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OLANDIJOJE MĖTĖ J POPIEŽIŲ AKMENIS, 
BUTELIUS

■ , Kunigas privalo gyventi kartu su žmonėmis, sako 
fanatikų iškelti plakatai

Ketedroje popiežius pasakė 
pamokslą. Jis paveikė puolan
čius žmones, bet negalėjo jų su
valdyti.

Popiežius savo kalboje pata
rė katalikams klausyti kunigų, 
o kunigams patarė klausyti Va
tikano, iš kur ateina visi nuro
dymai katalikams.

Vienas tikintis katalikas pa
siūlė net 15,000 dolerių, jeigu 
kuris iš tikinčiųjų nužudytų po
piežių.

Niekur katalikai nebuvo tiek 
įpykę vieni/ant kitų. Popiežius 
bandė sutaikinti šalis, bet nie
kas iš tos kalbos neišėjo.

Popiežius sekmadienj išskri
do į Liuksemburgą, kad galėtų 
aplankyti-katalikų centrus. Iš 
Belgijos jis grįš į Romą.

UTRECHT, Olandija. — Va
kar atvažiavusį popiežių pasiti
ko 20,000 olandų katalikų. Ka
da popiežius Įžengė į katedrą, 
tai, tai jam. buvo, paklotos vie
tos organizacijų vėliavos.

Popiežius turėjo teisę eiti tq- 
įnss vėliavomis. Olandijoje yra 
toks paprotys, kad Olandijos 
kąnalienę arba popiežiuj turi 
teisę žingsniuoti paguldytomis 
Vėliavomis. Tai yra simbolinis 
dalykas, kuris reiškia, kad ka
ralienė arba popiežius turi teisę 
nel^eiptl dėmesio j organizacijų 
įstątus; ; . < ? :. •

OBęžnyčioje nepaprastai gra
žiai priėmė. Ant tako buvo su
klotos visos bažnytinių organi
zacijų yėliąyos. Jis buvo pakvie
stas eiti tiesiai prie altoriaus.“ 
Iš abiejų pusių stovėjo sargy
bos r

< i. . .k - - •. ■ - . '

Visi su dideliomis oficialiomis

Tuo pačiu metų 15,000 olan-

popiežių! Jiems nepatiko kad 
popiežius nesiima griežtesnių 
priemonių. ?grįėš ^dabartinę Olan 
dijos baįjiM^vhdivVbę.

LONDON, Angį.— Britų par
lamente susidarė grupė konser
vatorių, kuriems nepatiko Mar
garet Thatcher vedama vidaus 
ir užsienio _pofrfika. Grupė vadi
nasi Konservatorių centro pir
myn.

Grupe? vadovauja buvęs už- 
sieni^a©^ių-ministieris^francis
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Nigerijos valdžia Įsakė 700,000 nelegaliai Įvažiavu
sių Ganos, Togo ir Čado išvažiuoti. Dauguma sustabdyta 
prie Benin sienos. ?

SOVIETŲ MINISTERIS GROMYKA TUOJAU 
SUSITIKO SU JAV SEKRETORIUMI

Olandijoje- apmėtė pepiezpy aK- 
mepStisiir-buteliais. :Jie>pnėšė

l - - • - .* > . - • -r*- - r... •

įvarius plakatus; kuriuose buvo ’ 
užrašyta: .č “Popiežiau, važiuok 
nažiolv Tu mums nęreikilin-

Grupė fanatikų , leido .akmenis 
ir stiklinius butelius į popiežių 
ir jĮ lydinčią- minią. Popiežių vi
są laiką gynė L’trech ; policija. 
Kartais tekdavo labai policijai 
susikirsti su' priartėjusiais fana
tikais.

’Puolikai prie popiežiaus ne
priėjo, nes policija neleido. Ta
da ^akmenys ir buteliai teko po
licijai.. .

SOCIALISTAI GAVO 52$< VISŲ PADUOTŲ 
BALSŲ

Socialdemokratai galės sudaryti šio pramonės centro 
vyriausybę be koalicijos

BONA, Vok. — Praeitą sek- visos Vokietijos vyriausybę, 
madienį, gegužės 12 d., visoje 
Šiaurės Reino Vestfalijos provin 
cijoje, kurioje didžiansias Piet
vakarių. Vokietijos pramonės 
centras, buvo savivaldybių ir Vo 

atrodys naudingiau kietijos seimo rinkimai.

kad ši gimpė-ikė^šč kartus buvo' 
susirinkusi slaptai kol susitarė 
sudaryti vieningą- konservato
rių grupe, kuri nori, kad Mar
garet; Thatcher politika būtų į 
liberališkesnė. Grupės vadu iš
rinktas Francis Pym.

Grupė paskelbė, kad ši 30 at-. 
stovų grupė parlamente balsuos 
vieningai. Ji: gali, . balsuoti prieš 
Margaret; Thatcher platins, ka
da jiems
prieš ją balsuoti. į. Dar ne visi rinkiminiai doku-

Daugeliui konservatorių ne-. men tai pasiekė vyriausią rinki- 
patenkinti, kad partijai vado
vauja šūkaujanti moteris.

mų komisiją, bet gau-ti duome- 
į nys rodo, kad daugiausia balsų 
! gavo šiaurės Reino Vestfalijos 
j scialdijinokratai. š. Vestfilijos | 
Į “laisvieji demokratai” negalėj nė . 
■ 5'J balsų. Genšerio vadovauja-1 
\ md Laisvi demokratai negalės 
skaitytis partija ir ateinančiuo
se rinkimuose negalės dalyvau
ti. S. V. Vesfalijos kanclerio

I Helmut Kohl vadovaujami 
krikščionys demokratai pralai
mėjo.

KALENDORĖLIS

Popiežius Jonas Paulius II-sis niekad nemanė, kad Olan
dijos katalikai būtų buvę tokie fanatikai ir būtų kolioję 
popiežių ir reikalavę, kad jis išvažiuotų. Popiežius jvairiai 
bandė su fanatikais susikalbėti, bet jam nepavyko. Jis sek

madienį išskrido j Liuksemburgą bei Belgiją.

Gegužės 15 d. šv. Jonas Sale
zietis, šv. Sofija, Jaunute, Gra
žutis

Oficialūs duomenis rodo, kad 
Vakaru Reino Vestfalijoj krikš
čionys negavo nė 36% balsų. Tu 
rnt galvoje visišką “laisvą de
mokratų’" pralaimėjimą, koalici
nė vyriausybė tuojau turi pasi
traukti. <

Niekam ne paslaptis .kad šie f 
rinkimai turės didelės įtakos į

Dabartiniame parlamente kan
cleris Kohl galėjo sudaryti koa
licinę vyriausybę, Du laisvos de
mokratijos partijos vadai turės 
aiškintis teisme už kyšininkavi
mą, o dabar pralaimėjus Vest
falijoje jie mažai ką galės pa
dalyti parlamente.

įdomu, kad rinkimus laimėjo 
vadinami : kairūs’’ socialdemo
kratai Jie patys taip nesivadino, 
bet juos taip vadina “Laisvieji 
demokratai".kad prisitrauktų ke 
lis socialdemokratus bendra- 
darbiautoj u s su Maskva.
. Rinkimus laimėjo Vestfalijos 
socialdemokratai, vadovaujami 
valstijos pirmininko Johannes 
Rau. Jis visą laiką glaudžiai ben 
dradarbiavo su buvusiu kancle
riu Helmut Schmiidt.

Šiandien visiems aišku, kad so
cialdemokratų parlamento pii- 
mininkas Rau turės būt' pakvic 
stas sudaryti Šiaurės Reino Vest 
talijos vyriausybę. Jis galės val
dyti didelj plieno ir anglies pra
monės centrą be jokios koalici
jos.

š. Reino Vestfalijos krikščio
nims demokratams vadovavo 
Bemardt Worms. Jis pareiškė, 
kad niekad krikščionims demo
kratams nebuvo suduotas loks 
smhrkus smūgis, koks buv° kir
stas praeitą sekmadienį.

Worms pai'eiškė, ksd jis pri
vestas pasitraukti. Pirmadienį, 
jis taip informuos kanclerį 
Kohl.

Saulė teka 5:11, leidžiasi 8’02.
Oras šiltesnis, lis.

— Texas gražuolė Laura Hel
en Herring išrinkta Amerikos 

grožio karalaite;

A. Gromyka pranešė, kad yra visa eilė svarbių 
reikalų, kuriuos reikia spręsti

VIENA, Austrija. — Sekreto- kalba juos įtikino, kad Amerika 
rius George Shultz, vakar iš, yra priešinga mažų ir beginklių 
Amano atskridęs i Vieną, tuoj tautų grėbimui, 
buvo laikraštininkų apsuptas ir’ 
pranešė pačias vėliausias žinias. Į 
Sekretorius pirmiausia pranešė ■ 
Vienoje dirbantiems užsienio 
žurnalistams, kad Jordanijos j 
karalius Husejinas netrukus' 
skris i Washingtons ir tarsis sul 
prez. Reaganu. Sekretorius G. i 
Shultz pranešė, kad karaliaus-' 
kelionė i Washingtona turės di-' 
dėlės svarbos Artimųjų Rytų 
laikos problemoms spręsti.

Jordanijos karalius buyo pa-; 
daręs pareiškimus, kurie rodė jo 
nepasitenkinimą ir norą atsiim* Į 
Ii visas žemes, priklausiusias j 
Jordanijai. Čia įeina Jeruzalė ir’ 
visas Jordano upės dešinysis ", 
krantas, kuriame dar tebestovi

I Izraelio kariuomenė. Be to, Iz- i 
• raelio vvriausvbė nenori trauk- , i ,j lis iš Jeruzalės, nes tai esąs pats 1 
' seniausias Izraelio miestas. J<e- ■ 
! ruzalėje stovinti “Ašarų siena”, ’ 

prie kurios«4zraelitai meldžiasi ii* j 
ašaras lieja dėl visokių izraeli- i 

j lūs ištikusių nelaimių. Atrodo, i 
Į kad sekretorius Shultz Įtikino- 
t karalių Husejmą vykti į Wash-, 

ingtoną ir tartis su prezidentu.'
Sekretorius buvo pasiruošęs 

pranešti apie kilus reikalus, bet 
kai sužinojo, kad Vieną jau pa
siekė Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministeris Andrei Gro
myka ir norįs tuojau su juo pa-; 
S’matyti, tai sekretorius nutrau
kė savo konferenciją ir prane
šė, kad jis tuo tarpu negalįs 
duoti platesnių žinių.

Pasircdo, kad prez. Reagano;

i

Grcmyka nori išsiaiškinti su 
sekretoriumi Shultz prez. Rea- 
gano pareiškimų prasmę. Iš 
Gorbačiovo pareiškimų buvo 
matyti, kad jis norjs taikos su 
Amerika, siekias taikos ir bend- 
ros kalbos, nenorįs karo. Sovie
tų vyriausybė sutinka tartis su 
Amerika, pats Gorbačiovas suti
ko susitikti su prez. Reaganu, 
bet joks bendras darbas neįma
nomas, jdgu Sovietų Sąjunga ir 
toliau griebs kaimynines tautas.

Po karo Austriją valdė Ame
rikos, Rusijos. Anglijos ir Pran
cūzijos karo vadai. Prieš 10 me
lų visos keturios valstybės at
šaukė karo jėgas iš Austrijos ir 
leido Austrijos gyventojams de
mokratiniu būdu valdyti savo 
kraštą. Rytoj sueis dešimt me
tų, kai Austrija demokratiškai 
tvarkosi. Sovietų ginkluotos pa
jėgos nenorėjo trauktis iš Aust
rijos, bet rusai buvo priversti 
aiašukti savo jėgas iš Vienos ir

— Visa Amerikos didžioji , 
spauda giria Illinois gubernato- ( 
riaus Jam.es dTiompsono spren
dimą Gary’ Dotsen byloje. Teisi
ninkai tvirtina, kad tai saliamo-, 
miškas sprendimas.

Sovietų Sąjunga nenori pri
pažinti Izraelio. Bet Kremlius 
sutiko išvežti Rusijos žydus į 
Austrijoje įsteigtą stvoyklą, ku
rioje atvežtieji žydai arba su žy
dais susi tuokusieji galės pa
laukti, kol sutvarkys savo išva
žiavimo dokumentus. Arą lietu
vaičių, ištekėjusių už žydų, ku-

j dė jo 
Jojo 
mirė

— Chicago Sun Times 
kunigo Prunskio laiškutį, 
tėvas ir daugelis lietuvių 
badu Sibiro prievartos darbo 
stovyklose.

— FBI agentas tvirtina, kad 
sielių agentai ruošėsi nužudyti 
Indijos premjerą Rajiv Gandhi, 
kai jis turėjo atvykti į JAV.

— General Dynamics 
dinėjo JAV, kėlė labai 
kainas gaminam nis ka 
džiagoms. Turės mokėti -*1.01 
bilijono baudą.

dideles
o me.

menini, ir Londone jo padalyti i 
komentarai apie kalbą štrasbui- j 
ge ir visos jo k< lionės vertini-j 
mas sukėlė didžiausio susirūph] 
nimo visoj? Sovietų Sąjungoje. 
Kremlius buvo 
JAV ap ipt 
ganistane. 
Kamb d;ią 
rinti Narni"

je. kol joms buvo sutvarkyti 
leidimai įvažiuoti į Izraelį. Ne 
visi žydai norėjo važiuoti į Iž- 

l jie nenorėjo grįžti į 
Jie mėnesių mėnesius 
Austrijoje, kcl gauna

Rusiją, 
gyvena 
1 e ma

kovomis At
mini' grobti 
b nu isis'ip-

S kr. Shultz ir Gromyka pa
nes Austrijos nepriklausomy

bės 1'J metu sukakti, d.Jvvaus t * 
ceremonijose, bet A. Grcmyka 
prieš tai norėjo susitikti su sdk- 
retoriumi Shultz kad ų’Z 
siaiškinti prez. Rea^ano kalbės 
r;' .;sme

m

galėtu iš-

Rusijcs
malu dslvku, 1

Kairėje matome kraštą Vienos universiteto, o dešinėje matomi 
valstybės įstaigas, kurio-ve Austrijos pareigūnai šiandien mini Aust
rijos nepriklausomybė- ir demokratinio valdymosi dešimtmetį



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

Naujausių moksle žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

MINKŠTAS MAISTAS

Bendros pastabos

Minkšta- maistas storumas 
bendram skrandžio suerzinimui 
(žaizdoms jame ar uždegimui) 
esant. Tas pats maistas tinka ir 
dvvHkpiršlės žarnos sujaudini
mui ar žaizdai (bei žaizdoms) 
joje esant. Niekada nereikia 
“viską vaigyt'". ^vetką 
skrandį turint, nes yra skran
džių (žmonių), kurie nepakelia 
vieno ar kito maisto, net visai 
sveiki būdami.

Kai kas kaltina alergiją maiš
iu; dėl tokios nepakantos. Todėl, 
nors maistas ir labai mėgstamas 
mūsų gomuriui būtų, jei jo už
valgius jaučiamasi nesveikai, 
renkia tokio maisto vengti il
gesni, ar visą laiką. Sakysim, čia 
Amerikoje net 7a procentai 
alergijos negerumų atsiranda 
dėl kukurūzų nepakentimo. Vi
sur čia kukurūzai visokiame 
pavidale ne tik’ maiste, bet ir 
kofmelikoje, vaistuose, saldai
niuose bei kituose galuose. Tada 
tokiems žmonėms patariama 
ifengti kukurūzų bent pusę 
melų. Po to tik pamažu mėginti 
juos naudoti. Visi, net vaikai, 
liaukimės perdaug saldainių, 
naudoję, nes juose gausiai yrą, 
kukurūzų. Taip gausiai juos, 
iKiudojant, žmogus dažnai gnu- 
na jaulrumą<-(alergiją) jiems. 
Išeina, kad be lietuviškos kaL 
^os, nė vienas lietuvis Amerikoj P* •ne iš vietos.
T Dabar daugelis gydytojų pa- 
Taria ligoniui, žaizdą turinčiam pasėkų. 
Viduriuose (skrandyje.ar dyylik- Todėl nuo dabar kiekvienas Į įlinkoje.

IŠKILMINGAS PARTIZANŲ MINĖJIMAS

Anienra.i

ctra<ms otstmi tnre tor
New. Broil mature w thar 
yun That tdmd* WJ dreamt 

s n cirr* tni* thar 
iharet tr vr*

JAV R. Lietuvių Bendruomenės Centro valdybos 
; kultūros komisijos sudarytas Minėjimui rengti komite- 
- tas, kuriam vadovauja dr. Joana Danilevičienė, 1985 m. 
: gegužės mėn. 19 d. (sekmadienį) rengia iškilmingą žu- 
i vusių ir gyvų Lietuvos partizanų minėjimą.

Minėjimas vyks šia tvarka: sekmadienį, gegužės 19 
į d., 10 vai. ryte> Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinei vado- 
) vaujant, vėliavų pakėlimas Šv. Mergelės Marijos Gi- 
i mimo parapijos aikštėje; 10:30 vai. (toje pačioje bažny- 
! čioje) iškilmingos pamaldos, kurių metu giedos parapi
jos choras ir solistai p. Lino vadovaujami.

Tuojau po pamaldų akademinė dalis parapijos salėj, 
j feus pagerbti žuvę ir gyvi buvę partizanai. Pagrindinę 

■ paskaitą skaitys dr. Kazys fcringis. Meninę dalį išpildys 
< iškilieji solistai Margarita it Vaclovas Motokai, pianis
tas M. Motekaitis ir Ramunė Tričytė.

Visi, buvę partizanai, prašomi registruotis šiuo tele
fonu: 985-1386. Po minėjimo — kavutė.

Visos organizacijos ir patriotinė lietuvių visuomenė 
kviečiama kuo skaitlingiausiai minėjime dalyvauti. Po
nios ir panelės prašomos vilkėti tautiniais drabužiais.

Savo aisjlankjrmu pagerbkime žuvusius ir gyvus 
Lietuvos paitfeąlrts. 1 t " • J

■. Minėjimo mecenatas • Strimaitis jš Los
t Angeles, Kalifornijos. Gili ir nuoširdi padėka jam" visos 
organizacijom Vardu. - .

Kviečia;.-rt-, 3 r— . J
MINĖJIMUI RENGTI KOMITETAS

piršlėje žarnoje) “VISKĄ VAL
DYTI”. Taip pagal raidę neda
roma. Kaip minėta, jautrumą - 
alerigją sukeliantis maistas turi 
būti nenaudojamas. .Antras da
lykas, maistas (kiekvienas kąs
nis) tur* būti geriausiai, ilgiau
siai sukrani'tomas, iki atkustas 
maistas burnoje tampa BULVI
NĖS ar OBUOLINĖS košės pa- 
vūtato. Tik tada nuryjamas. Ir 
ne kava, ar arbata suvilgomas 
jis turi būti, o SEILĖMIS. O 
kad jų pakankamai burnoje Bū
tų, reikia nuotaikingai valgyti, 
gerą žmoną turėti (o žmonai — 
vyrą), visa aplinka valgant turi 
būti maloni, valgoma nesku
bant, laikrašti neskaitant, vien 
apie malonius dalykus bei ska
nų maistą galvojant. .. Tik tai]) 
paruoštą kąsnį NURIJUS, užge
riama naudingu skysčiu (van
duo, pienas, sriuba, vaisių- sun
ka, jų arbata; tik jokiu būdu ne 
kava (Kava yra nuodas, o ne 
msistsa, hxlėl lietuviai parengi
muos? kava NESIVAIŠINA ir 
kitų NEVAIŠINA, o save sarg
dina ir kitiems sveikatą tolina). 
Lietuviškam skrandžiui geriau
sias dalykas yra šiltas pienas, 
vaisių sunkos, vaisių arbata J be 
tikrų arbatžolių

visa ridiką sadb ^ve^aTą 
menkinti visokiais niekais, o kai 
liepto galas prieinamas, tai tik 
tada sukruntama šis tas veikti 
sveikatos naudai. Aišku net lie
tuviškos galvos neturinčiam, 
kad tokia elgsena esti be gerų 

/ -j t

Great 
American 

Dream 
Machine.

ŠVIESKIMĖS TIKRA MEDIČI 
NISKA ŠVIESA k TVAKKYKI- 
MĖS su savais nusiteikimais tas- • 
menybėmis), kad pajėgtume 
apšvietimą gyvu darbu savo • 
naudai paversti. Be šitokios 
DVEJOPOS pažangos nė vienas! 
iš mūsų nesulauks pakankamos 
sveikatos savame gyvenime.

Meskime visus niekus iš savo 
galvos, lik tada prasidės mūs.ų 
kelias sveikaton. Dabar vienas 
neteisingai galvoja balsiai: “Aš 
negeriu, nerūkau, o sergu — li
gų maišelis esu. O anas mano 
kaimynas iš karčiamos lopomis 
išeina, namo tiesiai nepareina, 
o yra sveikas ir joks velnias to
kio neima..Tikrumoje taip 
nėra. Per girtavimą -mes esame, 
netekę geriausių savų žmonių. 
Niekada nesveiko gyvenimo ne- 
girkime ir tokio nė vienas ne- 
trokškime, o visi nuo jo tolin- 
kimės laiku, dabar, dar šian
dien. Sakysim, mūsų garbingos 
moterėlės, liaukitės girtis NE
SVEIKAIS valgiais lūžtančiais^ 
stalais, ar tai bus pakasynos, ar 
Velykos bei vardinės. .. širdies 
giltinę kviestis per Velykų stalą 
palikime ISTORIJAI’ Dabar 
kiekvienas už savą ir savų vai
kų sveikatą griebkimės tokią 
GERINANČIOS veiklos.

Viena tokia veikla yra susipa
žinimas su lengvu maistu. Tada 
tokį maistą valgydamas, gydy-| 
tojo globoje būdamas, galėsi kuo i 
geriausiai tvarkytis su net sun
kiomis virškinimo kanalo nege
rovėmis.

Naudotini gėrimai

Pienas, atskiestos vaisių, dar-: 
žovių sultys, vaisto arbata, čia 
kiekvienam lietuviui a įsiminti-! 
na, kad nei tikroji arbata, nei 
kava, nei taip vadina be koteino 
.kava (decaffeinated coffee), ku-Į 
ris krandžiui yra dar didesnis* 
nuodas dėl savo turimų Popy- Į 
peptidų, kurie kaip peilis erzina’ 

i skrandį ,ypaė žaizdų ten turini, 
reikia visom keturim bėgti nuoi 
tokio patiekalo, nors amerikieti 
čiai dar iki šiol pataria ją var
toti. Mat, čia įpratimas į kavą, 
biznis ir neišmanymas kartu

no-Veikia ir žmones (net gerus

Vengtini gėrimai
Visokia kava, tikroji arbata, 

visokiausi alkoholiniai gėrimai, 
“pop”, gazuoti skysčiai, perdaug

Lengvas maistas ] šalti ir karšti gėrimai; Atsimin-. atsk;estog sunkos. Obuolių 
Lengvas maistas Ąi a NEKEP- Į tina tiesa, kad tiek žiemą, tiek > Kriaušės, vyšnios, persi- 

ir vasarą turime savo' sveikata. .^ _ vi$-ada
SKONTU RF JAUDINANČIU - ' d,abOti ir ttk kŪn° l^^atūros| kėtmotbs. Visada be odos ir be 

Vysčius vartoto . . sekfiuj^

TAS,^W%US, BE PRIE

DIRGINANČIŲ medžiagų, kūno 
temperatūros, GERAI SU-j 
KRAMTYTAS, MAŽAIS KIE
KIAIS, bet -dažnai valgomas. 
Pienas turi būti geriamas SU 
KIEKVIENU valgiu ir PRO
TARPIAIS valgio. Maistas turi 
būti vatgotnas PAMAŽU ir AT- 
S^PALAIDAVUS, ramioje ap-j

Kietos bulkutės, soda krekeriai

SIIUALAIDAVUS, ramioje ap-

i
. i

ų dalisAlvudo pažmonyje Lietuvio sody 
klauso sveikatos pranešimų.

py- 
pu-

ragas, baronkos.
Ant trečio naudotina

Pyragaičiai, be apliejimo 
ragai, custard, jello, ledai, 
dingai, sherbert.

Nenaudotini ant trečio
Visi parengti su nežūtais, ra- 

zinokmis, kokoso nešiltais ar 
stipriai aplieti (frosted) bei su 
šokoladu pyragai.

Naudotini riebalai

Augaliniai riebalai, visokio^ 
rūšies aliejai.

Vengtini riebalai
Visokių riebalų bei rtėbių..vaL 

gių reikia vengti PERDIDELIO 
kiekio. į

Naudotini vaisiai

Visi virti, kenuoti vaisiai bei 

Naudotina duona

. vandeninius

Vengtini vaisiai
Apdeginta balta duona trum- švieži vaisiai: įskaitant

pam laikui. Po to naudotina juo- } obuoIiuS5 kantetdpus, - saldžius 
da, gerai sukramtyta (kaip sa- J ad)ūzus . mėtomis.
kyta) duona. pilnų grudų.' arbūzus. Visų kitokių vaisių, 

’ĮŠviežių ir kenuotų.pineapple rei- 
} kia nenaudoti.
Į Naudotinos mėsos
5 ■ Y

. Į Minkšta, liesa jautiena, ver-

Vengtina duona

Virškinimo trakto sujaudini
įno pradžioje .nenaudoti pilnų Į §įena, aviena, vištiena, kalaku- 
grūdų duonos ir tokių sausainių | jjena; žuvis, liesas sūris.. Ameri- 
(crackers). . I kiečiai ir kiaulienos, pavelija

Naudotini javainiai (cereals) Į valgyti, bet mes nuo vieno var- 
- _ go bėgdami, neužsikabinkime

Gerai išvirti, smulkūs javai. — širdies kraujagyslių
niai, kaip farina, cornmeal, jjgos, todėl gyvuliniu riebalu 
cream of wheat, cream of rice,; venkime5 -kiauhenos L 1Ž „1, 
oatmeal. Gerai SUKRAMTANT nclieskime, nė neuostykime jos.

go bėgdami, neužsikabinkime

nė iš tolo

; sausi javainiai: puffed rice, 
coi-nHakes, puffed wheat rice{ fOastyta> tik ne ant skauradQS 
cnspies, special “K”. j kepta

Vengtini javainiai

Ralston, wheatena, maltex, 
kviečių daigai, sėlenos (bran), 
grapnūts, grandą, kapoti kvie
čiai, saldžias bulkutės, kavos py-

Mėsa gali būti kepta, broilintą.

Kiaušinio baltymai įvairiame 
pavidale. Varškė ar jos sūris. 
Sūris gali būti maišytas su kitu 
maistu. Venkime riebiu sūriu 
dėl virš minėtos sklerozės pa
gausinimo.

Naudotinos sriuboj #3

Sriubos kaip ertam of cele
ry, mushroom, viščiukų, buferių.

Visokia pHna prieskonių žirnių...

Vti X -na Blibft

Visokm' KEPTA ant skaura
to fiaStss žuvis ir kiaušinio bal-

mėsa, dešrelės, frankfurters, 
dešros, lašiniai ir pizza.

Naudotinos daržovės

Virtos ai kenuotos: burokė
liai, žirniai, grybai, špinatai, ku
kurūzai. Kai pagerėja skrandžio Į 
stovis, gerai sukramtytos salo
tos su pasukomis valgytinos.

Nenaudotinos daržovės

Sausos pupelės; kopūstai, bro
koli, kalafijorai, agurkai, col
lards, svogūnai, sausi žirniai, pL 
pirai, ridikėliai, kriučkai, rau
ginti kopūstai, ropės, pomidorų 
sunka, V-8 sunka.

Alvudo pažmonyje Lietuvio sodyboje pensininkų dalis 
klauso sveikatos pranešimo.

Pavergtoj Lietuvoj
NAUJI MIŠKAI j' į ,

ŠĮ pavasari užplanuota paso
dinti daugiau kaip 10 tūkstančių 
hektaru jauno miško. *,• Tokiam 
plotui paruošta maždaug šimtas 
milijonų eglės ir pušies vienme
čių bei dvimečių sėjinukų ir tri
mečių sodinukų.

Pirmieji naujus miškus veisti1 
pradėjo Kretingos, Lazdijų rajo 
nų miškininkai ir gamtos bičiu
kai. Dideli darbai laukia pajū
rio miškininkų. Atnaujinant ap-; 
sailgines kopas, nukentėjusius 
želdinius, talkins organizacijos, 
žmonių kolektyvai, moksleiviai.* * *

KAUNO GAMYBOS 
TELEVIZORIAI

Kauno radijo gamyklos televi-

TREMTINIAI
Paliko toli savo tėviškės stotį, 
Gimtinių laukų nematyti seniai. 
Ne turtų, ne laimės keliauja ieškoti 
Lietuviškos žemės liūdni tremtiniai.

Išdžiūvusios burnos ir užverktos akys, 
Ir kūdikių alkano klyksmo kančia. ..
Ir motinų širdys kraujuodamos plakės, 
Ir geso gyvybės kovoj su mirčia.

Toli pasiliko tėvynės dirvonai,
Sugriautų sodybų apleistos vietovės, 
Kur, “Stalino saulei” pašvietus raudonai, 
Lietuvis neteko taikos ir gerovės.

Plombuotų vagonų grotuoti langeliai, 
Ir bado, ir troškulio kupinos dienos... 
Prašvito juk saulė ir tremtinio daliai 
Pro šaltas, rasotas kalėjimo sienas...

Toli siaudžia tėviškės girios ir lankos — 
Ir laimė, ir džiaugsmas toli pasiliko. 
Tik tvankūs vagonai riedėdami trankos 
I “plačią tėvynę” raudono grobiko, i

Kada bus kelionės kentėjimų galas.
- Nuvargusių akys įžvelgt neįmano: 

Ledinis Altajus, laukinis Uralas 
Ar nusiaubtos stepės rūstaus Kazathrtaho.

Aplink tuštuma ir beribė naktis.
siela, ir mintys nutrūko, 

. į • tr-Mhą Įveikimą pajuto• •* « ’’
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Nenaudotinos sriubos

Visokie buljonai a visos kitos 
neleistinos sriubos.

Nenaudotini įvairumai

(česnakas, riešutai, alyvos, pi
pirai, popkomai, rauginti agur
kai, žolės, prieskoniai; Chili - 
sosas, taco-sosas, muštarda, 
catsup, su prieskoniais druska, 
riebus padažas, actas, svogūnai.

Naudotini įvairumai

Druska, žemės riešutų svies
tas (cream style), mayonėzas.

zoriei “Šilelis” buvo demonstruo 
jami 225,tarptautinėse mugėse ir 
parodose,n o* modelis “šiIelis-401 
D” pelnė Leipcigo ir.^.Zągrebo 
mugių aukso'.medalius.;^ie te
levizoriai eksportuosimi į Ang-

* * *
MIRĖ PRELATAS K.

ambrĄsas
Balandžio 14 d b staiga mi re 

Lazdijų dekanas,. Leipalingio 
klebonas prel. Kostas Ambrasas. 
Palaidotas balandžio. 17 d- Gi
męs 1922 metais, kunigu išven- 
tintas 1945 metais, yrėfias iš vei
kiausių ir įtakingiaušių Vilka
viškio vyskupijos kdhigų. Buvo 
išrinktas į Vyskupijos Kunigų 
Tarybą. Tai jau vienuoliktas šie 
met Lietuvoje miręs kunigas.

E. L.

V. Mykol airis-l*uftnp<

Wednesday. 5 f ’9H5



DETROITO NAUJIENOS
0*"

Stasys Sližys, kvarteto dalyvės: Em. Gorinienė
GIMINĖS

U. J iU

Birutiečių Draugijos pirm, pa
sveikino Detroito birutietes, vi-

jo
ta yarda nori

Mikšiai be galo džiaugėsi, vii 
ją mylėjo ir lepino, bet daugiau
sia dėl jos galvą buvo praradu-

1972 m. rudeni rusų okup. Vilniuje lietuviai stovi eilėje,

motinai sako: 
š jau ir pačią iš-i

Tada
- M a 

rinkau.
Tai tu tai’ būt lietuvę kur 

sutikai.

su aš toki varda surad 
savininku pasišnekėjau, 

ššrei Ktuoti, o

Minėjimą pradėjo birutiečių 
pirmininkė Kristina Daugvydie-Į 
nė ir pakvietė parapijos kleboną ‘ 
kun. Alfonsą Baboną. atkalbėti 
invckaciją. Minute tylos buvo 
pagerbtos mirusios narės. Pak-i 
vietė buvusią pirmininkę Mėtą 
šepeiieę pristatyti iš toliau at- Į 
vykusias viešnias birutietes ir,

M |

svečius: Ponią Budrienę, peniai 
kavutės.. Sekančiame kambaryje! Jonaitienę iš Kiev el ar. do — Su
veikė barasį brėiiai šauliai iš-J sj ir Erną Garliauskus iš Man- 
i ošRusius pagirdė gaivynančiais Chester Mi. .ir Balį Gražulį su 
gėrimėliais. PasLotinę ir atsiga« ponia iš Flinto, Mi-X Klęvelando 
v.nę šaltais gėrimėliais, šneku
čiavosi ir laukė ką nors įdomės

’ GRAŽIAI PAVYKO ŠVYTURIO JŪRŲ ŠAULIŲ 
KUOPUS, GEGUŽINĖ

Pavasaris taip anksti atšilo, 
balandžio 21 d temperatūra, šie-J 
kė .per 80 Ip. šilumos, oi as ne- Į 
p prastai gražus, gegužinė galė-‘ 
jo būti pc atviru dangumi. Pa- 
itpijos salė publikos prisirinko I 
pilna. Kaip buvo skelbta šeimi- 
i ihkes paru-šė įvaiijaits maisto: 
čejjelinų, bal >n<lebii, kugelio,; 
įvairių, pyragų ii- kiek tik nori;’ I

i;io. Kadangi dabar gegužinėse sus svečius ir perskaitė gerai pa- 
cikestrai jau nebemadoje, šoke ruoštą paskaitą.
jų neatsiranda, tad šokių vieto
je sugalvota kitokią pramoga — 
dovanų stalas. Paskirstymo me
tu būna nemažai džiaugsmo, sy- 
kiti ir jumoro. Gavęs dovanai 
grįždamas į savo v.etą šypsosi, 
publika ploja ir šaukia ooo! Do
vanų galybės ant stalo, kone 
kiekvienas gavo po dovaną. Lai
mingieji buvo patenkinti, o ku
rie nieko nelaimėjo tikėjosi lai
mėti kitą kartą.

Kuopos pirm. Bronius Valiu
kėnas ir moterų sekcijos vadovė 
Onutė Selenienė padėkojo talki
ninkėms ir talkininkams bei au
kotojams už.įvairias dovanaz.

Ką suspėjau užsirašyti čia ir 
paminėsiu: Stefanija Paulikic- 
nė, Sofija. Sirutienė, Salomėja 
Grigaitienė, Pranciška Televi- 
čienė Gražina Valiukėnienė, Ele
na -Bražiunienė, Balys Teličėnas, 
Liudas Selenis, L. Macionis, Ro
mas Macionis, Juozas Kinčius, 
Danutė Petrauskienė, .Mvkolas 
Abarius, Liuda Macionienė, G. 
Grigutienė. kitos ir kiti talkinin
kai — aukotojai. Reikia skaityti 
gegužinę pasisekusia. Sekanti ’ 
švyturįečių išvyka “Pilėnų” šio 
vykios atidarymas,' datą paskelb 
siu vėliau.

BIRUTIEČIŲ DEŠIMTMETIS
JAU PRAEITYJE

Prelegentė save kalboje primi 
nė, kad birutietes nepriklauso
moje Lietuvoje minėdavo kuni
gaikštienę Birutę, kaip tautos 
motiną. Birutė buvo Vytauto Di-j 
tižiojo motina. Birutiečių Drau-I 
gija buvo kaip ir labdaros or-j č. Pl’urienė, B. Januškienė, N. 
ganizacjja Iš savo išteklių su-1 Sližienė ir A. TTamulionienė se- 
šelpdavo varge patekusius —Į kančias dainas: Sližio — ‘‘Menu 

gegužį”, J. Švedo ‘Tūno žiedas” 
St. Sližio “Sugrįžt negalim”. 
Franz Schubert — “Serenada”’. 
Anton Dvorak kūrinys — “Hu- 
moraška”.

siuntė siuntinius i lietuvių tri
kampį.

Perskaitė iš- gavusios Onos 
Valiulienės padėkos laišką už 
prisiųstą siuntinėlį. Iš savo iš
tekliu prirėmė įvairius-fondus, 
išvardino, kurią spaudą parėmė.j

Rašydamas į Naujienas kores
pondencijas visuomet su atydu- 
mu primindavau birutiečių ren
ginius, parodėles, :špardaviino 
pyragus. Mielos birutietes ateity 
j e nepamirškite varge patekus:os 
spaudos.

Detroito birutietes

>tas rankas turėtu bet ir ziur 
primiikusius nuo senų aly-į

Vvrcsnvsi elis bizni jau bu 
ėjęs priekin, jau 
akiavo. Broiia'

• >'es rezidencijas
jų >:agr įdavimą i 

l; s turėti. Kaip

(Čia surašyti tikri gyvenimo įvytai, tik pakeistos 
pavardės ir vardai)

tik miegoti grįždavo į na-

— Tai kaip aš lietuvę >ut k- 
siu, kad ne nu i l'eiuvių klubus, 
i paTi pi’ą tJp pat nenueinu, tai 
kur aš lietuves sut ksiu.

— O ta Piimpučiukė ar tau ne-! 
pa inka?

I

— Taip, ji man patinka, bet ašį 
u ir daugiau metu turiu. Kai 
ki ją pakalbinau p ra važi uodą-j 

mas su savo nauju CadilacuJ 
j: tik gyrė mano karą sakyda
ma. kad karas jai patinka. O kai 
jos paklausiau, ar as tau patik
čiau, tai ji tik parodė savo bal
tus dantis sakydama:

— Kadėl taip vėlai žanytis no
ri? Tu dėl manęs per senas.

Man nieko neliko, kaip tik iš
sirinkti prancūzę. Jos nėra to
kios išplūkusios. Aš norėšiau 
mūsų vardui išsirinkti prancū
zą prižiūrėtoją, tr garbiniuotais 
plaukais Gastoną. Jis atrodo ga- 

; na ščyras žmogus, turi tris vai- 
; kils, tai gal bus geras supervai- 

zeris.

ti, ką jie kalbėjo- Vincas s?, sai 
vo žmona apsigyveno sav. m2" 
puošniame name. Mykole še nu1 
je Jau buvo ne tik duktė, be. ir. 
sūnus. Ir Mykolas ir motina gy->« 
veno puošnioje rezidentu. 3 j e; • 
Mikšams gyvenimas klostėsi la: 
bai laimingai. Biznis taip klestėr 
;o. kad jau samdė keliasdešimt-* 
darbaninkų. net ir knygvedj bo
ję dirbo keli žmonėm. Prisipirko 
brangiu mašinų geležies laužui 
pjaustyti, o toms mašinoms : p- 
tarnauti vėl -amdė žmones. Mik
šiai pardavinėjo ne vien senas 
automobilių ir sunkvežimių da
lis, bet jau ir naujus autor ub> 
lius nes jau turėjo jų pai davi
mo agentui ą Dirbančiųjų buvo 
taip daug, kad knygvedyteje 
jau reikėjo public accounttant 
įmeti. (Atskaitomybės patarė-

Gegužės penktąją dieną, sek
madienį^ Detriį'tiėęiąi ^asimėldė 
šv. Antąno šventovėje į už- miru
sias birijįieį:ėsĮsiM1’fnlfeiže gra
žus būrys parapijos salėn pami
nėti 30 metų veiklos jubiliejų.

Iš operos “Danos” — Už jūrų, 
už kalnų — muzika J. Gaidelio- 
Dainas baigė K. Viktoro Banai
čio Il-rąją Undinių daina iš ope
ros “Jūratė ir Kastrtis”. Bisui: 
Offenbacho barkarolė iš operos 
“Hoffman© pasakos”. Visų dai
nų vokalinis pritaikymas yra 

! kvarteto vadavo St. Sližio. Vi-
svetKinol sos dainos Įe-pųdingai nuskambę 

Klevelandietė ponia Jonaitienė jo, publiką karštai plojo, bysa- 
ir įteikė a.a. Mikulskio įgrotas vo, prašė kartoti.
Šv. Mišias į plokštelę- (SicilijaĮ 
Balsienė sveikino moterų kata-{ 
liku: S-gos vardu ir padarė pra
nešimą apie Detroito birutiečių 
veiklą. Detroito Ramovės vardu 
sveikino St. šimdliunas, sveiki
no ir kitos organizacijos, LB ot- 
gonizacija, L. Fondo komitetas, 
Kultūros Klubas. Lietuvių Susi
vienijimas ir kitos organizacijos 
bei pavieniai asmenys. Virš sce
nos plakatas: Tau, Brangi Tėvy
nė Lietuvą, apačioje skaičius 30, 
plakatą paruošė M. Abarius. Po 
akadėmines jdąlies- vyko meninė 
dalis, kurią atliko Moterų voka
linis kvartetas, vadovas muzikas

9 LITER ATCRA, He tuvių Htentūros, mene tr moks, 
m. metrtiti*. Jame yra vertingi, niekuomet ne*enrtą, Vine 

XrėvM, Igno SlapeMo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko 
f. Raukčlo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matuaevičiaui b 1 
XeilauB įtrtipsniai bei rtudijos, Iliustruotos nuotraukomli % 
M. K. Čiurlionio. M. ifleikio, V. Kaiubot, JL Rūkitelėa ir JL Van- 
rūryboi poveialat*. pu*L knyga kainuoja tik *3.

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetė*, rOytojo* ir tn 
Snią lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės ptgi-minimai apie data? 
iventea bei jų irtoriją ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojat 
tiems, gėrintis autorė* puikiu rtiliumi Ir surinktai* duomenim? 
bei uikuliaiaf*. Studija yri 151 pus!., kainuoja |2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraSy 
ta* Juoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne mus* 
gyvenimo bruožų apvalymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* Mt« 
ratūrinė studija, »uskir*tyta- skirsneliais. Ta 200 puslapių kny,.

5 IJETUVIfiKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TtmaitW 
Romiai pArriyti ttudija tpie Rytprūtius, remianti* Pakalni* ♦ 
Labguvos apskričių duomenimis ApraSymal Jdomūa kiekvienai. 
ūeturiuL Leidiny® fllturtruotu nuotraukom!!*, pabaigoje duodama 
vitovardiin pa vadinimai It jų vertiniai J roktečlij kalbą. Laba 
gandingoje 53S puri knygoje yra Rytprftatų UmėlapU. Kaina V

> K4 LAUKIS L VMM. ralytojoe Petronėlė* OrintaRM att 
minimai It mintyj apie įamenis Ii vietai neprfL Lietuvoje Ir pb 
maWaia bolievikų okupacljo* m etai j. Knyga turi 234 pualapiar 
bet kainuoja tik H.

> JULIUS JANONIS, poetą* Ir revoliucionierių*, nerrprti 
ir klaidingai interpretuojama* gyvenime ir politikoje! tik ji

t»gk> Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
siją. Dabar būtų Jj galima pavadinti kovotoju ui fanogauf tai*®. 
Knyga y~i didelio formato, 265 pualapią, kainuoja M.

> lATYEINfS NOTELtS, H Josčenko ktryb*. J. Vahffii

fJXTMtrnr* !;*♦ 8<. JXri*te4 SV,

Nebcsitenkino broliai savo re
zidencijomis, įsigijo prie upės 
toli vii:.s, laivus.

Vinco žmona , tikrai mokėjo 
šios žemės gerybėmis naudotis. 
Samdiniai tvarkė visą namu ūkį, 
plaukų šukuotoją kasdien į na
mus ateidavo, nes ištekliu buvo 
perteklius.

Kai jų pusbrolis 1969 metais 
juos lankė, tai Vincas jam sakė:

— Šimtas dolerių mums nepi- 
nigal. Mes kiekvieną metą turi
me po vieną Cadillaką, taip pat 
ir Zosė. Kadėl mums seivinti, 
mums žmonės uždirba, mums 
reikia tik leisti.

— Kodėl tu. Vincai, neturėda- 
, mas šeimos,} nenori lietuviams, 
jų klubams, bažnyšioms, mokyk
loms pinigų paaukoti.

(Bus daugiau)

— Už kokių 30 bloku nuo mū
sų 
i is J
as 
to

vardo yra didelis senas garažas, 
aš tą irgi noriu nupirkti su visa 
žeme. Mykolas jau irgi buvo vis
ką mates. Ir motina viskam or-

” * w i
tardama sako:

— Jus vaikai... darykit taip, 
kaip jūs geriau išman'oteĮX v O £

Dar syki visi apsidžiaugė, kad Į 
Zosė laukiasi, o vyresnįjį erzi-1 
no kad jis scnbemiaujajper il
gai.

Po trumpo laiko užpirktasis 
yardas jau buvi^paruoštas biz
niui, patvarkyta taip, kaip to rei 
kalavo biznis. Prie įėjimo iškabi
no didelę iškabą su užrašymu— 
MIKSYŠ BROS. ■ į

Pradžioje abi broi&į daug 
laiko tame varde praleisdavo, 
dirbo išsisuedine, tepalais nusi-

si bobunė. kuri prisiminė savo ■ 
šešis gimdytuosius vaikus.

Biznis Mikšiams sekėsi, po 
kiek laiko jau reikėjo ir padė
jėjų samdyti. Kadangi prancū
zai nesipurto nešvaraus darbo, 
tai pas juos net ir astuoni jau

Vinco vestuvės buvo atšoktos 
pas prancūus. Motina sėdėdama 
nerimavo, nes visi šnekėjosi 
prancūziškai, o ji, kaip ir jos 
marti Zosė, visiems i akis žiū- 

/ v

rėjo ir iš žvilgsnio norjjo sup-
PIRKITE JAV TAUr<MO ©OMUS

, kurie ateidavo —
Miksi

hieškodavo ko

i

fe

i

? fe i
i

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
. . *' 

yra seniausia, didžiausia^ Jiy turtingiausia lietuviu fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. r

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 1SLU0NUS doleriu 
apdraudę savo nariams.

SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietu,vis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

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

Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą:

LITHUAMAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 

TeL (212) 563-2210

7

50 metų studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
Dr. Kazio Grlrians, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

J10.00

Ant. Sztkauskas i

Minėjimas visais atžvilgiais pa 
sisekęs. Sekė vaišės kurias pa
ruošė pačios birutietės, šeminin- 
kė Angelė Buškienė.
- Šia proga šalia salės mokyklos 

kambaryje buvo įstatyta kera
mikos ir šiaudinukų bei gintarų 
parodą, kurią paruošė Antanina 
Jonynienė' ir Stasė šimoliūnie- 
nė, talkino Algirdas Vaitiekai- 
tis. 1

2759 W. 71st St., Chicago, HL
* aCFESTINGAl ioPILDOMI RECEPTAI » FANNIE MAY SAL- 

DUKYNAI ® KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo 
I vai. ryto iki 10 vai vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vat
D. LT.'HLMAN, B.S., Registruotas vtistininkju

i For constipation relief tomo
> reach for EX’LAX tonigt

Ex-Lax helps restore your system s own natural 
rhythm overnight. Gert’y Dependably. Try it tonigh 
You’ll like the relief in u.: morning 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder 
$
Read label and foliar 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 19S2

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psi. _____
II dalis, 229 psl..___________________ _______

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL _________...

4. Janinos Narfinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

Prof. P. Pakinklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN- 
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ____________________ _

J. VencIevM, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

$6.00
$6.00

S5.00

$5.00

5.

6.

$4.00

00 psl._  |2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halstad St, Chicago. Ill. 60603 siųv- 
klte čekį fcr prfdSkt* vieną dolerį pereinntlroo Hlakiom*,

j?arxšė 700 puslapių knyg’ą, kurion sudėjo viską, ka> bei kada Ir 
Set kur, bet kun.i kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kurt Jaunium Ir prof. 31 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

Sala* JIS. Kieti vtrieliaL

S — Naujienos, Chicago, 8, FU. Wednesday, May 15, 1985
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Nuo sausio pirmos ditnoi 
Dienraščio kainos:

Chicago j e ir priemiesčiuos.

melams$45.00
pusei metu----------------------- $24.00
trims menesiams  $15-00

nenam mėnesiui .
Kitose JAV vietose:

$5.00

vietų atstovai jas svarstė if pw$- TBstii vUNnteite 
Andrei Gromy**, Stalino mokinys, buvo priaugąs su 
tarčių pąsirašyrųui. Stalinas vargų for šįt< b&ty SU|&$$
leisti Molotovui pasirašyti, bet Leonidas Brežnevas, ne? 
turėdamas Stalino patyrimo, Helsinkyje sutartį pąsįrąšė- 
Amerikps diplomatai tiktai delnus trynėsi, kai Brežnevas 
išsiėmė savo plunksną ir pasirąžė Helsinkio aktą- Aeųe-

metanu $40.00 
pusei metų------------------ ■ $22.00
trims mėnesiams  $12.00 
nenam mėnesiui $4.00 

_— j
Kanadoje: I

metams ___________________  $45.00 •
pusei metų  $24.00 I 
vienam mėnesiui  $5.00

Užsieniuos*:
metams ___________________  $48.01
pusei metų __—___— $28.(X

Naujienos eina kasdien, išskiriąsi 
sekmadienius, pirmadienius ir iven j 
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago 
IL 60608. TeleL 421-6100.

rikiečiąi bijojo, kad Ęrežnąyąs paskutinių mpffientp ga
lėtų pakeisti sąyo nuomonę ir nepąsįrąšytų.

Kąda Brežnevas pąsirąšė baigminį Helsinkio ąktą, 
tai jj vis# išpylė prakaitąs. Jis jau anksčiau buvo siįpnu 
kojų, šį karią jąm pradėjo drebėti bląųzdps. Prąd?mi# 
jis manė, kad pasirašinėjo patį svąrhiąysią vąjsfybinį do
kumentą, kokio dar nebuvo pasirąžęs nė vienas komu
nistinės valdžios atstovas, bet kada pasirašė ir prakaitas 
užpylė, tad jis labai giliai įkliųpo, J^n prisiminė kiek
vienas Gromykos pasakytas žodis, kodėl jis neturėtu 
pasirašyti-

Labai drąsiai Helsinkyje kalbėję prezidentas Gerald 
Fordas, Sėdinčiam Brežnevui byvn išverstas kiekvienas 
prez. Fordo sakinys, kuris priminė Qrojuykos pranaša
vimą. Tos neramios mintys Brežnevui ašaras Išspaudė: 
Viso pasaulio spauda pakartojo žinią apie besiritančias 
Brežnevo ašaras.

Rusus gerai pažįstantis biznierius Max Kampelma- Komunizmo slatyba remiasi vej-gy siuvyklų sunkiu darby. •
pinigus reikią siųsti pašto Monej nas Madrido konferencijoje mažai tekreipė dėmesio i pa- ( 

grindinių žmogaus teisių trempimą Sovietų Sąjungoje. 
Jis tiktai pastebėjo, kad šiam kląųsirųui reikia paskirti 
ištisą konferenciją. Sovietų diplomatai nemanė, kad lai
kąs taip greitai bėga ir Otavos konferencijoje jau reikėjo . 
svarstyti žmogaus teisių trempimą Sovietų Sąjungoje. 
Rusai šį klausimą bandė atidėlioti, bet pradžioje nekreipė 
dėmesio, o dabar užsikirto. Dabar tvirtiną, kąd žmogaus 
teisių trempimas yra Sovietų Sąjungos vidaus reikalas. 
Kampelmanas dėl šito nieko nesakė, bet dabar jau .atėjo 
laikas. Jiems nieko.’ sak^Ti nereikia, jie turi pasiaiškinti, 
o pasiaiškinimo.nėra. Jie kvakši kaip vištos: — Tai yrą 
sovietų vidaus reikalas. Tai yrą seviefiu vidąųą... ' č 

Žmogąus teisių trempimas yra pavojingas vįąąis ąto'

Orderiu kartu su užsakymu.

Naujienų raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu^

Dr. Bobelis grįžo iš Kanados
Dr. Kazys Bobelis, Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto pirmininkas, vakar jau grįžo į Floridą, St 
Petęrsburgą. Dr. Bobelis praleido beveik visą savaitę, 
susisiekė su visa eile suvažiavusių Europos valstybių at
stovių, įtęi^.ę jiems pareiškimus pavergtos Lietuvos klau
simu, išHkalbėjd su suvažiavusiais užsienio reikalų mi- 
nisteriais ir grižo namo*, Ląd galėtų suteikti pagalbą jo 
ligoninėje esantiems ligoniams.

Kartu su dr. Bobeliu Otavoje buvo ir Eltos vedėja 
ponia Samatienė, kuri buvo nusivežusi visą eilę doku
mentų, kad galėtų vietoje paruošti reikalingus praneši
mus ir Įteikti suvažiavusiems pareigūnams. Ji taip pat 
grįžo Į Washįngtoną ir pradėjo ruošti sekanti Eltos pra
nešimą lietuviškai visuomenei ir užsieniečiams.

Visą savaitę Kanadon suvažiavę 35 valstybių atsto
vai iki šio meto dar nesusitarė dėl konferencijos darbo
tvarkės. Pagal baigminį Helsinkio aktą jau įvyko dvi 
konferencijos Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
klausimais, kad galėtų paruošti Europos taikos sutartį, 
bet Europos taikos klausimai dar labai toli. Viena kon
ferencija įvyko Belgrade, o antroji Madride, bet tos kon
ferencijos padarė labai mažą pažangą. Dr. Bobelis buvo 
abiejose konferencijose, bet nė viena jų nebuvo tokia 
beviltiška, kokia yra Kanadoje vykstanti. Iki šio meto 
Otavoje suvažiavusieji atstovai dar nesusitarė dėl kon
ferencijos darbotvarkės. Jau minėjome, kad darbotvar
kės klausimas pradėtas svarstyti dar prieš Kanados kon
ferenciją, bet rusai bijo darbotvarkės ir visomis keturio
mis priešinasi.

Amerikos diplomatai įviliojo rusus į bučį dar prieš 
baigminį Helsinkio aktą. Jie įtraukė jau anksčiau Mask
vos pasirašytas tarptautines sutartis. Sovietų atstovai 
su jomis noriai sutiko, nes jos skaitėsi galiojančios. So-

ANUŽIS , . -

Ištraukos iš eilėraščių knygos 
. Balsas iš laisvės kąpo

vėjais. Jeigu Sovietų Sąjungoje žmonės'negali pasiskųsti, /j^Įejipė k^-a del:-^v.<> ĮM-
L-orl trolrlvia ti-amnia in rpilcalns tai crvwntnifl.i ipškns hii- įaugės: ais\e,kad valdžia trempia jų reikalus, tai gyventojai ieškos bų- 
dų kitokiomis priemionėmis savo teisęs ginti. Jie org.ani- 
zuGsis prieš savo valdžią, o valdžia bandys jų nepasiten
kinimą nukreipti prieš užsieniečius, p iš čia jau kyįa 
tarptautinis konfliktas.

Sovietų diplomatai nesugalvojo jokių priemonių 
prieš žmogaus teisių trempimą. Jie nesutinka šip JęĮąy- 
simo palieti darbotvarkėje, bet negali Logiškai pąsiaiš- 
kinti, kodėl. Otavos konferencijoje susidarė labai keistą 
nuotaika. Suvažiavusieji atstovai Įsitikinu, Į&ad ęų rusais 
negalima tartis ir aiškintis. Jie kartoją tą patą, kaip 
glušai.

Kol nėra darbotvarkės, niekas negalį įžengti Į kon
ferencijos salę. Otavon suvažiavo 35 valstybių spaudos 
atstovai, atvažiavo televizijos specialistai, atsivežė savo 
radijo ir televizijos aparatus, bet jie negali į konferen-

I. PUŠĖNAS

KOVA IR MEIbE
LIETUVOS LĄI3VĖS KOVV ĘOMAB’AS

Alfonsas sustabdo arklius bažnyčios aikštėje. 
Jau daug vežįipų ten stovi, sėdynių kuteliai kai 
kur juda nuo vėjo, arkliai prunkščia, dobilus

Vargu ar yra pasaulyje ijila biras yra kapinynas ne tik lie 
tau la, kuri būtų Jiek daug pef? 
gyvenusi, patyrusi iš kai? 
mynų skriaudų^ siiiurlp ir net 
.•^■ųtįb^ngiąjhįigKj, kaip kąri Lię- 
jtįiya?! Dabojai kaimynų vergia^ 
.pĮa, ^kyojift fizines ir dya- 
$įnęs ,Agaš, ištikiu laisva- 
Nokiąs LJptuyps Įsūnis kalias,

i niįikėjo danginti, netekę ko- 
yega dšl' jds.
-’ypačią 'žiauriausią vergijos 
prięspaųtdą lietuvių tauta neša 
dąftir šiandien. Kas apsakys iie- 
tilyių išgyventas kančias kąiėp- 
mūcse, Sibiro vergų darbo sto- 
jjykkse, pĮęžįhiatphėse ii^onme-

.p k^fu^uyjų huYP
ią', kądą jie- ginklų .gynė savo 

j Jų P¥’ 
šĮąkst^’tą^lįėtųyds žęisė, jų lą? 
venai buvo niekinami vaikio- 
jąnii- gątvėsĮe.. .. -

O kuį? dar Sibiro■ baisenybės?.!- 
Juk Sibiro taigos nubarstytos 
lietuvių kaulais. Lietuvos payer- 
gėjųi reikia dirbo vergų — ne-

tuviams, bet lygiai ir kidtoai) 
Jautųms, v’paė kurias rusai “iš - 
tais-vina”.

■Visos lietuvių tąųįoš kančips 
išj^yveutirs pavergėjo kalėji
muose, yergų <Lrix> stovyklos^! 
pfeiciiattmese
būti surašytos. Rrąe^ušių 'n^tŲ? 
Vasarą Čikagoj? buvo įpjaus-' 
diiUa j
ėjų iš -Sibiro
vj’-klų gj’vęniraio eiIera^ciu bbry 
gą .“BaĮ^s is Įąūjvės-kapo”. -

cijos salę Įžengti. Kanados policija saugo namą, neleidžia j kaJtus lietuvius tremia į Sibiro
niekam prie jo priartėti.

Lietuviai, ukrainiečiai, lenkai, amerikiečiai, gudai, 
prancūzai susirinko kitoj gatvės pusėj esančiame name. 
Iš ten seka, kas konferencijoje darosi. Jie gaudo kiek
vieną. kuris iš konferencijos namo išeina, ir klausinėja. 
Kanados lietuviai, latviai, estai ir kiti veikia organizuo
tai. Visų rusų pavergtų tautų atstovai turi šimtus faktų 
apie sovietų valdžios pagrindinių žmogaus teisių trem
pimą. Jie laukia progos tuos dokumentus Įteikti konfe

juodo ir balto matęs, ir padangos sulopytos.
-zr- Kpi dar rieda ir gerai. Aš tai visai nemoku 

Jyiračip važiuoti. Neturėjau progos. Pas mus 
dvįrąčiu niekas nevažinėja.

— O mane mano brolis išmokė. Užsodino ant 
dviračio ir pastūmė. Aikštė buvo didelė, be griū
nu, tą| įr keverzavau, kol nuvirtau. Tuomet jis 
priėjo, palaikė dviratį, kol vėl užsilipau, ir vėl 
pastūmė. Už kelių kartų pradėjau kojomis mintį.ALŲ JUVICl 11 L*v# MA r--------------- —7 ---------------- -------- C t X v -

kramto, baltomis skarelėmis moterys ir papuošti I Pastebėjau, kad dviratis nebevirsta, jei tik pate 
vaikai lipa iš vežimų, rūksta pypkės besitvarkan- I nevirsti, ir taip pradėjau tą vakarą važiuoti, ff
čių apie vežimus ūkininkų. Skamba varpai, mar
gi žmonių būriai eina i šventorių per vartus.

Alfonsas stebi, ar nepamatys Agutės ir pa
mažu tvarkosi apie arklius. Daiva su motina jau 
nuėjo Į bažnyčią, Kazys truputį padeda Alfon
sui ir šiaip dar vis besisukinėja, dairosi ir gėrisi 
puikiu oru, didingu bažnyčios bokštu, galingais 
kaštanais ir liepomis šventoriuje.

Sušnera dviračio ratai, nušoka Giedra, jis 
nori pasistatyti dviratį į saugesnę vietą ir čia 
susitinka prie vežimo Kazį. Jie abu tos pačios 
klasės draugai. .....................

— Giedra, pasistatyk savo dvirati čia prie 
mūsų vežimo, bus saugu, gali prirakinti.

__ Gerai sakai, nereiks nė rakinti, niekas ne- 
(H' akio turto. f

— Gerzi su dviračiu: greitai ir jokio vargo 
nėra, nei vež mo tvarkyti, nei arklių prižiūrėti.

— O taip pat ir šerti jo nereikia. Man labai 
aHs. tik lis gerokai jau pagyvenęs,

rytojaus dieną ir užsilipti be jokio palaikymo ga
lėjau, tuomet ir į vieškelį išvažiavau.

— Tai tu, Giedra, labai greitai ir lengvai iš
mokai. Tu visur toks gabus, kaip ir gimnazijoj. 
Žiūrėk, niekas nesugeba uždavinio išspręsti, o pas 
tave lyg parašyta.

— Tai gal jau eisim į bažnyčią, jau nuskam- 
hino, gal kunigas jau prie altoriaus, — sako Al
fonsas ir nueina; jo aukštai iškilusi galva ir mit
rios akys vis stebi ar nepamatys Agutės. Gaila, 
kad jis vakar jos nepaklausė, ar ji bus Pelkinėj 
šiandien. Bet juk jis klausė, kada juodu susitiks, 
tik ji, šelmė, nenorėjo sakyti, pajuokavo, kad jį 
visur jį surasianti. 0 gal ji staiga jį už rankos 
paims kur tarp žmonių. Ji labai vikri,

Jis įėjo per duns į bažnyčią, kur gaude var
gonai, ir suklaupusi žmonių minią trąųkė Pulkų® 
ant kelių. Aukštuose didelės mūrinės bažnyčios 

(skliautuose giesmė dundėjo, lyg kokia audra, pa-

vergu darbo stovyklas, šiems 
nuo šalčio, bado ir sunkaus dar
bo išmirus, atgabenami kiti. Si-

stovyklų, V •bšfcfeta tr|“
nĮų bgagigįį t Rauk
fąšbs iš laisk;ė$kapb’'
gWas;’ ©kagojp H)80 jįr. Tai 
baisas 1945-1$$> np lietuvių 
kankinių kąrtftsl , jiankraš.či( 
ardomis pasirašęs Klajūno var
du. Tai ne vieno autoriaus kū
rinys, bei 'daugelūr liįitiiyrų, iš
vežtų į prAveri-iampio'darbo ver
gų stovyklas. Jų-patėįkta auten
tiška nieidžiaga iš-. įvairių Sibiro 

, vergų dariK> stovyklų; '
Eilėraščiai savo forma ir turi

niu yra įvaii-ūs, nes skirtingų 
autorių (darbo yęsgų) parašyti. 
Dalis eilėraščių yra trumpi. v()«

kelių eilučių, bet yra ir ilgų. Visi 
ęrĮėrąšėiąi Eąsįžy.nii gimtojo 
krąšid ipeįje ir ilgesiu, o taip 
pat persunkti neapykanta Lie- 
-uvos pavergėjui; smerkiamas 
sužvėrėjusių darbo vaipvų elge
sys su Sibiro kankiniais, šiai 
kaip., siaarkįauib lietuviai, parsi
davę Lietuvos pavergėjui -- 
“Skaudu, kad lu lietuvis, kad tu 
raudonas šuo”.

° Ai. knvga? -BaLas iš laisvės 
pavergėjui ne. 

pĮmmiina, -nes komi&istmė Ru
siją skelbiasi. e^anR yj^ninielė 
^ocišilTnib' tėė>i^&ajb>5al^eit:oja 

■jr kpmunizjnn nešėja-, ir teigia, 
"kad Rus joj Sfaiiffo laikų kon- 
jceąiti-ącijcs stovyklų nėra — jos 
pęnaikintos XX TSRP partijos 

^spyąžrarime. j^t lai tik propa. 
užsieniečiams, o iš tiki-.ų- 

jų ; vi§ą$ kraštas, • j-pop Sibiras, 
“pajiuc^tos” vergų. 'darU6 :što- 
vykiomis, i aptvea'topįis spyg
liuotų vie’ų tvoromis 'su sargy- 

. Jįjį. bol^laU, .kijUkosvaidziais ,gin- 

.kluoiąif Ikųrgybiniais ir 
1 pilėšriąisįais suh.iffiis. ' . i: ;; 
", 'f • (Bus .’daugiau j A’ t

rencijos vadovybei, kad suvažiavusieji žinotų, kas darosi 
kitoje geležinės uždangos pusėje.

Dr. Bobelis įteikė VLIKo paruoštus pareiškimus 
įvairių valstybių atstovams, kad galėtų susipažinti, kas 
darosi rusų pavergtoje Lietuvoje.

gavo visus, ir kiekvienas stengėsi dar stipresniu 
balsu giedotai taip, kad, rodėsi, žemė sudrebės 
ir stori mūrai skils.

Įsijungė į giedojimą ir Alfonsas. Jis traukė 
pilnų balsu taip, kaip ir kiti, tik jis pakliuvo Į 
tankų vyrų būrį ir atsiklaupti nebegalėjo. Netoli 
baltavo suklupusių moterų skarelės, ir ten skar
deno viąnas savo stiprumu bei grožiu išsiskiriąs 
jnoters balsas, lyg koks smuikąs gero smuikinin
ko rąųk,Qse, arba lakštingalą Dubysos krūmuose, 
jįš skąpabėjo jaunystes sultingumu ryškiai virš 
visų balsų mišinio. Alfonsas sužiuro į moterų 
būreli ir jam pasirodė užburiantis Agutės profi
lis; dabar jam atgijo vakarykščias jausmas ir vil
ią ją sųįįŪj. J ją ųebegąjųjo ĮHjięįsti nuo jos akių, 
ir giesmės žodžiai jam maišėsi. Jis sustojo giedo
jęs ir vi»ą dėmesį sutelkė į ją. Kai giesmė pasi
baigė ir žmonės pradėjo stotis, Agutė pakrypo 
į jp pysę IT jyd-viejy Nors susitiko. Jie nieko ne
galėjo vienas kitam pasakyti, bet lengvutis šyps
nys reiškė, kad stipriai juqą siejo nematomos gijos.

Prasidėjo mišios. Lotyniškai giedojo gerai 
parwtes ghmw, dūzgė vargonąj. sklaidėsi mai- 
dakųygės, barškėjo f0|ąnči>į, skardenos! kosulys, 
lyg gegutes kukavimas flWgjmįąve šen bei ten 
ųyYąj'gjs, nei^rniegotąs žiovulys. Kai valandėlei 
vargonai bei gi^^ųlte^^^davo^ošėjimasign;- 
dėjosi taip dažnai, ’ly<^ keli vyrai miške šakas

Vincas šeštadienio vakare parėjo iš vakarus-

"3

- IšsbkužiJięlas Vflhiauš f šy- 
Pe4 w -ii PtovSo hažnyei:>s -Ayk- 
dc4XJpjo kėmlteįo pjErummkc?. J. 
Zygmu-nlo s-kųodas Vilniaus ai- 
kivysikupijos valdytojui Ą. '.Gu- 
tauskui. Rašoma, .kad bažnyčioj 
susisfiinutyta. kūn. Jojtubius- 
kas buvęs 7 “priverstas ršlipti iš 
sakyklos.” Skundo autorius, grą 
-ina traukti kun. Jokubąuską i

— -*mą. . ’ ELTA

Antradienį aukso uncija 
kainavo $325.

kų priblokštas, lyg nuo stogo nukritęs. Jam labai 
skaudėjo Alfonso sutrenkta ranka, bet už vis la
biau jam parūpo, kad Alfonsas jį matė bėgantį iš 
Gyniota namų laidotuvių metu. Jis daug kartų 
buvo atsidūręs teisme ir net kalėjime už vagystę, 
už įlihdimą per naktį per langą.bet atsidurti teis
me už žmogžudystę, jis neturėjo patyrimo; tokio 
apkaltinimo jis bijojo ne tik dėl galimų sunkių 
pasekmių, bet ir dėl savo motinos. Ji niekad nieko 
nenužudė ir jo žudyti nemokė. Nepastebėtas Įeik, 
pasiimk, ko tau reikia, ir vėl tyliai, kaip pelytė, 
išeik ir dink kaip vėjas. Niekuomet žmogaus ne- 
užpulk', jo neūžgauk ir niekuomet paskutinio kąs
nio nuo jo neatimk. Ji sakydavo, kad pasiimti, kai 
reikia ir kiek reikia, nesanti jokią vagystė. Visi 
tąip dąrą, vįsi. žmonės esą tokie, tąi esanti gyve- 
nimo būtinybė. Juk kiekvienas nori parduoti kuo 
brangiau ir nupirkti kuo pigiau; kiekvienas rū
pinasi mokėdamas mokėti kuo.mažiausiai, o gau
ti kuT daugiausiai. Juk tik šiuo kelių turtas gnii 
atplaukti.

.(Bus daugiau) ‘,'^TIT1”"

»AtS SKAITYK IR KITUS PARAGINK

jubaŽA. fll J * * A % %

V Ntuii . M:iy T
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Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

||l|1|llil|!!l

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinlko* 

Medicinos dirokrorius

19M S. Manheim RdL, We^cheatsr, IIL 

VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZOŽIONYTe 

Programos vedėja

Tel: 562-2727 arba 562-2728

Service 461-8200, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBt: AKIŲ LIGOS 

3921 West 10&d Street 
Valandos pagal susitarimu

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p 

iš WTIS stoties, 1110 AM banga- 
2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

- ‘ĮF

įfeįMjįį^ ; *

Tt ' 4

Kūgių gubos (Tapyba)

■

II

Palaidotas generolas SL Raštikis kolas Naujokaitis.
VI. Bakūnas

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

_______________________________

■

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

5549 & PULASKI RD.
Chicago, IIL 60629
TeL: 585-2802

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

— žemaičių Kultūros Klubo

OPTOMETRISTAS

SL Tek 737M49

eilinis narių susirinkimas įvyks las, Stasys JĮaštik^lLbš Angeles 
išgyvenęs nuo atvykimo Ameri
kon 1949 m. Pradžioje dalyva
vo lietuvių organizacijų veiklo
je, yra buvęs nei Amerikos Lie
tuvių Tarybos ir RALFo skyrių 
pirmininku. Vėliau kuij laiką 
gyveno šiaurės Kalifornijoje, 
■Kur profesoriavo Amerikos ar
mijos svetimų kalbų ^institute.

LOS ANGELES, Galif. — Ge- vo atlaikytos gedulingos mišios 
gūžės mėn. 7 dieną Los Angeles (klebonas kun. dr. A. Olšaus- 
(Cuiver City) šv. Kryžiaus ka; kas) su kun. dr. V. Baltuškos 
p-nėse palaidotas gegužės 3 d. 
miręs (ligoninėje) buvęs Lietu
vos kariuomenės vadas genero-

■ir “contact lenses”.

r INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA

- 2656 West 63rd Street ;
Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofbe talafaaas: 776-2880,
IwaendjM talaf.: 448-5545

Florida

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija,

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

trečiadienį, gegužės 15 d., 1 vai. 
po pietų Anelės Kojak salėje, 
4500 S. Talman avė. Nariai pra
šomi atsilankyti,nes yra svarbių 
reikalų, numatoma atostogauti 
iki rugsėjo 18 d., vasaros laiku. 
Bus ir vaišių .

Rožė Drdžgalvis, rast.

— Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Organizacijos 
susirinkimas. Valdyba maloniai 
kviečia savo narius ir norinčius 
įstoti nariais į susirinkimą, kuris 
įvyks gegužės m., 17 d., 6:30 v., 
v., parapijos svetainėje.

Dabar, ir ateitys organizacijos 
srpsirinkimai bus vieną valandą 
anksčiau, nei praeity.

Po susirinkimo — kavutė.
Juozas Skeivys-

NAUJA ENCIKLOPEDIJA

Vyriausioji enciklopedijų re
dakcija jau parengė spaudai pir
mąjį enciklopedijos tomą, kuris 
išeis šiais metais. Naujasis leidi
nys vadinsis “‘Tarybų Lietuvos 
enciklopedija”.

Enciklopediją turėtų sudaryt1

pamokslu. Iš bažnyčios ilga 
automobilių vora (62) velionį 
nulydėjo į šv. Kryžiaus kapines, 
kuriose palaidota dauguma mi
rusių Los Angeles lietuvių. Piie 
kapo buvo Amerikos, .Lietuvos 
i rraenotvėnų vėliavos, dalyvavo 
apie šimtinę, lietuvių, kurių tar
pe buvo uniformuotų rampvė- 
nų, šaulių ir biru liečiu — tauti
niais rūbais. Maldą prie kapo 
sukaHjėjo kun. dr. V. Bartuška, 
o gausūs laidotuvių dalyviai su

Pastaraisiąišji'mela^, npi-s jau ii” giedojo Marijai, Marija ir Lietu- 
sirgdąmas, vis dar rašė savo at- 
siminimus. kuriu išleista net ke- 
turi tomai. - . - -

Gegužės mėn. 6 d. lietuvių Šv. 
Kazimiero bažnyčioje buvo at
kalbėtas rožančius, ten pat at
sisveikinimo kalbas pasakė gen. tietės, šaulės ir M moterys. Už- 
konsulas V. Čekanauskas, Ra- kandžių išlaidas padengė įvai- 
movėnų: vardu kpt Koris - ko- rics jorganizačijoA ' 
ronkevičius, ALTo vardu — iaž. •» ■ Laidotuvių koordinatorius bu- 
A. Mažeika ir Bendruottnesįės ’vd advokatas AJefesandras Dab- 
vardu — Vakarų Apyg.. pirm, šy?,' turis jau daugiau kaip 10 
R. Da.bšys. Prie karsto stovėjo; 
rainvvėnų, šaulių, birutiečių ir ; 
skautu garbes sai-gyba. Gegužės 
7 dieną toje pat bažnyčioje bu- j 

• ~ • - i
---- -------------------------------------------%: '---- .----- 4
trys tomai, kuriuose bus pateik-į 
la apie 25 tūkstančiai straips-į 
nių, 6 tūkstančiai iliustracijų. |

vos himną. /-Lietuvos vėliava 
iteikita velionio' našlei Rašti
kienei. ■

Laidotuvių dalyviai buvo pa
kviesti į parapijos salę užkan- 
džianis kuriuois paruošė biru-

Kel.aujant Merkiu :šgirsti nuos 
tabią tlziūkišką šneką, ne vieną 
legendą ai sakmę, kuriomis taip 
žavėjosi V. Krėvė — Mickevi- 
čins. štai Biekšių kaimo gyven
tojai sako, kad ju kaimą įkūręs 
lies Merkine kryžiuočių sumuš
tas lietuviu būrys. Slapstydamie 
si nuo priešo jie patraukė gi
rion. Jų taipe buvęs vienas, ži
nojęs kelią per pelkes ir miškus. 
Eidamas jis šaukęs kitus: “Bėk 
še. bėg še-..” Nuo te jį praminę 
Biekša, o jo Įkurtą kaimą Siek
siu kaimu. O štai gretimo Bar- 
teliu kaimo žmonės pasakoja, 
kad jų kaime buvę daugybė ąžuo 
lų kadaise, tik dabar vienas heli 
kęs, storesnis nei 7 m. Ąžuole 
nuo seno yra didžiulė drevė, k u 
rioje galėtų tilpti keletas vyrų. 
Pasakcrama. ka-d šioje drevėje 
kaimo vytai siep.ęsi nuo rekrū
tų. Jau kelintą šimtmetį žaliuo
jantis ąžuolas paporintii apie ke
lias Čia gyvenusias žmonių kar
tas.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAI (JOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON I H l It JNED KOPLYČIOS

metu glabojo Rašt&ių šeimą, 
teikdamas įvairią pagalbą, kai 
to reikėjo.

■Prie užkandžių buvo pasaky
ta daug kalbų, vietoj gėlių buvo 
renkama aukos Lietuvių Fon- 

1 dui, Tautos Fondui ir BALFui. 
j Laikinosios Liet<iAOs Vj-riausy- 
, bes (1941 an.) ir VLlKo vardu 
j atsisveikinimo kalbą pasakė My-

I MOVING ‘
I I

Apdraustas psrkraustym^
J ii (vairiy atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
| Tei. 376-1882 ar 376-5996

> ■>., ft. -------- ----- -
. I i -iH J. II

‘ PERKRAUSTYMAI

1 MOVING
Laidiniai — Pilna apdr«uda 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charga 

ir VISA korteles,
R. iERMNAS. Tel. 925-3063 

% ■■ ■—«

^™-"" -- - ---- - ~ &

SOPHIE BARČUS
RADIJO štIMOS VALANDOS

Šeštadieniais it sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Stoties WOPA - 1490 AM 

h-MWKuofaMos iš tnū*ę stvdtjo* 
Marquette Parke.

Vedėja — Aldone Devkus

7159 So. Maplewood Ave.
Chicago, IL 60629 

Tdcf. 778-1543

At',," ■!' 12a=!LL----------a---------

$LO.'J ARC FULLY LICfNStPTOPRESCIUBt 
pauas, PERFORM fURGtRY AND UTILlIt 
ALLOTHtR fttlNTIFICALLY ACCEPTED 
MIANS FOR TRtATIHd INJURY AND DiSlASt, 
INCLUDING THI US I OF MANIPULATIVE 
THIRAPY.

Mirė 1985 m. gegužės 13 d., 6:00 vai. vak.. su- 
j Miaukęs 38 metų amžiaus. Gimęs Denmark. ?

Amerikoje išgyveno 30 metų.
Pasiliko nuliūdę: motina Sophie, brolis Anta- 

Inas, brolio duktė Christina, dirmavonės tėvas Osar 
• ■Krenartas ir kiti giminės, draugai bei pažįstami 
J ■Amerikoje ir Lietuvoje.
ji Ketvirtadienį nuo 1:00 vai. iki 9:00 vai. vak. 
-■kūnas bus pašarvotas Ridiko koplyčioje. 3354 So.
■ Halsted St, Chicago, IL.
I Penktadienį, gegužės 17 d., 9:00 vai. lyto bus
■ lydimas iš koplyčios į Šv. Jurgio parapijos bažny-

ira^^‘ 0 pamaldų bus laidojamas Šv.
J Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Joseph Aleksandravičiaus giminės, 
draugai ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami. daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar- 

įr.titBMpįgįkįnimą. :
Nuliūdę lieka: Motina, brolis ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Povilas J Ridikas. Tel.

JOSEPH A. ALEKSANDRAVIČIUS

SSTIOPATHIC ZvOEDIONE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATHY 
P.O.’S/ WltL MORE THAN 
DOUBLI THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 

Į J 16,000 TODAY TO MORE 
W THAN S6,000 PHYSICIANS 

IN THE NEXT 20 YEARS/

■

WHAT IS THE FASTEST GROWING 
HEALTH CARE PROEESS/ON-AND WHYY

Primary rtason 
FORTH! FftOFIJSkXJ 
RAPID GROWTH BTKt 
EMPHASIS IT PLAUS 
3* TRAD4IN6 *£NJWį

^LTHOO&H mt¥ mt
■ ^c.7 r*~* j

■- C i ■< ’^r1^ f
I TT7AU

CASt «. i4O«.t
’’■IM FWRCIMT C*
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tėvas ir sūnus
MARQUETTE KUNIRAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MANIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AIJ IOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE Ft;?
1424 South 50th Avenue 

Cicero. 111. 60650 
Tei.: 052-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ I.A11XJJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

Aikštes anri-mobiliams pastatyti

LACKAWICZ

Laid .‘n. ių Direktoriai

2424 West 6G.h Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
l’< l. 974-4410

.. .. . ................... „ , ----------- -

VASAITIS-BUTKUS ,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-100 3 t

>   ---------------------- --- ——--------------------- --- — -------------------------------------.      
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kiekvienai

L B. frontininkams mg; j 
truputį aplaužyti, s.<vo i 
vaidais jie nesidžiaugia, o p 
<la net skustis, kad deri aus 
sumas nekyla, bet 
metais smunka žemyn.

Kadangi frontininkai vadovai 
jasi okupanto pagrindais, su jai / 
bendradarbiauja, net lituanisti
nėms mokykloms išleido vado/ 
vėlinu palankius okupantui, “N J 
mėliai Mūsų Brangu-”.

Nor< lietuviai nat.rijotai pro-, 
testavo ir reikalavo, kad iš vada ( 
vėlių būtų pašalintos tas nuot-' 
.raukos, bet frontininkai nenusi
leido ir tu nuotraukų nepašali
no. 0 jaunimą siuntė i Vilniau-- 
Kapsuko universitetą, kad oku 1 
panto pataikūnai juos mokintų.

Suskaldę Lietuvių Bendiaio- 
menę. norėdami panaikinti AL- . 
Tą ir VLIKą, isisteige save poli-1 
liniams reikalams V isuomeninių j 
reikalu taryba. Tani savo griaii-1 
namajain darbui sustiprinti pra| 
tiėjo visuose kampuose rengti Į 
Vasario 16-sios minėjimus ir 
grobti ALTui priklauisančius pi
nigus.

sutraiilcin dešini t tū 
t* n i daJyvių skaičių, aiškiai 
kiek mažai mes lietuviai, 
įjoję JAV politikoje reiš- 
?. Mums būtų pats laika>

nmtai peržiūrėti mūsų visuome
ninę politinę veikla ir joje im
tis drą<iškų pakeitimų turinyje 
ir formoje”. (“Drrva’\ 1985 IV.

O kas piketavo, kuomet per 
tautinių šokiu šventę apsilankė 
prez. Fordo žmona? Ar tai rei
kia dar didesnio įžeidimo?

Paskutinis sakinys iš dalies 
gal būt yra ir teisingas. Bet aš 

nuomonės, jau ne

. Bet dabar frontininkai tais sa 
vo darbo vaisiais nesidžiaugia, 
kaip rašo Draugas gegužės 7 d.

Yra skaudus reiškinys, kad di 
delėdalį energijos, laiko ir lėšų 
reikia išeikvoti tarpusavio trin
čiai. To visai neturėtų būti. “Bet 
nedryse pi įminti, kad frontinin
kų užvesta byla jau tęsiasi ±0 
metų, o kiek čia bereikalingai 
išeikvota pinigu ir energijos?

“Teisingai dr. A. Butkus, pri
simindamas tautiniu šokiu šven
tę, rašo: “Į šventės dalyvius tele 
fonų prabilo prezidentas Reaga- 
nas. Tačiau apgailestaujame, kad 
šventėje nedalyvavo joks JAV 
Valdžios aukštas pareigūnas, se
natorius ar kongresmanas. Toks 
mūsų didžiųjų svečių ignoravi-

Lakaus savo
, kailą kartotas. Kad jokių pakei
timu ar svarstvmu nereikia ie
škoti. O tik reikia pašalinti iš L. 
E. — PLB komitetų tvarkos ar
dytojus. O kas jie tokie yra, tai I 
aiškiai buvo pavardėmis išvar
dinti. Naujienų atkarpoje 19C5 
m. balandžio mėn. Andrius Juš- 
kevivius: Kas Suskaldė Bend
ruomenę?. ,

Tai^i, aš siūlau, palikti seną 
išbandytą ir gerai veikusią for
mulę. Lietuvių Bendruomenė 
privalo grįžti į save senas vė- 
žas ir dirbti savo darba, *kuriani i 
ji buvo suorganizuota, t. y. kul- 
rūrinj ir švietimo, garbingą dar
bą Ir nesiveržti Į ALTo ir VLI- 
Ko dirbamą politinį darbą.
Ne< tokie darbų dublikavimai ir 

pagalių kaišiojimas į ALTo, VLI 
Ko ratus, jokios naudos neatne
ša, o žalos padarė daug. Ką jau 
pastebėjo ir patys L. B. rinkimų 
kandidatai. Nors beveik visi ne
atsisako nuo politinės veiklos.

“Mes turime svetimtaučiams 
ir JAV valdžios pareigūnams 
parodyti vieną vei«dą. Jei ne, tai 
nebus rimtai reaguojama į mū-1 
su prašymus bei re kalavimus”, ’ 
rašo Robertas Vitas.
Zigmas Grvbina^s “Antras svar- i

O

MIELAS LIETUVI, MIELA LIETUVE!
Vėl artėja diena, kada Tavo sąžinė turės laiky

ti egzaminą. Tu vėl būsi raginamas-a balsuoti fron
tininkų ir akiratininkų užvaldytoje organizacijoje 
— Lietuvių Bendruomenėje.

RIMTAI APSVARSTYK IR APSISPRĘSK I
1. Ar nori, kad/TaVo balsas stiprintų VLIKo ir 

ALTo griovėjų užmačius?
2. Ar manai, kad. išeivijos veikloje nereikia pa

sidalinti darbo sritimis, o veikti “savanoriškai”, ne
žiūrint, ką kiti daro?

3. Ar pritari, kad visų patriotų lietuvių ben
dros organizacijos būtų perimtos Į vienos grupės 
“valdžią” -ir naudojamos tos grupės siekiams vyk
dyti?

4. Ar manai, kad ALTo ir VLIKo finansinės 
paramos mažinimas yra mums naudingas?

5. Ar tiki, kad sąžiningas Tavo balsas gali at
sverti šimtus “balsų”, atsiųstų pagal laikraščių 
skaitytojų, oragnizacijų ir telefono knygų sąrašus?

6. Ar pritari, kad jaunimas būtų mokomas iš 
okupantui palankių vadovėlių, lankytų Kapsuko 
kursus Vilniuje ir užaugtų pilnais okupanto patai
kūnais ?

7. Ar manai, kad Maskvos šūkis atskirti jauni
mą nuo vyresniųjų yra naudingas išeivijai ir viso
keriopai remtinas?

8. Ar pritari, kad saujelė vienos grupės fronti
ninkų turi teisę diktuoti visos išeivijos veiklai, o 
šimtai tūkstančių “likusiųjų” turi klausyti jų ko
mandos?

9. Ar tiki, kad asmenys, kurie traukia savo tau
tiečius į amerikoniškus teismus, yra verti atstovau
ti visus lietuvius?

10 Ar tiki, kad šie rinkimai bus “demokratiš
kiausi iš pačių demokratiškiausių” ir sukurs labiau
siai demokratinę išeivijos santvarką?

Jeigu į visus šiuos klausimus gali atsakyti 
trumpu ir aiškiu “taip”, tai nesvyruodamas 
dalyvauk ir balsuok -gegužės mėnesio rin-

kiniuose
JAV R. L. BENDRUOMENĖ

ccs uzd ivfny* ieškojimas r su 
radim .kelio j pačiu tarp 
lietuv^kų, s;iuiyų narmaliza 
vima. Naujcji taivba tLU"i ra< 
būdus paspausti tuęs, kurie U 
nebartaikos kalio nenori pasuku 
ir nesireng a paruukinti byk 
Amerikos teismuose. NuošSr 

imkime ieškoti kompromi
su ir užmirškime n lietos tulžie t

B i utė Jasaitienė: ‘Paskutiniu 
laiku pastebimas visų veiksnių 
link mas tik i politinę veiklą 
Dažnai l etcwbes išlaikymo dar 
bas, —lietuviška mokykla, moki
niai, jaunimas užmirštamas. 
Man atrodo, kad lietuvybės iš
laikymo darbas turėtų turėti to- 
k a pat, jei ne didesnę svarbą 
kaip bet koks politinis įvykis at

Taigi ir L. B. nariai ne visi pa
tenkinti L. B. veržimosi į poli
tiką, o tuo pačiu apleidžiant sa
vo pareigas, kuLūrinėje veikio
je.

Antanas Marma

Atsiųsta paminėti
NAUJAS “TĖVYNĖS

SARGAS”

liv.šis, 4050 So. Campbell Avė.,

Pirmasis šių metų “Tėvynės 
Sargo” numeris — yra skiriamas 
prezidento Aleksandro Stulgins-, 
kio 100 metu gimimo’sukakčiai: 
paminėti. Numeris yra 128 psl., 
dviem lankais padidintas, ir, 
kaupia įvairios medžiagos. Kad 
prez. Stulginskis vertas specia-, 
lauš prisiminimo, turbūt negin-. 
čys niekas. : ;

Moderniojoj Lietuvos istori- ■
]Oj jo asmuo ir vaidmuo ryškus nai0 administracija: Adomas Vi- 
ir šviesus. Jis buvo netik Lietu- ];všįS; 4050 So. Campbell Avė., 
vos Steigiamojo Seimo pirminiu' Chicago. Ill 60632. (KDI).
kas ir Lietuvos Respublikos pre- j 
zidentas, bet ir ilgametis Sibiro'

j kankinys. Jis buvo ir vienas iš' 
tų, kuris pasirašė Lietuvos Ne-! 
nriklausomvbės Akta. 1

Po trumpojo vedamojo, deda- į 
mas teisininko Petro Stravinsko * 
paskaitos apie Stulginskį teks-, 
tas. Iš pirmojo vokiškosios išei- ■ 
vijos “Tėvynės Sargo” numerio 
1947 m. persispausdinamos kai

kurios M. Krupavičiaus straips
nio apie Stulginskį ištraukos.

Toliau seka prez. Stulginskio 
paskutinė kalba laisvoje Lietu
voje Vasario 16-sios proga. Ori
ginalus prof. dr. Prane Jucaič’O 
atsiminimų pluoštas ir savo ben 
dradarbiavimo su Stulginskiu, 

Į redaguojant “Tėvynės Sargą” 
j 1919 ru-

šio numerio kaina $4.00- Žur-

GEGUŽĖS 19 DIENĄ, 

sekmadieni farėsime “Gerosios 
Naujienos Lietuviams” radijo 

, programos bičiulių ir klausytojų 
pagerbimo dieną su menine pro 
graima, 'karštais-valgiais ir kiek-M

Miko šileikio apsakymų 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*50. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

j vienam atsilankiusiam bus z įtei- 
' kiama speciali dovana.

PASSBOOK 
SAVINGS...

s®e ua for

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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).

ENERGY’ 
WISE

High 
Interest Rate* 

paid on Savings

Intent Compounded
Daiy *nd Paid Quarterty

MutualFedėraI
Saviwl«i

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO, ILL 6O6C8
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

w>u»s, Mon.Tu«.Frl.>-4 Thur.>-8 S«t. >-l

SERVING CH1CAGOLAND SINCE 1505 •

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienom galima gauti nepaprastai {domina gydy- 

tojo, .jrboomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimna.

Dr. A. Gii5.es — MINTYS IR DARBAI 259 pel., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunai dienai ir 
lui-sūpinimą -

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

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. j. (Juasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
tMONfiS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| urbs 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant 11 perriuntimo WaMema.

f8.oo rIi
M.00 
63.00

KLM

) i», CnCAOO, M9H

UAL ISTATI FOR SALI UAL BffTATB PO*
Mamai, 2oa6 — PerAaviaat /

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
EB RĖMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAH. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS Į;

h

MUTUAL FEDERAL SAVING
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, DU Tel 847-774]

BUTŲ NUOMAVIMAS
B NAMU PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

I NOTARIATAS • VERTIMAI

ray Rcsrę draudimo agentūba

f. BACEVIČIUS — BELL REALTX
INCOME TAX SERVICE ?

- 778-2233 -6529 So. Kedzie Avė.

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

i
T... . . . v. 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
Įėjimas laisva auka. Svečių Dilelis hutas savininkui. Geras inves- 

pagerbiino banketas prasidės tarimas. ___

1:45 vai. po pietų, 3647 W. 83 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
St., Chicago, EL. 60652. pirkinys. _____

‘Dėl transpor’tacijos ir tolimes- Didelis, gražiai įrengtas bungalow, 
nių informacijų prašomi skani- 'Nebrangus.
binti 735-4018. į iTMATTTQ PPATTV 

INSURANCE — INCOME TAX 
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

fLEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI .v 

Turtu Chlcagcs mieste leMta^ 
Dirbu Ir užmiesčiuose, frett, 

5*r* rituotai ir MiininįaL. '. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Telman Avė, 
TA 927-3559

—-— Brighton Parko Lietuvių 
Savininkų Draugijos gegužinė 
įvyks š. m. gegužės 19 d., 12:00 
vai. šaulių Namų salėje, 2417 
W. 43rd St.Vjriks virtuvė, baras 
ir šokiams geras orkestras. Pra- REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
some skaitlingai dalyvauti. j Nuosavybės — kitur

. ■ Valdyba ------- '
Parsiduoda gerame stovyje 

esantis 6 metų namas, turintis 7 
kambarius, 3 miegamuosius ir 
garažą. 2 akrai žemės, 2 mylios 
į Bass Lake. Telefonuokite 1— 
219-772-3086.

— New Dehli uždarė visas 
.krautuves,nes' sieliai pas sprog
dina.

JOHN GIBAITIS i 
Advokatų įstaiga

8247 S. Kedzie Ava
(312) , i b-&700

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

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avė, 

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

Dengiame ir taisome visų 
siu stogus. Už darbą gariu- 
tuo jame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenue.

Chicago, IL 60629/
434-9655 ar 737-1ZĘ ,

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair).

Also delinquent tax property.
Call 1-805 - 687-6000

Ext. GH-69171;, I

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TĄX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-745? 

Taip^pat daromi :Wtimal; ginifriiiį

. AT OUS LOW lATtS

fi

r'Ho
tx^OQtrprics
A^enty.. .’ REIKALINGA SUAUGUSI af. 

sakinga moteris vaikams prižiu-- 
rėti. Pageidautina mūsų namuo

se, Bridgeport o apylinkėje.
Skambinti 523-4448 •

KFLP WANTED FEMALE'
Darbininkiv reikią* . jš

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Suaugusi moteris ieško mo
ters, norinčios gyventi dideliame 
bute su šeimininke. Skambinti 

733-1283

Advokatai
GINTARAS P. CEPSNAS

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

Šeštai: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL t 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
tA49 West 63rd Street 

Chicago. DL 60621

MISCELLANEOUS 
(vairūs Dalvkal

GOVERNMENT JOBS.
SI 6,559 — $50,553/year.
Now Hiring. Your Area.

Call 1-805-687-6000
ExL R - 9617

Noriu pirkti vartotą automo' 
bilį geram stovy. Prašau skam
binti vakare 776-8780.

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLATHS

ir V. BRIZGYS ■
Darbo valandoa: j 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitaria, 

1606 S. Kadzlt Ava.
Chlcapo, III. 60629 ,
TeL: 778-8000

REPAIRS — IN GENERAL 
JvalrOs Talaymal

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
[R DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
n e ' m a n Dečkya 

Tel. 585-6624

PATS SKAITYK Ui KITUS 
PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS’

- Nauiianoa, Chicago, IB. Wednesday, Mav 15 1985

Gii5.es



