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EVANSTONE SUIMTA GRUPĖ 
PUERTO RIKO TERORISTU
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MOTERS PRANEŠIMAS TELEFONU PADĖJO 
POLICIJAI SURASTI 11 TERORISTŲ t

EVANSTON, Ill. — Evanstono policijai ir vietos gyventojams 
pavyko suimti vienuolika Puerto Riko partizanų, pasiryžusių tero
ro priemonėmis neleisti Puerto Riko gyventojų daugumai prisi
jungti prie JAV. Suėmimo dieną buvo išaiškintas pats įtakin
giausias Puerto' Riko teroristinės grupės vadas Carlos Alberto 
Torres, jau šeši metai organizuojąs teroro aktus ir namų sprog
dinimus. Kartu buvo suimta ii- Maria Haydee, jo žmona.
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Evanstoncf teisėjas, susipaži
nęs su policijos pateiktomis ži
niomis, tuojau paskyrė dviejų 
milijonų dolerių užstatą. Polici
jai pavyko išaiškinti dar dviejų 
suimtųjų asmenybę ir atliktą 
teroristų darbą. . . ,-Ą.
č Sekmadienio rytą į Evanstoną 
atvyko FBI ir prokuratūros at
stovai, kad suimtieji nepaspruk
tų ir teismas būtų tvarkingai 
vedamas. Pdlicija tikisi išaiškin- 
ti suimtųjų teroristų asmenybes.

Prie Evanstono policijos nuo
vados buvo susirinkęs, didokas 
Puerto Riko jaunimo būrys, rei- 

• kalavęs tarptautinio teismo.'-Su
imti teroristar nepripažįsta JAV 
teismų bei įstatymų. Jie skelbia-, 
kad suimtieji yra kariai, kovoja 
už Puerto Rikei teises.

Paaiškėjo, kad Puerto Riko 
kovotojai vertėsi vagiliavimu ir 
užpuldinėjimais. Jie -buvo įsi
giję kelis. automobilius (vans), 

-----kuriais—važinėjo į .užpuolimo .
viefas. Mašinos buvo taip įreng- 
tos, kad galėjo jose nakvoti ir 
gv-venti. Policijai buvo sunku 
šutasti jų gyvenamas, vietas, nes 
jos kiekvieną dieną keisdavosi. 

•: Northwestern universiteto 
Puerto Riko.studentija sekma
dienį susirinko prie Evanstono 
fiolicijos nuovadds ir šūkavo 
^.įimtiesiems laisvės! Nuimtieji 
atsisako bendrada&ia^fcsu po
licija 
imtieCnfe^at^Sa^o-^asakytilsa- 
vn vąrdŠ?bCTWtardę. Jie nepri-
sipažĮsta .prie padarytų' nusikal
timų įr teroro-veiksmų Chica
goje. ' Maria Haydee pareiškė, 
kad ji tapo laiminga moterimi, 
kai susidėjo su Puerto Riko te- 
refristais.

CHICAGO,III. — Praeito 
penktadienio popietę, didelio ju
dėjimo ir labai- debesuotos die
nos metu. Evanstono ir Chica- 
gos' policijai pavyko sučiupti 11 
Puerto Riko terdristų, kurie 
paskutiniais , penkeriais [metais 
terorizavo įvairias Įstaigas, 
sprogdino bombas, reikalavo ne
priklausomybės Puerto Riko sa
lai ir gyveno iš vagiliavimo. Po
licija žinojo, kad Chicagoje ir 
jos priemiesčiudsc veikia tero
ristų grupė .neseniai užpuolusi

KALENDORfLIS

Balandžio 8: Julė, Dionyzas, 
Mala, Kasgailė, Girtautas.

Saulė teka 5:24, leidžiasi 6:22.

Oras debesuotas, lis, gali 
griausti, ’ /•' ’ - _____

Carter-Mondale rinkiminį cent
rą ir New Yorke išsprogdinusi 
George Bush rinkiminį centrą, 
bet pajėgusi pabėgti nuo poli
cijos.

Praeitą penktadienį, kelias 
minutes po 3 vai. popiet, Evans- 
tone buvo užpulta įstaiga Budget 
Rent-A-Car, esanti 130 Chicago 
gatvėje. Du ginkluoti' banditar 
įėjo į vidų, suėmė ir surišo pen- 
kis įstaigos tarnautojus, apvalė 
viską vertingesnid, susidėjo į 
sunkvežimį ir ramiai nuvažiavo.

Kol atsirado policija, apklau
sinėjo užpultuosius, nustatė pa
grobtus pinigusir vertybes,' pra
ėjo kiek laiko. Policijai pavyko 
tiksliai nustatyti, kaip tas leng
vas trokelis atrodė, kurios jis 
buvo spalvos ir kokį numerį tu
rėjo. Laimei, Evanstoho polici
jai pavyko ne tik nustatyti ži
nias apie vagilių vartotą sunk
vežimį, bet jie surado, kur jis 
buvo pastatytas.

Mašiną suradę policininkai 
prie radinio nėjo, bet pasitrau
kė į šalį ir atidžiai stebėjo, kas 
galėjo prie jos priartėti. Jie ne
klydo. Netrukus prie trokelio 
privažiavo dar dvi mašinos. Ma
tyti, kad jos buvo pasiruošusios 
išimti iš trokelio pavogtą lobį:

Tada prie atvažiavusių maši
nų priartėjo du policininkai Mi
chael Grešham ir Louis Boone, 
kurie mašinoje rado vyrą ir 
jauną moteriškę. Policijai susi
darė įspūdis, kad vairavę vyras 
rengiasi pabėgti. Policininkas 
pastebėjo, kad vyras pradėjo 
čiupinėtis, norėdamas kažką su
rasti prie savo diržo. Kitas poli
cininkas, pasiėmęs ginklą, jam 
tuojau pasakė, kad jis nejudėtų, 
kad “įšaltų”, kaip amerikiečiai 
sako. Abu įtariamieji buvo iš
krėsti ir pas abu rasti nedideli 
rankiniai revolveriai. Jeigu at
važiavusieji būtų, ėję prie sto
vinčio sunkvežirrtėlio, policija 
būtų pavartojusi ginklus, bet jie 
privažiavo prie jo ir sėdėjo savo 
mašinoje. Kaip vyras, taip ir 
moteris buvo ginkluoti. Abu su
imtieji buvo nuginkluoti, iškrės
ti ir nuvežti į policijos nuovadą.

Netrukus policiją pašaukė vie
na moteris, gyvenanti visai ne
toli Northwestern universiteto, 
antrame Hamilton gatvės bloke. 
Ji pranešė policijai, kad buve 
grupė vyrų ir moterų, apsiren
gusių bėgimo sportiniais drabu
žiais, ir jai jie atrddė įtartini. Ji 
papasakojo policijai, kkip jie at
rodė. — -

Policija tuojau pasiuntė su
stiprintą policijos dalinį patik
rinti įtariamus “sportininkus” ir 
kelionei ruošiamas mašinas. Po
licininkas Douglas Glauz paste- JAV, tuo tarpu, kai teroristai 
bėjo, kad mašinoje sėdėjo viena reikalavo Puerto Riko nepri- teroristus. FBI veda platų ap- natūralių dujų siuntimas į So-' atsakingą už visus atidėliojimus 
moteris ir savo rankinuke turė-l klausomybės. Tikimasi, kad da-klausinėjimą. vietų Sąjungą. . | sprendžiant įkaitų likimą.
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ĮKAITUS

BOGOTA, Kolumbija. — Ba
landžio 19-osios sąjūdžio parti
zanai sekmadienį išleido’ iš už
imtos Domininkonų Respublikos 
ambasados dar tris įkaitus — 
Jamaikos garbės konsulą Alfre
do Byfield ir du Kolumbijos už- 

I sienio reikalų ministerijos parei 
Į gūnus. Iš viso išleisti 36 įkaitai 
Į o liko 18 diplomatų ir du ko- 
lumbiečiai.

Pirmadienį prasidėjo 11-asis 
pasikalbėjimas tarp teroristų ii 
valdžios atstovų, bet leidžiant 

I šią laidą pasikalbėjimo- rezulta- 
' ta£ dar nebuvo gauti. Teroristai 

1 dabar reikalauja išleisti iš kalė-
jimo 28 savo organizacijos na 
rius. Manoma, kad jų bylos bus 
perkeltos iš kariškų į civilinius 
teismus. Jie būtų teisiami Tarp 
tautinės Žmogaus Tteisių Komi 
sijos ir.Amnesty International 
priežiūroje.

Izraelis negauna pakankamai gazolino iš Egipto, užtat nori Jo gauti iš JAV. 
Palestiniečių įsiveržimas i Izraelį verčia Izraelį ruoštis į Libaną 

palestiniečių bazėms naikinti.

jd kažką sunkaus. Policininkas 
Glauz paprašė asmens dokumen
to. Vietoj dokumento, ji uždarė 
langą. Kitas policininkas, žvilg
terėjęs į vežimo užpakalį, paste
bėjo gulintį “sportininką”, ku
riam krito nuo veido nevykusiai 
prilipdyta barzda ir ūsai. Įstai
gos užpuolimo metu buvo pasa
kyta, kad vienas vagilis turėjo 
prilipdytus ūsus ir barzdą. Po
licininkas, nieko nelaukęs, pa
prašė atsiųsti daugiau stiprios

10,000 KUBIEČIU NORI IŠVYKTI
IŠ KUBOS PRO PERU AMBASADĄ

SITUACIJA SUKĖLĖ DIKTATORIUS F. CASTRO. VIEŠAI 
PASKELBĘS, KAD KUBIEČIAI GALI IŠVYKTI

LIMA, Peru. — Akcija prasi- Venecuela ir Boliviją pagelbėti 
dėjo antradienį, balandžio 1 d., j situacijoje, priimant dali pabė- 
kai 6 kubiečiai, siekdami pabė- į gėlių. Jis pakaltino Kubos reži- 
gėlio teisių, sulaužė geležinius mą dėl situacijos sudarymo ir 
vartus ir autobusu įvažiavo i Pe- nusikaltimu Vienos ko’nvcncijos 
re Respublikos ambasados Ha- nuostatams, kuriuos Kuba yra

pagalbosJVisa^apylinkėbuvC-po--. ;emaTTrys-važiavęTiir^ -pasirašiusi—ir-r&tifikavHsL

AERODROME ŽUVO 
RUSŲ GENEROLAS

ISLAMABAD AS, Pakistanas.
— Iš Afganistano ateinaničos ži- 

- nios tvirtina, kad Sovietu Taro 
iėgos buvef sumuštos Kabulo 
šiaurėje esančioje Sovietu avia
cijos bazėje. f

Kovos vyko sekmadieni, (ierai 
organizuotas afganistaniečiu ko- 

/votoiy dalinvs netikėtai užpuolė 
minėta aerodromą. Kovoms va
dovavę Sovietu generolas- Jis 
norėjo pradėti pasitarimus ir 
viską išaiškinti, bet gerai gink
luoti afganistaniečiai reikalavo 
pasiduoti, o ne kalbėti. Genero
lui atsisakius iškelti rankps ir 
pasiduoti, jis žuvo vietoję. Pra-

TEL AVIVAS, Izraelis. — 
Tamsiomis ryto valandomis gru
pė Palestinos partizanų perėjo 
kalnuotą Libano pasienį, pasiekė 
Misgav Am kolektyvini ūkį ir 
paėmė kaimelio vaikų namelį, 
esantį ūkio pakraštyje. Vaikų 
namas buvo saugojamas, bet 
partizanams pavyko užklupti 
namą, nužudyti sargus ir Įsitai
syti minėtame name.

Migav Am yra 4 kilometrų at
stume nuo Libano sienos. Pasie
nis apaugęs miškais ii' žalėtomis 
kalvomis. Nėra kelių ar pramin
tu taku. Partizanams teko brau
tis pašlaitėmis ir nepramintais 
takais. Misgav Am yra netoli 
Golano aukštumų, priklausančių 
Sirijai. Dali Golano ankstumu 
kontroliuoja Izraelio kariai. Ne
manoma, kad partizanai būtų 
nrasiveržę iš Sirijos Golano 
aukštumų pasienio.

Libano pusėje, šiaurinėje pa
sienio pusėje, yra įsteigtas dide
lis Palestinos partizanų centras. 
Izraelis žinojo, kad ten partiza
nai apmokomi ne tik šaudyti, 
bet ir eiti ar šliaužti pavojingo
mis pasienio vietomis.

Izraelio sargai, užklupti neti
kėtai, neteko vaikų centro kon-

licijos apsupta.

Policininkas Glauz tuojau čiu
po moters rankinuką, jame rado 
revolver}. Netrukus buvo suimti 
visi pasiruošė išvažiuoti “sporti
ninkai”. Policija rado 20 revol
verių, daug spro'gstamos me
džiagos, kulkų ir bomboms ga
minti įrankių.

Netrukus paaiškėjo, kad i po
licijos rankas pateko didžioji 
dalis FALN (Puerto Riko Išlais
vinimui Ginkluotųjų Pajėgų) 
centro. Į policijos rankas pate
ko. vyriausias teroristų grupės 
vadas Carlos Alberto Torres, ku
rio policija ieškojo Chicagoie, 
New Yorke ir kitose vielose. Jis 
vadovavo grupei. kuri prieš ke
lis metus padėjo bombas Chica- 
goje. New Yorke. Washingtone 
ir kitur. Kartu suimta ir jo žmd- 
na Maria Haydee Torres. Atro
do, kad ii dalyvavo Carter-Mon- 
dale rinkiminio centro užpuo
lime.

Policija vėliau apklausinėjo ir 
dvasiškį Jose Torres, Carlos Al
berto Torreso tėvą, smarkiai kri-. 
tikavusį Puerto Riko politikus, 
norėjusius salą prijungti prie

vo sužeisti, vienas milicininkas 
nušautas. Didįii Penktadieni Fi
del Castro pareiškė per radi.ia. 
kad kubiečiai j 
jei tik ambasada suteiks egzilio 
teises. Milicijos sarybos nuo am
basados buvo nuimtos.

Išgirdę F. Castrd pranešima, 
kubiečiai pradėjo būriais eiti i 
ambasadą, šeštadienio vakare jų 
jau buvo apie 3.000, gi Velvkų 
sekmadieni tas skaičius padidė
jo daugiau kaip trigubai, žmo
nės, vengdami didelės spūsties, 
lipo ant stogų ir į medžius. 
Anksčiau atvykę buvo išvarginti 
kaitros ir kilų nepatogumų, ke
turi ambasados tarnautojai ne
daug ką gali jiems padėti. Ser
gančiais rūpinasi speciali Rau
donojo Kryžiaus grupė. Ambasa
doriaus pavaduotdjas Ernesto 
Pinto išvyko į sostinę gauti sku
bių nurodymų.

Peru Respublikos užs. reikalų 
ministeris Arturo Garcia y Gar
cia prašė Kolumbiją, Ekvadorą,

— Čikagon atvyksta policinin
kai, norj nustatyti, kurie iš'

džioie buvo paskelbta žinia, at
ėjusi iš amerikiečių šaltinių, 
bet vėliau Indijos radiias pa-

gali apleisti, sali, EvanstOPe suimtu teroristu da-įdelbė. kad zima yra atėjusi is
Indijos United News agentūros.

Kitas pranešimas sako, kad 
žuvo 15 afganistaniečiu karinin- 

-------------------- į ku ir dešimt kareiviu 78 nivliu
— FBI sakosi nustačiusi kitu t atstumoie i pietus nuo Kabulo, 

suimtų Puerto Riko teroristu j Kvarabago srityje žuvo dide- 
vardus. Reikės įrodyti, kad jie (lis skaičius moterų ir vaikų, kai 
taip vadinasi, nes jie atsisako pa- ’Sovietų karo lėktuvai, pakilę iš

’ < Kabulo aerodromo, vienas po ki
to šaudė i Kvarabaga ir bom
bomis bei kulkosvaidžiais aošau- 

’ dė bėgančius gyventojus. Kvara- 
TEHRAX. Tran (UPI). -- Pra- bagas yra 1 10 mylių atstumoje 

eitą sekmadienį buvo išsprog- j p’etus nuo Kabulo.
dinta naftos perdirbimd įmonė 
ir diadžiausias naftos sandėlis, 
esąs apie 100 mylių nuo Irako Įsoje pietinėje Afganistano pusė- 
sienos. si rafinerija sprogo, kai jie, ypač Jalalabado, Lachmaro. 
j ja nežinomų asmenų buvo pa- Kramaro ir Kunduzo srityse, 
leista raketa. Gaisras gali tęstis J prasidėjo kruvini susirėmimai, 
ligi trijų dienų.

Tuoj pat sprogo ir antroji ra
finerija. šio sprogimo priežasti- Ikon centruojamos Afganistancf 
mi, atrodę, buvo sabotažo išda- šiaurėje. Rusai nori kontroliuoti

lyvavo teroro veiksmuose Mil
waukee. New Yorke, Filadelfi-1 
joje ir kitose vietose. I

sakyti savo vardus.

SPRODGINA RAFINERLTAS
IR NAFTOS SANDĖLIUS

Pakistano pasiekusieji prane
šimai sako .kad sekmadienį vi-

orientavo, pasišaukė pagalbos ir 
apsupo vaikų namą pagrobusius 
Palestinos partizanus. Kai atvy
ko- sustiprinimai, izraelitai pa- 
re’kalavo atiduoti ginklus. Pra
džioje pareikalavo .kad paleistų 
visus name esančius vaikus, o 
vėliau patys pasiduotų. Įsaky
mai buvo tokie skubūs, kad įsi
brovėliai neturėjo laiko pagalvo
ti, ką toliau daryti. Namą apsu
pę izraelitai tuojau pradėjo puo
limą.

Palestiniečiams pavyko-rmšaū- 
ti vieną Izraelio kari, o" kitus ke
lis sužeisti, bet po kelių valandų 
kovos žuvo visi įsibrovusieji pa
lestiniečiai.

Jungtinių Tautų kariai, sau
goją Izraelio ir Libano pasieni, 
dabar nepajėgia sustabdyti pa
lestiniečių.

Kreipiamas dėmesys j tai. kad 
įsiveržimas padarytas tuo metu, 
kai Egipto prezidentas Anwar 
Sadatas įsirengė kelionėn į Ame
rika. kur kartu su prez. Carteriu 
jiedu bandys aptarti Izraelio Tr 
arabų valstybių taikos proble
mas. Izraeliui pavyko susitarti 
su Egiptu dėl Sinajaus pusiasa
lio ir kitų žemių, bet Izraelis ne
galėjo susitarti dėl kitų arabų 
žemių.

Egipto vyriausybė sutiko duo
ti Palestinos partizanams auto
nomiją (Gazoje) ir norėtu tokios 
pačios autonomijos kairiajam 
Jordano upės krantui, bet Tzrae-

■ — - “ | mi, airouu, omo b<iij<>L<i4v | aiduic|t. iiuii mhiuvhui

bar policijos . rankose yra visas vos. Keletui valandų praėjus po kalnų kelią j Kinijos pasienį.
• - > —.... « ’ v* « • • . • ..Y_____ _  X* _teroristų centras. Policija rado šių abiejų sprogimų, Irano Naf- 

kelis adresus, kurie, atrodo, pa-1 tos ministerija paskelbė per ra- 
_ • . - .. i ... • • . « — Prezidentas Cartons nuai

dės sučiupti kitur gyvenančius' diją, kad visiškai sustabdomas statęs laikyti mulą Chomeini

Rusai nesitikėjo tokio plataus 
puolimo. Sovietų karo jėgos: lis nesutinka. Izraelis nori pa

grobti kelias sritis, priklaupu
sias izraelitams senoje senovėje, 
ši nesantaika kelia nerimą tarp 
Izraelio ir Egipto. Prezidentas 
Parteris jau tarėsi su Izraelio 
premjeru ’Beginu, 1x4 nepajėgė

Į pilnai susitarti. Bandys klausi- 
w mą spręsti su Sadatiu
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PASKOLAS. PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
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DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FĖDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 Cermak Road . Chicago, IU.
r- -------------------------------------------------

Čikagos mokytojai
», (Atkelta iš i psl.) 
*

^olikaitytė pasirodė dar eranli 
Ir gera smuikininkė, pasmuika- 
Jvusi neilgą, bet nuotaikingą 
Šeitzo koncertinį kūrinėlį.
g Vyrus šioj programoj sėkmin
gai atstovavo solistas Tadas Rū
gi. Alvydai Eiiulytei akompa
nuojant, jis padainavo J. Stro- 

'fios, J. Jakūbėno dainų ir gies- 
inių bei porą arijų iš Klovos dpc- 
|os “Pilėnai”. Pabaigai Alv. Ei-

tutytė dar gražiai padeklamavo 
Dalios Kučėnienės neseniai š» 
Donelaičio jubilieaus proga ji® 
skelbtąjį poetinį kūrinį “Laišį^ 
Donelaičiui”.

Šia proga Mokytojų sąjur.^į 
raštu pasveikiną Generalinė kap
sulė J. Daužvardienė ir švietimb 
tarybos pirm; J. Kavoliūnas, 
žodžiu sveikino Vidurio Vakaiį 
apyg.'pirm. K. Laukaitis.

Vienas Dalyvis *

< 1 r t

į — Ponia P. žalnienė iš Čika
gos šiaurės atsiuntė tokį laišką: 
“Prie šio rasite šimto dolerių 
čekį. Tai auka -nuo Pijaus Zal- 
nio Naujienoms išbristi iš finan- j 
įsiniu'nedatekliu. Turime vilties 
-ir linkime Jums geros sėkmės”. 
■Dėkui už nuolatinę paramą, 
(ypatingai už šią auką.i y X"
•• — Kajetonas Tijūnėlis,- Euc^ 
lid, Ohio, atsiuntė $20 auką spe-

i cialiu laišku. Dėkui už ją ir už 
gerus linkėjimus. į

— Juozas Patlaba iš Baltimo- 
rės tarp kta taip rašo. “Nega
vęs keletą dienų dienraščio, nu
jaučiau. kad kas nors negero 
yra atsitikę. Bet kad lietuviai 
vienas,,kįtą durtų į šoną ar iš 
pasalų' pultų, tai nė jaučiai toj
nedaro. Linkėdamas geros sėk
mės siunčiu $20 auką”. Dėkui-

— Jonas Liorentas iš Holly* 
wood, Florida, yra ne kartą pa
rėmęs Naujienų leidimą stam-- 

jbesne auka. Dėkui už tai ir už, 
šabar specialiu laišku atsiųstą

— ,/'u. [Ktyžiaius jlftjjc-nO'iė išlo
šia diabetikams sejpinąj-a beįan 
džio 21 ir’ŽS^d? T-^V^j^vak/Re- 
gistruot;s darbo ' valandomis 
tel. 434] ....700, Ext. 254į •’ .

— Illinois va^tijos loterijoje 
balandžio 3 d. Pol of Gold loši
me la^niėjo'Q.MflŽ8’/Lnclfy Stars 
lošime lainUjo'iOTįAŽ)! 5Sl]292C 
ir fį’/vy-
. • šeštoji; Lietuvių 5 Tautinių 
šokių šventė bus liepps-jb ulieną 
2 yaL.popiąt International Ąm-

* * - - Ilgametis patyrimas —J sąžiningas darbas
i Jei ruošiatės keliauti —kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave, Chicago, HI- 60643 ’.

Telef. 312 238-9787
’ • Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvą, traukinių. laivti _kelio-
hJta (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo, rtgervacijaą; Parduoda- 
■m® kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Idetuvą ir kitus k.nštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
rn^ciiRs visais Kelionių reikalais. k
i • Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietai; 
g anksto — prieš 45-60 dienų. • f
^iniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiini!||iiiiiiiiiiiiii1|i|i|||iimiii-|-iLi,~

draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvį ir kitus lL?aŠtus^

Bus lietuvių suvažiavimas 
Sunny Hills, Floridoje /;

1 — Stasys Misiulis, Edmonton 
jAlbertos pdovincijoje, atrašė to- 
■kį laišką: “Skubu siųsti Jum4 
pusmetinę prenumeratą ir $6Į 
auką, kad bent kiek pagelbėja^ 
Naujienoms. Mane apstojo' li4 
gos. Ir šiandien einu pas gydy-* 
joją. Parašysiu Jums vėliau, d 
dabar linkiu viso geriausio”. Dė 
kui.

. • • ‘t

— K. Serepeka iš Marquette 
Parko pratęsė iš anksto prenu
meratą ir įteikė $5 auką. Dėkui 
už .ją ir už nuolatinę ^ramą^ >

— Osvaldas R. Thiel iš Oak 
Lawn, nebodamas įvairių gan
dų, iš anksto be raginimo pratę
sė prenumeratą vieneriems me
tams ir įteikė $5 auką. Dėkui.

— Bruno Lukas iš Lemonto, 
nebodamas blogo oro, lankėsi 
Naujienose. Dėkui už vizitą, nau 
dingus pokalbius, ankstybą- pre
numeratos pratęsimą ir už $5 
auką. Naujienų rėmėja iš ;Brigh 
ton Parko įteikė $12 auką, bet 
pavardės prašė neskelbti. Dė
kui.

— Sofija Budrienė iš Marque]
tte Parko pergyveno sudėtingą šaukia metinę darbo konferen- 
operaciją Loyolas uniyersiteto ^ju. j-^ri j^g § m balandžio 
ligoninėje. Operacija pavyko mėn 13 d 2 val. popiet Lietu-

ticnųd Am-

gaunąiĮiįVązD'ęlfių 
tional krautuvėje, 2501 W. 71st 
St., Chicago, 111. 60629. Telefo 
nas (312) 471-1424. Bilietų kai
nos:. ložėje-$20, mezzanine $14.

’$12, $9 ir $7. Balkonas — $15. 
$12, $9, $8, $7 ir $4. Banketas 
bus tą pačią dieną 7 vai. va£. 
CoHdesą Del Mar, 12220 S. Cice
ro Ave., Alsip, Ill. Bilieto kaiilf 
$18. Stalai po 10 žmonių, (šven
tės programos šokėjai bilietir 
užsisako per savo grupių vada
vus.) Bilietus' užsisakant paštu 
čekius rašyti: LITHUANIAN 
FOLK DANCE FESTIVAL. (Pr)

Chicagos. Lietuvių Taryba

i
E

3

gegužės 17,18 ir 19 dienomis.
Suinteresuoti -šia ' kelione, prašomi kreiptis 

į Sunny Hills lietuvių komiteto narius:

M. P. Kiela Ohicagoje — (312) 737-1717
V. Beleckas, Sunny Hills — (904) 773-3333
R. Kezys, New Yorkas-New Jersey —• (212) 769-3300
D. Dulaitis Detroite — (313) 280-2969
J. Mikonis Clevelande — (216) 531-2190

2.
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LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

TERRA
V. CIVINSKAS, Sav.

3237 West 63rd St, Chicago, Ill. 60629
Tel. 434-4660

LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

linkime visiems savo klientams 
ir draugamsHEALTHY FOOD RESTAURANT

Gaminame geriausius lietuviškus valgius.

Atdari nuo 7 vai. ryto iki 8 vai. vak.

labai sėkmingai ir jos artimieji 
labai tuo džiaugiasi, tikėdamiesi 
ją greitai. sutikti namuose. Prie 
gerų linkėjimų prisideda Nau
jienų redakcija ir administraci
ja- . , • j

STASYS ŠAKINIS

Dažo namus-'iž’lau^o 
ir

vių šaulių S-gos Namuose, 2417 
W. 43rd St. Lietuvių organiza
cijos ir visuomenė kviečiamos 
gausiai joje dalyvauti. (Pr.) 

-•WilhF- • -IJST
— Čikagos Vyčių choro meti 

nis1 banketas Įvyks š.m. balan
džio mėn. 19 d. 7 vai. vak. Vyčių 
salėje, 2155 W.;47th St. Bus 
trumpa meninė .grogtąnaja, šaltą

w : m r «* tp 1
SPECIALI m NUOLAl i 

DA ’pfclSTAŠfUS Šį SKELBI į 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai: r8-j 
teželjai,. /žiędaji, v^jąta^niaį ^aro £ 
liai, auskarai’ir kiti'[papuošalai j 
PERKAME sidabrines ir 'auksi į 
nes monetas bei . pašto ženklui 
kolekcijas j Mokame ankšta 
kainas. ^ATRĮĄf .4207 S^>. Sac 
ramentn? . prie Archer.'

’ ĮJęŲ^4T^Q&l^ (Pr.) ;1 •

Ė' ;Hcųqięo[^8.Įor yAstrolpgiča
arot -Card Readings,. Saturday į 
L to 5 no appointment neces- 
ft;ifetfe>diBi:j^ŠTd,-''17 N. 
LATE SJ., Rm.1717.<-Mes jkal- 

batne, Įietųy^ai, J82-37771 or 
925-83921 ’Professional Meiiber 
kmerican* Fed'erafidh of A^tro- 
'qgers» ‘,(Pr.)

— Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus. Už darbą garan-i 
tuojame’.ir eSame apdrausti.

ĄĖTfSjpM ŠIELA, ’434-9655 j
H k' I

KUNIGAIKŠTIS KOMOTAS 
IR JO ŽĮIVLMO VIETA ;

vok. jiCo^iOuCvar^imukafl’/raso, 
tas'joje buyof (dabar jis nuo tos 
girioj* į vakartis iiž 35 km pasi- 
lik^J-jjapįį^k pĮačią gįrį4*-dar te 
bėra j bajtt^kurų. yįętoyą^žįų; 
55 ^cm' į piėtrypius liųd Wyspkie 
Lifcėvfeltie :ihsf.,^už! 'fcirfo J rytus 
ir į pibfryčįus siovi: Kapąięnice 
Lit^vąki jmstJ irįLietuvps Bras
ta rnsfe; 28’km į-šiaurę stovi vie 
toy.e ir-geležinkelio stotis Lapai 
(lenk.-vok, Lapy) suyirtine bal-

r jjs nuo tos

w km t- - vakarus > y®a’ .-Markino 
i ^uo 

įAetvakanus 
Narvięs ,(Bųga žeiratpio f^ęši-š. 
įt.j, ^ęmųpųą. (deš;-^'^pn^^ėbe-.

imb
i,.;..- ė ' ’• ūt- b j ‘ * U- 1 h ■

SADATAS NEBIJO NĘLAI 
y V PATEKUSIO?

TeL yirgfoiyr-7741

B

; BUTŲ NUOMAVIMAS /
• NAMŲ PIRKIMAS «, PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI. .

I ■ VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J/ BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE - į

2. 6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

• 4 BUTUI (mūrinis Lemonte. h
• 2.BŲTŲ; mūrinis, gerai užlaikytas, 

iferquette Parko rajone.
• RESTORANĄS su namu ir visais 

įrengimais' Marquette- Parke.
: U į,

ŠIMAITIS REALTY i
'V'.'' ■ ■' •

Notary Public
Insurance, Income Tax

2951 W. ,63rd St. Tel. 436-7878, 
839-1784 arba Š39-5568. < 

y * r • *

f

. l^įtYGROUP u.sje
Vųe'i! help you make the right move.

J El GAI V0 J ATE
ĮMOKTI AR-PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo* 
savybę Chicagojė ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

. pasiruošę
‘ jums patarnauti. c\ .

,-Į'jMei priklausome MLS
; iųriiųe konųūuterį. .

3
■1

ELECTROS (RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS .

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui- automobilio 
Liability apdraudimas pensiriihkams 

< Kreiptis: ,
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVB. 
523-8775

j
į

3 
I

J
X

GENERAL REMODELING
K

si

•;Alumin, langai,, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai,-le

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa „kita.

i
FETINGIS CONSTRUCTION

7152 So; Kedzie Avenue 
Tel. 778-8166 arba 776-8505

1

• 1
i

Laikrodžiai ir brangenybės , 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th StTMt , . 
Tat REpubllc 7-1941

££ToWff ttfLakeJ

J 2608 W*>t 69th St, Chicago, HL 80621 • Td. WA W78?

3

Į 
i.

I

SAV. ZITA m RIČARDAS 
SHLAUSTAS

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

tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiam^
* , Skambinkite Zitai arba Ričardui ~

Lobster $7.95, Strip steak S5ŪO, Butt steak $4-95.
Kugelis, dešros, Įvairios žuvys, rtelkal, viščiukai, antys 

ir kitokie, patiekalai.
Atdara* 7 dienas savaitėj* nuo H vai. ryto iki 2 vai. po vidurnakčio, 

3321 W. Columbus Drive, Chicago, Hl.
Blokas Į rytus nuo 79-tos Ir Kedzie) ;‘ 

Tel, 925-1678

dų|^įs kvietęs šachą
R. jPahU^i įi’Ėj^pitą.įiįucĮįąiiinani 
gyv'ėnimtS, tž^Ųš j’f Wrbdromr 
Ir niiėjįs aplįaiĮkyti pid cipfeįąbijos 
visap^ pasoUMyį^įkad. j is 
neįxy 6 ■? iif • riėfainiėii’" patesusic

loterija. Šydams gpps~ Wai# I ,
Tenclinger or^ęsįras’. Vakari® I. * src^-- i
nėję daIyvauti^b|Keti| 
asmeniui.
nė maloniai kvimahiI^SŠm’ai| 
ti, su Vyčiais : čkcft-i^taįs^ meti 
niame pobūvyje -?p4b|ridrautį 
Vietas rezeivu.oti-.lĮ|Įfų^ilis ų 
Juliją Zakarkiehę tel. 434-778^

1

konligog įveręiama^to -į^. JAV 
jis!biivo'’išly<iėtas 1 ‘Panąttių, c 
iš ten' Panamos LaroTėkfir&i iš 
skrido į Egiptą. sącliaš^ūtųnjp

Vir^į590-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO. 
660G S. Puloski Road

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus_

įH operated-
P' NEDAS, 4059 Archer Avė. 

Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980;

- MAISTAS B EUROPOS SANDtLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp, 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — Tel. WA 1-2717

Kį 3236 S. Halsted St., Chicago, III. 60608 g
f Tel. 326-2724 §

> rėjęs grįžti , į Texas Ėgoninę/įr 
ten būtijcipeructaš, bet jE^ipfc 

^ul|mė 
kad pagaliaii paž^iktų. E_air^ 
kur kard' ligoinnejė'ijkiil -bl^-c 
padaryta operacija. Sadatas .'ži
nojo, kad' visas arabų' pasaulis 
jįjšinę^į liet jis.arabus pažįsta 
Jis nutarė .ųčkrėįp^ ^ėpMftsip'iį 
priešus,- bet padėti persekioja
mam šachui.

; ; 72nd^ & CALIFORNIA 
U?'-

6 year old 2 flat with 3 bedroom 
apartments. Briced in 70’s. 

Owner wants fast sale.

CASTLE REALTY 581-0585

H HELP WANTED — FEMALE u r i

Darbininkių reikia

M. i I M K U « a 

.Notary PvbHc
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplawcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį Marikai.

I ■' *

HOMEOWNERS POLICY

DIAMONDHEAD 
' RESTORANAS

— Siekiama, kad kiekvienas 
vokiečių kareivis išmoktų kaip 
reikia sunaikinti priešo tanką. -

PRIKLIJUOTA GALVA

Vienas turtingas meno mėgę 
jas ir vertingesnių meno dalyku 
-rinkėjas dažnai lankydavosi se
no meno parodose, kad, ką nors 
tinkamo savo skoniui radęs, ga
lėtų .vis papildyti savė kolekciją. 
Taip vieną dieną j>s atsidūrė į 
biustų antikvariate.

— Užmesk Tamsta akį, štai, ; 
į šitą, — ’arė jam krautuvės Į 
savininkas, rodydamas į .vieną į

* — 9. Pobcspieras, — susi 
domėjo meno mėgėjas, apžiiiri 
nėdamas prancūzų revoliucijos 
didvyrio biustą iš visų pusių. 
— Visai neblogas, — pridėjo 
jis, kiek s’^imąstęs, bet, štai, 
matau, kad šis biustas yra taisy
tas. Aiškiai matyti, kad jo galva 
priklijuota.

— Taip, nėra dėl *o ko ginčy
tis, — atsakė krautuvės savinin
kas, — aš maniau, kad Tamsis 
žinojai, jog revoliucijos metu 
jam buvd nukirsta galva.

— JAV ambasadorius Salva
dore grįžo į Washin g tona pasi
tarti su prez. Carteriu.

REIKALINGA PATIKIMA MO
TERIS, rinkoje pageidaujamų ir 
greitai išperkamų, dešrų gamy
boje. Patyrimo nereikia, bet rei
kia susikalbėti angliškai.

Kreiptis iki. 1 vai. popiet.
Tel. 243-8826 ,

KRUEGER SAUSAGE fco.
1237 W. Fulton Stl

P
F. Zapolia, Agent 
3208/j W. 95th Si 
Evarg. Park, UI. 
60642, - 424-1654

Stale Farm h<u asd Casualty Compaq 1
I

GFNERAL OFFICE
Mature person with previous office 

experience for 6 hours per day.
Must have accurate typing & math 

skills with good phone voice.

SYKES TERMINAL
WAREHOUSE

■ 931 W. 19th St., Chicago
829 7095 Ask for Bob

ELEKTROS IR VANDEN
TIEKIO DARBAI ATLIE

KAMI SĄŽININGAI.
Telefonuokite:

434-6828

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą.
' Telefonuoti 778-8000

i

i

— Carterio pasiryžimas nu
braukti iš biudžeto $15 bilijonų 
bereikalingų išlaidų žymiai pa
kėlė dolerio vertę.

J --- - . .
Advokatas

1 GINTARAS P. ČEPĖNAS
i r

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto
iki 6 vaL vak. Šeštadieni nuo Ik. . .. _ X9 vai- ryto iki 12 vaL d. 

Ir pagal susitarimą.
Let 776-5162 arba 776-5163
, 2649 We»t 63rd Street

Chicago, D1- 60629 1 1
WANTED TO RENT

MOTERIS ieško buto su 2 mie- 
A ganiaisiais Marquette Parko 

apylinkėje. Skambinti 776-8371.

I
I
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įSavjauaių mokslo žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ 
Kūną, proto ir jausmu darnos pagrindai

KOMPLIKACIJOS

WaukeganasM. ŠILEIKIS

ADELĖS DUOBLIENES
SVEIKO MAISTO

RECEPTAS

Pažinkime savo priešą - ligą: lengviau bus 
su ją tvarkytis, gydytojo globoje būnant. 

(Mediciniškas skatinimas)
Pasitaiko cukraligėje akimis 

Sunegaluoti. Dvi dažniausios 
cukraligės komplikacijos akyse 
yra: katarakta (cataract) ir dia
betinis rėtinos (vidinio akies pa
mušalų) uždegimas (diabetic re
tinitis). Katarakta gali būti at
sakančiai tvarkoma, jau nusisto
vėjusiai operuojant akį: tai yra 
prašalinant sudrumstėjusį akies 
lęšiuką, o po tokios operacijos 
nešiojant atsakančius akinius.

Akies vidinio pamušalo užde
gimas (retinitis) gali dvejopai 
pasireikšti: arba sutrikusia rega 
(regėjimas), arba staigiu regos 
netekimu. Tokia padėtis reika-

• lauja akies ligų žinovo — okų- 
listo gydytojo ypatingos globos. _

■ Apie ją čia ne vieta detaliau 136 sveigalų, tai tada cukraligt 
i rašyti Mes visi lietuviai tik ži- į turėdami lengviau su ja tvarky- 

nokime, kad tokios dvi akies pimės, nes svaigalų nevartojant 
komplikacijos gali cukrininkui mūsų gyvenimas bus normalus 
pasitaikyti. Tada visi žinokime. <> ne kokia ten kančia. Alkoholis 
kad turime nedelsiant kreiptis j cukrininkui suteikia cukrų . ii

j prišaukia daugelį negerovių.
Kraujo pariigštėjimas ateina 

palengva — tai laimė ligoniui
Vaisto - hormono INSULINO tas tos komplikacijos lėtumas

Tais atvejais atsiranda dideli: 
kiekis cukraus ligonio šlapime 

sūlino, arba siiyalgant' per ma- Pacientas ima vis daugiau trokš
- žai maisto. Žinokime, kad tūri tj gerti vandens; jo oda daros 

būti balansas tarp tų dviejų da- i sausa; jis silpsta; jo burnos kva-
- lykų: insulino ir maisto.' Ne- įpas (iškvėpuojamas oras) atsi- 
Z tvarka bet kuriame iš jų sųkelia’įduoda vaisiais (supuvusiais

pas akrų ligų gydytoėą.

Insulino reakciją

reakcija gali gautis dviem atve 
jais: arba paimant per daug in-

Z balanso stoką. Nepamirštiną^
Z kad stiprus -fizinis darbas irgi 
Z gali sukelti insulino reakciją . 
Z Tada dirbant labai sunkiai, su- 
.. sunaudoja daugiau energijos. (gaUs komą); tada jis ims daž
' gaunamos iš maisto. Taip gauna 
1 si maisto sumažėjimas — kas ir 
L sukelia pairimą balanso tarp 
Z maisto ir insulino.__  _______

Insulino reakcija ateina stai
ga. Ji pasireiškia penkeriopai: 
silpnumu, regos sutrikimu, gal 
vo's skausmu, nervinimusi ii 
dažnai protavimo sutrikimu

- Kiekvienas pacientas turi apie
- tai labai gerai žinoti. Taip pat 
-- ir vįsi paciento artimieji turi

gęrai atsiminti insulino reakci 
jos pasireiškimo savitumus.

Gavus insulino reakciją, rei. 
kia tuojau nulyti kokio nors pa- 

• vidalo cukrų. Tai gali būti vai
sių sultys (apelsinų — orange),

- cukraus sirupo. Kai kurie pa 
~ cicntai visada nešiojasi su savi 
1 mi keletą saldainių, suvyniotu 
Z Į celofano popierių. Pajutęs be-

siartėjančią iššutino reakciją 
į pacientas nuryja saldainį. 'Fui 
* būdu kūnas gauna cukraus ir
- insulino reakcija pasibaigia lai

mingai. Jei insulino reakcija
- pasitaikytų tuoj prieš valgį, tai 

maistas prašalins reakciją.

- Kraujo surūgštėjimas (acidosis) 
ir apalpimas (coma)

> 
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KNOrVOUR HEART
Visus ir iš visur 

kviečiame atvykti į spektaklius

P, Gudas, 
Tenoras

C. Kogut, 
Nedda

M. Momkienė, 
Nedda

L. Stuka* 
Silvio

J. Savrimaa, 
Beppe

Kdko vasarvietes rnuKas i
' 'v-

2 — 4 Į. B. Kiesday, April 8, 198y „

Kraujo pariigštėjimas yra pir
mas reiškinys stokojant insuli: 
no. Toks pariigštėjimas (acido
sis) yra šauklys apalpimo (co- 
mos). Bet kokios kilmės uždegi 
nias (infekcija) gali sukelti aci
dozę. Taip pat sukelia parūgš- 
tėjinią kraujo (acidozę) ir vėmi
mas, nevirškinimas, alkoholie 
vartojimas.

Dabar visi žinokime, kad al
koholis cukrininkui yra peilis 
po jo kaklu. Nė sakyti nereikia, 
kad cukrininkas turi apsieiti be 
alkoholio savame gyvenime. Už 
lai pratinkiinės be jo laimingai 
gyventi visi — tiek sveiki, tiek 
ir ligoniai. Kai,būsime išmokt 
gyventi ir gyvenimu džiaugti: 

1

obuoliais).

Jei netvarkysime reikiama; 
acidozės, ligonis darysis apsvai
gęs ir pagaliau nustos sąmonės 

aai ir giliai alsuoti. Tokiais at 
vėjais reikia negaištant jį vežt' 
ligoninėn. Nėra ko lakstyti su 
okiu ligoniu pas gydytoją, 
pastarasis vis vien ligonį 
ligoninėn.

Patarimai naujam 
diabetikui 

nes 
sius

J

paSąmoningas žmogus jau 
rankamai gavo žinių apie cukra 

: igę šiame skyriuje. Tokiam pa 
r ariniai nereikalingi —- jis jau 

uos pildo, ‘ sužinojęs tiesą apį< 
’ukraligės Savitumus.

Kitas reikalas, kai žmogų? 
dabar sužinojo, kad jis sergi 
ukralige. Pirmas dalykas lo
dant žmogui reikalingas žinot: 
:ad nėra ko gąsciotis. puLI nu- 
siminiman. Visas dalykis y;-; 
.aip susitvarkyti su savi asr.ic 
lybe, kad pajėgiame! sekančiai 
elgtis: 1) kuo greičiausiai pru 
lėti gydytis nuo cukraligės, ir 

2) kuo stropiausiai pildyti gydy 
ojp nurodymus (dalinai ji.e jai 
'ia paskelbti). Taip elgiantis 
diabetikas gali tikėlis greitai 
pasijusti geriau ir gyvens ilgiau 
Jo ilgesnis gyvenimas bus lai 
mingąs.

Visi lietuviai atsiminkim'*, gauti jam uždraustą valgi. Nie

nuo

kad be pastangų negalima gy
venime apturėti ko nors naudin
go. Taip ir čia. Yra būtina cuk
rininkui vii.š minėtai elgtis: 
greitai imti gydytis ir pildyti vi
sus gydytojo nurodymus sergant 
cukralige. Be šitų dviejų dalykų 
nėra geros ateities cukrinipkui. 
Bet už tai, pildantysis visus nu
rodymus cukrininkas bus bai
mingas.

Atsiminkime, kad dabartiniais 
laikais cukraligė nėra mirties 
sprendimas žmogui. Tik reikės 
prisilaikyti vidutiniai griežtos 
dietos ir daugeliu atvejų prisi
eis imti (nors ne visais) insu
liną.

Atsimintina dar ir tai, kad 
pradėjęs dėl cukraligės gydytis 
pas gydytoją, turėsi ląnkyti jį 
gana dažnai -— kartą ar net. du 
kartu per savaitę; reikės atlikti 
pakartotinus tyrimus tol, kol gy
dytojas nustatys -cukraligės stip
rumą.

Reikia sunormuoti 
kūno svorį

Dietos reikės prisilaikyti 
airiuos dienos po nustatymo 
cukraligės diagnozės. Dieta lai
kui bėgant bus keičiama. Blo
giausia žmogui tvarkytis su nu
tukimu. O diabetikai beveik vis: 
esti nutukę. Todėl pirmas daly
tas, kurį reikės tokiam pacien- 
;ui atlikti - savo svorį iki nor
uos sureguliuoti.

Antras siekis, cukralige ser
gančiam atsiektinas, tai prisitai 
žymas prie reikiamo kiekic 
uaisto ir reįkiamds rūš’es mais
to. Tada bus atsiekti du daly 
<ai: 1) pastovus reikiamas svo
ris ir 2) pastovus cukraus su in
sulinu balansas.

Laikui bėgant relės paciento 
zizitėl pas gydytojui; p.skaks du 
kartus ar t k vieną kartą per 
mėnesį pamatyti gydytoją. Vė
liau toks pacientas galės tikrin
tis pas gydytoją kas du ar trys 
mėnesiai.

Tada ateis laikas, kad ligonis 
ims jaustis gerai. Taip dažniau
siai atsitinka. Gerai nesijausda
mas cukrininkas ima daryti 
klaidas: leidžia sau nuslysti į 
šalį nuo dietos, jam taip būtinos 
Draugų raginamas, jis ima ra

gyvenimu duoti visiems dvasia 
pasupusiesiems. Kitaip mes ne- 
atliksime savų pareigų kaip rei
kiant. Nuo “sakė-pasakė” eiki.- 
me prie “darė-padarė”. Ypač 
nuo šių Velykų ryžkimės taip 
elgtis. Sėkmės visiems velykiš- 
kai prisikeliant!

Pasiskaityti: Joseph G. Mol- 
ner, M.D. To Your Good Health. 
Publishers Newspaper Syndi
cate.

» *

kada, mielas lietuvi, taip nesi
elk! Mat, cukraligė gali keistis 
tik vienon kryptin, reiškia, ji 
gali tik blogėti; ji neapleis pa
ciento ,todėl susigyvenkime su 
ja ir rūpinkimės, kad ji neblo- 
gėtų. Cukraligė sukontroliuoja-! 
ma. Laikykime ją sukontroliuo-J 
tą per visy savo gyvnimą. Šitas} 
cukraligės sukontroliavinias ir* 
yra cukrininkui kelias į laimin
gą, patenkinamą ir ilgą gyve
nimą.

Lengva pasakyti, sunku 
išpildyti

i
Visi sutinkam, kad įstatymus 

daug lengviau paskelbti, bet, 
daug sunkiau juos pildyti. Ypač 
asmenybe — jausmais ir nusi
teikimais nes u sitvarki usiaįam, 
toks įstatymų pildymas yra tie
siog neįmąnonias. Kaip alksnis 
negali vesti ^riaušių vaišių, taip j 
asmenybe nešusi tvarkęs nepajė-Į 
gia pildyti jam naudingų nuro-| 
dymų. Už tai dabar net 75 nuoš. 
cukrininkų nepildo kaip reikiant 
gydytojo nuro’dymų.' Čia ir pri
einame svarbiausią man ir tams
tai, mielas skaitytojau, reikalą: 
abu turime savomis asmenybė
mis taip susitvarkyti, kad galė
tume elgtis naudingai sau ir ar-, 
timui. Tik tada mūsų gyveni
mas bus laimingas.

Čia įgauną. prasmę Velykos, 
Jos skatina kiekvieną iš mūsų 
keltis .savo vidumi — sava as
menybe gerųrnaųdingų artimui 
ir mums patiems, darbų atliki
mui. Privalome liautis niekais 
laik ąleidę. Turime keltis mums 
būtinų darbų,' užtikrinančių 
kiekvienam laimingą gyvenimą, 
atlikimui. Kitos išeities iš da
bartinės labai liguistos padėties 
nėra ir negali būti. Tik per savo 
asmenybės sužmoginimą mes 
pajėgsime visose ' srityse būti 
tikrais žmonėmis. Tada ne tik 
mūsų Velykos bus tikrai vely- 
kiškos, bet ir cukrminko cukra
ligė bus reikiamai- sukontroliuo
ta. Sėkmės visiems tokiuose 
reikaluose!

JOGURTO SŪRIS 
SU VAISIAIS

Prop.: 1 galionas pieno' 2% 
riebumo, 4 oz. (uncijos) jogur
to (Plain lawfat yogurt), 2 puo- 

j dūkai pieno miltelių be riebalų 
! (Nonfat dry milk), 1 puodukas 
korinkų (smulkios juodos razin- 
kos —- Currant), puoduko 
migdolų, orkaitėje padžiovintų 
ir su odele sutrintų ar sumaltų, 
1 šaukštelis citrinos žievelės 
(susmulkintos), 1 šaukštelis

Išvada: Visi vadai meskime 
pasakėles bei atgyvenas ir pra
dėkime skelbti žmonėms tiek 
medicinišką, tiek religinę bei 
dar kitokią tiesą. Gydytojai ir 
dvasiškiai visų pirma turi pasi-

spaust) ir tinkamą pavyzdį savų tos), susmulkintos vanilijos molas celiuliozėje vlęsb j cukrų 
ir jis organizmo yra- sunaudo
jamas; kita celiuliozės nevirški
namoji dalis sugeria drėgmę ir 
yra naudinga vidurių gyvastin
gumo palaikymui — apsaugų 
nuo kietų vidurių.

i

Adelė Duoblienė

lazdelės.
Darbas: Pieno miltelius su 

mažu kiekiu pieno gerai ištrin
ti, juos sumaišyti su visu pienu, 
supilti į emaliuotą puodą ir įsta
čius į kitą didesnį su vandeniu 
indą, pridengti dangčiu ir kai
tinti iki burbuliukų arba iki 
180°F, kad panaikinus užkrėtų 
bakterijas.

Atvėsinti iki normalios kūno 
temperatūros apie 90 - 100°F. 
Sudėti ištrintą jogurtą, išmaišy
ti ir įleidus indą į šiltą vandenį 
statyti į išjungtą orkaitę, pri
dengti ir leisti fermentuotis apie 
4 valandas. Varškės sutrauki
mui indą vėl įstatyti į indą su 
karštu vandeniu, kaitinti iki 
varškė atsiskirs nuo žalsvų pa
rūgų.

Varškę nusunkti per merlę iki 
sausumo, sumaišyti su vaisiais, 
migdolais, citrinos ir apelsino 
žievelėmis ir vaniliją, sudėti vėl 
į švarią merlę (Cheese cloth) ir 
paslėgti.

Pastaba: Parūgas supilti į in
dus ir laikyti šaldytuve sklin
džių (blynų) gaminimui, sriubų 
ar padažų užrūgstinimui bei gė
rimams su kitomis sunkomis. 
Juose lieka mineralų bei karščio 
nesunaikintų vitaminų.

Pieną kaitinant ar rauginant 
reikia naudoti neperšviečiamus 
indus, nes šviesa naikina jaut
riuosius vitaminus.

Indą su pienu įstačius į kitą 
indą su vandeniu, pienas apsau- 
gojamas nuo prisvilimo, ypač, 
jei dedami beriebaliniai pieno 
milteliai. .

Virintas pienas ir pieno mil
teliai nesudaro pilnos baltymų 
biologinės sudėties, todėl svarbu 
pieną tik kaitinti, bet- nevirinti. 
Virintas pienas sunkiau virški
namas. ’ \-

Migdolų žievelės cęliuliozihė 
narveliena yra beveik nesuvirš-

apelsino žievelės (sūsmulkin- kinama. Kaitinant esamas krak-
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS*'

Orffo

C ARMIN A BURAN A
ir

Leoncavallo
D. Hicks, 
Režisorius

A. Vasaitis, _ 
Dirigentas

Balandžio 26 d:, 8 vai. vak.

A. Brazis, 
Tonio

arosaitė, 
Choreografė Marijos mokyklos auditorijoje, 

67-ta ir California Avenue 
Chicagoje

DIDŽIULIS BALETAS. BERNIUKŲ CHORAS 
OPEROS CHORAS

1980 m.
Balandžio 19 d., 8 vai. vak.

S* Baras, 
Canio

Bilietai - parteryje: $17.50, $15.50, $12.50, $9.50 
balkone: $15.50, $11.50, $7.50

Gaunami Vaznelių prekyboje, 2501 W. 71 st St.
Chicago, Ill. 60629

471-1424
Paštu bilietai užsakomi tuo pačiu adresu, 

išrašant čekį Lithuanian Opera Co. pavadinimu-

A. Grigas, 
. Baritonas

G. Capkauskienė, 
Sopranas

prisimintina e.
RAČIŪNIENĖ

“Laivas” š. m. Nr. 2 duoda 
trumpą E. Paulionytės - Račiū
nienės gyvenimo apybraižą. Išsi
mokslinusi, buvusi Voroneže, 
Marijampolėje, ištekėjusi už 
matininko. J.. Račiūno. Sūnūs 
kunigas Pranas ir Jurgis išvež
ti į Sibirą. Vorkutoje kasė ang
lis. Buvo Taišete, Mordavijoje 
ir kentėjo per 17 metų. Prieš 
mirtį kunigas Pranas atvyko' sa
vo mamytės aplankyti, kurt visą 
gyvenimą rūpinosi- sūnų išlais
vinimu.

Rašei: “Velionės pastangomis 
pavyko iš Mordavijos lagerio iš
vaduoti garbingą kardinolą J. 
Slypij, Rytų apeigų ukrainiečių 
katalikų bažnyčios galvą, kuris 
ją sutikęs padėkojo, pavadinęs 
ją savo gelbėtoja”.

Palaidota -Šv. Kazimiero ka
pinėse. Liko sūnus inž. Kązimie- 
ras, duktė Gertrude su vyru Jo
nu Jakaičiu. K. Paulius

— Penktadienio naktį nuo šir
dies smūgio mirė teisininkas 
Jonas’ Gudauskas, sulaukęs 90 
metų. Buvo Lietuvos Apeliaci
nių Rūmų teismo pirmininkas. 
Jį smarkiai kankind sklerozė. 
Šeima praneša, kad po pamaldų 
velionies palaikai, pagal jo pa
ties pageidavimą, bus sudeginti.

— Albanija ; įraukė ryšius 
su visais užsienio komunistais.

- • - ‘ • į
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jis, atsiradęs laisvėje, tų šmeiž-

Tipiškas Naujosios Zelandijęs gamtos vaizdelis.

padarė išvadą, kad jis ir toliau 
savo elgesiu ir rašinėjimais pa-, 
si tarnauja soviętams. Užtai jis 
buvo išmestas iš tautininkų or-l

. T-. TAURASIS

■ “Naujoji Viltis” apie VLIKo puolimus
' Politikos ir kultūros žurnalas 
“Naujoji Viltis” (Nr. 12), kurį 
leidžia Korporacija “Neo-Lith- 
ųania” ir Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga, duoda įdomių 
Įietuviško gyvenimo apžvalgų ir 
Vertinimų, šiuo tarpu su “Nau
jienų” skaitytojais norėčiau pa
sidalinti kas parašyta apie VLI
Ko puolimu^. į .-j )<• i, .

Puslapiuose 120-123 rašomą:

lietuvių dienraščiu” Čikagos 
“Draugas” lygiai mėnesį tylėjo, r 
o tada sausio 8-9 d. įdėjo labai 
tendencingą Juozo Gailos apra
šymą “Žvilgsnis į VLIKo sei
mą”. Galima numatyti, kad kai 
kurias to straipsnio vietas su! 
malonumu pacituos komunisti-1; 
nė Vilniaus spauda. Mat viskas, b 
ką daro VLIKas yra blogai, o jį r 
imituojanti Bendruomenė1 darau | 

• “Vi^i žinome, kad visais lai- Į ti stebuklus. Tai primena gin
kais tam tikra spauda stengiasi i 
diskredituoti VLlką ar bent pa 
sijųokti iš jo dedamų pastangų. 
Ilk keista, kad paskutiniu laiku 
pęie -Tos: akcijos prisidėjo ir tie, 
iš kurių, tokio meškos patarna
vimo nebuvo tikėtasi. Tiesiog 
(juokingas yra tam tikrų “buvu
sių -veikėjų” priekabių ieškoji
mas dėl smulkmeną ir tuo pa
čių parodymas savo visiško po^ 
litinio nesiorientavimo ar net 
piktos , valios. Jei tokie “Akira
čiai” stengiąsi pasitarnauti KGB, 
iššifruodami ir antikomunistų 
domimus ar spausdindami 
tikras žinomų asmenų parašų 
faksimiles, kad KGB-istams bū
ti^ lengviau galima sufalsifikuo
ti tani tikrus “dokumentus”, tai 
tuo. mes nesistebime. Tačiau, 
keikia stebėtis, kai į tą akciją 
jsijungė ir katalikiška ' spauda, 
kaip ' “Darbininkas” ir “Drau
gas”. Jie, spausdina juokingai 
nerimtus J. Kojelio, B. Nemic- 
ko |iį. V.- iRastenio■ rašinėjimus. 
Rodos, šiais'laikais popierius nė 
ra toks jau pigus ir laikraščiai 
nuolatos, elgetauja, prašydami 
centų. Tokių paškvilių spausdini 
Inas :ąrba VLIKo ignoravimas 
yra naujas dalykas ir tik so
vietams. naudingas reiškinys. 
Visiškai lesti pasidarė ir žuma- 
10 •t'Į ^Laisvę” vedamieji. Nau
jinsiąs “Lietuvio žurnalisto” 8 
rn>is -užsiima pamokslavimu: 
šiukštu nėužkabinkite kolabo
rantų ir šiaudadūšių, nes tai ne 
moralu.,. .
; Baltimoraęe 1979. XII. 8-9 

jVyko rnętinis : VLIKo seimas. 
Besiskelbiąs “laisvojo pasaulio

čus tarp katalikų ir protestan
tų, vykusius vis dėlto prieš ke
lis šimtmečius. Objektyviau pa
rašė “Tėviškės Žiburiai” ir “Dir
va”. - _ .. |.

Reikėtų tik džiaugtis, kad dar 
atsiranda asmenų, kurtę sutin
ka eikvoti savo laiką ir energi
ją VLIKo veiklai. Juk tai \Do- 
vydo ir Galioto kova. Visi ‘tie, 
kurie1 atkakliai ighoduoj a VLI-; 
Ko veiklą arba stengiasi jai truk ; 
dyti, pasitarnaispa tik sovietams > 
ir į juos reikia žiūrėti, kaip į sa- Į 
botuotojus mūsų laisvės 
je”.

“Ilgi VLIKo valdybos 
džiai vyksta nagrinėjant 
darinėjant planus ne kokiai par 
tinei, bet 1

kovo-1
I i 

ppsė-| 
ir su-f

j Lietuviu Fondo iki VLIKo. Taip 
tinei, bet bendrai lietuviškai] gavosi juokinga padėtis:*.-kai kū 
veiklai, atsižvelgiant į tarpiau-1 rie musų:politikieriai įir’;žųrną- 
tinę padėti? O žiūrėki atsiranda| listai paskutiniu metu: kųvoja 
koks “Pilypas iš kanapių” ir | ne tiek su mūsų tautos bendru 
perspaito VLIKui ajatolišką 1 priešu, kiek su VLIKo valdyba

ar jos pirmininku”. - ■
“Išpūstas yra konfliktas dėl 

vieno asmens, Bendruomenės 
ryšininko — stebėtojo: (gal, šni
pinėtojo?) VLIKe, nediplomatiš 
ko elgesio. Jeigu asmuo nemo-

“kaltinamąjį aktą”. Nuo tokių 
trukdytojų reikia atsikratyti. 
Dar niekados VLIKo valdyboje 
nebuvo tiek daug autoritetingų 
ir plačiai mūsų visuomenėje ži
nomų asmenų, kaip dabar. Net _ 
šeši vaidybos nariai turi įvairių j elgtis ir peržengia visas fpą-
sričių daktaro laipsnius”." | dorumo ribas, tąi jis;išprašomąs
'' “Dhbar sovietai ir lietuviški] lauk.. Turime septynis .ir., dargi 
komunistai nelauktai rado šaut labai:svarius balsus; visos VLI- 
talkininkų ten, iš kur niekas ne ] Ko . valdybos, prieš vieną. Daž- 
sitikėjo. Kokio atpildo jie tikisi? J nal atsitinka diplomatiniuose
Jei jie dedasi esą demokratai, 
tai turi elgtis demokratiškai: 
ką grupių dauguma (9 pdieš 6) 
išrinko, su tuo tenka skaitytis- 
Tariami demokratai pasirodė 
esą didžiausi uzurpatoriai, kurie 
nori viską pasiglemžti ir panau
doti savo partijos naudai, nuo

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAIS
<ŲŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN-

; ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas

save , asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa 
Sinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS
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NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
'UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus taiką!

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

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

Janinos Narūnėš laiškas
A. a. Magdalena Galdikienė, bet sutrukdytas išleidimas dėl 

plačiai žinoma lietuvių vjsuome j mano leidėjo (Lietuvių Moterų 
niriinkė, savo laiške rašė. Klubų Federacijos New Yorke) 

į “... Džiaugiuosi Tamstos suma- ( netikėto atsisakymo knygą iš- 
(nymu atžymėti Lietuvos pirmu-( leisti. Priežastis: neturi pinigų, 
nes profesionales bei visuomeni- Kad ir sutrukdytas .didelis 

1 ninkes. Ta knyga bus pastovus - darbas ir sugaišintas dveęų me- 
moterų siekimų dokumentas ir tų laikas, tačiau sutrukdymas 
liudys mūsų kultūrinį lygį.”. j dar nėra knygos praradimas.

Kalbama apie “Pirmūnių Aka- Į Per 30 metų rinkta medžiaga 
demikių” knygos išleidimą. ! yra milžiniškas darbas, pąreika- 

ŠL turėjo būti seniai išleista, lavęs įdėti daug darbo valandų 
-- -------------------------------------- ir laisvo laiko. Nebegalėčiau da- 
jis, atsiradęs laisvėje, tų šmeiš- į bar sustoti Pakely, kai kny- 
tų neatšaukė. Todėl daug kasi F* ?fu°sta sPaudaL 

1--------------------------------------------- Juo labiau, kad jau ir pati esu
įdėjusi nemažai pinigo. Kokiu 

* būdu?

Daugelis atsiuntė man dideliu 
ganizacijų ir jų spaudos. Mes^ pasitikėjimu savo motinų retas, 
nepavydime bendruomeniniu-1 niekur nebegaunamas fotografi- 
kams tokių veikėjų. Pasitikėji-J jas. q aš, ^vo leidėjo nustojusi, 
mas, ar jo stoka yra pirmaeilės jr praradusi viltį tuojau tą kny- 
reikšmės dalykas- I gą išleisti, skubiai turėjau per-

Komunistai per. Vilniaus radi- į fotografuoti visas 103 fotografi
ją, užsieniui skirtoje programo-,jas tam, tuojau jas sugrą- 
je, 1979. NU. 17 d. davė komen-Į įjnįj savininkams ir tiksliais ad- 

• tarus apie VLIKo seimą Balti-j resaįs paštu išsiuntinėti. Aišku,
morėje. Žurnalistu pristatytas) susidariusias sąskaitas turėjau 
Jonas Lukis (iš tikrųjų sovietų} patl tuojau užmokėti. Tačiau Ii-
šnipas) stengėsi “apšviesti” emi' moralinis pasitenkinimas, kad 
—  — X . _ —. vi J zdr, Vi zj o YY1 O C • > 1 _*_•  —    —. Xapgailėtino suskilimo. O pagrin- grantus, panašiai niekindamas, nuotraukas visiems sugrąžinau, 

dinė priežastis buvo ta, kad se- VLIKą ir jo veiklą, kaip daro njek0 neapvyliau ir niekam ne- 
noji bendruomenė pasinešė į, įr kai kuri išeivių spauda. Nuos jįkau skolinga.
didelį .bičiuliavimąsi su “libera-J tabus giminingumas”. ! Kad rankraštis nepražūtų, pa-*

Gerai informuotiems “Naujię' 
nų” skaitytą; ams čia

Kad rankraštis nepražūtų, pa- 
■ ruošiau tikslų nuorašą su viso

mis iliustracijomis ir išsiunčiau 
aprašyti j į Washington, D.C., The Library 

didelėj of Congress. Jau gavau mano

lais”, kuris kitiems nepatiko- 
KGB gudrybes ne visi gali per
prasti. Jie visur įsibrauna, net 
į tautišką išeivių spaudą. Atsi- jVLIKo puolimai nėra 
randa politinės “visuomeninių I naujiena, bet reikia pasidžiaug- j rankraščio įregistruotą numeri 
reikalų komisijos” ir jų narių; ti, kad juos tikroviškai įvertinoj_ jjr. 7370517.
tarpe, šalia žinomų kolaborantų, i 
matome dar ir neaiškiomis ap- gaj įr tautininkiškoji 
linkybėmis atsiradusius naujus; nustos savo puslapiuose į padan >aj§ką iš labai gerbiamo asmens,

ir tautininkų žurnalas. Pagaliau
— Nr. 7370517.

Ieškodama tikro ir rimto lei

čios advokatės dr. Zuzanos šal- 
nienės. Daktarė Z. šalnienė 
(Shallna) pritaria moterų dar
buotei atžymėti ir išleisti knygą, 
žada finansiniai padėti, šiuo 
metu daktarė kiek sunegalavu
si — buvo apsikrėtusi infliuen- 
ca — ir gydytojo patariama turi 
pabūti namuęse.

Linkime didžiai gerbiamai dr. 
Z. šalnienei geriausios sveika
tos. gi eit pasitaisyti ir džiaugtis 
artėjančiu pavasariu.

Su tikra pagarba,
Janina Narūne Pakštienė

BENDRUOMENININKAI JAU 
TURI SAVO ŠVENTĄJĮ

š.m. kovo mėn. 25 d. Margu
čio radijo valandėlės vedėjas 
P. Petrutis, minėdamas V. Ka
mantų 50-ties melų amžiaus su
kaktį, jį pavadino šventuoju ir 
apgailestavo, kad dar nėra 
Įtrauktas į kalendoriaus šventų
jų tarpą. Taigi tenka tikėti, kad 
P. Petrutis jį įtrauks į savo ka
lendorių kaip šventąjį.

Kyla klausimas, kodėl P. Pet
rutis jį pavadino šventuoju? O 
gal už tai, kad jis pededa statyti 
tiltus į Maskvą?

Tenka paklausti ,kada P. Pet
rutis per Margučio radijo valan
dėlę. paskelbė šventaisiais Gri
gaitį, Šimutį ir Vaidylą? Gi šie 
žmonės ne tik Petručiui, bet ir 
daugeliui kilų padėjo atvykti 
į Ameriką.

Klausantis Margutį
A. Ražaitis

“Dirva” dėjo, štai, sulaukiau sausio 17 d.

dyti VLIKo ir ALTos veiklą.

L FiGH-T HEAP! DISEASE 1

vinei Helsinkio aktų interpreta
cijai. Taigi, ir “Naujoji Viltis” 
čia nebus “perpratusi KGB gu
drybių”.

ėm’igrantus ar “ištremtuosius”. į

komisija New Yorke Oi savo 
nariu-tarne-^ŽIi^-^fiŠ^iu” re-

plačiai žinomos lietuvių ir ame- 
_ rikiečių pasaulyje gabios juris- 

visuomenines komisijas”, ku- į^ar jau nebepraktikuojan-

vienam atrodo, kad. tas laiškas J 
yra “ištrauktas” iš vieno redak- 

cc _____ •_____________

račius”,'
tinami šių dien^^įae 
dėlto niekas
tas ir nubausta^^®^ 
ro. žodžio rnėnr^^šis

. ------___ -a
SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS OM 

tXPRSSSMWDBmMfr

.ges kėlusi “demokratinę” LB, 
Kas gali būti tikras, kad jų tar-] jOs “nepaprastus darbus” bei 

pe nėra KGB'įstatyto “kurmio”?'-------------- 1----
Viena tokia naujai atsiradusi rįų pagrindinis tikslas, kartu su

kuris

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St

Pridėti doleri p*I‘" ’ilaldcm*.

YOU'LL. RUN INTO trouble if 
THERE'S A SUDDEN STOP WHICH 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELV^

IF YOU DRIVE AT THE 
SPEED 

THE ??//7//r LANE

i — Naujienoa, Chicago, 8, DL Tuesday, April 8. 1980

santykiifdšeĮ- kad; kuris' -atstovas 
pasidąro-^^oną non 'grata” ir 
yra pr^inąrjį:į>a^ęisti /kitu. 
Jeigu; ^ei^rgėuiėĮiė ^užsispirs 
ir-ne$kifes ąĮtštd^o, .tada aiš
ku, Itad^ji-mejori -palaikyti ry
šius bu 5 VLH&i.^ Gaunasi įspū
dis, kadi vi“šas4as incidentas bu-

.JT L t..- ■vo įsi a&ksto jų .s^nfomngąi su- 
: planuoti pruVi^ličTjb.' : VLTK& 

veiklai iBetidruomėnės atstovo 
nebuiinias'' bus ‘tik ■ ■palengvini
mas 4- ■čtboba’is’ratų,, ratams 
lengviatr, anot tos patarlės.

Bend duomenų ' labai didžiuo
jasi savo leidiniu “Violations of 
Human Rights”. Visi tie :jų met
raščiai paremti Lietuvos po
grindžio spauda, kurią pirmiau
sia ir daug pilniau paskelbia į vai 
riomis kalbomis VLIKo leidžia
mi ELTA biuleteniai. Dokumen 
tų rinkinius VLIKas irgi seniai 
leidžia. Tad ir čia nieko naujo 
neišrado. • Amerikiečiai tokį el
gesį vadmaj “copy cat”.

- ^-Daug-katbama-ir-rašoiaa apie 
Am. Liet. Bendruomenės suski
limą. Tas suskilimas ir Refor
muotos Bendruomenės atsiradi
mas smerkiamas, tačiau nutyli
mos priežastys, vedusios prie to

• : IŠ anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas ;___
Adresas ___ _ —.....

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede ^.v.. , dol. 
Pavardė ir vardas--------------------------------
Adresas ___ ___________________________

Sponaoriaus pavardė, vardas ir vietovė

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

dąktorius-žSr ^platiniusjbendra Tikras nesusipratimas yra to 
darbius. GąĮ^'Jjiį jjaj^organu j paties žurnalo 82-ame puslapy-. .

f '"Aki- je iš “Draugo” perspausdinta Į į 
kurie" ga£'# ^švai pla laiško ištrauka apie Helsinkio j | 

ir if Belgrado konfferencijas. Ne į | 
suim- vienam atrodo, kad. tas laiškas J | 

. “atvi- yra “ištrauktas” iš vieno redak- | 
,W^°lat0S ’ toriaus “neišsemiamo archyvo” J 

pasitarnauja komūrBgtam^, prie-j- patvirtinti jo skelbiamai brežne-Į| 
kabingai užpuldamas , Išeivijos ( 
veiksnius ir veikėjus. Nelengva ■ 
atskirti, kur baigi^L-į^ailystė;

dies išmintis sako: <“Kįėno ra-j 
tuos sėdi, tam ir giesmę' giedi”. į 

Tur būt ne veltu' daugelis šį 
laikraštuką ir vadina .‘‘Maskva 
račiais”. ; •

New Yorke atsiradusios “PLB 
leidinių komisijos” pirmininku 
spaudoje skelbiamas V. Raste
nis, uolus “Akiračių” bendra
darbis. Anuomet, patekęs į NK
VD nagus, jis kartu su sovietais 
šmeižė nepriklausomą Lietuvą 
ir jos veikėjus. Tuo mes nesis
tebime, jis gelbėjosi, kap išma
nė. Ne visi gali laikytis heroniš- 
kai, kaip Gajauskas, Paulaitis, 
Kudirka ar Petkus. Tačiau, mes 
stebimės ir piktinamės, kodėl

CUT IN BETWEEN CARs'^fj

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, I1L

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

Atdara šiokiadieniais nno

Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 zaL vak.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

TeL 476-2206

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psL____

ISTORIJA, I ir U dalia.
Minkšti viršeliai_____

Minkšti viršeliai

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

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites guripažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas ------------------------------------.----- --------.----------
Kdresas —---------------------------------------------------- ------------------

110.00

110.00

|15.Oo

110.00



f
V

1 <4 *- 11 ftt » O HO vv-rx v^ vAawx vWVvWv^

JSSjtfĮieNog
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc.
1739 So. Halsted Street, Chicago, K 60608. Telephone 421-4100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

As of January 1, 1980 
Subscription Ratos:

Chicago $45.00 per year, $24.00 per 
six months, $12 00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

pusei metų  $22.00 
trims mėnesiams  $15.00 
vienam mėnesiui  $ 4.00

Kanadoje:
metams - - - , - . $45.00
pusei metų -------- $24.00
vienam mėnesiui $ 5.00

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams$45.00
pusei metų  $24.00 
trims mėnesiams  $12.00 
vienam mėnesiui$5.00

Kitose JAV vietose:
metams  $40.00

Užsieniuose: 
metams--------------------_ $48.00

pusei metų$26.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

J NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius,
• nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniais — iki 12 vaL

■ Irano vargai
»
1

Irano santykiai su Amerika ir su savo kaimynais 
! būtų seniai pagerėję, jeigu Revoliucinė Islamo taryba tu-
■ retų teisę spręsti svarbesnius Irano valstybės reikalus. 

Paskutinėmis dienomis reikalai aiškėja. Kaip Amerikai,
. taip ir kitoms valstybėms matosi, kad krašto prezidentas 

_ Bani Sadr, tapęs net Revoliucinės Islamo tarybos pirmi
ninku, negali spręsti nė vieno svarbesnio valstybės, ūkio 
ar karo jėgų klausimo. Iraniečiai, atsikratę šacho, vals- 

; tybės galią atidavė žmogui, kuris vienas sprendžia visus 
svarbesnius valstybės reikalus. Ypatingą dėmesį jis krei-" 
pia.į Irano santykius su Jungtinėmis Amerikos Valsty
bėmis.
• ' j ' I - - * L ? * * ’ -

! . ^Moderniais, ginklais ginkluota studentų grupė, var
todama naujus Įstaigų grobimo metodus, nejučiomis įsi
veržė į JAV ambasadą Teherane, nuginklavo sargybą ėju
sius marinus, įsibrovė į ambasados kambarius, suėmė 
patarėjus ir tarnautojus ir visus uždarė ambasados rū
syje. Studentų grupė buvo tokią galinga, kad ji tardė 
visus įtakingesnius ambasados tarnautojus, ruošė jiems 
bylas, atidarinėjo laiškūs,-tikrino stalčius,' dokumentus 
ir tardymams nebuvo pabaigos.

Prezidentas Carteris pareikalavo atiduoti suimtuo
sius ambasados pareigūnus valstybės organams, bet stu
dentai nesutiko to padaryti. Jie atsisakė klausyti krašto 
prezidento Bani Sadr, užsienio reikalų ministerio Gotb- 
zadės ,pagaliau ir vieningo Revoliucinės tarybos nutari
mo. Prezidentas Bani Sadr, vykdydamas vyriausybės nu
tarimą, pasiuntė militarinės policijos dalinį ir buvo pasi
ruošęs pavartoti jėgą studentams suimti ir Amerikos pi
liečiams perimti valstybės žinion. Paskutiniu momentu, 
jau po vidurnakčio, mula Chomeini pasipriešino Revoliu
cinės tarybos nutarimui ir Įsakė leisti studentams ir to
liau daboti suimtus amerikiečius. Jam šovė į galvą, kad 
tiktai Irano parlamentas, kuris dar pilnai neišrinktas, 
galutinai nuspręs, ką iraniečiams teks daryti su suim
taisiais. Iki liepos pabaigos niekas negalės nieko daryti, 
kol Irano parlamentas klausimą išaiškins ir paskelbs 
sprendimą. _

Prezidentas Carteris sutiko su visa eile sąlygų, ku- 
——rias—išdėstė-4>vAzide-n.tas Bani Sadr, betkprez. Carteris 

nesitenkino vien Irano prezidento nurodymais. Prezi-

i
v. ‘ \

dentas pajuto, kad mula Chomeini, besipriešindamas vy
riausybės nutarimui, tarptautinėms sutartims ir tarptau
tinio teismo sprendimui, vilkina visą reikalą, neišleidžia 
suimtų Amerikos pareigūnų ir neatiduoda ambasados 
amerikiečiams.

Prezidentas pranešė Irano prezidentui, kad JAV nesi
rengia vartoti karo jėgos prieš Iraną, nors tarptautiniai 
įstatymai leidžia pavartoti jėgą, kada nerespektuojami 
Amerikos ambasados pareigūnai. JAV jėgos nevartos, 
bet jos negali leisti mulai Chomeini negerbti pasirašytų 
sutarčių, žeminti JAV pareigūnus, be jokio pagrindo 
juos kaltinti ir niekinti. Matyti, kad prezidentas Carteris 
pranešė Irano užsienio reikalų ministerial Gotbzadei, 
kad jis pritaikys 6 dėsnius dabartinei Irano vyriausybei 
Pirmon eilėn prezidentas Carteris sustabdys bet kokią 
prekybą su Iranu, išskyrus maisto produktus ir vaistus. 
Kokiomis priemonėmis bus vykdomas šis prezidento Car- 
terio nutarimas, tuo tarpu dar nežinia, bet Irano vyriau
sybė ir gyventojai labai susirūpino. Prezidentas Bani 
Sadr ir užsienio reikalų ministeris Gotbzadė tuojau nu
vyko pas mulą Chomeini ir pareikalavo leisti vyriausybei 
paimti savo žinion 53 amerikiečių laikymą (trys yra užs. 
reikalų ministerijos žinioje ir 50 laiko pagrobę studen
tai). Kaip užsienio reikalų ministeris, taip ir prezidentas 
reikalavo spręsti suimtų amerikiečių klausimą. Chomeini 
išklausė užs. reikalų ministerio poziciją, nieko jam ne
atsakė, bet liepė amerikiečių klausimo nesvarstyti ir ne
kelti iki vasaros vidurio, kai susirinks parlamentas ir 
nutars, ką daryti su suimtais amerikiečiais.

Ką Chomeini pasakė prezidentui Bani Sadr, tuo tar
pu dar nežinia. Jis pareiškė, kad suimtų Amerikos pilie
čių likimą spręs vasarą susirinkęs parlamentas, bet pre
zidentas Bani Sadr sekmadienį sukvietė Revoliucinę ta- 
i'ybą ir svarstė artėjančias prezidento Carterio ruošia
mas sankcijas. Revoliucinė taryba^yra nutarusi perleisti 
suimtus amerikiečius, bet ši savo sprendimą paskelbs tik
tai pirmadienio naktį.

Prez. Carteris taip pat imsis priemonių prieš Ame
rikoje veikiančius gausius Irano konsulato tarnautojus, 
kurie laisvai šiame krašte varė musulmonišką politiką, 
aiškindami Koraną siekė įrodyti amerikiečiams JAV da
romą skriaudą Iranui. Naujai atvykę Islamo mokytojai 
į ambasadą pakviestiems užsieniečiams aiškina Amerikos 
padalytą skriaudą Iranui.

Pačiame Irane suėmė daugelį amerikiečių, pradedant 
ambasados patarėjais ir konsulais, tuo tarpu Amerikoje 
Irano studentai laisvai tęsia studijas ir už universitetų 
ribų pavirto Islamo propagandistais. Iraniečiai bijo, kad 
prezidentas Carteris uždarys Irano ambasadą, konsulatus 
ir lieps Islamo propagandą varantiems studentams va
žiuoti namo. Galimas daiktas, kad Amerikoje gyvenan
tieji iraniečiai bus suvaryti Į koncentracijos stovyklas. 
Gal jų nelaikys stovyklose, bet lieps važiuoti namo.

Prezidentas Carteris visą laiką yra užimtas. Jis jau 
tarėsi su Izraelio premjeru, o antradienį jis planuoja 
David stovykloje pradėti su Egipto prezidentu dviejų 
dienų pasitarimus įvairiais reikalais.

Pirmadienio rytą Irano užsienio reikalų ministeris 
Gotbzadė paskelbė, kad Revoliucinė Islamo taryba iš
sprendė suimtų amerikiečių atidavimą Irano vyriausybės 
priežiūron, bet ji savo nutarimo dar neskelbsianti. Ji tai 
padarysianti tiktai pirmadienio naktį ar antradienį, kai 
vyriausybei bus žinomi visi šeši prezidento Carterio pa
skelbti dėsniai.

Irano prezidentas Bani Sadr, pajutęs mulos Chomei
ni daromą žalą visam kraštui, turės imtis priemonių apsi-

nuo bene 1945 vasario 5 mūsų 
šeima apsigyveno Bauerbacho
kaimelyje, esančiame netoli

JUERGEN PETSCHL’LL

Oro balionu iš komunistų 
“rojaus” Į laisvę

Lietuviu kalbCn išvertė Juozas žemaitis

- (Tęsinys)

NEPAVYKĘS PIRMASIS BALIONU 
SKRIDIMAS

’ Dabar jų, beveik užbaigtas statyti balionas, tu-
- rėjo visas vaivorykštės spalvas. Pripūtus jį oru,
- jo aukštis turėjo būti 82 pėdos, o- skersmuo — 64 

pėdos. Jo apimtis atitiktų devynių aukštų na-
~ mui! Šios į'laisvę ištrūkti dvi pasiryžusios šei- 
r mos (8 asmenys) sukūrė tokį įkaitinamo oro ba- 
» lioną, kurio dydis sumušė visų ligi tol Europoje 
į balionų dydžio rekordus.

Tuo laiku Peter Strelzyk sukonstruktavo
- saugų orui kaitinti įrengimą ir paruošė tinkama 

platformą, kurią aplinkui aptvėrė saugumo at
ramą: Grindys kurios turėjo išlaikyti astuonių 
bėglių svorį, buvo išgrįstos .03 inčo storumo me-
all.nci- lakštais. Petra Wetzel, pamačiusi šiais,

- jos manyr u, tik lengvą svorį pajėgiančias išlai
kyt: grindis, . u abejojo jų atsparumu ir sušuko:

Tos grii' lys mus neišlaikys ir mes visi 
.uoj išdribsime- žemėn, vos balionui pasikėlus!

Meiningeno, Tueringijos piętinia 
me pakraštyje. Apylinkėje, šalia 
mūsų (dr. K Griniaus,. Kristi
nos Grinienės, Liūto Griniaus) 
gal 6-7 km atstume gyveno dar 
p. Birontienė (pik- A. Bironto 
žmona), kaunietė p. Noskova- 
Kašerininovienė—po karo greit 
galėjusi pasiekti savo vyrą Pa
ryžiuje, adv. A. Ošlapo šeima 
’š 4 asmenų, adv. L. šmaikščio 
šeima, taip pat iš 4 asmenų. Pa
čiame Meiningene gyveno lietu
vis, tamau’ąs Wehrmachte, po
nia Narakienė ir Vladas Iva
nauskas — vok. okupacijos me
tais buvęs Valst. teatro direkto
rium. Rodos 1945 Vęlykų Didį
jį Ketvirtadienį ar Penktadienį 
Bauerbach ą užėmė amerikie
čiai. Po gal 3 ar 4 savaičių p. p. 
Šmulkščiai ir Ošlapai patyrė, 
kad Tueringiją "bus atiduota ru
sams. Su jų pagalba visi kaimuo 
se gyvenantieji šios apylinkės 
lietuviai suorganizavo sunkve
žimį, kuris mus nuvežė iki Bad 
Kisingeno. Jokios žinios ir jo 
kios pagalbos iš besiorganizuo
jančio VLIKo ar kitų liet, už
uomazgų mes. negavome ir apie 
tokias pastangas man neteko gir 
dėti iki šio laiko (pabraukimas 
mano. V. B ). Jokie komentarai 
čia nereikalingi, nebent tik pri
minti, kad V. Sidzikauskas savo 
paraštėje drįso pasigirti, kad jis 
padaręs žygius, kad lietuviai 
tremtiniai būtų amerikiečių ka- 
riuo'.menės sunkvežimiais iš So
vietams užleidžiamu sričių per
kelti į Vakarų Vokietiją. Tas pa
žadas,' .rašo V. Sidzikauskas, 
“... jei. ir ne^viau .100% buvo 
įyyk^ylaš”i Tlįrai gaila, kad V. 
SiJzikąųsko paraštė dienos švie- 

pirmininku^ Ta?būro Saalfeldoį^ išyydo Jam m_irus- Būtų labai

V. Sidzikausko diplomatijos paraštės pakraštyje

Nuotraukoje (iš kairės į dešinę): jūrų kap. Z, Domeika, 
pulk. P. Dennis ir VI. Bakūnas. (1946 m.)

Niekada man nepatiko žodis 
“paraštė”, kuris tiksliai nebuvo 
aptartas mūsų spaudoje, net L. 
Enciklopedijoje — kur jo visai 
nėra. Bet okupuotoje Lietuvoje 
išleistame (1972 m.) “Dabarti
nės Lietuvių Kalbos Žodyne” 
ta kalbinė sąvoka nusakyta la
bai aiškiai ir (turbūt) teisingai: 
“paraštė — paliktas" neprirašy
tas teksto pakraštys’-- Tas žodis 
“paraštė” labai tinka V. Sidzi
kausko, diplomato-politrko, atsi
minimams. kurie, jam mirus, 
buvo išspausdinti “Dirvoje”, 
ėję. virš dviejų mėtų, kas savai
tę, to laikraščio savaitinėse lai
dose, antrašte “Diplomatijos pa
raštėje”. V. Sidzikauskas apraše 
savo diplomatinę ir’.' politinę 
■veiklą,; 'taip jau* smulkiai iškel
damas savo nuopelnus, kad ro
dos nieko nebūtų galima iš tos 
paraštės nei atimti nei pridėti. 
Bet vis dėlto liko tos jo paraštės 
pakraštys, kuriame (gaila, kad 
reikia daryti, prierašus jau pa 
autoriaus mirties) liko vietos 
pastaboms, kurias gali ir privalo 
padaryti net ir ne diplomatai ar 
politikai. Vienu tokių esu aš ir- 
dėlto jo paraštei užsibaigus — 
darau ' porą pastabų iš mano 
susitikimų su juo patirties tiks
lu, kai kur papildyti jo paraštę 
ten — kur jis rašo „'apie tai ko 
nežino ir savinasi nuopelnus ku-

damas — visiškai neturiu tikslo 
menkinti (jo diplomatinius ar po
litinius nuopelnus — kurių aš 
neliečiu — apie tai ateityje pa
sisakys kiti kompetentingi as
menys -— buvę diplomatai ar 
politikai. Jeigu.

1978 metų pabaigoje (lapkri
čio mėri), rodos per keturis 
“Naujienų” nr., savo pastabose 
“Nevisai tiksli V. Sidzikausko 
diplomatijos paraštė”, paliečiau 
V. Sidzikausko teigimus ryšium 
su tariamai jo nuopelnais, besi-

saugoti ne tik nuo rusų, bet ir nuo rusų bendradarbių, rūpinant lietuvių pabėgėlių iš-

Grindų patvarumui užtikrinti, prie prieka
bos pakraščio, Peter padarė paaikštinimą ir lei
do į ją įeiti keturiems suaugusiems 15 metą 
Strelzyk sūnui Frank. Po to, liepė visiems kartu 
šokti į viršų ir visu svoriu kristi ant grindų že
myn. Grindys šiek tiek virpėjo, bet tokį eksperi
mentą pilnai atlaikė. Šiuo paskutiniu testu, pa
galiau balionas išlaikė paskutinį egzaminą oran 

Į pakilti. ————-
ANTRAS NAKTIES SKRIDIMAS

Penktadienį, rugsėjo mėnesio 15 dieną, ank
styvame popietį, visuose aplinkiniuose miškuose^ 
perkūnas taip įnyko siusti,kad,rodos,žemė pradėjo 
maišytis su dangumi. Vėliau debesys ėmė lyg tai 
retėti.

Prasidėjus nakčiai, oras gerokai atšalo, o dan
guje sužibo milijonai žvaigždučių. Jų tarpe plū
duriavo išblyškęs mėnulis. Vidutinio stiprumo vė
jas pūtė Vakarų Vokietijos link. Ir ši naktis at
rodė ta, kuri turėjo nulemti laisvės trokštančių 
likimą.

Visai prieš vidurnaktį abi šeimos paliko 
Poessneck miestelį ir, susikrovę į mašiną savo 
daugybės naktų nemigo ir impesčio gaminį, pasK 
leido į Tueringijos miškus, kur greit susirado tin
kamą ir saugią vietovę, iš kurios turėjo prasidėti 
mirtinai rizikinga kelionė į laisvę. Tuščias balio
nas, kuris gulėdamas ant žolės atrodė kaip nu

I
I

■

■

keldinimu iš amerikiečių užim
tos, o rusams perleidžiamos Vo
kietijos prov. Tueringijos. Kad 
jo “rūpestis” tais pabėgėliais, 
apie ką jis rašo savo paraštėje, 
buvo tuščias žodis — patyriau 
asmeniškai, kai atėjo laikas sku
biai iš Tueringijos bėgti, kad ne
patekus rusams. Jokio įspėjimo, 
jokių V. Sidzikausko tariamai 
darytų žygių, amerikiečių Ar
mijos štabuose, atgarsių nei gir
dėjau nei patyriau, kai man pa
čiam. reikėjo derėtis su ameri
kiečių kariniais komendantais, 
kad kuoskubiausiai galėtume 
tie keli šimtai lietuvių pabėgti 
iš Tueringijos, kad nepatektume 
j sovietinį ešeloną —riedantį 
Rytų- (tikriausiai ir Sibiro) link. 
Tai ką tada, 1978 m., rašiau apė
mė tik tą Tueringijos vietovę, 
kur aš buvau apsistojęs, ii ten 
išrinktas pabėgėlių - komiteto

miestas ir net keli kaimyniniai 
apskričiai, kuriuose gyveno lie
tuviai pabėgėliai. Ne V. Sidzi
kausko “žygiai” bet mano pas
tangos išrūpino jų išvežimą to
liau į Vakarus, apie ką V. Sid
zikauskas nei žinojo, nei girdė
jo, • nes jau daug vėliau su juo 
besikalbant Bavarijoje — nie
kada jis lietuvių iš Tueringijos 
išvežimo klausimo nepalietė — 
gerai žinodamas, kad esu pas-

įdomu, ką jis būtų dabar pasa
kęs, kaip pateisinęs tokius “nuo
pelnus’1, kurių;-Tuerisgijos’ lie
tuvių išvežimo atveju, neturėjo.
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Dabar vėl grįžtu į -Tueringiją 
‘ir štai dėlko. Dėl tų mano pas
tabų (1978 m.) apie V. Sidzi
kausko “nuopelnus” Tueringijos 
lietuvių išvežimo" reikalų, man, 
asmenišku laišku, atsiliepė buv. 
Lietuvos Prezidento sūnus Liū
tas Grinius, kuris trumpai nu
sako tos garbingos šeimos (ir 
kitų) vargus bebėgant nuo ru
sų iš Tueringijos (bet jau iš ki
tos vietos), irgi be jokio įspėji
mo, paramos ar pagalbos iš 'V. 
Sidzikausko (Wuerzburgo) pu- 
sės. Su L. Griniaus sutikimu,

.tragiškai .padėčiai pavąizd'iioli, 
paduodu čia trumpą J. šalnos 
aprašymo (“Sėja” 1060 m. Nr. 
3) ištrauką, nusakančią kry
žiaus kelius ne kokio' eilinio lie
tuvio pabėgėlio, besistengusio 
pasprukti iš Tueringijos, bet 
buv. Lietuvos prezidento dr. K. 
Griniaus ir jo. šeimos, kuri net 
pačiame Wuerzburge, kur lietu
viškai “valdžiai” jau vadovavo 
V. Sidzikauskas, susilaukė “cold 
shoulder”.

(Bus daugiau)

— Ihi Cliicagps ugniagesiai, 
streiko metu sukėlę gaisrus, pa
traukti teisman.

— Tito dar gyvas, het jugo
slavai valdosi be jcJ. . - .

t■ I
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—Aukso uncija kainuoja $-188. į-

dvėsęs dinozauras, palengva, panaudojant galingą 
oro pompą, buvo prisotintas šaltu oru. Tada, Guen- 
ter, Doris ir Frank Strelzyk laikant jį už spran
do, Peter paleido į darbą liepsnasvaidį. Panaudo
jant oro pompą, 50 pelų ilgio oranžinės spalvos 
liepsnos liežuvis buvo nukreiptas tiesiai i balioną, 
apsvilindamas net Peter plaukus.

Petra Wetzel ir trys maži vaikai, stovėdami 
miško aikštelės pakraštyje, susirūpinę ir baimin
damiesi stebėjo kaip jų balionas buvo ruošiamas 
kelionėn į laisvę ar į mirtį. Po 15 paskutinės ruo
šos minučių, jų balionas pajudėjo į viršų. Virvės, 
tarp baliono gerklės ir priekabos, išsitempė. 
Guenter įžiebė degiklį, kuris buvo įtaisytas ketu
rių propane (specialaus degamo skysčio) stovin
čių butelių tarpe. Peter paleido 15 sekundžių į 
darbą liepnosvaidį. Pasirodė, kad dvigubos lieps
nos kaitinimas buvo perstiprus, ir balionas stai
giai pašoko į erdvę.

— Visi skubiai į priekabą, — sušuko Peter. 
—-Mes jau kylame!

Visi keturi, stovėję aikštelės pakraštyje, smu
ko į priekabos vidų. Stipriam vėjui pūstelėjus ir 
balionui pavojingai susiūbavus, liepsna grybšte
lėjo jo sprando paviršių ir jo paviršiaus medžia
ga pradėjo degti. Toks netikėtas įvykis pasidarė 
labai pavojingas.

Tiek Guenter ,tiek ir Peter šį pavojų gana

greit suprato, nes, rinkdami žinias apie balionų 
statybą, panašių atsitikimų jie jau buvo prisi
skaitę. Tokiu atveju baliono viduje esantis oras 
taip įkaista, kad susidaręs jo viduje labai didelis 
spaudimas balioną gali labai staigiai išmesti bent 
keletą šimtų pėdų aukštyn. Pradegus baliono pa
viršiui, jo priekaba su visais keleiviais gali nu
kristi žemėn, kaip išmestas į aukštį akmuo. Mirtis 
visiems būtu staigi.

Guenter tuoj pat panaudojo ugnies gesintu
vą. Ugnis buvo uždusinta. Nieko nelaukdami, abu 
griebėsi už peilių ir nupjovė dvi virves kuriomis 
baliono priekaba buvo pritvirtinta prie žemės. 
Trečiasis į žemę įkaltas virvės pritvirtinimui mie
tas šovė į viršų, sužeisdamas Frank ir dvejų me
tų Andreas Wetzel. Tuo momentų Guenteris nu
pjovė paskutinę virvę. Platforma pati išsitiesino 
ir degančio propane liepsnos kilo tiesiai į jų pa
skirtį, raudona šviesa nušviesdamos visų bėglių 
veidus. 1650 svarų svorio balionas pasileido į pa
danges. Platformoje užviešpatavo tokia tyla, kad 
buvo girdėti vien tik propane gazo degančių 
liepsnų plazdėjimas. • /

f i ’
(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS" C

aujieoos, Chicago, 8, I’d. Tuc;-.<by. A’>’ I “ 19?0
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
kiekvieną dieną būtini krikščioniui

■IžfctSk'J ' . *
nuodėmių atleidimas

Apie nuodėmių atleidimą yra įvairių nuomonių. Todėl klau- 
*Jmas, kas gali atleisti nuodėmes? Žiūrėkime ką apie tai sako šven
tasis Raštas. Parašyta, kad nuodėmių atleidėjas yra Dievas, mūsų 
dangiškasis Tėvas. Psalme 103:2,3 skaitome: “Garbink Viešpatį. 
Kuris atleidžia visą tavo nusidėjimą”. Psalme 130:3,4: “Jei tu, 
Viešpatie, palaikysi nuodėmes, kas išsilaikys? Juk pas tave yra 
atleidimas, kad tavęs bijotų”. Maldoje mes prašome: “Atleisk 
mums mūsų kaltes, kaip mes atleidžiame savo kaltininkams” 
(Mato 6:12). “Jei išpažįstame (tam, prieš ką nusidėjome) savo 
nuodėmes, Jis (Dievas) yra ištikimas ir teisingas, kad mums at
leistų mūsų nuodėmes ir apvalytų nuo kiekvienos neteisybės” 
(1 Jono 1:9). šv. Raštas aiškiai sako, kad nuodėmes turime išr 
pažinti tam, prieš ką mes nusidėjom, ir prašyti, kad atleistų mums 
mūsų nusidėjimą. Jei nusidėjome prieš Dievą, tai Dievui išpa
žinkime, jei prieš brolį, tai broliui. ‘

4 v. RASTO TYRINĖTOJA* -
J, Munkant, 195 Van Pelt Avenue, Staten island, N. Y. 10303
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Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’’ j

- ~ VaL. u*i susitarimą^. Uždaryta treč
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Michelsonas apie Braze-Brazevicių
"Jis buvo Amerikos lietuviu knygnešys7'

-Stasys Michelsonas, senas “Maniau, kad jau bus velnias. 
Amerikos lietuvių knygnešio . Bet staiga ji man sako: ‘Ot, jei- 
Kazio Braze-Brazevičiaus drau
gas, jo mirimo proga pateikia 
Keleivy didelę saują įdomių ir 
retų atsiminimų apie šį ką tik 
su gyvaisiais atsiskyrusį pažan
gų Amerikos lietuvį veikėją:

Praeitą savaitę buvo praneš- j dą’, o mano draugas Šatas paki-
' šo jai knygą ‘Socialistai ir. Kų- savaitė prąnęšdavo Keleivy, ką. 

nigai’. Ji dirstelėjo ir papurtė M'ami lietuviai, veikė arba nuo
gai vą: ‘Na, tokių man nero- | šėsi veikti. v ..

. gu turi Maikį su Tėvu, tai užra
šyk man.’ Ir aš tuojau užrašiau 
jai Maikį su Tėvu, reiškia, tą 
patį ‘Keleivį’.

“Įsidrąsinęs aš jau pradėjau 
siūlyti jai ir laisvamanių ‘Kar

tuviais inteligentais ir pasidarė pusiau paralyžuota), todėl gy- 
socialistas. Buvo labai manda- veno slaugymo namuose. Pats, 
gus, draugiškas ir inteligentiš- Brazevičiuš pagaliau susirgo inf j 
kas vyrąs.

Iš Kenoshoš. jis persikėlė su 
šeima į_ Floridos didmiestį Mia
mi, įsigijo nuosavą namelį ir ku 
rį laiką vis čiar versdavosi savo 
amatu. Vėliau, išėjo į pensiją, 
bet vis dar dalyvaudavo vietos 
lietuvių organizaciniame gyve
nime, buvo, oficialiu Piliečių Klu 
bo korespondentu ir beveik kas

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

P ŠILEIKIS, O. P.
ORTHOPED AS-PBOTEZISTA > 
Aparatai - Protezai. Med. bar 
dažai. Speciali pataika kOjams. 
Arch Supporta) ir t t

8—6-4r S 0. —i
26»O Wwt 63rd St, Cklcag*. VL 6G»^ | 

Telaf.: PRc*p*ct S-5M4

ta, kad Floridoje mirė Kazys 
Braze-Brazevičius, buvęs ilga
metis mūsų laikraščio korespon
dentas ir platintojas. Aš velionį 
gerai pažinojau, todėl noriu 
apie jį pakalbėti kiek plačiau.

Aš laikau jį buvusiu Amerikos 
lietuvių knygnešiu, nes jis pla
tindavo ne tiktai laikraščius, bet 
ir knygas. Jis veikė tais laikai?, 
kada mūsiškiai kunigai draus
davo žmonėms skaityti spaus
dintą žodi, todėl platinti laikraš 
čius bei knygas buvo ne tiktai 
sunku, bet ir-pavojinga, k^rl 
negautum mušti.

Štai kaip Braze-Brazevičius 
pasakojo .apie vieną atsitiki rpa 
platinant literatūrą Waukegapt? 
apylinkėje, Ilinojaus valstijoj^:

“Aš ir drg. A Šatas — gis sa
ko — buvome geri socialistai ir 
abudu ėjome iš namo Į namą — 
aš išrašinėdamas ‘Kovą’, ‘Kelei
vį’, “Lietuvą’—(vėliau ir JNau 
jienas), o jis pardavinėdamas 
knygas. Man malonu tuos laikus 
prisiminti. ‘Keleivį' aš išrašinė- 
jau per tris ar daugiau- metų 
neimdamas jokio ‘komišino', 
vien tik pašto išlaidas atskaity- 
damas. Ir man tas darbas sekėsi 
Atsimenu kaip šiandien:. pasiū
liau vienai moterėlei ‘Keleivį 
užsirašyti; o ji kad šoks prie* 
mane: ‘Ar tu nori, tu, bedievi, 
kad aš tau šluotą paimčiau?’

dyk..Pažiūrėjo dar sykį: ‘A 
— sako — čia ir kunigai. Na, š< 
pinigus!’ t.

“Kenoshoje viena merginę 
(dabar turtingo biznieriaus žmę- 
na) nusipirko įvairių knygeliu, 

manydama, -kad čia^ pliekia
mi socialisctai, o iš tikrųjų sočia 
Rc+?i pliekė kunigus. Taip mes 
^lat:nome knygas ir laikraščius’’, 
baigė Braze-Braznevičius.

Vieni katalikai bijodavo imti 
socialistų literatūrą į rankas, 
nes kunigai drausdavo, o kiti 
kaip tik dėl to jos ieškojo, nes 
norėjo žinoti, ką tie socialistai 
rašė. Tokie smalsuoliai skaityba

Vėlesniais laikais jis savo na
melį Miami mieste pardavė ir su 
žmona Jule persikėlė į mažesnį 
ramesnį žustiš miestelį, kur gy
vena jų dvi ištekėjusios dukte
rys. Jos fenais verčiasi orančių 
auginimu. Be dukterų, Brazevi- 
čiai turėjo dar trejetą sūnų: vie 
nas yra medicinos daktaras, ant 
ras Jūrininkas, o trečias žuvo 
nelaimėje. Pastarasis buvo pa
keitęs-savo pavardę į Truma- 
ną, pasistatęs laivą ir kartu §u 
jauna žmona ir sūnelu plaukio
jo vandenynais, tyrinėdamas 
mažiau žinomas salas, ir rašinė
jo savo įspūdžius žurnalams.

■’o Keleivį naši slėpdami, ir jis (£- . Genelis Brazevičiuš labai mėg
davo iš rankų į rankas, kol su- 
nlvšdavo. Kiek' atsimenu, vienas 
tik Brazevičiuš išplatino jo-apie- 
1.C00, t. y. tiek nauju skaityto- 
■'i ?avo. Keleivis buvo plačiau
siai skaitomas lietuvių laikraš- 
is Amerikoje.

Braze-Brazevičius tada gyve
no Kenoshos mieste, Wisconsi- 
no valstijoj. Knygnešystė, ap
švietei? platinimas, buvo jo i<^ė- 
rinis darbas, o pragyvenimą (jis 
•'.žsidirbdavo iš batsiuvystės. Ši
to amato jis išmokęs Peterbur

ge. Tenai jis susipažino su lię-

luenca, o vėliau gavo plaučių 
uždegimą, kuris ir nutraukė jo 
gyvybę,

Mirė kovo 23 dieną, pabaigęs 
jau 90 metų amžiaus.

Paties. Brazevįčiaus noru, jo i 
palaikai buvo sudeginti kremą ' 
toriumę, ir pelenai išbarstyti 
vandenyne.

S. Michelsonos
Iš Keleivio

. —• Teisininkas Petras Stra
vinskas, žurnalistas ir Cricagps 
Lietuviu Spaudds klubo steigė
jas, . praeitą ketvirtadienį gavo 
širdies priepuolį ir išvežtas į šv. 
Kryžiaus ligoninę, į širdininkų 
skyrių. Jis laikomas atidžios 
priežiūros skyriuje, lankyti’ gali 
tik arliiiHeji-šeimos-nariai^Bin. 
madienj iš Clevelapdo atvažia
vo brolis.

davo spaudą. Jis visą savo gy
venimą ■ rinko - įdomesnes laik

raščių ir žurnalų iškarpas, kro- 
vė archyvą ir gėrėjosi juo. Ta
čiau matydamas, kad jo gyve
nimo saulutė jau pradeda leis
tis į vakarus, jis neseniai tą ar
chyvą prisiuntė man.

Abu Brazevičįai paskutiniuo
ju metu labai negalavo (žmona

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ

irGraži, lengvai skaitoma 
įdetai 250 puslapių knyga, su? 
krauta autoriaus troboje.

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai.

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ChieagM

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių 

Asociacijos

2533 W. 71st Street

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.

K

TURIME

PHILLIPS - LABANAUSKAS
- 3307 Su. LITUANICA AVĖ. Tel: Y Arda 7-3401

Overnight Wonder 
Pill for Constipation

Never too sudden, never too slow 
— this remarkable little pili stimu
lates your system’s own natural 
rhythm Gently, comfortably, over
night. In the morning, you’re right 
back on schedule. Smoothly, com-

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

5 PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE,-----------Tel.: LAfayette 3-3572The New-Way Apple Pie

TeL Y Arda 7-1911

I I

they call Ex-Lax pills the overnight 
wonder. That’s right. Ex-Lax pills! 
For occasional use. - i 
Take as directed. EX-LAX

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
1102S SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, Ill 974-4410

T GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138 -1139

FLORIDA

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. |ERt MAS 
Tai. WA 5-6063

> ■

MOVING
Apdr»u<t«« parkr»u«tyma» 

U įvairi v atstumt*.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1M2 arba 374-5994

BERNICE PETROKAS

RADIJO i KIMO S VALANDOS lirii

s

BiCOZENE

1/2
1

2 
2/3 
1/4 
1/8

package (3 oz.) lemon 
flavor gelatin 

tablespoons sugar 
cup boiling water 
teaspoon Cinnamon 
teaspoon nutmeg

Lietuviu kalta: kasdien nuo pir
madienio ikį penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

V*d«|* Aldon. D»uku«

HlmUcfc 4-1411

7159 So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, ILL. 4G629

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 BiCOZENE“ Use only as 
directed The medically proven 
creme for 
itching *

Powerful <

bas balandžio mėn. U d. 6 vai. vak 
turės narių susirinkimą Vyčiu <alėie 2455 W. 47th St. JVisįJūriai kvfečia 
■ni gaus ai dalyvauti aptarimui svar
bų klubo einamųjų reikalu. Po susi
rinkimo — vaišės. V. Cinką, rast.

5 — Naujienos, Clucaga, įll, l ucsd.iy, ,\|n 4 x,

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

Here’s real, homemade apple pie made a new way that’s 
light, refreshing and chills in the refrigerator in about 2 hours. 
Thanks to a handy container of thawed Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping, the pie filling is a fluffy mixture 
of spices, chopped apple and pecans, and tart complement of 
lemon flavor gelatin. To make life easier, use a packaged crumb 
crust and eliminate all baking for this luscious pie.

Amber Apple Pre
1-1/2

I 
į I
f

cups coarsely chopped 
peeled apples (about 
2 medium)

cup chopped pecans 
baked 9-inch graham v 

cracker crumb crust,
2 cups ice cubes pooled •
1 container (8 oz.) frozen

whipped topping, thawed > ' <<-
Dissolve gelatin and sugar completely in boiling- wafer, a 

stirring 3 minutes. Add spices and ice cubes and stir constantly 
until gelatin is thickened, about 2 to 3 minutes. Remove any 
unmelted ice. Using wire whip, blend in whipped topping; then 
whip until smooth. Fold in apples and nuts. Chill, if necessary, 
until mixture will mound. Spoon into pie crust. Chill 2 hours. 
Garnish with additional apple slices, if desired.

Xo/e: Dip apple slices in lemon juice to prevent darkening.
— ■«. . . ___ — — -

(Pagal tėvus Misewicz)
Gyveno Palos Heights, Illinois.

Mirė 1980 m, balandžio 5 d., sulaukusi 85 metų amžiaus. 
Gimusi Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 70 metų.

Paliko nuliūdę: sūnėnai ir dukterėčios — Edward Macy, 
Ann Mikaiunas, Bruno Kclicius, Frank Kole ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lack & Sons Funeral Home, 11028 
South west JĮjyy., Palos Hills, Ill.

Antradienį, balandžio 8 d., 9:15 vai. ryto, bus lydima 
iš kc'plyč os į St. Alexander parapijos bažnyčią, o po gedu

lingų pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Liet, kapinėse.
V;si a.a. -Bernice Pelrokas giminės, draugai ir pažįstami 

nuoširdžiai kvięįiąmĖ dalyvauti; laii^tųvėsų^ir: suteikti jai 
paskutinį paLarnavihią ir atsisveikinimą. ,

Nuliūdę lieka: Sūnėnai ir dukterėčia.

Ijiidotuvių direktorius Stejionas C. I^ack ir Sūnūs.
Tel. 974-1410.



Marquette Parko Lietuvių Namų 
Savininkų draugijos susirinkimas

1980 m. kovo 21 d. 7:30 vai. 
pirm. J. Bacevičius pradėjo su
sirinkimą. Perskaitė Sandaroje 
paskelbtą straipsnį dėl susilai
kymo važiuoti j okup. Lietuvoje 
rengiamas šventes — minėjimu" 
ir Maskvoje ruošiamą c’limpia 
d.ą. Mūsų politini; i veiksnia' 
kiek anksčiau prašė susilaikyti 
nuo ekskursijų j okup. Lietuvą

Ang. Katelienė perskaitė vasa
rio 15 <1. visuotinio sustinkime 
protokolą, kuris priimtas be pa- programos dalimi!, ir komenta-

Šimo kalbėjo ir P. Ankus. 
įgaliotas ir toliau dalyvauti 
šininkų pasitarimuose su polici-! 
ja. Kėkštus, p. Simokaitienė ir 
kiti kėlė klausimus ryšium su 
užpuldinėjimais ir vaiku gau
jomis.

Baigus susirinkimą, W. Rask j 
ir p-lė Milerįūtė rodė spalvotas 
skaidres iš Tailando, Indijos, j 
Afganistano ir Irano. Bemaž visi i 
buveine sužavėti' Šiąja antrąja!

Jis 
ry-

• taisų. Mat, sekretorė viską užra
šo. žinoma, tai reikalauja daug 
darbo, bet todėl visi jos proto
kolai užgirtini.

Buvo nutarta pasiųsti rastą, 
palaikantį prez. Carlerio nutari
mą nevažiuoti į Maskvos olim
piadą. Gauta padėka iš prezi
dentūros. Ją perskaitė.

Paminėjo, kaip majore Jane 
Lyme, klebonas A. Zakarauskas, 
sen. Frank Savickas, aldernia- 
nas Frank J. Brady ir kiti poli
tikieriai . dalyvavo iškilmėse, 
kuriose 69-oji gatvė buvo pa vai 
dinta nauju vardu — Lithua
nian Plaza Court. Vietoj, kelių 
tūkstančių, dalyvavo'' tik apie 
pora šimtų. Be to, Naujienos 
kvietė<tik demokratus dalyvau
ti iškiSBū^Kį

Miesto.. taryba ketino vasario 
mėnesj ^1-os gatvės autobusą 
paleistu kursuoti ligi Pulaski 
Ave. Ėažado netesėjo.

J. SljeiyyS-pakartotinai atkrei
pė dėręįešį'dęi budrumo vaikščio
jant A^.rųuėtte Parko gatvėmis. 
Davė ^orą pavyzdžių.

8-oj<| distrikto policijos vadas 
Kasey ^periodiškai .šaukia pasi
tarimus su šio rajono ^ryšinin
kais. lįi skirtingų nuomonių pa
galiau, ir toliau prašė kontak-

rais. Visi plojome ir dėkojome 
už parodytą tenykščių žmonių 
gyvenimą, jų kultūrą, maldyk
las ir kitokius kasdieninio gyve
nimo reiškinius. Skaidrės dary
tos prieš ketverius metus.

Programai pasibaigus, buvo
me pavaišinti kavute .ir pyra
gaičiais. , : , v-

Skirstėmės apie JO vai. vaka
ro su pakelta nuėta’ika ir dėkin
gumu valdybai ir prograinds* iš
pildytoj a ms. ,t; į.it, ;a.., į,..

Susirinkime dalyyax^o apie 
150 nariu. ; r: ■ -i

v* *• »s- G ?

Pirm. J. Bacevičius pakarto-1 
tinai ragino turinčius stuileidų 
kreiptis į Prekybos Rūmus sti
pendijų gavimo reikalu. Be to, 
pasirašyti,kad centri- 
nėse jstaigdšė’*bulųitarnau toj as, 
mokąs lietuvių kallę.

W. Rask pranešė|apie rengia
mas ekskursijas Į Eairopą ir ki
tus kraštus.-.^ -ž

■ ‘ 5
Buvo pemdfema loteriją. Lai

mėjo vienas naj^-s, f urio pavar
dės nesuškūbąu\užs|rašyti.

Nei mirusių,jftei fiaujų narių 
nebuvo. Jš

Bej e, pirm., Jį Jasevičius pri
minė, kad vandens, bylų mažini-j 
ino’ reikalu tarpinnikaus nemo- j 
Y • • • • • v

Gamtos stebuklas (Foto O. Andrews, Calif.)

kimasi dar daugiau jų pritrauk
ti. Sofijos Palionienės vadovau
jamas šokių “Ratelis” ■ irgi yra 
numatęs dalyvauti. Atrodo, kad 
programa bus įdomi ir turtinga. 
Kaip visada, bus surengta ir lo
terija. Valdyba būtų labai dė- M Gera valia iš-vaikų pusės teguli 
kinga jei atsirastų žmonių, kų- ir mus nuteikia gerojon pusėn 
rie paaukotų loterijai fantų. — pagelbėti tai mokyklai.' Didi 
Fantus galima įteikti p. L. Du- pagarba mokytojams — dr. B.į 
bauskienei, Ant. Dumčiui ir ki- B. Motuzienei ir L. Dubauskie-; 
tiems valdybos nariams. / nei, kurios be jokio atlyginimo*

Ta pačia proga jau buvo pa- mokina tuos-vaikus. ’ i 
liest ir Tautos šventės minėjimo

luotis įsu policija. Tuo reikaluj-kamai, jeigu patieki; užpiLdytaš|~^ąj 
po pirm. J. Bacevičiaus .arane-J blankas. , Bankus

J r ' . . ■ 11
S. m. kovo mėn. 30 d. Cicero narys Kvirinas Runimąs.’ši iąkau 

apylinkės LB (R) valdyba tu-' di žinia giliai paveiki įvieustVal- 
rėjo savo pirmą posėdi po vi- dybos narius. Apie taf yšu’ Hau- 
sudtinio narių susirinkimo. Po-^ jienose buvo rašyta i/; čia nębe- 
sėdis ivvkn nonn Humčiii natai- Irar+ncin vien anlinlrrthin, į >

Šį kartą posėdyje būyo įdau-
sėdis įvyko ponų Dumčių patai- kartosiu, visų aplinkybių, i | 
poše ir jame dalyvavo visi vai- Į šį kartą posėdyje bųyo <dau- 
dybos nariai, įskaitant ir naujai, giau paliesta būsimo'Tį^unlmo}

vo kuklią pensininko auką Naui i 
jienoms paremti ir linkiu vif.
siems darbuotojams bej talkiu, 
ninkams geriausios jei sėkmės. 
Priede $10 čekis”. Tos apylin
kės skaitytojai V ir M tai pa; 
atsiuntė $10. Dėkui už aukas i' 
už gerus linkėjimus.

— Proį.' dr. kun. P. Ragažins- 
kas, Centrąl, New Mexico, (pra - 
tęsdamas prenumeratą, pąrėm» 
Naujienų leidimą $10 auka. Dė
kui už ją ir už džiaugsmą suke
liančius linkėjimus, i ,

— Dėkui inž. A. Sperausku, 
Pomona, N.,. Y., jaunesnės kai - 
tos visuomenės ,vęikėjui*iir at
kakliam kovqtojui dėl JJetuvos 
laisvės, už ankstybą prenųmera - 
tos pratęsimą ir.už>$5 auką.

— Inž. Klemensas čeputis, 
Muskegon, Micd., pratęsdama > 
>e raginimo prenumeratą, at- 
;iuntė $20: auką. ,Dėkui 1 už ją 
r už labąi vertingą^ bendradar ■

NmmI, 2»m« — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR 5AL1

_ Namai, tam* — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas ;

2212 W. Cermak Road Chicago, BL Tel. Virginia 7’774}

—Jurgis Bakšas iš 5^ąrquette 
’arko atrašė tokį laišką. “Siun • 
iu ;$15j; auką laikraščio įvaiky 
ao išlaidoms padengti. Po i’in - 
ą gal rtė visagali siųsti, -bet 'j '’ 
u, /nes visi*, .skaitytoj aš pasiusi 

me po 5, 10 ar 15 dolerių, tai su ; 
sidarys ^id^e’jid'galfe; o mūši j 
pinigas \neBaugi hukėhtės! Tai j 
linkiu iyisiąęns skaitytcijĮąųis pa- I 
galvot;, Ir pasiųsti.* ĮBe.^ęjsingu j 
straipsrūų ‘ 'i?! žinių- visiems}

riĮg^ai”. Dėkųr ;ųž;laišltą:!ir už Į 
auk^s, p ' ' *

’kiek jos. .pramoktiJ Mi^inas, St. Pe-į
iš-vaikų pusės tegul} tėfšBurg'Beach,' Fla., iš ankstoj

šaVo genis, linkęj/rrius atly-j 

' t i t f
ifilžJuoSur^d.•'G'edrdi iš!

J

rių paremti lietuviško žodžio Iš
mokti trokštantį jaunimą. Esu 
ankščiau minėjęs, kad šią mo
kyklą lanko ir visai lietuviškai; 
nekalbą vaikai, bet pareiškę! 
norą nors '

be r;

i

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

i • NOTARIATAS ♦ VERTIMAI. , J?

VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

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

Marquette Parko rajone.
• RESTORANAS su namu ir visais 

įrengimais Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY :
Notary Public

5 Insurance, Income Tax 

295L5V. 63rd St. TeL 436-7-878,!
^&t784 arba 839-5568.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tei. 927-3559

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai -$120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis: ‘ y. >
A. L A U R A1 Tl S 

4645 So. ASHLAND AVE7 
523-8775

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, Ce- 

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue.' ri' 

----- Tel. 778-8166 arba 776-8505—. 
-----------•i ~_______ ____ ■____ ir___ ' ‘1_____ d

REA^GROU?*WI* 
rc U.S.JH.3 I : .77^.

»- P -
JĮ^HjhejpycŪ.tnoke the right move.

Xif GALVOJATE
P^TI AR PARDUOTI, 

luomattil atf apdrausti sa-vo nuo-

numerates pratęsimą iyiĮuž ta 
proga atsiųstą ?8 auką, ir ' ■:Į valdybą įėjus naujoms jė- 

reikalai. Nors tai įvyks tik rug-1 goms, kartu pasireiškė ir nauju 
sėjo mėn. 14 d., bet jau pasirū-| idėjų bei sugestijų. Ateityje jos 
pinta paskaitininku, programos. bus svarstomos ir, jeU sąlygos 
sudarymu ir kitais reikalais. 1--- —"— 

mmeįim^^ar^^ 
syta vėliau?- s‘ '•

Valdyba svarstė ir veikiančios 
lituanistinės mokyklos reikalus. 
Ponams Dumčiams bus apmo
kėtos visos šildymo ir elektros 
sąskaitos. Valdyba sutiko vai 
kams nupirkti užkandžius ir pri 
sidėti prie kitų išlaidų. Aukos 
pageidaujamos iš visų narių ir

1 tikėkime, kad atsiras žmonių,

sudarymu ir kitais reikalais.
' *- ' —.-r- jL. \

—Karripoz’. 'Darius’Lapinskas. 
sol La^.^pi^kį^^ jų sū
nus -•
tuvių
Vąrpa^ ,'payą$arip- koncerte ba- 
laĄtiįao (PiĮie^iįrjkiHJk) sa-

lus.Bps^Ono lie- 
•^WP^lLaisves Unęjrjkoje, /grasome skambinti

išrinktąjį Antaną Dumčių.
■ Pirm. St. Pranckevičiui atida- Kaip jau ankščiau buvo skelb-| ^

■ g
N..—J. Venslova iš Brighton Pag 

ko, daugelio knygų bei studijt' 
autorius, atsiuntė tokį laiške

lėW$y Im-W
~ Respublikonu partiįįoš pa- 

,A-ai Jte n?Lx^y<l!’
Vilią

kultūrinės popietės vęęikalai. j---- -——’ ---- —------- ---------------’ --------- : —------
■ . į kurie nepagailės keletos dole- “Esant sunkumams, siunčiu sal

riuš posėdį, minutės susikaupi- ta, šis parengimas įvyks balan- 
mji buvo pagerbti mirę bendruo džio men. 20 d. Jau yra suržnk- 
menės nariai. Čia man teko pir-, tas gausus būrelis jaunimbĮ ku
rną. kartą išgirsti liūdną žinią, ris pasirodys su savo geriau- 
kad išvykęs į Argentiną štai- j siais dalykėliais. Yra susisiekia- 
giai mirė aktyvus mūsų b-nės ma vis naujais jaunuoliais ir ti-

P SIUNTINIAI I LIETUVA .
L MARU A N0REIKIEN2
Į 2608 WM S9th St, Chicago, DL 606291 Tri. WA &-?7g7

». Didelia paririnkimas geros rūžiet įvairių prekių.
MAISTAS H EUROPOS SANDtLm

V ąsario'J lov gimnazijos''direkto

sj$ru 
pŠsraYtas.!' ‘-f ft’,,l“.5■.

jums patarnauti.
_Mfe priklausome MLS 

ir turime kompiuteri.
♦'irs 50O4ai namu pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

, tei? 767-0600
V A < -y • t

A. T VER AS 
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas Ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
TeL REpublic 7-194V' ' '

; Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
i Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5930 :

HELP WANTED — FEMALE 
{į .. ■ Darbininkių reikia

Id yur noder 
stuffed ubrg 
Get instant relief 
with BENZEDREX

INHALER W
nasal decongestant

; -J - ’ ‘ - * r. 1 <

11 tb.?5. lip-, appointment neces 
saryJ!ELI^dR  ̂JAKŠTO, t&ŠN 
s¥A^iU^Bni.'X71^;M !̂kąl 
bįįmfeinEęwiškąį.į

Me'mbej

w 1 Cosmos Parcels Express Corp,

Z50I W. 69th St, Chicago, HL 60629'. — Tdi’^A 5'27S7

rūšių s 
tubhlfib

Vj!

s. Už darbą'garan

PASSBOOK 
SAViNGS... 
the best way to

Coap«33*d
Quarterly 

OUR SAVINGS .
CERTIFICATES 

EARN UP TO '8%

see us for 
financing 

” H OUR 10W RATS
WITH REPAYMFNT 

TO FIT VOUR INCOME * ’

__________ LI^ZH^HKinsur-i__ _

Mutual FederaT 
Savings and loan

2212 WEST CEXMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS

Fmx KiZAXAttxAi, Phonet Ylrgtala 7*7747
SOURSi Mon.Tu«.Frl.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

? SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ!?

yra seniausia, didliausia ir turtingiausia lietuviu qr-
ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 22

/ SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo*
4 darbus diroa. ,; - 4 s J / įį5 , 5 . < r y - v. O # i
2 SLA — išmokėjo datiįiat. '>aip AŠTUONIS MIUj ONVSf dolerttfv ? 
^1 apdraudų savo nariams. . ;*J , ’O ;

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, na- 
, riamg patarnauja tik savišalpos pagrindu.
/ Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gnll
/ Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
rA —r
J SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — 
a Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
Tį aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai. __
5 ‘tet.
z SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
z $1,000 apdraudog sumą temoka tik $5.00

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkite* 
/ j savo apylinkės SLA kuapų veikė jus, jie Jda

mielai pagelbės i SLA Įsirašyti. **~

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
J Naw York, N. Y. 10001

M7 W. JOth St.
5 T*L (212) 541-2218

$’iaALFO PADĖKA

^ŲęĮį BALFo darbuolėjai,
; 'T-if$$ų'š;riiči"i proga su dė- 
;ki’}^urii^';ĮįiĮisiiMeKu; Jusiu paro- 
djffi dr3Tgi<kuiųą ir meilę, ku- 
rią! įlaipinau, pi^itr?’1 kęs iš pa-

D# bju Jums už Šalpą ir pa- 
?clbą, rūp’.a’dis n<aud atvykimu 
į Ameriką, ir už suteiktą progą 
gy venti šiame laisvės krašte.

Dėkoju, k’in. Ansui ir dr. Ade
lei Tmkiams už suteiktą tėvišką 
gl'-'b'1 savo šeYnoj'', kurio? dėka 
aš ji’ačiuo’i kmp ■‘a-o Šri mos 
narių tarpa.

Rimgaudas Kasiulis

r P a G A ro KORIDORIUOSE

R Plruri pragaras,

T>rik1'’Vfn,'it'*- šios ypatingai 
įdomios radijo programos šian
dien radijo banga 1490 AM 
8:45 vai. vakare per “Lietuvos 
Aidin'* .

HEHK^LINGA PATIKIMA MO
TERIS, rinkoje pageidaujamų ir 
greitai išperkamų dešrų gamy- 
idje. Patyrimo nereikia, bet rei
kia • susikalbėti angliškai.

Kreiptiiliki J* vai. popiet. 
TeL 243-8826

> KRUEGER SAUSAGE CO.
1237 W. Pulton St.

GFNERAL OFFICE

M>hire person with, previous office 
Experience for 6 hours per day.

Must have accurate typing & math 
skills with good' phone voice.

SYKES TERMINAL
‘WAREHOUSE

ijb W. 19th St., Chicago
829-7095 Ask for Bob

* V1 ■ ‘ <
i -'i ■ ■? ■ 4

IN NEIGHBORHOOD

CASHIER
BXP ED OR TRAINEE

Full or 2-3 days (full days). ■ 
Good with figures; lite typing; 
over 25; sales, supermart, or 
irug store experience helpful, 
pfione for appointment 10 to 11

927-5099

Penktadienį per Sophie Bar
nis radijd programą išgirsite 

e Txip, kaip Tėvas\

Pareikalaukite knygelės "Pra
garo koridoriais”. Prisiusime

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

M. š I M K U S
Notary Public 

INCOME-TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolitf Agent f 
3208'/: W. 95H1 St ' 

—Ev«rg.Park, III.
60642, - 424-8654 k

State Farm.Fire and Casualty Company

ELEKTROS IR VANDEN 
TIEKIO DARBAI ATLIE

KAMI SĄŽININGAI.
Telefonuokite:

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS
Pa£bo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Adrokataj 
GINTARAS P. ČEP2NAS 

D?čP^ val,and°s: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 tbL vak. Šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vai d. 
Ir pagal susitarimu.

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

Chicago, DI. 60629

■ ____

1 "■ 1 4

— Statistika rodo, kad Ame
rikoje vis dėlto tabako naudoji
mas praeitais metais mažėjo.

fe T- KenĮltMĮb į pų Tęuday( Aįril 1




