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LIETUVOS BYLA BALTIMORĖS 
SPAUDOJE J

Baltimorės spaudoje pasiro’dė 
serija straipsnių apie Lietuvą. 
Vasario 16 d. dienraštis The Sun 
išspausdino išsamų Cezario Sur- 
doko laišką apie “Lietuvos gim
tadienį”, ’ kuriame jis klausia 
“kodėl mūsų vyriausybė ir in
formacijos priemonės bijo paly
ginti Afganistane? invaziją su 
Pabaltijo valstybių'kariniu už- 
ėminru?” . - - - _

• Tomo-Venclovos profilį straips- 
tyje “Lietuvis disidentas vertė
jas“.pateikia The Evening Sun 
(1982.ĮIL4). Tame pat laikraš
tyje aparšomas Vlado šakalio 
pabėgimas (“Jis rizikavo viskuo, 
kad pabėgus iš Lietuvos”, 1982. 
III. 16) ir Simas Kudirka (1982. 
IIT.17). Spaudos susitikimą su 
Šakaliu ir Kudirka suruošė Ce
zaris Surddkas, kuris vadovauja 
Baltimorės BALFo skyriui.

DERWINSKIO REZOLIUCIJA
M
MARTUI NIKLUSUI-

’ JAV-ių Atstovu Rūmų pako- 
jnilėtis vasario 3 d. vienbalsiai 
priėmė kongresmano’ Ed Der- 
winskio rezoliuciją, raginančią 
Amerikos vyriausybę kiekviena 
proga protestuoti prieš estų pat? 
riOto ir žmogaus tęisni veikėjo 
Marto Nikluso suėmimą ir. rei
kalauti, kad jis liūtų paleistas. 
Nįkhis yra lankęsis Vilniuje ir 
artimai bendravo su- lietuvių 

• laisvės sąjūdžio-veikėjais.
Pristatydamas, savo .rezoliuci

ją,. Derwinskis pareiškė, kad pa- 
baltiecių rusinimas • yra vienas 

. grubiausių . žmogaus teisių pa
žeidimu. - — - - • < .

ŠVEICARŲ,DIENRAŠTIS 
f APIE ŠUŠLOVO VAID

MENĮ LIETUVOJE

šveicarų dienraštis Der Bund 
(1982.IL4) išspausdino ' savo

BREŽNEVAS RUDENĮ SUSI
TIKS SU PREZ. REAGANU (

' \ A * - • I

MASKVA, Rusija. — Sovietų ; 
premjeras dar ligonis, dar jis 
neatsigavo nuo' Taškente gauto 
širdies smūgio, bet vyriausybę 
kontroliuojantieji tvirtina, kad 
rudenį jis jau bus pakankamai 
stiprus susitikti su prezidentu j 
Reaganu.

Praeitą sekmadienį Raudono
joje aikštėje įvykę keli neramu
mai, gerokai pakenkę dabartį-■ 
nei Brežnevo pozicijai. Brežne-[ 
vas turėjo skaudų širdies prie- j 
puolį- ir nepajėgia iš jo atsigauti. • 
Jis buvo saugiai nugabentas! 
į Kremliaus ligoninę, -kur ge
riausi Sovietų ir kitų-valstybių 
gydytojai stengiasi padėti širdi
ninkams. ' . _ ■ -

Iš-Kremliaus ligoninės Brež
nevas buvo išvežtas į Sovietų 
aukščiausiosios tarybos pirmi
ninko- ; vasarvietę, . esančią .ryti- . 
"nėjęMaskvos pusėje. Praeitą sa
vaitę jis jau buvo parvežtas^tik
tai ne -į ligoninę, o’ į privatų jo 
butą. - -Ten gali ateiti geriausi 
Kremliaus ligoninės gydytojai 
ir namuose patikrinti ligonį.

Pirmadienį paskelbtas neva 
patiesįBrėžnęyo paruoštas-pa
reiškimas, kad-jis susitiksiąs su 
prez, Reaganu visiems nesutari
mams aptarti. Pranešimą galėjo 
paruošti užsienio reikalų m mis
teris'Andrei Gromyka.’ .

— ' Vakarų " Vokietija mato, 
kad reikia sustiprinti Šiaurės 
Atlanto valstybių apsaugą, jei 
nori vykusiai gintis nuo Sovietų 
karinių jėgų. _

— Rusai pakėlė mokesčius 
Vakarų Vokietijos gyventojams, 
norintiems įžengti į Rytų Ber
lyną. Už perėjimą į Rytų Berly
ną moka Vakarų Vokietija.

Izraelio kariai veža ii Sinajaus 
“mirti pasiryžusius nacionalistus”

BEGINĄS TVIRTINA, KAD ATEINANTĮ PIRMADIENĮ
IZRAELITŲ JAU NEBUS SINAJAUS ŽEMĖSE

PRAŠO PALEISTI MOTE
RIS Iš KALĖJIMŲ

eitą savaitę Lenkijos arkivysku
pas Jozcf Glemp patarė lenkams 
nebūti kerštingiems ir aps;pras- 
ti su kariais, įvedusiais karo sto
vį ir karišką vyriausybę, šį sek
madienį tas pats arkivyskupas 
patarė kariškai vyriausybei pa- 
leisti visas moleris, karių suiin-, 
tas ir dar laikomas kalėjimuose, i 
Suimtųjų tarpe yra nemažas* 
skaičius Solidarumo unijai pri- Į 
k 1 a usanc i ų m oterų. A rk i vysk u - 
pts mano, kad moterims nerei
kėtų sėdėti kalėjimuose, kada 
kalėjimuose gyvenimo sąlygos 
yra gana žiaurios.

PREZ. GALTIERI ATSISAKĖ TARTIS 
SU SEKRETORIUM A. HAIG

— KOL EINA PASITARIMAI, TOL NeRA KARO 
VEIKSMŲ, — PAREIŠKĖ SEKRETORIUS HAIG

BUENOS AIRES, Argentina. 
— Sekretorius Alexander Haig 
jau sekmadienį žinoję?, kad Ar
gentinos vyriausybė yra nuta
rusi neatšaukti savo karių iš 
Falkland salų. Sekretoriui šį nu
tarimą pranešė Argentinos už- 

i sienio reikalu ministeris N. Cos- I
ta Mendez.

Sekretorius taip pat žinojo, 
kad britai nesitars su dabartine 
Argentinos vyriausybe, jeigu j^e 
neatšauks savo karių iš Falk
land salų. Bet sekretorius vis

ĮTAMPA GALI KIETINTI 
ARTERIJAS

Arkivyskupas įrodinėja, kad dėlto’ sekmadienį nutarė neva- 
artėja gegužis. Kalėjimuose ar žiuoti iš Argentinos. Jam atro- 
slovyklose laikomos moteris nie- dė, kad geriau tartis ir rasti 
ko naudingo nepadarys. Tuo tar- būdą susitarti, negu mesti viską 
pu laisvėje esančios moterys ne j ir išvažiuoti iš Buenos Aires. Jis 
tiktai darželius, bet ir laukus I pareiškė, kad geriau tartis, ne- 
daržovėmis apsodina, namus1 gu pradėti karo veiksmus. Jis 
tvarko ir palengvina kitiems: taip pat pastebėjo Buenos Aires 
atlikti savai pareigas. Jis pataria spaudai, kad kol ^vyksta pasita- 

rimai, toVnėra karo^veiksmu.

.’eisli joms būti naudingoms. kur jam skristi —į Washing-
Ar arkivyskupo žodis paveiks . tdną, ar į Londoną. Jam atrodė, 

generolus, tuo tarpu dar sunku kad Vertėjo skristi į Londoną ir 
pasakyti

JAUNIMUI NELEIDO 
EITI Į CERKVĘ

skaitytojo komentarus apie Sus- 
lovd genocidinį vaidmenį Lietu
voje. Komentatorius teigia, jog 
Suslovo žiaurumai papiktino net 
Lietuvos komunistus, kurie prie
šinosi jo metodams ir ne kartą 
reikalavo iš Maskvos atšaukti 
Suslovą. 1946 metais jis buvo 
atšauktas, bet jo elgesys Lietu
voje nepakenkė jo karjerai.

(Elta)

— Profesoriai nustatė, kad 
vaikai gali pradėti skaityti anks
čiau, negu vaikščioti ar kalbėti.

— Vaikai galės gerai angliš
kai skaityti, jeigu mokytojas iš
mokys tiksliai ištarti raides.

— Mula Chomeini patarė ka
riuomenės vadams šalinti visus 
•karius, kuriais pavojaus metu 
jie negali pasitikėti.

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $351.

Balandžio 20: Teodoras, Sek 
būtis, Lazdona, Sigitas, Endra, 
Ostikis, Nergana.

Saulė teka 5:01, leidžiasi 6:16.

Leonidas Brežnevas rusams 
dar bijo pasirodyti, bet jo 
pranešimas jau sako, kad šį 

rudenį jis pasimatys su
Oras vėsesnis, gali lyti. prtzidentu Reaganu.

TEL AVIVAS, Izraelis. — Ge
nerolas Ariel šaronas, jokių pa
reiškimų spaudai nepadaręs, 
įsakė kariams vilkti iš olų 
Izraelio nacionalistus, krauti 
juos į karišką sunkvežimį ir 
vežti į Izraelio teritoriją.

Izraelio gynybos ministeris 
nenori, kad Sinajaus strateginė- 
s vietose išsislapstę nacionalis
tai pradėtų provokacijas, kokias 
pradėjo iš JAV atvykęs Allan 
Goodman. Dviejų arabų nušovi
mas arabiškoje Akmens maldyk
loje sukėlė didelį pasipiktinimą 
izraelitais visoje Jordanijos že
mėje, kurią dabar Izraelis laiko 
okupavęs.

Izraelio’ kariuomenės vadas, 
išsikalbėjęs su sekretoriaus Haig 
pavaduotoju W. Stoessel. jam 
pareiškė, kad iš Sinajaus kalnų 
bus išvežtas ki.k vienas izraeli
tas. Sinajaus strateginėse vie
tose atsirado izraelitų naciona
listų, kurie yra pasiryžę pasilikti 
Sinajaus kalnuose, nes tai, jų 
teigimu, esą senos izraelitų že
mės. kuriose Mozė sakė kalbas 
ir gynėsi nuo egiptiečių.

Sakoma, kad Izraeliu premje
ras Begin savo laiku buvo linkęs 
pritarti Izraelio nacionalistams 
ir leisti jiems įsistiprinti keliose 
strateginėse pozicijose. Beginąs 
net sekretoriaus pavaduotojui 
StoesseI aiškino, kad Izraelio

ginkluotos jėgos nepajėgs išvežti 
visų “Izraelio -nacionalistų”, ne- 
norinnčių atiduoti Sinajaus kal
nų Egiptui.

Bet, matomai, Beginąs galu
tinai pakeitė savo nuomonę po 
ivykių arabiškoje Akmens mal
dykloje. Beginąs nenorėtų, kad 
panašios scenos pasikartotų 
Egipte.

Jeigu Sinajuje prasidėtų kerš
tingos žudynės, tai dabar prieš 
šijitus kilusi neapykanta būtų 
nukreipta prieš Izraelio nacio
nalistus. Kiekvienas Sinajuje 
rastas izraelitas būtų nužudytas.

Dar nenustatytos kelios 
sienų vietos

Premjeras Beginąs užtikrino 
sekretoriaus pavaduotojui W. 
StoesseI, kad Izraelio kariai ir 
visi nacionalistai bus išvežti iš 
Egipto žemių. Iki šio meto sie
nų problemų tarp Egipto ir Iz
raelio nebuvo, visi Sinajaus pa
kraščiai priklausė Egiptui, bet 
dabar bus Egipto ir Izraelio sie
nų klausimas.

Egiptiečiai yra pasiryžę sienas 
tuojau nustatyti, kad nebūtų jo
kių klausimų ir abejonių, nors 
Izraeliui pasienis nėra toks aiš
kus. Izraelio užsienio reikalų 
ministeris pirmadienį buvo at
skridęs į Jeruzalę ir aptarė su 
Izraeliu abejotinų sienų klau-

I dar kartą aptarti su britais susi-
| dariusią padėtį.
r Pirmadienio rytą Argentinos 
j-Užsienio reikalų ministeris pa- 
' kartojo žinią, kad Argentinos 
kariai nesitrauks iš Falkland 
salų. Tuo tarpu prezidentas Gal-I 

j tieri pažymėjo, kad jis nėpriini- 
s;ąs sekretoriaus Haig ir nesi
tars su juo Falkland salų rei
kalais.

• | šitas prezidento’ Galtieri pa- 
' reiškimas nustebino argentinie- 
čius. Jie netikėjo, kad preziden 
tas Galtieri bus toks griežtas su 
JAV Valstybės sekretorium, ši
toks prezidento Galtieri pareiški
mas įžekiė.Valstyljės sekretorių, 
bet ant stalo gulėjo svarbi prob
lema, kurios karo veiksmais

. taip lengvai neišspręsi.
Prez. Galtieri pareiškė, kad 

svarstytų klausimą 
atšaukimą iš 

jeigu britai su-

WINSTON SALEM, N.C. — 
Patyrę gydytojai turi pagrindo 
manyti, kad kasdieninė įtampa 
prisideda prie kraujagyslių su
kietėjimo. Kaip tas kietėjimo 
procesas vyksta, tuo tarpu dar 
tiksliai nenustatyta, bet specia
listai jau turi pagrinde? tikėti, 
kad bet kokia kasdieninė įtam
pa ir rūpesčiai gyslas kietina. 
0 gyslų sukietėjimas sudaro db 
delį pavojų žmogaus sveikatai. 
Sukietėjusius gyslos sudaro pa
grindą širdies priepuoliams, o 
šie dažnai ir baiiga gyvybę.

Dr. Jay R. Kaplan, profeso
riaus pavaduotojas, vedąs tyri
nėjimus su visa eile specialistų, 
teigia, kad rūpesčiai, nerimas, 
ilgesnė nervų įtampa veda tie
siai prie. kraujagyslių- sukietė
jimo.

Gydytojai specialistai nustatė, 
kad pas beždžiones įtampa taip 
pat daro Įtakos į arterijų kietė
jimą. Ramios beždžionės neturi 
sukietėjusių kraujagyslių, o ne
ramios gauna arteriosklerozę ir 
kitas širdies ligas.

MASKVA, Rusija. — Sentikių 
Velykos ruošiamos balandžio 
18 dieną. Per Velykas daugelis 
rusų eina į cerkvę melstis.

Šįmet didokas skaičius jauni
mo norėjo patekti į Sentikių 
cerkvę, bet policija įsimaišė ir 
neleido jaunimui eiti į pravosla
vų bažnyčią. Valdžia apskaičiuo
ja ,kad vyresniųjų jau nepakeisi. 
Jeigu jie tebetiki, tai leidžia 
jiems lankyti pamaldų namus, 
pasiklausyti giesmių ir kalbų. 
Bet jaunimui policija bandė pa
stoti kelia. Šis valdžios užsispy
rimas sukėlė peštynes su poli
cija.

Protestai Maskvoje ėjo kelio- Argentina 
se vietose. Galimas daiktas, kad apie savo • karių 
gyventojai jaučia Brežnevo ne- Falkland salų, 
sveikatą, tai ir įsidrąsina dau- stabdytų laivų siuntimą į pietų 
giau protestuoti. ; Atlantą. Argentiniečiai žino, kad

-----------------— i britų karo laivai gali padalyti
— Britų konservatoriai prila- didelę žalą Argentinai. Bet sek

ina premjerės Margaret That- returns pareiškė, kad britai lai Jais ir niekas neabejoja, kad JAV 
cher politikai — reikia ginti sa
vo žemes ir salas.

— Prez. Uraganas nenori da
ryti įtakos į britų vyriausybę. 
Britai turi nustatyti, ką jie pri
valo daryti su įsibrovėliais į 
Falkland salas.

— Buvęs prez. Gerald Ford 
tvirtina, kad jis psr 25 metus 
niekad nematė Niksono girto.

Prez. Galtieri, pasitaręs su 
kariuomenės vadais ir vyriausy
bės atstovais. pirmadienio rytą 
pažymėjo, kad jis dagiau su bri
tais nesitars ir karių iš Falkland 
salų neatšauks. Reikia dar turėti 
galvoje, kad Argentinos karo 
laivai išplaukė j Pietų Georgia 
salas, kur tikisi netrukus būti.

Prez. Galtieri jau anksčiau ži
nojo, kad Amerikos laivynas ap
rūpina britų karo laivus, plau
kiančius į Falkland salas, dega-

— Labai retas Rytų Berlyno 
vokietis gauna leidimą pereiti į 
Vakarų Berlyną. Tokie vokiečiai 
dažnai nel>egrįžta.

— Haiti saloj ekonominis gy
venimas darosi vis sunkesnis, 
todėl haitiečiai vis didesniais 
skaičiais bėga į kitas valstybes.

vyno nerustabfh’s. Tada ne i ik ’ žvalgyba informuoja britus apie 
prezidentas,, bei ir'jįižsiemo rei- įpykus Argentinoj. Yra pagrin- 
kalų minister s pareiškė, kad! do manyti, kad paskutinės ži- 
visos kalbos y’a beprasmės, nes nios galėjo paveikti jautrų pre- 
argentinicčžai tose Sąlygos nesi-. zidentą Galtieri, kuris atsisakė 
trauks iš Falkland salų. I susitikti su sekretoriumi Haig.

simą.
Egipto užsienio reikalų minis

teris atvežė žemėlapius ir prašė 
Izraelio vyriausybę patikrinti 
žemėlapiuose nurodytas abejoti
nų sienų vietas. Ministeris pri
žadėjo trečiadienį vėl būti bite
lyje ir su atsakingais pareigū
nais nustatyti sienas. Mannoma, 
kad trečiadienį bus išaiškinti vi-! 
si nesusipratimai su Izraeliu, ir 
Sinajus bus atiduotas.

Chicagos kanalais plukdo ne tiktai reikalingas 
druskas bei chemikalus, bet ir maistą.



NIAGARA LAUKIA TURISTŲ

KOVOS DĖL LIETUVOS

KAINA

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

1982 M. V.V.S. APYGARDOS 
VARŽYBINIS KALENDORIUS

Asmenybės t»ubr«aaimus reiš
kiasi pajėgumu atidėti laikiną 
dabartinį maldtaumą (Šį kartą 
druskininkai su druska valgy
mą), kad apturėtum ilgalaikį 
gėrį (šiuo atvejų gerą sveikatą). 
Priešingai asmenybe nedasivys-

Apygardos suvažiavime buvo 
aptarta 1982 m. apygardos var- 
žybinis kalendorius ir nusistaty
ta vykdyti šias varžybas:

a) 1982 m. VYSAdos Krepši
nio pirmenybes vykdo Chicagąs 
ASK Lituanica 1982 m. balan-i 
džio . 24-25 dįępomįs Chicagojėi

. h) 1982 m. Lauko'Tėniso YV 
SAdos pirmenybės įvyks š. m. 
birželio mėn. 26-27 d.d. Cleve- 
lande. Vykdo Cleveland© LSK 
žaibas.

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

$17. (Persiuntimui pridėti SI) 
Siųsti čekį:,, š >

NAUJA V. V. SPORTO APY
GARDOS ADMINISTRACIJA

Naujienos, 1739 S. Haisted St 
Chicago, IL 60608

Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 

Naujausių moksk. žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

tyti. Tai žuviąi sliekas ant kab
liuko. Tokia lengvabūde žuvimi 
nė vienam pensininkui neverta 
tapti Pakeltas kraujospūdis yra 
Labai rimta ligą. Išmintingas tik 
rimtai prie jos atsineša. Tik gy
dytojas yra visose ligose, o taip 
pat ir šitoje, tamstos geriausias 
talkininkas. Tad ir kvieskimės ji 
talkon. Daugiau apie lai — kitą 
kartą.

Pasiskaityti: Jane Drody's 
Nutrition Book. W. W* Norton 
and Co.

For the woman 
whoš at the heart of 
her family’s finances

Take^CF 
. stock / 
in America.

Jois thePirratt SeHagi

Išvada: Kol dar laikas, nebū
kime paiki: liaukimės naudoję 
sūrius valgius. Tdks valgis lietu
viui yra tiesiog mirtis: jis pri
pratęs prie kumpio, lašinių, sil
kių. .. Nė nemėgink ruošti už
kandžius lietuviai be druskos: 
jis nevalgys ir daugiau į tokius 
namus nesilankys, dar ko gero, 
tokią bedruskę šeimininkę dar 
apkalbomis apleis. Taip druski
niai nusiteikusiam reikia prisi
minti, kad kentėsi vienas, verksi 
be talkininkų, kai dėl pakelto 
kraujospūdžio, druska gauto, 
prisieis tamstai per anksti drau
gus apleisti, Į bedruskę žemę 
gultis.

Paskutiniais metais atlikti ty
rimai nuėmė druskai turėtą ka
rūną: gausus druskos vartoji
mas rišasi su PAKELTU kraujo
spūdžiu (hypertensija - hyper
tension). O pakeltas kraujospū
dis sukelia mirtinas pasėkas — 
širdies, inkstų, ligas ir paralyžių 
(stroke). Blogiausia, kad pakel
tas kraujospūdis jau dabar yra 
šio krašto' žmonių plačiausiai pa-

Valgumoji druska (sodium 
chloride) yra chemikalas, susi
dedąs iš natrio ir chlorino. Nat
ris angliškai vadinamas SODI
UM. Chemiška formulė valgo
mosios druskos yra Naci. Nuo 
senų senovės, nuo priešistorinių 
laikų valgomoji druska žmonėse 
užima žymią vielą, šventraštis 
kalba apie "Žemės druską” 
Graikijoje vergijos laikais apie 
gerą vergą buvo kalbama, kad 
jis vertas tiek druskos, kiek jis 
sveria.

tybą, mes visai nepasigesime 
druskos. Mes tokį maistą čia gy
vendami labai gerai galime nau
doti.

Visai kitas reikalas buvo Lie
tuvoje, kur maistas gesdavo be į 
druskos. Kitaip žmonės ten ne
galėjo elgtis, turėjo maistą sū
dyti apsaugojimui nuo gedimo. 
Čia turime galimybės visai svei
ką maistą naudoti visai nesūdy
tą. Pradžioje bus kiek neskanu, 
bet toliau bus visai gerai, o la
biausiai — bus išvengta pakelto 
kraujospūdžio. O toks pakeltas 
kraujospūdis yra greitėjančios 
mirties ženklas. Išmintingam to 
užteks, 
tiesins.

Visuotiniame Vid. Vakarų 
Sporto Apygardos suvažiavime, 
Įvykusiame š. m. vasario 27 die
ną Chic^goje, ilgametis apygar
dos valdovas, chicagietis Zigmas 
Žiupsnys, iš šių pareigų pasi
traukė. Jam nesutikus pasilikti 
šiose pareigose, suvažiavimas 
nutarė apygardos būstinę per
kelti i Clevelanda, Clevelando 
Žaibo atstovams sutikus.

Pakol bus suformuotas nau
jas sporto apygardos komitetas, 
apygardos administratoriaus pa
reigas eina ŠALFAS S-gos Cent
ro Valdybos narys, clevelandie- 
tis Vitas Cyvas, 18301 LaSalle 
Road, Cleveland, OH 44119. 
Kief. (216) 486-3228.

Visais sporto apygardos reika 
lais kreipkitės į Vitą Gyvą.

Buvo laikai, kada druskos 
vertė prilygo aukso vertei. Dar 
iki šio šimtmečio pradžios drus
kos filmukai Etiopijoje buvo 
vartojami pinigų vietoje. Seno
vėje druska buvo, pirmas vais
tas. Bibliniais laikais druska bū
davo trinama naujagimio odon 
apsaugojimui nuo, piktų dvasių. 
Net iki dabar Romos katalikai 
deda druską krikštijamo vaiko 
burno’n kaip simbolį, grynumo ir 
negedimo. Druska buvo laikoma 
socialinės padėties tradiciniu 
simboliu. Reikšmingiausias sve
čias pietų metu būdavo sodina
mas “virš druskos". Ji tikrai bu
vo prieskonių karalienė: " •

Nuimta druskai karūna

13 gramų, jų apie 21% turi pa
keltą kraujospūdį. Gi, Pietinėje 
Afrikoje gyveną Bantus žmonės 
vartoja druskos asmeniui kas
dien po maždaug 18 gramų, jų 
22% turi hypertensiją. Gi, šiau
rinėje Japonijoje gyvenantieji 
suvartoja druskos asmeniui kas
dien po 26 gramus, už tai jų tar
pe net beveik kas antrąs-trečias 
(38%) turi pakeltą kraujospūdi.

Tyrimai mums atidaro akis

Kur nėra druskos maiste, ten 
nėra pakelto kraujospūdžio

Praktiškai neturi pakelto 
kraujospūdžio tie žmonės, kurių 
maiste mažai yra, ar visai nėra 
druskos. Taip laimingi žmonės 
gyvena Naujojoje Gvinėjoje, 
Amazonės bazėjer Kalahari dy
kumoje ir kitur. Tokių žmonių, 
priešingai amerikiečių, kraujo
spūdis nedidėja "natūraliai”, 
žmogui ' senstant.. Tyrumoje, 
ten, tiems žmonėms senstant, 
kraujospūdis mažėja.

Bet šėtonas nemiega: sūraus 
maisto gamintojai pakiša gun
dymą: ten žmonės neturi įtam
pos, kokią mes turime. Už tai 

is normalus. Gir- 
niekuo dėta. Tik- 
nėra: pietiniame 
gašgai nomadai, 

daug druskos 
ra dažna hy-

c) 1982 m. VVSA-dos Lengvo
sios Atletikos varžybas bus ban
doma įvykdyti šią vasarą Chi
cago] e.

d) Bus daromos pastangos šį 
sezoną įvykdyti apygardines gol
fo varžybas.

e) 1982 m. VVSA-dos Plauki
mo pirmenybes numato prayesti 
šį rudenį Detroito LSK Koyas.

f) 1982 m. VVSA-dos Tinkli
nio pirmenybes planuoja pra
vesti šių metų rudenį Chicagos 
LSK Neris, šios varžybos nor
maliai pravedamos pavasarį, ta
čiau dėl susidėjusių nepalankių 
sąlygų, nukeliamos rudeniop.

g) 1982 m. VV^A^os Šach
matu pirmenybes yra pasišovę 
pravesti šj rudenį Cbicagos Lie
tuvių šachmatų Klubas, Chica- 
goje-

Dėl visų šių varžybų, laikui 
atėjus, bus skelbiami detališid 
pranešimai. Kai kurios šios var
žybos bus vykdomos kartu su 
latviais ir estais.

Dabar labai sunku tūliems 
mūsiškiams sunoTmuoti pakeltą 
kraujospūdį vien dėl jų neprisi- 
laikymo będruskio maisto, žiū
rėk, sunormavai kraujospūdį 
dieta (kartais dar ir vaistų pa 
gaiba), jis vėl gauna kraujospū
džio pakėlimą. Nė klausti tais 
atvejais nereikia: jis bus kum
pio ar šilkių prisivalgęs, namuo
se arba svečiuose jis tokią medi
cinišką nuodėmę bus papildęs.

būdamas) taip, kaip vaikas: jis 
čiumpa už druskos, kaip kūdi- 
dis už liepsnos. Tada, žinoma, 
abu nudega.-

Gana mums taip deginti save 
visai be reikalo. Bedruskis mais
tas lik pradžioje bus teikiąs 
mums šiek tiek negerumo. Grei
tai tas będruskio maisto nesko
ningumas pranyks ir mes turė
sime galimybės apsieiti be pa
kelto kraujospūdžio’. O tas reikš, 
Kad mes apsaugosime save nuo, 
nereikalingos mirtinos širdies, 
inkstų bei smegenų ligos.

Atsiminkime, kad pakeltas 
kraujospūdis yra viso amžiaus 
liga. Ji turi būti sutvarkoma, su
kontroliuojama, d jo pagydyti 
negalima. Keikia mesti svorį, 
reuda nesijaudinti dėl uodo 
sparno, reikia be druskos mai- 

, imtis ir reikia naudoti sau tin
kamus vaistus. Kas tinka Jonui,

• gaii netikti Marijonui. Todėl gy- 
i dytojas, bandydamas įvairius 
| vaistus, parenka ‘ tinkamiausią 
tani asmeniui vaistą kraujošpū-

Atlikti buvo sekantieji tyri
mai. 1,346 amerikiečiai buvo 
suskirstyti į grupes pagal 'jų 
druskos suvartojamą kiekį. Ku
rie suvartojo DAUG druskos, 
tokių daugiau negu 10% turėjo 
pakeltą kraujospūdį. Kuine su
vartojo . vidutipįr druskos kiekį, 
tik 7% turėjo pakeltą kraujo
spūdį. Gi tie, kurie vartojo labai 
mažai druskos, jų tarpe mažiau 
negu 1% įurėjo hypertensiją.

Jei tos žinios neprivers mūsų 
pensininko tvarkytis su sūriu 
maistu, tegul jis pasiskaito se
kančią tiesą. Laboratorijose at
likti tyrimai su ŽIURKĖMIS 
nurodo, kad pradėjus sūriai mai
tintis pradžioje gyvenimo, suda
romos sąlygos atsirasti hyper-, 
tensijai vėlesniame gyvenime. 
Priešingai, toms žiurkėms, ku
rioms neduodama druskos, jų 
kraujospūdis palieka normalus 
per visą jų gyvenimą, noYs yra 
žinoma, kad žiurkes yra linku
sios i pakeltą kraujospūdį.

Priešingai esti su tomis žiur
kėmis, kurios gauna su maistu 
druskos pačioje jų gyvenimo 
pradžioje: tokioms atsiradęs pa
keltas kraujospūdis palieka per 
visa ju gyvenimą, f nors ir esti 
vėliau druska pašalinama iš jų 
maistd.

Dabar tūlas mūsiškis tuojau 
ims porinti: kadangi ne kiekvie- 
vienas nuo druskos apturi pa
keltą kraujospūdį, tai nustaty
kite, kuris iš mūsų yra linkęs 
gauti hypertensiją nuo druskos, 
tada lik tas turi jos nevartoti. 
Labai graži šitokia mintis, iš
reiškiama druskos mylėtojų. De
ja, ji tokia yra tik svajetaė: nėra 

: galima iš anksto pasakyti, kuris 
žmogus yra jautrus druskai, 
kuris dėl jos gai^s hypertensiją. 
Todėl kiekvienas mūsiškis turi 
liautis save žudęs gausiu drus
kos vartojimu. Druska yra rei
kalinga kiekvienam gyviui, taį- 

i gi, ir žmogui. Jos lues gauname 
■su kiekvienu maisto kąsniu.
Svarbu, kad jos flies nevartotu
me per gausiai. Tikrumoje, mes 
kuo’ geriausiai galime gyvuoji 
su tuo druskos kiekiu, kokį mū
sų kūnas apturi su NESŪDYTU 
maistu. Jokio ręikalo nėra sū
dyti maistą.
u Bęt tu pamėgink keisti žmo
gaus pi^iftirnlį. Te į labai" sunktis 
darbas. O įsisenėję įpročiai 
jau antra prighntinii tapusiai. 

^Taip. nusiduoda ir su druskos 
vartojimu. Meskime šį nesveiką 
įprotį. Įpratę į BEDRUSKĘ mt-

jų kraujospūd 
di, čia druska 
rumoje taip 
Irane gyvena 
vartoja labai 
maiste. J u tarpe

perteiisija, nors jie neturi ame
rikietiškos įtampos.

Kita vertus, tie žmonės, saky
sim, japonai, kurie gausiai var
toja druską, pakeltas kraujd- 
spūcĮis jų tarpe yra vyriausia 
GILTINĖ ir lucšnumo KARA
LIENĖ. Dar geriau išryškėja 
druskos žala, žinant, kad tie ja
ponai (gyveną šiaurinėje jų 
krašto dalyje), kurie daugiau 
druskos vartoja (palyginus su 
pietiečiais japonais) turi aukš
tesnį kraujospūdį.

Aliaskoje gyveną eskimai, vi
dutiniai per dieną suvartoja, 
druskos ASMENIUI DU GRA
MUS, beveik neturi pakelto 
kraujospūdžio. Pacifike gyve
nantieji žmonės (Marshall salų 
gyventojai) suvartoja druskos 
asmeniui vidutiniai 5 gramus 
kasdien — jų 8% turi hyper
tensiją. Amerikiečiai suvartoja 
asmeniui kasdien druskos 10 
gramų, jų apie 16% turi pakel
tą kraujospūdi. Pietinėje Japo
nijoje gyveną japonai druskos 
suvartoja kasdien asmeniui po

VALGOMOSIOS DRUSKOS REIKALAI
Pratinkimės apsieiti be gausios druskos, nes 
ji tokiame kiekyje kenkia žmogaus kūnui. 

(Mediciniška tiesa) 
plitusi rinitą liga. Tuo blogiau, 
kad 34 milijonai amerikiečiu, 
turėdami tą ligą, NEJAUČIĄ 
nieko blogo iki tos dienos, kac^a 
ta liga pasirodo NEPATAISO
MA ŠIRDIES, INKSTŲ ar SME
GENŲ liga, chroniška tų organų 
negerove arba MINTIMI. Pir
mutinių smulku Hypertensijos 
orkestre groja mineralas NAT
RIS (sidium). Jis druskoje su
daro 40/č druskos molekulės 
svorio. A įsimintina, kad maž
daug kas šeštas ar penktas 
(Į5-2Q/<) amerikietis jau iš 
PIGĮMT1ES yra linkęs susilauk
ti liypertensijos, jei jo maistas 
yra gausiai sūrus. 0 tikrai ir yra 
iokia sūri šio krašto' žmogaus 
mitvba.

ar* r*if Mat.
b* 

Nmk. C ia ai aehprt to «ato ImS 
irrw-» nd tax W'

Apygardines krepšinio pirmenybės
Vidurinių Vakarų Sporto Apy- 

i gaidos Krepšinio pirmenybės 
įvyks š. m. balandžio 24-25 die
nomis Chicagoje. Vykdo Chica
go's ASK Lituanica.

Varžybos bus pravestos šiose 
Klasėse: vyrų, jaunių A (1963-65 
m. gimimo), jaunių B (1966-67 
m. gim.), jaunių C (1968-69 m. 
gim.) ir jaunių D (1970 m. gim. 
ir jaunesni^j^.s. J" -į 

kitokį tik karstas iš-Į registraciją attekami
į šiuo adresu: Ruiiantas Dirvenis, 

8913 So. Leavitt St, Chicago, IL 
6062k TeL (312) 239-2179.

Smulkios informacijos yra 
praneštos visiems apygardos 
sporto klubams. Tolimesnės in
formacijos bus paskelbtos vė
liau.

Vautų kraujospūdžiui regu
liuoti yra labai daug. Nė vie as 
jų visiems lygiai gerai ne Linka. 
Kartais prisieina sureguliuo'i 
kraujospūdį vien bedruske die
ta. Kitam ialia dietos dar prisi
einą vię&ą vaistų rūšį naudoti. 
Trečiam ppsįeU 4Y^JUS vaistus> 
o dar kitam — net trejerius vais
tus naudoti tam pačiam reikalui.

Daugelis turi namuose krau
jospūdžiui matuoti prietaisą. Jį 
tun mdkoviškai naudoti. Matuo
ti kraujospūdį pasilsėjus, pasė
dėjus, ir nurimus bent 10 minu
čių. Todėl bankuose ir kitose 
Vietose nė nemėginkite matuo- 
tis kraujospūdį. Ten biznio su-

Tou can*t afford to be wrocC 
Because if you’re in chargr ql 
the family budget, you’re 
•Sri* king decifiCDė MXxxt tb® 
future, too.

And that’s where US 
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll 
ings Plan where he work*.

That vay, while you’r* 
meeting the day-to-day ex-^ 
penses, you’ll stiTI be building 
A. more secure future for your 
family.

U.S'. Savings Bonds. For 
the woman who really kn<rw 
a good bargain-
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Vladas Rasėiaūskas

ir paprašė visas

Parvykę į >eraton viešbutį, 
tikėjausi pailsėti, nės sekančią 
dieną turėjau susitikti su visa 
eile žmonių. Tačiau ne visuomet 
išeina, kaip žmogus tikiesi. ;

Įžengęs į viešbutį, patylomis 
priėjau prie informacinio stalo 
ir paprašiau, kad man duotų 
raktą. Aš norėjau patylomis 
prieiti prie keltuvo, įžengti į sa
vo kambarius ir pailsėti, bet tuo 
metu šeratonas dar tebeūžė. 
Dar jie nebuvo baigė Naujų Me
tų sutikimo baliaus.

, Nespėjau įsidėti rakto į kiše
nę, mane apsupo tie patys čika- 
giečiai, su kuriais jaukiai pralei
dau pirmąjį Buenos Aires vaka
rą. Grupė vyrų mane čiupo už 
rankų ir ko j u, iškėlė ir šaukė:

— Happy New Year, Walter!
ČA pat atsirado didoka grupė 

vyrų ir moterų,^ kurie buvo ge
rai nusiteikę ir norėjo pratęsti 
Naujų Metų sutikimą. Mane ke
lis - kartus iškėlė, pašūkavo ir 
įtraukė į savo būrį. Aš pamačiau, 
kad nuo jų nepabėgsiu ir turė
siu su jais baigti sutikimą. Ne
pajutau, kaip aš, primiršęs nuo
vargį,’ tęsiau Naujų Metų suti
kimą.

Gyviausias buvo čikagietis 
•Larry Micketrick. Jis moka su 
žmonėmis juokus • krėsti. Jis 
tuojau mane supažindino su pus
amže argentiniete Marija Goii- 
zalez ir pasakė jai, kad esu ame
rikietis ir kalbu ispaniškai.
, — Hablo un poco, — jai pasa
kiau. Ji tuojau apsidžiaugė ir 
man- ispaniškai, kaip kulkosvai
džiu, užkalbino.

Larry įsimaišė ir pridėjo, kad 
esu ne tik amerikietis, bet ir mi
lijonierius. Aš čia jį tuojau per
traukiau ir pasakiau, kad mili
jonierium pasidariau tiktai Ar
gentinoje.

Mano pasiaiškinimas jds ne
atbaidė. Ji pastebėjo, kad kalbu 
ispaniškai gana gerai ir kad ji 
“con mucho gusto” kalbės su 
manim ispaniškai. Mes ten pus-

Naujų Metų sutikimas nesibaigia
Rašo VLADAS RASčlAUSKAS

ryčiavcine, pietavome, dainavo
me ir šokome.

Nei nepasij atome, kai po va
karienės atėjo 6-la valantis. Ta
da ats:stcjo ponas Ericksonas, 
am rikietis,
vykti pas jį į užmiestį ir ten 
baigti sutikti Naujuosius Metus.

-Mr. Ericksonas praleido ket 
veribs metus Buenos Aires mies
te. Jis čia gerai įsikūrė. Vertėsi 
importo bizniu. Ką įveža, tą par
duoda. Išmoko' ispaniškai. Jis> 
pakvietė visus vykti pas jį vaka-; 
rienei ir baigti sutikti Naujus 
Metus.

Aš jau buvau gerokai išvar-’ 
igęs; poilsis man būtinai buvo 
.reikalingas. Atsiprašinėjau, kad

— Joks atsiprašymas nepri
imtinas! — jis man tarė. — Va
žiuoji pas mane!

Jis paėmė mane už rankos ir 
nuvedė prie savo automobilio. 
Kiti 30 žmonių važiavo su kitais, i 
Keliems reikėjo paimli taksį. 
Važiavome į pgrę, Buenos Aires 
priemiestį.

Nespėjome užsukti į didelį 
kismą, ten jau laukė (> muzikų' 
orkestras. Jie grojo’ “Deep in the Į 
Heart ■ of Texas. Mr. Erickson; 
buvo iš Texas valstijos, San An- į koma: ši leidykla oiganizuoja 
tonio miesto.

Mus nuvedė į verandą, kuri 
jau paruošta svečiams. Stalai 
apkrauti valgiais ir gėrimais.. 
Prie stalų stovėjo žvakidės su. ; •.
uždegtcjnis žvakėmis, šeiminiu-Į turą taisė ir.žodį skaitytojams 
kas supažindino su ten buvusiais Į parašė Vladė Butkienė-CeAcny- 
žmonėmis, o patarnautojai luo-jtė. 
jau atnešė šampano. ] ------ ----- -- ----------- -

Ericksonas, visus susodinęs,]’ * ;
pats sėdosi stalo gale. Pagaliau, až i/uvau tiek’ pervargęs, kad 
atsistojo, pasiėmė sampano tau- pra(iėjau ieškoti kelio į-šeratdną. . _ ___ Y- _•   _ £ _ t t —U. • _ .. . .. .
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-tr rėmėjams, neišskiriant nei 
jaunosios kartos.

[ Mano nuomone, kaip ilgaine- 
, tei liaudies liktamai, ši knyga 
netinka jaunuomenei net į ran
kas paimti, todėl kad be žalos, 
ji nieko pozityvaus jai neduos. 
Lietuviškos knygos klubas, 
kaip didelis autoritetas, o taip 
pat V. Butkienė ir C. Butkys 
atsikirs:

Laiškas Naujienoms

Kazys Bagdonas

Teisėjo ats:minimai. Lietuviš
kos knygos klubo leidinys. 
Knyga 313 puslapių, kaina $10.

Knygos klubo pratarmėje sa-

lietuviškos knygos leidimą lite
ratūrą suprantančių ir ją verti
nančių žmonių santalka. Knyga 
rašyta vyr. tribunolo teisėjo C. 
Butkio. Kalbą žiūrėjo, korek-

’ j Turėjau ir aš pasimaudyti, bet

rę, paprašė visus atsistoti ir pa- Vienas svečias,; turįs, stoti į
kelti taures, luo momentu kaž- darbą, rengėsi išvažiuoti. Papra- 
kas paspaudė mygtuką, kuris šiau, kad ir mane nuvežtų. Vie- 
uždegė visus sodo medžius/Su- t0j baseįn0) sėdau. į mašiną ir iš- 
žibo visas sodas it namas įvai- j važiavau. Poilsis man buvo sal-
riaušių spalvų lemputėmis. j desnis, negu baseinas šalto van- 

Orkestras sugrojo Argentinos j dens
ir Amerikos himnus. | (Bus daugiau).

— Linkiu visiems sveikatos ir __________L. .
laimės 1982 metais, o 1983-sius 
kviečiu visus sutikti čia.

Prasidėjo gėrimai, valgiai, lin
kėjimai ir kalbos.

Oras buvo gražus šiltas, šam-. 
panas dar labiau visus, pašildė. 
Kas turėjo maudymosi kostiu- • 
mus, šoko Į baseiną bėgančiame 
vandenyje atsikvėpti. Viloj visko! 
buvo, bet maudymosi kostiume-Į 
lių visiefns nebuvo. Reikėjd 
ruoštis maudyklėn su apati
nukais.

Atsirado įr gerokai sušilusi | 
Marija. Ji mane įtikinėjo, kad 
turime eiti pasimaudyti. Ji nu
tarė šokti į vandenį su apatinu
ku. Pasidėjo drabužius ir šoko.

Kadangi knygoje viskas taip 
modernu, tai to išsigandęs turi
nys pabėgo.

L. K. Klubas neseniai pasiūlė 
pirkti dvi knygas ‘‘30 istorijų 
suaugusiems” ir “Teisėjo atsi
minimai’’. ' Dėl pastarosios kilo 
abejonių: patiks ar nepatiks? 
Tai nežinoma mano gyvenimo 
sritis.. • Gavau abi knygas. Kal
bėsiu tik apie pastarąją. Pirm 
noriu pasaiškinti. Knyga rašyta 
universitetą baigusio ir aukštai 
tarnyboje iškilusio. Man gi ne
teko nei vieno, mei kito pasiek
ti. Viena . kuo galiu pasigirti: 
nuo mažens mėgau gražias pa
sakas. Daug esu jų girdėjęs ir 
perskaitęs.- Ogi įžangos vetoje 
C. Butkys rašo:
'. -j— Sykį prof; Biržiška prasi- 

' tarė; kad jeigu Tries' juos. (Atsi
minimus K. B.) ’ surašytume, su
kurtume naują Tūkstantis ir 
viena naktis pasakojimų (pasa
kų) knygą. Tai "dabar tas.pasą-

kas ir pradėsime kedenti.
Bent iki išvykimo iš tėvų žei j 

mės Lietuvos pagrindu buvo- 
laikomas ūkininkas. Sakoma. ] 
kad jis buvo nemokytas, kad; 
kultūra jį mažai palietė, kad 
jis kartais buvo ir apsileidęs ir 
nesvarus- Bet niekas negalės 

.užginti jam sveiko proto ir ge
ros nuovokos. Norėdamas su
laukti gero vaisiaus, nesėdavo į 
šiukšlių į dirvą. Kada dar irj 
arpų nebuvo, imdavo vėtyklę, j 
atskirdavo šiukšles, paruošdavo, 
gerai dirvą, pasėdavo, išvagoda- j
vo, nukąsdavo vandens išbėgi- 
mui terplysvius. Tada laukdavo 
gražių vaisių.

I v SIUNTINIAI Į LIETUVA i
-s MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ '

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 į
i '. . . E

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, |

MARIJA NOREIKIENE ' t5 I

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, BL 60629 ♦ TeL 925-2737

a WTFESTWGAI fflPJLDCOn RECKPTAI • FAJNNTK MAT SAJfc. 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REDKMKNY8

Klauseikio galerijos papildy- .2• » mas. ••
Klauseikis puikią galeriją su- 

darė apie Br. Railą. Tą galeri- 
ją galima papildyti prisimenant 
Igno Petrausko 4 1978 metais 
Naujienose tilpusį straipsnį. 
Ten tiksliai charakterizuojamas r 
Br. Ra la. Ten pacituojama1 jo * 
straipsnio, tilpusio Drauge, pa
reikštos mintys, išsireiškima.i, 
kurie parodo jo intelektą.

Petrauskas cituoja tą Railos 
straipsnį, kuriame jis,? Raila, ' 
kritikuoja tuos, kurie pasisako • 
prieš parnografinį, Lietuvą ir 
lietuvius šmeižiantį romaną. - 
I tai Petrauskas rašo, kad Br. 
Raila paleidžia atitinkamą jo in
telektui ir sugebėjimams šią ti
radą: . . /Demagogijos ir — 
dumblo lava šoko užpulti, nie
ko bendro su literatūra neturė- . 
ję piliečiai “patriotai” (jo pa- ' 
rašyta kabutėse I. P.), bei šiaip _ 
jau rėksmingi netikėtai išdygę 
ir pagol Illinois įstatymus . už
siregistravę tarzanai”. .. Tegu 
skaitytojai pasako, ’ar čia lite
ratūroj kritiko žodžiai ar ^pa
prasto demagogo. Petrauskas 
pasisakė: ...“Nereikia- būti jo
kiu literatūros žinovų, kad pa
matytum kur ir kokius kur
sus šių. eilučių autorius, Br. 
Raila, yra baigęs”...

O tikras literatūros kritikas

— Aš rašau, vieno amerikie
čio dramaturgo /Kokio gi? K. 
B. ) žodžiais tariant, taip, kad 
mano mažamokslė teta (Ta’p 
kaip ir aš, K. B.), sėdėdama 
keturioliktoj eilėje, viską su
prastų. Teisingai, bet kam ^a- 
da teigimas, kad knyga tinka 
visiems. Tai iš karto, mieli, po
nai, ir rašykite, kad knyga tin
ka aukštuosius mokslus baigu
siems ir sėdintiems parnaso 
viršūnėje pirmoje eilėje.

Aš ir sumaniau už tas maža- 
moksles tetas pakalbėti. įžangos 
vietoje rašoma:

— Šiose knygose bus surašy
ta gryna tiesa ir tai savo,kaip 
teisėjo, garbės žodžiu paremta.

Tuo tikėti, ar netikėti, turi 
; teisę kiekvienos knygos skaity- 
i tojas. O ir pasakoms, kai kas 
tiki, a kai kas ne. *

— Ankstyvą vasaros. rytą 
1894 metų liepos 29 d. senojo 
kalendoriaus stilium gimiau Ry-

1 goję.

Tikrai gera atmintis, jei gali-
I ma atsiminti net savo gimimą. ' dr. Jonas Grinius, visus tokius •• 
> Tokios laimės aš neturėjau...
[ — Skaitėm lietuviškus lai
kraščius: “Rygos Balsą”, “Dar
bininką”. O vis ‘ tik nežiūrint 
šito, teko skųstis silpnu lietu-

literatūros vertintojus, kaip Br. . 
Raila, vadina Snobais.

Manau, kad ir šis Br. Railos ... 
paveikslas tiks prie Klauseikio 
galerijos.

Jonas Liepinaitis.'' Kadangi knygos paruošime 1‘ V14 kalbos mokėjimu. Skirsne- 
dalyvavo trys pusės, tai visus /yje: ’‘Pirmoji Rusijos revoliū- 
kartu- ir barsiu: “Didžiosios”! neįtikėtina:
galvos, kodėl nepasinaudojote] Gimnazistai apginklavo • du 
sveiku, kultūrų nesugadintu' Puošiamosios klasės berniu-

■ “ Į kus revolveriais. Du ginkluoti
vyrai (Kodėl ne vaikai K. B.) 
išėjo ir norėjo eiti į gimnaziją 
(Kas gi čia per makalynė K. 
B.) . Pasitiko gimnazijos sar
gas. Direktorė buvo kunigaikš
tytė Mersderskaja, labai aukš- 

ūgio, moteris labai plona ir 
didelia nosim. Ji, pati išėjo 
mūsų delegacija pasikalbė- 
Atsistojo ant laiptų viršuje,

protu?. Reikėjo paimti vėtyklę 
ir-išvėtyti visas- usnis. Jos jo
kios naudos knygai neduoda, 
tik žalą.’ V. Butkienė teigia:

— Atsiminimai įdomūs, ne tik 
teisininkams, knygos mėgėjams

ENERGY
WISE

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

B PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA, - - ' -

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.
Z

Kaina S25. Kieti viršeliai Paštas

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

to
su
SU'

it’-
j o delegatai stovėjo šešiais laip
tukais žemiau. Delegatų ir di_ 
rektorės ūgio skirtumas dar pa
didėjo, nes jie galėjo matyti 
tik jos kojas..
, . . ’ ' (bus daugiau

PIRKIT2 jAV TAUPYMO BONUS *

Orėanizt car pooh W y 
uy« guolio*.
Don*t b® B Boffl

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
S LITERATORA, lietuvių literatūros, meno fe mokslą 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vince 
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 11 
M. K. Čiurlionio, M. Sileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės fe JL Varno 
kūrybos poveikiais. 365 push knyga kainuoja tik $3.

t DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tiniu 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 J2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS G k V ENEMAS, Antano Rūke 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 f2. - t

• LLe'I U VIŠKASIS PAMARYS. Henriko Tomo-Tamašauska 
(domiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės b 
Labguvos apskričių duomenimis- Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Laba! 
naudingoje 335 posL knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

• KA LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaltės a tai-
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pfe- 
maišiais bolševiku okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3. *' '•

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupraė- 
tas fe klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja ^6.

• SATYRINES NOVELES, M. ZosČenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Ęalna *1

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halated St, Chicago, 
EC 10698. JJfnkaaf pdtti, lofaq HntMCmo HtaMomfl,

1 — Naujienoj ūucagu, S, HL Tusiday, April 20, 1982
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Salvadoro rinkimai ir LB-nes 
rinkimai J. A. Valstybėse

Mykolas Dranga Drauge, balandžio mėn. 7 dienos 
laidoje, atspausdino intriguojančiu pavadinimu vedamąjį 
“Jūs balsuokite — mes šaudysime”. Vedamasis skirtas iš
aiškinti Salvadoro konstitucinio parlamento rinkimams. 
Tiesa, jis apie tai daug prirašė, bet skaitytojui taip ir liko 
neaišku, kas pagaliau rinkimus laimėjęs sudarys vals
tybės valdžią. ..

Bet dėl te nereikia pykti, nes jie galės, pasekę ame- 
rikiečių spaudą, sužinoti tikrą tiesą. Tik keista, kad jis 
sugretino. Salvadoro rinkimus su LB-nės, įvyksiančiais 
geražės mėnesį, rinkimais. Ką gi bendra turi anie rin
kimai su LB-nės rinkimais?’ -Toks- jo ’sūgretihiin'as skai-, 
irtojui primena, kad Šis Draugo vedamųjų rašėjas kažką 
svaičioja ir primena aną Drauge tarnavusį J. Šoliūną, 
kuris panašiais palyginimais “penėjo” Draugo skaity
tojus.

Ką gi Mykolas Dranga Drauge rašo? . J§ skelbia 
tokia užuominą, kad LB-nės rinkimuose nedalyvaus as- *" - • • 4 # .. C4 V «t k čj t j. a • t ; į*.’ L
menys. kurie nuo lietuviškų reikalų atitolę ar kurie Liet. 
B-nės idė'ąį.nęšimpahzuoja. Tokių .nėra, kurie LB-nės 
LB-nės idėjai nesinipatizuotų; jis rašo netiesą. Jei kas 
nesimpatizuoja, tai tik Bendruomenės vadams, kurie, bū
dami vienos politinės grupės žmonės, visokiais būdais 
LB-nės valdžią stengiasi išlaikyti savo rankose. Nesim
patizuoja jiems dar ir dėl to, kad vieton rūpintis lietuvy
bės išlaikymu, kas yra LB-nės paskirtis, jie ėmė uzur
puoti mūsų laisvinimo veiksnių veiklą. Todėl Mykolo 
Drangos skelbimas; kad yra tokių, kurie nesimpatizuoja 
LB-nės idėjai, yra visuomenės kiršinimas ir tokia jo 
užuomina yra gryna demagogija. LB-nės idėją remia ir 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, kuris vado
vaudamas LB-nės idėjai, įkūrė ir pačią LB-nę.

Mykolas Dranga skelbia, kad rinkimais galima Liet. 
B-nėje atsiradusias negeroves išlyginti. Argi tokių pa
stangų nebuvo? Argi nebuvo- einama balsuoti? Ir kas 
iš to išėjo? Argi jis nežino, kad toji aukščiau minėtoji 
grupė nepakenčia, jei kas galvoja ne taip, kaip jos vado
vai? Taigi, rinkimams neužtenka vien tik rinkimų, nors

Iliuzija" (Tapyba)Tamošaitis

. $22-00

. $15.00
_ I 4-00

>43.00
$24.04 
e

V. talZiCN'is. MJ?, ..

KUR MES EINAME?
PViež klek laiko ai i^aunų lais- ĮįV, jjikoįarpįjj’c praeina tarp 

J k|Įht^rnąHpūalInstitute Mil-' 
! wau}t^ £oųniy ag copy laiško, 
j rašyto .k'vAoha-Racjne bounty 
j iįietjjvig ^endruom^i^, ir pžsi- 

rižyliC Z. jLgkauskokaip jjimii- 
niiįko ir P. Vetįusafcž? kai i r.fx&'j. rs»Tv» ;iv"ik

JUOŽAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
Nuotykių nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

Savybėje tarnai vadindavosi tikraisiais var
dais, tik ponų akivaizdoje jie šaukdavo vienas ki
tą, kaip nustatyta. Petro paruošimas naujoms 
pareigoms ėjo dienomis ir savaitėmis. Vargo ir 
prakaito pareikalavo apsčiai. Dažnai pasirodyda
vo Petrui, kad daug lengviau su žagre dirvoje, 
aršu dalgiu plačioje pievoje. Kentėjo jis dar ir dėl 
to, kad nuolat uždarytas ir nuo savųjų atskirtas. 
Rūmuose daugumas svetimos dvasios ir nesupran
tami jam buvo. Visa tai prislėgė Petrą. Jo drau
gai, pažįstamieji irgi pasijuto prislėgti. Skaudžiai 
pergyveno kaimas, netekęs Petro. Pakriko susi
būrimai, aptilo dainos, šokių vakarai. Sumažėjo 
išdaigos ir kiti linksmo pobūdžio ilgai apšnekami 
atsitikimai.

Motina taip pat nesidžiaugė. Kada-nę-kada 
šiokiadieniais per ponų poilsį ištrukdavo Petras. 
Bet ji tada neturėdavo pakankamai laiko. Švęn- 
tuci' • niekad neapsilankydavo Petras. Ponų 
• unitu: < ‘■i.’it. ’-'usia darbymetis atsirasdavo tuo
met ta: r. a ris. '■"eciai ir triukšmas nusitęsdavo 

’iimcūic prošvaisčių.

’4*. ar*.' į'-* - 'i*'*'' * .
rękUmųųU Įwp geras ^yvem- 
ffias Lietu vdje komunistinėje 
santvarkoj?.- O juj>s iš te-
nąilskrapšlyU bu«* neįmanoma. 
Suorganizavau gnrpęlę |monįų, 
surądaū M. ^MįjašJąui vądovau- 
f^b>į lietuviškų . šokių grupelę 
ir jpradėjome veikti. Tenai daly
vauja įr Pabst alaus bravoras ir 
jrs skiria premijas po Šimtą ar 

• kelis šimtus dolerįų už geriau
siai pašoktus tautinius Šokius ir 

tv lietuviai, Wt vėliau, 3« parries, o jis
I _

pasirodyme lietuviai atsisakė da
lyvauti.

70,050 ir 80,000 ŽmcŽių. F^siro- 
djinas vyksta jau virį 30 metų. 
,U pat pradžios lietuvius tenai 
ąlstovavp senieji lietuviai etni§- 
rąiĮEąi Ljetūyiy Klubo vafdu. 
Vėliau’, pp Antrojo Pasaulinio 
karOj įsijungė Ir naujieji imig-' 
rantai ir prisidėjo Racine Coun- 
iyjiellyiai; Ert vtou. ą« man a|utj. Pirmais
n^inpj., PpęSąįfii, fetiil’&inai, lį dalj-via, mėgs-
noC'rrfnx'mn lornvint H O- t x * * i>' ■ " T \ ;.

ta valgyli^ar pirkti, tai turėjome 
ffl-.uiFm .w.-.tjs .. z- <■- . .................. .. ; nuostolį, bet vėliau padė
lius sų^ketovią paęęda. Manėj pats apvažiavau į Ameriką pasilaisė. Bet atsiradę a®he- 

- h .ie?ąigęs incdicinos studijų^ kad nų, lupę..pra'4^9-trukdyti. Lie-
i,^..,4. ftt, wįiiWt ; Į r. .pra.eisčiau progos patekti i tuvių šokėjų grupė tiek “įsitai- 
Aš ncfė'ėiąu 'Žai'jįP.tį. Jums,! ,n, Amerikoje bandžiau įstoti sė”, kad pradėjo laimėti ne pas- 
' i ; medicinos mokyklas.,bet uepa- . J - . .

.n>e_kė. lai nusprendžiay grįžti 
į^ĘiLropąJr tenai užbaigti studi
jas. Užsidirbęs pinigų, 19^3 me-

tai labai svarbus veiksnys demokratinėje sistemoje. Bet 
taip pat reikia tolerancijos ir pagarbos žmogui.

Be to, ar patys rinkimai rinkimams yra lygus? Juk: 
LB-nės vadai nuolat keičia taisykles. Tas rodo, kad tai ■ 
daroma tik vienu tikslu — išlaikyti taryboje vienos lietu
vių ideologinės grupės pirmavimą.

Ar tai nėra pažeidimas tiesioginio slapto balsavimo, ■ 
Įvedant korespondentinį balsavimą? Juk tiesioginiuose , 
rinkimuose kiekvienas balsuotojas turi pats asmeniškai 
atvykti .į; rinkimų būstinę ir pats be. jokio tarpininko ati-j

■ — — ------ ' — «—- « n • . _ •: _ -jduoti savo baTsą. Tačiau, LB-nės rinkimuose kiekvienas1' 
gali surinkti nė tik savo šeimos'narių balsus, bet ir per-/ 
'eiti per namus, r'ėstoranus, barus, pažĮsfamūš ii? šią ’mė-į 
džiagą pats už juos nunešti į rinkiminę būstinę. Tokių i 
faktų buvo. (Patarčiau Mykolui Drangai paskaityti žur- 
naIą.“Varpas” 1982 m. pusi. 154.) . ..i

Tad, suprantama, kad taip tvarkant rinkimus, pati 
B-nės.organizacija šioje šalyje akivaizdžiai nustojo savo 
visuotinamo. Kiekvieną kartą vis mažiau ir raižiau lie
tuvių balsuoją net ir korespondencinio balsavimo būdu. 
Paškutiniūose rinkimuose Voš tik 7(500 Įmėte ar huSiulitė' 
paštu balsus. Ogi spaudoje B-nės vadai didžiuojasi, ne- 
paprasiu jaunimo prieaugliu jų organizacijoje. Mainau, 
kad M. Drangai bus dabar aišku, kodėl nepatenkintieji, 
tokia “demokratiška” tvarka’, nesinaudoja šik privilegiją' 
balsuoti, kaip jis pažymi savo rašinyje.

Ir kodėl Mykolo Drangos galvoje vaidenasi tokia 
mintis, kad tos organizacijos yra diversinės, kurios tokių, 
“demokratinių” rinkimų nepripažįsta. Man,rodos, daly
vauti ten, kur vyksta sukčiavimas, yra gėda ir iiėgar- 
binga- d

Mykolas Dranga džiaugiasi, kad balsdvo 8000 skai
čius. Man rodos, kad tuo džiaugtis nėra ko, neš tai liū- ■ 
dija tik B-nės nusigyvenimą. J.....

Jis skelbia ir tai, kad rinkimų boikotavimųi yra dvi 
priežastys: viena jų — pakenkti, ir baimė pralaimėti.

LEOKADIJA IR LIŪDESYS
Išmokina meškas šokti, jaučius arti — išmo

ko Petras ir visokių apsisukimų ir prisitaikyiiių, 
prie ponų. Po kiek laiko tapo tikras lekąjųš. Visi 
Bandurskio rūmų kambariai, kur nAsutytaš vy
riškių patarnavimaSj buvo jain ityl'ri. 'Jįą Irgi 
vilkėjo nauja juoda eilute su daugine neriniU.U’ 
brindų. Visai panašiai kaip kamerdinieriatiš.. Tik

“gi ju^mens ir Čia užsmaūg-. 
tas. Sagos, juostelės ne auksuotos,, bet sidaDl’&'ėš. 
Avėjo tyliais lengvučiais pusbačiukais. Visada 
švariai žvilgėjo jie, tarytum juodasai jaunas va
balas.

Dažnai Petras apžiūrinėdavo save, veidrodžių 
sustabdytas. Tų veidrodžių daug, didžįuliąį: vitid 
per visą sieną, kiti kabą ar stovintieji. Bętikrai- 
pydamas prieš veidrodžius, būdavo patenkintas ir 
jokio priekaišto nerasdavo sau. Aiškiai matė, kad 
jis dailus vyras, o .raibuose ismjkiihtAs, lįaęūoš- 
tas — dar dailesnis. Kartais pds&piat prasiriilk- I 
davo jam net tokia miiius: ‘pCub Šs ne ppn&itis? 1 
Ko man betrūksta dar? Jūk ąs nė kiek ri^irastes- 
nis, negu pats BofesloVaš, feaddurskio sūnus!” I 
Boleąfovas ir Petras buvo beveik vienmečiai.

Nors šaipėsi Petras iš savo palyginimo, ta 
čiau jo išdidumas, pasitikėjimas savimi nejučio
mis tvirtėjo. Netrūkus tatai pajuto net senesnieji 
tarnai. Dabar jie pritilo prieš Petrą, ypač kad ir 
ponai jam pirmumą teikė. Ponai Petru buvo pa- ’ 
tenkinti. Jie net reikalaudavo, kad Lukasz Skrzy-

< švarkas trumputis, ligi juosmens ir čia

1

. iP sek* 
, international 

l'nlĮltuibl, jĮ-i&įyįęė 
kad- iįlcjunas. negerai ^tpvau- 
jį liėluyįųs Taut|(pa$"'’ 

tik.a^p. janusoių aisįoyAuti lie

tas įiritraikė, ką ūk nenu- 
"r’.uva'u. . . . .

kąs Yra Us Vluią jp'asircdymas
Wc. šį Tautų pa- 

snwiymas ruoš; ainį.^ kiek vii- 
nais metais Mihvaūk’ėje, Mecca : .
ir Arena patalpose, laipinančiose , jais išvykau į ^yeięajįją, Zurich. 

Jis Tenai 1957 meląi> užbaigiau stu-' 
diįąs, grįi ąu į Ąmer k^; ąlįikaii 

; internship ir rezijęnpiją žymioj 
įse ligoninėse (Columbus ir Codk ___ a-----
• County), išlaikiau valstybinius liuj’e”.vNealsilikp ir parodėlė — 
1 Egzaminus . W;scons:ne .ir. 1962 ir.ji pradėjo laimėti premijas.

1 melais pradėjau graktiluioti | Kai 1976- melais Amerika 
Wisconsipe. Rud^ąį, ką^Į. tokie ? šventė metų šūkaktį kaip 
pasirodymai vykstą, nuvyru. į, nepriklausoma--valstybė, darė 
Milwaukee įr žiūriu, kad liet iv-i filmą iš Amerikos gyvenimo, 
vių nėra. Toliau per tarpininkųs 1 1975 metais. filmo - gamintojai 
girdžiu, ka<į;bimbinij^aijkalba| atvažiavo į Tailtu pasirodyina 

i ąpįe jal^ąvimį tokiame pasiro-1 įr j filmą įtraukė kė&š sokan- 
publikos. skoniu^ tai turėįnųos- j dymevTaiį, ’sakaį nįį reikia j čias tauta grupes ir keletą įutų 

-• * “ - ■ - • • — parodėlių. Į šitokį filmų pakliu
vo lietuvių tautinė parodėlė, su
organizuota- dr. .< Balčiūno ir-jo 
žmo'nos. 1976 metais šitoks fil- 
masfbuvo demonstruotas- 30 Eu- 
ropos valstybių. Aš esu tSčtas, 
kad .prieš išleįžiąii^ šį rSlži^ i 
Ęutopą,.^ knate ivbfetyiHB pre.- 

-zi^ffltžsafkękiėtofihi; senatorių 
4r. daugelis kitų .ž-ymiių žnrnnių. 
jRęiškiąį.jei. tokį fihną Į^crie- 
n'ojey aisty bėję matė pp .Vienas 
milijonas žiridniig' tai Eaipobbje 
50. milijonų žnunių ;^itė “^kad 
lįetųyių Jlauta.-frą' griziai atsto
vauta Amerikoje. ■/ - wvpj-;

Vienais 'mėtaią mūs paprašė 
p>. Janušonis, padėti jaftn- tokiame 
Tautų-paširodS’inė siiok^anizadti 
liėtuvi^ą parodei Mes?kiiielai 
sutikorie, -n^.ifapbas -yra'• sUu- 
kjisė lik viėųam < suorg&izubti 
veik nėįriancfma.
je nepavyko suorganizuoti vaikų 
šckįų gnipęs, tai piakįctėme p. 
Palionienę su vaikų Šbkin grų- 
peip jš Ciceto. koks-džTaugšĄiaš 
būdavo matyti.jaunuolių .va
duose po šokitf. Iš .-.5!iIŠMa ū s 
šokių grupės išėjo net keEos lie
tuviškos šeimos.

(Bus daugiau) ■./‘•.

.. — Izraelio kariai kėtyirla- 
-dienį iš Sinajaus Sve^ė:^ įsi
brovusius nacionalistus', norėju
sius ten pasilikti. '

veidrodinių paviršium. Gr^žu ant vandens,' bet 
nesudrumstam vandenyje irgi nepą^rąs^ąs gro
žis. Stėbėdavoši ir hėsuprt^a’vį katriš paveiki 
Įas gTažesnis^ 4>atraukĮesnią. Tdip pit' i'rrią, rū
muose, ant slidaus veidrodinio parketo. Viskas 
dvigubai — viršuje ir po kojom. Ji eina, tarytuni 
gulbė liaūųąiš. nęl^taiųaią ^la^a. ir 
pM^izdls kaip gulbes. BalčiAlMa ’šitkibe šiiknia 
— lengvutė, ilgą, slystantįpa^ketu. Lieknam lie
menyje sukūli dailiai perjuosta zydril ar auksi
niu kaspinu. Ant žValiai i^ktitbs gllvos įmantriai 
sutvarkytas tamsių tankių pląūkiį kuodelis, jis 
surištas purpurinių, kaspinu ir įsegta žėrinčių 
žvaigždučių ties kakta. \ \ ' ’ /

Lygindavo jis Leokadiją su angelais^ niat^- 
tais naveikSlūb^j^S^^ūg^Sė.. dltŽHlfesė- Leo- 
fadija šyietfe ir ^letydAš
bažnyčios skliautuose Velykų rytą per PrisikelĮ- 

! mą. Ir tokią pat tolima, nepasiekiama ji buvo. .'
Šu Leokadija staiga atsiskleidė Petrai gra

žiausios pasakos apie užburtas 'nelaimingas ka
ralaites,, tolimas piįį^. stebuklingus rūmus: Visą 
tai labai jautriai pergyveno dabar jis, nes'tai 
buvo daugiau negu pa^ąka. T$i buvo tikrenybė. 
Jis pats m’atė ir jautė: širdis UŽsismaugdama pa- 

; šokdato krūtinėj, ausis švelniai lietė jbs Šillęų 
šlamesys,.kambariuose sklido jos kvepalai 
ncsni, negu gražiausio žolynų darželio, kvapas.

■/“"fTBus daugiau) y t

Jdyme 
iekant

daug inkšti nčių žmonių. . 
vvksta kiekvienais metais tris v ’* į
dienas. Kiekviena tauta, tenai ► | % 4 .€ J i
pasirogo s.u -tautiniais vaikų šo
kiais, ke’etą kartų su jaunuome
nės. šokiais, rankų išdirbiniais 
parodėlėj e, virtuvėj a verda savo 
tautos . skaniausius valgius Ir 
vėliąu^jųds pardavinėja. Parda- 
yijnp. skyriuje pardavinėją,savoJ 
tąųtos._ išdirbinius, (meniškiau-' 
siųs, geriausius). Jeigu, išdirbi
niai nepatiks, valgis. ..nepatiks 

tolio, nes užtylėtas reikia labai skubįai veikti, ,n« jeigu tenai' 
brangiai mokėti.. Per tokią Tau- 'pradės dalyvauti, bimbininkai, 
tų_pasirodymo šventę trijų die- tai jie lietuvių skyriuje pradės

: ‘ 4 z , - w 1 i <
Mat; tokius motyvus turėjo ir Salvadoro rink-iinų/trūk- ’ 
.dytPjai —r-koniuništai. Nors W lafrai yiiždįiš.įiiiy^iii-' 
ihls’ W’LB-nes rinkimų eiga, t)etcW.ps^(>^o%.k^Į ^yen.-■ 
gią .^tškl^stĮ§usiiąiko . 
’nųo^oSį Bįnesj^Efomb' balsavimo. Bet tokiu .Tjalygini.- 
jųū jis bando juos piktai. stmiekinti ir .tokius prista^ti^ 
visuomenei; reiškia.—r ir jie tokiėi, kaip Salvadoro konšū--^ 
histai; Toks jo Svaičiojimas dar kart^.primęjią J. šdlitiųą. 
Jei jau lokius ir panašius sugretinimus J^ykoldš 'Brūng'a 
bandys, skelbti ir toliau, reikia manyti, xkąd. 4U.įnęaaug' 
patarnaus Draugo prestižui pakelti: Jam,.labai aišjfcu; kad 
tie, kurie eis balsuoji', bus saudopiL. Tik. .labai ^aila, kad ; 
jis iifedrišta paskelbti, kas jiios šaudys. .Neaugi Mykolass 
Dranga būtų tokiu sadizmų 'patenkintas? . / 7 . Ą

Šia proga noriu jam pareikšti, kad. kurię nėiš: 
balsuoti, neis ne dėl baimes;bųį| ausaųdytiems, jo <Iel ^.p, 
kad jie bepritaria tokiems./‘demokratiškiems’’; rinki
mams, kokius aukščiau paminėjau..Jie neis dėl to; kad' 
B-nės vadai pakeitė pagrindinį LB-n:ėš uždavinį ir ryžosi 
politikuoti, ir tuo, kaip jis ra^o,. ją skandina purve. 3^s 
sumini ir tautines musmirės. Ačiū D&W; ho My# 
turime nedidelį skaičių. 0 gal Mykolas Driinga žino, jr 
jų vardus? Tad turėtų jas paskelbti. Man rodos, kad to
kiomis musmirėmis galėtų būti tįk tokie, kurie rašo nė- 
tiė^., kursto visuomenę, užuot skleidę vienybės dvasią; 
išaiškinę kas mus skiria, o nedarytų sugtetiAimiĮ šū Šil- 
vadoro komunistais — baisavimž tnikdyiojaiš.

. . .. A. Svilonis

kutinės premijas ir buvo pa
kviesta padeinonstrud'.i — pa
šokti vieną tautinį šokį Wiscon- 
sinc gubernatoriaus inauguraci
jos baliuje. Koks džiaugsmas 
buvo matyti jaunuolių veiduose 
pb baliaus! Jis liks visam am
žiui atmintyje:' “As šokau gu
bernatoriaus ■ inauguracijos ba-

pacz dažniau patarnautų jiems, negu kiti lekajai. 
Lengviau nusiteikę mėgdavo pašnekinti Petrą. 
Snekoš kąS^i'ėhinės, tuščios, iš nuobodumo, ta
čiau ir J6š malotfėsrteš mlvo, ne kaip sunki, paniu
rusi dATĮ , foįv r

IŠ SeiiiešVAųJų 'tąrūlį M^na tik Verutė jautėsi 
ly^i ir drąsi su Petrai babar nebe ji, bet Petras ; 
Ii Visždą pA-Venidayb ir užtardavo. Petras još.ątej- ■ 
ties gyve'nbme tl$o. vienintelė svajonė, didžioji 
vi^ik $$^££$0 palankumą, paguodos 
žodžius. Ir tai rodėsi tikra, nes Verutė buvo pir
moji mergina, kuria visai rimtai susidomėjo 
Petras.

^5 *•Abudu nekantriai laukdavo tos valandėlės, 
kada po darbo, vakaro tylumoj nebe akimirkos 
zvllgšnįbįš, bet artimais šiltais prisiglaudimais 
pajus, vienas antrą, žodžių nedaug. Visi jie tokTe 
jaUtra^, Veikšmingi, net per miegą saldžiai tebe
skambą. Viskas nuogirdų, tikra... Bet štai heti- 
kėtumiš. Rtihūį prabangoje staiga apsAigino 
Vėtrą LebWdiJa, jA^neŠbioji Bandurskių ’duktė. 
tiĄi tbi Vyko Ae t^ip štatgą — pamažėle, nejučio- 
miš; dfenA iŠ dienos, tutcAi Petras vienu kartai 
pajuto, kad jam Veikiai nubluko Verutėj kaip 
blėsta rytmečio žvaigždės kylančios saulės spin
duliuose. Dėjo jis draugėn ne tik Verutės, bet visų 
jam žinomų merginų grožį, žavumą — vistiek ne- 
atsverdavo. Būdavo tiktai kaip silpnas šešėlis, 
sugretinus su Leokadija.

Lygindavo jis ją su gulbėmis parko tvenkiny. 
Karališku išdidumu plaukioja gulbės sustingusiu

ska
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Valandos; antrad. i—6 popiet

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiy drau
gijos nariy susirinkimas įvyks penk
tadieni, balandžio 23 d., 6 vai. vak., 
Vyčių saieje, 24oo W. 47th St. Nariai 
kviečiami atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Fo susirinki
mo bus vaisęs.

Eugenija Strungys

R VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkyti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

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

DU, t*AUL V. UAKGlb 
yYDTIOdu 1* CMiHUftG/u

# o&roo aic&aaui ii

SUSIRINKIME

Lietuvoje yra sukamas doku- 
mentinfe filmas. Filme panau- j 
doti kaukaziečių prįsūninimai, 
pąsakojimai apie A Vienuolio, 
Letuvį raąytųją, kųns į litera
tures istoriją įtrąųkę gruzinų- 
ęhęyąurų p.-uavinųią. “Kaukazo 
Kgridas’’ į gruzinų kalbą išver
tę Nąųą Uavadze.

1907 m. Ą. Vienuolis grįžo į 
Maskvą ir, dirbdamas vaistinė
je, ųnivęrsitete studi
javo farmaciją, o, Komercinių 
Mpfcsjų Institute klausė litera
tūros teorijos ir istorijos paskai
tų. Priklausė Lietuyiu Studen
tų ęirau{*iįąi ir reiįkėąi lietu- 
vii^oję veikloje. Draugija lei- 
dę. žurnalą “Aušrinę”, kurioje 
buvo išspausdinti visi svarbiau
sieji Ą. Vienuolio kūriniai pa
rašyti 1905-1913 ip., kaip apy
saka “Paskenduolė”, pluoštas 
?pcakyrrų apie inteligentus, 
rpvb’aiža — ‘Krymo įspūdžiai’ 
i, kt šiuose, kaip ir ankstyves
niuose, kūriniuose ryškėjo A. 
Vienuolio gilus rašytojo talen
tas. f

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKATTIS
KĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Valandos pagal susitarimą

Maskvoje: ap-
i

PERKRAUSTYMAl

• Minktos motinos rankos, bet

ZUIKELIS TURI TIKRAI
NUOSTABIAS AKIS

Vladikaukazo 
(1907). ir kito-

Dr. Jonas F. Mažeika
DJZS. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Ofiso telefonas: 774-2880, _y 
Randanti jo* totalu 448-5545

Šakiy Apskrities Klubo nariu susi
rinkimas įvyks š. m. balandžio men. 
25 d., 2 vaL, Lietuvos Vyčių saieje, 
ž-±ao West 47th St

J. Jurkšaitis, pirm.

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

TEL. 233-8553
Service 655-4506, Page 06058

DR. A. B. GuEVECKAb 
GYDYTOJAS IR GMIKUKUAO.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

— Mokslininkai nustatė, kad i 
didelis Interferon kiekis krau-! 
juje padeda vėžiui bujoti.

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
taki] chirurgija^ , 

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33710 

Tri. (813) 321-4200

rašyti daugiau. Jo rašinių* bu-i
vo atspausdinta ir “Lietuvių1
Laikraštyje” (1905). I

Iš šios Vienuolio gyvenimo
Kaukaze atkarpos, okupuotoje sunkios jos ašaros.

SOPHIE BARČUS
STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

r

BUTKUS - VASAmS
Tri.; OLympic

Naujienos, Chkxgo, 8, HI Tuesday, April 20. 1982

fURJMl
KOPLYČIAS 

/ĮSOSE MIES’!
DALYSE.

Vedėįi — Aldona Diukm 
778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, LL 60629

RADIJO ŽEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stotie* WOPA - 1490 AM 

transliuojamo* iš mūsų atudijo* 
Marquette Parke.

(LACKAYlCgĮ
2421 WEST 69U STKEKl y
U0$ SęVTi}W£ST HiGttWĄX< ftHI ^**4 W

DR. FRANK PLECKAS
‘ OPTOMtTRlSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI ę Į i

2618 W. 7lst SU Tel. 737-5149

Tikriną akis. Pritaiko akinius
ir “contact lenses”. *

Tik žmogus ir kai kurios rū
šys beždžionių ir paukščių ga
li matyti visas vaivorykštės ar
ba laumės juostos spalvas.

Paprasti gyvūnai turi stiprų 
regėjimą, bet tas regėjimas yra 
bespalvis.

Zuikelis, kuris turi daug prie
šų ir mažai apsigynimo priemo
nių, reikalingas yra gerų akių 
ir kojų.
. E S j° • yrLabiT ‘ išėjo’ALykščiuose ir’ baigė ke-

j turias klases Liepojos gimnazi-
! j°je‘
Į Vienuolio tėvai- norėjo, kad
Į jis būtų kunigu^ bet Vienuolis 
j — ne! Nustojęs tėvų if dėdės 

ku‘i paramos jis išvyko į Rusiją ir.
1 Maskvoje įstojo į vaistinę mo

kiniu. Laisvalaikiu jis daug

ANTANO VIENUOLIO SUKAKTIS
šių metų balandžio 7 d. mi-davo siciliku ąr bedięviu. J- Bi- 

nimę Antano Vienuolio (Žu- liūnas buvo įtariamas prikalbė- 
kausko) — plačios apimties ra- jęs Vienuolį kunigu nebūti, 
šytojo, pelniusio klasiko vardą A. Vienuolis Kaukaze buvo

— 100-to metų gimimo sukaktį. į areštuotas ir 47 paras kalintas 
Antanas Vienuolis gimė žiaurumu garsioje Metecho tvir 

Užuožerių kaime, prie Anykš- tovėje. Čįą pradėjo rašyti apy- 
čių, pasiturinčio ūkininko šei
moje- Jo mama, vysk. A. Ba-

S ranausko ^ukterėčia, pripildy
davo namus dėdės eilėraščiais, 
kuriuos ji mokėjo mintinai, 
daugybę giesmių ir padavimų.

I Pradžios mokslą A. .Vienuolis

se galvutės pusėse ir veikia ne
priklausomai.

Jis gali matyti kas seka jį iš 
šono arba iš užpakalio.

Nepakeldamas galvos jis pa
stebi plėšrųjį paukštį, nuo 1— 
rio reikia slėptis.

Bet zuikelis turi šiokių tokių i
kebumų,su> savo^kim.- Jis-ne-r^^ rūsų7įf"kitu ’krašikų kū- 
mato kas yra prieš jo nosį.

Todėl dobilienoje jis tik uos
lės pagalba sugraibo dobilus ir^ 
suėda juos.

<mru 
1MV3H

rinius. Po trejų metų praktikos 
vaistinėje išlaikė provizoriaus 
padėjėjo egzaminus ir dirbo 
Tifliso (1903), 
(1904), Maskvos 
se vaistinėse.

Pradėjo rašyti
sakymas “Pirmutinė meilė” ir 
eiliuota poemėlė “Karalienės 
liūnas” buvo jo pirmieji plunks
nos bandymą’. Tačiau jam esant 
Kaukaze įvykių eilė įstatė A.

i Vienuolį į rai /tojo kelią.
I i - j T rcirvi

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charga 
ir VISA' kortele*.

R. ŠERĖNAS. TaL 925-8063

Apdrausta* parkrau«tym*» 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tat 3764882 arba 3764996

RADIJO PROGRAMA
ganiansia Lietuvių Radijo progra- I 
ma Naujojoje Anglijoje, ii stoties j 
WLYti, 1360 banga AM, veikia sek- ; 
-nad.eniais nuo 8 iki 8:30 vai. ryte, ! 
perduodama vėliausių pasaulinių 
anių santrauką. Be to, komenta- | 
rai, muzika, dainos, it Magdutės į 
Pasaką, šią programą veda Stepo- I 
nas ir Valentina Minkai. Biznio I 1 
reikalais krc&ts i Baltic Florists — I I 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502, E. I 1 
Broadway, Šo. Boston. Ma^s. 02127.1 j 
Telefonas 2684M89. Ten pat gau-1 I 
narnos “Naujienos’’, didelis pasi-1 j 
rinkimas lietuvišku knygų ir lie-1 t

tavišky dovanų. I

Dar būdam ">5 Liepojos gim
nazijoje A. Vienuolis, laikė sau 
pavyzdžiu Joną Biliūną, kuris 
tąL laikais buvo' populiarus mo
kinių, bet ne suaugusiųjų tar
pe, rašytojas. Dėl liberalinės 
jo pakraipos daugelis jį apšauk-

A. A. medicinos daktaras
VITOLDAS BALČIŪNAS

gyyenęs Kenošoje, Wisconsin.

Po sunkios ligos mirė 1982 ra. balandžio mėn. 17 dieną 
10.30 vai. ryto, sulaukęs 62 melų amžiaus. Gimė Lietuvoje, 
Jurbarko apylinkėje.

Paliko nuliūdę: žipdtaa Teresė ię trys piąžaųaęčiai vaikai 
— Vytautas, Aldona ir Birutė. Lietuvoje liko du broįiai ir 
daugelis giminių bei pažįstamų.

Velionis pašarvotas Mischler šermeninėje, esančioje 708 
'57-toj gatvėj, Kenosha, Wise.

Antradienį, 7 yal. vak., įvyks, a(šiąveikiuimas, ų laido
tuvės įvyks balandžio 21 d., trečadienį. 10 yaį. rytoj bus 
pamaldos Sv. Petro bažnyčioje, o vėliau bus laidojamas vie
tos kapinėse.

Visi A.A. dr. Vitoldo Balčiūno giminės, rlraugai bei pa- 
3žįslam; kviečiami dalyvauti šermenyse, atsisveikinime ir lai- 
Bdotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisvei- 
Skinimą.
R Se'nra pageidauja, vieloj gėlių, duoti .vcliętoies vardu 
į| paramą Ik-ndram Amerikos Lietuvių Foiuku — BĄLFtii.

BĮ Nuliūdę lieka — žmona ir vaikai.

II
» Susikūrus bepriklausomai Lie 
tu vai, Ą. Vienuolis grįžo į tė
vynę ir pradžioje apsigyveno 
Vilniuje, Vėliau Kaune, ilges
nį laiką dirbo kaip “Lietuvos” 
dienraščio bendradarbis ir Ne
priklausomybės Kovų karo ko
respondentas. Buvo švietino 
Ministerijos knygų leidimo ko
misijos sekretoriumi ir 1920 m. 
redagavo literatūrinį žurnalą 
“Veja”, parašė apysaką “Vė
žys^ (1920) ir “Inteligentų pa
lata” (1921).

1922 metais įsikūrė- gimtuo
siuose Anykščuese, kur daugau 

l« negu 20 metų savoje vaistinėje 
,’į1 Vertėsi vaistininko profesija ir 

rašė, čia jis parašė didžiąją sa
vo kūrinių dalį. 1925 m. dvie
jų dalių romaną “Prieš dieną”, 
istorinį romaną “Kryžkelės”.

Jo rūpesčiu Anykščiuose po
kariniame laikotarpyje buvo 
įsteigtas ir prižiūrimas poeto 
vyskupo A. Baranausko memo
rialinis muziejus — klėtelė.

• A. Vienuolio žodžiais: “Anykš
čiuose stovi garsioji Antano Ba- ^HUVHuaPranausko kl.tel. Vjen -<p 

padavimai davė medžiagos A. .. .,. . ’ , , , ėjus.a vasara šia klėtelę ap- I■Vienuolio ‘Kaukazo legendoms . ’
—j (Amžinasis smuikininkas, 
1905 ir Užkeiktieji vienuoliai, 
1906) — reto sfilinio grožio ir 
žanrinio išradingumo kūriniai- 
Legendos A. Vienuolį iškėlė į 
žinomų rašytojų aukštumas.

“Amžinąjį smuikininką” 
atsiuntė “Vilniaus žinioms”, 1 
kun. J. Tumas atkreipė dėmėsi! 
liauną talentą ii paskatino jįi f" ^“”'5 
ražrfi T„ J ° 1938 m- Suompie.

(Bus daugiau)

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

■braižą ^Kalėjimo įspūdžiai”. 
Apie tai A. Vienuolis pasakoja: 
“1905 metų rusų revoliucija 
man buvo pirmąja gyvenimo 
pamoka, o savo pirmuoju mo
kytoju laikiau ir laikau An ta-i 
ną Pavlovičių Čechovą. Man 
atrodo, kad jam aš turiu būti. 
dėkingas už tai, kad iš viso pra-i, 
dėjau rašyti: būtent jo kūriniai- 
paskatino mane pabandyti savo 
jėgas”. (II. 465 psl.j.

Atlikęs bausmę, buvo iš-* 
tremtas "į Vladikaukazą (Or-< 
dzonikidzę). Gyvendamas KauJ 
kaze stengėsi pažinti vietinius; 
žmones ir jų papročius. Pėsčias • 
yra nuėjęs 500 kilometrų nuo; 
Vladikaukazo iki Tifliso Gruzi
nų karo keliu. Stiprūs Kauka
zo, gamtos įspūdžiai, senoviniai

lankė du šimtai ekskursijų, 
7.000 žmonių pasirašė svečių 
knygoje”. (VII. 455 psl.). Jis 
rūpinosi ir Jono Biliūno palaikų 
iš Zakopanės pervežimu į Lie.

I tuvą ir jų palaidojimu gimtuo- 
.. Į siuose Anykščiuose.

1 ‘Šalia šių darbų ir kūrybos 
— A. Vienuolis prieš karą lan- 

} kėši užsienyje: 1930 m. Italijo-

A.
ONA MAKAUSKIENĖ

(PAGAL TĘVUS MASLAUSKArrĖ)
Qyy. Clarendon Hills, Ill. Anksčiau gyv. Cicero, Ilk
Mirė 1982 m, balandžio 17 d., 10 vai. vak., sulaukusi 
metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Suvalkų gub., Seinų 

aps., Maėenių kaime. Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: sūnus Edward, marti Pamela, du anū

kai — Andrew ir Daniel, dukterėčia .lean Vance, velionies 
brdlio Motiejaus MasUiųsko vaijcai, gyv. Collinsville,- Ilk, ir 
velionie^ pusbrolio Motiejaus Qobcro vaikai bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko sesuo Juzė Kazokienė 
su šeima.

Kūnas pašarvotas Vance koplyčioje, 1424 S. 50Hi Avė., 
Cicerd, III.

Antradienį, balandžio 20 d., 9 vai. ryto, bus lydima iš 
koplyčios į šv. Antano parapijos bažnyčių, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a.a. Onos Makauskienės giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam pskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, marti, anūkai, sesuo, giminės.

Laidotuvių direktorė Jean Vance. Tel. 652-5245.

81

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS Į

MARQUETTE FUNERAL HOME j

, 2533 W. 71st Street ?
j’ A | 1410 So. 50th Avė., Cicero !

w Telef. 476-2345 jI TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 1
g AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI |

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

TeL; 652-5245
l'KUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE S0RIN1

Aikštės automobiliams pastatyti

Jticagoe

Uetavię

atK torių

A*4>McQf<

tUl&TED STREET

So. CALIFORNIA AVE,

amaulanso 
PATARNAVIMAI

Tel: LAf«y«Ue I-M71



' 1'"

JUjmL — p*rd*vlmvi 
tSAL ESTATE FOR SALI

Mamai, 2*m4 — Pardarimsi - 
KKAL ĮSTATU FOB SAL*

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS :
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai .

J12 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7747

•*RamcvėM) rengiamas čikagtfs 
ramovėnų, talkininkaujant biru- 
tininkėms, įvyks š.m. balandžio ’ 
mėn. 25 d., sekmadienį, 3 vai. j 
popiet, Jaunimo Centro kavinėj.! 
Programoje — knygą aptars is-’ 
lorikė A. Rūgytė, ištraukas 
skaitys akt. K. Oželis. Po pro- f 
gramas, dalyviai bus pavaišinti 
kavute. Kviečiami kūrėjai sava- i 

. noriai, birųtininkės,. ramo’vėnai, j 
; šauliai ir Čikagos lietuviškoji vi-1 
■ suominė dalyvauti. '
I *

— Lietuvių Tautinių Kapiniu 
Vadovybė praneša, jog šiais me- į 

tais Kapų puošimo diena (Me-!
l morial Day) šiose kapinėse bus/ 
atžymėta (minima) sekmadienį,! 
gegužės 30 dieną. Bus paruošia 
tinkama programa ir, kaip vi
suomet, programa prasidės 11-tą 

| valandą ryto'. Vadovybė taipgi 
| praneša, jog kapinių steigėjams 

’l Mažeika, FL; L. Medelis, CA; Vaičius, FL; P. ir E. Vainiūnas, paminklo darbas jau eina visai j 
n m o o n 1 \ a- tt ’ B. Michelevičius, FL; J. Miežai- ir P. M. H: Butkus, CA; A. Cesna, IL; . T.T Tj tis, FL; J. Mikai, MA; O. Mme- 

• tas, FL; A. Misiūnas, CA; A. 
Narkclianas, CT; J. Naujokai
tis, CA; T. Nico\ IL; S. ir A. Nu- 
tautas, NY; C. Orentienė, MI; 
A. ir J. Ožinskas, OH; E. Pajau- 

vr TA r , i • v t c i Ps, M- Pakštys, CT; A. Pa-V. D. (rarbonkai, AK; V. L. Ged-H ’ ’ < \ u r
. . T"T i tt i leckis, r L; K. ir A. Paliulis, C1 ;mintas, FL; kun. V. Gidžiūnas,* v ’ ’

... t • v- l Pasiukas, IL; v. A. Pesys, Ml; \ . G lvs, (.A; J. Grigalių-1 x r> A rT.T i x * /-T- a i R- Petroniene, MA; P. Ponelis,nas, PL; M. Gureckifcne, CT; A.:
r o u • • « F L; Y-. Požėla, ?\B; V. J. Pruns-Gyhene, (H; L. P: Heinmgas, 1 

MI; M. V. Jamavičięnė, NJ; K. 12>’ 
Jankauskaitė, IL; E. Jankaus
kienė, NY; T. ir L Janukėnas, 
.MA; E. Jasaitienė, IL; J. Jokub-! 
ka, IL; V. Jomantienė, FL; S.j 
Jovaišienė, FL; E. Juciūtė, MA; j £ 
J. ir L Juodišius, OH; B. Jure-j 
vičienė, FL; M. Jurkšas, FL;j
W. Kalick, CT; A. ir A. Karalių-] 
nas, iL; J. Kasakaitis, IL; V.] 
Kazavinis, CA; A. ir J. Kazėnas,! 
OH; S. Kiaulėnienė, IL; J. Kir-

TAUTOS FONDO AUKOTOJAI
1981 METAIS

Po 10 dol. — J. ir J. PjchIHu- 

ka-eiai, CT; L. V. Puodžiūną?, 
JL; P ir J. Putrius, Ml; E. Rad
vila, IL; K. Itadvila, IL; dr. A. 
Radz vanienė, NY; K. ir B. I«a

duitis, MA; P. Bičkienė, II 
ir M. Matulionis, OH; A. Vaičiu
lienė, IL.

7.50 del. — L. Krolius, IL.
Po 6 do!. S. Augunnnė, FL;

E. ir S. Mineika, MA; R.A 
NT; A. S'ikas, CA; M. O. Suman-
tas.

ba, NY; J. ir M. Rūbas, IL; A 
itudz tas, N Y; A. Ruigys, C A 
O. ir B. Rakštelės, MI; A. Ruz 
gas, FL; A. ir J.
J. sabrinskas, IL; 
FL: s. Šalkauskas 
šaudžienė, PA; P. Seniūnicnė. 
FL; V. šepetienė, MI; A. s?s 
plaukis, FL; A. ir G. setikas, 
CT; O. šiaudikienė, FL; kun. V. 
Siliauskas, CA; 31. šimavičius, 
FL; K. ir A. Šimėnas, MA; V. 
Šinioliūnas, CA; J. ir Z. širka, J. Budrys, MI; J. Burdulis, MA 
IL; E. ir Jv Sisas, CA; V.
Skirgailos, FL; I. ir J. Skirgau-1 
das, CA; S. Skirmantas, CA: 
J. Skudzinskas, MA; V. Slikas, 
MA; J. Smailys, NB; B. Snars- 
kis, OH; J. Spirauskas, MA; V. 
ir L. Stadalninkas, CA; B. ir M. | P. Gaižutis, MA; P. Gaputis, FL; 
Stancikas, CA; M. ir V. Stan- 
kauskai, OH; T. Stankūnaitė, 
MA; K. ir S. Staponko’, FL; A. ir 
B. Sukauskas,’Ml; A. šūkis, MI: 
St. Sula, CA; V. šuopys, IL; A. 
ir I. Sušinskas, OH; M. Tonkū
nas, CT; N.N., N Y; K. ir A. Tus- 
kenis, FL; A. Ulbinas, FL; Z. ir 
V. Urmanavicius, MI: E. Csely-

Po 5 d il. A. Abraitis, IL;

J. Apanavičius, OH; O.
• Apolianskas, FL; V. Bacevičius,

B. Sakalas, ] OH; V. Bačiulis, OH; dr. O. Ba-
. FL; a.a. L. J kaitfs, IL; J. Bakan. MA; L. Bal 

'kus, MI: Ant. Balsys, CT; M.
Barienė, IL; M. Banionienė, CA; 
M. Banionis, CA; Ed. Barėnas, 
FL; A. Bitėnas, NJ; T. Bogušie- i 
nė, MA; R. Brazailisnė, OH; TU 
Bričkaitis, IL; Bubvinas, dFE; ■

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATA^ • VERTIMAI.

S. Česnavicius, IL; E. Daidynas, 
NY; A. Daivis, NJ; J. Dalbokas, 
CA; S. Dryžienė, MI; S. Durie- 
kas, FL; S. G. Everlinas, AK; 
J. Gabris, IL; A. Gailiušis, PA;

M. Vaičienė, CA; M. Vaišnys, 
'PA; V. ir V. Vaitekūnas, FL; 
B. Vaitiekus, FL; A. ir R. Vait
kevičius, IL; A. Valiulis, CA; 
V. ir E. Valteris, CT; St. Vana- 
.gūnas, IL; M. Vargo, MI; A. ir 
V. Varneckas, CT; A. ir S. Va
liuliai, MI; J. Venckus, Austra
lija; J. B. Venckus, ('.A; V. ir E. 
■Vidugiris, CA; Z. ir A. Vieskal- 
nis, MA; R. Viiiamienė, MD: 
kun. St. Yla. CT; P. ir 0. Zails- 
•kas, IL; D. V. Zakaras, AZ; .1. 
Žilys, CT; lev. T. Žiūraitis, OP, 
D.C.; S. Zobarskas, NY; A. Zu-

8.50 — A. J. Vasaitis, CT.
Po 8 dot — A. Ai dūkas, FL;

J. E. Andriušis, NY; V. Dovy-

IL; A. Prunekus, FL; J. 
Rackevičius, NB; A. Radzevi
čius, MI; S. Radžionis, IL; V.

i Rakauskas, IL; A. Rastauskas, 
I OH; V. Roževičius, MA; B’. Raz- 
- gys, FL; V. Rinkevičius, MI; J. 
į Rudinskas, MI; J. Rudminas, 
įMI; V. Ruseckas, AZ; E. Saba- 
? lis, CA; J. Sajonas, FL; J. Sa- 
į kalas, NB; L. Sakalauskas, NB;
J. šarka, NB; J. Šarūnas, FL; 
P. ir O. Savickai, MI; M. Samel, 

j i• at t-’’!• /-’T' t DC; *T. ir I. Seiaoinas, IL, "V. Si-tiKhs, r L: M. Klimas, CT; J.' ’ T ’ v.r-............  . . j manavicius, IL; P. I. Slapsms-Knmavicius, M; A. Koviene, E
AT v < v 'i it xr v j- ! kas, FL; D. Stankiene, AZ; P.

I Stareviėius, CA; J. ir O. Stat- 
i kus, FL; M. ir E. Stočkus, CA; 
į A. Subačius, NJ; P. šulas, IL;

A. ir V. Šuopys, IL; J. Šuopys, 
MI; J. ir O. Taraila, MA; R. Tau- 
nysr CT; B. Tomkauskas, CA; 
J. ir E. Truškauskas, CA; J. Tū- 
belienė, FL; M. Ugėnas, FL; M. 
Ulėnienė, NY; L L'lpaitė. MA; 
V. Urbonienė, IL; H. Erlickas, 
MA; St. Vaičiūnas, NJ; K. ir S.

FL; J. Valkauskas, CT; A. Va- prie pabaigos. Taigi šiais metais, 
riakojis, FL; E. Variakojis, FL; Kapų puošimo dieną, bus ir nau- 
S. Velbasis, FL; A. Verbyla, FL; jo paminklo atidengimo cerenio- 
St. Vidmantas, IL; kun. J. Vii- nijos. Plačiau apie visą progra- 
čiauskas, CT; F. Vilkienė, CA; mą bus pranešta kiek vėliau, šį 
S. Virbickienė, CA; P. Visvydas, 
CA; A. Vcfeylius, CA; R. Zabi- 
ta, NJ; a.a. J. Zarauskas, NY;
J. Žebrauskas, FL.

Po 4 dol. — J. Garasimavi- 
čius, MO; St. O. Ilevičius, FL; į 
Kondratas, FL; dr. A. Laucis, 
IL; S. Radžiūnas, NB. !

Po 3 dol. — M. Antanaitienė,! 
IL; Z. T. Dahrila, MA; S. Dov-j 
.tortienė, MI;A kun. A. Gra.uslys, 
IL; J. Jakštys, FL; A. Navazels- 
ki, MA; S. Dūda, CA.

Po 2 dol. — V. Narkus, NB;
V. Radzivanas, NY; W. ir L. 
Rinkin, FL;'R. Rudis, MA; Si-j

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA -

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY- .
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
. “""T—T'"1. .......

MA; A. Kraučanka, IL; V. Kut-į 
lys, FL; V. ir V. Kuzmickai, CT; | 
II. B. Kvedar, MD; kun. D. Leng-' 
vinas, Kanada; a.a. N. Leskaus-| 
kas, IL; T. Liutkus, FL; J. Mac-i 
kevičius, IL; P. R. Maineliai, I 
OH; A. Marma, IL; S. Martin-j 
kus, NB; A. Mafienė, CT; J. Ma-! 
liukas, NY; L. ir S. Matveckas,! 
MI; A. Mažeika, NY; M. ir A.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yn aemaurin, didž^uste * Ir turtingiausia lietimu f atcrnaliite or- 

SEnLaeŲa, lietuviams IstikLosJ tarnaujanti jau per 92 me tux.

SLA —- atlieka kultūrinių! dnrbux. gelbsti Ir kitiems, karte ruci 
darbus curt-a.

SLA — išmokėte daugia, fcaip AŠTUONIS SHLUONPS dolerii 
apdraudę savn nariam^-

SLA— apdraudžia pigiausiomis kainomis S-A neieško pelno, 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu-

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu drrugrj gsli 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

tftA — apdraudžia ir Taupomąja °pdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekian&Kst 
aukštojo mokslo ir ju ervenimo pradžiai.

SLA — vaikas spdraudžit pigia terminuote apdraudė: už 
11,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — knopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite? 
į savo apylinkės SLA kuopu veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to utariyl

kartą tiktai prašome įsidėmėti 
dieną ir laiką. A. J. P.

Lituanistinių Studijų savait
galis įvyks gegužės 15-16 d. d. 
Los Angeles šv. Kazimiero pa
rapijos viršutinėje salėje, šeš
tadienį pradžia: 9:30 vai-, o 
sekmadienį, tuoj po lietuviškų 

j Mišių: 12:00 vai. Rengia Lietu- 
« vių Bendruomenės kultūmė 
I sekcija. Vsi kviečiami dalyvau- 
| ti. Įėjimas visiems laisvas.

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINTŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX ~

INSURANCE NOTARY PUBLIC 
Skambinti tek 436-7878 
2951 West 63rd Street

“LIUCIJA”

f
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto 

Dirbu ir užmiesčiuose, greits 
garantuotai ir. sąžininga L .j 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
TeL 927-3559

%

EAST CHICAGO, IND.

j R. Liet. Bendruomenės East 
monevičius, FL; M. Sims, MI; Chicagos skyriaus valdyba šau
ti. Spirauskas, CA; T. Tumonis, Į kia visuotinį apylinkės narių 
FL; J. Vaisyil, FL; S. Vizgirdas,! susirinkimą sekmadienį, balan- 
CA; Sės. Palmyra, CT.

Po 1 dol. t— V. Baltutis, AZ;’ įvyks K. ir J. Čiurinskų reziden- 
V. Matulis, IL; P. Narutis, IL.‘cijoje, 11233 W. 80th Ct, St.,

John, Indiana. Nariai ir prijau- 
— čiantieji maloniai kviečiami da- 
"Sža ’ lyvauti. Valdyba

(Bus daugiau)

i

i džio 25 d., 2 vai. Susirinkimas

.Miko Šileikžo apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 .ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psL. Kaina .$5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
auterių: 6729 So. Campbell

Ava. Chicago, IL 60629.

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktsi SUO pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas psnsinla- 

kam*. Kreiptis:' 
'K. LA U RAITI i 

.4645 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775 i

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan. 
tuojame ir esame apdrausti.
į ARVYDAS KIELA

6557 S. Talman Avenue 
Chicago, IL 60629

434-9655 ar 737-1717

★ ; IŠDIDUMO KAINA
— Supažindinimas su knyga' “Kristus numirė už mūsų nuo- 

“Kovos dėl Lietuvos Nepn^lau-‘ dėmes, kaip tvirtina Raštai, ir 
somybės” Il-ju tomu (autorius kad Jis buvo palaidotas, ir kad 
dr. A. Rukša, leidėjas — Lietu-J Jis >'ra Pakeltas trečiąją dieną, 
.ių Karių Veteranų Sąjunga j kaip tvirtina Rastai, ir kad Jis 
1 ■ ■ ■1 — 1 ■ 1 ■ . ■1 " ‘' pasirodė Kefui, paskui dvylikai. ;

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo.; Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomi.® 
formomis-.

Knyga su formomis gauna- 
Naujienų administracijoje.

A. r V Ui KAS I

~ - - - ■ • ''

Lrikrodžlai Ir braagenyM*
■ • . . • ■ r

Pardavimu ir Taisymas i
2646 W»it FHh Sfrw?
T*l. REpubllc 7-1M1 \

see us for 
financing

1 AT OUR tow BATES

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

Paid tsi 
Ceapraded 

Quarterly
OUR SAVINGS _
CERTIFICATES

EARN UP TO 8%

faWafSLg-

Mutual Federal 
Savings and Loan

In , • T- - i j J ma
j Paskui Jis pasirodė issyk dau- 
■ giau nei penkiems šimtams bro- 
Įlių.(1 Korint, 15:3b-6a).

Šią taip svarbią mums vi- ‘ 
siems radijo' programą išgirsite 
šiandien 8:45 vai. vakare radi-'

F jo banga 1450 AM per “Lietuvos .
Aidus”. j .......

Sekmadieni 9 vai. rvt„ per' . » G^mu pasmukti , kompa- 
Sopbie Bartus radiją išnirsite J“^dan, knns ga i pateks- 
“Ko jiems trūko“. . • < "’'"'.'i kUns

•• x- •• t i < • -r sukelia galvos skaudei ima.Geroji Naujiena Lietuviams , 
girdima taip pat ir trumponrs 
radiio bangomis 49, Khz. 6155 
kiekvieną sekmadienį Lietuvoj • 
9:15 iš ryto, Čikagoje sekmadie
nį 0:15 (anksti iš ryta) ir Kali
fornijoje šeštadienį 10:15 vai. 
vakare.

Prašome parašyti ir’ pareika
lauti knygelės “Kaip atgimti iš 
naujo”. Prisiusime dovanai. Mū-' 
sų adresas: Lithuanian Minis-1 
tries. Box 321, Oak I^iwn, Ill. ’ 
60454. j

Mūsų senas įprotis vaikš- 
yra viena geriausių priė

c
čioti 
monių apsisaugoti nuo širdies 
ligų. Tas įprotis yra nebrangus, 
patikimas ir jį lengva išmokti.

— -i

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus /

P. NEDAS, 4059 Archer Avettoe^
Chicago, IIU 60632. TeL YA 7-5996

M. ŠIMKUS -
U a. Notary Public <

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

šymai ir kitokie blankai.

222 WEST CE2MAK ROAD

T*i, 131 il g*£-iiiss Atsiųsta paminėti
CHICAGO, ILLINOIS SUOS
Pbfleei YlrfLnJte 7*7747

Thor.9-8 Sat. >1

Galite kreiptis tr tlestrt i SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIAKCE OP AMERICA 
Verte K Y.

CALLOUSES?
Medicated Disks work 
to remove callouses, 
while cushioning pads 
protect from painful 
shoe friction.

WISE

78.00

72.00

17M 8«. HALSTED ST, CHICAGO, IL W6W

74.00
83.00

DrSclmį’sZinoiJatfc

Vf M<CUrt *< TMT Uk B*' 
CMAJUJIS U. MAYZS-’

AMO
LAUrV AAMtF

SOOQt If R «»»«*

HOMEOWNERS policy
ji. Z*P*IU. Afeflt 
3208L5 W. 95th »

40642, . 42MA54 V

BSVRSt Xan.Tae.Fr1.9-4

SEBTOJG CHICKGO AND SUBUBBS SINCE 1905

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimus.
Dr, A. Gusaen — MINT YS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
lusirūpinimą___________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais___ ______  -

Minkštais viršeliais, tik _—__________
Dr. A. J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURUS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ___
Galinu taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri- 
dedaat $1 persiuntimo išlaidom*.

“Lietuvių Dienos” žurnalo ko- ■ 
vo mėn. numeris jau išsiųntinė-' 
tas. šiame numeryje randama:. 
kun. P. Celiešiaus — Susimąs
tymas Velykų šventėse; P. J. — 
Dailės kelias; Pasikalbėjimas su 
dail. Juozu Bagdonu; Naujau
sios knygos; dr. K. Ėringis — 
Lietuva Sovietų vergijoje; Ber
nardas Brazdžionis — žmogus 
ir žemė; Eilėraščiai; V. Bacevi
čiaus foto montažas iš Cleve
land© lietuvių veiklos; Juozas 
Tininis — Nemirtingos meilės 
ženklas. L. D.

SU:< f.&n hie 431 Casua l

s Advokate*
GINTARAS P. ČEP1NAS

Dube vabmdo*: Mo B v*L U* 
Iki 6 tiL v*k. Sešt*dienl an*

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

: TU. 776-5162 arta 776-51W
1447 Wert 63rd Strael

CMeare, ID- W42*

ALL YOU NEED 
FOR MINOR ITCHES 

AND RASHES.

to once a day. after the į 
•veninę meal, and cut 
excessive uaa of water 
and electricity. į

Ncuftanai Chicago, *, fit Tuesday, April SB, 
t /




