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-NICARAGUOS SANDINISTAI YRA TIKRI 
KOMUNISTAI, — SAKO PREZ. REAGANAS

Jis reikalauja, kad Nicaraguos valdžia sustabdytų 
visus karo veiksmus.

WASHINGTON, D.C. — Ni- ---------
caraguos sandinistai yra tikri ka. Sovietų karo vadovybė yra 
komunistai, -- vakar pareiškė! nutukusi, o paprasti kareiviai 
prezidentas Reaganas. Jis tvir-' venčia badą.
tina, kad .dabartinė Nicaraguos • 
vvniausybė be jokio teismo žu
do krašto gyventojus, degina

Visame; krašte trūksta mais
to, o sovietų paprasti kareiviai 

. i . . ... . . i badauja. Jie gauna patį papras-
j eiausią maistą, nes visi stengi- 
J si nuo karių nusukti.

Bet blogiausia, kad sovietų 
kariuomenėje nėra pakankamo 
gydytojų skaičiaus, o kurie yra, 
tai apie kareivių l:gas neturi 
jokios nuomonės. .

Kariams nulrintbs kojos. Ka
riai serga užkrečiamomis, ligo-

■Prez. »Reaigan'as į televizijos t 
valandą atsivedė, buvusius at-' 
■sakingus pareigūnus,- kurie, 
tvirtina, kad. Nicaraguos sandi- 
nistai yra svetimos valstybės 
agentai, salia preizdento -buvo 
viceprezidentas George Bilsh, 
buvę?, prez. Jimmy Carterio 
patarėjas Zbigniew Brzezinski, mirs — šiltine, cholera, gelton- 
Jeanė J. Kirkpatrick ir James lige, o gyduolės — aspirinas. 
R. Schlessinger, buvęs krašto 
apsaugos sekretorius, kurie 
tvirtino, kad sandinistai yra 
Maskvos agentai Vakarų Ame
rikoje.'

SO VIETŲ KARIAI LIGOTI, 
KARUI NETINKA 1

MASKVA. Rus. — Sovietų 
gen.,V. Čeyįrdv. pareiškė, kad

ji sian

— Libano valdžia dvi savai
tes formavo dalinį, kiuris- ryž.- 
tųri'kbvoti prieš gyventoj ir'žu<- 
dikuS. Šijftai visą laiką keršija 
■libaniečiams, palaikiusius drau 
•gingušyj'j^ttj’kius su Jzraeli- 
tais- ■•M

įįUpį Canaveral. Elą. — Antradienį erdvėlaivis tu- 
rė^'iiusileįstiį o dabar aiškėja, kad .dar dyi dieij.as astro
nautai praleis erdvėlaivio dirbtuvėje. ., v

•Nustatyta, kad Leasa-t- 3,.. stumiamas .-k erdvėlaivio, 
stuWteja jč.yai^ticrąšią ir įlenkė šoną. /Galimaš'daik
tas, įtad tas įlenkimas ir nutraukė visą elektros sistemą. 
Bet pirmiausia‘bandys įspausti 4 colių mygtuką. Jeigu 
šis darbas nepavyks, tad bandys pamažu įtraukti sate
litą’į atdarus erdvėlaivio dangčius ir tenai bandys su
taisyti ir vėl paleisti satelitą. Jie turi visus įrankius sa
telitui pataisyti. Jeigu nepavyks pataisai, tai tada vis
ką parsiveš žemėn.

W ASHINGTON, D. C.
laki R .ganas prsegė ketu

ri r s žvaigždes Amerikos aviaci
jos g ;'.irclums—J: mes H. Doo_

Antrojo satelito elektros sistema neveikia, bando 
ORBITOJE IR VEIKIA 

viską taisyti

lil.l

t v. ouvo drąsūs* v . ? 
na: ir geri kontandieriai.

Gcn. L a C. Bucket- vadovavo 
Amerikos karo avlacikis jėgas 
E ui op ?j e, c gcn. 1 
vavo Ame ikes 
to nič;ard .vvusiems

au ouvo 1;
’asaulio l

1917 metais jis. buvo karo avia-j 
■ cijos antr.s:s leitenantas. JAV 
kariuomenėn jis įstojo 1917 me 
tais, o išėjo atsargom 1947 me- 0 O I

Nicaraguos sandinistai yra tikri Maskvos agentai aviacii? Dldž. Britanijoje, 
Vakarų žemyne, pirmadienio vakarą pareiškė prez. Ro
nald Reaganas. -y K

PERŲ SOCIALDEMOKRATAI GAUNA DAU- 
. GIAUSlil BALSŲ

Pirmoje eilėje stovi Alan Garcia Perez, 
nistas, o trečioje 7 v

LIMA, Peru.-— Preitą sekma
dienį Perų valstybėje ėjo prezi
dento rinkimai. Diena pasitaikė 
šalta, oras gražus ir politinė 
įtampa visam krašte buvo labai 
d Mele, todėl labai daug žmonių* 
dalyvavo rinkimuose.

Praeitą pirmadienį dar nebu
vo suskaičiuoti visi balsai. Bet 
kas jau buvo suskaičiuota, tai 
buvo matyti, kad daugiausia bal 
sų gavo Alan Garcia Perez, so
cialdemokratų partijos kandi
datas prezidento pareigoms.

Antroje vietoje buvo Limos 
miesto burmistras. Jis taip pat 
buvo Antonio Baromentes Liū
gam Gyventojai jį vadino komu 
nistu, bet jis save skaito mark
sistu, demokratinėmis priemo
nėmis norįs pasiekti krašto pre
zidentūrą. Konservatorių parti
jos atstovas buvo Litis Bsdoja 
Geges.

Reikės antrą kartą balsuoti

Sostinės gyventojų dauguma 
yra įsitikinusi, kad sekančiu 
krašto prezidentu bus socialde
mokratų atstovas Alan Garcia 
Perez, bet kitiems atrodo, kad 
jie riegavo krašto pusės balsų Jei
gu Garcia Perez negaus l>ent pu 
sės balsutojų balsų, tai teks per 
siimti su daugiausia balsų ga
vusiu kandidatu.

antroje komu-
— konservatorius

reikėjo pulti Hitlerio valdomą 
Vokietiją.

— Va'dėAmerikos-sviaeijo? ka
ro jėgas Viduržemių jūroje. Ka
ro pabaigoje jis buvo visos JAV 
karo aviacijos štabo v:ršinin_

teli-to įtraukimą į erdvėlaivį ir 
grąžinimą žemėn, bet tai yra 
kitas pavojingas žingsnis. Sate
lite yra pilni b’donai degalų, 
kurie buvo reikalingi satelitui iš 
kelti t),000 mylių aukštumom O 
kai satelitas nusistovi, tai tada 
jis dar pakyla 22,300 mylių auk

Cape Canaveral, Fla. — Pi-a. 
eitą penktadienį pakilęs erdvė
laivis, apsisukęs aplinkui žemę, 
paleulo Kanados satelitą. Ne tik 
elektros sistema, bet ir kitas 
chin:zmas tvarkingai veikia 
padeda kanadiečiams gauti 
kalingas žinias.

Praeitą šeštadienį pakilę ast-j štumon. Erdvėlaivis turi dega- 
renautai paleido ir antrąjį sale 
I tą. kainuojantį 80 milijonų 
lerių. Jis vadinaei Lcesat 3. 
turėjo būti iškeltas viduryje 
dijos vamlenyno ir turėjo

KALENDORĖLIS

sėkmingai paleido ■Balandžio 17 d. šv. Anicetas, 
Klara, Sigitas.

Saulė teka 5:08,leidžiasi 6:33.

šiltesnis

Kraštą valdė Peru kariai, bet 
atrodo, kad jie nesikiš į krašto 
valdymą. Didelės įtakos turi ka
riai, susidėję su narkotikų au
gintojais ir pardavinėtojais. Jei
gu “marks:stai” sudarytų koa
liciją su konservatoriais, vistiek 
jam būtų sunku laimėli rinki
mus.

Provincijoje balsai lėčiau skai 
čiuojami.B? to užtrunka ilgiau, 
kol suskaičiuoti balsai pasiekia 
Limą.

Labai daug žmonių balsavo

Iš viso krašto ateina 
kad niekad 
balsavo tok 
čius, kiek 
madienį.

Balsavo 
balsavimo
sios eilės žmonių. Moterys netu
rėdamos kur palikti vaikų, atsi
nešusius i eiles ir kartu stovėjo 
su vyrais.

Dabartinis Peru prezidentas 
yra Belazdo Terry, bet jis nega
li kandidatuoti kitam terminui. 
Naujas išrinktas prezidentas 
pradės eiti 
28 dieną.

Savo la 
ga Roal H

Erdvę tyrinėjantis en
Kanados satelitą, o laivyno satelitas užkliuvo ir nevei-j 
kia. Antrąjį satelitą taiso ir bandys vėl paleisti. Jeigu l 
nepavyks, tai satelitą grąžins į Floridą. *

žinios, 
’erų valstijoje ne
didelis žmonių si 
balsavo praeitą sek

re. | Puoli Amerikos karo laivus.
Viskas pavyko gerai paruošti 

ir satelitą išleisti iš erdvėlaivio, i 
Astronautai tuojau pastebėjo, 
kad paleisto satelito elektros si
stema neveikia. Vienas antenos 
galas turėjo atsiskirti nuo sate
lito, kad galėtų pagauti ir sti
priau pasiųstas žinias.

Astrcmau tai toli pasitraukė 
nuo paleisto satelito. Jie prane
šė, Cape CameverLL Erdvės va- 
dovybe: apie -selenitą satelito el
gesį ir klausė, kas toliau daryti. 
Jie patys pasisiūlė užsidėti rei-j 
kalingus batus, išeiti erdvėn ir. Į 
prieiti prie paleisto satelito iri 
patikrinti kas alsūiko, kad jis 
nesisuka apie savo ašį ir kad jo

j

SAO PAULO, Brazilija—Nuo 
šių metų kovo 1 dienos naujai 
išrinktas Brazilijos prezidentas 
Tancredo Neves jau buvo ope
ruotas 6 kartus. Jis turėjo būti 
prisaikdintas prezidento parei
goms, bet pradėjo veržtis krau
jas iš jo vidurių. Vietoje prezi
dentūros, jis buvo nugabentas Į 
ligoninę ir tuojau operuotas. Pa 
<ircd*T,.k>d-iš. ja žarnų, ppasiver 
žia kraujas. Prapiauna vieną 
žarnos dalį, ją apgydo, o už ke
lių dienų kraujas prasiveržia 
kiloję vietoje.I’OQ K3S.

Gen. Doolittle buvo dauq ja-u-i 
iresnis. Jis vadovavo Amerikos • 
karo aviacijai Di<iž. Britanijoje.j

Pasibaigus karui gen. Doo-1 
littl? buvo permestas i Pacifiką. 
Nuo lėktuvnešio pakilęs a via ei" 
jos eskadronas bombardavo To_. 
kijo ir svarbesnius .Japonijos 
uostus. Už šį žygi Kongresas! 
jam paskyrė didvyr-d me-j

sistema neveikia, 
ybė jiems atsakė, 

nedaryti ni'ko, kol negaus 
kymo iš v:dovyl>€<. 
ta pailsėti ir skristi 
mę toj pačioj crbito

Sekmadienį 
kyla priartėti
prie satelito, ištemti laukan tu. j 
rimas medines kopėčias, užlipti i 
ant paskutinės pakopom ir ilga! 
kartimi nasiekti satelito invg-Į

f€'

’linkui Že-

cnautams įsaĮ 
lim:-i arčiau!

Užvakar geriausieji Brazilijos 
vidurių klinika pranešė, kad 
Tancredo Neves atsigavo po -5 
operacijos, lengviau k\ėpuoįa, 
kai perpievė gnrklę, o praešų 
rakti kraujas prasiveržė kit^e
vietoje.

Ligonines vedė j 
mo Rcdriguez pan

avojuje

(! Giria - 
s d > 
? yra

Jis buvo naujų lėktuvų ban
dytojas. Vėliau jis paleido ato- 
mo Iwmba Tvosimoje ir priver.! luką ir jį paspausti 

j lė japonus prašyti baigti karą.
Jis pirmas pakilo ir nusileido in- 
trumentais, visai nematydamas 
žemės.

1916 metais gen. Doolittle iš
ėjo atsargon. Jis sulaukė 89 me 
tu 
89 
ni.

Abu šie aviacijos keturžvaigž 
džiai generolai turi aukščiausius 
laipsnius. T'ktri prezidentas tu
ri a ’ lai usnį.

stumiamas laukan iš erdvėlai
vio galėję pali'sti mygtuką ir su 
valdyti jo judėjimą. Be myg
tuko, satelitas n: turėjo elekt
ros, nes tikta- mygtukas palei
džia energiją 
leist: labai ir.

Itslų policija ištisus me- 
uiiminėjo mafijos veikė- 
Pirmadienį prasidėjo 169 
i;S. įvairiai b'sivadinusių-, 

ger.gsteris tei

jus. i 
inafijc 
bvla. Kc-kv

s sa~
telil

:avo pareigas liepos

Otis 
•s atsiprašytų, 
•ęs su Maskva,

ii) inžiaus. Ira C. Facker bus 
metų ateinantį šeštadie-

Re. ganas n krelpra 
būsimą pasitarimą 

su Garbaėiovu, pnske'bė c»ąyo 
nuomonę anie kcmuniVus Ni- 
caraguoj.

meni

ne

pareikalavo.

vyrai ir moterys.Prie 
vietų buvo didž’au-

visa partij 
vado, p?, r 
Šics part 
socialdem'

— Gen 
kad Žale ’ 
jis, nepaJt 
drįsta alsi]

sa s.il
litą.

tros

u buvo gana įtakin
gi de la Torre parti- 
1072 metais mirus, 

pakriko. Netekusi 
’ nestiprėja. Dabar 

nariai 
ratus.

— Dvidešimt Libano tankų 
vakar a ūžė į Sidoną, kad 
baigtų ta;pikavęs Libano gy
ventojų žudynes.

rrez. Reaganas. nuvaziavi 
ne tik Vokietijos karių kapinyną, 
vykią, kurioje naciai laikė, kankino 
partijos priešus.

■uja, apianKys 
bet ir Dachau sto- 
ir žudė visus nacių



Žmogaus niekdarbiai - vėžio prišaukejai

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 

Naujausių moksle žinių populiarus perteikimas 

JONAS hDOMAVIČIUS, M. D.

Dr. Jonas Adomavičius

STENKIMĖS GERU PATA
RIMU PASINAUDOTI

Klausimas. Malonėkit kiek 
ryškiau ir plačiau aptari; vėžio 

_ priežastis. IMbar mane siaubai 
~ ima. vis girdint ir malant ma- 
; no geriausius draugus, pažįsta- 
-mus vieną po kilo vis krentant 

nuo vėžio, dar ji?ms nevisai su
svilus. Net nerūkoriai ir negir_ 

- turkliai e4i vėžio pagaunami-. 
-/Fos žinios bus ir kiliems nau
dingos ir mes visi būsime dėkin

gi Gerb. Daktarui už naudingas 
žinias tu<> reikalu.

Atsakymas. Jei ilgai gyvensi 
ir nuo širdies smūgio staiga ne
mirs: — tai, po mašiną. ncpąliiH- 
ilęs, greičiausiai vėžio dh'aiiįjyš^ 
tės susilauksi. Tai teks yra da
bar gyvenančio žmogaus iške
liavimas ąmžinvbėn. Todėl ne
reikia diek daug rūpintis dėl 
NUNOKUSIO žmogaus iškelia
vimo RŪŠIES, kiek reikią sie
lotis dėl DVJĖ.JŲ DALYKŲ: 
būtinai reikia kiekvienam šusi-

'.vaikyti su savais NUSITEIKI
MAIS (ASMENYBE) tiek, kad 
pajėgtum būti GERA DIRVA 
GERAM SVEIKATOS GRŪDUI 
ir antra: reikia stengtis mus ap- 
leidusio žmogaus PAVYZDIN
GU GYVENIMU PASEKTI.

Tokiu dvigubu turtu apsirū
pinę, galime eiti gilintis į vėžio 
priežastis. Kiekvienam reikia 
rūpintis, kad mus jokia blogybė 
nenugalabintų ne laiku. Todėl ne 
tik švieskimės vėžio priežasčių 
slaptybėse, bei ir stenkimės ap
sišvietę gyventi pildydami to
kius meili ciniškus reikalavimus, 
kurie mums padeda vėžio iš
vengti. Nieko žmogui nepadės 
nė didžiausia, bet kokia sviesa, 
jei žmogus nepajėgs jąja pasi
naudoti. . .

Visame pasaulyje moksHnin- 
kai prakaituoja susekimui vėžio 
priežasties ir stengiasi išdirbti 
sėkmingą gydymą nuo jo. Dau
gelis paslapčių šioje srityje dar 
nesusektos, bet daugelis jau ži
nomos. Todėl čia prisiminsime 
žinomas vėžio priežastis; mums 
liks reikalas Irk SAUGOTIS nuo 
jų. Kiekvienam jau dabar aišku, 
kad atsisakius žinomų vėžio 
priežasčių bus galima atsisakyti 
vėžio.
-š'b L^Yėžiš^as<patV^dėjį^s "Ąž

yra viena vėžio priežasčių. 
Nors ji gerai žinoma, bet su ją 
dabartiniam žmogui pervėlu ko
voti. Reikia tik tolimesnėms 
kaitoms palengvinti tokią kovą 
su vėžiu? Reikia toms šeimoms, 
kuriose -vyrauja vėžio susirgi
mai, NESUSILAUKTI ainių.

T|da prekybininkai nesaldus 
maisto vėžį prjAa ūkiančiais sel-

r jau fiždrausti maisto saldi- 
O buvo -tiek ir tiek laiko 
i ir maistas tais pigiais 

saldumynai# kimšte prikimšti.
Su gyvuliais bandant nusta

tyta, kad cyclamates sukelia vė
žį skrandyje ir kitose virškinimo 
kanalo dalyse. Tie, kurie daug 
vaitojo tokio saldaus maisto,

dar ateityje 
laukti.

gale* vėžio susi-

Tuo tarpu užteks tiek vėžio 
sukėlėjų,'idant kiekvienas skai
tytojas galėtų tų ŠEŠERJOPŲ 
vėžio sukėlėjų pradėti atsikra
tyti. Daug dalykų ne nuo paski
ro žmogaus priklauso. Bet dt\ig 
čia kiekvienas iš mūsų galime 
sau pasitarnauti. Kitą kartą dau
giau tuo reikalu.

LIETUVI JUDINA TIK SAVA SPAUDA

— tai idealas man tiktai”. Tokia 
jų daina, deja, netaikus virsta 
gi*audžiais verksmais dėl per- 
ankstyvo pas juos vėžio atsi
kraustymo.

Taigi, nesi teisinkime kad ir 
liesi gauna vėžį, b3t stenkimės 
visa jėga dabar, o ne bet kada 
vėliau, suliesėti iki normos.

3. Rūkymas

yra vienas didžiausių vėžio
I prišaukėjų j žmogaus kūną. 
I Taip įpratus visiems rūkoriams 

į rūkymą, jiems esti visai nema
tomas vėžio pavojus, kuris da
bar jau tikrų tikriausiai nusta
tytas. Be jokių abejonių dabar 
jau susekta, kad tabako naudo
jimas (rūkymas cigarų, cigare-

save niekinti, odą menkinti ir 
vėžį j on sodinti. Nelaimingos 
čia jaunuolės, savo didžiausią 
grožį — JAUNYSTĘ dažuose 
skandinančios. Mūsų visų parei
ga rodyti visoms tokioms tikrą 
gyvenimo kelią, kuris yra viso
kios laimės ir grožio šaltinis.

Jei ilgai erzinsi karpas, jei 
spuogus spaudysi ar ilgai atvi
rą žaizdą neužgydysi, tose vie
tose galės vėžys atsirasti. Todėl 
visos ir visi, ypač kojose žaizdas 
turintieji, tuojau nuo dabar

i

Venezueloje lietuviška spauda 
iki 1982 metų buvo mažai pre
numeruojama. 1983 m. VLB 
Centro valdybai paskelbus spau
dos platinimo vajų, prenumera
torių skaičius padvigubėjo, ne
žiūrint, kad Venezuelos valdžia 
bolivarą smarkiai nupigino (iki 
1982 ipptu už dolerį mokėjom 
Bs. 4,30, o dabar už jį reikia 
mokėti virš 13 bolivarų'-.

Venezuelos lietuvių daugiau
sia yra prenumeruojamas žur
nalas į‘Pasaulio Lietuvis” (virš 
50 egz. ir antroje vietoje žur
nalas “Į Laisvę” (20 egz.. Iš 
laikraščių ir žurnalų daugiausfe 
prenumeruojami: “Tėviškės ži
buriai”,. “Dirva”, “Darbininkas”

nezuelą, prieš 38 metus, savo 
archyve suradau šiuos VLB lei
dinius: “Tėvų Kelią” — katali
kiškai tautinės minties leidinį — 
63 numerius; “Atgarsius”— Ve
nezuelos L. S. B-nės Caraco 
Apyl. valdybos leidinį — 15 nu
merių; “Gab-ę” — Venezuelos 
L. B-nės periodinį leidinį — 18? 
numerių; “Venezuelos Lietuvį ’♦ 
— Venez. L. S. B-nės p?ricdinį 
leidinį — 8 numerius; “Valenci- 
jos Lietuvių Biuletenį — 1-1 nu
merių, o taip pat “Žaibą” — Ca
raco Liet. Jaunimo laikraštį, 
“Geležinį Vilką” ir "Vj’lį” 
skautų biuleteni. ,

Dėl lietuviškų knygų ir laiK- 
raščių platininio Vmezuėlojt 
yra labai nusipelnę: kum. Anta
nas Sabaliauskas, a. a. Vincas 
Mažeika, kum Antanas Per.eu- 
mas? a.a. Aleksandia Yąisiūnie- 
nė, dr. Vytautas Dambiąva ąr 
kiti. Apie Vcnezuelos^.J^ravįų 
tautišką veiklą, m^^ spaudoje 
daugiausįą'y5ą.-jfę^': a.a. Vladas

stenkimės tikru gydymu atsi-l ir “Europos Lietuvis”. Mažiau: 
kratyti tų žaizdų. Ne tepalais 
jas tepikite, nors ir gydytojo 
prirašytais, jie tuo reikalu ne
padeda, bet BINTUOKITE DIE
NOS METU KOJAS, ar elastiš- 
kas kojines, gerai kojas ap
imančias, nešiokite dienomis, o 
vakarais lovoje DVYLIKĄ colių !
AUKŠČIAU nuo ŠIRDIES lygio 
KOJAS LAIKYKITE. Tik taip ‘ - S - lū -elgiantis, kovoje dėl venų išsi-. 
plėtimo ir kraujotakos sttsilpi- 
mo atsiradusios "žaizdos ima

Dabar yra, sakysim, šeimos, 
kuriose daug susirgimų esti kak

lo liaukos (gūžio — thyroid)1 
vėžiu. Tai paveldėjimo keliu 
perduodamas palinkimas į los 
rūšies vėžį. Yra ir kitų organų 
vėžiui palinkimas. Jokia kitą 
priemonė neapsaugos ateinančių 
kartų nuo paveldėtos vėžiškos 
negalės, kaip tik tokiems žmo
nėms nesusilaukti prieauglio, 
kuris bus perduodamas vėžio 
globon.

2. žmogaus nutukimas

vra didelė vėžiui atrakcija. 
Tokia atrakcija jau ryškiausiai 
nustatyta dabartinių mokslinin- 
kų-tyrrnėtojų. šio krašto gydy
tojų draugija skirta kovai su 
vėžiu primygtinai 
kiekvienam iš mūsų tvarkytis 
su riebalų pervirši ūmi.

iMtu sutvarkyk riebalus pas burnoje, stemplėje^ skrandyje, 
nuti®S^r<ffi<>teriškę, kuri visą plaučiuose bei kvėpavimo tay 
gyvenimą riebalais mito ir ne- kuose ir kituose kūno organuo- 

- pdjmįaį jokios tiesos apie kovąl se. Net nerūkančių, bet rūki^ių 
SiVvėžiu suliesėjimu. Tokia, sa_l.dūmus kvėpuojančių tūkstančiai 
kysirri, pataria kaimynui, girdi, ;čia kasmet miršta nuo vėžio, per 
tu neilgai gyvensi viščiukus val
gydamas, tau reikia kiaulienos,
dešrų, kumpio... Tokia ir toks priimtas įstatymias, kad viešose 
dainuoja gyveninio dainą kaip vietose bus bojamos NERCKO-

RIŲ teisės. Ačiū Dievui ir tžm. 
senatoriui, kuris pravedė šitokį 
Įstatymą šiame krašte. Ar. ne
nuostabu, kai ęLOŲIS^monĮse 
vyrauja — rūkymas žmones žul 
do, o GĖRIS TAIP PAMAŽU 
žmonėse prigyją\tik dąbat. įsta
tymu bus apsaugotos visų nerū
kančių j ų teisės į 'sveikatą.

iDar vienas ; gėris J nerūkan 
tiems bus patiektas: bįs, už
drausti skelbi mąi ’su jaunų žmo
nių nuotraukomis, skatinantieji 
rūkyti, perstatantieji rūkymą 
kaip malonumą, kada jis yrą 
tikras giltinės sėbras.

3. Mechaniškas ir čhemiš- . 
kas jaudinimas

prišaukia vėžį. Prailgintas jau
dinimas odos ir gleivinių gali 
sukelti vėžį. Pypkių rūkytojai' 
ir siuvėjai (adatą tarp lūpų la 
ky toj ai) apturi lūpų vėžį. Kam 
ne į klinikas kasmet atvykdąvo 
AšTUONI pylėtu rūkytojai s;i

, lūpos vėžiu.
Blogas dantų protezas gali 

I dirginti burnos gleivinę, liežuvį 
| bei dantų smegenis. Tose vietč- 
I se gali atsirastr vėžys, čia reikia 

visiems atsiminti, kad geriau 
eitume aplink mylią, negu lįs- 
trnne tiesiai į skylę:, neikime 
pas nemokšas protezų gamiute-

I jus. Dar žinokiine. kad NE
LAUKTUME kol vėžys burboj 
atsiras protezui spaudžiant, be: 
tuojau eikime I'NIVEHSITETO

j klinikon ir eutvarkykime reiką- 
j lą. Ni'kada nepamirškime tie

sos, kad PIGIĄ mėsą tik ŠUKY 
ėda. Nelėkime ton vieton, k>r 
PIGU, bet eikime sveikatą tvą>

> kylis ten, kur GEBA.
Blogas įprotis yra gerti lalia 

KARŠI Ą skystį tai gali. swktr 
vėžį burnoj, stemplėje ir ski’Bp- 
dyje.

Prailgintas 
clnmikalais 
eitoje pagre t 
mą. ___  ...
jau kuo nors 
riškės 
SUMOS 

žydės jums 
ktmės sava 
nusiteik m ta 
natvėje pu

reikalauja tabako kramtymas, ziziavo- 
jiinas bei pypkiavimas) dauge
liui žmonių sukelia vėžį lūpose, * — • ui ' 1 • _

tabako malonę susilaukto. _ V 
Dabar šiame krašte jąu bus

anas Štrauso operetėje Čigonų 
Baronas, kiaulių augintojas: 
girdi, “dešra, kiauliena ir taukai

Great 
American 

Dream 
Machine

4

“Akiračiai”, “Laisvoji Lietuva”, 
“Vienybė”, “Nepriklausoma Lie
tuvą’’, “Naujienos”, “Draugas”, 
“Mųsų Lietuva”, “Laikas”, “Ar
gentinos Lietuvių Balsas”, “Ai
dai”, “Ateitis”, “Laiškai Lietu
viams”,; “Karys” ir 'kiti.

Keistas;; gauna ir lietuA:įa jko--

Tėviškes draugiją. V

Mūsiškiai iš karto pamėgo Ve
nezuelos lietuvių žiniaraštį “Tė
vynėn”, leidžiamą Venezuelos 
Lietuvių Bendruomenės Centro 
valdybos, žiniaraščio “Tėvynėn” 
išplatinama vietoje 120 egz., o 
į užsienį išsiunčiama virš 30 eg
zempliorių.

Liūdnas faktas, kaa lietuviš- 
n^ii, kurie koncentruoja saulės ką spaudą beveik daugiausia

4. Saulėje persikaitinimas

..yra tikras vėžio odoje prišau- 
^kėjas. Saulės ul travioletiniai j
spinduliai sukelią odoje vėžį. šis| 
faktas laibai seniai jau susektas, i 
Ypač vengtini 'BE . RĖMŲ aki-1

-<b oran* fru* Cuter than ever before.
Tou can buy tharw in your perta- 

■silar dream by ;o»nin® th* Payroll

ėande have been helping to makt 
aappy araama oorna true for year*.
fvr, Bandė matai* in lam than

•MiMrtcn to tba pcacv that to mtoto

orius- jaudinimi 
bei vaitais g»ti 
mli vėžio atsiiądi- 

. Todėl 1 aūkimės orią >UO’
tępę* 'VpariimtJ 

liaukitės sa*P 
visokiais iwAais, 

padiktuotais.
.Įvysią, asmenybe. Į 

' <ėn®tvė>e ir jau- 
<stis, o °**

•siūriiefee^clr. ’ Vytautas
va ir ki.ti. ’

(Dr.. Vytautas Daiubrą*^ yėa 
ypač daug ątfprių stržpsnįų^ pa
rašęs Lietuvos reikalai;^yė*ne- 
zuelos spaudoje. Sunku pąt pa
tikėti, kad per trumpą ,‘laiką 
tiek galėjo nuveikti vienas žmo
gus. Jis yra dienraščio. “Ei 'Uni
versal” (labiausiai skaitomo Ve
nezueloje) kolurmiisL?. Dien
raštis pasiekia kitus Pietų Ame
rikos kraštus ir J1ĄV? . \ -

Reikia atsiminti, kad lietuvy
bę išlaiko mūsų kalba ir spauda.

Julius Valiūnas
skaito tik senimas. Lietuvių 
spaudai daug kenkia paštas, nes 
laikraščiai ateina tik po kelių 
mėnesių, • kartais ir po pusme
čio. Taip pat Venezuelos lietu
viams lietuviška užsienio span-

S

Į dolerius, išeina labai brangiai 
ir ne visi ją gali užsiprenume
ruoti, ypač oro paštu.

Nuo lietuvių atvykimo į Ve-

spindulių lūžį; jie yra pavojingi 
tub reikalu. Visi odos ligų .gydy-, 
tojai pasaulyje ragina žmones 
Kautis persikai tinus. Bet, kur 
tail madas besivaikąs žmogus 
klausys gero patarimo: jis pra
dės žegnotis tik tada, kai trenks i da ir knygos, keičiant boli varu’
perkūnas, kai jis gaus odoje vė
žį, tik tada ims pildyti gydyto.’ 
jo nurodymus. 0 dabai' visi to
kie “saulės garbintojai” vis ma
no, kad KITAM, o ne jam ant 
odos vėžys susisuks sau lizdą.

Dabartinėje vasaroje visi sten
kimės pavėsyje grynu oru 

, džiaugtis vasarvietėse. Meskite 
visi sau iš galvos nieką, būk pa
rudavimas odos yra grožis ir 
sveikata bei PASIDIDŽIAVI
MAS prieš kitus, būk ir aš esu 
turtingas — FLORIDOJE nusi. 
deginau saulėje. Tai tuščių sme
genų skambėjimas. Visi venki
me tokių niekų.

5. Moteriški hormonai

gali kai kurioms moteriškėms 
: sufkelti gimdoje vėžį, jei pas jas 
gimda dar neišoperuota. Prail
gintas moteriško hormono (Die- 
thylstilbestrol) naudojimas tu
rėtų būti pravestas, tik moteriš
kei gydytojo žinioje esant.

Blogai, kai to hormono 
duodama gyvuliams, kad 
greitinus jų augimą. Todėl
iai, valgydami tokių moteriškų 
hormonų turinčią mėsą, gali ap
turėti dvigubą negerumą: 1. vy- 
ri&kumo pamenkimą ir 2. apvai
sinimo sumenkimą. Taip paf 1 
tokią hormoninę mėsą valgan
tieji vy^ai moteriškėje, o jaunos 
merginos greičiau lytiškai su-

čia
pa-;

Ftodėl jau keliasdešimt vals
tiją šiame krašte uždraudė 
naudoti niotcriSkus hormonui 

gamyboje.
- evclimates

valgomos mėsos

y M. SaMu mynei'

‘ irgi esti pajėgūs prišaukti vėžį. 
Todėl kiekvienas ugdvkhne sa
vyje TIKRĄ 1;aukime y
toliau buvę pražilusiais vaikais, 

’ neapsieinančiais be saldumvnu.
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TREMTYJE ŽUVUSIEMS BROLIAMS

(Su meile Sibire žuvusiems kankiniams) 
Tolimuos kraštuose, Sibiro laukuose, 
Daug ant amžių liko brangių brolių; 
Jų kapelius lanko žvėrys ano krašto, 
Giesmeles tegieda paukščiai, kur ten 
Didis skausmas tiems, kurių broliai 
Nebėr jų toj vietoj, kurioj pirmiau

laksto, 
žuvo, 
buvo.

Tėvas ir brolis, sūnūs ir mylimas,
Kam biangus kurs vardas, bus visad minima;
Jis vargo prispaustas, akeles užmerkė,
Siberij'os žemė jo kūną uždengė,
Jo kapelis liko vėjo nupustytas,
Jo vardas tik mano širdy užrašytas;
Didis skausmas liko tiems kieno pražuvo, 
Jų nebėr toj vietoj, kurioj seniau buvo.

Marta Dargužaitė Daujotienė

y,-April-17, 1965auiienos, Chicago, 8, Ilk



ST. PETERSBURG, FLORIDA
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BALFO SKYRIUS ĮSIKŪRIMAS IR VEIKLA

LALFas — svarbi ir vienin- viai susiformavus BALFo 
te ė mūsų .lietuvių šr'prs orgi- 
rizscija.

Kad ir sunkiomis sąlyginis —
1. r kaine aukas no nr ’variną nn-

vaL i 
rfybai, gerai išvystyt-s aukųl 
rinkimo plan ~5 davė BALFui ge
rą derlįų. Pasiaukoję BALFo' 
darbuotojai ėjo iš namų į na-Į 
mus 
buvo dosnūs. Darbas ėjo lubai j 
sėkmingai, draugiškoj, solidarioj 
nuotaikoj.

šalia rinkimų vajaus, dar bu
vo organizuojamos išvykos į 
gamtą, kurios nešė gerą pelną, 
taijMJgi buvo rengiami pobūviai 

avą p:trm J. Va’ausko ir I. Valaus-

rn:s, BALFas go.ai gy 
ne tirga ^asišventus ų 
rinkų.

Kuriantis lietuvių kolonijai St. 
Tttersbiuge, pirmiausiai čia įsi
kūrė Lietuvių klubas. Jį įkūrė 
senieji lietuviai emig-antai, n> 
s gailėdami nei darbo, n<>i lėšų. 
Jie norėjo turėti savo nu 
s.rlgų kampelį — įsig jo sax o Į kienės padangomis BALFo sky- 
pastatąj

Krdž St. Pe'.ersburge pagau
sėjo naujų ateiyių, tuojau pra
dėta galvoti apia BALFo sky
riaus įkūrimą. Gerai progai pa
sitaikius, kada atvyko į St. Pe- 
lersburgą BALFo Centro dar
buotojas kun. Marlinkus, jis ir. 
įkūrė BALFo skyrių 1972 me
tais. Pirmininke išrinkta Nata 
l’ja Navickienė, ižd. A. Ragelis.

Veikimas buvo silpnas — ne
gausus narių skaičius, nesuorga- 
nizuotas aukų rinkimas. Pirmi
ninkei N. Navickienei susirgus 
EALFo' veikla visai sustojo. 
1973 m. vasara -Jonas Valauskas 
ryžosi BALFo skyrių atkurti.

Tais pačiais metais Jonas. Va
lauskas perėmė iš BALFo sky
riaus iždo 25 dol., sušaukė pir
mą BALFo šeimyninę išvyką į 
De Solo parką. Susirinko apie 
20 dalyvių. Buvo surašinėjimas 
narių. Nutarta sudaryti BALFo 
skyriaus valdybą. Tais pačiais 
metais rudenį Jonas Valauskas. 
sušaukęs narius, sudarė BALFo 
skyriaus valdybą: pirmininkas 
Jonas Valauskas, ižd. Skorups- 
kis sek. Kleivienė. Vėliau ižd-. 
Skorupskiui iš pareigų pasi
traukus, buvo pakviesta Ona 
Galvydienė ir O. Petrikienė. Po 
trumpo laiko veiklos, pateikus 
pirm. J. Valauskui BALFo rin
kimo aukų planą (rinkti aukas 
susiskirsčiūs miestą ir apylinkes 
rajonais), sek. V. Kleivienei pa
sipriešinus, valdybos sudėtis 
pasikeitė: pirm. Jonas Valaus
kas, vicepirm. A. Miliauskienė, 
sekr. Ona Galvydienė, ižd. St. 
Vaškvs. Pasidarbavęs gera lai
ką, ižd. St. Vaškys pasitraukė iš 
pareigų. Jo vietoj buvo išrink- ten bus geriau gyventi, negu 
tas ižd. V. Kriaučiūnas. Pašto- depresijos kankinamoje Ameri-

a ir - prašė aukų. Aukotojai

rįatis vcldybcs, narių ir rink ) j 
artimesniam s u srbk-iuliavinnii. 
Buvo surengtas ir Algirdo Bra
zio koncertas.

Labai nusipelniusiais nariais, j 
išdirbusiais apie 10 metų ar ma-Į 
žiau, buvo Jonas Valauskas, O. j 
Galvydienė, A. Miliauskienė, St. Į 
Vaškys, S. Vaškienė, V. Kriau-j 
čiūnas, 0. Petrikienė, R. Plėnie- ■ 
nė, O. Kindurienė ir J. Vaičaitis. Į

1982 melais St. Petersburgo ’i 
BALFo skyrius paruošė ir glo-Į

-J

Dail. Pocevičiūtė
i

Natiurmortas. Aliejus

sakiniai nuo šalutiniu, neskiria-! 
mi jungtiniai sakiaiai ir pan. Ir j 
trp beveik k ekviename pusla
pyje. Vis dėlto įtikėtų daugiau 
pagarbos mūsų kalbai ir rsšv-i 
Lai.

PENKTADIENĮ PAKILO 
ERDVĖLAIVIS

Nesuprantama, kuriam tiks-' 
lui knygo% gale pridėti “kai ku- i 
rių žmlžių paaiškinimai’’, kur 
minimi kb'e žodžiai: ąsotis, as-j 
la, bajoras, dausos, kilimas, iūš-f 
ne'.ė ir kiti. Atrodo, lyg ir knyga : 
būtų skiriama ne lietuviam. j

J. Ktr.

ROOSEVELTUI NEPAJĖGIA Į 
PASTATYTI PAMINKLO

WASHINGTON, D.C. — Pra
eitą penktadienį, balandžio 12 
dieną, suėjo lygiai 40 metų, kai 
ligoninėje mirė prez. Franklin

I Delano Rooseveltas. Kol buvo 
j gyvas, tai jis buvo vienas ponu- 
j liiiriati'ių prezidentų, o daoar

ALGIRDAS LEONAS. GIEDRE
(APŽVALGA)

Šiais melais knygų rinkoje pa-
bojo BALFo direktorių suvažia. sirodė ši istorinių nuotyk ų apy- 
vimą, kam reikėjo padėti gana 
daug pastangų. BALFo veikla 
dąr labiau pagyvinta.

"1983 m J. Valauskas dėl ne
sveikatos pasitraukė iš pareigų.

.Už jo 10-ties metų veikimo — 
vadovavimo nuopelnus buvo 
vienbalsiai išrinktas garbes pir
mininku. Nauja pirmininkė V. 
Kleivienė su naujais valdybos 
nariais tęsia toliau sėkmingą 
darbą.

St. Petersburge taip pat gy- 
vena

saka, .parašyta teisininlco A. 
Leono (mirusio 1983 m.). Atro
do, kad jos atspausdinimu ir iš
leidimu pasirūpino jo žmona 
Galina Leonienė. Yra įdėta ir

i

koje. Bet kai grįžo i Rusiją, tai 
pamatė, kad padarė didelę 'klai-' 
dą. Visą savo šeimą užrašė JAV 
konsulate Maskvoje ir parnešė, 
kad yra Amerikos piliečiai. Ru
sai nekreipė jokio dėmesio į

t> . t 1- j- 1 x - t-x t. , 1 Lamportu šeima ir nedavė leidi-BALFo direktore D. Bobe-;
lienė ir J. Gerdvilienė, kurios 
irgi aktyviai padeda skyriaus 
veikloj ir rinkimo vajuje.

BALFo narė

autoriaus nuotrauka. Visa isto
rija ir veikėjai yra fiktyvūs.

Kings pavadinta Giedrės var
du. Tai bajoro Mingailės dukra, 
kuri su motina ir seserimi Mirga 
kalavijiečių areštuotos ir apgy- 
"endintos Saarenra saloje. Ba
joras Minga ii a taip pat bv.vo 
areštuotas, -bet jam pavyko iš 
nelaisvės pabėgti. Knygoje vaiz
duojami- vokiečių kalavijiečių 
mūšiai ir susidūrimai su lietu
viais, kurie daugiausia mūšius 
laimi, nors pareiaklauja aukų iš 
abiejų pusių. Yra nemaža žiau
rių žudynių vaizdų.

Itariau'ių prezidentų, o daoar 
nėra pinigų paminklui pastatyti. 
Jis -buvo labai geras kalbėtojas, 
visi krašto gyventojai jo klau
sydavo, o vėliau vykdydavo jo 

ir Stumbru — nasiryžo iš sales' patarimus. Tiktai jį pakirto 
liga.

1 re;., uooscveltas buvo palai-! 
dotas Washingtone be pamink
lo. Dabar ten stovi paprasta

veliu, ginklais ir pan. Po kai ku
rių svyravimų Tautvilas su. 
dviem savo draugais — Budriu

CAPE CANAVERAL, Fk. — 
Praeitą penktadienį pakilo erd
vėlaivis “Discovery”. Jis tu ėjo 
pakilti tuojau po 6-tos vai., bet 
blogas oras ir smarkus vėjas su
trukdė pakilimo taiką.

Paprastai erdvėlaiviu pa’ y’a 
5 ar 6 žmonės, bet šį kartą pa
kilo septyni.

Pats svarbiausias moksli 
kas buvo astrofizikas dr. Jef y 
A. Hoffman. Jis yra fizika, r 
chemijos specialistas, b-1 di
džiausioji specialybė — f 
erdvėj?, žvaigždžių žinios. . - 
ki-a žinoti, kad aukštumoje r.ėra 
žemšs traukos, todėl fizikos 
niai kitaip veikia žmones ir 
trumenfs.

Karlu su juo pakilo it. 
rilis Charles C. Walker. Jis 
ne vien ?rdvėlaivio (Erdvė; 
rinėtojo) sklandų skrieji 
bet ir naujoves pačioje erd:

Kar tu su. jais skrido senato
rius J. Garn. Jis norėjo patirti, 
ką erdvėlaivis veikia erdvėj.?. 
Pakilęs erdvėlaivis paleido vieną 
satelitą. Erdvėje jis bus tik 5 
dienas.

a

—Pietų Afrikos valdžia pla-
balta marmurinė lenta, kurioje nuoja panaikinti įstatymą, ku

ris draudžia .baltiesiems turėti 
lytinius santykius su juodao
džiais ir to pasekmes.

užrašytas vardas, gimimo ir mi
rimo melai. Prezidento žmona 
mirė, daugelis prezidento ben-d- - 
radarbių išmirė, kiti suseno. Bu
vo paruoštas planas $23 milijo
nų paminklui su darželiu pasta- palaidotas Enver Hočia. 
tyli, bet iki šio meto nieko nėra. ■ rinko didžiausios minios 
Svarbiausia, kad nėra ir pinigų nių. ■>

— Antradienį Tiranoje buvo 
prisi- 
žmo-

pabėgti. Kelionė jiems Laimin
gai pavyko, nors ir ne be kliu-į 
čių.

Pasiekęs Mingailą, Tautvilas 
praneša, kad jo žmona su duk
terimis yra gyva, bet kad reikią 
jas gelbėti. Mingaila su G erdvi
lu sutiko, bet šiam žygiui nutarė

■ paprašyti ir kunigaikščio Vy- 
| kaito pagalbos. Visi sutarė, bet 

turėjo palaukti, kol užšals jūra. 
Vyrai, gerai apsiginklavę, pa
traukė Saa-remaa salos link. Pa
siekė ją naktį, užėmė vokiečių paminklui pastatyti. Penktadie- 
pilį ir išlaisvino Mingailienę su nį prie marmurinės lentos buvo 
dukromis. Visi pulkai laimingai 
grįžo į savo žemes Lietuvoje. 
Buvo surengtos didelės iškil
mės, puotos, pagerbiant jauna
vedžius — Giedrę ir Tautvilą.’ 
Toks tai apysakos turinys. |

Nedovanotinas yra visiškas J 
mūsų gražios kalbos — rašybos i 
ir skyrybos —- ignoravimas. Ga- j 
liną Leonienė mini knygos įžan-! 
goję “rimtą kalbos žinovą”, bet,’ 
atrodo, kad jis visai šios apysa
kos kalba nesidomėjo štai tik 
keletas pirmųjų knygos pusla
pių kalbos ir rašybos klaidų: 
kad užėmus (5), kaž ką (18), 
barzduotas (18), manę skaityk 
(laikyk — 20), laisvu mirti .(lais
vam — 22), lygsvaros (pii&iau- < 
svyros — 30), pakrik štyj o (30), ’ 
pirmu kartu (pirmą kartą — _ 
’32)? senai (seniai — 33), km-' 
mokšnių (37), nepatėmys (ne-’ 
pastebės — 37), užgyjusios 
(40), vyjosi (41), pūslėm (45),. 
ir taip per visus 161 puslapius.

Su skyrybos ženklais dar blo
giau: neskiriami pagrindiniai

at-— Albanijos syriausy’bė 
padėta viena puokštė žydinčių metė Sovieti^Sąjungos ats 
gėlių. užuojau^;.mo išvažiuoti Amerikon.

Bernards Lamport neteko tė
vo, neteko motinos, kurie mirė 
Maskvoje. Tuo tarpu jis pats ve
dė ir susilaukė vaikų. Jis išmoko 
amto ir pajėgė šiaip taip gy
venti. Draugai jį vadino “Ame
rika”, nes jis-visą laiką svajojo; 
išvykti- į Ameriką.

Iki šio meto iš Rusijos išleis
davo žydus, bet šį kairią Ameri
kon išskrido Bernard Lamport 
■su šeima. Tuo pačiu lėktuvu at- 

■! skrido į Vieną 6 žydų šeimos.

J
1

45 METUS LAUKĖ 
VIZOS AMERIKON

VIENA, Austrija. — Ameri
kon atskrido Bernard Lamport, 
kuris laukė 45 metus gauti lei
dimą išvykti iš Sovietų Sąjun
gos.

Prieš 45 metus Amerikoje bu
vo didelė depresija. Bernardo 
tėvas nutarė- su vaikais grįžti 
Rusijon, nes buvo įsitikinęs, kad

Giedrei krito į akis energin
gas bernelis Tautvilas j kuni
gaikščio Gerdvilo sūrlšš. |is taip 
pat su kitais lietuviais yrą vokie
čių paimtas nelaisvėn id apgy
vendintas toj pačioj Sakremaa 
saloj. Turi sunkiai, dirbti. Užsi
mezgė pažintis, slapti pasimaty
mai. Kada pradėjo grėsti pavo
jus iš vieno vokiečio^ Stirnos 
Mingailienės šeimai, tai Giedrė 
pradėjo raginti Tautvilą palrėgti 
iš salos ir atvykti vėlimui jų iš
vaduoti. Giedrė pasirų$ipo lai-

2759 W. 71st St, Chicago, BL
• &CFESTLNGA’ išPILDOMI RECEPTAI » FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

1W4 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neaenatą, Via* 
Krėvė*, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Starko* 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* te V 
Meilaus straipenlai bei rtudijos, Iliustruotos nuotraukomis * 
M. K. Čiurlionio. M. Mleikio, V. Kašubo*, A. Rūkitelėa te A. Vara

Atdara šiokiadieniais nuo

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ L 

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvrą fraternalini 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. ' \ y

SLA— išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudę savo nariams. ■ ‘ S ’

SLA - apdraudžia pigiausiomis kainotnfš- SLA neieško pelne, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietu,vis ir lietuviu draugas gili 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.. >

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda 7- Endo’vpaent 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui,- siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiaL

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 ąpdraudos sumą, temoka tik $3 OO metami.

SLA - - kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės į savo, apylinkės kuopų veikėjui, 
jie Jums mielai pacelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis te tieėai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

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

t DAINŲ IVeNTES LAUKUOSE, poetės, raJytojoe b trv 
tteilj lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie date' 
iventes bei jų Istoriją Ir eigų, {domi skaityti ir nedalnuojan 
tiems, gėrintis autorė* puikiu ftiliuml Ir surinktais duomenim? 
{jei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja IX

> VTENBO ŽMOGAUS G V VeNIMAS, Antano Rūke įpratę 
tas f noro Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne saus* 
jyvenimo bruožų aprašymai, bet tiksli to laikotarpio buitie* lite 
cstūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. T* 203 puslapių kny*

• LDCTUVHKASTS PAMARYS, Henriko Tamo-Ttmala«si 
;5oml*i pavalyta ttudija apie Rytprūsius, remianti* Pakalnė* t 
Labguvo* apskričių duomenimis Aprašymai įdomūs kiekvienai 
Teturint Leidiny* Ūlustruota* nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
vitovardiių pavadlnimaSte Jų vertiniai | vokiečių kalbą. Laba' 
-amfingoje S3t puaL knygoje yra Rytprūafų tamėlapia. Kaina V

■9 M ŪAUM1S LIMB. ratytojo* Petronėlė* OrlBtaffė* atr 
minama! te minty* apie tamente Ir vieta.’ osprlk. Lietuvoje Ir pb 
□ratilais bolševikų okupacljo* metai*. Knyga turi 234 puKlapim 
bet kainuoja tik fd: j-*

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, nercrpras 
tu ir klaidingai Interpretuoja m as gyvenime ir politikoje! tik B 
farglo Jalinsko knygoje <pie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
siją. Dabar būtų j j galim* pavadinti kovotoju ui fcnogaua tris* 
Sjiyga y~a didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M,

v IATTMN18 NOVELĖS, K. Eoečenko k&ryba. J. V atriji* 
M- J” Rmoflarų novelų. Kaina |H

D. JUžHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkai

9 - .

50 metų studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:

$10.00

For constipation relief tomorrow !
> reach for EX’LAX tonight c

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’’

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. I9S2

1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
in tomą* ............ .................................... ....... ........ .... ...........

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. __ $6.00

$6.00

Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. ________ __

Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

5. Prof. RPakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ___ _________________

6. J. Venclavo*, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

3. $5.00

$5.00

$4.00

NAUJIENOS, 1729 So. Hafeted St., Chicago, DI. 60608 #?ų»- 
'kite čekį Ir pridfiktw vieną dolerį perriuntimo teUidtomi.

I

parašė 700 pnafapių knygą, kurion sudėjo viską, kai Bei kada Ir 
5et kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kum. Jaunium ir prof. X. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertimui 

L patarė mums toliau studijuoti.

ImIm m. rtrieliaL

t
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HELMUT SCHMIDT SKAITĖ PASKAITAS 
YALE UNIVERSITETE

nuo 9 vaL ryto iki 5 vai popiet šeštadieniais — iki 12 vaL

Žmonių sukurta skaičių teorija 
ir drungiškas kvapas

Fotonas yra toks žvėrelis, kuris šokinėja “kaip bin
s''”’. Taip sako žemaičiai, bet lietuviai sako “kaip blusos”. 
Fanas šoka greičiau negu blusos, šokančios blusos akis 

tiktai pžygaątoy
Tuo tarpu fotdnąš-sokaįfeičiau ūegų blusa. Jis šoka 

šimtą kartų greięihu; Ne šimtą, bet tūkstančius kartų. .. 
Šimtus tūkstančių"!..

Geriausi specialistai žinojo, kad yra atomas ir kad 
atomas turėtų būti suskaldomas, bet iš ko susidėjo ado
mas, mokslininkai nežinojo. Atomą suskaidė amerikie
čiai. Amerikon suvažiavo geriausi Europos ir Indijos 
mckslininkai, bet nesuskaldė. Jį suskaldė, amerikiečiai. 
Plaktukai atomams skaldyti buvo sunkūs, bet amerikie
čiai mokėjo atomą taip padėti, kad kietas ir didelis kiras 
taip kirto atomui, kad jis sutrupėjo kaip druskos gaba
las. Tik jis trupėjo ne kaip stuktelti draskos gabalai, bet 
atomas subiro Į elektronus, protonus, neutronus, fotonus 
ir kitokiais gabalais. Vieni atskilę gulėjo, kiti buvo su
lipę, o tretieji šokinėjo. Fotonas buvo vienas iš tų. kurie 
buvo neramūs. Jis blykstelėdavo ir dingdavo. Sušvisdavo 
taip greitai ir vėl dingdavo. Vieni pastebėdavo, bet kiti 
nieko nematė. Kai pradėjo suskaldytą atomą fotogra
fuoti, tai matydavo, kad jis šokinėjo iš vieno sienos kraš
to į kitą.

' Praėjo keli metai, kol mokslininkai nustatė, kad fo
tonas visą laika šokinėja. Stuktelia į vieną sieną, atsi-

volo auip atsako: ;Ne, « skai-
" i i • ’ ž-cnoAiaritia lašelis o na^kui ii čiaus nesugalvojo, o protaudamas atrado. 24-2—4 buvo nulsuo a • nuskrenda vienas svieciantis lasens, o pasKui ji , , .7 7 , , • ... r „

skrenda kitas. Vienas lašelis truputi didesnis, o kitas t.esa, ka. žmogaus dar nebebuvo, >r l.ks tiesa, kai zmo- 
kiek maželesnis. Mažesnįjį seka didesnis. Praėjo dar keli j gaus jau nebebu 

metai.

Kantu, bet Akvinietis jo neįtikino, kaip neįtikino Šopen
hauerio, Nietschės ir kitų filosofų. 0 antrąją įžanginio 
skilti jis paskyrė skaičiui, kad galėtų Dievo buvimą Įro
dyti. Įžanginį pavadino “Skaičius — ne kūnas, o egzis
tuoja”. O antroje skiltyje Įrodinėja, kad Dievas be kūno, 
bet egzistuoja. Skaičius jam yra pats svarbiausias Dievo 
egzistencijos įrodymas. _ • . ..

Atsakydamas Į klausimą, ar ne pats žmogus sugal-

Su žmogumi atsirado tik toks lygties 
’ 71(o7Zokdi7i7kžnustat'ė,'kad tiesia linija lekiam ! suvokimas ir užrašymas, tačiau pats matematinių tiesų 
fotonas yra laseris. Laseris yra tiesia linija paleistas buvimas nepareina nuo zmcnaus vabos ar sąmones. Juk 

------------  ■■ kJtHHiWWMW—MW———MMM—

dyhosnai'ys. Tai Įpareigoja L. B-nės'statuto para- dvejų metų terminui. L. B-nės Cicero apylinkės
■3>

Andrius Juškevičius-
—IHFfl iff Jiiumr^

JAV R. L. Bendruomenės- suvažiavime, Įvy
kusiam 1984- metų graudžio-10- (L Chicagoje, Lie
tuvių Tautiniuose namuose, esančiuose 6422: So. 
Kedzie Avė., Andrius Juškevičius skaitė paskai
tą apie tai, kas suskald ė Bendruomenę?

(Tęsinys)
3. Juridinių teisėtų parašų tik 21. L. B-nės 

Į-tatai reikalauja 25 registruotų apylinkėje na
rių parašų.

4. Reikalavimo rašte nėra nurodyta L. B-nės 
į'tatų paragrafai, prieš kuriuos nusižengė apy
linkės valdyba.

5. Reikalavimo raštas, rašytas 1973 m. sau
sio mėn. 201 d., Cicero apylinkės valdybai įteiktas 
1971 m. sausio mėn. 25 d. Raštas jau pasenęs, 
negaliojantis ir grąžintas rašto įteikėjui Adolfui 
Markeliui.

Grąžinus 40 asmenų nejuridinį reikalavimo 
raštą, L. B-nės Krašto ir V. Vakarų apygardos 
pirmininkai, pakurstyti Cicero bendradarbiauto- 
iu-fi ontininku, nusprendė sušaukti L. B-nes Ci- 

j ir Marquette ParKo apylinkių netfa narių 
ra; Irink rivs 1974-~m. oalandžio mėn. 7 tl

Apylir. As n^ tų susirinkimą šaukih tik 
laikės valdyj). . Susirinkimą, atidaro-pradeda 

ar jo icaliotas

apy- 
apy- 1
V 31-

$40.06
$22.06
$12.00

$45.0fc
$24. Ofe-

$5.06

fotonas. Mokslininkai tai žinojo. Jeigu nežinojo, tai nu
jautė. Fotoną suvaldyti išmoko Chicagoje fiziką besi
mokinęs jaunas amerikietis Hagelstein. Jis popieriaus 
lape profesoriams Įrodė, kad fotonas, tinkamai nukreip
tas, nešis tiesia linija, bet išbandyti niekas nepajėgė. 
Reikėjo milijono dolerių fotonui tiesia linija paleisti. Bet 
kai amerikiečiai jį paleido, tai jie atsistojo ant kojų. 
Šiandien jie ir vaikams aiškina, kaip laseris tiesia linija 
eina. Rusai perka vaikams išleistus vadovėlius ir bando 
mokytis, bet laserio jie neišmoko vaįdyti. Jie 
dėlių sumų bandymams išleisti.

Tuo tarpu amerikiečiai kasdien leidžia 
Šiomis dienomis jie pastatė Havajų salose,
užgesusiame ugniakalnyje observatoriją, kurioje tikrina 
ir valdo laserĮ. Jie žino, kad tarp Žemės ir Mėnulio yra 
240,000 mylių. Amerikiečiai nutarė trianguliuoti tarp 
Teksas, Mėnulio ir Haleakalos. Iš kampų jie nustatė, 
kad Mėnulis nevisuomet yra toje pačioje atstumoje nuo

nenori di-

Vilniaus centrinė gatvė

milijonus. 
Haleakala

Helmut Schmidt

1 tėte uit Scfaųiitil, buvęs

tai salė buvo prlpa, .o;$alė.Q„ 
tilpusią: .žmonių skaičius i stajlfe 
dvigubai didesnis,:.nęgu':įjs^|te._ 
Universiteto vadovybė tuojau- i* r ' t » l - :’A- ■ .VaKiątijos ’kamleiTS, prieš šven-1 peifeitž sale. Buvusio kanclerio, 

teš buvo atvykęs j Amerika,kad paskaitai davė pačia- didžiausią
- * i.

i * Z ''' • ‘ .■: 'į
daug dar-yrą tokių’tiesų, kurių žmogus dar neatrado* ir 
galbūt niekad neatras”. (Draugas, balandžio 5-d.)

ZŠ^ųm&’atrodo,. kad M. Dr. pats nežiną ka jis Čia rasa.

> priklauso nuo- Žemės ašies pakrypimo ir nuo Žemės vidu
ryje esančios skystos masės.

Iki šio meto buvo susisiekiama su Mėnuliu radijo 
bangomis, bet dabar su Mėnuliu susisiekiama laserio 
spinduliais, kurie per 200 trilijoninės sekundės pasie
kia Mėnulį ir grįžta. Tai yra svarbiausia priežastis, 
todėl anksčiau Černenka, o dabar Gorbačiovas reikalau
ja, kad amerikiečiai nedarytų jokių laserio bandymų 
erdvėje. Rusai nesišaipo iš laserio. Jie žino, kad laseris 
niekais paverčia visas jų atomines raketas ir verčia prez. 
Reaganą sustabdyti tolimesnius laserio bandymus. Visi 
džiaugiamės, kad prez. Reaganas tai supranta ir naujų 
bandymų nesustabdys.

Jefeu red. M. Dranga gerai padarė, supaži-ndinda- 
I mas Draugo skaitytojus su laseriu ir jo. svarba šiandie
niniame gyvenime, tai balandžio dienos — Didžiojo 
Penktadienio dienraštyje i tėškė -visiems katalikams 
t veidą, išvadindamas juos materialistais ir paskelbda
mas patį bedieviškiausią Įžanginį. Jis vaizduoja Saulių, 
nustojusį tikėti' Dievu ir katalikų' bažnyčia, dėstantį 
savo abejones, ’ kurių skaitantieji nepajėgia sugriauti. 
Panašiai jis elgėsi Bostono Keleivyje, griaudamas pačias 
pagrindines socializmo mintis, Tiktai, tenai jis.pąsirašL 
nėdavo Va-liulaičiuy Valiulio sūnumij, o čia,^ vietoj Valiu
lio, pasirašinėja M. Dr.

Savo Įžanginį red. M. Dr. pradeda tvirtinimu, kad 
jis netiki Jėzaus iš- Nazareto prisikėlimu. Jis norėtų ti
kėti. bet negali save priversti tikėti tpkjn dalyku.

Antrame paragrafe red. M. Dr. tvirtiną^ kad nebe
tiki Kristų buvusį Dievu. Jis prisipažįsta, kad buvo 
krikštytas “kaip ir visi lietuviai” (Lietuvių dauguma Prie šįo--samprotavimo M. Dr. nepridėjo- tiesų,' kurias: 
buvo krikštyti, bet ne visi. Buvo ir nekrikštytų)r bet jo žmogus..užmiršo. Sųnerai ir egiptiečiai ' tikėjo Ketumi, 
neįtikino net Tomo Akviniečio argumentai. Jis patikėjo bet šįąTtžęsą užmiršo. Graikai ir lietuviai tikėj.o .Perkūnu, 

bet šiandien perkūną jau užmiršo. '-' . f :. j
tvirtina, kad žmogus skaičius ne iš lygties su

galvojo/bet protaudamas atrado. Jam-.reikėjo priminti, 
kur jfi :j^ buvo pametęs, jeigu “atrado^L - ;--

Mums atrodo, kad kas nors, aukštesnis už M. Dy.
ir moderatorių, turėtų pasižiūrėti, ką jie katalikybės- 
vardu lietuviams aiškina. Neužtenka, kad M. Dr. nesu-: 
sigaudo, ką rašo, bet ir moderatorius, šalia M. Dr. ir 
vysk- V. Brizgio straipsnio “Mirtis pradėjo naują erą” . 
didelėmis raidėmis surinko ir paleido A. . Solženicyno 
“M41dą”. Argi moderatorius nežino, kad Solženicynas, 
prieš pirkdamas fanną ir tverdamas aukštą tvorą, buvo 
nuvykęs Į Kanadą ir visą mėnesį praleido su “starąyie- 
rais”? Ar sentikių maldoj nejaučia bizantiško kvapo?

L. B-nės įstatuose nepramatyta teisė L. B-nės 
Krašto ir Apygardos valdyboms šaukti apylinkės 
narių susirinkimą. L. B-nės Krašto ir Apygar
dos instituciios turi teisę tik steigti naujas apy- 

į linkės. Krašto Valdybos pirmininkas J. Gaila ir 
V. Vakarų Apygardos pirmininkas R. Kronas 
galutinai sutrypė, suniekino L. B-nės Įstatus.

DR. P. KISIELIAI S SKUNDAS

Šv. Antano parapijos klebonas kun. J. Stan
kevičius 1974 m. kovo mėn. pradžioje paskambino 
man telefonu, paprašė mane ir pulk. Itn. Joną 
Švedą atvykti Į Šv. Antano parapijos kleboniją. 
Afvvke i klebnniia. radome ten sėdinti dr. P. Ki
sielių. Dr. P. Kisielius, klebono kun. J. Stauk®- 

' 'nčiau'’ akivaizdoje, tuojau pradėjo Įžūliai juo
dinti, šmeižti L. B-nės Cicero apvlinkčs valdybą^ 
Dr. P. Kisielius pakeltu tonu šaukė: “Cicero apy

linkės valdyba buvo išrinkta vieniems me‘ams, 
ins- kadencija jau seniai yra pasibaigusi. Ji ne
šaukia apylinkės metinio narių susirinkimo, ii 
nepasitraukia iš valdybos pareigų, negalime iš
rinkti naujos apylinkės valdybos. Ji garbėtrošlUK 
klastoja dekumetnus, nevykdo L. B-nės Įstatų. 
Krašto'valdybos nurodymų”.

Dr. P. Kisieliui taip melagingai kalbant, at- 
1 verčiau ir parodžiau klebonui kun. J. Stankeyi- 

sakoma: 
•s narių 

čiui L. B-nės Įstatu 76 tą. raide a. kur 
“Kasmet renka puse Anvlinkėc viklvl

valdybos biuletenis Nr, 14 iš 1972 m. gruodžio 
mėn. 21 d. skelbia, kad apylinkės valdybos ka
dencija prailginama iki dvejų metų, kasmet ren
kant pusę valdybos. Taip pat parodžiau L. B-nės 
apylinkės metinio narių susirinkimo, Įvykusio 
1973: m. sausio mėn. .7 d., protokolą, kuriame už
protokoluota apylinkės valdyba, išrinkta dvejų 
■lietų kadencijos- laikotarpiui.

Klebonas kun. J. Stankevičius, išklausęs dr. 
P. Kisieliaus agitacinės kalbos, pareiškė: Čia vi
sur parašyta, kad apylinkės valdyba išrinkta 
dvejų metų terminui. J tai dr. P. Kisielius nesi
jaudindamas atsakė: ‘L. B-nės Įstatų aš niekad 
neskaitęs. Į tokį <hy R Kisieliaus pareiškimą 
buvo jam atsakyta: Tai kaip Tamsta gali.juo- 
dinti, šmeižti- apylinkės valdybą, nuvertinti jos

Atidariau dr. P. Kisieliui savo L_ B-nės Įsta
tus, paprašiau juos pirma nuodugniai išsiskaityti 
ir tuomet nebus tau reitealo-pagrindo juodinti, 
šmeižti- apylinkės- valdybą, kelti erzelį, nepagrįs
tą. triukšmą apylinkėje.

POKALBIS SU L. R-NfcS KRAŠTO VALDYBOS 
PUrtONJNKU J. GAILA

W£4 m. balandžio mėn. 6 d., vakąre sutikau 
L. B-nės Krašto taldybos piruiininką J. Gailą 
pi»f. Adomo Varno 95-kių metų amžiaus suk.lk- 

ities minėjime, kurio įvyko Liet. Tautiniuose Na
muose, esančiuose 6422 So. Kedzie'Ave.

galėjo skaityti paskaitas visuo
meniniais reikalais besidomin
čiam jauiiimūi.

Pasirodo, lead buvusiu kuole
liu Selnnidiu amerikiečiai vra 
daugiau susid&mėję, negu jis 
pats manė. Jiš, atvažiavo kpA’.o 
pabaigoje. Studentijai ir profe
soriams jis skaitė 4 paskaitas.; 
Paskutinę jis- skaitą balandžio

Į -Gd..vakarą. ■ !i’.?;p
Pakaitą organizajlona^ 

paėmę salę. 3(k)'žmonių. Bel'ka-

universiteto salę, kurion telpa 
apie tūkstantį klausytojų. Salė 
tuojau prisipildė. Pasirotio kad 
buvusio kanclerio pasiklausyti 
atvyko ne tiktai studentai, l>et 
dauguma -profesorių, dėsiančių 
visuomeninius mokslus, bet bu
vo daug ir kitas mokslo šakas 
dėstančių žmonių. Jiems buvo 
įdomu pamatyti ir išgirstj buvu
sį Vokietijos kuris
daug laiko ir energijos buvo pa 
šventęs VakariįjEuropcs, Ame- 

(; rikįfcį, ir įiRof^u&istmės Rusijos 
-Santykiams.

! Schmultas buvo vokiečių ka
riuomenės karininkas,. Antrojp 

j,Pasaulinio .karo metu buvęs va
karų ir rytųr.fr<Hitųose.BeUrnau- 

: damas apsisprendė,- kad Vokie
tijos reikalus geriausiai, suprato 
scciaideBKkra!aL«Tis tspo social 

.demokratu ir tapo įtakingu par 
tijos vadovu.

:\ E'd^mas jka-ircierio pareigas, 
įjrlė?>nru$i Schmūfl.vįsuomet skai 
tydaivo pasirašytuk’, pare:škimus, 
Bet Yale umversūėto klausyto
jams jis- pašako-io. 'Beskritl-amas 

: į Ameriką,buvęs kancleris pasi
darė pastabas ant- didėlio lapo 

, popieriaus, o vėliau tas pasta
bas naudojo' keturioms paskai
toms. I..' '

Ptądėjp jis pasakoti-apie ne- 
i šamą jokio strateginio ‘ plano ar 
.veiklos- linijos prieš Sovietų Są
jungą, tuo tarpu sovietų kariuo 

; menės štabas turi strateginį 
planą, kurio Sovietų Sąjunga 
laikosi.

H. Schmidį. rš4ie>ė Rusijos že
mėlapį ir parodė, kokia yra bu- 

■vusi rusų teritorija, jam r.< rei
kėjo jokių pastabų. Jis turi ge
rą atmintį ir kiekvieną (le i nt- 
metį jis nuvedė, kaip prie ?lu- 

(Nukelta į 5-tą pusk;

Pasibagius minėjimo akademinei daliai, L. 
B-nės Krašto valdybos pirmininkas J. Gaila pri
ėjo prie manęs ir pareiškė norą su manim pasi
kalbėti. Maniau, kad L. B-nės Krašto valdybos 
pirmininkas J. Gaila siekia nuoširdžiai išsikal
bėti, išsiaiškinti' ir pašalinti kilusius nesusipra
timus. >j

Pasiūliau nueiti i nuošalesnę vietą, kad nie
kas netrukdytų mūsų pasikalbėjimui. Nuėję Į 
nuošalesnę salėje vietą, nuoširdžiai išdėsčiau susi
dariusią nemalonią padėti ir siūliau nekelti ne
reikalingo erzelio, triukšmo, neniekinti^ negriauti 
L B-nės. nes tai būtų mūsų išeivijos skaldymas, 
didelė pagalba Lietuvos okupantui.

-Tuomet L. B-nės Krašto valdybos pirminin
kas J. Gaila pareiškė prieka-ištą, kodėl apylinkės 
valdyba laiku neatsiuntė šimto dolerių čeki, kurį 
Vasario 16-osios proga dr. P. Kisielius paaukojo

IL B-nės reikalams? Į tokį L B-nės Krašto ”al- 
dybos pirmininko pr:eka:šta buvo ''Nakv*?: Liet. 
'B-nės Cicero apylinkės valdyba iki to laiko ne- 
i gavo iš L. B-nės Krašto vąldybes jokio aplink- 
I raščio, kuris būtų pranešęs L. B-hės Krašto val
dybos pareigūnų vardus, pavardes, einamas pa
reigas, jų adresus ir telefonų numeriu^ -čekyje 
buvo Įrašyta L. Bendruomenės reikalams, bet ne
nurodyta kuriam padaliniui. 6

(Bus daugiau) A

Wr.h 5<1



H. VILIAUS

11 11

TeL; 562-2727 arba 562-2728

ratai. T78-437 A

lt3i $. Manheim Rd* Wesrcb^tsx, Hl. 
VALANDOS: 3—4) darbo dienn^niy

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius

St f-etertburg,
U wns turtle*, 1110 AJ

U 4M 71tt BtiTiU 233-8553

Service 461-8200, Page 06058

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

nuu pxrm&OD
Padienio 8:30 nd

Sovietų Sąjungą visus a.žvfL’ 
giais yna atsilikusi, bet sovietų ' 
teritorija didėja, o Amerika ne
pajėgia josios pristabdyti. Jam 
atrodo, kad Washingiotnas lei
džia nepaprastai didėles sumas 

omo ginklams,kada ji tų gink' 
į nenaudoja ir nęsįrūpina nau
di. Jam atrodo, kad JAV ga- 

į nu kirsti a to mo išlaidas pu- 
j, o kreiptų dėmesį į kitas 
emor.es. Jam atrodo kad A- 
rika turėtų imtis priemonių 
tabdyti sovietų ekspansijai, 
p ją sustabdė Afganistane, 
jehmklt yra įi tikinęs, kad 

amerikiečiai turėtų kraipti dė- , 
mesi daugiau į ekonominį gy
venimą neturtinguose kraštuo. 
se ,nes tai sustabdytų komuniz
mo ekspansiją, o ekonominė de
mokratija užkirstų kelią bepras 
nei revoliucijai

66 metų Koelno gyventojas 
atvažiuoja j Ameriką,skaito stu;

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

5
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dijuojančiam jaunimui paskai
tą apie nesamą planą kovai prieš 
Rusijos karo vadus, kurie turi 
paruoštą planą ne tiktai pačiai 
Rusijai, bet ir visam pasauliui 
pavergti ir valdyti.

Prancūzai užkirto kelią rusų 
ekspansijai prie Vislos, o ame
rikiečiai neturintieji plano, ne
pajėgia Europos įtraukti į kovą 
prieš sovietų maršalus. »

Gen. Palonas, pramušęs fron
to ruožą, atskyrė vokiečių už
frontėje iir sugriovę vokiečių 
planus.
. Gen. Eisenhoweris įsakė: leisti 
Charels de Gaubė užimti Pa
ryžių, o dabar prancūzų kariai 
nedalj-vauja -šiaurės Atlanto ka
ro jėgų manevruose. Šfe pran
cūzų elgesys labai nepatinka H. 
Schmidtui. •<

Jis gana aiškiai kritikavo ir 
prez. . Reagano nedrųs^-jArti- 
muose Rytūose.Tėn tvanką ame 

' rikiečių seniai turėjo būti įves
ta, kad sovietų agentai nekištų 

, nosies.
Paskutinė H. Schmidto pas- 1 • • 1 katia poliko patį giliausią įspū- 

., dį Yale universiteto mokslinin
kams, švelnus jos stilius ir ne
sugriaunami faktai paliko gilu 

Jis mokėjo amerikie- 
pasakyti daug karčios tei 
oet parinko .tinkamus žo-Į 
ir temą teisybei pasa-

i 
1I

Š

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJDIO ĮSTAIGA 

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

K. Augius (Iliustracija)

OPTOMETRISTAS

kyti.
Florida St. Jasilevičius....

pareigas,

SOPHIE BARČU*
IADUO <K!MO£ v A LAMDO'

<eiUdienlAlt ir *ekauJieni<i‘

149$ AM

L FIC.WT MfAPJ OlStASt'
• JK , . .a:'-'.', "MhM

g
IGYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

, SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

Ų 3921 West 103rd Street 
Valandos pagal Misi tarimu

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

; 2656 West 63rd Street

Ofiso tifonas: 776-2280, 
koaioencijos telef.: 448-5545

7159 MA PL i WOOD AW
CHICAGO. IL

2618 W, 71st SU TeL 737-5149 
Tikrina akia Pritaiką akiniiw ' ' 

ir “contact lenses”.

Nariai kviečiami dalyvauti 
Bus ir vaišės.

Ben. Jurėnas, rast.

Prostatos, inkstų ir šlapume 
takų chirurgija.

kad turi elektros 
pulsintoją. Eidamas kanclerio 

turėdavo daug studi-

— JAV gen. Glen K. Otis 
penktadieni buvo susitikęs su 
sovietų gen. Michailu L. Zaice
vu ir tarėsi apie JAV Arthur 
Nichelson nužudymą.

Itotia* WOPA

MarvuefU

—Amerikos Lietuvių Piliečių 
Pašalpos klubo susirinkimas 
įvyks sekmadienį, balandžio 
21 d., 1 vai. popiet, Anelės Ko- 
jak salėje, 4500 So. Taiman

rodė didelį skirtumą taip jo po
zicijos kai kuriais klausymais ir 
skirtumą tarp prezidento Car- džius

juoti ir neturėjo laiko pakanka
mai miegotiJo širdis sušlubavu
si. Jis buvo priverstas įsidėti pul
sintoją, kad pagreitintų širdies |

Telef. 476-2345

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAIi

t^aipooxu lemon Jutae

toasted

aww-*

■

-4

i
i
'r
■i

v

i

ricaao, X. III.

1
i I
i

cups (6 cups) 
eup flaked coconut.

DOKAI KITI - x 
HELP TO PROTECT YOU 
IN AN AUTO ACCIDENTS 

•ACCORDING TO THE 
INSTITUTE FOR SAFtl

^LIVING, AMERICAN MUTUAL 

LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY * 
TEND TO RESTRAIN THf BODY 
FROM BLOWS AGAINST 
PARTS OF THE CAR, LEŠSĖN 
THE DANGER OF BEING 

'THROWN OUT OF TVIE CAR, 
^INCREASE SURVIVAL

ehan
B RUmd eomitarch and 2 ta.

odea. Cook^ atitHag eomtgfitly, until thick* 
Add hrandy^ CooL Combing cream

*mT

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

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, HL 60629

TeL : 585-2802

St. Petersburg, Fla. 3371z 
TeL (813) 321-4200

Apdraustas parkrau&tymas 
i {rainy itstumy. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-599F

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chara* 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tai. 725-8063

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

šia karius svetimoms žemėms 
užimti. Pas rusus veikia didelis 
strateginis planas,* o vakarų Eu
ropa tokio plano neturi.
Pirmoji paskaita klausytojams 

Įiatiko. Jj^pas!pa(iko< jo stilius, 
aiškus ir suprantamas.Jiems pa 
tiko ir jo atmintis,kai istoriniais 
praeities faktais labai gerai ir 
tiksliai priminė. Istorijos profe
soriai stebėjosi, kaip jis atsimi- 

" : nė faktus, kuriuos jie buvo pri- 
! mirsę.
• Kada atėjo .klausiniams laiko-
! tai pis, tai pats Schmidt pasakė,

buvo prideda-i k:td jis neprigirdi. Jis paprašė, 
kad klausimai būtų trumpi, aiš 
kū3: ir gaisūsjkad jis .suprastų

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

H. SCHMIDT SKAITĖ ...

(Atkelta iš 4 pslj
> - *

sijos teritorijos
mos kaimyninės žemės. Jis pra
dėjo nuo Petro Didžiojo ir ėjo

tau-j ir galėtų'fikshal atssikyEi. Jeigu į 
-j kurį .jis negalėdavo atsakyti vie- 

me-Į no j paskaito j,,tai paaiškindavo 
kitoji, b .

OWYJ5DLV. sijCmj(ft s-įVO laį^u
Visa -rusų tauta] -, . . p - . .v

. . . r Sunkiai rūkydavo,-, cigaretes is 
dantų neišleisdavo, .bet kai šir-

■ .dis pradėjo šlubuoti, tai jis. visą 
Į reikalą apsvarstė, ir metė rūky- 
j mą. Jis nepasakojo, kaip jis jau 
•'tesi metęs-cigaretės, bet, kai nuv 
į tarė nerūkyti, tai nerūko ir šian- 

dien.Jis prisipažino, kad pripra-
• to prie tvirto labakpžiąervojnnas, 

n? tek? kenksmingas; kaip ta- 
bako dūmai

Jis pa.<£

aplinkui, viur pridėdamas 
tas ir žemes. Rusų teritorija au 
go, ji augo ir revoliucijos 
tu, ji auga ir šiandien, kada vi- , 
sa krašto valdo Sovietų Sąjun-į 
gos maršalai.
dirba karo vadams ,o kariai ruo

Savo paskaitų temą jis pava
dino “Vakarų-pasaulio chrono- 
ninė siekta ir strategija Rusijos 
atžvilgiu”..«šios pasirinktos te
mos jis prisilaikė visas, 1 dienas. 
Jos suminėti faktai sukasi per vi 
są vakariu,pasaulio ekonomiją. 
Jis nurodė, kad Vokietija, pra
laimėjusi karą, savo reikalus ge
riau sutvarkė, negu.kitos Vaka
rų valstybės, įskaitant ir Ame
riką. 'Vokietij-oje žmonės neba- 
davo, turėjo pastogę ir buvo ap
sirengę, ko jis negalėm pasaky
ti apie kitas valstybes, ypač Pie 
tų Amerikos valstybes, žmonės 
ten badauja Tuo pasinaudojo 
komunistai. Kur žmonės paval
gę ir apsirengę,, komunistams 
ten nėra kas veik Ii.

H. Schmidt savo kalboje nu- įspūdi.
čiams 
sybės,

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

HEARTS 
FUND

terio ir dabar prie prez. Reiga
no. Jis žinojo ir žino, kad Ame
rika šiandien yra galingiausia 
valstybę pasaulyj e.Mokslo, tur
to, pažangos srityse Amerika 
yra toliausiai nužengusi. Bet ka 
ro strategijos atžvilgiu Ameri
ka nerodo reikalingos drsąos.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, Ill. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJDIO ŠERMENINĖ

i fresh Cherries Nest 
• In Summer Dessert

te-.sitl Lika th— Cherry Dmirf N*rtx. Sponga cak( 
rith otmub ato.f and aoeoeai ar* tba

Th» lame i^otne
w<r- dalieate oc l*y«r viii: *• er«*.n; In

NorthvMt r«rM< «b«EeiM oa th« n*jsxk«t ft-om mid~Junc
> AurnM. To moko tbo roort a! this short teuon, um

I
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Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

seif Aikštės automobiliams pastatyti

• TO TRUST IN YOUR FFLLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE*” W//£N M’S 
mAWS. NEVER. TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED, 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

GET EVEN ON THE

THE ODDS ARI, 
AGAINST THE 
IRATE' mūvėk 
WHO tos: to 
NWW/AY.

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
TeL 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

Telefonas — 6 5 2- 1 0 0 3

emor.es


Šiais metais okupantas ruošiasi kuo iškilmingiau
siai minėti Lietuvos “išlaisvinimo” 45 metų sukakti. Jo 
džiaugsmas vėl bus atžymėtas Dainų švente ir kitomis 
iškilmėmis. Aegntų - agentėlių skelbiamos kelionės j 
okupuotą Lietuvą bando iš viso pasaulio sutraukti bū 
rius laisvųjų lietuvių, kurie kartu su okupantu pasi
džiaugtų jo laimėjimais.

Ką atsakys išeivija i šias viliones, — kaip mes pasi
elgsime? Ar būsime sąmoningi, kaip buvo žydai du su 

tarėviršum tūkstančius metų? Atsidūrę vergovėje, jie 
savo psalmėje:

“Ant Babilono upių sėdėdami verkėm....
Mūsų trėmėjai mums liepia giesmes giedoti.
Mūsų engėjai ragina džiaugtis!

Kaip mums giedoti Viešpaties giesmes: 
Mums svetima ši žemė!

Jeigu, Jeruzale, tave aš užmiršiu,
Tegu vysta mano dešinė!
Tepridžiūsta prie gomurio mano liežuvis,
Jeigu tavęs neminėčiau, Jeruzale, mano!”

Ar mes su ano meto žydais atsakysime: “kaip 
mums giedoti giesmes ir džiūgauti kad mūsų Lietuva 
pavergta! Tenuvysta mano dešinė! Tepridžiūsta mano 
liežuvis, jeigu tave pavergtą užmirčiau, mano tėvų 
krašte!” 0 gal ir mes kartu su okupanto prievaizdom 
džiaugsimės ir klausyssme jo suvarytų vergų giesmes?

Šių laikų Lietuvos okupantas turi “geresnių” prie
monių priversti vergus igedoti jam “džiaugsmo” dainas. 
Ir išeivijos tarpe jie turi gerų talkininkų, kurie, užmir
šę net savo tėvų, brolių, seselių kankinimus, 'žudynes ar 
jų lėtą bado mirti Sibire, — užmiršę partizanų kovas 
ir mirti už Lietuvos laisvę, — nekreipdami dėmesio į tę
siamą tautos rusinimą ir planingą jos naikinimą, — 
bandys Įtikinėti nesubrendusį jaunimą, kad jie “priva
lo eiti kartu su Lietuva”, kad “dėl jos nebereikia 
verkti.”

Tuos talkininkus lengva pastebėti. Jie net išeivių 
spaudoje, Įveisę negirdėto laipsnio chuliganizmą, pik
čiau už pati okupantą puola tuos, kurie pasisako prieš 
pavergėją ir jo statinius.

Mielas Lietuvi! Nepasiduok okupanto gundomas! 
Atidėk sava kelionę kitiems metams ir lik ištikimas sa
vo tautai!

R. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VADOVYBĖ
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BUTŲ NUOMAVIMAS
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

e NOTARIATAS • VERTIMAI,

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IX f KM ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMAI1.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidento*

£212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL 847-7743

Penktidknį, Lai. 19 d., 7 vai. 
vak. Maiq; ;■ .e Lietuvių parapi
jos salėj įvyks Liet. M.P. namų 
‘‘aviniukų susirink mas ir kavu
tė. J. Sk.

WtlSt ĮSTATE FOK <ALI | IEAL IFF ATI POI SAI | 
f»— — FerdavimM . . NjwmI, tarn* — riritnw 4

1985—1985 METŲ REGISTRA
CIJA VAIKŲ NAMELIUOSE.

Kriauėeliūnų Vardo Lietuvių 
Moalesscri Vaikų Nameliai pra
neša, kad jau <L-bar galima už
registruoti vaikučius ateinančių 
metų kla-ėm.

Montessori in~l<;das yra auk
lėjimo sistema, yagal kurių ug
doma vsško asmenybė, ir Icibuli- 
namos jo fizinės ir intelektua
linės jeges. Aplinka ir mokymo 
medžiaga yra taip paruoštos, 
kad vaikas savarankiškai galėtųt 
dirbti. j

’Į’

■

ri įvyks balandžio 27 d., šešta
dienį, Lietuvių tautiniuose na
muose. Pradžia 2 vai. p.p. Laik
raščių ir organizacijų atstovai 
tei liet, visuomenė kviečiama 
dalyvauti,

Vaikų Nameliuose veikia Mon-^ 
tesoriniais principais vedama 
priešmokyklinio amžiaus vaikų 
darželis. Rytinė klasė yra veda- ’ 
mia lietuvių kalba, popietinė 
klasė — anglų kalba, kurioje, 
taip pat lietuvių kalba yra pri
statoma.

Vaikai priimami nuo 2 metų 
9 mėnesių iki 4 metų 9 mėnesių. 
Rytinės ir popietinės klasės vĄik-! 
sta penkias dienas savaitėje, po j 
tris valandas i diena. j

I
Visi tėveliai raginami daly-j 

vauti bendruose tėvų susirinki-j 
muose ir asmeniškuose pasikal 
bėjimuose apie vaikus, kad ge-j 
riau galėtų susipažinti su Mon-Į 
tessori metodu ir jų vaikų dar-i 
bais.

Vaikų Namelių mokslapini-į ir dešinėje Jordano pusėje, 
giai, žymiai mažesni už kitų] 
Montessori -makyklų, nepaden-j 
gia visų mokyklos išlaidų. Tad, 
tėvai ir visuomenė yra prašomi 
remti parengimus, reikalingus ’ 
mokyklai lėšų sutelkti. !

Tėvai, turintieji mažamečius' 
..vaikus, kurie domisi 1985 —i 
1986 .metų registracija, yra pra,’ 
šomi skambinti telefonais: 476- 
4999 arba 436-0769.

— Chicagos Lietuvių Taryba1 
šaukia metinę konferencija, ku-'

KARALIUS HUSEIJ1NAS 
TARĖSI SU ARAFATU

AMANAS, Jordanija. — Va
kar vakari? karalius Husejinas’ 
karaliaus rūmuose susitiko su 
palestiniečių organizacijos 
mininku Jasir Arafatu.

Savo laiku Jasir Arafatas 
gė perversmą prieš jauną 
danijos karalių Husėjiną.
prabėgo 25 metai, kai tas pats 
karalius Husejinas tariasi su J.

■ Arafatu, kaip karą vesti Liba-• 1 V • • • T’ te -

prieš libaniečius ir izraelitus.Kas 
pasitarimų metu buvo aptarta, 
tuo tarpu dar neaišku bet aiš
kiai matyli, kad Arafatas įtrau
kė karalių Husėjiną į kovą prieš 
amerikiečiu siuntimą

Arafato pavaduotojas, sėdė
jęs pasitarimuose pareiškė, kad 
jiedu palietė Pietų Libane einan 
čias kovas ir nutarė susitikti ki
tam pasitarimui.

yiBŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪUE 

f, BACEVIČIUS — BELL REALES 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. 
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

ren- 
Jor- 
Jau

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali daug 

padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų- administracijoje. 
Knygos kaina - $3.9f (su per* 
siuntimu). .

ISLAMBADAS, Pakistanas.— 
Gen. Zia Jathak prisaikdino civi
linį minist?rtų kabinetą, kiek
vienam ministeriui įdavė Kora
ną, įsakė jį studijuoti ir paruo
šti islamišką valstybę.

Bus nušalinti veikiusieji In
dijos ir Pakistano Įstatymai, o į 
jų vieton bus įvesti islamiški įs
tatymai, kaip dabar jie jvesti 
Irane.

Gen. Zia Jalhak nuvertė de-| 
makratine Pakistano vvriausv->• V * •*

bę, sušaudė buvusį premjerą ir . 
pats pasiskelbė krašto preziden
tu ir kariuomenės vadu.

Dabar Įeina į madą sudaryti 
civilines vyriausybes. Gen, Zia 
Jalhak jau sudarė civilinį ka
binėta. Už keliu mėnesiu 4.

l

9 butų 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 SL 
TeL: 436-7878

Parduodama mūrinė ištai
ginga rezidencija didelei šei-' 
mai. Naujas pirkėjas galės.grei
tai užimti.

Tel 737-7202 į

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chięagos miesto letdlwt ’ 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

jersntuotsi ir sąžinlngaL < i 
KLAUDIJUS PUMPUTI*

4514 S. Telmen Avė. 
TeL 927-355$ .

... DĖMESIO
62-80 METŲ AML VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensžninkžrm^ 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ava^ 

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

m t r

Dengiame ir taisome visų rū^ 
i šin stogus. Už darbų garan- 

tuojarriie ir esame apdrausti,

ARVYDAS KIELA
. 6557 S. Taiman Avenue
- *. Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1 717

Parduodamas namas Lemont e

* f.

i
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REPAIRS — IN GENERAL 
ĮvalrOi Taisymai

t< TO£ A T
•>cį.X*x vQO» RENTING IN GENERAL 

N u o m o i

Parduodamas 2 aukštų gražiai 
įrengtas namas, Lemonte. Val
gomasis ir virtuvė, priešakinis 
svečių kambarys, kieto medžio.

500.00. ; .y-/ l
Skambinkite Joe rTtefpran/' 

Honig Realty
815-838-7030 arba

815-838-0720.

Notary Public
INCOME TAX SERVICK

4259 S. Maplewood, T«L 254-74K

Taip pat daromi vertimai, gimina, 
iškvielsmai, pildomi pilietybės pra- 

šįinai ir kitokie, blankai.

R

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
98.00

14.00

I2.M

Naujienos, 1739 S. Halsted St
i

— NauiienoĄ Chicago, 8, Ill. ^Wednaeday, April 17, 1985

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Nenjteno«e gaEma gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, rtouomienės veikėjo ir rašytojo atiminimu*.

Dr. A Gsmci — MINTYS IR DARBAI 259 psl- liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ii Totoraičio jaunai dienai ir 
tiislrūpininų ——-----------—----------------------

Dr. A J. Guasea — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeltoiB —---------------------

Minkštai* viršeliais, tik---------------------

IX. A. J. Gn«aen — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
LMONfS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik-

G*lhn> tatp pat užaakyti paštu, atriontua čekį arb. 
money orderį, prie nurodytos kainos pri- 

4«daut SI persiuntimo išlaidoms.

Homeownersinsurance
Good service/Goad price

’ _ F. Za polis. Agent
J20814 W. Mth St

Everg. Park, IIL 
40642 - 424-8654

SUM Hr* Fta mM C*wrfYC*w>*»f .

kai 
■bus pertvarkyti Pakistano įsta
tymai, gen. Zia Jalhak pasi
trauks. iš kariuomenės ir taps 
Pakistano- prezidentu iki mir
ties.

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

PASSBOOK 
SAVINGS...

saa us for 
financing.

AT OUF. LOW IATB

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00. 
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekį rašykite ir siųskite:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Ill, 30608

Naujai pasirodausi
DR. ANTANO RUKŠOS

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

KAINA — $17. (Persfuntirrnl pridėti $1) 
Siųsti čekį:

H«h 
IntecMt 

Paid on Saving

lot*** Compounded 
D*2y Paid Quarterly

Mutual Kelerai 
Savings andloan

Marquette Parke išnuomoja
mas 4 kambarių, 2 miegamųjų 
butas. Pečius, šaldytuvas, van
duo ir kiti patogumai. $325.00 
mėnesiui.

Skambinti 460-7934.

1
2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747
X>UXSi Mon.Tui.Frl.>-4 ftur.*-* Mt. *-l 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1505 .

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
LR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
H e'm a n Dečkya 

Tel. 585-6624

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPSNAS

Darbo valandos: Kasdien: nae 
9 vaL ryto iki 8 vaL vakaro.

Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 TaL i. 
Ir pagal susitarimu.

TeL 776-5162 
2849 West 63rd Street 

Chicago, ŪL 60629 •

ADVOKATŲ DRAUGIJĄ 
V. BYLATHS 

fr V. BRIZGYS 
Darbo vaiandor '

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedrie Avė.
(312) ««o-8700

Chicago, I1L M629 

Tel: 778-8000

Miko Ši įeik io apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimų 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.




