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BALTIMORĖJE SIAUTĖ 
BAISI AUDRA

BESIRUOŠIANT MADRIDO 
KONFERENCIJAI

.RUSAS TURI DINGTI IŠ IRANO 
PER 24 VALANDAS

. Rytų ir Centro Europos a tsto-, krikščionių demokratų veiklos 
vai, susibūrę į organizaciją The klausimai” ir pasakė sveikinimo 
American East European Eth-1 kalbą konferencijos metu šu
nie Cdnference, turi pakartoti- rengtame pobūvyje.
nūs susitikimus su Valstybės Dr. Šidlausko pranešimas pa- 
departamento nauja pareigūne vadintas ypatingai vertingu 
šiems, reikalams Rozanne L. platformas sudarymo ateities 

veiklos reikalui.
(ALT Informacija)

Ridgway. . ,

.* Norima, kad į JAV delegaci
ją Madrido konferencijon būtų 
įjungtas bent vienas iš anksčiau 
pasiūlytų devynių asmenų iš 
Rytų ar Centro Europos žmonių. 
Taip . pat daromas spaudimas, 
kadį Madrido konferencijoje bū-

BALTIMORE, Md. — Praeitą', 
sekmadienį Baltimorėje siautė! 
tokia didelė audra, kad nuo jos- 

tų iškeltas tautų- apsisprendimai žuvo 5, o sužeisti 34 asmenys. 
Pastariems buvo suteikta pir
moji pagalba. Labiau nukentėjo 
Baltimorės zooligijos sodas.’ 

Perkūnija, lietus ir audra pra
dėjo’ siausti apie 4 vai. popiet. 
Zoologijos sode yra didokas skai
čius piktų žvėrių. Pradžioje lau
kiniai žvėrys pradėjo nerimauti, 
bet vėliau sulindo į giliausias lan-

Lietuvių Bendruomenės ruošiama Tautinių šokių šventė vyks šį sekmadienį, liepos 6 d., bet, kaip 
praneša lietuviškos radi jo valandėlės, visi bilietai jau seniai. išparduoti.

teisės klausimas. , 
t ■: * ♦
• SVEIKINIMAS ŠOKIŲ 

ŠVENTEI ..

ALTos pirmininkas dr. Kazys 
Šidlauskas VI Lietuvių Tautinių 
Šokių šventės rengėjams pa
siuntė sveikinimą, kuriame pa
žymėjo, kad tautiniai šokiai yra 
ritminiais judesiais tautos sie-

šią. tautos laisvės.kovai.
’ '•'' v \ * *.. *

SVEIKINIMAS VALSTY
BĖS SEKRETORIUI 

: t' ' t
Naująj^h>.Va&typšs.. sekreto

riui Edmupd S. Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirminin
kas dr. Kazys Šidlauskas paslun- 
tš sveikinimą;, užtikriiidamas 
bendradarbiavimą tautos laisvės 
reikaluose'- • .

i FILMAS APIE OKUPANTO ’ 
. . KALINAMUOSIUS .

Ryžtingiems žminėms pavyko 
nufilmuoti okupantų ‘ bolševikų 
Pabaltijyje ir kitur „kalinamus 
žmones, koncentracijos lagerius. 
Filmas pavadintas “Prisonland” 
ir . jį galima pasiskolinti - krei
piantis į Mr. Gūnars Ozols, 26 W. 
Academy Street, Wappingers 
Falls, New York .12590, Film e 
parodomi ir lietuviai, bet dau
giau parodomos koncentracijos 
stovyklos La t rijo j e.

- . T;
Ūž filmo paskolinimą nėra nu

statyto specialaus mokesčio. Pa- 
. sitenkinama duddama auka.

{ * * *

J Altos PIRMININKAS KRIKŠ
ČIONIŲ DEMOKRATŲ 

KONFERENCIJOJE

ALTos pinnininkas dr. Kazys 
Šidlauskas gegužės 24-25 d. da
lyvavo Chicagoje įvykusioje 
Krikščionių demokratų metinėje 
konferencijoje, kalbėjo simpo
ziume tema “Aktualieji lietuvių

i

NAUJOVĖS GENERAL MOTORS BENDRO
VĖJ IR JAV AUTOMOBILIŲ INDUSTRIJOJ

PER 4 METUS INVESTUOS 40 BILIJONŲ DOLERIŲ W - -r ’
Pirmasis šių metų ketvirtis 

yra pats blogiausias automobilių 
dyn.es ir ten slapstėsi. Juos gąs- gamybos ir prekybos istorijoje, 
dinančiai paveikia smarkus per- Iš Detroito ir kitur esančių dirb-

rėsi, bandė išbėgti, bet perkūnas 
juos įbaimino ir apramino.

BOLIVIJA RINKO N^ĮJJĄ

ninku. Automobilių pramonė 
buvo ir yra gerbūvio' rodyklė 
Amerikoje. Tačiau matosi pro-

■j;, . - .. - - . 7

sekmadienį BoHvijW^weiHpjai 
rinkė iąųją yalstyb&'^rezįden- 
tą. Kraštas'-rinkimais bū%p susi
domėjęs. Daugeliu ėjo balsųbti. 
Susidarė įspūdis, kad nauju pre
zidentu bdvo išrinktas' kairia- 
spamis demokratas. Praeitą šeš
tadienį ir- sekmadienį visą kraš
tą apėjo „žinios- apie galimą ka
rių perversmą. Bet buvo ir tokių 
pareiškimų, kurie griežtai pa
smerkė perversmo šalininkus'. 
Jeigu viena grupė karių bandytų 
išeiti į gatvę, tai tada likusieji 
kariai kovotų prieš perversmi
ninkus.

Atrodo, kad daugiausia balsų 
gali gauti Viiente Paz Estenso- 
ro, bet kandidatavo ir kiti du 
stiprūs oponentai: 68 m. a. Her
man Zuazo’ ir 54 m. H. Banzer.

Apie galtuinius rezultatus 
sužinosime netolimoje ateityje.

PUOLĖ PARTIZANŲ 
BAZES *

TEL AVIVAS. — Pirmadienį 
Izraelio armijos dalinys puolė 
palestiniečių partizanų bazes, 
esančias šiaurės Libane prie Li- 
tani upės.' Tose stovyklose esą 
apie 15,000 partizanų. Buvo puo
lami apmokymo ir specialios 
paskirties centrai, iš kurių pul
davo Izraelio’ teritoriją.

Izraelio daliniai neturėjo jo
kių nuostolių, o priešo nuosto
liai nėra žinomi.

KALENDORĖLIS

Liepos 1: Jutvara, Aronas, 
Liepa, Gendrutis, ŽalVyris, To- 
pilis.

Saulė teka 5:19, leidžiasi 8:29.

Oras ’.debesuotas, šiltas.

— niinojuje yra investuota 
$64 milijonai svetimų valstybių 
piliečių bei bendrovių. 27-se sve
timų valstybių firmose dirba 
virš 2,700 amerikiečių.

UGNIKALNIS VĖL PRA
DĖJO DUNDĖTI

VANCOUVER, Wash. — Geo
logai ir vėl pradėjo rūpintis šv. 
Elenos ugnikalnio dundėjimu. 
Jie išpranašavo gegužės 18 d. 
labai smarkų prasiveržimą, ku
ris nužudė apie 80 apylinkėse gy
venusių žmonių. Dabar ir vėl 
astuonių mylių gilumoje pra
ėjėjo koncentruotis verdanti--Ja
va. Jeigu ugnikalnis prasiveržtų, 
tai iškiltų didelis degantis lavos 
kalnas, o vėliau jis pradėtų verž
tis į labiau nukrypusias pašones,. 

Visi žino'me, kad šis ugmlįal-

POPIEŽIUS IŠSKRIDO
Į BRAZILIJĄ

ROMA, Italija. — Popiežius
iJonąs Paulius II pirmadienį iš
skrido’ į Braziliją, šiaurėje pra
sidėjo vasara ir karščiai, o Bra
zilijoje prasidėjo žiema.

Popiežius rengiasi skristi tie
siai į Brasilia, dabartinę Brazi-1 
Ii jos sostine. Ten vra ir Lietuvos; . , ..; , .- L . V, .... , Ims buvo 9,600 pėdu aifkseio.atstovybes žeme. Brazilijos va*’l prasįv - ‘ - -
džia davė žinia visoms valstv-i , , ‘, . , . - akmenvs apkandžiojo pakrasbems, kurios palaike diplomat]-Į .* . .. . . r .
nius santykius su Brazilija, kad * , . , . . ”

r - . . . jverze su baisiu sprogimu gegu-zemę gaus. Lietuva gavo žemę,(«. ®
bet iš jos atimti visi pinigai.’
Diplomatai vos pajėgia prasi
versti, o apie ambasados atsto
vybę ir kalbos negali būti.

Brazilijos sostinėje popiežius
atvirame ore laikys pirmas mi
šias. Vėliau jis kalbėsis su.vy-

^įįkmadi&j General Motors 
bendrovės pirmininkas Elliott 
M. E^fięs dalyvavp kertinio ak- 
męhs padėjimo bei žemės pra
kasimo iškilmėse naujo automo
bilių fabriko prie Wentzville, 
Missouri'valstijoje. Savo kalboje 
jis pareiškė, kad General Motors 
sudarė planus kovoti prieš auto
mobilių importą ir gaminti labai 
patrauklias mažas mašinas, ga
linčias išvystyti daug mylių su 
mažai benzino. Tam reikalui per 
ketverius metus bus investuota 
$40 bilijonų. Bus gaminami ne 
tik nauji modeliai, bet ir perdir
bami bei tobulinami senieji au
tomobiliai, sunkvežimiai bei ki
tos mašino’s, prisitaikant prie šio 
laiko sąlygų bei pirkėjų reikala
vimo.

Tą pat dieną Ford Motor Co. 
pirmininkas Philip Caldwell kal
bėjo per NBC-TV Meet the Press 
programoje. Jis pareiškė, - kad 
Amerikos automobilių industri
jai labai kenkia mašinų impor
tas iš Japonijos. Jis numato, kad 
šįmet Japonija eksportuos į JAV 
apie du milijonus automobilių, 
gi iš Amerikos pirks tik 15,000 
mašinų. JAV valdžia turėtų ba-l nūs. Jo tėvas — Andrew Young 
lansuoti prekybą : ir apsaugoti 
automobilių industriją ir joje 
dirbančius. 1979 m. importo 
norma būtų pakankama.

— Teksas ir aplinkinėse vals
tijose jau antra savaitė tempera
tūra siekia virš 100 laipsnių, kai 
kur iškildama 113 laipsnių. Wi- 
ęhita Falls mieste šeštadienį 

(temperatūra buvo pakilusi 117 
’laipsnių. Iki šiol nuo karščių 
mirė 28 asmenys.

Senato mažumos vadas

veržu šieji garai, pelėnai ji

ėius, bęt kai ugnikalnis prasi-

žės 18 dieną, tai jis nunešė 1,300 
pėdų viršūnės, kuri tarytum bu
vo staigiai nupjauta.

Moklininkai apskaičiuoja, 
ir šį kartą prasiveržimas 
būti smarkus ir sumažinti 
no viršūnę. Ugnikalnis tada būtų 
žemesnis, bet jo žiotis bus pla-

kad 
gali 
kai*

nausvbes atstovais, dvasiškiais E . , ,. ......... ... j tesne, karstu duju r lavos pra-ir tikinčiaisiais. Po to popiežius , L , ,siverzinias butu daug leng-skris į Rio de žaneiro ir kitus 
didesnius miestus. Popiežius 
planuoja praleisti Brazilijoje 
dvylika dienų. Popiežius suval
dė Šveicarijos kun. Kungą ir 
Olandijos katalikus. Yra pa-

vesnis.

i 
grindo' manvti, kad jis suvaldvsl: 
ir tuos kelis kunigus, Brazili
joje mėgstančius bendrauti 
komunistais.

su

— Illinois kasyklose gegužės 
mėnesį iškasta 5,585,125 tonos 
anglių. Trisdešimt viena kasykla 
yra žemės paviršiuje. Iš jų iš
kasta 2,306,973 tonos anglių, ki
tos iškastos iš žemės gelmėse 
esančių akmens anglies klodų.

— Sudano prezidentas Gaafar 
Nimeiri atvyko į JAV gydytis, 

į Botswana prezidentas Sir Seret- 
NEW ORLEANS, La. — Tik-j se Khaina gydomas vienoje Lon- 

tai dabar paaiškėjo, kad Andrew! done klinikoje. Jis serga cukraus 
Young yra juoduko dantisto su

ANDREW YOUNG — 
DANTISTO SŪNUS

ir širdies ligomis.

— Gresia visuotinis vario ka
syklų darbininkų streikas, nes 
sekmadienį nutrūko derybos 
tarp vario gamintojų ir 26 uni
jų koalicijos.

— Sovietų kariai, pasipuošę 
medaliais, Maskvoje atidarė pir
mą viešbutį užsienio sportinin- 

i kams.

mirė vakar, sulaukęs 84 metų 
amžiaus. Jis baigė aukštesnę 
mokyklą, universitetą, studijavo 
dentisteriją ir labai vykusiai jis 
praktikavo 57 metus. Visus savo 
vaikus jis siuntė į aukštesnes 
mokyklas.

Nelabai seniai New Orleans! 
mieste buvo panaikinta vergija,! 
bet A. Young tėvas turėjo pro
gos ir pasiryžimo išeiti mokslus, 
tapti dantų gydytojų, išauginti go, o doleris nusmuko. Aukso un- 
didelį būrį vaikų ir visus juos( čija kainavo $660. 
pravesti pro universitetus. Dau-j — ■ .-■ ---- -—
guma juodaodžių buvo beraš-i King Jr. Abu važinėjo po kraštą

Pirmadienį auksas pabran-

— Sekmadienį keletas viesulų 
siautė Maryland© valstijoje. Vie
no centras buvo Baltimcfrės zoo
logijos sode. Sužeisti penki as* 
menys, žuvo, trys reti paukščiai.

Howard H. Baker Jr. (R., Tenn.) čiai, bet visi jo vaikai gerai išsi- ir sakė kalbas bei kvietė juo- 
pareiškė, kad amerikiečiai pasi-1 moslino ir turi geras pozicijas.! džius reikalauti didesnių teisių.

Andrew Young Jr. pradėjo’ Andrew Young, turtingo dantis-tiki Ronald Reaganu ir jis lai- ... »<».»»-
mės prezidentinius rinkimus di- politikuoti. Jis susidraugavo su to sūnus, kartu su seserim dū
dele balsų dauguma, kitu juodžiu, Martin Luther bar paveldės tėvo palikimą.

BANI SADR ĖMĖSI GRIEŽTŲ PRIEMONIŲ 
SOVIETŲ ŠNIPINĖJIMUI SUSTABDYTI

TEHERANAS, Iranas.— Pra-. 
eitą sekmadienį Irano policija 
suėmė labai įtakingą Sovietų 
diplomatą, mokėjusį červoncais 
už labai svarbius Irano apsau
gos dokumentus.

Prezidentas Bani Sadr paty
rė apie aukšto Sovietų diploma
to suėmimą in flagranti, kai jis 
mokėjo už valstybinių paslap
čių išdavimą. Manoma, kad pre
zidentas įsakė pačiam Semiono- 
vui dingti iš Teherano ir iš 
Irano.

Praeitą šeštadienį pats mula 
Ohomeini pareiškė savų nepasi
tenkinimą dabartine Irano vy 
riausybe — ji esanti labai lėtr 
ir nepajėgia nutarimus pravest 
gyvenimam Nutarimai jau se
niai padarj’ti/o vyriausybė vii 
dar vilkina. Chomeini net paste 
bėjo, kad ji privalanti atsistaty 
dinti, jeigu ji negalinti praves! 
nutarimų, šitas Chomeinio įsa 
kymas daūgelj nugąsdino, ne 
susidarė įspūdis, kad jis rengias 
atleisti prezidentą iš savo parei 
gų. Bet dabar susidaro .įspūdis ' 
kąd prezidentas Bani Sadr ne 
kreipia daug dėmesio į šęštadie 
nį pasirodžiusius Chomeinio pa 
reiškinius. Jis Sovietų valdžio 
atstovui įsakė kraustytis iš Ira 
no už šnipinėjimą. Manoma 
kad įsakymas So'vietų diploma 
tui paskubomis išvažiuoti i> 
Irano turės didesnių pasekmių 
negu pradžioje atrodo.

Be to, Sovietų valdžia norint 
ištirti, kokiu būdu nauji Sovieti 
ginklai, duoti Irano partizanam 
kovai prieš šacho karo jėgas 
dabar pateko į kariaujančių af 
ganistaniečių rankas.

Pranešimai sako, kad Iran 
parlamentas tikisi paleisti visu* 
amerikiečius, išskyrus prie am 
basado’s tarnavusį mariną Her 
man Moeller, 28 metų karį. Am 
basados rūsyje jį saugojo 24 me 
tų studentė. Kovo mėnesį ji pasi 
gyrė broliui apie kalinio paini 
linią ir kad ji jau esanti nuo j< 
nėščia. Brolis, pasitaręs su kitai 
kovos draugais, savo seserį pa 
korė. Dabar prokuroras sutink? 
išleisti visus 52 amerikiečius 
bet seržantą Moeller no'ri ben 
dešimčiai metų padėti į kalėji 
mą. Marinų sei’žantas Moelle 
pareiškė prokurorui, kad jis ne 
gilėjęs prievartauti minėtos stu 
dentės, nes jis buvęs kalinys 
o ji prižiūrėtoja.

KAIRAS, Egiptas. Egipte 
prezidentas Anwar Sadatas pir 
madienį pareiškė, kad Irano ša 
cho skausmai šiek tiek paleng 
vėjo. Sekmadienį prez. Sadatae 
buvo pareiškęs, kad šacho pa 
dėtis yra nepaprastai sunki, jis 
negalėjęs tinkamai kvėpuoti 

šacho gydytojas pareiškė, kad 
sergančio monarcho padėtis 
esanti labai sunki. Ligoninėje 
jis jaučiasi truputį lengviau, bet 
tai nereiškia, kad jd padėtis pa- 

. Sitai siusi.
WASHINGTON, D.C. — Po- 

nia M. Timm, suimto seržanto 
motina, grįžo į Ameriką, kai ne-

PILIETINIS KARAS „ 
ČADO RESPUBLIKOJE

FREETOWN, Sierra Leoi 
(AP). — Sekmadienį čia pras 
dėjo Afrikos valstybių užsien 
reikalų ministerių konferencij 
Pačiu pirmuoju klausimu bū 
svarstomas civilinio karo klau; 
mas Čado respublikoje. Išneš 
rezoliucija surinkti $60 milijo: 
išlaikymui taiką palaikančių, c 
linių. Jei tos sumos nepavyk 
sukelti, tai tada kreiptis į Jur 

: tines Tautas ir prašyti sudar 
tokius dalinius.

Pirmąją’ konferencijos die 
aip pat pareikštas susitūpi 
nas Pietų Afrikoje vykstanči 
įeramuinais ir pareikalauta 1 
carų valstybėse gyvenančių p 
nbnininkų ištraukti savo inv 
icijas.

IEKR. MUSKIE SUSIRŪPI5 
AZIJOS PROBLEMOMIS

WASHINGTON, D.C. — S 
1 ‘eterius Muskie, dalyvavęs 
irez. Carteriu Venecijos ir 1 
jrado' pasitarimuose,- išškrit 
Izijos valstybes vietoj susipa 
i su susidariusia padėtimi. J 
aip pat rūpėjo išaiškinti 5 
■amo nelaisvėn patekusių d 
ų amerikiečių likimą. Pasir 
:ad nelaisvėn“ pa teko ir du t 
(iliečiai. Įsiveržėliai pripai 
ad amerikiečiai buvo jų žif 
r pirmadienį buvo paleisti.

Paaiškėjo, kad Tailande 1 
ienas Amerikos karys. Jis 1 
•ienintelis diplomatas, kurk 
aikvdavo rvšius su Tailande 
iausybe. Tailando vyriaus 
eikalinga amunicija gyn; 
<ei policija, nei kariai n 
lakankamai šovinių. Mi 
irižadėjo skubos keliu 1 
Tailandui pagalbą; kad g 
jintis ir maitinti badaujar

Į Washingtona Muskie 
'erokai pervargęs. Pasikeil 
iomis svarbesnėmis žinion 
sėjo poilsio.

PLANUOJA NAUJŲ 
BOMBONEŠIŲ GAMYI

WASHINGTON, D.C. - 
ridento Carterio administ 
lumačiusi j 1982 m. biudže 
yti keliolika šimtų milijoi 
erių naujų tolimo ski 
>omboncšių statybai. Nu 
na, kad toks modernus b 
lęšis kainuos $100 mi 
Gynybos pasekretorius V 

ij. Perry pareiškė, kad t< 
; X>nešio produkcija bus į 

■ laike trejų metų. Jis p: 
dabar naudojamus B-52 l 
nėšius. B-52 gali pakilt 
aukštai, kad jo Sovietų pi 
turiniai ginklai nepasiek 
čiau numatoma, kad 1988 
Sovietų priešlėktuvinė a 
pagerės ir B-52 bombone: 
darys pavojų.

pavyko susitarti ir gauti 
no valdžios leidimo pa< 
su suimtu pačios sūnum



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME
Kūno, proto ir įausmy darnos pagrindai

Naujausiu mokslo žinių populiarus perteikimas 
 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

PROSTATOS REIKALAI
Užbegimas ligai už akiy yra geriausias 
jos gydymas. (Mediciniška tiesa)

Jau žinome, kad gydytojas ti- Tokiu atveju greičiausia laikina
ria prostatą visų pirma pirštinė- 
tu pirštu pro išeinamąją angą 
(rectal examination). Tai pa
prasčiausias ir geriausias pros
tatos tyrimo būdas.. Gydytojui 
pirštas labai daug ką pasako1 priežastis 
apie prostatą: ar ji padidėjusi,! 
ar ten votis atsiradusi, ar ten 
vėžys yra pradėjęs sau lizdą
sukti. Gydytojo pirštas yra išla
vintas lokiam reikalui. Tačiau 
vien tokio tyrimo nevisada pa
kanka.

Gydytojas tirdamas prostata 
gali ją masažuoti: reikiamon Į 
kryptm lengvai prostatą paspau- 
džioti. Tada prostatos turinys — 
skystis esti išspaudžiamas į šla
pimo lataką, kurį prostata esti 
apgaubusi (uretlira). Tada tas 
sekretas per varpą esti laukan 
išstumiamas. Gydytojas reikia
mai tiria tokį sekretą (skystį). 
Jau paprasta akimi žiūrint, ga
lima pastebėti drumstumą, į pie
ną panašų skystį, ar kraują. 
Mikroskopu tas skystis nuodug
niau tiriamas. Pagaliau galima 
padaryti prostatos skysčio (sek-j 
reto) kultūrą: pažiūrima, kokios i 
bakterijos ten įsiveisė ir kokiems 
vaistams jos esti jautrios (kokie 
vaistai jas naikinti kūnui pa 
deda).

Gydytoj as, šlapimo takų žino
vas (urologas), gali specialiu 
prietaisu tirti šlapimo takus: 
cystoskcpas tas prietaisas vadi
nasi. Juomi tyrimas šlapimo la gydo. Todėl pacientas niekada
tako ir pūslės vadinasi (cysto- 
skopija (cystoscopy). Per var
pos kanalą įeinama šlapimo pūs
lėm Apžiūrima ir labai ryškiai 
pamatoma bet kokius ten esa
mus nuo normos nukrypimus. ;

Tolimesnis prostatos ir pūslės 
tyrimas atliekamas padarant 
X-ray. Pripumpuojama šlapimo 
pūslė oro, tada prostata ryškiau 
esti pastebima X-ray paveiksle. 
Visada yra geriau sužinoti tik
rą prostatos padėtį, negu vien 
tik spėlioti ir tikėtis, kad ten vis
kas yra tvarkoje.

kai padidinta prostata už
spaudžia šlapimo lataką (ure
thra), tada susilaiko šlapimas.

racija negalės išgelbėti žmogaus 
gyvybės. ,

Šitame reikale mūsų pensi
ninkai daugiausia nukenčia. Jie 
per vėlai kreipiasi į gydytoją.

pagalba yra nuleidimas šlapimo 
specialiu guminiu vamzdeliu 
(catheleriu). Nuleidus šlapimą, 
ligonis ima jaustis laimingas — 
dideli skausmai esti dinge. Bet 

dėl šlapimo susilaiky
mo nesti prašalinta. Tada minė
tas ligonis esti tiriamas, kad nu
stačius, kas toliau su tokiu ligoj 
niu reikės daryti. •’Jei prostatai 
nesti labai padidėjusi, užtenka 
liautis svaigalus vartojus (ypač 
alų) - žmogus tada gali ilgesnį 
laiką apsieiti be operacijos. Pa
kartotinas šlapimo nuleidimas 
nėra jau taip paprastas dalykas: 
kiek jis nesunkus techniškai, 
tiek jis pavojingas šlapimo takų 
ir pūslės užkrėtimo atžvilgiu. 
Todėl, kai prisieina dažnai nu
leisti susilaikiusį šlapimą dėl pa
didėjusios prostatos, tokią pro’s- 
lalą reikia operuoti.

žinoma, gydytojas nuleidžia 
šlapimą labai švariai. elgdama
sis — steriliškai reikalą stengia- 
si atlikti, o po tam reikiamus 
vaišius prieš uždegimą pacien
tui duoti. Vienok, šlapimo takų 
uždegimas ilgainiui nesti išven
giamas. Ypač greit į šlapimo ta
kus prisimeta uždegimas tais 
atvejais, kai kateteris palieka
mas nuolatiniam- šlapimo ;dre- 
navimui. ’

šlapimo nuleidimas (kateteri- 
zavimas) tik laikinai dalyką pa
gerina, jis niekada nieko nepa-

neturi reikalauti gydytoją jam 
Šlapimą nuleidinėti ir jo neope- 
rubti. Toks paciento nusiteiki
mas būtų tik savo nesi orienta
vimo taip svarbiame reikale pa
rodymas. Gydytojas negali ope
ruoti nė vieno žmogaus, kuris 
nesutinka būti operuojamas. O 
ligonis, vien savo nesveikus nu
siteikimus tenkindamas — ope
ruotis nesileisdamas, gali daves- 
(i prostatos padidėjimo ligą iki 
mirtino stovio. Tada jokia ope-

Tada komplikacijos šlapimo su
silaikymo esti taip sunkios, kad 
medicinos pagalba negali žmd- 
gų išgelbėti nuo mirties. Todėl, 
kol dar laikas — nė vienas pen
sininkas nebūki paikas: klausyk 
savo gydytojo patarimo.

. Po prostatos operacijos kom
plikacijos ne taip dažnai pasi
taiko. Mirtingumas dėl tos ope
racijos dabartiniais laikais yra 
labai mažas. Kdmplikacijos 
(kraujavimas, šlapimo nesulai- 
mas) retai pasitaiko. Vyrišku
mas nepranyksta. Tik vyras daž
nai; palieka sterilus, bet tas pen
sininkui nėra svarbus reikalas.

Žinoma, nieko žmogui nerei
kia. daryti, jei būtino tam reika
lo nesti. Jokios operacijos neda
rytinos tol, kol nėra mediciniš
ko patarimo tokiam darymui. 
Todėl kiekvienas stenkimės ne
apturėti prostatos padidėjimo, 
tada nereikės jos šalinti opera
cijos pagalba.

Prostata yra didelė mislė net 
dabartinei medicinai: tikrai ne-i 
žinoma jos paskirtis. Ji skaito
ma lytine liauka, turi įtakos ly
tiniuose veiksniuose. Bet lai dar 
ne viskas. Už tai mes visada gi
linkimės į prostatos reikalus, 
tada geriau galėsime apsisaugo
ti nuo jos padidėjimo.

Dar jr šiandien medicina ne-j 
žino, kodėl prostata padidėja. 
T odėl kiekvieno tyrinėtojo su
rastus prostatos reikalu naudim 
gus dalykus Įsidėmėkime ir sa
vo gyvenime vykdykime. Apsi
saugojimas nuo ligos — geriau
sias jos gydymas, šitos tiesos 
nepamirškime ir dirbkime jos 
įgyvendinimui.

Pradėkime gyventi 
žmoniškiau

Prostatos padidėjimas anks
čiau daug rečiau vyrams pasitai
kydavo'. Dabar virš 65 metų šio 
krašto vyrų mirčių dėl prostatos 
pasitaiko vienas trečdalis. Kas 
ketvirtas amerikietis, sulaukęs 
52 metų, turi prostatos pądijdė- 
jinią. Tuo pačių gausėja vyrų 
lytinis nepajėgumas — tokių čia 
priskaitoma virš dviejų milijo
nų. Tokie pradeda girtauti, rū
kyti, vien įvairiausiais lošimais 
užsiiminėti. Kas blogiausia, kad 
dabar jau nuo vaikystės prosta
ta nuodijama tabaku. Nuodin
gos medžiagos kenkia kūnui 
įvairiopai. Tabakas prostatai la
bai kenkia.

žmogui senstant, jo kraujuje 
mažėja vyriški 'hormonai. Tada 
ima gautis vis daugiau moteriš
kųjų hormonų. Ima didėti pros
tata. Todėl reikia stengtis palai

kyti vyriškuosius hormonus sa
vo kraujuje kuo ilgiausiai.

Viena tokių priemonių: reikia 
liautis kūną nuodyti svaigalais, 
rūkalais ir nedasimaitinimu. 
Dauguma vyrų yra nutukę, pil
voti.— tai ženklai blogo’s mity
bos. Nuo šiandien, kiekvienas 
liaukimės nuodyti save tabaku 
ir degtine. Pradėkime tinkamai 
maitintis: labai daug vaisių, 
daržovių, pakankamai baltymų 
ir nedaug riebalų naudokime. 
Venkime visokių pepsų, kavos. 
Gerkime, ypač dabar vasarą, 
rūgusį pieną, vaisių sunkas, 
buljonus. Ypač kalakuto kojų 
bei vištienos tirštas buljonas 
(želė), šiltas ar šaltas, po kvor
ta kasdien sunaudojamas, sutei
kia žmogui daug naudingų me
džiagų, saugo nucf perankstyvo 
senėjimo.

Tik čia reikia žmogaus, kuris 
imtų save reikiamai maitinti. 
Dauguma mūsų turime įvairius 
prietarus — jais vadovaujamės 
Dievą garbindami, žmogui ir 
sau tarnaudami. Taip mes patai
kaujame saviems nesveikiems 
nusiteikimams, gi tikrai naudin
go darbo sau neatliekame. To
dėl liaukimės toliau kirtę šaką, 
ant kurios sėdime: gana mums 
pradėti sveikata rūpintis tik ta
da, kai ji esti visai prarasta. Ta
da gydytojas tik kaip mažą vai
ką ' bovina pacientą visokiomis 
tabletėmis, tikros sveikatos jam 
nė nemėgindamas grąžinti.

Gana mums visiems tokios 
elgsenos. Pradėkime vien nau
dingai mąstyti, ryžkimės medi
cinos atsiekimus. visu šimtu 
proseniu sau pritaikyti. Tik ta
da mes pajėgsime geresne svei
kata džiaugtis, as tinka visam 
kūnui, tas reikalinga ir prosta
tos susveikimui.

Arbūzų sėklos prosta
tos pagerinimui

Daug dalykų, žrhogui naudin
gų, randasi augaluose. Iš jų dau
gelis veiklių vaistų pagaminama 
Yra mediciniškų jdavinių, kau

KRISTIJONO DONELAIČIO MOKYKLOS, 
MOKINIU MINTYS 

(Tęsinys)
šiom dienom JAV-se yra įvai 

rių minėjimų, koncertų (mokyk 
lose ir kitur) Lietuvos nepri
klausomybės prisiminimui. Žmo 
nes meldžiasi už visus tuos, ku
rie kovojo dėl Lietuvos ir žuvo. 
Mes taip pat meldžiamės, kad 
Lietuva vėl būtų laisva.

Gina Kiliūtė, VIII A kl.
■ LIETUVOS PARTIZANAI 

LAISVĖS KOVOSE
1) Tauro Apygardos Laisvės 

Kovotojų tikslas yra atkovoti 
pilną Lietuvos nepriklausomy-

2) Kovoti su komunistine-bol- 
ševikine ir kita žalinga lietuvių 
tautai dvasia ir veikla;

3) Ugdyti lietuvių tautinį sa
vigarbos jausmą ir susipratimą, 
valstybingumą, gilinti karinį 
lietuvių tautos pajėgumą ir troš 
kimą savo Tėvynės Lietuvos ne
priklausomybės.

Čia tik maža ištrauka iš Lietu
vos Laisvės Kovotojų Tauro apy 
gardos veikimo statuto. Tie trys 
punktai apibūdina partizanų 
tikslus ir uždavinius. Partizanai 
kovojo dėl Lietuvos laisvės.

Visuomet buvo ir dabar yra 
galima kovoti už Lietuvos lais
vę dvejopai: ginklu, kaip kovo
jo partizanai, ir per spaudą, gy
vuoju žodžiu. Žmogus, kuris ko
vojo abiem būdais buvo Juozas 
Lukša, vartojęs slapyvardžius 
Skrajūnas, Skirmantas ir Miš
kinis, bet geriausiai žinomas, 
kaip Juozas Daumantas.

J. Lukša gimė 1912. m. Mari
jampolės apskrityje, ūkininko 
šeimoje. Baigęs gimnaziją 1940 
m-, buvo bolševikų uždarytas Į 
kalėjimą, nes buvo Lietuvių 
Aktyvistų Fronto narys. Vokie
čių laikais studijavo architektū
rą Kaune, bet taip pat dalyvavo 
pogrindinėje veikloje prieš na
cių okupaciją. Kai bolševikai 
antrą kartą užėmė Lietuvą, Luk 
ša turėjo.slapstytis ir su broliu 
Stasiu perėjo į aktyvią rezisten
ciją Geležinio Vilko rinktinėje. 
Jis čia buvo pogrindžio laikraš
čių organizatorius. Jo pareigos 
taip pat buvo lankyti kitus po
grindžio dalinius, palaikyti ryšį 
su laisvaisiais Vakarais. Jo ži
nioje buvo visos Lietuvos parti
zanų organizaciniai reikalai.

Lukša pasiekė laisvąjį pasau
li 1948 m. pradžioje, būdamas 
26 m. amžiaus. Jis nunešė Lie
tuvos patalikų laišką popiežiui 
Pijui XII su daugeliu dokumen
tu, kurie rodė sunkia Lietuvos 
padėtį. Jis išbuvo laisvėje tre
jus su puse metų ir parašė kny
gą “Partizanai” apie partizanų 
veiklą Lietuvoje. 1950 m. grįžo 
į Lietuvą, buvo išduotas ir žu
vo.

J. Lukša pasižymėjo ir poe
tiniu talentu. Jis sukūrė visą ei
lę partizanų dainų. Komunis
tai jį laikė labai pavojingu prie

arbūzų sėklos (pumpkin seeds), 
iš arbūzo vadinamo Cucurbita 
Pepo, gerai veikia apsaugojant 
prostatą nuo padidėjimo. O pa
didėjusi prostata, kaip jau mes 
žinome, vyrui yra visokių nege
rovių pradžia.

Niekas nežino, kaip arbūzų | 
sėklos talkina prostatai. Pana
šiai niekas nežino, kokia me
džiaga veikia arbūzų sėklose, 
kad kebų sėklų pakanka vaiką 
apsaugoti nuo žarnose kirminų, j

Ne maisto atžvilgiu arbūzų 
sėklos naudingos žmogui, bet 

•vaistų veikimo požiūriu naudo-j 
tinos arbūzų sėklos prostatos ne- Į 
gerovėms užbėgti už akių. Nie-j 
ko mes nenustosime, jei arbūzų 
sėklos valgysime. Jos visur ran
damos. Visokių arbūzų sėklas 
valgykime. Kiekvienas vyras 
prie kiekvienos progos nepa-: 
mirškime jų valgyti. Dabar yra 
laikas arbūzus valgyti, nes jie 
pigūs. Sėklas, kurias paprastai 
išmetame, dabar, jas išgliaudo, 
sunaudokime. Neiš gliaudytos 
sėklos praeis pro žarnas nesu
naudotos. žinoma, krautuvėse 
yra tokių sėklų jau išgvaldytų.

Jų teigiama Įtaka prostatos ap
saugai nuo padidėjimo ir jų. 
nauda vyriškos jėgos užlaiky
mui liaudies seniai žinoma ir 
plačiai naudojama Europoje. 
Matyt, tose sėklose yra medžia
ga, kuri talkina hormonų gamy
bai, o pastarieji teigiamai veikia 
prostatą.

Išvada: Gana vien dejuoti, 
vien savo įgeidžiams pataikau
ti: ryžkimės pradėti naują, svei
ką gyvenimą. Apsieikime be 
svaigalų-rūkalų ir imkime svei
kai maitintis. Apsisaugoti nuo 
prostatos padidinimo, gausiai 
naudokime arbūzų sėklas. Dau
giau apie tai kitą kartą.

Pasiskaityti: Heilkunde Heil- 
wege, January 1959.

• Gera priežiūra, o ne geras 
tvartas, išaugina gerą arklį (Da
nų priežodis).

.... .................  a
SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS OH 
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šu ir keršijo visai jo šeimai- Luk - 
ša-Dan mantas kovojo ne tik 
ginklu, bet žodžiu ir daina. Sa
vo narsumu ir pavyzdžiu jis ga
li ir šiandien sužadinti, uždegti 
jaunų lietuvių širdis ir sielas, 
kad jie nepavargtų kovoje dėl . 
savo tėvynės laisvės. Tikrai ver-,.. 
ta kiekvienam jaunuoliui pasis.-. 
kaityti J. Daumanto knygą “Par .. 
tizanai”. Tik ją perskaitę suprą-. 
sime, kaip galima mylėti savą 
kraštą ir aukotis dėl jo laisvės, 
negailint savo jėgų, net gyvy-

Erikas Vasiliauskas, VIII B ki.
♦ * *Poetas pabėgėlis svetimame 

krašte jaučiasi kaip kūdikis be 
motinos. B. Brazdžionis savo ei- . 
lėraštyje “Be motinos tėvynės”, 
rašo: “Mes skurdūs, kaip našlai
čiai, be motinos tėvynės, , be že- - 
mės, be namų”. Jis palygina tė
vynę su motina ir be jos skurs
ta, kaip vaikas be motinos. Jam 
viskas nemiela, jaučiasi’ pakly
dęs ir nelaimingas. Tame pačia- . 
me eilėraštyje poetas skundžia- . 
si, kad jo širdis pavargą be “Ne
muno pakrančių, be tėviškės ke- ? 
lių”. Jis meldžiasi ir prašo Die
vo, kad globotų tėvynę sunkio
se dienose ir suteiktų jai lais
vę. Poetas ilgisi tėvynės grožio 
ir ramybės, tik Dievuje .matyda
mas jai pagalbą ir išlaisvinimą.

Rūta Tamidionytė, VIII B kl.* * * .
Ten liko lygumos ir kloniai, 
Tenai- pilėnų pel^jaj^
Čia svetimas Jangus a? ėmo- 

nės .
Ir svetimi, šaltT kalnai, •(■‘^sve-

' timi kalnai”). .; ' ’ ’
Šie B. Brazdžionio žodžiai pa

rodo pabėgėlio jausmus sveti
mame krašte. Netekęs savo gim
tojo krašto, pabėgėlis prisimena 
jo grožį, nemato nieko gražės- ’ 
nio ir geresnio svetimame kraš-Y' 
te. Jį šaukia atgal tėvų žemė, 
jokio kito balso jis negirdi.

Bernardo Brazdžionio patrio
tiniai eilėraščiai buvo labai po
pūti arūs pokario metais Vokie
tijos pabėgėlių stovyklose, nes 
lietuviai pergyveno tuos pačiūs 
tėvynės netekimo jausmus, ku
riuos poetas labai vaizdžiai iš-, 
re-’škė.
Gailė Damijonaitytė, VIII B kl.

* * *
Mano nuomone, Bernardui 

Brazdžioniui Dievas yra labai 
svarbus. Aš tai sprendžiu pers
kaitęs 5 jo eilėraščius: “Iš Tavo 
rankos”, “Meilės kelionė” “Mū 
su maldos”, “Atleisk man, Vieš
patie” ir “Esi dangau”. ., 

(Bus daugiau)

• Abrakadabra magišką žodį 
naudojo 2-me šimtmetyje gnos- 
tikų sekta, prašydama gerųjų 
dvasių pagelbos. Dabar jį nau
doja cirko magikai, rodydami 
publikai ką nors nepaprasto ar 
staigiai pasikeičiančio.

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą .........      $8.00
i . .

Dr. Ą-J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kiftais viršeliais__ __ _________  $4.00

- Minkštais Viršeliais, lik .... ...... ...... . ...... $3.00
Dr. A. J. Gtuscn— AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

2M0NĖS. Kfelionės po Europą Įspūdžiai. Tik....... $2.00
- • - - č

Galima' taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba
, - , money orderį, prie natodytos kainos pri- >

dedant SI persiuntimo išlaidoms. <
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ĮSPŪDINGAI PAMINĖTI BAISIOJO BIRŽELIO TRĖMIMAI

įėjimas, kartu su latviais ir es
tais, prasidėjo radijo bangomis. 
Estai paminėjo birželio 9 dieną, 
latviai — birželio 11 d., o lietu-
viai — birž. 13 d. per lietuvių 
melodijų radijo valandą. Visos 
tautybes davė trumpas apžval
gas savo įkalbomis ir pagrojo 
Himnus. Lietuvius atstovavo De- 
tivito Lietuvių Organizacijų 
Centro atstovai: dr. Stefa Briz- 
gytė-Miškinienė, adv. Algirdas 
Ambrose ir Kęstutis Miškinis, 
Pagrindinis minėjimas prasidėjo 
pamalddmis •• Dievo Apvaizdos 
parapijom bažnyčioje birželio 
mėn. 15 d. 10:39 vai. už lietu
vius, kenčiančius Sibire ir žuvu- 
siufe dėl laisvės Lietuvai. Pamal
dai atlaikė prelatas Vladas Tu- 
laba, Lietuvių Kolegijos Romoje 
rektorių?, kuris taip pat pasakė 
tai progai-pritaikintą pamokslą.!

perskaitytos Michigano’ guberna
toriaus W. Milliken, Michigano 
senatoriaus Don Riegle, Detroito 
burmistro Coleman Young ir 
Ronald Reagano, respublikonų 
kandidato Amerikos prezidento 
pareigoms, proklamacijos. Pro
klamacijas perskaitė adv. A. 
Ambrdse ir joms buvo stipriai 
paplota. Minėjimas vyko anglų 
kalba. Oficialios dalies užbaigai 
sugiedota visų trijų Pabaltijo 
valstybių tautiniai himnai.

Po oficialios dalies meninę 
dalį atliko visų trijų tautų me
ninės pajėgos. Lietuvius atsto
vavo tautiniais rūbais apsirengu
sias Kristina ir Pvegina Butkū- 
uaitės. Padainavo keturias dai
nas, palydint gitara. Estai pasi-į 
rodė su violončelė ir pianinu, o 
latvių moterų oktetas padainavo 
keturias dainas. Publikos daly
vavo apie 300.

TRAKŲ MIESTELIO

ST. CATHARINES, ONT.

i žus būrys šaulių ir svečių at- 
Maldas atkalbėjo Linas Mikolid-j Reikia skaityti minėjimą la-i švęsti Jonines.. Įvažiuojant į Sto
nis; giesmes atgiedojo Pranas- bai gerai pavykusiu. Rengėjai — J vykią, pirmas žvilgsnis nukrypo 
Ząranka ir Kazys Stašaitis. Į baž-Į Pabaltiečių komitetas. Kadangi | Į iškeltas ant stiebo, bene pirmą 
nyčią buvo įneštos šešios vėlia- daugumoj vadovavo jaunimas,; kartą, Amerikc's ir Lietuvos vė-

norėčiau pabrėžti, kad dabar 
jaunoji karta daugiau mėgsta 
puošnumą, negu būdavo seniau.

Garbės stalas buvo dengtas 
~ j baltomis' staltiesėmis. Ant stalo 

, stovėjo trys didžiulės vazos. Vie- 
' na iš jų net kristalinė su rugių 
[varpomis. Prisimenu, būdavo ir 
I kritikos: kam gi tas garbės sta
las, jėi galima apsieiti ir be jo'? 
Be vis dėlto be jo nepasieinama. 
j Dar vienas pageidavimas iš 
rengėjų: tokius minėjimus rei
kėtų pradėti kiek galima anks
čiau, būtent 12 vai. Teisingai,! r0-s §auiįu kuopos pirmininkas 
kad vasaros metu būtų neblogai Alfas šukys> priminė prie§ metus 

i dar anksčiau, bet iš bv. Antano mirusius šaulius Jonus ir, lau-

veš:; Amerikos, Lietuvos, Latvi
jos, Estijos ir dvi skautų.

'Parapijos salėje iškilmingas 
nimėjimas prasidėjo 12:30 vai. 
Taip' pat buvo įneštos tos pačios' 
vėliavos, kurioms vadovavo Švy-į 
turso Jūrų šauliai. Minėjimo; 
programai vadovavo ir trumpą Į 
atidaromąjį žodį tarė dr. S. Miš-1 
kiniehė. Amerikos himną sugie
dojo latvė Asta Kalnins, akom
panuojant Eizens Lizlovs. Invo- 
kaciją/sukalbėjo Šv. Antano pa
rapijos klebonas kun. Alfdnsas 
Babonas. Pagrindinėms kalboms 
pasakyti buvo pakviesta Detroi
tą City Council narė Mary Beck1 .. ,
ir-Circuit Judge,'Third Judicial, per pusę valandos ne-
Court . oi M,chigan, John H.rs»?^ma at''az,uot,l ' ~ 7 '
Hausner. Kalbėtojus pristatė uk-Ualf<i“ Pa8«dauįa.
takelė Etnly Zaparozhe ir adv.1 kad dldle]1 susiburtų
Algirdas Ambrose. Kalbos buvo 
trumpos, kurių laike buvo pa- 
lięsta j lietuvių,: -latvių, ir estų 
žiaurų trėmimai į Sibirą 1940 
metais, ... . .

Po tų liūdnų paskaitų buvo

iiavas. Netoli stiebo matėsi įpu
sėtas mūryti Nežinomam kariui 
paminklas, kurio išlaidas pa
dengs šaulys Klemensas Urb-jvyko labai gerai. Ypač turtinga 
šaitis. Diena pasitaikė labai ( buvo meninė dalis.
graži. Svečiai vaišinosi šaulių/ Negalima' pamiršti mūsų 
sesių pagamintu skaniu maistu, darbščių sesių šaulių, kurios 
o broliai šauliai svečius kvietė kiekviename išvažiavime aptar- 
prie gaivinančio gėrimo. Buvo u 
loterijos stalas, kuriam fantus 
paaukojo duosnūs šauliai.

Priartėjus pavakariui, visi su
sirinkome prie laužo. Trumpą 
Įžanginį žodį tarė švyturio Jū-

tą rašinį apie/saulių _ stovyklą Dariaus T? Girėno klubui, Balfui, 
“Pilėnai”. Ir užbaigai, Bronė 
Lungytė pašoko keletą egzotinių 
šokių. Jaunimui šokiai labai pa
tiko’, už tai šokėja susilaukė gau
sių plojimų. Moterų sekcijos va
dovė Angelė Šukienė šokėjai 
įteikė buketą gėlių. Joninės pa-

SĖKMINGA LKVS “RAMOVĖS” GEGUŽINĖ
Gegužinė buvo suruošta V. ruoštoje gegužinėje buvo labai 

Bieliūno sodyboje. Visi atsilan
kiusieji jautėsi patenkinti, nes 
gegužinėje susidarė itin linksma 
nuotaika.

Kiekviena organizacija, ruoš
dama gegužinę kur nėra salės, 
užėjus blogam orui, turi daug 
rūpasčio, kad įdėtas darbas ne
atneštų, nuostolių. Mažai lietu
vių .kolonijai, kaip St. Cathari
nes, tas rūpestis pasidaro dar 
didesnis.

Paskutinėmis prieš gegužinę 
dienomis oras tikrai buvo nepa
lankus. Buvo užėję šaltos ir de
besuotos dienos. Pasirodė lietus 
ir pasigirdo, perkūnija. Oras pa
našėjo j vėlyvo rudens sezoną. 
Pagaliau išaušo ir birželio 22 d. 
rytas. Oras,* ncfrs buvo debesuo
ta, neatrodė šaltas. Wellando 
mieste’lijo, bet V. Bieliūno so
dybos nesiekė.

| Apie vidurdienį oras pasidarė

Dievo Ap-i

į vieną bažnyčią.
-5^

, ^Švyturiečįai šauliai, 
atšventė Jonines

Kaip pernai, taip ir šiais me
tais “Pilėnuose” susirjnko gra-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS!
JUŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

p ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
uįh' Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
U2 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j plati 
nimo vajaus talką!

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

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

žui uždegti pakvietė-moterų sek
cijos vadovę Angelę Šukienę, 
kuopos vicepirm. Bronių Valiu
kėną ir St. Butkaus, šaulių kuo
pos Garbės teismo pirmininką 
Marijoną šnąpštj.

Laužui degant, meninę dalį 
pravedė kultūriniams reikalams 
vadovė Dana žebraitienė. Gru
pei dainininkų akordeonu akom
panavo muzikas Stasys Sližys. 
Padainavo: Nurimk sesut, Gra- 

' žiu dainelių, Ar aš tau sese, ir 
marių.

• Baigiant laužui degti, antrą 
meninės programos dalį atlikti 
publika persikėlė Į salę. Antroje 
dalyje Vincas Tamošiūnas pa
pasakojo jumoristinį atsiininimą 
iš vaikystės dienų, o Vilija Teli- 
čėnaitė, Rūta ir Vytė šnapsty- 
tės gražiai padeklamavo keletą 
eilėraščio ir net padainavo. 
Publika deklamatorėms ir dai
nininkėms gausiai paplojo. Ak
torius Kazys Gricius, žinomas 
deklamatorius, su giliu įsijauti
mu ir aiškia tarsena padekla
mavo Felikso Breimerio “Lietu
vos armijos partizanai” ir dar 
keletą eilėraščių iš Sibiro. Savo 
rolę atliko puikiai, publika buvo 
sužavėta ir gausiai paplojo. Ra
šytojas, Detroito Žurnalistų sk. 
pirm. Balys Gražulis, iš Flinto, 
deklamavo savo sukurtą eiliuo-

nauja virtuvę, aukoja pyragus ir 
parodo daug pasišventimo, šių 
geraširdžių moterų būrį sudaro 
Sekcijos vadovė A. Šukienė su 
jos talkininkėmis — St. Pauli- 
kiene, A. Bukšniene, G, Valiu- 
kėniene, K. Kirvelaitiene ir V. 
Kimberauskiene.

Stovyklo's pagerinimui pini
gais aukojo: po $100 P. Jakuns- 
kai ir M. J. Kinčiai;- po $20 — 
Kimbėrauskai ir Mykolaičiai. 
Šaulių vadovybė nuoširdžiai 
koja pri si dėjusiems darbu 
aukomis.

*, ♦, *

Pavergtų Tautų diena

Detroite liepos 13-oji skelbia
ma Pavergtų Tautų diena. Mi
nėjimas prasidės 1 vai. popiet 
Kennedy Square Detroito vidur- 
miestyje. Ruošia. Pavergtų Tau
tų Centro komitetas ir Respub- 
liko'nų Heritage organizacija. 
Vadovaus dr. prof. Dobrianski.

i * * *
Mirė kūrėjas savanoris 

Tomas Čiunka
T. čiunka gimė Lietuvoje 

1898 m. kovo 8 d. Kretingos 
apskr., Darbėnų valse. Nepri
klausomos Lietuvos laikais dir
bo mokesčių inspekcijoje Kre
tingoje. Vėliau vertėsi malūni
ninko amatu. 1944 metais, kaip 
ir daugelis, pasitraukė nuo ko- 
munistinid teroro Vokietijon ir 
1949 m. • su šeima imigravo 
Amerikon, Detroitan. Dirbo įvai
riose įmonėse, užaugino ir iš
auklėjo tris dukras. Dirbo lietu
višką visuomeninį darbą. Pri
klausė St. Butkaus šaulių kuo
pai, Lietuvių Namų draugijai,

dė-
ir

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimų išlaidas. Priede___ doL
Pavardė ir vardas___ 1____________ _____________ _
Adresas -------------------------------------------------------------- _ ,

> Užsakau Naujienas kaip dovaną savo , 
yra nau j m skaitytoj as. Priede -_ i__  doL
Pavardė ir vardai------------------------------------
Adresas - -----------------------------------------------

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

« RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Sponsoriaua pavardė, vardas ir vietovė 1

D. KUHLMAN, B.S., Regtetruota* vaistininkai

TeL 476-2206
MMMMM

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_ _ doL
Pavardė ir vardai  ------------------------------ —.—....—-------------
Adresas --- ------------------------------------------------------------------

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

Išėjus! ii spaudo* ir galima gauti knygų nnkoji

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerfkoa lietuvių pastan
gas daryti Įtakos J krašto politiką. 102 p*L Kaina UJO.

Knygos bus išsiųsto*, Jei 11.50 čekis arba Money Orderi* 
bus pasiųsta* tokiu adresu: 

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicace, HL

LB-nei ir -. kūrėjams! savano- ‘
riairis. Buvo apdovanotas keletu | giedras ir šiltas, labai palankus 
medalių. Kaip šeimos tėvas bu- {gegužinei. Pragiedrėjus! diena 
vo pavyzdingas, o pažįstamų po buvusio nepaląnkaus šalto 
tarpe .— draugiškas, f . ; ? ;; oro, kiekvieną miestietį viliojo

Po’ sunkios ligos mirė birželio] į Vinco Bieliūno sodybą — Į pir- 
15 dieną. Pašarvotas Schriait lai-] mąją gegužinę Niagaros Pušia- 
dojimo koplyčioje, Royal Oak,‘salyje, nes žindjo, kad jis ten 
Mich. Laidotuvėm^ į rūpinosi į p.p. Bieliūnų bus, maloniai su- 
laidotuvių koplyčios direktorė’ tiktas, net su nuoširdžia šyp- 

j sena.: , . . ; ■
Ona, Staškevičienė, iš Port 

Colborne, po sunkios ligos jau

Yolanda Zaparaėkienė. Atsisvei
kinimo vakare kun. Alfonsas 
Babonas atkalbėjo rožinį; o atsi-

oro, kiekvieną miestietį viliojo

sveikinimą pravedė Y. Za’parac- pasitaisiusi, su savo vyru taip 
kienė. Velionio kartas buvo ap- pat atsirado gegužinėje. Ponai 
dengtas tautine vėliava. Prie, J. ir S. Radvilai, senosios kartos 
karsto stovėjo garbės sargyba, imigrantai, bet nuoširdūs lietu- 
ramovėnų ir Ęt Butkaus šaųlių>| viai t Iš, Port Colborne miesto' 

, taip pat atvyko į gegužinę net su
Pirmas atsisveikino kūrėjas^ savo gamybos skaniu maistu. į 

savanoris ■ majoras Kazimieras] §jais metais ramovėnų su- 
Daugvydas. Po jo atsisveikini-į 
mo žodį tarė Lietuvių Veteranjųi
S-gos “Ramovės” vardu Stasys' vyras patyrė, kad žmona nėš- 
Šimbliūnąs, Liet. Namų draugi- čia. Ji pagimdė dvynukus -— 
jos vardu — Jonas Gaižutis,.,St. berniuką' ir. mergaitę. Vyras ži- 
B'utkaus kuopos vardu — Vin- noj°, kad vaikai nę jo, bet jis 
mas Tamošiūnas, LB-nės vardu Jtios pamėgęs ir mažus prižiū- 
— Nerimantas. Udrys. Vėliavą, rėjęs^.Tai buvo 1974 metais.

e Dabar žmona pareiškusi, kad 
ji norinti skyrybų. Buvo užves
ta byla teisme. Žmona teismui

dengtas tautine vėliava

vėliavos.

kuria buvo apdengtas karstas, 
perdavė ’našlei Bronei Čiun- 
kienei. < * . u

gera ir linksma nuotaika. Visi 
dalyviai atrodė tarsi giminės 
esą. Jie stipriai parėmė ir įver
tino ramovėnų veiklą, prisidė
dami nemažomis aukomis bei 
pirkdami loterijos bilietus.

“Rąnidyės” gegužinės dieną 
p. P. Skeivelienė visiems Jo
nams prisegė po gėlę. Taip pat 
tą dieną buvo ir p. P. Skeivelie- 
nės gimtadienis, tari svečiai jai 
sudainavo Ilgiausių metų.

Joana Zubrickienė ir P. Bal
sas gana sėkmingai platino lote
rijos bilietus.

Muzikas A. Palilionis, atėjus 
tinkamam momentui, su savo 
akordeonu pagrojo keletą lietu
viškų dainų, o dainos mėgėjai 
jam maloniai pritarė. Sklido 
linksmos lietuviškos dainos po 
visą. V. Bieliūnų sodybą.

Šioje gegužinėje buvo malonu 
susitikti visuomenės veikėją 
Juozą Birsėną iš Hamiltono, ku
ris su broliu buvo atvykęs iš 
Wellando. Jis parėmė ramovę- 
nus net ir dosnia auka.

Gegužinei pasibaigus, visi sve
čiai skirstėsi gerai nusiteikę. 
Atsisveikindami pasižadėjo’ vėl 
susirinkti Wellando B-nės ruo
šiamoje gegužinėje liepos 27 d. 
V.- Bieliūno sodyboje, kurioje 
bus ir Onos pagerbtos.

Ramovėnas

BAIDYKLĖ IR MENAS

Pa atliktų ceremonijų sugie- pasakė, kad vyras leidęs jai su- 
dotas Lietuvos himnas. sirasti vyriškį, kuris ją apvai-

Sekančią dieną,’ po gedulingų- sintų. Vyras neprisimena, tokį 
pamaldų Dievo Apvaizdos-para- leidimą davęs. Jeigu ji skiriasi, 
pijos bažnyčioje, kūnas buvo nu- tei vyras , nenori mokėti žmonai 
lydėtas į Holy Sepulchre kapi- pinigus vaikams auginti. Tegu 
nes amžinam .poilsiui. i, moka tikras tėvas. Teisėjas pri-

Liko nuliūdę: mylima žmona ėjo išvados, kad vyras privalo 
Bronė, dukros — Aldona Čers- mokęti žmonai pinigus vaikams 
kuviėnė su vyru dr. Raimondu, išauginti.
Antanina John Honcek, Vikto-i ---- t—:------ -------- ;— ------------

sirasti vyriškį, kuris ją apvai-

Išėjęs pensijon spaustuvinin
kas Earl Pitcher is.Oxnad, Cal-, 
tapo salotų augintoju. Bet jo 
salotas pamėgo žvirbliai, gal net 
labiau, negu žmonės. Naujasis 
daržininkas sumontavo baidyk
lę iš senos skalbimo mašinos, se
no gramafono ir kitokių senų 
daiktų bei jų dalių, o baindyk- 
lės nosies vietoje įtaisė raudo
ną elektros lempą, žvirbliai išsi
gando baidyklės ir liovėsi nai
kinti salotas. Tačiau tai buvo 
neilgai. Apie tą baidyklę suži
nojo Rube : Goldberg, sumokė
jo už ją daug pinigų ir pastatė 
savo meno galerijoje.

pijos bažnyčioje, kūnas buvo nu-

nes amžinam .poilsiui.

WITH SLEEP-EZF 
YOU CAM REST EASY.
Sleep-Eze contains a gentle 
sleep inducer that helps you 
get a good night s sleep. And 
isn’t that all you want9 Use 
only as directed.

giminės su šeimomis, draugai
ir pažįstami.' ' »

Tomai, ilsėkis ramybėje!’
> -; Ant. Bukauskas

TŪRI MOKĖTI Už ŽMO
NOS VAIKUS,

MILWAUKEE, Wis. — Teisė
jas Robert Curley, ilgai svarstęs 
atsakomybės pareigas, priėjo iš
vados, kad vyras privalo mokėti 
žmonai už žmonos vaikus.

Nelemtų vedybiį istorija buvo 
tokia. Vyras turėjęs vasektomi- 
jos operaciją. Jis tai padaręs są
moningai, kad neturėtų vaikų. 
Žmona sutikusi, bet vedybų me
tu ji nepilnai supratusi tokios 
operacijos ir tokių vedybų 
reikšmę. ,

Jauna pora, pagyvenusi kurį 
laiką, pakeitė savo nuomonę. 
Moteris pareiškė, kad ji norinti 
turėti vaikų. Pagyvenę porą me-

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM51 Tablets are 

50% stronger than Doan’s. 
Before you take Doan’s PUls for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan’s. That means MOMENTUM 
g^es you 50% more pam reliever per 
dose to rel»«ve backache.

To reduce pain, soothe inflammation 
sb rrxjsdes loosen-you can move mote 
freely in nwnutes’ There’s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets, Take only as deeded.

No. 79

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

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M, K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie 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 $2.

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

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

• KĄ, LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

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

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

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo Išlaidoms.
t B”1! ■■-T"—?—”. 'J!—" 1 ll1—" 1
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spausdinami ir platinama atviro 
žodžio mėnraštis “Akiračiai”. 
Neaišku, kas jų leidėjas ir ko
kią jie lietuviškos visuomenės

nyti, kad jų redaktoriai yra lei- ] 
dėjai, ir jie atsako už atspaus- ’ 
dintų straipsnių turinį. Keis
tas šio mėnraščio simbolis: pik-

savo galia, tikėjo tuščiais politinių. priešų žodžiais, bet 
kai ALTos pirmininku tapo pirmininkas, o ne tuščiavidu
ris žiedas, tai net artimiesiems draugams dr. Valaitis ne
pasakojo, kur tas pasitikėjimas išgaravo.

Gečio “sutartimi” ALTos jis neišgriovė, bet pradėjo 
ALTą graužti iš vidaus. Jis prižadėjo nesikišti į ALTos 
ir inž. Gečio konfliktą, bet jis sutiko būti ALTos Statuto 
komisijos nariu. Būdamas kandidatu į ALTos pirminin
kus, jis įtikino Statuto komisijos narius paskirti jį Sta
tuto komisijos pirmininku.

ALTos statutą paruošė lietuviai teisininkai. Jį bandė 
“gerinti” kiti teisininkai, bet dr. Valaitis, nebūdamas tei
sininkas ir neturėdamas jokios nuovokos apie būdą 
ALTos statutui keisti, vadovavosi tomis pačiomis “teisi
nėmis” žiniomis, kokiomis jis vadovavosi pokalbyje su 
inž. Gėčių. Nepajėgdamas išmušti ALTos iš vėžių vienu 
būdu, jis ryžosi ALTą pribaigti “demokratiniu” būdu.

Dabartinis ALTos statutas, patvirtintas 1962 m. lie
pos 29 d. Chicagoje, šitaip skamba:

“ALT susidaro iš atstovų nuo Amerikos lietuvių 
organizacijų, kurios pirmoje eilėje yra lojalios Jung
tinėms Amerikos Valstybėms, stovi už nepriklauso
mos demokratinės Lietuvos Respublikos atstatymą, 
pripažįsta demokratinius principus ir juos vykdo gy
venime. ALT narių sudėtin įeina:
a. po 7 atstovus nuo centralizuotų ideologinių orga

nizacijų;
b. po 3 atstovus nuo centralizuotų kultūros bei lab-

; daros organizacijų.” /
Visą šitą 7-tą ALTos organizacijos paragrafą dr. 

Valaitis siūlo pakeisti šiuo trumpu ir jam labai aiškiu 
sakiniu: ..

§7: ALT narių sudėtin įeina po 7 atstovus nuo poli
tinių, kultūrinių ir labdaros organizacijų.

Sutrumpinęs §7, jis panašiai trumpina paragrafus 8,

Prof. AD. VARNAS Ant politikos laktų (Grafika)

Nepavyko kilpos užnerti, tai dabar 
graužia iš vidaus

Visi atsimename, kiek rūpesčių ir nemalonumų Ame
rikos Lietuvių Tarybai buvo sukėlęs dr. Jonas Valaitis, 
pedagogo Jono Valaičio sūnus. Jis privirė tokios košės, 
kad viso krašto tarybos nariai turėjo reikšti protestus ir 
atėmė iš jo teisę kištis į tokius dalykus, apie kuriuos jis 
neturi jokios nuovokos. Jis gali būti labai geras cigare
čių, čiulpiamo tabako ir pypkės sukelto vėžio žinovas, 
bet jis neturėjo jokio supratimo apie organizuotą visuo
meninį darbą.

Amerikos Lietuvių Taryba turėjo žinių apie naujai 
atvažiavusių lietuviškų politikierių grupelės norą ne tik 
valdyti Amerikos lietuvius, bet ir pasakyti jiems, kad jie, 
universitetų nelankę,- apie politiką nenusimano, visų lie
tuvių suorganizuoti nemoka ir nežino, kaip paveikti 
amerikiečius. Visus lietuvius reikia sutraukti į Bendruo
menę, o ši jau pasakys, kam atiduoti pinigus ir kaip tvar
kyti visus reikalus. Kol Amerikos lietuviai neklausys inž. 
Algimanto Gečio,.tai jokios tvarkos nebus,

Dr. Kriaučeliūnas du kartus matėsi su inž. Gėčių, 
kad galėtų išsiaiškinti, ko jis nori ir kaip galima su jo 
organizuojama Bendruomene bendradarbiauti. Pirmą 
kartą jis skrido vienas, o antrą kartą jis pasiėmė dr. Joną 
Valaitį. Dr. Valaitis pasiklausė inž. Gečio planų ir buvo 
besiruošiąs pasirašyti sutartį, kaip padaryti inž. Gečiui 

. visas nuolaidas ir padaryti ALTą Gečio tarnaite. Dakta
ras Kriaučeliūnas norėjo išvengti nesusipratimo lietuvių 
tarpe ir rasti bendrą darbą tarp ALTos ir Gečio Bend
ruomenės. Jis to siekė atsargiai. Dr. Valaitis, inž. Gečio 
paveiktas, buvo linkęs Bendruomenės paruoštą sutartį 
pasirašyti, tuo tarpu dr. Kriaučeliūnas, inž. Gečį geriau 
pažinęs, buvo atsargesnis, pasirašyti. jis nenorėjo, bet 
niekam nesakė, kad nepasirašė. Tuo tarpu greitas Gečys

■ ne tik patvirtino Rochesterio “susitarimą”, bet reikalavo, 
kad ir ALTa jį patvirtintų, šitas klausimas sukėlė tokių 
aistrų ALTos tarybos narių tarpe, kad reikėjo teisininko 
Stravinsko klausimo esmei išaiškinti. Jam teismu grasi
no, bet kai jis šio klausimo teisinę pusę išaiškino, tai ne tik

1 grasintojai, bet ir “reformatoriai” aprimo. Aprimo ir dr. 
Valaitis, pamatęs, kad jam nepavyks inž. Gečio valios 
primesti Amerikos lietuviams. Jis tikėjo įtikinamąja rikos lietuviai dešimtmečiais yra padarę?

Reikia manyti, kad dr. Valaitis jau yra atlikęs visus 
statutui keisti pafuošianiu'dšiūš' darbūš; Sutent: jis visą 
klausimą jau yra aptaręs su Socialistų Sąjungos vadovybe 
ar jos skirta komisija; išsikalbėjęs pagrindiniais reika
lais su ALTos pirmininku ir ALTą sudarančių organiza
cijų vadovybėmis. Jeigu to jis nebūtų atlikęs, tai ALTos 
reikalų vedėjas nebūtų įkinkęs į abejotinos vertės 
žingsnius.

Jeigu visos ALTos organizacijos gautų po 7 atstovus 
ALTos centre, jeigu su 7 atstovais įstotų ne tik inž. Gečio 
naujai sukurta politinė partija, bet su 7 nariais įstotų Kut- 
kus su inž. Kamantų, tai tada inž. Gečiui nereikėtų jo
kios sutarties ruošti ir pasirašinėti, nes tada balsų skai
čiumi jie viską nusvertų.

Klausimas rimtas, o laiko liko labai mažai. Dr. Va
laitis organizacijų atstovus šaukia liepos'7 d. posėdin, 
kuris turės vykti Chicagoje, 7 vai. vakaro. Lietuviai ne
mėgsta skubėti. Jie sako, kad greitas darbas, tai kreivas 
vaikas. Kas nors turės greitai daryti nutarimus. Tie nu
tarimai negalės būti kreivi, nes nuo jų priklauso Ame
rikos lietuvių pagalba pavergtai Lietuvai.

Kuo pateisinti nuolatinį norą ardyti visa tai, ką Ame-

' PETRAS TARULIS

(Tęsinys)

ĮVYKIAI verandoje
Šiuosyk už save ir savo vyrą kalbėjo per tvo

relę iš gatvės ponia Niurnienė, matyt, nepasiti
kėdama jam svarbesnių reikalų:

— Mūsų laikrodis, — galva parodė jį vyro 
kišenės linkui, sustojo. Tai mes ir nežinom, ar 
metas mums ateiti. O gal per anksti? Mes galime 
dar pasivaikščioti, — rimtai teiravosi toji stambi, 
labai apgalvotai ir kietai supakuota į savo tualetą 
ponia su visomis gausiomis savo gėrybėmis.

Buvo geras pusvalandis prieš sutartą laiką, 
bet Tutulas maloniai nusišypsojo ir paprašė tuo
jau užeiti:

— Ponai, koks skirtumas, užeikit, pasikal
bėsim.

Monika susiraukė:
— Ką jie sugalvojo? Aš tik baigiu ruoštis...
— Ką padarysi, dabar jau vėlu, — atsakė An-

. tan"s. eidamas svečių pasitikti. '
- Svečius iie abu sutiko. Monika, skubiai nu

metusi žiurstą ir betaisydama savo plaukus,.prieš
kambaryje, kad ;ie neabejotų nuoširdumu, malo
niai jiems šypsojos ir kalbėjo pakeltu balsu. Mo- lengvai pasipriešino Niurna, svečiuose nuspren-

nika dar pareiškė, kad jie džiaugiasi jiems anks-' 
čiau atėjus. Bent laisvai galėsią apie viską pasi
kalbėti. Vyrai, girdi, turbūt tarnyboje pasikalba 
kiek nori, o jos su ponia Niurniene taip retai susi
tinkančios.

— Prašome, ponai, tiesiai Į verandą.
Susėdo.
Ir prasidėjo pokalbis, kurio metu, ypatingai 

Monika, baiminosi, kad kalba štai-štai nutruks ir 
užstos visai netinkanti šiam momentui, slegianti 
tyla.

— Kaip sekasi? Na, sekasi, ką čia žmogus 
daug nrėsi, kaip yra, tai ir gerai turi būti. — Po
nia Niurnienė resvai, vis palaukdama, kalba ir 
savo gudriomis akimis aplinkui žvilgčioja, matyt, 
viską, ,o viską, kas jos kritiškai akiai nepatinka, 
pastebėdama.

— Ak, tie vaikai! Rodos, viską sutvarkiau, o 
štai savo arkliuką tas mažasai kur atitempė! — 
susirūpino Monika ir nubėgo su apdaužytu, uode
ga išpešta, viena ausim nugraužta, mažojo sūne- 

Įlio žaislu j kambarius.
— Vaikai! — darė neginčijamus sprendimus 

Niurnienė. — Mes jiems, galima sakyti, širdį ati
duodam. O jie, kai išaugs, gal būt," iš namų iš* 
varys...

— Na, jau ir pasakei. Nei išvarys, nei ką, —

nausiai turėtų žinoti, kokia oku- 
ouotoie Lietuvoje tikinčiųjų ir 
Bažnyčios būklė- Kodėl jis su
tiko, kad ir jo pavardė figūruo
tų minėtų redaktorių tarpe? 
Paskaičius šio bolševikinio ko
misaro duotus pasikalbėjime at- 
sakvmus, kyla klausimas, ko 
siekė minėti redaktoriai prista
tydami tokį šlykštų melą, jo 
veidmainystę skaitytojams? Jie 
tai pristatė, be jokių kritiškų 

i-1 komentarų, net neįspėję, kad 
a . “Akiračių” nume-

| riuose toks šio komisaro melas 
no, tarpininkaujant “Tėviškės” bus komentuojamas. Atrodo, 
draugijai pasikalbėjimą su ko-, kad minėti redaktoriai P. Ani- 
munistu, religinių reikalų komi-|lionio melą laiko tiesa, nes tyla 
sąru P. Anilioniu, ir šio komisą-. reiškia pritarimą, bei sutikimą, 
ro atsakymai, buvo atspausdin- Nejaugi; jie mano, kad šis Mask 
ti š. m. gegužio mėnesį, “Akira- vos samdinys, kalbės tiesą apie

tas lojantis žuo-buldogas. Šio 
mėnraščio rašėjų tarpe pasitai
ko ir tokių, kurie mūsų visuo
menei pažįstami. Pavyzdžiui, 
neseniai skaitėme buvusio PLB- 
nės pirmininko B. Nainio straips 
nį, kurame jis įtaigojo kultūrinį 
bendradarbiavimą su mūsų tau
tos pavergėjo samdiniais.

Bet mus ypač nustebino ge
gužio mėnesiui skirta “Akira
čių” laida. Ne tik nustebino, bet 
tiesiog sukrėtė giliu pasipiktini
mu, nes ja redaktoriai atskleidė i sekančiuose 
“Akiračių” veidą- Jie atspausdi- Į

reiškia pritarimą, bei sutikimą.

čiųose” (žiūr. pse.. 4,5).
Kas gi tas, religinių. reikalų

okupuotosios Lietuvos tikinčių^;- 
jų kančios kalvarijai? Tikrai,

komisaras P. Anilionis? “Akira- komisarui P. Anilioniui buvo li
čiai” jį pristato skaitytojams delis laimėjimas, kad “Akira- 
taip: Petras Anilionis gimęs 1929 | čių” redaktoriai suteikė jam ge
ntį. kovo mėn. 6 d. Paiešmenėje,! rą progą, melo miglomis aptam 
Pasvalio rajon., komunistų par- f sinti išeivijos akis ir jų protus, 
tijos tarnautojas. Mokėsi Vii- Už tat, jis jiems turėtų būt la- 
niaus aukšt. politinėje mokyklo
je. Nuo 1965-1979 m. buvo kom- nėti redaktoriai jau atidarė tie- 
partijos Kupiškio , rajon. sekre- sioginį kelią bendradarbiavimui

bai dėkingas. Atrodo, kad mi

lėtų šaukti*, žiūrėkite, ką paver
gėjas padarė Lietuvoje kovoda
mas prieš religiją! Kiek bažny
čių uždarė, kiek vyskupų, kuni
gų ir tikinčiųjų sunaikino,-’ kiek 
jų įkalino, ištrėmė! Kiek ten yra 
tokių kaip P. Anilibnis, kurie 
persekioja tikinčiuosius, kurie 
tiek ašarų ir kraujo praliejo ir 
dar tebelieja! Ar gi ne skaudu, 
kad tas, kuris pavergtoje TJetu- 
vo;e tikinčiuosius padeda perse
kioti, juos kankinti, jis randa 
kelią į išeivijos spaudą, joje pas
kleisti apgaulingą melo propa
gandą. “

Manau, kad dėl šių mano kar? 
čių žodžių “Akiračių” minėtie
ji redaktoriai nerūstaus prieš 
mane. Nerūstaus ir tie, kurių 
širdyse tikėjimo žiburėlis jau prj 
gęsęs, bet kurių širdyje komu
nizmui simpatijos neranda. Juk 
tie įvykiai, kuriuos persekioto
jai okupuotoje Lietuvoje tikin
čiųjų atžvilgiu atlieka, atsklei
džia baisią tikrovę tų, kurie ka
lėjimuose pūdami, ir tų, kurie 
yra ištremti į baisias Sibiro sto
vyklas.

Nejaugi galima tikėti komisa
rui P- Anilioniui, kad okupuoto
je Lietuvoje Bažnyčiai ir tikin
tiesiems yra bet kokia laisvė? 
Juk kova su religija plaukia iš 
paties komunizmo mokslo. Ar 
gi, P. Anilionis nežino, kad jo 
“darbdaviai” mūsų tautos oku
pantas nėra atsižadėjęs, ką Le
ninas rašė: “Religija” yra opiu
mas liaudžiai. Šis Markso po
sakis. yra visos marksistinės pa
saulėžiūros religijos atžvilgiu 
kertinis akmuo. Juk komuniz
mui betkokia religinėj bendruož; 
menė yra buržuazinės reakcijos 
organizacija...

Kas dar nežino, kad komunis
tinis okupantas, būdamas reli
gijos priešas, tačiau vengia pri
sipažinti jos persekiotoju. Tai 
aiškiai matosi skaitant. “Akira
čiuose” ’atspausdintą P. Aniliu- 
nio pasikalbėjimą.

(Bus daugiau)

torium.’Nuo 1979 m- TSRS reli
ginių reikalų tarybos įgaliotinis J draugija. O gal toks jų žygis -reiš 
Vilniuje. Kandidatas į LKP CK į kia veidu į Lietuvą? 
narius.

Kad su šuo lietuviu komunis
tu, Maskvos tarnu padaryti pa
sikalbėjimą, “Akiračių” redakto
riai kreipėsi į “Tėviškės” drau
giją ir prašė jos malonės patar
pininkauti. Ir jo islykščiausią 
melą be jokių komentarų prista
tė išeivijai. O tempora, o mores' 
Šis minėtasai komisaras melu 
ir demagogija bandė pridengti 
Lietuvos tikinčiųjų kančias ir 
sunkią Bažnyčios priespaudą. 
Tam melui atspausdinti buvo su 
komplikuotas toks “Akiračių’ 
redaktorių sąstatas: D. Bielskus, 
K. Drauga, L. Mockūnas, Z. Re- me pareikštą melo propagandą 
kasius, dr. T. Remeikis, T. Venc ir jos paskleidimą išeiviškoje, — Viena moteris iš Portland, 
lova, H. žemelis. Manau visus spaudoje, mūsų išeivija turėtų Oregon, taip aptarė gyvenimą 
nustebins, y - — 
sąstate figūruoja ir T. Vendo- ‘ minėtam komisarui, bet ir Aki- 
vo *

sų “Tėviškės”, aliter “Rodinos*

Nejaugi “Akiračių” redakto
riai, dar iki šiol nežino, kokia 
okupuotoje Lietuvoje tikinčių
jų ir Bažnyčios būklė? Ąr gi, jie 
neskaito ir LKB — Kronikų, 
kurių prirašytą bene penki sto
ri ■ tomai? Jos prirašytos mūsų 
pavergtųjų brolių ir sesių aša
romis ir kraujais. Toks jų pasi
kalbėjimas su komunistiniu tar
nu, lyg būt noras sušveltinti ten

tvirtina, kad šiuo metu Ronald 
Reagan turi daugiau šalininkų 
negu prez. Cartėris. Matomai, 
nesulaikoma infliacija paveikia • 
žmonių nusistatymą.

— Kubiečiai tremtiniai, už 
kriminalinius nusikaltimus buvę 
Kubos kalėjimuose, gavo depor
tacijos pranešimus, bet jie gali 
sprendimą apeliuoti Imigracijos 
tarybai. Imigracijos pareigūnų 
Įsitiiknimu, galutinį sprandimą 
padarys prez. Cartėris.

esančią vergiją ir tuo pačiu 
lyg bandoma užmigdyti išeiviją, 
ko okupantas per samdinį komi
sarą P. Anilionį siekia.

Man rodos, kad į pasikalbėji-

— Didžioji Amerikos spauda

---------------------------- — . -i-------------- ''j'*? L<*ip dpLxxxc

kad šių redaktorių Į pareikšti giežtą protestą, ne tik vulkano Mt. St. Helens įtakdjė:
„ _. .r...... ...... —...... . .....“Gyveni, kaip po miltų sijoja-

vadas. Kas, kas, bet jis tik-1 račių redaktoriams, turėtų griež mu sietu”.

dęs visais atvejais savo nuomonę turėti. j šį neįveikiamą klausimą spręsti. Vargšė Monika 
— Tu galėtum ir patylėti. Ar tau kas rūpi? atsisėdo greta jos ir pasistengė kuo nors papirkti

Tau viskas gatava. Žinai tik grįžęs iš raštinės pa
valgyti, paskui pamiegoti ir viskas.

Čia Monika sugrįžusi pamatė, kad reikia gel
bėti padėtį iš to akligatvio.

— Nesakykit, ponia, — maloniai ji nusišyp
sojo, — vaikai toks džiaugsmas! Kartais jie pa
sako tokių nelauktų, juokingų dalykų, štai aš su 
dukrele išėjau pasivaikščioti. Ji įsidūrė kojytę ir 
taip rimtai man sako: “Dievulis geras, bet kam, 
jis augina tokias gėles, kurios duria? ...

— Gudri mergaitė, — mandagiai pastebėjo 
Niurna, norėdamas šeimininkei malonumą su
teikti.

Bet jo žmona atkakliai pajudino pečiais ir 
pareiškė:

— Vaikai keičiasi, kad žinotumėt. Kol ma
žas, rodos, ir gudrus ir geras. O kai išauga, tai 
tokie žiopliai pasidaro, kad ir padėti neturi kur...

Monika beviltiškai nuleido rankas.
Tutulas mėgo Niurną, tą ramų žmogų, kuris 

lig šiol neužmigo ^ąyą žemaiį^kūS-kilęiės jr bū- 
davo vienodai ramus; net jrigu ir kokia negerove 
užeidavo. Jis dažnai kartodavo: “Vakaliai, aš dar 
prastesnių dienų turėjau. Veizėk galo, bus ge
ra ..”. Dabar Tutulas ir pradėjo su Niurna at
skirą kalbą, palikdamas moteris, kaip jos išmano,

jau labai neprieinamą Niurnienę.
Graži suknelė. Matosi, geros siuvėjos 

darbas.
Pati siuvau.. . — trumpai atrėžė Niurnie

nė ir vėl nutilo.

Tada Monika, nieko geresnio nesugalvojusi, 
pasiūlė eiti jos mezginių pažiūrėti.

* * * . v

Tik penkias minutes pavėlavęs, nė trupučio 
ne daugiau, atėjo Tutulo įstaigos viršininkas po
nas Baliūnavičius su puošnia žmona, kurios brolis 
prieš dešimtį metų buvo buvęs ministeriu. Tad ji 
buvo nusprendusi, kad ji priklauso pačiam aristo
kratiškiausiam luomui ir niekaip šiame nedide
liame mieste, kuris net neležinkelio stoties netu
rėjo, ji nerasdavo sau tinkamos draugijos. Vis 
buvo per žema, per prasta, nuobodu. Ir čia ji atėjo 
tik todėl, kad vyras pasakė, jog neišpuola didžiud- 
tis, kad dabartiniais laikais “politika” reikalau
janti net sargui paduoti ranką.

V (Bps daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK
SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS"
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI.
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

%
TIESA APIE PRAGARĄ

Norėdami surasti tiesą, ieškokime Biblijoje, Dievo žodyje. 
Savo maldoje į dangiškąją Tėvą Jėzus pasakė: “Pašventik juos 
tiesoje, Tavo žodis yra tiesa” (Jono 17:17). Žodis pragaras yra 
išverstas iš ebrajų žodžio šeol, ir iš graikų žodžio hades. Tikroji 
to žodžio prasmė yra mirties stovis arba mirusių buveinė; vieta 
atilsies, tamsos ir tylos, kapas arba grabas. Į tą patį šeolį arba 
hades nuėjo Jėzus po mirties, kaip parašyta PsaL 16:10 ir Ap. 
Darb. 2:31, 32: “Tu nepaliksi mano dūšią pekloje” (Senose Bibli-- 
jose). Naujesniuose vertimuose: “nepaliksi mirusiųjų buveinėje”, 
šeolyje. Dievas nepaliko Jėzų kape arba grabe, bet trečioje die
noje prikėlė jį iš numirusių. Duodamas šv. Jonui Apreiškimą 
(1:18) Jėzus kalba, sakydamas: “Nebijok, aš pirmasis ir pasku
tinis ir gyvasis; aš buvau numiręs ir štai esu gyvas per amžių 
amžius ir turiu mirties ir pragaro raktus”, t.y. galią uždaryti arba 
atidaryti grabą, kapus.

iV. RASTO TYRI N STOJAI
J. If raitant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island,. N. Y. 10303

DR. K. G. BALUKAS 
mUURUA I* MOTORU LIGOS 

GINKKOLOGiNt CHHtURGUA 

644* So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) TaL LU S6444 
Priima ligonius pagal susitaria*.

Jei neatsiliepia, skambinti S76-80M

£ “Lietuvos Aidai1
KAZK SRAZDDONYTt

’. JTRĖViaUS - ~

-- - - - - - MELO KOJOS TRUMPOS

Karo melu Sovietų gen. 
Pranas Petronis vado
vavo rusams tarnaujan
tiems šnipams, o dabar 
pirmininkauja Tėviškės 
draugijai, apmokančiai 

Kapsuko universiteto 
kursus.

’eile. Yra priemonių daryti taip, 
\aip mes norime, o jų mes pa 

k inkamai turime”. (Liet. Ar
ei. vvas, pst 16; A. Garmaus 
str. L.E. XV, pusi 363)

T<? štai, p. Petrdni, Lietuvos 
valsty.** atsikūrimas ir žiauri 
Sovietų Sąjungos okupacija if 
prievartų. '*š o ne “savanoriš
kas”, kaip Tamsta aiškini, įsi
jungimas į l.'-ybų Sąjungą. Juk 
Tamsta tada L*wai dar Laisvo^ 
sios Lietuvos k. riuomenės ' ka
rys. Matei ir suti» < okupacinę 
kariuomenę, bet šiądien drįsti 
taip begėdiškai ir sukk; klastoti 
ilgą ir garbingą mūsų ta ’’os is
toriją. Žinok, kad per 40 metų 
užsienio valstybės Lietuvos įj 
gimo į Sovietų Sąjungą nepi’ 
pažįsta.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

WoaHMUtur Community klinikos 
Modidnoc direktorius

T»Lt 542-2727 arba 542-2728

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Viaoi laidos ia W0PA ctotiaa. 
banga 1480 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
u W'l'LS swues 1110—AM banga

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef- 778-5374

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBt AKIU LiGO* 

3907 W«» 10M Strwt 
Valandos pagal anai tarimą

SOPHIE BARČUS
RADIJO 4BIMOS VALANDOS 
ViM« x^ramM Ii WOFA

Lietuvos diplomatinių ir konsu- 
tarinių atstovybių B duoti pasai 
vra pripažįstami”. Panašiai pa- 
iisakė ir Prancūzijos auksčiau-
nas teismas 1051 m. sausio 1 d., 
vieno latvio byloje, pahrėžda- 
.itas, kad joks tarptautinės reikš
mės aktas nebuvo padarytas 
Latvijos valstygės pripažinimui 
panaikinti. Tokių ir panašių nu
tarimų visose laisvojo pasaulio 
valstybėse rasime, o ypač Ame
rikoje.

Okupantas ir jtf tarnai yra pa
sišovę skelbti melą, kurio kojos 
labai trumpos.

Jeigu kada nors bus padary
tas koks nors tarptautinis aktas, 
kuris pripažins Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos įjungimą į Sovie
tų Sąjungą teisėtu, tada bus ga
lima kalbėti ir apie pilietybės 
pakeitimą. Kol tokio akto nėra, 
tai lietuviai lieka lietuviais. Jau 
keturiasdešimt metų Sovietų

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME — 

1729 South Halsted Street, Chicago 

TeL 2^6-1344

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
261* W. 71 SL TuL 7S7-5I4T

Tikrina akla. Pritaiko akiniai ir 
“contact lenaea”1

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

tundra praktika, tpac. MOTORŲ lifte.
Ofteat 265? WRST 5>fa SrRMT

Tai PR 1-1223 į
OFISO VAL.: pim- antruL, ttačiaa.1

P ŠILEIKIS, O. P.
OBTHOPEDas-PROTEZISTAS 

k Aparatai - ProtesaL Med. baa-

Talaf.: PRaa*Mt < MM

FLORIDA
DR. C. K. BOBEUS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMA1 I

MOVING 
LaldimM —« Pilna apdravda 

ŽEMA KAINA 
R. iiliNAI 
TeL WA ««»

rai. ryto.

Vadėla Aldona Daukus

T»l«*4 Handset 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
U -. CHICAGO, ILL 60629

(Tęsinys)

Aplinkybes, kuriomis tos 
deklaracijos buvo priimtos ir 
paskelbtos, nušvietę astuoni bu
vę to “liaudies, seimo” deputa
tai 1942 m. rugpiūčio 30 d. pa
reiškime: tie “deputatai”, kurie 
nebuvo komunistų partijos na
riai, Dekanozovo ir Pozdniakovo 

I (pastarasis buvo TSRS pasiun- 
!tinys Kaune) buvę reikalaujami 
balsuoti už Lietuvos įjungimą; 
balsai nebuvę skaitomi; balsavę 
ir pašaliniai asmenys (enkave-, 
distai), pasodinti tarp deputatų, i 
Df. A. Garmaus specialus pa
reiškimas apie jo atsilankymą 
pas Dekanozovą liepos 17-18 d. 
pasitikrinti gandų dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, rodo aiškų 
grasinimą — terorą. Į Garmaus 
paklausimus dėl nepriklausomy
bės, Dekanozovas nusišypsojęs ir 
atsakęs: “O ar jūs matote, kas 
vyksta už lango? Matote, jei jauI 
ne ši minia, kuri nušlavė jūsų1 
nepriklausomybę, tai šie tankai 
.'Gdo, kad Lietuva jau nebegali 
būti nepriklausoma”. Kai Gar-i 
mus pareiškė nebalsuosiąs už [ 
Lietuvos prijunginią, Dekanozo- 

, v‘as i tai atsakė:‘“Tik pamėgih-

dvi

Sąjunga tokio akto' nori, bet ne
gauna ir, atrodo, negaus.

(Pabaiga)

Petronis gerai žino, kad 1979 
metų pabaigoje garbingi 45 pa* 
baltiečiai Maskvoje įteikė Brež
nevui memorandumą, reikalau
dami panaikinti'tą gėdingą Mo
lotovo-Ribentropo 1939 m. rug- 
piūčio 23 d. pasirašytą slaptą 
protokolą, pagal kurį Sovietų 
Sąjunga okupavo Lietuvą. Pa
naikinus tą aktą, Sovietų Sąjun
ga turėtų apleisti Lietuvą su vi
somis savo pilietybėmis.

Dėl pilietybės štai ką reikia 
pasakytu Pav., Vakarų Vrfkie-

i tijos užsienio reikalų ministeri
jos cirkuliare, išleistame 1953 m. 
kovo 2 d., pasakyta: “Kadangi 
Pabaltijo valstybių aneksija, 
įvykdyta' Sovietų S-gos, nėra pri
pažinta tarptautinės teisės, ir 
kad todėl šių kraštų gyventojai 
netapo Sovietų S-gos piliečiais, i • Prūsijos karalius Fridrichas 
šių asmenų pilietybė liko nepa Didysis naudojo kavai nė vande- 
keista. Todėl Estijos, Latvijos k nį, bet šampaną. -

TARYBINES EILĖS

Sovietų Rusijos mieste stovi 
prie krautuvės eilė žmonių. Pri
šokęs prie vieno stovinčio pilie
tis klausia:

— Ką čia duoda, ką galima 
gauti?

— Jeigu stosi priekyje visų, 
tai gausi į nosį, o jei atsistosi 
užpakaly visu, tai gausi venų 
išsiplėtimą, — paaiškino užklaus 
tasis.

• Massachusetts pirmoji iš
leido savo valstijos konstituciją 
1780 metais.

Dėkoju karsto nešėjams — 154 lietuviško posto legio
nieriams ir Tautinės Sąjungos nariams.

Dėkoju už atsisveikinimo žodžius rimties valandoje
j Cowaii laidotuvių koplyčioje —- dr. Elenai Armanienei ir vi- 
i siems atidavusiam s naskutrniaia nnrtarhp Vadui in artimi^-

HONORARY LITHUANIAN-AMERICAN 
POET LAUREATE

Poetui ir advokatui

siems atidavusiems paskutiniąją pagarbą Nadui jo artimie
siems draugijų bendraminčiams — Vytautui Eringiui, Alek
sandrui Radžiui, Genei Auslrienei, Elenai Okienei, Vincui 
Urbonui, Lillian Walsh ir Anna Garcia.

Reiškiu padėką mūsų legionieriams, kurie, vadovaujant 
klebonui Antanui Dranginiui, Maryland© legionierių kape- 
lioiiuiį atidavė paskutinę pagarbą — maldą ir raudonąsias 
aguonėles, stidėtas ant mano mylimo vyro Nado širdies, gu
linčio ąžuoliniame karste, dengtame Amerikos vėliava.

Dėkoju Lietuvių Namų šeimininkei Aldonai Rudienei ir 
jos padėjėjoms Už paruošimą pietų po laidotuvių.

Dėkoju Emilijai Railienei už jos nuoširdžias mintis, pa- 
reikštasper lietuvišką radijo valandėlę ir už paskirtą auką 
lietuvių valandėlės palaikymui.

Dėkoju menininkui Jonui Kazlauskui už jautrų patrio
tišką atsisveikinimą lietuvių radijo bangomis.

Reiškiu padėką dr. Stasiui Ankudai už jo ištikimą prie
žiūrą, lankymą ir suteiktus paguodos žodžius mano vyro 
ligos metu.

Dėkoju geriems lietuviams, pagerbusiems mano Nadą, 
įnešusiems sumas į Lietuvių Tautos Fondą ir į Lietuvių 
Fondą.

Dėkoju klebonui Antanui Dranginiui už karsto ir žemės 
pašventinimą, Tautinės Sąjungos Baltimorės pirmininkui 
Vladui Baėianskui už atsisveikinimo žodį kapinėse, kuris 
deklamavo dalį Nado eilėraščio “Lietuva tik viena”.

Dėkoju komandieriui Charles Sarpaliui už paskutinę 
pagarbą Nadui nuimant nuo karsto Amerikos vėliavą; ją be

lauksiant sugiedota “Marija, Marija” ir Lietuvos himnas.
(Vėliava vėliau buvo įteikta Nado mielai žmonai Julijai.)

Nadas Rastenis ilsisi ramybėje i>o žalia eglute Loudon 
Parko kapinėse, apdainuotose savame eilėraštyje.

EGLUTĖ

Pasodinau eglutę žalią
Tarpe namų ir kelio

MOVING
ApdrevctM R*r4rr»v»fy***.

S Ivelriv e*«*u"W.
ANTANAS VILIMAI

T.L J76-1M2 arta J74-5PM savo brangų 'yrą Nadą Rastenį.
Ypatingai dėkoju prelatui dr. Liudvikui Mendeliui ir jo 

sesutėms Felicijai ir Alicijai, kunigams Dranginiui ir Gra
žuliui už Nado aplankymą ligoninėje ir už suteiktus ligonio 
palaiminimus.

Dėkoju klclionui Antanui Dranginiui ir prelatui Men
deliui už laikymą šventų Mišių ir už pasakytą gražų pa
mokslą.

Mažeika Evans
g Laidotuvių Direktoriai

r. 6845 SOUTH WESTERN AVĖ.
< TeL 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.
_ TeL 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
♦ 
t

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

4330-34 SO, CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave^ Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicago? 

lietuvių 

Laidotuvių
Direktorių
Aeoeiacijoe

į

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUANICA AVE. TeL: YArda 7-3401

A. A. NADUI RASTENIUI 
mirus,

Vos pražydėjusiems mano brangaus, mylimo, gyvenimo 
draugo Nado Rastenio prie mūsų gyvenamojo namo pirmie
siems ramybės rožių žiedams, š.m. gegužės 10 d. jis amži
nai atsisveikino su šiuo pasauliu, palikdamas dideliame liū
desyje savo mylimą Jubją pd neužmirštamųjų 53 metų ve
dybinio gyvenimo. Paliko neužbaigtus savo kūrybos darbus, 
viltį ir meilę gimtajai žemei Lietuvai.

i
Nado žmona Julija nori visiems draugams ir pažįsta

miems iš širdies gflumos dėkoti už pareikštas užuojautas, 
šventų mišių aukas, gėles, aplankymą kapinėse ir už sukal
bėtas maldas, giesmes ir bet kuriuo kitu būdu pagerbusiems

Viduj darželio.
Toli nuo' girios ji,

Kaip aš nuo Nemunėlio;
Lieknutė ir smagi

Lai stiepias, auga, želia, 
Į dangų galvą kelia.

Primins ji man kas mielą dieną 
Pažeimcnio eglyną, 
Nupjautą šieną,

Sklandžias bangas laukų, 
Kurklius ir mėnesieną. 
Jaunimo džiaugsmo dainą,

Kvepėjimą sakų —
Brangią gimtinę mano.

Ramiai ilsėkis, mano mielas Nadai, JAV geroje žemėje, 
už kurios laisvę tu kariavai. Palikai mylimą Juliją, Julijos 
seseris Eleną Schncldericnę, Alviną Baltrukonytę, Elmer 
Schneider ,ir jo šeimą, draugus ir pažįstamus; Nado gimines 
Amerikoje: Joną Rastenį Clevdandc, Vincą Rastenį New 
Yorke ir Salomėją bei Adakrj I\:trauskus Los Angeles, Kab- 
fornijoje, ir daug giminių Lietuvoje.

Nuliūdusi JULIJA M. RASTENIENĖ

J BUTKUS - VASATTIS
1446 So. 50th Avė, Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

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

mGEORGE F. RUDAHNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel: YArts 7-1138 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4416

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

A
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Parama Naujienoms būtinai reikalinga
Naujienoms Remti Fondas yra atlikęs didelį darbą. 

Pačioje sunkiausioje valandoje Naujienoms Remti Fon
das yra sukėlęs pustrečio' tūkstančio dolerių, o dabar, 
kaip matote, ir vėl sukėlė jrirš tūkstančio. Pinigai per
duoti Naujienų administracijai, kad galėtų gintis nuo 
infliacijos ir pabrangusių! įvairių patarnavimų. Paštui 
reikia dvigubai daugiau mokėti, o jo patarnavimai yra 
prastesni. Bet visą tą paramą daugumoje suteikė Chica- 
gos ir jos apylinkių lietuviaįi. Būtų’ gera, kad prisidėtų ir 
kitų kolonijų lietuviai. Naujienos gina visų lietuvių rei
kalus, todėl visiems ir reikėtų priremti savo petį.

Naujienoms Remti Fond an laike š.m. baL 10 d. 
ir gegužės 31 d. aukojo šie asmenys:

Kan. V. Zakarauskas •>. 
Inž. V. Kožica .......... ...4.
Andrius Juškevičius „..L 
Antanas Pleškys . ...........
R. ir A. Pūras (NY) ... 
Anelė Tautkuvienė ....4. 
Jonas Tričys.............. 4..
Vytautas Vasiukevičius 
Pavardė nežinoma .....J..

$200.00
200.00
100.00

...... 100.00

..... 100.00
100.00
100.00
100.00
25.00

Iš viso $1,025.00

Mūsų spaudoje
MCSU SPAUDOJE 

KODllL ATSISTATYDINO 
PLB KULTŪRINĖS TAIKOS,

KOMISIJA
. ' ' i

Visuomenę suindomino, kode) 
atsistatydino PLB Kultūrinės 
Talkos Komisija ir jos pirminiit

Namai, Žemė — Pardavimui 
UAL ESTATE FOR SALE

_ Namai, Žomt — Pardavime!
REAL ESTATE FOR SALI i

— A. Petkauskas iš Marquette 
. Parko, pirkdamas lietuviškų kny 
: £4, paaukojo Naujienoms $20 
Dėkui.

— Ponia Emilija Andris, Mia
mi Beach, Fla., maloniai nūs! 

; tebs, radusi savo laiškų dėžutėj 
je Naujienas. Nuostaba taps 
džiauksmu, sužinojus, k(ad tai 
yra dovana vardadienio proga

• nuo labai artimos giminaitės, 
! gyv. Čikagoje. Dėkojant už tokį 
: pavyzdžio vertą dovanos parin-
• kimą, kartu su ja sveikinamePastaba: Prašome atsiliepti, kas aukojo $25.00.

Visiems aukotojams tariam nuoširdų lietuvišką ačiū! ponią Emiliją jos vardadienio 
proga.

— Justinas Žemaitis iš Mar
quette Parko Lietuvos kariuo
menės kūrėjas-savanoris, buvęs

Fondo valdybos vardu: A. Repšienė,
1016 Linden, Bellwood, IL 60104PENSININKŲ NAUJA VALDYBA ; S S “S

Birželio mėn. 24 d. Balfo pa
talpose susirinkusi Lietuvių pen
sininkų sąjungos naujoji valdy
ba pasiskirstė pareigomis ir ap 
tarė dvejų metų kadencijos 
veikla.

Praeitų metų kadencijoj buvo 
septyni valdybos nariai, kurie 
dar kartą perrinkti sekančiai ka
dencijai ir, be to, pririnkta du 
nauji valdybos nariai ir du kan
didatai.

Tuo būdu valdvbos sastatas 
padidėjo iki septynių narių ir 
dar'dviem kandidatais, kadangi 
sąjunga smarkiai auga ir numa
tomas platesnis jos veikimas.

Pirmuoju susirinkimo dieno
tvarkės punktu ėjo sąjungos pir
mininko išrinkimas. Išrinktas 
Stasys Vanagūnas (jo telefonas 
HE. 4-8063).

Sekantis dienotvarkės punk
tas .— išrinkimas nutarimų pro'- 
tokolų sekretoriaus. Tas parei
gas atlikti sutiko naujasis val
dybos narys Pranas Adomaitis

Po to sekė kitų valdybos na
rių pasiskirstymas pareigomis. 
Pasiskirstė sekančiai: Juozas 
Skeivys — I vicepirm. ir dele
gatas prie amerikiečių (Senior 
Citizens, Mayors Office, South
west Service Area), jo telefonas 
778-6536; Elena Paketuris — 
vicepirm. ir parengimų vadovė 
moterų skyriui (tel. VI 7-3856); 
Elena Paliliūnienė — Ligonių 
lankymo komisijos pirmininkė 
(tel. GR 6-4567); Bruno Erčius 
išrinktas delegatu prie ameri
kiečių — Senior Citizens, Ma
yors Office, Southwest Service 
Area Delegates Caucus (jo tele
fonas 778-2532); Kazys Karazi-

auką. Taip pat dėkui K. Bile- 
ja — išvykų ir ekskursijų (tel. vičiui už $3 auką kalendoriui.
376-6342); Juozas Blažys — ka-! .... , —

• t zx i .o. o.vnt -t ‘ —Rimantas Ahsauskas is Mon- sinmkas (tel. 434-3419); Juozas A ......
d . .. . , ...... treaho baigė laukines gyvūnijosBnedis — informacijos ir kul- ... ... ... ,,. _ ., , . ,T studijas bakalauro laipsniu Mc-turos reikalams vadovas (Lėni- . .x . . .... T11 . A t Gili, universitete. Gilins studi-ont, III.) . . ., . . . . .; jas ruosdamasis magistro laips- 

Kandidatai: Juozas Balčiūnas ’ niui Western universitete.
(tel. 257-2810) ir Stasys Dagys! .. „
(tel. 434-9051). Susitarta, kad irj “ Jonas Kavaliūnas is Be- 
juodu kartu dalyvausi valdybos verly Shores’ IncL’ LB ^ietim° 
posėdžiuose ir prisidės savo veik- re’kalų paieigūnas, pa estas 
la bei sumanymais. 1 Vasario 16 ^azijos direkto-

! rium Vokietijoje.
Užsibaigus valdybės narių pa-; T„ , v ;

pasiskirstymui,“LVįį“ New York,
N. Y., CFS TV stoties inžinie
rius, komandiruotas į Detroitą 
paruošti aparatūrą transliaci
joms iš respublikonų konvenci
jos, įvyksiančios liepos 14-18 d.

— Lituanicos Sporto. Klubo

reigomis 
sumanymas leisti Pensininkų 
sąjungos vardu biuletenį, ruošti 
išvykas ir rudeniop suruošti 
tradicinį šaunų balių. Visi šie 
reikalai bus dar karią svarsto
mi sekančiame valdybos posėdy, j

Posėdis, kuriam vadovavo St. metinis piknikas ir turnyras bus 
Vanagūnas, praėjo darnioj ir vie- liepos 5 d. nua 10 ryto iki 11 
ningoj nuotaikoj. •? Į vai. v<ik. Marquette parke, fut-

Juozas Skeivys bolo aikštės rajone.

— Lietuvių Fondas, 2422 W. j 
Marquette Rd., Chicago, Ill. Į S 
60629, paskyrė Naujienoms šim- j 1 
to (100) dolerių auką ir ją įtei- 
kė per mūsų bendradarbį Stasį ’ 
Juškėną. Dėkui valdybai ir vi- !• 
siems to fondo nariams. j 1

— Algirdas Mickevičius, gyv. 
Čikagos šiaurėje, ilgametis Nau- į 
jienų rėmėjas, atjausdamas Nau 2 
jienų finansinę padėtį, specialiu 
laišku atsiuntė šimto (100) dole- ! 
riti auką. Dėkui- . »

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to savyegularty  I

see us for 
uQlKt financing

AT OUR LOW RATS
.WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOM!

— Dr. V. Kudirkos lituanistL 
nę mokyk'ą Otavoje baigė: Bal-

I sevičiūtė, Rūta Jurkutė, Julija 
Mitalaitė ir Juozą/ Radžius. Is- 
kilr,linges mokslo m°tu užbaig- 
tuvės buvo gegužės 25 d.

— J Anas J. Raiby s, Los Ange
les, Cal., baigė socialinius moks 
lūs bakalauro laipsniu Calixir- 
nijos universitete, Santa' Barba 
ra, Cal.

— Los Angeles Daumanto 
birželio 29 dieną p. Sinkių So
dyboje, 233 Marqutte Ave; San
ta Monica, Cal. tik du blokai 
nuo vandenyno. Bus visi malo
niai priimti ir pavaišinti.

• — Lietuvos Dukterų gegužinė 
įvyks liepos 13 dieną, sekma
dienį, 1 vai. Lavender Lane, La 
Canada, p. p. Irenos Luther so- 
dyboe, 1135 Cai. Dalyviai bus 
vainšinami bulviniais vėdarais. 
Kviečiami visi dalyvauti. j

— Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA, 434-9655

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday
II to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St, Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 oi 
925-8392. Professional Membei 
kmerican Federation of Astro 
dgers. (Pr.) ,

PO MINĖJIMO

- —Bet kam tos paskaitos, kal
bos ir sveikinimai? Ar neužten
ka šokių, dainų ir sumuštinių?

— Ir man taip; rodos. Sveiki
nimai gali būti daug trumpes1, 
m: — Sveiks! —rĮ sveikatą!..

SIUNTINIAI Į LIETUVA

2608 W*»t 69th St, Chicago. HL 60621 • TeL WA 5-2787

MAISTAS U EUROPOS SANDtLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp, 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W, 69th St, Chicago, BL 60629. — TeL WA i-2737

Jis oats atsako pasikalbėjimu 
su Dirvos redakt Vytautu Gedr 
gaudu to laikraščio 26 nr. Pasi
kalbėjime trumpai aptarta tos 
komisijos labai sėkmingai atlikti 
darbai. Pasikalbėjimo pabaigoj^ 
yra retdakt. V. Gedgaudo pag
rindinis klausimas yra dr. L- 
Kriaučeliūno į jį atsakymas:

—Kokios buvo priežastys, kad : 
komisija nutraukė taip sėkmin
gai vykdomą darbą ir atsistaty
dino?

— Su dideliu entuziazmu ap
siėmiau pareigas ir kiek sąly
gos ir jėgos leido visa komisija 
vieningai dirbom. Bet beveik 
nuo pat darbo pradžios pradė
jau susilaukti iš PLB valdybos 
pirmininko p. y. Kamanto už
metimų, kaltinimų- Juo tolyn 
priekaištai didėjo. Sunku dirbti, j ~ _____________ . » .

v - , - s • 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir:
kai darbas varžomas, prrekaiš-jĮidapie^ood. Labai tinka giminingoms 
taujama ir rodomas nepasitikė- j šeimoms.
jimas. Tuo labiau, kad visi kalti'; • MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
nlmai be pagrindo, šioje vietoje

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą.

icon;

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7-7742

BUTŲ NUOMAVIMAS d
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 1 

• NOTARIATAS • VERTIMAI. r3

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ,

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir Įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos. j

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit. 

- garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tai. 927-3559 -

su dideliu malonumu prisimenu 
p.- V. Volertą, kai jo pakviestas 
ruošiau ketvirtąją tautinių šo
kių šventę. Tai buvo pats malo
niausias darbas, bendradarbia-; 
vimas ir pasitikėjimas. Atrodo, 
Pietų Amerikos jaunimo gast
rolės tikrai gerai pasisekė, bet. 
štai Detroite įvykusioje LB kon-1 
ferencijoje š. m. kovo mėn. 22- 
23 d. d., kada dar visi gyvenom 
“Ąžuolyno” ir “Žibučių” kon
certų nuotaikomis, “Drauge” 
balandžio 11 d. aprašinėjant įvy 
kusia konferenciją, vėl paberia- 
ma iš Bendruomenės viršūnių 
piktos, nepagrįstos kritikos, or
ganizuojant “Ąžuolyno” ir

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

^MTnbghborhoodI® 1
REALTY GROUP

U.S.A1T fim
Well help you make the right move.

ganizuojant “Ąžualyno” ir “ži- J EI V A L V U J A T E
I bučių” koncertus. Atskirus, pa-1
darytus man ir mano komisijai | įuomoti ar apdrausti savo nuo- 
priekaištus, čia neminėsiu: rei-javybę Chicagoje ar bet kur 
kalui esant galėsiu pateikti. } Amerikoje, prašome skambinti 

Pirmą kartą mano visuomeni- j ir užeiti į mūsų įstaigą.

PIRKTI AR PARDUOTI,

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

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVB. 
523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505

A. TVERAS
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
TeL REpublic 7-1941

niam darbe teko susilaukti tiek 
neužtarnautos kritikos, kada vi
sa komisija taip nuoširdžiai dir
bom.

Tad esant tokiai padėčiai bu
vau pjriverstas atsistatydinti. 
Kartu su manimi vienbalsiai at- 

į sistatydino ir visa komisija.
Nors ir reikėjo atsistatydinti, 

bet džiaugiuosi, kad galėjau pa
dėti Pietų Amerikos jaunimui 
Įgyvendinti jų. svajonę, atva
žiuoti į šiaurės Ameriką. Ir da
bar dar vis gaunu gražiausius 
padėkos laiškus.

Tuoj po mūsų atsistatydinimo, 
spaudoje pasirodė man ir mano 
komisija viešos padėkos už “ge
rai atliktą darbą”. Sunku su
prasti. Tai lyg pasityčiojimas. 
Pirma išbara, priekaištauja, o 
vėliau viešai giria.

Pabaigai noriu tik pastebėti, 
kad šis mano atsistatydinimas 
nereiškia pasitraukimo iš visuo
meninio gyvenimo. Lietuviško 
darbo barai platūs.

K. Petrokaitis

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti. 

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namu pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600 
Independently owned and operated

PRIE LITHUANIAN PLAZA 
COURT IR CAMPBELL mūri
ais 6 butų. Geras investavimui. 
Tik $75,000.

VAINA REALTY
Tel. 925-6565

PROGA BIZNIERIUI
Edwardsburg, Mich., Highway 62 ir 
Elkhard Rd. kampas, savininkas par
duoda du akrus su 3 dideliais namais: 
krautuvės pastatas ir du namai po du 
butus, didelė daržinė ir darbui gara
žas, $155,000. .

Tel. (616) 663-2986

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE į 

f 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė ar- 

gantadja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus. ___  _

SLA —atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
■ darbus dirba. _ ____ M

SLA—išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu t 
apdraudu savo nariams. f

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na- į 
name patarnauja tik savišalpos pagrindu. ė

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment '
Insurance, kuri ypač Naudinga jaunimui, siekiančiai* fl 
aukštojo mokslo ir ju gyveninio pradžiai. 9

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė: už d
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metanu.

SLA—kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės

*- . ; • i ■

ENERGY 
WISE

MARQUETTE PARKE
Parduodamas beveik naujas 5*4 kam
barių mūrinis bungalow su 3 miega
mais^ įrengtu pilnu beismantu, IV2 
mašinos garažu. Centralmis oro vėsi; 
nimas, daug visokių įrengimų bei 
priedų.

O’ROURKE REALTORS 
TeL 776-8855

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, IIL 60632. TeL YA 7-5980

----------- *

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kiloki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolit, Agent 
320814 W. 95th St 
Everg. Park, III.

State r«re ard Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS 
Darbo vaL: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatai 
GINTARAS P. ČEPtNAS 

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto

SAVININKAS parduoda 6 butų 
mūrinį namą Bridgėporte. šildy
mas radiatoriais. Geros pajamos. 
Kaina prieinama. Prie 32-ros ir 
Morgan. Skambinti 778-4690

Compounded

2212 WEST CEXMAK ROAD

Tat (Iii) M'tUE

Umft um of dlswashar 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water

Ir pagal susitarimą.
TeL 776-5162 arba 776-5163 

2649 West 63rd Street 
Chicago, Hl. 60629

CONSTRUCTION & REMODELING 
— Statyba ir remontai —

2 NEW BRK. RANCHES, 3 BDRMS., 
BATHS. COUNTRY-SIZE KITCH

EN. PRICED IN THE 80’s.
OPEN SUN. 1-5. 3724-28 N. NEW 

ENGLAND (6900 W.)
David J. Cahill, Bldrs.

283-4789

1 savo apylinkės SLA kuopę veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti

Galite kreiptis ir tiekiai j SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

Chicago, nziNOS fiOfflt.
Pbamet Vlrginla 7-7747

BOURSt Xon.Tue.rrl.9-4 Thur.9-3 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBUBĄS SINCE 1905

OUR SAVINGS _ 
CERTIFICATES 

EARN UP TO '8%

' 1 ■ ....... .................. .......... .. —■ i .i it i

f - MAU{I8N»6> CHKA4C » ILL. įgį į98g , .

J. D. ELECTRIC
New construction k remodeling. 100 
amp. services, 220 v. comm. & res. 
Immediate service, quality work, rea

sonable rates, free estimates.
Licensed — Bonded — Insured

482-3130, anytime

DENTURE WEARERS
j A major * 

advancement

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

■HKmsuR.D

Mutual Fedrai 
Savings and Loan




