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JAN SARNEY 
BRAZHJOS RAŠYTOJAS

• BRAZILIA, Br. —Kada bu-' 
vo paskelbta žinia apie išrinkto 
prezidento Tancredo Neves mir

apsvars- 
ir netoli- 
Washing- 
m misti

nes

su Sovietų Sąjunga.
Kinijos vyriausybė, 

čiusi dabartinę padėtį 
iną ateitį, paskyrė į 
toną Kinijos užsienio
rio pavaduotoją Han Ksu, 
dabartiniu metu kiniečiai .gau
na iš Amerikos elektroninius 
ginklus sienoms saugoti ir Ame-
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PERSEKIOJAMA LIETUVĖ ŠAUKIASI IŠEIVIŲ, 
PAGALBOS ' j

PERSEKIOJAMA LIETUVĖ .Jiiątraciniai, personalo, jr kiti., 
ŠAUKIASI IŠEIVIŲ PAGABOS į reikalai. . J
Vakaruose gautas Stasės Stan- [ Posėdyje dalyvavo PPS pit- . 

kūnaitės - Mendzienės “tarybų piininkas dr, O. Pavlovskis, es- 
valdžjos aukos”, pareiškimas, I tiį, astpvas M. Kari, VLIKo vice- 
1984-m. rugpiūčio 3 d. adersuo-į pirm. inž. L. Grinius, Kanados,
tas : “Lietuvos Vyriausybei Ame 
rikoje ir visiems užsienio liptų* 
■vių susivienijimams.”

Pareiškimo, autorė prašo ją 
“apginti” ir padėti jai išvykti iš 
Sovietų Sąjungos. S. Mendziemė 
tvirtina, kad nuo 1974 m. ji yra 
“barbariškai” persekiojama. 

1982 m. jai buvo neteisėtai iš
kelta baudžiamoji byla ir jos 
turtas buvo konfiskuotas. Se
kančiais metais .ji buvo prievar
te uždaryta į psichiatrinę *ligo- 
ninę,iš kur ji pabėgo ir slapstėsi, 
Jog skundo valdžia nesvarsto. 
Todėl ji kreipiasi į visus “geros 
valios žmones” — lietuvius bei 
kitus, gyvenančius emigracijoj, 
ypač į teisininkus ir medikus 
(“■mano, kolegas”T, prašydama 
padėti jai išvykti iš Sovietų Są
jungos.

Menzienė rašo, kad jos vargai 
prasidėjo 1965 m., kai Klaipė*.

Kanados 
Latvių Sąjungos.pirm. L. LuksJ 
Europos latvių spaudos ryšinin. 
kąs Ji Kadelis, ir . Kopenhagos 
teismo, ruošos komisijos pirm.! 
Ų.' G, r ava. Sekantis Kopenha-’ 

gos teismo ruošos komisijos-po-į 
gėdis įvyko kovo 20-21 d.

Sovietų Sąjungos teismas Ko- J 
penhagoje įvyks 1985 m. liepos 
25-26 . Ekskursija Baltijos jūrą ’ 
prasidės liepos |26 d.- vakaru : 
Helsinkį pasi
Stocklyclmą liepos 30 d. Kultu* Į 
rinis sąskridis Stockholme įvyks 
liepos 31 — rugpiūčio 1 d. Daly
vavime būtina -registracija , kuo 
anksčiau, nes jau. dabar, viešbu
čiuose sunku gauti nakvynę..

Arabian Sea

- Trečiadienis, Wednesday, April 24, 1985
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HAN KSU LAISVAI KALBA ANGLIŠKAI, 
WASHINGTONE

Naujas ambasadorius vedė paruošiamuosius 
kovoms su Taivanu baigti

PEKINAS, Kinija. — Kinijos daug svarbiau, negu 
vyriausybė paskyrė Hcn Ksu.bu. 
vusį čiu Enlajaus bendradarbį, I 
savo ambasadorium Washing-; 
tone.

Han Ksu buvo sergančio prem Į 
jero čiu Enlajaus politikos vyk-j 
dytojas. Kai čiu Enlajus susir- | 
go ir negalėjo tvarkyti va l riy-j

tikrihCA<šąnitari- 
sftb .

ril^įų-^yięšnagėa/iitetu, 
J yal- 

■giąj^štS, . kuriame" buyb t\4rti- 
naniaę ‘ kąd/gerui pavalgytį ga^ ’ 
lirriš^ iiž 30 kapeikų. !

Nežinodama apie tai. Medzie* 
nė pasakė vamerikięčiąihš, ’ kad. 
tam reikia mažiausiai'80 kapei
kų.i Už: tąi v jį .suęmė, 9 mėnesi us 
tardė jsailgumo rūsyje, ir užda
rė jį psichiatrinę ligoninę Šilu* 
tės rajone, Švėkšnos kaime, iŠ 
kur .jai pavyko ištrūkti. Nuo to 
laiko ji tebėra persekiojama ir 
kaltinama “antisovietine veik
la*”. ir “palaikymu ryšių su 
Amerika.”

PASIRUOŠIMAI MASKVOS
TEISMUI KOPENHAGOJ/.’

Vasario 23 d. Pabaltiečią Pa 
saulinės Santalkos atsovai tarė
si šią vasarą Kopenhagoje įvyk
stančio Sovietų -Sąj ungos teis
mo ruošos reikalais. Buvo aps
varstyti ■ kelių tarptautinių or-

Biraži.lijos. spazmo-
Jan. Sarney,bet'Užsieniečiai apie; - 
:jį niažai ką bežinojo. ■; : l

Skubėjo.jį 'prisaikdinti prezi-j. 
dęntp pareigoms; kad kariai ne-j. 
a . ahdydų y< paimti. vyšriauy be į

rankas/Jie,.buvę.prižadėję
j ištikimybę Išrinktam.?. Tancredo

Bangiodesh

’■ri ;

.Pakistan'

11 1,261,597
Pakistan
310,403
Bangladesh
55,126

•Amricar mieste Indijos kariai ir vėl Įžengė Į Aukso 
šventovę, atėmė ginklus ir suėmė sichų vadus, planuojan
čiais jėga nuversti Indijos vyriausybę. Dalo j pirmadieni 
mirė 200 gyventojų, valgę užkrėstą maistą. 1,600 sun
kiai serga

reikalų.tai jis pasirinko Ten priėmė į savo mokyklas pa 
čius geriausius fizikus, kad jie 
pasimokytų pačių naujausių 
elektronikos dalykų.

1970 m. Han Ksu buvo VZa- 
shinigtone ir vadovavo Kinijos 
Ryšių įstaigai, kai buvo vedami 
pasitarimai santykiams su Ame 
rika gerinti.

Tų ryšių rezultatas nuvedė 
Niksoną į Pekiną. Ten grįžo ir 
Han Ksu.

1964 ir 5-tais metais Han Ksu 
praleido Maskvoje. Buvo Kini
jos ambasadoriaus pavaduoto
jas .

Tie du metais įtikinėjo, kad iš 
Maskvos nieko naudingo nega
lima tikėtis, nes Maskva Kini
jai nieko duoti negalėjo.

Dvieji metai Maskvoje 
vartė Han Ksu suktis toliau

Hans Ksu galėjo 
silikti, bet patarė Čiu Enlajui 
ieškoti kitų kelių, kai įsikino, 
kad Maskva negali duoti jokių

Pasirodo, kad Jan. Sarney yra ■ 
54 metų, politikas- kuris. buvo 
šiaurės Brrižffijos-jjVĮatąnhao pro ’ 

vincijos gubernatorius/' Jis da
vė’ žemės neturtingiesiems, kad ■ 
atsistotų aut kojų,. Jis patašė 
ir atspausdino 10 knygų, kurio
se aprašė Brazilijos ; gyventojų 
gyvenimą. Jis buvo Brazilijos 
literatūros : akademijos narys, j (jies prjepUO[j 
dažnai kalbėdavo per radiją li-

. teratūros klausimais.. - Jiis tapo 
Tancredo Neves vicepreziden
tu, kai rihkiminėn koiegijon per 

■'.-mtetė daug atstovų Tancredo pu' 
sėn. ■■ \ ;

SEKMADIENI SAG PAULO LIGONINĖJE MIRĖ 
TANCRREDO NEVES

— Britai įsakė 5 sovietų agen- 
ganizacijų sutikimai liudyti ap- tams išvažiuoti iš Anglijos, Jie 
klausinėjimuose, teisėjų kolegi- vertėsi šnipinėjimu. . Sovietų 
jos sąstatas, jau parody tas spau valdžią įteikė britams protestą 
dos dėmesys bei korespondentų už penkių sovietų piliečių išsiun 
pasižadėjimui dalyvauti, admi* timą. ■ • .*4411

Viceprezidentas Sarnej sostinėje turėjo būti prisaik- 
; . ; dintas prezidento pareigoms

y SAO PAULO,- Br. Sekma* jis išrinktas Brazilijos 
dienio rytą naujai išrinktas dento p^rrigomis. j 
Brazilijos prezidentas Tancre-

. do Neves buvo gavęs stiprų šir 
į ir jo plaučiai ne

pajėgė aplaistyti krauju visus 
ligonio organus, pareiškė plau 
čių ir širdies ligų ligoninės gy*

I dytojas dr. Ontonio Britą. 75 
metų amžiaus ligonio 
pradėjo gęsti vienas 
to.

organai 
po ki-

vyresnio

gydytojas Įspėjo 
gyventojus., kad išrinkto prez:- 

silpna.' 
jam buvo 
nes n~igalė'

gą Xiopinga premjero parei
goms eiti. Tengas turėjo progos 
pažinti Han Ksu. juo pasitiki ir 
paskyrė svarbioms pareigoms.

Visi žino, kad Pekinas sten
giasi pagerinti santykius su Mas 
dkva. I Pekiną buvo atvažiavęs 
įtakingas Maskvos atstovas, ve
dė pasitarimus su Pekino už- 

’ sienio reikalų ministerija, bet 
viceprezidentas Tengas pasakė 
Maskvos delegacijai, kad so
vietų karo jėgos privalo išsineš
dinti iš Afganistano ir leisti af- 
ganiečiams tvarkyti savo reika
lus ir atitržtukti paramą Kambo- 

.. 'l dijon perbėgusiems/ vietnamie- 
. • čiamš. ' —

Į Sovietų delegacijos pirminin
kas išvažiavo iš Pekino dainuo
damas, bet linksmybė pasibai- ’ Maskvos.

I . v • - j *

' gė, kai jis primins Gorbačiovui | 
kiniečių pastabas apie Afganis
taną ir Kambcdiją.

■Pekine esantieji užsienio dip- 
i kunatai, pažįstantieji Kinijos už 

sienio politiką, tvirtina, kad ge- 
vi'o krašto r’ sanb’^’ai su Amerika Kinijai

vilčių.

pn- 
nuo 
pa

— Antradieni aukse uncija 
kainavo S327.

THE AREA OF 
SOUTHERN AFRICA HA* t 
m of nt wanes cm>3< 
an of we ws mtmh 
MX OF THE WORLDS ViHOtJU 
S3* OF THE WORLD'S MAMMMESE 
E* OF PE W1 COBALT

[yTxwautai

prezi- 
llabai susi

jaudino. Buvo paskirtas laikas 
prisaikdinti Tancredo Neves 
prezidento pareigoms, bet jis 
tiek susijaudino, kad pradėjo 
iš vidurių veržtis kraujas.

gimė Mines
miestelyje

denio sveikata labai 
Ypatingai sunki 
gerklės operacija, 
jo kvėpuoti.

Tancredo Neves 
Gerais provincijee
Sao Joao del Bei 1910 m. ko- j 
vo 1 dieną. Jojo tėvai buvo pa
siturintieji žmonės ir savo sū*| 
nų leido mokytis. Jis baigė tei-: 
sės mokslus ir vertėsi advokato

Vietoje prezidentūros, jis bu; praktika-. Jis mi'ėsi poiitinėn 
vo nugabentas į artimiausią i kovon, kai prieš 21 metus ka-. 
Brazilijos ligoninę, kur jam i riai paėmė krašto vyriausybę 
tuojau buvo padaryta žarnų , 
operacija.

Tarcreiio Neves negalėjo su
prasti. kad politikai, kuriuos 
jis aiškiai kritikavo, būtų galė
ję -mkiminėje kolegijoje bal
suoti už jį ir išrinkti jį prezi-1 
dent o pareigoms.

Tancredo Neves per ponkias. 
savaites buvo operuotas 7 kari 
tos. Kiekvieną wartą buvo vii-1 
ties sustiprėti, bet kiekvieną* 
kartą 
kraujas.

Išvežė

150 
ingo

ir visiškai nubankrulavo 
milijonų gyventojų tu 
krašto finansus.Brazilijos sostinėje 

teismo pirmininkas prisaikdi
no viceprezidentą Jose Sahney 
prezidento pareigoms. Sarney 
laikinai ėjo prezidento parei
gas, nes Tancredo Neves buvo 
ištrinktas prezidento parei
goms, bet jis nebuvo prisaik
dintas toms pareigoms. Kovo- 
15 d. jam buvo pranešta, kadi

FBI
Chi-

— Praeitą pirmadieni 
agentai Kalifornijoj suėmė 
cages advokatą Michael J. 
non. Jis viską buvo pasiruošęs 
sprukti į Meksiką, bet FBI už
dėjo rankas ant peties ir sulai- 
kė.Dabar jį atveš Į Čikagą ir ves 
tiesiai į teismą.
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1 Afrika, vakarinėje pusėje Angola, kurioje vyksta 
susirėmimai tarp kubiečių ir Angolos nepriklausomybės 
siekiančių kovotoju x .j.

KALENDORĖLIS

Balandžio 24 d-, Šv. Fidelis, 
Grožvyda, Kantrimas. Veja.

Saulė teka -— 4:59, leidžiasi — 
6:41

i Šiltis, drėgnas.

geriausion Brazilijos 
ligoninėn

Sovietų valdžia mano, kad 
Gorbačiovas rudenį atvyks į j 
»w Yorką ir susitiks su prez.
Reaganu

Gydytojai ir šeimos nariai, i 
pamatę, kad ligonis nesikosi. 
iš Brazilijos ligoninės notarėj 
išvežti ligonį į Sao Paulo kli-j 
niką. kurioje yra pačios ge
riausios priemonės ir patys ge
riausi gydytojai širdies ir plau i 
čių ligoms gydyti . i Urtll lUIUO <3101X111 IAU

Praeitą ssavaitę įtakingiausias' rudenį dingo jo žmona.

— Arkansas valstijoj policija 
suėmė neo nacį, kuris nušovė 
policininką. Jam teks aiškintis 
teisme.

- Be valdžios mokesčių Gir- 
nan turės aiškintis, kur praeitą 

i

SOUTH POLE
□

Buenos Aires mieste vakar prasidėjo teismas 22 ge
nerolų, admirolų ir policijos vadų už demokratinės val
džios nuvertimą 1978 metais ir žmonių areštus bei 
teismus.



kŪMi”- ligoniui, kokiui kaulų pa- Į 
kitimus jis turi. Jaip tokie daro 
geresnio ėjinąi įsigijimui

dąržetiuc^e. Liftuldmės vietoje 
sėdėję visi pepsųųnkai: pr&dė-

darbuotis savos sveikatos labui.

18. Valgomoji druska

Nesistebėk i te — net ir visų 
pamėgta valgomoji druska (so
dium chloride), naudojama di-

&

VĖŽIO PRIEŽASTYS (2)

Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 

Naujausių moksle žinių populiarus perteikimą* 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

Poetas Juozas Palutis (kairėje), senoviškų dainų dainuotojas Justinas Žemaitis ir biti
ninkas iš Lemento B. šapalas — kiekvieutąs savo srityje išpildo programą Alvudo pa- 
žmonyje Lietuvio sodyboje. (M. Nagio nuotrauka)

paisto pacento pinigų iškilioji’ 
nuii Bet tai ne mediciniškas el
gesys, tai apgaulė, nes pacien
tas nieko xjfcsuprania apie kaulo 
\-Rays. Net tūli gydytojai toje’ 
srityje nesiorientuoja reikiamai, 
jie lun rentgenologu pasikliauti. 
O ką čia kalbėti apie ne gydyto
ją, ehiropraktorių bei pacientą. 
Jam galima visokių niekų įkal
bėti, o tada su juo galima elg
tis kaip nesąžiningasis tik iš
gali. Nė vienas mūsiškis tokion 
apgaulėm tegul NEPATENKA. 
Visoks visokių ligų gydymas tik 
.GYDYTOJUI priklauso, ir mes

> »=

e-....

Dr. Jonas Adomavičius

Tvarkykimės patys su vėžio prišaukėjais; 
tada neturėsime nei laiko, nei noro kaltinti 
Dievą ar 
gerovę.

ėtoną, gavę tą labai didelę ne-
(Mediciniškas raginimas)

naudoja pigų sachariną. Praeitą
kartą minėtas salihimynas CY*

Nustatyta, kad Japonijoje daž
nas skrandžio vėžys turi ryšio 
su gausiu valgomosios druskos 
vartojimu: kuo daugiau druskos 
valgyje, tuo dažniau vėžys 
skrandyje.

Išvada. Nesakykime: ką da
bar valgysime, ką gcrsiine, ką

Praeitą kartą čia buvo aptarti 
septyni vėžio prišaukėjai i mū
sų kūną. Dabar susipažinkime 
su kitais takiais niekadėjais, ku
rių išvengdami rečiau sueisim 
su vėžiu į draugyste.

8. Sacharinas

Prekybininkai pas ipelnymo 
-tikslu, o tėvai iš nesiorientavi- 
mo, nuo mažens bruka savo vai
kui SALDUMTNUS, pratina, 
mažąjį prie nesveiko maisto. 
Prekybininkai rankas trina . iš 

■> uero biznio, o tėvai raudose, 
skęsta per savo neapsukruijiąį.; 
per saldumynus .savo vąiką į di-' 

~ dėlę negerovę patalpinę.

Mat, saldus valgis nėra svei
kas. Jis nesveikas tiek vaikui, 
tiek suaugusiam mūsiškiui. Nę- 
turtmgi žmonės, neišsigąlėdami 
brangesnių saldumynų- įsigyti, Great Americanream achine

-UWSS.X* 1* <iw pl*oa that 1* ifjsO

Sood* have been helping to make 
sawy dream* oome true for year*.

No®-, Bond* mature in les* than 
ox year*. That means your dream* 
Mb come true faster than ever before.

Yob can buy shares in your parti* 
«lar dream by joining the Payroll 
Bevmga Plan where you work, or the 
&«i-a-MoDth plan where you bank.

iMore you know it. vour Arbanc^u

/ & ;

sakiumynų prišaukia vėžį. Sa
charinas daro tą patį. Jis buvo 
pagamintas prieš vieną šimtą 
metų ir nuo tada labai gausiai 
vartojamas iki dabar, kol 1983 
metais Federalinė valdžia (Food 
aud Drug Administration, trum
piau — FDA) IŠBRAUKĖ sacha
riną iš saugių žmogui saldumy
nų giupės.

Mat, Wisconsino universiteto 
tyrinėtojai su gyvuliais susekė, 
kad sacharinas sukelia vėžį šla
pimo pūslėje ir gimdoje. Nors 
valdžia ir išbraukė sachariną iš 
saugiųjų saldumynų grupės (iš 
taip vadinamo GRĄS, tai yra 
sutrumpinimas: Generally Re
cognized As Safe), nienok pre
kybininkai ir toliau naudoja sa
chariną n e t u rtingų žmonių 
maistui pasaldinti.

Mes turime būti labai akylus: 
nesaldinkime savo maisto sacha
rinu ir lokio maisto nepirkime. 
Negalėdami be saldumynų .ąpsi-

DĄ cukrų— ir tai tik VIDUTI
NIAI. Duokime sveiko valgymo 
pavyzdį savo vaikams. Niekada 
nenaudokime BALTO cukraus.

9. Nitrosamines

Rimti tyrinėtojai nustatė, kad

Chemikalas HEXA CHLORŲ* ir.dąžytų gėralų, be jų kiekvie- 
PHENE šio krašto valdžios, na$ galime apsieiti.
(FDA) laikomas galiniu vėžioj 13 Strontium 90 
sukėlėjų. Jis sukelia smegenų’ 
pairimą ir vėžį. Tas chemikalas, 
plačiai naudojamas ligoninių 
gimdyklose. Jis randasi kosme
tikos gaminiuose, muiluose, ne
malonų kvapą panaikinančiuose 
p mžkaluose ir kituose tualeti
niuose gaminiuose.

Nė sakyti nereikia, kad švarą- 
lietuvis gali labai gerai palaikyti 
ir be to chemikalą. Todėl skai
tykime užrašą ant perkamosį 
prekės: kur įeis hexaclilorophe-: 
ne kaip sudėtinė dalis — tos pre* į 

kimybe, kad jo kūne gaminasi kės nepirknųe, o jau nusipirkę J 
vėžį prišaukantieji Nitrosamines — išmeskime lauk, 
iš nitritų ir nitratų, pridėtų į 
konservuotą mėsą.

Nitritai ir nitratai gali patekti 
į žmogaus kūną su geriamu van
deniu, kuris dažnai esti užterš*

kepenyse, skrandyje, smegeny
se, šlapimo pūslėje, inkstuose ir 
kebuose kituose kūno orga
nuose.

Chemikalas Nitrosamines esti 
žmogaus kūne pagaminamas iš 
NITRITŲ ir NITRATŲ, kurie 
dabar vartojami maisto konser
vavimui ir nuspalvinimui, ypač 
apdirbant mėsas. Nebraskos uni
versitete dirbąs dr. William Li- 
jinski — žinomas vėžio tyrinė
tojas tvirtina, kad Nitrosamines 
yra geras vėžio prišaūkėjas į bet 
kurią kūno dalį.

Kas valgo šiame krašte mėsą 
— didesnė tikimybė negu neti- 

dirbystėje' naudojamomis trąšo- 
; mis.

Nėra ko gąsčiotis, bet prade-', 
kinri natūraliau maitintis: ma-: 
žiau naudokime konservuoto 
maisto ir, vandens vietoje, dau
giau naudokime vaisių sunkas.' 
Taip elgiantis bus kiekvienam 
skaniau ir sveikiau.

NITROSAMINES sukelia vėžį 10. Hexachlorophene

i

i

iBel ir vėl vargas: net ŠE
ŠIASDEŠIMT MILIJONŲ ame
rikiečių dabar dar NEGALI -4>

Visi politikai ir visi religiniai pa-

NAUDOJA. Mes prie tokių ne-; 
priklausomerTodėl elkimės kaip, 
tieturiui pridera elgtis.
11. čioniykštė migdą smogas

14. .Migla činykšte—smogas

yra kenksmingų chemikalų: 
ozono, anglies viendeginio —į 
smalkių, nitrogen oxido ,ir T “ 
oro teršalų, kurie daugelio tyri-J 
nėtojų pripažįstami kaip vėžio* 
sukėlėjai. Ta migra '— smogas I 
dengia šį kraštą ir nė vienas iš) 
mūsų negalime - tų teršalų ne-; 
įkvėpuoti. Taip nešvarus įkvė
puojamasis oras žmogui sukelia 
daug nesveikumų, įskaitant ii' 
kvėpavimo takuose vėžį.

h- čia nenusiminkime, tik pa- ; 
tys nedidinkime kvėpavimo ta
kuose vėžiui galimybės .-per ta
bako RŪKYMĄ, Paliovę taip .j 
save menkinti, mes galėsime j nelaimė!) 
gerai gyventi, net ne taip svei-į kiekiai gali sukelti vėžį ar įeu-. 
ką orą, kaip Lietuvoje kad kvė-j kemiją. Vaikai vėlesniame sayo
puodavome.

12. Anglies smalų dažąi
/

Daugelis dirbtinų dažų paga
minama iš anglies smalų, ku
rios yra labai pajėgios prišaukti 
vėžį. Nelaimė, kad iki šiol yra 
leidžiama prekybininkams nau
doti tokius dažus maiste, gėri
muose, kosmetikoje, vaistuose ir 
dar kitur. Mes stenkimės kaip 
galėdami vengti visų kosmetikų

13. Strontium 90
Gyvename radioaktys-ame am

žiuje. Sti’oatium 90 yra radio
aktyvi medžiaga. Ji visur ant 
žemės randasi kaip pasėka ra
dioaktyvių darių atsiradimo poi 
atominių tyrimų ir tokių bombų 
sprogdinimo. Tas chemikalas 
randasi žmogaus kūne ir paten
ka į jj su maistu, ypač pienu. 
Tvirtinama, kad kraujo vėžys! 
(leukemja) ir kaulo vėžys (sar
coma) esti kartais sukeliami 
STRONTIUM 90. x.

. . ■ .• i

14, Jodine 131
' * _ * - r ’ . i*

šalia strontiumo, antras <12- 
dioaktyvus chemikalas yra. IO
DINE 131, kuris atsirandą po 
atominio sprogimo. Jis yra vėžį 
sukeliantis — karcinogeniškas (shellfish) turi savyje daug cad- 
Ucarcinogenicti^pajėgus sukelti: mio. Restoranuose jų nė vieną?, 
vėą gūžio haukoje.(thyroid). nek neragaukime, kada čia pilna

17. Vaistai ir aplinkoje 
esą chemikalai ,-T - ■

Mes esame apsupti iš visų pu
sių įvairių chemikalų. Mūsų 
oras, vanduo ir maistas yra per- 

po 20 metų; . j sunkti žmogaus pagamintų nuo-
Išeina, kad vėžį prišaukiau- J dingų chemikalų, daugelis jų 

žios medžiagos gali sukelti diag- J yra pajėgūs vėžį prišaukti.
Dabar pusė amerikiečių nau

doją floriduotą vandenį, kuris 
pagal fėjas ųniver^įteio Biolo
gijas instituto tyrinėtoją gali- 
būti vėžio išaugimo priežastimi.

Daugelis dabar vartojamų 
yaistų irgi gali būti vėžį prišau-

todėl ypač vaikams yra pavo- 

sprogimo Ištikusieji gyvi .po pen
kių metų gavo kraujo vėžį — 
leukemiją,^© kitokius vėžius — 

nozĮipjamą vėžį net po kelioli
kos ar keliasdešimt metų. Taip 

ir’mušta' nuo vėžio, o aš rūkau, 
ir išgeriu — ir sveikas da^ar 
esu. Taip galvoja ir elgiasi tik 
neišmanėlis, bet didelis pliaiAi

< 15. Perdaug X-Rays.

Ne tik perdaug X-Rays, het ir 
ne.t diagnostikoj gydytojų, dan
tų gydytojų ii' chiropraktikų ,(o 

naudojami X-Rays

amžiuje gali susirgti kraujo vė
žiu, kai dar jiems negimus, nėš
čios motinos esti švitinaĮtpos 
Rentgeno spinduliais (X-Rays).

Nereikia (bijoti būtino X-Rąys,_ 
tik nereikia be reikalo tais spin
duliais naudotis. Ypač visi pen
sininkai 'nesileiskit nerentgeno- 

mus ir nuotraukas. Sakysim, ne 
gydytojas (toks chiropraktikas) 
daro X-Rays nuotraukas ir “aiš*

reikafe.

16. Cadmis

Mineralas Cadmis (cadmium) 
mažais kiekiais yjrą naudingas

dideliais kiekiais jį naudojant. 
J E mūsų aplinkoje atsiranda 
nuo automobilių, fosfatinių trą*. 
šų ir iš įvairių priemonių. Jis; 
teršia žemę ir vandenį ir paten
ka į augalus, ypač javus. Su* 
sekta, kad kviečiai jo paima iš 
žemės net dešimt (10) kartų: 
.daugiau negu ryžiai. Cadmis 
koncentruojasi gyvulio kepeny
se, todėl jos darosi pavojingos 
valgyti. Taip ir žinokime, kad, 
kepenų nė vienas nepaliestumę: 
jose pilna cholesterolio, o kar
tais ten gali būti ir cadmio.

Taip pat kriauklėtos žuvys

JOKIŲ VAISTŲ nenaudokime.
Dabar plačiai naudojami žiur

kėms, vabzdžiams naikinti che
mikalai (pesticides) yra, vėžį 
prišaukiantieji. Daugiau' negu 
pusė pelių gavo vėžį, joms da
vus DDT miltelių. Europoje tas 
chemikalas uždraustas. Jis iš čia- 
vis dar neprašalintas. Kaliforni
joje jis naudojamas ant alfalfos, 
svogūnų, citrinų ir pipirų.

Mes kuo daugiausiai užsiau- 
yinkime savų daržovių — svo
gūnų, pipirų savuose daržuose,

J. Kuzmoms

ILGESYS

Ąš išėjau iš miesto dulkino ir svetimo 
ieškoti Nemuno, Nevėžio ir Šešupės, 
kuriuos aukšti namai ir rezervuarai atėmė. 
Aš išėjau tarp pievų ir stačių krantų 
ieškoti upės.

Aš išėjau iš gatvių, aikščių ir bulvarų 
ieškoti Šatrijos, Medvegųlio, Bį’atkūjių.... 
Tai ilgesys iš svetimų jiamų mane išvarė 
ieškoti į erves pakilusių kalnų 
ir jų viršūnių.

Aš išėjau iš svetimos minios, žmonių knibždynės 
ieškoti Al^šo, Drūkšių, Dusnios ir Viešinto. 
4^ pasiilgtų Gilšėj jSišpilio, žalios gimtinės, 
Si^rčjo, palyės, Ugįp ežerėlio,- 
ajerais išpinto.

Grįžau randąs flyfeįdęs.... Upės nutekėjo....
KallW skeveldrom krito po .
Ir e^įjakis 4 7!;

ir...: sustojau.
Ir...^ustejaų.

—■■ P ' .į uirui ,i. .. jį 
Naujienos, Chicago, 8, UI.

visai ne, taip tik
ime gausybe svei-

LO nenaudokime vėžį prišaukti 
galinčių medžiagų, kūnų galime 
išvengti visai nenukentėdanu.

Nuo vien dejayįmp dėl vėžio, 
visi eikime prie APSISAUGO
JIMO nuo jo. Ką galime atlikti, 
su visu pajėgumu atlikime: ven
kime išvengiamų chemikalų, 
kurie gali sukelti vėžį. Tada ga
lėsime rečiau sirgti vėžiu ir ne 
tik paltys laimingesni būsime, 
bet ir saviškiams ramesnes die
nas priartinsime. Daugiau apie

Pasiskaityti. P. AiroLa, Ph., 
N.D. Cancer, Causes, Preven
tion and Treatment. Health Plus 
Publishers.

“ŽVAIGŽDŽIŲ KARAS” 
STIPRINAMAS

, :.5VĄSHlS(^pN, D. C. — Ne
žiūrint’ Į’1 sovietų propągandos 
agentūrų keliamą didelį triukš
mą ir Michailą- Gk^j^iGyo; pa
skelbtą į§ąkymą negaminti dau 
giau .atomo raketų iki šių. metų 
rudens “žvaigždžių karas” stip
rinamas visame vakarų frotfite, 
skelbia Pentagono atstpvai..

Paaiškėjo, kad laserio apsau
ga. yra daug pigesnė^ negu ato
mo raketų pagaminimas. Ameri 
kiečiai1 gamina ir kelia į .erdvę 
laserio žvakes, kuries pąjutusįos 
kylančią atomo raketą, skubės 
ją pasitikai ir išsprogdinti. So
vietų yaldžia, matyli, .yra -atsiti
kusi, nes ji reikalauja, kad JĄV 
sustabdytų laserio bandymus. 
Prezidentas pasakė, kad šiuo 
reikalu susitarsime, bet tuo tar
pu amerikiečiai veda pasitari
mus.
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LIETUVIŲ DO NARIŲ SUVAŽIAVIMAS

s. m. kovo 30 d Jaunupo cent 
to patalpose pyko Lietuvių Fon 
do visuotinas norių suvažiavi- Į 
mc.s. Tarybos pirmininkas Vik 
toms Kilius, 'vietoje suvažiavi- 

' me nedalyvavusio Stanio. Baro, 
sveikinimo kalboje tarp kitko 
pažymėjo*. “Lietuvių Fondas pir 
mąjį milijoną strinko per dvy- 
l.ka metų; 1974 metais antra
jam milijonui surinkti reikėjo 
šešių metų, < tręCįjį milijoną! 
sukaupėme, per ketuiius metus,! 
Lūrent 1984 metais.

Tikiu, kad ketvirtąjį milijoną 
turėtumėm, su Jūsų pagalb . su
kaupta per 2-3 metus”. Nuošir
džiai dėkojo aukotojui, paauko- 
jus am 106.000 dol; daktarams 
Giedrei ii Rimui Sidriams, pa-' 
dovana“ilsiems 9,4 akrų žemės; 
sklypą, Į-'ertintą 50.000 dol. Dė-! 
kojo visiems bendradarbiams, 
žurnalistams, radijo vedėjams 
ir laikraščiams, garsinusiems 
Lietuvių Fondą.

Inyokaciją, parašytą kuli. Juo 
zo Prunskio, perskaitė Antanas 
Juodvalkis. Į prezidiumą pa
kviesti: Vytautas Katkus, Jonas 
Račkauskas ir dr. Jonas Valaitis; 
sekretoriauti Daina Kojelytė ir 
Ramūnė Kubiliūtė.

Kalbą perskaitė Viktoras Ki
lius. Iš to rašto buvo sužinota, 
kad: “1984 metai Lietuvių Fon
dui buvo nepaprastai duosnūs. 
Lietuvių Fondo pagrindinis ka
pitalas pasiekė 3.102. 297 dol. 
Per praeitus metus paaugome 
420.437 dol. Į Lietuvių Fondą, 
pereitais metais įstojo 244 nauji 
nariai ir metu gale sudarė 5.580 
nariu šeimų”..

1984 metais paskirstėme 165.- 
C00 dol ir nuo Lietuvių Fondo 
Įsikūrimo jau paskirstyta 1.358. 
586 dolerių suma. Palikimais per 
1984-tuosius metus buvo gauta 
56-844 doleriai, nuo Lietuvių 
Fondo įsikūrimo palikimais bu
vo gauta 810.843 doleriai”.

Valdybos pirmininkas d r. An
tanas Razma, pranešė Tarybos 
pirmininko sakytas sumas, dė
kojo savo bendradarbiams ir 
pranešimą užbaigė: “Lietuvių 
Fondo vadovybė yra puiki nuo 
taika, koperavimas ir visų pasi
ryžimas kuo greičiau pasiekti 
penkis milijonus.. Lietuvių visuo 
menė Lietuvių Fondui pasitiki, 
vis ateina daugiau palikimų, au
kų ir pąžadų. Fondo vadovybė

būdės, kad Lietuvių Fondas vi
są laiką išsilaikytų vedamas au-1 
kščiausių principų ir tarnautų 
lietuvybės išlaikymui išeivijoje 
ir mūsų tautai ateityje ’.

Finansų komisijos pirminin
kas Povilas Kilius, tarp kitko 
pranešė, kad: "Lietuvių Fondo 
kapitalas saugiai investuotas ir 
duoda gerą pelną. Pabaigoje me
tų rodė 111.411 dol pliusą.

Paikų komisijos pirmininkas 
dr. Kazys Ambrozaitis. pranešė, 
gauta 73 palikimai sumoje 810 - 
343 dol sumoje.

Pelno skirstyme komisijos pir 
mininkas Viktoras Naudžius pru 
nešė, kad praeitais metais pelno 
skirstymo komisija paskirstė! 
gautas sumas sekančiai: švieti-Į 
mui 64-500 dol., stipendijoms* 
30.000 dol., menui 11.000 dol. Vi j 
suomenės reikalams 34.000 dol. į 
Mokslui — 25.000 dol Viso pa
skirstyta 165.000 dol.

Informacijos komisijos pirmi
ninko .Antano Juodvalkio tarpi 
kitko pranešta, kad: “Tarp šių; 
dviejų terminų, informacijos i“’| 
propagandos yra panašumų ir J 
skirtumų, Lietuvių Fondas sten 
gksi apie savo veiklą informuo- 
i LF narius ir visą lietuvių vi
suomenę per spaudą ir radiją. 
Buvo daromi pasikalbėjimai su 
atsakingais vadovais: tarybos, 
valdybos ir pelno skirstymo ko-Į Laibomis, 
misijos pirmininkais, skelbiant' 
spaudoje ir per lietuviškas ra-

■ dijo. valandėles. Tikslas — infor
muoti visuomenę apie Lietuviui 
Fondo veiklą iš pirmųjų šalti
niu”.
Vajų komisijos pirmininkė Ma
rija Rudienė pranešė apie vyk ]

i

i

Lietuves nepriklausomybės laikais 1937 metais Kėdainiuose pastatyta gimnazija

i
l
i

||is. kurie buvo pačioje jaunys-vakar buvo sostinės gyventojų 
teje, puikiai išsipuosę įvairių pa ir valdžios atstovų pag< rb-

istorinė medžiaga. Beabe;o busį
padėti į archyvą.

Keletą ponių buvo
nariu>. Viso dalyvavo

■ menu.
i *

imu metu. Tai vertinga ir, tas.
Dauguma balsavo už civilinį 

į žmogų prezidento pareigoms, 
bet kai civilinis pilietis buvo 
toms paerigoins išrinktas, tai li

ga ir širdies priepuolis neleido 
jam tų pareigų eiti.

Meten-s verkė, atsisveikinda
mos su Tancreda. Kalbą pasakė 
ir naujai prezidento pareigoms 
patvirtintas politikas ir rašyto* 

j jas Jan Saj-ney.
Iš sostinės Tancreda Neves į- 

■ keltas į lėktuvą ir išvežtas į Mi
nas Gereais provinciją, kur bus 
palaidotas Sao Jodo del Rei Sai* 
mo kapinyne., kur palaidoti ve-< 
lionjo tėvai ir šeimos nariai.

Palaikai buvo kelioms valan
doms sustoję Minas Gereais so
stinėje Bella Horizonte, kur 
Tancredo Neves buvo pagerb
tas .

priimta į 
per 50 as-

K. P.

IZRAELIO KABINETAS
NESUTARIA

Ii lėšų pradinėms ir aukštesnio
sioms lituanistikos mokykloms i 
vadovėliams. J. Balčiūnas prašė 
paremti išleidimui pulk. Petrui- 
čio ir kap. Jasinsko knygom-, 
A. Rūgytė — duoti lėšų Lietu
vos istorijai išleisti, kurią rašo 
Vanda Sruogienė ir J. Jakštas. 
Kim. Kuminskas — skirti lėšų 
Lietuvių katalikų kronikai, ku- 

j rią rengiamasi išleisti keliomis

Z- Juškevičienė. 
anistSkos katedros 
nrie slavų, įvykęs

— kad litu-

netinkamas 
sudaryti ka

tedrą su latviais ir estais. Prof. 
Vaškelis atsakė, kad vadina
mieji slavai i lietuvių reikalus 
visai nesikyša ir Lietuviai tvar-

domą Lietuvių Fondo vajų irs ų0;j vi.sai f'Savistoviai. Dabartį-
surengtus parengimus. 

9 2
Revizijos komisijos pirminin

kas V- Kleiza pranešė, kad pa- j 
darius reviziją rasta viskas tvar- j 
koje. Klausimuose ir sumany
muose buvo įvairiu klausimu ir 
sumanymų. Pav. A. Šimkus pra
šė skirti 16 vasario gimnazijai 
Vokietijoje mažiausia 30.000 dol. 
Paskirtas tik-100.00 dol. perma- 
žas. J. Tijūnas, pritarė, kad gim
nazija reikėtų dauyiau šelpti, 
bet ten turėtų mokytojai ir g!o-! 
bėjai sustabdyti važiavimą į gen. i 
Petronio ck. Lietuvoje viešna
gę. Dr. Kisielius siūlė remti Lcn 
kijoje Punsko gimnazijai lėšų. 
J. Masilionis prašė daugiau skir

niu laiku turima tik 3 studen
tai. Ateinančiam rudeniui užsi
registravo dar vienas. Kitais me 
tais bus jau 4 studentai. Buvo ir 
daugiau mažai reikšmingesnių 
paklausimų bei pasiūlymų.

Lietuvių Dailiojo Mene Insti
tuto pirmininko dr. Gedimino 
Baluko pranešimas: “Instituto 
turtą sudaro dail. Prano Dom-. 
šalčio, dail. V. Dobužinskio ir 
dail. Viktoro Petravičiaus pa
veiksiu kolekcijos kurias insti
tutas nupirko su L., Fondo pa-

t

IM? m. metraitl*. lime yra vertingi, nieku c m et neteurtą, Via* 
Sirivė*, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stinks 
?. RaukEo, dr. Karlo Griniaus, taip pat X. MatusevičiauM ir 1 
Keilaua rtrtlpsniai bei rtudijos, iliustruotos nuotraukomis 
M. K. Čiurlionio. M. iHeikio, V. Kaiubo:, A. Rūkitelėi ir A. Vers 
kūryboe poveikiai*, 365 pusL knyga kainuoja tik p.

Snlų lokių pirmūnės Juoaės Vaičiūnienės atsiminimai apie dais. 
Švente* bei jų istoriją Ir eigą. įdomi skaityti ir nedainuojar
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim' 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kamuoja 12.

> h

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apr&žj 
5a# Tuo®? Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne eauss 
gyvenimo bruožų aprsiyma*, bet tiksli to laikotarpio buities Ufa 
natūrinė studija, suskirrtyta skirsneliais. Ta 200 puslapių kny?

įdomiai parašyta atudija apie Rytprūtlns, remianti# Pakalnės t 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienai 
lietuviui Leidinys ninstraoto nuotraukocala, pabaigoje duodami 
ritov&rdfių pa vadinimą'»tr jų vertiniai f vokiečių kalbą. Laba 
Madingoje S35 pnat knygoj® yra Rytprūsių tamriapl*. Kaina

> K4 LAUKIS C1MK palytojo® Petronė^ OriEttftėf itf 
mltifciil ir minty* *pte omenis Ii rietas neprlk. Lietuvoje Ir pfr 
mairiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapi*, 
bet kainuoja t£k C.

t JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionieriui, nesupiv. 
txi ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politiko jei tik Si 
Jurgio J ai taško knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pc* 
jdj$. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui imogauf tel«^ 
Knyga y-t (fiddlo formato, 355 puklapia, kainuoja M.

SATTMNaS NOVTLtS, M. Eoačenko kfryba. J. 
rttfftnas. M* tnygoje prt tamojln« t»ov«!ių_ ĮSafcui f?

fuyfM friBanJCf ^awJTaaoaa, Sa, Raided 5L. ESeasį-
L UlmAuM

rama 
Dail. 
buvo

(beprocentine paskola), vos himnų. 
Domašaičio meno darbai 
Įsigyti 1930 metais. 1933- gerbimą.

“Aušros'

PS. Praleidau mirusiųjų pa- 
Žvakirtė uždegė Ani- 

institu-Į cctas Grigaliūnas. Mirusiųjų n”a 
tas nupirko dail. Dabužinskio 43 eitais metais 73 pavardes per- 
paveiksų kolekciją, vadinamą' 
'Senoji Lietuva’’. Dail. Viktoro i 
Petravičiaus keturių paveikslų* 
ciklas vardu “Lietuva” buvo Įsi-j 
gyta 1984 metais spalio 30 d. Ta 
pačia proga Emilijus Holende- 
ris padovanojo dar šešis žino
mus Petravičiaus paveikslus. 
Tai iš viso turim dešimts Petra
vičiaus darbų. E. Holenderis ta
po pirmuoju LDM Instituto me
no macenatu..-”

Čia padaryta tik iš jo kalbos 
trumpa ištrauka. Kažkas iš sa
lės replikavo “Neprh^a^L. Fon
das teikti piniginę pašalpą. Dvi 
Čir. rlionio galerijos.,; ^js^verč ia 
be pašalpos, tai ir 'ši^įhsiitucija 
turi pati savo lėšomis išsiversti”.

Slaptų balsavimų sekantiems 
metams į tarybą išrinkti:;G. Ba- 
lukas, D. Kojelytė, V. Kilikus, J. 
Račkauskas, dr. A. Ratnza ir dr- 
J. Valaitis Neriais; B. Jasaitienė 
ir V. Naudžius. Į Revizijos Komi 
siją: V. Kleizą;--J. Rimkevičius 
ir A. Markelis , kandidatė Z. 
J ųšficevičienė. 
lyvavo 143 LF. nariai® Į

Suvažiavimas užbaičtaL Lietu-

skaitė Marija Reinienė.
Stasys Juškėnas

LIETUVOS VYČIŲ 112 
KUOPOS SUSIRINKIMAS 
1985 m. balandžio 16 d. 8 vai. 

vakaro Marquette Parko para
pijos salėje pirm. P. Binkis, svei 
kindamas dalyvius, pradėjo su
sirinkimą. Maldą sukalbėjo kle
bonas A. Zakarauskas; hės dva-' 
sios vadas kan. V- Zakarauskas 
paguldytas ligoninėje, bus pada
ryta operacija. Sekretorė paskai 
tė praeito susirinkimo protoko
lą. Priimtas be pataisų.

Skyrių vedėjai padarė trum
pus pranešimus. Apie parengi
mų savaitę spaudoje praneši
mus.

Valdytuos narys p. Zakarka pra
nešė, kad pirm. Povilas Binkis 
veda p-lę Susan Bolones Vestu-j 
vės bus gegužės 4 d. Dainuoda
mi “Ilgiausių metų”, pakelėm 
šampano taures. Viena ponia

J1TUZAI.Ė, Izr. — Izraelio 
premjerus Simon Perez pasiun
tė busaisį karo ministerj Ezer 
VVeizmraną Į Egiptą,kad galėtu 
aptarti Izraelio ir Egipto santy
kius.

•Egipto prez. llasni Mubara- 
kas labai gerai pažįsta Ezer 
Weizmana. Prezidentas atsrnie 
na, kad jam buvo labai smagu 

■, tartis su Weizmanu dėl Sina
jaus ir kitų reikalų. Su juo vi
suomet buvo galima susitarti. 
Jis nebuvo užsispyrėlis.

Izraelio užsienio reikalų mini- 
steris Izakas Šamir pareiškė pro 
testą premjerui. Ministeriui Ša
mu- atrodė, kad kabinetų narys 
užsienio reikalų ministeris luĮ 
rėjo važiuoti i Kaire, o ne pa
prastas pilietis- kuri egiptiečiai 
pasirinko. , ; •

. 'Premjeras šį klausimą bal
savo. 10 balsų pasisakė už Weiz 
mano paskyrimą, o -9 pasisakė 
prieš. /*'

TANCREDO ATVEŽTAS Į 
SOSTINE

■BRAZILIA, Bū. "— Tancredo 
Neves, išrinktas -Brazilijos pre
zidentu, bet mirė toms parei
goms neprisaikdintas, vis dėlto 
buvo atskraidintas Į Brazilia ir

Orprin Mr pooa iv

e

2759 W. 71 st St, Chicago, HL
BtFESTINGAJ IŠPILDO MI RECEPTAI « FANNIE MAY SAL- 

DU3TYNAI » KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo 
? y ai. ryto iki 10 vaL vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 8:30 vai. vat
D. ST.’HLMAN, B.S., Registruota: vxistininrii

SuvažhiyiBne da- iuodviems prisegė po gėlę. Buvo 
Įteikta dovana — puošnus albu
mas.

Susirinkimas baigtas 9 vai. 
Iš apygardos v-bos dalyvavo Ir. 
Šankus. Ji pateikė informacių 
apie parengimus.

Viena, ponia sukalbėjo maldą- j 
Pirm. P. Binkis dalyvius pakvie-j 
tė kavutei.

Du dideli stalai nukloti vyčių 
veiklos nuotraukomis ir pora ai 
bumu padėta su nuotraukomis.

Nepaprastai buvo Įdomu pasi 
žiūrėti Į senesnės kartos veikė-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalirė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA - atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir-kitiems, kuria tuos 
darbus dirba. ‘

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleris 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelne, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas liėtuyis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri;ypač naudinga jaunimui, siekiančiai 
aukštojo mokslo ir Jų gyvenimo pradžiai

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos stirną temoka tik $3.00 metami 

-kuopų yra visose, lietuvių.kolonijose.
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėju*, 
jie Jums mielai oacelbės j SLA. įsirašyti. . ’

Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA —

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

SLA

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 tre morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder’’

Read label and follow 
. directions.

© Ex-Lax. Inc.. 1982 c .

50 metų studijavęs, kaip

NATO

1. Dr. Kario
JI tomu

ll.NiVOSE GALDIA GAUTI:

Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
____ —............................     M0.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ UETUATšKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl._

II dalis, 229 psl._________________________

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl.

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.
a***1 *

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl_____

6. J. Vencį*vo*, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VI
60 psl.

36.00
?6.00

$5.00

$5.00

$4.00

$2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halted St., Chicago, DI. 60606 slųs-
kite čekį Ir pridėki* vlen^ doler] perriuntimo IŠIaMoml. 

I

yaraSe 700 poslapių knygą, kurion sudėjo viską, ka» 5ef ka3a Ir 
kur, bet kana kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 

ir lietuviu kalb^. Jis mokėsi kartu su kurt Jaunium ir prof.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertimne 

Ir patarė mums toliau studijuoti

lala* FU. KM} yfrletiri. Paštu H

. SSEnERDI
B. H>Isted St., BEicago, FH KJVU1

S — Naujienos, Chicafo, 8, DI. Wednesday, April 24, 1985
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As of Jsnosry ), JMC 
Subscription R»t*s;

Chicago $49-00 per year, $24-00 per 
mopuiA 312-00 per 3 months. In ________

ocher USA localities $40.00 per year, j Kanadoje:

metams  $43.00 
pusei metų  $24.00 
vienam menesiui----------------$0.00Xher countries $4&W nėr year.

25 cents per copy

Nuo sausio pirmo* dienos 
Dienraščio kainos;

Chicago;e ir priemiesčiuose:

metams________
pusei metų_____
trumą mėnesiams

vienam mėnesiui
Kitose JAV vietose;

$24.00
$15.00

$5.00

metamj ________
pusei metų _____
trim,c mėnesiam* 
neriam mėnesiui

UisiemuoM;

metanu __
pusei metų

$40.00 
$22.00 
$12.00 

$4.00

$48.00
>28.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant

vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 
1L 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrų* sekmadienini, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet, šeštadieniais — iki 12 vai.

Papandreou ardo Šiaurės 
Atlanto Sąjungą

Graikų premjeras Andreas Papandreou, šių metų 
kovo mėnesio pabaigoje nuvykęs į Maskva, pajėgė pa
kenkti Pietų Europoje esančiai Šiaurės Atlanto Sąjungai 
daugiau, n.egų,.bet kuris šoyiėtų’valdžios' žingsnis nuo 
Ahtrdlo Pasaulinio karo pabaigos; ; ■ '

Visi žinome, kad prez. Franklin D. .Roosęyeltąsbuvo 
ligotas žmogus, bet Jaltoje jis nepadarė jokios nuolaidos 
Stalinui Artimuose Rytuose, Viduržemio juros rytuose. 
Reikalų nežinantieji tvirtina, kad jis pardavęs Artimuo
sius Rytus, Graikiją, Jugoslaviją ir Viduržemio jūros 
rytų sritis Maskvai, bet prezidentas Trumanas tuojau 
Įrodė Stalinui ir kitiems Rytų Europos politikams, kad 
Jaltoje nebuvo padaryta nuolaidų Sovietų Sąjungai. Pre
zidentas Reaganas Jaltos nutarimus labai gerai žino ir 
neseniai paskelbė tų nutarimų tekstą.

Rooseveltui mirus, viceprezidentas Harry Trumanas, 
tapęs prezidentu, tuojau parodė Stalinui, sovietų marša
lams ir visiems sąjungininkams, kad Amerika yra pasi
ryžusi laikytis ne tik Jaltoje, bet ir Teherane padarytų 
susitarimų.

Stalinas, susitaręs Teherane ir Jaltoje, tuojau panoro 
išbandyti amerikiečių poziciją, vienur ir kitur. Nutarus 
atšaukti Amerikos ginkluotąsias pajėgas iš Irano, Ame
rikos kariuomenės vadovybė tuojau atšaukė savo aviaciją 
iš Irano teritorijos, tuo tarpu Stalinas vilkino atšaukimą
savo ginkluotų pajėgų iš Irano šiaurės. Iš ten neskubėjo teisės rinkti prezidento.
išvykti ne tik sovietų kariai, bet buvo ir pradėta kalba

— Jeigu sovietų karo jėgoa nepajėgia pasitraukti iš' 
į Irano, tai aš pasiusiu Amerikos aviaciją kuri padė.? 
jiems pgsitraukti...

Stalinui nereikėjo antro priminimo aiųstj, Į dvi sa
vaites buvo atšauktos visos rusų karę jėgos iš Jraflp. 
Kartu su jomis Į Sovietų Sąjungą, Ęųsjjpn išvyko y- Čįo- 
meiųj, turįs didelius vynuogynus Karpjjos jiįros 

‘ krantyje.
Už kelių metų rusai nenorėjo trauktis iš Atėnų, tp^ą 

Trumanas pasiuntė Amerikos tankus į Atėnyę įr pri
vertė visus “maištininkus” trauktis į šiaurę, į Make,<įo- 

, niją ir visai dingti iš Graikijos teritorijos. 
J Graikijos komunistai ar komunistuojamieji jau bu

vo įsistiprinę artimtiausiapie Pirėjaus uosto krašte ir 
buvo užėmę pačių Atėnų priemiesčius. 43herįk°s karo lai
vai apvalė uostą, o kai iššliaužė Amerikos tankai — nu
stojo graikų kulkosvaidžiai bei šautuvą!. Puvo gerai or- 
gapįzuctas pasipriešinimas prieš amerikiečius, bet kai 
vųenas tankas šliaužė paskui kjtą, o paskui tankus ėjo 
graikų kariai, Amerikos karininkų lydimi, Atėnai buvo 
išvalyti. Juos baigė valyti patys graikai, o amerikiečiąi 
vijosi į šiaurę bėgančius komunistuojančius graikus.

Amerikiečiai pasiekė Salonika, o netrukus išvalė 
visą Makedoniją. Turkijos siena buvo fronto ruožo pa- > 
baiga. Graikai komunistai vengė Turkijos, bet jie ver
žėsi Bulgarijos teritorijom

Amerikiečiai nežinojo, kas vadovavo graikams, pasi-' 
ryžusiems kovoti prieš prezidento Trųmano pasiųstus 
tankus. Visiems buvo aišku, įskaitant ir Staliną, kad 
amerikiečiai buvo pasiryžę neleisti sovietų karo jėgoms 
kištis į Graikiją. Amerikiečiai pasiekė Tęsaloniką ir už- 1e'?s jn-ezidento kritikas kaip 
ėmė teritorijas, kurięs buvo kalnuose ir kur gyveno grai- į T1J 
kai. Amerikiečiai atliko savo pareigas, išlaisvintas teri- Pu 
torijas atidavė graikų vyriausybei, sulipo į laivus ir iš
plaukė iš Graikijos. Tąi buvo prez’.: Trumąno būdas pa
sakyti: Kremlūiį, kadi.nek.i^.tU: nosies; kur jiems -nedera.

Premjeras . Pąpąndreoų pasiekė Maskvą šių metų j*užilot^iudijavę ir veikę, kaip 
kovo §0 dieną. Ten buvo tiktai tris dienas, bet. per tą | Įtraukti Į• bendrudmeėinį' gyvė- 
trunįpą laiką jis padarė riepąprąstai dąug. Kovo 9 dieną 1 nįmą šimtus Pūkštančių sęųoąros 
Atėnuose jis padarė pranešimą jo vadovaujamus sočia- j išeivijos- liežuviu, EB; vadovai 
listu partijos Centro komitetui apie kelione Maskvon, j l- QS PaPr<sc,a^"lai 1 11

Ten us prasitarė, kad jis nepasitiki dabartiniu Graikijos ; . į. c- ; .
prezidentų Konstantinu Kar.amanįių. Jis taip pranese,} j,r vaikaičiais" priaugusią 
kad žinia tilptų graikų spaudoje. Prezidentas suprąto, ’ naująją Ueįyija jie taip pat bai 
kad premjeras nori pakeisti prezidentą, bet jis neturi j gią nurašyti: Taip “sėkmingai” 
teisės to padaryti. Jis privalo pakeisti graikų koųstitų- i i’e yykdo VLlKo skirtą LB-nei 
ciją. Kad nepanaudotų prezidentūros konstitucijai keis- Į I,etuvyhės ts.laikjynp uždavinį! 
ti, prez. Karamanlis sekančia diena atsistatydino heat-i ~-■ 8?rbėtioškos,

raukiamai. ' ] tipiai turėjo.užvaldyti šią lietu-’
Premjeras Papandreou sukvietę parlamentą ir pra-J vybeį Sląi.kyti sukurta c-rganį- 

nešė apie prezidento atsistatydinimą. Parlamentas, .nesi- j zaciją, kad ji atsidurtų ten, kur 
gilindamas į teisę, balsų dauguma išrinko jąuną teįsinin-j b šiandien yrą, — net ; 
ką Christusą Sarcetakisą Graikijos prezidentu. Advoka- i __________ __
tas Sarcetakis nenorėjo būti Graikijos prezidentu, bet j’ ■' 
užėjo du policininkai, išsitraukė revolverius ir įsakė jam i prieš pora dienų. Papandreou pagyrė generolą Vaferadis 
viešai parlamente prisiekti prezidento pareigoms. Vienas kaip .vieną didžiausių patriotų, gynusių Graikiją didžiąu- 
tų policininkų stovėjo šalia Sarcetakiso, kad nepadarytų šio pavojaus metu. Premjeras pranešė svečiams,’ kad-jis 
klaidos. Sarcetakis žinojo, kad parlamentas neturėjo rengiasi atšaukti Graikiją iš Šiaurės Atlanto Sąjungos,

; nes ji negina Graikijos teisių Kipro saloje. - ■
Premjeras Papandreou jau atleido iš Graikijos ka

riuomenės visus generolus, o jų vietas atidavė pųlkiniii- 
kams. Toks graikų premjero elgesys sukėlė susirūpinimo 
visoje Graikijoje. Krašto gyventojų dauguma mato, kad 
premjeras laužo konstituciją, bet neturi drąsos prieš pa
vojingus premjero žingsnius sukilti.

42 m. rudeni rūsy okup. Vilniuje lietuviai stovi eilėje,

RINKIMINĖS SVAJONĖS

Paskutinieji JAV prezidento 
linkimai vaizdžiai parodė, kaip 
>udūžta svajonės susitikę su. gy
venimo faktais. Net toks užkie-

Tip O’Neil po rinkimų turėjo 
pris'pažiųti “Aš skaityti moku” 

i ir pažadėjo daryti atatinkamas 
JŠVądas- f r

Rinkimiriės LB-n.ės žmonės, 
■.ajtfodo, iki šiol “skaitytį” neiš- 
• moko

Užuot ^studijavę ir veikę, kaip

Jau dešimti metu išeiviai bu
vo raginami dalyvauti LB-nėį 
•nkimuose. Šimtai tūkstančiu 

pasakė "ne”, per visą tos orga
nizacijos gyvavimo laiką, neda- 
yvaudami nei rinkimuose, nei 
jos. darbuose. Nekreipdami dė 
mesi o i tokį aiškų išeivijos pasi- 

; -akysią, jie ir vėl ragina balsuo
ti vienuoliktą kartą. Nežiūrint, 

‘kad- praeitą kartą visą mėnesį 
balsuodami tesurinko apie 7CCQ, 
balsų; nežiūrint kvorumų šudąį. 
rvmo sunkumu, kandidatu atsi- < • ‘ v 
sakymų ir bėgime iš. veiklos, jie 
ir šiemet išstąto tuos pačius froii $ęniai 

linėj i-

_Už kelių dienų Graikijos Socialistų partija suruošė
apie ten pravestus rinkimus, kuriuose šiaurės Irano pro- banketą, kuriame premjeras Papandreou turėjo infor- 
vincijos norėjo būti priskirtos prie Sovietų Sąjungoje muotj visuomenę apie jo kelionę į Maskvą. Be prezidento 
esančios Armėnijos. Prez. Trumanas nekreipė dėmesio Sarcetąkiso, kabineto narių ir atsakingų valstybės parei- 
Į Vakarų spaudoie pasirodžiusias žinias, bet pasiuntė gūnų, bankete prie garbės stalo buvo ir generolas Markos 
Stalinui tokius žodžius: Vaferadis, 30 metų praleidęs Sovietų Sąjungoje ir grįžęs

Andrius Juškevičius

KAS SUSKALDĖ ĘĘNDRUOMpNĘ?

JAV R. Įj. Ęe.n4rųomeųė.s sųvažjavį.me, įvy
kusiam 1984 metų gruodžio J-0 d. Chicągoje, Rie
tuvių Tautiniuose ųąmuųse, esančiuose 6422 So. 
Kedzie Avė., Andrius Jįjkeviėįus skaitė paskai
tą apie tai, kas suskąld ė Bendruomenę?

(Tęsinys)

L. B-nės V. Vaakrų Apygardos valdyba ne
legali nes ji buvo išrinkta nelegalių valdybų na
rių ir nelegalių apylinkių atstovų”.

Neleidus pratarti nei žodžio, L. B-nės Cice
ro Marquette Parko, Brįęhįon Parko, Melrose 
Parko apylinkių teisėti atslovąi. .63 asnųenys ąp- 
leido suvažiavimą Jaunimo Centre ir nuvyko į 
Vyčių salę, esančią 2355 W. 47 St. Po vienos va
landos buvo sušauktas teisėtas L. B-nės V. Va
karų Apygardos apylinkių atstovų suvažiavi
mas, Vyčių salėje 2455 W. 47 St.

Suvažiavimo dienos pirmininku buvo išrink
tas Andrius Juškevičius, sekretoriaus pareigoms 
— Marija Peteraitienė.

Suvažiavime nuodugniai buvo aptarta susi- 
(. . nadėris ir išrinkta L. B-nes V. Vakarų 
Apygardos vldvba iš 9-nių ir Kontrolės komi- 
sj a iš 3-rių nar ų, kurios ir dabar tęsia L. B-nės 
’■aik’os tęstinumą. Išrinkti V. Vakarų Apygardos 
\aldybos nariai, pasiskirstant pareigomis. Valdy-

_ 1L. UJl u“ IIIIIĮL n-u " - - -- L-' ‘-"•"J—X 1L____ 1 IHUHWII

bos pirmininko pareigoms buvo išrinktas Andrius 
Juškevičius, sekretoriaus pareigoms — Augustas 
Orentąs.

Suvažiavimo dalyviai vienbalsiai įtaigojo V. 
Vakarų Apygardos pirmininką Andrių Juškevi
čių suorganizuoti L. B-nės Tarybą, apjungiant 
visus lietuvius, gyvenančius Amerikoje. Tuojau 
buvo suorganizuota L. B-nės Taryba iš 31 nario, 
•apjungiant visus Amerikoje gyvenančius lietu
vius, iš kiekvienos organizacijos po du narius, 
išskiriant komunistines ir komunistams prijau
nančias organizacijas.

L. Bendruomenė tuojau buvo užregistruota 
llinois valstijoje.

L. B-nės Tarybos sesijoje, kuri įvyko 1971 m. 
oalio mėn. 18 d., buvo išrinktas Tarybos prezi

diumas iš septynių narių. Tarybos prezidiumo 
irmininku buvo išrinktas dr. Z. Danilevičius. 

Tarybos prezidiumo pastangomis buvo sudaryta 
komisija iš trijų narių parengti R. B-nės įstatų 
projektą federaciniu pagrindu. R. L. B-nės įsta
tai buvo parengti, priimti ir Tarybos narių pa
tvirtinti.

R. L. B-nės Taryoos narių sesijoje 1971 m. 
spalio mėn. 18 d. Andrius Juškevičius buvo išrink
tas Centro valdybos pirmininku. Jam buvo pa
vesta suorganizuoti Cėntro valdybą iš devynių 
narių, apjungiant visų kartų lietuvius, gyvenan
čius Amerikoje, nežiūrint jų politinių bei religi
nių įsitikinimų. Centro valdyba buvo sudaryta 
iš devynių narių ir patvirtinta Tarybos narių.

stebuklas ir tie štmtąi;- tū^tarta 
čiū atidiros savo balsus, “ĮtvJfę 
tindami” jų diktatūrą išeivijai- 

Savo svajones jie, turbūt, 
grindžia, prielaidomis, kad perė
mę dali spaudos ir Lietuvių Fon
dą į savo “glbbą”, jie gali dary
ti, ką tik-nori.

Bet ir patys jau pradeda pri
pažinti, kad .“balsuojančių ma
žiau nei yrą ■ ddtyvaujancių lie
tuviškoje veikloje”. Irk išsiaiš- 

p-o 3-3 kinti, kodęl taip yrą vis dar ne
siima ir nepaskelbia. .Mat, daug

lengviau ir paprasčiau kaltinti 
‘■reorgus”, ALTą ir net VLIKą 
“skaldymu”, “pozityvaus darbo 
ardymu” ir pan., kaip iš esmės 
pažiūrėti i savo klaidas ir bandy 
ti jas atitaisyti. Bet ir skaldymo 
kaltinimai grįžta jiems patiems, 
nes žmonės nėra akli: iie dar 
nepamiršo damušių^ kutkų ir 
pan. suruošto Vasąi’io 16-tos,pii-

Vfedzcįrerhjdi* jfatrhetU ' 
kai yisi liettjviąi Įprasta tvarka 
tiisirihkd Deti'oite.tčK .šventės 
-švęsti. ;Jų. ifžtrąuk^ '^dą ;pajū- ' 
.to ir ; .“Draugo” rašeiva 
(1985. iii. 30.). pasisakęs del 

tsario 16-tos minėjimo “išbarsiy- ■- 
rnoT i§fi tą skęatid^ąąu 

lĮ^gyv’.^o. kai aviki^ls^
'mąjs — vien /jei ^tikįprgrobsty- 
rao — tĄtvo naikinamą visiems 
Įjętuviams Įprastą,bendro ji, vie 
njr.ga demonstracija 'už Lietu
ves ląjsvę. ‘ ‘ š '

. “Ręorgai ' tvntinc ir tebetvir 
tina; kati jokie rinkimai nebeiš
gelbės LB-nės organizacijos, 
kol ji negrįš prie jai įkilto už
davinio — lietuvybės išlaikymo 
ir kultūrinės, veiklos, Ijol ji ne
pripažins darker pasidalinimo ir 
nustos grįairti; ĄLTą ir VLĮKą, 
kol ji neąjęisąkyš tąlkininkavi- 
rao okupantui ir- nępersiorgani- 
.z-’.Os išeivijos išbandytu federa
cijos principu,,kol ji nustos siek 
ti užvaldyti visą išeivijos veik
ią ir tikrai imsis jungti, bet nę 
skaldyti tiek senąją, kaip ir nau
jąją išeiviją.

T. Tauragis

— Rusai'nepajėgia pasigamin
ti pakankamai trąšų javams au
ginti. Jie perka trąšas Amerikoj. 
Išleidžia milijonus ginklams, bet 
nepasigamina būtiniausių trąšų.

GARBĖS TEISMAS

L. B-nės to meto , vadovybė, kurią sudarė 
franto bičiuliai-bendradarbiautojai, be jokio pasi
gailėjimo laužė, trypė L. B-nės įstatus, organi- 
zącių.ės veiklos demokratinius principus. Ji (to 
meto LB vadovybė) visais būdais ir priemonėmis 
ryžosi nušalinti tai vadovybei nepalankius apy
linkių y.ąjdybų ųarius. pradėjo iškreiptai, tenden
cingai aiškinti L. B-nės įstatus, teigti, kad apy- 
J^kės valdybą išrinktą tik yięniems metams ir t.t. 
Tąi atsirado visa eilė bylų, kurias teko R. B-nės 
Garbės Teismui spręsti.

L. B-nės Garbės Teismo teįsėjai keitėsi kaip 
tekantis .ųpęjį.p yąjMhtf, Jies togęĮis Garbės Teis
mo tgisęjų nepri^t P- 5-W vadovybės sauva- 
Upvimau, L. B-nės griovimui, erzelio kėlimui išei
vijos tarpe. Griežtai atmetė bet kokias įnterpre- 
taciias spręsti bylas palankia prasme L. B-nės 
vadovybei. Tai bylų sprendimai buvo labai už- 
deUti.

L. B-nėą Cicero apylinkės vadyba 1974 m. 
sausio mėn. 30 d. raštu kreipėsi Į Garbės Teismą, 
prągjrdą/ęa ^išfcintj interpretuojant
L. g-pė^ Paminimai buvo gauti tik po 
Keturių mėnesių, 1974 m. gegužės mėn. 29 d.

Bendradarbiautoji^ grupes yienąs visuomeni
nių mokslų d r. Tomas Remeikis, gyvenantis Chi
cago le. raštu pasi&ė'L.ĮBrftės Garbės Tęismo pir
mininkui. kad visos Garbės Teismo bylos būtų 
sprendžįanjos pagal L. B*hės vadovybės vedamą 
politinę veiklos liniją: Taip, kaip ir Sovietų Ru-

j sijoje, kad visos bylos sprendžiamos tik pagal ko- 
munistų partijos nurodymus. Tas visuomeninių 

i mokslų daktaras už tokį išradingą siūlymą, kaip 
I kompensaciją greit buvo įvestas į L. B-nės Gar- 
i bės Teisino teisėjų sudėtį ir pagal savo siūlymą 
garbingai sprendžia Garbės Teismo bylas.

To meto L. B-nės vadovybė, suktu būdu už
grobusi visą L. B-nės vadovavimą, organizacinėje 
veikloje nesivadovavo, nesilaikė demokratinių, 
teisingumo principų, sąmoningai laužė L. B-nės 
įstatus, nevykdė L. B-nės Garbės Teismų spren
dimus, skaldė ir griovė L. B-nės gretas, šmeižė, 
juodino visus tuos, kurie nepritarė jos sauvalia
vimui, ir stengėsi išjungti, nušalinti juos iš išei
vijos lietuviškos veiklos. Partinio dominavimo ve
dini, visais būdais siekė perimti į savo rankas 
ALTo, VLJKo ir visą išeivijos lietuvių politinę ir 
kultūrinę veiklą, o mūsų išeivijai primesti savo 
diktatūrinę valią. Jei L. Bendruomenės vadovau
jantis pareigūnas organizacinėje veikloje nesilai
ko, nesivadovauja L. B-nės įstatais, tai jis kelia 
ei-zelį, vykdo anarchiją, griauna L. P-nes gretas 
ir niekina jos idėją.

(Bus daugiau) ! —

pats skaito 1P PAPAGJN^ { 
skaityti difnraSti
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Funeral Home and Cremation Service

Tel: 562-2727 arba 562-2728

GAIDAS - PA IMI DGėlynuose. Aliejus
TticL 778-»>7«

_

tadieoio 8:30 vai.
Vlsoa Uldai ii WCEV t*

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

St PetenborR, Fix, 12:80 
U WTIS itotiex UW n.

|646 W. 71«t

PR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

WwtehestM* Community klinlkcc 

Mcdidno* diroktoriu^

S. Manheim Rd, WeatchaMar, IlL 
VALANDOS: 3 9 darbo dienomis

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Mini 
▼jr^ĮU. Pasiųsime poezijų, kai 

tokiu adresu:

Charles Stasukaitis 
FD. LE.

KAZĮ BKAZD1U 
PrenrattM*
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Service 461-8200, Page 06058 

DPw A. R GLEVECKAS 
gydytojas ir chirurgas

’ SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

; .3921 West 103id Street 
Valandos pagal susitarimą

Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis venų išsiplėtimo hemo_ 
i'oidų gydymas.

\5p40 S. PULASKI RD.
' Chicago, I1L 60629

OPTOMETR1STAS

2618W. 71st StTel 737-5149

iv’ ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKŠTŲ, PŪSLiS IR 

. PROSTATOS CHIRURGIJA 
. . 2656 West 63rd Street 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

telefonas: 776-2880,
Juaaencljes telef.; 448-5545

Florida

PRANEŠIMAI

Kaune Savo gyvenimą pasky-MJR£ GYDYTOJA ANTANĖ MAČUIKIENĖ
rė nepr Lietuvos tarnybai: dir- 
'0 užsienio reikalų ministerijo

je — ELTOJE ir Lietuvos dip-, 
-iomątinės atstovybės Skandina
vijos valstybėse. Vi>k- Vokieti'; vijos valstybėse. Vi>k- VokšeĮĮ-'

— Chicagos Lietuvių Suval-1 j°jc ir rėmė liet. ^uĮlūri-’ 
kiečių Draugijos eilinis narių? 11 *ns renginius. Susitarusi su 
susirinkimas įvyks penktadienį,! 5c‘dono (USA) liet, etuogrąfi-: 
balandžio 26 d., 1 v. Anelės Ko-! 
jiak salėje, 4500 S. Talman a ve. į 
Nariai prašomi atsilankyti, nes! ra 
yra daug svarbių reikalų ap-j T€^Ov’-škų knygų, ir muzi- 
•tarti.

Po susirinkimo — vaišės.
Eugenija Strungys

ni us renginius. Susitarusi su

ui u ansambliu, j|go,^ p r orimo 
plokštele išlėi.i^r' "‘‘Motiilės dai- 

. Vašario,',i6‘ girnnažijai pa-

os plokštelių rinkinį.

ALFONSAS Kuprevičius, V- 
LB Hamburgo apylinkės narys, 

j mirė 1984 m. ru®?jūčio 2 Ham-
— Lietuvių Žagarės Klubo Į purge,-Palaidotas ęugp. 14 Ham- 

eilinis narių sūsirinkimas įvykšl burg-Altoi;. Zęntralfriedpof. Bu 
šeštadioų, balandžio 27 d;, 1 v. Į vd gimĮs-1917’sausio 27 Novgo- 
popiet Anelės Kojak salėj, 4500!
S. Talman avė. Nariai prašomi j 
atsilankyti^ yra svarbių reikalų.į 
Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

ode.

r

l • / .v.l
KAZYS Maeej|ca^ Vokietįos 

LB narys, LietUyos savanoris 
kūrėjas, mirė-prT'm. X 6 Ręn- 
tlsburgę. Palaidotas spalio 10 to 
miesto kapinėse. Laidojimo apei 
gas atliko kųn. dek. V. Šarka: Bu' 
vo gįmes 19.01. II. 5 Linlęmenyse^,

Ji mirė Į5$P Ju- balandžio 9 govę. Taip pat, jos pačios pasa
li., gimusi Panevėžio apsk., ir | kymu, davė finansinę paramą 

Amerikos Lietuvių Vaiko Ugdy 
mo Draugijai, kurios Sodyboje 
goveno paskutiniuosius savo gy 
venimo metus.

Ta didelė patriotė ir lietuvių 
kultūrinės veiklos rėmėja ir 
palaikytoja, paliko mūsų išeivi
jai -pavy-zeli, kaip reikia savo 
gimtąjį-kraštą mylėti, kurį ji 
lankė, nors ir okupuotą, daug

sulaukusi gilaus amžiaus. Bu
► i r * f - * į

prieš 35'jjQ^tus.Gyyeiu^ma Chi- 
cagoje, diji>o gadestįųga sese
rimi' net dviejose pamainose.

Be tiesioginių pareigų, surado 
laiko orgąnizuoti ir dalyvauti 
net aštučžiiose organizacijose: 
Lietuvių Ojenty Gimdytojų Są
jungoje, Gailestingų Seserų Są
jungoje, Fsaternitas Lituanica- 
Patria Korporacijoje. Priklausė 
Lietuvių Fondui, buvo Lietuvių 
Studentų Sąjungos garbės na
rė,, Santara - Šviesa garbės fi-įi- 
sierė. Ji giiorganizavo- 1918 m. 
Vilniuje Lietuvių Skaučių Drau

VOKIETIJOJ MIRĘ
LIETUVIAI

Klara Enbergaitė - Mrongo- yilniaųs krąste. . Tarii&iidamąs 
vius mirė 1984 birželio 28 Ma- ĮJetųyos kariųonąergj^. ėjo sar-’ 
lentėj. Palaidota liepos 4 Malen-I gybą prezidentūrt5je..yok:etij'oję' 
lės miesto kapinėse. Laidotuvėse! išmoko balnius ’ ąmato ir kur^ 
lietuvių vardu atsisveikinimo į laiką juo -vertėsi: - Now didelių' 
žodi tarė ir padėjo ant karsto; mokslų nebuVoVėjęs,. bet bjdvd 
lietuvišką trispalvę, perrišta gė- šviesus žmogus. Nuo 1959 vade
liu kun. dek. V. Šarka. Po laido- vavo'.riVLB JJeądj.burgo apylin- 
jimo apeigų surengtose seime- kei. Ir Tai likvidavusiš, mokėjo 
nyse kalbėjo vokiečių organiza
cijų atstovai.

Buvo gimusi 1902. NIL 29

solidarumo įnašus-
* .* *

AGOTA Lengvi ha itė, Vokie-

tijos LB narė, mirė pri m. Tapsė
jo 3 Reutlingen. Palaidota’ i ug- 
sėjo 6 Goehningeno kapinėse. 
Laidojimo- apeigas"atliko kun. 
Fr. Skėrys.- Paliko seserį Niko
la j evienę. ir brolį Adomą su šei
momis bei,kitus gimines. Buvo 
•gimusi 1904 XJJ. .9 Zuikiškėje, 
Šilalės valse. Jjirbo nuosavame 
5 ha ūk.elyje;TšsimcKė verpimo- 
bei audimo amatų:

L ~ *.**:?■ * • * *

KLĄUS p.yįtkus, VLB Sch- 
wetzingeno apylinkės pirminin
ką sūnus, mirė pr. m. spalio 20 
Vięrnheime. Palaidotas spalio 31 
to miesto kapinėse. Buvo gimęs 
1944.. II. 19. Liko tėvai, brolis ir 
sesuo su šeima.

tGlbbojO ją artimiausios kai
mynės, o ypačiai dantų gydyto
jos Bakaitienė ir Krištopaitie- 
nė, taip pat A Rimienę^, o nuo4 
pirmųjų jos ^-venhiro- dienų 
Sodyboje — Eri'Kleizi’enė.

Velionė buvo pašarvota su 
tautiniais rūbais ir laidotuvių 
.patalpa skendo gėlėse.-Buvo pa
sakyta daug gražių atsisveikini
mo kalbų, hęt neužmirš tarnai 
graži jr. turininga kalba dantų 
gydytojos Bakaitienės kalba.Po

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 5.23 0440

MODERNIŠKOS AIR-COM >H LINED KOPLYČIOS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 1AJDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMI J ĄUE AVENUE 
Tel. 927-1741 - 1742

Telef. 476-2345

TRYS t’AGOr NiŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS Alj IOM0BILIAMS PASTATYTI

tėvas
MARQUETTE

IR SŪNUS
MINERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 5Uth Ave., Cicero

Bažnytinių apeigų, didelė auto- i
mobilių vilkstinė ją lydėjo į pą-į 
skutine kelionę.- r, .. -S. |

Liko sūnus su šeima Ameri
koje, kuris yra intelektuaias. 
mokslininkas, o antras sūnus su 
šeima ok. Lietuvoje) kuris yra 

'skulptorių, ir poetas.

Iki pasimatymo, tauri lietu
ve’!

Kaimynė

-4- VANCE 14 J:
1424 Soul h

Cicero.
Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

50th Avenue 
HI. 60650

Aikštės i'il' iuobiliams pastatyti

~\

STEPONĄ

u DirektoriaiCLa:

h Street — Tel. RE 7-12132424 West (i.

BARČUS

Patarėjai ir h Mojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

»*AP<4P VALAMOQi

, *«<u4ienx<:* Jr s^ailUnieU

A'XT/CWXZ. OSTEOPATH/C MEDICINE WEEK 
TQ BĖ O&SEKVED JUNL 1-7, 19 BO BECAUSE,..

11028 South we.'i I Iwy., Palos Hills, Illinois

I’d. 974-4410

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
\ takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
• St, Petersburg, Fla. 33710
A z TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI
,t ZS -< T

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Telefonas — 652- 1 003
«C“»-

i

t

s:’159 Š*. MAPL1WOOO A VW 
CHICAGO (I 6*ttf

— Ald*OP Datrirw 

IMH-r 77B-JW

ealto for fruit And 
; fee we throughout

PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINE 
TREATING THE ‘ 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinoispackaga spoeifi aaka 

da^art cupa (6 capt) 
CUP flaked aocAnnin 
toaattd

package (8 ox) areaaa 
ehfi^ga, coftanad

tabtaspoona au^ar 
feaspoaaa lemon jufes

Cook * raiatrial Bland cornstarch and R tablaapoocui 
. _. Add to ahoErfax Cook, ctirrinfftaonatantly, tmiil afrlcfr* 
Load aod amooth. Add btaady. Coot Combma craam cbaMa,

V^ANI PULATI VE 
THERAPY PROVIDES 
PATENTS WITH 
AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT
MENT. ‘

Apdraustas perk? sustyrom 
H (rainy atstumy.

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

Leidimei — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charsa 
ir VISA korteles.

R. iERĖNAS. Tel. 925-8063

WOPA ■ AM

I Fresh Cherries Nest 
er Dessert

ith rr««rB w r^-

13
hisdoua

DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D.O.'S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

5 FOUNDATION STUDY
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING 

THE 193OS.

'feji «qqqm^ hriwi foto iwitw. MMm

90 PERCENT OF 
ALL D-O-'S ENGAGE 
W PR4 MAR\‘ CARĖ 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER* 
CENT1 LOCATED IN 
5MAUL TOWNS 
AW RURAL AREAS-

:u . LACK ir SŪNŪS
I At KAWICZ

5 — Naujienos. Ghicajo, 8. III. Wedne'dav. April 24. 19R5



SUSIVIENIJIMO l 'EIL VIU AME
RIKOJE UŽUOMAZGA

„i Silvestras Paukštis Susivie
nijimo iždininkas ir Petra? Li

(Tęsinys)
Amerikos lietuvių literatūrą 

praturtino išversdamas garsiąją 
amerikiečio Upton Sinclair apy
saką The Jungle (Raistai ku
riame veikėjai turi lietuvišku- 
vardus (vyriausias Jurgis Rut 
kus, jo žmona Ona) ir kur pasa
kojimas pradedamas populiaria 
liaudies daina pa-idaiiusiu kun. 
Antano Vienažinskio (1813-- 
189-) eilėrišėiu "Sudiev, kvict- 
keli, tu brangiausias ’. Apysaka 
—vertimą išleido Antanas Ol
šauskas Chicagoje 1908. Pasako 
iama, kad autorių, jauną ameri
kieti socialistą, kuris tuomet ieš
kojo medžiagos skerdyklų rajo
ne Chicagoje. j lietuviškas vestu 
ves karėiamoje nusivedęs Dr 
A. L. Graičiūnas (1870-1952), ve 
liau visą gyvenimą veikius Su
sivienijimo narys, čia Sinclair 
radęs save apysakai ir vardu.-,- 
Būdamas Lietuvių Mokslo Drau
gijos centro sekretorių, Vincas 
Daukšys išvertė keletą prancū
zo Gtty de Maupassanto apysa
kėlių draugijos organui Apšvie- 
tai (1892-1892). Po darbščios vei 
klos Amerikos lietuvių spaudoj 
ir Tėvynės Mylėtojų draugijoj, 
jis 1913 gavo tulkiaiis vietą Ame 
likos imigrantų Ellis Island sto
tyje ir čia dirbo iki mirties.
Rugpiūčio Mahanoy Plane kuo

pos susirinkimas vienbalsiai nu
tarė Įrašyti kuopą Į Susivieniji-

mą ir išrinko Vincą Daukšj de 
legatu i abieju organizacijų sei

Forest Citv, Fa.: šv. Jurgio 
■ <!r-ja. Narių 24. A.stovns kun. 
! A. Burba. ’ <
j Hazktott- - Pa.’-' Šv. Petro ir 

Povilo dr < a. Nariu 50. Atstovai 
i Antanas Mockaitis ir J. Vilkas.

Mahanoy Plane, Fa.: Lietuvių* 
Mokslo dr-jos kuopa. Narių 13. < 
Atdcvas Vincas Daukšys. •

Philadelphia, Pa.: Lietuviu' 
Mokslo dr-jcs kuopa. Narių 21. j 
Atstovas Pranas Masionis. | 

Plymouth, Pa.: Lietuvių Mo-I 
kslo dr-jos kuopa- Nerių 10. Ats-J 

i tovas Juozas Andziulaitis,-Vie-Į 
! nybes Lietuvminkų redaktorius. I

Shenandoah, Pa.: Lietuviui 
Mokslo dr jos kuopa. Narių 12.

Lietuviu Mokslo Draugijos 
kuopą Philadelphia] suorgani
zavo Kazys Kiršėnns, Juozas £i“l 
tė, Mikas Valinčius ir V. Senkus 
(1891. rugpjūčio 23). įsirašė 15 
narių ir .-umokėjo $11.50. Lapkui 
ėio susirinkimas išrinko P. Ma
riom delegatu i seimą, o gruo
džio s rnas pritarė Mahanoy Pla
ne kuopos sumanymui įkurti va- ( 
kalinius kursus jaunimui, arba' 
paskaitas sekmadieniais, kokias’ 
dr. Šliupas Įvedė Baltimorės kuo 
poje. | Atstovas Tarnas Astramskas.

Trumpa Lietuvių Draugijos! Wanamie, Pa.: Gedimino pa- 
kuopu veiklos ir kai kurių jų! šalpinė dr-ja. Narių 15. Atstovai , . w I T-* T-S J _ A_  O___narių apybraiža leidžia vertinti,j 
kiek ir kekių naujų, tautiniai są 
meilingų bei pažangių Amerikos] 
lietuviu Įsijungė i Susivienijimą | 
bei Lietuvių Mokslo Draugiją. 
Ne vis! organizaciją apleido,)

i kada tarp Susivienijimo prezi
dento kun. A. Burbos ir Lietu
viu Moksle Draugijos pirminin
ko. dr- J. Šliupo, Astramsko žo
džiais, .atsirado “nesutikimų”, 
prasiveržusių “baisia bedievių 
ir katalikų kova”.

TARPUSAVĖ KOVA 
SUSIVIENIJIME

Sarpa-
I

i F. Pamataitis ir Petras
-1. 6us.

Šiame Susivienijimo
Jyvavo devvnios Amerikos lie

Į tuviu k'lcnijos, penkios pašaipi-j 
°’į nės drauguos ir 5-kios Lietuvių; T v I

Seime

i SERVE WITH PRIDE IN 
j THE NATIONAL GUARD

—-y . r,—... —

šeštasis Susivienijimo Seimas 
buvo sušauktas 1891 m. lapkri
čio 23 Plymouthe, kur kataliki- 
nis dvynukas gimė ir turėjo pir
muosius du savo seimus. Tai bu
vo paskutinis šioj kolonijoj su
šauktas Susivienijimo seimas. 
Delegatų atvyko dvylika. Spren
džiamasis balsas buvo suteiktas 
Juozui Paukščiui ir kun. P. Ab
romavičiui Seime dalyvavo šių 
kolonijų draugijos:

Baltimore, MD.: Koperniko pa 
šalpinė dr-ja. turėjusi 18 narių. 
Ją 1890 m. gruodyje suorgani
zavo studentas Jonas šliupas. 
Atstovu buvo Jonas šliupas.

Lietuvių Mokslo Draugijos 
Kticpa. Narių 22. Atstovas Jo

nas šliupas.
Edwardsville, Pa.: įšv. Anta

no pašalpinė. Nerių -21. Atsto-

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAŠKONIO 
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TISŲ RŪŠIĮ) DRAUDIMO AGENTŪRA

I ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Dirbu ir užmiesčlucse, 
rantuotai ir aąihilnįaj.

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Tilman Art,' 

Tri. 927-3559 ' 1

.AIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

j 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

■ i.^

te-

MAL MT ATI FOR 01.1 REAL MTAT1 PO* tALB

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS

* ■■ -

DRL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS t

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento

Ž212 W. Ccrmak Road Chicago, IH. T«E 847-7743

4 i
9-' 

-if
: WAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

9 NOTARIATAS • VERTIMAI.
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LNCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Avė. — 778-

Mokslo draugijos kuopos. Visi ‘ 
pašalpinių draugijų per 20 metų 
(1871-1891) Amerikos lietuviai 
suorganizavo 77, kuriu dalis jau 
buvo pairusios. Trys seime daly* 
vavusios nešiojo šventųjų var-| 
dus, dvi tautinius. Prie Susivie-j 
nijimo priklausanti Philadel-! 
phios “Vainų lietuvių” pašaipi-Į. 
nė draugija, turėjusi 18 nariu ir1 
Pittstono Lietuvių Mokslo drau- siela P?-suko lietuvybės pusėn, 
gijos kuopa su 4 nariais, seiman j 
atstovų neprisiuntė. Nedalyvavo’] 
Plymoutho Šv. Kazimiero drau
gijos, dalyvės praeitų dviejų 
seimų ir Shenandoahio Šv. Jur
gio bei šv. Petro ir Povilo drau Į 
gijos Susivienijimo prezidentas] 
kun. A. Burba mandatą gavo ne* 
iš Plymoutho dr-jos, bet iš Šv.l 
Jurgio, Forest Citv, o Juozas 
Paukštys, kuris suorganizavo

Beržas .Lietuvos pajūryje
(Laurinavičiaus drožinys)

(bus daugiau)
biautojas ir saugumo komisijos 
pirmininkas atsiuntė Naujie
noms 6 metu komiteto veiklos 
apžvalgą.

i
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ava^ 

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

— Chicago^- Lietuvių Taryba 
šaukia metinę konferenciją, ku
ri Įvyks balandžio 27 d., šešta
dieni, Lietuvių tautiniuose na-

Šv. Kazimiero dr-ją Plymouthe,. irtuose. Pradžia 2 vai. p.p. Laik- 
buvo be mandato, tačiau seimas] raščių ir organizacijų atstovai 
suteikė jam sprendžiamą balsą, .bei liet, visuomenė kviečiama 
Be abejojimo, tokiems dalykams dak-vauti, u 
buvo tam tikrų priežasčių, ku
rios šiuo metu nesusekamos.
Gali būti mišrioje šv. Kazimiero
Draugioje jau veikė lenkininkų 
boikotą:? prieš Juozą Paukšti, ku 
ris, kun. Burbos paveiktas, visa

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

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

KAINA »— $17. ‘(Persfuntiiriri pridėti $1J

Naujienos, 1739 S. Halsted St

— Chicagoš Lietuvių Spaudos 
klubo susirinkimas įvyks gegu
žės mėn. 3 d. 7 vai. vak. Lietu
vio Sodyboje, esančioje 6515 S. 
California Ave. Nariai prašomi 
gausiai dalyvauti ir kelti paste-

TEIS PAVERGTUS 
LIETUVIUS

Okupuotoj Lietuvoj “Tarybų 
Socialistinės Respublikos aukš
čiausioji taryba” nutarė išrink
ti į “Lietuvos Tarybų Socialisti
nės Resottblikos aukščiausiai! 
teismą” 529 narius, iš kurių ben; 
ū89 yra rusai, vadinas daugiau 
negu trečdalis (prieš okupaciją 
Lietuvoj buvo tik . mikroskopi
nis nuošimtis maskolių). Gal ru
sų į teismą “išrinkta” ir daugiau, 
nes yra lietuviškų pavardžių, bet 
pirmieji vardai yra rusiški, pav. 
Zapolskienė Tatjana,, Kybartie
nė Svetlana ir pan.) '

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

Parsiduoda gerame stovyje 
esantis 6 metų namas1, turintis 7 
kambarius, 3 miegamuosius ir 
garažą. 2 akrai žemės, 2 mylios 
į Bass Laike. Telefonuokite 1— 
219-772-3086.

į tuo jame ir esame apdrausti.

B ARVYDAS KIELA
: 6557 S. Taknan Ąvenue , ■ 

p. y. Chicago, IL 60629 • Į 
434-9655 ar 737-171/e

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

| bėtus netikslumus. -Bus diskusi- 
j j j jos iškeltais klausimais ir kiti 
if) Į Įvairūs pasitarimai. Valdyba

> —_______ — . •
' j jį

’ ; Frascell, Europos bendradar- 
H_______

— Kongreso atstovas Dante

— Argono mokslininkai sten
giasi nustatyti pigias trąšas, ku
rios menkoj žemėj išaugins di
delius grūdus.

taiso oro vėsintuvus,.. 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO^ 
IR D-žlOVINIMO

BEI KROSNIS.- A
II e ' m a n t>e č k y i J.

Tel. 585-6624 į

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tat. 254-74K

Taipjpat daromi'vertimai,-gimmh, 
iškviftimai, pildom pilietybės prt- 

: ^fermai ir kitokie-blankai. ■ r •' -

Homeowners Insurance

i

iI!

Nepamirškime savo aukos Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašome pasinaudoti šia atkarpa, čekius rašyti “Lietuvių 
Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lithuanian Rights 
Fund, Inc.”) ir siųsti adresu: 5620 So. Claremont Avenue, 
Chicago, Illinois, 60636

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui

Pavardė, vardas

Adresas

US$

DR, ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomina gydy- 
tojo, visnomenės veikėjo ir rašytojo striminimua.

IX A- Guanai — MINTYS IR DARBAL 259 pel- liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas k 

luslrūpinimą---- - ------------------ ----------------- ----
Dr. A J. Gdsmh — DANTYS, jų priežiūrą sveikata fr 

grožis. Kietais viršeliais - --—————
Minkštais virieliais, tik--------------------

Dr, X J. Gux<en — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik-----
GaHma tstp pat užsakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri-
f] persiuntimo išlaidom*.

>8.00

M.00
P.08

KLOf

"ĮĮĮjlffl.

W I CACO, BE Wi

TORN GIB AITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ava
(312) ?7b-8700

Everg, Park, III. 
50642 - 424-8654

»r*ri »*mi

TMSUIAMCI 
V

a h

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave., Chicago, IL 60629.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPSNAS

Darbo valandos: Kasdien: nue
9 vai. ryto iki 8 vaL vakaro. 

Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL i.
& pagal susitarimą.

TeL 776-5162
Ž64> West 63rd Street

advokatu draugija

KAIP SUDAROMI Chloro, HI. 40629 

Tel: 778-8000

Darbo valandos: , 
Nuo 9 ryto ilri 5 vai. popiet 

šeštadieniais pagal susitariaą.

0 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Wednesday, April 24, 1985

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta 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).




