
The First and Greatest 
Lithuanian Dailu in America

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

VOL. LXVII Price 25c Chicago, Ill. — Antradienis, Tuesday, April 22, 1980

-i -
The A-tihuanian Daily Nevi

Published by The Lūhutaiaa Ncw> Publishing Co.» Iog.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608 
HAymarket 1-6100•••••••••••••••••••

Ovef One Million Lithuanian 
In The United States

EUROPA RENGIA
ATRODO, KAD RUSU SATELITU 

MEDŽIOTOJU PARAKAS ŠLAPIAS
BANDĖ NUMUŠTI SAVO SATELITĄ, 

BET NEPAJĖGĖ JO PASIEKTI
•> WASHINGTON, D.C. — Pra- sekasi. Prieš ketverius metus 
eitą savaitę Sovietų kariuome- rusams pavyko sujungti du sa-
nės vadovybė iškėlė Į erdvę sa
telitą medžiotoją, bet neatrodo, 
kad jis būtų pataikęs. Sovietų 
specialistai iškėlė į orbitą sate
litą šių metų balandžio 3 dieną, 
bet jis ir toliau sukinėjasi erd
vėje.

Tiksliai nustatyta, kad Sovie
tų kariuomenės vadovybė iškėlė 
satelitą medžiotoją, pavadintą 
Cosmos 1174, bet yra pagrindo 
manyti, kad jo parakas buvo 
šlapias. Paleistas satelitų me
džiotojas pakilo, bet jam dar toli 
gražų iki nušauti norimo sate
lito.

Satelito šaudymo technika 
yra tokia: pirmiausia iškeliamas 
ton aukštumon satelitas^ kurį 
medžiotojas bandys nušauti. Kai 
medžiotojas bus reikalingoje 

• Aukštumoje, ttrr jis privalės pri
sitaikyti prie norimo nušauti sa
telito. Kaip rusai šaus į pavytą 
satelitą, dar neaišku. Gali būti 
rusiškas būdas — kirsti skrie
jančiam satelitui Į užpakalį ir 
ten pat jį sunaikinti. Daug su
dėtingesnis, būdasbūtų paleisti 
kelis šūvius., į norimą nušauti 
satelitą. . •
. Satelitų mėdžiotdjAs” /iškilo, 

bet' jis dar nepasiekė norimo nu
šauti satelito- orbitos. Satelitų 
medžiotoją iškėlusioji Stotis ke
lis kartus siuntė- Įsakynius, bet 
nieko visa tai nepadėjo. Iškeltas 
satelitų medžiotojas tebesisuki- 
nėjo toje' pačioje orbitoje, o no- 

■ rimo nušauti, satelito nepasiekė.
MEDŽIOTOJĄ IŠKĖLĖ 

Iš TIURATANO

telitus vien tik todėl, kad tada 
satelite buvo žmonės ir galėjo iš 
vidaus kontroliuoti instrumen
tus. Viduje buvę kosmonautai 
turėjo didelių sunkumų, bet jie 
vis dėlto vienų sujungimą išste
nėjo. Jau tada turėjo leistis že- 
myn vienu satelitu, nes jis ne
turėjo jėgos iškilti reikalingon 
orbito'n. Viduje sėdintieji kos- 
monautai klausė Įsakymų, bet i 
nepajėgė nieko padaryti. Jiems- 
lengviau buvo nusileisti, negu 
jau orbitoje kiek aukščiau pa
kilti.. Turi jie bėdos ir šiandien.

I

i.

Jau pasibaigė kurkiu medžiojimo sezonas. Gražius paukščius galės 
vėl pradėti medžioti tiktai vėlyvą rudenį.

t

RYSIUS SU IRANU
VOKIETIJA PILNIAUSIAI PRITARIA

PREZ: CARTERIO PRIEMONĖMS
VISI REIKALAUJA, KAD TUOJAU BŪTŲ 

PALEISTI SUIMTI DIPLOMATAI

Sovietų valdžia neskelbė, bet 
amerikiečiai tiksliai nustatė, kad 
satelitų medžiotojas iškilo iš 
Tiuratano satelitų' bazės. Iki šio 
meto jis dar nepasiekė balandžio 
3 dieną iškelto satelito, kurį ru
sai norėtų nušauti. Rusams ban
dymas labai brangiai kainavo. 
Iš Tiuratand ėjo labai stiprus 
įsakymas Cosmos 1174 erdvės 
laivui, bet jo parakas buvo šla
pias ir nejudėjo. >.

Tiuratano bazė paleido daug 
įsakymų ,bet dabar jau sustojo. 
Galimas daiktas, kad Tiuratano 
bazė” dar bandys atsiliepti, bet 

• juo ilgiau lauks, tuo bus sun
kiau paveikti Cosmos 1174 inst
rumentus.

SUJUNGIMAS RUSAMS _ 
LABAI SUNKUS

Rusai pajėgia iškelti satelitus, 
bet juos sujungti ;gana. sunkiai

CASTRO LEIDŽIA IŠVYKTI, t 
BET KELIONES TRUKDO
HAVANA, Kuba. — Praeitą 

savaitę iš Peru Respublikos am
basados- Havanoje .apie 800 ku
biečių" isškncRU į Kosta Rikos 
pereinamą stovyklą. Tačiau 
penktadienį Castro uždraudė to
limesnius skridimus ir pareiškė, 
kad kubiečiai bus išleidžiami 
tik tiesiogiai į valstybes, kurios 
suteiks tremtinio teises. Sekma
dienį ^pirmasis kubiečiu; trans
portas išskrido į Ispaniją Iberia 
lėktuvu. Išskrido 41 kubietis: 
12 moterų, tiek pat vyrų ir 17 
vaikų. Ispanija sutiko priimti 
500 kubiečių. Sekantis transpor
tas numatomas antradienį. ,

Susidarius naujai situacijai, 
Keista Rikos gen. konsulas Ha
vanoje Oscar V: 
skrido Į San Jose ‘pasitarti su 
prezidentu Rodrigo Caražo, ku
ris pareiškė, kad valdžios nuta
rimas nėra pakeistas ir į per
einamą stovyklą priimami visi 
pabėgėliai iš Kubosz O. Vargas 
Bello buvo sužeistas muštynėse 
tarp Castro palaikančių kubiečių 
ir išvykstančių Havanos aero
drome. Nežinoma, ar jis grįš 
Havaną.

KOSTA RIKA SUTIKO PRIIMTI

SENATORIUS H. BAKER PADĖS RONALD 
REAGANUI LAIMĖTI RINKIMUS

SAN JOSE, Kosta Rika. — 
Kosta Rikos prezidentas infor- 
.niavb Fidel Castro, kad jis su
tinka priimti visus 10,000 ku
biečių apsigyvenusių Peru Res
publikos ambasadoje ir leisti 
jiems apsigyventi Kosta Rikoje. 
Castro nesutiko visu bėgliu iš
leisti į Kostą Riką, kad vėliau Castro leis kubiečiams vykti į 
jiems nereikėtų važinėti kitur. 
Castro iš pradžių lyg ir buvo' su-

išvažiuoti. Lakūnas pranešė, kad 
ateinančią savaitę iš Madrido at
skris Į Havaną specialus kelei
vinis lėktuvas norintiems išva
žiuoti, bet jiems dar teksią iš
tisa savaite laukti. Tremtinius 
paspaudė nusiminimas ir apie 
4,000 nutarė grįžti namo. Ar F.

argas Bello iš-, tikęs išleisti visus, kad prieš jį

Kosta Riką, kaip to prašė prezi
dentas, tuo tarpu dar nežinia.

Iš viso išvažiavo” 732 kubie- 
ičai, apsistoję Peru Respublikos 
ambasadoje. Ten dar teeblaukia 
virš 6,000 kubiečių, kuri*' sutik
tų išvažiuoti j bet kurią vals
tybę.

ŽENEVA, Šveicarija. — Pir
madienio vakare Šveicarijoje 
posėdžiauja visi Vakarų Euro
pos užsienio reikalų minister:ai 
ir jie aptaria Irane laikomų ame
rikiečių diplomatų paleidimo 
klausimą. Sekmadienį Vokieti
jos kancleris pasmerkė Irano vy-’ 
riausvbės nutarimą neišleisti 
Amerikos- diplomatų, kol nesusi
rinks dar neišrinktas Irano par- 

’ lamentas. Pradžioje ministerial 
turėjo suvažiuoti į Belgiją, bet 

. šį kartą pasirinko Šveicariją, 
kur jiems bus patogiau šį nelem- ‘ 
tą Irano reikalą’aptarti. .

Irano” užs. reikalų ministeris 
| jau buvo informuotas apie Eu- 
! ropos valstybių užs. reik, minis-
■ terių pareiškimą. Gotbzadė pa- 
! reiškė, kad tie pasitarimai ir nu
tarimas neparduoti iraniečiams 
maisto nieko nepadės.

■ . — Iranas . kovos , iki, mirties 
WASHINGTON, D. C. (UPI)? prieš Amerikos ir kilų valstybių

— New York Times sekmadienį pastangas ] 
paskęlliė, kad JAV 1979 metais — pareiškė ministeris ___
norėjo karišku perversmu suda- Gotbzadė. j
ryti Irane nuosaikiųjų vyriausy-i 
be tikslu sulaikyti mulą Chomei- ■ 
ni nuo valdžios. Tuo' tikslu sau
sio 3 d. i Teheraną buvo pasiųs-' 
tas JAV aviacijos gen. Robert E. 
Huyser organizuoti Irano kari
nes pajėgas šiam sukilimui, bet ' 
jau buvo pervėlu: kariuomenė 
būva jau demoralizuota ir neli
ko šiam uždaviniui. Generolas 
R. E. Huvser tuo laiku buvo. 
NATO štabe patarėju. Dėl to ’ 
paskyrimo, protesto žei____
atsistatydino NATO karinių jė
gų viršininkas gen. Alexander;
M. Haig. j

Tuo reikalu taip pat rašo geležinkelius prekėms iš Euro
Washington Quarterly. Jis pažy-tpos vežti į Iraną. Iranui pritrū- 
mi nuomonių skirtumą tarp Bal- ‘ kus maisto, Sovietų valdžia gali 
tųjų Rūmų patarėjo Zbigniew siųsti maisto iš Rusijos. Visi 
Brzezinskio bei Saugumo Tary- žino, kad pačiai Rusijai trūksta 
bos ir Valstybės departamento, maisto, bet Sovietų valdžia gali 
Pirmieji palaikė karinių jėgų!įsakyti rusams dar labiau pri- 
remiamą šechą. d antrasis no-į veržti diržus, kad būtų ko Ira- 
rėjo nuosaikios vyriausybės ir nui pasiųsti, 
patarė šachui išvvkti j užsienį. J ,, ..., ,* , 1 n • ■ Europa vra pasiruosuei pa-Valstvbes departamento kalbe-i • ’ ~ 1 .. . /.... . . , .. . įspausti Irana, bet 11 nenori liektoias pareiškė, kad šiuo metu . ’ , . . ,. ,. , ipaspausti, kad Iranas persimes-tuo klausiniu vesti diskusijas Į, .... ,, . . , V1-1 tu vis’skon Sovietu įtakon hutų nesveika del įkaitų, laiKO-1 .....................• . .
mų Teherane.

BUVĘS VICEPREZIDENTAS 
S. AGNEW VĖL PRABILO
Buvęs JAV viceprezidentas, 

bet 1973 metais atsistatydinęs 
iš šių pareigų, Spiro T. Agnew 
paskelbė Baltimore News Ameri
can sekmadienio laidoje, kad jis 
tikrumoje atsistatydino.dėl grės
mės gyvybei. Buvę numatyta ji 
nužudyti 
fojė, ar 
dystę.

automobilio kalastro- 
pavaizduojant savižu-

JAV NORĖJO PER
VERSMO IRANE

Tačiau buvęs Baltųjų Rūmų 
štabo viršininkas gen. Alexander 
Haig ir buvęs viceprezidento” Ag
new padėjėjas gen. Mike Dunn 
tai paneigia.

Viceprezidentas Spiro T. Ag
new atsistatydino iš pareigų 
1973 m. spalio 10 d. be teismo 
už mokesčių nesumokeiimą. 
Jam galėjo būti sudaryta byla 
už nusikaltimus esant Maryland. ..J 11

primesti savo valią, vaJstijos ^bernatoriumi bei ei- 
:ė minister's Sadeg aanl kit2s pjtreigas Dabar jis 

Į gyvena Palm Springs, Cal.
I Užsienio reikalų ministerisj
' nieko neužsiminė apie kai kurių Studentai laikosi savoliškll 
.iraniečių nenorą grįžti į Iraną. taisvklių ^5^ izoliacijai. Irai 
Jam turėtų būti svarbu Ameri-|no ;.ajdžios atstovai (urj nuQv0. 
kos valdžios nutarimas leisti; ka kas darosi Anierikos amba.

.^en^mLba,?i n?S3:!s3doje, bet vadinami studentai 
j valdžios atstovų vidun neįlei
džia. Vyriausybės atstovai vidun 
negali Įžengti, bet specialūs tar
dytojai rusai, sakoma, kelis kar
tus buvo atvykę Į Amerikos am
basada ir tardė kelis suimtuo
sius. Rusai norėjo, kad Į amba
sadą būtų atvesti ir kili trys 
Amerikos pareigūnai, laikomi 
Irano užs. reikalų ministerijoje, 
bet vyriausybė neleido rusams 
jų apklausinėti.

Sovietų ambasadorius ir dide
lė grupė Sovietų ambasados tar
nautojų laisvai važinėja po Ira
ną ir- palaiko ryšius ne tik su 
komunistais, bet ir su Irano vai- 

1 džins atstovais.----------------------

lūs Amerikoje. Jam nepatinka į 
grįžtantieji, mokyklų nelankan
tieji Irano studentai, parvažiuo
jantieji į Teheraną.

Kaip prez. Carteriui, taip ir 
nklarT! 'V'a^aiEuropai rūpi Sovietų 

’JĮtaka Irane. Amerikiečiai neno- 
i ri, kad Irano vyriausybė patek- 
Į tų į Sovietų globą. Iranas jau 
į dabar naudoja Sovietų Sąjungos 
< _  ____ _

Kosta Rika nevarytų propagan
dos, bet paskutiniu metu įvyko 
kelios pakaitos. Išvažiavimas iš 
Kubos eina labai lėtai. Išveža tik
tai po kelis šimtus į dieną, o iš
važiuoti- norinčių yra virš 10 
tūkstančių.

Peru Respublikos ambasados 
pareigūnai pranešė, kad Peru 
negali visų priimti, nes toks di
delis skaičius imigrantų apsun
kintų krašto ūkį. Peru Respubli- 
ko’s valdžia prašė kitas Pietų 

į {Amerikos valstybes padėti.
Pradžioje gaujos Castro šąli-’ 

ninku akmenimis apmėtė Peru 
Respublikos ambasados sode 
laukiančius kubiečius, o vėliau 
jie pakeitė taktiką.” Jie pradėjo 
atkalbinėti nuo kelionės į užsie
nį ir ragino, kad pasiliktų Ku
boje. Daugelis pamatė, kad iš
važiavimas ilgas ir sunkus. Dvi 

{savaitės ambasados sode dieną 
in_naktį daugelį Išvargino. Jiems ti. bet—didcU respuWi konų dau- 
atro’dė, kad išvažiavimas bus 
sunkus, ateitis neaiški.,.

DALI S Nl’TARĖ PASI
LIKTI KUBOJE

i

— Hondūro respublįka, po 
metų kariškos valdžios, grįžo 
Į demokratiją. Sekmadienį gy
ventojai išrinko 71 asmens par
lamenta. , - 4U

Helmut SchmidtKALENDORfLlS
Jtalandtio -22: Tarbula, Sote- 

Narunė, . Eikė, Jasbutas, 
įgiltu , r , >
" Kaulė teka 5:02, leidžiasi 6:37.

Oras truputį atvės.

ras,
.Vokietijos kancleris Helmut 
.Schmidt labai aštriai kriti
kavo dabartinę Irano val
džią, nenorinčią išleisti JAV 

diplomatų ir ambasados 
tarnautojų. *, - . .

Ispanijos vyriausybė buvo pri
žadėjusi paimti 500 kubiečių, 
apsistojusių Peru Respublikos 
ambasadoje, bet kai atėjo laikas 
vežti kubiečius, tai paėmė tik
tai 32. Visi kiti liko Kuboje, Pe
ru Respublikos ambasadoje. .
..Sekmadienį iš Kosta • Rikos 

skrido lėktuvas į Madridą ,-ir su
stojo Havanoje Minėtame lėk
tuve bųvb 32 ■ vietos, tai tokį 
skaičių jr paėmėm Castro leido 32

SEN. BAKER PRITARIA 
R. REAGANUI

COLUMRUS, Ohio.- Tennes
see valstijos senatorius Howard 
Baker pareiškė, kad jis nutarė 
remti buvusi Kalifornijos guber
natorių Ronald Reagan respub
likonų partijos kandidatu prezi
dento pareigoms.

Ronald Reaganą prižadėjo 
remti ir Ohio gubernatorius 
James Rhodes. Pats Ronald Rea
gan išskubėjo į Filadelfiją, kal
bės keliuose mitinguose, nes ant
radienį visoje Pensilvanijoje bus 
pirminiai rinkimai.

Gedrge Bush dar tikisi laimė- baigtas 172 dienas besitęsęs In- j nutarusi leisti atvykusiai ame- 
AernatWnaUllarvester liendrovės rikietei-payrmatvti su .savo sū- Iir automobilių unijos darbinin- numi, Amerikos‘marinu, laiko- 
kų streikas. Imu JAV ambasadoje, bet tary-

Streikas prasidėjo praeitų ha nedrįso pranešti, kol klausi- 
metų laipkričio 1 dieną. Be dar-1 masJjebus praneštas mulai ('.he
lio buvo 35,000 darbininkų. At-1 menti. Pastarasis taip pat suti- 
rodė. kad šis streikas niekad. ko teisti molinai pasimatyti su 
nes'baigs, bst vakar buvo susi- jaunu marinu, josids sūnumi, 
tarta ir pasirašyta trejų metųrbel užtruks dar kelios dienos, 
darbo sutartis. Vadovybė jau pa- kol ji galės su juo pasimatyti, 
tyrė, kad Melrose Parko dirbtu-( Patirta','kad studentai turi pa- 
vių darbininkai patvirtino susi-(ruošti ne tik suimtą mariną, liet 
tarimą 12,000 balsų. Martoma,' ir pačią moliną, pasimatymui, 
kad šiomis dienoms! buš palvūr- Motina turės pasižadėti visos ri
tinta sutartis ir kitose Chičagos lės klausimų nekelti, ries visi 

{suimtieji nežino apie paskutinių 
Nusitęsę streikas buvo ūbiems dienų įvykius ir-apie santykius 

pusėms labai nnojftolingas'z su JAV vyriausybe.
5

BAIGĖ INT. HARVESTER 
BENDROVĖS STREIKĄ

CHICAGO, Ill. — Vakar buvo

l. Visi 
žino, kad mula Ghomeini bend
radarbiauja su Maskva, bet Ira
ne yra ir tokių Islamo šalinin
kų, kurie su rusais nenori nieko 
bendro turėti. ,,

Revoliucinė Irano taryba buvo

guma savo balsus atidavė Ron
ald Reaganui. Buvo didokas res
publikonų kandidatų skaičius, 
bet dauguma atsisakė. Tebeliko 
George Bush ir J. Anderson kar
tu su pirmaujančiu R. Reaganu. 
Anderson nesurinko reikalingo 
balsų skaičiaus, bet jis vis vien 
yra pasiryžęs kandidatuoti ir 
toliau vesti savtf kampaniją. Jis 
yra įsitikinęs, kad respublikonai 
jo nesiūlys, todėl jam geriausia 
būtų kandidatuoti trečios parti
jos sąraše, bet tuo reikalu reiktų 
labai daug pastangų, kad galėtų apylinkių vietose, 
prisitaikyti prie dabar veikian
čių rinkiminių. įstatymų.

Gen. Alexander Haig pareiš
kė, kad niekas nesirengė bu
vusio viceprezidento Agnew 

žudyti. Tai esąs tiktai 
jo paties išmislaš.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME
Kūno) proto ir jausmy darnos pagrindai

.Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
 JONAS ADOMAVIČIUS, M. Q, 

VIDURIAVIMAS
Daugiau žiniv turėsime viduriavimo reika
luose — lengviau bus tvarkytis su šia ne
gerove esant gydytojo globoje.

(Mediciniškas raginimas)
gulėti, po mažą gurkšnelį gerti 
ledo šaltumo vandenį — tuomi 
sulaikomas vėmimas. Galima ii 
ledų mažus gabalėlius čiulpti. 
Ligoninėse duodami vaistai gau 
siais kiekiais į veną, ir nieko- ne
duodama per bumą per pirmas 
24 valandas. Namuose žmogus 
ramiai gulėdamas, ant viduriui 
šiltus kompresus turėdamas, ge [’ 
ria mažais gurkšneliais šaltą 
vandenį. Kai nevemia, reikia 
gerti šiltą arbatą - (ramunėlių 
kmynų, aviečių bei kitų uogų). 
Po paros galima pradėti su ar 
bata imti sausainius-macus (kra 
kerius, gamintus su druska). 
Vemdamas ir viduriuodamas 
žmogus nustoja mineralų, drus
kų. Jei po paros neviduriuoja- 
aevemia, galima prie macų su 
arbata pridėti ryžių sriubos, 
vištiends buljono, želės, mOnv 
Košės su vandeniu. Tokį maistą 
pakeliant, pradedamas lengvas 
maistas ir už poros dienų priei
nama prie normalaus maisto.

Jokių vaistų neimti. Jokio as
pirino nuniušimui karščio ne 
vartoti, o tik gerti daug naudin 
gų skysčių, kaip minėta anks 
čiau.

Apsisaugojimui nuct viduria
vimo reikia saugotis prastose 
vietose valgyti. Jokiu būdu ne 
valgyti trečios rūšies restoranuo
se pas svetimtaučius. Lietuviai 
prekybininkai yfa visi sąžinin
gi; lietuviškose valgyklose mais-

Viduriavimas (diarrhea) yra 
. dažna negerovė. Būtinai reikia 
' sužinoti apie, pagrindus šitos li

gos, tai tada mažiau klaidų da
rysime susirgę viduriavimu.

APTARIMAS

Nendr- 
tuštini- 
visiems

Aštrus viduriavimas, 
maliai dažnas vidurių 
mas skystu mėšlu yra 
žinomas aštraus ir chroniško kū
no ir virškinimo kanalo susirgi
mo simptomas. Aštrus viduria
vimas pasižymi triukšminga vi
duriavimo pradžia dėl viso kūno 
ai* vien virškinimo kanalo už 
degimo.

C h r o n iškas viduriavimas. 
Nuolat, ar su pertraukomis, per 
dvylika mėnesių užsitęsęs vidu
riavimas vadinamas chronišku. 
Tokio viduriavimo priežastys 
yra įvairios. Tik priežastis tokie 
viduriavimo sutvarkius, susi
tvarko ir vidurių skystumas.

LIGUISTAS MAISTO pasisa 
vinimas iš žarnų (malabsorp- 

, tion) sukelia viduriavimą. Tais 
atvejais maistas arba esti nesu 
virškinamas, arba nesugeriamai:

■ iš žarnų į kraują. Tais atvejais 
dieta neturi didelės reikšmės.

Aštraus viduriavimo a t ve j i • 
reikia šalinti žalingą maistą ai 
gėralą, žmogus vemia ir vidų

* riuoja suvalgęs sugedusios vis 
tiends ar išgėręs sugedusio Skys
čio (vištienos senos sriubos^res- 
torane pas amerikiečius). Tuo
viduriavimu ir vėmimu esti ša- tas gaminamas švarus ir svei 
linami nuodai. Reikia žmogui kas. .Jose valgykime pasitikėda

(AugustmaviciausPavasaris Lietuvoje

Tas pats reikalas ir -su Lietf
BendruOtnene. Visi imkim dirb
ti naudingus lietuvybei ir pa
vergtai tėvynei darbus bet ku
rioje vietoje besirasdami. Gali 
būti ne viena-dvi, bet kelios to
kios dirbančiųjų naudingus dar
bus mūsiškių grupės. Kiekviena, 
pagal dirbančiųjų skonį, yra 
rtaudinga tol, kol ji viena kitos 
neniekina ir tik naudingais dar
bais stengiasi viena kitą pra
lenkti. Kiekvienas žmogus yra 
savitas pasaulis; tegul jis ir dir
ba savitai naudingus darbus. Tik 
jokiu.būdu tegul neina kreivais 
keliais. Jei to nebus, tai ir vie
nos — kreivavėžės bendruome
nės mums bus per daug.

Tamsta pyksti, kad buvo pa
siūlyta sekti naudingus darbus 
dirbančiais, dabartinėse abiejose 
L. Bendruomenėse besirandan
čiais asmenimis. Tamsta už,tai 
pyksti, kad dar nepasiekei žmo
niškai besielgiančio asmens 
aukštumos.

Stengtis reikia kiekvienam pa
kilti sava asmenybe iš viduram- 

Ižiškos minėtos menkystės. Tik 
tada mes liausimės šalia mūsų 
besirandančius ir naudingą dar
bą dirbančius niekinę, o imsime 
su jais eiti bendrai naudingo 

j darbo dirbti.

mi savininkų sąžiningumu. Pas 
saviškius negausime senos» sriu
bos, kelių dienų likučių ir suge
dusio maisto.

Gali visa šeima valgyti ir tik 
vienas asmuo susirgti. Mat, gali 
būti sugedęs vienas kąsnis. To 
užteks vienam žmogui suvidu
riuoti. Už tai visi venkime itar- 
dnai atrodančio maisto; nenau
dokime nusipirkę apgedusios 
maisto dalies; laikykimės prie 
namų; nevažinėkime ir ypač ki
tų kraštų venkime. Ten vanduo 
ir maistas -gali būti užkrėstas 
pavojingomis bacilomis bei gy
viais. Pietų Amerikoje didesnė 
gyventojų dalis yra užsikrėtusi 
viduriavimą sukeliančiais gy
viais. Tokie viduriavimai gvdo’- 
mi specialiais vaistais. Gali gau
tis labai pavojingos komplikaci-

jos, net mirtis gali tokį, aplan
kyti. Tapkime sėslesniais. Užsi- 
imkime kultūringais darbais na
muose ir apie namus. Tada ne
reikės blaškytis po pasviečius, 
susilaukiant u nelemto viduria
vimo.

Chroniško viduriavimo 
klasifikacija

žmogus serga kok.ia rimta li
ga, net ne viduriuose esama. Dėl 
to’ jis gali turėti chroniškai pa
leistus vidurius. Mechanizmas 
tokio viduriavimo dar nėra me
dicinai visiškai aiškus. Yra ke
turios negerovės, kurios sukelia 
chroniška viduriavimą, visai nėr v.

7) Ypatingas maisto .nepaken-1 Sėkmės šiose kiekvienam žmo-
, . z j, .... I reni Inimo ir> rf a vFiZi f oi Ir To ri Ai otunas (specific - food i_____
ance). ’

8) Vadinamoji Celiac liga.
9) Chroniškas užsikrėtimas 

parazitais bei bakterijomis.

Išvada: Ir gerai save užlai
kant pąsitaikys susirgti vidu
riavimų. Kur kas dažniau sirgs 
tas asmuo, kuris eis per gyve
nimą nieko nebodamas, jokių 
patarimų iš mediciniškų asme
nų nepriimdamas, save geleži-j 
niu laikydamas, niekada pas gy-1 
dytojus nesilankydamas. Bent 
save stumti į tikrą vargą turė

tume kiekvienas nuo dabar liau-

(specific - food intoler-l§ui ir garbę teikiančiose 
j pastangose!

#

ADELĖS DUOBLIENES 
SVEIKO MAISTO 

RECEPTAS

SKAUTŲ STOVYKLĄS

Akademinio .Skautų Ląju 
džio leidžiame •-M(Lu Vyčio” 
žurnalo 1980-m. žemos r<v .e y- 
je tūlas s. J. Stqs. duodą le etą 
pasiūlymų būsimiems t c - • 
posėdžiams. Tarp ki u‘ z* I ’-ū 
jis siūlo nestoti į Pavę—t1 . -
tų kilmės skautų p,a?.»Įir; k' 
nomą AISCO vardu -Ti "i f 
skautijos tarpe p’-o*'"^' 
skautininke Lilė Miluk e < •* 
viešai prieš Drauge D^sak Jf 
nas Damauskas, rrotyvue T
kad skautijaf reikia dru'-'*’’. r
mesio į lietuvybės i’1 ikVr 
Panašiai ir J- Stas. aritųc-?- 

“Beveik numaniu, joy
tant pirmąjį siūlymą, i "'1 '
į Tarpt. Sk. Biurą!, vė’ £ 
ir AISGO klausimas. No iri s S- 
ti, jog užuominos apir r.’- . ;ų 
grupių spaudimą Tarp‘s ';
Biurui priimti ten ir 8 lY ’i 
visų skautų grupes rėr-’ pa
grįstos jokiais faktais, c v e" ‘ 
“wisdful thinking”. G-eič,ąi’r*i 
tai tik vieno asmens (?■»• f’i - 
teresuotos grupelės) baF'3yi’p's 
įtraukti mūsų sąjungą i AISGO, 
su kurios tariamu užnug?’- '! 
mes galėsime reikalauti‘T.,-Biu
ro globos. ** ■’

Ar mums šis T. B. prieslobstis 
reikalingas? Kaip mes be -o iš- 
sivertėme per praėjusius 35 iš
eivijos metus? Kaip padirgintu
me stipresnį lietuviškumą, ben
dradarbiaudami su AISGO? Gal 
geriau kreipkime žvilgsnius į se 
kančią šių pastabų antraštę:

STIPRIAU GLAUSKIMĖS 
PRIE SAVŲJŲ ?

Machine9

X i

-uuffiTnA w tt>« place that is made 
xM <rf dreams. And, U.S. Savings 
3ond» have been helping to make 

dreams come true for years.
Now, Bonds mature in less than 

■lx years. That means your dreams 
an uutne true faster than aver before.

You can buy shares in your perti- 
ular onwm bv joining the Payroll '

Plan yon work, or the 
zak-a-Aėrmlh piarvwivere you bonk. .

you know u. vopr Ait^rKiyi

I Bcwfe pm S'* % tetom 
ef A *0 (4* fc-<

y«r. Banda rwpUrarf if kwt. «*

*

.4 .

■f'

t Y

sirasdamos* virškinimo kanale. tis-_ Pirmiausia, nustokime var-‘
Jos yra sekančios:

1) Psichiškai-emocišk'ąj nega
luojantieji asmenys susilaukia 
I chroniškai skvstu .viduriu. Tai 
’/v. . r ~dažniausia priežastis chroniško nio gaunamo kepenų bei kasos 
viduriavimo-. uždegimo negausime ir taip vi-

2) Medžiagos apykaitos (met- j duriavimo išvengsime. O kai pa- 
jabolic) ir vidaus sekrecijos liau-! įtaikys susirgti rimtu chroniš- 
j kų (endocrine) netvarka sukelia Į viduriavimu, lai tik gydyto- 
| viduriavimą. Dažnai viduriavi- jas po reikiamų tyrimų pajėgs 
]mą sukelia cukraligė ir gūžio mums padėti.
• liaukos padidinta veikla (thyro
toxicosis). Rečiau viduriavimas j 
gaunasi sergant antinksti hių 
liaukų nepakankamumu (adre- • ------------ "1—7““°’

i nocortical insufficiency) ir gūžio -^endel°ff, M.D. John Hopkins j mui, 1 puodukas slyvų tyrės. 
' liaukos priedelių nepakankamu 
į veikimu (hypoparathyroidism). 
j 3) Sergant džioVa, ypač jos 
Į plačiai jiasklidusia forma (dis- 
i seminated TB).
Į 4) Limfinių liaukų
Į (lymphoma), kai plačiai išsiple- 
į čia, sukelia chronišką viduria- 
j vimą.

Yra ligų, kurios randasi virš- 
; kinimo kanale ar virškinimo or- 
; ganų priedinėse dalyse, kurios 
/sukelia chronišką viduriavimą. 
Į Svarbiausios devynios negerovės 
i prisideda prie gavimo chroniš- 
! kai palaidu vidurių. Iš tu svar- 
Į blausių negerovių minėtinos 
j siete: i
j 1) Žais<luotasis storosios žar-j
• nos įdegimas (ulcerative colitis) > 
i nežinomos 1 .

2) Vėžys (carcinoma) storo-1 
; joje žarnoje (colon), išeinamoji 
! žarnoje (reclunf), skrandyje 
Į (stomach) liei -kaso.įc (panere- 
Įas). Taip pat polypai storoje
žarnoje ir kšinamoje jos dalyje. v t

3) Viiškinimo kanalo opera-1 kol žmonės pakankamai sužino'-- 
cija, arba tokia tulžies pūslėje niškėjo ir ėmė prie bendro dar

bo pakęsti kitaip tikinčiuosius.

toti visokius vidurių paliuosa- 
pimui skirtus vaistus; liaukimės 
ir antibiotikus vartoti tada, kai J 
jų visai nereikia; nustokime 
dabar girtavę. Tada dėl girtavi-

“Žvelgian^į^tolimesnęs. lietu
vių visuomenės ir į mūsų skąų- 
tybės galimybes^ yra aišku,,kad 
mūsų veikla turi būti vis labiau 
integruotina lietuvių visuomenės 
linkme.-Kaip, kukiu būdų?-;

Praktiškai tai įgyvendintina, 
pvz., siekiant platesnio bendra
vimo su kitomis lietuvių jauni
mo organizacijomis: teigsiu, kad 
už dešimtmečio ar dviejų mums 
patiems bus keista prisiminus, 
kad praeityje stovyklaudavome 
kartu su lenkais, ukrainiečiais, 
latviais, amerikiečiais ir kitais 
skautais — bet be lietuvių atei
tininkų ar Lietuvos vyčių... At
rodys, kad gal kartais skaūtybė 
mus lyg skyrė nuo kitų lietuvių 
būrio.”

Dalyvavau bent pen kiose 
skautų stovyklose ir jokiu būdu 
neįsivaizduoju, kokios būtų tos 
skautų stovyklos kartu su atei
tininkais ar vyčiais. Man atro
do, kad tai yra tik autoriaus re
torika pries AISGO, ką šiuo rei
kalu galėtų parašyti Rasa Lu- 
koševičiutė ar Ramunė Kvikly
tė bei kitos jaunosios skautės, 
kurios šiame Mūsų Vyčio nu
meryje nepasireiškė? Man atro
do., kad jos palaikytų savo vy
resnę sesę Lilę Milukienę.

K- Petrokaitis

Adelė Duoblienė
PUPELIŲ TORTAS

Orkaitė 375° F.
Prop.: 1 puodukas Lima pu-I 

pelių, 5 kiaušinių baltymai, (4 
Pasiskaityti: Diagnostic Ori- puodukų migdolų, į/2 puoduko 

teria — Diarrhea, by Albert -I. cukraus, 10 migdolų papuoši-

. Apie tai kitą kartą.

University School of Medicine.
-k -9-

STENKIMĖS TEISINGU
, ATSAKYMU PASINAUDOTI 

- 1
vezjbĮ DABAR YRA DVI L. BEND

RUOMENĖS. JŲ GALI „ 
BŪTI IR DAUGIAU

Klausimas: Tamsta Daktare, 
per S. Barčus radiją kalbėdamas 
praeitą kartą išsitarei, kad seki- 

| me abiejų LvūBendruomenių dir- 
• bamais naudingais darbais. Pa

siskaitykit Lietuvių Čartą ir su
žinosite, kad nėra ir negali būti 
dviejų bendruomenių. Kodėl 
Tamsta taip neteisingai žmones 
švieti ?

Darbas: Iš vakaro pupeles nu
plauti, atskirti geras ir sveikas, 
pamerkti, kad per naktį mirktų. 
Sekančią dieną suseikėti pupelių 
kiekį puodukais. Trims puodu
kam pupelių imti jų vandens, 
kuriame mirko, 2 puodukus. Už
virinus vandenį, suberti iš leng
vo į verdantį vandenį pupeles, 
nesustabdant virimo. Virti ant 
didelės ugnies apie 20 minučių. 
Po to sumažinti iki minimumo 
ugnį, _ užd eng ti dangčiu 
pupelėms brinkti apie 
nučių.’

Atšaldyti ir jas be 
sumalti.

Migdolus sumalti atskirai su 
malūnėliu, bet ne su niėsds ma
lama mašina. Sumalti migdolai 
turi būti purūs. Jų žievelę reikia 
kartu sumalti, jos nesunaikinti.

Išplakti kiaušinių5, baltymus 
su cukrum. Į juos dėti dalimis 
pupeles ir migdolus, iki viskas
bus sudėta. Supiltr į paruoštą lio saldumo vaisių tyre, apibafš- 
blėkutę ir kepli Įkaitintoje or-., tyli sumaltais migdolais.

kleisti 
30< mi-

skysčio

s tmceraUycculiiis),! Atsakymas: Todėl, kad negy- 
kihuės (idiopathic). Jvcnu viduramžių klaidingomis

nūotaikomis v a d ovaudamasis. 
Tada tūli likybininkai tvirtino, 
kad išganymas yra tik vienoje 
religijoje — viename tikėjiine; 
visi kiti tikėjimai yra atskalū
niški. Tūkstančių metų reikėjo.

WITH SLEEP-EZF 
YOU CAN REST EASY.
Sleęp-Eze contains a gentle 
sleep inducer that helps you 
get a good night s sleep. And 
isn t that all you want? Use , 
only as directed.

kaitėjo 30 minučių.
Atvėsinus pertepti slyvų tyre 

ar kokia kita spalvinga, be dide-

bei tulžies latakuose.
4) Vienoje vietoje (donoje žar- Firmas Alvudas pakvietė į pir

kioje uždegimas (regionai cn-l mąsias Kūčias katalikų ir evan
gelikų dvasiškius laužti plotkelę 
ir palabųinti susirinkusiuosius, 
lai buvo niekada negirdėtas lie
tuvių tarpe elgesys. Už poros 
metų popiežius Jonas XXIII tą

tori lis).
5) Kasos (pancreas) ligos — 

'uždegimas (pancreatitis), daž- 
Į iriausiai chroniškas, kasos išpūs- 
J Įėjimas* (fibre>cystic disease).
iJ‘cnlitklis vartojamas lipo ' pa^ią veiklą užgynė. Taip dabar

[siy>jančiiyų paistų (laxatives) 
4i)Blibiotikų^ Tais atve.t>fe 

lestltpakcičiama žarnose csanjbs 
; W*(l ingės bakterijos. Tagfc

reikiamai.

jau dvasiškiai mėgina bendrai 
kalirėtis, tik kol kas bendrų dar
bų jie nesigriebia. Juos jie, kaip 
paprastai paveda pasauliečiams, 
patys pasitenkindami bendru 
pr;e*STlurfaus pasišvaistymu. SODYBA

luosdav



-DĖTROITO NAUJIENOS
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS IR ENCYCLOPEDIA 

LITUANICA PAMINĖJIMAS

T5r" Šaunios Antano Mamos ir Emmos 
Zalskaitės vestuvės

Paminėjimas įvyko balandžio
13 d. Lietuvių namuose. Sceno
je ant stalo buvo išdėstyta visi 
36 tomai Lietuvių Enciklopedi
jos ir Encyclopedia Lituanica; 
tarp Enciklopedijų-tautos vėlia
vėlė ir kryželis. Apačioje užra
šas: “Broliai seserys, imkite ma
ne, skaitykite”. Po užrašo — va
za.gyvų gelių. ’

Minėjimą pradėjo Kultūros 
Klubo pirm. Antanas Musteikis. 
Pirmaisiais žodžiais pasveikino 
atvykusį svečią iš Bostono-En- 
cfklopedijos leidėją J. Kapočių 
ir ..pareiškė, kad Enciklopedijos 
šaknys Lietuvoje. Tolimesnei 
programai vadovauti pakvietė 
Švyturio Jūrų - Šaulių kp. pirm. 
Alfą Šukį A. 'Šukys perstatė 
Enciklopedijos darbuotojus det- 
roitiečius, kurių buvo net aš- 
tuoliolika. Paminėsiu tik tuos 
kurie paaukojo už vieną Litua
nica komplektą po 125 dol.: B. 
AJ Barauskai, A. Vaitėnas, D. L. 
Petroniai, P. L, Heiningaį, B. 
Burba, Švyturio Jūrų šaulių 
kp; St. Butkaus. Šaulių kp. ir O. 
Ambrazevičienė. Visiems iš
kylėtiems ' buvo prissegta po 
tautinė spalvos ražytę.
' Invokaciją sukalbėti pakvietė 

šv.; Antano parapijos kleboną 
kun- A. Baboną. Po invokacijos 
buiyb'; pagerbti pasidarbavę mi
rusieji. Perstatytas ir pakvies
tas jaunosios kartos prof. Leo
nardas Gerulaitis paskaitai. Pas
kaita pavadinta:. “Enciklopedija 
— sunkioji artilerija”. Prelegen
tė . savo kalboje priminė, kad 
Enciklopedija buvo pradėta ra
šyti' priė daugelį, metų, ne tik 
kitų valstybių rašytojų, bet ir 
Lietuvos. .Netaip- jau buvo leng
vas tas darbas atliktu Priminė 
išleistą' Encyclopedia Britanica 
ir kitas. Toliau jis pabrėžė, kad 
dabartinė pavergtos /Lietuvos 
leidžiama Enciklopediją toli gra
žu nepilna, nes joje išjungtas 
nepriklausomos Lietuvos laiko-

. T- •

tarpis ir kitkas, kas jiems net in Praeitą šeštadienį, balandžio’

Po Gerulaičio kalbos kalbėjo 
Enciklopedijos leidėjas J. Kapo
čius. Jis savo kalboje pareiškė, 
kad Lietuvos Enciklopediją ban 
dė išleisti J. Jocevičius Rigcje, 
Lietuvių Kultūros Taryba, p. V. 
Biržiška ir kiti. Išleista tik 9 są
siuviniai. Buvo bandyta leisti 
Šiauliuose, Klaipėdoje, Kaune ir 
kitur, bet vis nepavyko. Dabar
tinei Enciklopedijai išleisti, Ame 
rikoje buvo sumobilizuota šim
tai darbuotojų. Paminėjo skai-j 
čius kiek kuriam darbui buvo! - 
pakviesta talkininkų.

šią Enciklopediją leidžiant bu 
vo panaudota ir kitų pradėti 
darbai Lietuvoje, Rigoje ir ki
tur. Preligentas užsiminė apie 
Amerikos spaudą, kuri apie šią 
Enciklopediją rašė, kad ji esanti i 
septintoje vietoje pasaulyje.] 
šios Lietuvių Enciklopedijos ! 
vyr. Redaktorius prof. V. Bir
žiška. 1

TRAKU MIESTELIO CENTRAS

karauskas, R LB Centro valdy
bos paregiūnas, o' kairėje pusėje 
sėdėjo’ Antanina Repšienė, R LB 
Centro . sekretorė, šalia kanau-
i - ‘ - A* • " _ ' ”

“Inko buvo pasodinta .vaidintoja 
ir organizatorė Teodora Serapi-į 
nienė j ir josibs .vyras' Ignas i Se-j 
rapinas. .Kairėje pusėje, sėdėjo!

r . e «
. 19 d.’, Marquette Parko didžio- 
i joje lietuvių bažnyčioje įvyko iš- 
| kilmingos dainininko ir visuo
menės veikėjo Antano Marinos 
ir Elniuos Z. l’mbrasienės su
tuoktuvės. Antanas Marma jau 
seniai priklauso Vyčių chorui, 
kuriam vadovauja muzikas F. 
Strolia. Muz. Fausto Strolios va
dovaujamas choras giedojo mi
šias vestuvių metu. Kan. Zaka
rauskas sutuokė jaunavedžius ir 
suteikė žiedus.

Atlikus iškilmingas sutuoktu
ves, jaunavedžiai, pabroliai, gi
minės ir artimieji susirinko Ra- 
muvės restorano salėje, jauna
vedžiai susipažino su abiejų pu
sių giminėmis, kviestiniais sve
čiais, pabroliais ir pamergėmis.

Pats Marma buvo pasipuošęs 
■‘puikia šventadienine eilute, o jo

X. V.
LB Centro y-rįjus ;narysr^Ę^hica- 
gčs, Liptavių Spaudės pir-,
miųihkas. .Šalia jo buvo.ČhĮėaiiį 
ggį LįętuviyPensininkų draūgpĮ 
j6s,j)irn.nninkas A- Vaiiagūnas* 
ir kiti^':^; - \ įl

Tuo tarpu apsukrios ir apdai-; 
rios Ramunės patarnautojos vi
sus kuo puikiausiai aptarnavo. 
Darbą prižiūrėjo nelabai seniai 
iš Floridos grįžusi Ramunės šei
mininkė. Degtinės buvo įvairiau
sias rūšies ir geriausio skonio. 
Kiekvienas galėjo ragauti ir ger
ti tokią, kuri geriausiai tiko jo 
skoniui. Susirinkusiems, pakan
kamai užkandus, J. Bagdžius 
įnešė didžiulį vestuvinį tortą ir 
padėjo ant jaunavedžių stalo.

Reporteris
(Bus daugiau) į. J

27 d. 12 vai. Šv. Antano Parapi-' puikia šventadienine eilute, o jo 
jos patalpose. Organizacijos ku- žmona dėvėjo labai gražią žalią 
rios dar nepaskyrė savo atstovų suknelę bei baltą pavasarinę 
ir neužpildė atsiųstų blankų, ‘ skrybėlaitę, tinkančią figūrai ir 
prašome nedelsiant tai atlikti ir šventiškoms iškilmėms.
atsiųsti DLOC sekretoriui Sta-j Vestuvinės puotos “spiritus 
siui Šimoliūnui, 16817 Stoepel, mpvens» huv0 dr Vytautas P. 
Detroit, Mich. 48221. Taip pat pjargįS) jąv R LB Centro valdy- 
prašoma Organizacijų pirminin bos pirmininkas> j;s kalbėj'0( 
kų paraginti paskirtus atstovus, dajnav0) pastabas darė ir visus

šūkis: “Tau, mūsų širdyse Lais
voji Lietuva, mes tą mūsų visųi 
bendrą darbą dirbame .ir skiria-j 
me”.

, Po iškilmingo minėjimo, gre- 
Po preligento J. Kapočiaus1 timoje salėje šauliai švyturiečiai 

kalbos, padėkos žodį tarė A. Šu
kys. Pagerbimui J. Kapočių, L. 
Mingėlienė per petį perjuq^e tau 
tinio rašto juostą.

Po trumpos pertraukos meni
nę dalį atliko .dailiai nuaugusi 
studentė Asta Šepetytė, fleitų 
pagrodama du dalykėlius: Se
nate in A minor — J. S. Bach, 
Fantaisie Pastorale Hongroise— 
A.F. Dappeler, o disui priėjo lie
tuvišką . melodiją-Pienė. Publi
ka solistei šiltai paplojo. Padė-J 
kai Vytė šnapštytė įteikė rau-Į Kultūros Klubas, St. Butkaus 

Šaulių kp-, ’švyturio Jūrų Šau-1 
lių kp. ir A. L. Tautinės Sąjun
gos sk. 

ik * *

MIRĖ J. BRAŽICNAS

Juozas Braziūnas gimė 1907 
m. balandžio mėn. 5 d. Juodo- 
nių km. Kamajų valse. Rokiškio 
a-pskr. Velionis J. Bražiūnas 
jaunystėje gyveno Vilkaviškio 
mieste, dirbo žemės ūkyje, pie
no perdirbimo gamyboje, vėliau 
Klaipėdoje. Prasidėjus antram 
pasauliniui karui dirbo savival
dybėje. Antrą kartą priartėjus 
rusų armijai prie Lietuvos ru- 
bežiaus. kaip ir daugelis iš mū
sų, Juozas pastraukė Vokieti
jon. Vokietijoje gyveno lietuvių 
stovykloje. 1949 metais su šei
ma imigravo Amerikon, apsigy-

■ donų rožių* puoštę. Minėjimo 
užbaigai, pritariant fleita, visi 
dalyviai sugiedojo Tautos him
ną.

Enciklopedijos minėjimo pro- | 
ga buvo išleista dviejų lapų pro
grama. - Viršelį puošė tarp dvie
jų ąžuolų lapų Lietuvių Enciklo
pedija su leidėjo J. Kapočiaus 
atvaizdu, o kitoje pusėje prof., 
V. Biržiškos žodis ir užbaigai

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
•,*5| ' y .’ • >. £ ’ ; * • %

(UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN-
I : 5 ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

5;^? Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas

žintiir jas užsisakyti

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ. ; .

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

•: Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimą skaitytoju 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

.JLAJDJLXJBJSL0J8L_______ ________________
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• G 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 ' 'dol 
Pavardė ir vardas
Adresas--------------------------------------------

kuris

SponFOriaus pavardė, vardas ir vietovė

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

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi wr ” -* * -

Pavardė ir vardu
Adresas -----------

veikinimas ir rožinis su velio
niu Juozu įvyko kovo mėn. 28 
d. Rožinę sukalbėjo Dievo Ap
vaizdos parapijos klebonas kun. 
Viktoras Kriščiunevičius. Atsis
veikinimą pravedė ir atsisveiki
no Švyturio Jūrų šauliu kuopos 
vardu pirm. Alfas Šukys, St.

svečius vaišino lietuviško sko
nio maistu: cepeliniais, kugeliu, 
pyragaičiais ir kavute. Kas no-J Butkaus šaulių kp. pirm. Vin

cas Tamošiūnas, Lietuvių Na
mų Draugijos vardu Juozas Kin- 
Čius, Balfo 76 sk. vardu Jurgis 
Baublys. Prie karsto stovėjo 
garbės sargyba š uniformuotų 
šaulių. Karstas buvo apdengtas 
Tautos vėliava. Nuo karsto vė
liava, šaulių žyminis ir unifor
minė kepurė buvo perduota ve
lionio nuliūdusiai žmonai Elenai 
Po atsisveikinimo kūnas nuly
dėtas į Dievo Apvaizdos parapi
jos bažnyčią gedulingoms pa
maldoms ir iš’bažnyčios į Ho- 
leysepulchre kapines amžinam 
poilsiui. . ■

Palyda buvo gausi todėl, kad 
Juozą visi mylėjo ir gerbė. Po 
laidotuvių visi palydai buvo pa
kviesti, pietų. '' /' ■•••• '

Liko nuliūdę: žmona Elena, 
sūnus Rimantas su šeima, bro
lis Pranas, Lietuvoje dvi sese
rys ir brolis, Amerikoje daug 
artimų draugų.

Juozai,- ilsėkis ramybėje, te
būna Tau lengva Amerkos že
mė. ■ ' .

rč<’o galėjo išbandyti savo laimę.! 
Buvo ir muzika ir buvo galima 
pasišokti.

Publikos prisirinko arti pilnos 
aalės, bet galėjo užpildyti ir 
visa salę. Gal kiek ir keistoka, 
kad kitu parapijų parapijiečiai 
nesilanko į Lietuvių namus, gal 
tik vie 'as kitas.

Rengė j ai: Dėt roi t o Lietuvių

rė. Dirbo įvairiose įmonėse, 
gyveno neblogai. Maždaug prieš 
septynius metus išėjo į užtar
nautą pensiją ir savo gyvenimu 
buvo patenkintas- Įsijungė į vi
suomeninį gyvenimą, priklausė 
keletai organizacijų: Lietuvių 
Namų Draugijai, Dariaus Girė
no Klubui, Balfo 76 Skyriui ir 
Žvejotojų Medžiotojų būreliui. 
Ilgiausiai priklausė ir aktiviau- 
siai įsijungė į Švyturio Jūrų Šau 
lių kuopą. Už aktyvų kuopoje 
veikimą buvo apdovanotas Lie- 
tuvos Šaulių Sąjungos Tremty
je šaulių žvaigždės medaliu. 
Taip pat buvo kuopoje pakeltas 
garbės nariu. Prieš metus, Juo
zui sunegalavus, buvo paguldy
tas ligoninėn. Neatgavus pir- 
myksčios fizinės jėgos, šiais me
tais kovo men. 25 d. nelemta Ii-

« * ■

DETROITO LIETUVIŲ OR
GANIZACIJŲ CENTRO

METINIS SUSIRINKIMAS

—Metinis visuotinis atstovų s>u- 
sirinkimas įvyks balandžio mėn.

Velionis Juozas buvo pašar
votas C. Step — Steponausko, 
laidojimo koplyčioje, 18425 Be- 
ech Daly Rd., Detroite. Atsis-

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM® Tablets are 

50% stronger than Doan’s.
Be've you take Doan’s Pills for 

muc., ar backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan s That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain rehever per 
Cose to relieve backache.

To reduce pam. soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely m minutes’ Theres no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets 1>ke only as directed.

Ne. 79

kad dalyvautų susirinkime.
* * *

■ “NAUJIENŲ” SKAITYTOJŲ 
BŪRELIO KOMITETAS

Šių metų balandžio mėn. 12. ir italų kalbomis.
d. Lietuvių namuose įvyko nau-Į Kaip dainininką Antaną Mar- 
jienų staitytajų ir prijaučiančių" mą, taip ir jo žmoną Emmą 
susirinkimas, kuris gelbės Nau-j Umbrasienę labai gerai pažįsta 
jienoms išbristi iš susidariusių; Ignas Serapinas, kuris dar prieš- 
sunkumų j 4 vai., kai visi buvo salėje susi-

Išrinkti į komitetą: Antanas.rinkę ir susodinti, pasakė pa- 
Norus, Petras Bliūdžius, Anta-Į grindine kalbą. Ponas Serapinas 
nas Vaitėnas, Česys Šadeika ir j susirinkusius supažindino su pa- 
Antanas Sukauskas. šia proga! ties Antano Marmos vedamu 
gauta aukų 140 dol. Aukojo: | darbu dirbtuvėse, choruose, vi- 
Antanas Sukauskas ir Juozas įsuomeninėse organizacijose ir; 
Guolužas po 25 dol., Stasys Ši-j kultūrinėje srityje. Jis gražiai! 
moliūnas — 20 dol., Antanas I paminėjo ir jaunosios vestą 
Norus — 15 dol., Bronius Valiu-į darbą. Abu buvo pareigingi ir 
kėnas, Antanas Vaitėnas, Petras Į patikimi kultūrinio darbo padė

jėjai. Kalbėtojas R LB vadoVy-’ 
bės ir narių vardu palinkėjo lai
mės ir sėkmės.

Dr. Dargis po kiekvieno kal
bos užtraukdavo dainelę, įtrauk
damas Į vieningą balsą visus 
susirinkusius.’.Tuo tarpu buvo 
atkimštas ašmpanas ir visi gėrė 
jaunavedžių sveika lai ir laimei.

Šalia dr; Dargio sėdėjo ilga- 
I metis Antano Marmos gerbia- 
mas kanauninkas Vaclovas Za-

susirinkusius linksmino. Dargis 
turi nepaprastai stiprų balsą, 

• moka kelias kalbas ir gali vesti 
j dainas lietuvių, anglų, vokiečių

Bliūdžius — po 10 dol.j Juozas 
Bartkus, Stasys Bartkus, Valen
tinas Kavaliukas, Juozas Muri
nas ir dar vienas — po 5 dol.

Ant. Bukauskus.

SfiGHT MFAPr P«

GIVE H E A P T F U SC

JAY DRUGS VAISTINĖ
; 2759 W. 71st St, Chicago, Iii

• RŪPESTINGAI ISPILDGMI RECEPTAI * FANNIE MAY SAL-l DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu rraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugi ar kaip AŠTUONIS MILIJONUS 
apdraudę savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endearment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, riekianfiana 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos suma temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuoptj vyra yisoae lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
| savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, Jie Jums 
mietai pagelbės l SLA įsirašyti. , >

Galite • kreiptis ir tiesiai I SLA Centrai •
. «- - i- ■ U— 

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMKRlCA
New York, N. Y. 10001 '* '

WT W. JOth SI.
TM. .(Jill MJ-H1I

kurie tuo*

doleriu

pelno, na-

— Prezidentas Carteris jau 
įsakė visiems savo rinkiminės 
kampanijos darbuotojams ruoš
tis kampanijai prieš buv. Kali
fornijos gubernatorių Reaganą.

LEONARDAS ŠIMUTIS,

. tevęs Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirmininkas, garbės pir
mininkas ir Draugo rėdatko- 
rius. Balandžio 17 dieną suėjo 

5 metai nuo jo mirties.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Slankos, 
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. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

___ • DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daimj 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais ducfmenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LDETTUVIšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitdvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pūsi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitė atsi* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik S3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinskd knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, ,M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Hals ted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.

v A/ril 23, 1 ___ 1 — Jifcujitsoi, ClvMjfQ, & in,
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Japonai nepirks pabranginto gazolino
Japonijos premjeras M. Ohira sekmadienį paskelbė, 

kad Japonija nemokės Irano vyriausybei pustrečio dole
rio daugiau už gazolino statinėlę.

Prezidentui Carteriui pranešus, kad JAV neparduos 
Tranui kviečių ir ryžių, kol nebus paleisti Teherane lai
komi Amerikos diplomatai ir ambasados tarnautojai, 
Irano vyriausybė tuojau pakėlė parduodamo gazolino 
kainų. Japonijos premjeras tada atsisakė mokėti tokią 
kainą. Jis pareiškė įsitikinimo, kad būtinai reikalingo 
gazolino japonai galės gauti su amerikiečių pagalba. Jie 
tiksliai nežino, kur galės gazolino gauti, bet yra tikri, 
kad amerikiečiai padės išspręsti šį svarbų klausimą.

Japonai Irane pirkdavo tiktai dalį reikalingo gazo
lino. Greičiausia kad jį gaus Aliaskoje.

ii ) ’

Vokietijos kancleris Helmut Schmidt sekmadienį pa
sakė labai griežtą kalbą, nukreiptą prieš dabartinę Irano 
vyriausybę, neleidžiančią išvažiuoti Amerikos diploma
tams. Kancleris pareiškė, kad Irano užsispyrimas sulai- 
kyti Amerikos diploinatus be jokios priežasties — yra 
žvėriškas. Jeigu Irano Revoliucinė Islamo taryba vado
vaujasi senais Islamo papročiais, neleidžiančiais taikyti 
pagrindinių žmogaus teisių ir pasirašytų sutarčių diplo
matais pasikeisti, tai dabartinis Irano islamizmas yra 
atsilikęs nuo viso pasaulio. Vokietijos vyriausybė reika
lauja Irano valdžią išleisti Amerikos diplomatus be jokio 
atidėliojimo. Jeigu Irano vyriausybė amerikiečių diplo
matų neišleis, tai vokiečiai nutrauks diplomatinius san
tykius su dabartine Irano valdžia ir atšauks savo diplo
matus.

Antradienį Vakarų Europoje susirinks Šiaurės At- 
——hm.to valstybių užsienio reikahy ministerial Trano klau

simui aptarti. Tuo tarpu ministerių nutarimas dar ne
žinomas ,bet vyrauja įsitikinimas, kad Vakarų Europos 
valstybės taikys Tranui tas pačias priemones, kurias tai
ko japnai. Pradžioje Vakarų Europa nutrauks diploma
tinius santykius, o vėliau uždraus pirkti Irane gamintas 

. prekes ir nieko Iranui nepardavinės.
Praeitą savaitę prezidentas Carteris labai griežtai 

uždraudė Amerikos piliečiams vykti į Iraną. Išimtį pre
zidentas padarė tiktai keliems laikraštininkams, kuriuos 
Irano valdžia sutiks įleisti į Iraną ir duos jiem galimybes 
pranešinėti krašto įvykius. Prezidentas nenori, kad Irano

vyriausybė galėtų imtis naują represijų prieš įvažiavu-1 
sius amerikiečius. Praeitą pentkadieių- Teheraną pasiekė 
viena amerikietė, ponia Barbara Timęi, kuri buvo pasi-1 
ryžusi pasimatyti su mula Chomeini. Ji yra pasiryžusi 
pasimatyti su savo sūnumi, tarnavusiu Amerikos marinų 
korpuse ir patekusiu į studentų nelaisvę. (Beje, iš Te
herano ateinančios žinios sako, kad amerikiečius amba
sadoje pagrobė ne Irano studentai, bet Irane buvusieji 
ir pas Chomeini tarnavusieji Iranan suvažiavusieji stu
dentai čekistai.) i 4

Iraniečių tarpe jau seniai vyrauja įsitikinimas, kad 
mula Chomeini ilgus metus bendradarbiavo su grupe par
tizanų, atlydėjusių patį Chomeinį iš Paryžiaus į Irano 
aerodromą. Irano vyriausybė negali liesti tariamų stu
dentų, nes jie tiesiogiai priklauso tiktai nuo paties Cho
meini. Irano vyriausybė keliais atvejais bandė perimti 
Teherane laikomus amerikiečius, bet nepajėgė to pada
ryti. Mula Chomeini paskutiniu metu sutiko, kad taria
mieji studentai neleistų vyriausybės atstovams užimti 
ambasados.

.Šitas klausimas labai nepatinka ir erzina Revoliuci
nės tarybos narius. Jiems nepatinka, kad Irano sostinėje 
yra valdžią valdžioje. Irane daugelis jau įtaria mulą Cho
meinį esant Iraiįo įtakingu žmogumi, tarnaujančiu So
vietų interesams. Dauguma “studentų” grįžo į Teheraną 
kartu su mula Chomeini. Jie sudarė ištikimąją Irano par
tizanų grupę, kuri klusniai tarnavo Cromeinio, o ne ira
niečių naudai. Irano prezidentas Bani Sadr ir didelė jo 
vadovaujamos tarybos dalis yra pasiryžusi suvaldyti 
Chomeinio savavaliavimą. Irane daugelis žino, kad vadi
nami “studentai” nėra studentai, bet rusų tarnyboje 
esantieji asmenys. Jie tarnauja tiktai Sovietų tikslams. 
Todėl Islamo tarybai labai rūpi dabar suvaldyti* mulą 
Chomeinį, kad vėliau jis neužtrauktų kraštui dar dides
nės nelaimės.

Irano vyriausybė kaitalioja amerikiečių paleidimo 
laiką. Prieš porą, savaičių tvirtino, kad Irano parlamen
tas (kuris dar negalutinai išrinktas) nuspręs suimtųjų 
amerikiečių likimą. Praeitą penktadienį su mula Cho
meini glaudžai bendradarbiaujantieji politikai pasakojo, 
kad amerikiečių likimas bus nuspręstas, kai paaiškės 
JAV prezidento rinkimų rezultatai. Jų likimas bus spren
džiamas ne birželio pabaigoje, kai turėjo susirinkti dar 
neišrinktas parlamentas, bet tiktai lapkričio pradžioje, 
kai bus išrinktas Amerikos prezidentas. : ;----------

Prezidentas Carteris, skelbdamas paskutines prie
mones prieš Irano vyriausybę ir suorganizavęs Vakarų 
Europos valstybes prieš Chomeinio savavaliavimą, pa
reiškė, kad jeigu visa tai nepadės amerikiečiams išlais
vinti, tai tada JAV bus priverstos pavartoti karo jėgas 
suimtiesiems išlaisvinti.

Gerai informuoti kariai tvirtina, kad karo veiksmai 
negarantuoja suimtųjų išgelbėjimo. Amerikiečiai gali 
būti komunistinių studentų išžudyti, o jeigu pavyktų stu
dentus izoliuoti, tai gali dalis suimtųjų žūti karo veiks
mų metu. Prezidentas Carteris nori visus gyvus išlais- 
vinti, todėl jis ir nenori siųsti karo jėgų į Iraną. Irano 
valdžia nekreipia dėmesio į Amerikoje likusius savo pi
liečius, tuo tarpu prezidentas Carteris sulaikytų ameri
kiečių klausimui laimingai išspręsti skiria savo geriau
sias pastangas. Jeigu prezidentas iki rudens tikslo ne
pasieks, tai jis gali pralaimėti rinkimus.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

VINCAS ŽEMAITIS

Nepriklausomos Lietuvos 1918-19 
metai Vilkaviškio apskrityje
(A.a. vaistininko Juozo Tupčiausko 50 metų 

mirties sukaktį minint)
(Tęsinys)

Vienas jų, išplėšęs tvoros Štakietą, kirto ki
tam . . . Akimirksny, minia vienoj ir kitoj tvoros 
pusėje ne tik nuplėšė štakietus, bet ir tvoros bal
žienus, ... prasidėjo mūšis, koks tenka įsivaizduo
ti vykdavo senais laikais prieš šaunamų ginklų at
radimą. Kaimiečių buvo žymus perviššiųs vyrų, o 
miestelėnų — moterų, kurios pirmos pasileido 
bėgti iš mūšio lauko. Matėis gulinčių sniege ... 
Tuo pat laiku pasirodė vokiečių policija, šaudy
dama į orą paklausė, kas čia kaltas, pasakėm, aiš
ku, kas bėga — tas kaltas. Jie norėdami sulaikyti 
arkliais vieną bėgantį — pašovė jo arklį. Tai ga- 
l.’ma sakyti ir visi to netikėto mūšio registūdti 
nuostoliai, neminint mūšio lauke palikusių šuta«- 
-ytu štakietų ir išplėstų tvoros balžienų. Užmuš- 

i< net . . o sužeistieji, matomai, Išsislapstė, jo
kių prėtenzį; j nepareiškę.

Viskam api mus, abu-kandidatai i viršaičio; 
v įsi da’yvavę seniūnai, pasikvietę JtaiĘjiinkšūs dar

keletą dalyvių, suėjome į mokyklą, kur surašiau 
balsavimo rezultatų aktą, kad žymiai viršijančią 
balsų daugumą gavo kandidatas Bilevičius; su tuo 
sutiko ir jo varžovas Kalvaitis ir kad nuo šios 
dienos Vištyčio valsčiaus, įskaitant ir miesteli, 
viršaičiu yra Bilevičius. Taip išsisprendė gal ir 
Vištyčio valsčiaus neaiškus likimas. Valsčiaus gy
ventojai įtarė, kad aplenkėjęs Kalvaitis, tapęs 
viršaičiu, darysiąs žygių prijungti Vištyčio vals
čių prie Lenkijos. Vištyčio miestelio gyventojai 
turėjo apie 100 ha bendro nuosavo miško, o Kal
vaitis ir jo agentai įbaugino juos, kad jei viršai
čiu taps Bilevičius, tai jh> tą mišką išdalysiąs ly
giomis visiems valsčiaus^gyventojams. Dėl to ir 
kilo taip didelis nepasitikėjimas ir nesantaika 

vienu su kitais.
Tais Vištyčio viršaičio balsavimais, matomai, 

domėjosi kaimyninio Vižainio valse, gyventojai. 
Buvau apsistojęs pas vietos kleboną kun. Kudir
ką ir rytojaus dieną po pietų pribuvo pas marife 
Vižainio valsč. 3 ar 4 seniūnų delegacija; įprašė 
atvykti-pas juos pravesti viršaičio rinkimus-J lš 
Suvalkų jiems atsiųstas viršaičiu koks tai lenkas, 
kurio jiejųaiinko ij;.penuri jo"vir&ą|čiu. turėti. 
Jie turi šavb kindidatą ir rinkirtnisflairnėšią daug 
tikriau Tiėgif Čia- Vi&yty.. Ax'swlkau .pas ’
vykti su sąlyga,'jei "aš gausit! iš Vilkaviškio* "Ap=’ 
skrities valdybos įgaliojimą ir porą ginkluotų mi
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Kūno Kultūros Rūmai Kaune
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PASTABOS E TOLO
Nauja ALTos valdyba

Balandžio mėn.-13 d. Los An-: Fondui 2,209 dol.

I bar jau būtų teisingiau sakyti 
Į— sudariusių) šiame susirinki
me savo atstovais- tedalyvavo 

Jau vos tik 16 su 28 atstovais: 
Vyr. Skautų židinys — 1 atsto
vas, J. Daumanto šaulių kuopa 

($309 daugiau — 4, Liethvių Protestantų S-ga
gėlės lietuviškosios parapijos Į negu pernai). Palyginus su per- — 2, Lietuvos Vyčiai — 2; Lie- 
mokyklos patalpose įvyko me-. nai aukomis, ALTa šįmet gavo tūrių 
tinis Amerikos Lietuvių Tary- ‘ 
bos Los Angeles skyriaus susi
rinkimas, praėjęs ramioje ir dar
bingoje nuotaikoje, jeigu neskai
tyti poros mažų, gal kiek ir kri
tiškų, bendro pobūdžio pastabų.

Susirinkimą beveik punktua
liai atidarė skyriaus pirminin
kas F. Masaitis. Perskaitęs susi-Įsų trijų (ALT, R'-nė ir 
rinkimo dienotvarkę, kuri buvo rinkėjų. Iš viso išlaidų minėji- 
priimta be jokių papildymų, su
sirinkimui vesti pirmininku pa
kvietė Edviną Balcerį, sekretore 
— Bronę Skirienę, kuriems su
sirinkimas davė visudtinį prita- buvo čia kviesta kaip pr grindi-

Katalikų Susivienijimo 
žymiai daugiau, Bendruomene ‘ 42-oji kuopa — 2, LST Korp. 
— mažiau; taip pat daugiau ga
vo Tautos Fondas.

. Kadangi šįmet aukos buvo 
renkamos net trims instituci
joms, tai (pirmą karta) propor- 
cionaliai surinktoms aukoms ir 
renginio' išlaidos pasidalinta vi-

Neo-Lithuania — 1, L.D.K. Bi
rutės D-ja — 1, ALT S-gos Los 
Angeles skyrius-— 1, BALFo 
Los Angeles skyrius — 2, Atei
tininkų Sendraugių S-gos Los 
Angeles skyrius — 2, Lietuvių 

• Tautiniai Namai — 2, Šv. Kazi-
- - - - - -? —' b 

Lietuvių Respublikonų klubas 
— 2, Santa Monikos Amerikos 
Lietuvių klubas — 1, Amerikos 
Liet. Piliečių klubas — 2, Ma
žosios Lietuvos Bičiulių draugi-

U
t- ' (Bus daugiau) .

šaunia f 1 <*UVlHlcU ČXllldl ------ O'

r T. F-das) I miero parapijos choras

mo proga buvę virš 800 dol., ku
rių didžiausią dalį sudarė Sibiro 
tremtinės E. Juciūtės kelionės 
(iš Bostono) lėktuvo bib’etas. Ji

rimą, kaip ir lygiai pirmininko 
F. Masaičįo pasiūlytai mandatu 
komisijai, jcufią sudarė: inž. j. 
Steikūnas, J. Petronis ir VI. la
kūnas.

Pagal dienotvarkę. E. Balce- 
riui pirmininkaujant, susirinki
mas vyko labai sklandžiai, taip, 
"kad po Skyriaus pirmininko F. 
Masaičio, iždininko K. Prišman- 
to ir Revizijos komisijos (E. 
Balcerio) pranešimų nebuvo j al
kių diskusijų

“mai priimti be pataisų. Aptaria 
buvo tik kiek ilgesnis laikotar
pis po Vasario 16-osios minėji
mo — duoti iždininkui daugiau 
laiko ,neskubant padaryti auką 
apyskaitą, iki metinio susirin
kimo.

Pagal iždininko pranešimą 
šįmet Vasario 16-osio's minėji- 

-mo proga nurinkta 8,881 dol. au- 
kų.. Kadangi minėjimas buvo 
rengiamas kartu su Lietuvių 
Bendruomene ir Tautos Fondu, 
lai ir aukos buvo renkamos ir 
atiduodamos pagal aukotojo' nu
rodymą — įrašant aukos voke
lyje kam auka skiriama. Iš tos 
bendros 8,881 dol. sumos aukų 
skiria: ALTai 4,115 dol. ($400 ir Alg. Raulinaitis. 
daugiau negu peniai), Lietuvių Iš 29 organizacijų (klubų! 
Bendruomenei 2,572 dol. ($100Į sambūrių), sudarančių ALTos 
mažiau negu pernai) ir Tautos Los Angeles skyrių (turbūt <įa-

nė kalbėtoj a. u
i Naujos valdybos ir revizijos 

komisijos rinkiniai praėjo' lygiai 
sklandžiai, kaip'if iki. tol vykusi- 
dienotvarkės dalis. Susirinki
mas .sutiko, kad naujai valdybai 
kandidatus pristatys pirminin- 
kas F. Masaitis, kad nereikėtų

' LEIDŽIA NAUDOTI ŽYDŲ
AERODROMUS

WASHINGTON,: D. C-. — Iz
raelio premjeras Menacliein Be
gin, besitardamas su’prezidentu 
Carterfū Įvairiais' taikoj„reika-

■gaisti- Laiko renkant nominacijų pa3iqlč Amerikai naudoti 
komisiją; Iš, senosios valdybos ĮZraelio aerodromirs,- jeigu būtų 

reikalo gintis. ■
Izraelis turi pačius geriausius 

aerodromus Artimuose Rytuose. 
Jie turi visas reikalingas prie
mones lėktuvams pataisyti. Iz
raelis žino, kad karo metu susi
darys didelis’ pavojus, bet Izrae
lio vyriausybė sutinka rizikuc'ti, 
kad tiktai'Artimieji Rytarbūtų 
laisvesni nuo nuolatinių užpuo- į 
limų. Izraelio kariuomenės va
dovybė žino, kad Amerikai bus 
reikalingi .karo aerodromai, jei 
kils didešnis susirėmimas su da
bartine Irano vyriausybe.

Atrodo, kad ir Saudi Arabija 
leido JAV-ėms naudoti savo'-ae
rodromus, o Amerikos lakūnai 
prižadėjo saugoti Saudi Arabi
jos erdvę.

narių nekandidatavo J. Mitkus, 
Vyti Bandziulis ir H. Bužėnaitė

— visi-praneši-] (pasfarieji du nei nedalyvavo1
susirinkime). F. Masaitis susi
rinkimui patiekė tokį kandidatų 
(naujai valdybai), sąrašą: F. 
Masaitis, A. Skirias, S. Kvečas 
ir K. Prišmantas (visi buvę se
nojoje. valdyboje) ir trys nauji 
kandidatai: R. Šakienė, R. Paš- 
kauskas ir Al. Pečiulis. Visi sep
tyni ir buvo kuone vienbalsiai 
(susilaikius, rodos, vienam ar 
dviem) išrinkti, suteikiant val- 
dybai teisę kooptuoti naują narį, 
jei kas iš valdybos pasitrauktų. 
Nebuvo, mat, pasiūlyta daugiau 
kandidatų, gi Į valdybą reikėjo 
rinkti septynis.

Revizijos komisija palikta ta 
pati: VI. Pažiūra, Edv. Balceris

Iš 29 organizacijų (klubų,
— Sovietų valdžia Kuboje ruo

šia naujus šulinius atomo rake
toms .leisti, praneša laikraštinin
kas Jack Andėrson.

I
I

licininkų mano palydovais.
Sutarėme, kad už poros dienų jie vėl atvyks 

pas mane sužinoti galutiną mano sprendimą. Aš 
telefonu kreipiausi į Apskrities valdybą, o jie į 
Vidaus reikalų ministeriją, kur jiems buvo pasa
kyta, kad tai vykdant susidarysią nesklandumų, 
nes ne vien Vižainio valsčius, bet ir visa Suvalkų 
apskritis turi priklausyti Lietuvai. Be to, Vižai
nio valsčius priklauso ne Vilkaviškio, bet Suval
kų apskrities valdybos jurisdikcijai. Apie tai, kad 
aš prie geriausių norų negaliu nieko pagelbėti, 
pasakiau atvykusioms delegatams. Jie sakė, kad 
pravedus viršaičio rinkimus, jie darys žygių pri
sijungti prie Vilkaviškio apskrities. Po to dar 
porą kartų jie lankėsi Vilkavišky ir net Kaune 
Vidaus reikalų ministerijoje, bet niekas jiems ne
pagelbėjo.

Atrodo, kad tais laikais, dar tvarkant vokie
čiams, nebūtų buvę sunkenybių pravesti tokios 
rūšies plebiscitą — pagal Vižainio valsčiaus gy
ventojų pageidavimą prisijungti prie Vilkaviškio 
apskrities (atseit, Lietuvos). Bet tuomet mūsų 
valdininkų nepaslankumas, ar neapdairumas 
tai sukliudė. Tenka prisiminti, kad dvidešimt 
metų praėjus, 1939 m. kilus vokiečių-lenkų karui 
lt lenkams iš Vižainio pasišalinus, Vižainis iškėlė 
Eetuvių tautines vėliavas ir laukė lietuvų atei

nant, bet“ vokiečiai paskubėjo juos - prijungti —j 
prie Reicho.

Tuomet 1919 m. Vištyčio klebonas kun. Ku
dirka man pasakė, kad Vižainio valsčiaus gyven
tojai yra dvikalbiai lietuviai, tai jis patyrė bū
damas Vižainy kurį laiką vikaru.' Vižainio baž
nyčioje jau senas laikas, kai bažnytinės pamaldos 
laikomos tik lenkų kalba. Parapijiečiai tokiu būdu 
buvo priversti bažnyčioje melstis lenkiškai, o na
mie dar jie kalbėdavo ir lietuviškai. Yra ten siek 
tiek atvykusių mozūrų ir iš Mažosios Lietuvos 
lietuvių protestantų, kiti dar ’laiko save vokie- 
čiais. Tą pat galima pasakyti ir apie kaimyninio 
Kadariškio valsčiaus gyventojus — jų kalbą ir 
lietuvybę.

Šia proga tenka prisiminti, kad panašus liki
mas dėl mūsų nerangumo ir neapdairumo ištiko 
ir mūsų Baltijos pajūrio Palangos ir Rudavos I 
(Rucavos) iki upei Bartuvai (Livai) valsčius, ku
rie carų laikais administraciniais sumetimais bu
vo įjungti į Kuršo guberniją; latviai paskubėjo 
juos okupuoti ir sau pasisavinti. O už šfas senas 
lietuviškas žemes, ypačPaTąrigos tatečių. mes tu- I 
rėjome brangiai apmoksti Jatviams^pravedant | 
valstybinę sieną, n 
žemėmis. %

(Bus daug’au)

4 — Naujienos, Chicago, 8, 111. D| y, -y y. ’ 2?. !’?Su



ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI 

* ■*

“Kai ateis toji tiesos dvas'^i, ji ves jus į visą tiesą 
Jouo 16:13.

Pagal Vięšpaties pažadą, Sekminių dienų, šventoji Dvasia 
buvo atsiųsta pasišventusiųjų klasei, “Kristaus Kūnui ’. 'i cdėl mes 
ir visi kiti, kurie priėmė Viešpatį ir pripažino jį bažnyčios-Galva 
ir patapo jo mokiniais, gavo šventosios Dvasios, nematomos Dievo 
galybės, dalį. Tąja dvasia mes esame atgimdyti į naują prigimtį, 
dievišką prigimtį. Tuo mes esame padaryti pa veide tojais visų 
aukščiausių ir brangiausių Dievo pažadų, Kurie buvo duoti tik
riesiems Jėzaus Kristaus pasekėjams, šventoji Dvasia gelbėjo 
mums pažinti tiesą, kaip parašyta: “ji įves jus į visą tiesą’", ir. 
vėl: “Jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus’".

*V. RAITO lYRinėTO.^
J. Muzikam, 195 Van Pelt Avenue, Su<.cu buuo, .N, Y. 1U303

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir MOTEfcŲ Ligos 

G1NSKQLOG1N* CHIRURGIJA 

*449 3o. Pulaski Rd. (Crawfora 
Madical Buildins) TeL LU 5-6444 
Mima ligonius pagal susitarus 

Joi Iir-aUincput, wmnhinn #/4-UUO»

SUSHUNK1MU

OR. PAUL V. DARGUS 
GYDYTOJAS IK CHIRUKCAs 

Conimunity klinikos 
Medicinoj dirtkrorius

$. Manheim Rdw Wastctoeet>rf IL. 
z VALANDOS; 3—9 darbo dienomia ir

i

Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubas rengia Bunco ir kortų baiių 
sekmadienį, balandžio 2/ d., Dariaus- 
Girėno saieje, 441o bo. Western Ave. 
Pradžia 1 vai. pop.et. Bus labai gražių 
ir vertingų dovanų lainuugies.ems. 
Taipgi bus šiltų virtinių ir kugelio. 
Kviečiame visas nares ir svečius atsi
lankyti ir smagiai praleisti popietę.

E. Strungys, sekr.

JUOZAS KARIBUTAS

MEKSIKA NAFTOS IŠTEKLIUOSE

T»L: 5*2-2727. arba 5*2-2728

TEI------BE 5-5593

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių drau
gijos narių susirinkimas įvyks penk
tadienį, balandžio 25 d., 7 vai. vakaro 
Vyčių salėje, 24oo W. 47th St. Karia, 
prašomi atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

E. Strungys, sekr.
Į

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 Wert 103rd Street 
Valandn^ pairai gnsiTariTTMi

DR. FRANK FLECKAS
OPTOMETRiSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2*15 W. 71 St. T«L 737-5145

Hiring aku. Pritaiko akiniu* u
“contact lenses'*

V*L akai Buanarim*. Jidsryt* tree.

DR.LEONĄS SElBUllb

TITO PRADĖJO SMARKL41 
KRAUJUOTI

BELGRADAS, Jugoslavija. — 
Prezidentas Tito praeitą sekma
dienį pradėjo smarkiai kraujuo
ti. Gydytojai ėmėsi visų priemo
nių kraujavimui sustabdyti, bet 
jiems nesiseka.

Patys gydytojai jau anksčiau 
manė, kad jo" mirtis yra tik va
landų klausimas, bet Tito pajė; 
gė pasipriešinti kelioms ligoms. 
Pati didžiausioji jo bėda buvo

INKSTŲ, PUSLBS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJĄ. 
2*5* WEST Wrd STREET 
Vai. antrad. 1—♦ popiet,

Ofiso totofei 77fr 
Razidonciloa taiaM MK-5542

DK. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spw. MOTERĄ |is«x. 
Ofisas 2*52 WKST 59ta ST ROTI 

Tai. PR S-12W
OFISO VAL.; pinu antncL, cačiau- 
tr penkt. 2-* ir 8-8 vaL vsk. SUtadu

kepenys. Jis turėjo ir plaučių už-' V*

(Tęsinys)
i 

Plaukiame toliau ir gidas aiški-. 
na apie Irano buvusio valdovo 
šacho vilą, kuri išdidžiai, kad 
ir tuščia stovi kalno papėdėje 
su gražiomis vazų kolonomis ir 
statulomis. Keleiviai tai maty
dami, visdėlto valdovui metė 
kaltinimus idant jis savo įgei
džių nemokėjo apvaldyti ir tau
tą skriaudė. Gal ir teisingas lie
tuvių senovės posakis — “ba- 
gočiui” niekados negana”. Na, 
bet komentarus palikus, laivas 
vis plaukia ir 'jį pasitinka dide
lis būrys vaikų, kurie ant viso
kių plaustų ir be jų gerai lai
kosi vandenyje. Jų tikslas, kad 
tik daugiau-pesų keleiviai iš lai
vo, mestų, o jau būk tikras, jie 
pagriebs kiekvieną. Nežiūrint, 
k^d tos pesas jau bus giliai van
deny. Jie nardo kaip delfinai.

> kur atrodo yra ir tėvas su 
šešių motų bemiu- - 

uris šoką nuo lentos ir kaip 
, metalinį pinigą sugavęs, 
į viršų ir rodo keleiviams.
gi. sugautus pinigus kiša 

į burną ir vėl neria kito pagauti. 
Na ir meta gi jiems, nes toks 
socrtas visiems labai patinka-

degimą, šiek tiek ligonis pasitai
sė, bet sekmadienį, matyt, jam 
trūko gyslelė viduriuose, kurios 
gydytojai nepajėgė sustabdyti.

Jugoslavija jau turi visą vals
tybės administraciją. Kur anks
čiau buvo vienas pareigūnas, lai
dabar teko du pastatyti. Pats Ypatingai’ tiems mažiems ber- 
Tito’ parinko atsakingus vyrus, niukams. Jie solidarūs, kad di- 
kurie galės tas pareigas tinka- dėsnis pagauna pinigą, bet ke
rnai eiti. Jeigu Sovietų valdžia

kn, ir 
žuvr

ką pusvalandį čia stovėjo. Mums 
1 gi buvo neįprastą, galima saky
ti, graži pramoga, o vaikai prisi
pildė pilnas Įbumas, saujas ir 
plastikinius maišiukus pinigų.

Karšta ir keleiviai daugiausia 
su maudomais kostiumais. Ne
žiūrint to, .prie gražios muzikos 
•■ie visi “pasaito” šokti. Gal tas 
komplimentarinis . gėrimas irgi 
prisidėjo. Niekados neteko ma
tyti taip juokingai atrodančių 
šokėjų, kaip dabar, kai jie su 
bikiniais... sėdim su viena ame
rikiečių šeima, .kuri irgi iš Ka
lifornijos, Los Angeles priemes- 
tyje gyvenančia, ir kvatojam. 
Gal ir mums tas pats gėrimas į 
galvas įsisuko?. . Na, kaip be
būtų, bet kelionė buvo tikrai 
smagi. Pagražinta saulės • spin
dulių aplinka žavėtina. Taigi, 
tokia kelionė patartina visiems, 
kas lanko Acapulco-

Toks karštis, kad naktimis ne- 
galima miegoti.: Vėsintuvas ma
žai padeda. Lauke truputį atvės

. sigavęs, dangina į aerodromą. 
Graži, žala aplinka, kur turtini 
gųjų vilos pakelėse. Aerodro
mas pilnas keleivių. Žinoma, jis 
nedidukas, perpildytas suveny- 
-ri~, nėrimais ir meniškais me
džio drožiniais- Laimingas esu, 
kad pagaliau iš to karšto “pra
garo” ištrūksta. Susižavėjęs 

medžio drožiniu, klausiu kainos 
ir kai išporina, kad daugiau pu
santro tūkstančio, nuleidžiu ran
kąs. Kainas visas pasaulis žino.

Karšia, vėsintuvų ir čia nėra. 
Lėktuvas vėluoja. Laukimas pra 
ilgsta. Kai pagaliau susėdam vė
sinamo lėktuvo sėdynėse, jaus
mas tikrai džiaugsmingas, kad 
vėl pagaliau atsigaivinsi Neil
gai, berods, 45 minutės ir Mek
sikos miestas — sostinė. Iš kar
to pajunti aukštumos veikimą 
ir vėsumą.

KELIOS DIENOS 
SOSTINĖJE

Nežiūrint, kad naftos ištekliai 
kraštą praturtino, kad architek-Į 
tai per tą laikotarpį pristatė • 
gražių namų, bet tiek kraštui, 
tiek ir pačiai sostinei Mexico 
City trūksta gaspadoriškos ran
kos. Atrodo, kad čia mažai kas 
rūpinasi socialine, globa. Niekas 
dar nepanaikino elgetų. Neži
nau, ar tai galima pavadinti ei 
getomis tas jaunas moteris, ku
rios sėdi šaligatviuose su trim 
keturiais vaikais. Pirmiausia 
tie vaikai bėga ištiesę rankutes 
prie tavęs ir prašo išmaldos. 
Gavę neša motinai. Motina taip 
pat tiesia ranką ir taip tokių 
vaikais apsikrovusių “elgetų” 
pilni kampai. y

Sekmadienis. Visur uždaryta. 
Visi traukia į labai gražias baž
nyčias, bet daugiausia į stebuk
lingąją Guadalupę. Tai vieta 
apie 5 kildmetrus nuo centro, 
lengvai pasiekiama autobusais. 
Tai meksikiečių tautinė ir reli
ginė šventovė, kur 1531 metais 

; indėnui Juan Diego apsireiškusi 
’ šv. Mergelė .Marija.

Autobusas lyg silkių prigrūs-
ta, bet kad tas vėsumas nelenda tas, bet aš gavau sėdėti ir tai 
į kambarį ir gana’ Užtat anksty- jaučiuosi labai patogiai. Bąi-

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
- F jT

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

— i

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
? Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

uaia 2-* vaL popiet if iits lai*.1

leivis šaukia, kad jis metė ne
bandytų kėsintis į Jugoslaviją, j ža am. Tas gi atiduoda kam 

priklauso. Nežinau ar kiekvieną 
hivą j:e pasitinka, bet iš viso

tai jai teks sutikti suorgan:zuo- 
-tą-p&sipriešininią. Vargu ar ru-
sai galės suardyti Jugoslavijos atrodė, kad taip ir jie profesio- 
owenima. rialai. Gal uz tai ir laivas gero-

P ŠILEIKIS, O. P.
OSTHOmJA^rWTEZlSTAi

* Aparaui - Protezai. Meo. Dan
CTĮ OazaL Speciali pašaipa tOjeM.

{Area Suppont) ir l l

Citrus Soup-er Bowl 
A Super Warm-Up

West 43rd SU Chlcat*. WL SMb 
TalaK: PftasMct

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

PERKRAUSTYMA1
! MOVING

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

H®t
i

.1

4.:■ l>4.-^4

i
i

Ir

vą rytą,, dar prieš saulės tekė- 
iimą, o žmonės jau pliaže vaikš
čioja, kur žvejai traukia tink- 
lus.a Jie. sunkiąį. dirba. Suprakai
tavę traukia lynus iš abiejų šo
nų, po šešius X Saugiau. Gerai, 
kad papuola didelis grobis, bet 
kartais daug mažų žuvyčių, ku
rias jie sumeta “atgal į jūrą.

Dienos greitai bėga. Apvaikš- 
ciojau, apžiurėjau, visus kran- 
tus, vilas ir krautuves, tik nak
tinius’ klubus aplankiau. Stebė
jau sumanumai^ “biznį” gali 
mai geriau išnaudoti, tai su lai
veliu iškelti žmogų į aukštybes, 
žinoma, įnarpliojus į tam tikrus 
diržus lyg ‘parašiutininką. Ir 
ką gi, penketas minučių — 10 
dolerių. Prie jo stovi eilės. Ga
lima įsivaizduoti kiek jis uždir
ba. ..

giant važiuoti, kelyje traukia į 
šventovę iš provincijų maldi
ninkai. Jie neša altorėlius, išpin
tus iš gėlių. Juose vaizduojama 
šv. Marijos statula, paveikslai: 
Po tų nešamų altorėlių joja ant 
gražių “appaloosa” arklių uni
formuoti ir ginkluoti vyrai. Iš 
paskos eina didelės eisenos. Gie
da giesmes ir meldžiasi, kalbė- 
-datni rožinį. Tokį žygį pamačius, 
gali suprasti žmonių religingu
mą, pasišventimą, rr ištvermę. 
Nuostabu. Tai ne viena tokia ei
sena ir ne dvi. Daugelis nutvin-- 
dė miesto gatves.

(Bus daugiau)

i

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Chicago* 
Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTES AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

PHILLIPS- LABANAUSKAS
33.Q7 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArdi 7-3401

-į

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. SOU Ave, Cicero, UL Tel: Olympic 2-1004

t- t
4

LĖKTUVU ATGAL
I SOSTINĘ

Šoferis lyg velnias, dūšią pa-

— Popiežius Jonas Paulius II, 
kalbėdamas 80,000 miniai šven
to Petro aikštėje, pasmerkė gru
pę teroristų, sužeidusių Turkijos 
ambasadorių Vatikanui ir jo as
meninį sargą. Jis jų veiksmą 
pavadino moderniųjų laikų bar
barizmu.

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANICA A VE. TeL: YArds 7-1x38-1139

i

MOVING
Apdraurtat pertraurtyma* 

U Ivalriy atrtumv. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel- 376-ISS2 arba 276-5994

After the ballgame is over, invite your friends back for a 
post-game meal of soup and sandwiches. A tureen of steaming, 
homemade soup is a guaranteed crowd pleaser And Citruv 
Soup-er Bowl is a fast-cooking, robust soup that warrant* 
cheers for the cook. Tiny meat balls, chopped onion, green 
pepper and rice team up with a savory broth of 
Florida frozen concentrated orange juice and canned beet 
brothMade in advance, it taste* even better when it’i reheated. 

Ctors Seup-er Bowl
can (6 ounces) Florida 

frozen concentrated 
orange juice, 
thawed, undiluted 

cans (13 3/4 ounces) 
beef broth, undiluted 

cups water 
cups uncooked rice 
teaspoon dried leaf

pounds ground beef 
teaspoon salt 
tablespoons butter or 

margarine 
cup finely chopped 

onion
cup finely chopped

green pepper
large cloves garlic, 

miheed
Mix ground beef with salt.

In a large, heavy kettle or Dutch oven, meH butter over m*”™* 
heat; brown meatballs.x Remove meatbaHs; keep hot. Add 
onion, green pepper and garlic to kettle; saute until vegetable# 
are tender. Add concentrated orange juice, beef broth and 
water; bring to boiling; stir in rice and thyme. Cover; simmer 
15 minutes; add meatballs, cook 10 mmutes longer, untfl 
meatballs are heated and rice is tender. YIELD; 8 serving*.

11/2 
1 
3

1/2

2

2

7
8/4

1
r thyme

; shape into 1/2-inch meatball®.

TeL YArds 7-1911

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES...

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TTPS ON

P. J. RIDIKAS
8354 So. HALSTED STREET

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubbc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-5672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HilU, HL 974-4410

BiCO7.EXE

VxJ4|» Aldona D*uku«

T*l«^4 HlmUck 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

Lktuvly kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:U0 
4:30 vaL vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

g can be treated 
al drug You can

ingredient with no prescription 
in BiCOZENE' Use only as 
directed The medically proven 
creme for 
itching. <?

M
Stop itching fast of external 

vaginal, rectal, and other skin 
conditions Doctors find even 
severe itčhinr 
with a specia 
now get this anti'-itch drug | »•*. . A A. A—

in’BiCOZENE

Naujienos, Chicago, g, LU. luctday. April -2, 19W

yocruL run into trouble if 
THERE'S A SUDDEN STOP WHICH 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY

RADUO t KIMO s VALANDOJ Powerful 
drag you can buy 
without an Rx!



V. R-šius 1S1W

(Išvietintieji prie! 34 metus)

(Tęsinys)
Ali Nun* I, 2>m4 — Pardavimui 

ft£AL ESTATE FOR SALI

su- 
is- 
sa-

— AH right, Mr. CocL. 
right.

Dėl jos miniaturiško kūno 
dėjimo ir vaikiškai gražios 
vaizdos Mažytę kiekvienas

Mamai, — Fardarlmw 
REAL ESTATE FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
•, NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS'

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR MS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KVZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel Virginia 7-775)

JIE MUS GLOBOJO

To ir užteko, kad visi sužino
tume, jog mūsų direktorius La- 
b n mėgo vištieną. Taip pat bu: 
vo visiems aišku, kad jam būtų 
buvę tik juokai išperti mum$
kailį, jei kartais jo parėdymo; votiškai gerbė, Mr. Borgia elg- 
nepaklausytume. Tą aiškiausiai ' 
liūdi o jo pikta išvaizda.

Po to įvykio mūsų stovykloje 
neretai buvo galima išgirsti lin
ksmo pobūdžio pasakojimų ‘apie 
direktorių, kuriam nebeteko viš
tienos”.

Niekas nebūtų išdrįsęs pami
nėti blogu žodžiu direktoriaus 
dešiniąją ranką — vicedirekto
rių. Mr. Borgia buvo džentel
menas ir visiems tėviškai geras. 
Ir jo pasirinktas hobby buvo be 
priekaištų: rinko bavariškus 
alaus bokalus. Dirva jo polin
kiui buvo kuo puikiausia. Nuo 
senų laikų bavarai mėgo savo 
gamybos alų, o ir bokalų tam 
tauriam gėrimui turėjo labai 
puošnių-

Laiks nuo laiko Mr.' Borgia 
savo rinkinį pakuodavo į dė
žes ir siųsdavo namo — į Kali
forniją. Tas stambus plikagalvis 
džentelmenas žinojo, kad ateis 
toji diena, kai jo tarnyba Vokie
tijoj bus užbaigta. Savo turtą 
ęis bevelijo turėti namuose jau 
iš anksto.

Miss Smith buvo viena iš mo
terų pareigūnių pasirodžiusi 
1946 metų anksti pavasarį. Iš pat 
pirmos dienos ji užkariavo vi
sų simpatiją, neišskiriant ir mu
dviejų virtuvėje. Buvo jauna, 
smulkutė, vaikišku veideliu. Su 
virėju ji susipažino tuoj atva
žiavus. Frank, kaip ji Šiliūną 
vadino, T5uvo tas asmuo, kuris 
galėjo jai padėti. Ji buvo pen- 
kių pėdu aukščio ir tesvėrė de-

I davosi su ja lyg gi būtų brangus 
kristalinis indas> kurį bijomasi 
sudaužyti. Miss Jones kartą 
juokdamosi pastebėjo:

— Jūs perdaug laiko pralei
džiate su savo bavariškais puo
dais, Mr. Borgia.

— Kodėl? — paklausė jis ir 
tuoj pats susiprato. Jis pažvel
gė savo tėvišku žvilgsniu į Ma
žytę ir nusišypsojo.

Net prancūzas, tas dželtelme- 
no kauke užsimaskavęs donžua
nas. Mažytės akivaizdoje pasida 
rydavo nedrąsus, ir visa ką jis 
su ja kalbėdavo — tai apie jos 
mokymąsi ” skraidyti > lėktuvu. 
Skraidymo kursą ji buvo baigu
si prieš atvažiuodama į Vokieti- 
ą-

Tik direktorius, tas užkietėjęs 
gorila, nevengė nėcenzūruotų 
išsireiškimų net ir jos akyvaiz- 
doue. Buvo tikrai keista: nosį 
nusivalyti jis visada atsikeldavo 
nuo pietų stalo ir eidavo Iš
randą, o riebių išsireiškimų pet 
ir moterų kompanijoje negalė
davo atsižadėti.’

Buvo jų ir daugiau, tų parei
gūnų, dirbusių pabėgėlių nau
dai. Juos laiks nuo laiko pakeis
davo naujais, senuosiuš išsiųs
dami į kitas stovyklas. Vieni gi
lesnes, kiti ne taip ryškias pė
das paliko mūsų atsiminimuo
se. Daugelio netik pavardžių, 
bet ir veidų nebeįmanoma pri-J 
siminti. k ' ’ " ■’ ‘

Kokie jie bebuvę, tuo gyvena
mu laikotarpiu jie mums labai '

i

Karas buvo atleidęs kai ku
riuos varžtus ir pabėgėlių eilė
se. Tai liudijo “susidėjėlių” po
ros, kokių vien tik mūsų lietu
vių apgyventuose trobesiuose, 
talpinančiuose apie: -porą šimtų 
žmonių, buvo galima priskaityti 
iki dešimties. Žinoma, į tą skai
čių neįėjo visi tie, kurie vedžiėP 
josi vokietaites. >A.. ,L k

Tokie “nukrypirnai”į, kurieiląe 
tuvos žaliajame kaime būtų bu
vę netoleruojami, dargi skan
dalingi, čia, iš vokiečių rekvi
zuotose pastogėse, praėjo beveik 
nepastebėti, žmonės pradėjo gy
venti savo protu. Kiekvienas 
elgėsi taip, kaip jam atrodė ge-~ 
riausia. Išskirtosios poros maža 
beturėjo vilties kada nors vėl 
draugėn sueiti. Tokie išskirtieji 
ieškojo pakaitalo, ir kiekvienas 
jį rado pagal savo sugebėjimus 

Į ir skonį. Kas nerado savųjų tar
pe, ar kam patogiau toks kelias 

. buvo, pasiieškojo svetimtaučių 
eilese. O tokių buvo kiek nori: 
Vokietija buvo nustojusi milijo-

I

— B. Novickis iš Cicero atrašė 
tokį laišką: “Siunčiu $20 Nau: 
jienų paramai, kad įos nenu
trūkstamai ir dar ilgai ‘galėtų 
skelbti teisingas žinias bė pro-i 
pagandos ar tempiant jas ant j

doyaujama PI.B Kultūrinės Talį 
kos komisija balandžio 10 d. po
sėdyje , kuriame dalyvvo ir 
PLB valdybos pirmininkas Vy
tautas Kamantas, vienbalsiai 
atsistatydino iŠ einamų pareigų

— Pianisto Andriaus Kuprevi* 
čiaus koncertas bus balandžio 26 
d. 7’v. v. New Yorko Kultūros? 
židinyje. Rengėjų komitetą su
daro <Ąldona (Kepalaitė, Renata] 
Alinskienė, ,dr. Marija Žukaus-į 
kienė ir dr. Jonas P. Lenktaitis.

— Sol. Aldona Butkuiė-Šve- 
dienė irmuz. Jonas Švedas da 
lyvaus Kr. Donelaičio lit. mo
kyklos ruošiame vakare-koncer 
te Latvių namuose, Rockville, 
MD.,, gegužės 3 d. 7:30 v. v.

— Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas, pasitaręs su 
Lietuvos diplomatine tarnyba 
birželio 21 d. New orke šaukia 
veiksnių. konferenciją, tikslu iš
nagrinėti taip pat pasiruošti 
bendrai ir koordinuotai veiklai 
Madrido konferencijoje, jei j* 
nebus atšaukta ar atidėta.

— Mokytojų studijų savaitės 
įvyks rugpjūčio 17-24 d. Daina 
voje ir rugpiūčio 24-31 d. Ken- 
nebunkporto vasarvietėse.

—Teofilė ir Zigmas Mišauskai. 
Union Pier, Mich., šiemet šven
čia laimingo vedybinio gyveni
mo 50 metų sukaktį. Ta proga 
jų sūnus inž. Raimundas ir mar
ti Sofija ruošia sukaktuvių puo 
tą gegužės 10 d. Jonyno salėje 
Chesterton, Ind. Mišauskų še! 
ma yra.ėinoma patriotizmu, de 
mokratiniu nusistatymu ir lie 
tuviškos veiklos bei spaudos rė-

vyniasdešimt svarų. Kas įdo
miausia, kad buvo tvirtai nusis
tačiusi prie tos skaitlinės pasi
likti., Griežtą dietą, kuri jai bu
vo reikalinga, galėjo' išlaikyti 
tik su virėjo pagalba, ir jiedu 
rūpestingai aptardavo jos me
niu visai savaitei iš anksto. Man 
net juokas imdavo, kai ji atsi
dėjusi imdavo' aiškinti, kad sme
genėlėms iškepti tevartotų vie
ną arbatinį šaukštelį alyvos^ 

• kad į vaisių kompotą nebūtų de
dama nė kruopelės cukraus, nes 
ji nepasitikinti jokiu pienu mil- 
telių pavidale. ■

Daug visokių receptų reikėjo 
aptarti, nes Mažytė, taip virėjas 
buvo ją pavadinęs, nors ir lai
kėsi griežtos dietos, bet pagei
davo, kad jos meniu būtų kiek 
galint įvairesnis.

Kada virėjas, prakaituodamas 
nuo virtuvės karščio ir pastan
gų suprasti jos neįprastą kaž
kokios pietų valstijos akcentą, 
rankove braukdavo aprasojusią 
kaktą, Mažytė, manydama, kad 
vargšas Frank jaudinasi dėl jos 
sudėtingų receptų, draugiškai 
patapnodavo jam per petį, ra
mindama:

patarnavo. Jie prildausė dide- nų jaunų vyrų. Našlėms ir dau' 
lei, pasaulinio masto .prgffl^za- ge]įuį merginų nieko daugiau 

- ► tūkstftr ąius nefouvo likę, kaip pasinaudoti 
pabėgėlių Vokietijoje štri- sjQloma draugyste svetimtaučių, 

:rci“ užplūdusių Vokietiją.
Kažkaip pradžioje į draugystę 

su vokietaitėmis ir santuokas su 
jomis buvo žiūrima kreivokai. 
Jau gęriau buvo vėsti kokią

— ne;

ei jai, kuri globojo nūs

joje. Dar daugiau —/ėmigtf 
jai prasidėjus kiekvienas Hiū- 
sų jie įstatė į normalų 'igyydni- 
mą užjūriuose. ! I
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nebuvo likę, kaip pasinaudoti

Tuo tarpu, kai mūsų-globėjai j latvę estę. Vokietaitę ■■ 
gyveno normalų gyvenimą, kpksj Tada, žinoma; niekas nepagal- 
buvo įmanomas sugriautoje ĮVo-j vojo> kad 20 ar 30 metų, jau
kietijoje, išvietįntieji, nors ir 
varžomi stovyklų užtvaromis, 
apribotomis kvadratūroinis ir ap 
karpytomis ’maisto porcijomis, 
ėmė pajusti daugiau laisvės ap
linkui. Jau vien dėl to, kad karo 
baisybės buvo likę kažkur pra
eityje, leido 'jiems atsigauti ir 
aukščiau galvas pįikelti. Nors 

1 ne vienas, perėjęs karo mašiną, 
buvo nustojęs paskutinių sku
durų, bet ,ką tai reiškė jaunam 
ir sveikam vyrui, kuris buvo 
pavalgęs, turėjo stogą ant gal
vos ir svarbiausia, kad buvo tik 
ras, jog tokia padėtis jam garan- 

i tuota. Ir kaipgi ne: pabėgėlių 
pusėje stovėjo karo laimėtojai 

■ iš pat pirmos dienos užsireko
mendavę kaip jų draugai.

užjūryje, kai tuoksis lagerinių 
tė\-ų atžalynas, tokios mišrios 
santuokos bus be įjokių svyra- 
vimų aprobuotos ir laiminamos. 
Gerai dar, kad tuokiasi; kad mo 
dėmių vėjų užpūstas jaunintas 
nesugalvoja be santuokos gy* 
venti.‘Taip, kaip padarė ne vie
nas iš jų tėvų gyvendamas UN- 
RRA globojamose stovyklose.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

tiltininkų ir žarijų žarstytojo 
svetimomis rankomis kurpa- 
liaus Nebūtų tiek daug mūsų 
tarpe ginčų ir nesusipratimų, 
jei veikėjai būtų geriau infor
muoti ir skaitytų Naujienas. 
Drąsiai galima sakyti: Jei Nau-|lw 

- Į mimu.
— Los Angeles ramovėnai ir 

Santa Monica Lietuvių klubai 
rengia naujojo Lietuvos žemė

lapio pristatymą visuomenei b? 
■ landžią 27 d. 12:30 vai. parapi
jos salėje. Žemėlapį paruošė 
pik. J. Andfiuš,jrišleido Deve- 

i nių Kultūros Fondas. Kalbės au į 
- ----------------- -------- --- ------- j1 torius, bus trumpa meninė pro-Į 

—Dėkui B. Galeckienei iš Mar j jr vaišės.
quette Parko už ankstybą pre
numeratos pratęsimą nelaukiant 
raginimo, gerus linkėjimus ir už 
$5 auką.

— Ponia A. Sedlickas, Pent
water, Mich., tapo Naujienų

■ pręnumeratore. „Ųenktądienį ji 
. skambino administracij ai, praneš 
dama apie savo išsiųstą laišką, 
kuris matomai žuvo pašte.. Dė
kui už dėmesį Nujienoms^

— Redakt. Juozas .Pronskus 
išvyko neribotam laikui7 į Oak- 
ville, Mann., Cannada/J. žemai 
taitis iš Brighton Parko vasaros 
metu gyvens sąvo .ūkyje. Paw 
Paw, Mim. A. Kamius. apsigy-. 
veno St. Patersburg Beach, Fla. 
Josefina Kriščiunienė iš Miami, 
Fla., rytoj grįžta į vasaros re
zidenciją Beverly Shores, Ind-
— Dr. Leono Kriauceliūno va-

jienų neskaitai,'— nieko teisin
go nežinai”. Dėkui už laišką ir 
už auką.

— A. Ražaitis iš Marquette 
Parko, lietuuviškos veiklos ve
teranas, išreikšdamas pasitikėji
mą Naujienoms, pratęsė jų pre
numeratą iki 1982 m. taip pat 
įteikė $8 auką- Dėkui.

MARU A NOK

2608 West «Mh St, Chicago, HL 60621 > TeL WA M787

MAISTAS 3 EUROPOS SANDĖLIŲ

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

see us for 

financing 

AT OUR LOW RATS

[INSURED

OUR SAVINGS _ 

CERTIFICATES 
EARN UP TO 8

Paid <s4 
CompewiM

PASSBOOK 
SAVINGS 
the best way to

Cosmos Parcels Express Corp,

T501 h St, Chicago, m. *0629. — TeL WA

■Mutual Fedeml 
Savings and Loan

’ • PASKUTINE PROGA ' •
turėti savo bibliotekoje pilnus komplektus abiejų lietu-. ;4 
viškų enciklopedijų. L. E. buvome pritrūkę kai kurių .

tomų, tad ryžomės papildyti.’

VI WEST CERMAK ROAD CHICAGO, DLUNOtS Offlt 

MrjlnU 7-7747

BOOTS! Mon.Tilt.Fr 1.9-4 Thur.9-8 8at< 9-1

SEBTOIG CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Lietuvių Enciklopedija, 36 tomai------
Encyclopedia Lituanica, 6 tomai ----
Vinco Krėvės Raštai, 6 toTnai 
Iš Mario atsiminimu — Petras Klimas

$350.00
_ $125.00 
... 00,00 ,
L $12.00*

Kreiptis: J. Kapočius, P. 0. Box 95, So. Boston, MA 02127 
Telef. dieną (617) 268-7730, vakarais <61T) 282-2759.

• 4 BUTŲ mūrinis Lemonte.

• 2 BUTŲ mūrinis,ygerar užlaikytas, 
Marquette Parko rajone.

> RESTORANAS su namu ir visais 
įrengimais Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY
.Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 
8394784 arba 839-5568.

• We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDt.Oil. 

tuomoti ar apdrausti savo nuo; 
avybę Chicagoje ar bet kur 

Amerikoje, prašome skambinti 
ir . užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

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

Tel. 767-0600 
independently owned and operated

: " i— Los Angeles Skautuos Sto-į 
: vyklavietės Komitetas ruošia ba- j 
ilių-banketą *balandžk>-26 d. 7:30 
! val. vak. Pikwick salėję. Bur- 
; bank, Cal. Stalus režbrimofa'po ; 
nios — Nulokienė, Nefienė, Priš 

įmantienė ir Venskienė. Visi kvie 
:čiami. i
; — Vytautas Eeiecxas iš Sunny 
ĮHiE.3, Floridą lankysis Chica 
goja balandžio 25, 26 ir 27 die 
nomis. Jam bus galima paskam 
■binti 737-1717.------------

— Horoscopes or Astrologies | AUTO SALES PEOPLE 
Tarot Card Readings. Saturday I Exper. sales people wanted_to sell 
11 to 5 no appointment nece?-1 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N į 
.STATE St., Rm. 1717. Mes kai j 
bame lietuviškai. 782-3777 o 
925-8392 Professional Membe;
American Federation of Astro 
'Igers. (Pr.)

— Lietuviu Tauragės klubą?
kviečia visus atsilankyti į Moti 
nos dienos proga rengiamą šokiu 
vakarą šaulių namuose gegužė? 
3 dieną 7 vai. vak. šokiams gros 
Evaldo Knoll orkestras. Bus šal
ta ir šilta vakarienė. Auka $1C 
asmeniui. Rezervacijcmj skam 
binti tel. 476-8417. (Pr-)

J

HELP WANTED — MALE 
Darbinlnky Reikli

America’s No. 1 Car and Truck, 
Chevrolet. We offer:*

❖

*

High commissions. 
Heavy floor traffic. 
Demo
Good finance sources 
Hospitalization
Lge. inventory-indoors 
Good Hours .
Heavy advertising 
Quality service dept.* Quality service dept.

Contact Mr. Garrett for appt.
925-6700

TALLY CHEVROLET 
6711 S. Western Ave.

Chicago, Illinois
PERSONAL 

Asmenų Ieško

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Taiman Avė. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO
52-80 AL AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas -pensininkams 

Kreiptis: .'
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVB. 
523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
~ ir visa kita. ... ...

FĖTINGIŠ CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505

ikrodžiai ir brangenybė* 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 64th Street 
Tai. REpųbllc 7-1M1.,

Siuntiniai j Lietuvą 
i ir kitus kraštus Į 

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, IIL 60632. Tel. YĄ 7-5980

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. AAapiawood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY ]
F. Zapolis, Agent 
3208!/, W. 95th Si j 
Everg. Park, 111. C 
60642, . 424-8654 kZ

State Farm F«rę and Casualty Company

VAKARAS 
"JUOKAI IKI AŠARŲ"

R. LB Marquette Parko apy
linkės valdyba š. m; balandžic 
mėn. 26 d. 7 vai. vak. Marquettf 
Parko lietuvių parapijos salėje 
6820 So. Washtenaw Ave., ruo
šia vakarą, kurio programą at 
liks aktorius-humoristas VITA 
LIJUS ŽUKAUSKAS. * *

šilta vakarienė, bufetas. Gros 
K. Venckaus orkestras. Auk? 
$10. Pakvietimai gaunami pa: 
valdybos narius arba paskambi 
nus«4el. 737-1286,

R. LB Marquette Parke 
apylinkės valdyba

LOOKING for ą middle-aged 
woman to share 4-room apt. Vic. 
18th & Halsted. 2nd fl. Steam ht. 

If interested call: SE 3-1283

JĖZUS YRA DIEVAS
‘Todėl pats Viešpats duos 

mums ženklą, štai nepažinusi 
vyro mergaitė pradės ir pagim
dys Sūnų ir pavadins Jį Ema
nuelio .(tai yra Dievas su mu
mis) vardu?. Izaijaus 7:14.

Išgirsite šią įdomią programą 
šiandien 9:15 vai. vakare per 

‘Lietuvos Aidus” radijo banga 
1490 AM.

Penktadienį <Į:2$ vai. popiet 
įer Sophie Baęčus radiją išgir
site “Bėda su ptatyrtiu”.

Parašykhteunufrrs pareikalnu- 
iami knygelės “Kaip atgimti i? 
laujo’*. Prisiusime dovanai.

Lithuanian Ministries
P. O. Box 321
Oak Lawn, IL 60451

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal Susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. Šeštadieni nuo 

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

TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 We»t 63rd Street

Chicago, DI- 60629

HELP WAITED — FEMALE 
DtrWalrUcv RURU

- HOUSE KEEPER/BABY SITTER.
Live-in for. infant expected in sum
mit. Rogers Perir. Will have private 
3 rm. apt. with private entrance. Pre
fer older woman. References reqrd. 
Must speak some English. Long term 
job. 878-5414

— JAV sutiko duoti įvažiavi
mo vizas 2,500 kubiečių.

Mon.Tilt.Fr



