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JORDANIJAI PATINKA REAGANO 
PASIŪLYMAS TAIKAI SIEKTI

BEGINĄS PROTESTUOJA, RENGIASI NUTRAUKTI RYŠIUS 
SU AMERIKA, JEI REAGANAS GINS ARABUS 

grindinių maldyklų be baimės 
ir be pavojaus.

Libanas įves tvarką 
musulmonų sektoriuj’

BEIRUTAS. — Libano kariai 
ketvirtadienį užėmė visą Beiru
to musulmonų sritį. Musulmonų

JAV KARYS PABĖGO 
ŠIAURĖS KORĖJON Miles

AMANAS, Jordanija. — Jor
danijos karalius Husejirias ket
virtadienį pareiškė, kad jam pa
tinka prezidento R. Reagąno pa
siūlymas baigti nesusipratimus 
Artimuose Rytuose. Karalius 
mano, kad prezidento pasiūly
mą reikia apsvarstyti. Jis būtų
geras šio klausimo sprendimui, sritis visą laiką buvo atskirta

V * . i t v nuo kitu Beiruto sričių. Ten sar-Jeigu imsime galvon Izraelio . .7 . .. . v. : . v.• .2? / . , , gvba eio palestiniečiai. Re ju zi-pasiulyma, tai klausimas neis-j . s i- L ’J v : ruoš niekas negalėjo izc-ngh j
minėtą sritį.

Libano kariai užėmė visą de
markacijos liniją. Buvo kilęs 
vienas Skitas konfliktas su pasta
tytais sargais, bet Libano kariai 
labai greitai įvedė tvarką.' Jie 
suėmė ien stovėjusius sargus, 
juos nuginklavo ir išsivedė tar
dyti į kariuomenės centrą.

Tuo pačiu metu Libano kariai 
atidarė dvejus vartus iš musul-

sprendžiamas. Karo pradžioje ir 
karo eigos metu buvo tvirtina
mą, kad Izraelis nenori grobti 
svetimų žemiUį tuo tarpu dabar 
Izraelis savinasi miestus, ištisas 
Jordanijos sritis. Izraelio parla
mentas pasisavino Jeruzalę, pa
skelbė šį* miestą savo sostine, 
kada tuo reikalu visai nepasita
rė. su Jordanija, kuriai miestas 
priklausė, ir kuriame yra kelios 
arabų maldyklos.

Jordanija priešinasi^Izraelio sjropįai sangdjama

SEOUL, Pietų Korėja.— Ame
rikos kariuomenės vadovybė 
pranešė, kad JAV karys Jos ph 
T. White savo noru perbėgo į 
Siaurės Korėją.

Karinė vadovybė nustatė^ kad 
kareivis White, prieš eidamas 
į šiaurės Korėją, paleido kelis 
šūvius į vartų užraktą, jį išlau
žė ir nuėjo į š. Korėjos zoną.. •

Karys White, pats nuėjęs pas 
Šiaurės Korėjos pasienio sargus, 
labai aštriai iškritikavęs JAV, 
ka'riuomenės vadovybę už hiky-. 
mą 40,000 karių Pietų Korėjoj, 
o vėliau paprašė, kad jam duo
tų tremtinio teises.

Pabėgusio kario tėvai abejo-! 
jo, kad jų sūnus būtų pabėgėsi 
pas Šiaurės Korėjos vyriausybę} 

‘prašyti temtinio teisių. Jie sa-1 
kosi sūnų pažinę ir nesupranta, ’ 
kuriais sumetimais jis būtų nu-: 
ėjęs pas priešus.

Amerikos karinė vadovybė t 
norėjo su pabėgusiu kariu susi
tikti fč pasikalbėti, bet korėjie
čiai neleido. 7 -

CHINA

WONSAN

PYONGYANG

NERAMUMAI TĘSIASI TRIS DIENAS, 
KARIAI NUŠOVĖ PENKIS LENKUS

baidymui grobti kaimyninės 
valstybės. Prezidento Reagano 
pasiūlymas galėtų ^būti pagrin
das taikai siekti.

; f > Izraelio, premjeras
atmetė pasiūlymą

JERUZALĖ. — Izraelio prem
jeras Bernas visiškai atmetė 
prezidento Reagano ^pasiūlymą 
taikai siekti. Pasiūlymą svarstė 
ne tiktai pats premjeras, bet ir 
kiti Izraelio ministerial.

Jiems atrodo, kad prezidentas 
visai nukrypo inio taikos planų. 
Izraelis nenori duoti Jordanijai 
jokios globos. Dabartiniu metu 
gerokai pasijcąitėr pądėtis Liba
ne. Kol ten buvo palestiniečiai, 
tai bent kurią dieną jie galėjo 
įšiveržti į Izraelį ir padaryti ža
los, bet dabar, kai palestiniečiai 
išsikraustė iš Libano,, padėtis 
keičiasi ir dešiniajame Jordano 
upės krante. Be to, Izraelis vi
sai nenori svarstyti Jeruzalės 
likimo. Izraelio parlamentas, 
vyriausybei pasiūlius, Jeruzalę 
paskelbė Izraelio sostine, tai Je
ruzalė ir pasiliks Izraelio. Ara
bų vyriausybės nenori pripažin
ti Jeruzalės Izraeliui. Blogiau
siu atveju, Jeruzalė galėtų būti 
paskelbta tarptautiniu miestu, 
kur kitų tikybų išpažintojai tu* 
retų laisvą priėjimą prie pa-

visa siena tarp musulmonų ir 
krikščionių. Ten sienos niekas 
neperžengdavo. Dabar atidaryti 
vartai leidžia krikščionims, tu
rintiems savo namus mušulrno- 
niškarne .Beirute, juos {xasie-kti.

Libaiwzkariat'pranešė?vfšięms 
musulmonų skyriaus ’ gyvento
jams,. kad jie gali naudotis "ati
darytais 2 vartais jrr pereiti į 
krikščionių' • sąktoriur ir jiems 
bus leista grįftt^ v-4, >

Izraelis norėjo prieiti 
pne ginklų’

Beiruto musulmonai palesti
niečių, buvo saugojami, ten su
vežti" Sovietų tankai, karo me
džiagos atsargos, artilerija ir 
kulkosvaidžiai. Musulmonai pa
skelbė, kai niekas, įskaitant ir 
izraelitus, Libano partizanus ir 
kitas ginkluotas grupes, į mu
sulmonų valdomą Beirutą nega
lės įžengti.

Vienas palestiniečių tankas 
buvo L išvilk tas iš musulmonų j 
valdomo Beiruto. Tas tankas 
lydėjo Arafatą j Beiruto uostą. < 
Uosto, pakraštyje, siauroj gatve
lėj, tas tankas buvo paliktas. 
Manoma, kad kiti palestiniečių 
tankai palikti musulmonų kon-

DANŲ KABINETAS 
ATSISTATYDINO

KOPENHAGA, Danija. — Da
nų premjeras A. Jorgensen ket i 
virtadienį įteikė atsistatydinimo į 
pareiškimą. Jis tvirtina, kad jp 
kabinetas, sudarytas , iš kelių 
mažumų, ketvirtadienį atsista
tydino.' Jeigu kabineto nariai 
būtų turėję geresnę nuovoką 
apie finansinius reikalus, tai 
jis būtų neatsistatydinęs. Bet 
kai mažai nusimanantieji pra
dėjo vesti ginčus apie pinigus, 
tai atsirado suirutė ir jis priva
lėjo pasitraukti.

Jorgensen yra socialdemokra
tas. Jis valdė kraštą aštuonis 
mėnesius, o dabar ministerial 
pasitraukė, tai jis karalienei 
įteikė atsistatydinimo pareiški
mą.

Premjeras Jorgensenas paaiš- 
l kino karalienei atsistatydinimo 
I priežastis ir prašė pasiūlyti vy- 
: riausybę sudaryti kitiems. Jis 
1 pats, neturėdamas pakankamai 
narių parlamente, nenorėtų pra- 

' dėti pasitarimus su mažomie- 
|čiais. Vyriausybei trūksta 15 bi- 

’Hijonu doleriu skoloms mokėti, 
sako Jorgensen.

•' KALENDORĖLIS

Rugsėjo 4: Rožė, Rimantas, 
Minngė, Tema, Girėnas.

Rugsėjo 5: Laurynas, Teisu
tis, Vaidvaldis, Medūnė, Gašė, 
Vargūnas.

Rugsėjo 6: .Darbo Diena, Za
karijas, Faustas, Ūkėja, Jargai- 
lis, Varmonė, Goštautas.

Rugsėjo 7: Regina, Vyda, Ga- 
ligintas, Slyva, Vaišvila, Drungė.

Saulė teka 6:19, leidžiasi 7:20.
- Oras saulėtas, šilta*.

Jordanijos karalius Huseji- 
nas pritaria prez. Reagano 
planui atiduoti palestinie

čių žemes Jordanijos 
jglobon.

— Vladislovas Gomulka iš
prašę Chruščiovą ir maršalą Ko
neva iš Varšuvos, bet ‘TTass” ži
nių agentūra labai teigiamai pa
minėjo Gomulkos mirtį.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $132. i

traliuojamame Beirute
Izra.lio gynybos r 

Šaronas nenoi4jo paxf 
rule ir patikrinti mi 
sektoriaus. Zjiš norėjo pasiųsti 
Izraelio ka/ius patikrinti buvusį 
palestiniečių sektorių.

Libano vyriausybė nutarė pa
ti perimti visą musulmonų sek- 
torių/ir nuginkluoti visus ten 
esamus gyvento jus. Libano ka
riai užėmė demarkacijos liniją, 
visą sektorių apsupo; kai pasi
ruoš, tai įžengs į kiekvieną kvar
talą ir patikrins kiekvieną namą.

POLICIJA NEŽINO KUR DĖTI SUIMTUOSIUS, PROKU
RORAI NESPĖJA IŠTARDYTI 40,000 SLIMTŲJŲ

VARŠUVA, Lenkija. — Ant- nori patirti, už ką laiko kalėji- 
radienį prasidėję neramumai me, kuriam galui tardo, ar ne- 
Varšuvoje, Krakuvoje, Štetine, • buvo padaryta kokia klaida? 
Lubine/ Poznanėje, Dancige ir Tokiu atveju, glaudžiai gyvė- 
kituose miestuose tęsiasi be per- ančios šeimos neina į darbą, bet 
stojimo. Solidarumo unijos va
dai kvietė dviejų valandų pro
testui, bet visas reikalas išaugo 
į keturių dienų protestą.

Lenkų policija suėmė virš 
40,000 žmonių, praeitą antra
dienį pasiryžusių paminėti 1980 

j metais laimėto streiko 2 melų 
j sukaktį, bet Jaruzelskis užsispy- 
j rė neleisti Solidarumo unijos 
Į sukakties paminėti, 
i

Didžiausi neramumai prasi
dėjo Liubino kasyklose. Ten ka
reiviai nušovė du angliakasius, 
šitas kariu žingsnis sukėlė visu 
65,000 gyventojų pasipiktinimą. 
Protestavo visas miestelis. Gy- 

] ventojai priėjo prie kareivių ir 
pradėjo šaukti: Gestapo! Žudi
kai! -Šaudote-4'beginklius žmo
nes!

Lubine policininkai paleido 
j minią kelias ašarines bombas,

i bet tai nieko nepadėjo. Kai po
licija leidžia ašarines bombas, 

:tai jaunimas pradėjo mėtyti j 
•policiją akmenis. Kad policija 
nepastebėtų kas mėtė, jaunimas 
sudarė grupes ir pradėjo šokti.

Antradienio 'vakare paaiškė
jo, kad angliakasių tarjn* buvo 
nepatenkintų žmonių. Prie ka 
sykių rinkosi didesni būriai, šū-

• kavo. Trečiadieni niekas nebe
grįžo į kasyklas, bei reiškė sa 
vo nepasitenkinimą. Polic'nin 

Amerikos kompresorių pardavi- kus ir toliaiI va(lino gestapinin. 
du Sovietų Sąjungai, — pareiš- kajs Vakare vyriausybė prano
kė Valstybės departamento pa- šė> kad vien čia jau suiml;1 
reigūnas. | 1,000 protestuotojų. Jie kaltina-

Amerikos javų pardavimas mi riaŲšių kėlimu, tvarkos truk 
yra menkavertis, palyginus su dymu Kiekviena suimtąjį vy- 
kompresorių pardavimui. Rusai rjausybė rengiasi traukti teis- 
badauja, nuperka JAV javus, Inan

Vyriausybė įvedė karo stovio

■VLADIVOSTOK

SEA OF JAPAN*
Reconnaissance plane 

shot dawn 
April 15, 1969.

Pueblo seized 
Jon. 28, 1968

-38TH
Parallel

S. KOREA" JAPAN

rūpinasi nuleistaisiais aiba ruo
šimais teismui.

Kiekviena diena Lubino gy
ventojai renkasi miestelio aikš
tėje, kad patirtų, kas darosi 
krašte ir ar generolai dar tęsia 
nekaltų žmonių persekiojimą. 
Į aikštę ateina ir vietos parapi
jos klebonas ir praleidžia pora 
valandų, bekalbėdamas su besi
rūpinančiais žmonėmis.

— Gestapo! — pareiškė vie
nas angliakasys. — Jie aršesni 
už Gestapo! Gestapininkai bu
vo vokiečiai, o šitie yra mūsų 
tautos kariai.

Amerikos karys J. Whits pabėgo į Šiaurės Korėjų 
ir iškritikavo JAV kariuomenės vadovybę už lai

kymą 40,000 JAV karių Pietų Korėjoje.

Paskelbtos taisyklės lengviems
>sklandytuvams naudoti
DABAR SKLANDYTUVAI PAKYLA IKI 10,000 PĖDŲ;

VISI PRIVALĖS PRISILAIKYTI TAISYKLIŲ
AMERIKOS JAVAI 

IR SOVIETŲ DUJOS
WASHINGTON, D.C.— Ame

rikos javų pardavimo Sovietų 
Rusijai negalima lyginti su

WASHINGTON, DC. — Fe
deralinė vyriausybė ketvirta
dienį paskelbė taisykles visiems 
sklandytuvams. Iki š<o meto 
sklandytuvams buvo paskelbti 
lengvi nurodymai, bet nuo 
meto visi privalės laikytis 
siems privalomų taisyklių.

—Pastaruoju metu atsirado 
bai stipri ir lengva medžiaga, 
kuri vartojama sklandytuvams 
statyti. Paskutinės mados sklan
dytuvai turi labai didelius spar
nus. Sklandantieji dažniausiai 
sėdi sklandytuvo apačioje, tu
rinčioje dviejus stiprius ratus. 
Jeigu nusileidžia aerodrome, tai 
gali pasinaudoti ratais.

Bet svarbiausia, šie sklandy
tuvai pakyla iki 10,000 pėdų. 
Aukštuma yra lidelė. Ten daž
nai skrenda keleiviniai ir pre
kiniai lėktuvai. Sklandytojai tu
ri daboti, kad nesimaišytų trans
porto lėktuvams °^o kojų”. Be 
to, dabar sklandytuvai turi mo
torus, kurie padeda valdyti pa
kilusį sklandytuvą.

PATVIRTINO GIOVANNI 
^SPADOLINI KABINETĄ

ROMA, Italija. — Halų parla
mentas ketvirtadienį patvirtino 
krikščionio demokrato Giovanni 
Spadolioi 27 ministerių kabi
netą. Spadolini gavo 357 balsus, 
o prieą pasisakė 247. Prieš Spa
dolini kabinetą pasisakė Italijos 
komunistai, o už jį pasisakė 
mažumų grupės. Italijos 
listai visais savo balsais 
Spadolini kabinėta, nors 
sukėlė dabartinę krizę.

Socialistai laukė žemės
mos, bet šioje sesijoje SpadoHai 
nęj;a pasiruošęs šį klausimą 
svarstyti, nes premjeras nori 
sutvirtinti savo galią parlamen
te. Dabar premjero teisės gero
kai apkarpytos.

Premjeras Spadolini pasakė 
kalbą, kurio mažai kuo skyrėsi 
nuo jo kaibos, pasakytos prieš 
aštuonis mėnesius, kai pirmą 
kartą supažindino savo minis
terius.

soeia- 
rėmė 

jie ir

refo

šio 
vi-

la-

— Teigiama, kad jeigu Izrae
lio premjeras Beginąs sutiktų 
atiduoti dešiniojo Jordano upės 
kranto .sritį Jordanijai, tai ge
nerolas Ariel Saron pasitrauktų 
iš kariuomenės. /

— Prezidentas^ Ųosni Muba- 
rakas atsisakė įleisti į Egiptą 
ginkluotus palestiniečius.

Angoloj Maskva pasižadė
jo pastatyti vandens užtvanką, 
kad galėtų pasigaminti elektros.

— Vicepremjeras Tengas 
reiškė, kad reikia 20 metų Ki
nijai sumoderninti.

pa-

badauja, nuperka JAV javus, 
pasimaitina ir už javus sumo-į 
ka. Tuo operacija ir pasibaigia. laiką Xuo 8 v‘al vakaro niekas

Kada prancūzai parduoda ™-,”e*urj taisės pasirodyti gatvėse, 
sams kompresorius, tai parduo
da ne savo technikos atsekimus, 
bet Amerikos. Prancūzai buvo ^anai suima ir laiko už grotų 

paslapčių *dauK žmonių, iš namų išėjusių 
pas kaimynus ir nespėjusių lai 
ku grįžti. Visa tai, aišku, su
trukdo darbą. Žmonės norėtų 
dirbti. Let vieno žmogaus areš
tas trukdo darbą kitiems. Jie

pažadėję techninių 
niekam neparduoti, nes tie kom
presoriai buvo patentuoti. Pran
cūzų prezidentas nusavino Ame-, 
rikos kompresorius, gaminius 
pagal susi ta rimą-JVancūzi joje,

tentuotas! :==L=L 
pasiėmė

rusams 
paslaptis

Tai 1 ečia ne tik didmiesčius 
bit ir mažesnius miestelius.

pardavė 
technines 
pinigus.

Be to, 
rusams pravesti to dujotiekio į 
vamzdžius, pasižada kasmet mo-, 
kėti rusams milijonus dolerių 
už dujas. Niekad rusams nebu- Į 
vo kreditai' taip reikalingi, kaip 
šiandien. Prancūzai ir Vakarų 
Europa tuos dolerius kiekvie
nais metais dups rusams.

prancūzai, padėdami

r— Meksikos bankirimkai la
bai nepatenkinti prezidentu J. L.1 
Portillo už bankų nacfcmaliza- • 
vilną ir uždraudimą siųsti dole
rius užsienin. +
_ ' 7___ J___ '

. — Beginąs per radiją kritika
vo prezidentą Reaganą, pasiū
liusį ieškoti taikos su Jordanija.

Helmut Schmidt

Vakarų Vokietijos kancle
ris pradėjo abejoti, ar bus 
protinga surišti vokiečių 
ūkį su Sovietų dujomis.

INDIRA GANDHI PAKEITĖ 
DEŠIMT MINISTERIŲ

NEW DELHI, Indija. —-In
dira Gandhi pakeitė 10 savo ka
bineto ministerių. Ji pajuto, kad 
opozicija pradėjo kelti savo bal- 
<ą apie kabinetą veiklą.

Svarbiausias jos dėmesys bu
vo nukreiptas į informacijos 
ministeriją. Jai atrodė, kai lig
šiolinis ministers turėjo turėti 
daugiau iniciatyvos, greičiau 
reaguoti į klausimus, bet buvęs 
ministeris pasirodė per lėtas.

Indira Gandhi jau antrą kartą 
keičia ministerius. Ji nori, kad 
josios ministerial dalyvautų vi
suomeniniame gyvenime, aiš- 
_untų valstybinius reikalus ir jai 
padetą^gmtis nuo priešų.

Praeitą rbcen.sį Ganges van
duo labai pakifcsjr padarė daug 
Žalos 2.2 milijono gyventojų. 
Daugelis neteko namų, maisto, 
apsaugos, galvijų. Valstybė tu
rėtų padėti nukentėjusiems, bet 
nėra pinigų.

— Filipinuose policija suėmė 
dar septynis unijos narius, pla
navusius nuversti prezidento F. 
Marcos vyriausybe.;
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MOTINA IR VAIKAS
(Garsaus Venecijos menininko Giovanni Biellini pieštas paveikslas)

V melai Rugs. 4-7, 1982.

— Bet galbūt jie tą sidąbrą 
pasiskolina mums turtingais pa
sirodyti ir gerą įspūdį pada-

į

A. B-AS

PALIKLMŲ APSAUGA, KAD NEPA 
TEKTŲ SOVIETAMS

Skaudu žiūiėii, kai sunkiai 
sutapyti pinigai patenka oku
pantams arba nuena į valstijų 
iždus be naudos artinusiems. 
To būtų galima išvengti jei bū
tų iš anksto pasirūpinta tinka
mai surašytais testamentais lai
kantis šių dėsnių:

1. Nepatartina į testamentą^ 
įrašyti okupuotoje Lietuvoje gy 
venančių artimųjų, nes tas su
daro sąlygas, okupantų advoka
tams reikšti pretenzijas į pali
kimus. Pvz., vienas žymus tau
tietis, visą amžių praleidęs ko
vodamas su caristinės Rusijos 
prispaudėjais, o vėliau su žudo
maisiais. labai mažą dalelę savo 
nedidelių santaupų užrašė mok
slo siekiantiems giminaičiams, 
gyvenantiems okupuotoje Lie
tuvoje. Nors faktinai visas tur
tas užražytas lietuvių kultūri
nėms bei politinėms organizaci
joms Amerikoj ir Europoj, aku-: 
pantus atstovaują advokatai pri
sistatė su pretenzijomis neva 
Lietuvoje gyvenančių įpėdinių 
vardu ir trukdo prieiti prie pali
kimo padalinimo.
. To būtų buvę švengta jei ve
lionis visai nebūtų užsiminęs 
apie Lietuvoje gyvenančius gi
minaičius, bet viską užrašęs or
ganizacijoms, prašydamas pri- 
-vaciu raštu vieną iš jų pasirū
pinti jo giminailiais Lietuvoje.

Kadang to nepadaryta, tai ge-1 šalpos organizacija yra laisvas ■

tais.
Ne vienas yra bandęs užra-j 

syti čia pat Amerikoje gyve-^ 
nantiems giminaičiams ar ir 
draugams privačiai prašydamas, 1 
kad gautąją dalį pervestų Lie-’' 
tuvoj gyventu tiems įpėdiniams1 
gėrybėmis. Tačiu ir čia gali i 
būti pavojus, kad palikimą pri
ėmęs giminaitis ar. draugas ne- 
plnaii įvykdys mirusiojo valios, 
arba ir pats gali anksčiau mirti, 
nesuspėjęs dalių pervesti.

Praktiškiausia būtų dalį paii- 
. kimo užrašyti privačioms orga
nizacijoms., o atskiram rašte pa
rašyti, kad palikimą priėmusi 
organizacija pasirūpintų visą ar 
dalį pervesti tokiems tai oku-j 
puotoje Lietuvoj gyvenantiems Į 
artimiesiems geriausiomis sąly
gomis.

Tinkamiausia ir patikimiausia 
tokiam uždaviniui atlikti orga
nizacija tenka skaityti BALFą 
(Bendrąj į Amerikos Lietuvių 
Fondą). BALFas, kaip visiems 
žinoma, yra visų geros valios 
lietuviu aukomis išlaikoma or- 
ganzacija ir rūpinąsis! visų lie- 

: tuvių šelpimu, nežiūrint jų ja- 
žiūrų ir kur jie begyventų — 
Sibiro ištrėmime, oįųipųotoje!

" Lietuvoje ar bet kuį''į^Sąu-i 
lyjė- z 4 r i - .

Čia dar tenka pastebėti, kad I artimųjų okupuotoje Lietuvoje 
. BALFas, kaip pelno nesiekianti! parėmimui, tai apie tokį savo

KL. MalonekiU paaSptiū kam 
išleidžiami ia gyventojų surink
ti federaliniai mokesčiai?

Mokesčių mokėtoja Gytė S-zė

ATS. Tax Fondation d-jos su
rinktais duomeųimią iš šio kraš
to gyventojų mokesčių 33% ten
ka pajamų apsaugai, įskaitant 
poilsiui, nedarbingumui, Soc. 
Soc. išmokoms, Welfare; 25% 
tenka krašto apsaugai, 13% — 
federal, valdžios skoloms; 9.7% 
— sveikatos apsaugai; 3.7% — 
švietimui, 3.2% — veteranų iš- 

I mokoms; 2.8% — trancportaci- 
Į jai; 1.7% — natural, resursams; 

1.5% — užs. reikalams; 1-1% — 
žemės ūkiui; 1.1% — bendr. ir 
rajonų pagerinimams; 1% >spec. 
šviet, išradimams, technologi
jai. (space).

Piršlys atkirto:
— Juckinga! Kas tiems va

gims takius sidabrinius daiktus 
skolmtų?

ATSARGA GĖDOS NEDARO

Norėdami pasislėpti nuo ka
riuomenės prievolės, du broliai 
pasislėpė namų rūsyje. Po ku
rio laiko pasižvalgę jiedu pama
tė savo 90 metų senelį susigūžu
sį tamsiame kampe.

— Tau, bočiau, SO metų, tai 
ko tau slėptis? — paklausė-vai- 
kinaį. .

Senukas į juodu pažiūrėjęs, 
atsiliepė:

— Judu jauni į kareivius. O 
generolų ar jiems visai nerei
kia? *

. PRAŠO
* »

PATARIMO 

anglė pasakojaPagyvenusi 
psichiatrui:

— Jau senokai aš kiekvieną . 
naktį sapnuoju admirolą Nelso
ną. Bet vakar jis oficialiai man 
pasipiršo, ir aš sutikau už jo iš
tekėti.
-r — Labai įdomus atvejis, misis 
Džekson. Kuo galių jums pa
dėti?

— Patarkite, kaip man pada
ryti: pasilikti savo mergautinę 
pavarde, ar pasivadinti misis 
Nelson?

.■ ■į--

i

ra dalis palikimo sutirpo besi- 
by line j ant su Sovietų advoka-

■i

fI

I

į
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«

s tumėt BALFui su tuo suprati- 
į mu, kad eventualaus palikimo 

dalį ar ir visą jis sunaudos jūsų

pageidavimą laišku informuoki- 
nuo oalikimo ir kitokių mokes- Lte , '■

. j Kai kurie teiraujasi, ar jie 
________________________ į galėtų dalį savo turto užrašyti

okupuotos Lietuvos mokslo įs
taigoms kaip, pvz.,Vilniaus uni
versitetui. Normaliais laikais 
tokį kilnų užsimojimą tektų tik 
pasveikinti, bet dabar dėl oku-

pači jos jo įgyvendinti neįmano
ma.

Visos mokslo institucijos ok. 
Lietuvoje griežtai okupantų val
džios kontruojamos, jokios au
tonomijos ir atskirų fondų ypa
tingiems tikslams neturi. Tad 
bet tkokia suma užrašyta moks
lų įstaigoms Lietuvoje atitektų 
okupantams, jei jos pervedimo 
neužkirstų teismai ir atitinka
mi io krato valstijos įstaty
mai.

po mokyklos pamokų. Ar aš tu
riu jo uždarbius pranešti Soc. 
See. įstaigai?

Petras M-tis *

Dvi poniutės kalbasi valgyk
loje:

— O kada tu atsikeli jš lovos?.
— Kaip nusibosta gulėti Mr 

kai saulutė pasirodo mano laą-s 
go vakarinėje pusėje. 
* * * ’ *

PIRŠLIO LIEŽUVIS

* * *
IŠMINČIŲ KNYGOSE YRA 

ĮRAŠYTA ' .
Podėkos žodžiai tėra tik žie- 

d^ lapeliai, kuinuos vėjas išne
šioja,

ŠEIMYNIŠKI VARGAI

l'
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Piršlys atveda jaunikaitį 
pažindinti mergaite ir 
tėvais ir šęima.

Grįžtant iš piršlybų, piršlys 
sako jaunikaičiui:

1 — Na, ar ne puikūs jie žmo
nės? Kultūringi, kilmingi, iš
auklėti ir turtingi. Ar nepaste
bėjai jų sidabro indus—grynas 
sidabras! -

Jaunikaitis pastebėjo:

su
josATS. Mūsų surinktomis žinio

mis, jums nereikia apie jūsų vai 
ko uždarbius pranešti Soc Seę.t 
įstaigai, kol jis pasieks 21 me
tus amžiaus. Tai liečia tik nuo
savus vaikus. Apie kitų darbi
ninkų uždarbius reikia nedel
siant pranešti Soc. See. įstaigai 
be jų amžiaus skirtumo.

* * *
KL. Aš moku įnašus į Soc. 

See. fondą, bet noriu sužinoti, 
nuo kurio laiko ši institucija vei 
kia. kada tas fondas pradėjo 

.veikti?

ą— Žinai, brangusis, kiek aš 
įvargau, kol pagaminau šiuos 
pietus! / V

-—Pilnai suprantu, nes ir aš 
vargau juos valgydamas.

—Gėlės gauna savo spalvingu
mą ir grožį iš saulės, o moterys 
— iš meilės, — pareiškė vienas 
Brighton Parko viengungis.

Antans R-kas

mokėtiteks

se.

Aleksas M-lis
AR

ATS. Pagal 
kybes. tokius

KL. Malonėkite pasakyti kiek 
ilgai, reikia lakyti pajamų 
mokesčių (Income taxes) doku
mentus? Už paaiškinimą iš ank
sto dėkoju.

denos”, apie 
galite sužinoti

KL. Aš esu vaistinės savinin
kas. Mano vaikas man padeda 1a kyti trems

Pr. š-las

AŠ- TURIU PRANEŠTI?

Butkų Juzė

1

I I
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RPRŲ KARALIUS
Aš auksinę saulę 

' F

Ir bangom.
Ką mano kojos glosto, 
Umkau
Skaudžiai pirkti. —
(M nors sykį
BM^kėjųs '
<11 išmoks -S4
Savo skiudul'A.u uždegti 
Žemės žvakę! ' ,

Iš BUTKŲ JUZĖS KNYGOS

612*432-3939 
6)7-20-4784 
2034K7-2BoJ 

5 2737 
' VBS4 1738 

432-5402 
GL 8-2256 
-342-9110 
j>4-6446 

03-232 6630 
’ FQ 3-8569 

305-532 7026 
2)3-717 CM4 

L© 2-1446 
‘ 313-8783 
AL 4-545h 
CM 3 2583 
PO 3-4818 
GL 8-9586 
H4J 1 2751 

756 1668 
SW fc-2843 
TT 1 0445*

Kokia bus pilietybė, jei užsienyje 
gyvensime virš 5 metų?

KL. Malonėkite paaiškinti, ar tik 5 metus, JAV Aukščiausio 
neteksime JAV pilietybės, jei teismo paskelbtas nekonstituci- 
per 5 metus į Ameriką nesugrį- niu, todėl jis nebegaiioja. 
š me? Antras klausimas, jei par-! 
duotume ^iame krašte turimus’ 
namus su žemės sklypu, ar gau- ! 
ti pinigai būtų laikomi pelnu ir, 
turėtų būti apmokestinami? Tret 
čias klausimas,— ar Soc. See. iš-! 
mokos, būtų apsunkintos užsie
nyje gyvenant?

Donatas M-tis.
ATS. Jūs ne'eks'le JAV pi-! 

lietybės, jei nuo jos atsisakysi
te: pasidaręs kitos .valstybės pi-‘ 
liečiu, arba politiškai svetima-1 
me krašte veiksite ii tenai bal
suosite.

Tas įstatymas, kuris leido J. 
AV. paliečiui užsienyje gyventi

Jei jūs parduotumėte namus 
su žemės sklypu, tai jei turėsi
te palno, tai už jį 
pajamų mokesčius.

Soc. See. išmokų 
čiami užsienyje

čekiai siun- 
apsigyvenu- 

s:ems JAV piliečiams, išskiriant 
kraštus, esančius už “geležinės 

kuriuos detaliau 
Soc. See. įstaigo-

ATS. Kongresas Soc. sec. įs
tatymą priėmė 1935 m. rugpiū- 
Ho 14 d. Fed. administracija nuo 
1937 m. sausio 1 d. įvedė pri
valomus mokesčius tiek darbi
ninkams, tiek r darbdaviams, O‘ 
išmokos pradėtos mokėti nuo 
nuo 1940 metų.

normalias aplin- 
rekordus reikia 

metus.

. - M U
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ŽEMES LIEPSNA
Sutarta su vėju: 
Už laisę arėjų 
Teskambės daina, 
Raudoji gan»I*
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A. RINKŪNAS

SODINAU MEDĮ BE ŠAKNŲ
Su d.dele propaganda >nu- Us yra ta, kad mūsų lituanisti- 

skambėjo pasirašymas sutarties, nes mokyklos, 3U mažomis iš m- 
ragal kurią įsteigiama lituanis
tinę katedra I linois ’universite
te, Čikagoje/Didingai skambėjo 
frazės: pirmą v kartą lietuviai 
užsienyje turi savo lituanistinę 
katedrą didelianie ir gero pres
tižo universitete; lietuviai tuo 
tarpu yra vieninteliai iŠ mažų 
emigracijos tautų, savo akade
minę katedrą turintieji, ir pan. 
Visa tai kutena mūsų išdidumą 
ir prisideda prie piniginių ati
darymo. Bet tai tuo tarpu ir vis
kas. Tai lyg gražūs berželiai 
kuriuos nukirsdaveme papuošti 
mūsų namų durims S kminėms. 
Bei kas toliau?

Katedros gyvavimui užlikrin 
ti reikia trijų sąlygų: pinigų,, 
profesorių - mokslininkų ir stu
dentų. Ar jas turin^e?
Nors * didelės sumos reikia, še- 

šetos šimtu tūkstančiu, tačiau 
tai, vis dėlto, yra įveikiama 
kliūtis. Pinigų vyresnioji karta 
turi. Reikia tik įtikinti aukoto
jus, kad renkama Ikrai vertin
gam tikslui, kartu vengiant au
kotojus erzinti vienos partijos 
dominaA’imu, ko, deja, neišveng
ta steigiamos katedros atžvilgiu.

Kiek blogiau yra su profeso
riais - mokslininkais, nors ir tai 
nėra visai neįvaikiama kliūtis. 
Tiesa, nepriklausomos Lietuvos 
universitetų personalas yra jau 
beveik išmiręs. Turime dar vie
ną kitą buvusį asistentą,; bet ir 
tie dėl savo brandaus amžiaus 
vargu ar pajėgs pilną naujos 
katedros steigimo naštą nešti. 
Tektų remtis viena kita naujai 
iškilusią jėga. Jie bent laikinai, 
galėtų užimtu, dėstytojų vietas. 
Prisiminkime faktą, kad, ir ne
priklausomos Lietuvos universi
tetą Kaune .kuriant, nemaža 
dėstytojų daks >buvo. ne savo sri
ties specialistai^ o savanoriai 
mėgėjai. Prisinnenu kad ir savo 
profesorius: M. Biržiška, dėstęs 
senąją lietuvių literatūrą, iš pro
fesijos buvo bu’vęs advokatas; 
naująją literature dėstė Myko
laitis Putinas — kunigas, psi
chologiją — Vabalas Gudaitis 
— buvęs agronomas. Tik vėliau

1 priaugo naujų docentų ir asis
tentų karta, pasiruošusių užimti 
profesorių vietas. I

Blogiausia, bevelk tragiška 
būklė yra su naujai kuriamos 
institucijos širdimi studen
tais. čia ;;fearic
būtų baigę gimnazijas, pakan
kamai ’mokėtų lietirijų kalbą 
ne tik žodžiu, bet ir raštu, ir 
norėtų lituanistiką studijuoti 
kaip pagrindinį dalyką.

^Pagrindinė los tragedijos da-

rsšinio pavyzdys, 
vienos mokyklos laik- 
Rašinys rašytas 10-jo 
mok'nic.
1981-1982 mokslo me- 

mokiųiai
raštelį, kuri mes 

“VĖJAS”.

timis, neparuošė gimnazijas bai
giančių mokinių, pakankamai 
mokančių lietuvių kalbos. Dau
gumai jų reikia ne unr\epite
to, o poros metų gramatikos 
kurso, kad išmoktų lietuviškai 
rašyti. Tokiam mokslui nerei
kia jokio universiteto — pakak
tų vietinių lietuvių kalbos kur
su. Kad nebūčiau tuščiai kal
bantis, šiai 
imtas iš 
raštelio, 
skyriaus

s.ais
Uis varesniu skvriu 
rušia šį lail 
pavadinom “VĖJAS”. Mes jį 
taip pavadinom užtai, kad seno
vės laikais žinios ir naujienos 
būdavo skleidžiamos oro ban
gomis. Mes žadam išleisti ketu- 
rius numerius: rudenini, Kalėdi
ni, žiemini (minint Lietuvos ne- J 
priklausomybės šventę) ir pa
vasarini mokyklos užbaigimo 
proga. Čia mūsų pirmasis ban
dymas ir, mes atsiprašom už vi
sas klaidas, bet mes pasižadam 
pagerėti su kiekvienų laikraštė
lio numerių”.

Prileiskim, kad per visą Ame-1

O
Antanas Tamošaitis

t

ALEKSAS AMBROSE

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIŲ ] 
ORGANIZACIJOS

(s.CuĮSŠjJ

1919
LIETUVOS LAISVĖS

VARPASriką susiras bent 20 abiturien
tų, kurie bus lietuviškai išmokę 
iki akademinio lygio. Kas to
liau? Kiek iš jų norės pilną lai
ką pašvęsti lituanistikai? Pilno 
laiko studijoms studentas pa- pą ir jį įteikti būsimam Ameri-

1919. 5. 9 d. Chicagos Lietuvių 
Draugijų Konferencijos posėdy
je Jonas Bagdžiūnas pasiūlė nu
liedinti Lietuvos Laisvės Var-

stuvės įvyko 1919. 8. 24 d. Tuo_‘ rre ket\irtainyje colio yra ly-7 
met dalyvavo apie 10,000 lietu- gus vienai tonui. ;
vių, atstovaujančių daugumą Pripiltame jūsų vandens in-* 
Chicagos lietuvių draugijų. Me- de, jei tik leisime jam išgaruoti,^ 
ninę programos dalį atliko M.^ atsiras dugne dviejų solių sto* 

rūmo nusistovėjusios druskos.
Vanduo jūrose yra šaltesniu 

gilumoje. Norvegijos pakraš
čiuose vanduo visada pradeda 
užšalti iš apačios.

Rakauskaitė ir Birutės choras. 
Kalbėjo amerikietis pulk. J. 
Clinnln, kum P. C. Conway, 
komp. St. Šimkus ir dr. St. Bie
žis. Tą dieną buvo surinkta virš 
$5,000 aukų.

Vėl au Lietuvos Laisvės Var
pas apkeliavo daug lietuvių ko
lonijų ir 1920. 8. 15 d. vėl su
grįžo į Chicagą. Iškilmės įvyko 
Lietuvių Auditorioje. Kartu bu
vo paminėtas ir Vilniaus atga
vimas. Tą dieną atvyko Jonas 
Vileišis, kaip Lietuvos Misijos 
atstovas, kuris perėmė Laisvės 
Varpą.

Jonas Vileišis pasakė turinin
gą kalbą. Padėkojo už- dovaną ir 
aukas. Kartu dalyvavo ir maj. 
P. žadeikis. Tuomet Lietuvos 

j Misija perėmė Varpą, filmą, 
Eglė Žalčių Karalienė (Tapyba) ženklus, aukotojų sąrašus, fi- 

j nansų knygą ir likusius pinigus 
Wilkes Barre Pa.; M. Vinikas iš iš Lietuvos Varpo Komiteto. 
Washingtono, D. C.; Illinois1 Viso buvd^iuinktą aųkų 16^290.. 
gub. Frank Lowden sveikino 96 dol.
la šku, sakydamas, kad esu pil-j Laisvės Varpo išleistuvėse

KAIP TOLI GIRDISI
Žmogaus balsas girdisi 150 jar

dų tolimoje. Karinis orkestras-— 
■^,.5.300 jąrdjį,,, . .Šūvis iš ka- 
— 5,300 pardų. Šūvis uš ka- 
nuofės girdisi 35,000, jardų toli
moje. : < ■ G

prastai pasirenka dalyką,‘iš ku
rio ateityje valgys duoną. Iš li
tuanistikos, kaip profesijos, duo
nos nevalgysi. Nori nenori — 
studentas turės glausti lituanis
tiką prie kitų praktiškesnių 
mokslo sričių, 'kaip darė dr. J. 
Basanavičius, dr. V. Kudirka, 
inž. P. Vileišis ir kiti. Jiems jo
kio specialaus lituanistikos uni
versiteto nereikėjo.' A

kos Seimui, kad seimas visų 
Amerikos lietuvių vardu pado
vanotų jį Lietuvai. Draugijų 
konferencija sumanymui prita
rė. Varpas buvo padarytas’. Ši. 
Louis Mo. Jisai bu^jb keturių

berželius be šaknų. Nesunku 
įspėti, kad tokių, berželių liki
mas bus toks, kokio susilaukda-

.... ... , . , ... | vo ir anie minėti Sekminių ber-viska sudėjus, kiek gi toiel. . .. ■ ■■. ... . - . , , ’ . , j.. . »zebai, sventems praėjus. - -steigiamoje katedroje studijuos ? ] ... T
Gal tik vienas kitas turtingų tė- - v
vų vaikas, numatantis gyventi 
iš palikimo. Tuo atveju kaip gi 
save pateisins į katedrą sudėti 
šimtai tūkstančiu doleriu?

Ar negeriau būtų, užuot šel
pus Illinois universitetą, bent 
dalį surenkamų tūkstanęių in
vestuoti į tiesiogines lituanisti
kos stipendijas, gal netgi iš. 
anksto numatant, kad mokslinį 
darbą parašęs absolventas gaus 
apmokamą darbą kurioje nors 
lietuviškojo gyvenimo srityje.

Taį yra praktiškas žvilgsnis į 
reikalą, bet mes, deja, esame 
per dideli romantikai ir, užuot 
prisiauginę ąžuoliukų su tvirto
mis šaknimis, bandysim sodinti

pėdų aukščio ir trijų pločio. 
Svėrė 1,000 svarų, o su rėmais 
—1,200. Vienoje pusėje buvo iš- 
lėta: Lietuvos Vytis ir šios 
eilės: O, skambėk per amžius 
vaikams Lietuvos; tas laisvės 
nevertas, kas negina jos. Kitoje 
varpo pusėje buvo toks užra
šas: Amerikos Rietuvių Seimas 
Lietuvai, birželio 9, 10 ir 11, 
1919.

Varpo atidengimas ir jo pir
mą kartą paskambinimas įvyko 
1919. 6. 9 d, po pirmojo seimo 
posėdžio. Chicagos Auditorijos 
salėje. Dalyvavo virš 4,00^. žmo- 
•niu ir daug žyinių JAV> ^t^to^ 
vų. - *■ \it

Kalbėjo JAV -kongr.
son ir A. J. Babbath, abudu ĮBiį 
nois valst.; legislatūros- pirm.; 
David E. Shanahan, teisėjas G. 
F...Barrett, V. F. Jankus iš New 
Ydrko;’ adv. J. S. Loppatto iš

nas vilties, kad po šio karo Lie- dalyvavo 66 draugijų bei orga- 
tuva įžengs į naują progreso ir nizacijų atstovai. Iš jų 41 orga.
laimės gadynę.
Amerikos Lietuvių Seimas pra-

AUTOMATIŠKAS 
AUTOMOBILIS

Vienas krautuvininkas stovė
damas savo krautuvės tarpdu
ry, pamatė gatve ramiai- ir lėtai 
bevažiuojantį automobilį be vai 
ruotojo. Krautuvininkas nubė
gęs įšoko į automobilį ir stvė
ręs vairą, automabilį staiga su
stabdė. Kup buvęs, kur nebuvęs 
beprieinąs 
kas.

— Kaip 
dziau”, — 
vininkas.

— Taip, žinau; aš pats jį stū
miau,—paaiškino savininkas.

> : ’t

automobilio savinin-

i < V 
matai, aš jį nuštab- 
pasididžiavo kraųtu-

sidėjo 6. 9 d., pasibaigė 6. 11 d., Susivienijimas. — 1919 m. pa-
Įvairių draugijų ir organizacijų ’ ^isti iš Amerikos kariuomenės 
atstovų buvo virš 500. SeimuiJ lietuviai grįžo į savo kolonijas, 
vadovavo: St. Gegužis — pirmi,! Dalis jų tais metais susibūrė 
adv. J. Lopatto — vicepirm.J dviejose kariškose organizacijo- 
adv. F. J. Bradčulis^-vicepirmj se. 1919. 8. 14 d. Chicagoje buvo 
Jonas F. Evaldas —T sekr., V. sušauktas buv. karių susirinki- 
K. Račkauskas — II sekr. Rezo- nias ir įsteigtas JAV . Lietuvių 
liucijų komisiją sudarė: B. K. 
Balutis F. P. Bradčulis, J. Ku-' 
činskas,. S. T., Kodis, J. J. Hert-1 
manavičius. V. F. Jankus, J. W. j 
Liutkauskas, M. Vinikas ir dr.
J. Jonikaitis. Spaudos komisija:] 
St. Kodis, dr. K. Draugelis; Fi-i 
nansų komisija: -.Jonas J. Bag- 
džiūnas, J. J. Elijošius, P. Piva- 

' liūnas, J. Biežis ir M. Dudas. 
Maršalkos buvo: Bijanskas, Ju
cius, Dimša ir Vilkevičius.

Lietuvos Laisvės Varpo išlei-

SIU

nizacija sudėjo $1,771 aukų.
Amerikos Lietuviu Kareiviu

V 4-

Read label and follow 
directions.
© Ex-Lax. Inc.. 1982

“NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Kareivių Susivienijimas, trum
pai ALKS. Jo pirm, buvo išrink
tas karo gydyt. Įeit. S. Biežis, 
sekr. Įeit. J. Zaukus.

(Bus daugiau)

JŪRŲ VANDUO 
t ’ t

Jūroje 3,500 pėdų gilumoje, 
vanduo ramus net , didžiausios 
audros metu.
Gilumoje vienos angliškos my

lios, vandens spaudimas viena-

PAS DAKTARĄ
— Prašau poną/daktarą.
— Vėl pas ligonį.I Jš peklos jų 

. tiek ir imas! Pasakyk, kad esu 
šuniškai nuvargęs, kad jau'.'k'e- 
turiasdešimt keturias naktis ne
miegojęs.

— Bet. ponas daktare aš ne 
.nuo ligonio aš nuo pono N. Po- 
< nas N. prašo poną daktarą ateiti 
kortoms palošti. ' •' ' ■

—. A, tai ,taip jr sakyk. Pasa- 
i | kyk ponui N., kad tuojau atei-

= sluden-

MARUA N0REIKIEN2

Į k SIUNTINIAI I LIETUVA
i ' MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

2608 West 69th SU Chicago, EI 60629 ♦ Tel. 925-2787,

k

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 50608

Knygof Naujiena**, I7W So. HrifeM St.

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX’tonight. r

Ex-Lax helps restore your system’s own natural v 
rhythm overnight. Gently.'Dependably. Try it tonight’.* 
Ypu’llbke the relief in the morning. ''i

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

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

/|501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ Tri. 925-2731

JAY DRUGS V
B7S9 JV. 71rt St, Chicago, DL

■ gtrisriNOAi išpildami rscetiai 
DUMYNAI • KOSMETIKOS

Atdara Hokiadiailals nnū

'Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS’

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai);

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

50 metu studija

Ml
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvį, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

tr patarė mums toliau studijuoti.

Kaina J25. Kieti viršeliai.

-s LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno- fr moksle 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vineg 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V» 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ij 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubocj, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikiais. 365 puri. knyga kainuoja tik S3. '

9 DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir tre
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainf 
Rentes jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stilium! ir surinktais duomenlmM 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

9 VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik ui 12. s

e LieT u VLSKASIS PAMARYS, Henriko Totno-Tamašauzis 
(domiai parašyt* studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* (i 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys fliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritovardžių pavadinimai Ir Jų vertiniai J voHe&j kalba. EahaJ 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių lamėlapls. Kaina M.

> KĄ LAUMES EIME, rašytojo* Petronėlės OrintaRM attf*
minimai ir minty* apie asmenį* Ir vietas neprfk. Lietuvoje Ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 83. , - 1*441

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras
tai Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik m 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų Jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus trise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 10.

> BATTMNIS NOVELĖS, M. Eoočenko kūryba, J. Vataffie
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Kovotojas Vladislovas Gomulka
Vakarykščiose Naujienose pirmame puslapyje prane

šėme apie komunisto Vladislavo Gomulkos mirtį nuo vėžio 
Varšuvoje, šiandien norime padaryti kelias pastabas apie 
ši komunistą, nes jis skyrėsi iš kitų komunistų.

Visi žinome, kad lenkai yra tikintieji katalikai ir 
užsispyrusieji nacionalistai. Mums taip pat turi būti aiš
ku, kad lenkų tautos auklėjimas nebuvo toks sėkmingas, 
kaip jis buvo kulturingesniuose vakarų ir šiaurės Euro
pos kraštuose. Lenkų auklėjimas buvo silpnas, nes didoka 

: lenkų dalis vis dėlto nuėjo su komunistais. Gomulka susi- 
žayėjo komunizmu, Rusijoje Įvesta komunistine tvarka 

’ ir hąnde tą tvarką jįgyvėndintii kapitalistinėje Lenkijoje. 
Gomulka nebaigė jokips' aukštesnės mokyklos, bet, sulau
kęs 20 metų, Įstojo Į lenkų komunistę partiją ir komunistu 
pasiliko iki mirties. Gomulka buvo gabus kalbėtojas, drą- 

- sus savo Įsitikinimų gynėjas ir grįžo prie lenkiško nacio
nalizmo ir katalikų tikėjimo po to, kai nuo katalikų ir 
lenkiško nacionalizmo, Įstodamas Į komunistų partiją, 
buvo atsisakęs.

Gomulka, Maskvoje belankydamas įvairius komu
nistų partijos kursus, girdėjo apie Gežovo šaudomus len
kų komunistų partijos narius, tačiau i tas žudynes ne
kreipė didelio dėmesio. Jis patikėjo komunistų partijos 
pranešimais ir manė, kad iškrypėliams iš komunistinės 
partijos linijos kito kelio nėra, kaip kulka į pakauši. Bet 
kai karo metu Lenkijon Įsiveržė Sovietų karo jėgos, tai 
Gomulkai gimė mintis, kad lenkai turi turėti savo kelią, 
lenkišką, į socializmą. Gomulka turėjo drąsos pasakyti 
pačiam Stalinui apie reikalą leisti patiems lenkams savo 
keliu eiti į socialistinę santvarką. Gomulka .nurodė, kad 
rusai lenkiško gyvenimo nepažįsta ir daro labai dideles 
klaidas, tuo tarpu patys lenkai problemas moka geriau 
išspręsti.

Gomulka Įtikino lenkus nacionalistus apie reikalą 
dirbti su lenkais komunistais. Lenkijos karininkai buvo 

r didelė jėga, padėjusi Gomulkai sustiprinti idėjas apie rei
kalą leisti lenkams turėti savo kelią Į socializmą. Gomul
ka dar toliau nuėjo. Jis pirmas užmezgė santykius su 
kardinolu Višinskiu, turėjusiu drąsos rasti bendrą kalbą

6u komunistais, norinčiais eiti savo keliu-.
1946 metais komunistų tarpe kilo Tito klausimas. Jis 

reikalavo teisės Jugoslavijos komunistams eiti “savo ke
liu į socializmą”. Tuo pačiu metu Gomulka ta paties rei
kalavo ir Lenkijos komunistams. Tito buvo išmestas Hš 
komunistų eilių, nes jis pajėgė pačioje Jugoslavijoje su
imti Maskvos agentus ir uždraudė jiems daryti įtakos į 
Jugoslavijos karius ir policijos vadus.

Stalinas būtų norėjęs išmesti ir Lenkijos komunistus 
bet jis nepajėgė. Gomulka buvo geresnis organizatorių? 
negu Tito. Gomulka savo pusėje turėjo Lenkijos nacio
nalistus ir lenkų katalikų vadovybę. Be to, Gomulkai laba’ 
daug padėjo ir patys rusai, Katyno brūzgynuose sušau 
dydami Lenkijos karininkus ir krašto inteligentiją. Go
mulka pačiam Stalinui aiškino, kad Katyno žudynės už
kirto lenkams kelią į komunistų eiles. Gomulka, bendra
darbiaudamas su kariškiais ir inteligentija, sudarė gą-1 
lingą jėgą Lenkijai valdyti, ko rusai jokiu būdu nepa- « 
jėgė sudaryti. . •-

Maršalas Rokosovskis, rusams tarnaujantis lenkas, 
buvo paskirtas visų Lenkijoje kovojančių karo, jėgų va
du, bet Gomulka buvo išsiderėjęs iš Stalino specialias pri
vilegijas lenkų karo jėgoms. Lenkų kariai vykdydavo tik
tai savo valdžios įsakymus, o ne Rokosovskio. Gomulka 
šias sąlygas buvo išsiderėjęs iš Stalino. Stalinas vėliau 
porai metų buvo padėjęs Gomulką į kalėjimą, bet tas išsi- 
derėjimas vis galiojo, šitas faktas labai daug padėjo 
Gomulkai, kai jis turėjo drąsos pasakyti Chruščiovui., 
kad atšauktų savo karo jėgas iš Lenkijos, jei nenori, kad 
Sovietų valdžios aukštų pareigūnų pasitarimai su lenkais 
būtų nutraukti, o Gomulka kreipsis į Lenkijos gyventojus.

Gomulka nemiegojo. Pasakęs Chruščiovui ir marša
lui Konevųi savo ultimatumą, jis tą pačią lapkričio 19 die
ną pradėjo dalinti Varšuvos dirbtuvių darbininkams šau
tuvus ir šaudmenis.

Lenkam nereikėjo kovoti prieš Sovietų karo jėgas. 
Užteko Gomulkai pradėti vežioti šautuvus . į Varšuvos 
dirbtuves, kąd marš. Rokosoyskis patartų visai atvažia
vusiai Maskvos svitai, vadovaujamai paties Chruščiovo, 
lipti Į lėktuvą ir išskristi į Maskvą., Gomulka savo drąsa 
laimėjo svarbiausią mūšį prieš Sovietų karo jėgas. Brež
nevas vėliau pasiuntė į Lenkiją porą manevruojančių di
vizijų, bet jis niekad nesiuntė Sovietų karo jėgų užimti 
strategines Lenkijos vietas. Gomulka nepasirašė jokio 
susitarimo su Sovietų karine vadovybe, bet Jaruzelskis 
naudojasi Gomulkas laimėjimais.

Gomulka padarė didelę klaidą 1970 m. gruodžio 15 d. 
Dancige. Laivų statybos darbininkams pareikalavus to
kių pačių mėsos ir duonos privilegijų, kokias gaudavo 
Dancigo dirbtuvėse dirbantieji rusai darbininkai, vyriau
sybė atvirai pasipriešino, dėl ko darbininkai sustreikavo. 
Vietoj pasitarimų ir pažadų, Gomulka pasiuntė lenkų 
policiją prie Dancigo dirbtuvių vartų ir paledio šūvius 
į streikuojančius darbininkus. Buvo nušąuti keliolika 
darbininkų, o pačiame Dancige ir štetine lenkai pradėjo 
deginti komunistų centrus. Gomulka, pakartojęs Stalino 
metodus, pralaimėjo ir buvo priverstas pasitraukti. Pir
muoju lenkų komunistų partijos sekretorium tapo anglia
kasių unijos vadas Gierekas. Jis buvo Įsakęs Gomulką 
suimti ir rengėsi atiduoti teismui, bet vėliau leido jam 
“atsiminimus rašyti”.

1980 metais, kai Brežnevas paskyrė Stanislovą Kanią 
lenkų komunistų partijos reikalams tvarkyti, tai Gomul
ka rado reikalo raštu pranešti politinio biuro nariams, 
kad Kania dalyvavo komunistij partijos Centro komitetu 
posėdyje ir balsavo už tai, kad streikuojantiems Dancigo 
darbininkams suvaldyti reikia pasiųsti gerai ginkluotą nešė vėžį.

An! Kuršių marių

INGRID BERGMAN PA
LAIKUS SUDEGINO

LONDONAS, Anglija. — Pa
garsėjusios artistės lavonas pra
eitų triėjadienj, rugsėjo 1 d., 
buvo sudegintas, o josios pele
nai Londone buvo pastatyti jo
sios gerbėjams, kurių prisirinko 
pilna šermeninė.

— Ji buvo puiki asmenybė, 
mes jos labai pasigesime, — pa
reiškė tretysis josios vyras Lars 
Schmįdt, gyvenęs su ja pasku-

tinj dešimtmetį ir buvęs sų ja, ligoninę,. Kansas City.
mirties valandą. j Kokia priežastis jos staigaus

Artistė B^rginan paskutinius susirgimo, gydytojai dar nepa- 
septynerįųs metus sirgo vėžiu, skelbė.

buvo 67. metų.Ji

BESS TRUMAN VĖL 
LIGONINI

KANSAS .CITY, Mo—Buvusi 
pirmoji Amerikos lądy R. Tru- 
mąn staigiai šį ketvįrtądienį su
negalavo ir tuoj -pat buvo nu
vežta į Research Medical Center

B. Truman, buvusio Ameri
kos Harry S. Truman žmona, 
šiandien jau yra sulaukusi 97 
metų amžiaus.

policiją. Vėliau Gomulka džiaugėsi, kad Dancigo darbi
ninkai pašalino komunistus iš laivų statybos darbininkų 
unijos, ries skriaudžiami ir išnaudojami darbininkai turi 
teisę gauti geresnes gyvenimo sąlygas ir didesni atly
ginimą. ' . J. ’ę «j’

• Iš Lenkijos ateinančios žinios sako, kad Gomulka pri
taręs Solidarumo sąjūdžiui ir patarė lenkams vesti kovą 
prieš Sovietų Sąjungos šalininkus.

Komunistas Gomulka padarė kelias dideles klaidas, 
bet jis buvo drąsus kovotojas prieš Rusijos komunistus. 
Jis susitarė su Lenkijos kariais ir dvasiškiais, kad galėtų 
organizuotai pasipriešinti rusams. Jeigu jis rašė atsimi
nimus, tai visi jo užrašai yra Jaruzelskio valdžios agen
tų rankose.

Gomulka buvo Įsitikinęs, kad ne bajorai, ne kuni
gaikščiai padarys pirmąjį žmonijos pažangos žingsnį, o 
darbininkai. Jis darbininkams kalė į galvą, kad nę inte
ligentija, nors ir kairioji, bus naudinga Lenkijai ir pačiai 
Rusijai. Jis skelbė dėsnius, kurių pats nesilaikė, kaip jų 
nesilaikė Leninas. Jis buvo įsitikinęs, kad Lenkijos.dar
bininkai privalo gauti geresnes gyvenimo sąlygas. Bei 
jis padarė tą pačią klaidą, kurią padarė Leninas. Jis pri
ėjo įsitikinimo, kad Dancigo darbininkai nežinojo kada 
pradėti streiką už savo gerbūvį. Prieš darbininkus Dan
cige jis pasiuntė policiją, kuri nušovė apie 60 darbininkų. 
Darbininkai to negalėjo užmiršti. Kai Valensa laimėjo 
streiką Dancigo dirbtuvėse, tai, nelaukdami valdžios pa
ramos, darbininkai Dancige pastatė milžinišką paminklą, 
kurio “neišgriaus jokios valdžios bombos”.

Gomulka sveikino Solidarumo profesines sąjungas ir 
vis visą Taiką gailėjosi dėl Dancigo darbininkų žudynių. 
Šūviai į Dancigo darbininkus jam nedavė ramumo ir at-

— Pranešama iš Libano, kad 
12 japonų teroristų, kurie pri
klauso prie taip vadinamos Rau
donosios armijos, kartų su iš
garsėjusiu teroristu Carlos, ve- 
necuelięeiu, iš Beiruto išplaukė 
su paskutiniaisiais palestinie
čiais kariais.

■ Įp- Kąro laukp maršalo Mont
gomerie '.draugas Sir Hamilton, 
kuris, generolui' mirus, 1962 rn. 
pėremė prižiūrėt! įo laiškus ir 
kitą ąreryvinę medžiagą, dabar 
išėjo į pensiją jr visą palikimą 
perdavė Britu imperijos muzie
jui. Lordas Hamiltonas buvo 
“Times”', laikraščių vyriausias 
redaktorius. Pavieniai Montgo- 
merio laiškai anksčiau.buvo par
davinėjami pp virš1 $500.

— Lankydamasis Pasaulio 
Bažnyčių taryboje Ženevoje, 
Australijos yiętinių - aborigenų 
lyderis Anderson pareiškė, kari 
vykdant 1950 m-. branduolinius 
bandymus Australijoj, buvo už
miršta iš dykumos evakuoti vi
sus jo žmones, ir tai dabar atsi
liepia i daugelio naujagimių 
sveikatą..

—Europos Bendruomenė pep 
spėjo Turkijos karinę vyriausy
bę diplomatinių santykių nu
traukimu, jeigu ji nenustos pa- 
žeidinėjųsi žmogaus teisių savo 
krašte.

Argentina paskelbė, kad 
iš viso Falklando salų kare žuvo 
712 argentiniečių.

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

: RAGANIUS
ŽEMAITUŠKA

(Tęsinys)
— Štai, kad ir tokis dalykas! Rodos, dievo

baimingas žmogus, bažnyčios nesišalina ir kitus 
mėgsta pabarti. O gal kas pamena, kada jis buvo 
ekzekvijas kėlęs ar iškilmingas mišias už miru
sius užpirkęs. ..

— Arba vėl, kiek jį kasmet gėdina mūsų Že
maitukas! Kitas jo vietoje būtų jau paskutinę 
karvę pardavęs, kad tik tokios sarmatos prie visų 
žmonių pakelti netektų.

— Jam toji šbrmata, kaip žvirbliui lietus — 
pasipurtė, ir sausas!...

— Tiesa, nelimpa jo sarmata — geras akis 
turi, jos gėdos nebijo...

— Ir kuriam galui jis tuos pinigus krauna? 
Negi nusineš su savim į kapus!...

Žemaitukę žmonės vadino savo seną kleboną, 
i unigą AdomįĮ šlepavičių, toje parapijoje klebo- 

' ranjantį nuo neatmenamų laikų. Jis buvo žemai- 
< ių bajorų k/lmės. ir žmonės jį praminė Žemai- 
. ' ■ r ai dar tuomet, kai. jis, .jaunashū^ąmas. 
: i važias > v'c kunigauti ir. matyti, smarkiai že- 
maičiavn. Per ^us metus iš jo tarties išnyko risi 
žemaitiškumo pėr. akai, ir dabar Žemaitukas taip

•ui] nžuk-vo. Jy^' ei;! būt’1 pimes ir puotos.

Bet sena pravardė prilipo ir laikėsi jo iki 
mirties.

Parapija buvo grynai lietuviška. Keletas ba
jorėlių ir miestelėnų žiupsnelis ‘lenkavo” namie, 
bet ir jie visi gerai suprasdavo ir kalbėdavo lietu-1 
viškai, o bažnyčioje skambėjo viena tik lenkų 
kalba.

Skubėdamas žemaitukas dažnai; užmiršdavo 
net evangeliją paskaityti lietuviškai.

Tokią tvarką jis rado atvažiavęs ,ir jam ne
atėjo galvon, kad ją reikia pakeisti. Gal net manė, 
kad Dievui labiau patinka poniška lenkų kalba,' 
negu mužikiška lietuvių.

Su kaimiečiais jis kalbėdavo tik lietuviškai. 
Jo manymu, lenkų kalba pritinka vien bajorui ir 
bažnyčios tarnautojams, todėl net vargonininko 
ir zakristijono pavardes jis tuojau sulenkino. Var
gonininką Sakutį jis perkrikštino Šakevičium, o 
zakristijoną BolĮ — Bolinskiu.

— Nedera bažnyčios tarnautojams turėti 
chtopiškas pavardes.

Dėl kalbos jam teko kelis \artus smarkiai 
susiremti su vietiniais miesčionėliais. Tie net skun
dus vyskupui rašė, bet nieko nepasiekė — neno
rėjo ir nekalbėjo su jais klebonas lęnkiškai.

— Chlopai esate, ne bajorai, tai ir kalbėkite 
lietuviškai.

Žydus priskirdavo irgi žemesnių žmonių rū
šiai, kuriai nedera lenkiškai kalbėti.

Buvo atkaklus, kaip tikras žemaitis, savo nu

sistatymo nepakeitė ir jo laikėsi iki mirties. Mies- 
čionėliai pagaliau turėjo nusileisti ir kalbėti su 
klebonu lietuviškai...

Šiaipjau Žemaitukas buvo geras žmogus, net 
labai geras, minkštos širdies. Savo parapijiečius 
širdingai įpėgo, pažindamas jų geras ypatybes ir 
silpnumus, ir vargus jų mokėjo atjausti.

Kiekvieną senesnį žmogų pažindavo iš vardo 
Ir pavardės. Jų siela buvo, jam aiški, kaip jo bre- 
vijoro puslapiai, kuriuos jis jau išmoko atmin
tinai.

Parapija buvo turtinga, didelė, bet su vika
rais Žemaitukas nesugyvendavo, nemėgo, kad 
jam kąs kitas su savo tvarka panosėj šeiminin
kautų. Jei dvasinė vyresnybė, atsiųsdavo vikarą, 
klebonui neprašant, ilgai pas jį neišbūdavo: pra
sidėdavo tarp jų vaidai, ir vikaras išnykdavo.

Bažnyčiai priklausė gero juodžemio dvide
šimt hektarų ir keturi hektarai pievų, kuriose 
vien tik atolo sušienaudavo daugiau, kaip du šim
tu vežimų. Bet žemaitukas ūkio nevedė, atiduo
davo žemę ir pievas “iš pusės”, ir tai ne vienam 
kuriam, bet įvairiems, sklypais ir sklypeliais.

Ateina, būdavo, pas jį kuris mažiau pasitu
rįs ar mažažemis, mokąs paverkšlenti, pasiskun
džia, kad sunku gyveūti — žemės maža, o vaikų 
daug, kaip pupų.

— Neblevyzgok. Dievas žino, kodėl tau daug 
vaikų davė, ir ne tam, kad badu marintai. Kad 
maža turi žemės, žinau. Imk pas mane iš pusės 

sklypą pas vieškelį. Pasėsi, suimsi, iškulsi, man 
pusę duosi, o kitą pasiimsi sau.

>— Vai, abejoju, dvasiškas tėveli, ar pas mane 
susiras tiek javo, kad galėtau tokį didelį sklypą 
apsėti, — slėpdamas džiaugsmą aimanavo žmo
gelis.

— Tu neturi,' tai pas mane susiras, — nu
ramina Žemaitukas ir tuojau liepia pašaukti zak
ristijoną.

— Dasz mu tam zboža, ile potrzeba. Dopatrz, 
by nie oszukiwal...

Prižiūrėti iš tikrųjų nereikėdavo, nes nei vie
nas dėl savo dūšios išganymo nedrįso kunigo ap
gauti.

Kai supjauna, suriša, gubosna sustato, į lau
ką ateina patsai žemaitukas pasižiūrėti, kad ja
vas būtų lygiai pusiau padalintas.

— Kiek turi mažų vaikų? — klausia pusi
ninko.

— Penkis, dvasiškas tėveli,
— Tai paimk ii mano pusės dvidešimt tan

kis pėdus vaikams, kad Dievui nesiskųstai./Tik 
žiūrėk, neapgauk kunigo, — ir nelaukdama^usi- 
gręžia ir keliauja namo.

Tas pats būdavo ir su pievomis. Ateis kuris 
pąrapijiečių gudresnių, pasiskųs, kad kaitra jo 
oieveles išdegino, žemaitukas tuoj vėl šaukia 
zakristijoną.

(Bus daugiau)



VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted SL, Chicago, IL 60608 

{■■■M

DR. PAUL V. DARGIS BŪKIME ATSARGŪS SU 
•ydytojas ir chirurgas

Arafcterie'

TaU M2-X727 ute 50-272?

TEL. 233-8553 
Service 855-4506, Pase 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West I03rd Street ' ~

Valandos pagal 8U£ltariwą.

Dr. Jonas F. Mažeika 
D.DJS. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Valandos pagal susnariną

OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St TeL 737-5149 

Tikrina akis- Pritaiko n Irinina 

ir “contact lenses”.

VAISTŲ VARTOJIMU

! Tik medicinos gydytojas gali 
nurodyti, kokius vaistus riekia 
naudoti. Išimtį gali sudaryti 
pirmoji pagalba.

Du skirtingi vaistai gali tar
pusavyje padidinti ar panaiknti 
vaistų veikimą o kartais netgi 
sudaryti nuodingą junginį. To
dėl nepatartina ligoniams pa
tiems pasirinkti vaistus.

Tenka pasakyti, kad raminan 
čios ir užgydančios tabletės esti 
geras dalykas, panaudojant jas 
gydytojui prirašius.

Nevartokite vaistų “iš akies”, 
bet tik taip, kaip nurodo med. 
gydytojas.

Pergausiai naudojant tokius 
: stiprius vaistus, kaip digitalis;; 
insulinas ir pan. gali baigtis tra
gikai.

Neprisidėkite savo spintalėse 
bereikalingų vaistų , nes laikui 
bėgant, tie vaistai netenka savo 
vertės ir galios.

Žinovas vastininkas

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CH1RURGUA 
’ 2656 WEST 63rd STREET

< - Ofise telefonas: 776-2860, 
Y . Rwwtecilee teleA: 448-5545

t Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija,

5025 CENTRAL AVĖ.
I St. Petersburg, Fla. 3371i 

TeL (813) 321-420®

APIE TUOS ŽMONES, KURIE 
ĮSIKALBA SAU LIGĄ

Iš vienos pusės mes turime 
saugotis ligos ir, pasireiškus jai, 
privalome visomis priemonėms 
nuo tos ligos atsikratytu

Bet iš kitos pusės, neturime 
patys sau įsikalbėti ligos ir dre
bėti iš baimės dėl kiekvieno men 
ko sunegalavimo.g v

Dažnai atsitinka if$ltaip, jog 
nuo įsiąai duotos iki tikrosios 
Igos yra tik vienas mažas 
žingsnelis.

Medikai sako, kad tokia bai
mė atsiliepia į žmogaus nervu 
ssitemą ir sumažina žmogaus or
ganizmo atsparumą žalingų bak
terijų ižsivystymui.

DaZiu Su/zenė, M.O

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
KAIP ATSKIRTI DIRBTINĮ masi atsargumo.

MEDŲ NUO TIKROJO
Šiuo metu į rinką yra paleis

ta atskiesto arba falsifikuoto me
daus.

Patyrusi šeimininkė, išbandy
dama medų, jaus aitresnį skonį, 
sirupo su cukrum.

įtarimą sukelia ir medaus sky
stumas, jeigu į jį įpilama van
dens.

Apgavikai įdeda į medų ne tik 
syrupo, bet ir miltų . . .

Tokio medaus skonis primeną 
kisielių, v B t_

Dar vienas būdas atpažinti sko
nį netikro medaus, tai į. šaukštu
ką medaus užpilti keletą lašų 
jodo (iodine).

Medus, į kurį įdėta syrupo ar
ba miltų taps gelsvesnis negu 
tikras medus.

* * *
PAVOJUS AKIMS

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdraus 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

ir VISA kortele*.
SL ŽERĖNAS. Tat 925-SO^

.... ••

MOVING
Apdraustas parkraustyma* 

M tvairiy atstumu.

ANTANAS VILIMAS 
T«l. 376-1882 arba 376-59H

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

— Aldona Diukuf 
778-1544

šeštadieniais ir gekmalieniaif
- nuo 8^0 iki 9M vaL ryta 

SrotiM WOPA - 1490 AM _ 
trwsjHJoį»mo£ iš sfvdijof 

Marquette Perka.

AVI.7159 So.
CHICAGO

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuviu Radijo progra
ma Naujojoje Aaglirtje. » stoties 
SVLYN. 1160 tenga AM. veikia sek
madieniais ado 8 iki 8:30 vai. ryta, 
perduodama vėliausiai pasaulinių 
žinių santrauka- Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutėt 
Pasaką. programą veda Stepo 
oas ir VaJeMma Mifikai. Bioiie 
reikalais kreipta į BaKie FlorwU — 
gėlių bei dovanų krąut^vę. M. E 
Bricky, W •***. M-C. «1I7.

T«n pat gau 
names “Naujienos", didelis pasi 
nnkimas lietuvišku

no reikdinga užkaitinti puode-
• lyje, įdėti cukrų ir sviestą ir 

užvirinti su likusiu pienu.
I Tuomet pirmąją masę supilti 
krūvon su antrąja mase ir pri
dėjus kiek vanilijos, gerai iš
sukti.

| Kaip kremas šiek tiek praauš, 
tai pirmuosius iškeptus du skri- 

j tulius su ta mase sumaišyti,© li
kusius du tik pertepti.

Atšaldž’s, tortas užbaigtas ir 
galima jį paduoti savo seimais.

PLOKŠČIAS RAGAIŠIS
SU RIEŠUTAIS

Tam reikalui reikia paimti: ;
14 svaro sviesto,
6 kiaušinius,
[/2 svaro miltinio cukraus,
l/2 svaro riešutų ar migdolų 

(angliškai vad. almcnd) ir
truputį vanilės.
Bliūdelyje sviestą ištrinti iki 

baltumo.
Sukant dėti po vieną kiauši

nio trynį, pilti po šaukštą cuk
raus ir .sukti kol sukrus issi- 
trins. h

Viską sudėjus, kai masė pasi
daro puri, supilti vanilę ir suka
potus migdolus (almond) ar rie
šutus. ’ ;

Gerai išmaišius, dėti išplaktus 
baltymus ir miltus. »

Tešlą pilti į pergamentiniu 
popierių iškloti kepamą skar
dą, jos paviršius sulyginamas* 
su šaukštu. !

Kepama nuo 40 iki 50 minučių
Illinois draugija apsaugai nuo 

aklumo pataria būti atsargiems,1 
nepurkšti arti akių. Jei koks che vidurinio karštumo krosnyje, 
mikalas patektų į akis, pataria-’ jau iškeptas plokštainis, 
ma tuojau akis plauti vandeniu tai jį reikia apibarstyti miltniu 
ir tuojau eiti pas akių kydyto- ■ cukrumi ir atšalus, paduoti sa-
ją. vo svečiams.

■K

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

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKI
GAIDAS-DAIMID

SENT AUSTA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

T—___

* ♦ *
VEIDO ODĄ GAIVINA 
VANDUO IR MUILAS

Veido ęda greitai išblykš, jei 
neprižiūrėsime jos ilgesnį lai-j

j Netinkamai plaunama oda sa
vaime apsidengia tinkleliu rauk
šlių. d i

Veidą reikia plauti du kartu’ 
1 per dieną šiltu vandeniu ir švel- < 
.niu muilu, kad apvalius odą nuo Į 
dulkių ir prakaito, kurie 
renka, dienos metu.

Vartojant gaminius, kur yra 
purkštimas su aerosoliu, galima 
pakenkti akims, jei nebus laiko--

IN LOVING MEMORY

Two years have passed since tli^L-aad day, 
When God came and tookyou away<

Darling, yotHu^npanionship 
Meant all the world to me. 
Each moment at your side 
Is now a loving memory. 
Our love arid companionship 
In marriage was the dearest 
Thing in life. ■
Who knew better, dear, than ' 
We did as husband and as wife.

Wife Aldona

SUSI-

kar-

SKIRTINGŲ PALINKIMŲ
i

Ne visos voru rūšys pina vo
ratinklius, į kuriuos paskui pa
vilioja savo aukas.

Yra vorų, kaip, pavyzdžiui, 
voras-vilkas ar tarantula, kurie 
visada medžioja atvirame plote, !

| puldami numatomą auką tiesio- > 
Į ginįu būdu, nesinaudodami vo- 
ratnkiliais/

j Tarantula paprastai sugauna. - 
net mažus paukštelius. |«J

Voro patelė, vadinamoji “juo-’į 
do ji našlė” pasižymi dar ir tuo, | 
kad ne tik gaudo vabzdžius, bet f 
suėda ir savo vyrą - vorą pati- f 
ną. | S

Tuo būdu ji sąmoningai pasi- , | 
daro save našle. Į i

Po to ji ieško kitą patiną, ku- | 
rį, laikui bėgant, taip pat užmu- g 
ša ir suėda.

Magdalena šulaitienė V

SVIESTINIO TORTO 
PARUOŠIMAS

Tam reikalui paimti: 
1 svarą miltų, 
% svaro sviesto, 
3 šaukštus grietinės ir 
truputį druskas.
Miltus ir sviestą sudėti

tu ir su peiliu kapoti ,tol, kol pa
sidarys tampri tešla.

Tuomet tešlą reikia padalinti 
į 4-rias dalis ir tada išvolioti 
ketunus skritulius. ,

Tuos skritulius kepti ant tor
to formos viršaus.

Tuomet paimti:
1 stiklinę cukraus,
1 kiaušinio trynį,
1 stiklinę pieno, 
x/4 svaro sviesto, 
!4 stiklinėm vandens.
Turint paruošus šią medžiagą, 

daugiau kaip pusę stiklinės pie

world on fire

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

t
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

2d33 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel: 652-5245

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

NARIAI:

Lhtavię j

Laidatrrių 
Dirsk torių 
4soetacij«s

I
AJMULANĖG 

PATARNAVIMAS

f

TURIMI

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE

----— ......— -

BUTKUS - VASAITIS
♦ - J

1444 8a. 50th Avv, CJetro, DL T«Ls OEympic HH1

PETRAS BIELIŪNAS
CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayeCH 1-M71

E

;r

ANTANAS ŠAKALYS
Mirė 1982 m. liepos įnėn. 26 d. ir buvo palaidotas 

liepos mėn. 29 d. šv. Kazimiero kapinėse.
Į. Nuoširdžiaidėkojame kun. V. Mykolaičiui už maldas 
[Koplyčioje, gedulingų šv. Mišių aukojimą ir už paskutines 
Upetgas kapinėse.

h r "giesmių praye4ūzią. \
Dėkojame Vytauto Didžiojo j 

i^avįmą koplyčioje ir laidotuvėfė. 3
rožinio^ukalbėjimą

iu rinktinei \iž daK- 
. v . ,t I ■ 1

Y patinga padėka už gausiai aukas šv. Mišioms ir gral- 
jiias gėles. / 1

<yili padėka visiems atsjiankiusjenis koplyčioje I ir paly 
| dėjusiems voliotai į jo amžiną poilsio vietą.

ačiu^č^pareikštas užuojautas žodz
I spaudoje mūsų skausmo valandoje. /
į Vtta)ja'n|ę-. laidotuvių direktoriui I). l^elKuI ui .rfipe^- 
Itmgą patarnavimą mūsų liūdesio valandoje.

t* Nuliūdę lieka:
Žmona. duktė, sūnūs, marčios, 
anūkai ir kiti giminės.

STEPONAS ū LACK IR SŪNŪS į
4 (LACKAWX) I

2424 WEST STREET RKpuMic 7'1211 I
1102K SOUTHWEST HIGHWAY, PaJoe HUla, TU, >74-4411 I—_____ ________ _____________



žemi — Pardevimyj
K.SAL 1ST ATI FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
> HAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM* 
IR HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ' - M 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7747

R. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
RUOŠIA

JAUNIMO STIPENDIJOS ĮTEIKIMĄ 

š. nu rugsėjo 4 d. (šeštadieni) 1 vai. po pietų 
LIETUVIŲ TAUTINIUOSE NAMUOSE,

esančiuose 6422 So. Kedzie Ave., Chicago, Ill. Įėjimas laisvas. 
Visuomenė kviečiama dalyvauk.

ninku nuosavybe.
J. Žemaitis

DIDESNIŲ NAMŲ SAVININ
KAI IR BUTŲ NUOMININKAI

Ne vieną kartą esu spaudoje 
skaitęs ir nuotraukas matęs, 
kaip nuomininkas iš buto išme
tamas ant gatvės, ne tik su vi
sais ųuomojamame bute turė
tais nuosavais baldais, bet net 
ir su mažais vaikais, vien tik už > 
Jai, kad pakeltos nuomos nepa-1 
jėgė mokėti, visiškai nekreipiant - mėn. 5 d. 10:30 vai. ryto Šv. An-
dėmesio dėl ko tai atsitiko, į tano parapijos salėje, 1500 So.
.Dažniausiai tai padaro turtingi Į 49th Ct., Cicero, III. Visus kviė- 
namų savininkai. į čiame dalyvauti.

S Nežinau, kodėl tokie turtingi *

i

— JAV LB (R) Ckero Apy- 
1 linkės Valdyba rengia Tautos 
| šventės minėjimą š. m. rugsėjo

Valdyba

S Nežinau, kodėl tokie turtingi1 — Vyčių senjorų piknikas
piniginiai gobšai kažkokiais įvyks šį sekmadienį, rugsėjo 
miestų potvarkiais yra taip ap- ’ 5 d., Vyčių salėje ir sodyboje, 
saugoti, kad jie su nuomininku į Bus įvairių laimėjimų, kugelio 
gali elgtis taip, kaip katė su ir kitų valgių. Gros Gintaro or- 
pele. Nejaugi nuomininkai ne- 
tifri- jokių teisių, ir niekas jų 
reikalų miestuose negina?
T Man atrodo, kad jau seniai

kestras. Visus kviečiame.
Valdyba

— Solistės Lili jos šukytės 
koncertas įvyks rugsėjo 18 d.

atėjo laikas sukurti stiprią butų ( 7 vai. vak. Marijos mokyklos 
ar kambarių nuomininkų sąjun-į auditorijoj, o po koncerto susi- 

tikimas-vaišės su soliste Jauni
mo Centro kavinėje. ‘ Bilietus'’ į‘

gą, jog neturtingieji nuominin 
kai nebūtų laikomi namų savi-

•į

g

r

ARAL tSTATI FOR IAU

. MALONŪS LIETUVIAI!

-------------------------------------- --------------------- - -------------- j------------— ---------------•--------------------------------------------------------------------------------------------------  
I

koncertą ir vaišes prašoma įsi- žmonių, iš kurių 4,000 pasise-, — Lenkų vicekonsulas Brazi-------- ~ --------- ------------------------------ ----- ------------
gyti iš anksto “Gifts Interna- kėrEuropos kontinente daugiau- ’ Hjoje W. Jawarski pasiprašė' 
tional” (J. Vaznelio) prekyboje, šia savižudžių yra Vengrijoje 
2501 W. 71 st Street. Rengia Lie
tuvių Fondas. į

— Union Pier, Mich., Lietuvių j 
Draugija š.m.’ rugsėjo mėn. 11d. 
4 vai. po pietų Mich. laiku Com
munity Hali salėje ruošia meti
nį narių susirinkimą. Po susi
rinkimo 6 vai. bus metinė va
karienė. Vakarienės kaina 7 dol. 
asmeniui. Pinigus prašoma su
mokėti iki rugsėjo mėn. 6 d. pas 
valdybos narius. Nesumokėję iš j ~. TT> . " ’ ,
anksto, vakarienės negaus. Pol “ Britų Uksiemo reikalų mi- 
vakarienės bus šokiai. Visi na- ėnjos au šias
riai su svečiais kviečiami daly- ■lor^; B^ead Ispanijoje tarė-. me. 
vautf. Valdyba t S1. Glhraltaro sleno$ atidarymo

; reikalu.

(iš 100,000 — 42), o mažiausia 
Olandijoje (iš 100,000 — 9).

Europos parlamente Stras- 
V burge iškeltas pasiūlymas pa

naikinti ' politinio prieglobsčio 
. teisę tarp Bendruomenės kraštų. 
• Tai palengvintų kovą su teroris
tais, pvz.: airių teroristai D. Bri
tanijoje negautų prieglobsčio 
Airijoje.

politinio prieglobsčio.

KAM GYVENAME

yra 
sieki-

Tikrasis gyvenimo tikslas 
darbas, patyrimas bei 
mas gerovės.

Darbe mes galime rasti dar ir 
pasitenkinimo.

Taigi turtas ir pinigai dar ne
sudaro prasmingo gyvenimo.

Su pinigais mes nuperkame 
tą, ką kiti atliko, tuo tarpu, ver
tingiausi dalykai mums yra tik

pareigūnas kuriuos mes patys sukta-* Jn 1 nnizi *’ _

.. —.20 .metų nepriklausomybės; — NUo karo stovio įvedimo 
sukakties proga, Alžyre pastaty- Lenkijoje iki dabar, maisto kai
tas žmusiems .už tautos laisvę nos pakilo keturis kartus. Trans- 
150 pėdų aukščio paminklas, porto kaina — dvigubai. 
1954 metais prasidėjusi atvira. 
kova prieš prancūzus, .baigėsi 
1962 m. nepriklausomybės pa

skelbimu. Iš viso žuvo apie pus
antro milijono alžyriečių. ' j

— Samaritiečių organizacijos 
duomenimis, pernai D. Britani
joje bandė nusižudyti 200,000

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJI 

Dažo namus: iš lauko

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas duoda paskolą.
2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. $39,000.
6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga 
ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie.
2 sklypai arti vandens.
Hot Springs Village.

Skambinti teb 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

■ CIGARAS IR PIRŠLYS
' i— Tamsta tokis jaunas ir rū-L

kai cigarą. Aš norėčiau 
tamstos tėvui.

į — Labai gerai, nes 
motina jau daug metų 
laūja;..

būti

mano 
naš-

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s - -

13-toj apylinkėj moteris' turi:.4 kam
barių butą ir pageidauja rasti kita 
moteriškę, sutinkančią gyventi tame 
pačiame bute.

Skambinti 733-1283

HfLP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicigos miesto
Dirbu Ir užmiesčiuose, 

ja rantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTI! į 

4514 S. Talman Avi.
Tel. 927-3559

•  l - *  ?

DĖMESIO j 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automeibiUe 

Liability apdraudimas paasial&> 
kims. Kreiptis: „' 

A. LAURAITIS 
U45 So. ASHLAND AVI. 

. TeL 523-8775 < -

Dengiame ir taisome visų rū
siu stogus. Uz darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
>• 6557 S. Taiman Avenue 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1717

*___ \

Šių metų rugsėjo 14 dieną bus Bostono miesto | 
balsavimai ir pareigūnų rinkimai Į kiekvieną vietą. $ * § 

Visiems lietuviams svarbu turėti svetimtaučių g 
gerus pareigūnus, kurie mūsų reikalams visur pri- $ 
taria ir pritars. Toks yra gerbiamas Kongreso at- | 
stovas JOSEPH MOAKLEY, kuris visuomet mūsų | 
reikalus gina ir padeda.

Taigi, visi balsuokime už JOHN JOSEPH 
MQAKLEY Kongreso atstovo pareigoms Washing-. | 
tone. Rugsėjo. 14 dieną atiduokime savo balsą už 
JOSEPH MOAKLEY.

Antanas Andriulionis

KURIAM GALUI MOKĖTI
DAUGIAU? ,j

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS j 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE j 

NUO S300 IKI $1,000

Chrysler New Yorker

Moakley rinkimų rėmėjas 
Boston, Mass.

fe

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

4030 Archer -VI 7-1515

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS , 

619 puslapių, kietų viršelių knyga ;

KOVOS DEL LIETUVOS

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

KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį: ’ >

Naujienos, 1739 S. Halsted St. *’

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymu knyga 

“Liucija7’ jau atspausdinta. ;
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio ■ 
pradžios iki H Pasaulinio karo • 

■22 ilgesni ir trumpesni apsa 
kymai, 184 psl. Kaina §5.

Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell :

Ave.. Chicago. It, 60629.

MOTINOS PADĖJĖJA
Reikalinga moteris butui valyti, pri
žiūrėti 2 metų kūdiki bei spalio mėn. 
gimstamą kūlikį. 1 arba 2 dienas 
į savaitę'arba po pusę dienos. Chica- 
gos šiaurėje. :

Skambanti 935-3199

A. TVERAS

PardavimM ir Taisynne '. 
2*46 Wwt r»tfa Sftwf L 
TeL Republic 7-1M1;

IN GENERALREPAIRS
Įvairūs Taisymai

Triaminicri labiei

TKYTR1AMINI0N’TABLETS, 
TOKUEVE 

NASAL COHGESTIOK 
AND HEADACHE 

DUE TO COMMON COLD 
' OR FLU.

C19S2 Dorw Laboratories. Division of 
Sandoz. Inc . Lincoln, Nebraska G8501

K Ali' SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalo 1ums gali dau 
padėti teisininko Prano šUL( 
paruošta, — teisėjo Alphom 
WELLS peržiūrėta. ^Sūduvos 
išleista knyga su legališkonu 
formomis-.

Knyga sn formomis gauna 
ma Naujienų administracijoj/

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
ruoJiatė® keliauti ■— kreipkitės j Lietuviu įstaigą:

American Travel Service BureaL
TZ27 S. Western Av% Chicago, ID. $0643

Telef. 312 238-9787
• XemotnBMx ptUrruYiMi užsukant lėktuvą,, traukiniu laivu keikx 

ah; (crubex), vieJbučlą ir intomobillą nuomavimo rezerv&dlaa; Parduodi 
me kelionių draudimui; Organizuojame keliones i Lietuva ir kitus t'aftus 
Sudarome ^kvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer 
uirijai visaip kelionių reikalais.

♦ Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik resemjoa viett
i anksto — priej 45 - 00 dienu. '

TA va ŽODIS YRA TIESA
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS
Jono 8:32

ŠV RAŠTO 
NAUJASIS ’ TESTAMENTAS

IR PSALMAI
LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. JRISTA3 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

. KAINA S3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321, 
Oak I^awn, III. 60454

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Y.! Tel. 585-6624 '.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus ■ 

< -i - '■ ■-* r'1' ■' .
P. MEDAS, 4059 Archer, Avmum,

Chicago, 1IL 60632.'TeL Y A 7-5981 

b, i'

PERSONAL
Asmenų Ieško

NEED CREDIT CARDS?
New credit card. No one refused! 

Informotion on receiving VISA, 
MASTERCARD with no 

credit check.
Call PUBLIC CREDIT SERVICE:

(602) 049-0276 Ext 636

M. š I M K U S A
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių, 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra*

Šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

3263^ W. 95Hi M

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

4OM2, . 424-U54
S’ate iro Ci ’ »

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro, 

šeštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai. d.
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street 

Chicago, BL 60629

SERVE MATH PRIDE IN 
.THE NATIONAL GUARD

Cihicagp, III.

advokatų draugija
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą.

MO6 S. Kedzie Are. 
Chloro, I1L 60629

Tel: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS*’

— Sat.-Tuasday, Sept. 4.7, 198^




