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. .. •. Kandidatavęs į:

1. prezidentus Pdvilas P. Dargis, iš Pittsburgh, Pa., 
gavo 1,000 balsus; ’

2. viceprezidentus Aleksandras Čaplikas, iš Boston, Mass., 
; f gavo 1,001 balsus;
3. sekretores Genovaitė Meiliūnienė, iš New York, 

.^gžvo 1,008 Ėalsuš;
4. .iždininkės Euphrosine Mikužiūtė, iš Chicago, Iii., 

gavo 983 balsus;
5: iždo globėjas Kristina Austin, iš Chicago, Ill.,

; gavo 856 balsus; • _
6. iždo globėjas Josephine Milleriūtė, iš Chicago, Ill. 

gavo G89 balsus;
7. iždo globėjas Ona Jokūbaitis, is Cleveland, Ohio, 

gavo 385 balsus;
'8 , daktarus kvotėjus dr. Vytautas P. Dargis, iš Westchester, 

Ill., _gavo 973_balsus. * '
/s Pagal balsų daugumą SLA Pildomojon laryl>on išrinkti:

1. Povilas P. Dargis....... - --.... ..prezidentas .
. 2: Aleksandras Čaplikas ---- ..... . .........į. vį^prezidentas

3. Qsnovaite Meiliūnienė ............ ................. „L sekretorė
_ - 4^ Ėuphrosine Mikužiūtė .—:.......2„.a iždininkė

- 5. Kristina Austin .....------------- ------.......  i^do globėja
6., Josephine Milleriūtė ....... —......... iždo globėja

X 7* Dr. VylauiaŠTR; Dargis .daktaras kvotėjas

’ CH0MEINI ATPIGINO z
< IRANO NAFTĄ

;TEL AVIVAS, Izraelis. — Ira
no vyriausybė pardavė 1.8 mili
jono -statinių geros naftos (ini- 
neralihjo aliejaus) už 52 milijo
nus dolerių^ Njekad Iranas ,taip 
pigiai nėįpardaVi^jd naftos, . i 
' pasirodo, kad/ siį naftą*1 nu
pirko JAV. Jos nori sudaryti di
dėlės f atsargas- naftoj Louisiana 
valstijdję. Pasitaikius: vprogai, 
JAV nupirko naftą jr dabar ją 
gabens j Loulsiahos sandėlius.

.Tai.nėrėiskta, kad. JAV atnau
jino santykius su Iranu. Tai tarp 
pąt nereiškia, £ad .Iranas, ir atei
tyje savo naftą pardavinės tokia 
kaina. Yra pagrindo manyti, 
kad ;lrainui prireikė pinigų ir 
Iranas pasiūlė naftą Amerikos 
pirkliams, kurie sutikdUą sumą 
tuojau sumokėti. Susidaro įspū
dis, kad Iranųi doleriai labiau 
reikalingi, negu bet kas. Cho- 
meini visą laiką Ameriką nieki
na, bet dolerius gaudo.

ASTRONAUTAI RUOŠIASI 
NAUJON KELIONĖN

CAPE CANAVERAL, Fla. — 
Du asttonautai jau pradėjo ruoš
tis kelionėn,, kad galėtų pataisyti 
ar pakeisti pagedusiu ysaleli to • 
tris kamščius. f

Erdvėj vadovybė- planuoj a ; iš 
kelti j orbitą du astronautus, 
kad: jie pasiektų sugedusį sate
litą, 'pataisytų ar pakeistų tris 
susiliejusius kamščius. Vyrauja 
jsitikinirpas, kad taš satelitas 
ir vėl bus geras ir naudingas po 
to, kai astronautai jį pasieks, ati
taisys -ir pąkeis jp kamščius

Reikia turėti galvoje, kad sa
telito pasiekimas kainuosiąs 45 
milijonus dolerių. Taip pat rei
kia apskaičiuoti, kad astrobau- 
tai pajėgs laimingai grįžti. Jei
gu kas kelionėje atsitiktų, tai ne
pakeistų kamščių ir neveiktų sa
telitas..

Prezidentas ir ponia Reagan Baltuose Rūmuose surengtoje vakarienėje diplomatinių mi
sijų šefams priima Lietuvos atstovą ir ponią O. Bačkicnę.

KARDINOLAS CODY BUS LAIDOJA
MAS KETVIRTADIENĮ PO PIETŲ

KUNIGAS JOHN RICHARD KEATING PASKIRTAS
LAIKINAI VALDYTI CHICAGOS ARKIDIECEZIJĄ

ir jas savo dienraštyje aprašys. 
Dienraštis turi informuoti savo 
skaitytojus apie kardinolą Cody. 
Sun-Timcs rašė anksčiau, savo 
skaitytojus informuos šiandien 
ir rytoj.

VISI NARLAIVYJE BUVĘ 
JŪREIVIAI IŠGELBĖTI

DIDELĖS DEMONSTRACIJOS BUENOS AIRES CENTRE, 
KELIAMAS BALSAS PRIEŠ KARIŲ DIKTATŪRĄ

LONDONAS, Anglija. — Rri- 
I tų užsienio reikalų ministeris 
i Francis Pym patarė Argentinos 
; vyriausybei tartis su britij atsto

vais ir išvengti bereikalingo 
kraujo praliejimo. Jis pastebėjo, 
kad laikas labai trumpas ir bri
tų karo laivai jau artėja prie 
Falkland salų.

Antradienio London Times 
Į skelbia, kad britų žvalgai jau j 
j pasiekė Falkland salų pakraš- 
• ėius ir žiūrinėja vietos, kur bri- 
! tų marinai galėtų saugiai išsi
kelti. Tuo’ tarpu britų vyriausy
bė paneigė laikraščio paskeltbą 

Į žinią. Vyriausybės atstovai pa
reiškė, kad britų laivyno adm. 
Woodward pats turi teisę pasi
rinkti patogiausią vietą mari
nams iškelti. Britų vyTiausyi ė 
yra uždraudusi karo laivams 
pulti Falkland salų sostinę — 
Stanley ir jos apylinkes. > <■

Britai .veda pasjtarimus su 
Argentinos atstovaisTBritaf'bah'-’ 
do įtikinti argentiniečius, kad j e 
taikiu Ihidu atšauktų savo gink
luotas jėgas iš Falkland salų. 
Argentinieėiams mažai laiko te
liko.. Jie privalo skubiai' daryt: 
sprendimus. Vakar britų vy- 

' riausybės atstovai kalbėjo apie

saloje, kad pasižvalgytų parink
toje salos vietoje.

Palikę marinus Žvalgus, abu 
malūnsparniai grįžo atgal į to
liau stovinčius britų karo laivus* 
Grįžtantieji pastebėjo Argenti
nos narlaivį, besiruošiantį vykti 
uoste kryptimi. Malūnsparniai 
nusileido, kad galėtų geriau pa
sižiūrėti j Santa Fe narlaivį. 

» Tada į malūnsparnius buvo pa- 
’ leistos pirmosios kulkos. Malūn
sparniai po to paleido tri/gra- 
natas j narlaivį. Jos palaikė ir 

, narlaivis pradėjo leisti aliejų. 
Netrukus britų karo laivai ap-. 
šaudė Argentines g'nkluptų pa
jėgų centrą. Ten būvą iškelta 
Argentinos vėliava.

Britai paleido kelis šūvius. 
Tuojau buvo iškelta balta vėlia
va. Į uostą įplaukė britų leng
vieji laiveliai ir iškėlė marinus. 
Tuojau buvo nuleista Argenti
nos vėliava. 'ArgentiniečTar ^ne
turėjo didelio noro kovoti. Jie 
visi pas davė nelaisvėn .

Britų karo laivai apvalė uos-

POPIEŽIUS PRIĖMĖ ARKI- 
\ VYSKUPĄ J. GLEMP 

_ WCTIkANO MIESTAS. — Po- 
■piežius Jtfnas Paulius II priėmė 
Lenkijos arkivyskupą Jozef 
Glemp. Jiedu kalbėjo apie pa
dėtį Lenkijoje. Ekonominė pa
dėtis Lenkijoje labai sunki. 
Svarbiausia, nesimato jokios 
šviesesnės ateities.

Arkivysk. Glemp, prieš išva
žiuodamas iš Varšuvos, buvo su
sitikęs su premjeru Jaruzelskiu, 
bet niekd nežinia apie jų pokal-

bį. Arkivyskupas prašė, kad dik
tatorius paleistų iš kalėjimo 
moteris; bet jau praėjo Velykos, 
o neišleista nė viena moteris.

Dabartiniu metu kariai laiko 
kalėjimuose 3,000 lenkų, ku
riems neruošiami teismai ir ku 
rie neleidžiami grįžti namo ir 
stoti į darbą.

kol popiežius paskirs kitą dva
siškį šiam svarbiam katalikų 
centrui tvarkyti. Kun. Keating 
buvo vienas tų dvasiškių, kuris 
buvo kardinolo Cody patarėjas. 
Kun. Keating yra bažnyčios ka
nonų žinovas ir, svarbiausia, yra 
labai kuklus, susilaikąs, mėgs
tąs klausimus aptarti, o tik vė
liau sprendimus daryti.

POLICININKAS NUŠOVĖ
62 NEKALTUS ŽMONES

SEOUL, Pietų Ko’rėja. — čia

* . KALENDORĖLIS
Balandžio 28: Povilas nuo 

Kryž., Valerija, Riųft^la, Jau- 
nilė, Vytcflis, Rimgai’ )Kantenis.

Saulė teka 5:52, l^^Jh’asi 7:45.
Otis vėjuotas, šiltesnis.

Povilas P. Dargis išrinktas 
Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Pildomosios Tarybos 

prezidentu dar vienam 
terminui.

Kardinolas John Cody

CHICAGO, III. — Jau paaiš
kėjo, kad kardinolas John Cody 
bus laidojamas ketvirtadienį. 
Kardinolo palaikai pašarvoti Šv. 
Vardo katedroje. Pagal sudary
tą laidotuvių programą, antra
dienį, nuo 1 vai. ryto iki 11 vai. 
vakaro, tikintieji galėjo įžengti j 
j katedrą ir atsisveikinti su ve11 
lioniu.

Nustatytas laikas mišioms, 
maldoms ir žymesnių žmonių 
kalboms. Vadovybė nutarė duoti 
visai eilei katalikų veikėjų pa
sakyti trumpas atsisveikinimo’ 
kalbas, kuriose bus galima pa
minėti velienies įtaką Chicagos' 
katalikams.

Kardinolo bronzinis karstas 
buvo padėtas ant katafalko.

Ktm. Keating tvarkys 
arkidieceziją

Pirmadienį arkidiocezijos
tarėjai išrinko 47 metų kunigą 
John Richard Keating valdyti

I Chicagos katalikų arkidieceziją,

pa-

I tą ir iškėlė marinų dalinius vi
sai uosto sričiai užimti. Britų 
marinams neraikėjo paleisti nė 
vieno šūvio, nes Grytviken sri
tyje buvę argentiniečiai pasi
davė.

liko žymiai mažesnis valandų 
skaičius. Jie privalo spręsti ir 
trauktis.iš Falkland salų. Britai 
sutraukė tokią galingą .jėgą, kad 
j re greitai privers argentiniečius 
padėti ginklus, kaip jie juos pa
dėjo Pietų Georgia saloje.

Britų marinų pulk.
Donkrn, kuris vadovavo27 metų policininkas nušovė 62

James 
Pietų 

žmones, o vėliau pats nusišovė. Georgia salos užėmimui, tvirti- 
Viskas prasidėjo dėl menko gin
čo su žmona. Jai labai nepatiko, 
kai josios vyras Woo’ Kum Kon, 
baigęs darbą, namo grįždavo ge-

Spaudos atstovams kun. Keat- rokai išgėręs, 
ing pranešė, kad jo pareigos la
bai aprėžtos. Jis valdys dieceziją 
tiktai iki to laiko, kol popiežius 
parinks atsakingą dvasiškį Chi- 
cagos arkidiecezijai valdyti. Be 
to, jis negalės ąpręsli nė vieno 
svarbesnio kiaušinio, nepasitaręs 
su kitais patarėjais. Jis turi tei
sę spręsti tiktai paprastus bėga 
mus reikalus. Jis buvo kardino’ 
lo Cody patarėjas ir atsargiai iš- 
dėstydavo jam savo nuomonę 
pageidaujamais klausimais, ku
riuos galutinai spręsdavo kardi
nolas.

Britų karo vadovybė paėmė 
nelaisvėn visus 60 jūreivių, pu
vusių Santa Fe narlaivyje. Ar* 
gentiniečiai atvežė maisto' j-ir 
vaistų iškeltiems kariams. Visi 
jūreiviai ir Grytviken srityje bu
vusieji civiliai paimti nelaisvėn. 
Iš viso yra 110 žmonių. Jiems 
visiems duodamas maistas ir 
apsauga. -

Į laidotuves atvyko 
ponia Wilson

Į laidotuves iš St. Ix>uis muš
to atvyko ir ponia Wilson, su 
kuria kard. Cody lankė mokyklą 
ir dėl kurios Skilo byla federa- 
liniame teisme. Ji dalyvaudavo 
kiekviename svarbesniame kar
dinolo Cddy gyvenimo įvykyje.

— Su n-Times It&tovai netu
rėtų visai dalyvauta kard. Cody 
laidotuvėse, — pirmadienį pa 
reiškė ponia Wilsorf-.— Jie labai 
daug kardinolui sukėlė skausmų 
ir nemalonumų.

Su n-Times redaktorius atsakė, 
kad jis nekreips dėn^esio į po 
nios Wilsdn pareiškiną ir Sun- 
Times atstovus siųs į laidotuves

na, kad pirmąjį šūvį sekmad eri 
į britus paleido argentiniečiai. 
Jeigu argentiniečiai būtų nepa
leidę pirmo šūvio, tai britai būtų 
nepradėję karo veiksmų. Du

Ir praeitą pirmadienį jis grįžo britų malūnsparniai iškėlė savo 
gystelėjęs, žmona tuojau pra- dalinį tolimesnėje Pietų Georgia 
dėjo jį barti už labai dažną išgė- j 
rimą. Jis jai paaiškino, kad toks; 
jo darbas ir kad jam degtinė 
dažnai reikalinga. Ji netikėjo ir 
toliau zurzėjo. -y

Josios vyras apsirengė, nuėjo’ 
į policijos stotį, pasiėmė du sau-į 
luvus, 180 šovinių ir 7 rankines 
granatas. Taip apsiginklavęs, j 
jis nuėjo į pašto įstaigą ir pra- j 
dėjo šaudyti į pirmus sutiktus 
žmones. Kada jau geroką skai-j 
čių žmonių nužudė, tai tada pa
siėmė rankinę granatą ir pats* 
išsisprogdino.

IZRAELIS IR EGIPTAS 
GAUS GINKLU

WASHINGTON, D.C.— Izrae
liui atidavus visas Sinajaus pu
siasalio žemes Egiptui ic pasi
rašius “amžinos taikos” sutartį, I 
Washingtonas galės parduoti 
abiem valstyliėms daugiau įvai-1 
rios rūšies ginklų. Kol nebuvo 
taikos tarp abiejų valstybių, tai 
nė viena negalėjo įsigyti dau
giau ginklų, kad neprasidėtų 
naujas karas. j

Izraelis nori tuojau įsigyti 
11 galingų kovos lėktuvų. Taip 
nat nori gauti 11 karo transpor
to lėktuvų. •

VIRUSAS SUKELIA 
SKLEROZĘ

HOUSTON, Teksas. — Mcįr- 
cincs laboratorijoje du dakta
rai, dirbdami skyrium, surado 
virusą, kuris gali sukelti sudė
tingą sklerozę. Iki šio meto var
tojo įvairias priemones sklerozei 
šalinti, bet teigiamų rezutatų 
ko! kas nepasiekė.

Dr. Joseph Melnik, dirbąs 
Bayor medicinos kolegijoje, ra
do virusus pis žmones, sergan
čius .sudėtinga sklcrcz . Jų yra 
paliesta visa nervų sistema, jie 
negili judinti kojų ir nevaldo 
uigaros. Dabar ieško priemonių 
urastiems virusams naikinti.

Prieš pustrečių melą britų 
•.pccialistai pradėjo įtarti, kad 
sudėtingoji sklerozė yra virusų 

bet jie nepajėgė virusų
Amerikiečiai turi gc-

darbas
nustatyti.
esnes tyrinėjimo priemones, 

-ic virusus pastebėjo ir išskyrė. 
Kasmet sudėtinga skleroze su
serga apie 10,000 žmonių.

1 «

Sekretorius Haig Amerikos 
Valstybių organizacijos at
stovams patarė nesiimti jo
kių priemonių argentinie- 
čiams padėti arba britams 
smerkti. Sekretorius yra įsi
tikinęs, kad britai turi susi
tarti su argentinieičais, jei 

nori taikos.

— Chicagojc sulaikyta 200 
meksikiečių, įvažiavusių j JAV 
be le dimo ir dirbančių dirbtu
vėse be leidimo dirbti.

Psichiatrai pripažino, kad 
John VV. Hinckley Jr. neturi su
irusių nervų. Jis gali būti teisia
mas už padarytus įstatymų lau
žymus.9 < • •

&
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VALGOMOSIOS DRUSKOS REIKŠMĖ
-**

Valgomoji druska yra naudinga, bet jos 
perteklius gali būti kūnui labai žalingas, 
todėl švieskimės tos druskos reikaluose.

(Mediciniškas raginijęnas)
Valgomoji druska yra gyvybi- ( vaJjgų. nors ir kas nors net pri

mai svarbi žmogaus kūno sūdė-Į inp^ędąmas mums juos siūlytų, 
damoj i dalis. Mūsų kūno audi-! ' xįūraliai žmogus daugiau j 
niai plaukioja sūriame ežerėly- ♦ Mer a< Rusiai išprakaitavęs: ta- 
je. Tas primena, kad mūsų kiį-, pa j deja kūne druskos kon- 
nas kadaise gyveno jųrdje. Kuo, C£nįį.A(yjp — kūnas jaučia tro'š- 
d:ugiau druskos yra tame žmo- Į kuį Troškulio'tikslas yra palai- 

kyu druskos koncentraciją krau- j 
joje tam tikrose (labai siaurose) 
ribose. Nė perdaug, nė perjna- 
žai druskos turi būti kraujuje 
ir audiniuose. Tik tada kūnas 
vej^ią atsakančiai.

Inkstu veikla

gaus kūno ežerėlyje, tuo dau
giau reikia gerti vandens, tos 
druskos atskiedimui. Mat, kūne 
druskos koncentracija visada 
turi būti pastovi.

Valgomoji druska yra jungi
nys dviejų medžiagų: natrio 
(seilium) ir chloro (.chloride). 
Tiedu elementai susijungė suda
ro valgomąją druską. Tos dvi 
medžiagos yra pagrindiniai re
guliatoriai vandens ir kitų ištir
pusių medžiagų celės išorėje. 
Bar svarbi yra kita medžiaga

■Paprasfąįs žodžiais jau aptar
tas mechanizmas nurodo, kaip 

Į gausas djNisKps ' kiekis pakelia 
Kūnas pajėgia savo skysčiuo- krai^QSjj,įdj jąųįriems žmonėms. 

Prie druskos gausumo žalos, 
ateina kitas nevidonas: tai ĮTAM- 

Į PA (stretš). Jautrūs žmonės 
skatiną ąpĮtinkstięes liaukas <ąd- 

. - - . renalg) hcWona
Iffine, tai kalis (potassium); Tie Ižai gauna druskos, inkstai iš šia-į Pastarasis

PŲ10 .^a* su”€1'a *r išpila j duoda žinią sulaikyti
, kūne (juslia ir Vąncfeiį. .-Kiek

vienam' atsiinintina, kad ir be 
įtampos. pėrgausHš druskos kie
kis kūne gaii rimtai kūliui pa 
kenkti.

se palaikyti normalų druskos 
kiekį inkstų pagalba. Kada kū
nas turi per daug druskos, inks
tai ją išskiria su šlapimu ir pra
šalina lauk. Kai kūnas per ma-l

(rys mineralai, vadinami elekt
rolitais. (electrolytes) reguliuoja 
rūgščių ir šarmų pusiausvyrą 
kūne (skystyje ir celėse). Jei 
lygsvara vandens ir elektrolitų 
(■tai yra rūgščių ir šarmų (acids- 
Ijaseš) sutrinka, normali me
džiagos apykaita kūne sustdja. 
' Ką DQr§ sūraus valdant, atši- 
rąnda troškulys, nes kūnas, ga-. 
veš daugiau druskos, turi ją at-j

į kraują.
Kai žmonės per ilgūs metus 

naudoja per daūg druskos, tada į 
inkstai nepajėgia tinkamai atlik-Į 
ti minėto darbo: jie neprašalina 
.reikiamai druskos. Tada užsili-

* f r* I ■ ► - ■Elfe] kraujuje dyuska pritraukia 
vandenį ir kraujagyslėse gausė
ja skysčio kiekis. Tada pakyla 

Vkraujospūdis. Taip persipildžiu-j skiesti, lą gyvenimo tiesą iš
naudoja smuklininkai: jie savo’ 
fenkytojams patiekia sūrių žir
nių ,rieštilų, be atlyginimo. Mat, 
įįe žino, kad sūriai prisivalgęs, 
žmogus išgers daug alaus ir 
smuklininkui keleriopai hus at
silyginta už visus veltui žmo
gui duotus sūrius valgius. Taip 
ir vyksta geras biznis, smukli
ninkai netrunka prisipildyti ki
šenes žmogaus prakaitu. Todėl 
mesVisi švieskimės druskos rei
kaluose. tada nesileisime smukli
ninkams mūsų apgaudinėti. Jau 
nuo dabar mes venkime sūrių

Jau aptarėm, kad, gausus 
druskos kiekis padidina kraujo 
tūrį, (volume). Druskos pervir
šis pągaų^na vandens kiekį ne.

7 --y . * tik kį^ijagyšlėse, bet Ir Žalia jų;
sies kraujagyslės darosi labai t— apie* kūno celes. \^oks van- 
iaųUios nervams, kurie sukelia j den, a^e celes (ne
kraujagyslių susūraukinią. Ka- kr3ujagvslėse) S1įkelia PA11NI- 
dangi kraujas turi praeiti pro MĄ (-ed'eina) Kai paHnimas at.r

kraujagyslėse) sukelia PATINI-

susiaurėjusias kraujagysles, aiš
ku, turi pakilti kraujospūdis.

Dar to negana: pulsas padaž
nėja, nes širdis turi gausesnį 
skysčio kiekį po visą kūną vari
nėti. Kraujagyslės susitraukia, 
idant sumažinus tekamo krauja-' 
gyslėse skysčio kiekį. Ir tas pa
didina kraujospūdį. Taip žmo
gus ir gauna pakelto kraujospū
džio' ligą — HYPERTENSUĄ. sikimšhaą (tromboze). Kai pa-

siranda apie širdį — plaučiuose, 
tada širdis negali reikiamai 
pumpuoti kraujo. Gaunasi šir
dies darbo' nepakankamumas 
(congestive heart failure).

Kojų patinimas gali trukdyti 
kraujo grįžimą į širdį. Tokiam 
su patinusiomis kojomis žmogui 
esti Sunku vaikščioti ir toks 
žmogus gr.iėiau apturi venų už-

AUŠRA
į Neseniai Vakarų pasaulį pa
siekė dkup. Lietuvos pagrindyje 
leidiiaipo laikraštuko **Aušra’* 
Nr. 28. Be pasigėrėtinai puikios 
informacijos apie lietuvių lais- 

J vės pastangas, pasitaiko ir kai 
* kūnų nežymių netikslumų. Taip, 
į pavyzdžiui, A. Žuvintas straips- 
J nyje “Mes kaltiname rusus” 
rašo:

. rusų inspiruoti gaivalai 
griovė jos pamatus, sėjo nesan
taiką. Kur galėjo tai atvesti — 

I vienas Kremlius težino. Tik ryž
tingas Antano Smetonos žygis 
nuverčiant pasyvią Griniaus \^y- 
riausybę, šiek tiek sustabdė tą 

I juodąjį darbą”.
i Maloniai, okup. Lietuvos po- 
! grindžiu kovotojams yra sun- 
| kiai prieinami netolimos praei- 
(ties žinių šaltiniai, ir apie kai 
j kuriuos klausimus jie nėra tei

singai informuoti. Pagal A. Žu
vintą išeitų, kad 1926 metų 
gruodžio 17 d. perversmą įvyk
dė pats A. Smetona su savo šali
ninkais. Tikrumoje buvo kiek 
kitaip: demokratinės Griniaus 
vyriausybės nuvertimą įvykdė 
rinkimus pralaimėję krikščionys 

į demokratai su tautininkų pagal- 
Į ba. Tą mūsų jaunos valstybės 
į tamsų epizodą labai vaizdžiai

buvo išleistas puikiai dokumen
tuotas monumentalus veikalas 
‘Trūsi’ Valdžids Gromatos, 
Pagra; f^.nai ir Apsakymai 
LietuviaH^s Valstiečiams (Vil
nius, I960 m.). etnologui 
Povilui kušneriui buvo pavesta 
įrodyti Rytprūsių lietuviškumą, 
ką jis ganu moksliškai atliko 
savo veikale “Etninės Teritori
jos ir Etninės Sienos , TSRS 
Mokslų akademija išleistame 
1951 metais.

Vakariečiams Rytprūsių pri
klausomumo klausimo niekada 
neiškėlus, Sovietai visus buvu
sius Rytprūsių gyventojus ištrė
mė ar išnaikino, nuniokotą 
kraštą apgyvendino savaisiais, 
visus vietovardžius, net lietuviš
kuosius, pakeitė rusiškais.

Pilnai sutinkant su autoriaus 
užuomina, kad rusai į tą kraštą 
niekada neturėjo jo'kių teisių, 
kartu reikėtų pabrėžti, jog į šį 
mūsų protėvių kraštą istoriškai 
jokių teisių neturi ir vokiečiai. 
Todėl pagirtinos kai kurių mūsų 
išeivijos veikėjų pastangos, ban
dančios įrodyti Rytprūsių lietu
viškumą. Pagirtina, jog minėtas 
P. Kušnerio veikalas išeivijoje 
buvo išverstas į lietuvių kalbą 
ir išleistas atskira knyga, pava
dinta “Pietryčių Pabaltijo Etni
nė Praeitis” (Chicago, 1979 m.).

šiomis trumpomis pastabomis 
jokiu būdu nenorėjau sumen
kinti okup. LietuvOs pogrindžio 
savilaidos herojiškų darbų.

E. J.

agurkai bei salotai.
Kūno suvytusios celės neatlie

ka savo darbo’ kaip reikiant. Kai 
raumens celėse atsiranda toks 
su vytimas, tada raumenų celės 
nesusitraukia kaip reikiant Ta
da, žinoma, žmogus jaučiasi j nušvietė perversmo pasiruoŠi- 
silpnas ir pavargęs. j muose dalyvavęs teisininkas (ta-

Išvada: Pats laikas mums da-' ^ar studentas) P. Stra- 
bar keisti savo nesveikus įpro- y^ns^as» neseniai iš spaudos iš- 
čius s veikesniais: visi nusigręš-1 eius^°je knygoje Atsiminimai 
kime nuo sūrių valgių ir prade-! *r , Pasaulėžvalga (Chicago, 
kime maitintis bedruškki mais-i ^82 m.), 
tu. Pradžioje bus suninku atsi
kratyti sūrių valgių,nšėdruskis x
maistas atrodys per prėskus. Bet j niin^s, paskelbta tame pačiame 
Lk laikinai. Toliau jprasune ir 
būsime visai patenkinti su daug 
mažesniu druskos kiekiu.

Sakysim, kalakuto kojas gali
ma virti su pipirais ir svogūnais, 
visai druskos nededant. Atšal
džius tokias kojas (tik išvirus 
reikia nuo jų odį" prašalinti), ga-. . T.-,, ..... -
Įima valgyti su šviežiais kopus- ^raštU rusai niekada neturėjo 
tais (nuo kopūsto galvos lupant 
lapą po lapo), net duonos ir bul
vių nevartojant nutukusiems, j 
Ir bulves reikia virti be druskos. [ 
Su bulvėmis atsigerti pasukų ar Į 
2% pieno. O mėsą minėtai val
gant, gerai gerti vaisių sunką — 
apelsinų 
sveika ir 
tyba.

Pakelto 
m.r.- x i -mėgink tvarkvti. pirm žmogui Atlikti tvnmai su ____ _ • , ~ , . . ..-Z__ ___ : nenustojus druską Įvairiame pa

vidale vartoti. Jokie vaistais ne
padės. Taip pat turime neuž
miršti, kad pakeltas kraujospū
dis yra viso amžiaus liga. Jis tik 

y 1 sukontroliuoti galimas, jis nėra

su
re-
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ŽINOMOS ITRAIOSPACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTOBG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA:

10019 — Tel: 581-6590, 581-7729 
paskvrimo vintą pasiekia trumpiausiu lai
miniai a; mokami mūsų įstaigose, g įvejąs

tinsta audiniai pilvo apačioje, 
moteriškės gali turėti regulų ne
gerumus. Gi, smegenyse atsira
dęs patinimas gali sukelti emo
cines negeroves — nusuninimą 
bei jaudinimąsi.

Druska kenkia reguloms

Moteriškių kūnas yra taip 
tvarkytas, kad trumpai prieš
gulas, hormonams veikiant, kū
nas sulaiko druską. Tada pakyla 
moteriškės svoris ir ji apturi ne- 
malonnis prieš regulas reiški
nius (premensh’ual tension): 

^išpūtimą, galvos skausmą ir 
jaudinimąsi. Daugelis moteriš
kių prieš regulas jaučia norą sū
riai valgyti. Jei jos sūriai už
valgė, tai dar daugiau pablogi
na savo blogą prieš mėnesines 
padėtį. Tada tokių audiniai pa
tinsta daugiau, negu kad jie tuo 
laiku patinsta <fruskos mažiau 
vąrtbjąįtžiorns/ Tdftis moteriš
kėms, kurios skundžiasi prieš- 
mėnesinėmis sunkenybėmis, gy
dytojas pataria mažiau druskos 
valgyti (low salt diet) savaitę ar 
dešimt dienų prieš mėnesines.

Sunkumoje esančios 
trokšta druskos

Visos moteriškės žino, kad bū
damos sunkumoje, jos nori sū-, 
riai valgyti. Jos įsigeidžia rūgš-f 
čių apurkų ar tokių kopūstų ’ i- ‘ 
durnaktyje. .
žiurkėmis, duodant joms prieš i 
nėštumą vaistus (jie nuduoda 
nėštumo stovį) , tada žiurkės gei
džia druskos. Dabar paaiškėjo, i 
kodėl svoris pa didėja toms mo- i 
teriškėms, kurios priiminėja ”'7^ 
pries pastojimą tabletes (hirlh; 
control pilis). Moteriškės, net! 
nežinodamos, suvartoja daugiau) 
druskos imdamos minėtas pilių- j 
ics. Tada kūne ima susilaikyti j j 
daugiau vandens.’ Padidėjęs - tuo i 
iaiku moteriškių svoris esti ne [ 
dėl riebalu gausumo, bet dėl' 
vandens, t

Druskos gausa skysčiuose 
varo lauk kalį iš celės

bar keisti savo nesveikus įpro-

* ❖ £
Kita A. Žuvinto kiek netiksli

Aušrys” numeryje, yra:
“Ar gali ramiai žiūrėti į ry

tus vokiečiai, kurių tėvynė dirb
tinai suskaldvta, o ' vienintelėI . * . 7. - ■ ; x >. . j' ,: *

i kliūtis, trukdanti vėl susivienyti 
— Kremliuje^ Rytprūsiai pa
skelbti Rusijos dalimi, nors į šį 
derlingą, puikiai sutvarkytą

ŠIS TAS-APIE GERUMO
, SĄVOKĄ

(orange juice). Tai 
svorį mažinanti mi-

kraujospūdžio nė ne-

j galima vėl sūriai maitintis, su-
■ normavus kraujospūdį. Vaistai 
Į mažinami, o druska niekada ne- 
! didinama. Tą kiekvienas turime
■ įsidėmėti.

Vaikai seka tėvų pėdomis vi
sur ir visada. Jie divorsuojasi 

į kaip tėvai, jie pešasi kaip tėvai 
i ir jie druską kerta kaip tėvai. 
Į Todėl išmintingi tėvai ir visi su
augusieji pradėkite duoti sveiko 
gyvenimo pavyzdį savo vaikams.

99

II-jam Pas. karui pasibaigus, 
Vakarų sąjungininkai tik laiki
nai pavedė Rytprūsių administ
ravimą Sov. S-gai. Vienai’ Ryt- 
prūsi.ų daliai atitekus lenkams, 
o j likusią dalį neturėdami jokių 
istorinių teisių, rusai bijojo, kad 
vakariečiai nepareikalautų juos 
iš Rytprūsių pasitraukti. Todėl 
Sovietai pradžioje bandė Įrodyti 
Rytprūsių lietuviškumą ir, bė
dos atveju, bandyti Rytprūsius 
prijungti' prie “tarybinės” Lie
tuvos.

To pasėkoje okup. Lietuvoje

gintų kopūstų... Tai buvę gar
dumynai. Bet dabar mums rei
kia ir senatvėje sveikai-gyvai 
jaustis. Todėl visi nuo' druskos 
į kitą gatvės pusę. Ypač nuo 
šiandien nevartokime iš krautu
vės pirkią patiekalą, kuris visa
da yra pilnas druskos. Toliau 
apie tai kitą kartą.

Pasiskaityti: Jane Brody's Nu
trition Book. WAV. Norton & Co.

pareiškė, .jog gramas. susideda 
iš sekančių dalių: gerbimo žmo
nių, prisirišimo prie "tiesos, lab
darybės praktikavimo ir laisvės 
pranginimo.

Dabar galime suprasti dėlko 
mūsų gyvenime gerumas yra 
tokia didelė retenybė, kaip ir 
paparčio žiedas...

WISE .r

wwMng meat, and cut

Dar viena negerovė atsiranda čia jokie pamokslai nepadės, 
žmogui, valgančiam gausiai ir Reikia iš mažens nuteikti vaiką 
sūriai. Kai daūg druskos atsiran- prie sveiko gyvenimo, prie be
da kūno skysčiuose, tada iš kūno druskio maisto.
celių esti varomas Jauk vanduo | . Blogi laikai tuo atžvilgiu buvo 
ir kalis (potassium). Kūno celėS; • Lietuvoje: reikėjo druską var- 
yra apsuptos skysčio. Kai tame toti, nes nebuvo kito būdo svei- 
skystyje atsirandą perdaug drus- kam mėsos ir valgių išlaikymui, 
kos, tada iš celes ima eiti lauk Čia visai kas kita: turime kas- 
vanduo ir kalis, druška celės iš- dien šviežią maistą ir be druskos 
orėje tuos do dalykus traukia I galime apsieiti. Todėl alsisakyki- 
lailkan. T ada celės suvysta taip.1 me visam laikui nuo kumpiu 
kaip suvysta Jru&a apipilti; deiros, visokių skilandžiu, rau-

' - --------------- -------- --
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I
rinkimui

'305'i

i

(315)

(302)

47 7 97<S

<312)
<i!6>

rasite žemiausiomis kainomis r
valy nei ir kitų daiktų.

dieni os ir sek-

\ f UN NET kX)L-Ali) RECIPE
2 fob^poons sugar
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1776 Broadway, New York, N.Y.
Siuntiniai, siunčiami per mūsų fiuna. 

ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Vi i 
NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės jose
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos

Atidaryta kasdien nuo 9 Valandos ryto iki vVmHos vakaro. š<ši 
nūdieniais — nuo 9 valandas ryto iki I valandos popiet, t
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STUDIJŲ SAVAITĖ EUROPOJE GEGUŽĖS PIRMOJI
29-toji Europos Lietuviškų rus (16 ha.) žemės, lengvai pa

siekiama iš Heathrow, (Londo
no) aerodromo (taxi 20 minu
čių)) ir iš Waterloo geležinkelio 
stoties traukiniu (32 nūn.).

Bendrabutis yra didelis (450 
lovų), bet mes užimsime tik da
lį. Dauguma kambarių yra vien
guba su šiltu ir šaltu vandeniu.

Vedusiems bus ir dvigubų 
kambarių. Veiks du barai. Sode 
randasi žaidimų aikštė, penkios 
teniso aikštės, sporto 
koplyčia. Temzė teko

Studijų Savaitė šįniet vyksta 
Anglijoje, gražiame Londono 
priemiestyje. Adresas:

St Mary’s College, e 
Strawberry HUI,

? Twickenham TWI 4SX.
England, a

-Data: nuo sekmadienio, rpg- 
piū<So 15 d. iki šeštadienio, rug
pjūčio 21 d. Tačau dalvviai gali 
atvykti ir nakvoti šeštądienį 
(rugp. 14 d.) ir išvykti sekma
dienį (rugp. 22 d.) be jokio at- 
t kiro -mokesčio.

Kaina: 125 angliški svarai. 
Nei registracijos, nei jokių kitų 
'mokesčių nebus, išskyrus eks- 

kas norės. Nepajėgian
tiems, o ypač mokslus einan- 
čiem jaunimui, bus daroma nuo

sale ir
visai pro

Užsl.Tukant, prašome prisiųsti 
13% depozito, kuris bus priim
tas dėmesin atsiskaitant;

Studijų Savaitei ruošti ir ją 
tvarkyti yra Londone sudalytas 
komitetasiZigmnas Juras, (pir.), 
Mečys Bajorinas, Petras Muša- 
Taitis, Klemensas Tamošiūnas, 
Povilas Tr'ičys ir Aleksas Vilčin
skas.

Vietovė, kur vyks Studijų Sa
vaitė, vadinasi“Strawberry Hill” 
(liet. Žemuogių Kalnas) .Tai nė
ra joks kalnas ir ten neauga 
žemuogės. Tas pavadinimas ne
turi- jokio pateisinimo, kaip ir 
daugelis kitų pavadinimų Ang
lijoje. Yra, labai graži ir istoriš
kai turtinga, dviejų šimtmečių 
senumo, vietovė,, turinti 38 ak-

pabuvoti 
Anglijoje (atvykti anksčiau ar 
pasilikti po Studijų Savaitės), 
gali atostogauti Lietuviu Sody
boje , kuri randasi 60 km. nuo 
Žemuogių Kalno. Kaina Sody
boje: nakvynė ir pusryčiai — 8 
svarai, vena diena (nakvynė, 
pusryčiai, pietūs ir vakarienė) 
—13 svarų, viena savaitė su pil
nu išlaikymu — 78 svarai. Sody
ba turi 56 akrus žemės, kur yra 
ežeras, upelis, miškelis, žaidimo 
aikštė ir maudymosi baseinas. 
Kambariai su šiltu ir šaltu van
deniu. Yra valgykla, šakių salė, 
du barai. Užsisakyti atostogas 
galima per mūsų komitetą, Vi
sais reikalais rašyti:

Studijų Savaitės Komitetas, 
Lithuanian House, z 
2 Ladbroke Gardens, 
London Wil 2PT, 
ENGLAND.
Tel. 01-727-2470.

M. Bajorinas, 
Studijų Komiteto vardu

Kas norė'ų ilgiau

i ir šito ne

(Tęsinys)

“Nustokite, jūs mane kompro
mitavę, —-maldavo ji. — Aš 
daugiau su jumis neisiu^ pasi
vaikščioti. — Bet kitą dieną ji 
vėl ateidavo?’
.Šitokiom pagyrom gali- di
džiuotis tik buvęs Vyr. tribunol 
fo teisėjas, ar kaimo bernas, ku
ris be mėšlo šakės, darbo vargo, 
daugiau nieko gero savo gyve
nime nėra matęs.

“Kaip paprastai, grįžęs į .Se
vastopolį, nuėjau pas draugę, 
teatro primadoną, pasidalinti ke 
lionės išspūdžiais. Jos vyro ne
radau namie. Intymioje nuotai
koje leidome vakarą, visai 'ne
jausdami, kas dedasi mieste.”

“Tap jų stovėjo mano mėgia
moji gailestingoji sesuo. Prieš 
pat atsisveikinimą, aš jai sušnibž 
dėjau: Ką aš dabar darysiu, kai 
mano meilė išvažiuoja?”

“Imdamas adresą, aš suspau
džiau jos rankutę, pakėliau prie

savo lūpų. Mergaitė prisiglaudė 
prie manęs. Pasijutome vienas 
kito glėbyje.”x

Taigi, moterys nevaidino ma
no gyvenime jokios rolės ir kad 
tai yra tiesa, tai teisėjo garbės, 
žodžiu paremta.
. "‘Prieš išeinant-iš sodo, ji pa-j 
sisakė norinti persirengti. Neil
gai -trukus kavinės padavėja 
grįžo atgal visai išsirengusi — 
nuoga. ■

— Man rodos, kad tau ge- 
•riau patiksiu visiškai nuoga/

— Kaip tau ne gėda, tavo 
Vyras kariauja frpnte (Tikrai 
kaip jai negėda demonstruoti 
nuogą kūną... Tik šitas paša? 
kymas kelia kitą klausimą: o 
kaip ne gėda tribunolo teisėjui 
rašyti tokius dalykus. Ana ‘ bu
vo nemokyta restorano pada
vėja ji demonstravo tik vienam, 
kai tuo tarpu jos nuogą kūną 
demonstruoji (O ir be jos lei
dimo K. B.) tiek kartų, kiek 
kartu šis šlamštas bus skaitli

nės,, o ir eb’dėjo, 
matė? Kaip jie priteistos prieš 
skaitytojus? % J

Vien tik ifew*-Xorko mieste, 
kur daromas 15 bilijonų meti- 
nis biznžs, pornografinis slibi
nas suryja keletą tūkstančių 
jaunuolių. Ir Amerikos mastu 
per daug. Ir jeigu ši knyga nu
ves bent vieną lietuvį jaunuo
lį prie venerinės, bus milžiniš
kas mūsų tautai nuostolis., Rei
kėtų šiuo ir baigti, bet dar tru
putį kantrybės. Dar liko nepa
liesti keli įdomūs dalykėliai iš 
tos “tūkstančio ir vienos nak
ties pasakų. i

Aš C. ButkĮ matau tokį, ko
kį jis save piešia šioje knygo
je: daugelio nesuprastą, neįver
tintą, su širdgėla širdyje su 
kartoku jumoru- lūpose, — sa
ko VI. Butkiene. A

J . ♦ ’
Aš gi, matote, ,ziūriurper kito

kius . akinius ir sekdamas gra
žias pasakėles,, b kartsSs ir vi
sai negražias< .analizuodamas 
dvasinius autoriaus turtus no
riu atsakyti* į VL, Butkienės , iš
keltus klausimusJfešu vienąs iš 
mažųjų kaimo, vaiku. Paaugliai, 
kaimo berniokai sakydavo: 
' ;— Nesikelk padanges su 

tėję. Nesuprantu ir V. Butkie- arais, kad su .vištom į .mėšlyną

atsilygin- 
peilio. fO 
Gal galiu 
nekabinė-

mas. K. B.)
Ta moteris ta’p įpykusi bu 

vo, kad sušuko:
— Palauk, aš tau 

siu, —ir ėmė ieškoti 
kur tas peilis buvo? 
paklausti, juk peiliai
jami obels šakose?! K. B.)

Ji buvo kokiais dviem metais 
vyresnė už mane. Kasdien da
rėsi aktyvesnė ir drąsesnė, ne
slėpdavo savo jausmų, bet ėjo 
tiesiog prie reikalo. Kavinės 
tarnautojos, pastebėjusios ma
ne jos kompanijoje, irgi perspė-

— Būk tamsta atsargus su ja. 
Jos vyras buvo tikras niekšas, 
užkrėtė ją venerine liga. Gra
žioji moteris suprato, kad aš 
žinau jos paslaptį. Vieną dieną 
grįžęs iš tarnybos ant stalo ra
dau padėtą daktaro pažymėji
mą, kad ji šiandien yra sveika 
ir vyrui jokio pąvojaus nėra 
užsikrėsti venerine liga. Po pie
tų ji pati atėjo į;mano.kamba
rį, atsisėdo ant rnano kėlių, ap
sikabino ir bučiuodama pasakė?

— Dabar tikrai* niekas ne- 
trugdys mūsų meilės. <?*

Aš niekaip nesuprantu, argi 
šito šlamšto nepaminėjus, tei
sėjo atsiminimai (būtų nukėn-

nenukristum.
Didžiausia žmogaus, aukštai 

iškilusio, nelaimė save kelti į! 
padanges, galvojant visus esant 
mažais, nieko nesuprantančiais; 
kaimo Jurgiais. Bet matot, kar- i 
tais ir tie kaimo Jurgiai, kaip J 
tie maži kupstai, paverčia ir. 
didelį vežimą. Na. gana pamok-] 
slauti, grįžtu prie tiesos, kurią i 
skelbia C. Butkis teisėjo atsimi
nimuose

Kaip jau vieną kartą rašiau, 
aš buvau vidutinis mokiny s.Net 
aštuntoje klasėje per pirmą ket-Į 
virtį ; turėjau penkis trejetu-, 
tukus.”

Tai tradicinė darbininkų šven
tė, kurią iki šių dienų organiza
vo įvairios komunistų ir jiems 
palankios organizacijos* Jie 
džiaugdavosi, galėdami plačiau 
paskleisti savo propagandą, nes 
žinių tarnybos labai stropiai ją 
perduodavo visuomenei.

Dabar vyksta svarbus posūkis 
pasauyje. Daugelis darbininkų 
jau pamatė, kad komunizmas 
neatneša gerovės. Kur tk jie 
įsigali, ten seka smurtas, netur
tas, ekonominis bankrotas ir 
politinė bei ideologinė prie
spauda.

Todėl grupė amerikiečių reli
ginių, socialinių, konservatyvių 
ir patriotinių organizacijų nu
sprendė suruošti“Rally for Free 
dom and Human Rights”, paro
dant, kad tai yra šventė įvairių 
darbo sričių visuomenės, nusi- 
statančios prieš smurtą ir ap
gaulę, ir kad šita visuomenė ne 
solidarizuoja komunizmui, bet 
pasiako už laisvės principą viso
se gyvenimo srityse.O data šiam 
įvykiui specialiai parinkta gegu
žės 1, kad nors kiek atsverti 
komunistų propagandą.

Sis susirinkimas įvyks šešta
dienį, gegužės 1, Midland Hotel 
(Presidential Ballsoom), 172 W- 
Adams Street, Chicag, III. Pa
bendravimas ir susipažinimas — 
nuo 12 iki *2 v. v. popiet. Ofi
cialiosios dalies pradžia —2 vai. 
popiet. Programoje: svarstybos 
tema — “Ką man reiškia laisvė 
ir žmogaus teisės?, patriotinės 
dainos ir pagrindinė kalba, lais
vės kovotojo Ben Hermandez. 
S varsty bose dalyvaus Illinois 
seimo atstovai ir senatoriai, ame 
rikiečių visuomenės ir Pavergtų 

j Tautų Komiteto atstovai..

“Trhe KGB Connection”, kur s 
buvo rodomas Kanadoj, bet bu
vo atmestas JAV televizijos sto-

Susirinkimą ruoša The Com- 
mttee for Human Action. Visus 
kviečia Pavergtų Tautų Komi
tetas.

J. Matuso

CEMIJOS PAMOKA
Mergaičių gimnazijoj, chemi

jos pamokos metu, profesorius 
aiškina apie garbingus metalus, 
kurie nerūdija. K ;

— Dabar pasakykite keletą 
tokių metalų pavyzdžių prašo

Mokinės sušunka: “auksas”, 
“sidabras”, paskiau įsiviešpatau
ja tyla.

— Pasakykite dar vieną-kitą, 
— ragina profesorius.

— Sena meilė, pone profeso
riau...

ŠIŲ DIENI; VARGAI

Merginos šiais laikais turi 
dvigubai daugiau rūpesčių, ne
gu pirma.

— Kaip tai? ;
— Pradžioje jos įdeda daug 

pastangų, kol suranda vyrą J o 
paskiau turi suieškoti vyrui 
darbą ir butą.

Aleksas Ambrose,

. Išaiškinkim laipsnių reikšmę: 
2 Blogas dalyko žinojimas, 3 vi
dutinis, 4 geras ir 5 labai geras 
dalyko žinojimas. Knygoje yra 
skyrius gersus lotinistas. Rašo
ma:

“Zorinas pasakė nuo kurios 
vietos pradėti skaityti- Net ir 
vertimą, pasufliaravo. Mokito-j p0 pertraukos, pirmą kartą 
jas būvp labaf nustebintas mano] Amerikoje, bus rodomasfilmas 
sugebėjimu ir. tiesiog nenorėjo 1 
tikėti, J kad šalia trijų pašalinių 
dalykų, skaičiau istorijos kny
gą, sprendžiau geometrijos už
davinį ir dar tikrinau rusų kal
bos užrašus ir dar girdėjau, kas 
darosi klasėje.”

Už lotynų kalbą autorius ga
vo didelį penketuką. (Būtų įdo
mu pamatyti, kaip tas didelis 
penketukas atrodė? r Ar .never
tėjo padėti jį' į muziejų, kad vi
si matytų didelių žmonių dide
lius penketukus).

(Bus daugiau)

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius,.F1 ' ‘t » r ’

paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 
’Čhicagos- lietuviij istdrfją 

(18691959 inėtai)/.
664 p si., vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
Persiuntimas — $1.

1967 mėtais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

ENERGY
WISE '

Orfianlza ear pools kJ i 
save gasoline.
Dėrrt be'a Bom

DR. ANTANO J. GUSENQ RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai {domins gydy 
tojo, visuomenės veikėjo if rašytojo atsiminimu^

Dr, A. Gusaen MINTYS IR DARBAI, 259 psU liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
susirūpinimą_____ L L;_____  . , "... |8.00

Dr. A. J. Gussen DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 'J 
grožis* Kietais viršeliais___________ . 84.00

Minkštais viršeliai, tik_____________ Į3.00
Dr. A* J. Gnssen — AUKŠTA KULTŪRA ŽIAURŪS

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___  • 82.00

money orderi, prie nurodytos kainos pri
dedant $rpersiuntimo (Maldomi.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE. 

|501 W. 69th St, Chicago, H 60629 ♦ Tel 925-2737

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yn wulaurtiu did£sasla Ir turtingūiu<s lietuviu traternalini 

rsnixaelU, lietuviams litiktmai tarnaujanti jau per 21 metus.

— atlieki kultOrlnius darbus, gelbėti tr kitiems, 
darbus dirba.

B759 W. 71st St, Chicago, HL
• airis 1 INGAI IŠPILDAMI RSCKPTAI • FANTOX MAY BAJU 

DŪMYNAI • KOSMETIKOS REXMXNY8

Atdara šiokiadieniais nuo

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.

SLA — ftrookėlo dingti AŠTUONIS MILIJONUS 
apdraudę hkfUctu

wdr&ucSLa pfgUusioml« katoomii. SLA 
riona patarnauja tik aartialpos pagrindu-

4 ■
Kiekrlenaf lietuvis ir Hetuvhi draugaa 
SuriTienUtane apsidrausti fld S10.000.

— rpdrautftli Ir Taupomąja apdrauda - 
Insurance, kuri ypač naudinga jauni 
aukitojo mokslo ir ju gyvenimo pr>

<LA — ndkus apdraudžia pigia terminuota apdraudc ui 
$LOO0 apdraudoa romą temoka tik $3.00 metama.

MJk — kuopų vyra viso*? lietuviu kolonijose. Kreipkite 
J mvo apylinkė! SLA kuopu veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės i SLA Įsiraižyti.

ii, «ieW infill

GtMts kreiptis te tMLd 1 SLA Cwtrc
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.cJiLNU raštine atdara kasdien, išskyrus
p vai ryto iki 5 vii popiet. Aeatadienuis — iki u vai

Kodėl Naujienos neišėjo?
Praeitą trečiadieni, spausdinant ketvirtadienio nu

meri, didysis Naujienų presas, spausdinęs šį Amerikos 
lietuvių laikrašti 68 metus, nustojo jį spausdinęs. Motoras 
suūždavo, atrodė, kad Įsismagins ir pradės sukti ne tik 
didįjį popieriaus volą, bet ir visus ratus, tačiau ratų ne
pasukdavo.

Paaiškėjo, kad buvo išmušti trys krumpliai vieno 
rato, iš elektros motoro perduodančio energiją Į lanksto
mąjį ir piaunamąjį mašinos priedą. Kada išlūžta vienas 
krumplys, visa spausdinamoji mašina sustoja. Bet kai 
išlaužiami trys krumpliai vienoje vietoje, tai jau a'išku, 
kad presas, turis daugiau, negu šimtą ratų, nesisuks. Be 
to, t'is pats ratas buvo netekęs kitų dviejų krumplių. Tik
tai šie buvo nevisai išlaužti, bet buvo nuvežta tiktai 
krumplio dalis. Vieno krumplio buvo nulaužta pusė, o 
antrojo — ape du trečdaliai.

Likes krumplio trečdalis is kito krumplio pusė pa
jėgė pasukti visą mašiną. Naujienos su sulaužytais dviem 
krumpliais ne tik būdavo atspaudžiamos, bet jos būdavo 
sulankstmcs, nupjaunamos ir padedamos Į ’ lentynėlę, iš 
kurios soausdintoias paimdavo glėbį ir atiduodavo adre- 
suotojui. Pastarasis dienraštį susukdavo, prilipydavo ad
resą. sudėdavo į pašto maišus ir paruošdavo centriniam 
paštui.

Reikalai pablogėjo, kai dviejų trečdalių netekęs 
krumplys, nepajėgęs reikalingu greičiu pasukti bent 20 
kitų mašinos ratų, vienoje vietoje trūko. Netrukus išlėkė 
ir jau minėti trys krumpliai.

Kodėl tie krumpliai lūžo? Jeigu jie sukosi ir kitus
^3 

ratus stūmė per 60 metų, tai galėjo juos ir toliau stumti. 
Yra išlūžusių ir kitų mašinos krumplių, yra ir įlūžusių, bet 
iie pajėgia mašiną toliau stumti. Kodėl šie trys turėjo 
lūžti, kada jie buvo labiausiai reikalingi?
Bet mums, pamačiusiems išlaužytus krumplius ir susto
jusį presą, visai nerūpėjo, kodėl jie lūžo. Mums rūpėjo, 
kas chrvri. k?d tuos krumplius vėl sudėti ir paleisti presą. 
Mes ž'rcrcm kad be krumplių nebus laikraščio. Reikia 
tais-ri ia a. jei norime turėti laikrašti.

Reikia mesti viską į šalį ir taisyti sulūžusį ratą. Jeigu 
jo nepataisysime, Ui visi redaktorių/rinkėjų, spausdin- 
tojų ir išvežiotojų darbai eina niekais, nes jų darbai ne
stos kūnų. Reikia taisyti sulūžusį ratą, bet tai nėra toks 
lengva^ darbas. Spausdinimo mašinas gaminusi ir tūks
tančius jų pardavusi bendrovė mito iš dalių. Ji buvo pasu i 
gaminusį atsarginių dalių ir jas pardavinėjo. Mašinos 
visą laiką lūžo. Jei ne raUi, tai diržai. Kol buv,o atsar
ginių dalių, tai nebuvo bėdqs. Nusipirkai, rieto j sulūžu
sios, naują dalį, įsidėjai ir toliau spausdini. Bet Goss bend
rovės jau seniai nėra; nėra kur ir dalių gauti. Didelės 
bendrovės supirko Goss bendrovės likučius ir lupa pasa
kiškas sumas už mažiuką sraigtelį.

— Jums reikalingo krumpliuoto rato neturime, b? 
mes galėtume jums jį nulieti.’..

— O kada jį nulietumėte?
— Už kokių trijų savaičių.
— Bet mums jis reikalingas šiandien. Spausdint m- 

lietuvišką dienraštį, reikia baigti" šios dienos nu"V'"’ 
spausdinti.

Teks buvo pasikalbėjimas su krumpf “ 
sams gaminusios bendrovės atsakingu viršininku. O apie j 
rato kainą geriau ir nekalbėti, geriau ir neužsiminti, nes 
pražilę plaukai stojasi.

Kaip į dvi dienas pasigaminome ųaują krumpliuotą 
ratą, kaip susiradome specialistus, ir kaip juos Įtikinome, 
kad reikia šiandien ratą pagaminti ir jį Įdėti Į savo vietą, 
tai nepasakosime, nes tai būtų ilga sitorija. Kainavo daug 
aiko, energijos, važinėjimų ir šaukimų telefonais. Bu

vome rsi-vargę, bet buvo didžiausias. džiaugsmas, kai 
penktadieni parsivežėme naują ratą. Jo Įdėjimas taip pat 
reikahvo kelias varginančias valandas, kol vėl galėjome 
spausdinti šeštadienio numeri.

Ketvirtadienio rytas buvo ramus, žmonės nesirūpino, 
nes buvo tikri, kad dabartinis paštas, kaip dažnai tai pa
daro, laikraščio neišvežiojo. Ketvirtadienį popiet jau 
riša eilė žmonių pradėjo teirautis, kodėl Naujienų negau
na ir kodėl net' krautuvėse negali gauti. Frontininkai 
skleidė gandus, kad Naujienos jau užsidaro. Jeigu ne 
šiandien, tai netolimoje ateityje. Jie- buvo suruošę net 
simpoziumą ir prašė velnią, kad padėtų jiems tas Nau
jienas uždaryti. Jas uždarinėjo Draugo ir Akiračių re
daktoriai, prisidengę kažkokios nesamos “intelektualų” 
grupės vardu, jas uždarinėjo ir krumpUamš lūžus. Bet, 
kaip matote, neuždarė. Ir galime trirtmri, kad neuždarys. 
Niekad susirūpinimas Naujienomis nebuvo tiks didelis, 
koks jis buvo šiomis dienomis, žmonės rašė, skambinosi 
ir rūpinosi, kas su dienraščiu atsitiko, kad dvi dienas 
jo negavo. Net ir Janušaitis, Amerikoje pradėjęs rašinėti 
Naujienose, vėliau perėjęs Į kitus laikraščius, kuriam 
dabar Naujienos jau ne prie širdies, bet ir jis teiravosi, 
kada atnešime Naujienas.

Be Naujienų negąli apsieiti joks inteligentas, kuris, 
seka prievartaujamą Lietuvą ir lietuvių tautos pastan
gas siekti laisvės, nepriklausomybės ir demokratinės san
tvarkos. Naujienos pritaria Amerikos Lietuvių Tarybai, 
Naujienos padėjo suorganizuoti BALFą, ir visą laiką jį 
rėmė. Naujienos padėjo VLIKui.

Naujienos yra Įsitikinusios, kad šios trys organiza
cijos yra stulpai, kurie apjungs lietuvius Amerikoje ir 
Lietuvoje kovai už Lietuvos laisvę, nepriklausomybe ir ' 
demokratinę santvarką. Naujienos kovos prieš tuos, ku- Į 
rie bando bendradarbiauti su okupantu, jos kels viešu
mon ir tuos, kurie.bando silpninti pagrindines Lietuvos 
laisvės kovos gaires. Mes esame Įsitikinę, kad didele Ame-

Kalifornijos pakraščiuose

VL. BAKUNAS

PASTABOS Iš TOLO
Tvirtas BALFo stulpas Amerikos Vakaruose

Los Angeles, Cal., Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyriaus me
tinis susirinkimas, įvykęs balan
džio mėn. 18 d., parode, kad šis 
skyrius tvirtai laikosi savo dar
bais ir pinigais, ir yra lyg stip
rus stulpas v Amerikos Lietuvių 
Tarybos bendroje veikloje Ame

tuvių Tautiniai Namai — Jonas 
Petronis ir V. Juodvalkis, San
ta Monikos Lietuvių Klubas — 
dr. Raulinaitienė ir.A. Mikala
jūnas, Kalifornijos Lietuvių 
Kredito -Unija — Plukienė ir 
A. Markevičius, BALFo Los 
Angeles skyrius — M. Naujo-

notvarkę, sekė skyriaus pirmi- 
)anko pranešimas’apie praeitų 

i metų veiklą, kurį padarė bu
vęs aptariamų veikios metų 

I skyriaus pirmininkas Feliksas 
j Masaitis tokiais savo žodžiais:

Paprastai, kiekvienos organi
zacijos valdyba yra patenkinta, 
kai jai pasiseka įvykdyti numa
tytą darbo :pflaną. ’ Praėjusiais 
metais niūsų skyriaus -vaidyba 
surengė 7 renginius, vietoje nu
matytų 5-ių‘."~ " ' ’ " ; \ ■

Tai nebuvo noras, pagal . se
rikos vakaruose, kas ypačiai > kaitisSr V. Plukas, Amerikos, -vietišką tėhnihblc^g^ą/:viršyti 
svarbu, turint galvoje tai, kad Lietuvių Tautinės S-gos-.skyr numatytus planus; ,darbus 
čia kaip tik yra gausu jėgų rius — A. Mažeika ir R. Buže-; padiktavo pats?^v^im^’.‘Ąe~ 
priešingų ALTo veiklai _ netik nas, Lietuvių Katalikų Susivie-! visi žmonės buvo ta veikla*-.pa-

’ n ™ -tenkinti,:iKai kam atrodė, -kad
rius, kofp. Neo Lithuania ĄLT’as; turetų; ribotis vien Va-' 
E. Gedgaudienė- ir ■A. ’Pecflilis,! Jano J6 ds svrėnginiu. ^ igij' 
Lietuvių Protestantų S-ga —, kiekvienasturitęi^s \į)ąreikšti 
Ed. Balceris ir R. Paškauškas,! savo nuomonę, o valdybos pa- 
Lietuvių katalikų Moterų S-ga, reiga dirbti ir atlikti ^vjp .pą- 
- Kiškienė ir Brazauskienė, Ka- reigas. • '■ ■ i< A ’

_  1) Baisiojo Birželio įvykių 
lietuviu’PiliečiVlSubZ Paminėjims-ęįa įasto-

čia vietoje, bet bendra plotme j nijimo 42-ra kuopa —; A. Ski 
iš viso. ’ rius, kofp. Neo Lithuania —

Šį susitarimą atidarė skyriaus 
pirmininkas, tose pareigose iš
buvęs tris metusdš eilės, Felik
sas Masaitįs. Pasveikinęs orga
nizacijų atstovus, {kurių šiame 
susirinkime buvo 34 nuo 19-kos 
organizacijų, pasiūlė dienotvar.- 
kę, kurią be pakeitimų prie- Vyčiu' ^sią tvarką, praeis'-me-
mn t' m c*, -r n Iri mn. irecri IrTTI O— ■ “ J - a «  • • t____ -   • 3 _ • FT

- Kiškienė ir Brazauskienė, Ka
lifornijos Lietuvių Rad’jo Klu
bas — VL Bakūnas. Amerikos

mus, susirinkimui vesti pakvie
tė Antaną Mažeiką — pirmi
ninku ir Eleną Gedgaudienę — 
sekretore. I mandatų komisiją t 
buvo pakviesti: Bronė Skirie- 
nė. Jonas Petronis ir Vincas 
Juodvalkis, kurie, pagal orga-( 
nizacijų pirmininkų ar valdybų 
raštiškus įgaliojimus nustatė ir 
paskelbė, kas ir kokia organi
zaciją susirinkime atstovauja, 
būtent, kad yra atstovai nuo 19 
-kos organizacijų: Skautų židi
nys — Kazys Prišmantas, Lie
tuvių Respublikonų Klubas — 
L- Mažeikienė ir E. šišas, Lie-

; kuopos — J. Kiškis, L. K. V.
S-ga Ramovė — V. Apeikis ir

tais minėjimą rengė- latviai? Ta
čiau, lietuviai\ jąme. gaųsiaiyda-

P^Sakai Ū L. K. Bifutės Dr- ^vo. Kalbėjo 
ja — R. Šakienė ir Petronienė, 
Lietuvių Moterų Klubų Fede
racija 
saitienė, —■— ..
kuopa - J. Džerikaitis ir J. ’ solidi ^paną^ .gaięgoada

siilas inž. Čekanauskas.-if Algis 
Žemaitaitis. Meninėje

- B. Skirienė ir Matijo-j Sgęidįįįąpt,
šaulių J. Daumanto Pasirodę yyrų kvartetas. Latvių

Pė^fkauskienė, Mažosios Lietu- Apeikytė. Lietuviams 4gįro.:^a- 
vos Bičiulių Draugija - K. Ka- sirHPinti ir yąišių: surengimu, 
_,x, ■ . kurios

Praėjusių metų r susirinkimo

po minėjimo ’ įvyko 
Lietuvių Tautiniuose Namuose.

2) ALT’o gegužinė įvyko Lie_ 
protokolą perskaitė L. Mažę- ’ pos mėn. 5. jj p. Šėkų' sędy-

kienė. Protokolas buvo priim- boję. Oras pataikė 'mei^pras- 
1 tas be pataisų. Tada, pagal die- karstas, tad gegužinė nebu-

- . —m —-L- ' - IL, • Y0 £ausi
rikos lietuvių dauguma panašiai galvoja? Naujienos ne-' daugiau)
leis mažai politinei grupelei primesti savo valią daugumai, pirate ^av taupym^ bonu

JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
Vuotykių nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

(Tęsinys)

Leokadija sukaupė visą savo dvasią, dipld- 
matinį pajėgumą.

— Tėve, fu sakai, kad esąs geras, ųętgi per
daug. .. Tad patenkink yjepą maųę ppašyjrną, jei 
tu mane iŠ tikrųjų kaip tėvas myli.

— Na? — Bąndurskis ątidžįąį sųbedė savo 
akis į dukterį.

— Petras Širvokas pepaprąstąi gabus jaunuo
lis. Tai fenomenas. «Įis tiktai sąyajnokĘlįs. Ęęt tų 
pasiklausytum, kaip jis gražiai dainuoja, koks 
sultingas stiprus baritonas. Savo darbo smuiku, 
vien tik iš klausos sudėtingus dalykus pagrie- 
žia. Netgi skulptūroj pasireiškia. Tai būtų niekad 
neišperkamas nusikaltimas, jeigu toks talentas 
pražūtų žmonėms, visam pasauliui. Oriau menk
niekį sudarytų išleisti jį į mokslus.

Bandurskio rimtumas, pradėjus klausytis 
č’ k crs. staiga atsileido ir lengva pašaipa pavirto.

— . c ;r juokinga tu. dukrele! Mužiką moky
ti. mužiką.- H.tistat ? Cha! Cha! Cha! Kam? Aš 
.ui iu čigonus n. zikantųs ir dainininkus. Nusibos 
/-?. parrikricrir 'cr.grus iš Budapešto.

— Kodėl, tėve, tu apie save tegalvoji? Aš 
sakiau žmonėms, visam pasauliui...

— O kas man visi tie žmonės if pasaulis? Ką 
jie man duoda? Nieko. Tiktai laukį| ir reikalauji 
iš manęs. Pagaliau pasauliui pilną yra tokių ta
lentų Krokuvoj, Varšuvoj, Paryžiuje, Milane. Ny- 
vykstam mes pasiklausyti, gali įr kiti/kas noil, 
apsilankyti.

— Tėve, jeigu tu neąptįpki, tad aš autkojais 
savo dalies, kuri man skirta. Tik tu atleisk Šir- 
voką, tegul jis mokosi.

Beregint Bąndurskis pakeitė kąįbos toųą. 
Vėl grižo rimtumas. Kartais rūsčiai, grėsnu'ngąi 

'skarųbėjo jo žodžiai. Nepasitikėjimo žvžgsnĮai 
aštipąi skverbėsi i besi jaudinantis, dukters iį-. 
daus išgyvenimus.

— Štai kas, Leokadija: tavo filosofiją manęs 
neįtikino. Tai tik ružavi idealizmo debesėliai, ktr- 
riais tu nori suklaidinti mane. Iš tikrųjų, visame 
tame slypi seksualinis pagrindas, širvokas tau 
patinka kaip vyrąs. Taip? Sakyk Į

— Jeigu nori, tąip! — koyipgai pasistąt^ Leęn 
kadiįą.

— Na...? — sumišo Bąndurskis; — Taigi 
čia skandalas! Didžiausia gėda! Kaip tu drįsti, 
bep^e? • ‘

— Man skandalas, didžiausia gėda, o Boles
lovui ne?

— Kaip tai Boleslovui?
— Nagi jis visų akyse gali gaudyti verkian- 

< čias. besidraskančias baudžiauninkų dukteris ir 

skriausti gražiausias jaunas mergaites?
— Koks palyginimas! Koks logikos trūku

mas! Juk jis vyras!
— Na tąi Įcąs? Juk gėda ir moralė ta pati!?
— Nesąmonė! Niekad nebuvo ir nebus uni

versalinių moralės normų. Taip tik skelbiama, 
O praktikoj visai kas kitą. Jau nuo amžių taip. 
Ąrgi tų pamiršai? — quod licet Jori, non licet 
^Qyį. lluo dau^iąų tų čia man kalbi, juo labiau 
ąš Tšit'iCinų,d|<ačf. £au"yyras reikalingas. Taip, tik 
vyras! 0 pasirinkti galėtum, čion daug garbingų 
tavo luomui tinkančių jaunikaičių apsilanko.

Bąndurskis pradėjo trankytis po kambarį. 
Siusdamas poškino jis bizūnu į baldus, į aulinius 
sayo |xąUis. Leokadija, pikta, neatiaidi, ąkylai 
sekiojo akimis. Didėjo jos ryžtas ir neapykanta 
tėvui.

— Bet tu išpaikai. Tu patvirkai su savo fan- 
tązįj^ių ir nepažabota laisve. Aš sutvarkysiu! Aš 
yįską padarysiu.’ Gana <papo nuolaidumo! Dėl to 
tiktai žala. Aš pats parinksiu tau vyrą. Aš ir šir- 
yokgį surasįu tinkamą vietą...

— Ne, tėve; Širvpko tu nepaliesi! — staiga 
pašoko ir suriko Leokadija.

Bąndurskis smarkiai kirto bizūnu į stalą ir 
griežtai pasakė:

— Prašau man be isterikes! Nurimk ir at
šaldyk savo nervus, širvokas tik dėl tavęs turės 
nukentėti. Taip, dėl tavo beprotiškų užgaidų! O 
gaila būtų: gero tarno neteksiu... Tu šitą savaitę 
daugiau nejodinėsi ir iš rūmų neišeisi. Paskutinį 

kartą įspėju, Leokadija: nedrįsk daugiau kištig 
į mano patvarkymus ir per tas baudos dienas ne 
nemėgink reikalauti, kad atvestų tau Sobol’i ar 
kitą kurį arklį! Supratai? Ko stori dar? Aš pa
sakiau — tad baigta!

Leokadija buvo besižiojanti priešintis, tačiau 
sustingo ž(^?iąi joą lūpose. Išdidi, ryžtingą pžsu 
sūko ji ir išėjo. Viskas joje sujudo ir virš. Kerš
tingi sumanymai kūliais virto. Drąsiausi rizi
kingi planai riurstyte kurstė. Taiytum ne ji da
bar galvojo, jautė, bet kita, gaivalinė jėga suėmę 
ją įr įląšjcė.

Netrukus po to pasikalbėjimo Baridurskių 
šeima švyko pas Ząrernbas vardinių pokylio. Leo
kadija nusiskundė blogai besijaučianti ir pasitiko 
namie. Ji pasisaukė Verubę Ir pasa&e: '

— Kai tik: rumuosė viskas sųjnmš, temai išsi
blaškys, tu tyliai, slaptai palydėsi Petrą į mano 
kambarius.

Išeidama Verutė nebęsidžiąųgė. Iš ponaites 
laikysenos, kalbos būdo aiškiai pajuto, kad riią 
kažkokia užmačia užguls. Juo tolyn, juo daūgfaii 
stiprėjo josios nuojauta- Vįsą nerami, sukrėfcįfi 
blaškėsi po kambarį ir nerado sau vietos, kad pa
lengvėtų. Vistik įsakymą ji vykdė ir Petrą nu
vedė. Prislėgta, tykinejanti pasiliko koridoriuje 
viena lipyne žeminu ir laukė, kof Petras sugpš.

r (Bus daugiau) . ■ : ■

1 — Naujienos, Chgo., UI. — Ari<Jnej?<lay, April 28, 1982
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DR. FAUL V. DAUGIS
• VOYTOja* (K CHIRURGĄ*

L729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

IVILNIAUS KATEDRA IR GEDIMINO KALNAS

mas ir pusmetinis nariu susirinkimas v« i - i i — •
įvyks gegužės 2 dieną, 2 vai, jauiu- Dr. Vytautą Balčiūną amžinybėn palydėjus 
mo Centre. Visi narnai kviečiami da- v > 4 -•/ jt j

Ta-

lyvauti. i
i

K

sveiku.

uncija g

Chicago^ Anglijos Britanijos Lietu- į 
tuvi y klubo Motinos Dienos minėji-

Dr. Jonas F. Mažeika
DDJs. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street 
Oak Lawn, ill. 

Olf. tek 423-8380 
Valandos pagal susitarimą

btur 1UJAS IK CHIKUKUA^. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

t

TEL. 233-8553 
Service B05-45U6, Page 06058

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gija ruošia pavasarinį pikniką gegu
žes 2 d^ sekmadienį, vyč-ų saieje ir 
sodelyje, Zhoo W. Scree u rradzia
1 vai. popxeL šokiams gros gera mu
zika. Veiks baras ir virtuve. Bus 
skanių vargių.

Kviečia Komisija ir Valdyba

Joniškiečiy Labdarybės ir Kultūros 
i ‘ ‘ ‘ ‘ ; j ‘ :
gegužės 4 dn 1 vai. popiet, Vyčių sa
lėje, 2455 W. 47th St Po susirinkimo 
bus vaišės.

A. Kalys, rast.

— J. W. Hinckley J r. negalėjo ■ 
) būti nesveikas vieną ar dvi va- j 

DR. FRANK PLECKAS landas, o vėliau tuojau tapti

K- VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kama $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

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

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

SUSIRINKIMŲ

MMID

-.»■ OPTUMcl RISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St Tel. 737-5149 

Tikrina akis- Pritaiko akinius 

ir ^contact lenses”.

— Antradienį aukso 
kainavo $318.

vr. SRlbUTiiS
INKAI v, ruSLšs IR 

PROSTATOS CHIRURGU A 
2656 WEST 63ra STREET

Vaunnog; antrao. i—« popiet, 
kecvirua. 6—7 t>L vsjl. 
Ofiso telefoną*: 776-2880, 

RįKUMbcum t*l*U 448-5S45

— Gen. Jaruzelskis paskelbė, 
kad karo stovis Lenkijoj pratę-į 
siamas dar vienam mėnesiui.

KNOW YOUR HEART

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-4200

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. SEKĖNASe TeL 925-8063

j Dr. Vytautas Balčiūnas gimė 
’ Jurbarke, Lietuvoje, 1919 m. 

klubo susirinkimas įvyks antradienį, spalio 2 d. Medicinos mokslus 
baigė Šveicarijoje. Atvykęs į 
Ameriką apsigyveno Kenosha, 

L I Wiscancin, vertėsi ir dirbo gy- 
į dytOjO darbą.

Sirgo trumpai. Mirė nuo sti- 
1 praus širdies smūgio 1982 m. ba-- 
I landžio mėn. 17 d., 10:30 vai. ry- 
) to savo namuose.
1 Paliko nuliūdime žmoną Te

resę, sūnų Vytautą ir dvi duk
ras — Aldoną ir Birutę. Visi vai- 

į kai dar yra studentai. Kūnas bu 
į vo pašarvotas Lendman - Mi- 
į schler laidotuvių "namuose, Ke- 
] nosha, Wise.

I Dr.V. Balčiūnas priklausė JAV 
i (R) Lietuvių Bendruomenei ir 
į buvo Centro valdybos nariu, 
į Daug dirbo lietuvybės išlaiky- 
I mui, ALTai, BALFui. Buvo lie- 

' j tuvių kultūros, tautodailės, pa- 
į piečiu ir tradicijų populiarinto- 
j jas su savo žmona Wiscansino 
valstijoje, važinėjo su parodėlė
mis į Miivąukės tarptautinį mu
ziejų, net jo pastangomis Lietu
va buvo atstovaujama Tautų pa 
sirodyme Milvaukėje.

Jis buvo BALFo direktorius. 
: Kai JAV šventė 200 metų su- 
Į kaktį, dr. Balčiūnas vadovavo 
j Chicagos lietuvių organizacijų 
i sudarytam komitetu, kuris fron 
tininku buvo žiauriai trukdo
mas. Jis buvo nuosaikus, geros 
širdies, bet savo principus gynė 
ir pasiimtą atlikti darbą įvykdė.

/—

Apdraustu perkraustymu 
iš įva iri v atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
T»L 376-1882 arba 376-5994

SOPHIE BARČUS

HELPfcOUR HEART FUND' 

HELP YOUR HEART 4 B

Į WHAT iŠ THE FASTEST GROWING 
f HEALTH CARE PROFESSION-AND WHY?

©JTEOPATHIC MEDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D.O.'S, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 

0 NUMBER-GROWING FROM 
18,000 TODAY TO MORE 
THAN 56,000 PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/ ,

AADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoti** W0PA - 1490 AM 

transliuofames iš musų atvdipM 
Marquette Parka.

Vedėja — Aldona Daukut 
Talef.: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

o jo

. STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS

Žmogaus protas nutaria, 
piniginė nusprendžia.

Visokie įrengimų pataisymai 
atlikami tuojau; po sugedi
mo, nes kuo vėliau, — tuo sun
kiau juos pataisyti.

tLAGKAWICZ

E&T O«ft£k į £AX«
1023 SOUTHWEST HlGHnai, r»Jo. Hilu, 11L 174'441

Vyras ir žmona turi vieną šei
mą, bet kišenės abiejų yra skir
tingos. ,4

So. HALSTED STREET C«L lArtU

BUTKUS - VASAITIS
i T«L; OLympic H»*j

i
PETRAS BIELIŪNAS

4U8 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayeCU 1-3571I

it
BEOKGAXIZI OTOS LIETVVIŲ 

BBNDRrOMENES TJOKKBA
5 — Naujiena*. Chicago, 8, Hl Wednesday, Apnl 28. 1982

W-0/5 ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
DRUGS, PERFORM SURGERY AND UTILIZE 
ALL OTHER SČftNTlF ICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING IN JURY AND OSEASEr 
INCLUDING THE US EOF KWaPULATJVf j 

^THERAPY 
r^ 1 •

PRIMARY 
FOR THE PROFESSION'S 
k A Pi Z G k CWTH S THE j 
E.MPHAS<’5 IT PLACES .

ItAOUO Plt06ftAMA y

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties | 
W1YN, 1360 banga AM. veikia sek- 1

'D
madfeniais nuo 8 iki 8:30 vaL ryte. Dperduodama vėliausiu pasaulinių
hnių santrauką. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Palaką. programą veda Stepo
nai ir Valentina Minkai. Biznio

r

refcatals k?elpts į B^tic Florists —
gėįų bei dovanu krantu^, 502, E. j D
Srtadway, S©. Bo^on, 02127. (H

Telefonas 268-0489. Ten pat gau
damos “Naujienos”, didelis pasi- 
rmkfinas liMūvišku kny^O ir 1^" B 4 i

tuvišku dovanu. M —

FRACTITIONERJL

kartais ir savo pinigų pridėda
mas.

Dr.Balčiūnas buvo nepailstan
tis kovotojas pavergtai lietu vai 
išlaisvinti. Laidotuvių namuose 
lankė lietuviai, amerikiečiai ir 
visų tautybių Kenoshoj gyvenan 
tys žmonės.

Atsisveikinimas įvyko 1982 
m. balandžio mėn. 20 d. Jį pra
vedė Vytautas Paukštelis, Na
cionalinio Banko vicepirminin-

Amerikos Li'etuvių Tarybos 
centro valdybos vardu atsisvei
kino Lionginas Pliura. JAV (R) 
LB centro valdybos vardu atsi
sveikino pirmininkas dr. V. Dar 
^s, Racine ALTo’‘ skyriatts var 
du-----M. Tamulynal Visi‘kal
bėtojai paminėjo velionio darbš 
tumą, nepavargstančio kovotojo 
dėl pavergtos Lietuvos laisvės 
kovą, pasišventįma vargšų šal= 
pa’- Rožinį sukalbėjo šv. Kazi
miero Racine parapijos klėbo 
nas kuru Saplis.

1982 m. balandžio mėn. 21 d. 
10 vai. ryto dr. V.' “Balčiūno pa
laikai buvo nulydėti į šv. Petro 
bažnyčią, kurioje kun. Saplis at
laikė gedulingas mišias. lietu
vių ir anglų kalbose paskaitė 
maldas, pasakė pamokslą ir pa
lydėjo į šy. Jurgio kapines Ke- 
nošoje-

Palydėti į. bažnyčią ir kapines 
atvažiavo BALFo pirm. M. Ru
dienė ir Žvironas.

Arti 100 mašinų vilkstinė va
žiavo į kapines. Atlikus prie duo 
bės maldas, susirinkusieji sugie
dojo Marija, Marija ir Lietuvos 
himną.

Vieno laidotuvių direktoriaus 
paklausiau, kiek dalyvavo ma 
šinų, palydinti dr. Balčiūną į 
bažnyčią ir kapines, pasakė, kad 
jis išdalino 90 laidotuvių vėlia
vėlių ir jų dar pritrūko. Jis ti
ki, kad dalyvavo gal ir daugiau 
100 mašinų. Laidotuvių daly
viams pietūs buvo Holiday Inn 
namų restorano salėje. Keno- 
shos šv. Jurgio kapinės yra prie 
Michigan ežero ir j'os krantus 
skalauja ežero vanduo.

f jfrįįį ✓fcSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -
, f ’

GAIDAS-
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Mielas daktare Balčiūnai, 
vo noras neišsipildė atsigulti 
Jurbarko kapinėse, savo tėviš
kėje, prie savo tėvu ir giminių. 
Tebūna tau, Vytautai, lengva 
šio svetingo ir laisvo krašto šven 
ta žemelė. Ilsėkis ramybėje!

C. K. T-kus

PREZIDENTAS PASKYRĖ 
NAUJĄ VIRŠININKĄ

WASHINGTON, D.C. — Pra
eitą savaitę' atsistatydino admi
rolas Bobby R. Inman, buvęs 
ČIA viršininko pavaduotojas. 
Jis vedė visus žvalgybos reika- x 
lūs. Neskelbiama atsistatydini
mo priežastis, bet manoma, kad 
negalėjo sugyventi su ČIA virši
ninku. . 1 ' ■

>Nauju viršininko pavaduotoju 
paskirtas 31 mėtų amžiaus John 
MacMahon, šios įstaigos gabus 
tarnautojas.

— Egiptas užsakė 300 specia
lių lėktuvams kulkosvaidžių už 
35 milijonus dolerių. Be to,.f-* 
Egiptas nori gauti 80 F-16 grei- — 
tųjų žvalgybos lėktuvų.

— Krikščionys demokratai, 
pati gausiausioji Salvadoro par
tija, nedalyvavo pirmame stei
giamojo seimo posėdyje.

— Didelė Amerikos vyskupų 
dalis pritaria pasiūlymui nega
minti daugiau atominių ginklų.

— Britų karo laivai artėja prie 
Falkland salų. Ruošiasi pulti.

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ta

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

Tel: 652-5245
l'KUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

A ’ *' <

f

JEAN VANCE u GEORGE SORIN!

Aikštės automobiliams pastatyti

kvai-

Nesugyventi su savo vyru, tai 
natūralus dalykas, bet peštis su 
sužadėtiniu, tai didžiausia

Al ARKA V IMA-

’S
J

aktorių

JMavių

II I

Reorganizuoto# Lietuvių Bendruomenės Tarybos nariui

DR. VYTAUTUI BALČIŪNUI 
amžinybėn iškeliavus,

žmonįą Teresę, sūnų Vytautą, dukteris: Aldoną ir Birutę, 
brolius okup. Lietuvoje, svąįnj dr. Joną Genį su šeima 
ir kilns artfimnnhLs šioje liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučia.



Bendroji 32-ųjų žaidynių programa
1982 m. gegužės 7-9 dienomis Clcvelande, Chio

PENKTADIENIS, GEG. 7 D.
Nno 6 v. 

formacija,
v. — registracija, in- 
sus'pažinimo vaka-

namuose, 877 EastLietuvių
185 St., Cleveland, Ohio.

Veiks restoranas ir bants.
ŠEŠTADIENIS, GEG. 8 D.
Nuo 7:30 v. r per visą dieną, 

informacijos centras veiks Ho
ward Johnson’s Lakefront Mo
tor Lodge, 5700 S. Marginal Rd. 
Tel. (216) 432 2220.

Nuo 9:00 v. r. iki 6:00 v. vak. 
krepšinio ir tinklinio varžybos 
Cleveiando State University. 
Lakeland Community College 
ir Dievo Motinos N. P. salėse.

Krepšinis vyks visose salėse, 
tinklinis tik Cleveland State 
University.

Nuo 9:00 v. r. šachmatų var
žybos, H. J. Lakefront Motor 
Lodge.
. 7:30 v. v. žaidynių banketas - 
programa, vakarienė, šokiai — 
Slovenian Auditorium viršuti
nėje salėje. Kaina $15.00 asme
niui

Šakių vakaras Jaunimui — 
Slovenian Auditorium apatinėje 
salėje — orkestras, bufetas. Įė
jimas — $3.00 asmen:ui.

‘j Salės apdresas: 6409 St. Clair 
avė. Tel. 361-5115.

SEKMAD., GEGUŽĖS 9 D.
10:00 v. r. šv- Mišios — Dievo 

Motinos N. P. liet, bažnyčioje. 
10:30 v. r. Šv. Mišios — Šv. Jur
gio lietuvių bažnyčioje.

Nuo 9-v. r. iki 12:30 v. p. p. 
krepšinio ir tinklinio varžybų 

. tąsa Cleveland Ctate Universi
tete salėse.

Nuo 9:00 v. r. šachmatų Tąsa 
— Howard Johnson’s L. M. L.

12:30 v. p. p. vyrų ir moterų 
tinklinio ‘ finalas.

1:30 v. p- p. Iškilmingas žai
dynių aktas ir paradas.
; 2:00 v. p. p. Jaunių A krepši
nio finalas.

3:30 v. p. p. vyrų A. krepši
nio finalas.

Visos krepšinio ir tinklinio

I rungtynės vyks tik Cleveland 
State universiteto sąlėse — East 
22 St. tarp Euclid ir Chester.

Lakeland Community Colle
ge _ state RTE 306 ir 1-90, 
Mentor. Oil io. Tel- (216) 953- 
7000. Važiuoti 1-90 iki RTE 306 
ir 306-tuoju į pietus.

Dievo Motinos N. P. parapi
jos salė, 18022 Neff Rd., Cleve
land, Oh o. Tel. (216) 531-4263.

Žaidynėms pranešti sudarytas 
1 organizacinis komitetas: pirm. 
Vytautas Jokūbaitis, virepirmi- 
ninkai:Raimundas Kudukis,Vla
das Plečkaitis ir Vitas Cyvas, 
sekretorius Vytenis Čiurlionis, 
iždininkas Romas Apanavičius, 
Varybin’o Komiteto pirminin
kas Algirdas Bielskus, informa
cija — Vacys Roc’ūnas, Dirvos 
redaktorius Vytautas Gedgau
das, LSK Žaibo pirm. Juozas 
Kijauskas, kun. Juozas Bacevi
čius — šv. Jurgio parapijos ad
ministratorius, kun. Gediminas 
Kijauskas — ©MNP parapijos 
klebonas, teisiais patarėjas Al
gis Širvaitis, pa renginių vadovė 
Nijolė Motiejūnienė, Sportinin
kų sutikimui — Vytautas Snieč
kus, skelbimų talkimui Jurgis 
Malsk's ir nariai: Diana Čapai- 
tė, Jonas Garla. Vytautas Janus 
kis, Linas Jokūbaitis, Antanas 
Jonaitis, Leonardas Kedys, Pau
lina Mašiotienė ir Vytautas Nas- 
vytis-

Komiteto adresas: 
Jokūbaitis, 3000 Hadden 
Euclid, OH. 
481-7161.

Komitetas 
ir apylinkių 
gai dalyvauti šiose žaidynėse ir 
jų renginiuose.

Clevelandas jau ne pirmą kar 
tą yra svetingai priėmęs mūsų 
sportinį jaunimą. Komitetas su
darė palankias sąlygas ne tik var
žyboms sklandžiai įvykdyti, bet 
jaunimui geriau vieni kitus pa
žinti ir susipažinti sporto aikštė
se ir rengiamuose pobūviuose.

V. R....

Vytautas 
Rd..

44117. Tel. (216) —

kviečia Cleveiando 
lietuvius skaitlin-

JAU BAIGIAMA SPAUSDINTI
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knygą galima gauti pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,
2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

LIETUVOS DUKTERYS

Solistė Audronė Shnonaitytė- 
Gaižiūnienė, iš Rdckfordo, 
dainavo Lietuvos Dukterų 

Pavasario baliuje.

delnųSolistei publika gausiai 
plojimais atsidėkojo.

Pu to patiekei, pagal lietuvių 
skonį, skaniai pagaminti val
giai. Valgiais rūpinosi ir gamino 
Ona Norvilienė-

Pavalgas, šios draugijos pir
mininkė Emilija Kielienė padė
kojo visiems už atsilankymą; 
šiltai atsiliepė apie iš Vokietijos 
atvykusią ’ t ten lietuviškoje 
veikloje stipriai reiškiančią Da
nutę Lutz. Be to, pastebėjo, 
kad Lietuvos dukterys ^kuba pa 
tekusiems lietuviams į vargą pa 
dėti ir net mirusiais pasirūpina. 
Sakė kad Jcieu nebūtų Lietu* 
vos Dukterų Draugijos, tai kai- 
kurie lictuyia atsidurtų katas
trofoje. Dar, pas pirmininkę pa
siteiravus, teko sužinoti, kad 
In^trjvos Qukterys Chicagoje 
turi 700 narių; visoje Ameriko
je turima apie 1,300 narių ir 7 
skyrius. Dabartiniu laiku Chi- 
cagos Draugija teikia įvairią pa
galbą, daugiausia remia pnigine 
parama į vargą patekusius lie
tuvius. Tokių turima 22 lietu
viai. Šįmet palaidojo 2 lietu- 
vuis, kuriais nebuvo kas rūpi
nasi. Lietuvos Dukterys rūpina
si visais lietuviais, neklausda- 
mos nei jų politinių, tikybinių 
ar kitokių pažūrų. i

Dalyvavo pilna salė žmonių. 
Po vaišių ir kalbų, Bichnevi- 
čiaus orkestrui grojamt, publika 
galėjo pasišokti. Veikė ir gausi 
loterija.

Sėkmės Lietuvos Dukterims!
Stasys Juskėnas

Š. m. balandžio 24 d. Jaunimo' T- 
centro patalpose įvyko Lietuvos 1 
Dukterų Draugijos- Pavasario ' 
balius.

Balių atidarė Joana Krutulie- — R. Liet. Bendruomenės Vi
ne, pasveikindama gen- Konsulę dūrio Vakarų Apygardos valdy
Juzė Daužvardienę ir visus atsi
lankiusius, pareiškė, kad baliaus rjų prijaučiančių suvažiavimą, 
dalyviai prisideda prie šelpimo, kuris įvyks šeštadienį, 1982 m. 
vargstantiems lietuviams. Gau- gegužės 1 d. Marquette Parko 
sus atsilankymas į balių daug ‘ 
padeda Lietuvos dukterims.

Kun.Juozas Juozevičius trum
poje kalboje pareiškė, kad mūsų 
pareiga rūpintis broliais ir sesė
mis lietuviais. Kiekvienas lietu
vis privalo vienas kitą 
tik duona, bet teikti ir 
paramą. Prašė remti 
Dukterų darbus. Po to 
jo maldą.

Ponia Kutienė paskaitė vieną 
p. Orentaitės eilėraštį.

Sofija Jelionienė paskaitė hu
moristini rašinėlį apie Lietuvoj 
buvusius burtus ir įvairius už
būrimus. Publika buvo paten
kinta tuo* rašinėliu ir gausiai pa
plojo. .

Solistė Audronė Simonaitytė- 
Gaižiūnienė, atvažiavusi net - iš 
Rockford o su vyru gydytoju ir 
neimdama jokio honoraro pa
dainavo, akompanuojant M. 
Drungai, Šias daiheles: “Mielas, 
mielas”, “Praeis kaip sapnas”, 
“Santa valsas”, “Žiedų pūga”, 
“Na tai kas” ir “Ar tu meni?”.

ba šaukia visuotinį atstovų, na-

remti ne 
dvasinę 

Lietuvos 
sukalbė-

. parapijos salėje. Suvažiavimo 
pradžia 10 vai/

R.L.B.V.V. Apg. Valdyba
— R. . Lietuvių Bendruomenės 

Brighton Parko apylinkės valdy
ba šaukia visuotinį-metinį apy
linkės narių susirinkimą sekma
dieni, gegužės 2 d., 2 vai. popiet. 
Susirinkimas ‘įvyks. Vytauto Di
džiojo šaulid Rinktinės salėje, 
2417 West 43rd St., Chicago, Ill. 
Nariai ir prijaučiantieji malo
niai kviečiami dalyvauti.

Apylinkės Valdyba

gerbimą š.m. gegužės 8 d., JsŠ- 
tadienį, šaulių salėje, 2417 W. Į 
43rd St. Bus trumpa programa, 
vakarienė, taurė šampano, šo
kiams gros pirmos rūšies orkest- ■ 
ras. Auka asmeniui — $12. Re-1 
zervuoti vietas šiuo telefonu 
776-3727.

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrolcgical- 

Tarot Card Readings 
$10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

NAMŲ APYVOKOS REIK- 
MENŲ IŠPARDAVIMAS

Išpardavimas suaukotų daiktų 
bei knygų, žaislų, brahgenybių 
ir net gėlių įvyks Dariaus-Girėno 
posto patalpose, 4416 S.- Western 
Ave., š. m. gegužės mė.n 6 d. | 
(ketvirtadienį) nuo 9 vai. ryto’, 
ligi 7 vai. vakaro ir geg. 7 dieną 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. popiet.

Šį namų apyvokos reikmenų 
išpardavimą ruošia Dariaus-Gi
rėno posto Moterų sekcija, o su
rinkti pinigai eina į specialų 
posto fondą. Toks išpardavimas 
vykdomas kasmet, tik vieną 
kartą (paprastai dvi dienas iš 
eilės) metuose. .

Fondo tikslas — posto' kultū
ros ir narių sveikatos susidariu
sių išlaidų apmokėjimas.

Rasa Forsberg
Public Relations 

Chairman
3111 W. (54th Place 
Chicago, IL 60629 
737-5727 (evenings)

“LIUCIJA”
Miko šileikio 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 85.
Gaunama ‘*Naujienose” ir pas 

( autorių: 6729 So. Campbell
Ave.. Chicago, IL 60629.

— Pardavlmvj
UAL K STATI FOR i ALI i RIAL 1ST A T* FOB SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB TEMATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKFJTMAJ3.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: k

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

1212 W. Cennak Road Chicago, m. TeL 847-7747.

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRAI j,.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE ' ........ .. ' ■

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
- ------------ ..

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR. PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

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

■■■■■■hk
, ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto Ulcteą.

Dirbu ir užmiesčiuose, grolt, 
garantuotai ir sąžininga L s 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avo. 
Tek 927-3559

RENTING IN GENERAL ~
Nuomos

j MARQUETTE PARKE išnuomo- 
j jamas 4 kamb. butas. Šiluma ir 
karštas vanduo. Šaldytuvas ir 
pečius. Naujai dekoruotas.

Telefonuoti iki 8 vai. vakaro 
RE 7-7720

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas-pencini&-- 

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVI
TeL 523-8775 .f '

i f
Tuo reikalu jum& gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse ; 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos” 

Į išleista knyga su legališkomis 
[ formomis^

— Venecuelos Lietuvių Drau- J Knyga su formomis gauna- 
gija ruošia Motinos Dienos pa-|ma Naujienų administracijoje.

Kool-Aid:..On A Stick
BRAND SOFT DRINK MIX

A Frozen Suckers

Dissolve soft drink mix and 
sugar in water. Pour into 
plastic ice-cube trays or 
small papercups. Freeze 
until almost firm. Insert 
wooden stick or spoon into 
each. Freeze until tirpu 
Makes about 20. ’ *

1 envelope KOOL-AID® 
Unsweetened Soft Drink Mix, 
any flavor

2/3 cup sugar
1 quart water

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

- shoe friction.

DrSchoirs Zino-pads

VEIK VISKAS IŠSIPILDĖ

Dengiame ir taisome visu rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

. ■ -Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

A. T VERAS j£
laikrodžiai ir brangenyM*

v. Pirdavimja ir Tiisymat J 
2646 SWi StTMt ' 
T»L REpublte 7-1941

Naujai pasirodžiusi _■ < 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

KOVOS DEL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

Dviejų pažįstamų moterėlių 
tarpe vyksta pasikalbėjimas; 
apie būrimus. Viena sako:

—Negaliu suprasti, kaip žmo-. 
nės gali netikėti į pranašystes. 
Tiesa, kadaise ir aš turėjau^ 
tam tikrų abejonių, bet vėliau 
įsitikinau, jog tas buvo be pa- j 
grindo.

Įsivaizduok sau — prieš porą 
metų spsilankiau pas burtinin
kę. Ji išpasakojo, jog mano duk
ra susipažins pajūry su turtin
gu, gerai išauklėtu vyru, kuris 
apvežiuos ją aplinkui, suteiks 
daug - brangenybių, apsives ir 
jiedu susilauks gražių dvynu
ku . \...............

— Ar visa tai išsipildė?
— Viskas. Tai yra... išskiriant' 

vieną smulkmeną. Bet tai atsi
tinka ir su geriausiais burtinin
kais. x- ■

— O koks gi mažmožis neišsi
pildė?

— Vedybos.

y., H.. ■ i - Į

Siuntiniai į Lietuvą " 
ir kitus kraštus j J 

F. NEDAS, 4059 Archer Amas, 

ChicaęoJIL 60631 Tel. YA 7-59K 

b-i—.... , .

M. š I M KUS 
. į ..

• • i 'Notary Public - r
INCOME TAX SERVICE ;

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. A*Mf f
MOt^ W. M.

St ate Far'n f h e . Ccrr-c ,

AdvoKAtaa

GINTARAS P. ČKP1NAS
D*rbo rilandoK Mo 8 vaL ryt* 

Iki 0 vaL vak. Šeštadieni mx 
9 vaL ryto Iki 12 vaL d. 

Ir pašai auaitarim*.
r«L 776-6162 arba 774-5147

M4> We»t 43rd Strict
CWcarn, Ui. 40429

see us for 

financing.

AT OUR 10W RATB

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best wey to saveregdariy!

CcapacsiM
Quarterly

OUR SAVJNQS _ 
CERTIFICATES

EARN UP TO 8%

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

J2Q WEST CEKMAK SOAD

si Tirpiai# 7*774?

rare
ALL YOU NEED 

FOR MINOR ITCHES 
AND RASHES.

Cortaid. Iciiem

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905
TH ~ I Wadnttdty, April 28, 1988




