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AUKSO ŠVENTYKLOJ SICHAI TURĖJO 
SIUNČIAMĄJA RADIJO STOTĮ

Indijos vyriausybė tik dabar suprato, 
kodėl jiems vyko kelti maištą

NEW DEHLI, Ind. — Indi
jos vyriausybė tiktai pirmadie
nį surado siunčiamąją radijo 
stotį, slaptai įrengta Amricano 
mieste, Anker šventovės rūmuo
se. Sichai teroristai turėjo spe
cialistus, kurie galėjo susisiekti 
su kiekviena sichų maištininkų 
grupe, veikusia ne tik Indijoje, 
bet ir užsieniuose.

Indijos vyriausybė buvo pa
siruošusi atšaukti Indijos karius 
iš Aukso šventovės, bet kariai 
nesutiko perleisti jos maištinin
kams. Kariai reikalavo, kad 
šventovė būtų perleista Indijai, 
ypač Indijos karo vadovybės iš- 
tikimiausiams-sichams. Ten tu
ri būti išvalyta visa šventyklą: 
Kada Brandranvalė įsake maiš
tininkams ginklu priešintis In
dijos kariams, tai kariai elgėsi 
kariškai. Kas nesutiko atiduo
ti ginklų, prieš jį vartojo gink
lus.

U A N

Kiiras

VOKIETIJOJE, BELGIJOJE IŠRINKTI 
KĖLI TRIUKŠMADARIAI

Indijos 
nojo, kad sichat tįs^jistai būtų 
taip gerai suSira^a^'žgšĮg Auik- 
so šveėtyMoję?;Ka^ąkb^o in
formuoti, kad/tėr-cjiS^H ' di
delius karo n^ažfe®b5 sAndė- 
liūs, bet nežinojo, kad x®.į=tijątų 
turėję tokį didelį skaičių’ ferbris
tų šventykloje. ' . ■ • . <f

Indijon karo vadovybė nujau
tė, kad teroristai : turėjo- gerą 
susisiekimą. Teroristų ir maiš
tininkų- vadas Brandranvalė hti-i 
vo nušautas birželio 5 dieną, o 

įvairiuose Pundžiabo provinci
jos vietose teroristai jau žino
jo apie jo mirtį. Birželio 5 die
ną jis kieme buvo sudegintas, o 
bįrž, 6 ydieną sichai teroristai 
jau žinojo apie jo sudeginamą. 
Indijos kariai nujautė, kad tarp 
teroristų ir maištininkų turi bū
ti geras susisiekimas, bet jie ne
žinojo, kad dar tuo metu Auk
so šventykloje veikė siunčiamo 
ji radijo stotis. . ..

Tiktai vakar sichai surado tą 
siunčiamąją radijo stotį. Ji bu
vo japonų gamybos, viskas bu
vo įrengta.

■ Kariai rado stoties bangas, 
šriftus

• Šiandien karo vadovybė 
tai nustatė, ksd šventovėje vfei-’ 
kusi -siunčiiirioji radijo stotis 
veikė tuo metu, kai šventovės ‘ 
srityje ėjo mirtinos kovos.

Slaptai įrengtame šventyklos1 
kambaryje rasta visai nesuga- j 
dinta. slaptoji siunčiamoji radi
jo stotis. Prie jos palikti visi do
kumentai, liečiantieji stoties var ‘ 
tojamas bangas ir pranešimus- 
^šventyklos. Stotis pasiekdavo! 
visas Pundžiabo provincijos ko- ’ 
votojų centrus. Kariai tikisi su-1 
rasti visas stotis, kurios prane
šimus priimdavo. Kariai yra įsi-! 
tikinę, kad Kašinire, Asmon, 1 
Bombėjaus ir kitose vietose bu
vo maištininkų naudojama ki
tos. -siunčiamos stotys. Kh:far 
rado labai svarbias informaci
nės medžiagos apie maišto or
ganizatorius ir didelę daugybę' 
magnetinių juostelių.

Aukso švenfvkla buvo taiku] 
apsupta ir vadai suimti, bet te-j 

.roristų .oi^^izagija neišardyta.. 
Kainai imsis priemenių teroris
tams sųinalti;

•3^

chų .^erorįStųtai^^gtos siunčia-, 
mosi^. gąir^^iuva . si lįsti, žinias 
šimt^myliū' tengomis.. Jas parj 
siekdavo ne tik visa Pundžial>o 
šiaurės: pakraščius, bet ir Pa
kistaną. Jąui nustatyta, kad :F|a.“ 
kistąnas pataikydavo- ryšius; sų 
tėrofistais.f - ?-< . j.

Pakistano - užsiemo mįništeąiš 
Šahabzada Jakub Chan sekniari 
dienio vakare paskelbė, kad Pa
kistano. vyri-ausybė nieko ben
dro neturėjo su Amrican šven
tyklos teroristais ir maištą. Su
keltų besiruošiančiais sieliais. 
Indija nekaltino -Pakistano dėl 
rvšiu su maištininkais, o Pa- 
kistano ministeris jau rado rei
kalo teirautis. j

Kovų metu šventyklos srity- 
klos srityje jau žuvo nuo 900 
iki 1,000 sielių teroristų ir 190 
karių, 400 sužeista. ;

Atvykęs prezid. Zail Singh, 
įžengęs į šventyklą ir pamatęs 
ginklų sandėlius, apibarė Pufi- 
džia'bo gubernatorių B. D. Pan-

Stota

POPIEŽIŲ ta •

SK>X. Šveicarija. — Vietos 
aerodrome, visai netoli • Italijos 
pasienio, popiežių sveikino 80,- 
000 šveicarų katalikų. Popiežius 
pasirinko pačias pamaldžiausias 
Šveicarijos vietas, kur kunigai 
ir arkivyskupas Marcei Lefe- 
bvre turi savo parapiją.

Arkivysk. Lefebvre, jau ke
lintas metas iria is tuoj a prieš baž
nyčios vadovybe. Jis turi ke
lis dvasiškius, kurie kritikuoja 
popiežių ir Vatikaną. Jis kelis 
metus praleido Dahare, maišta
vo Prancūzijoj, Tulle apylinkė
je. Jis labai aštriai kritikavo 
Vatikaną, kai leido mišias laiky 
Id gimtąja kalba.

Popiežius niekad neturėjo to
kios didelės tikinčiųjų minios, 
kurią turėjo Siono aerodrome. 
Jis pasimeldęs, kreipėsi į visus 
tikinčiuosius prisilaikyti bažny
čios vadovybės. Tikintiesiems 
lie|>ė klausyti dvasiškių, o dva
siškiams vyskupų. Ten jis įšven 
tino 9 kunigus toje pačioje apy
linkėje. Tai buvo paskutinis po
piežiaus susitikimas su tikinčiais 
Šveicarijoj. Jis skrenda į Ro-.
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DETROITO LIETUKAMS KALBĖJO 
ATSTOVAS ANDREW EHRENKREUZ

S., Šjmęliūnas telefonu pranešė iš Detroito
DETROIT. Mieli. — Praeitą Sovietų Sąjunga buvę pasižadė- 

sekniadienį Detroito 1 
organizacijos suruošė 1941 me
tais Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje suruoštą tūkstančių lietu
vių, latvių ir estų išvežimą j So
vietų Sibirą..

Svarbiausią kalbą pasakė kon
greso atstovas Andrew Ehren- 
kreuz.- Jis vra gerai inform uo- * "Itas apie Sovietų karo jėgų pra
vestus areštus ir lietuvių išveži
mus prievartos darbams į Rusi
jos šiaurę.

Atstovas Ehrenfcreuz pabrėžė, 
kad JAV nepripažįsta Lietuvos 
ir kitų dviejų Pabaltijo valsty-

Italijoj komunistai gavo kelis šimtus balsų 
daugiau, negu krikšč. demokratai

LONDONAS, Angį. — Praei- ‘’laisvieji” demokratai, 
tą sekmadienį įvairiose Europon

i valstybėse ėjo rinkiniai į Euro-
: pos parlamentą bei savivaldy-

Patys įdomiausi rinkimai vy
ko Lenkijoj. Ten kaip ir kituo
se komunistų pavergtuose kraš 

' tuose “rinkimų nėra”, nes vai- 
' džios palieka tikta vieną sąrašą, 
kuriame gali dalyvauti “rinki
muose” tiktai komunistų parti
jos atstovai.

I
| Lenkijos solidarumo vadovy- 
; bė pranešė., kad jie laimėjo rin 
. kimus Varšuvoj ir Dancige 
; Nei šeštinėje, nei Dancige <Lr- 
| bininkai tokiuose “rinkimuose’’ 
! nedalvvavo. Darbininkai klau- - ■
! so solidarumo vadovylies ir
• rinkinius boikotavo.

uPiįnrjadienio popietę vidaus 
reikalų ministeris pranešė, kac 

į Ijenkijcs komunistų partija lai- 
j niėjo “rinkimus”, ries visi pa 
'duoti balsai buvo už komunistų 
partiją. Ji vienintelė turėjo* tei- 

dalyvauti rinkimuose^, užtai 
į žš .provincijų atėję balsai buvę 

komunistų partijos kandida- 
Didėlė Lenkijos darbiniu 

- 4 dauguma lokių “rinkunų’ 
life-pri pažįsta.
S: *'r .
į , iš/Italijos alsinantieji prane 
Sąūįai sako. k«d Italijos komu 
Msfhč-parti ja gavo 3.3.1'< sek

nutarimug. bet praktikoje^ rusai ^nebegaU. Kitos partijos ne 
sūtinka-šu jais sudaryti koali
ciją;-: Tuo tarpu krikščionys de
mokratai, susitarę su kitomis 
partijomis sudarys tą pač ą ko 
alĮciją, kokia šiandien yra.

Iš Bonos pranešimai sako, kg; 
visos kitos partijos laimėjo to 
ki' į>at atstovų skaičių, išsky
rus krikščionis demokratus. Jie 
prarado kelias vietas parlamen
te, bet dar daugiau prarado

\aisviej 
nio užsienio ministerio 
vadevaų j anieji partija. 
partija laimėjo 4 atstovus, o de
mokratai neteko 5 atstovu.

Žinios iš Paryžiaus sako, kad 
socialistu ir komunistų blokas 
apgynė savo turimas pozicijas 
parlamente. Socialistai padidi
no savo narių skaičių 2 atstovais, 
komunistų skaičius sumažėjo, 
bet parlamente atsirado 8 
“Plunksnos” nariai. Taip jie va
dinasi. jų vadas vadinasi Jean 
Marie Le Pen, bet tikrumoje jie 
priklauso f ašis tuoj antienas, 
jie priklauso f asistuojantiems.

Britų darbieeiai pralaimėję, 
nes kbai mažas balsuotojų skai
čius ėjo į Eur. parlamento rin
kimus.

BONA. Vok. — Kancleris 
Kohl apgailestavo, kad praeitą 
sekmadienį krikščionys demo
kratai silpnai pasirodė rinkimuo 
se Europos parlamente, bet ant
radienį sukaičiuoti balsavimo 
daviniai nepakeis Vokietijos ka
bineto sąstato. Jis pridėjo, kad 
Laisvų j ų demokratų pralaimė- 
'imas ir ekonomijos ministerio 
Otto Lambdorfo išėjimas is^Mr 
Sineto koalicijos vyriausybės 
nepakeis. t*

, PARYŽIUS, Pr.—Prancūzijos 
koalicinė vyr:3U5vbė nepas;k^s, 
nors galvas iškėlė {asistuojanti 
nedidelė grupė, vadovaujama 
lean Marie Le Pen. Jis yra?fe
bai šnekus ir kiekvienu klausi
mu aiškiai pasisako. _

ROMA, Italija. Suskaičiuo
ti Europos parlamento rinkimų 
daviniai rodo, kad komunistai 
ąavo 33.3% balsų. Krikščionys 
demokratai 33^, o Craxi vado
vaujama solialistų partija gavo 
29%. Koalicinė vyriausydiė ne
pasikeis.

i Wash

Iš Čekoslovakijos pasienio 
į Bavariją atbėgo uniformuotas 
pasienio sargas ir prašė leisti 
jam apsigyventi Vokietijoje.

— Indijos karo vadas buvo 
įsakęs nešauti j svarbųjį Auk
so šventyklos bokštą, iš jos py
lėsi kulkos prieš žygiuojančius- 
karius. Į

Detroito lietuvių tarpe pla- 
čmi -aptariami Jaltos nutarimai.-

11 TOS S LITI OO-i 1. 1 >ftj| lįĮ 41! 14 ii /

o zoologijos sodį, kad ten

Ii. ręs
ti d uos 

r augtų.

GROMYKA NUSTATO 
RUSŲ POLITIKĄ

MASKVA. Rus. — Sovietu 
užs. reiaklų ministeris Andrei 
Gromyka šiandien nustato vi
są Sovietu Sąjungos vidaus ir 
užsienio reikalų politiką. Jis ta
po Konstantino Černenkos deši
nioji ranka. Černenka be Gro

bių įjungimo į Sovietų Sąjungai mykc$ nepriima nė vieno už- 
ir nesirengia pripažinti. Sovietų sien;o valdžios atstovo, prane- 
valdžia privalo ^atšaukti savo 
karo jėgas ir policiją iš paverg
iu Pabaltijo valstybių.

VV. Rromfield laiškasj šimoliūnni

Kongreso atstovas William 
Bronifield atsiuntė S. Simo’.iū- 
nui laišką apie “Baltijos Lais
vės dieną”.

Atstovas Bronifield praneša, 
kad jis visą laiką glaudžiai ben
dradarbiauja su atstovų rūmų 
užsienio komiteto pirmininku 
Yatron ir pakomitečio nariais, 
besirūpinančiais pogrindi n ėmįs 
žmogaus teisėmis. Yatron rei
kalauja, kad prezidentas Reaga- 
n»s pasirašytų bendrą rezoliu- 

*•
Plačiai aptariami Jaltos 

nutarimai

ša diplomatai.

Černenka yra ligonis. Labai 
dažnai jam trūksta oro. 72 me
tų valdovas negali žengti žings
nio be greta esančio kario pa
galbos. Černenka perskaito atė
jusio diplomato 1 fškąš Gromy- 
ka į jį atsako. Gromyka nesiver
žia į aukšč. sovietų vadovybę, 
bet jis atsimena anksčiau polit- 
biūro paskelbtus nutarimus ir 
orientuojasi dabartinėje. Į kraš 
to valdžią veržėsi krašto apsau
gos maršalas Dmitrijus Ustino
vas, l>et Gromyka jį suvaldė.

Gromyka supranta angliškai 
ir žino Amerikos galią, todėl jis 
griežtas su amerikiečiais, bet la- Konstantino čene 
bai atsargus.

Andrei Gromyka yra pirmas 
kos pavaduo 

tojas ministerių kabinete. Gro- 
myka suvaldė Gryšiną, o pasku
tinėm dienom maršalą D. I sti-

— Antradienį aukso uncija novą, kai jis norėjo diktuoti K. 
kainavo 8371. Černenkai.

ATĖNAI, Gr. — Vyravo įsl- 
f i k i n ii n as visoj G r a iki j o j, kad 
Andreas Papandreou vyriausy
bė praDimes Europos parlament 
•o rinkimus, bet suskaičiuoti da- 
jiniai rodo, kad Papandreou vy 
riausybė gavo daugiau halsų, 
negu praeitų rinkimų metu.

LONDONAS. Angį. — Visos 
ooluinės partijos, turinčias val
džias Vakarų Europoje, rinki- 
W5 į Išurcpcs psrlamentą, pra- 
aimėjo. Komunistai turėjo la- 

’>ai gerai organ:zuctą propagan
dą ir laimėjo, c koalicinės vy
riausybės nekreipė dėmesio, td- 
dėl ir pralaimėjo.

- Mondale plsnucja pasirink.* 
'.i moteriškę viceprezidente! pa
reigoms.

KALENDORALIS
K

Birželi 20: Šv. Silverijus 
Fiorentina. Genulis, Aiva

Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:29 

šiltas, tvankus, debesuotas



TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 

Naujausių moksle žinių populiarus perteikimas 

•JONAS ADOMAVIČIUS. M. D.

STENKIMĖS GERU PATA
RIMU PASINAUDOTI j

Dr. Jonas Adotnąvičius
ma (pakilęs akies viduje spau
dimas dėl pergausaus ten skys
čio susikaupimo, sutrikus jo iš 
ten prasišalinimo), tvarkomas 
sekančiai:

Yra dvejopa glaukoma: 1-At- 
vito kampo glaukoma (open ang- 

I le gžučoma) ir 2. siauro kampo 
! glaukoma (narvov angle klauco- 

ma). Pastaroji gydoma ne vais-

liaras padarė didelę dėmę. Reni 
damasi savo senuoju “praeis', 
niekam neJskundžiau ir dabar 
išvalyti sukrekėjusį kraują bus 
sunku. Dešiaiąją ligoninėje iš
valė, nes ir jos dugne trūkusi 
kraugyslė užpylė tinkwlamę. 
Gydė puikiai ir būtų gal sutvar
kę ir įsisenėjusią kairiąją, ta
čiau. KJ elektroforesėi pakišo 
koją jodas.Jis sukelta m>ano aky 
se alergiją. Kairiajai žada dar 
ir prasidėjusią glaukomą, kuri, 
kiek žinau, neišgydoma.

Gal kartais JAV yra jai pa
gydyti, arba sustabdyti vaistu? 
Gal yra akims lašu su pilnu vi
taminų kompleksu, be jodo? Jei 
būtų tokių — labai prašau pa
rašyti jų pavadinimą. Ačių! Aš 
gausiu, kari žinosiu vaidus....” 
Mielas Daktare, tikėdamas,kąd 

į šį reikalą, kuris yra svarbus 
ne vien prašytojai, bet ri* ki
tiems panašiems ligoniams, ar
timiausiu laiku įklosite atsaky-

ŠIANDIENINIS GLAUKOMOS i 
GYDYMAS

KLAUSIMAS: Mielasis Dak- 
tarė, skaitau Jūsų nepaprastai 
vertingus patarimus ii pamo
kymus sveikatos reikalais. O aš 
tose pačiose Naujienose ilgą Jai-

mą Naujienose. Būkite, Dakta
re, malonus, rašydamas tą at-< 
sakymą, padarykite to atsaky
mo nuorašą ir jį man asmeniš
kai-atsiųskite. Aš jf skubos ke
liu išsiusiu ligonei į ‘ok- Lietu-

i va.
Teikitės priimti. Daktare. Į 

mano dėkmgumo Jums pareiš
kimą* Su geriausiai linkėjimais 
Jums, buvęs r raitytei aiškis Ba
varijoje.

™ ' ATŠAKWAŠ~ r ’ AŠu’^ąms-} 
tai. retai sutinkamo gerumo — 
kultūringumo. xPrietehau, už 
madonų ir mediciniškai dalykiš
ką laišką. Linkėjimai tamstos 
žmonai, mano pirmajai anglų 
kalbos mokytojai Vokietijoje. 
Prašau tuojau vėl ^pradėti įdo-

[ minusias Spaudos Pabiras ar ką 
kitą rašyti Naujienose— tai šie 
skyriaus , prašymas, kurį tikimės 
išpildysi te!

Žinant .prie mediciniško rei
kalo, štai kas žinotina Tamstai 

ką rašinėdavau “Spaudos Pabi
ras’’. Gal dar atsimenate mane 
iš stovyklinių laikų Traunstei- 
ne, kur ir man esate suteikę 
medicinišką pagalbą. Būda, ritas 
dėkingas Jums už anais laikais 
pagelbėjimą man. šiuo krei
piuosi į Jus, prašydamas ne 
(kol kas esu sveikas), bet vie
nam asmeniui. gyvenančiam 
Lietuvoje, pagalbos.

" Ta ligonė, kurtos laiško iširau 
ką. žemiau patiekiu, yra buviisi 
mano mokine Tauragės Meky 
vorų Seminarijoje. Dabar ji yra 
botanike ir Pedagoginarme Ins
titute Vilniuje Moksle darbuo
tojų asistentė Jos laiško ištrau
ką yra tokia:

£‘‘‘Balandžio pabaigoje papuo
liau į ligoninę, kurioje išbuvau 
pustrečios savaitės Sustreikavo 
ąkys. Kalta pati —parsikrovfeu 
darbi ir apie poilsį pamiršau. 
Kainoji dar sausio menesyje 
ėmė viską rodvti oro lūka. Mat,

. tinklainėje trūkęs kraujo kapi- rūpimu klausimu.Dabar glauko-

HfflBISIIII

LIETUVIŲ FESTIVALIS 
MARQUETTE PARKE 

Birželio 23 d.

Prasidės vidurdieni, pasibaigs vidurnaktį.
Zigmas Mikužis praneša, kad viskas jau paruošta didelei.

LIETUVIŲ ŠVENTEI

Montessori mokykla

tais, bet operacijos pagalba, pra
plečiamas kampas, idant akies 
skytis laisviau ištekėtų.
Kai kalbama apie vaistus glau

komai (angliškai Glaucoma) gy 
dyti — turima galvoje pirmos 
formos (atviro kamp'o) glauko-. 
m*a, geriausiai būtų klausti gy
dytoją, kekius vaistus jis norė
tų vartoti, tada tokius tik ir 
siųsti. Mat, ne kiekvieną vaistą 
kiekvienas pacientas pakelia ir
2. ne kiekvienas vaistas vieno
dai gerai visiems ligoniams vei
kia nuo glaukomos. Yra ligo-] 
nių/. kurie, sakysim,- turi astmą, 
— tokie negali kai kurių vais
tų vartoti- Yra vaistų, ‘ kurie li- 
gonto pakeliami (ris nealėrgiš- 
kas jienis), bet jie ne visi pa
kankamai veiklūs. ’' r

Tik gydytojas,, žinąs ligonio 
bendtią stčvį, išbandęs visus va? 
stos ir suradęs, kurie veikia, te
gul praneša jų j^vWdrnima.

Čia paduodamas •bendras nau 
jaustos glaukomai (atviro kam-
po) vaistass gydymas.

, X. ^Xv2^ V- A X W VX V ▼ A L V/

glaukomos gydymas. Jc visi Ii-
■ m goniai dabartinėje Lietuvoje tu-
-\ ’ J 'O retų prisilaikyti, būdami ten

akių ligų gydytojo žinioje. To- 
j dėl nusiųskite visus tuos vais- 
| tus saviškiams, tokiems ligo-

1. Beta-adfenergic receptor 
blocking agent- TIM OPTIC (Ti
molol maleate. MSD). 0 5%, 10 
ml. (cc), stėrilūs akims lašai sU 
specialia pipete. Lašams į aki 
jX) vieną (l)-lašą ryte ir vaka
re. Pacientas turi neturėti ast
mų ir kitų negaliu, kurias tu
rint, tie lašai neduodami. Jei to 
vaisto ligonis nepakels, ar jis 
neveikia (nesumažina akispū- 
rižio). tada duodamas vaistas 
EPINEPHRINE, 1% skiestis. Jo 
irgi lašinama į aki vienas (1) la
šas du kart per dieną — rytie 
ir vakare.

Jei ir to vaisto nepakelia, ar 
jis neveikia, tada imamas nau
doti trečias vaistas* PILOCAR
PINE, 2%,po vieną lašą keturis 
kartus per dieną- Jei Jis nevei
kia reikiamai, vartojama to vai
sto dvigubai stipresnio (4%) ir
gi po lašą, keturis kartus per 
dieną.

2. Jei visu virš minėtų vaistų 
ligonis negali pakelti, ar jie 
neveikia reikiamai — tada duo 
dama pavalgius tabletę vaiste 
DIAMAX, 250 mg., keturis (4) 
kartus per diena. Jei ir tas ne
veiktų. tada duodama vaiste 
NAPiuAZINE, 50 mg. tabletės, 
pavalgius, tris (3) kartus p'ei 
dieną. Jei jo tokia dozė kartais 
neveiktų, tada jo dezė pakelia
ma Iki 75 mg., ar net 100 mg., 
tris kartus per dieną.

Matom, koks sudėtingas yra 
geras, siu itfienų atviro kampo 

niams, O gydytojas’žinos, kaip 
elgtis. Ne pro šalį bus jiems ir 
čia paduotas gydymo planas.

Tik tokią pagalbą saviems 
glaųkomikams teikdami, tufe 
sime didesnės vilties, -kad jie 
dažnf&u bus išgelbėti nuo apa- 
kimo.Akiu šviesa vra la"bai bran 
gus dalykas.Todėl visi čia, Ame 
rikoje gyvenantieji, išŠLk:rptitt 
šias žinias, eikite pas savus gy
dytojus, prašydami recepto vi

siems tiems vaistams (jie ne
brangūs) ir visus juos įduokite 
įvairiais keliais saviems ten ta 
liga sergantiems.

Nesigailėkime triūso ir išlai
du. — tai palyginti, niekis, su 
gėriu, kokį jie galės apturėti 
teikiant tokią pagalbą. Žinoma 
ne visus tuos vaistus kiekvie
nas glaukomikas vartos. Bet čia 
jie paduoti ir tiems atvejams, 
kada reguliarių — -dažniausia2 
vartojamų vaistų Igionis dėl 
vienos ar kitos priežasties ne
galės vartoti, ar jie jam ne
veiks. Taip sakant, čia'neaplei
stos ir tos paklydusios medici
niškos avelės.

Dabar daugelis klausia šie 
skyriaus apie vaistus nuo glau
komos. Šis skyiius jų nekartos 
todėl šias žinias dauginkitės ii 
kaip nurodyta, naudokitės. Vi
si stenkimės vaistais gydomą 
glaukom negaluojantiems sa
viškiams ir ne ^aviškiems tal
kinti geriausiu būdu. Tada ma
žiau bus tos Ilges nepatogume 
ir todėl daugiau džiaugsmo. Ki
tam gero padarymas yra kiek
vieno ant žemės gyvenančioje 
svarbiausias darbas. Mat, kitan* 
džiaugsmą teikdami, mes patys 
laimingais tampame. Taip ir iš
eina, kad išlaidos ir triūsas dėl 
artimo yra pačiam sau gero da
rymas. Tat visi nedelsdami leis
kimės į tokią veiklą.

Šita užuomina visiems įsidė 
metina, nes dabar nemažai čio- 
nyškių mūsiškių vien savimi 
ėmė rūpintis, pamiršd-ami daug 
lidesniame nepritekliuje esan
čius saviškius ir ne saviškius.Tai 
aėra lieruviškas, žmoniškas ir 
’ei norit, nekrikščioniškas elge
sys. Visi tokio elgesio vengdami.J o o
pradėkime sau gėrio kraitį 
krauti kitam gėrio —džiaugsme 
šute kimą. Sėkmės!

* * *

KAI PACIENTAS IŠMINTIN 
GESNIS UŽ GYDYTOJĄ

KLAUSIMAS. Gtrb. Dakta
re, turiu neaiškumą. Gal Tams, 
ta galėtum čia padėti. Kartą ne
tikėtai skubiai teko paieškot

fVtlyfojo pagalbom. — viduriai 
Kaimynas patarė: — “Štai tik 
trečiame bloke gydytojas, gy
dąs žinoma dvasiškį, o gal dar 
ir jo giminaitis.

N u 'k' i be j a u. M ažu t is lauk ia- 
masis, jau pilnas žmonių — net 

• 6. Ant sienų laikraščių iškar- į 
;>ėlės su šimtmečio pradžios ma 
Šinų paveikslais. Reškia, ligo
nių lygiui. O gal it gydytojo. 
Sėdžiu, laukiau ir skaičiuoju: 
Keturi per valandą.Tai ieisiu tik 
po keturių valandų. Bet staiga,, 
gal po kokios valandos ir 20 
minučių, juntu, kad mano jau 

i btumdžioja gydytojo durų link 
naujai atėjusieji.

Pasitinka aukštas, gražus, im
pozantiškas vyras: — “Nusi
renk, amžius, pavardė, adresas, 
užsiėmimas, — ir t.t.

Labai greitai ir tiksliai vari
nėja nuo svarstyklių prie krau
jospūdžio matavime staliuko ir 
kitus. Net nespėjau apsidairyti, 
jau tiesia ranką — reiškia bėk, 
pilieti. Vos spėjau prisiminti, 
kad dar turiu ponui gydytojui 
paradyti piniginę.

— “Jeigu turi, tai padėk.de
šimkę.... Gali dar tris pridėti, 
tai gausi tablečių. Tik nebijok, 
— pradėsi raudonai šlapintis....”

Vienoje rankoje laikydamas 
marškinius, kitoj tas tabletes, 
vos spėjau priimti ištiestą ran
ką ir dar paklausti, tai kas gi 
buvo?....

— “Intestinal flu ..Khą kartą 
gausi naujų vaistų,” — išgirdau 
jau kitam ligoniui įeinant.

Visas vizitas gal trūko apie 
penkias minutes (per valandą 
r 20 minučių 16 ligonių). Tai 
bent tempas medicinos mokslo 
modemiškų metodų!

Tik aš sefias ii* negreitas nie
kaip negaliu susigaudyti, kokia 
iiga sirgau ar nesirgau, kada ten 
vėl tunu ateiti, kokių naujų 
vaistų duos ir nuo ko ir, ben
drai, kaip tiksliau naudotis to
kiais naujausiais-.. medicinos 
vKfkslo metodais, kad turėčiau 
iš jų kokią nors naudą. Manau, 
cad už gražų paaiškinimą bus 
daug kas dėkingas, i

PAAIŠKINIMAS. Geriau ap- 
,, link mylią, negu tiesiai į sky

lę, — taip patardavo elgtis 
mūsų išmintingi senoliai. Pate
kai į tokią skylę, kurioje nėra 

į jokios medicinos, jokių mokslo 
Į metodų, o tik medicinos vardu 
I pasipinigavimas iš tokių, kurie 

stovėtų prie barščių eilėje, kai 
Ponas Dievas iš eilės dalino 
žmonėms smegenis. Panašiai to 
kius besmegenius išnaudoja ii 
visi kiti profesionalai, įskaitant 
ir (dvasiškius. Jie nuolankų pa- 
maldmne^pav^rtė teologija ir 
pradė^oJ|^frhok.slauti kaip tikė
li, o ne kąip elgtis. Tai irgi sky 
lėje besirandą tvariniai, kurioje 
aėra jokio tikėjimo, o tik Auk-~ 
sc Veršio garbinimas.

Tokie pelnagaudžiai tu^ks be 
prakaito savo tol, kol begalvių 
bus apie juos. Deja, tokias avis 
Irk karsto lėnta išlygins, o kol 
aip atsitiks, minėtose skylėse 
pelnagaudžiai. gražiausiais var
iais pasivadinę, kaip vorai mu-

. Gintarėlė
Kristina Margot Binderytė,

Gintarėlė Kristina Margot 
Binderytė, adv. Walter Joseph 
ir Rimos Angelės Binderių, Jr. 
dukra, Cary, III., baigia Cary- 
Grtfve aukštesniąją mokyklą. 
Priklauso Cary-Grove Swing ir 
Acapela chorams. Skiria laisva
laikį savanorės - pagelbininkės 
darbui ligoninėje; mėgėja juok
darė (kloune), CC mokytoja. 
Mėgsta dainuoti, kulinariją. To
limesnių studijų pasirinkime vy
rauja priešmokyklinio amžiaus 
vaikų mokymas bei apdarų-ma- • 
dų prekyba. Gintarėlė Kristina 
Margot Binderytė bus pristaty
ta visuomenei Ghicagos Lietu
vių Moterų klubo ruošiamam 
Gintaro baliuje šeštadienį, bir
želio 30 d., Conrad Hilton vieš
bučio didžiojoj siaiėj.

ŠEŠTADIENIO TALKOS
• * •

Lenino gimimo ULosioms 
metinėms atžymėti buvo ruošia 
mos statinės apželdinto šeš
tadieninės talkos. Išminkai 
pasklido po ’ visas VilnMis aikš
tes ir skveriis, dalis jų darbavo
si miško parkuose, dekoratyvi
nių augalų tarybiniame ūkyje.

Visiems talkininkams komu
nalininkai numatė darbo barus, 
pasirūpino, kad jie būtų la3cu 
aprūpinti reikalingais įrankiais, 
sodininkais ir transportu.

sės — čiulps besmegenių svei
katą ir tuštins jų kišenes.

Ačiū Tamstai, kad nepriklau
sai prie minėtų begalvių ir, kar 
tą paklydęs, klaidbje stengiesi 
nepasilikti. Sėkmės ateityje',my 
lią žygiuot, į reikamą vietą pa
siryžusią jam!

- 'L:

KALBOS,

DAINOS,

Lithuanian MSfža two iki IHlifanitiM; 
Dah-vaus EdWjftf Vpdotvak, Frank Strtfckas,'Ei:ank Šrady.

M. ^adijfsn. Jtfffe daug kitij.

VISI LIETUVIAI PRIVALO PASIRODAI- ’ - 

UETUVIŲ UTENOJE <

MYLIMOJI ŽEMĖ

Nejaugi, mylimoji mano žeme, 
Tavęs aš niekad neregėsiu?
Nors atsiliepkit jūs, laukai aptemę, 
Ir akmenys iš tėviškės griūvėsiu!

Užges kaip-gaisras saulė už kalnelių. 
Tamsioj prkkehėj motina sups lingę, 
Sumigs žiedai prie pakelės smūtkelių, 
Ar grįšim mes išėję ir pradingę?

Ėjau per purvą ir bridau per sniegą.
Naktį paklydęs išklampojau pelkes.
Širdy nešiau, kaip žiburėlį laisvės diegą, 
širdy vistrek tikiu — tėvynė kelsis!

Šiandien tavojo šauksmo nieks negirdi, 
Atodūsiai pagrobia žodį tartą.
Nešti aš skausmo pilną širdį,
O ž^ffie, tu, tavęs šaukiuos dar kartą!

i.£ . J. TVėtfgriJaŪSk^

A, Petraitis
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SUSITIKIMAS SU BUTKUM 
IR RINKŪNO PASKAITA
(Tęsinys)

širdin įsiskverbįa mintis: kad 
jis čia galėtų būti dabar mūsų 
tarpe! Prieitų prie podiumo ir 
tartų savo ramų, svarų, plato- 
b'.šką žodį; nustatytų veiklos 
gaires,, padrąsintų tautiečius 
išeivijoje ir okupuotoje Lietu
voje. .. Bet vis vien jis dvasioje 
su mumis - tad pirmyn į 
daiba!

Seka sveikinimai, gražūs lin- 
kėjimid, gražios mintys. Fsu ir 
aš (Jūsų korespondentas) pa- 
kviesks, kaip Reorganizuotos 
JAV LB Centro valdybes pirmi
ninkas, pasveikinti 18-tą Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
seimą. Dėkoju seimui už suteik 
tą tikriesiems bendruomeninin- 
kams garbę ir, sveikindamas, 
pabrėžiu, kad JAV Lietuvių 
Bendruomenė, būdama politinė 
mozaika, moka kartu gražiai ir 
sutartinai dirbti bendrą darbą. 
R. JAV Lietuviu Bendruomenė 
seka Lietuvių Chartos nustaty
tas gaires ir netiesiogiai patvir
tina prezidento Smetonos politi
nę filosofiją, kad “nereikia ko
voti prieš srovines ideologijas, 
bet kovoti prieš jų tarpusavio 
nesantaiką”. Ne paslaptis, kad 
didysis pagalys mūsų išeivijos 
bendro darbo ratuose yra Lietu
vių Fronto Bičiuliai. Todėl ir 
tylioji mūsų išeivijos dauguma 
yra net iki šiol politiniai pasyvi 
— laukia kol frontininkai iš
moks dirbti bendrą darbą.

mą iš Alekso Laikūno, Petro 
•Bučo ir Vytauto Matomo (Fila
delfijos atstovas). Sekė skirtin
gų šelmio komisijų sudarymas: 
Registracijos, Mandatų, Nomi
nacijos, ir Rezoliucijų (nutari- 
mų). ,, . ■ .. . J

Labai įdomus ir turiningas 
buvo Sąjungos pirmininko Vac
lovo Mažeikos pranešimas. Vy
kusiai komentavo, kad, girdi, J 
“Mušeikų dinastija” Tautinėje 
Sąjungoje baigiasi; irr atrodo/ 
nesuklydo, nes (kaip vėliau pa,-* 
stebėsite) naujoji (Kriaueel tu
nų) prasideda. Tikrai, Vaclovas 
Mažeika nusipelnė didelės pa
garbos ir užtarnautų pagyrimų 
šarvo kadencijos metu.

Po Kontrolės komisijos pra-j 
nerimų sekė diskusijos dėl pa-j 
darytų pranešimų. Tarp 2:30 ir! 
3:30 vai. vyko priešpiečiai, čia) 
vėl reikia užtarnautai .pagirti or-į 
ganizacinius Antano Jonaičio ? 
gabumus. Netoli baro (gera s t ra J 
° . * teginė pozicija) buvo nuklotas1 
stalas Clevelando gardumynais. Į 
Mes. čikagiečiai, pasigedome po- Į 
nu Paulių L. Tautinių Namų 
kulinarinio “stebuklo” cepelinų. 
“Cip-cap Cepelin — skrenda 
pro duris tolyn!”, dainuodavo-j 
me “Aušros” valstybinėje ber-, • . .... . ’ , dingas ir issamukų gimnazijoje nepriklauso-Į 
įnybės laikais, kai kapelionas iš
prašydavo kokį “klasioką” pro 
duris už perdėtą pamaldumą. 
Na, bet Clevelando Lietuvių Na
mų priešpiečiai irgi žavūs.

Dr., Vytautas P; Dangis

vėje prisakyti, kas ko norime, 
ką manome.

—“Vilnis” pakels ne vieną,— 
kalbėjo drąsesnieji.

Pakelti pakels, — atsilie
pė Daubaras, — bet tai maža,-- 
ir sustojo kalbėjęs.

Po valandėles sužiūru, lyg 
klausdami: o kas toliau?

Po valamlėlės kalbėtojas tę* 
sė;

— Aš žiūriu toliau. Ir jūs ma
tote: fabrikuose keičiami ūpas, j 
kyla nerimas iir nekantros nuo 
taikos. Tai ženklai naujo sąjū-1 
džio. Bet kur tie policijai ne-< 
prieinami žmonės kilusiam są 
jūdžiui ryškinti ir vadovauti?1 
Aš jų dar nematau.

Įdomus klausimas, tariau, sau-. 
Kasdien sutinkamas, vis dar ne 
išgvildentas. Atsiliepiau ir at
sakiau. O jų yra, žiūrė-

Kaip V. Katkus pasidarė žurnalistų 
“pirmininku”

S. /n. birželio men. 10 dieną dentą
šv. Antano parapijos bažnyčios 
patalpose įvyko žurnalistų sky
riaus metinis susirinkimas. Pa 
gerbus susikaupimo minute mi
rusiuosius skyriaus narius ir pa»- 
darius valdybos nariams veik
los pranešimus, valdyba atsista
tydino. Nesutikus nė vięnam 
kandidatuoti naujon valdybon, 
nubalsuota skyriaus veiklą už
baigti.

V. Katkaus teigimu, turinčius 
ižde pinigus reikėtų pasiųsti 
Lietuvių Fondui. A. Sukausko 
ir V. Paužos nuomone, vengiant 
šališkumo, lygiomis dalimis pa
skirti ALT, Tautos Fondui ir 
Lietuvių Fondui. V. Kutkus,

A. 
atsisakę^ 
Kutkaus

Grinių, kuris griežtai 
kandidatuoti; po V, 
“išpažinties”, pakeitė 

nuomone.

Turėtume vengti asmenų, ku> 
rie, gyvendami neapykanta ir 
pagieža, žaloja organizaciją if 
sugyvenimą. Mano galvojimui 
geriausias kelias išlyginti V; 
Kutkaus padarytą skyriui gėdą, 
susirinkti ir išrinkti valdybą, 
kuri dirbtų, kaip dera žurnalis? 
tams, dėl visu lietuviu, niekd 
neniekindama ir neužgaulio-i 
dama. r

Vladas Pauža

ARKITE JAV TAUPYMO BONUS

Sveikino ir Connecticute re
gistruotos JAV Bendruomenės 
dalies CV pirmininkas dr. But
kus. Buvo miela pasisveikinti,
paspausti ranką ir palinkėti sėk
mės seime. Juk mes abu tauti- 
>ninkai .ir Korp. Neo-Lithuania 
filisteriai, ir dar... neįstengėme 
sutaikinti abiejų Bendruomenės 
dalių. Bet tikėkimje ateitimi.

Seka Jono Rinkūno (iš Kana
dos atstovo) paskaita “Žvilgsnis 
į ateitį”. Labai graži ,gerai pa- 

. ruošta paskaita. Tikiu, paskaita 
bus ištisai perspausdinta mūsų 
spaudos periodikoj. Prelegentas 
labai gražiai akcentavo ir nuro
dė dabarties Lietuvos laisvini
mo darbo gaires. Paskaita susi
laukė garsių ir užtarnautų plo-. 
jimų. Tuo baigėsi iškilmingas 
posėdis.

Po 15 minučių pertraukos, 
prasidėjo darbo posėdis. Pami
nėsiu seimo prezidiumo sudary-

Buvo aptarta “Dirvos” linkmėj 
ir knygų leidimas. Reikia pri
pažinti, kad tai buvo labai nau

jinus suvažiavimas.
j Buvo jaučiama, kad dauguma į 

narių pageidavo, kad “Dirvos”, 
puslapiuose būtų daugiau tauti
nės minties, f>et ne Kailinių, | 
santvarinių arba juodvalkinių 
krypčių. Kalbos nėra, kad mie-

žodžiu, buvome pavaišinti 
skaniu “smorgasboard” ir, žino-j 
ma, tuo mūsų šeimyninės nuo-; 
taikos dar labiau sustiprėjo, o
nupuolė dvasioje — pasistiprino 
čia netoli, bare, esančiomis spi- 
ritualinėmis gėrybėmis... Bet ] 
ne į temą kalbančių nepasitaikė.

šeštadienio popietėje tęsėsi 
“Vilties” draugijos narių suva
žiavimas. čia Nominacijų komi- 

- sija pateikė 5 narių valdybą, 
kuri ir buvo išrinkta: Sr. Danie
lius Degesys (kad “Dirva” dau
giau nesudegtų), J. Jurkūnas, 
Aleksas Laikūnas, M. Valiukė
nas ir K. Pocius. Iš susirinkimo 
Teodoras Blinstrubas pasiūlė 
kandidatu dr. V. Dargį, bet, ne
būdamas Mandatų komisijos 
anksčiau nominuotas; nebuvo 
pakankamai “košemas”, kad 
taptų išrinktas į penketą “di
džiųjų”. Taip išaiškino “visa
žinis” tautinių seimų strategas.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno b moWt 

IW4 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta. Vine, 
Ibivė*, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stcnkot 
F. Raukžfo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir T 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis B 
M. K. Čiurlionio. M. Weikio, V. Kašubo*, A. Rakštelės Ir JL Vanr 
kūrybos paveikslais. S65 pusk knyga kainuoja, tik (fl,

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tn 
tinip šoklų pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafeų 
šventes bei jų Istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojąs 
tiems, gėrintis autorės puikiu rtiliumi ir furinktaia duomenim lt 
be! užkulisiais. Studija rr* 151 pusk, kainuoja

t VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke tprsJy 
žss luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne mumu 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Mte 
ratfirinė studija, suskirstyta skirsneliais. T* 206 puslapių knygt 
parduodama tik už tl

> Lucku V laKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamaiiwfc 
ptomlal parašyta liudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės k 
Labguvos apskričiu duomenimis. Aprašymai Įdomūs, kiekvienant 
Betu-rfuk Leidinys ItiustruotM nuotraukomis, pabaigoje duodama 
Titovardžių pavsdlniina’elr jų ▼ertlnist J vokiečių kalba. Laba' 
naudingoje X® pust knygoje yra Rytprūsių temelapia. Kaina W

> M LAUM18 LIMA ralytojoa Petronėlės Orintaftės «»
mintaial ir mintys apie asmenis Ir vietas neprfE Lietuvoje Jr p*y 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi ZM puslapini 
bet kainuoja tik U. .

• JULIUS JANONIS, poetes Ir revoliucionierius, nertrpra* 
tas tr klaidingai Interpretuojama? gyvenime ir politikoje'; tik ■ 
Farglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų Ir po» 
siją. Dabar būtų jj galimi pavadinti kovotoju už žmogaus teisei 
Knyga yra didelio formato, pualapių. kainuoja W.

V «AmtfN®8 MOVEI XS. JL Korfenko kūryba, J. ValsMS 
F<ttmn JN peš. knygoje yra M sąmojingų no-rslių. Kaina B

^nygM ganamoe NmJWaoes. 1TW M. Malstod BL, dAesg* 
« mb. OtastoM —MIŪ famtai tillnwi

lam, pasišventusiam ir. talentin
gam redaktoriui Vytautui Ged
gaudui yra sunku visus paten-

VLADAS POŽĖLA

kinti, bet, Dieve jam padėk!, 
jis atlieka didelį mūsų išeivijos 
spaudoje vaič&nėnį. Tad užgyrė- 
me Vytautę Gedgaudą. Maž
daug tuo ir šiomis problemomis 
buvo baigtas “Vilties” draugi
jos narių suvažiavimas.

B'ėgome atgal į Ramadą Inn, 
kad, kaip amerikiečiai sako, 
“Freshen-L'p”, ir atgal Į ban-
kelą.

V. Dargis
(Bus daugiau)

kite.

KAPSUKAS SUGRĮŽO IŠ 
TREMTIES

Tai buvo Tartu 1914 metų 
pradžioje, kai vieną kartą kažin 
kas pasibeldė i mano kambario 
duris. Aš žiūriu į praviras du
ris ir savo akimis netikiu.

Duryse stovėjo Kapsukas.Pa- 
linkęs, žilstelėjęs, sublogęs — 
kalėjimo buities ženklas. Tik 
akys ir balsas liko tie pa
tys- ■

Minutė, kita skubios ruošos, 
ir svečias jau sėdėjo už sta
lo. --

— Pasiuntiusi laimė, — pra
dėjo jis, gurkšnodamas arbatą. 
—Įsivaizduok sau, parvažiavau 
visą kelią be kontrolės! Jei Om
ske ar Čeliabinske ar kur ki
tur žandarai būtų paklaiisę pa
so, aš bučiau žuvęs. KUr liet pa 
sas duotas Vilniuje ir niekur 
policijos nuovadoje- nevizuo-

kaip bitės įgeltas, skeryčioda
mas rankomis, pašoko nuo kė- 
dė£ šaukdamas: “Jeigu šitaip, 
tai aš sutinku būti pirmininku”.

Kai kuriems laiku nesusi- 
orientavus, V. Kutkus pasidarė 
pirmininku dėl reiškiamos ne
apykantos ir pavydo kelių centų 
ALT ir Tautos Fondui. Staiga, 
risčia pribėgo prie S. ;Šližio ir 
A. Griniaus, kažką jiems ausys- 
na šnibždėdamas. Anuodu, kaip 
avinai, gavę šviežio šieno gniūž
tę, lingavo galvomis, reikšdami 
sutikimą. J. Švoba, lygindamas 
nenormalią padėtį, prašė buvu
sią valdybą pasilikti dar vieną 
mėnesį ir sušaukti skaitlingesnį 
susirinkimą. Deja, jo žodžiai ne
sulaukė reikiamo dėmesio.

. , Nesuprantamas Draugo ko
respondento S. Sližio paklusnu
mas V. Katkui. Neaiškus':šešė-> 
lisl gaubia ir Dirvos; korespon-

ENERGY
WISE ®

f įtars tvery 3,000* f 
8,000milas to f
wasting gasollra.

P Deeft be £ Bom Lotart

KOVOS DĖL SPAUDOS

(Tęsinys) ’

Jau buvo vėlyvas ruduo, kai 
aš gavau telegramą iš Šiau
lių:

— Sutinku, atvažiuosiu po 
mėnesio. Rekašius.

Sužinojęs tai, su visa kuklia 
“Vilnies” medžiaga aš atvykau 
j Ryg^. laikraščio išleisti. Kaip 
paprastai, vedamajame prisista
tė “Vilnis” savo ‘skaitytojams, 
po to turėjo politinių Įvykių ap 
žvalgą, vieną kitą koresponden
ciją iš vieccs, davė žinių iš Ry
gos darbininkų gyvenimo ir už-

dinamųjų tautos namų klausi
mu, kadai “Visuomenėje” iškel
tu. Straipsnis būtų buvęs įdo
mesnis, jei būtų atsakyta į au
toriaus paliestąją mintį — na
mai, kaip legali bazė darbinin
kų reikalams. Jie, kaip draugi
jos ir sąjungos, buvo reikalingi 
veikti darbininkų masėse.

Pagaliau, po visų nelaimių, 
pakilo “Vilnis”, plačiu baru, 
apie 3.300 ekzempliorių, plauk
dama i darbo žmones.

Išleidę “Vilnies” 1 nr., mes; 
artimieji jos bendradarbiai, su

baigė V. Kapsuko straipsniu va sirinkpme Narkevičiaus spaustu

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

tas.
— Bet tai. —-įakau<. dar ma- 

ža bėda, svarbiau, kad .pats pa
sas būtų tikras, nė padirb- 

, tas.
— Su pinigais išėjo geriau,— 

tęsė svečias. — Nė: mažiausios 
bėdosi Dar biliėtą vienam nu
pirkau, taip pat pabėgėliui.Bėt. 
žinai, nupirkęs susigriebiau per 
daug pinigų išleidęs. Et, sakau. 
Maskvoje yra P. Kilnias ar dar 
kas. Jie tnan duos.

Jau praėjo pora dienų, o mu
dviejų kalboms dar nebuvo ga
lo. Vienos nebaigę, ėjom prie 
kitos. Kitos nebaigę, grįžomjė. 
prie pirmosios. Partija, “Vil
nis”, konferencija ir; kiti die
nos klausimai, kaip mieste žibu
riai, mirgėjo mdviej'ų akyse. 
Mirgėjo, bet'jų šviesos Jdažnai 
buvo įvairios- ■

— Ar žinai ką? — staiga jis 
nukrypo kalbėdamas- ■

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
■ yra seniausia.^ didžiausia , ir i turtingiausia lietuvių iratemalinė 

organizacija, lietuviams’ ištikimai tarnaujanti, jau per 97 metus,
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

darbus dirba.
SLA —išmokėjo daugiau kaip A^^-ONIS SBLUONUS dolerių 

ąpdraudų savų nariams
SLA — apdraudžia pigiausiomis kc.ixAU SLĄ neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali

; Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
— apdraudžia ir Taupomąja - apdrauda — EndowmentSLA

. Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
aukštojo mokslo ir. jų-gyvertoc.pradžiai.

T* - - * — * -T V ,' •

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apd^uda:. už 
$l,00(kapdraudos suma temokametam*.

SLA—-kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės į savo apylinkės kūopg seikėtai, 

Jums mielai oaęėlbčs ? ' •
? j; Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centru:

&HUĄM pF AMERICA
A ^307 30th St, New York^ N.t. 10001 

Tel (212) 563-2210;J/, ‘
-. r .

i

Ml

/Cosmos, Par cels Express Corprx^-i
’MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE%

J69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeLWKŽ7J7

V. VALANTI NAS
f-

■—s 11 Li. ..J. t ^ii 11 iL .ITJ.nr. ■. 111 -i-"- - p j ■

' JAY DRUGo VAISTINĖ
i 2759 W. 71st St, Chicago, HL
I ?«(

V RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAJ:
DUMYNA1 ♦ KOSMETIKOS REIKMENYS

■ z i ■ Atdara šiokiadieniais nuo ' 
y vak ryto iįį io vai vakaro.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

For constipation relief tomorrow
> reach for EX-LAX tonight ,

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
You’ll like the relief in the morning.

ĮįfraH Ube! ind folio’*

O Ei-Ujųlnc.. t«2

Chocolated or pills, Ex-Lax : 
“The Overnight Wonder''

Ini LIUDAS SUKSYS, 
50 metų studijavęs, kaip

garaže 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, ksi bet kads Ir 
Set kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, littuvlūf 
Ir lietuvių kalb^ Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prerf.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti

r • Kaina pL Kieti friu* n. j

BTXnJIENOS
(jSI S. Halstad St., Chicago, ID ■MM

c, Ei, ld^4
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didslęę fumas mokėti ligoninėms. Teisėje* Murphy buvo 
, labai atsargus, jokių kyšių jis nebūdavo ir nesudaryda- 
I vo pagrindo nusikaltimams. Jis labai gerai žinojo, kad 

ir teisėjai privalėjo prisilaikyti tam tikrų teismo nuo
statų.

Richard Daley, tėvas, net lietuvių tarpe dairėsi, ai*
1739 So. Halatad Street, Chicago, IL 40604 TalapHwK 421-4100
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Sekime Chicagos teismų valymą
Praeitą ketvirtadieni federalinis prisiekusiųjų teis

mas pripažino Chicagos apygardos a teismo, 68 metų 
teisėją John M. Murphy nusikaltusiu. Teisėjas 
Murphy baigė teisės mokslus Chicagos Loyolos universi
tete, išlaikė Marshall teisės mokykloje kvotimus ir dirbc 
įvairiuose. Chicagos ’teismo skyriuose. Kelis metus va
dovavo Chicagos trafico teismui, o paskutinius 12 metų 
prižiūrėjo, kaip veįkia. kiti .Chicagos teismai.

Teisėjas Murphy buvo vedęs. Turėjo patogų butą 
Ghicagoje ir puošnius namus užmiestyje, šiaurinėje Chi
cagos dalyje. Kiekvieną metą jis gaudavo po 60,500 dol.
Jokių skolų neturėjo. Būtų galėjęs išeiti pensijon ir ra
iniai baigti savo gyvenimo dienas. Būtų galėjęs pasiva
žinėti po pasaulį, aplankyti dar nematytas žemės vieto
ves. Antrojo pasaulinio karo metu tarnavo JAV kare 
laivyne. buvo karininkas. Jautėsi sveikas iš laivyno iš
ėjęs atsargon, kelis metus dirbo JAV mokesčių inspek
cijoje. 1969 metais perėjo dirbti į federalinį teismą. Il
gus metus dirbo prokuratūroj, buvo Illinois prokuroro 
pavaduotoju, pažino įstatymus ir vykusiai juos taikė nu
sikaltėliams. Teismo narių tarpe turėjo gerą vardą. Ky
šių imti jam nereikėjo, nes bereikalingai pinigų nemėtė 
o iš gaunamos algos galėjo ištaigingai gyventi.

Atrodo, kad teisėją pagundon įstūmė Chicagos tra
fiko teismas. Chicagoje ir jos apylinkėse judėjimas labai 
didelis. Didokas automobilių savininkų skaičius patek
davo bėdon, turėdavo aiškintis teisme. Jis turėdavo 
spręsti sudėtingas bylas surištas su didelėm apdraudos 
bendrovėmis. Pinigai per kraštus byrėdavo.

Chicagos administratoriai visą laiką turėdavo be
dos su trafiko teismu. Paprastai bylas greitai išspręs
davo. bet jeigu kam sudaužydavo automobilį, arba jeigu 
kas būdavo sutrenktas arba užmuštas, tai tas jau turė
davo dideles bėdas. Teismas ilgai tęsdavosi,' ir tekdavo

kartais negalėtų rasti rimto žmogaus, kurį galėtų paso
dinti trafiko teismo priešakyje, bet tai ne toks lengvas j 
darbas. Trafiko teisme reikia turėti stiprių valių ir dva-j 
sitnį pajėgumų. Vienas lietuvis pabuvo porų metų ir 
anksti pasitraukė, kad pagunda nepalenktų. I

Teisėjas John Murphy, pabuvęs kelis metus trafiko 
teismo priešakyje, buvo perkeltas į kriminalini teismą. o 
trafiko teismo priešakiu buvo paskirtas teisėjas Richai d 
F. LeFevour.

Po Chicagą pradėjo sklisti gandai, kad Chicagos teis
mai neatlieka savo pareigų. Žmonės pradėjo kalbėti, kad 
už pinigų galima bet kokį sprendimų gauti. Skundėsi 
žmonės, kurie kyšį davė ir pageidaujamo sprendimo ne
gavo. Federalinio teismo vadovybė susirūpino gandais 
apie netvarką Chicagos teismuose. Neužteko gandų, rei
kia įrodymų. Svarbiausia — reikia liudininkų.

Prieš 4 metus teismas paskyrė prokurorų Daniel K. 
Webb ištirti, kas darosi Chicagos apygardos teismuose. 
Jis ilgai užtruko, kol nustatė, kas darosit ir kokių prie
monių reikia imtis, kad teismo negeroves pataisyti. Pro
kurorą Webb dirbo ne vienas. Jis pasirinko vieną, o vė
liau dar kelis patarėjus.

Prokuroras patikrino gandus, ėjusius apie Chicagos 
teismus, apklausinėje liudininkus, gavo užtikrinimus,
ir liudininkų pažadus, kad liudys teisme. Pasirodo, 
kad visa eilė žmonių, sumokėjusi tarpininkams stam
bias sumas, nukentėjo ir sprendimo nelaimėjo.

Prokuroras Webb, nustatęs faktus, patraukė teis
man teisėją John Murphy. Jam pranešė, kad laužo įsta
tymus ir nesilaiko teisėjui privalomų dėsnių. Teisėjui 
Murphy jaunas Webb pranešė, kad jį trauks teisman. 
Trauks ne apskrities teisėjų vadovaujamam teismui, bet 
prisiekusiųjų teismam • ■;

Gegužės pačioje pabaigoje teisėjas- Murphy buvo pa
kviestas į federalinį prisiekusiųjų1 teismą ir perskaityti 
kaltinimai. Teisėjas labai pasipiktino, kad toks jaunas 
prokuroras drįso patyrusiam ir gerą vardą turinčiam
teisėjui primesti tokius kaltinimus. Teisėjas niekad 
jokių kyšių neėmęs, teismo nuostatų nelaužęs ir vaikėzai 
neturi teisės traukti gerą vardą turinčio teisėjo teisman.

Prokuroras Webb tuojau pakvietė atsargon išėjusį 
policijos karininką James LeFevour. Prokuroro Webb 
klausiamas liudininkas išdėstė, kaip jis, dirbdamas tra
fiko -teisme imdavo kyšius iš trąfįko įstatymus pažei
dusių žmonių, dalį pinigų pasilikdavo sau, o šimtinę nu- 
veždavęs teisėjui Murphy, kad bylą dar mėnesiui atidė
tų, o vėliau vėl rastų priežasčių ir bylą vilkintų. Kiekvie
nu kartu jis nuveždavo teisėjui Murphi.

Jis pareiškė, kad vėliau jis buvo priverstas šimtines

‘TILTAS” (Aliejus) MIKAS ŠILEIKIS

Pavergtoj Lietuvoj
DONORŲ SĄSKRYDIS

Joniškyje įvyko tradicinis ra
jono donorų sąskrydis. Donorus 
pasveikino Raudonojo kryžiaus 
draugijos centro komiteto pir- 
ninkė D. Grybauskienė, rajono 
vadovai, jienxs dėkojo ligoniai, 
kuriems pasveikti padėjo dono
rų kraujas.

* * *

“GINTARINIS RAKTAS’
Lietuvos valstybinis televizi

jos ir radijo komitetas kartu su
. — i— i r - - Tiisena—. w&jm. ii i —

kia teismo geram vardui, ke
O * 7

Leningrado, Rygos ir Talino siu 
dije-nris paruošė daugiau kaip 
trisdešimt televizijos programų 
“Gintarinis raktas”. Programos 
skirtos internacionaliniam jau
nimo auklėjimui, tarybinių tau
tų draugystei ir bendradarbia
vimo stiprinimui.

* * * 
LENKTYNIAUJA 

MIŠKININKAI

Daugiau kaip 20 metų tarpu
savyje lenktyniauja Baltarusi
jos, Latvijos, Lietuvos ir Esti
jos miškininkai. By-

kitiems teisėjams sėja
nepasitikėjimą Amerikos teismais bei teisėtumu.

Prkuroras buvo užklaustas, kada jis trauks teisman 
kitus pareigūnus, liudijusius šioje byloje, bet nusikaltu
sius. Prokuroras atsisakė spėlioti, kada jis tokio žingsnio

goję miškininkai susirinko su
sumuoti 1983 m. socialistinio 
lenktyniavimo rezultatų. Nuga
lėtojais pripažinti Lietuvos miš 
kų ūkio ir miško pramonės mi
nisterijos įmonių kolektyvai.

TEATRINĖ MOZAIKA 84

Kovo 28 <1. Vilniaus valstybi
niame pedageginiame institute 
Įvyko ketvirtoji “Teatrinė m<>- 

I zsška” — teatro kritikų ir *bū- 
sdmųjų pedagogų susitikimas. 
Jame dalyvavo teatro kritikai 

T. Alelisaite, E. Bundzaite, A. 
TriFazųauŽkaile. E. Jansonas, D. 
J udelevičius, J. Lozoraitis, A. 
S'ra"’:onis, I. Veisaitė, A. Ven-

imsis. Jis net nežino, kokios bausmės jis prašys teisėjui J 
Murphy ir 17-kai žmonių, šioje byloje paminėtų. Proku
roras Webb nieko neatsakė, bet paskiriems žurnalistams 
pastebėjo, kad turi išsiaiškinti, ar jis sutiks liudyti prieš 
Cook apskrities teismo pirmininką Richard R. Lefeour. 
Amerikos teismai reikalauja ne. vieno, bet dviejų liudi
ninkų. Jeigu teisėjas John Murphy liudys, ką jis žino 
šioje byloje, tai prokutatūrai bus lengviau nubausti ki
tus nusikaltėlius.

Teisėjas John. Murphy yra pirmas Cook apskrities j 
teisėjas, pripažintas nusikaltusiu už kyšių ėmimą ir teis- j

gris. ?jQzaikn>"-tėma — “Origi- 
nilicji Jahvių-draniaturgija ir 
teatras”.

PARDAVĖJAI atleisti

Vilniaus rajkiKipsąjungos dar 
buotc’-S. K^bauskas ir J. Vy
žius atleidi ir nusikaltime me
džiaga perduota pmkuratū rai. 
Jie slėpė nuo pirkėjų-kepenėles, 
alyvų aliejuje, balzamu o lūs žą
siukus. konseiw’uotus viščiukus 
ir kitus skanumynus.

KOMUNTSTINĖS
* #

STUDENTŲ TAPYBOS 
PARODA

nešioti ir savo giminaičiui, Cook apskrities teismo pir- mo vardo žeminimą. Teismo įstatymas leidžia teismui 
mininkui LaFevour. . padėti jį kalėjiman iki mirties. Iš prokuroro kalbos su-

Prokuratūra pakvietė visą eilę liudininkų, kurie pri- sidaro įspūdis, kad buvusiam teisėjui Murphy gali skirti 
sipažino mokėję stambias sumas policijos karininkui La- mažesnę bausmę, jeigu jis padės padėti kalėjiman kitus 

. Fevour, o jis mokėjęs teisėjui Murphy. Teisėjas Mųrphy • nusikaltėlius.
' buvo pripažintas kaltu. Teismui pirmininkavęs federa-1 Teisminė Amerikos sistema sunki ir lėta. Šį kartą 
linis teisėjas Kocaras paskelbė, kad teismo sprendimą prisiekusieji atliko svarbų darbą. Bet prokuratūrai rūpi

Vilniuje, “Dailės” salone-par- 
<luotuvėje, veikia Lietuvos val- 
tybinio dailės instituto studentų 
paroda. Joje eksĮjonuojanri 42 
autorių darbai gukurti 1S’83 m.

apdovanotos
jis paskelbs rugpiūčio 31 dieną šioje pačioje salėje.

Prisiekusieji teisėjai vienbalsiai pripažino teisėją 
John Murphy kaltu. Prokuroras W’ebb padėkojo teisė
jams uė drąsą pripažinti teisėją kaltu, nes jo elgesys ken-

visa Cook apskrities teismų sistema. Yra 70 teismo sa-, DAUGIAVAIKĖS MOTINOS 
lių, kuriose ilgas valandas dirba 320 teisėjų. Dauguma Kovo 2g ordinais ir medi
jų yra garbingi žmonės. Prokuratūrai rūpi, kad ant jų iįajs Lietuvoje apdovanotos 105 
nekristų kyšininkavimo įtarimas. Į daugiavaikės motinos.

ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

VEGETARIŠKA MITYBA 
IR SVEIKATA

Venezuela, Caracas, 1982 metai
(Tęsinys)

Žmones daugelyje atvejų vengia eiti į ligo
ninę gydytis ar operuotis, žinodami, kad ilgesnį 
laiką ten pabuvę, praras visas savo santaupas, 
o ir į skolą įbris. Daugybė žmonių, dirbdami il
gas valandas įmonėse ar dirbtuvėse, grįžę iš jų į 
namus pavargę, nebepaslenka arčiau susipažinti 
su mityba ir jos svarba sveikatingumui. Valgo 
tą, kas pigiau ir užima mažiau laiko paruošimui. 
Tuo reikalu visiems būtų pravertu susipažinti su 
augmenija ir jos reikšme mūsų organizmui, čia 
kaip tik yra reikalingas gydytojas patarėjas ir 
kartu auklėtojas, kuris tiksliais pamokymais ir 
patarimais ateitų į pagalbą sveikiems ir ligo
niams, nurodydamas jiems sveikos mitybos kryp
tį ir reikšmę.

Tuo atveju šių dienų gydytojui atitenka dvi
guba atsakomybė žmonių sveikatos palaikymo 
reikale: kaip gydytojo, nuo kurio priklauso jo 
kiijentų sveikata, ir antra — kaįp mokytojo, ir 
auklėtojo, nurodančio teisingą mitybos kelią, ap
saugojant! žmones nuo susirgimo.

Dr. Casanova Lenti apie mitybą ir gydytojus 
yęa šitaip pąrisą' ęs; "“Jei gydytojas pats sau ne

nustato sveikos maitinimosi dietos, o valgo kenks
mingą maistą, tai kaip jis gali nurodyti ligoniui 
teisingą maisto dietą, pats sau tokios dietos ne
turėdamas?”

Žymus ispanų kilmės mokslininkas dr. Jose 
Castro, baigęs medicinos studijas Šiaurės Ameri
koje ir čia įsigyjęs naturopatijos doktoratą, vė
liau Ispanijoje, Barcenolos mieste įsteigęs natū- 

' rištinę mokyklą ir gydyklą savo parašytuose apie 
natūralią mitybą ir gydymą natūraliomis prie- 

I monėmis veikaluose (jų yra parašęs apie 40) pa- 
! teikia labai vertingų patarimų vyresnio amžiaus 
I ligoniams, kurie tuos patarimus ir nurodymus 
i sekdami pasveiko ir prailgino savo gyvenimą. Jo 
šūkis: “Gyventi ilgiau ir geriau”. Jo nuomone: 

; “...jau yra atėjęs būtinas laikas išlaisvinti mo- 
l tens iš virtuvinės vergijos, tuo pačiu atitinkama 
■ mityba surasti būdų laimingesnia’m gyvenimui”, 
į Jau pribrendo laikas, kada mūsų virėjai nustotų 
gaminti ligas ir mirtį nešančius patiekalus; vie
toje to, privalėtų patiekti vartotojams sveiką ir 
maistingą valgį”.

Kalbant apie natūralius maisto produktus, 
kartu prisieina aptarti ir tokius, kurie yra netin
kami mūsų sveikatai. >Pvg., ar syęika žmogui mai
tintis mėsa?'1 ■■ ’•

Tuo klausimu dr. Aduardo Alfons’as yra pa
rašęs išsamų veikalą “Natūralios Medicinos Kur
sas”, kuriame aptaria mitybą mėsa ir jos pro
duktus. Pirmoje eilėje jis įrodo, kad žmogus yra 

sutvertas maitintis augaliniu maistu, o maitin
damasis mėsa ir jos produktais labai pakenkia 
savo sveikatai, nes nuo tokio maisto mūsų orga
nizme pasilieka daug nesuvirškintų nuosėdų, ku
ries gali iššaukti mūsų organizme smarkių nega
lavimų.

Jei žmogus būtų sutvertas maitintis mėsa, 
kaip kad mėsėdžiai žvėrys, tai ir jo fizinė sudėtis 
turėtų būti tokiai mitybai pritaikinta. Tačiau to 
nėra ir žmogus visai neturi tų savybių, kurios, 
aiškiai vyrauja plėšrūnuose žvėriuose. Jie turi pri 
gimtą ir išlavėjusį medžioklės ir žudymo instink
tą; jų dantys pritaikinti plėšti ir gabalais dras
kyti mėsą ar sutraiškinti kaulus; uoslė labai stip
ri, regėjimas labai ryškus ir toli siekiantis, o 
bėgimo ir šuolių staigumas daug didesnis už gau
domos aukos pajėgumą. Viso to žmogus neturi: 
jo negai silpni, dantys nepritaikinti draskymui 
ir plėšrumui, o ir medžioklinį bei žudymo inks- 
tinktą dauguma žmonių turi nestiprų, kurį dažnu Į 
atveju nustelbia gailesčio jausmas. Pvz., medžio- 
Ic&nio .peilio ar kulkos sužeistas gyvulys savo iš- 
gąstingu ir skausmingu riksmu‘paveikia žmogaus 
jausmus ir sukelia jame gailestį. Jau vien tų gai
lestingumo jausmų veikiami, turėtume atsisakyti 
medžioklių ir jose bereikąlipgaj nužudytų gyvu
lių ar paukščių mėsą maitintis. Tuo labiau, kad 
mėsiški produktą! greitai genda, o daugelis gy
vulio organų visai netinka valgiui, nors mes į tai 
nekreipiame reikiamo dėmesio: ryjame viską, net

ir sunkiai sukramtomą, panaudodami peilį jo su- 
smulkinimui, kad jis per ryklę galėtų būti nury
jamas į skrandį.

Patekęs į mūsų skrandį netikęs maistas, čia 
yra sunkiai virškinamas, o taip pat sukeldamas 
apsinuodijimo pavojų.' Pvz.. tyrimų duomenys 
rodo, kad šimte gramų mėsos yra 75 milijonai pū- 
dynanęių mikrobų. Tų mikrobų mažiau turi tie 
gyvuliai, kurie maitinasi augalais ar žolėmis, 
pvz., avys, ožkos, triušiai, zuikiai, veršiukai ir kt.

Anksčiau buvo labai vertinamas mėsos bul- 
jonas-sultinys, tačiau ištyrus, pasirodė, kad be- 
verdant mėsą, iš jos būna ištraukiami visi ne
švarumai, kuriuos su buljonu suvalgę, turime di
delių sunkumų šlapindamiesi ir su šlapimu tuos 
nešvarumus iš organizmo pašalindami. Žinomas 
pasaulio natūralogas dr. John Kellog’as sako: 
“...mėsa stipriai padidina puvėsių kiekį Aiduriuo- 
se; tai yra faktas, kuriuo negali būti jokios abe
jonės”.

(Bus daugiau)
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Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti 
viršeliai/ Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

DR. PAUL V. DARG1S 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikoj 

Medicinos direktorius 

193B S. Manheim Rd., Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

Į TeL: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-8553 

Service 855-4506, Page 06058 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

1907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
OPTOMETRISTAS

i
MIRĖ JOHN G. FARY

K. Paulius į
i

Florida

John G. Fary

'0

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais Ir sekiaalieiilaia

T«to4a 779-1549

Y

Fa- 
bir-

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiy atstumų.

ANTANAS VILIMAS k

TeL 376-1882 ar 376-5996

St^iM WOPA - 1498 AM 
trusliue|amei Iž

Msręvette Pirks.

7159 ta. MAPLEWOOD AVA 
CHICAGO. U.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vai. vak.

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

L.idimai — Pilna apdraud* 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

PERKRAUSTYMAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

gatvėj bemaž likvidrvosi visos < 
didžiosios krautuvės. įsikūrė 
arabai. Iš pranešimo paaiškėjo, į 
kad užplanuoti labai dideli už-j 
mojai, kurie kainuos daug mili-

LACKAWICZ

r

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, UIluoli 

TeL 974-4410

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Lietuvos Aidar
BRAZDtlONYTt

Uddcw ii WCUV 
14M AM.

SI ffju. 12:10 nJL
a WTTS ftotfM. UW AM

h»tmw msj
TM. 7 7VWT | O. P. Blekiat

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

žemaičiu Kultūros klubo pus
metinis narių susirinkimas įvyks 
antradienį, birželio 19 dieną, 1 
vai. po pietų, Anelės Kojak sa
lėje, 4500 So. Talman Avė. Die
na yra pakeistajam kartui dėl 
susidariusios priežasties. Nariai 
prašomi dalyvauti. Yra svarbių
reikalų aptarti. Bus ir vaišes, j tokolą praeito susirinkime per- 

Rožė Didžgalvis, rast, i skaitė A. Katelienė. Kadangi i
----------------- - ------------------- • | kalbos rekorduojamos, tai nors 

Chicagos Lietuvių Suvalkie- j dauS d^bo įdedama, bet proto- 
čių Draugijos pusmetinis narių ^samiai pasakyti. Ploji- 
susirinkimas įvyks penktadienį, ‘ 
birželio 22 dieną, 1 valandą po;
pietų, Anelės Kojak salėje, 4500 
So. Talman Avė. Narės prašome 
atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. Bus vaišės.

Eugenija Stungys

Kongreso atstovas John 
ry, sulaukęs 73 metų, mirė 
želio 7 dieną. Buvo pašarvo
tas Midway Funeral Home prie 
Archer Ave. ir palaidotas savo 
sklype.

J
Jis buvo veiklus Demokratų 

partijos narys ųiuo 1954 metų 
buvo Illinois seimo narys, o nuo 
1975 melų buvo Atstovų rūmų 
narys Washingtone.

Jis ateidavo į Naujienų va
karus ir piknikus, pasakydavo 
trumpa kalbą ir savo artimai
siais pasivaišindavo. Jis priklau
sė visai eilei organizacijų ir pri
žiūrėjo Chicagoje esančią darbo 
reikalus tvarkančią įstaigą.

Kongreso atstovą, gerai paži
no veikėjas Al. Vaitis. Visuo
met jj paragindavo atvykti i lie
tuvių renginius.

S !

gž Didžio skausmo valandoje, mirus

BRONIUI GENIUI,
nuoširdžią užuojautą reiškiame velionio našlei 

EMILIJAI ir jo sūnui dr. JONUI GENIUI.
ALTo įgaliotiniui Vašingtone.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

iau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis 
itskyrė iš artimųjų tarpo.

Miškininką
ADOLFĄ VADEIŠĄ

skausme ir ilgesy Lietuvoje liūdi duktė Birute, 
Iras, anūkai, sesuo ir giminės.

Mirties (Leną birželio 17, 12? vai. sekmadienį buvoJaikomos
iv. Mišios Tėvų Jėzaitų^kop^Čioje, Chicagoje.
A. A. Adolfo \ adeLsos giminės, draugai ir pažįstami, pra- 

isiminti maldose.

®C8/E CM1CAGO MOTOR CU/8 Cęš

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI '

1446 South 50th Avenue "Įr \ 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003 \

“■4t-

- 21=4^4,
- 1

'r # * ■* Funeral Home and Cremation Service
1729 S. Halsted St. •

Chicago, IL 60608
24 Hour Service

Marquette Parko Namu Savi
Draugijos susirinkimas

1984 m- birželio 16 d. 8 vai. v. 
pirm. Mikužis sveikindamas na
rius, pradėjo susirinkimą. Pro-

1 kolai išsamiai pasaky 
mais tvirtinome.- _
Pirm. Mikužis pranešė kad 

priimti du nauji nariai- C. Ge
nutis ir P. Joiikaitis. Sutikome 
naujus narius plojimu.

Mirė ilgametis narys Petras ‘ 
Galinauskas, pagerbtas minutės 
atsistojimu.

Pirm. Mikužis pristatė iš S.: 
W. Federation svečią V. Miklą. 
Pasitikome plojimu. Jis yra čia 
gimęs, sumanus lietuvis ir la-t 
bai gerai orientuojasi baltųjų Į 
kovoje prieš negrus, kurie nori! 
užgošti baltųjų koloniją ir mili-i 
joninį turtą. Pirm pradedant 
kalbėti, pirm. Mikužis davė ko
letą klausimu.- Po to svečias V. I *-. v i
Miklas padarė plačią apžvalgą 
apie 63 gatvėje, tarp Western 
ii Maplewood planuojamą “Eth ! 
nic Viilape” įrengti, — vėliau !

kad 
tokie

jonų. Konkretesni planą patieks 
Doutostoginiame sustinkime -• 
rugsėjo mėnesį.

Prelegentas paminėjo, 
prieš 7 metus New Yorke 
planai įvykdyti,....

Labai naudingai, sprendžiant 
etninius klausimus. Nors jau 
Įsikūrė Marquette Paike 5 juo
dųjų seimas, prašo dėl te per
daug nesijaudinti ir nebėgti iš 
šio rajono, kurs tikrai bus ap
saugotas.

To projekto įgyvendinimas 
truks 5 metus. Jo pradinė kai
na $15 milijonų. Pinigai bus 
eaufi iŠ valdžios-

Negrų rajono statyba numa
toma įrengti Rytų rajone, nes 
ton medinės lūšnos begriuna.

Bažnytinė hierar,hija parems 
specialiorrfis aukomis. Be to,bus 
apdėta mokesčiais, kurie pirks 
minėto centro nuosavybes virš 
šimto tūkstančių.

Prelegentui buvo durta nemaža 
ii klausimu. I visus sumaniai 
‘sakė. J. Bagdžius klausė: —O 
aip su naujų butų koionljos 
teigimu, /kuri buvo numatyta 

M a rq i»ette Pa rko ka imy nystė- 
Įe? Byla tęsėsi 8 metai. Berodo 
12 oiganizacijų advokatams su
mokėjo $32,000. Prisimena, kad 
mūs atstovas J. Stonkus prane
šė sUsirinkimui, kad bylos ne
laimėjome, bet pavojų atitoli
nome.

V.Miklas atsakė, kad byla nė- 
likviducta. bet tie klausimai 

u nebeaktualūs.
Pirm. Mikužis dėkojo prele-linui.

O

gentui už vertingą informaciją, 
o mes plojome.

Skelbimų ir pranešimų sky
riuje pats svarbiausias, tai bir
želio 23 d- feauvalis. Jis prasi
dės- 12 v. Lithuanica Plaza, tarp 
Washtenaw ir Artesian. Oficia
lus atidarymas prie Midland 
Banko 1 vai.. Jame dalyvaus: 
kardinolas Bemardin, vysk. V. 
Brizgys, kleb. Zakarauskas,gen. 
konsule J. Daužvardienė, aid. 
Burke, aid. Brady, aid. Pucins- I 
ki ir eilė kitų įžymių žmonių, j

Gatvėje bus parodėlės, . baza- | 
ras, gros keli orkestrai. Reikia 
skelbimais sutelkti mases žmo
nių ir tinkamai reprezentuo- 
tis.

Namų Savininkų D-ja par
davinės balionus, pranešė J.Bag H 
džius; prašė talkininkų.

Vindašienė pranešė apie VIII1, 
policijos distrikto įspėjimą sau-k 
goti s užpuolikų. f j

Susirinl^imas 9 vai. v. baigtas 
:r pirm. Mikužis pakvjeiė “ka- H 
vutei”. šeimininkavo J. Javicė-!i 
nienė su talkininkėmis:G.Gied- J 
raityte ir A. Gudausku.

— Yra visa eilė klausimų, ko
riuos galėtume aptarti, bet ru
sai užsikirto ir nenori tartis.* 
Yra v*S:i eilė tarptautinių komi- • 
sijų, kurios galėtų pajudinti visą 
ginklų mažinimo klausimą. Mes 
tęsime šį klausimą ir bandysi
me užsikirtimus palikti nuoša
ly, pranešė Reaganas.

— Iš Rusijos ateinančios ži
nios sako, kad Černenka prieš 
40 metų buvo labai ištikimas Sta (

Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

tėvas ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL 60650 
TeL: 652-5245

v TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti



Laisves Olimpiada laukia paramos!
Laisvės Olimpiada yra pre- 

lestas prieš Sovietų Sąjungą ir 
Tarptautini Olimpinį. Komitetą 
Lietuvių, latvių, estu ir ukrai
niečių sportininkai, pasaulinėje 
Olimpiadoje ir kitose tarptau
tinėse varžybose, atstovauja 
Sovietų Sąjungą, bet ne savo 
lautas.. Nuo 1952 m. paballiečių 
sportininkai pu vergėjui laime- 
"o 90 medalių, Laisvės Ohmpi- 
jada siekia suburti pavergtų 
tautų sportininkus tarpusavio 
varžyboms. Todėl jau antrą kar
tą Toronte pabaltiečiai ir ukrai
niečiai rengia laisvės Olimpija ’ 
dą, kuri įvyks š. m. liepos mėn. 
5. 6 ir 7 d. d. Etobicoke Čeme
riai Park sporto komplekse.

Varžybinė programa: lengvo
ji atletika, plaukymas.tinklinis, 
lauko tenisas, krepšinis, futbo
las, lede ir ritulys ir šaudy
mas.

Laisva Olimpijada rengia vi
sų keturių tautybių jungtinis 
JkOmietas kuriam vadovauja dr. 
Rimantas Petrauskas.

įsiteikimas. ?pgy vendi- 
ir uniformos, astuoniose 
šakose, pareikalaus di

deliu išlaidų. Komitetas prašo 
gausios paramos.

čekius rašyti LŪhuanzan 
World Communįty, hm.y vardu, 
ir siųsti šiuo adresu: Laisvės 
Olimpijados Lietuvių Komite
tas JAV-se, c o VI. Plečkaitis, 
4450 Rabun Lane, Richmond 
rit>., Ohio 44143, TeL (215) — 
531-34744.

Aukas įgalima nurašyti nuo 
paiamų mokesčių.

Tikima, kad Laisvės Olimpi
jada susilauks iš lietuvių visuo
menės prideramo dėmesio.

Laisvės Olimpijados Liet- 
Komitetas JAV-se
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— KASA, Lietuvių Federali
nė Kredito Unija praneša nau
jas Marquette Parko įstaigos 
valandas. KASA bus atdara kas-Lietuvių reikalams koordi

nuoti Toronte yra sudarytas Lai ; nu0 pyto iki 6:00 va- 
svęs Olimpijados lietuvių Kc-j ^aro> Ketvirtadieniais iki 7:00 
mitetas, kuriam vadovauja Pra- y y šeštadieniais nuo 10:00 
nas Bemeckas. f 
talkininkauti JAV-se yra suida- į w
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ro įstaiga atdara antradieniais, 
ir ketvirtadieniais nuo 3:00 iki! 
6:00. šeštadieniais nuo 10:00 iki 
12:00. Cicero adresas: 1445 So.» 
50th Avenue, tel. 656-2201.

rytas pogelbinis komitetas Cle- 
velande, kuriam pirmininkauja 
Vladas Plečkaitis-

Lietuvių reprezentacinių rink-

Šiam komitetui j iki 1:(R) KASOS adresas: 2615
71 st St., tel. 737-2110. Cice-

KURIAM GALUI MOKĖTI
DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE

NUO $300 IKI $1,000

— Lietuvių Tauragės klubo, 
pusmetinis narių susirinkimas' 
bus birželio 24 d. 2 v. po pietų, ’ 
Šaulių salėje. Nariai prašom da-j 
lyvauti. Po susirinkimo bus ir 
vaisęs.

New Yorker 4 dr. Sedan

BALZEKAS MOTOR SALES
T CHRYSLER 3 LeBARON 
/; PLYMOUTH 3 K CARS 
■Ji “U WILL LIKE US”

4030 Archer - 847-1515

— BALFo Chicagos Apskri
ties ir skyrių tradicinė gegužinė 
Įvyks š. m. rugpiūčio mėn. 19 d. 
Jaunimo Centre.

Rengėjai maloniai prašo visą 
lietuvišką visuomenę jau dabar 
pradėti aukoti dovanas (fantus) 
laimės šuliniui ir didžiajam do
vanų paskirstymui.

Fantus (dovanas) prašome
įteikti skyrių valdybos nariams giu.

arba apnešti \ BALFo tientrą’ 
2">5X \V. Lithuanian Plaza CL,
Chicago, 111.

No*in4, kad dovanos būtų pa 
imtos š namų, prašcnie skam
binti 77C-7582.

Rengėjai

Laiškas Redakcijai
AKIPLĖŠIŠKAS elgesys
Kaip kiekvienais, taip ir šiais 

metais birželio 10 d. Chicagos 
ALTo skyrius rengė žiauriųjų, 
1911 melų birželio mėnesyje, 
Sibiran trėmimų minėjimą.

Iš ryto, prieš pamaldas, gau
siai publikai dalyvaujant, uni
formuoti šauliai ir šaulės pake
lia vėliavas.

Marquette parko lietuvių pa
rapijos bažnyčia pilna žmonių. 
Tvarkingai ateina uniformuoti 
šauliai ir organizacijos su vėlia
vomis. Kanauninkas V. Zaka
rauskas laiko iškilmingas mi
šias ir pasako puikų, tai dienai 
pritaikytą pu mokslą.

Ateina laikas nešti “miŠtų 
auką”. Tuoj pasišoka pora šau
lių. Neskubėdami pasikelia ir 
Sibiro tremtiniai, S. Rūkienė ir 
J. Kreivėnas. Žinoma, ilgus 
metus iškentėję Sibire, jie ne-^ 
buvo tokie greiti, kaip čia gy
veną šauliai.

Nežinia kodėl, ne vietoje drą
są parodęs šaulys atgalia ran
ka nustūmė tremtinius, o pats^ 
su palydove 
auka”.

nuneše tą “mišių

būti enkavedistų

Beržas Lietuvos pajūryje
(Laurinavičiaus drožinys)

Kai kurie jų. pvz., Perkūnas, 
tik didesnio įspūdžio galėjo 
daryti žmonėms. Tie dievai yra 
tik sužmoninti, teisingiau sa- 
kat, sudieviti. damtos dalių pa
vadinimai: bangbutis, laukosar. 
gis, žemutinė, medinė, biržti-

Pripratę 
stumdomi per tiek metų Sibire,1 
buvę tremtiniai ir dabar ramiai 
vėl susėdo i savo vietas. 16 me-1 *• ( _ 
tų Sibire buvusius bažnyčioje lis, žvaigždikis iri t. t.
nereikėjo stumdyti. Dalyvis

ž I LOJI .SENOVĖ

Žmonės, norėdavę sužinoti 
dievų valią ar kokių malonių iš 
prašyti arba ‘fdcvanos”.Dievams 
caliai spėti buvę daug žyniu 
kerėtojų, burtininkų, įvairiais 
vardais' vadinamų, kurie nie
kuomet Lietuvoje neturėjo su-1 
darę organizuotos kastos, orga
nizuotos herarchįjos. Nėra tik-

(Tęsinys)
I

Įvairius gamtos reiškinius ir 
jėgas lietuviai dievais vaizda
vęs!, bet tieji visi dievai yra 
vienodos vertybės, neturį gene-' 
alogikų ir herarchiškų ryšių, rų žinių nei apie vyriausią kri-
esto vi už vienas kitą aukš
čiau kilmės ar galios atžvil-

Naujienose galima gauti

AUGUSTINO PAŠKONIO

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR 
-JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ... ......

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina S4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čeki rašykite ir siųskite:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Ill., 60608 
a

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS D E LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

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

v
KAINA — $17. '(Persiuntimui pridėti $1) 

Siųsti čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

UAL 1STATI FOR iALB | RIAL B ST ATI K>t lALfi 
— Fardavlnrwl _ - MUmel, t

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMTNAMW 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAU.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: >
-i

PETRAS KAZ.ANAUSKAS, Prezidentu
2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7742

C MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 
£ NOTARIATAS • VERTIMAI, 

f

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

8529 So. Kedzie Ave. — 778-2231

■ LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

— NAUJIENOMS reikalingas j 
raidžių rinkėjas mokantis dirbti 
Mergenthaler mašina. Jauną 
rinkėją išmokinsime. Geras at
lyginimas, geros darbo sąlygos.

9 butu mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow- 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

KAIP SUDAROMI I
TESTAMENTAI I

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 

Nuosavybės — kitur

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir te’sėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Parduodamas namas, 3 mie- 
! gamų 6 kambarių, su baldais. 

Adresas: George Borch ertas, 
19 Westbrook, Hot Springs, Ark. 
71901. Tel. 501-624-1438.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos m i ėst©
Dirbu ir užmiesčiuose, treit, 

rantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUT1I

4514 S. Taiman Awt. 
T>1. 927-3559

_ - _____ . „

DĖMESIO -- 4 I 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkajns. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland A y 8., 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191-- --------- - ----- .

- vį Krivių-Krivaiti, kuriuo bū
tų visa Lietuva klaususi ar jį 
gerbusi; Lietuvos atskiri kraši 
tai nebuvo susijungę, nebuvo 
sudarę vieno politinio kūno,daž 

j.nai tarpusavy vaidinosi,, todėl 
į tokio krivio su plačia valdžia 
I ^negalėjo būti.Manoma kad kri- 
.vai turėję visi vienodų pareigų 
ir valdžios; jie buvę paprasti 
vietiniai žyniai ir ugnies sau
gotojai. Nėra žinių kad kerėto
jai, liaudies buritninkai, gydy
tojai būtų klausę kurio vieno 
krivio. Kriviai ir vaidilos reiš
kia tą pat, ką žyniai.

Trobelių maldoms bei aukoms 
(maldyklų) lietuviai neturėję, 
šventąją ugnį kūrenę, aukas de
ginę tam tikrose atvirose vieto
se daugiausia kalnuose, vadi
namose Piamuvą&e arba Raąu- 
vose

Čia ir numirėlius laidodavę. 
Šiaip jau šventąsias vietas va* 
dindavę Alkomis. Jos būdavo 

.prie pilių ir sodybų, kur aukš
tesnėje betoje.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Miko šileikio apsakymu knyga j » 
"Liucija” jau atspausdinta.

te T T TT C T T 4

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.

••IRKITE JAv
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Iriaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

°r _ 
Triaminic-12® Tablets

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.
C 1984 Dorvev L>boa»ronet Division of 
Sando: Inc.. Lncoln. Nebrasb to501.

(Pabaiga)

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

tojo, Yisaomenėa veikėjo ir rašytojo aUiminimtu.

Dt. A. Gauea — MINTYS IR DARBAI 259 pal, liečia 1905 
tuchj įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai ir 
fuairupinimą -. .....  iŠ 0C

Dr. A. J. Gusaen — DANTYS, jų priežiūra, įveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais 

Minkitats viršeliais, tik

Or. A. J. Goasen — AUKATA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
BMONfiS. Kelionės po Europą {spūdžiai. Tik_

■ Gaūau taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ėekj arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri- 

tfedaat II persinntiiDo išbddoma.

13.00

82.00

REPAIRS — IN GENERA'- 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.
---- . .... - =:■

MISCELLANEOUS
Įvairūs Oatykai

KEMP CONCRETE WORK 
Any type of concrete and .brick 
work, tu.ckpoin.ting. Free j esti
mate. 25 years experience.

493-2945 or 643-2864

>

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštui

F. N EDAS, 4059 Archer Avenue
Chicago, 111. 60632. Tat YA 7-59«f.į>

2 VACANT LOTS

Contact: John 485-4200.

25x125 Each ajoining,
50 Foot West of corner of 71 & 
Artesian.

Advokatas
i GINTARAS P. ČEPĖNAS

Good service/Good price
F. Zapolis, Agent 

320814 W. 95th St

— Senatas atmetė Edwarc 
Kennedy pasiūlymą neleisti pre
zidentui siųsti karių Į Pietų Ame 
riką. Darbo valandos: Kasdien: nuc

8 vai ryto iii 6 vaL vakaro. 
Seštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d..

Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162
2849 West 63rd Street ;

Chicago, HL 60629ENERGY 
WISE

Chicago, Iii. 60629 
TeL: 778-8000

e 20, 1984

Oroantze ear pools fe 
my» gasolino.

6 — Naujienos, Chics

ADV0KATQ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

Ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet
Šeštadieniais pagal susitarimą.


