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• Darbo partijos xykdomojo ko- ūkio. Solidarumo unija streikus

Litrai>' ui Congress Gi-
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NEPATVIRTINTAS PREZ. REAGANO 
MOKESČIU MAŽINIMO PLANAS
DEMOKRATAI NORI PRAVESTI SAVO PLANA

WASHINGTON, D.C. — At
stovų Rūmų .Ways and Means 
komiteto pirmiiiinkas, demokra
tas iš Illinois D. Rostenkowski, 
trečiadienį pranešė, kad prezi
dento Reagano trijų metų mo
kesčių mažinimo planas atsidū
rė akligatvyje ir nebus priim
tas. Jis siūlė . respublikonams 
paruošti kitą, bet tik vienerių 
metų planą. Atrodo, kad mokes
čių mažinimas yra atsidūręs j 
politikavimo objektu tarp abie
jų partijų,-nes Ątstova Rūmų 
Ways and Meąnš kdmiteto pir
mininkas Dan Rostenkowski pa
reiškė, .jog korhitetas siūlys pri
imti savo paruoštą planą. Ta
čiau 20 respublikonų senatorių 
kreipęsi į prez. Reaganą, prašy
dami vetuoti bet kokį kitą mo- Į 
kesčių mažinimo įstatymą. Ros? 
tenkowski tvirtina, kad. va
dovaujamo komiteto' paruoštas 
planas yra palankesnis viduti
nių ir mažų ^pajamų asmenims.

Į atstovo Rostenkowskio pa
reiškimą atsiliepė iždo sekreto
rius Donald T. Regan. Jis pa
reiškė, kad administracija palai
ko tik.trijų metų prez. Reagano 
planą. Jis;yra pagrįstas -atstovo 

. Jack Kėnip XR., N.Y.) (ir isena- 
toriaus ; William NL R&lį; Jr. 
(R., Del.) niokesčių^į^atymo 
projektu. Prez: ■Rri^'rias /pa
reiškė korespondentams , spau
dos konferencijoje, kad jis ne
mano, jog.projektas yrą jau pa
laidotas, tik dėl jo reikės kovoti 
kol Ways and Means komitete 
atsiras pakankamai balsų. Jis 
taip ęąt pareiškė, kad visuome
nė remia jo planą.

Sen. William V. Roth pareiš
kė senatoriams, kad nenumato
ma mažinti mokesčių verslinin
kams ir nė darbu gautoms pa
jamoms. Tačiau atstovas Ros
tenkowski pakartojo, kad prez. 
Reagano planas nebus priimtas. 
Komiteto paruoštame plane tarp 
kitų jura -šie dalykai:

~ Buš panaikinta taip vadina
ma vedusių pabauda, kai dir
bantis vyras ir žmona, pildyda
mi nu/kesčiu blankus kartu, tu
ri daugiau mokėti;

~ Bus suteikiama daugiau 
lengvatų vidutiniai ir mažai už
dirbantiems;

Sumažinimas mokesčių nuo 
28% iki 20% už kapitalo atneš
tą pelną. Taip pat sumažinama 
nuo 70% iki 50% už ne darbu 
įgytas pajamas.

ROSTOVAS PAKVIESTAS 
VADOVAUTI GINKLŲ 

KONTROLEI

WASHINGTON; D.C. —- Ge
rai informuoti politiniai sluoks
niai praneša, kad Ginklų kon
trolės ir ’ Nusiginklavimo agen
tūros vadovu pakviestas Yale 
universiteto teisių profesorius 
Eugene V. Rostow. Jis yra ilga
metis demokratas, tarnavęs pre
zidento Lyndon B. Johnson ad
ministracijoje Valstybės sekre
toriaus pavaduotoju. Tačiau 
paskutiniu metu Rostovas atvi
rai rėmė Reagano kandidatūrą.

Rostovas gerai pažįsta komu
nistus ir jų siekimus. Jam teks 
derėtis su Sovietų Sąjungos pa
reigūnais dėl ginklų kontrolės.
67 metų Rostovas yra stiprios 
Amerikos šalininkas. Paskuti
niais metais' -jis buvo Dabarti
niai Pavojai komiteto pirmi
ninku ir kritikuodavo Amerikos 
užsienio politiką ir apsginklavi- 
mo nuosmukį.

Tačiau anksčiau Ginklų kon- 
trolė^pirnjįnjnk u bu v&numa- 
tytąsS? It. gen,; Edward sR^synyį ; 
Jis taip pat.turi;Sjavo SaFmihW/ ^

su
abrini .' gyvenamų

ŠVARINAMAS CABRINI- 
GREEN DANGORAIŽIS

CHICACb, Ilį — Kova 
kriminalu
butų ko’mplekse tapo žinbiha vi
soje Amerikoje. Penktadienį 
Cook apsk. šerifo policija išmes 
iš butų 28 šeimas. Numatoma 
išmesti #pie 800 šeimų, nesilai- • 
kančių taisyklių ir keliančių 
nepasitikėjimą daugiabučių na
mų. Jos jau anksčiau bu\;o nu
matytos išmesti. Kai tik kom
pleksas bus apvalytas nuo kri
minalo, ten 
Jane Byrne 
McMullen.

800 šeimų
ketvirtadalį viso namo gyvento
jų. Dauguma šeimų savo butuo
se laikė kriminalinius nusikal
tėlius ir trukšmadarius bei gen- 
gių narius. Chicago Housing 
administracija už išmestuosius 
jokios atsakomybės neturi.

apsigyvens merė 
ir jos vyras Ra y

sudaro apie vieną

J/brį^Kazys Bobelis, VLIKo pirmininkas, šeštadienį, 
kovo 28 d., 6:30 vaL vak. Lietuvių Tautiniuose namuose 

skaitys paskaitą apie VLIKo veiklą.

f

TERORISTAI PALEIDO GRANATA 
I JAV AMBASADA SALVADORE
MORAZAN KALNUOSE KARIUOMENĖS DALINYS 

SUSILAUKĖ RIMTO PASIPRIEŠINIMO

—Švietimo sekretorius Terrell 
Bell pareiškė, kad departamen
tas nekels teismuose bylu dėl 
segregacijos mokyklose^ųur)

— Buvęs Stateville pataisos 
namų viršininkas Marvin Reęd 
rastas kaltu automobilių vagys
tėje. Sprendimą padarė Kane 
County prisiekusiųjų teismas. 
Reed buvo tarpininkas tarp 
automobilių vagių gaujos ir pir
kėjų. Jįą gaujai -parūpindavo 
klientus vogtiems aHitomobi- 
liams: pirkti. “N

įstatymas, d raudžius m o-

’-KAXKNDORftLtS

dievo 27: Jonas ;Damaskfetis£ 
Aušrelė,-Jovaras. - —-------__

’Saulė teka 5’43; leidžiasi 6:10.
debiiuotas* gali lyti.

goje ir gyventi užmiestyje, buvo 
patvirtintas House Elementary 
Education Committee 19 balsu 
prieš 3.

* -'-Pasiūlytas Įstatymo projek- 
. tas leisti teisėjatns'dirbti iki 75 

mėtų amziaws; neSurinko reikia
mo skaičiaus balsų Juridiniame 
kofnitete. Paslfiek^’ Senės Įstaty- 

i nf£f. -Pensiją faūoM’S'htetųr - -

SAN SALVADOR, Salvadoras.
— Trečiadienį prie Amerikos 
ambasados privažiavo sunkve
žimis ir paleido kelias kulkas į 
JAV ambasados namą. Kita 
grupė maištininkų paleido ka
riška raketą ir didoka ’ kulko
svaidžių ir z revolverių šūvių 
skaičių.

Paleista raketa, įkritusi į vi
dų pro langą, sprogo kambario 
viduje ir padarė daug žalos 
įrengimams. Tame ketvirto 
aukšto kambaryje žmonių ne
buvo, nieko nesužeidė.

Amerikos marinai saugo du
ris, langus ir stogą. Ant stogo 
buvusieji matė iš sunkvežimio 
šaudžiusius vyrus, bet policijai 
ikv šiol nepavyko nusikaltėlių 
sulaikyti. į

Morazrn srityje vyksta 
susišaudymai

Trečiadienio popietį Morazan 
kalnuose, esančiuose apie 100 
mylių nuo sostinės, įvyko kru
vini susirėmimai tarp Salvado
ro karių ir maištininkų. Savo 
laiku maištininkai buvo įsistip
rinę Hondūro pasienyje. Salva
doro kariai išvalė tas kalnų pa
šlaite^ bet dabar pasirodo, kari 
Morazan srityje jie persigrupa
vo. Sakoma, kad jie turi moder
nius ginklus, gamintus Čekoslo
vakijoj?/ šioje srityje kareiviai 
sutiko didešhj pasipriešinimą.

— Ahbnmnj.'Mdbile mieste, 
policija suėmė tris baltaodžius 
už juodaodžio pakorimą.

BUVUS DARBO PARTIJOS 
VADAS ŠNIPINĖJO RUSAMS

LONDONAS.— Britų laikraš
tis “Daily Mail’’ praneša, kad 
buvęs britų Darbo partijos pir
mininkas Tom Driberg, miręs 
1976 m. sulaukės 71 tnetu, tar-i ' t• navo Sovietu KGB ir Britanijos t 
kontršpionažo įstaigoje M.I.5,!

j vadovaudamas jai nito 1912 m. i 
{ ‘Daily /Nfad” korespondentas I 
Chapman Pincher, turintis arti-!

: mus ryšius ir pažintis su britų i 
| saugumo įstaigomis,* pareiškė:! 
! “Nėra iliuzija, kad jis dirbo 
Į akiems pusėms, juo naudojosi
I tiek 1. -.tai. ti.'k Sovietai-. ^kowski. _ Darbininkai strei- 

i Dribe.'gas buvo narys anglų kais niekad nepataisys krašto

Valensa atšaukė penktadienio streiką, 
bet visiems Įsakė ruoštis antradieniui

— ANTRADIENĮ BUS KRAUJO PRALIEJIMAS, JF.I DARBI
NINKAI STREIKUOS, PAREIŠKĖ VICEPREMJERAS

VARŠUVA, Lenkija. — Lešek 
j Valensa ketvirtadienio rytą įsa- 
; kė visiems Lenkijos darbinin- 
jkams nestreikuoti p?nktadienį, 
, o ruoštis visuotiniam streikui 
į antradienį.

- • — Bus didelis kraujo pralie
jimas, jeigu darbininkai antra
dienį paskelbs visuotinį streiką,
— pareiškė vicepremjeras M.

4 MILIJONAI DOLERIŲ 
EUROPOS RADIJUI '

WASHINGTON, D.C. — Kon
greso atstovas Edward Derwin- 
ski praneša, kad prez. Reagano 
administracija nutarė padidinti 
Laisvosios Europos ir Lasvės 
radijo stebins paskyrimą, pri- majs|ui 
dedant dar $4 milijonus. Prezi-i 
dentas Carteris buvo apkarpęs J 
sumas, bet dabar prez. Reaga- 
nas įsakė vėl grąžinti nukirptus 
keturis milijonus dolerių.

. ,/i . 'f

mit.-to. Sovietai iššifravo, kad {naudoja politiniems tikslams”. 
Drihergas buvo homoseksualas

i ir už tai jį užverbavd.
i ‘T. Drihergas nebuvo tokioje 
pozicijoje, kad galėtų perduoti 
Anglijos . valstybines paslaptis 
Sovietams, bet turėdamas butą 
Lpndonė, jis jį naudodavo susi
tikimams 'Su britų, parlamenta- 
rais, įskaitant ir uninistrrius! darumo unijos darbininkus ge 

'henieisek&ąĮūs%iT ^faiRas žinias Į teziniais virbalais tiek sužaloti, 
perduodavo abiem pusėm — ‘kad jie iki šio meto dar neatsi- 
anglams, ir Sovietams”, rašo įgavę., “Mes žinome, kad dahar-

. ‘'Daily Mail”. ’ Į tinis Lertkijos vidaus reikalų
—---------------- iministeris įsakė policijos agen-

TIKRINA MĖSOS; TINKA- I tams persirengti civiliniais dra-{ 
MUMĄ MOKYKLOM^ -A. įtūžiais ię mušti darbininkus”, 

CHICAGO, III. — ČikagosI ^‘inmkai;
j — Lenkijos darbininkai buvo Švietimo tarvba 'pasamdė2 priva-j ■ , . .

a. ? . -5 ,rAk •,. M-sutfrtistr pagal dabartines vv-1tine firma, kurios inspektoriairi. , . ■'. ;=. ■' . . Jnausvbes įsakymą, — pareiškėtikrine ciiccj ntoco • Lr it_ ,c J . - * -
(Valensa). - Mes nc- 

gaftjn leisti, kad bet kuri vyriau- 
sybe>mu§tų Lenkijos darbinin- 
kus. Kviečiu 35 milijonus lenku 
3rftt££dienj paskelbti tokį strei- 

rką, kadr jokia vyriausybė ne- 
j muštų darbininkų... Darbinin-

sti

'Valensa prašė premjerą gen. 
Jeruzelskį atvykti į posėdį ir 
pasiaiškinti, kodėl lenkų vyriau
sybė iki ketvirtadienio dar neiš
aiškino, kas sumušė Bydgoščio 
darbininkus, įrašančius kitus 
darbininkus į Solidarumo uniją. 
Varšuvos vyriausybė leide Soli-

PRAŠO PAKELTI 
ATLYGINIMĄ

SPRINGFIELD, Ill. — Sena
torius Mark Q. Rhoads (R., 
Western Springs) pasiūlė pa
kelti įstatymų leidėjams $4,000 
į metus taip vadinamai “lame- 
duck” sesijai, šioji sesija pra
sideda tarp lapkričio rinkimų ir 
sausio mėn. naujos asamblėjos 
posėdžių. Pagal šį planą, pakė
limas įsigaliotų, kai susirinks 
asamblėja naujai sesijai 1983 
metais.

Senatorius Rhoads taip pat 
paprašė pakelti mokamus dien
pinigius legislatoriams iš 36 iki 
44 dol. dienai; pakelti distrikto 
ofiso išlaidas iš 17,000 iki 
$19,000 metams. Senatorius pa
reiškė, kad~arrksėfair nurodytus 
pakėlimus jis pasiūlys kaip pa
taisą veikiančio įstatymo.

ruzelskis yra Rusijos pasienyje, 
kartu su Lenkijos daliniais, da
lyvaujančiais manevruose. Va
lensa norėjo pasitarti su prem
jeru apie vidaus reikalų minis- 
torio elgesį. Jis reikalavo pa
traukli minister} teisman už 
darbininkų. mušima. Patyręs, 
kad premjeras pasitarime neda
lyvaus, jis įsakė nutraukti penk
tadienio dviejų valandų streiką, 
1x4 liepė ruoštis generaliniam 
streikui antradienį. Vislsupran- 
la, kad antradienį visa'Lenkija 
streikuos. • • .

Komunistų partijos gen. sek
retorius Kania štštadieniui su- 

’ Vicepremjeras Rakovskis, pa-. kvietė part i jos .Centro komite-

Lenkijos darbininkai buvo

tikriną’, siįšaldytą hiėsą,Z is ku
rios daro mokyklomsiharnburge- 
rius. Inspėktonai turį, nustatyti, 
ar niėsa/tįnkama naudojiriiUi. 

švietimo’ tarybos komitetas 
šiomis' .dienomis ■ praves viešus ’ 
apklausinėjimus,: kas darytinai 
su 88,000.mėsos, kuria . - ,., . .,

h. ristate .Sf&ioAwkfhS Co. ’zk'1
i. L . • .T , ..... .. i kelia darbininku mušeikoms!| Genng, Neh. šioji kompanijai 
1 jau seniau federalinės valdžios į
buvo apkaltinta dėl netinkamos tvjgs apie Valensos atsišaukimą 
naudojimui mėsos į

J. Graven, vykdomasis direklo-, kad toks streikas v
rius, pareiškė, kad mėsa yra šal-' dar į didesnį chaosą, kurio pa ! lės pakaitos.
dytuvuose ir nebuvo naudojama : sekoje Sovietų valdžia bus pri- turės atleisti vidaus reikalų mi-

pristdiymo. sttėfkiioti antradienį
to posėdžiui. Jis nori aptarti 

pareiškė. I naujai susidariusią padėtį. Ma- 
Lenkiją j noma, kad bus padarytos did - 

Centro komitetas

versta siųsti savo divizijas į Len
kiją. Dabartiniu metu eina ma- 

. Prez. Reagano administra-; nevrai Lenkijos pasienyje ir 
cijos darbą remia tik 21% juo- lenkų teritorijoje. Skelbiama-? 

j dujų. Baltųjtį tarpe yra 61 G re- streikas pastums karius užimti 
• miančiu j ir 21% pasisakančių visą Lenkiją.

Derwinskis’nurodo, kad tos^prieš. % - ' . Lenkijos premjeras gen. Jė
dvi radijo stotys daug padėjo 
lenkams, besiorganizuotiems į 
Solidarumo i&įją. Lenkai džiau
gėsi, gavg. gina tikslių žinių 
apie įvykius Jpacidje Lenkijoje 
ir apie, užsieniečių pažiūras į 
lenkų vedamus streikus.

—- Senato Lyga įvertino šim
tu procentų senatorius Edward 
Kennedy, John Durkin, Bill 
Bradley, George McGovern ir 
Gaylord Nelson. Tačiau žmonės 
galvdja kitaip: Durkin, McGov
ern ir Nelson nebuvo perrinkti.

— Sovietų užsienio ministe- 
rijis pareigūnai pasakoja, kad 
kasdien jie duoda išvažiavimo 
vizas 20-čiai žydų. '

— Kuveito Naftos ministeris 
paskelbė, kad JAV perka naf
tos daugiau, negu reikia. Jis ra
gino arabų valstybes sumažinti

I

nisterį. Patys komunistai pripa
žįsta, kad negalima sutikti .'su 
darbininku mušimu. Tvirtina
ma, kad ir gen. Jeruzelski ne
pritaria vidaus reikalų ministe- 
rio vartotiems prievartos veiks
mams.
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Atrodo, kad dalis kubiečių ir iš Gvatemalos j Salvadorą persimetę maištininkai pradė
jo trauktis iš krašto. Gerai organizuoti kariai d<bar Aštriai kovoja. Morązan srityje.
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Klausimus ir medžiagą slysti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL o0632 £

CHICAGOS McDONALDO VALGYKLA DUODA 
VYK. AMŽIAUS ŽMONĖMS - SENIOKAMS

pa-
kad seklų Mc Donaldu užkandinės

Visai liuuk.’tai patyrėme iš kitų valgyklų savininkai 
kasininkė? Rotos Geniez, 
M/Donald’s Archer .Archer, pavyzdį.

Pershing and 12rd and Ash-’ 
land valgytos duoda vyr. am. 
žmonėms — senjorams leng-i 
vatų korteles. j

Pagal išduodamų ‘Tioldun 
Arches Clubs for Senior Citi
zens“ kortelę vyr. amž. žmo
nėms duodama puodelis ka- 
vo^, juiso arba “minkšto“ gė-j 
rimo nemokamai,nupirkus bet: 
kurį >umuštinį arba vad. “Big, 
Sandwich“. Tuo netikėtu pa-' 
tąrnavimu praeitų sekmadie- 
įn pasinaudojo semažas skai
čius senioru. Pvz., už žuvies r*. c
patiekalo porcijų, priedo ne
mokamai gavo kavos puodu
ką arba pieno stiklinę.

Re io, atrodo, kad šioje vai-Į 
gykloje yra išgyvenusi tokiai 
tradicija, sekmadieniais pada-Į 
vejos užkandžiaunatiems klieni 
tams atneša papildomai vienų! 
puoduką kav< s.

šios valgyklų? antroji pada
vėja, Maria Villarreal, pasakė, 
kad vyr. amžiaus žmonės turi 
psakyti, kad jie esą seniorai, o 
padavėja nueinantį pas užkan 
dinos vedėjų ir atneša specia- 
lę kortele, kuria senioras (įro
dęs savo amžių) pasirašo. To-į 
kia kortelė galioja iki 1982 m. 
gruodžio 31 d., vadinasi, be
veik dvejus metus.

-Pažymėtina, kad šio va rdur-femie domisi gauti >avc 
/McDonald užkandinių, kurių [ dencijai kreditą, pranešama, 
ęChicagoje ir visoje Illinois vai-[ kad dabar yra padidinta ener- 
stijoje vra gana didelis skai- gijos kredito suma, kurių ga
bius ( jų iškabose pažymėta,: lite reikalauti dvejais būdais, 
kad jau parduota 3 bilijonai j Kreditas 

■.■sandvičių), pasižymi š 
-nfandagiu para ravimu, 
žvarbiausia seniorms duoda saulės, 
/nemokamai puodelį kavos, pit ’vėjo jėgos 
įno arba “minkšto gėrimo algai 
3’ai. ši< s gavėnios metu mėgstą 
Szuvie? patiekalų, pirkdami vie; 
mą porcijų, gauna autųjų ne
mokamai (taip garsina jų pla. ! 
-katai, stovi prie įėjimo durą). I

Būtų malonu girdėti, kad ii Į

kad ir mūsą lietuviškų .orga- 
r e ngia- 

subuvimus, koncertus se- 
nuolaidų. 
;alės ne

nizacijų vadovybės j 
mus
nioranu padarytų 
Tuomet jų renginių 
būtų tuštokos.

Mngd. Šulait enė

P. S. Bene tik viena solistės 
' Izabeląis Motiekaitienės vado
vaujamos Dainavimo Studijos 

vadovai neseniai suruošę A.
Baronailytės rečitalį senorams 
padarė bilietų nuolaidą.

ŠIO KRAŠTO SPECIALI 
KOMISIJA PRIPAŽINO, KAI)’ 

SOCIALINĖS APDRAUDOS 
SISTEMA PATI GERIAUSIA

Wasihngtc įas (AP).-—Nacio
nalinė komisija pripažino, 
užpraeitų ketvirtadienį, kad 
ši > krašto Social Security siste- -
ma yra* pati geriausia dėl vy-Į 
resniu žmonių ir nedarbingų I 

*■ . Iasmenų.. Komisija pasisakė, 
kad tos sistemos nereikia kei
sti, o tik įvestini kai kurie pa
gerinimai Ko r., , * ry

DAR DĖL ENERGIJOS 
KREDITO GAVIMO

mokesčių mokėtojai

dėl atnaujinto energi- 
šaltinio išlaidų iki 10 proc 
pirmųjų -$10^000, išleistus 

geolhei analinei arba
energijos reikme-1 

ninis įsigyti. Kreditas pagrin-( 
ūžiamas tomis išlaidomis, ku
lias išelidote įrengdami po, 
1977 m. bal. 19 d. ir prieš 1986 
m. Prieš lai kreditą- 
atnaujinti buvo 39 proc. 
pirmųjų $2,000 plus 20

Ūkio tarpbai (Tapyba)M. LILEIKIS

Daugumas širdininky paima. Nitro piliules ne
paskirtu laiku, — sako širdies specialistai

tų nitroglicerino tabletes, prieš 
pardedant sav<> gimnastiką, 
vietoj vėliau, kai skausmas 
juos jau ištiko, — pasakė dr. 
Paul McHenry

/-Daugiau, negu 50% angi
nus pacientų, kurie kreipėsi 
jias mane, buvo priėmę savo 
nitroglicerino tabletes tik po
to, kai jau krūtinėje pradėjo viešbutyje? Už patarimus iš

Daugiau negu pusė žmonių, 
naudojančių nitroglicerino tab 
lelei širdies skausmui už
ėjus, jas priima klaidingu lai
ku (wrong time) — ir palies
tieji širdies skausmų nesulau
kia gerų išdavu. >

širdies s k a u si ii ai v a d i na m i
a n'Ii na, dažnai "ištinka ziuq;
nes dėj ju per didelio aktvvu- , , . .J ~ .. Siaustu skausmą, besigimnasti-mo Bet daugeus žinomu gain; . t. . A, .v . : . 'kuoiant, — paaiškino dr.. Mc- angmos atakų išvengti, jei pa-iTT ' .. v.. % t r L i • i ’ • i Henrv, pagarsėjęs širdies spe-cientai nustatvtu laiku paini-l . ... ; w .cialistas. Prie savo pręiSKimo 

tas gydytojas dar pridėjo /‘Tai 
yra netinkamas veiksnias taip 
darvti.

JŪS KLAUSIATE,
KAIP APSISAUGOTI NUO 

GAISRO PAVOJAUS
KL šiame skyriuje skai

čiau įvairių naudingų patari
mu. Gal'atsakysite ir i mano 
prisiųsta klausimą, būtent: 
kaip apsisaugoti nuo gaisro 
pavojaus, ypač jei esi kelio
nėje ir apsinakvoji dideliame

sekantiems $8,000 (maxsima- 
bnis kreditas — -$2,200). Į 

Daugiau info inacijų dėl 
mokesčių įstatymo pakeitimo 
galite rasti nemokamai gauna-

nergijai moju IRS Publication 553, 
nuo vadinamoj “Rigldigbls of 1980 

-n r’i ' i-- n „ir praeina nproc, fax Chances knvgelej. Petiu^1. .. .

The Microwave Cookbook

Preserving Food The Easy Way
Preserving food at home is more popular than ever, everyone 
RELISHES THE GOODNESS AND FLAVOR OR HOME GROWN FOODS. NOW ■ 
PREPARE SEVERAL FRESH FRUIT3 AND VEGETABLES WITH YOUR 
MICROWAVE OVEN FOR LATER USE WHILE THESE FOODS ARE AT 
THEIR FLAVOR BEST AND SEASONALLY LOW IN COST.

Whether ax experienced cook or a first 
TIMER A MICROWAVE OVEN CAN MAKE 
YOU LOOK LIKE AN EXPERT. JUST AS IT 
D0E5 IN DAILY FOOD PREPARATION, MICROWAVE 
COOKING MINIMIZES THE TIME AND EFFORT 
OF PRESERVING MANY FOODS.

$ERE ARE SOME DELICIOUS MICROWAVE 
RECIPES SPECIALLY CREATED BY HOME 
ECONOMISTS AT LITTON MICROWAVE 
COOKING PRODUCTS-SO GOOD, EVEN 
GRANDMA WILL RAVE ABOUT THEM..

L E NON PEACH PRESERVES
2 LEMONS; QUARTERED AND SEEDED* 
'2 PEACHES, PEELED AND FINELY DICED 
•6CUPS SUGAR • 1 BOTTLE (6OZ.) 
LIQUID PECTIN.
‘ PUREE LEMONS. MIX PUREED LEMONS 

WITH PEACHES AND SUGAR IN4QT. 
casserole .

2 MICROWAVE 35-40 MINUTES ON HIGH, 
OR UNTIL BUBBLY, STIR OCCASIONALLY. 
IF BOILING OCCURS, REDUCE POWER TO 
S/MMM OR HALF POWER LAST 5-10 
MINUTES OF COOKING. STIR IN PECTIN.

3 COOL; FILL GLASS JARS AND COVER.
’RESERVES WILL KEEP 4 MONTHS RE
FRIGERATED. MAKES 3 QTS. PRESERVES- 
U5E TO GLAZE. HAM OR SPREAD OVER 
PANCAKES OR WAFFLES.

—Nitrogliciring^, — toliau 
teigė dr. McHenry, — nedaro 
įtakos į žmogaus širdį ir skaus
mus nepalengvina tok kol ne- 
---- nu() 2—5 minučių, po 

;jų priėmimo. %
— širdies pacientai gali pa- 

; tys greitai patirti* keks jų ak- 
: ty v urnas i’ skausmus, 
imti tuos

! skausmui ištikus.
; Neil Salamon, pagarsėjęs far- 
į makologi jos profesorius iš 
| Miami universifęto Medicinos 
1 fakulteto.

Jeigu jūs patiriate 3 — 4 
’ karius panaudojus ta patį ak- 
i lyvumų, kaip smarkiai lipant 
1 aukštyn laiptais — 
' tikėti, kad jūs ištiks f ■. * ; skausmas, ta pjatį 
• pavrtojus.

- Mažiausia pusę

iššaukia anginos 
ir jie privalo pri- 

vaistus, dar prieš 
sako dr.

jus gal j te 
loks pat 
aktyvumą

tokiu šir- v5
I (liniukų patiria krūtinėj skan
esnių, kurie ui:roglicirinų prii

mu netinka.mi laiku (incor
rectly). .

kit vąd.“ConunuD4ty Care" įs
taigai neapmokamu telefono 
nr. 1-800-252-0066. Ten galite 
sužinoti sąlygas ir pasakyti 
motinos sveikatoes stovį.

KL. Pasakykite man kiek 
vyresnio amžiaus žmonių da
bar aptarnaujami vadinamos 
’‘Community Care64 įstaigos?

Petras L

ATS. Dabai- jau yra antri 
metai, kai ta ištaiga, dirba pa
gal Department of Aging pro
gramą Šiuo metu aptarnauja
mi apie 6,500 klientų. Yra niu 
matoma, kad apie 10,000 to
kių klientų bus aptarnauta iki 
šių metų pabaigos,

v ' ' j ; • j ’
Tuo reikalų daugiau žinių, 

galite gauti raštu arba pas
kambinkite Lt. Governor Da
ve 0‘NeaTs Senior Action Cen 
tram$ — 160 N, LaSalle, ChL 
cago, 60601 arba 3 West Old 
Town Mall, Springfield, 62701. 
Nemokamai galite skambinti 
tel. 800—252-6565 ar Chicago 
mieste — 312—793-333.

Lietuvių kalba tuo reikklu 
žinių galite gauti pas L. B. So
cialinio klubo vedėjų A. Če
pulį, 3261 S. Halsted St., Chi
cago, Ill. Petitas

CARAMEL APPLE
12-14 MEDIUM APPLES, CORED AND Qu*f- 
TEREO’A CUP APPLE JUICE • 1 CUP 
PACKED BROWN Sugar* 2'QNNAMCN 
STICKS - Di TEASPOONS GROUND 
cloves •/! teaspoon allspice.

1. PLACE APPLES IN 2 GT CASSEROLE 
COVER.

Z.MKROWAVE 12-15 MINUTES OR HIGi. 
OR UNTIL TENDER, STIR ONCE. PUT 
THR0U6TT HNS STRAINER.

2. MlX.ruLP With RLYAiKING iNGRtt 
EnTS W‘2 QT CXSStROUE ’ ■ *

*4.MICROWALE.Z5 3ę MINUTES ON HIGH. 
HNTiL VtRY dCCASiONAV
ftMOVE'CiNUAM&tSftCKS. RflUfttNTO 
HOT STERILIZED JARS, COOL, coves 
APPLE BUTTER VeĖPS 4 MAnTh'

&ab>y carrot pickles
2 LBS. BABY CARROTS CUP WAT E R • 
2 MEDIUM. ONIONS, SLICED* 2 CINNAMON 
sticks* is whole clO¥E5'3 cups Sugar 
•2 CUPS VINEGAR* LOOP WATER.
t clean carrots, place in. 2 QT.

CASSERdLE; ADD WATER, COVER..
2 MICROWAVE 10-12. MINUTES ON HIGH 

ORUNTIL TENDER, STIRRING ONCE 
DURING LAST HALF OF COOKING DRAIN. 
DIVIDE CARROTS, ONIONS, CINNAMON 
STICKS AKO CLOVES INTO TWO I OL JAĄS.

• COMBINE REMAINING ingredients 
Hi 2 QT. CASSEROLE.

‘ MICROWAVE 4 MINUTES ON HIGH. STifi 
CONTINUE COOKING 4T05 MINUTES ON 
high or until boiling, pour mixture 
omeJ? Carrots while hot. COOL; 
GOVAR AND RE'RiGERATE AT least 
2 4 h6uR$ BEFORE SERVING. CARROTS 
writ KEEP L’P TO 2 MONTHS RE- dCb 

?v^lt«C9ATE0 MAKES 2 OTS. "<Jr

anksto-dėkoj tu
Dažna keliautoja

ATS. Apsinakvoję dideliame 
viešbutyje, pirmiausia sužino
kite, kur .yra išėjimo durys iš 
savo kambario, patikrinkite 
jų užraktus. Jei kambario du
rys uždarytos, prašykite patar
nautojo, kad jas atidarytų, 
kad pagal savo norų visada 
galėtum išeiti.

Patikrinkite, kur jūsų kam
bario raktas; raktas neturi 
būti laikomas ant TV aparato 
viršaus ar suknelės (kelnių) 
kišenėje Jis privalo būti padė
tas prie lovos staliuko, ten jį 
ir laikykite.

Jei kambaryje pajustume’ 
dūmų kvapą, tuojau skambin
kite gaisrinikąms (fire depart
ment),- bet ne registracijos tar
nautojui, kuriis galėtų jums! 
į kambarį atsiusti tik sarg\-

daužykite lango, nes jei lauke 
jau bus dūmų, tai turėsite lan
gą uždaryti.

Prie jūsų kambario esančią 
vonią pripildykite pilną van
deniu. Sušlapinkite rankšluos
čius- bei baltinius ir juos lai
kykite prie kambario 
Užkimškite 
su šlapiais 
skalbiniais.

Jei jūsų 
v ra

KL. Noriu sužinoti, 
nustatytas tam tikras 
tis už 
patarnavimą?

ATS. Mūsų žiniomis, nėra 
nustatyto mokesčio. Taip pat 
teisę gauti tokį patarnavimą, 
visai nepriklauso nuo kliento 
finansinės būklės, sako “Com 
munity Care“ įstaigos vado-

• > ■ R *

vai.

ar yra 
mokes- 

“vad. Community Care“

durų.
kambario skyles

rankšluosčiais ar

kambario sienos 
įkaitusios, naudokite iš 

šaldytuvo ledus ir meskite i 
tas sienas.

Užsidėkite šlapius rankšluo
sčius ant galvos ir nosies bei 
burnos. Kovokite, nepasiduo
kite panikai! Kol ilgiau nenu
stosite sąmonės, tol daugiau 
turėsite galimybių likti g: a! 
čių isidrbiniina“. L u v

Magd. S-nė

KL. Mano motina ilgiau ne
gali savęs apsižiūrėti. Todėl 
aš galvoju, kad man reikės ją 
patalpinti į vadi “nursing“ na
mus. Ar galėtų vadinamoji 
“Community Care“ ištaiga pa
dėti jai, kad ji gyventų savo 
namuose? Jonė

bininkų.
Pajutę dūmus kambaryje I 

tuojau eikite laiptais žemyn, ' 
užsidengę veidų šlapiu ranks-! 

. liuosciu. Niekad nenaudokite j 
cleveitoriaus, nes jis gali nūs-j 
toti veikęs. Eikite pe ratsargi- j 
nes duris, nebėgite, 
žingsniuokitę.

Jei pamatytumėt 
į tųmėte, kad kelias
j blokuotas, apsisukite ir grįš- 
Į kito atgal j savo kambarį. Gaiš 
‘ rininkas jus galės paimti 
stogo.

Jeigu jūs esate priversti 
silikli savo kambaryje, tai

lineli prieš giiųnastikų prade
dant, ta patį aktyvumą pąvar- 
Mojant; nežiurtai ar tai būtų 
į lipant laiptais/ ur žaistume- 
i te su šunimi ar su kačiuku
I turint se.\‘ų, gali numalšiu- 
I ti, įsjH Ii krūtinėj skausmo al- 
1 siradimų.

širdies spccitlJ^tuj dar pri
dūrė: — “Kadaiųp vaisių kon
centracija ppg i eitais, galį skir- 

į tingai paveikti v lai tik gj’dytę- 
• jai gali nustatyti tikslingą dozę 
j kiekvienam ligoniui.

1 minėti nurodytu lai)>u, nc,s n>
I troglitJrinas yra labai efekty 
' vus prieš anginos-skausmus 
. sako dr MclleiTry, kardiolo
'gijos klinikos’ šefas iš India

o pamažu (

ar pajus- 
dūmu už-

nuo

Pe
nė

dqs uųiyersitcto Medicinos fa. 
kultęlo.

Apskajčiupta, kad anginos 
priepuoliai ištinka du milijo- 

» mis amerikiečių, kurie yra šir- 
j dies ligų aukųnus.

— Nitrogenas neturi gydo- 
' mosios galios, lxy j<y paęientųi 
• tą vaistų tikslingai ’(properly) 
j panaudoja, lai pacientų 
Į guma gaji 
I venųną^ —
Hrnrv.

dau, 
grįžti į aktyvų gy- 
baigė d r. Paul Mc-

ATS. Tai gali būti Įvykdy
ta. Jūs arba jūsų motina pir
miausia privalėtų paskambiu.

SKUBIAUSIA^ REIKALAS

Buvęs dviračių čempionas 
dalyvauja lenktynėse ir žymiai 
prasiveržęs pirmyn, artėja prie 
finalo, kai staiga jis išgirdo* 
kad kažkas prie jo artėja, ima 
jį pavyti. Jis spaudžia, veržiasi 
pirmyn kiek tik jėgos leidžia,? 
bet ima jaustų kad nieko negel
bės, nes ji besivejąs jau visai 
artėja ir galop visai susilygina. 
Apžėlęs,ant aplaužyto barškan. 
čio dviračio jo konkurentas ra
miu balsu jį klausia:

— Kaip manai, ar suskubsini 
pasiekti likerio krautuvę prieš 
uždarant?

rK

POKALBIS SU DVASIA
— Ar esi mano buvęs vvras ?
— Taip. .
— Ar dabar esi laimingesnis 

nei gyvendamas?
— Taip.

— Kur dabar esi?
— Pragare

* * *
Kaltinamasis: — Pats Die

vas gali paliūduti ,kad aš ne
kaltas.

Teisėjas:— Gaila. Liudinin
kų apklausinėjimas jau baig
tas.

Vienoj šventykloj medinį stabą laįkė, 
Kurs gerai pranašaut mokėjo.
Žmonių reikalus jis gerai tvarkė
Ir gudrius patarimus davinėjo.
Už tai nuo galvom ik J kojų bet kuriuo metu
Buvo išdabytas auksu, sidabru,
Paskendęs aukose, apkurtintas maldų garsais 
Ir užtroškintas sipulkalais.
Orakulai visi aklai tikėjo.
Tik staiga pranyko išminties versmė.
O, kokia bėda, kokia negarbė!
Orakulas plepėt niekus-pradėjo.
Nesklandžiai ir kvailai atsakinėjo, ,
Kas pas jį nenuvažiuos,
Jis tam kiekvieną žodį pameluos.
Na, visi nustebti negalėjo,
Kur savo dovaną pranašas nudėjo.
Kad stabe slėpėsi žinys, jie nežinojo
Ir be reikalo jam tiek daug aukojo. . m ,

(Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS. 217 psl., 
kaina $3, gaunama Naujienose.

L. P. S., J/ D.i 2 — Naujienos, Chicago. III M ŪKI



Mikas Šileikis atsisveikina Juozą Šmotelį 
' ■ - 

Savo laiku šmotelis daug ra
šė apie Žemaitiją. Tai jo tevis- z 
kė, kur buvo gimęs, Alsedzhio- ?
se; rašė apie senovės lietuvių u 
dievaičius, jų poveikį į tų laikų 
gyvenimą. Tačiau neteko jam j j 
vėl pamatyti mylimojo krašto,1 
kur dabar viešpatauja cku-< 
pantas.

Ir štai, nutrūko gyvenimo siū
las, reikia skirtis su š.uo pašau-'į 
liu, su mylima šeima, su drau- J 
gaiš. Žmogus, išmintingiausias ų 
gamtos kūrinys, jaunystėje žy-1 
di, bręsta ir nuvysta taip, kaipti 
rudenį medžio lapas, atitrūksta [ 
nuo šakos, paskraidė ore, lyg ’ 
nenorėdamas nukristi į purviną/ 
žemę, bet nukrenta. Tagorės žo- j 
džiais: Atėjau kaip vanduo iri 
vėjas. .

Išeidamas iš šio pasaulio, a.a. 
Juozas šmotelis gyviesiems pa
liko savo gyvenimo prisimini
mus, kaip švietėjas, spaudos rė
mėjas ir pavyzdingas šeimos 
tėvas.

Velionio Šmotelio šeimai —* 
dukrai Lillian* sūnui Edvardui 
ir giminėms reiškiu giliausią 
užuojautą.

Tebūnie jam 
laisvoje žemėje

ilsėtis |

Euphrosine Mikužiūtė, Chica-

Juozas šmotelis
Š.m. kovo 24 d. vakarą Juo

zo Šmotelio atsisveikinimo metu 
Stepono Lack šermeninėje dai
lininkas Mikas Šileikis, Naujie
nose dirbęs su Juozu šmoteliu 
apie 60 metų, tarė šiuds žodžius:

“Giminės ir draugai!
Šiais metasi netekome trijų 

naųjieniečių, ilgamečių tarnau
tojų: . Mykolo Page-Pagoj aus, 
dviejų bendrovės direktorių — 
Albino Rūdinsko, o dabar Juo
zo Šmotelio. Visi jie daug pri
sidėjo prie dienraščio leidinio.

Šiandien, su didžia pagarba ir
liūdesiu atsisveikiname su Juo- ges Lietuvių Tarybos pirminin- 
zu Šmoteliu, tauriu lietuviu, kė, ilgų metų velionio bendra- 
vienu iš pirmųjų Naujienų stei
gėjų ir visą, laiką Naujienų 
bendrovės direktorium.

Šmotelis, sulaukęs garbingo 
amžiaus, turėjo gerą atmintį, 
domėjosi gyvenimu, pats rašė 
laikraščiui. Tik retas sulaukęs 
tokio amžiaus žmogus galėtų Į 
jam prilygti.

Jis parašė knygą “ 
mų skirsneliai’’. Tai išsami jo 
gyvenimo ir kartu Naujienų is
torija — verta dėmesio, nes au
torius nuoširdžiai aprašo, nieko 
neslėpdamas, nieko negražinda
mas, kas praeityje buvo. Jis ti
kėjo, kad nieko nėra vertinges
nio žmogaus gyvenime, kaip 
tiesa ir dorybė. Ir jis pats buvo 
doras žmogus, lietuvis pat
riotas.

M. ŠILEIKISdarbe ALTo organizavimo dar-: 
be, Amerikos Lietuvių Tarybos 
įgaliota, atsisveikinimo metu 
larė šiuo’s žodžius:

“Šia atsisveikinimo valandą

vo didelis susidomėjimas r.e ti 
mano tėvų ,bet ir visos lietuv’š- 
kos Chicagos. Apie Naujienų

■jaučiantis kitų žmonių "Vargus.
Pastebėjęs, kito vargą, tuojau 
ruošdavosi jam padėti.

A.A. Juozas atliko visus pasi- s,e;1 So„lh Works vieno ,k. 
nnktus dartus daus.au n gu su par|ami.o|o ,ikslios eal|linil) 
kaupu, ir jam jau atėjo lai as prj€įjQros superintendentas, fab- 

I riko laikraštyje "Cornerstone’* 
į pristatomas su kitais behdradar-

T. Slankus, kuris yra US darbininkai; jų išdirbtas meti£

Yra sunku šeimai ir drau-
«a„ls . .................. bet ,n<s mo-lį,lais kai rekordjnės ir tikslios
eam prl.mti gtmb.sdesn.vs, x»-| vienel(J vien!lS ,eres.
žiūrint kokie skaudus jie mums 
kartais, bebūtų.

Aks Tave, Juozas šmoteli, ta
vo ypatingą šypseną, :^vo dar
ius ir tavo gerą širdį atsimin
sime ilgai, ilgai. Ilsėkis ramiai, f 
atlikęs milžiniškus lietuvybės 
šiaikyino (larbus.” > 

* * t ♦
Amerikos Lietuviu Sccialistu 

Jemckratų Sąjungos pirminiu
os Mykolas Pranevičius šiais 
žodžiais atsisveikino velionį:

“Man tenka atslsveixlnti ve
lionį Amerikos Lietuvių So<tial-1 kai buvo dideli darbininkų atlėi- 
demokratų Sąjungos vardu, nes 
iiaį .organizacijai priklausė; ve-.

Į lionis. Į Chicagą J. šmotelis at
vyko 1907 metais ir įstojo į 
Ainerikos Lietuviu Socialistų 
partijos 4-ąją kuopą Chicagoje, 120 metų, dar tuos šaipęs .čekius 
kuri jau buvo įkurta 1904 me-‘gauna. Atrodo, kad balandžio 
tais, nes 1905 m. įvykusiame 
suvažiavime Newarke, N. J., 
Chicaga jau turėjo 11 narių.

19’13 metais buvusiame So-j
... . V • t- * " lYitKvieiiu ineuejsi is ^oum

cialdemokratų suvažiavime ?>■ | Works. pHentf jiejyklii išeina po 
| adelfijoje buvo- lW pal soeia-!kelis ar keliolika įarbininkq. 
-iislmių laikraščių . redaktorių!__ •• , '‘ 1 * Į pensijon, tačiau vasario menuo

Į buvo pats rekordinis' kuriame 
i pensijon buvo išleisti net 68

niųjų administracijoje. Visas 
tas dalinys buvo atžymėtas spe
cialiomis monogramomis švar
kais. Geri vyrai, kurie per tą 
laiką daug ir gerą darbą padaro. 
To pasėkoje įmonei susidarys 
geresnis pelnas. : ■ -■

US Steel .korporacijos ir 
plieno darbininku unijos yra 
sudaryta sutartis, kad darbi
ninkas, išdirbęs nemažiau 2 me
tus, jį atleidus, turi gauti dar
bovietės bedarbio šalpą. Deja,

dimai per ilgesnį laiką, tie šal
pos fondai nukrito žemiau 15%.1 muose.
To pasėkoje dabar net išdirbę Į 
20 metų, minėtos šalpos jau ne
begauna. Dirbę daugiau negu

skaičius įvairavo nuo 45 iki 22^ 
metų būnant aktyvioje plieno^ 
gamyboje. Dalis jų bus pakeis-^ 
ta jaunesniais, kurie dabar yra- 
atleisti, bet nemaža jų užimtų* 
vietų “pasiliks ir -tuščios. Plieno- 
gamyboje nepaprastai iškiluą 
kainoms žaliavų (raw mate-t 
rial)^ energijos transporto; ap-- 
draudu, mokesčiu ir ‘ kt., išlai
doms kompensuoti, kiek tiki 
.įmanoma mažinama zindgaitzt 
darbo jėga. ■ ■ •'

* Su pavasario balandžiu af4 
skrenda ir linksmesnės žiniose 
kad plieno užsakymai pradeda; 
vis daugėti. Tas linksmiau sit-j. 
tinkama darbo fronte ir, pagai 
liau, ekonomijoje. Darbams pa-, 
gyvėjus, ir darbovietės pensijų^ 
fondas ilgėliau išsilaikys nuo ji> 

(galimo susilpnėjimo išmokėjo
J. J-tis č

mėnesį padėtis pagerėsianti ir 
gal kiek žemiau 2O.metų išdirbę 
tos paramos galėsią gauti.

♦ Kiekvieną mėnesį iš South

Šventadienis (AngL piešinys) pasitarimas, kuriame randame j 
■■■■ ■ ■■ i ■ ■ ■ -■■■ jr šmotelį, atstovaujantį Chica-

i i • < — ! - v. v x i goję einantį “Lietuviu žurnalą”,k kun turėjo masonu pobūdį, bet 47 ;

reiškiu gilią ir nuoširdžią užuo- Į organizavimą ij jų veiklą, tikiu,

’ NEI DAUGIAU, NEI MAŽIAU;
Pašauktas kariuomenės tar

nybon atliko fizinę egzaminą- 
cij’ą' ir viršila pradėjo apklaus 

-.sinėj.imą: “Pradžios mokyklą 
lankęs?” . • v-f;*4

Rekrūtas užsigavo: “Ne tik 
pradžios . ^mokyklą, bet ir St? 
Pauliaus kolegiją, ir Harvardo 
universitetą, bakalauro laipsnį 
♦Princetone, vieną daktaratą 
Oxforde Anglijoje, kitą MichP 
gano universitete”.

Viršila, davęs ženklą, kad ga
na, paėmė antspaudą ir įspaudė 
ant priėmimo lapo “Raštingas5’.

’. )a j Velionis buvo lietuvis patrio- 
tas, priklausė ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos Chicagos skyriui, 
kur jis atstovavo Socialdemo
kratų 4-ajai kuopai.

Arčiau su velioniu man teko susipratimų. ’
susitikti Naujienose, kurių jis- Baigdamas, reiškiu giliausią 
buvo direktoriumi. Būtų labai! užuojautą velipnięs dukrai Lil- 
sunku trumpame atsisveikinime]lian ir jos šeimai, sūnui Edvar- 
apibūdinti velio’nį, nes tai buvo {dui ir visiems anūkams bei pro- 
šakota asmenybė su dideliais anūkams, taip pat jo giminėms 
sugebėjimais ir organizaciniais ir draugams.’’

- - - . , aš j”:— ---- --- -------- -u---- ’------ - -----
apibūdins kiti kalbėto-

4-1 ii I - - ' ""

lietuvių organizacija buvo 
grįsta senuoju lietuvių tikėji
mu iš tų laikų, kada buvo gap 
binami gamtos dievai.

Į šią organizaciją buvo pa
kviestas ir Juozas šmotelis, ku
ris įsijungė į jos veiklą ir dar
bavosi joje iki tol, kol vaidilos 
buvo reikalingos lietuvių gyve
nime. Į šią organizaciją buvo 
priimti tik patikimi ir tik jos 
narių pakviesti.'

Tuo' veiklos metu SLA buvo 1 
pakankamai stipri ir visi de
mokratiškai nusiteikę lietuviai 
buvo SLA nariais, kaip ir a.a. 
Juozas Šmotelis.

jautą nuliūdusiai dukrai Lillian 
Buras, jos vyrui Jonui ir vai
kučiams, sūnui Edvardui, anū 

Atsimini- kams, jų šeimoms bei giminėms, 
'netekusiems jų mylimo tėvelio 
ir senelio Juozo šmotelio. Reiš
kiu užuojautą ir visiems jo ar- 
^AA.’Toza šmotelį pažinojau I dr Montvydu Rušinsku, dr. Ka-

j ralium ir K.; Augustu sutvėrė 
mamvtė i Padaužų skyrių Naujienose. Jie

I ir keletas kitų susirinkdavo, iš- 
Į diskutuodavo' pasaulio ir ypač 
į lietuvių reikalus, ir kiekvienas 
savotiškai patiekdavo satyriš
kus pelitinius straipsnius Nau
jienose. Juozas šmotelis buvo 
nuolatinis tokių straipsnių au- 
tori us.

Kiek vėliau išaugo Vaidilų 
; organizacija, Jcurios iniciatoriu

mi buvo a.a. dr. Montvidas. Vai
dilos buvo slapta rganizacija, siteikimo, nuoširdūs, ypač už-

nušvies tie, kurie artimai su 
šmoteliu dirbo. Vienok, neriu 
pareikšti jo atminimui nuo sa
vęs keletą žodžių apie jo atlik
tus darbus ir patį jo asmenį.

šmotelis dažnai būdavo savo
tiškas humoristas. Jis kartu su

pagal jų įsitikinimą, bet pagal 
jų atliktus darbus. Laikantis 
šio velionies principo, atrodo, 
būtų išvengta daug klaidų ir ne-.

nuo mano jaunų dienų veiklos. Ųaliu,n ir.K-į Angustu sutvėrė 
Kiek atsimenu, mano i 
pažinojo ir Juozą, ir jo žmoną, 
nes jie visi buvo geri vargdie
niai žemaičiai.

Suorganizavus Naujienas, bu-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

y.:, y ČIAMOS TREČDALĮ METUI
r Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus I plaS1 
nimo vajaus talką!

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų ižaitytoją 
reikliais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Ij anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką h mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dol.
Pavardė ir vardas ____________________________ _________
Adresai .-------------------------------------------------------------------- -

> Užsakau Naujiena* kaip dovaną savo kuris
yra naujas skaitytojas. Priede  dot
Pavardė ir vardas ------------------------------------------------ ---------
Adresas-------------------------------------------------------------------- -

Sponaoriau* pavardė, vardas ir vietovė ... ,. ______________

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviiką spaudą ir
Naujienų pastangas, praiau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas---------------------------------------------------------
Adresas -----------------------—--------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi m* 
vaite* susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė Ir vardas ----------------------...»
Adresas - — -- ■ ---------------- ------ ....... ..................

1Jis stengėsi aktyviai prisidėti 
ir išlaikyti visas demokratiškai 
nusiteikusias organizacijas tiek, 
kiek likdavo laiko po jo ilgų dar
bo valandų. Jis rėmė ALTo idė
jas ir jo veiklą.

Šmotelis buvo malonaus nu-

J gabumais. Šias jo ypatybes, 
manau, ------- --------------  .
jai. Velionis buvo tiesau būdo, I 
visada ir visur pasiruošęs pa- j 
gelbėti ir kartu patarti. Prieš; 
vienerius metus man su velioniu 
besikalbant, jis pareiškė, kad jis 
nesupranta, kodėl lietuviai ne
sutaria. Juk Lietuva yra pa
vergta ir visu lietuviu tikslas j 
yra dirbti Lietuvos išlaisvini
mui, o kad darbas eitų sklan
džiai, tai organizacijos turi 
rinkti į vadovybę asmenis ne

404 puslapių. Persiuntimas $1.

NAUJIENOS

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 •
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ARABAI
— Mielas daktare, — sako 

viena moteris, — mano vyras 
pro nosį , žiedus pučia. ; . /•

— Visi rūkoriai taip daro, 
gerbiamoji^

" — Tai ir blogiausia, daktare, 
kad mano vyras yra nerūkorius!

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

« BCFESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE SAY SAL-
. DUMYNAI » KOSMETIKOS REnnrsSfYR

I - , ' • ;■ .■ -.1 * »

Atdara šiokiadieniais nuo t

I TeL 476-2206 ■
—. ? š ' ■ * J ’ r * « • 9 ' -

liiiiniBB

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
.• LITERATŪRA, lietuvių: literatūros; meno žr mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 32.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy. 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa* 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija^ suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 82.

• LLETu VIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 16.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos-Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 83.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 86.

• SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertima*. 200 pal. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 82.

Knygos gaunamos Naujienose, 1790 So. Halsted St., Chicago^
IL <80608. Užsakant paltu, pridėti dolerį persiuntimo maldoma.

I —i Naujienos, Chioafu, 8, Bl Friday, March 27, 1981 
i ■ ;-■? .........
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Amerikos pasaulinės politikos dilema
Amerios pasaulinė politika ėmė keistis dar prez. 

Carteriui esant Baltuose Rūmuose. Užgrobus Sovie
tams Afganistaną ir po kurio laiko prasidėjus Lenki
jos Įvykiams, prez. Carteris sugriežtino politiką prieš 
Sovietų ekspansiją. Buvo paskelbtas Sovietams grūdų 
užpirkimo nutraukimas, sustabdyti modernios techno
logijos užsakymai, paskelbtas olimpiados boikotas, su
tarta drauge su sąjungininkais paspartinti apsiginkla
vimą. paskelbta Carterio doktrina, pagal kurią bus gi
nama ginklu Persijos Įlankos erdvė.

Sutraukus Sovietams 55 divizijas paruosties sto- 
vyje.Jęghkijos invazijai, bendru Vakarų demokratijų 
sutarimu, buvo paskelbtos griežtos sankcijos tokiu at
veju, kas matomai pristabdo Maskvos valdovus kiek 
ansigalvoti dėl galimų pasekmių. Vienok visos šios tai
kingos ar numatytos priemonės dar toli gražu nepri
vertė Sovietų atsisakyti nuo savo ekspansijos planų ir 
terorizmo viso pasaulio dalyse.

Nauja’ išrinkta Amerikos vyriausybė iš pat pir
mą’’ų dienų apsi-prendė nepasitenkinti vien pasyvaus 
pa-’pr‘ešinimo priemonėmis, bet pereiti Į kontrofen- 
syvą prieš. Sov’etų ekspansiją. Atkirčiui buvo numa
tytas Ei Salvadoras, kuriame būtų užkirstas kelias 
Sovietų ekspansijai i Vidurio Ameriką. Vienok šiame 
žygyje Amerika susidūrė su komplikacijomis ir prieš
taravimais savajame krašte ir likusiame laisvajame 
pasaulyje.

Vykstantis pilietinis . karas EI Sanlvadore, kurio 
priedangoje Sovietai, kubiečių ’ pagalba, stengiasi pa
jungti šį kraštą savo tikslams, nėra toks paprastas. EI 
Salvadoro dabartinė vyriausybė yra sudaryta pervers
mo keliu prieš buvusią diktatūrinę dešiniųjų valdžią, 
remiamą dvarininkų ir didžiųjų plantacijų savininkų. 
Naujai sudalyta vyriausybė iš kariškių ir civilių su 
krikščionių demokratų premjeru Duarte priešakyje, 

ėmėsi plačios žemės reformos, nusavindama dvarinin
kų žemes kurias perleisdavo valstiečių koope
ratyvams.

iš kairės sudarytos teroristų bandos. Spaudos žiniomis, • 
nuo dešiniųjų teroristų žuvo bent 70% visų aukų, tame 
skaičiuje arkivyskupas Romero, keturios amerikie
tės vienuolės ir du Amerikos pasiųsti agrariniai spe
cialistai.

Esant tokiai padėčiai, Amerikos politikų tarpe,, 
ypač demokratų ir liberalų, kilo baimė, kad EI Salva
doras gali virsti antru Vietnamu. Net nuosaikieji res
publikonai nepritarė patarėjų ar instruktorių siunti
mui vien EI Salvadoro kariuomenės apmokymo tikslams, 
ne» Vietnamo pavyzdžiu, tektų vėliau jų apsaugai pa
siųsti marinus.

Lankantis prez. Reaganui Kanadoj,premjeras Trudeau 
nepritarė tokiam planui, nes jo įsitikinimu, EI Salva
dore vyksta pilietinis karas, kuris neturi didesnės reikš
mės Sovietų globalinei strategijai. Dar griežčiau yra 
nusistatęs Meksikos prez. Lopez Portillo, pareiškęs sa
vo pritarimą EI Salvadoro revoliucijai, kuri kilo dėl
vietinių sąlygų. Jo visai negąsdina Kubos ar Sovietų 
ginklų pristatymas kovotojams. Prie šio protesto pri
sidėjo EI Salvadoro R. Katalikų Bažnyčia, kurią savo 
ruoštu remia Amerikos katalikiški sluoksniai, reikalau
dami sustabdyti bet kurią militarinę paramą EI Salva
doro vyriausybei.

Vakarų Europos vyriausybės taip pat gan kritiš
kai vertina Reagano administracijos strartgiją, nes jų 
įsitikinimu, Sovietų agresija svarbiausia yra nukreip
ta prieš Iraną ir bendrai į Artimuosius Rytus. Jų turi
momis žiniomis, Sovietai, esą, sutraukę papildomai 22 
divizijas prie Irano, Turkijos ir Pkistano sienų. Jie se
ka didėjančią anarchiją Irane ir tikisi pasinaudoti ta 
proga savo tikslams. Toliau vakariečių žiniomis, vasa
rio mėn. keturi didieji Sovietų karo laivai įplaukė į Mo
zambiko svarbųjį uostą, kas padidino jų politinį spau
dimą Pietų Afrikai. Be to, jų agentai išvystė akciją’Kon- 
go valstybėje, kad prieitų prie jos žaliavų, šioje pasau
lio dalyje yrą sukoncentruoti didžiausi naftos ir stra 
teginių žaliavų ištekliai, kurių netekus Vakarų pasau
lis atsidurtų ■ labai kritiškoje padėtyje.*-• Be to, reikia 
neužmiršti Lenkijos didėjančios krizės, kuri kiekvie
nu momentu gali sprogti ir atidaryti vartus Sovietų in
vazijai.

Išeidami iš šių perspektyvų, Vak. Europos vyriau
sybių vadovai nepritaria Reagano administracijos stra
tegijai, pasirinkus EI Salvadorą Sovietų agresijai su
stabdyti į Vidurio Ameriką, kuri globaliniu matu 
nesudaro didesnės reikšmės. Jų įsitikinimu, nereikia pa
kartoti karčios Vietnamo pamokos, pasirinkus netin
kamoje vietoje ir netinkamu laiku Sovietų imperializ
mui sustabdyti.

Prie šio nusistatymo tenka pridurti socialistų in
ternacionalo paskelbtą pareiškimą, kuriame kviečiama 
likviduoti EI Savadoro pilietinį karą, sudarant plates
nio masto koalicinę vyriausybę, į kurią turi būti įtrauk
tos visos kairiosios partijos, išskyrus komunistus ir Ku
bos agentus. Tuo būdu manoma atstatyti EI Salvadore 
demokratinę santvarką, atsirėmus į dirbančiųjų masių 
paramą ir likvidavus terorizmą iš dešinės ir kairės.

Nežiūrint šios kritikos iš įvairų šaltinių, -Valstybės 
sekr. A. Haig savo pareiškimuose Senato ir Atstovų 
Rūmų užsienio politikos komisijose dar kartą patvirti
no ir pagrindė dabartinę Amerikos pasaulinę politiką. 
Jo tvirtinimu, Sovietai per paskutinuosius dvejus de
šimtmečius tiek išvystė savo militarinę galią, kad yra 
pajėgūs vesti ekspansiją bet kurioje pasaulio dalyje.

STEPAS VARANKA

SPEAK-UP — lietuvio angliškai leidžia- 
• mas laikraštis ir jo misija

(Tęsinys)

Truputi žinią apie leidėją ..

' Gitiaras Urbonas gimė 1921 
m. Kaune. Lankė Tėvų Jėzui
tų ir “Aušros“ gimnazijas. Bol 
ševikų okupacijos metu dirbo 
pogrindyje. Išdaviko įskųstas, 
buvo suimtas, karui prasidė
jus buvo vežtas ir van,'tas mir 
ties kolonijoe iki Červinės.

Išlikęs gyvas po įvairių pa
vojų iš rusų ir vokiečių, 1941 
metais pasiekė Kauną Kaune 
pradėjo studijuoti Vytauto Di
džiojo Universitete statybą. 
Studijuodamas įsijungė- į re-

Durpių Pramonės įmonėje. 
Vėliau Praveniškių durpyne, 
kur padėdavo politiniams ka
liniams ir žydams susižinoji
mui su jų šeimomis.

1943 m., prasidėjus griežtes- 
niam jaunų vyrų gaudymui, 
neturint gerų sąlygų slapsty
muisi, Giliaras įstojo į staty
bos bendrovę “Rentinys“ ir iš
vyko į Vieną. Rusų frontui ar-

steigėju. Praradęs Balfo sti- 
į pediją, pradėjo dirbti Zueri- 
cho telefonų kompanijoje. Dėl 
netikros karo pabėgėlių padė
ties Europoje, su seseria Ieva 
išemigravo į Argentiną Pake-
liui į Argentiną, sustojęs trum 
pam laikui Paryžiuje užmez
gė ryšius su lietuvių Rezisten
cine Santarve ir kitomis lietu
vių politinėmis grupėmis. Ar
gentinoje, Buenos Aires mies
te keletą metų dirbo įvairius 
darbus. Pasitaikius progai,per
sikėlė į Kanadą, į Montreal},
pas gimines. Ten susipažinęs
su Jone Kviety te, išraiškos šo-

tėjant i Vokietijų, Giliaras pa įįo šokėja, sukūrė šeima ir 
sitraukė į Šveicariją, kur su. j persikėlė į Torontą.
laukė karo veiksmų pabai-

zĮistęncinį. pogrindžio 4 veikimų 
prieš vokiečius^

Uždarius universitetu dirbo

gos. . u
Būdamas Šveicarijoje,: įsto. 

jo į Zuericha-universitetą ir tę
sė toliau studijas. Trumpą lai- 
ką buvo korporacijos “Lithua 
nia“ sekretorium ir “Šviesos“

smūgis pasauliniam terorizmui, kurio priedangoje So
vietai užvaldo naujas teritorijas savo tolimesnei eks
pansijai

Įspėjo Kubą ir Nikaragua sustabdyti ginklų tieki
mą EI Salvadoro teroristams. Pasiūlė remti ginklais 
Afganistano, Somalijos, Angolos kovotojus prieš pri

mestą Sovietų kairiųjų maksistų diktatūrą. Griežtais 
žodžiais įspėjo Sovietus sustabdyti savo tolimesnį ver
žimąsi į Artimuosius Rytus, nes tam yra pasiryžusi 
Amerika pastoti kelią militarinėmis priemonėmis. Sie
kiant globolinių mastu sustabdyti Sovietų ekspansiją,, 
nebus atsižvelgta į žmogaus teisių ir laisvių pritai-' 
kinimą tokiais atvejais, kur strateginiai sumetimai tu
rės lemiamą žodį.

Iš čia išplaukia Amerikos pasaulinės politikos di
lema. Ar nustatyta prez. Reagano ir Valstybės sekr. A. 
Haigo strategija sulaukus pilno pritarimo Kongrese ir 
krašte, ar teks prisitaikyti prie Vak. Europos ir kitų 
sąjungininkų pageidavimų ir reikalavimų? Šiuo klau
simu dar vyks daug diskusijų šiapus ir anapus Atlanto, 
kol bus surastas visų Vak. demokratijų sutarimas, ne
bent staigi Sovietų invazija Lenkijon ar kitur privers

rApsigyvenęs Toronte, gavo 
darbą viename banke, tarp
tautiniame skyriuje, kur’ šiais 
metais atšventė 25 metų darbo 
sukaktį ir savo 60 metų ’Am
žiaus. Gyvendamas Toronte 

. Giliaus’aštv.entjingai tęsė sa
vo politinę ir visuomeninę 
veiklą. Kurį laiką priklausė 
Edmund Burke draugijai.Vie
ną kadenciją buvo Toronto 
LB apylinkės valdybos vicepir 
mininku ir Lietuvos Atgimi
mo Sąjūdžio pirmininku.

Paskutinius kelis metus m‘e- 
kur nepriklauso. Rūpinasi lei
džiamo Speak Į'p laikraščio 
leidybos reikalais.
Leidėjas Urbonas keletą kar

tų yra kalbėjęs su Baltų Fede
racijos valdybos nariais kad 
jie apsiimtų leisti, ar bent pa
remti šį mėnraštį. Federacijai 
toks laikraštis anglu kalba bū- 
tų be galo naudingas. Baltų 
Federacija, nei VLIKas, nei 
ALTas savo tokios rūšies spau- 
dsoneturi. Angliškoji spauda 

mūsų veiksniams būtų labai 
svarbus ginklas kovoj del Lie
tuvos laisvės ir valstybinės ne
priklausomybės. Deja, kol kas 
tas svarbus darbas vra ant Gi-

Pravedama žemės reforma sulaukė didelio pritari- kurią JAV privalo sustabdyti Amerikų pakraštyje. EI stvertis skubios akcijos, 
mo valstiečių masėse, bet jai paskelbė kovą iš dešinės Salvadoro kovos laukuose turi būti suduotas pirmas

Ii aro pečių.
(Pabaiga)

RAŠO A. A.

ATRADO KA IR UŽ KA GERBTI v-
(Tęsinys)

Tuo metu Lietuvai gresia mirtinas pavojus, 
jeigu greitu laiku nesusidarys teisėtos ir konsti
tucinės padėties. Jeigu man nepasisektų tai pa
daryti, aš iš pat pradžios rezervavau sau teisę 
pasišalinti ir nuimti nuo savęs visą atsakomybę 
už tai, kas įvyks. Aukštai Tamstą gerbiąs prof. 
A. Voldemaras, Ministeris pirmninkas.”

Taip prof. Voldemaras vertino padėtį ir to
kius davė pasižadėjimus.

Po perversmo seimas išrinko A. Smetoną 
prezidentu, kaip buvo susitarta, bet tik 38 bal
sais iš 85. Tik tiek tepasisakė ir už prof. Volde
maro sudarytą min. kabinetą. Taigi neturėjo 
reikiamos daugumos pritarimo, pasitikėjimo. 
Tokiu būdu atsirado dviejų partijų diktatūra. 
Neilgai trukus, pi of. Voldemaras pradėjo nesi
skaityti ne su seimu, nė su kr. dem. bloku. Kr. 
dem. suprato kur veda prof. Voldemaras ir to
liau jo neberėmė. Tada prof. Voldemaras palei
di s- ’iną (927. IV.), naujų rinkimų nepaskelbė 
:r perėjo prie dviejų asmenų diktatūros, vėliau 
iapusi vieno smens diktatūra.

T i •. ’ ildemaias ir A. Smetona gerai ži- 
v•. -d j - 'Cturi ne tik polit. partijų, bet ir 

s-. m'o. Tad rėmėsi politikuojančia 

kariuomenės vadovybe, policija, saugumu ir jo 
sekliais ir savo partine policija — Geležinio Vil
ko organizacija (kuriai jis ir vadovavo). Taip 
prof. Voldemaras “vykdė” savo duotus pasiža
dėjimus Resp. prezidentui dr. K. Griniui.

Be pagrindo S. J. verkšlena, kad, esą, prof. 
Voldemarui teko “sunki pareiga iš chaoso į nor
malią padėtį tiek ūkio, tiek vidaus tvarkos ir 
užsienio politikoje atstatyti krašto gyvenimą ir 
valstybės podėtį”. “Ir, esą, už tai, kad jis ėmėsi 
griežtesnių priemonių valstybės saugumui, 
prieš jį buvo ruošiami pučai ir šaukė ir keikė 
Voldemarą, vadindami jį fašistu, diktatoriumi 
ir dar kitais vardais už tai, kad Voldemaras ne
leido palaidoti Lietuvos nepriklausomybės”.

Ir kitame savo rašinyje (1989.* Nr. 28 L. L.) 
S. J. rašo: “1926 metais, po trečiojo seimo rin* 
kimų, liaudininkų, socialdemokratų ir mažumu 
bloko sudarytai vyriausybei nesugebant krašte 
palaikyti tvarkos, komunistams ir lenkomanams 
pradėjus valstybės griaunamąjį darbą, Itn. An
tanas Mačiuika aktyviai įsijungė į valstybės .gy
nimo Aktyvą ir pasitarimuose dalyvavo su krikš
čionių demokratų vadai”, ruošiamo perversmo 
reikalu.”

Ir čia S. J., norėdamas pagerbti savo vyres
nį draugą, gal ir įkvėpėją antidemokratinei veik
lai, ir parodyti, kad tas draugas būdamas dar tik 
leitenantu jau buvo toks išmintingas ir jau taip 
gerai suprato kaip reikia valstybės reikalus tvar

kyti, bando niekinti 1926 m. M. Sleževičiaus vy
riausybę.

S. J. buvo dar per jaunas ir pertoli nuo to 
laiko politinių įvykių, tad jo žinios apie tuos 
įvykius yra gautos iš šalies. Neaišku ką jis su
pranta chaosu, nes jis randa jį buvus ir ūkio ir 
vidaus tvarkos ir užisenio politikos srityse ir 
tik Voldemaras, esą, išgelbėjo iš to chaoso.

Pagal S. J. išeina, kad toms sritims M. Sle
ževičiaus kabinete vadovavo tokie “neišmanė
liai”, kaip pats min. pirmininkas, ministerial 
prof. Rimka, prof. Čepinskis ir kt. ir jie nesuge
bėjo krašte palaikyti tvarkos ir sukūrė chaosą. 
Taip padėtį “autoritetingai išanalizavo ir rado 
tokią ją buvus”, tuo laiku buvęs tik septyniolik- 
ttiečhų gal Uk pradžios mokyklą tebaigęs, S. J.

Pagal S« Ji išeina, kad visos partijos ar gru
pės, pagaliau pati tauta, kuria jos atstovavo, 
siekė palaidoti Lietuovs nepriklausomybę ir tik 
prof. Voldemaras neleidęs jos palaidoti. Tokie 
gudravojimar yra tik apsvaigusio asmens kultu

J. Augustaitis savo knygoje “Antanas Sme
tona ir jo’ veikla” taip sako apie prof. Voldema
rą: “Kaip matėme abudu buvo lygiai žiaurūs, 
abudu šaudė ir kankino kalėjimuose to neužsi
tarnavusius žmones ir ėjo per savo prietelių la
vonus. Voldemaras tikras diktatorius — ambi
cingas, griežtas, žiaurus—pasitikėjo tik savimi, 
savo gabumais, mažai reikalavo visuomenės pri

tarimo, net savo veiksmams kokiu nors bent for
maliu, teisiniu pagrindu, veikė išeidamas vien iš 
savo asmens, kaip centro.”

J. Augustaitis priklausė tautininkų sąjun
gai, buvo jos generaliniu sekretoriumi. Patyręs 
vadų menkystę, pasitraukė net iš sąjungos. Jis 
buvo valst. pareigose ir jam teko artimai ben
dradarbiauti su prof. Voldemaru, kaip jo tiesio
giniu viršininku. Tad jis gerai pažino ir prof. 
Voldemarą ir diktatorių kovos metodus už išsi
laikymą valdžioje. Kokie pasibaisėtini tie meto
dai, tada buvo naudojami ir prieš ką, rašė A. ž. 
“Naujienose”, rodos, 1979 m.

Baigdamas savo išvedžiojimus, pasirėmęs 
V. Kapsuko pasigyrimais, S. J. tvirtina, kad 1926 
m. Lietuva stovėjusi ant pražūties krašto ir siū
lo su pagarba ir padėka minėti XII. 17. patriotus 
(perversmininkus), nes jie ,esą, “ryžosi gelbėti 
Lietuvą, suteikdami tautai galimybę sustiprėti 
valstybiniai ir daugiau subręsti tautiniai.”

i Kai po kelių mėnesių valdymo min. pirm. 
Voldemaras seime paskelbė savo vyriausybės 
deklaraciją, seimo atstovas Z. Toliušis pasisakė 
dėl gruodžio 17-tosios perversmo. Jis sugriovė 
perversmininkų perversmo motyvus.

(Bus daugiau)
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ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
j Naujienas galės gauti; 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632

»K PAUL V. DARGIS 
mYOYTOjA^ <r chirurgas 

Cor-.munity klinika 
Medicine* direktoriui

S. Manheim Rd., tebeito r, n
AuAJNDOS: 3—9 darbo dienonm '

T*L: 562-2727 *rU 562-272*

TS1____Kf 2-5892

DR. A B. GLEVECKA?
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?

«PECIALYB8 AKIŲ L1GO* 
3907 West 103rd Strmt 

/tlandoa pi&al junurimį.

- KA1NK PlECKa 
OPTOMITRISTA* 

ajmjba uetoviskai
2611. 71 SL TsL 737-514S

IKnūft t*riUi£o akinnif
wconUc$ Lenses’

*ia. AgajL

LAIDOTUVII' DIREKTORE

Laidotuvių DirektoriaiPavasaris" (tapyba)DAIL. ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ

MŪSŲ MIRUSIEJI

SUSIRINKIMŲ

‘'Lietuvos Aidai
KAZĖ BRAZDŽ1ONYTE 

Programos vedėja

Kovo 17 d. mirė Motiejus 
Strumskis, sulaukęs 79 metų 
amžiaus. Gyveno Marquette 
Parke. Amerikoje išgyveno 31 
metus.

Kasdien nuo pirmadienio iki pen k 
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai, p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

Padėkoję, 1 vai. skirstėmės. 
Tebūna jam lengva svetinga 
žemelė! K. p.

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

Mažeika S/ Evans

LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vah vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880,

Rezidencijos talef.: 448-5545

Šv. Pranciškaus Seserų rėmė j y 55 
metų jubiliejinis banketas Įvyks ko
vo 23 d. 3:3u vai. popiet su programa 
Nekalto Prasidėjimo Šv. Mergeles 
Marijos parapijos salėje, 44th ir fanr- 
field. Visi kviečiami dalyvauti ir pa
remti seseles pranciškietes. Kviečia 
komisija ir valdyba.

Rožė Didžgalvis, rast.

G’niė Lietuvoje, Kėdainių 
ipsk., Krakių vals., šilainių kai
me. Iš profesijos miškininkas, 
žmona Petronėlė su p-le F. Rū
gyte baigusi Mokytojų semina
ru ą. Liko’ giminių.

Priklausė Lietuvių Fondui, 
Pensininki], Marquetie Parko 
lietuvių organizacijoms ir Liet. 
Bendruomenei.

nių ir gyvulių mitybai. Krill bu
vo surasti šiaurėje nuo Elephant 
salos, netoli Antarktikos pusia
salio, tarp G0 ir 600 pėdų gylio.

šių tyrinėjimų vadovas yra 
dr. Osmund Holm Hausen iš 
Scripps Institution of Oceano
graphy. šiame rajone darbas 
yra labai nedėkingas, nes kliu
do dideli vėjai, rūkas ir ledų 
šalnai. Kartu su amerikiečiais 
dirbo vienas lenkų ir du vokie
čių laivai. Taip pat buvo ir virš 
30 Sovietų laivų netoli nuo jų.

Krill’ų mokslinis vardas — 
Euphausia Superba.

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

ANTARKTIKOJ RASTI GYVŪ
NAI, TURTINGI PROTEINU

WASHINGTON (UPI). — 
Mokslininkai, dirbantieji An- 
tarktikoje, atrado labai turtingą 
proteinu “sluiinp” ir jį pavadi
no “Shrlmp-Krhl”. šis šrimpų 
junginys Antarktikcs vandeny
se reikėtų matuoti apie 10 mili
jonų metrinių tonų, praneša; 
National Science Eoundation. 
Šioji masė būtų lygi 1/7 daliai 
pagaunamų žuvų visuose pa
saulio vandenynuose ir ežeruo
se vienų'metų laikotarpyje.

Kiekvienam JAV gyventojui 
išeitų po 98 svarus. Mokslinin
kai sako, jog Shrimp-Krili turi 
labai daug proleinojr tinka žmo-

EUDEIKI
GAIDAS - DAIMID© Garsusis dailininkas Cezan

ne nebuvo priimtas nariu į dai
lės akademiją, nes jo piešiniai 
buvo įvertinti kaip nepaprastai 
silpni.

Buvo pašarvotas D. Petkaus 
koplyčioje. Kovo 19 d. vakare 
įvyko atsisveikinimas su velio
niu. Atsisveikinimui vadovavo 
ir pirmas atsisveikino A. Patac
kas — Liet. Namų Savininkų 
organizacijos vardu. Pensinin
kų vardu atsisveikino J. Skeivys 
ir LB vardu — B. Vindašienė.

Iš atsisveikinusių kalbų paaiš
kėjo, kad M. Strumskis priklau
sė daugeliui o'rganizacijų ir; jas 
rėmė aukomis.

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

1

fjIV© a»e

g Sloga, negydoma, praeina 
per 3 savaites, tf gydytojo prie
žiūroje išgvdoma per 21 diena.

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $533.

.... .
PERKRAUSTYMAI

Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubo nariu susirinkimas Įvyks ket
virtadienį, balandžio 2 d., T vai. po
piet Anelės Kojak salėje, 4500 So. 
Talman Avė. Narės prašomos atsi
lankyti, nes yra daug svarbių re.ka- 
lų aptarti. Po susirinkimo bus vaišės.

' E. Strungys, rast.

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

•R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVK

St. Petersburg, Fla. 3371&
TeL (813) 321-4200

— Pietų Afrikoje yra juodžių, 
kuriuos vokiečiai išmokė kal
bėti vokiškai. Jie ir šiandien 
taip tebekalba.

t Šileikis, o. p.
Ap&riLUi - Protex&i. Med. ūau- 

peęalte 
jx i. t

mshj 63rd lū.

VANCE FUNERAL HOME

*

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

SOPHIE BARČUS Aikštės automobiliams pastatyti

TeL: YArds 7-3401

JUO
TeL: OLympic 2-1003

TeL: LAfąyette 3-3572•i

TeL: YArds 7-1138 -1131s

i

M

giminės.

AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

AMSULANSO
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Apdraustas perkraustymaj 
is įvairiu atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 3765996

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

I
*

ars .MVjnas
muro Shoo
Certificate

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 IciL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVĖ.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS ' 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
1J02B SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, IIL 874-4411

Snug holds 
loose dentures* 
comfortably snug
Ease sore gums from bose-fitting 
dentures with soft easy-to-use 
Snug* Brand Denture Cushions 
Snug gives tempo- " ” 
rary relief untt you oXCG 
see a dentist Now 
available m the 2 
cushion or new ! 
4-cushton econ- 
omy package.

Žmona, duktė, sūnus, anūkai,

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 176-2345.

Visi a.a. Juozo Truškūno giminės, draugai 
1 nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laido m vėso ir 

'patamavima ir atsisveikinimą.

Midland having? «our- 
' nauja taupymo .. ..ame 

paskolų reikalus visos mu
su apylinkės. Dėkojama 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu- 

? me būti Jums naudingi ii 
ate it vie. k
Sąskaitą apdraustos

< Fki $40,000
2657 W. 69 STREEV 

Chicago. IL 6062 
T-i 925-7400

8929 SO. HaRLpm avė. 
Bridgeview, IL <*>43

TeL 598-9400

S 
i 
M

I
I&

FUND

Kovo 19 d. koplyčioje kan. V. 
Zakarauskas sukalbėjo majdas 
ir sugiedojome “Marija, Marija”.

Kovo 20 d. Marquette Parko 
bažnyčioje buvo atlaikytos ge
dulingos pamaldos. Šv. Mišias 
atnašavo kan. V. Zakarauskas 
ir pasakė pamokslą. Palydėtom 
į šv. Kazimiero Liet, kapines. 
Pasimeldę, sugiedojome “Mari
ja. Marija”.

Velionio žmona pakvietė į 
i Gold Coast restoraną pietų. Da
lyvavo apie 40 asmenų.

JUOZUI ŠMOTELIUI
ilgų metu

jo dukrai Lilijai 
šeimai, ir sūnui 
jautą reiškia ir kartu liūdi

bendradarbiui ir nuoširdžiam 
žmogui mirus,

Burns, josios vyrui John Burns, jų
Edvardui šmoteliui , nuoširdžią užuo-

JUZĖ GULBINIENĖ, 
ALDONA ir PRANAS OLIAI

Victoj~vainiko, siunčiame $50 Naujienoms.

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 327-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523*0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

TeL: 652-5245

1914 metu< III
i MIDLAND I

i r
A

Passbook Savings

Chicago*
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

g JUOZAS TRUŠKŪNAS
H Buvęs Lietuvos kariuomenės kapitonas
k Gyv. Marquette Parko apylinkėj, Chica^oje
® Mirė 1981 m. kovo 25 d., 9:35 vaL vak. Gimęs Lietuvoje. 
K Amerikoje išgyveno 30 metų.
■ Paliko nuliūdę: žmona Irena, pagal tėvus šinidlailė, 
Sduktė Jūratė Bubnys, žentas Algimantas, sūnus Kęstutis,
■ marti Bamona, trys anūkai — Kristukas, Kristina ir Nijolė.
■ Lietuvoje liko broliai ir seserys bei kiti giminės, draugai 
■ir pažįstami Amerikoj ir Lietuvoj.

Priklausė Ramovėnams, Vilniaus Krašto IJetuvių Są- 
Hiungai. Dzūkų Draugijai, Gen. T. Daukanto Jūrų šaulių 
■kuopai ir kitoms organizacijoms; buvo Vasario 16 gimna- 
Bzijos rėmėjas.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette’ koplyčioje, 2533 
M West 71 st Street, Chicago. Illinois.
3 šeštadienį, kovo 28 d., 9 vai. ryto bus lydimas iš koply- 
■ėios j šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po ge- 
jdulingų |>ainaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Liet, kapinėse.

ir pažįstami 
suteikti jam

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ.

BUTKŪS - VASA1TIS
1446 So. 50Lh Avė, Cicero, HL
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P. J. RIDIKAS
N HALSTED STREET TeL YArdi 7-11K1
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APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

Meili draugystė

pamaldų, parapijos salėjej 6820 
S. Washtenaw Ave., dr. J. Ado
mavičius skaitys paskaitą svei
katos klausimais, paįvairinda
mas skaidrėmis. Po paskaitos 
bus rodomas trumpas filmas 
apie komunistų veržimąsi į Pie
tų Ameriką. Kviečiame daly
vauti.

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
nn atskirai nuo geriamu, kad 
neįvyktų klaida. T<dėl išori
niu- ir vidinius vaistus reikia I 
sudėti i atskiras lentvnėles.

Varstai be etiketės tolv- 5 
. . *■ i

gus nuodui, ir jo vartoti nega-‘; 
Įima. Išbirusias tabletes, inibL 
lėlius dėžutėse be etikečių, bu ■ 
teliukus su išblukusiais užra-! 
šais reikia nesigailint iš
mesti.

— Įvairūs tepalai, žvakutės, 
globulės šilumoje greitai gen
da, todėl jie laikomi vėsioje 
vieloje, gerai uždaryti.

37. Miškinytė

Sveikatingumo v$tati<tikos I ! i
centras pranešė, kad iš 
moterų miršta nuc» širdies smū
gio 111-5, o iš tiek pat vyri 
289.8. Vėžio liga miršta 110,5 
moterys ir 165.8 vyrai, para 
lyžium — 11,8 moterys ir I9.S 
vyrai, nuo nelaimingų atiti
kimų — 23.3 moterys ir 66.5 
vyrai, plaučių uždegimu —11.5 
moterų ir 21 vyras, cukrine li
ga — 10,3 moterys ir 10.5 ’ vy_ • 
rai. * ' !

E'./** 3

K. 9 is

(R) LB Marquette Parko 
apylinkės valdyba

— LIETUVIŲ DAILININKŲ 
darbai yra vertingiausia ir ne
senstanti dovana vestuvių, su
kakčių ir kitomis progomis. 
Gaunami ČIURLIONIO GALE- 

į RIJOJE, Ine., 4038 Archer Avė., 
Chicago, Ill. Telefonas — Mid
land Savings bendrovės valan
domis 254-4470, kitu laiku — 
434-6155.

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

^£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS R 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

21'2 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7-774*1

Hunai, Žami — Pardavimui Mamai, žema — Pardavimai
REAL ESTATE FOR SALI ! REAL ESTATE FOR SALE

BUTŲ NUOMAVIMAS
.» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

♦ Gavėnios metu patogu ži
noti, kad Pilchard sardinkos 
yra panašios į tūnos konservui) 
tas žuvytes bet kainoja 3(1 cen 
tų mažiau. Jų galima gauti .Je
wel krautuvėse.

Campbell Soup Co tyri
nėtojai tvirtina, kad moder
niais laikais moterims lengva 
uždėti kūno svorį, naudojant 
■modernias plovimo, valymo ir 
•virtuvės priemones. Joms rei
kia naudoti bent 6(K> kalorijų 
į>er dieną mažiau, negu prieš 
50 metų.

Toronte Lietuvių kalen
doriuje, tarp kitų, yra šios 
nios apie vaisių laikymą:

— Nerasime šeimos, kuri 
turėtų namų 
štai paprastai 
telėn.Jei 
telė turi 
raktas 
smalsūs,
tabletės — gražios ir 
todėl dažnai bandoma jų pa-Į 
ragauti. Ragavimo 
dažnai būna liūdnos

— Vaistai jautrūs 
temperatūrai, todėl 

neparleisti šviesos ir sto- 
toliau nuo šilumos šalti-

— Pianistės Ramintos Lam- balandžio 
satytės ir jos vyro smuikininko 
Michael Kollars koncertas ruo
šiamas kovo 28 d. 7:30 vai- vak. 
Latvių namuose, Rockville, Md.

— Chicago Lawn biblioteka, 
6120 So. Kedzie, įsigijo naujų 
lietuviškų knygų.

— šeštadienį, kovo 28 d., Lie
tuvių Tautiniuose namuse, 6422 
S. Kedzie Ave^, Chicagoje, po 
VLIKo tarybos- posėdžio, dr. K.

Mar- j Bobelis-padarys pranešimą VLI-
Namų Ko veiklos reikalais ir pasida

lins įspūdžiais. iš P. Amerikos 
lietuvių kongreso. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. Įėjimas

5- <i. (sekmadienį) ■ 
2 vai. popiet Vyt. Didž. šaulių; 
rinktinės namuose, 2417 West? 
43rd St. Nariai ir prijaučiantieji 
maloniai kviečiami atsilankyti.: 
Po susirinkimo — draugiškas, 
pasikalbėjimas prie kavutės.

Į

Apylinkės Valdyba

Mes kalbame lietuviškai. No
rime pirkti lietuviškas knygas, 
parašytas apie Lietuvą. Nuo 
pirmadienio iki šeštadienio, 
nuo 11 vai. ryto iki 7 vai. vak.
4104 Archer Avė. (pusė bloko

į Vakarus nuo California)

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

mene

pirmi-ne 
vaistinėlės. Vai- 
sudedami spin. 

yra mažų vaiku, spin
būti užrakinama, o 
paslepiamas. Vaiko 
o įvairios spalvotos 

aidžios,

turi 
vėti 
nio.

— Kun. Pranas Jaraška iš Fi
ladelfijos steigia Lietuvių para-;

I piją naujoje lietuvių apylinkėje 
Sunny Hills, Fla.

— Leo Venckus iš Fenville, 
Mich., spaudos bendradarbis, 
buvo su žmona išvykęs 
siui į Floridą.

— Juozas Bacevičius, 
quette Parko Lietuvių 
Savininkų Organizacijos
ninkas, pranešė, kad A. Siliūno 
fondas, pradėtas su tūkstančiu 
doleriu, turi virš S4.000. Mancr laisvas. Pradžia 6:30 vai. vak. 
ma.kad fondas bus pajėgus mo-1 _ (R) Lr Brighton parko
keti patrauklias premijas uz vi- . v . . . ,. . .../ , . 1x. 1 Apylinkes visuotinis — metinissus čia padarytus nusikaltimus, J • i • - i • -moi. susirinkimas saukiamas 1981 m. kreipiant dėmėsi i nusikaltimų

> z.l • ! iniciatorius, samdančius asme- pasekincsj ’j nis terorizuoti ir bauginti yie- 
v . . . 1 tos gyventoms. Tokia taktikašviesai ir» / . ,, , -^4^

spintelė buvo naudojama Ashland
I

—- Labai svarbi taisyklė—iš
oriniai vaistai turi būti laiko.

men bei kitose apylinkėse. j:
i ?

— Dzūkų Draugija paskelbė 
konkursą parašyti dzūkiškai dai
nai. Paskirtos trys premijos: 
500, 300 ir 200 dolerių.

1
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I
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Vokietijos mokestiniai Įsipareigojimai
Paruošiame pranešimus ir prašymus

Sveikatos netekimo, senatvės, našlės pašalpų
Jeigu Jūs 2. 3 ar 4 metus dirbote Vakarų Vokietijoje, 

Jūs turėtumėte mums šiuo telefcfnu paskambinti 
312-271-0657

Hansa Travel Bureau
4727 North Lincoln Avenue 

Chicago, Illinois 60625
Atdara kasdien nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. popiet, 

išskyrus sekmadienius.
Reikalų vedėjas: Werner Zahn

Dirbame kartu su specialistais ir kanclerio 
teisininkais Berlyne.

Nebūtina, kad Jūs asmeniškai atvyktumėte i Hansa Travel 
Bureau. Galite mums parašyti arba tiesiog paskambinti. 

Viską galime sutvarkyti laiškais arba telefonu.

Ii

—BALFo Chicagos apskrities; 
valdyba praneša, kad skyrių ai-; 
stovų suvažiavimas įvyks tuc 
pačiu laiku ir toje pat vietoje, 
kaip buvo visiems pranešta pir
mininko a.a. Jono Jasaičio, t. y. 
kovo 29 d., sekmadienį, 1 valį 
popiet Vyčių salėje, 2455 West 
47-ta gatvė. Skyrių atstovai 
prašomi' suvažiavime gausiai 
dalyvauti.

— Sekmadieni, kovo mėn
29 d., 11 val>45 min., tuoj p<

SIUNTINIAI Į LIETUVA

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
20 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo
ninės ir universiteto. $130,000.

j MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šildo
mi vienetai. Didelis garažas. Mar
quette Parko centre. $75,000.

} 4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2. 
50 pėdu sklypas. Brighton Parke. 
$69,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tai

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

PADARYKITE PASIŪLYMĄ šiam mo
derniam- 3 miegamųjų Ranch stiliaus 
mūriniui su beismatu ir 134 vonios. 
Dviejų mašinų garažas, arti 85-tos ir 
Homan Ave- Tik virš 60 tūkstančių, 
įmokėti 20 nuošimčių; duodami mor- 
gičiai su 13Y4%. Daug priedų: nuo 
sienos iki sienos kilimai, užuolaidos, 
indų* plovimo ir džiovinimo Įrengi
mai. įmontuotos virimo ir kepimo 
krostnys. Teirautis angliškai.

Tel. 776-8837

2ŠC5 iftk St, Ckie?-r\ HL 68525 e TfL WA j
Dideli! paztrinklmaz geroi rūšies įvairių prekig. t 

MAISTAS IŽ EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels ress Corp.

TetWA 1-1717

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą* 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė, 
Tel. 927-3559 

--------------- /

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Tel. 523-8775

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio | 
apmušimai. • Staliaus darbai,, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FET1NGIS CONSTRUCTION
7152 So. K?dzie Avenue 

Tel. 776-8505 .

1"

see us for 

financing 
1 AT OUR 10W RATES

WITH'REPĄ YNIENT 
r6 FIT TOUR INCOME

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to sav ularty 1

c %

Pliti 421 
Ccmpc-jsJed 

Quarterly
OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 8%

232 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 60608

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

; DAŽY/^AS IR REMODE-
- LIAVIMAS

I Nėra darbo permažo. Visus paimu. 
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenut 
Tel. 523-0383

vadinti cukralige
Šiais laikais dažnai tenka gir

dėti kai kuriuos žmones kalbant; 
apie cukraligę. Jie taip kalba- 
apie tuos asmenis, kurie turi i 
vadinamąjį diabetą. Turinčiais į 
diabetą vadinami tokie žmonės,! 
kurie savo- kūno kraujuje turi ■ 
padidėjusį cukraus kiekį, šiaip į 
sveiki žmonės turi normalų cuk- ’ 
raus kiekį savo kraujuje, o kas 
jau turi to cukraus perviršį, tad 
tokie žmonės vadinami turin
čiais cukraligę (cukrinę ligą). 
Tikrumoje daugelis diabetikų 

i neserga, ^’ie taip gyvena, kaip 
[kiti sveiki žmonės, todėl juos 
nėra reikalo vadinti turinčiais 
cukrinę ligą. Į
Man pačiam gyvenant Lietu-' BRIGHTON PARK — 44th & 

voje, teko susipažinti su diabetu Artesian. 2 flat, frame, 4 rooms 
į prieš septyniasdešimt metų each. Gas heat, basement, attic, 
j(1910 m.). Tada aš buvau pa- enclosed porches. 2 car garage, 
kauktas stoti j kariuomenę, bet $45,000. By Owner.

i mane ištyrę 
■ surado, jog aš turiu diabetą ir J 
todėl nepriėmė stoti į kariuo- į 
menę. Aš pats tada susirūpinau

Į savo sveikatos būkle,; ir todėl j 
1 nuvykau pasiteirauti pas mano 
I pažįstamus gydytojus. Ir tie gy- 
i dytojai pasakė, jog galiu visa

da būti sveikas, jei prisilaiky
čiau tam tikrų taisyklių. Būtent 

jie davė tokius nurodymus: nie
kad nevartoti degtinės, alaus, 
vyno ir, svarbiausia — niekad 
nerūkyti pypkių bei cigarečių. Į

Tada turėjau pažįstamų as
menų, kurie turėjo taip pat dia
betą, bet jie mėgdavo1 daž.nai 
išgerti kokių nors alkoholinių 
gėralų ir mėgdavo taip pat rū- < 

’ kyti pypkes bei cigaretes. Ir 
tokie žmonės dažnai susirgdavo. 
Taigi jie tikrai įgaudavo cukri
nes ligas. A. Kelmutis

a: 
rsauKias siou j xai

■ ; gydytojai trumpai 422-0133

i . f- i
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Naujienoms reikalingas

SPAUSTUVĖS DARBININKAS

(Turi mokėti raides rinkti)
NEMOKANČIUS, BET DIRBTI NORINČIUS, 

IŠMOKYSIME.

Geras atlyginimas. Puikios darbo sąlygos.
Telefonuoti darbo valandomis

421-6100

................................................................................... .

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomina gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gnssen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas it 
susirūpinimą_____________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ___ ___ 

Minkštais viršeliais, tik_____________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

$2.00

173 J So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’1 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 

'1739 South Halsted St., Chica- 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

MENO AMATININKAS į 
šeimoje vyksta aštrus kivir- 

čas, nes tėvas nori, kad sūnus 
išmoktu kuri nors amata, o sū
nus nori studijuoti meną. Norė
dama padėtį sušvelninti, įsimai
šo motina. Ji stengiasi suras
ti išeitį, kad abu būtų paten
kinti.

— Klausvk, sūnau tu nori 
» j

būti dailininku, tiesa?
— Ir būsiu-
— Bet tėvas nori, kad būtum 

amatininku.
— Nėra kalbos!
— Na, o kad taip truputį ir 

šio ir to?— Dėsto motina
— Kaip tai ir šio ir to? — 

teiraujasi sūnus.
— Labai paprastai. Išsimo

kink ir įrėminti paevikslus.

TRANSPORTACIJA
Dvi blusos išeina iš kino teat

ro. Pasirodo, lauke lyja kaip iš 
kibiro. Ir sako viena blusa ant
rai blusai:

— Tai kaip dabar darome — 
einame pėsčiomis ar paimame 
šunį?

f

Laikrodžiai Ir brangenybes
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West SWi Street 
Tab REpublIc 7-1141

J

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenua, 

Chicago, 111. 60632. Tel. Y A 7-59S0

________________
C Exira strength 

relieves problem itching.
It’s called BiCOZENE*'and 

it has 20% more anesthetic 
than Lanacane.^ BiCOZENE’s 
extra strength anesthetic safely 
cools all kinds of problem itching 
virtually on contact. And 
BiCOZENE’s antibacterial action 
speeds healing of itchy genital or 
anal areas.

Look for BiCOZENE Creme in 
the purple box at your pharmacy. 
Or ask for ‘‘By-Co-Zeen’’

Extra strength. Use only as 
directed. > Bit OZEXE

I
I

(» — Ni’illeno*, Chicago, 8, DI Friday, March 27, 19S1

Advokatai
GINTARAS P. CEPfNAS

Dtrbo valandos: nuo 8 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. SeStadienj nuo 

D vai ryto iki 12 vai d. 
Ir pagal susitarimą.

Tfc. 776-5162 arba 776-5161
Z6O We*t 63rd Street

Chicago, UI. 60629

H. ilMIU 5

HotaTy Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Miplawood. TaL 254-7454 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th SL 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-to* 

arba pagal susitarimą- 
Telefonuoti 778-8000




