
ŽMOGAUS TEISIU PADĖTIS RUSŲ PAVERGTOJE 
LIETUVOJE

PENKTASIS “SACHAROVO 
APKLAUSINĖJIMAS” LON

DONE BALANDŽIO 10-11 D.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės išvakarėse JAV-bių Vai 
stybės Departamentas išleido 
pranešimą, kuriame, aštriai kri
tikuoja žmogaus teisių pažeidi
mai PabaJtyje. Metiniame pra
nešime apžvelgiama žmogaus 
teisių padėtis visame pašau

: Anot pranešmo, Lietuvoje Ir 
toliau persekiojami žmogaus tei 
siu gynėjai, ii* kiti asmenys, ne 
sutinkantys su valdžios priemo 
nėmis. Rašoma,kad valdžia ban
dė trukdyti šv. Kazimiero jubi- 
Kejaus minėjimą.

Pranešimas kaltina Sovietų 
pareigūnus “dezinformacijos” 
skleidimu, Popiežiaus —Jono 
Pauliaus II-jo ypatingo pareiški
mo sulaikymu,garsiakalbių prie 
perpildytų bąžnj čių išjungimu, 
ir bandymais neleisti mokslei
viams dalyvauti įubniejinėše iš 
kilmėse, Antrayertu
pranešime, sovietinė valdžia lei
do vyskupą Liudą Povilionį pa
šventinti arkivyskupu.

Pranešimas informuoja, Jsad 
Latvijoje žmogaus teisių, .veikė
jai bau-džiamŲkąlėjimu- Kelios 
grupės ]£ttįi^t984 <-.m. kelia- 

jįsįil .i aus 
su- 

1 a iky^iš .n pasiųst oš' atgal | .Ląt- 
via§|įOTie' mėgina legauai: .'era i- 
grų^tų persekioja iū arba bmi- 
džimiS niedžiagu-iėmu bausmė
mis'

Penktasis “Tarptautinis Sacha
rovo apklausinėjimas Įvyks ba-! 
landžiu 10-11 d. London? Spau
dos centre (76) Shoe Lane).

Glasgovo universitetu profe
sorius Martin Dewhirst, vienas 
iš apklausinėjimo vykdomojo ko • 
mileto narių, rašo ELTAI, kad 
jis darys ką galėdamas, kad šia* 
me apklausinėjime būtų atitin
kamai paminėti ii Pabaltijo k ra 
štai. “Aš esu labai dėkingas už i 
jūsų biuUtenį”, rašo Dewhirst,! 
“kurį gavęs, aš tuoj nuodugniai 
peržiūriu.’-

rašomi

vaisiu i

cs.Vi$ aršiau persekiojami ir 
tai, žmonių teisių gynėjai 
religiniai akt wist ai.

Visaip "atecglainibi trukdjri 
emigraciją. Ppan-šime aprašo
mas Estijos teisngumc minis* 
terio padėjėjo Valdo Rondper- 
re’s ir jo žmonos pabėgimas į Va 
karus; pasak jų. Estijos rusini
mas buvo svarbiausia jų pabė
gimo priežastis.

Varozdin, Jugoslavija. — Va
kar prasidėjo 11 kroatų teismas. į 
Teisiami kroatai nori atsiskirti ‘ 
nuo Jugoslavijos ir sudaryti ne-! 
priklausomą kroatų respubliką. Į 
Vyriausias kaltinamasis -yra 40 j 
metų Stephen Deglin, kuris iš 
Vokieti jos gaudavo sprogsta mų! 
medžiagų ir-sprogdino tiltus, ne 
mus ir ,mokė jaunimą, kaip nau 
doti ąsrogstamą medžiagą.

Pr<^^į^^kdina lesamuo
sius ė^šrais^^eyoki^ių oku 
pači jos laiku bėridradarbiavo su' 
naciais. ’ -

II KROATŲ AIŠKINSIS 
TEISME

Praeitą penktadieni Sudano vyriausybės priešakiu 
atsistojo gert. Sivar ai Dahab. Jis yra pasiryžęs per 3 
metus ivestįlSudanęj demokratine santvarka ir atiduoti 
vyriausybę ''22 milijonų gyventojų pasitikėjimą turin
tiems. žmonėms.

GEN. DAHAB VADOVAUJAMA GRUPĖ ATIDŽIAI 
SAUGO SIENAS

Mirties bausmė bus profsąjungų vadams, jeigu jie 
bandys tęsti streiką i

CIIARTUMAN, Sudanas. — 
: Krašto apsaugos ministeris Svi- 
I lar ai Dahab vadovaujama gc- 
aerolų grupė yra pasiryžusi Įve- į 
sti Sudane demokratinę santvarį 
ką. !

Gun. Gatar Nrmeiri veik 15 
metų valdė kraštą, bet pasku ti-[ 
niu metu Sudane siautė sausra 

| ir žmonės badavo. j
Prezidentui Nimeiri išskridus < 

Washington^, Sudano darbi- į 
ninku unijos paskelbė streiką,jie 
reikalavo pigesnės duonos ir ki- i 
tų maisto produktų. Sostinės 
darbininkai streikavo 5 (iienas. 
Kada karo vadovybę pasiekė ži-j 
nia, kad į darbininkų profesine: 
sąjungą didelės įtakos darė Li-j 
bijos diktatoriaus agentai, tai1 
kariai išvarė unijos vadovybę; 
ir įsakė tuojau baigti s treką. | 
Be to paskelbė, kad bus sušau- j 
dytas kiekvienas unijos vadas, j 

viena ;

tų tes santvaikos kūrėjai.. Jie 
priėjo išvados, kad Amerika gi 
linga todėl, kad joje yra stipri 

ratinė tvarka. Jeigu per 
’s nebus demokratijos Su
lai kariai pareikalaus rJ-

•i met 
dane, 
skaitė mybės. Demokratija joj.

.Brazilijoj 
ir Sudane

grįžti į Su
ss pasuko į 

Ten jį pasit'ko pyez. I®-

į ves i a Ar ge n t i n o j e
lai gali būti įvesta
g-, i veja Kanai.

Nunieiri norėjo 
liana, bet k> lėktų" 
T
ni Mnbarakas. Jis patarė į Clrer 
tuma neskrislijbei pasilikti Kai
re. Jis galės ten nuvykti, kpi 
kraštas aprims. '5? _

SUŠAUDĖ LIBIJOS 
PULK. FLANZ MANTOS

Teisia-njasi s S t. Deglin j>a r e:š- ’ 
į kė teišntųiU kadJis-'iąešąs* joks-'’ 

“ustašas” ir šū. naciais neben-^ - 
dradarbiavo. Jis save skaito de
mokratu. ir nori,; kad Jugoslavi-

ji GORBAČIOVAS PASIRYŽĘS SUVALDYTI SIAU
ČIANČIUS VAGIS KOMUNISTUS

I Reikalauja, kad Rusijos darbininkai būtų našesni, pa
gamintų daugiau ir geresnių prekių.

jos ‘vyriausybė leistų, kroatams, MASKVA Rus. — Generalinis
: komunistų partijos ■ sekretorius

Micliail Gorbačiovas praeitą
— .1. Tautų sekretorius Jai- penktadienį sukvietė partijos 

ser Perezde Cnellon vakar tarė- ’ politinį biurą ir papasakojo-kad 
si su prez. S. Husejinu. Pasita-. jjs yra pasiryžęs pertvarkyti vi
rime dalyvavo frako užs. mini-są Sovietų Sąjungos maisto ga- 
steris Tazik Aziz. Kalba ėjo apie mvba.

ilimybę baigti kara su Iranu.

tvarkvti savo reikalus.*/ - —«L *4 GUADALUPĖ SIEKIA
NEPRIKLAUSOMYBĖS

K> 
or-

KALENDORĖLIS

nuyo- 
vagra.

kėlė, 
politi-

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $312.01).

Komunistai Įsivedė kolchozus 
bei sovclrozu? 
gos pritaikyti 
kus metodus 
giau maisto. , 
mina žymiai 
tų Sujungęs 
mina žymiai mažiau Sovie- 
duktų, negu gamino rusų ūki
ninkai caro laikais. Kiniečiai 
taip pat pagamino dą'ugiau ja
vų, negu rusai. Jis aiškiai 
dė, kad rusų darbininkai 
Andropovas šį klausimą 
bet jis negalėjo įtikinti 
nio biuro, bet Gorbačiovas to 
darbo imsis.

s, kurie turi pro- 
naujirs moksliš“ 

ir pagaminti dau- 
o jie dabar psga- 
mažiau. SSoSvSie- 
darbininkai paga

Campoche. Guadalūpė. 
lios Guadalūoės gyventojų 
ganizacijos, posėdžiavusios 
dienas, sudarė vieninga vienetą 
ir suruošė milžiniška demonst
raciją, rekalaujanuią nepriklau
somybes iš Prancūzijos.

prieš 
visa350 melų pavergė salą ir 

laiką valdė ir išnaudojo salt 
venlojus.

Į salos sostinę suvažiavo Įvai- Į 
rių prancūzą kontroliuojamų 
salų atstovai, pritarė Guadalū-

ningą organ zaciją, reikalau
jančių laisvės ne vien Gua
dalupes (prancūzai pašo Gua- 
daloaupe, bei ištaria Guadalu
pe), bet ir kitų prancūzų laiko- 

neprik-nių kolonijų 
iausomvbė*.

Illinois valstijos sekretorius Jim Edgar, kuris sten
giasi patarnauti biznieriams Illinois valstijoje ir Stan
ley Balzekas Jr., kuris vadovauja Chicagos tarptauti ’ 
niam lankytojų centrui, taip pat rūpinasi ne vien auto
mobilių pardavimu, bet stengiasi patraukti užsienio 
lankytojus, kad jie pagyvintų Chicagos biznį.

Balandžio 10 d. šv. Apoloni
ja, Kilnuttė, Mintaulas.

Saulė leka 5:20, leidžiasi 6:25.

Vėjuotas, truputį šilčiau.

Monrovia, Lib. — Vakar M n 
rovijoje sušaudė pulk. Flarz 
Mantoną. Libijos kariuomenės 
dalinys yra paskirtas krašto pro 
zidentui saugoti Kai krašto pre
zidentas Samuel K. D<^. apl >- 
kęs vieną provinciją grįžo Į 
stinę, tai prezidento ąulorn Li-į 
pradėjo kapoti automatinio i c- 
vclverio kulkos. Automcbi-i > 
stiklai buvo sudaužyti, prez <’ n 
!o šoferis ir sargas b v.vo .'Ur i i i 
sužeisti, prezidento žmona su

žeidė trūkstančio stiklo skevel
dros. bet pats prezidentas : 1:- 
ko gyvas. Jis nusmuko ant - 
tcmcbilio grindų i] 

n< pasiekė.
Policijai pavyki 

supasti Monrovijos 
je, jį suimti, atveži: 
tuojau po sprendin

jeigu jis ragins dar bent 
valandą streikuo i.

Kariai nu f s re panarni ofi pro- j 
j gąi ir padaryti’tvarką visame i 
Į Sudane. Krašte yra 22 milijonai į 

gyventojų ,bet nėra tvarko$.Ka-i 
riai valdo kraštą beveik 15 me*' 

b:t demokratinės tvarkos Į 
krašte nebuvo nustatyta. Gen. 
Dahab paskutinius keturius me-j 
tus buvo Sudano 70.01)0 karino-' 
menės štalx> viršininkas, bet 
prezidentas Nimeiri prieš išva-; 
žiu<xlamas i Amerika paskyrė ' 
jį karo ministeriu ,o buvusį jo' 

pavaduotoją paskyrė štabo vii*-, 
šininku.

Sudano vyriausybė yra Char- i 
tume, bet karo va<L)vyl>ė yra ' 
Onidormene. Chartumo prie-i 
miestyje. kitoj N:!o pusėje.

šieji Sudano karo va-j 
Įvesi i denn.kratinę ; 

J e davė gen. Dahab j 
demokratijai Įvesti,

l’U■

— Gorbačiovas nenori, kad 
sovietų kapo jėgos maišyt ąsi į 
partijos centro komiteto kovas 
su vagimis fanuose ir dirbluvė-

— Lenkijos valdžia leido ati
daryti paminklą 15,000 lenkų 
karininkų ir mokytojų prieš 40 
metu nužudytu Kalvno bruzgv- C K. O a.

—Lenkai patylomis kovo mė-j 
nesį pastatė dideli medinį kry
žių Pozwazki karinėse. Katynej 
nužudytiems lenkams. Valdžia į 
netardo paminklą pastačiusių 
žmonių.

■ 
nebuvo j 
n Ska

laujančiu laisvės, kaip to reika
lavo praeitą sekmadienį.

suvažiavę 1,900 atstovų.

— Nicaraguos prez. Ortega 
Saedra visuomet yra pa<iru 
tartis su pi ez. Reaganu, b *t 
tiki, ka<l pajėgs susitarti.

n

— Ind jos vyriausyliė kreipė
si į New Yruko teismą, kad nu
baustų Union Carbid bendrovę 
už Bopai ni <xių dirbtuvių nc- 
prižiūrėjiniii. 
nusinuodijo 
lotų

uodų dirbtuvių
1,700 darbininkų 

o 200 000 suža-
___X

>

priemie?

audvli. •

dai nutarė 
santvarką.
3 metus
Jeigu jis P'ljCg s 
per 6 mėnesius, t

— Sandinistų priešai Nic-r.:- 
guoj pareiškė, kad jie tolia.: ’ : . 
\cs nev's prieš k'munislu n- 
č:i;« ordin'rtnc

i- i padaryti I — f v\ A sium nuvežti ;s 
ni dar geriau J cages į Londoną ;r savaite 
melų, lai galės { syie p įvežti u'. >5i9 0<l. ] 

tadieniais imtu 2699.00.

OI

planuoti ir
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&

a
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Vakar uostuose stovėję dubli transporto lai\ 
išplaukė Mičigano. Huron ir Erie ežerais žaliavų v 
pakrantėse esančias dirbtuves.



rytiną, kad tokia baisenybė re
čiau pas žmogų pasireikštų. rl¥i 
geras kfemsimas ir štai j jį at-

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai

Naujausių moksle žinių populiarus perteikimai 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

KAIP SAUGOTIS NUO VĖŽIO?

Vėžys atsiranda NORMALIAI 
kūne esamai celei pavirtus j NE
NORMALIAI augančią, kitas! 
gretimas celes šalin stumiančią 
ir tuo būdu jas sunaikinančią. 
Panašiai atsitinka ir visuomenė
je. kai atsiranda jėgos įgavęs 
NENORMALUS

Dr. Jonas Adomavičius

' ' /z-
i

širdies kraujagyslių ligų. Tuo 
būdu žmonės dabai’ 1LGLAI gy
vena ir turi didesnę galimybę 
susirgti VĖŽIU. Ypač pagelbėjo 
žmonėms ilgiau gyventi METI
MAS RŪKYTI ir SLNORMAV1- 
MAS VALGYMO, daugiau sėle
nų naudojimas, o taip pat ir 
SVEIKESNI!) maisto valgy- 

• mas.
Vėžys vis dar gresia 36.2 pro

centams vyrų ir 34 proc. mote
rų. Asmeninis žmogaus- elgesys 
dažniausiai sužadina vėžius šio
se kūno vielose: burnos gleivi
nėje, stemplėje, rėklėje, gerk- 

' Įėję, plaučiuose ir prostatoje, o 
taip pat ir storoje žarnoje. Mat, 
rūkymas, svaiginimasis, menka 
mityba ir -darbe nehigieniškos 
sąlygos prižadina vėžį minėtose 
vietose žmogaus kūne.

j Ypač vėžiai plaučiuose, pros- 
•.tatoje ir storoje žarnoje, o taip 
pat ir išeinamoje, toliau vis pasi
liks gausūs savu dažnumu. Ilgė
liau gyvenant, pas vyrus pros-. 
Lalos vėžys ims viršyti jų plau-į 
ėiuose atsirandantįjį. i .

Moterims vėžiai krūty L. sto
roje jų išeinamoje žarnoje, gi-ifc- 
’doje’.ir plaučiuose vis liks gau
sūs savu dažnumu. Šių metų^k- 

. bąigo-įfr. pas jas ,.p]ąučią-^^ys

ASMENYBE 
Hslliuo. Jis, 

toks būdamas ir atsakingoje 
vietoje besirasdamas, ima KENK
TI GERIEMS žmonėms, karpi 
atsitiko Pasaulio Lietuvyje, jo 
redakcijos apšmeižimas pavyz_ 
tingiausio lietuvio dvasiškio

Kova su vėžiu tiek žmogaus 
kūne, tiek ir mūsų visuomenėje 
yra viena ir ta pati: užsiaugini- 
mas normalaus asmenybe žmo
gaus, jo apšvietimas ii- atsakin
goje vietoje įJastalymias. Kuo 
greičiau mes taip pasielgsime ir 
kuo gausesnį kiekį tokių žmo
nių atsakingose vietose pastaty- 
sime, tuo sėkmingesnė kova- su 
vėžiu bus galima, tiek asmeniš
kame, įįek ir visuomeniškame’

Štai visoms lietuvėms motinoms pavyzdys: gail. sesuo Ona 
Ankienė taip žmoniškai elgėsi su savo sūnumi Algiu, kad 
jis pajėgė tapti visiems lietuviukams pavyzdžiu — žmoniš
ku subręsti ir reikiamai apsišviesti: registruotu vaistininku - 
farmacistu tapti. Jis dirba širdies ligų gydymus instrumen
tų naujausio pritaikymo vietovėje, čia jis su savo gerąja 
motina — abu negeriu ir nerūką — Alvudo pažmenyje, Lie
tuvio sodyboj? redo ir aiškina vokiečio gydytojo naujausiai 
išrastą prietaisą širdies kraujagyslėse atsiradusių krešulių - 

piTskretimų ištirpinimui su specialiais vaistais.
(M. Nagio nuotrauka)

galimybę prostatos vėžiui alsi 
rasti, irgi ta pati daina: j

i

jau KETmiASDESIMT mėty

hi* darę, kol jie didelio vargo 
sujaukia. Ir vis klausia, kodėl 
po mane vėžys atsirado, o ne

Pats laika> juokus mesti ša
ka, ypač šiame PRISIKĖLIMO 
į GĖRĮ laike. Todėl kiekvienas 
mūsiškis pradėkime ne tik Die
vą garbinti NEMELUOTAI: sa
vais darbais, o ne liežuviu, bet 
ir imkime su vėžiu kovoti TIN
KAMU ELGESIU VISAME SA
VO GYVENIME. Niekas nepa
taria keltis į mėnulį vėžio išven
gimui, kada mums reikia tik 
bent kiek susitvarkyti savais 
NUSITEIKIMAIS ir bent kiek 
apsišviesti.

Duokim kad ir tokias mote-

metų. Medicina, o ne pavieniai 
gydytojai, dabar tvirtina, kad 
stemplėje vėžio atsiradimo vy. 
riausia priežastis yra RŪKY
MAS. Plaučiuose vėžio reikalai 
irgi gerai klastosi vėžio naudai 
tik per RŪKYMĄ.

Čia tos žinios patiekiamos ne 
gąsdinimui, bet PAGELBĖJI
MUI tvarkymesi savų nusiteiki
mų (asmenybės) kiekvienam ir 
kiekvienai mūsiškių. Nėra jau.

ant žemės gyventojui, kai vėžys 
savo vaikus po visį kūną pa-

STENKIMĖS GERU PATA
RIMU PASINAUDOTI

Klausimas. Tiek daug dabar 
mano pažįstamų vyrų ir moterį! 
miršta dar pusamžiai nuo vėžio, 
įvairiose jų kūno vietos? atsira
dusio. Del ko ta barsuma atsi—' 
randa ir kaip reikia tvarkytis, 
lad mažiau nuo jo nukentėtu- 
fne, malonėkit paaiškinti, Gerb 
Daktare, nes visiems tokios ži
nios bus naudingos. Ačiū.

Atsakymas, Šio krašto žmo
nių nuo vėžio apsauga labai rū 
pinasi įkurta gydytojų draugija 

.t- American Cancer Society 
(trumpiau, ?ACS). Ji tvirtina, 
kad vėžys šiais metąis gumfe 
slems KAS TRECIAM s.-grėsi^įpr^yg$J%.rūg?sčyėž«^ sasūįmžr- 
J,'a draugija pramato, kad šiais:'” 
^netab šiame krašte nuo vėžio 
įnirs 462.000 žmonių.
X Mirimai nuo vėžio dažnėja 
ŠSel to, kad dabar labai sumažė- 
30 mirimai nuo. širdies atakų: 
įmonės, pradėjo vykdyti ^ydy

’-r. ■ ~V -J ■ <4 • i < -N'-'*.- '-.'. y *tingimi ui Viena iš dešimties da
bartinių moterų susilauks krūty
je Vėžio. Gerai, kad retėja 
skrandžio vėžys tiek pas vyrus, 
tiek pas moteris.
-Visos šitos žinios paduodamos 

neLtįfc gąsdinimui, žmonių, bei

N?t katalikiškų ino-

z Juk dabar jau vaikai, pra- 
' džius.- mokyklos mokiniai imą 
;siausti savais niekdarbiais mūsų’ 
aplinkoje.
kyklų uniformomis dėvėdami,
jie kenkia ramiems gyvento
jams, ypač pensininkams, h- be
veik negalima kova su jais, nes, 
policija šio tkrašto žmonių NE-1 
APSAUGO nuo tokių ii' kitokių 
nenaudėlių. Ti? nenaudėliai tai 
gerai žino, todėl ir leidžiasi į 

,!ankWsOr ‘ '
Vienintele kova su jais \ra 

lGERŲ4 TĖVŲ^ MOTINŲ šiam 
.kraigui įsigijimas. Tokie tėvai t 
augins ŽMONES, o ne valkatasįj 
kaip jie augino anais gerais 
laikais. 'T

Tas pats pasakytina ir apie 
kovą VĖŽIUI panaikinti žmo-

1

ŽMOGAUS NORMALI ASME- su cukrumi vaistą viduriams 
NYBĖ. Ir šiai dėl ko: '
Dabar rūkymas-yra viena di

džiausių žinegaus nelarnfių, 
ypač VĖŽIUI PRIŠAUKTI. Vė
žys ateina į rūkoriaus plaučius 
bei gerklę, stemplę daug daž
niau negu į NERŪKORIAUS. 
.Vienintelė apsauga nuo tokios 
mirtinos nelaimės yra NERŪ- 
KYMAS. O toks gėris tegalimas 
tik tada, kai žinpgus sava AS
MENYBE (nusiteikimais) tūihl 
pa žmoniškas. Nėrūkyk insu ku
kančiu nedraugauk — ir plau
čiuose vėžys bus beveik nežino
mas tiek vyrų, tiek ir moterų 
tarpe. Žinoma, čia dar turės įta
kos paveldėjimas ir aplinkos' 
tarša. Kol žmogus asmenybe 
nesusitvarko, tol jis vaisto NE- 
RŪKYMO nenaudoja.

Arba vėl: storoje žarnoje vė-
gaus kūne. Nors čia PRIGIM-- ^ys beveik nežinomas pa§ pą-

w - •> - „ ------------------ *

Sojų nufeflyrrius ’apsisa-ugaut nu<. tikra? padėčiai nusviesti. Gerai

5

i

j

TIS DAUG LEMIA, BEI' DAR} prastu maistij.-gausiu-sėlenomis 
DAIGIAU TURI REIKŠMĖS j. (fiber) besimaitinančiųjų tąrpė,

Great 
American 

Dream 
Machine.5

E ar turės KRŪTYJE vėžį, o tik 
viena iš tuzino jų naudoja GE
RĄ PRIEMONĘ išvengimui NE- 
PAGYDOMUMO nuo jo per 
REGULIARŲ, mėnesinį savo 
krūtų savais pirštais, plaštakų 
apčiupinėjimą: gūželio ar susto- 
rėjtmo jose ANKSTYVĄ suseki
mą ir tuo būdu UŽSITIKRINI- 
MĄ pagijimo nuo jo.

Čia irgi joms nereikia klausi
nėti, kodėl pas ją, o ne pas kitą 
ta negerovė -krūtyje atsirado. 
Reikia VEIKTI, tikrintis kas 
mėnuo ir, nežinant, sužinoti pas 
gydytoją kaip tai atlikti. Nuo 
siu Velykų KIEKVIENA lietu
vė ne ^ik\pati minėtai tikrintis 
privalo; l>et ir kitai taip elgtis 
tegul-*ji .pataria. 0 nauda bus

pa- 
iiiiosuoti. (Metamucil, nors da- 
bay ir be cukraus gaminamą); 
lietuvis, dar lietuviu likęs, nau
doja maistui PILNŲ GRŪDŲ 
MILTUS. Tokio lietuvio vidu-l 
riams nereikia jokio papildomo! 
vaisto vidurių tvarkymui ir tuo} 
būdu vėžio atitolinimui nuo jo 
žarnų.

Bet kiek mūsų tarpe yra to
kių lietusią, kurie NORMALIAI begalinė. 1 Tik ta apie jąNžino, 
MAITINASI? Tik saujelė. Tiki kuri jau tęfcią nfepataisoųaą^nėf 
apsidairykime apie save ir pa-j laimę|^eT|5’y^iė.:ir «’be Jaiko sa-

NEŠt-SAUGOJA nuo vėžio žar
nose, o tik tada ima tvarkytis, 
kai jau perkūnas trenkia: kajį 
vėžys storoje žarnoje ima savą 
maršą groti. Mūsiškis perdažnai 
dabar ne tik nesisaugo nuo vė
žio, bet jį šaukte šaukiasi j savo 
žarnyną per NESVEIKĄ mity
bą. Jis taip elgiasi per sa vo tam-

[Taip buvo Lietuvoje, kai mes 
'imitome pilnų grūdų (nieko ne

prašalinant iš miltų) duona, 
ragaišiu bei tokiais javainiais. 
Tada maistas žarnose NEUŽS1- 
STOVI ir kenksmingos medžia
gos neturi laiko neigiamai pa
veikti žarnų sienelių celes. Ne
reikia lietuviams vartoti sėlenin , Geriantieji svaigalus

Su- ęVyraK vėžio apsisaugojime 
irgi nįr kąs: jie . irgi laukia per- 
kūndirenksmo.Tik tada jie me
ta niekus-valgę, tik tada jie pra
deda ą LIETUVIŠKAI maitintis, 
kai jiems išoperavęs jų storoje 
žarnoje vėžį gydytojas pataria 
valgyti daug rupaus maisto (to
kios duonos, vaisių, daržovių), 

sumą toje, srityje: kitam, o n?| Tokia mityba saugoja žmogų 
man bus vėžiška draugystė, jis? ne tik nuo storoje žarnoje vėžio 
gaįvoja. Kas blogiausia, kad jis j (jįs dažniausiai toje žarnoje, ar 

’ jam pateiktų prieš vėžį priemo
nių NENAUDOJA: nesimaitina 
kaip re&iant. Ir tu nejpirši 
SVEIKOS mitybos dažnam mū
siškiui tol, kol jis nusiteikimais 
bent minimaliai NESUŽMONIŠ- • 1

didina

SIBIRE — IR GRIŽUS Į LIETUVĄ Į RYTUS

stock

į#

Bavfcws
be*i5 if'ping snj».k«

m Ai

lūs nueina ii- BAISIAUSIUS 
skausmus sukelia. Tada toks li
gonis pavydi MIRUS1EMS, ar 
STAIGA iš šios žemės prasisa.i- 
nusiems.

Todėl kiekvienas švleskimės 
ir gautą šviesą kovoje su vėžiu 
savais darbais., gyču^kūuu pa
verskime: DIRBKIME-RaS GA
LIMA. apsisaugoti ųuo Vėžw; jo
kios kitos žinios tegTd/jie'at.iaa 
mūsų energijos: visą1 
dekime APSISALxloU 
baisios iki daba'r jūds.Ąflrtai.kan- 
čios- negerovės. SekiiįėsĮ: . .

R. RAČKYS DALYVAVO 
SURENGTUOSE POKAL

BIUOSE ■

Prancūzijos lietuvių bsudruo 
menės narys Ričardas Raukys 
buvo pakviestas',dąĮ^|#ęjti Su-, s 
burge sui-ęngtu^ę^i.^oįbiuos?, 
tema: s ,rr Yąis tynęs

Pokalbius .<sūreii^s;^uToipos 
sobdarumo unija? įs

teigta paskutbifttjų:' rėkimų į 
Europos. pa'rlainęn.ią n? k a 
pi rūpinasi SoVum Sąjun's-o 
valdomų Ceuf/ęrbei -.«y,ų ‘-u- 
ropes kraštų tėiėĮ^Cgynjoa Eu
ropos Parlame?itę.ė f

RičardasjBačkyi via. *įc. uni
jos narys. Stras^uige'/jis skai ė 
pranešimą ąpieiĮžje.eiįts 'pčdė.į 
krašte pykdomus, .vi-
sių bei laisvės.-pązerd m.tS.

Dunda ir dunda traukinio ratai, 
Rieda ir rieda vagonai juodi. 
Saulės nebėra, saulės nemato, 
Ką veža Į rytus vagonai juodu 
Jokia šviesa neapšviečia vagonų, 
Tamsa tik tamsa ir tamsa nerami. 
Šautuvų vamzdžiai vien blizga peronuos. 
Vis rieda į rytus vagonai juodi... 
Blaškos ir blaškos garvežio dūmai, 
Laimė manoji su dūmais kartu.
Laisvės idėja vagonuose žūna, 
Laisvei iš purvo pakilti sunku... 
Veža ir veža. Niekas nemato, 
Ką veža į rytus vagonai juodi. 
Dunda ir dunda traukinio ratai, 
Ratuose kūnai pražūsta jauni

\ , Arėjas Vitkauskas

išeinamame jos gale atsiranda), 
bet ir nuo hemorojaus, kišenė
lių (divertikulųĘ nuo prostatos 
negerumų ir kitų viduriuose ga
limų atsirasti negerovių.

Tas pats ir su rūkymo meti
mu: meta jie tik tada, kai ne
gali nuiyti maisto dėl per TŪky- 
mąmą atsiradusio jų stemplėje 
vėžio, ar kai ima kraujais spiau- 
dyti dėl tabako smalų sukelto 
plaučiuose vėžio. Visi jie META 
TIK TADA rūkę. Baisu gydy
tojui ■ turėti tokius atsitikimus. 
Ypač Djdžiojoje savaitėje toks 
pergyventas atsilikimas vis stovi 
gydytojui prieš akis: 46 metų 
vyras, atrodąs kaip gyvas lavo
nas, po stemplėje vėžio spindu- 

• liais gydymo tiriamas dėl nenu- 
rijirno. Jokio praėjimo žemyn 
stemplėje neradęs, vėžys naujai 
buvo stemplės spindį apėmęs.
Gydytojas klausė ligonio, kaip

Pavergtoj Lietuvoj
KUR NUSffRAL’STl.

“Valstiečių laikraštyje' . L 
Verkus, dirbantis Išlauže _ 
ninkystės ūkyje, Prienų rajom, 
skundžiasi:

“Mūsų ūkyje neveikia pik s. 
Daug kartų gavome pažadų.bet 
tuo viskas ir apsir.bojo. Vasara 
vadovai pasijuokdavo. Girdg 
galite maudytis tvenkiniuos , 
kur auginami karpiai, O ką ga
lėtų pasiūlyti dabar, kai ii tven 
kiniai ledu sukaustyti ?.»

Laikraštis duoda ai
“Nenusiminkite,.

atsiras. Gali atsitikti 
lead jautrūs ūkio, va
jums pagal grafir? >s maudyti 
savo namuose. Veide; juk tu- 
11 • U ■-■■■ ■■ E. L.

* * *
ABEJONES LIETUVOJ

Daužaisi via$ naktį l|g aušros: 
Išvykti ar palikt prie ąžuolo kamieno?

Nukrito katorgoj praleistos dienos 
Kažkur šuva nusiaugę. Pamiškėj 
Daina medžiu* į žemę verte. 
Rymojo Kristus liūnas toks kertėj 
Ir gaudė beržas prie gimtinės vartų. 
Kovoti ar išeit, kur saulė nesileidžia, 
Kur žmogut žmogui duobę nekasa slapčia? 
Tqs; mintys šėlu tokios klaidžios 
Ir griuv^Mįį
Išvykti »įp,Mu41<’Slil^ieiio? 4
Glūdi naktis-*KšdaugLbus dim^?
Lyg karsta* gulė pirkibs'pilkos sienos 
Ir pasismaukšėftrsi daina...

I
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KANADOS NAUJIENOS l Rimti įvykiai nevykusiai svarstomi

i

j

lėtų įvykti”.
Tikrai reikia st&bė'.is, kad 

‘Draugo’’ filosofas d.n:, neški-' 
r a, kas na tautinė manifestą- ■ 
vija. Argi galima vadinti tautine • 
manifestacija — pavergėjo prie-, 
varta mvarytus lietuvius daini’l 
ninkus ir šokėjus paminėti j 
15-rių melų Lietuvos pavergimo i 
sukaktį? Skirkime Lietuvos; 
prievartavimą nuo tautinės ma- ' 
trf estą ei jos. Tokie minėjimai ! 
tik tarnauja lietuvių tautos gy- j 
vastingumo slopinimui.

Toliau d.m. rašo: “Mūsų dai
nininkai ir šokėjai laukia ne

Š. m. kovo 2S d “Drauge” iš
spausdintas slra-psn; I s ‘T^iš-

t tu
SĖKMINGAS KANADOS PABALTIECIŲ KARIU

VETERANŲ SUVAŽIAVIMAS

vienetus, dalyva. 
:rv. mis: St. Catha. 
Ramovės” skyrius 

šau<> kovo

mieste.
gausus nurys a'sravų.

•iš tolimų miestų ne 
: iš Ontario provincijos, bet ir 
Que’xko, Montrealio nuėsta, 

l'ai yra patriotų lietuvių, lat-| 
■..ii ir estų didelis pajišvent inas j 
<’ xbii kas yra galima šian<e j 
i; -varne krašte, Kanadoje, savo 
. ..t'.ųjų kraštų laisvei.

B Jticčių karinių grupių susi-; 
ciganizavimas j vieną bend ą 
organizaciją, pasivadinusią Bal
te Vetciaus League in Canada, 
sudaro • stipresnį veiklos frantą 
prieš dibartinį Pabaltijo +autų 
ckv>antą Sovietų Rusiją.

1 
Suvažiavimo progran.a susi

dėjo iš dviejų dalių: cricialios ir 
B. V. Lygos veiklos pranešimų. 
Suvažiavimą atidarė ir jį prave-

. ranto 
iyvavo
\ vkus'u

š.ais metais Kanados Pabal- organizaciji 
čių Karių-Velmnų Lygos at- vus us su vi 
vų ineanis suvažiavimas jvy-l rinės LKVS

mėn. 9 dieną Latvių} Vilniaus šaulių rinktinė i
Mindaugo kuopa iš 

olimiausi 
.1. šiau
ri Aug. 

uvažiavi- 
me, nežiūrėdami, kad kelionė; 
nuotolis buvo virš 500 km. Be 
to dalvvavo Delhi DLK Gedi- 

y 
mino šaulių kuopa, Hamiltono 
ELK Algirdo šaulių kuopa, SI. 
Catharines Povilo Lukšio sau
lių kuopa, Toronto VI. Pūlvio ir 
Toronto Baltijos šaulių kuopos.

Garbės svečiai, sveikindami šį 
suvažiavimą., ypač vertino Pa- 
baltiečių Karių-Veteranų Lygos 
vedamą kovą už Baltijos kraštų 
iški .'vinima ir stiprų organizuo
ta reagavimą dėl žmogaus teisų, 
laužymo bei religijos persekio- ‘ 
jimo Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje. Į

idview Ave.,j'ių L
Suvažiavime | MonUzalio, Queb. O 

suvažiavimo atstovai 
tiulis, Ig. Peirauikii* 
Myiė ryžosi dalyvauti 

nežiūrėdami 
buvo virš «

nių?’’ Pasirišęs r ,;;|cmis <1. m. 
Jis rašo, k?.d lapos 19-21 dieno
mis Vilnii je i e 
kine dain” ■: š< 
liau cituoju: “ 
šsentčs me’u, n 
nima ir IJetuvc 
15 me ų s . k a 
d.m. rašo, kad tu 
pas: cdė nervingi 
tingos nuomonės.

Bksgiaus.a, kad šio straipsne
lio autorius ir pats gerai nežino 
apie kc k ;ą šventę jis rašo, o jei i Maskvos bernų, bet tvirtų lietu-! 
žino, tai sąmoningai iškir po' vių iš vakarų pasaulio, atra_ I 
mintis. Juk ten ne dainų ir tau- ( mes, šviežio oro atnešėjų. .
tinių šokių šventė ruošiama, oi Taigi, taigi laukia atvykstant’ 
ruošiama Lietuvos pavergėjo! iš vakarą tvirtų lietuvių prisi-' 
Įsakymu — skirta pergalės Di-J dėti prie pavergėjo pa'gerbimo'. . 
tižiajame Tėvynės kare 40-čiuij čia tenka pasakyti, jei ir laukia j 

iš vakarų atvykstančių lietuvių, 
tai tik ne Į Lietuvos pavergimo

ilgi ma respubli- 
i :ių šventė. To- ’ 
Dėl kelionių tos 
es kartu bus nii- 

: ■ “ šlaisvinimo” 
kti->...” Tojau 

reikalu jau 
uiškai, skir-

iasr

remti Pa-

tie šios Baltic Veterans League 
in Canada pirmininkas Stasys 
Jokūbaitis. Pirmininkas įvados 
kalboje kvietė visus 
taitiečių Pasaulinės Santalkos
ruošiamą viešą Sovietų Sąjun
gos teisiną Kopenhagoje, Dani
joje, o taip pat visais galimais 
būdais remti laisvės kovą, ypač 
rašant peticijas ir laiškus Kana
dos vyriausybei, atkreipiant jos 
dėmesį į žmogaus teisių perse
kiojimą lietuvoję, Latvijoje ir 
Estijoje.

Labai prasmingą .invokaciją 
skaitė estų evangelikų kunigas! 
U. Petersoo, Buvo pristąts ti gar- i 
lės svečiai: gen. B. Legge, kuris ’ 
priklauso ir Kanados ginkluotų 
pajėgų štabui; estų generalinis 
konsulas T. Heinsoo; Ontario 
provincijos parlamento narys A, 
Kolyn, atstovavęs Ontario pre m-j 
jerą ir perdavęs jo gražų svei
kinimą, ir parlamento narys T. 
Ruprecht, kuris buvo ir pagrin
dinis šio suvažiavimo kalbėto
jas. Taip pat buvo pristatyti v:si 
Pabattieęjų kapų-veteranų dali
nių piriųįniiį'kąi,- aįvykę. iš įvai
rų Kanados .vietovių ;į? šį: sąva- 
žiavimąJjVp ■

Paminėsiu tik lietuvių karinių

Suvažiavimas vienbals ai pri-, 
ėmė rezoliuciją, kurioje prašo-: 
ma, kad Kanados vyriausybė' 
pasmerkiu Sovietų Rusijos im-

ir Tarybų valdžios atkūrimo Lie
tuvoj 45-čiui paminėti. O dainos 
ir tautiniai šokiai yra tik pro- / sukakčių minėjimus.
Sramos dalis . d m aUjuJjnio M io I

Taigi, d.m tam kad ruo- lietu. !
siama respublikine damų ir so-j ■ . , .. - v • „A-- 4 viai nevykiu i toxias pavergejekių švente, o kartu1 (tarsi atsi- ■ ... J -U, .. '. . . , t
tikimai) bus minima ir Lietu-!

S. Jakubaitis ir Kanados užsienio reikalų 
perializmą ir nepripažintų Bal-' ministeris. 
tijos valstybių aneksijos, o taip! 
pat tarptautinėse konferencijose ] 
iškeltų Helsinkio Akto sutarties . 
laužymą ir žmonių persekioji.' 
mus Lietuvoje, Latvijoje ir Es-^ 
rijoje. 1

Sugidlojus Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos himnus, buvo išneštos 
vėliavos ir vyko pietų per-. 
trauka. •

Antroje suvažiavimo dalyje 
buvo padaryti BVL pirmininko, ’ 
iždininko ir kitų pareigūnų pra-' 
nešimai bei Ivgos statuto pakei- 

l 
limai. t

Pabaltiecių Karių - Veteranų 
Lyga Kanadoje dirba iš pasi- . 
šventimo savo kraštu laisvei. 
Kas mietai valdyba suorganizuo- $ 
ja šiai organiza'cijai priklausau-, 
čių narių suvažiavimus ir į tuos 
suvažiavimus pakviečia Kanados 
valdžios asmenis bei Kanados 
aukšto laipsnio karininkus ir 

L juos supažindina su Sovietų Ru- 
■ sijos žiauria okupacija. Kiekvie-■ 
no lietuvio, latvio ir esto yra pa- j 
reiga 'dirbti .savo gimtojo krašto 
laisvei ir -būti nepavargstančiu

šaukliu bei dalyvauti tekiuos© organizacijoje, 
suvažiavimuose, kaip kad ruošia 
Baltic Veterans’ League in Ca
nada kur tuose suvažiavimuose 
kalba ir informuoja gyvenami 
krašto vyriausybę apie Sovietų 
Rusijos vykdomą genocidą Pa
baltijo tautose. Darbas organi
zatorių ir dalyvių nėra apmoka
mas, bet

Didžiąją suvažiavimo ruošos 
naštą teko atlikti lygos pirmi
ninkui St. Jokūbaičiui. Stasys’ 
Jokūbaitis yra sumanus organu1 
zatorius, talentingas kalbėtojas 
ir patriotas lietuvis. Jis dėl Lie- ’ 
tuvos laisvės visuomet turi laiko; 
ir energijos. St. Jokūbaitis, sėk- i

ta^įįgė pareiga verčia J mingai pirminin^ayg^^ metus 
Kalbėti ir skelbti lais. Baltic Veteranė 'League |in Ca- 

vam pasau'|ni apie pavergtų nad»‘ buvo vėl išųuk^^ dvejų' 
brolių ir segiū ‘kančias, kenčian
čias Sovieth Rusijos okupacijoj. 
Sovietų Rusija reaguoja į kiek
vienos organizacijos ir net pa
vienių asmenų veiklą, kurie ke
lia i viešumą Sovietų Rusijos 
žiaurią okupaciją ir per' savo 
agentus stengiasi nuvertinti or- 
ganizaiejos darbus ir kritikuoti 
bei šmeižti tuos asmenis, kurie 
aukoja savo liuoslaiki ir dar pri
sideda medžiaginiai, dirbdami

metų terminui. į

JAY DRUGS VAISTINĖ i

j

> LTTERATGRA, lietuvių iiteritūroc, meno ir mofJP 1

2759 W, 71st St., Chicago, HL
• EtrSSTINGAT iSPILDOMI RECEPTAI » FANNIE MAY SAL

DUMYNAI « KOSMETIKOS REIKMENYS

iršvte, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Strokes 
Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaue Ir T«.

Meilau* straipsniai bei ftudijos. iliustruotos 'auotraukomit
X. K. Čiurlionio. M. SUeikio, V. Eaiubca, A. Rakštelės ir A. Varsa

t DAINŲ ŠVENTAS LAUKUOSE, poetės, rąžytojo? ir «£■£- 
Snlij Jokit} pirmūnės /uorės Vaičiūnienės atsiminimai apie daint 
Rentes bei Jų Irt ori  ji ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojąs- 

eras, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais ouomenimL' 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusk, kainuoja BU.

g VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Antano ROkr aprsfrs 
rsr Juoso Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sauea. 
-gyvenimo bruožų apralymai, bet tiksli to laikotarpio buities Ht«- 
■’atiirinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ts 203 puslapių rnya-»

d LIETUVHKASIS PAMARYS, Henrike Tomo-Tamafaasi* 
■Ąnmiaf parsiyta ctud’ja apie Rytprūriua, remianti* Pakalnis » 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai {domūs kiekvienu? 
JetuviūL Leidiny k ūlustmotic anotm akomis, pabaigoje duodamt 
ritovardtių p*v*dinlni&!»fr Jų vertini*! | roklefitj kalbą. Labs, 
uandlngoje S35 pu*L knygoje yra Ryt>rfl*tq Umėlapi*. Kain* W

> KA LAUKIS LIMB, raiytojoa PetronėSl Orintsitės atT 
minta*! ir mintys apie «meni« Ir rietas neprik. Lietuvoje ir pir
ma Iriai* bolševikų okupacijom metais. Knyga tori 234 poglapla* 
bet kalnnoj* tik SI. • *“ -**

Atdara šiokiadieniais nuo 
J vaL ryto iki 10 v&L vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 8:30 vaL vak
D. £T HLMAN, B.S., Registruotas vaistininku

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. 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder.” 
* N
Read label and follcrr |
directions.
C Ex-Lax. Inc.. I9S2

vos “išlaisvinimo” 45 m. sukak
tis. vra klaidinantis. Atsiminki-

Į me, kad ten ne dainų ir tautinių 
j šokių šventė ruošiama, o yrą 

■j ruošiama dviguba sukaktis: 40 
melų nuo karo laimėjimo ir 45 
metų Lietuvos pavergimo. Lie-, 
tuviams ši šventė — minėjimas 
yra maždaug tokio lygio, kaip 
kad mirčiai nuteistasis turi sau 
duobę išsikasti — už Lietuvos 
pavergimą turi pavergėjui pa
dėkoti, ir dar ne bet kaip, bet 
dainuoti ir šokti.

Straipsnelio autorius dedasi 
gerai žinąs okupacinio laikotar
pio gimusios kartos tautinę 
identifikaciją, kuri gibai vertina 
letuvybę ir kultūrą, ir toliau ra
šo: “Tik naivus asmuo gali gaL 
voti, kad tie tūkstančiai daini
ninkų ir šokėjų susirinks į Vil
nių pagerbti Maskvos okupaci
jos 45 metų sukakti”.

Reikia manyti, kad daug susi
pratusių lietuvių tokiuose rengi
niuose, kur pavergėjas ruošia 
Lietuvos pavergimo sukaktis 
minėti, nedalyvauja. Bet atsi 
minkim, yra komjaunuolių, taip 
pat netrūksta visokių parsida. 
vėlių, pataikūnų pavergėjui ir 
tautiškai pakankamai nesubren
dusių, kurie daugiausia ir suda
ro tokių minėjimų aktyvą. Taigi 
naivus y^a d.m. teigimas, kad 
tie daininkai ir šokėjai sushnnks 
“išreikšti nenumarinamą tautos Į > 
gyvastingumą, nors reikia 
duoti okupantui duoklę, kad toj j 
kios tautinės manifestacijos ga- į

vykti į tokbis sukfcklis, ar nę** 
Kiekvienas laisvame pašau’y j® 
gyvenantis susipratęs liet 
gerai žino, kad vykimas į U 
vos pavergimo sukaktis yra 
tarimas Lietuvos pavergėju 

Straipsnolio pabaigoj d.rr 
Tie, kurie kelionei ru<

ir kurie organizuoja1, kėliau 
į lietuvių dainų ir tautinių s 
šventę Vilniuje, bet ne Į 
panto sukaktuves. Nuskridv 
reikia pasakyti ir parodyti“.

Ir vėl tas pats vargas: d.m 
šo, kaip iš medžio iškritęs. > no
ma, važiuodamas į Vilnių g Ji

| sakyti — važiuoju į dainų ir tau
tinių šokių švente, tai yra n 
savęs, bet ir kitų apgaudi ėj?

i m-s — nuvažiuosi j Vilnių į 
komunistų Lietuvos paver ■‘ma 
minėjimo sukaktį, nes k: ; 'o 
renginio nėra. Juk ir į pradarą 
eidamas gali sakyti — e ra į 
maldos namus, bet nueri Ik 
į velnio karalystę.

Neaišku, ką dm. nori y.*sa
kyti teikiu teiginiu: “Nuskridus 
tą reikia pasakyti ir pared., t v”.

Ką pasakyti ir kam — 'įrita 
neaišku, o parodyti, tai da ga
linga, jei nieko kito, tai nor ? 
vo nesusigaudymą renginių pa
skirties.

Sąmoningi lietuviai, kurie 
vyks šią vasarą į Lietuvą, gali 
pasirinkti kitą vykimo datą ( tik 
ne liepos 19-21 d.), kada 
\yks Lietuvos pavergimo 
kaktis.

Lietuviui, gyvenančiam 
varne Vakarų pasaulyje, 
specialiai į Lietuvos paver -imo

ruošiamas sukaktis, tai jokių J 
švenčių pavergėjas neruoštų, j 
Cituoju d.m. žodžius: ‘’Kitaip 
nebūtų jokių švenčių. Nei dainų, 
nei tautinių šokių. Tai kas ge
riau? Ar keliauti į Vilnių, būti

■ šventėje nors dantis sukandus, 
. klausytis Maskvos garsiakal- 
bių. ..”

Tai neblaivi galvosena. Ką gi 
bendro turi Vakarų lietuvių vy-' 
kimas į Vilnių su komunistų i ruošiamą sukakti yra ne kas ki- 
ruošiamais minėjimais — šven
tėmis? Argi jie ruošia šventes 
iš Vakarų atvykusioms lietu- pavergimui. J. 
viams?! O kas yra geriau, ar •>.-

tea
su-

ta, kaip praradimas taukines 
savigarbos, pritarimas Lietuvos

T. Anu sis >

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviį fraternalir 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jąu per 97 mefa
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo 

darbus dirba. / ' ■ <’ Ly--’
SLA — Išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS iSLĮJONUS doleriu 

apdraudę savo nariams. L- '
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietu,vis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki S1G,OOO.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai

" * , , . - ' . ’X.- *■ ' M * ; ' *«

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3,00 metams.

SLA—kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjui 
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

307 W. 30th Stą New York, N.Y. 10001 
TeL (212) 563-2210

. • , : • * ' • » ■" ♦ - - ¥.. - - .

teari?
■

Ini. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA IJETUVA

?&raiė 700 pu&t&piŲ knygą, kurion sudėjo riską. bet kada Si 
•et kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
tr lletuvip kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. X, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
Uetuvip kalbą liečiančisa Ištraukas, paruošė tikslini vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

KmIbi FK. ytrictiaL Kaltai |X

F ’ saniiENOs
IIO-iL S® S. Halsted St, SEJcMga, EC 9DQD1

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:

1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
(H tomu--- —........................................   flO.OO

36.00
$6.00

$5.00

$5.00

$4.00

12.00

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, nerapra*
Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik t' 

trrglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poa 
riją. Dabar būtų jj galim* pavadinti kovotoju ui žmogau* teis* 
Knyga y-* didelio formato, 265 pualapią, kainuoja B6.

> SATYRINIS NOVKL2S. B Eoečenko kkrybt- J. Valx!K< i 4. JaninosNarūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.
rtffflmt*. knygoje jn R nevalią, tain* B?

Ssyew gxiBAmot 3«. It, ZJktaųK

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. __

H dalis, 229 psl.__

3. Miko šūeikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. ___ „

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI 176 psL 

6. J. Venckvox, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, ūk 60605 siųs
ki įe čekį h- pridėk H vieną dolerį p«r*iuiitimo IiiMkJocai.

t 3 — Naujienos, Chicago, 8, DL Wednesday. April 10, 19R5
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Nuo sausio pirmos dienoj 
Dienraščio kainos:

m vagoje tr pnemiesčiuosa:

melams ________
piuei melų -____
Liiiny meiiesiami 

rxenam menesiui 
v dietose;

$24.00
$15.00

$5.00

Užsieniuos:

metanu — 
pusei metų

metam* ________
pusei metų_____
trims
yienam mėnesiui

Kanadoje:
metama — 
pusei metų 
viena na mėnesiui

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago 
IL 60608. Telef. 421-6100.

£22,00

Susirūpinę demokratai

».00

Pinigus reikia siųsi! pašto kLoner 
Orderiu kartu su uižazymu.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus seKmadieniuz. 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet, šeštadieniai — iki 12 vaL

Senųjų Amerikos lietuvių nuopelnai
Stebėdami šios šalies lietuvių gyvenimą, turime prisi

pažinti, jog jis neišvengiamai keičiasi, ir tie pasikeitimai 
matosi kasmet. Kokia lietuvių veikla buvo prieš 30 metų 
šiandien ji jau kitokia ir jaučiamos naujos nuotaikos,, c 
taip^ąM^irąnda. ir nauji žmonės.' Senųjų kąrtų vei
kėjų eilės "retėja, d ir’..tie-asmenys, kurie da,r neapleido 
savo vietų organizaciniame gyvenime, jau nesidžiaugia 
ta pačia energija ir sveikata, kokia buvo prieš dešimt
mečius. , :

Reikia pažvelgti į tą garbingą praeitį, kurios metu 
senoji mūsų veikėjų karta, stipriai ir plačiai reiškėsi. 
Šiandien mes ne tik turim stebėtis tais pasisekimais, ku
riuos ankstyvesnioji karta dabarčiai paliko, bet ir pri
valome jiem atiduoti tą didelę pagarbą, kurios jie visi 
nusipelnė, ilgus dešimtmečius neįsivaizduojamai sunkiose 
sąlygose dirbdami lietuvišką darbą.

Būtina įvertinti neišpasakytą ištvermę, kokia seno
sios kartos veikėjų buvo parodyta. O toji ištvermė savai
me atsirado dėl to, kad tie veikėjai jautė reikalą pasi
aukoti bendram savo žmonių labui. Šiandien gal tik retas 
veikėjas gali susilyginti su senaisiais darbuotojais savo 
nenuilstama energija.

Pirmoje vietoje reikia čia suminėti gausią ir Įmano
mai plačiai paskleidusią spaudą, kuri šioje šalyje buvo 
lietuvių šviesuolių pastangomis sukurta ir patvariai iš
laikoma. Juk žinome, kad daugelio dešimčių vardais buvo

M

Povilas P. Dargis
SLA prezidentas prašė prez. Trumąnji, kad 41įėtu< 

viams būtų duota didelė pirmenybė atvyfc^.rį Ameriką., 
Prez. Trumanas pasižadėjo ir padarė. J

-■ r T’
savo tąrpe dažnai nesutardamos, vis tik mok&jo, kąi.’jUS-.- 
ras reikalas ateidavo, dirbti iš vieno, -kas galntiMje1' iš
vadoje liudija Amerikos, lietuvių senosios kartos-^ftinb 
subrendimą.- .. , • ' ' l l

Senosios kartos ateiviai patys augo ir tobulino savo, 
dvasines jėgas. 0 kas dar svarbiau, tai jų neabejotinai 
stipri Įtaka į senoje tėvynėje pasilikusių brolių mąstyseną 
ir jų politinius nusistatymus. ••

Per Atlanto vandenis nekliudomai pasiėk^yci Į Lie
tuvą šios šalies lietuvių mintys ir jų pasiiies^W^va- 
rankiškai galvoti, atsikratyti senų pažiūrų ir-s^ltįjrgąvo 
kraštui laisvės. Šie senosios lietuvių ateivių ĄiųpHkoje 
kartos nuopelnai negali būti užmiršti. ' -te.rį’.rf!',’

Senosios kartos lietuvių darbus turėtų ypač vertinti 
po Antrojo Pasaulinio karo atvykę į JAV a^iienyą; 4^ip 
vadinami “Displaced Persons”, nes senųjų lietuvių - dėka 
buvo Įkurta Amerikos Lietuvių Taryba, O pep ALTą kaip, 
tik buvo išgautas JAV prezidento H. Trumano. pasižadė
jimas, kad “kempėse” — stovyklose Vokietijoje nesantieji 
lietuviai nebus išduoti Sovietų Rusijai. Na, ir kitas pasi
žadėjimas: paremti ir pravesti JAV Kongrese -įstatymą, 
kuriuo buvo suteikta Pabaltijo valstybių gyventojams

Terence” atvykti

SHEPIt.WttTFOWN, W. Va į N ksonas Teks.:g valstijoj gavo
— I* akutmę kcv<> manwin die
ną j buvo suvaliavę
d-m. kratų p<rtijus -^ttoriai,! 
kad gf<K ų suJI rti kaip išsi-' 
ka,jtyli Iš dibartmės nelemtos.; 
pcliti-nės košės.

ra demokratų partijos Cent-| 
kcnMleto įtakinga phvninin- ■ 
, yra deu įtakingesnis panti, j 
sekre urius, bet demiAratų. 

parts jos nariui bėga pas re pu> 
liKonUi ir niek s jų sul&ikjrtl ne-' 
pajėgia. Fi-jcitą saraitę pas x*ts-1 
publikomis oficialiai pertėgo 
tfiūvei s teto profesorė, buvusi ( 
JT ambasaikrė Jeane Kū-kpa!-. 
riek. Ji a'šikiai pasakė, kodėl ji, 
visą gĄ’venimą buvusi jlskinga 
ftenM/A.r.t.ė, c-f.eia.mi įstojo Į 
xe.<puiblikonų Įiarriją. J*ask«tiniu 
metu ji dirbo su respublikonais, 
btl ji pusakė, kodėl ji p*ksi:ė 
s-avo pairijį. Ji pisakujo ir 
iEiksėau, bet d-mok ratai nę- 
kre pč jokio dėmesio j jes įspė
jimus.

Kada Walter Mondale nuėjo 
i siA'ielų ambasadą ir kalbėjosi ■ 
su sovietų užsienio reikalą mi-1 
nisiėriu Ay Gromyka ir'pastara-j 
ūK pirmą kartą nusišypsojo! 
^Žlteriui Mcndale, tai ambasa- 

įdūrė Kinkpatriek pasakė, kad! 
buvęs vicepręz i rimtas.' Moririale j 
^žaiaimėjo rinkinHis. Krašto, gy- i 
vėęįojai supranta, kad Šoviętų t 
Šąjang^į-yraj, Ainęi'ikos priešas. 
Rusai yra apstątę de-!
mokratų. vadtte, p buvęs i įr kitų mokslininkų rąrtkrą^
viėę^rezideWs‘ ^is iiisą-ms dar, ė.-Antanas-Aliukas- dabaif5
jjkįrfe-Jis to ae-’.įmį aiškinti; kaip Pu-tnąi payj-- 
neigė. jų oficialiai Gromykai ko Tokius brangius rarikra^ius 
pasakė, ką jis darys, kai bus: n>Ahiaukti; ' 
krašto prezidentu. Rusams to. Savo iaikii Vytautas-

. tiktai ir reikėjo. Gromyka pasi- kilęs - rš Molėtų- 
džiaugė ir nusišypsojo, o 
rikiečiams to užteko, kad nusi-Į chaėevskio štabo-. viršįiiHikįs.

_____ ^rr v -// .MZiAL ?

ritas, kas veikli, prie Srtdęrio ėi--''

77%, daugiau negu Reaganas 
gavo 1981 m tais, ir jis neįlei-' 
Jo Mc^lovern, gavusio tiktai 
g.i riUOŠ,

į Shtęh rdtown miestelį sųr 
vadavusieji senatoriai, vietoj 
rimtų faktų, pradėjo kalbėti į 
apie “jūros pašėlimą“. Kai pirą 
•ašėhla, lai ne vien bangos pa
kyla iki debesų, bet ir jūras 
Tognas pakyla iki paiviršiaus. 
Jūrts šėlimas dugną iškelia ir 
huh 'ša kiton vieton. Km- buvo 
sekli ma, tai i plešiama į nemą- 
tuoįjąmis gylis, o kur buvo gy- 
s, tai galėdavai braidyti iki psu 

žūties. O seklumoj būdavo smė- 
io bangų iki kelių...

į Piemenų (Shephaid ’.own) 
miestelį buvo nuvykęs ir sena-į 
torius Edward Kennedy. Užgir
dęs kalixi-s api ■ jūras šėlimą, jis 
a p pat panoro pr'dėti savo tri
grašį. Jis nenorėjo prisiminti, 
kaip ji vežė panelę Kcjiechnę, 
Iš CiiappMOl'riddick mediniu til
tu j:s ilvažr vo Į Bostoną. Bet 
sen.Toriite Kennedy blogai pa*, 
suko, automobilis nukilto nuo 
*:Qto, ir įkrito į vandenį. Jis pats

iž auionjobbio iiMndo, bęt ma- 
Jncj paliko panelę Mary Jo Ko- 
peehnę. K&nnxh’ še'jnu labai 
^aži^i palakiojo prigęi-usią pa
nelę. Jam atrodė, kad jūra šėlo, 
bet jis Įiasiekė Bosk no liestą. 
Tik vėliau pranešė policijai.

Senatorius pradėjo pasakoti, 
kad demokratai turi užmiršti 
daugelį dalykų ir turi imtis prie
monių laimėj sekančius rinki
mus. Jie turi gerai pas ruošti. 
Tačiau po jo kslbos niekam ne
atrodė, kad senatorius tiktų va
dovauti demokratams. Jūras šė- 
!imas buvo gilus, bei Kennedžio 
į paviršių neiškėlė.

Be to, suvažiavusieji gerokai 
susipyko. Jie nerado nė vieno, 
kuris būtų apjungęs visus taip 
savęs kovojančius demokratus. 
Jų tarp' vienybės nebuvo Pie
menų miestelyje. Jeigu senato
rius Kennedy .būtų parinktas va
dovauti demokratams, tai balsi] 
gautų mažiau, negu gavo 
\V. Mcndale.

Iki rinkimų, žinoma, dar tel:. 
Gal demtikratenis pavyks su
rasti politiką, kuris pajėgs suvie
nyti demokratines sroves.

Jonas Kupčiūnas

PUTN A VOGĖ, O ANTANUI VALUKUI REIKIA 
VAGYSTĘ AIŠKINTI

Prieš Ii metų Juozas Putna ip jam rūpėjo- pasivl 
pavogė ątstrcnąųto Kop?rmko. 
Galilėjaus, Leonardo da Vibvš

kopijos ęrę$pą.dii$i&kKOje 28,- 
p00 rę^ą ir ^Vertingų’ ne vien 
technologijos, bet h' kitokių

Cresor bibliolekon važinėto

aiue'.' nių kaiino, buvo marša-En?

suktų oho Mondale.

Kati, sapraštūmiė. koks shp- 
jrus buvo tas nttsisuikmias, už- 
tenka paamti Teksas, valstijos 
baltųjų gyventojų balsus. 1984 
ifcetų lapkričio mėnesi ten už 
Reaganą balsavo 67% baltųjų 
gyventojų, o už Motutele balsa
vo tiktai 28% baltaodžių. Tai 
skelbia New York Times, de- 
mokratams pritariantis didysis 
Amerikos dienraštis.

Pasiekęs Vąršu-vąęįr nfftUfeda.

siuntė pageibinią jėgų vokiečiu 
olieno pramonės. centrams ‘Į2-. 
imti, tai eilėraščius rašė iv riiė- 
šė knygą “Iki Varduvos ir 4V

leidžiami laikraščiai. Jie atliko milžinišką darbą lietu- (displaced persons) pirmenybė
_ 11* O 1A C* 1 rt‘T’1 ’/A n 1 A 1VI m •’l.T\ 1 riir apsigyventi Amerikoje.

Aš labai gerai pamenu t<..< dvi audiencijas Baltuose-
viams. Jie daugeliu atvejų pavadavo mokyklą, nes mūsų
ateiviai daugumoje Į šią šalį atvyko mokslo neragavę, ir
tik čia jie pradėjo mokytis ir kartu dirbti svarbųjį tau- ' Rūmuose. Washingtone, 1948 ir 1952 metais, nes m man 
tinio auklėjimo darbą, šiuos laikraščius beskaitydami,! tose delegacijose teko dalyvauti. ' C.
mūsų žmonės sugebėjo susidaryti savarankias pažiūras Džiaugiuosi, kad visi prezidento H. Trumano pasi- 
visuomenėje bei kultūrinėje srityje. Lietuvių organiza- žadėjimai buvo Įgyvendinti.
cinis gyvenimas ilgainiui pasiskirstė srovėmis, kurios Povilas P. Dargis, SI.A prezidentas

a-oie

teis' Ir’jd'žmona
Ks'ia :(K^trė): i - Apie: iėchnolo- 
gįją ji mažai ką nusimanė, bet 
j] žinojo, kad reikia padėti Cre- 
sor bendrovėj-? dirlwK-iam 
yo vyrui.
-t Juozas Pulpą, -praleidęs 
įjusuielĮ C resox- bibliotekoje
sipažino ne .vien tik su visais bib- 
jjiptekas sargais, bet ir su esan
čiais, ten labiausiai saugomais 
rūmais. Putna piruxon. eilėn su
sidraugavo su sargais, o šie, 
kaip geram draugui, atidarė ir 
tuos rūsies kambarius, kur ų 
kilienĮs neatdaidnėjo. Eh-aug;.-- 
ka.ni sargui jis nunešdavo už- 

į kandės, šiltus pietus, degtinės 
bonką, o vėliau ir Į namus už-

Arytautas -Putna buv-o -paskir
tas sovietų ajmijos korpuso va
du, kovėsi Pietų l’kyainoj. Kau-į % 

i kaze ir Tolimuoe Rytuose, o ve- i
■ Tas pats NAT 1980 melų lap-Į ]jau Stalino 1937 metais Mask-} 

kričio mėnesį paskelbė, kad už! voje sušaudytas^ tuo tarpu jo: 
Reaganą balsavo 61% baltųjų i pusbrolis išvyko j AVisconsiną. v '° ovanų. 
piliečių, o-už prez. Carterį bal-: ten apsigyveno, vedė, susilaukei -Bibliotekos sargas r, tik alr.-- 
savo tiktai 35%. Tas pats dien. I sūnaus Juozo Putnos, kuris ap. Į kydavo Putnai rūšies dur s, : 
rastis tada tvirtino, kad Reaga- valė plieno durim, langais ir .šie-i ten įleisdavo ir užrakindavo..! is 
n-as buvo artistas, mokėjo Icn-g-1 noms saugojamus senus rank-1 turėjo progos susioažinti su ro
viau įtikinti klausytojus negu į rašėius. Kaip jis tą padarė, tik--i grindiniais stropiausiame rūsy 
prez. Carteris. R. Reaganąs. nie-j tai dabar,praėjus dešimtmečiui, 
ko nesakydamas, “išdumpino” | Antanui Valiukui tenka aifc- 
prez. Carterį, kalbantį televizi- kinti.
joj. Teksas klausytojai taip ir j Pasiixxlo, kad Juozas Putlia, 
padarė. 1972 metais Richard rūpinosi technologijos dalykais

saugojamais dekumentals.
Tų dokumentų jis nenaujo

jo, nes technologijos ten mažai 
tebuvo, bet jam kilo mintis išsi.

(Nukelta į 5-tą pusi.)

Andrius Juškevičius
KAS SUSKALDĖ BENDRUOMENĘ?

JAV R. L. Bendruomenės suvažiavime, įvy
kusiam 1984 metų gruodžio 10 d. Chicagoje, Lie
tuvių Tautiniuose namuose, esančiuose 6422 So. 
Kedzie Avė., Anddus Juškevičius skaitė paskai
tą apie tai, kas suskald ė Bendruomenę?

(Tęsinys)
Tai ko buvo siekiama, tokiais surežisuotais 

rinkimais? Ar vieningas, darnios veiklos, teisin
gumo ugdymo, L. Bendruomenėje, ar apgaulės 
būdu, atidengti žalias šviesas bendradarbiauto- 
jams — veikliesiems frontininkams pasiekti sa
vo nerealias užmačias.

Slapti VH-tos Tarybos rinkimai turėjo būti 
vykdomi pagal apylinkės esamą narių sąrašą, bet 
net tūkstančiai balsavimo lapelių buvo išsiunti
nėta., kam reikia ir kam nereikia. Tokie sureži
suoti rinkimai neap jungė, bet suskaldė L. Ben
druomenę Į du frontus: valdantieji ir vykdytojai, 
be jokio recpes<to, pagarbos, juos galima apgau
dinėti.

lokių klastotų rinkimų dėka, suktu būdu iš- 
. į-*; L. B-nės Vil tos Tarybos nariai neturi jo
kios nei jė ’<1 nės, nei moralinės teisės atstovauti 
L. B-nės nari.' daugumai.

L. B-nės Ci< °ro ir Marquette Parko apylinkių 
> aklybes pareik ? protestą prie? slaptų rinkimų 

klastojimą ir kreipėsi Į L. B-nės Garbės Teismą,, 
kad tokius klastotus rinkimus suspenduotų. Lie
tuvių B-nės Garbės Teismas, kurio pirmininkas 
buvo Našliūnas, įstatuose jiems pavestų pareigų 
neatliko. Cicero ir Marquette Parko apylinkių 
valdybų skundai buvo grąžinti atgal su prierašu: 
'Tokie skundai iš esmės nesvarstomi”.

L. B-nės VH-oji Taryba nelegali, nes ji iš
rinkta ne slaptu balsavimu, bet klastos, apgaulės 
būdu. L. B-nės VI-oji Taryba, pravesdama klas
totus L. B-nės VII-tos Tarybos rinkimus, nutraii--' 

kė visus rūšius ir L. B-nės veiklos tęstinumą sil 
ta L. Bendruomene, kuri buvo VLIKo Įsteigta’ 
1951 m. lapkričio mėn. 18 d. New Yorke.

1974 m. sausio mėn. 20 d.
L. B-nės Cicero apylinkės valdyba 1973 metų 

sausio mėn. 7 dieną buvo išrinkta 2-jų metų laiko
tarpiui. Tai liudija susirinkimo protokolas. Cicere 
(apylinkės biuletenis iš 1972 m. gruodžio mėik 
21 d. ir L. B-nės įstatai. Cicero apylinkės vak 
dyba savo posėdyje nutarė apylinkės narių susi
rinkimą šaukti 1974 m. sausio mėn. 20 dieną. Buv> 
paskelbta susirinkimo darbotvarkė su pastaba. 
Susirinkime galės balsuoti ir būti renkami i apy
linkės valdybą tik registruoti apylinkės nariai. '

Pastabos įrašymui Į susirinkimo darbotvarkę 
griežtai pasipriešino bendradarbiautojo - fronti
ninkų indoktrinuoti du apylinkės valdybos o))o& 
cijos nariai: Juozas Arštikys ir A. Milūnas. -Jie 
teigė ir reikalavo, kad apylinkė'- narių susirinki

me turi .teisę dalyvauti kas tik nori, visi susirin
kimo dalyviai turi teisę balsuoti, būti renkami, 
dalyvauti apylinkės valdybos diskusijose, neišski
riant nef mažamečių.

. L. B-nės įstatų 77 paragrafas sako: “Apylin
kės susirinkimo pilnateisiai dalyviai yra apylin
kėje registruoti lietuviai*.

Juozui Arštikiui ir A. Milūrrui buvo pasiūlyta 
perskaityti L .B-nės įstatų 77 paragrafą ir apy
linkės valdyboje nekelti be pagrindo triukšmo. 
Juozas Afštikys ir A. Milūnas nekreipė į tai dė
mesio ir įžūliai reikalavo, kad į apylinkės metinį 
narių susirinkimą turi būti leidžiami visi, kas tik 
nori, apylinkėje neregistruoti lietuviai ir maža
mečiai vaikai. Visi jie turi teisę balsuoti, rinkti 
L. B-nės institucijų pareigūnus ir patys būti ren
kami \ -»

Kodėl J< Ąrstikya ir A. Milūnas sąmoningai, 
be jokio pasigailėjimo trypė L B-nės įstatus ir 
ko jie siekė tokiais įžūliais, niekuo nepagristais 
reikalavimais?

r ♦ ' • >« . . r * - *

Jie be jokias atodairos siekė į Cicero apylin
kės pietinį narių susirinkimą suvežti mažamečius 
valkus, gyveftabdiua Cicero j, kurie ateitininkų 
Federacijos dvasios vado dr. P. Kisieliaus jau bus 
parengt?, ^mokyti, ką Jie turi daryti ir ko jie turi 
reikalauti apylinkės narių susirinkime. Suvežti 
į Ciceru apyBnkės nvetitij narių susirinkimą dak
taro P; Kisieliaus ligonius, frontininkus, jų bend
raminčius, gal ir pasamdytus asmenis, kad jie

njim mini III mu'!   IB—IirtmiTW -iiimįi 1.1^ . -r

visi apylinkės metiniame narių susirinkime suda
rytų susirinkimo dalyvių daugumą ir keltų triukš
mą, be jokio pagrindo bei nusikaltimo nušalintų 

(teisėtus, tik įpusėjusius savo kadencijoje apylin- 
' kės valdybos ir kontrolės komisijos narius. Jie tu
rėjo išrinkti Cicero apylinkėje naują valdybą, ku
ri bus ištikima, sąžiningai ir uoliai vykdys fronto 
bičiulių, bendradarbiautojų Įsakymus, gi mūsų 
išeivijai žalingas jų užmačias.

Juozas Arštikys ir A. Milūnas uoliai trypė 
L. B-nės įstatų nuostatus ir brutaliai griovė-skaldė 
L. B-nės'Cicero apylinkę. Jų nusikalstamus dar
bus veiksmingai rėmė dr. P. Kisielius, jo suorga
nizuotas triukšmadarių-bendradarbiautojų telki
nys ir L» B-nės Krašto Valdybas pirmininkas J. 
Gaila.

L. B-nės Cicero apylinkės valdybos narių tar
pe kilusieji nesutarimai pasiekė šv. Antano p t- 
j’apijos kleboną kun. J •■‘heri^-v K’ebo^0- 
kun. J. Stankevičius ryžosi suderinti Cicero apy
linkės valdybos narių tarp? kilusias skirtingas 
nuomones..

• (Bus daugiau) •

PATS ^KAITVK IR KITUS PARAGINI
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tokiu adresu

Funeral Home and Cremation Service

aeiuvub Aida

(Augustino nuotrauKajPavasaris Lietuvoje

ft -n

Aikštės automobiliams pastatyti
Pagal tėvus ALEKNAVIČIŪTE

----------- -—

LACKAWICZ
PERKRAUSTYMAI

Laidotuvių Direktoriai

Priklausė Suvalkiečių klubui

RADIJO iEIMOi VALANDOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1934 S. Manheim RcL, We»tch*#t«r, HL 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis 
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai. 
TeL: 562-2727 arba 562-272$

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

5025 CENTRAL AVĖ.
Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

mules.
dalyv:
tamavio

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

MOVING
ApdrrusUs perkraustynw 

Iš Įviiriy atstumu, 
ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-599S

Hit MAPLSWOOO AVB.
CHICAGO. IL AMK

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WestChester Community klinikos 

Medicine* direktorius

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

AZl BRA2.DZ1ON >
'"♦erases

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

JULIA LEIPUS, 
gimusi ANDRUSKIEWICZ,

1424 South 50th Avenue 
Cicero, III. 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

— JAV pataria ; neatidėlioti 
prez. Reagano ir Gorbačiovo su
sitikimo ė pasitarimo. '■

— Tarzano laivyno žvalgybos 
iršininkas parauktas teisman

— Rusai tvirtina, kad Gorba
čiovas yra - daugį-; griežtesnis 
prjes darbininkų ištužimą, tin
gėjimą ir neapdairumą.

Laimimai — Pilna ipdriuč# 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chars* 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tai. 925-8064
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

Tel. 9744410

PUTNA VOGĖ, O ANTANUI 
VADUKUI REIKIA VAGYSTĘ 

AIŠKINTI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur 
girtis- venų išsiplėtimo hemo, 
roaįų gydymas.

>5540 S. PULASKI RD. .
7r. Chicago, IIL 60629

• . TeL: 585-2802

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

.. PROSTATOS CHIRURGIJA - 
2656 West 63rd Street 

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

Ofise telefonas; 776-2830, 
isnaenciįos telaf.: 448-5545

(Atkelta iš 4 psLJ

vežti kelias svarbesniam, senoviš
ku būdu įrištas knygas. Jis pra
dėjo vežtis po vieną,:po dvi,, o, 
vėliau atsiveždavo tinkamą Va
lizą ir pradėjo vežtis , namo po 
kelias knygas. Knygose rado ke
lis senus žemėlapius.- Jam. neat
rodė, kad už knygą: jis galės 
daug gauti. - - i ■*-
- Kai Amerikoje atsirado dy- j 
pūkų, atsivežusių senų zemėla 
pio iš NepriklausomosLietuvos.

—7 Gorbačiovas per radiją nu
siskundė, kad šiais metais dar
bininkai neparodė reiuaiingos 
spartas.

Wtadieniai, tr »*tax*ltenlaU 
nno 8:30 Iki 9:i9 viL ryt*. 
StetiM WOPA - 1IN AM 

H mitaz **m*W*« 
Park*.

TEL. 233-8554

Service 461-8200, Page 06053

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

3921 West 103rd Street 
Valandos p^f1 susitarimą

—----------- -i-ut-g ■— - rtalįstui Henry Liu nužudyti
— Pirmadieni, Helbrone pro

testavo 11,000 vokiečių jauni-

H. VILIAUS

VAKARŲ VEJAI
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti

Nuliūdę lieka-: ęūnūš, marčios, anūkės, proanū 
kai ir kiti giminės.

—- Atrodo, kad denrekrstai 
planuoja iš Yacocos padaryti 
politikę, kuris tiktų prezidento 
•Pareigoms.

jų Draugijai.
Trečiadienį ir ketvirtadienį nuo 2:00 vai. p. p., 

iki 9:00 v. v. kūnas bus pašarvotas Lack-Lackawicz 
koplyčioje, 2424 W. 69th St., Chicagoje.

Penktadienį, balandžio 12 d., 10:00 vai. ryto bus 
lydima iš koplyčios į Šv. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidojama 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a PETRONĖLĖS BIELIŪNIENĖS <5- 
Iraugai ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami 
ti laidotuvėse ir suteikti ai paskutinį pa- 

r atsisviekinima.

Mirė 1985 m. balandžio 8 d., 6:15 vai. vak,,.su 
laukusi senatvės. Gimė Lietuvoje, Mariampolės aps. 
Raišupiu kaime, Ingliškėlių vis.

Amerikoje išgyveno 75 metus.
Paliko nuliūdę: 2 sūnūs — Vladas, marti The 

rese, ir Petras, marti enevaitė, 4 anūkės, 7 proanū 
kai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Lietuvoje liko du broliai ir dvi seserys.
Velionė buvo žmona mirusio Petro.

buvo melas. Jos feuv-o iš Cresor mo prieš JAV vidutinės galios 
bibliotekos lentynų.

Kada Crėser vadovybe nutarė 
atiduoti knygyną Illinois uni- 
versitetui, tai teko surašyti vi
sas knygas.kupios buvo saugiuo 
se rūsuesė, .. Bet darant sąra
šą, pastebėję,"kad- trūko daugiau 
negu GM sęąų vertingų knygų. 
Cnėsor 'biblioteka paprašė '-teisi
ninką Antana Valuka išaiškinti 
kur galėjo dingti 600 senų ir 
vertingų.. knygų. Juezas Putna

DR, FRANK PLECKAS
- ‘ OPTOMETRISTAS .<

? KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St TeL K7-5149
Tikrina akis. Pritaiko-- akniips 
k -

: - ir contact lenses”.

Gyveno Marquette Parko apylinkėje.
Mirė 1985 m. balandžio 6 d., sulaukusi 90 metų 

amžiaus. Gimusi Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 70 metų.
Paliko nuliūdę: duktė Josephine Juzokos, anū

kė Jeane Kessel, jos vyras Frank ir daugelis arti
mųjų bei pažįstamų.

Velionė buvo našlė a. a. Joseph Kent ra.
Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz & %ns kop

lyčioje. 2424 West 69 Street.
Antradienį, balandžio 9 d., 10:00 vai. rvto bus 

lydima iš koplyčios į Švč. Mergelės Marquette Par
ko parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. JULIJOS LEIPAS giminės, draugai 
ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laido- 
Įtuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir at- 
sisviekinimą. v , m • •

Nuliūdę-lieka: DUKTĖ ir ANŪKŪ
Laidotuvių direktorius Steponas Lack-Lackawicz, 

Į tel 737-1213. Informacijai skambinti 737-1213

ai jųi-e pradėjo ieškoti seuų žę- 
mėl-apių Amerikoje^ ’
• Antrą kąrią rusuos ’ artėjant 
įri? Lietuvos,:'bi'ciiotekosė; ' dir
busieji jauni Vyrai išsiyėje S

Į Kaūho,. Vilniaus, i’ - Kėdainių- ‘ ir 
! B-.i-žų knygynų ir miivėrsitetų 
! žemėlapių kplėkcijas.. jjįos ait- 
! šįveže į Vakarų Vokietiją, švę.f- 
J earij ą terį- pardavmėj o.Amerikoįi 
j -atvažiavę,'jie taip pat ieškojo se

nų Eūvoo-ps žemėlapių. Jie suži- 
į žinojo 'sir. J. Ptitna-. Jie^pradėjo

•j kraustyti^ senų knygų žęmė-l mite ptiės 3-metus. < 
i tapius ir pardavinėjo. .Už ^temė- i K. G
i lepius jie brangiai jam mokėjo, 
j negu už .senas knygas. Putna
I piaustė žemėlapius ir pardavr 
! nėj o. Iš liutųvių dypykų jis ge- 
| ivkai uždirbo. . : /.e . .

Universitetus bjtigę ir litera
tūros istorijos mokytojai plau
dė •‘Skaitymus-’. 'Vienuolio raš
tus, ’‘Kititūrą”, kad galėtų . tu
rėti jiems Įdomias iškarpas. •

Prieš 15 metų J. Putna praJ 
j .iėjo pardavinėti iš Cresor bib- 
! ’iotekes išvogtas senas knygas.

Kai reikėjo, tai nupirkdavo se
nus Įrišimus, o tekstą parduo-
•l .vo. Taip j s perdirbinėjo senų 
knygų per d rbinėjimus. Jis sa
kydavo kad senas knygas jis

v 7

gaudavo iš Rytų Voiketijos. Tai

? * nuo ptumadimlc Ua 
udierdo 8:30 vtL ratam.
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DETROITO NAUJIENOS
BRIEšMETIMS DETROITO LIETUVIU ORGANE 

SUSIRINKIMASZACIJV CENTRO

Priešmetinio DI.OC susirinki
mo posėdis įvyko šv. Antano pa
rapijos patalpose. Dalyvavo: 
pirm. dr. Algis Barauskas. Sta
sys šimoliūnas. Romas Macio- 
r.is, česys šadeika Eugenija 
Bulotienė, Algirdas Vaitiekaitis. 
Antanas Grinius, Antanas Vai- 
tCnas, Antanas Norus ir Anta
nas Sukauskas.

Pisėdyje buvo svarstomi try>! 
punktai: \ asario lo—osio, įskil-. 
mingo minėjimo užbaigimo dar. j 
bai, festivalio klausim is ir De-, 
t.-oiio Lietuvių Organizacijų | 
Centro metniio susirinkimo da- j 
tos nustatymas. Vasario štšio-l 
liktosios užbaigimo reikaluose i 
buvo -prendžianias surinktų au
kų ALTui išsiuntimas. Surin.eta 
suku 5,099 dol. Nutarta pasiųsti 
ALTui, atskaičius rengimo išlai
das, $4,014. Nutarta festivalio 
prie upės neruošti, nes negau
name pavergtų tautų festivaliui 
reikiamos dates. Sumanymuose 
buvo pasiūlyta suruošti geguži
nę po stogu. Metinio susirinki
mo data numatyta š. m. balan
džio 28 d. šv. Antano parapijos 
oatalpose, bet gali būti ir pakei
timų. Jei taip būtų, bus atsto
vams painformuota.

aikštelę mašinoms pastatyti, 
šiaip taip vieną vietele susira
dau. Ir tai pakraštyje, ant pie- i 
vos. Įėjęs į koridorių, publikos 
radau sausakimšą. Ilgos eilės 
prie m.i'to ir prie laimės šuli
nio.

Apžvelgiau pavilionėlius su 
visekiomis gėrybėmis visokių, 
drožinių, gintarinių karolių, 

inių margučių,delu
sir

turėk doleri visko prisipirksi. 
ir nepaneši. Neįmanoma čia vi-f 
<ų eksponatų išvardinti. Pus:e-I 
niucse išdėsR li vissk;e monelni-’

kai. irgi mokėk dolerį n šauk 
Į kr.niuoliu. Pataikęs, pasiimk
laimikį.

Salės sceiu je skautės, įsir?n- 
1 Rusios kokią tai valgyklą, kepa 

ir nera-
Visą pusdienį 

virė cepelinus, ■

ius nematytus

veikė virtuvė, 
koldūnus ir kopūstus su dešra. ’ 
Netoli v’rtirves — stalas, pa
krautas įvairių pyragų, ir kavu
tė. Sekančiame kambaryje vei
kė baras. Kas norėjo galėjo šal
tais gėrimėliais atsigaivinti.

t
Oras pasitaikė geras, rengė

jai, be abejonės, papilt’ė kasą. Į 
Be abejo, ir atsilankiusioji turė
jo d.Žiaug -mo ii- į namučius grį-

į žo patenkinti.
Ant. Sukauskrs

Žalgiriečiai nelaimėjo Europos 
čempionato. Juos nugalėjo ispanai

ISPANUS KREPŠINIO MOKĖ ČIKAGIETIS 
KREPŠININKAS

RIAL BSTATI FOR *ALB ( BEAL BfTATK FOB SAUS 
h-m ii, zvww — r<re«viM«i . w ItemaL f

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINĄ re* 
S > KM ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAI1.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KHRTRHS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
I ■

£212 W. Cermak Road Chicago, m. T»L 847-7742

Kasininkas A. Vaitėnas patie
kė raštu apytikrę apyskaitą. Da
bartiniu laiku kasoje randasi 
$5,913.32. Be to, buvo paskirta 
aukų sekantiems: Lietuvių Me
lodijų radijo valandai ir ALB 
Radijo klubui — po 50 dol.; 
spaudai: Naujienoms, Dirvai iri 
Draugui — po 25 dol. Kitų su
manymų bei pasiūlymų nebuvo. 
Posėdis buvo užbaigtas geroje 
nuotaikoje.

KAZIUKO MUGĖ
JAU PRAEITYJE

Kaziuko mugė įvyko

“Naujienose“ buvo anksčiau 
pranešta, kad Kauno “Žalg rio” 
krepšinio komanda, laimėjusi 
sovietų imperijos čempionatą, 
turėjo susigrumti su Ispanijos, 
Barcelonos FK penketuku kovo 
19 dieną už Europos čempiono 
titulą.

Iš okupuotos Lietuvos spau
dos patiriame, kad kautynes lai
mėj o ispanai 7 /: / 3.

Lietuviai nusivylė, kad jų pa
saulinio maštabo žvaigždė Arvy
das Sabonis pelnė tik 14 taškų, 
žymiai mažiau negu jo vidurkis. 
Ispanų apsauga buvo labai gera 
ir pasisekė jiems neprilesti Sa
bonio prie krepšinio.

Okupuotos Lietuvos spauda, 
suprantama, nedrįso skaitytojų 
painformuoti, kad Ispanijoje 
krepšinį, kaip ir Lietuvoj, prieš 
Antrąjį Pasaulinį karą įvesdino 
Amerikos lietuviai. Ispanija, 
matydama kaip Lietuvoje krep
šinis prigijo ir ištobulėjo, pano
ro, kad ir jos jaunimas to spor
to imtųsi ir pakvietė chicagietį 
(Town cf Lake) krepšininką

MIKAS RUZGYS I
Ruzgys keletą metų žaidė Chi- : 
cagoj ėjusio “Jaunimas” 
raščio turnyruose ir 
žinias 
ninku 
viuose.

vienu 
visos

■laik- I 
i - >buvo pupa-į 

geriausių krepšį- j 
Amerikos lietu-

Restauruota Traku pilis

J. Bagdonas

— SLA 134-osios Moterų kuo- 
V

po.s- susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, balandžio 11 d., 12 vai., 
Great American Savings bend
rovės patalpose, 6201 S. West
ern Ave., Chicagoje. Visos na
rės kviečiamos dalyvauti. Bus 
kavutė. Valdyba

Mirga Batika itytė.
Visuomenė, o ypač jaunimas, 

kviečiami gausiai dalyvauti.
Įčjimaš laisvas. Po progra

mos vaišės.
Kviečia. Kriaučeliūnų šeima

— Gerojo Ganytojo namai 
nuoširdžiai kviečia visuomenę į 

Į pavasario pikniką Cedar Lake, 
Indianoje. Puiki proga pamaty
ti netrukus atidarysimą lietuvių 

! globos centrą. Ruošiamas Atve
lykio sekmadienį, balandžio 14 
d. Pradžia 1 .vi. p.p. Telef. (312) 
436-6376 iki 9 vai. ryto arba po

visoje rusų imperijoje, kovo 31
id. įvestas vasaros laikas. Lietir- 

viams šis laikrodžio rodyklės 
pasukimas viena valanda į prie
kį nepatinka, nes dar labiau su- 
makaliuotas laikas.

Okupantas, pagrobęs Lietu
vą, įvedė ten. Maskvos laiką, ku
ris • neatatinka normalei dienos 
matuoteū Pvz., pcįes okupacija, 
kada Lietuvoj buvo aštunta va
landa ryto, tai Maskvoje jau 
buvo devinta.

Dabar vasaros laikui sugrįžus, ’ 
vieton prieš okupacinės 8 v. ry
to, laikrodys rodys jau 10-tą va 
landą.

kovo
17 dieną Dievo Apvaizdos para
pijos patalpose. Didelę mugę su
ruošė Baltijos-Gabijcs ir skautų 
Tėvų komitetas. Į mugę atvy
kau iš Šv. Antano parap:jos Ruzgį. Jis ispanus trenira- 
apie 12 va], Pasiparkinimo vi?- vo keletą mietų. Prieš išvykimą 
tos jaiiy neberadau. Apsukęs Lietuvcn; ir vėliąu Ispanijon,

 į Venecuelos lietuvių draugija
— Eugenijaus Kriaučeliūno Motinos Dieną, s. m. bal. 11-tą, 

Vardo Jaunimo premijos įteiki- 7:30. vai. vakaro, šeštadienį nuo
mas įvyks š. m. balandžio 13 d.,: šia renginį šaulių salėje, 
šeštadienį, 6 vai. vakare Jauni
mo Centro kavinėje.

Premijos laureatas Linas Ko
jelis1 iš Washingtono.

Po akademinės dalies, meni
nę programos dalį išpildys vieš
nia iš Clevelando kanklininkė-,

esan
čioje 2417 W- 43rd St. Auka 

i vienam asmeniui $12.00 Rezer. 
i vuokite vielas telefonu 585-

jiems nešant sunkią okupacijos 
naštą dienos ip taip perilgos. Su 
Maskvos ir vasaros laiku dienos 
dar ilgesnės.

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ
Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00. 

Už persiuntimą pridėkite $1.00.
čekį rašykite ir siųskite:

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

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKšOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

KAINA — $17. (Persfuntiirui pridėti $1)

Naujienos, 1739 S. Halsted St

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
ĮVESTAS VASAROS LAIKAS

Pavergtoje Lietuvoje kaip ir

Kovo 31 d., pirmąją vasaros 
laiko dieną, Lietuvoje saulutė te 
kėjo 7 vai. 55 min. ryto, o leido- 
dosi 7 vai. 53 min. Pas mus, 
Chicagoje, kovo 31 d. saulė te
kėjo 7 vai. 36 min. ir nusileido 6 j 
vai. 15 min.

J. Černius

PASSBOOK 
SAVINGS..,

Interest 
paid on Saving

Internet Compounded 
*nd ?>»d Quarterly

s&a us for 
uftUt financing 
' AT out low uns

f »V vbuRJlNCOMl

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747 

tOUKSi Xon.Tu«.rrl.>-4 Thur.>-8 Sat.

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1>OS .

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

tojo, Tisuonjenės veikėjo ir rašytojo ataimininau*.

Or. A. Gegne. — MINTYS IR DARBAI, 259 pal, liečia 1905 
metų Įvykiu*, Jablonskio ii Totoraičio jaunas dienas Ii 

kušini otfiimą--------------—— ------------------------- C-----

Dr. A. J. Guseen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ii 
grožis. Kietais viršeliais — ---------------------- M.00

Minkštais viršeliais, tik----------------------- 63.00

Or. A J. Gnseen — AUKžTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

Gadina taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ėek| arba 
~iooey orderį, prie nurodytos kainos pri- 

4«daut SI persiuntireo BHfdoma.

18.00

82.06

BUTŲ NUOMAVIMAS 
E MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

R NOTARIATAS • VERTIMAI

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

9. BACEVIČIUS — BELL REALT1
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 ..

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.’ 
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, grabai įrengtas bungalow. 
•Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

El.EKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turto Chicagos miesto lartių.
Dirbu Ir užmiesčiuose, 

l&rantuotai ir s«žhdn«aL .. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Tai man Avs.
Tok 927-3559

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd Si.

Tel: 436-7878

REPAIRS — IN GENERAL 
{vairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
[R DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
n e ? m a n Dečkys 

Tel. 585-6624

fOHNGRAmS
Advokatų įstaiga

5247 S. Kedzie Ava
(312) tib-8700

“LIUCIJA? ’
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta, 
klitorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729*So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
oaruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos*’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje 
Knygos kaina — $3.95 (su per
siuntimu).

n? ...

M...

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

ajiiienoa, Chicago, 8, Ill.

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui. au+pmobiRc 
liability draudimas pensininkams.

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ava., 

Chicage, III.
Tel. 523-8775’ atba 523-9191

Rengiame ir taisėme visų 
sių. stogus. Už darbą garaii- 
tuojame ir esame apdraustą

^ARVYDAS KIELA - |
6557 S. Talmon Avenue r, 

/■ Chicago, IL 60629 I' _

434-9655 ar 737-17T'

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

.............Tiri ... ....................
- ’ -V

4259 S. Maplewood, Tah’ 254-74EI

Taip j>at daromi vertimai,’ giminiu 
iškvietimai, pildomi-pilietybės pra

šymai ir, kitokie blankai. ’

^Homeowners insurance
Good service/Goodpnce

F. Zapolls, Agent . ‘ ' 
. 3208% W. 95th St > - ’ _____

Everg. Park, ■ III.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

D&rbo valandos: Kasdien: mm
9 vaL ryto iki 8 vaL vakaro.

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL į.
Ir pagal susi tarimu.

TeL 776-5162
S#4> West 63rd Street

Chicago HL 60621

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITia .-

ir V. BRIZGYS
Darbo v&landoc L 

Nuo 9 ryto Iki 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal susit*rr»ą

4606 S. K»dxl« Ava. 
Chicago, HL 60629

TeL: 778-8000

i 1




