ 

PAVERGTOJE LIETUVOJE
Apie kratas' ir suėmimus Lie- Remdamasis Naujojoj Vilnioj 

tavoje rašoma Briuselyje išei- padarytu psichiatriniu tyrimu 
(skyriaus vedėjas Jovalas), nu
stačiusiu, kad čechanavičius 
sergąs “šizoidine psichopatija” 
ir esąs “pavojingas visuomenei”, 
teismas nusprendė išsiųsti jį į 
specialią ligoninę prievartiniam 
gydymui.

šiuo metu čechanavičius jau 
“gydomas” černiachovsko spe
cialioje psichiatrinėje. Jis yra 
vienas iš 45-ių pabaltiečių, pasi
rašiusių memorandumą,. pa
smerkiantį Hitlerio -Stalino i 
paktą.

* * #
ŠKOTŲ PEN KLUBO AKCIJA

‘ PETKAUS REIKALU

Tarptautinio PEN klubo Ško
tijos centras, lapkričio mėnesį (

nančiam biuletenyje USSR News 
Briefs (Nr. 2, 1980). Pas sau
sio 14 d. suimtą geologą Vytau
tą Skuodį buvo padaryta krata 
jau lapkričio 24 d. Majorui Vili
mui vadovaujant, buvo paimta 
savilaidos dokumentų, rašomoji 
mašinėlė, magnetofonai ir 400 
puslapių rankraštis Dvasinis ge
nocidas Lietuvoje. Tą pačią die-
ną papulkininkas Liniauskas va
dovavo kratai pas mokytoją 
Petrą Pečiulionį: f kobfiskuota 
savilaidos,, užrašų knygelė ir 
archyvas. Skuodis ir Pečiulionįs 
buvo suimti. ’ -

.Lapkričio 24 d. krata įvyko' 
ir Kultūros ministerijos tarnau
tojos Danutės Keęšiųtės bute. 
Paimta rašonioji -mašinėlė ir 
anglinis popierius. Po poros die
nų Keršiu tė buvo tardoma ir 
raginama savo' noru pasitraukti 
iš darbo. Jai nesutikus, ji buvo 
atleista už^“ambralų elgesį”. 
Kersiūtė kreipėsi'T teismą,-’pro
testuodama dėl neteisėto atlei- 
dimo. , , <

Sausio pradžioje pakartotinai 
padaryta krata pas Helsinkio 
grupės narį, gydytoją Algirdą 
Statkeyičių, kratytą jau spalio 
mėn^|.' Visbž kratos 'ir' šuėmi- 
ihM,iiisiję. sUzĮyląįNri ■ 58. ”Dir? 
mosios kratos rj’šium su šia by
la įvyko pernai rugsėjo’ mėnesį 
pas matematiką Algį- Patacką ir 
vyresnįjį Termoizoliacij-os insti
tuto mokslinį bendradarbį Juo
zą Propecka. Ą.'.

Londone įvykusiame kongrese 
“adoptavęs” Viktorą Petkų, jau 
aktyviai rūpinasi ja likimu. Ra
šytojos' Mary Baxter vadovau
jąs centras šiuo metu-renka »ži- 
nias^apiė Petkų.-• -

NAUJAS SĄVILAIDINIS 
ŽURNALAS M

Lietuvoje neseniai pasirodė 
naujas -literatūrinis filosofinis 
žurjialas: Paątogė, praneša, iiri u- 
selyjc leidži,amas ’ŲSŠiTr News 
Br^4f^l9^Oi?Wįa)

,'v y.’ *. į ■* ŲV

■ ^ii^LiJc^yAEbžiA'

Praeitą-saĮaitę;v,atsištėtydino 
Italijos ; <yyr iąiisybė;'. yądoyau j a-

Irano sachas pirmadienio rytą pasiekė Egiptą ir 
apsigyveno Egipto karo ligoninėj. Šachas su šeima 

pasiliks Egipte, kol pasitaisys jo sveikata.

Btro - — 
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NAUJIENOS IŠEIS KIEKVIENA DIENA

ŠACHĄ KAIRE PASITIKO IR Į LIGONE 
NULYDĖJO PREZIDENTAS SADATAS

REVOLIUCINĖ VALDŽIA ‘ 
SAMDO ŽMOGŽUDŽIUS Iš

PLO ORGANIZACIJOS

Londono Sunday Times įdėjo 
sensacingą pranešimą, kad Ira
no revoliucinė valdžia naudojasi 
Palestinos Išlaisvinimo Organi
zacijos (PLO) narių patarnavi
mais. T:e patarnavimai yrą pla
čios apimties. Į juos įeina ir ne
pageidaujamų asmenų nužudy
mas krašto viduje ir užsieniuo
se. Laikraštis taip pat rašo, kad:: 
PLO nariai patarinėja mulai j Kairo priemiestyje esančią karo 
Clhomeini, kaip elgtis su 50 Ame- ligoninę, šaeras buvo priimtas 
rikos piliečių, arti 150 dienų lai- su visomis ceremonijomis. Pre- 
konrų įkaitais JAV ambasadoje zidentas Sadatas praeitais me- 
Teherane. Tikrumoje juos laiko tais šachui buvo pasiūlęs apsi- 
ne karingieji studentai, bet rusų gyventi Egpite, bei jis turėjo

1 gydytis 
j e. kur 
didesnė 
resnė. šachas būtų ir toliau pa
silikęs Amerikoje, jeigu Irane 
nebūtų tokio atkaklaus puoli
mo prieš JAV. Jis vėliau apsi
gyveno Panamoje, Contadora

AMERIKOS KARO LĖKTUVU Iš PANAMOS 
ŠACHĄ NUVEŽĖ TIESIAI Į KAIRĄ

KAIRAS, Egiptas. — Prezi
dentas Anwar Sadatas pirma
dienį asmeniškai pasitiko ser
gantį Irano šachą Rėza Pahlevi 
ir visą jo' šeimą Kairo aerodro
me, iš kur jis pats nulydėjo į

ir apsigyveno Ameriko- 
medicinos pažanga yra 
ir parama gali būti ge-

; - ■ ...:

.Briuselyje leidžiamo USSR 
News Brief (Nr. 1, 1980) žinio
mis, sausio 4 d. Kaune buvo nu
teistas Arvydas čechanavičius. 
Jis buvo suimtas pernai lapkri
čio 6 d. ir nugabentas į Naująją 
Vilnią psichiatriniam tyrimui. 
Per kratas pas jį rasta partijos 
ir medicinos įstaigų blankų, apa
ratūros ir medikamentų, čecha- 
uavičių kvotė Kauno Vidaus 
Reikalų Ministerijos tardytojas 
Vladas Maskoliūnas. Teismas, 
kuriam pirmininkavo teisėjas 
Tuipąs, apkaltino Cechanavičių 
dokumentų grobstymu ir padir
bimu, : pagal Baudžiamojo Ko
dekso 205, 207 ir 208 straips- 
iiiuš^ Bušo apklausta 11 liudi- 
mbkų. ' ĄU ... t :
< čįechariavičius taip pat buvo 
jkaitiiftamas už neteisėtą įstaigų 
blaAkų bei receptų panaudoji- 

.telefono ^įrengimą sa- 
:tę> bįtfe svetimą pavarde prieš

ces^'i.Cbssi^^iiądiętų.pre-; 
zideHįas Sandro.. Pertinj jį pa
prašė sudaryti naują' koalicinę 
vyriausybę. Į koalicinį kabinetą 
įėjo socialistai ir kitos mažes
nės, partijos. Į vyriausybę neįėjo 
komunistais, nors jie primygti
nai to reikalavo.

Nuo 1943 metų Italiją valdo 
39-asis ministerių kabinetas, 
jam vadovauja 42-asis ministe- 
ris pirmininkas.

— Pietų Korėjas kareiviai nu
šovė tris šiaurės korėjiečius, ap
sirengusius narų drabužiais, per
plaukusius Imjini upę, ginkluo
tus --čekoslovakų gamybos leng
vaisiais kulkosvaidžiais.

Kurt Waldheim veda pasi-: 
tarimus Amerikcfe- ambasa
doje laikomiems ajnerikie- - 

i -iėiami IšhėlvititiiŽTrairo;

KALENDORfLIS
fl L < ' T ’ 4 ‘ ,

Kovo 25: Liucija, Heraldas, 
Kaulė, Alelė, Narimantas, Vaiš
vilkas. ; •. ,i.. -

Saįlė teka 5:48, leidžiasi 6:07.’ 

ptSSjtffeus, lis, gaR statfitl < >

Skleidžiami gandai, kad Naujienos uždarytos visiems lai- 
kams. Naujienų priešai patys tokią žinią paskleidė ir džiau
gėsi. Bet žinia NETEISINGA.

Naujienas buvo sustabdžiusi federalinės valdžios mo
kesčių inspekcija. Ji uždėjo plombas ant penkių Naujienų 
mašinų, kol jai bus sumokėti, praeitų metų šešių mėnesių 
mokesčiai. Už šešis mėnesius buvome sumokėję, o su kitais 
šešiais mėnesiais užtrukome. Turėjome viltį sumokėti, ir liku
sią skolą, bet valdžia nelaukė, mašinas užplombavo.

Dabar valdžia uždraudimą, jau panaikino. Darbininkai 
jau ruošia sekantį numerį. Jis spausdinamas pirmadienį, 
o antradienio rytą paštas turėtų visiems atnešti.

Dalį valdžios mokesčių mes įmokėjome, o likusią dalį 
pasižadėjome mokėti vieno mėnesio laikotarpyje. Kviečiame 
skaitytojus padėti Naujienoms įveikti šią stinkią naštą. .

Šia proga norime pasakyti, kad Naujienos nėra skolin
gas valdžiai jokių kitų mokesčių. Naujienos buvo įsteigtos 
191-1 metais. Jos kiekvienais metais mokėjo mokesčius. Taip 
elgėsi ištisus 65 metus. Sumokėjo $11,000 už praeitus metus, 
būtų sumokėjusios ir likusią sumą, bet valdžia nenorėjo pa
laukti ir sustabdė mašinas. Visi ankstyvesnių metų mokes
čiai sumokėti. Liko nemokėti tiktai du paskutinių metų ket
virčiai. Dalį jau įmokėjome. Tikime, kad sumokėsime ir liku
sią dalį. Valdžia daugiau netrukdys Naujienoms pasirodyti.

ištreniruotas 1,600 asmenų kor- 
po elitas. Times žinias gavo iš 
dabartinei Irano valdžiai artimų 
sluoksnių, žinią paneigė PLO 
kalbėtojas Kuveito Al Watan 
laikraštyje, pavadindamas jas 
propaganda, Izraelio inspiruota.

Irano valdžia, mulos Chomei
ni patvarkymu, moka už patar- saloje. Jis pasikvietė JAV gydy- 
navimus PLO po du dolerius 
nuo kiekvienos parduo'damos 
naftos statinės, šio susitarimo 
tarp mulos Chomeini ir Pales
tinos Išlaslvinimo Organizacijos 
Irano prezidentas Abolhassan 
Bani Sadr nežinojęs. Minėtas 
PLO kalbėtojau pareiškė, kad 
organizacija iš Irano jokios ma
terialinės pagalbos negauna, ne
žiūrint įsitikinijno, kad gauna 
be jokių sąlygų.

LONDONE IŠSPROGDINTAS
ITALŲ KONSULATAS

LONDONAS, Anglija. — Bel- 
gravin miesto dalyje sprogo ga
linga bomba ir sunaikino šešių 
aukštų mūrinį namą, kuriame

BOGOTOJE IŠLEIS
5 ATSTOVUS 

BOGOTA, Kolumbija. - - Ke

lias dienas buvo nutrūkę pasita
rimai tarp Koliimbijos valdžios 
atstovų ir ambasadoje apsuptų 
Balandžio 19-osios maištininkų.

Dabar atrodo, kad abi pusės 
susitarė išleisti po 5 žmones iš 
abiejų pusių. Grobikai sutiko 
paleisti penkis užsienio valsty
bių atstovus, laikomus Dominin
konų Respublikds ambasadoje, 
o vyriausybė sutiko išleisti pen
kis kalėjime laikomus Balandžio 
19-osios sąjūdžio maištininkus, 
dabar sėdinčius kalėjime.

Paleidžiamų iš kalėjimo ir iš
leidžiamų iš Domininkonų Res
publikos ambasados žmonių var
dai dar nepaskelbti. Vyriausybė 
juos paskelbs, kai antradienį 
abiejų pusių atstovai susitiks ir 
susitars dėl kitų paleidimo

toją Michael DeBakey, bet Pa
namos gydytojai pareiškė pro
testą. Jie patys norėjo' operuoti 
buvusį Irąno šachą. Kilus to
kiam nesutarimui, Irano šachas 
panoro apsigyventi Egipte, kur 
jis jausis saugiau ir gaus tin
kamą prižiūrėjimą.

Palikęs šachą Egipto karo li
goninėje, prez. Sadatas pareiškė, 
kad Irano šachas bus saugioje 
Egipto karo ligoninėje, kol Ira
nas bus valdomas fanatiško 
žmogaus. Egiptas nenori kištis 
į Irano' vidaus reikalus, bet 
Eg:ptas mielu noru teiks saugu
mą buvusiams Irano valdytojui, 
kol krašte bus nustatyta pastovi 
Irano valdžia, veiks krašto įsta
tymai, bus pildomos pagrindinės 
žmogaus teisės ir patys iranie
čiai galės savarankiškai tvarkyti 
savo gyvenimą ir santykius su

ŠVEDAI NAUDOS ATOM 
ENERGIJĄ

STOCKHOLMAS, Švedija 
švedijo' buvo kilęs balsas p 
atomo energijos naudojimą, 
lis švedų priėjo išvados, 
atomo energija yra pavojii 
Geriau naudoti anksčiau tur 
energijos priemones, bet nei 
doti atomo energijos, kuri 
daro pavojų sveikatai.

Buvusi vyriausybė nutarė i 
doti atomo energiją taikos 
kalams, bet maža dalis pasi 
tino. Ginčas buvo toks ašt 
kad dabartinė vyriausybė n 
rė pravesti referendumą, k 
buvo pravestas praeitą sek 
dieni.

Didelė švedų dauguma į 
sakė už atomo energijos na 
j imą. Referendume daly1 
didelė gyventojų dauguma ii 
tiko leisti valdžiai naudoti 
mo energiją. Referendumas 
gė ilgų metų ginčus.

— Irano užs. reikalų min 
ris Gotbzadė labai nepatei 
tas, kad prez. Parteris leido 
ro aviacijai pervežti iš Pana 

;į Kairą šachą ir dešimt jo 
Ivdovu..-

ČADE KOVOS PRIE JAV 
AMBASADOS

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Praeitą sekmadienį Čado sosti
nėje, visai prie JAV ambasados, 
prasidėjo smarkus susišaudy
mas. Už poros valandų mūšiai buvo Italijos konsulatas Londo- 
aprimo, bet į ambasadą niekas ne. Sprogimą^ buvo toks dide- 
neįsiveržė.

Prancūzų užsienio reikalų mi
nisterija patyrė, kad įvyko susi
šaudymas tarp Čado prezidento 
Grikomo Vedeje kontroliuojamų 
karo jėgų,ir Čado premjero Hi- 
siene Habre kontroliuojamų 
ginkluotų pajėgų. Buvo paskelb
tos paliaubos ir niekas neįsiver
žė į JAV ambasadą.

Sekmadienio vakarę prancū
zai pranešė Valstybės departs 
mentui, kad pasibaigė kovos 
prje ambasados.,

Valstybės departajnentas pir
madienio rylą patyrė, kad pa
liaubų susitarimas pasibaigė ir 
pirmadienį vėl prasidėjo dviejų 
grupių kovos prie JAV amba
sados. ,'4 . ,r

-r- į&dtąs Pahįėvi ĮūtiĮ gaK- 
jęr sk|ištį4 op«ruo-

lis, kad apie šimtas žmonių pri
valėjo bėgti iš namų.

Policija praneša, kad tuojau 
po’ šprogimo nukrito visas namo 
priešokis, kilo didžiausias dūmų 
debesys, o vėliau pasirodė lieps
nos. Dabartiniu metu dideliame 
konsulate nieko nėra, tiktai di
delė duobė. Policija mano, kad 
pačiame name žmonių nebuvo ir 
niekas nebuvo užmuštas.

Tokio sprogdinimo atveju vie
na ar kita politinė grupuotė pri
sipažįsta prie sprogdinimd, bet 
iki pirmadienio vakaro niekas 
jokio pareiškimo nepadarė ir 
policija neturi jokių žinių apie 
konsulato sugriovimą.

Egiptas nori draugingų santy
kių su Iranu, bet su dabartiniais 
fanatikais negali būti jokios 
rimtos kalbos. Mula Chomeini 
buvusį šachą vadina žiauriu val
dytoju, tuo tarpu pats Chomei
ni vieneriais metais Irane išžu
dė žymiai daugiau žmonių, negu 
šachas per savo valdymo laiko
tarpį. šachas sudarė sąlygas 
gabesniems studentams studi
juoti geriausiose pasaulio medi
cinos, fizikos ir prekybos mo
kyklose, tuo talpu CLomeini su
stabdė jaunimui galimybe tęsti 
mokslą.

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidento patarėjas saugumo rei
kalams Zbigniew Brzezinskis 
sekmadienio vakarą pareiškė, 
kad Irano šachas sekmadienio 
vakarą iš Panamos išskrido j 
Egiptą. Jis skrido Amerikos ka

taria pačius pagrindinius Kora-} ro lėktuvu, paruoštu skristi per 
no dėsnius. Mula Montazeri dar j vantįenyną tiesiai į Kairą. Lėk- 
neluri aukštesnio titulo, bet jis Į tuvas iš Panamos išskrido į Azo- 
jau pradėtas radinti “šventuoju į rų salas, o iš ten nuskrido Ne
žmogumi” — “ajalc'lia”. . šiai į Kairą.

Montazeri bus religinis vado- Į Kartu su šachu Rėza Pahlevi 
vas ir kaip toks turės spren-lį Kairą išskrido šacho žmona, 
džiamąjį balsą daug klausimų | vaikai dešimt šacho asmens 
sprendžiant.

— Aukso uncija Ameriko 
Europoje vėl pakilo iki $5S

_ru-LrLnru~Lru-i~ f l/Lric

šachas galės atvykti į. Amei 
ligonines ir jam bus sub 
geriausių JAV specialistų 
galba.

Brzezinskis nemano, kad 
cho išvežimas į Egiptą g 
pakenkti pasitarimams iš 
suimtus amerikiėčius JAV 
basadoje Teheraiie. Tuo re' 
Jungtinių Tautų generalinis 
retorius Kurt Waldheim t 
ir tariasi su Irano valdžia s 
Rytiems ameriikėėiams pal

Amerikos valdžia nesiki 
Irano vidaus reikalus. Irani 
chui teikiama pagalba duot 
tiktai humanitariniais siu 
mais.

są-

CHOMEINIO ĮPĖDINIS

TEHERANAS, Iranas. — Da
bar aiškėja, kad mula Hussein 
Ali Monlazeri, praleidęs 6 metus 
Irano kalėjimuose, bus mulos 
Chomeini įpėdinis. Paskutinėmis 
savaitėmis jis daug laiko pralei
džia su Chomeiniu ir su juo ap-

tas Texas ligoninėje, liet jis atsi
sakė, kad - ntsudarytų didesnio 
pavojausc Teherane suimtiems 
am*rikieči«žaa^« >

sargų... ‘
* šachas apsistojo-Egipto katro

— Egipto prez. Sadatas įsakė ligoninėje. Ten jam bus suteik- 
ka riūoiirenės'vadovybei sau goti'+ia Egipto gydy tojų pagalba, be t 
karo Kgbftįnę, :kur-paguldylas.ricigu jam-Jtas Veikaiinga ame- 
bttėęs Irano i»bhas:R; .Pahlevb į rikiečių ^gydytojų* pagalba, tai

ZBIGNIEW BRZEZLNSK 
Nadooal Security 
Affaln Adriur

Zbigniew Brzetinski par 
kė, kad pirmadienio i 
šachas Pahlevi pasiekė I 
ro karo ligoninę, bet jis 
atvykti į geriąusįą Am 
* kos ligoninę,’jeigu bū 
■/ e
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CUKRAUS LIKIMAS KCNE

TRAKU MIESTELIO CENTRAS

Adelė Duoblienė

KODĖL JOS VYRAS MIRĖ 
KRAUJAIS VEMDAMAS

ENERGY 
WISE J

Limit use of diswasher 
to once a day. afte» the 
evening meal, and cut ? 
excessive use Ui wete^ 
and electricity..
Doni be a Bom Loaėr-

ADELES DUOBL.ENES 
SVEIKO MAISTO 

RECEPTAS

Ankštines pupeles ar 
užplikius dviem-trim 

verdančio vandens

PASISKAITYTI. Joseph G. 
Molner M. D Diabetes-The Sne 
aky Disease Field Enterprises

ren-aia, ž o-kra&ta 4’3-
>etiku

STENYlMt4:
ATSAKYMU PASINAUDOTI

MIŠRAINE SU RŪGŠČIAIS 
KOPŪSTAIS

P*i<i 
Compounded

Qua rterly 

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES

EARN UP TO

Diplomatiškas atsakymas JWb
— . Kodėl tu taip vis i žlvtij' 

mano zrftpną ? <—. ly.ąųsž, .jp^yv? 
dus vyras savo draugą? Dtau? 
gąs atsakė: ' h'" y-’

— Man labai patinka,. k?d j? 
nėra mano žmona, i '. ’

see ua for 
fiiwneinfl 

AT OUR LOW UTS

H~n«. v-a viena rūšis cukraus. 
Yra parėptoje formoje cukrus 
besirandąs krakmoliniuose val
giuose (an^lmvandžiuose-karbo- 
t-v-3’-at>,o-e): duona cukraus tu
ri p->nf> dau'*. Tain nat daržovės 
turi kiele cukraus. Tikru cukrum 
iš duonos bei daržovių cukrus 
virsta kūne. Vaikiai cukraus tu
ri labai daug. Net dešimta ca
bs (10Ū i rebalu. kūnuos žmo
gus <n>-mlco virsta cukrumi kū
rė. Baltyminis maistas (mėsa, 

mer^s. sūris baltymas 
i-į-Hišrin... (res tauriau pusės) 
*Š%) vVri-! cnk~unri. kai mes 
baltym1' suvalgome. Išeina, kad 
nėra tokio valgio. kuris neturė
tų cukmus. Mais'e esąs cukrus 
paverčiamas kūnui nauc’ipgą cit 
kraus rūšimūvadinama .GLU.CQ 
SE. Tik reikia bijoti cuk'fmuši 
Už tai rėkia bijoti per d-’delič

Pastaba: Virtos stambesnės 
daržovės, prieš pjaustymą, pri
valo būti atšaldytos. Karštas lu
pant ar piaustant nustojama ga-. 
ravimu didesnis kiekis vįtamihų 
bei aromatingųjų dalių. Ilgas* 
daržovių laikymas — nupstoHii-; 
gas vertingumų. Šviesa, saulė ir 
šilima naikina jautrius vitanii-.

■ * ’ ,a. ♦

nūs. Vitaminą E naikina deguo-‘ 
nis ore.^ Žirneliai (daržo* 
virdami ilgesnį laiką riušlpja? 
56% vitaminų iki valgymo.;ke- 
nųoti netenka 94 nuoš.. PHldni- 
mu — 30 nuos. ; . - •*’ * j ‘ :

šaldyti: 25% plikinant; 19^ 
šaldant, 15% ątšaldanf, Ž4%Įj 
juos verdant. (Daviniai is/‘Ar, 
Important Book” by■< Ur;~ Ernu.' 
Pauling & Richard Pašsvva ei )?

KLAUSIMAS. M a 1 o nėkit. 
Ge”b. Daktare, paaiškiti. kode 
daktarai ligoninė‘e negalėjo iš 
gelbėh mano vyro kraujais ve 
miančio. Jis nukraujavo ligoni 
nėję. Jis išgerdavo, labai stiprur 
būdavo ir pačiam gerume am
žiaus turėjo mane našlę palikti. 
Dabar, vaikams sumigus, aš nie 
ko nturiu kas veikti, nuolat apie 
ravo A. A. vyrą galvoju ir kone 
einu iš proto. Ačiū.

ATSAKYMAS. Kraujuajantį 
žmoru iš viršutinės virškinimo 
kahalo dalies (burnos, stemplės, 
skrandžio, dvylikpirštės žarnos> 
ir? vemiantį krauju reikia gydy
ki pagal šios dienos medicinos pa 
iė^v^ą’. Kitaip eisiantis našliu 
skaičius augs greičiau už dabar
tinę infliaciją. Ne visose ligoni* 
nėse esti pasiruošiama tokiam

Prep.: 1 svaras virtų su lupę- 
ia bulvių, L-; svaro virtų morkų, 
1 šaknis pastarnoko. (Pasnips) 
(balta šaknis, stambesnė už pet- 
ažolę), 1 puodukas išvirtų bal

tų pupelių, 1 galvelė apvirinto 
calafioro, 1 puodukas apvirintų 
inkštimų pupelių ar žalių žir
gelių, l/4 puoduko virtos ar kep
us paukštienos ar žuvies (su- 
iaustytos), 1 puodukas smul

kia. sukapotų rūgščių kopūstų, 
1-1 Vį* puoduko garstyčnj padažo.

Darbas: Morkas, nuvalytas 
bulves ir pasternoką supiaustyti 
iubikais.
šimelius 
šaukštais 
rumps i pašutinti iki pusiau su- 
ninkšįėjimo uždengtame inde, 
lęsuna.kinant jų žalumo — ka- 
afioro. Atšaldyti.

Ap virintą kaliafiorą a įšaldyti, 
šskirstyli žiedeliais ir visą sa
lėjus užpilti garstyčių padažu 
r, išmaišius, pridengti 1 valan
dai šaltoje vietoje, kad įsisko-

tų (cimetidine) dėl zaizdij vir-^ 
šutiniame virškinimo kanale- • 
Striprus vaistai yra naųji-pr^s- 
taglandinai. '■ . V ( ’p

Matot, ka<f gydymas krau juo j 
jančio iš viršutinio virškinimo; 
kanalo žmogaus, yra sudėtingas,; 
sunkus ir reikalaująs bendra
darbiavimo įvairių sričių -gydy
tojų: . chirurgas, vidaus ligų gy- • 
dytojas, virškinimo Į^ų žino- 
vas^gastroenierologas, X-Ray 
specialistas, kraujo ligų žinovas,’ 
laboratorija pačiame šių dieniu 
medicinos pajėgume. Tik tada 
gali tikėtis didesnio skaičiaus 
taip kraujuojančiųjų pagijimo. ■ 
Visas kitoks tokių ligonių gy- ’ 
dymas — yra tik mediciniškas 
žaidimas, deja kaštuojantis dau
gelio pacientų gyvybių

ar • Lew. <* S i

1. . •!> b* »» har>4
*< to atar*.

šlapime, bet taip nusiduoda lai
kinai. Todėl, jei randamas cuk 
rus šlapime, reikia ištirti cuk 
raus kiekis kraujuje. Tada dus* 
tato^a. tikrai tas žmogus tu
ri cukraligę (diabetą).

NORMALUS KIEKIS SUK
RAUS KRAUJUJE VISĄDA 

RANDAMAS ’ :

sais atvejais pritaikomas 
mas. Kitaip žmogaus neišgel*

V:s?i kitas reikalas nusiduo
da. kad kūnas neturi pakanka- 
Tai ^"i’Hno. Tada cukrus nega- 
’i bū4i sunaudojamas. Tada 
k'avūi’e cukrus pasilieka. Jo 
k”auiu;e susirenka didelis . kie- 
k:s. Jei s/okodamas insulino kū
nas nedali cukraus iš kraujo 
crm^ir’cti kūno celėse-tada toks 
ir cukrus turi būti prašalina
mas lauk. Taip ir ima insktai ša 
b’-^ti iš kairio cuk^u kaip tik 
lė-’ami-cukruš atsiduria šlapi. 
rre ir toin esti šalinamas lauk 
Tada žmogus ima jausti didelį 
troškulį. Jis ima gausiai šlapin 
tis. Tam gamta stengiasi šalinti 
cukrų iš žmogaus kuro, kuriame 
susirenka cukraus per dideli' 
kiekio.

Cukrus randasi įvairiame pavidale: susipažinę 
leme su cukraus reikšme žmogaus mityboje. 

(Mediciniškas reikalavimas)
vono Dėl daugelio priežasčių 

turime užlaikyti normalų svorį. 
V^ena tų priežasčių yra cukrali-

jb jdųfeipę.ar
dalis su Užihiia.
Taip elgiamasi turint kraujuo
jančią žaizdą 12-pirštėje1 žamo-(

m aitv-tk? Oacl you ik.

Nov^i'dTv^/pi-oi'le are stiu nelping"Ameriai 
and sclt-sufticKiu And th^v re helping the 

**lves m safe, dcjrndaHc savings fw raking scod 
Amenta uirh the Payroll Savings

A Buy United States Savings Be
i* į * Thev UXX11 lr»vr VUU 4MM »

thecrW ,

to kraujavimo esti šitoks gerose 
rankose ligoniui esant. I. Reiki?, 
gelbėti ligonį nuo artėjančios 
mirties: jo širdis tankiai muša 
^^k^^iuospūdis esti žemas. Tuo 
į£ų teikiamas kraujas ir ki<i re' 
kiami skyrei ai i kraują. 2. Dia<* 

nustatymas: sužinoti iš 
kęs* krąnią^ teka: iš išsiplėtusiu 
^rėnų stemplėje (dėl girtavime 
kepęųų liga sukelia venų išjiplė 
i^V^y^te/u^ėie (ųapašiai ka
kojose) jos trūksta i
ima jzmęgų-marinančiai kraujue 
ii žaizda būti skrandyje ai 
J2-Liį»iictejc rainoje, lak. \i-

m<rę .

rOikiamaawiM^tf^^ I
nc»siturinčiu tėvų-
tikai

brH rn«Mirh ūv KM m fifht che British 
for our trr^* In n Bhi . m u »p (imi vr rtf d to 
«he weather r

Because winter ai Valiev Airvr meant smiw ice. 
•nd freezing tcmivmfutcs All scr»<*cs rn<-mics to a 
rakeshift arrm chrivng,
wit neari) fix'd <l«r Z
wrrmunitww.

If jn Armi *.«i iye j

hut iN’Ct on
Arki 4rf-n d;er. rw . ypy -

įdomu kiekvienam bus suži- 
kas nutmka su cukrumi, 
mes suvalgome Normaliai, 

pagamina 
ganėtinai insulino, cukrus suval 
oytas esti paverčiamas glucose 
i* sugeriamas į kraują. Tada 
mes vadiname jį kraujo cukru
mi. Kraujagyslėmis toks cukrus 
(<?lūcosė) esti išnešiojamas po 

perkame viQą kūną-visas kūno ląsteles 
ir toks cukrus maitina ir suteikia

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to saveregulartyl

Normalus kiekis cukrau? kraų 
ime visada randamas. Toks nor 
malus kiekis cukraus kraujuje 
ant tuščios yra tarp 80 iki 120 
mg.Cf, gi, pavalgius ir už dvio- 
ių valandų tikrinant cukraus 
kieki kraujujerjo, randama tada 
.’kr 170 mg./t. O jei žmogus tu
ri cukraligę jo kraujuje cukraus* 
kiekis esti daug didesnis.

. p-'ba'* kitas klausimas: ar ga
rma cukraus daug turėti krau- 
:’rie. ojlanime jo visai neturėti? 
Taip.. Ypač taip / atsitinka .Jpgf 
'enssniųs asmenis.■ Todėl . vi.en 
žk'pimo tylimas dėl...cukraligės: 
kar‘a:-s gali šbūtį.jUępąk.ąRk.anjas' 
nustato nt t wkral^g. ^^jkJa;. iši|Cj 

Yra da- kėletaš kitų' priežas-: Vii -dėl' cukraus nę.tik Jįapimą.’ 
ėių dėl kurių atsiranda cukrus, bet. ir?,k.raųją. Tik. tąd^ galima^

Vecnrę*; pipTif vaikai išvežami 
atov’-kTo«na. Tėvai .turėdami dia 

v-'ika bin dauviau žinių 
kisT^-li t’io mikvbk C Diabetikas 
įvaikis, kaip ir ^iekyįfnaš. kitas 
įv’ąrkas^yėg'ta slov^kl'‘u'i. Atsi- 
jrhūitiha. kr <T r ė<*" Ii diabetikas 
^vaikas s^ivvk'.attti.ijsšrnųrą tam 
|4ik”u salvgu .'•t^v^kloje.. 
Pan-a^t''<f c*°' vkk>s nėš^t 4sTfėrT

Pasitaisęs ligonis toliau ne
geria svaigalų per visą savo gy
venimą. Dabar turima gerų vais

<sn >nvk«ln finiu populiarus perteikimas 
u \> ICiUS, AL D. ______

Diagnozę nustatant surenka
ma atsakanti medicinišką isto
rija ir apžiūrimas ligonis. Tada 
daroma vamzdeliu su elektrine 
akimi ligonio apžiūrėjimas-gas- 
traseopy (apžiūrima stemplė, 
skrandis ir 12-lipirštė žarna.). 
Reikalui esanti-diannozės dar 
neturint-daromas arterijų perš
vietimas suleidžiant į jas (pilvo 
srityje esamas) kontrastų.

3. Gydymas. Mediciniškai (ne 
chirurgiškai) gydant plaunamas 
labai šaltu (ledų) vandeniu li
gonio skrandis net iki vienos 
valandos laiko. Nesulaikant tuo 
būdu kraujavimo, jei jis .esti iš 
išsiplėtusių venų stemplė;e-sta- 
toma tas venas užspaudžiantis 
balionas. Negelbstint — lei
džiama į venas (geriau į arteri
jas) vaistas (pitressin). Daroma 
chirurginė operacija (venos su
jungiamos, kad sumažinus skau 
dimą į stemplės kraujuojančias 
venas.

Jei skrandyje nestoja po ledi- 
niuotu vandeniu plovimo krauja

{-.gydymui O. tas gydymas minė
-ęg yg jki rc'Tdsw dietą. S to
uvktos '■ V’S^

ir vi^o^b -.fantu. t*š*
,ė^rrV^luj<di.-JgMrsSiliną>-kiek-
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Neteisingai žmonės galvoja, 
1' 5 ne valgy-"amas cukraus žmo- 
' ■ gali .išvengti cukraligės. 
Trip pa* ne'eisingai manoma, 
kad nevalgymas cukraus gali 
cukraligę (diabetą) pagydyti. 
Teks galvojimas yra labai pa
vojingas sveikatai. Ir štai dėl ( nott 
ko Kiekvienas turime susipažin- j kur; 
ti. kairi cukrus yra svarbus kū-į jei kasa (pancreas) 
nui kaip maistas. Yra trys pa 
grindinės maisto rūšys: balty 
mei (pmtein), riebalai (fat) ~ii 
angliavandžiai (carbohydrates) 
tai duona, bulbės, javainiai, vai
siai daržovės...).

Cukrus, kurį mes 
s’icTT>ul}-’n*ą ar gabaliukais 
saldiname savo valgius bei gė-! kūnui energijos.

Jei nežinote, kur randasi to
kia diabetikams vaikams stovyk 
la, teiraukitės pas savo gydyto
ją, pas jūsų apylinkės gydytojų 
draugiją arba kreipkitės į apy
linkės American Diabetes Asso
ciation. Lietuvių gydytojų drau
gijai čia yra gera dirva patar
nauti saviesiems ir dabar ren
giamose skautų stovyklose įruoš 

l susigerią . ti galimybę lietuviukams diabe- 
Nuolat vis Į tikams stovyklauti. Visi dabar 
suleidžiant turime eiti nuo vien kalbų prie 

reikiamų darbų-

Mankšta, grynas oras ir lau- 
I c gyvenimas yra naudingas dia 
Detikui vaikui taip, kaip ir kiek 
vienam kitam. Galima rašyti i 
centrą: American Diabetes As
sociation headquarters at I 45th 
Street. New York 17, N. Y. ir 
teirautis apie sąlygas patekimui 
i amerikonišką diebetikams vai
kams stovyklą.

IŠVADA. Be apsišvietimo ir 
savos asmenybės sutvirtėjimo 
nė vienas diabetikas negalės rei
kiamai tvarkyti savo cukraligę. 
Net 75^ taip sergančiųjų nepil 
do gydytojų nurodymus. Todė’ 
tokie ir nukenčia. Greičiau ap
turi gangrenas kojose ir kitas su 
eugralige surištas komplikaci
jas. Todėl kiekvienas švieskimės 
cukraligės reikaluose ir stiprin 
kime savus nusiteikimus-savas 
asmenybes. Daugiau apie tai 
kita karta.

tvirtinti, kad tas žmogus neturi 
cukraligės, jei-jaei šlapime ne
randama cukraus, nei kraujuje 
nerandama jo padidinto kiekio. 
DIABETIKAS' TURI NEŠIOTI

• SU SAVITAI KORTELI

Insulinas, paprastai suleidžia
mas į ranką, po oda, leidžiant 
kiekvieną dieną vis į kitą vietą. 
Taip elgiantis geriau 
i kraują insulinas. ! 
ton pačion vieton 
insuliną, apturimas nevienodas 
jo susigėrimas į kraują.

■ Cukraligę sergantį’,i nedali n» 
'irtt; vien iš požiūres. Taigi, kiek 
'denas diabetikas, ypač" sunkia 
forma sergantysis, turi visada 
su savimi nešioti kortelę, Sūrio
je turi bū4i pažymėta faktas, kad 
■žmogus se^ga diabatu ' (cukrali
ge) ■ Angliškai tūri būti parašy
tas jo vardas ir pavardėė. adre
sas. telefonas i&kiek- jis ima in
sulino kiekviena dieną; - — - •

Kartais insulinas duoda , reak 
ci-ją-žmogus atrodo, kaip užnuo
dytas. Tas nųtiįikąvipo-'.insulino 
sūsileidimo nevalgant. ar daug 

, dirbant. Tais atvejais toks dia
betikas esti reikalingas skubios 
mediciniškos pagąlbos-kitąip jam 
.orėsią mirtis. Kai toks diabeti- 
■.1f.ą§?pr>alDS*'a ir-sąmonės neten- 
kartnrima io kortelė nurodys 
rmorėms. kad jį reikia gabenti 
Imocinėn kuogręičiausiai.

Atsiminkime visi, kad nerei
kia slėni is turinį cukraligę. Nė- 

Įrą ko crėHvris foq. D^au^ai 
[ it* n^ži^tarri. žinodami anie cu- 

i‘ . krab’fe sergantįjį.;^ reikale galės 
reikiamai talkinai./

A^f^a klaida čukraEge' ser- 
garč’uiu esti dažnai padaroma 
— tai neturint apetito (kas daž- 

si o su oi ar t, skran-, 
džiu ne^ahio ant.-ar.kita Irea ku

Į v4o eo^erant) -fr rnažiąu valgant, 
I r^ėrirūmpą a ns’e^ti visa i be in su 

S lino. Tai klaida..^Faktas y-a. kad 
uždegimas .su pakilusiu karščiu 

S" reikalauja daugiau insulino, ne- 
j,, . /ni_ sirin rpm]irrpįę _ ęsant žmo- 

gui. Todėl įsibėgėkime, kiek vie- 
_-i nas tiesa, k^d insulinas negali

I l'ūti nutraukiamas "~nė vienai 
i'dienai.

DIABĖTIKŲ 
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Hamiltono “Aido” choras

Bebūnant Šveicarijoje, pasi
taikė proga kelioms dienoms nu-

’-i

’■ ."Vladas Rąsciauskas tris savai- 
tęs vąiįųėjo po Europą, sugrąžo 
ię jau rengiasi naujon kelouėn. 
(įžklausėhie Rasčiauską, kaip 
jim vyko ilgose kelionėse. ►
t—’Įčelfo&staę tdkios ilgos, — 

paaiškino ftaseiauskas. — Pa-

važiuoti j Vilnių. Iš Šveicarijos 
skridau lėktuvu į Lenkiją, o iš 
ten jau pasiekiau Vilnių. Man 
rūpėjo patirti, ar šįmet nepasi
keis turizmo kelionės į Lietuvą, 

sąųjis'pasidarė žymiai mažesnis. Mačiausi su daugeliu žmonių.
Ankščiau kelionėn reikėjo daagiVisi ntfri, kad susisiekimas su 
lĮlk<į. o dabar Nakare įsėdi1 į Į Vilniumi eitų, kaip ėjo iki šio 
lėktuvu, -o tekančią: saulę jau 
riiąląi feurbpoje. IŠ viso kelio- 
n§s :Eųpopdje labai trumpos, ne- 
spėjii. pakilti, o jau lėktuvas 
lei^^ai "kitoje valstybėje.

šio meto mūsų įlėk tu- 
ijstpdavo Šveicarijoje, pri- 
|ydį kųrb, paimdavo paš- 
joliau skrisdavo, bet dabar 

ŠvHčarijos aviacijos bendrovės 
turijįįtiis tikslus. Pabar jos pa-, 
noip *&e f |xk 'pnpfldyti didžiūo-, 
siųs .lėkĮuvus, b^t parodyti k^pi-. 
yiajiįš pačią Šveicariją, — toliau 
ai^ib'ęi^ašČiauskas. — šį kartą 
šveicarų aviacijos bendrovės pa- 

Avęieariją kelionių biu- 
rų.;vadovybę* kad galėtų jiems 
parodyti * dabartinę šveicarij ą. 
Jie'norį,, kad keleiviai pasiliktų 
kėlias;dienas Šveicarijoje, susi- 
p/uintų su f jos. gamtą ir žmo- 
nėm’is. Pro Šveicariją pravažiuo- 
dj^tiškstaiįčiai keleivių, kraš- 
Q^niafydayo’. tiktai iš. padan- 
gUįĮir į didžiųjų aerodromų, bet 
Šveicarą! panoro keleiviams pa- 

Žl^aštij:J susipažinti su 
žpsįiiėmis,- pasakyti kaip. žmo-

Ir, .jeigu patiks, tai 
P^StšJyti tiaras- tursi tams pra- 
leišti J|rtQstogas Šveicari joj e.

j'įr.Ttiriu pasakyti, kad šveica- 
rii^č 'įyra labaijį gražių, kalnų, 

ganyklų, ramy- 
&& jrdąbąi; gęro .maisto, šveįca- 
r^8L- yr< ^paririloštisi .turizmui, 

feįki gražiui ir ramių 
kaĮiį^ių...Tčn galifna ramiai 

sveiko, maistą gauti ir

s:
Hamiltono “Aidas” Los Angelėje '

Pagarsėjęs Hamiltono (iš Ka-. ka gražų, l'etuyišką dalbą. Ne 
Ai

das”, vadovaujamas kompozito
riaus Jono Govėdo, 1980 m. ko
vo 15 ir 16 dienomis koncertavo 
Los 'Angeles, Calif., šv. Kazi
miero’ parapijos salėje. Solistas 
— R. Strimaitis.

Padainavo daug, įvairių kom- 
-pozitorių dainų, operų ištraukų. 
Skaitlingiems žiūroavms patiko, 
gausiai plojo. Jaunų mergaičių 
choras gerai ir meniškai paruoš
tas. Ne be reikalo tasai vienetas 
yra apkeliavęs daug valstybių,

Frontininkų ideologas ir LB sulaukęs pelnytų įvertinimų ne 
garbės pirmininkas Stasys Barz-‘tik lietuviškoje spaudoje. Jie jau 
dūkas, rašydamas Draugo 57 nr.1 yra išleidę dvi plokšteles, 
apie ateitininkų vienybę, duoda 
tokį .skirsnelį:

— šiam tikslui 1927 m. Pa-'talentu, darbu, tolygiai reikia 
lango'je buvo sušaukta vad. Re-: gėrėtis iškiliu solistu R. Strimai- 
rnrganizacinė konferencija. Tada čiu ir visomis žaviomis mergai- 
buvau jau studentas ir konferen- temis, kurių Los Angeles sceno- 
ęijeje aktyviai dalyvavau. leš- fe buvo 26. Choras, sakyta, turi 
kotą taip pat ideologo, kuris 34 mergaites, kitos negalėjo at- 
tradicinį prof. Dovydaitį pakeis-: vykti dėl įvairių priežasbių. 
tų 'modernesniu ir pažangesniu! Tolygiai reikia džiaugtis cho- 
vadu, galinčiu duoti ateitininkų I ro palydovėmis — chorisčių ma- 
gyvenimui ir veiklai naujų im- mytėmis bei visa choro valdyba, 
pulsų. Iškilo prof. Stasio šal- rėmėjų komlietu. Jie visi atlie- 
kauskio kandidatūra. Ji pir- * 
miausia buvo priimtina ateiti-fžangiUj moderniu_ir gyvenimiš- 
ninkams. studentams ir mokslei-]ku ateilininku ^formos projek-( 
viams, kuriems prof. Pr. Dovy- tu Konferenci‘ja jo pr6jektą pri- 

• a^1.0 kaimietiskumas ėmė ėmė tad kuĄ.o natūralu,.kad ir 
nebeimponuotu Prof. St. šal-j-. {aip pat ^kdytų. autorius.

. Į vadus taip pat kandidatavo 
‘jpro’f. Dovydaitis, tad gal pirmą 

kartą ateitininkai pasidalino. į 
'i dvi dalis, vado rinkimus laimėjo

prof. Šalkauskis. Ateitininkai 
: Palangos -konferencijoj e pirmą 
j kartą laikė demokratinių rinki- 
j mų varžybų egzaminą, ir jis bu
vo išlaikytas sėkmingai: mažu
ma neatsiskyrė, liko ateitininkų 
eilėse ir Įsijungė į laimėjusios

meto, bet reikalai priklausys 
nuo tarptautinės padėties... 

1 * *
Iš Vilniaus vėl grįžau’ į Švei

cariją, išvažiavau i pasirinktą 
kaimelį ir labai ramiai pailsė
jau. Tokios ramios vietos ir to
kio šviežio oro tiktai šveicarijo-' 
je gali rasti. Aš manau, kad. 
šveicarai mokės pasiruošti su
tikti turistus ir parodyti jiems na<^os) Mergaičių choras 
kraštą. O Šveicarijoje yra daug 
ir Įdomaus pamatyti. Kai laikas 
leis ,lai parašysiu, kas man la
biausiai patikb, —- baigė, savo 
pastabas Rasčiauskas.

Lietuvių Moterų Federacijos balsas

Mūsų spaudoje
. Partorgas . Stasys Barzdukas 

apie reorgus Ateitininkų 
organizacijoje

Džiaugiantis mergaičių choro 
vadovo’, komp. J. Govėdo įdėtu

h^ęš/gąĮ .kokį šimtą kartų, bet
anį<šeiaų‘miėkad’ neturėjau pro-
^.įlą^arti' pažinti žjnpnių ir kaųsksi pirmavo dar. ir dėl toj

r ' kad į konferenciją atvyko su pa

^BOGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, 
dolerių Naujienos siun- 

TREČDALĮ'METŲ!
atkreipti į Naujienas vuwe . ė 

g’Crai SU jomis SLlSipa-Įdauguims vykdomus darbus.

galintį turėti didelės reikšmės 
Lietuvos laisvinimo bylai, ir Pa
baltijo Kraštų “40-tiėji pavergi
mo -metai, kuriuos Sovietai^ruo
šiasi labai iškilmingai . paniinėti, 
reikalauja laisvojo pasaulio-.liet 
tuvių budrios ir apdairios .ląifeir 
senos, ypač pažįstant šoVietų 
klastingu mą. Atkreipkime dėme 
sį j mūsų krašto pavergėjų siū
lomas kelionių, lengvatas mūsų 
jaunimui viliojant juos . lanky
tis'ši^is metais Lietuvoje. ' -

Argi dera laisvojo pasaulio 
lietuviui, ten nuvykus, tapti oku 

_ _ _ parito triukšmingų Iškilmių be-
a. Pirmininku pakvietė Kj-riųkaitis — 84 b., J. Jasaitis —I j ėgi u. dalyviu, minintlietuvių 
’ ” • * ’ ’ ’ 82 b-, J Kasperaitienė — 54 b., Ta’’Mc 4rt-tiAC TnAf"

•Vi Inpėnas—; 45 balsus. Pasku
tinieji du— kandidatai. . 
'' -Kontrolės komisįjo'n perrinlęį’ 
ti. tie patys ašmenys: J. Jokub{ 
ka, K. Povilaitis ir J. Skeivysi 
Kontrolės komisiją išrinkta vien- ■ .Ei-. - - w

: J šių metų ■ tarptautinė krizė,

■W. Ąndriųkaijis įteikė K. če-
. ‘paičiui $2,135 čekį. Visi plojo,,

lentus. lietuvišką.damą. myhnUX £ .tęikimo
mūsų jaunimą. nuošuką] b., /i

Kad taip visad būtų f si. .. ... -i -
Kęst. Gardinas 

. ‘ j Ą—--- 2—į - • ' ’

Apskrities Balto 
susirinkimas;

š. m. kovo 23 dieną V. Šim
kų pavaduojąs J. Mackevičius. 90 b., St. Vanagynas — 89 b., 
1 vai. popiet pradėjo štisiribki- * Ki Rožanskas — 85 b., B. And- 
mą.
Bružą, ir ’sekrėtprianti — p-lęf 
Em. Vilimaitę,- K. Janušką..re; 
kordavo susirinkimo eigą. /Atsi
stojimu pagerbti! mirusieji na-i 
riai ir aukotojai. - •_» : .*

Sveikino raštu: Lietuvos ge
neralinė kohsulėj. Daužvardie-:.^ 
nė, V. Šimkus ir V. KasniūnasJ’Ilsiai viešu balsarimu. Nieksfe 
žodžiu sveikino: Vytauto-Dįd^p- ; iMpasisakė prieš. •;
jo. rinktįnės;yaMii.?įr X Mąčįž>- 
nis,. Centro' valdybos Yardiit-' ' 
viėėpirm.
kanto šauliu 3rgos vatdū - — .

• viekas. L ,\'"L ’..
P-lė G; Giedraitytė'perskaitė 

1979 m. visuotinio: susirinkimo 
protokolą, kuris* ’priimtas be pa
taisų. " ‘ ’ -

J. Mackevičius- ‘padąrė .pr-ane- 
Šimą apie apskrltie-ą v-bos veik
lą. Valdyba turėjo 12 posėdžių, 
surengė Čiurlionio koncertą, su
rengė pas Jonyną pikniką ir pa< 
laikė artimą ly^į-su skyrių' val
dybomis-. . jį /•'. -. ".į ■ .čj ' ; . z

Br; Andriūkditis'jp^škąitė^piA 
nigirię apyskaitą^;!rnėtaią 

‘ tūriįo
$’4ti,007.79’ išlaidi£?tiri jsąldoįJięi
•ka $4,433A0..

Pinigai’,iaikomr'^^ęiĮosę’ęim-

» * * ‘

tik stengiasi nątuvaites suburti 
vienon vieton, bet ir augina ta-

bS^jĮhijiatų. komisiją^ (&.. .tfclr- 
vonas/J. Blažys ir B. Bilaišytė) 
pa tiekė .^aU^dą.^į£v>ldybon Są
rašą.’ Wfš^&’?sSj^%aiš^i'imu. 
Po' gerokos pertraukos paskelbė 
balsavimo rezultatus:
; i -A

Mackevičius gavo 99 balsus, 
, G. Giedraitytė — 94 b.,.. K. Ja
nuška — 91 b., K. Repšys —

Federacija savo laiške’ sak»jh&d ' 
mūsų jaunimui nederėtų ’’būti’ 
.okupanto svečiais.

Į šį Lietuvių Moterų Federa
cijos raštą iš Vasario 16 Gimna
zijos Direktoriaus gautas sekan 
tis atsakymas: “Dėkui už Jūsų 
laišką, kuriame prašote sulaiky
ti ekskursiją."į Taetuvą. Neži
nau kas ją organizuoja- Dažniau 
šiai tąį daro, moksleivių tėvai,) 
Ypač tėvai iš Jungtinių Ameri
kos Valstybių ir Kanados nori, 
kad jų vaikai, būdami Europoje, 
pamatytų tėvų gimtąjį kramtą- 
Ekskursijos paprastai vyksta 
per Velykų atostogas, kai moki
niai, uždarius bendrabuti, perei
na tėvų žinion. Jie leidžia vai
kams ekskursuoti ten, kur pa
tinka. Būtų gera, kad Jūs pas
kelbtumėte lietuviškuose laik
raščiuose laiške išdėstytą nuo
monę. — Jūsų laišką iškabinau 
mokytojų kambaryje, prašyda
mas mokytojus mokinius įtikin-i 
ti Jūsų prašoma prasme”.

Pergyvenant keturiasdešimtus 
skaudžius mūsų tėvynės okupa
cijos metus, nesileiskime oku
panto užliūliuojami, ypač jų 
pastangose traukti mūsų jauni
mą j savo klastingas pinkles.

(L.M.K.F. Informacija)

į'Kai kurie apskrities skyriai 
■“tnvvaMyDos £>«<£-. ,)irė pranežiBlus; Ilgiąsias pra- 
n. kta. A. Tra^ .D^-ų^ _ yAp.
auhB S-soa vardu - Na. ^a.

^Ktausimudse ir sumanymuose 
kalbėjo dr. Budnikas, J. Skeivys, 
P.’AndriūkaiĮis. ič kiti? s ’ •'! ’ 

Iš viso dalyvavo 107 atstovai, 
jį Mackevičius savo padėkos žo
džiu baigė susirinkimą.
.-į Sugiėddtas Tautos himnas.
“Vaišinomės kavute-.ir Įšneku- 

^avoihės-, kol mbndatų komisi- 
‘ -(ąi suskaitė ^ąūus ir pranešė 
į^kimo_režultatūs.’ ' L 
:>pDėkodami,<skirstėmės: ir. lin- 
■J^ome sėkmės naujai, valdybai. 
;^Soiogra-fąs C. Genutis.padatė 
’l^idrą ’ dalyirių" įr-"stailĮ^ 
įtinką; K' Kulius i:",

UŽKEIKTAS RATAS

1. Vergija veda į visuotinį ne
ramumą.

2. Visuotinis neramumas — 
į sukilimą.

3. Sukilimas — į laisvę.
a 4. Iš laisvės sudaroma naujų 
gyvenimo būdo valdžia.

<5. Iš naujo gyveninio būlo iš
auga įstatymai, saugą tą gyve
nimo būdą.

' 6. Iš saugaus gyvenimo išau
ga pastovi bendruomenė.

7. Iš pastovios bendruomenės 
išauga turto ir gerovės siekianti 
visuomenė.

8. Iš turtingos visuomenės iš
augą'didesnis godumas.

t). Iš didesnio godumo ir noro 
gero gyvenimo išauga socializ
mas.

10.
siško

11. Visiškas priklausymas ve
da link silpnumo.

12. Silpnumas veda link ver
gijos. .

Tautos 46-ties metų pavergimą? 
Kiekvienam giliau galvojančiam 
.lietuviui yra aišku, kad šiais me 
tais Susilaikymas nuo; kelionių 
į Lietuvą yra protesto-boikoto. 
pareiškimas Lietuvos pavergė
jui, bet jokiu būdu nė Lietuvai. 

■Neabejojame, kad mūsų broliai 
ir sesės Lietuvoje .tai supranta 
ir su tuo sutiks.

Lietuvių Moterų Federaci’ja 
išgirdusi, kad Vasario 16-tos 
Gimnazijos Vokietijoje mokslei
vių grupė Velykų švenčių, atos
togų metu (nuo kovo 29 d. iki 
balandžio 13 d.) ruošiasi ekskur 
sijaLLietuvbn su privilegija tėn 
išbūti 10 d.Įerių su nemokamu iš
laikymu, -kreipėsi į Vasario 16 
Gimnazijas Direktorių paveikti 
gimnaziją lankantį jaunimą su
silaikyti. šiais metais. nuo eks
kursijų į Lietuvą ir kitus sov'e- 
tų 'pavergtus kraštus,' nežiūrint 
kokias', lengvatas ekskursantams 

• siūlytu ’Lietuvos okupantas, be- 
sirūošiąs.^iais .metais,’.atžymėti 
40-mėtų įLiėtuvdš ir 'kit'ų’Pabal- 
ti^/k^^d?“sąyanorįšką”. prisi-. 
jufi©r^^ę.įŠpviėtU: Sąjungos, šalta Afganistano kalnuose.

Socializmas veda prie vb 
priklausymo.

— Sovietų kariai koncentruo
jasi pakalnėse, nes jiems labai

^ĖNĄS SIUNČIAME 4 MENESIUS

MŪJIBNOS- ''

, kuris

Sg^uoriana pavardė, vardas ir vietovė*

i, prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų

e Užsakau Naujienas kaip dovaną savu - 
yrą naujas skaitytoj as. Priede______ dol.
pavardė ir vardas------------------------------------

CHICAGO, IL 60608

• i B anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda- 
mas lažką Ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede____dot
PaVardė ir vardas . į- ___ ■------- • ._______________________ _
AdKaas ___ ________ __________ ______________________

Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaite* rudpaŽfadmui nemokamai be jokių įsipareigojimų. 
Pavardė ir vardas ............ ..................................... ...........................

...........Milus —

• — Naimos, Chiu^ 8, pl, Jfeęak £5,

■Inkitalf rMtllata tik
o. A- J. ■ — AUKfTA KULTŪRA —tlAU«O» fMOMM. 

KMlanAa *•. BtrreM tepMBsL Dabar tik —

ITlf B*. HALBTKD 8T«, CHICAGO, ML *•**< 
" 1 1 ... ..■..  -ll. ' .. ...

/Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati’ 
nimovajaustalką!

• Plafiniiun vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Nai^ęsnj pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus____ dol.
Pavardė ir vardas

Tai matai, Barzdukai, kaip 
gražiai galėjo atsitikti ir LB, 
jei jos vadai prisilaikytų demo
kratinių principų ir tolerancijos.^ 
Tačiau to’ visai nebūta, o elgtasi 
diktatūriniais metodais. Nenuo
stabu, kad į LB viršūnes galėjo 
patekti tik klusnūs tiltų staty
tojų tarnai — bendradarbiauto- 
jai, kurie moka vaizduoti norin
čius vienybės.

K. Petrokaitis

?38,8irJ0.' ; J > a
Kontrolės koii^yosĮ^ptsųĮeŠiti

mą perskaitė' K.; Po’i'ikątis. -

Čepaitis pastebėjo, ;ŽĄd? rįnkėjaiį! 
surinkę daug pinigo, ..tepadarė 
tik $200 išlaidųryšium‘su.kėlioj' 
nėmis pas aukotojus. Centro 
valdybos vardu dėkojo visiems?

Apyskaita, pranešimai priim
ti delnų plojimu.. Prieš-niekas 
nebalsavd. RETAS KNYGAS

z t

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, H

• RŪPESTINGAI ISPILDCrMI RECEPTAI • FAN 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKME

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.SM Registruotai vatettainkM

TeL 476-2206

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
MAUJIINOSV OALIfc'.A OAUT1 M«FATRAITAI ĮPOMlUįl fTĮIfTO 

JO, VlfUOMtNM VIlKtJO f* RAŠYTOJO ATIMNIIMN
Or. A. X Oummi — MINTYS IK DARBAI, 23 

meta hridm. JabkMMklc ir TatorMHo

Į

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVI
. j, Minkšti viršeliai, 410 ps!____________>10.00

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

Minkšti viršeliai 110.00

Minkšti viršeliai:• z . r, f>. m •

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psL
Minkšti viršeliai

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

Pridėti doleri p*!*” ’Uaidoma.

110.00
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pusei metų ___ _
trims nLėnesi&ms 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams * 
pusei metų ____
vienam mėnesiui

$22.00
$15.00
$ 4.00

$24JX)
$ 5.00

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainas:

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
metams_______
pusei metų_____
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose;
metams ________

Užsieniuose:

pusei metų
$48.00
$26.00

$45.00
$24.00
$12.00

>40.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Halsted St, Chicago, 
IL 60608. TeleL 421-6100.

Pinigus reiki* siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vaL ryte iki 5 vai popiet Šeštadieniais — iki 12 vai.

BENDRUOMENĖS IŠPRIEVARTAVIMAS 
MARQUETTE PARKO APYLINKĖJE

Visa nelemta istorija Bendruo das. Tat naujoti valdyba tapo 
griuvimo LB Marquette rakštimi LB vadovams.

Parko apylinkėje ar tik nebus | Vos tik naujoji valdyba, pir- 
rimčiau prasidėjus 1973 metų mininku tapus Jonui Vaičiūnui, 
vasario 25 — tą dieną apylinkės pradėjo darbą, pajuto spaudimą 
metinio susirinkimo metu, iš- iš viršūnių. Tai ypač pasireiškė, 
rinkus iš vienuolikos asmenų kada buvo pradėti paruošiamie-
naują valdybą, savo pažiūromis 
nepalankią centriniams LB or
ganams.

Pati Marquette Parko LB apy 
linkė yra didžiausia visame lais 
varne pasaulyje, registruotų lie
tuvių sutraukusi apie 1200, tai
gi, daugiau už kitas LB apygar-

ji darbai JAV LB Tarybos (sep
tintosios) rinkimams, įvyksian- 
Sems tų pačių metų gegužės 19 
- 20 dienomis.
Fabijonas Valinskas, buvęs 

LB Marquette Parko Apylinkės 
Valdybos pirmininkas, perduo
damas naujajam pirmininkui

Čiurlionio AnsambLs šįmet švenčia 40 metų sėkmingos' veikios suaukU, o jo vaaūvosL 
kompoz. Alfonsas Mikulskis — prieš 50 metų pradėjo dirbti muzikinės kultūros baruose. 
Sukakčių proga ansarnblis ruošiasi A. Mikulskio kompozicijų koncertui gegužės 4 d. ’’leve- 
lando DMNP parapijos salėje. Sukaktuvėms paminė'i kcmit'tą suda o Jaunulis P v"~ 
tis. (pirm.), Ona Jokubaitienė, dr. Danielius Degesys Jurgis Malskis ir Juoz's Stem .

bet nemanėme, kad mokesčių rinkimas būtų toks griež
tas. Naujienos mokėjo mokesčius per 65 metus. Bendrovė 
buvo pasiruošusi ir praeitais metais mokėti, bet turėjo 
sunkumų reikalingoms sumoms surinkti. Padarė klaidą, 
kad anksčiau nepakėlė laikraščio prenumeratos. Kainas 
pakėlė tiktai metų pabaigoje, kai valdžia pradėjo griež
čiau reikalauti. Praeitų metų du-ketvirčius sumokėjome, 
o kitus du ketvirčius buvome skolingi. T’e patys parei 
gūnai, su kuriais teko tartis, prižadėjo būti nuolankes
niais ir palaukti, kol pajėgsime sudaryti reikalingas su
mas, bet kovo 18 dieną mus užklupo nepasiruošusius ir 
uždarė spaustuvę. Tikrai nemanėme, kad dėl $9,200 ga
lėtų nutraukti laikraščio spausdinimą. Nustebome, kad 
mūsų linotipus uždarė pirminių rinkimų dieną. Kitos 
įstaigos yra nesumokėjusios milijonus valstybei, bet Nau
jienas uždarė dėl sumos, nepasiekusios nė dešimties tūks
tančių dolerių.

Laimė, kad iš šios nemalonios padėties išeiti mums 
padėjo laidotuvių direktorė Jean Vance, pasisiūliusi mo
kėti du tūkstančius dolerių. Prisidėjo ir kiti, sudarydami 
pagrindinę įmokėjimo 4,000 dolerių sumą. Ponios Vanee 
advokatas reikalą išaiškino ir sudarytą sumą įmokėjo. 
Tuo tarpu $9,200 suma išaugo iki $14,000.

Nesinori tikėti, kad toks griežtas elgesys būtų pri
taikytas Naujienoms be piktos valios. Kitos bendrovės 
skolingos: didesnes sumas, taip griežtai nebaudžiamos, 
darbo procesas nesustabdomas. Tikimės, kad netolimoje 
ateityje ir šitas klausimas bus išaiškintas.

Mes esame pasiryžę valdžiai priklausančius mokes
čius sumokėti. Esame tikri, kad skaitytojai mums padės. 
Kelios dienos be Naujienų mus įtikino, kad Naujienos 
šiandien labiau reikalingos negu bet kada. Kreipsimės 
į vyriausybę ir teisingumo organus, kad mums būtų nu
imtos nepagrįstos piniginės bausmės. Imsimės priemo
nių, kad mums nereikėtų tokių didelių mokesčių mokėti, 
o neteisėtai uždėtos baudos būtų panaikintos.

Kovosime už tai, kad mokesčiais visi krašto gyven
tojai ir įstaigos būtų vienodai apkraunamos. Taip pat 
rūpinsimės, kad skundikai būtų keliami viešumon.

Telefonai ir laiškai iš visų svarbesnių lietuviškų ko
lonijų rodo, kad Naujienos šiandien yra labai reikalingos. 
Naujienos reikalingos ne tik pačiai Amerikai, kad ga
lėtų užimti principinę poziciją prieš laisvojo pasaulio ir 
pačios Amerikos priešus, bet padėtų ir pavergtai Lietu
vai ginti savo teises tarptautiniame forume. Lietuva turi 
teisę į laisvę ir nepriklausomybę, kaip ją turi Afrikos 
valstybės ir Pacifike esančios salos.

Naujienos kovojo už pagrindines žmonių ir tautų tei-

Džiugi žinia apie liūdną Įvykį
Praeito antradienio rytą federalinės valdžios mo

kesčių inspektoriai atėjo j Naujienas, pareikalavo veik 
keturiolika tūkstančių dolerių, o kai pasakėm, kad tokios 
sumos neturim, tai pareiškė, kad jie perima Naujienas,

~ nes laiku nemokėjom mokesčių. Buvom atsilikę su 1979
metų mokesčiais.

Atvykusiems inspektoriams buvo pasakyta, kad
Bendrovė moka valstybės mokesčius 65 metus, niekad ne
turėjote jokių bėdų, o dabar norite sustabdyti tikslios ir 
teisingos informacijos darbą, bet jie vykdė įsakymą. Jie 
pranešė, kad perima namą ir kad visi tarnautojai turės 
išeiti. Redaktorius užprotestavo, pasakė, kad namo jiems 
neleis užrakyti, nes jie nenturį tokios teisės,
Į 5 Atvykę agentai atsinešė teisėjo Parsons įsakymą 
įeiti į namą ir reikalauti reikalingos sumos. Bet, be Nau
jienų spaustuvės, tame name dar gyvena ir žmonės. .Jie 
negali uždaryti namo durų, kada name gyvena žmonės. 
Inspektoriai nežinoję, kad Naujienų name kas gyventų. 
Jie pareikalavo, kad parodytų "tuos kambarius, kuriuose 
gyvena žmonės. Jie netrukus įsitikino, kad Naujienose 
visą laiką gyvena žmonės. Jie taip pat pamatė, kad

Z priešakinės Naujienų durys privalo būti atidaromos.
- Negalėdami uždaryti namo, jie, pasitarę su savo vir-
• šininkais, nutarė užrakyti ir užplombuoti linotipus, kad 

darbininkai negalėtų dirbti. Jie norėjo, kad redaktorius 
pasakytų darbininkams trauktis nuo linotipų, bet jis atsi
sakė, pareikšdamas protestą. Tada jie iškvietė šaltkalvį,, 
kuris privalėjo ateiti su retežiais ir užrakyti visus lino
tipus ir dar porą spaustuvės mašinų. Darbininkai liko be 
darbo, o Naujienos negalėjo pasiekti skaitytojų.

Naujienų vadovybė, atsigriebusi nuo pirmo tokio 
žiauraus smūgio, tuojau kreipėsi į artimiausius draugus, 
prašydama patarimo, kad galėtų nuimti netikėtą uždrau
dimą spausdinti laikraštį. Kreipėmės į direktorius, poli
tinius draugus, teisininkus ir net spaudos atstovus, kad 
patartų, kaip iš tokios padėties išsikapstyti. Niekas 
bendrovės pinigų neišeikvojo, niekas didelių algų neėmė, 
niekas piktiems tikslams atėjusio dolerio nešvaistė.

Infliacija jau seniai pradėjo spausti, popierius, de
gutas, alyva žymiai pabrango. Visi žinojo, kad pragyve
nimas ir laikraščio paruošimas tapo žymiai brangesnis.
Žinojome, kad vyriausybei privalome mokėti mokesčius, sės, jos reikalingos ir tolimesnei kovai.

»

PETRAS TARULIS

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
MOTUŠĖS PYRAGAS

(Tęsinys)

Mes likusieji lipome iš karetkos ne taip jau 
“ skubiai. Ūkininkas nors ir pasiskundė, kad ne- 
Z pratęs esąs taip ilgai nejudėdamas išbūti ir savo 
• kairiąją koją taip nusėdėjęs, kad, anot jo, koks 

velniukas apsirikęs manydamas, jog čia ne jo 
gyslos, bet kokios stygos ir — pradėjęs jomis 
grti. Bet jis užsimetė savo drobinį maišelį ant 

- peties ir minutės nedelsdamas nužingsniavo, ne- 
■ abejojama, matyt, jam gerai žinoma kryptim.—

Aukštasis ponas laikė savo pareiga su visais 
gražiai atsisveikinti. Visiems, tame skaičiuje ir 
man (stebėjaus, kad neužmiršo) jis palinkėjo ge
ros kloties... Jankelis, viską pametęs, lydėjo 
aukštąjį poną, linkčiodamas Ir vis prašydamas 
kitą kartą, kai ponas sumanys iš Kostromos vėl 
į gimtąjį kaimą atvykti, naminio alaus atsigerti, 
su kaimynais ir giminėmis pasikalbėti, kad ponas 

. būtų toks geras ir jo, Jankelio, neužmirštų ir pasi- 

.-naurlėUi-iakftretka.
Tada tik, kai visi keleiviai nuėjo -saraisrke- 

liaiš, Jankelis pamatė mane vienišą bestovintu Tf 
\is neišmanantį* ko dabar griebtis. Jankelis, nie

ko nesakęs, užlipo ant karetkos viršaus ir atrišęs 
mano kuparėlį, šūkterėjo:

— Laikyk!
Aš ištiesiau savo rankas. Bet vis tik negalė

jau pasiekti Jankelio žemyn leidžiamo kuparėlio. 
Todėl tas kuparėlis šliauždamas žemyn buvo ne
įveikiamai sunkus suvaldyti. Taigi, jis, nors aš jį 
ir sučiupau pirštų galais, slydo vis greičiau že
myn ir taip stukterėjo į gatvės grindinį, kad jo 
dangtelis atsivožė ir viršum visų mano daiktų 
buvę obuoliai, kuriuos dar šį rytą skyniau mielam 
savo sode plačiai pabiro kas sau, po gatvę...

Ar bereikia sakyti, kad aš ir susirūpinau ir 
susigėdau, kad tuo būdu mano kuklūs turtai čia 
gatvėje išsidraikė. Puoliau obuolius rinkti, daik
tus atgal kimšti. Kai viskas pUSbėdžiui jau buvo 
sutvarkyta, pakėliau akis. Gi aš vienas!... Jan
kelis, su savo karetka jau toli pavažiavęs, kaip 
tik dabar pasuko į kairę — į skersgatvį ar į kokį 
kiemą. Tada aš išsigandau ir buvau gatavas: 
•7 j — Jankeli, Jankeli! — šaukti, nes .dabar jis 
vienas buvo man svetimoje gatvėje dar saviš
kis. Bet pamačiau, kad jau nebuvo jokios pras
mės, jį šaukti.

> Šitaip aš pasilikau vienas!. Mano daiktai ir 
ašį čia jausmas — tiesiog -parbloškiau
tis įspūdis “ tai neįprastas man miesto dvokian
tis oras. Mane, kaimo vaiką, tur būt ne visi su

Vaičiūnui pareigas ,ir mažyti 
apylinkės turtą, pareiškė, kad 
LB septintajai Tarybai ir LB 
Seimui rinkti apylinkės komisi
ja jau esanti sudaryta. Tačiau 
komisiją sudarė ne LB Marquet 
te Parko Apylinkės Valdyba,1 
kaip būdavo iki dabar, bet čika- 
giškė Apygardos Valdyba, .tuo 
laiku vadovaujama Romualdo 
Krono. Taip nurodo JAV LB 
7-os Tarybos rinkimų taisyklės, i 
penktame skyriuje-sakančios: j- ■
“Apylinkių rinkimų komisijas 
iki kovo 19 dienos sudaro atatin 
karnų apygardų valdybos ir tvir 
tina Krašto valdyba”. 8-as punk 
tas nurodo apylinkių' rinkimų 
komisijų pareigas: “a4”' - rūpinasi 
sudaryti apylinkės ' balsuotojų 
sąrašą pagal apylinkės valdybos 
pateiktus duomenis ir iki baląn 
džio 25 dienos numatomą bal
suotojų skaičių praneša apygar
dos rinkimų komisijai, b/, parū
pina balsavimui patalpą ir. nus
tato balsavimo valandas,. c) pa
rūpina balsavimo urnąf d) budi 
balsavimo patalpose balsavimo 
valandomis, e) iki gegužės 15 
pasiunčia balsuojantiems .laiš
kais balsavimo korteles ir nuro
do balsavimo laiškais tvarką ir 
balsavimo laiškui siųsti adresą, 
f) iki gegužės 25 suskaičiuoja 
gautus balsus, surašo balsavimo 
protokolą, jį pasirašo ir pasiun
čia savo apygardos rinkimų ko
misijai, g) rinkimams pasibai
gus, savo protokolus ir kitą rin
kimų medžiagą perduoda atitin
kamos LB apylinkės valdybai”.

Kaip matome, pagal naują 
tvarką apylinkių valdybos visai 
išskiriamos iš LB Tarybos rinki
mų

Naujoji LB Marquette Parko 
Apylinkės Valdyba, nežinodama 
naujos tvarkos, vos perėmusi 
pareigas, jau buvo pradėjusi rū-1

pintis ir komisiją sudaryti ir ki-, Apygardos Valdybos pi — nin- 
tus. paruošiamuosius darbus at- I 
likti. Tik buvusio pirmininko 
Valinsko trumpas žodžiu paša-1 
kymas pristabdė Apylinkės Val
dybos paruošiamuosius darbus.

Kadangi iš senosios valdybos 
nebuvo gauta .jokių instrukcijų 
raštu, privačiu būdu buvo su
siorganizuota • rinkimų taisyklės 

‘ ir- skubėta ruošti balsuotojų są
rašus. Mat, iš F. Valinsko nebu
vo gauta nė jokių sąrašų. Laiko 
buvo mažai, bet, ilgas valandas 
dirbant, tokie sąrašai buvo pa
daryti ir pačio pirmininko. Jo
no Vaičiūno nunešti rinkimtt’ ko 
misijos pirmininko Stasio Džiu
go butan ir įteikti jam į rankas.

. Naująją Marquette Parko Apy 
linkęs Valdybą nustebino tas 
faktas, kad komisija buvo suda
ryta tik iš penkių asmenų tuo 
tarpu, kada pačioje apylinkėje 
būną dvi balsavimo būstinės,— 
iŠ viena dėl patogumo lietuvių 
parapijos arba jos salėję, o kita 
— ' prie Tėviškės parapijos. 
Normalios tvarkos laikantis, 
kada apylinkių valdybos suda
rydavo rinkimų komisijas, Mar
quette Parko komisijos sudėtis 
būdavo du — tris kartus dides
nė, nes penkiems asmenims ne
įmanoma aptarnauti abi būsti
nes, ypač po pamaldų, kada už
plūsta šimtai balsuotojų.

Tada prasidėjo žodiniai ir raš 
tu skubūs pasitarimai dėl komi 
sijos padidinimo. Pasitarimai pa
sibaigė visišku naujosios valdy
bos suignoravimu iš apylinkės 
rinkimų komisijos ir iš Apygar-' 
dos Valdybos pusės. Apygardos 
Valdybos pirmininkui Romual
dui Kronui siųstas Apylinkės 
Valdybos raštas, nurodant (siū
lant) numatytus šešis asmenis 
komisijai padidinti, buvo irgi 
nepatenkintas. Vidurio Vakarų pasipriešinti.

pras, kad .buvau įžeistas ir pažemintas toje mies
to gatvėje perdėm dvokiančiu oru kvėpuodamas. 
Visi kiti čionykščiai gyventojai skubėdami ėjo 
pro šalį kai kurie net juokėsi ir nebuvo tokie 
nelaimingi, kaip aš — iš tyrojo lauko atkeliavęs.

Ir apėmė mane toks skurdus, toks nykus vie
numos jausmas.

Ak, kur tas samanykščių kvapas! Arba nors 
ir tie nukritę sodo lapai, kai lietingą dieną pa
mažu smilksta! O šviežiai išvarpytas juodžemis 
su sliekais ir poniškai nusipenėjusiais vabalais! 
Ir toji paprasta, patakiais auganti gyslotais la
pais žolė, saulutės įkaitinta. Ypatingai smalėko 
dūmelis iš nežinomų tolių nejučiom atklydęs tave 
nustebins ir privers pakėlus galvą apsižvalgyti. 
Pagaliau ir žmonių, taiposgi darbinių gyvulių 
prakaitas, toks naminis, jaukus ir niekam pikto 
nedarąs!...

O štai čia oras svetimas, kaip patėvis. Tad 
stoviu aš vienas, pamestas. Toks neišmanėlis ir 
toksjrąrgšas aš čia! __ ______

Prie? ką nors pradėdamas, aš dar pastovėjau 
kurį laiką vietoje, lyg surinkdamas savo mintis 
ir mažąsias abejones, kaip tuos dar šį rytą savo 
sode nuraškytus, šviežius ir raudonus, o dabar 
apdaužytas per kelionę, pajuodusius obuoliukus. 
Čia pat atsiminiau namus. Ką ten dabar veikia? 
Girdžiu jų balsus. Matau, kaip mano karveliai

p K-enas savo 19”3 n: ?e- 
žė, •’ ėn. 6 os dienos rašte 

Marquette Parko. Apylinkės Vai 
dybos pirmininkui Vaičiūnui taip 
atsako į jo raštą dėl komisijos 
padidinimo:

“1 Rinkiminė Komisija buvo 
sudaryta- prieš šių metų kovo 
mėn. 19 d., remiantis-JAV LB

lėnais. ■ - . ■ .

2. P. Džiugas yra R. Kom- 
pirm. Jo buvo atsiklausta dėl 
padidinimo narių skaičiaus. Po
nas Džiugas yra buvęs. LB Rin
kiminėje Komisijoje anksčiau ir 
žino jos darbą. Jo nuomone,

-mžd įdidėlė sklandžiam rinkimų 
pravędimui . \ . ’ 1.

Deja, nei .vieną Apylinkės Vai 
bybą jieturi teisėj, įkeisti arba 
didinti jau patvirtintą.Rinkimų 
Komisiją”.. ■ • . •-

Savo rašte R. Kronas nuverti 
na- Apylinkės Valdybos pirmi
ninką, tikėdamas St. Džiugu, bet 
ne Vaičiūnu, nors Vaičiūnas 
jau ne vieną kadenciją yra anks
čiau vadovavęs apylinkei ir yra 
sudaręs komisijas - rinkimams.

Džiugo komisija negalėjo suge
bėti rinkimų vykdyti, nežiūrint 
kitų reikalų.

(Bus daugiau) .

— 1980 m. kovo 16 d. Mar
quette Parko šv. Mergelės Ma
rijos parapijos bažnyčioje su
aukoti $1 651 badou-’f+ia-rq- 
.'m~n:ma gelbiti pr-n-š Jci-.-c 
23 d. biuletenis.

— Britai siūlo sutraukti ga
lingesnes jėgas, nrkrynti Į Per
sijos Įlanką ir parodyti Sovietų 
:ar? jėgoms k?d gai:m' icm~

paskui vienas kitą suskrenda į savo lizdus. Kar • 
vėliai dar plasnoja savo maloniai švilpaujančiais 
sparnais, suburkuoja vienas, suburkuoją kitas. 
Nurimo vienas lizdas, pamažu aptyla ir H* R r 
mu. Ir girdis, kaip loja kažkoks šunelis gal n.t 
trečiame kaime. ■ *

Atsiminiau tas šakas medž ų, kum
pus mūsų siauro keliuko, atsiminiau, ka,; - 
kėlės šį rytą vis taikstėsi man per veidą, s'krium 
atsisve kindamos, vis pakraukti ir aš turėjau x 
silenkti ir jų pasisaugoti... Dabar tas šakas tur 
būt šiurena mūsiškis laukų vėjelis, vis palenkda 
mas tas šakeles į vieną pusę. Bet tasai vėjelis .r 
tie kvapai manęs jau nebepasiekia... ■

Dar kažką pagalvojau, ką tuojau užmiršau. 
Taip buvau susirūpinęs' Nagi, vienas, kaip'tas 
akmenėlis į vandepį nugrimzdęs. Dar .palaukiu 
neryžtingas būdamas. Ir abejojančiu žingsniu, ne
ramiai aplinkui dairydamasis, abiejose rankose 
benešąs savo nepatogios išvaizdos nešaus, nukiū
tinu pirmosios svetur nakvynės ieškoti.
Luebeck, 1948.IX.23. ' ----- -----

(Bus daugiau)
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O PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI Mažeika EvansGIJA TILŽĖJE
1879 - 1925 Laidotuvių Direktoriai

ŠVENTO
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

“Gerai naudokitės laiku, nes dienos yra piktos”. Ejez- 5:16.

Kai kurie vertėjai išverčia šituos žodžius “atpirkdami lai
ką”, lyg kad laikas jau nebėra mūsų, šio gyvenimo rūpesčiai ir 
reikalai, pasauliniai įpročiai ir mūsų nupuolusio kūno geismai, 
yra palinkę sunaudoti visą mūsų laiką šio gyvenamo reikalams. 
Pasišventęs žmogus turi rūpintis dangiškais, didžiojo Karal.aus, 
reikalais. Mes turimę surasti laiką skaitymui ir tyrinėjimui, at-, 
siminimui ir dėkojimu Dievui už geradarystes. Turime rasti šiek 
tiek laiko skelbimui gerųjų žinių kitiems. Jei pasiduodame pa
saulio gundymams, tai-visiškai neturėsime laiko Viešpaties rei
kalams. Turime pasirodyti išmintingais, gerai naudojančiais lai
ką, o ne pasiduodančiais pasaulio vilionėms ir apgaudinėjimui.

; . (V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikanl, 195 Van Pelt Avenue, Staten isiand, N. Y. 10303

DB. K G. BALUKAS 
MUURUA IR MOTERŲ ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

*49 So. Pulaski RA. (Crawford 
Modkal Buildin®) ToL LU 5-6444 
Priima ligoniui

Jei neatailiepia, luti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WMtehczter Community klinikos 
i Medicinos direktorius

t.931*> Manheim JUL, Westchester, IL.
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir

T«L: 542-2727 arba 542-2725

TEL. — BE 3-5(93

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC I AL Y B* AKIŲ LIGOS 
3907 Wert I03rd Stiwf

- Valandom pagal smtariipa,

DR. FRANK PLECKAS
<*. OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2419 W 71 St. TeL 737-5149

ir
I-, “contact lenses’*

Vai acai susitarimą. Uždaryta treč.

DR.LEONAS SEIBUTK 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
- r 2454 WEST (3rd STREET '• 

„ Val- antrad. 1—4 popiet

Ofiso teiefu 774 "U0 
R»zidonc*Io« tslof.4 M4-554*

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAI IR SNIRURGAS 

leedra praktika, spec. MOTERŲ Ilge- 
Ofisas 2452 WEST 5Wa FiRflrr 

TsI. PR (-1223 ;
OFISO VAL.: pirm., antrsd.. tre&a<

ainis 3-4 vaL popiet ir kitu talk 
pagal snai tarta*

u ORTHOPEDA3-PROTEZISTA
Aparatai - Protezai. Med. bar Mį dažai, Speciali patalba
(Arch Supports) ir L t 

v<ju 9—4 ir 9—8. fa^tedieniali 9—) 
Uad WMt 43rd ft, Chicago. WL 4S*2« 

Talei.* PResiMcf (-5M4

DR. c. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir Šlapumo 

r takų chirurgija, 
5025 CENTRAL AVĖ.

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

Visai kitaip pasielgė jo brol
vaikis Aleksandras. Leipzige 
1882 m. iš spaudos išėjo Ernst 
Wicherto (Priekulėje, Klaipėdos 
apsk. teisėju buvusio) novelių 
rinkinys “Litauische Geschich- 
ten”. Rašinių temos yra krimi
nalas ir teismas ir juose vaiz
duojami lietuvninkai yra krimi
nalistai. Prieš šitokį lietuvių 

■ - - vaizdavimą A. Kuršaitis pasisa- 
‘ ’ - -,‘kė Pranešimų, Heft 29, pusi,

pasiūlė lietuviams išleisti 556-5t*O labai griežtai ir taikliai.

• kalą svarstėme MažS^*Liėtu- 
vos Tarybos prezidiume, bet ne- 

’ radome galimybės jo pageidavi
mo išpildyti.” Tiek tai iš Pus- 

' kepalaičio pranešimo.
Amerikos biznierius ir darbi- Kunigas ir kalbininkas Fried- Ldauers 
ninkus. rikis Kuršaitis buvo ištikimas padėjęs.

„ , t. . ty ta ‘ Prūsijos vyriausybės tarnas.' Kuc'met Aleksandro jaunose
Paskutiniu metu Pr. Budvy- Jam nerūpėjo lietuvių kalbos dienose dėdė Friedrikis ruošė 

is priklausė Chicagcs lietuvių naikinimas ir nykimas. Kuomet savo “Lietuvišką-Vokišką Žody- 
S iaudos kiubui ir dalyvaudavo iietuvininkai jį prašė jų reika-:ną’« spaudai, Aleksandras ture- 

lūs užtarti Berlyno vyriausybėje, - j0 peržiūrėti daugelį korektūros 
jis paskelbė savo “Keleiwyje” lankų. Tuomet jam švystelėjo 
_ _. . _: i vizija, kad kada tai reikėtų iš-

leisti dar platesnį, moksliškai 
daugiau pagrįstą ir apimantį vi
sas lietuviškas tarmes žodyną. *“ 
Atrodo, kad jis ruošą’ įtiksti = 
pradėjo, nes kuomet jis . tHrmd- į 
jo pasaulinio karo mętU-tarna- ' 
vo Over-Ost Ver%'Ėltuhge< (vo- 
kiečių mili tarinė Lietuvos ąiinii-

’’ nistracija), jis jau turėjęs.tody- ( 
Upninkus užtardama pas auks- ™ aP™atus su savhn iĮi^ido- ‘ 

Pranas Būdvytis buvo palai-* cziausiaja . Wyriausybe maldo-; j?8 ProS3 jūds pąpi. . i je uios 
L‘as kovo 21 dieną. Su velioniu tis... Asz nei jokiu kitu Pawa-_ tarmėmis, o dar ų va iflB yra 
^ Svs k ro Antanas Pkškys,' dinimu ne turiu, ka:p tik^ ta/ į tomų (kiekvienas tomapnrs . 
ihic?.gos lietuviu Spaudos klu-• sziezion Karaliaucziuje Lietu-: Pusapiy) ie UVL- • °*I .

pi mininkas/jis pasakė la- wininkams Diewo žodi apsakyti klskas ~ Tį®saUfUs:?
. ’xi jaudinančią kalbą. Būdvytis bey Lietuvininkus Sztudentus. Lituamcae , reiškia lie-
! buvo vc/kius klubo narys. ’ lie*uwiszkoje kalboje iszmokiti,! tuvių kalbos lo ynas. o ynu 

... , i.- Jo priegtr.m dar ir lietuwiszkaja1 Ps tikrai yra, nes jam- pa ei
!.. į K^.*CS pal^° kalba per visokiasknygas Swie-; ne tik dabartinės kalbos žodžiai,
..u. MU ^utoino-jhų. Laidojimo. tui Tok-įbet ir daug- senų žodžių, daug

, ; - ' • . » J’J tay man aukštoji ’Wvriausvbe ’ tarminių išsireiškimų,
a, o vei.au prie kapo sugiedo-. ? , • (Bus dausiau)- - t • V1C hinYY-o ,vra uzdavusi, ale ne tai, kad (bus aaugiau;ao i..e mos ninma». i- • . . . !asz jos Daryma peikti arba tn-> ----------;-------

kinti turecziair..Toks tai at-i , ’ . ,
. u- -M -1 • Leonardas da Vinči 3b me-irode lietuvvbes išlaikymas pro- • ,. . b ■ . i • v - tus praleido Milane, darydamasfesonaus Inednkio Kuršaičio . .I .įvairius eksperimentus: piauste

gavoje. Į lavonus, projektavo gigantišką
; Francesco Sforzos paminklą,-
' parašė savo biografiją. 1493 me-

Iš prof. Ad. Varno Lietuvos 
kryžių albumo.

(Tesmvsl
Aš Tamstai jąu rašiau apie atsi
tikimą su JAV, anglų ir prancū
zų kar’ne misija, kuri, autoincbi- 
’iu važiuojant per Tilžės miestą 
mt Hohe Str. ir Wasserstrasses 
kampo sužeidė vieną moterį. 
Minia piktai reagavo, be*: profe
sorius Kuršaitis keliais trumpais 
rodžiais visus nuramino ir ji1 
paklausė, kaip reikia pasielgti. 
Po Antro pasaulinio karo jo sū
nus j.
tėvo paruoštąjį žodyną. Mes rei- Tame pačiame rašinyje jis

MIRĖ PRANAS BŪDVYTIS

r, 6845 SOUTH WESTERN AVĖ.
< Tel. 737-8600-01
L 9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.

Tel. 422-2000

nerį, kuris 1901 m. laikraštyje 
. “Der Tag” (Diena) Nr. 369 bu
vo lietuvninkus skaudžiai šmei- 

! žiantį straipsnį “Der Eid dės 
(Lietuvio priesaika)

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA ffi DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

klubo susirinkimuose. Vykdavo 
i ALTos konferencijas ir pasi- 
sakydavo prieš Sovietų okupaci- • gana kejstą nusistatymą: 
ją Pabaltijo kraštuose. i "

T. T, j • , , - “Pasigoddziantieji nor, kad
I ranas Budyyns buvo bep.nl- juos . aaksztQju WyWau. 

3:s. J,s neturėjo pm.gu ir nieko uzstoc2iau ir ten del ju 
nepaiko. Užtat atsisveikintojai pasigoscziau. Ant lo asz 
prašomi panku auk, aidotuvi, irmj ,ai turiu atskKyti,
diretlonui S. Laukiu kad gale- Lietu„ininku
u pris deli pne laidotuv:, islai- Uz Heehtsanvaltu

i dų. Aukotojas prašomas palikti . . , .. . J * , , ■ merą ney įstatęs nev pavadinęs,vardą ir pavarde, kad galima: , , , - - . T • +„ •. ° ! o todėl man ir ne puolas L etų-
Kntll 17r\l kfi t *

maldo-į J?8 ProS$ jUo’s H4uvos

Pranas B'udvvtis
i

Pirmadienį, kovo 17 d., Christ, būtų paskelbti.
Community ligoninėje mirė Pra- j 
nas Būdvytis. Jis sirgo plaučių 
vėžiu, turėjo silpną širdį ir su
laužytas kojas. Visą laiką vaikš 
čiojo su ramentais.

Amerikoje jis surinko dau 
giausia parašų, prctesiuojsr.čln 
prieš Sovietų Sąjungos karo jė 
gų Įsiveržimą į Lietuvą ir ka-o 
metų. pabaigoje. nesitrauklar.čii r_ r,.c._____ ____
iš Lietuvos ir kitų Pabaltų Į metu grejo atsisveikinimo mar- 
kraštų. Parašus Būdvytis rinki šą. 
ne tik pas lietuvius, bet ir pa

Senaisiais laikais ne visur buvo

Šiais laikais jau niekur neka
bama apie žmonių tauxybi~ri 
vardų susidarymą. O anksčiau, 
maždaug prieš 80 metų, man ‘e- 
ko Lietuvoje atsiųstuose iš Prū
sijos lietuviškuose la ikras M u esc 
paskaityti tokius aprašyinvs. 
kuriuose buvo papasakota, kam 
vienas Persų turistas buvo nu
vykęs i Azijos pietinę dali Te 
nai tas turistas buvo paklausęs 
vietinių zinmių. kokia’ tautybe' 
jie priklauso o tie žmcnė~ c!a * 
atsakė, jog nieko nežino apie *a: 
Ir turistas dar pakaušė: Ko1 j 
vardą turi šalia plaukianti upė? 
0 žmctaės atsakė, kad toji upė 
okio va do netrn 
?ersų turistas p 
labai gražią u

Tatfa t°.- 
s'k’: “Tokią 
gal’.'a pa-a- 

dinti Indu”. Ir ti= vieliniai žni^
nės sutiko tą upę vad’nti tokiu

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

4330-34 SO, CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS- v • - '■ . . . ,

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

’ •: ’ Telef. 476-2345

vardu. Eet neužPgo imxa 
kraštą vadinti Indija. Taici 
kr.i t^utybin’s vardas “ii 
;si^a?Aio.

r s u 
«;s< 
k?d 
vad’na lietuv’a’s.

kurio atvyko j Lietuvą tu- 
buvo pavadinę lietuvius 

's. bet greitai sužinojo, 
Lietuvos gyventojai save 

turistai
Lietuvos pietinės dalies žmones 
pavad’no jotving'ais, lie'uvių gi- 
n i i n aičia: s, gen n i a is.

Mūsų žmc'nės jotvingiais va
dindavo tuos asmenis, kurie jo- 
J’nėdavo ar.t arklio.

1398 me'a's aš pats, sugrįžęs 
iš mokyklos pavakare, mėgda
vau pajod nėti ant arklio, ir to- 
k:'ais momentais visi nmnv va- 
dindavo jotvingiu. Kai kurios 
moterys taip pat mėgdavo pa- J 
jodinėti, ir jos būdavo vadina-

visa ' mos jotvingėmis. ' parašė savo biografiją. 1493 me-
1 nan-' Vadinamieji jotvingiai greitai [aįs bandė minėtąjį paminklą 
ndai” sumažėjo, arba, taip sakant, iš- atlieti į bronzą, bet niekas ne-

i n\kc. Tais laikais atsirado dvi- galėj0 to padaryti dėl 23 pėdų 
I raėi.-i, ir aš pats įsigijau dviratį aukštuino ir 200,000 svaru me- 
ir niekad nejodinėdavau. Kiti.tai0 masės. Tą paminklą pran- 
žmenės įsigijo nedidelius veži-;CQZy kareiviai kūjais sudaužė, 
mėlius, vieno arklio traukiamus, Leonardo da Vinči buvo pavai- 
taigi buvo patogiau parsigabenti • n^:s j0 motina Katerina buvo 
kokių nors pirkinių. Pasikeitus - Vinči provincijos, todėl sūnui 
tokiai gyvenimo' permainai, ne- (jav^ tokią pavardę, 
visur buvo matomi tie jotvin
giai. • A. Kelmutis

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMS U LA NSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

whicaga®

Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 

Asociacijos

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArdz 7-3401

Oi P K (T? lAlJOVMO bONUS

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel : YArds 7-1138-1J39 

i*. —- - ■ “ * • 4

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leldimsl — Pilna apdrauda

—----- ŽEMA KAINA

£

7 <£...>•PATS SKAITYK IK DaR KI 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS

Tu išskridai, kaip peteliškė, 
kaip sapnų miražas... 
dingo ir mūsų pėdos , 
baltajam smėly įmintds.

Mirž 1975 metų kovo 23 dieną.

Pala dcta Lietuviu Tautinėse kapinėse.

* Tavo akys
ir mūsų kelionės horizontai, 
— mano liūdesio sparnai...

Musų ilgoj kelionėj 
'žiūrėjom viens kitam į akis,
Tavo akyse mačiau dangaus mėlynę, 
mėlynesnę už lino žiedą...

— mėlynas dangus «
M Tu, * į

buvai didžiai mylėta.
i i '• Liūdintis vyras Mikas ir giminės 1^.

MOVING

ii Jvalrlv »tetvmv.
ANTANAI VILIMAS

T»L *74-1«2 «rt»* 37M994

LAfT YtAA JjMO (CmOOL- 
ag* a* iaxe* **tw*m

W»Q« KJU.IP (V MOTO*

chamui* m. mayr*z 
*W*TD®NTCFTUe CMlCAfiO

DRjvp
TO M WSPICJAU-V MJtr 
■O? CMILDRBN MOW THAT 
SCHOOL IS <N MISSION

PAULINA ŠILEIKIENĖ
JATULEVIČ4CTĖ-

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PEACE Virginia 7-6672
11Q2S SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410 |

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET FeL Y Ards 7-1911

RADIJO iflMOf VALANDOS

Llotvyty kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vai. vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vedėt* Aldone D**»lcm

TMe'l HUmtoek 4-941* 

71 St Sbl MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

S

0

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

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
WiTha Special drtfg. You can 
noty get this antiMtch drug 
ingredient with no prescription 
in BtCOZENE* Use only as 
directed The medically proven 
creme for 
itching. e BiCOZEXE

Naujieucfcj.Cliicaįjo, 111, luujtliv. M i-Ji J >. 1‘iM?



. m , .. ' - . . Fėtfcąhy 5,
The Pfesnient of the-United States? •- ;
The Wh.'te House
Washington, D.C. 20515

**

Art

y '

AVniliha ZlengvatOlfiir it užsišaklu- 
Nauj4enas-Uoėdaliui~met tį,' - 

Au hetipa vardės prašiusiam nes-J
- kelbti. i-?**-' L

į | • — HBnois Valstijos loterijoje 

i i kovo 2U' d. Pat* bf Gekl lošime

L $ * »- '

■ikovG zird. PM’oF'UCM lošime
, hąinuąo 8/1559. r Juočky Starą _

vvrv»
REAL ESTATE

Dear Air. President 
At the i

Ila 'fl'oiucuv. f, ... y A

monthly .membership .^vW
quette Park Lithuanian Homeoxvners ^Association Wf-, 
a resolution was unanimously ačlopięęį^/tb^nljporl: yuur 

į views on boycotting the Olympic dames^in Moscow., A
History proves that the ąpyįęt jįpi^n, |$tęrv onęė 

did retreat from occupation or oppression, frpni apy of 
; their captive countries. . ‘ \ y riri ‘ ’
; The Baltic States were oččupiėLfhK^K^ii^i^ 
are living proof that the Russian occupation- which was 
supposedly temporary is still, in power after.'forty years 
against the will of the inhabitants of these countries.

Therefore, the Afghanistanian invasion is a vioja-1 
tion of human rights and the Russian troops should, be 
removed immediately and the matter settlė^. by’ the' 
United Nations. t

In accord with all our local organizations, wej 
wholeheartedly agree with your present decision and 
hope and pray that you stand firm on this ^u

‘ : V '1.

Respectfully yours, 
Į MARQUETTE PARK LITHUANIAN f-

HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC.
Juozas Bacevičius, President ‘

1SJ}-ue.
L4'S fth ri ę

a

, Našlių, našliukių ir Pavienių klubas
» , ■ . - . ’ *

skąitė praeito' susirinkimo pro- , 
tokolą; knygų revizijos protokd- ' 
lą priskaitė Antanas (Marmą. J

Našlių klubo susirinkimas įvy
ko kovo 14 dieną6 vai. vak. Vy
čių salėje, 2455 W. 47th St.

Pirmininkas Leonas Vasilia- 
vas atidarė susirinkimą ir pra
nešė nariams, kad . mirė trys 
klubo nariai — Anna Dambraus
kienė, Kdnstancija Radišauskas 
ir Juozas Nagreckis. Jų pager
bimui pirmininkas paprašė atsi
stoti ir vieną minutę susikaupti, 
o mirusių šeimoms išreiškė gi
lia r ■■■*

*• r

iarė — Stella Joyce 
^ąd ^ąjdvjia 1979 me-

kultūrinių lietuviškų- reikajų. puoselėtoją, šiomis dienomis. ; 
mininčią šavo gimtadienį. Ta.p0ia proga dėkodami praneš i 
šame, kad ji, jokių sąlygų , nes^tydąma ir fleklausdama,- ' 
paklojo .?2,G6ft- kad būtų nuįmtas uždraudimas baudoti 
jiriių mąširia$l k&au JaiferaštuĮur spausdinti. ■>

, irti ± ’,’1 ’ v

F*>ifVienaip'“ *
Pasirtxl«_" __________
tais yis^_y\(^ė-’tvarkingai. Pa
darytį nemažai ir pelno.

Aplv^^uJ1 A^šys klubo rei
kalus} ■ )irh'iftiinka$ susirinkimą 
uždariė b vaD vak^Nariai, po ge
rų ulksĮndŠfjį. ir kavutės, 
skirstė Irioje nuotaikoje.-> 

išmokimas įvyks ba-

y *

•s^ius,ftišįis klubo rei- 
irnmnnkas' susirinkimą wl /4*P. ♦

1SS1

Kit|s |šų. ________ 
landžĮo 6 vaUvdc' ?

I r . Anna Condux ’’ : 
is toj oi į j klubą ir buVo vienbal- 
šiai priimta. . ' f; <- S. •

Sekretorė’ Victoria'.Cinka' per- 
■. i -■ ' - -.................- •

— BdJfo 10(j~sis skyrius New ; tricorns.- 
Yorke ruošia, tradįcijngį madų 
pąrodą balandrjpgM 
piet KultūrojUziai 
liuotojuę . re^feęuc 
pirmininkė. įįį ^^n 
fonas 296-02^s

realio Liehirii&S&
“Litas”-pmnii^^ 
apie 1,900 narii£4ri

dirba ponios' -ris. RCPį 
CskjįfnaUs. • vedėj^^'Ą.^3

' kienėi' irj
■ mprito .-.skyrisusTjvi 
Bagd^iūriienė ’.? •><«<■■ 
t v* į ’4-į^

...‘.. 11
; > V' Iri ri

lošime laimėjo.34, .22, 488, 694 
ir 88541.

: • l •
. r' a

Nijolė Skopienė iš Cicėcp 
tovtf 15 dieną išvyko patikrinti 
sveikatą Loretto ligoninėn. Ji 
yra <ir. P; Kisieliaus priežiūroje.

— St; ■' Vtlimavicius, Grand 7 - vz» 4- f
jBand, Ohi,kidrviena proga 
paremia Naujienų leidimą. Ga
vęs kalendorių,; jis atsiuntė $10 
auką. Ad. Andrulis iš Port 
Orange, Fla-, atsiuntė $4, o 
Jurgis Juodelis iš Marquette 
Parijo atsiuntė $2. Dėkui vi
siems. . 

/ Į -t ? *

—- Matilda Chapulis (čapuliė- 
nė) v iš Rockfordo atsinaujino 
Naujienų prenumeratą ir dar 
pridėjo dešimkę aukos, čapuliė- 
nė prieš porą savaičių pergyve-

NmmI, tani — Fardavlmul 
UAL ESTATE FOR SALg

NaoiaK tani — Pardavimai 
BEAU ESTATE POE SALE

. ------------------ -----— -—......................   . ■ ■ t ■JI r ■ F ——

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TEBSUNAmS
IR ŽEMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS; ISSIMOKXJIMAK.. .

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:
... - ■ ‘ ‘f- - “p

MUTUAL FEDERALSAVINGS
; PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tri. Virginia 7-7741 
....... ' ~ ——, —-- -—

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS. • VALDYMAS 

i ■ •xNQTARlATAS • VERTIMAI. ?

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA : . - . . '

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY ' ;
INCOME TAX SERVICE' <

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
no ilgą ir sunkią kairios akieą

i • 4 BUTŲ mūrinis Lemontė.
• 2 BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas, 

Marquette Parko rajone.
• RESTORANAS su namu ir visais 

įrengimais Marquette Parke.

operaciją ir dar po šiai dienai 
yra daktaro priežiūroje. Su “at
naujinta” akimi dar negali gerai 
viską matyti, bet kasdien gerėja 
ir čapulienė sako, kad visai ne
užilgo’ tikisi Naujienas skaityti r 
abiem akim, kaip seniau. Nau-{ 
jienas ji. skaito nuo. jų įsteigimo i 
ir sako, kad jos gyvenimas būtų Į 
nuobodesnis ir tamsesnis bė šio 

. dienraščio. “Aš su savo vatu
Stasiu esame įsitikinę, kad Nau
jienos- savo informaciniais ? ir 
pamokančiais straipsniais daug 
prisidėjo prie mūsų gyvenimo 

■ prailginimo1’, sako- čapulienė.
* 4 3 v i

— Dengiame-ir taisome visu! o* * I .WK

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS (RENGIMAI, 
PATAISYMAI ,. 

Turiu Chicaaos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose■- greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Tai man Ava. 
TeL $27-3559

Notary Public 

Insumnee, Income Tax 

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

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

Liability , apdraudimas pensinhikanu
Kreiptis: - f

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ. ;

523-S775 '

t:ąthariųę^<Optl nupirico - ir./ certąs, dalyvaujant “Gyvataro”:
iĮlun-%“Volungės” darning _ ^wswuc .,r
H‘IJ^^ią^Jęwrąnd/thė?;W- k«ns « Toronto. Po koncerto*stogus. už darbą garam 1

' Jocau^t’.’ ir bus Jaunimo caitre. Rėni^^e ir apdrausti;
yersiteto^tąįp pąt miesto'biblio- gėjų komisiją sudaro Lifflė Kon-^Į ARVYDAS KIELA, 434-9655 :

' penienė, Aldoną Stanaitienė, Vi* ’ (pi-.^
Vdle^nk-Vselien^ da Verbickienė, Regina Bagdo- Į " ' \-
-N Y^^mėid ^ė’’. Aldona- PietrantonieriM. “ Horoscopes or. Astrologių __________ _ . __ _______ _ .

I JcbnkUrsa 'ir -Š600 nFrinriaT$^9* P^Mhiiškienė ir Nijolėj «ro>.f Card Readings. Saturday .nuomoti ąf apdraušti-savo nuo- 
joųraą -P, . J..v Stanaityiė — Otto. |U; tb 5 no. appointment neceš-ri

‘ ' *” sary. ELINOR.JAKŠTO; 17.N-jAmerikoje, prašome skambinti
"ivtou^^IWmfE^ldv^i’77S2-^7!twį“ ,Ke“i rm4s’

• h«ias Syabąiler.ngĄlias, Tusa^dama. lietu- 92SŠ392. Professional Member
Juozas tęojiuš.s.,1 ■ pasulwjo Federatkm of Astro/I

i G — GčnOiSifi;ižs'--Rržt^AmtlTife7ipit..•. * Tffers. ČPr.l. -.-t.- - j

i^yriąus. M^ęn^. į^giąs; ;T^riĮonis>Šr ~
^e-'^čikagc^. ■ . -Ruožas 'Skėl^yį^isudmenė^

Sį Mont- jkėnaš _z _
Unijos ^Gylienė įr Juozas ToJiųšiĮ,

ja turį g — Gėiu>^it^-B^ibhtwnjenės r- - . .s.
ggr “ilH0-^vadovaujamąlietų.];.:

.“Gyvą- ’ apjjinkės ;■ taigoje .|vlų tautiniųjsokii

Gicins- vga .balandžio
H^e-fSčotFPark salėje?

^n-a’ N.Įf-

V.‘ V^ntienė.
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Horoscopes or Astrologies

J 
*

We’ll help, you moke the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, \

Laikrodžiai tr brangenybes 
Pardavimas ir Taisymas .. + 
2646 West 69th SftMt 
Tai. Republic 7-1941

U- tb 5 no. appointment neceš savybę Chicagoje ar bet kur

...___ *fc Mes visuomet pasiruošę :
925-8392. Professional Member} jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.

Siuntiniai 4 Lietuvą \ 
ir Įeitus kraštus

P NEDAS, 4059 Arehsr Ava. ii

Chicago, ill 60632. Tel. YA 7-5980 ‘

Tgers. (Pr.) ■'
- '*i - - ¥>

_ - . ’ -’ r • - - r- •

Dgametis patyrimas <-
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės f LfęttMiį Isiaig|: 

OKįZZT' American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Avee, Chlcaco, IIL $>^43

Tetef. 3Į2 238-W87
• Nemokamas patarnavimas užsukant lėktuvu,’ traukiniu, lait^ kelio

nių (cruises), viešbučiu ir automobilių nuomavimo reaervadjat; Parduoda 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones 1 Lietuvą ir kftut.k^ritua; 
Sudarome iškvietimus, giminių apsilankymui Amerikoje ir teikia^e infer* 
madjas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, ūk teliu reMTTObį vietai
B anksto — prieš 45-60 dienų. , \ . ' * :

■> [2608

MA1WAS B SANDELIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVA
(. Cosmos Parcels Express Corp.

/ ; MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

KOI w. ęm st, chk*ro> m io«t. - tu wa i-itit
V. VAL ANTINAS

Penšyos Ir.kompeaiacijos iš, Vokir 
los ir iš' tatij kraštg;-pilietybės popie- 
aitfiviinu .valstyW 'formų .‘pildj; 

tcwiž /^Interesantu ; reikalais lankosi. 
yą4’ jsJffioi'-tt'. savivaldybės įstaigose bei: 
^X'fkohsulatiidse:'Padedi sutvarkyti peft- 

■iita ir bedarbiu pašalpas bei ’ kitus 
Įkaušius, reikalus: SUtyaxko Medicare 
Mt Xftai sąskaitas. /Padeda heturtjn- 
4eril*'-gauti iš WELFARE Ir kįfų jstal-' 
ČU* jvairias pasalpasi nuto, -nemokamo 
gydymo. ' nemokamo -rrwisto korte-; 
tes'4r?jkitką.- Taip pat paruošii imi- 
tactmuš dokumentu .Ir ^iškvirii. 
Sius4 Ameriką. Sudaromi testamentai 
ir* asmenų paieškojimai/-' Bė" to1, isri> 
pina(mėjtrikųs. ar Ju pakaitalus; ’ Kreip
tis asmeniškai, arba laiškais; ■

i r ; •

Ą. ČEPULIS NOTARY PUBLIC 
Income Tax. Service

^261 SOUTH HALSTĖD STREET

(Antras aukštas, įėjimas iš fronto) 
CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Tet. 225-8275 
WMWMV^WMVMWW,

BUDRAITIS .REALTY CO. į
6600 S. Pulaski Rodd 

Tel. 767-0600 
independently pwned and' operated

Notary Public >
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat .darąm! Vertimai,, giminiu 
iškvietimai,' pildėmi pilietybei pra-

.iyAMi Ir kižėld blankai. ~ •'?'

Nuostabiai veikia v 
.užkietėjusius vidurius‘'i * ’ • ’

CHICAGO MOTOR CLUB TIPS OH

: DON'T CUT IN BETWEEN CARS1 
felJHAT ARE ALLOWING SAFE 
I FOLLOWING DISTANCES.w "

yCXTLL. RUN INTO TROU0CB IF . - 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILff 
YOU'RE FOLLOWING TOO CIOSELY.^

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ!
•• ■' .- ' ■. ?•

yra seniausi*, didtatiuU ir turtingiausia lietuvių fraternalmė «r- 
ganliacija. betariama linkimai tarnaujanti jau per 99 metui.

8IA ė- įrtUteka jrtĮgrinta darbe*, gelbsti ir Ūtaaa,

Stk -- IšsMlrtio daugiau kaip AŠTUONIS

^y, paflig 'paUrtauJą tik savišalpos

" KAfcvieaM lietuvi* ir- lietuviu drau 
AitaWjtae apsidrausti iki $10.000

SŪA — aHri«SU Ir Taupomąja tpdraodą
95. W latatari,

IF YOU DRIVE AT THE 
Ą/ZĄ7/4/4Z4Z SPEED ST'.Y IH 
the /?/5yr LANE.

SLA — kuopę

. » odeUJ

teita įtaptu Ir, tatai i MJL tetarą* z'
• • ■ H*-/*’,

^Lithuanian alliance or amuiuca
ę , H** Ytaą N. Yį 1«01

2AC-Į/t2yį?Sį£4

4 Hinsdale — QualityHome
7 Room Brick Bilevel. 3 Bedrooms, 

■J 1 Yž Baths, Lge.. Kit.'w/eating’area;
Florida Binį. Family -Rni, Laundry; 
Rm., 11 -Closets. 2-Car Att. Garage^ 
5V/elec. eye. 4 Blks. tofltR./Express.* 
20 min. to Chgo. No need for 2nd car.

Owner retiring; WUy telbw 
market value! $124,900.

Call 325-4994

NATŪRALIOS ŽOLĖS NUO 
r t ^BIBLINIŲ LAIKŲ

N0RLAX mišinyje yra? aloe, myrrh, 
frankincense, galbanum, frangula. 
rhubarb ir kitos natūralios žolės ir 
augalų, sultys/ žinomos ir naudojamos 
2^00 Įnetų. Nėra chemikalu, * nė sin- 
tdtfhMĮ' medžiagų. NOHLAa padaro 
stebėtinai teigiamas pasekmes prieš 
ypatingą ir pasikartojanti ar nuola
tinį vidurių užkietėjimą jauniems ir 
vyresnio amžiaus asmenims. Naudoja
mos slaugymo namuose ir pensinin
ku grupėse. Jei paprasti vaistai prieš 
užkietėjimą jums neveiksmingi, iššau
kia dieglius ar mėšlunges, bandykite 
NORLAX (švelniai, tikrai atvangai 
per naktj. fPasįtentonjjnas^garantuo- 
jamas. , ’

Išbandymui tik 52.25

DIVERSEY DRUG SALES CORP., 
Dept. L-4, 1557 Divers* y Pkwy., 

Chicago, Illinois 60614

Prašali afciqsti pavadį MTRLAX.

VARDA&'-Z

Įdedu $2.25

VALSTYBE _____
ZONĄ:

HOMEOWN i RS POLICY
F. Ztpclis,'taeirt > 
n«’A W. 95th St f 
Ev«rg_. Ftriį ^UI, 11 
60642, - 4244654 Li

BY OWNER, MARQUETTE 
PARK, 4 BDRM. BRICK.

Call 476^3389 1 . ’

ELEKTROS IR VANDEN
TIEKIO DARBAI ATLIE- 

' KAMI SĄŽININGAI. | 
Telefonuokite:

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

WANTED

GOOD PAY

346-8880

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą, j
Telefonuoti 778-8000

LIVE-IN HOUSEKEEPER 
*/ t į

HELP CARE FOR' SEMI- 
INVALID WOMAN. 

LICENSED HOME. PLEASANT 
EUROPEAN HOUSEHOLD.

- 599-1787

Advokatas ~ T
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo-9 vaL ryto 
iki S vai vak. šeštadienį nuo 

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

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

Chicago, UI- 60629

FOOD SERVERS
J. WANTED
• Good Pay

346-8880

Overnight Wonder 
Pill for Constipation

Reikalinga PATIKIMA MOTE
RIS, rinkoje pageidaujamų ir 
greitai išperkamų’ dešrų gamy
boje. PatyrimonęrMkfĄbet. rei
kia susikalbėti angliškai. 
■■ Kreiptis iki 1 vai.* pdpiet.

TeL 243-8826

Never too sudden, never too slow 
— this remarxabie little pill stimur 
lates your system's own natural 
rhythm Gentty. eofnfohabty.b'mr- 

- night In the miming, you're nght 
, bart on sąhddoė. Srtoothiy.Qdm-

įĮ wondir That’s right. Ex-Lax ptHs!
For oecisionai use
Take as directed. EX-LAX 5

a




