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TRYS BOEING BENDROVĖS DIREK
TORIAI AIŠKINASI TEISME

VALDŽION TARNAUTI NUĖJUSIEJI DIREKTORIAI 
NEGALI GAUTI JOKIO BENDROVĖS ATLYGINIMO

LOS ANGELES, Cal. — Trys 
į taki ngi Boeing ben d r o vė s dir e k- 
toriai, norėję tarnauti- ir krašto 
apsaugos . departamente, turi 
aiškintis prokuratūroje,-Jokiame 
kitame'krašte nėra tokių papro
čių,, bet Amerikoj tie direktoriai 
prakaituoja, .tarytum, iš gauna
mos algos jie negalėtų pragy
venti.- -- . ■..> .f . .

’J

Įstatymas sako^ kad bet ko
kios bendrovės direktoriai, eida
mi tarnauti bet kuriam valsty
bės departamentui, neturi jb- 
kios teisės imti didesnių stūmį, 
kai palieka bendrovės darbią. 
Pasirodo,’ kad tiė direktoriai jo- 
krn algų-Bėgauną,- bet iš-Boeing 
bendrovės- -jie gavo gana riebią 
ątsiskyriino.siimą. Nieko jie nįe- 
pasirašę, jokių mokesčių nemo
kėjo, l)?t pasiėmė- pinigus'. '

Prokuratūra nori visus 
apklausinėti

Įstatymas- sako,- kad jokių pi
nigų tieįnit$\~laęd**v€iiąū val
džios idarbli nesuktų vienži 
bendrovei. Visiems - aišku, kari 
Boeing .bendrovei rūpi, kad val
džia pirktu jęĮŠ ^amiriątnus lėk
tuvus..’;. J;;;. - Ų- J- ' J

Kąį josios" direktoąius^iyrą -gy- 
nyrbds’ dępartatnėrtto įppsęrjyjė;. 
Boemg; bendrovei - hefceikią  'turė^ • 
ti geresrtięf agento. Jokišcpasįaįš- 
k ini įttgs^cįą; jičgalioja 5 T ok s' 
gesys^ra, jr^šįnga^/įstątymūi, 
todid^riikriroras liną už pakar
pos gafingiaušjųš direktorius ir 
verčįd juos-- aiškintis j teisme.' L

—- Dancigo policija šuėfm- 600. 
žmonių, susi rinkusių protestuoti 
dėl flaisvės - stokos .Lenkijoje. 
Dauguma jau paleista.

KALENDORĖLIS

Kovo 18: Kyrilas, Eimutis, 
Vaigailė, Rykvaldis, Saidra, 
Vainiš.

Saulė teka 5:59, leidžiasi 6.

Oras saulėtas. Vakare gali lyti.

IŠČIULPĖ lį ŽMONIŲ 
$375įį00

LOS ANOELES. Cal.— Ketu- 
riasdeŠiriit metų amžiaus Ooro- 
thy Woods teismui prisipažino, 
kad iščiulpė iš^Valstybės kontro
liuojamos socialinės apdraudos • 
ir įvairių kitų paramų 375,000 
.dolerių.

Dorothy Woods prisipažino, 
kad ji turėjo 18 kambarių namą,; 
liuksusinį Rolls Royce automo
bilį ir dar kitus pėnkis brangius , 
automobilius. Gaudama iš socia
linės apdraudos 12-ka skirtingų 
vardų įvairią paramą, ji praban
giai gyveno. Be to, ji gaudavo 
įvairią: paramą 49 vaikams, bet 
tų vaikų, vardai buvo klastoti. JŲ 
imdavo maisto korteles ir visa
me krašte turėjo septynis ,dide
lius namus, kuriuos nuomodavo.

Teisėjas jai.paskyrė $250.000 
užstato, kad sėdėtų kalėjime, 
kol .baųsmšį,

kovoja dėl Vietos deš
relėms pardavinėti i

. AT^§ggįGa. — 
siųjų ^isįns^;^«dėjo.
bylą, ^ūrištąėŠff^Žsja; kbya 
vietos: dešŲįiems J;-pardavinėti' 
prie di delid AtląnŲos. yiėšbuči o.

: Kiekvieną vakarą;-prie viėšbu- 
rpip ir jo apylinkių' sūvąžiCfodavo ■ 
kelios dęširiityscdėsrėlių .parda
vinėtojų, Jie stengėsi užimti pa- 

: čias geriausias vietas netoli vieš
bučio. Į tą rungtyniavimą dėl 
geresnių vietų įsimaišė ir pa
dugnių elementas. Norima tam 
pastoti kelią. Bylos nagrinėjimo 

rmetu bus pakviesti liudyti ir 
keli turtingi apylinkės gyven
tojai.

— Ketvirtadienį šv. Patriko 
dienos eisenojc*Ghicagos miesto 
centre ėjo Jane Byrne. Bernard 
Eptdn ir Harold Washington. 
Toliau sekė prokuroras Richard 
M. Daley.

— 1 Pktų Afrikos-policija iš
krėtė Washington Post reporte
rio butą ir paėmė informacijas 
■liečiančius dokumentus.

Clevelando ramovėnų vyrų choras, kuris šiais metais balandžio mėn. 30 d. 
mini savo veiklos dešimtmetį. ■ | Choro vadovė Genė Karsokienė.

Beirute Izraelio kariai paleido šūvius 
į gatve einančias moteris

NEPAŽĮSTAMI ASMENYS SUŽEIDĖ ŠEŠIS ITALŲ 
^KARIUS, PATRULIAVUSIUS BEIRUTO APYLINKĘ

NEKREIPIA DĖMESIO 
Į PROVOKACINIUS 

LAPELIUS

BEIRUTAS, Libanas. — Ket
virtadienio rytą Izraelio kariai 
paleido šūvius j miesto moteris, 
ėjusį^^^ąelio patruliuojama.

''-A''’-'

■ Izraelio kariai įsakė joms su
stoti, bet kai jos nesuprato ar 
negirdėjo, tai kariai paleido į jas 
šūvius. Vieną nušovė, o kitą 
sunkiai sužeidė. Izraelitai leido 
kitoms moterims prieiti prie su
žeistųjų ir jas nutempti į zonos

Trečiadienį nepažįstami as
menys paleido šūvius į miesto 
apylinkę patruliavusius italus. 
Jie buvo užpulti netikėtai ir 
buvo sunkiai sužeisti. Trys ita
lų kariai labai sunkiai sužeisti. 
Buvo įmesta rankinė granata į 
pravažiuojantį jų automobilį.

Du italai paralyžiuoti, 
vienas be kojos

Visi trys italai labai sunkiai 
sužaloti. Du jų yra paralyžiuoti, 
nepajėgia judintis, pažeista 
vų sistema. Trečiasis buvo 
sunkiai sužeistas į koją, 
jam teko koją nup auti.

Kiti italai, patyrę, kad
mieji trys yra sužeisti, karišku 
automobiliu skubėjo į nelaimės 
vietą. Bet ir į juos buvo paleisti 
šūviai. Visus teko vežti ligoni
nėn. bei jų žaizdos na tokios di
delės.
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AMERIKOS RAKETOS NEGALI 
BŪTI NUKREIPTOS PRIEŠ RUSUS

SOVIETŲ ŠTABO VIRšININKAS IR GYNYBOS M1NISTERIO 
PAVADUOTOJAS GRASINANČIAI ĮSPĖJO AMERIKĄ

štabo vir- 
ministerio

sukvietė i 
užsien’o

■ Skautai pasiruošė sutikti pavasarį, jau kelia į medžius 
paukštelių lizdus.

♦ • — - -

DANCIGAS, Lenkija, — Pra
eitą savaitgalį Dancige buvo, 
platinami lapeliai, patariantieji 
darbininkais uoliau dirbti nr. 
padėti atgaivinti krašto ūkį. Ki-- 
ti lapeliai ragino priešintis vy
riausybės potvarkiams.

Lešek Valensa, patyręs, kad 
vieni ir kiti atsišaukimai buvo 
provokatorių darbas, prašė dar
bininkus nekreipti dėmesio į at
sišaukimus, neturinčius parašo.. 
Jis sako, kad reikia žinoti, kas 
tuos atsišaukimus skleidžia.

Valensa nenori, kad komu
nistai ar dabartinės valdžios 
įpareigoti žmonės sėtų nesantai
ką darbininkų tarpe. Jis patarė 
kreipti dėmesį į tai, kas tuos at
sišaukimus dalina. Tuo tarpu, 
valdžios žmonėms dar nepavy
ko sulaužyti uosto darbininkų 
vieningo darbo. Matyt, valdžia 
vis siekia atskirti veiklesnius, 
veikėjus, kad vėliau jiems būtų' 
lengviau susidoroti su likusiais 
Solidarumo unijos nariais.

VOKIEČIAI PAGAVO 
SOVIETŲ. NARLAIVĮ

KOPENHAGA, Danija. Vo
kiečių žvejų laivas, paleidęs di
delį ir stipru tinklą Baltijos jū
roje, pagavo didelę “žuvį”. Jie. 
pranešė, kad pagavo labai didelę 
žuvį ir nepajėgia jos ištraukti. 
Vokiečiai buvo netoli Danijos 
‘krantų, tai paprašė pagalbos,! 
nes pagautoji žuvis vilko į gylį ‘ 
visą vokiečių žvejų laivą.

Girdėjusiems pagalbos šauks
mą buvo įdomu pamatyti, ko
kia buvo ta žuvis, jeigu ji vilko; 
visą žvejų laivą.

Paaiškėjo, kad tai buvo ne žu
vis, be! į vokiečių tinklą įsipai
niojęs Sovietų narlaivis. Jis yi-i 
saip bandė tinklo atsikratyti, bet: 
nepajėgė. Vokiečiai suprato, 
kad tai būta Sovietų narlaivio,' 
kai ton vieton pradėjo plaukti 
Sov:elų karo laivai. Jiems buvo 
gėda prisipažinti, kad Sovietų 
narlaivis negalėjo išsipainioti iš 
žvejų tinklo. Atsirado keli danų 
lėktuvai ir sekė, kaip Sovietų 
karo laivai bandė padėti nar- 
laiviui.

MASKVA, Rusija. Jeigu 
JAV įstatys vidutinio dydžio ra
ketas, planuojamas nukreipti 
prieš Sovietą,Sąjungą, tai rusai 
puls Ameriką, — trečiadienį 
spaudos . atstovams pareiškė 
maršalas Nicolai V. Ogarkov, 
Sovietų karinių jėgų 
šininkas ir gynybos 
pavaduotojas.

Maršalas Ogarkov 
gynybos ' ministeriją
žurnalistus ir išdėstė jiems savo, 

j kaip kariuomsnės viršininko, 
i nuomonę apie atominių raketų 

naudojimą. Atominis karas nie
kad nebuvo išbandytas. Bet įsi- 

} tikinimas, kad atominis karas 
gali būti aprėžtas siauroje apim
tyje - nepatikimas. Nori ar ne
nori, atominis karas taps visuo
tiniu karu, — tvirtina maršalas

~~ Jeigu Amerikoje yra ka- 
riucunenės vadų ir politikų, ku
rie . mano, kad atpmin’s karas 
gali būti - ilgasy-lit: jie- yra kvaili,

.Niekam ne paslaptis, kad So- 
Vvįetų kariuomenės vadas norė- 
vįp/paveikti JAV vyriausybę ir 
‘iėškoti sugyvenimo būdo. Prezi 
dentas Reaganas pareiškė, kad 
jis yra pasiruošęs svarstyti So
vietų pasiūlymą atominiams 
ginklams-Europoje mažinti, jei 
Sovietų valdžia yra pasiruošus 
mažinti raketų ska’ėių ir atei 
tvje-.

Trio pačiu metu marš. Ogar 
i kovas pastebėjo, kad Sovietu' 
valdžia nesirengia laikyti vidu
tinio dydžio atominių raketų 
sandėliuose. Sovietų vyrausybė 
rengiasi š‘as raketas atšaukti ir

REIKALAUJA LEISTI 
ŽYDAMS IŠVAŽIUOTI

SUHARTO PAKEITĖ
KARIUOMENĖS VADUS

kar-

JAKARTA. Indonezija.— Pra
eitą savaitę Indonezijos prezi
dentas Subarto buvo išrinktas 
krašto prezidentu ketvirtą

Beiruto radijas pranešė, kad į tą penkių metų terminui.
Libano kariai apsupo visą kvar
talą ir sui'mė 250 ilarismų jau
nų vyrų, galėjusių pale s.i šūvius 
į italus. Visi isiardyti ir paleisti. 
Geriau pasakius, paleido 230 su 
imtųjų, o 20 palikta. Policija 
mano, kad sulaikytieji galėjo 
nusikalsti. Jie bus atiduoti teis
mui.

PoPcija atidžiai seka, kas ga
lėjo paleisti šūvius ir j ameri
kiečius. Policija jau suėmė visą 
e lę įtariamųjų, bet jie dar ne
atiduoti teismui.

Afganistaniečiai tvirtina,

Indonezijoj komunistai 
suruo-ę <1 dCį j>erversmą, 
dė kelis šimtus kariuoin nės va
dų, vyriaūsy bės narių ir poli
tinių v įkėjų, bet generolas 
Suharto, tada sostinės garnizo
no viršininkas, jiems pasiprie
šino, suėmė visus sukilėlius, su
ruošė jiems teismą už nusikal
timus ir apvalė kraštą nuo ko
munistų. Kraštas po to išrinko 
jį prezidentu.

Apleido buvusį gynybos mi
nister} M. Jusufą, o jo vieton 
paskyrė gen. Ponimaną, kuris 
labai vykusiai 1968 melais Lo-

išžu-

kad rusai labai žiauriai kankina 
suimtus kovotojus už laisvę.

vojo prieš sukilusius k< a:u- 
nistus. . ,*.•

reikalavo, kad 
savo 

tarpu 
buvo 
visa-

JERUZALĖ, Izraelis. So
vietų “Tass” paskelbė, kad New 
I):lhi mieste vykusi “Trečiojo 
Pasaulio” valstybių konferenci
ja buvusi sėkminga, bet rusams 
ten buvo du labai nemalonūs 
dalykai.

Konferencija
Sovietų valdžia atšauktų 
karius iš Afganistano, tHo 
rusai vis tvirtina, kad jie 
pakviesti atstatyti tvarką 
me krašte.

Be to, Izraelis pare kalavo, 
kad Sovietų Sąjunga, besilaiky
dama Helsinkio aklų, iškištų 
daugiau žydų į Izraelį. Dabar 
žydai d da didžiausius skelbi
mus į New Yorko dienraščius, 
tvirtindami, kad amerikiečiai 
gauna užsienio pasą į vieną va
landą, o Sovietų valdžia paso 
prašiusiems žydams atima dar
bą ir neduoda paso, žydai nu
rodė visą eilę žydų, kurie Ru
sijoje paliko be darbo ir be paso. ’

Angolos maištininkai 
ėmė nelaisvėn 64 čekus.

pa

išardyti, kad niekad nereikėtų 
jų vartoti.

Jis apgailestavo, kad Amėri 
ka vis dėlto ruošiasi gamiiįt 
modernias vidutinio dydžio utp 
ketas. Amerikiečiai jau ir šiffi] 
turi pakankamai atominių gink 
lų savo sandėliuose. Sovietų vai 
džia turės imtis žingsnių šiąn 
skirtumui papildyti.

Ženevoj Sovietų valdžia pa-=*iū 
lė sumažinti atominius ginklu 
Europoje. Vietoj dabar esam 
500 Sovietų atominių raketi 
rusai pasiūlė sumažinti jas ik 
162. Pradžioje JAV pr zidenta 
atmetė Sovietu oasiūlvmą, b( 
prezidentas, gavęs tikslesnių ir 
formacijų,-nutarė šitą klausim 
svarstyti, nors moderniškesnt 
vidutinio dvdžio atominės rak* 
tos ir toliau gaminamos.

' CHICAGO, El. —J. Byrne tr 
čiadienį paskelbė, kad ji kanč 
'datuoja dar vienam terinin 
m’esto major ės pareigoms, šit 
Jane Byrnę pareiškimas daugf 
nustebino, nes ji, pralaimėju 
pirminius rinkimus, pareišk 
kad remsianti Harold Washin 
tona.

Ji turi teisę vėl tapti mer 
jeigu diddrę gyventojų daug 
ma-įrašys ji kortelę josios van 
ir planuojamas eiti pareigi 
Visa tai' yra legalu, ir gali bū 
Bet ji nori daugiau lengvatų, 
kreipėsi į Chicagos te sėją, pi 
šydama, kad jai leistų tą korte 
atspausdinti rinkiminiame s 
rase. Jeigu teisėjas sutiktų, t 
sako, lengviau būtų suskrėčiu. 
balsus. Korteliu suskaičiavim 
užtruktu kelias dienas.

adminislralorė KristinaAldermanas Alovzius
Austin ir savivaldybės tarnautojas Joe Kulys 

Naujienų bankete.



Tu savo ranka, 
Bus tavo tarp jiįjy

Vienybei tiktai. 
Kas įįundo, kąs verčia

Pirųiosios Lięt. ^autinių Šokių šventės, vadovautos Br. šoto, “Lietuvos atsiminimų”, “Rūtos” ansamblio šokėjų grupė.

Kąi daugis pasaulio
■ Vadų suproiės, 

Gyvenimas mūsų 
Tada pagerės.

Perkūnas
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Klausimu* ir aiediiaaą slysti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

Sunki darbininkų būkle Vietname 
dar pablogėjo

Vk<n?mas oficią-:?i skelbia: 
‘ l s kontroliuojame pusę pro
duktų ir pinigu, kursuojančių 
i|o Lili Aįin i^ifste’. Apie 180 
tūRsi. še mų, t.y. trečdalis mies- 

i to gyvpitmų, gąuna iš užsienio 
sluntiųėliųs. (Įaųgelis dovanų 
yra prabanginiai (luxury) daly
kai, kurie parduodami juodoje į rv 
rinkoje. Val<|žią to ųepąjggią • ngjanę'os iš krepšio dsrtoves, ’ 

v t > Lr /vm 1J » aI. 1 ..-b . 1 i.. L,1 * .1 _ . . / ■ Į
atgyjami, |pet palieka kitus, gy
venančius ant fiksuoto uždarbio 
riepatenkinlųs.
nantięji per mėnesį gali nusi
pirkti 3 svarus mėsos su spe
cialia kaina. Vienas darbininkas 
pasakė: “Aš galiu nusipirkti 
rinkoje ųž ląO dongų kilogra
mą (t.y. $17-5 už svarą). Tačiau 
tos mėsos negaliu valgyti, nes 
tai mano mėnesinis uždarbis”. 
Kitas aukštas valdininkas paša 
kė, kad jis uždirbąs dongų 
(apie 33 dolerius) per mėnesį, 
o jo sūnus, neseniai baigęs inži
neriją, gaunąs tik 120 dongų 
(apie 13 dol.) per mėnesį.

' . šias kainas tenka sulyginti 
su pinigais, kuriuos uždirba

žmonės ne dicisįiąme s-Rtoriu 
je. Jaunas vežėjas riekša (veži
mėliu) vežiojas žmones (kaip 
laksi), kurio tęvas buvęs kovo
tojas prieš prąųcjųjų okupaciją 
(yietnųpio revoliucijos metu), 
ųjdirba apįe 2,Įj^0 dongų (apie 
220 dolerių) per mėųesį. Mote- i 

gatvės kampuose pardavi-

sukontruliųoJi, ųprs ekonomiją ųidlrbą apie 1,000 dongų (apie i 
4 10 dolerių) ppr pnėųesį.

Agrikultūros produkcija nu- 
iš ąlgos gyve- į kritusi labai žemai.

LENGVAI PAGYDOAĮA LI^A

Vienas turtingas atėnietis pa
sakojo Sokratui, jog sveikata jo 
yrą blpgąną^ stpvyje;

— Esu visad pepatenkintas ir 
bįogbje nuotaikoje; niekad ne- 
įurju ąpętiį). .

Labai’ lengva- išgydyti tą ligą 
-1- atsakė Sokratas”. Valgyk ma
žiau, o dirgk daugiau. Jeigu ne- 
tįiigipiaųcupi, ųpbgtum b|ogoje 
npgtąflčojej' p jei nepersivalgy
tom, tai • atsirastų ir apetitas: 

¥ ♦ *kalt’nimus, kad siūlomos taisyk
lės gali neigiamai atsiliepti. Jis ' 
tvirtina, kad naujos rekomenda- i 
cijos laipsniškai suaktualins ir 
patvirtins 19b9 m. kodą.

Dabar 38 valstijose reikalau
jama, kad advokatai atidengtų 
klientų klastas, ryšium su repre
zentacija.

Nuo Watergate byjos laikų 
daugelis teisės moRyRjų Įsteigė 
naują kursą advokatų etikai ap
tarti.

Kadų klientas teisus ar klaidingas?
Ši doktrina — “mano klientas meni) pareigūnams apie klien- 

teisųs ar klaidingas” dictum. tus, siekiant išvengti kriminalo 
mažę|ąug perėjo didelį periodą! arba apsaugoti nuo mirties ar 

didesnio k.ūno sužeid’mo ar fi
nansinio nuostolio. To nepada
rius, advokatas galėtų susilaukti 
disciplinarinės akcijos arba net 
ir krintinalu apkaltinimo.

Oponentai tam prieštarauja, 
nes tuo atveju advokatas pra
rastų pilnk kliento pasitikėjimą, 
klientas nepraneštų apie įvairias 

. . „ _ . smulkmenas, reikalingas žinoti
i - . __ geresniam bylos pravedimui- ir,

paganau, advokatas virstų tik 
savo kliento sargu — “watch
menu”.

Kiti oponentai teigia, kad pri
ėmus šį kodą — taisykles, gali 
tai nuvesti į tikrą ryšių ribojimą 

’ tarp kliento ir advokato.
l Bet adv. Kutak atmetė tuos

Turtingi j 
ryžių augintojai Mekong deltos j 
ųk ninkai gauna subsidijas, ' 
užuot mokėję mokesčius. Masy
vinės pastangos panaikinti Ra-' n^^ta" su" LgaŪška * frateT- 
piializmą ir prekybą mainais nįty — mažiausia iki pastarųjų 
naujoje sostinėje 19/8 metais ;mehj ’ 
risiškai sugriuvo. Padėtis dar, šiek'tiek patiekime tuo rei- 
ląbiau pablogėjo, kai Raudona- ^a|u js|:orijos. 1(169 metais, Ame-
s:s Kryžius nutraukė pašalpos 
siuntimą Victnamui. Transpor
to sistema nepajėgią pristatyti p^fe^nes/ ’’taip 
trąšų iš svarbiausių uostų į ry
žių auginimo sritis, ypač Me
kong upės deltoje. *

(Iš “Christian Science Moni-' te adv Kutako raporte ABA me,- 5 
toi , 1983 m. kovo 9 d.) 11inėĮkpnvęncijgj'pasireiškė Ron- ‘° 

_____  jtroyę^iįppiĮS.Iię^tpę^ęgąąiš-
I kėjo, kati iąi-jk^-ead^katai ir

rican Bąr asociacijos prašytas, 
adv. BoRertas Kutak paruošė 

vadinamas, 
, guįde |jne> (kurios dar veikia) 
j ir sugestionavo jų revizijas. Pra-

PRIIMTI SVARBIAUSI PASIŪ- ' nuo š.m. V epos mėn. 1 d., turėtu '
LYMAI SOCIAL SECURITY imti atidėtas šešiems m&e-C 3a’^

IŠGELBĖTI “ <

WASHINGTON, D;C. — Šio^ 
J - * - • ■ ‘

mis dienomis Atstovų Rūmų 
komisija, vad. WSys and Means, 
priėmė s uos pasiūlymus 
. J. Mokesčiai darbdaviams ir < planuoju dirbti 
darbininkams būtų padidinti | metais. Kokią sumą asmuo gali 
iki 7.65*/(. šiuo m tu vi a 6.7% .

2. Social Security iš;..5koš’ 
(benefitai) pirmą kartą istori
joje turėtų būt' apmokestina
mos nuo tam tikrų sumų. Pa
grindine baze būtų: viengun
giui — $25*060, o vedusių porai
— $32.0j(1. Gauną didesnes pen
sijas privalėsią mokėti pajamų 
mokestį.

3. Išmokų (Renefitų) Cost of' metų, tai 1983 metais galite už-
- Living padidinimas, numatytas dirbti iki $1,920, neprarandant

siams £
4c -*

Klausimas. Aš praliejau gauti 

socialinio aprūpinimo išmokas. 
Be to. aš dirbau dalini laika ir 

ir sekančiais

uždirbti šiais metais, nepraran- 
i daht’ Social (Security išmokų?'

Atsakymas. Jei jūs esate (:5 
.arba jums sueis 65 
metų pabaigos, lai jūs 

i o r metus uždirbti

m. iki šių 
galite 

iki $6,000, 
ndanl Social Security iš-

' mokų.

Jei jūs išėjote į pensiją 62

■ ' Ldžiamas reikalas legaliai siste
mai išvalyti savo pačių namus,. 
į pavojų Įstatyti kliento pūšiti- 
kėjimą advokatu (trust) ir su-Į 
jungti beveik totalitarines res- i 
trikcijas į teisinę sistemą.

Vėliau debatai persikėlė į Xcw j 
Yorka, kur ABA vidurvakariu i .. *■ *■j
konferencijos dalyviai nubalsa- ■ 
vo naują kodą, įskaitant kontro- į 
veršinę taisyklę, vad. “Rule 16 j 
— Confidentiality of Informa
tion”. Paprastai, komisijos tei
gimu, “16-ąja taisykle” siūloma, 
kad yra tam tikros aplinkybės, 
kur.ose advokatai privalo'rapor
tuoti policijai ar kitiems įstaty
mus ^vykdant ems (Įavy-enforce

t

mano tėviške
(Šios eilės prisiųstos iš Lietuvos)

Kiek daug pasaulyje išvaikščiojom takelių, 
Kiek daug gražių ir tolimų kelių!
Bet man mieliausias tai duobėtas kelias. 
Kur veda tėviškėn, tarpe klevu žalių...

Išskrido kregždės darganoj rugsėjo. 
Išsklidom mes taip tolimais keliais, 
0 gal su kregždėm vėl pavasariui atėjus 
Ii- tėviškės vaikai tuo keleliu pareis!

Social Security išmokų.
Jei jūsų uždarbis viršins mi-1 

nėtns sumas, tai nuo uždirbtos 
virš sumos turėsite pusę atiduoti 
Į Social Security fondą. I

Visi pens ninkai, kurie sii-| 
lauks 70 ‘melų, galės uždirbti i 
tiek, k:-ek pajėgs, ir jokie suvar- j 
žyniai jų nelies, b t 6.7'< nuo jų 1 
uždarbio i Social Security- fondą I „ - * v
jie turės mokėti visą dirbantį 
laiką. j

Turintieji bet kokių klausi
mų, rašykite: c o Social Secu
rity Administration, 4858 S.’ 
Ashland, Chicago, IL 60609. į 
Telefonu skambinkite 239-1200. į

j » .'/r' H
1 k k T 1 1 F • : 1 *

t' U u

Advokatai yra i^Rlaųsę versi
ją iš bibliško įrašo “Gydytojau, 
išgydyk pats save”. To pasėkoje 
ir gaunąsi, kad daug jų yra 
klausantieji ir siekia aukštesnės^ 
pakopos savo profesijoje, palie
kant į šoną tarp žmonių įsivy
ravusį posakį, kad jeigu advo
katas — tai “suktas”. ,

(Christian Science Monitor, 
1983 m. vas. 1 d.)

L\
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Vieversėlio daina linksmino 
artoją pavasario ryte

KAIP PAGERINSIMI 
.PASAULĮ

Jei kas tavo garbę 
žaloti pradės, į. 
Ir šmeižti ir peiktfc 
Tave panorės, • 
Žvitriai eik pro šalį 
Ir triukšmo nekelk. 
Palik jį vienatvėj, 
Širdies sau negslk.

Jei vėjas aj, audra 
Tau medį išraus, 
Iš žemės išrovęs, 
Ant šono pargriaus, 
Neimk to į galvą, 
Jausmų negadink, 
Į tą pačią vietą 
Tuoj kitą sodink.

Jei tavo kaimynas 
Žvairuoti pradės, 
Ir tavo Naujienas 
Nukniaukti norės, 
Skaityk jas skubėdamas 
Ir tuoj jas duok jam. 
Patenkink smalsumą 
Kaimynui savam.

MUZIKOS IVERTĮNTOJAS

— Na ip ką tamsta apie tai pa- 
ąąkysi, Bernątąi? Kuo
met manp žmona skambino pia
nu, tai mūsų®naujas kaimynas, 
gyvenąs' skersai, paleido akme
nį į ląngą ir išdaužė stiklą.

— Idiotas! Juk dabar jis dar 
labiau girdės tą muziką!

* * *
BETIKSLI KRITIKA

— Ar matei kaip laikraštis su
kritikavo tavo paveiksią? -

— Manęs tas daugiau! jneįdo- 
mauja, paveikslą^jau vakar par
duotas. .--'a'yK’V' ■

1

• Pradinėje mokykięjjfe Uk
mergėje, mokytoj^^^a ber
niuko: __ ;

— Kodėl tų myli Tarybų Są
jungą’.

— Nes (ji mus išlaisvino, — 
atsako tas.

— O kodėl neapkenti Jungti
nių Valstybių?

-— Nes ji mūsų neišlaisvino...

PUOŠNESNI -
Izraelyje šiuo metu yra apie 

10.000 kupranugarių. Į kiekvie
no jų ausis bus Įverti žiedai, kad 
geriau būtų galima atpažinti 
šmugelio keliu išgabenus juos 
i užsieni.

ENERGY 
WISE

Visi mes atsimename viever-i 
sėlį ir jo malonią giesmę anks-j 
ti lytmetVje, saulei užtekėjus. 
Plasnodamas sparneliais ir pa
mažu kildamas j viršų, jis links
mai čiureno ir džiugino artojo, 
piovė(o ar grėbėjos širdį. Jo dai
na buvo rytmetinė laukų simfo-| 
ai ja ir jo pasveikinimas atbudo-j 
sios gamtos.

Lietuviai artojai mylėjo vie. I ...... , . , , . ,. -i Kilti į padanges žydrynę ir links
mai čirenti.

Nustebęs ūkininkas, nenutrau
kė nuo jų akių, klausydamas 
giesmininkų. Atsiskiririant, lau
mės pastebėjo:

‘ Tai yra vieversėliai,
bus

veršeli ir saugodavo jo lizdelį. 
Jei kertant rugius užtikdavo 
vieversio lizdą, tai jį apeidavo 
aplink, paliekant- plotą nenu
kirstų rugių.

Daug yra užsilikę dainų, pa-

nių linksmintoją paukštelį. Vie 
nas tokių padavimų atpasakoja 
vieversėlio atsirddimą. Esą, sy
kį ėjo keliu dvi laumės ir pa. 
mačiusios lauke artoją, raižant 
juodą žemę. Artijas buvo susi- 
lūpinęs. susimąstęs ir tik re.- 
karčiais sumyksėdavo savo nu
vargusiam arkliui, kad šis ge
riau eitų vaga.

Pagailo laumėms artojo-ip, pa
sukusios rš kelio, priėjo jos 
ėiau ir klausia: s

“Kodėl toks nusiminęs? 
pavargai bedirbamas”.

“Ne tiek nuvargau, kiek
ramumas sunkiai slėgia širdį. Per 
visą dieną nera.kam manęs pn.

ar-

ne- j

guosti” — pradėjo aiškinti 
tojas. '.

‘Ana, mes žinome ko tau 
trūksta, prabilo viena laumių ir, 
paėmusi nuo žemės du akme
nėliu, vieną atidavė savo drau
gei, o kitą pasiliko sau. Kaip 
susitarusios, laumės metė akme
nėlius į viršų. Akmenėliai ne
krito žemyn, bet iš jų pasidarė 
du paukšteliai, kurie pradėjo

kurie 
aliojo ir pjovėjo draųgai’’. 
žmonių padavimų. 

♦ * *
VYTURYS

- ’ar «- ~ r -. ‘

tik saulės spindulys 
Nutirpino šaltą sniegą. 
Štai parskridęs vyturys 
Kelias čiulbėsiu mūs jėgą.
Nuo pat ryto

Vos prašvito
Jis per dieną
Jis tą vieną
Skelbia linksmą mums naujieną:
Paprast:, ta jo daina.
Kas pavasarį- girdėta. 
Bęt jausminga visada 
Ir labiausiai numylėta.

ar-
būt vertesnio 
namus ? 
pasitenkink 
ramus.

Jei tavo k’šenėj 
Skambučiu mažiau, 
O tavo kaimynai 
Jų turi daugiau, 
Aukok tad su meile

Marčh 18, 1983

Jei tavo namelis. 
Menkesnis, negu jų. 
Laikykis, neniekink 
Vertybių savu.
Kas gali
Už tavo
Gyvenk, 
Ir būkie

aiv® gasoline.

-.........- ■ ------ - ■ - -«------- . . . . ^ , t - - ---------------- -t - -



Daina ir giesmė - jų gyvenimo dalis , 
(CLEVELANDO RĄMOVtNŲ- VYRŲ CHORO DEŠIMTIES 

METŲ SUKAKTIES PROGA)

‘‘Oi. dainos, dainelės, jūs mano pafLka, 
Visi šhd'es skausmai pas jumis pali.-ka. 
Tada aš laimingas, kai dainas dainuoju, 
Kad savo vargus verkdama išvokuoju".

(V. Vienažindys)

metų Lietuvos kariuomenės 
Įkūrimo sukaktį, vietos itamo- 
vės skyriaus pirmininkas A. Jo
naitis iškėlė m*ntį tai progai su- * 
daryti vyrų chorą. Chorą suoi-į 
ganizuoti sutiko muz. J. Kazė- i 
nas. Pagalbai ir bendron talkon i? 
pakviesta akompaniatorė G. į

Mūsų tauta yra be galo turtin
ga savo dainų irilgiesinių krai- 

u. Visa mūsų didinga protė- 
(i istorija, garbinga praeitis, 
i.k o.s. nuo senų amžių’ iki ;da- 
"‘.i.s. baisios vergijos kančios^ 

gražiausios' tautinės trą- 
/ j s, ’ papročiai,- l^ovoš <M1 

vis ir tikėj’tno — yisa -tai I Karsokienė. Po dviejų darbingų 
.. išpinti, mūsų neįkainojamo- ~~— 

vei tyįrėse— dainoje ir gies- 
: Sį jomis; mūsų protėviai

■iairu'.vąi dpie, garbingą tautos 
; : eiiį. giesmėmis meldė Aukš^ 
•i i’.sicjo visiems palaimos • ir 

o ateičiai. Ir šiandien mes, 
.--.. paliaudami, dairios ir giesmės 
i udod joinis, prisimename di
dingą tėvynės praeitį, alsuoja
me gražiausiais laisvės ų<risinii- 
nImais, - pergyvenama jos^ xla-- 
I: a r tines kančias ir liūdesį, o 
kiekvienu atveju su jomis siun
čiame savo ilgesį ir meilę bran
gia* tėvynei • Lietuvai. Ir kaip 
džiugu, ’kad šiandien vis dar ga
lime girdėti dainininku ir gies- 
m'ninkų nėužgęstanėi'i melodi
jų garsus, kurie, kaip Svajūnai 
ereliai, plaukdina mus visus į 
brangias tėviškės: padanges, ža-| 
Has pievas ir. žydinčius laukus.

Klevelandas turėtų tikrai di
džiuotis savais kultūriniais vie
netais. čia-nuo seno įsikūręs, vi
siems gerai žinomas, žvmusis 
“Čiurlionio” ansamblis, po visą 
pasaulį pagarsėjusi tautinių šo
kių grupė “Grandinėlė’’, savo- 
baisingumu pasižymėjęs vyrų 
oktetas, jau daugelį .metų gie
dantis šv. Jurgio parapijos cho
ras, kuris šiais metais, balan
džio mėn. 30 d., minės savo 
10-ies metų veiklos sukaktį. Tai 
nedidelis skaičiumi; iš senų dar
nos veteranų,sudarytas, bet di
delio pasiryžimo ir energijos 
choras,-kuris.iki šios drenos sten 
gėsi deginti tą brangų dainos ir 
giesmės žibintą, kad jis savo įdainuoti kitų karinių dainų, o 
šviesa kuo ilgiau spindėtų mūsų! taip pat ir giesmių, juostelę, 
tautiečių ąirdysę ir žadintų ne
užmirštančius tėvynės meilės 
jausmus ir prisirišimą brangiai 
Lietuvos žemei.

Ramovėnų vyrų choras buvo 
Įkurtas 1973 m. rugsėjo mėn. 
12 d. Tais metais, kad iškilmin
giau atšventus "garbingą 55-ių

mėnesių, 22 daininiiikai ir 3 
akordeonistai 1973 m. lapkričio/ 
mėn. 20 d. išėjo į sceną pirma- ’ 
jam savo koncertui. Senos karių : j 
dainos galingai suskanibėjo iš į 
senų dainos veteranų krūtinių, p 
Visi susirinkusieji sutiko šį j L 
naująjį dainos vienetą su dide-j| 
liu džiaugsmu, gausiais kompli- j ‘ 
mentais ir linkėjjnais, kad šis ji 
dainos vieptas būtinai tęstų sa-j 
vo veiklą. Ramovės skyriui pa-j 
žadėjus • nuolatinę’ globą, vyrai, j. 
nors ir nelengvose sąlygose, 
tęsia savo darbą iki šios dienos.

Vien? choro nariai ’dėl gv'veni- 
ino sąlygų apleido chorą, kiti 
iškeliavo amžinybėn, treti pa
vargo. Atėjo keliolika naujų na
rių ir drauge su senaisiais veik
la liko nenutraukta. Per savo 
10-ties metų • veiklos laikotarpį, 
kiek sąlygos -leido, choras ap
lankė savo koncertais Št. Cathe
rines, Hamiltoną, Roėesterį, 
Detroitą. Čikagą ir Baltimore. 
Dalyvauta Vasario 16-os, birže
lio išvežimų ir tautos švenčių- 
minėjimuose, o ypatingais atve
jais gieddjo abiejose lietuvių 
parapijų bažnyčiose.

Iki šios dienos choras turėjo Į 
79 pasirodymus: 33 — vieši ir 
4(5 — bažnytiniai. Repertuare: 
67 dainos ir 27 giesmės. Vien 
repeticijoms paaukota virš 1200 
valandą. Penkerių metų sukak
ties proga išleista dainų plokšte
lė, kurios net dvi laidos baigia
mos išplatinti po platų pasaulį. 
Šitais metais’ choras pasiryžęs i

(Iliustracija).K. Augius

km

VINCA ŽEMAITI PRISIMINUS
Miškų inz. V. Žemaitis

LIETUVOS JUODALKSNIS (Alnus gintinose) 
(Medžiaga juodalksnio monograįijai) 

(Tąsa,

K®

Vincas Žemaitis 
(Tęsinys)

mokyklos patalpomis. Taip pat 
nuoširdus ačiū Ramovės skyriui 
už nuolatinę globą, choro me
cenatams: Astrauskui, Balbotui, 
Baldauskams ir kiliems širdin
giems rėmėjams.

Sukaktuvinis minėjimas - ba- 
? Chorui, nuo įkūrimo dienos iki; ims įvylis š.m. balandžio mėn. 4 c A r» /X •» e-> - V f1981 m. sausio mėn. 18 d., va-i d. 7 vai. vakare, Lietuvių

dovavo muz. J. Kazėnas, o po to,' ^amU salėje. Kurie norėtų cho-

<ipfe vykstam j

2 dalis)

i Dar didesnė spekuliacija
' su atleidžiamu naujakuriams už 

taksą pirmarūšių, statybinių, 
spygliuočių veislių mišku. Nau
jakuriai, neišgalėdami jo sudo
roti ir pargabenti, jį perleisda
vo už žemą kainą pirkliams. 
Taip pat ir vietos gyventojams 
(ūkininkams) parduodamoji la
puočių rąstų medžiaga suplauk
davo į miško pirklių .rankas' 
Valstybės iždas dėl to turėjo mi~' 
Ii joninius nuostolius. Naujaku
riai statėsi be jokio plano iš se
nų, supuvusių rąstų sveikatai 
kenksmingas bakūžėles, o bend
rai ūkininkija šaukė, kad val
džia per mažai atleidžianti (par
duodanti) jiems miško.

ėjo

Eagd mavičium —-apie vykstan- į 
čią nieko medžiagos spekulia
cijų. Man vietoje atrodė, kad 
gj v< nu jai dažniausiai priversti 
buv« spekuliuoti nupirktąja iš 
varrytymų pu viešų pardavimų) 
miėio medžiaga, nes turėjo pirk
ti ne tą, kas jiems pirmoje eilėje 
buvo reikalinga. Tai lygiai liete 
miško pirklius, ūkininkus 
naujakurius. As pasiūliau 
sekti vokiečių pavyzdžiu ir 
džios lėšomis pradėti miško 
limentų paruošų. Apsiėmiau at
likti pirmą didesnio masto ban
dymą, jei jie išrūpins tam rei
kalui kreditus.

Už poros edenų Bagdancvičius 
paskambino, kad žemes ūkio mi- 
nisteris (tuomet J. Ktikščiūnės) 
mielai šiam sumanymui pritarė 
ir kad pnsiųsčiau sąmalą su dar
bų projektu. Lėšos šiam reika
lui bus panaudotos iš įvairių gale 
metų kreditų likučių, kurie iki 
kovo mėn. 1 d. turės būti įnešti 
papildymui biudžeto.

Visu užsidegimu stvėriausi 
darbo, bet čia pat nudegiau. Te
oretinių žinių turėjau, bet prak
tiško patyrimo permažai. Tuoj 
pamačiau, kad nukirstai miško 
medžiagai vokiečių rūšiavimo 
taisyklės (HOMA) mūsų ūkio ir 
rinkos sąlygoms visai netiko. Te
ko viską pradėti nuo A, pirmo
je eilėje pasižiūrėti ir pastudi
juoti, kaip miško pirkliai šį dar
bą atlieka. Pasitaręs su suma
niu, patyrusiu ir su iniciatyva 
to laiko Ąžuolų Būdos girininku 
A.- Gavėnu, paėmiau šiam rei
kalui porą stambesnių juodalks
nio (apie 80%) biržių Ąžuolų 
Būdos girininkijoje, apie l'klm. 
atstume nuo-Kauno-Marijampo
lės plento. Mano kukli, rodos, 
6.000 litų sumai' sąmata, grįžo 
ž. ū. ministerio kuone- dvigubai 
sumai patvirtinta. Taip pat bu
vo skirta kreditų’ tam pat rei
kalui ir M. Daujotui, Kretingos 
Mišku urėdui.

Bet šis bandomasis darbas rim
tai išgąsdino plačios apylinkės 
miško pirklius : su: visti; štabu 
agentų — “prikaščikų”/ Jie tei
singai pajuto, kad jų pasakiš-

ar
pa-

sor-

kundė Valstybė* Kontrolei, kad 
mes gadiną medžiagą ir jos da
lis naktimis išvagiama. Atvy
kę vieton to laiko garsūs miškų 
revizoriai (ne specialistai) “Zui
kis” su “Prošvaista”, matavo, 
skaičiavo rąstus ir malkų plaus- 
kas, pagaliau, kas ir kiek pagal 
kiekvieno medžio kelmą buvo 
paruošta. Pagal jų savotiškus 
skaičiavimo davinius, apčiuopia
mų trūkumų nepasirodė, bet V. 
Kontrolė pareikalavo, kad ir mes 
panašios atsiskaitymo tvarkos; 
ateity laikytumės. Prasidėjo di
delis susirašinėjimas dėl absur
diškumo panašaus skaičiavimo. 
Galop tai nulėmė du lemtingi 
supuolimai. Biržėse buvo pa
ruošta apie 1,000 ktm. juodalks-Į 
nio rąstų, jų pąrėikalavirrias 
rinkoje buvo toks didelis, kad. 
nežiūrint skelbto boikoto, miš
ko pirkliai tarp savęs susivaržė 
ir įkėlė gerą priedą. Malkas iš
pirko valdžios įstaigos, šakas vie
tos gyventojai, žodžiu, pada
rius galutiną atskaitą, atmetus 
padarytas paruošai išlaidas,, dar 
buvo gauta apie 50% virš viduti
niai pirklių įvaržomo toje giri
ninkijoje priedo stačiam miškui. 
Ir antra, kad paruoštos medžia
gos bendras kiekis maždaug ati
tiko biržių stačio miško kiekiui. 
V. Kontrolė nusileido su sąlyga, 
kad apie kiekvieną pradėtą kirs
ti biržę tuč tuojau raštu būtų 
pranešta vietos V. Kontrolės at
stovui ir kad paruoštų sortimen
tų priėmimo akte komisijos mo
tyvuotai būtų paaiškinta, jei su
sidarytų skirtumas tarp- stačio 
miško ir paruoštos, medžiagos 
kiekio.

urėdijų tarnautojai, kur vykote 
miško sortimentų paruoša, gau- - 
davo kasmet premijų pavidaia^ 
papildomus prie algų atlygiu -J 
mus, raštinės gavo papildomų ? 
inventhrių — skaičiavimo maši-1 

t. t.»x 
spe- 
bir- 

atsi-

nas. nedegamai spintas ir 
Iš Vokietijos buvo išrašyti 
cialūs įrankiai iškirstoms 
žėms purenti ir gamtinį 
želdymą paskatinti. Kad apsau
goms nuo gaisru esančius miške 
ir sandėliuose paruoštus sorti- 
mentus, buvo. pastatyti gais.ų 
stebėjimo bokštai, aprūpinti sig
nalais ir telefonais, ištaisyti ke
liai. miškuose paruoštai medžia-

‘mjlke Vaisry- 
aos Jš miškų ūkio 
vietos gyventojai 

turėjo gerą, pastovų uždarbį, at
likdami ir j veždami įvairias miš- u
ko parucJUs. Laukininkai buvo 
patenkinti^ nes gavo pirkti, kas 
jiems iš tikrųjų buvo reikalinga. 
Didžiausi sortimentų paruošos 
priešai tarp vietos gyventojų 
buvo įvairūs miško spekuliantai, 
pirklių agentui, kurie iš pirklių . 
gaudavo po keletą litų priedo 
už perparduotą jiems miško me
džiagą, ypač juodalksnius. Dėl 
to ir miško sortimentų paruošas, 
palaipsniui įvedant ir piečiau c, 
pirmoje eilėje į sortimentų pa
ruošos sąmatas buvo įtraukia
mos biržės su didesniu juodalks
nių nuošimčiu.

(Bus daugiau)

— Walter Mondale pirmadie
nį susitiko su prezidentu M i te
randu Paryžiuje. Jie tarėsi apie 
Piytų ir Vakarų santykius.

To laiko Miškų Dep-to aukš- kam pelnui ir armijai “prikaš 
• *' i i • • i . v n 11 T "t

rą sveikinti raštu ar žodžiu, 
kreipiasi į K. Gaižutį: 18108 
Hiller Ave., Cleveland, Ohio 
44119, tslef. 481-0791. Norin- 

leido veltui’,naudotis parapijos Į (lab’vauh pačiame minėji-
• _ I • - A ■ riie-baliuje, kreipiasi į Pr. Pet

raitį: 18112 Lanseer Rd., Cleve- 
rnrrntPAf VAn/nru.' ,and> Ohio 4^119, tel. 531-1058.

iki šios dienos, G. Karsokienė.
Choras yra ypatingai dėkin

gas N. Parapijos klebonui kun. 
G. Kijauskuį, kuris repeticijoms

toji vadovybė, • priekyje su že
mės ūkio ministeriu visą tai ma
tė ir savo aplinkraščiais mėgi
no prieš tai kovoti, bet nsėk- 
mingai. čia tik galėjo pagelbė
ti miško medžiagos atleidimo pa
grindinis perversmas, kas neti
ko to laiko Miškų Departamento 
direktoriaus būdui.
4. Miško sortimentų paruoša 

(‘‘ūkiškoji gamyba”)

1926 m. lapkričio mėn. teko 
plačiau išsikalbėti su Miškų Dep-j 
to inspektoriais — Grigaliūnu ir

Sekančių 1927 m. rudenį miš
ko sortimentų paruoša vyko ne 
tik Ąžuolų Būdos girininkijoje, 
bet buvo praplėsta ir į kitas 
Kazlų Rūdos masyvo girininki
jas. Keletą kartų.'kirtimo, bir
žėse lankėsi Miškų Dep-to in
spektoriai, Grigaliūnas- ir-Bag- 
danavičius, atliktu darbu buvo 
patenkinti ir ž. ūkią ministerįui 
mane, su ^giriniųku - Ą. Gavėnu 
pristatė tarnyboje pakelti.

Maždaug penkerių metų laike 
nuo sortimentų paruošos pirmo
jo, bandymo; rezultatai buvo šie: 
Kazlų Rūdos ml 'urėdija bendro 
ploto apie 31,000 ha; padalyta 
pusiau, įsteigiant haują Jūrės?In. 
urėdiją, bendri girininkijų plo
tai; virš 3.000 Ką. sumažinti, iki 
2,000 ha,,'-įsteigiant naujas Sa
gotosios,/ Runkių, Sasnavos, .gi
rininkijas, veik į visų girinin
kijų raštines įvesti helefoh&i, gi
rininkai gavo sau pagelbon žval-

• čikų” rojaus dienos baigiasi. Jie 
darė žygių Miškų Dep-te ir Įkal
binėjo man asmeniškai, kad 
miškų administracija' apsikrau
na bereikalingu darbu, kąd mes 
nemokėsią taip gerai paruošti 
miško sortimentus, kaip jie šiam 
darbe įgudę. Jei Miškų Dep-taš 
laiko, kad turi nuostolio, atleis
damas mišką stačiais medžiais, 
užtenka pakelti jo taksos kai- j 
nas ir viskas bus tvarkoje. Tai j gus (vyr. eigulius), be to,- laike 
nepagelbėjus, paskelbė, kad- boi- sortimentų paruošos po du-tris 
kotuosią (nepirksiu) mūsų pa- laikinu? tarnautojus — < 
ruoštus sortimentus. Galop įs- prižiūrtojus, "raštininkus,

darbų
visi

— Sudano policija surado 
ginklų sandėlį. Juo turėjo nau
dotis sąmokslininkai prieš pre
zidentą Nūmeiry. .

s Bandymas įtikti visiems 
žmonėms yra tas pats kaip ir 
užsimojiinas išsemti šaukštu 
ežerą — pareiškė mano kaimy
nas dzūkas. '
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e- LITERATORA, lietuvių literatūros, meno Ir moto 
1334 ra. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vine* 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
J Raukčdo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir 1 
1 'gilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t 

1. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubocr, A. Rūkitelės Ir A. Vara 
kūrybos po veikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 83.

® DAINŲ ŠVENTAS LAUKUOSE, poetės, rašytojo# Ir Uv 
Lnių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalių 
Šventes bę^jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!? 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pust, kainuoja 12.

& VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
tis Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saunai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf?

'• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TemaMuto 
{'lomiai parašyta ttudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės I 
I abguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs Idekvienau 
lietuviui Leidinys iliustruoto nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vtovardžlų pavadinlma*s»lr jų vertiniai j vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pu*L knygoje yra Rytprūsių lemėlapia. Kaina JA

•> KĄ LAUMA3 LAMA, rašytojos Petronėlės Orlntaltėt atfi 
mtnAnal ir mlntyi apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir plr 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik 33.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nestipria 
La Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik m 
Jirglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pce 
riją. Dabar būtų j| galim* pavadinti kovotoju ui žmogaus tdaea 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja fū.
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parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
dėtuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

Ir patarė mums toliau studijuoti
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Rūkymas veda tiesiai prie vėžio
Degantis tabakas sukelia radiaciją nešančias, akimis 

neįžiūrimas dalelytes, kurias dūmai nuneša tiesai* į plau
čius ir padeda Į plaučių bronchuose atsiradusias, pradžio
je taip pat neįžiūrimas vietas, kuriose susidaro pagrin
das vėžiui.

Degančias ir spinduliuojančias (radiaciją turinčias) 
dalelytes gamina bet koks rūkymas. Tabakas gali būti 
susuktas į cigaretę, turinčią mundštuką ir jo neturinčią; 
ji? gaJi*būt^ įsuktas’į ploną popierių arba į kitą tabako 
lapą; jis galfbūti įsuktas Į cigaro romą, Arba jis gali būti 
sukištas į pypkę sotumo nesudaro./ Visoks tabako 
dūmas neša špindūliūdjančias dalelytes, kurios sudaro 
pagrindą vėžiui. ' U j' ■ - ,t .

Žmogus gali ir nerūkyti, bet jeigu jis sėdi greta rū
kančio ar rūkančios, kuri paleidžia dūmą ir spinduliuo
jančiomis dalelytėmis užkrečia visą kambarį, restoraną, 
autobusą, darbovietę ar miegamąjį, paleisti dūmai už-

plačiausiai lūkomas cigaretes. Jis pastebėjo ko kiti moks
lininkai iki šio meto nepajėgė pastebėki ir kovo mėn. pra
džioje paskelbė nustatytus duomenis. Mes to mokslininko 
nustatytus duomenis skelbiame įžanginiame. Mums atro
dę, kad jie’yra svarbesni, negu politikuoti pasiryžusįos 
mąjcrės Jane Byrne nutarimas da? kartą kandidatuoti. 
Dr. Martelio nustatyti faktai svarbesni, negu Richard 
M. Daley patarimas ir vėl balsuoti prieš Jane Byrre, 
kiip h patarė pirminių rinkimų metu. Rinkimai atėjo 
ir praeis, bet Į plaučius įtrauktos spinduoliuojančios dale- 
•frep sudarys plaučių sienelėse dėmeles, kurios nuves 

prie kosulio ir prie vėžio.
-tas d iktas kad atsiras mokslus baigusių žmo-

' rric t urtins, kad tos dėmelės atsiranda ir pas ne
rūkančias ir kad labai mažas dėmeles turi 90 rrrtu su-

ke’i ridantieji vyrai ir moterys. Taip pat žinome, 
n- 1 '"kv'eno žmogaus organizmas vienodas. Gali

■ ’ urinčių geležinius plaučius, pajėrianč us
mr sninduliuojančiems degančio tabako dalelytėms,

t’' *i?n!aučių vr'* mažuma. Didelės daugumos
’ ' uč’?.i nepajėgia atsispirti spinduoiiuojan- 

t’-ms ir gauna vėžį. Tr nuo vėžio mirštą. ,
T., ip pat pa"s dr. Marteli, stiprių jėgų spaudžiamas. Į 

nep~k?r'or' tų fak'ų. kuriuos jis kruopščiai surinko, pa- ‘ 
ikrinp ir paskelbė mckslo žurnale. Juk rūko ir gydytojai. 

Tų fr.rpe atsiras tokių kurie prisikabins prie vieno žode- 
!vč;n ir bandys sugriauti daktaro paskelbtas išvadas. 
Mums atrodo, kad lietuviai turi žinoti pačius naujausius 
faktus apie rūkymą, dūmų nešiojamus vėžio daigus ir 
imtis priemonių apsisaugoti nuo vėžio. Pirmon eilėn rei
kią atsisakyti nuo rūkymo ir prisilaikyti švaros.' • ..

Dr. Marteli didžiausias atradimas yra tas, kad jis’ 
tiksliai nustatė tikrąją vėžio pradžią. Jis įrodė, kad vieni 
spinduliuojantieji dūmai, tiksliau, spinduliuojančios jų 
dalelytės, vienos vėžio nepajėgia sukelti. Jos tampa labai: 
pavojingos, kai susijungia su gyvenamuose namuose, gat 
vėse, darbovietėse; ąn. Įvairiose stotyse atsirandusiomis 
pūvančiomis dujomis.. Kada radijuojanti dalelytė susi
jungia su sugadinto oro dujomis, tai tada spinduliuojanti 
dalelytė' yra pasiruošusi nutūpti visai prie bronchų an
gos. Pradžioje tos dalelytės nutūpimas nejaučiamas ;ir 
nepastebimas, bet kai jos pasiekia -plaučiuose pradėjusią 
aūgti dėmę, tai iššaukia tos dėmės augimą. Senais, laikais 
mokslininkai nežinojo spinduliuojančios dalelytės šilu
mos. Šiandien spinduliuojančios dalelytės jau matuoja
mos. Jų spindulių veiklai matuoti nustatytas radas, toks

KLAL’SEIKlS

Pavasaris Lietuvoje

Pagerbti organizacijų veikėjai 
K. Kirilauckas ir P* Petraitis

krečia kiekvieną, kuris kvėpuoją tabako dūmus. Blogiau labai mažytis matavimo vienetas.
yra tiems, kurie tuos dūmus patraukia tiesiai į plaučius, Dr. Marteli turimomis priemonėmis nustatė, , kad 
bet bloga ir tiems, kurie tuos dūmus įtraukia į plaučius žmogus, kasdien surūkantis vieną cigarečių pakelį, per 40 
iš kambario ar miegamojo oro. metų plaučiuose, visai prie bronchų,- sukelia nuo 37 iki 97

Rūkančiojo paleistas dūmas, nerūkančio įtrauktas, radų. Kas sūrūko kasdien po 2 cigarečių pakelius, tai su
kelia nuo 61 iki 143 radų. 0 kai spinduliuojanti dalelytė 
susijungia su plaučiuose esančia dėme, tai šiluma dar 
pakyla nuo 80 iki 100 radų. Nutūpusią spinduliuojančią 
dalelytę paveikia dėmėje esančios dalelytės, tai atnau
jinta šiluma karštį dar labiau pakelia.

Laikui bėgant tos dėmės šiluma tiek pakyla, kad 
žmogus pradeda kosėti, spjaudyti ir nepajėgia įtraukti 
pakankamai oro. Reikalas pablogėja, kai žmogus neturi 
progos įtraukti šviežio ir neužteršto oro. Esąme tikri, 
kad dr. Jonas Adomavičius, vykusiai įtikinėjęs lietuvius 
kaip apsaugoti sveikatą, plačiau parašys apie amerikie
čio dr.' Marteli naujausius atradimus.

Esame tikri, kad lietuviai, patyrę apie dr. Edvardo 
Marteli nustatytus duomenis apie tabako ir vėžio ryšį 
imsis priemonių vėžiui užkirsti kelią.

yra tiems, kurie tuos durnus patraukia tiesiai į plaučius, Dr. Martell turimomis priemonėmis nustatė,, kad

Kovo 13 d. Tautiniuose na-1 nymu bene 1947 - metais. . Kiti 
muose Piliečių klubo ir SLĄ 

<?5 z kuopoj darbu buvo 
saretiglĮ-dviejų senųjų organi- 
zacijiį veikėjų Kazimiero Kiri- 
lalicko ir Povilo Petraičio pager
bimo pietūs' su prakalbomis.

Publikos susirinko nemažai. .
Programai vadovavo SLA kuo- pirmininką, ir nepaminėjau, nes 
pos pirmininkas ir Piliečių klu
bo vicepirmininkas Vladas ši- 
moliūnas, pabrėždamas, jog se
nosios išeivijos veikėjus’ rėtiBa ,.šū matęs). . , '
pagerbti, kol jie dar mūsų tat- Naujieji ateiviai, . buvusieji 
pe, o tie prie karsto. Pagerbime “dypukai” ;
sueigoje dalyvavo, tik Povjhs tokių mandrių “Dievo jiaukšte-

as Mileris 1950 m. rastu kvietė 
, tuometinę Kalif prijos guberna

torių Earl Warreen atvykti į klu
bo, susirinkimą, į viešą ir kitai 
publikai sueigą, ir pasakyti pra
kalbą; Tai buvo rinkiminiai me. 
tai. Gubernatorius su savo pa
rašu atsiuntė laišką, klubui at- 
sakė, jog yra užimtas, iš anksto 
■numatytais darbais ir į klubo 
mitingą negalės atvykti. Tas'ini-

klubo veikėjai pirmininkais yra 
buvę: Adomas Biekša, Juozas
^filėris, Kadimieras Kirilauc^ ^^gaa^^^’^uplamicrtas 1950 
kas, ’ Pranas Žukauskas, Povilas) ’ • ' --
Petraitis, o :<jabąr pirrpihii&aų-
ja Julius Kiškis. '(Turiu pasaky
ti, jog gal kurį. veikėją, buvusį

rašau iš atminties, ką apie klubą 
esu skaitęs ar girdėjęs, bet sura
šytos klubo veiklos istorijos ne-

Naujieji ateiviai, . buvusieji 
yra ątsaskraidinę ir

1

vistiek nuneša radijuojančias, reiškia — degančias, pavo
jingus spindulius leidžiančias dalelytes Į plaučius ir pa
deda Į plaučių viršuje esančias bronchų pūsleles. Nerū
kantis gali tų spinduliuojančių dalelyčių gauti mažiau, 
negu rūkantis, bet kaip vieno, taip ir antrojo plaučiuose 
pradėta dėmė stiprėja ir plečiasi. Ji nejučiomis ir nema
tomai pradeda augti, kol visai sugadina plaučius, o blo
gus plaučius turinti vyrą ar moterį be laiko nuvaro Į 
kapus. Kiekvienais metais vien tik Amerikoje spinduliuo
jančios tabako dalelytės nuvaro į kapus šimtus tūkstan
čių žmonių.

Šitas klausimas mums atrodo toks svarbus, kad 
mokslininko chemiko išradimą dedame į Įžangini. Moks
lininkas Edvardas A. Marteli ilgus metus tyrinėjo tabako 
dūmus ir išleido milžiniškas sumas pinigų. Jis tyrinėjo

Petraitis, gi Kazimieras Kiri- 
lauckas pranešęs, jog dėl jo pa
ties ir dėl jo žmonos nesveikatos 
negali dalyvauti. Abu šie vyrai 
yra gerokai jau per 80 savo 
žiaus metų peržengę.

Kai kas iš Piliečiu 
klubo praeities

Amerikos lietuvių piliečių 
klubas, žmonių kalboje sutrum
pintai vadinamas Piliečių klubu, 
amerikoniškąjį tam klubui var- lietuvių visuomenės gyvenime, 
dą steigėjai parinko tokį: The 
American Citizens of Lithua-

> nian Descent Club. Klubas įs
teigtas Kazimiero Lukšio suma-

am

lią”, kurie senosios imigracijos 
organizacijas pašaipon .paima, o 
kartais net visai ignoruoja. To
kios ignoracijos pavyzdys yrą 

. pernai išspausdintoji knyga 
“JAV Lietuvių Bendruomenės- 
Trys Dešimtmečiai", su ypatin
gu senosios išeivijos veiklos ig
noravimu, aprašant Los Angeles 
lietuvi ų “istori j ą”.

Iš senų raštų matyti, jog Pi
liečių klubas buvo ne tik veiklus

bet buvo žynius ir veikėjų telki
nys, kuris sugebėjo reikštis ben
drojoje amerikiečių politikoje. 
Piliečių klubo pirmininkas Juo-

i^tų spalio 23. d. Kai Earl War
ren buvd perrinktas.gubernato
rium, Piliečių klubo pifminin. 
kas Juozas Mileris telegrama iš

rinktąjį pasveikino. Tasai rastu 
pirmininkui ir klubo.nariams pa
dėkojo šitaitpt
•Mr. Joę Miller, President The 

American Gitiens -oi Lithuanian 
Descent Club, 348 South Arizo
na Avenue, Los Angeles, Cali- 

. fornįa. Dear Mr. Miller: Thank 
you very much for your tele
gram of November 9th and foi 
the Ihoughtffulness wich promt, 
ed you to send congratulation 
on behalf of the American Citi
zens off Lithuanian descent Club 
The endorsement of my admi
nistration by the people has 
been an inspiration to mę. I 
shall continue to de my best 
to be a good governor for all 
the people of California. With 
best wishes for Happy New 
Year, I am Sincerely, parašas 
Earl Warren, Governor. Laiško 
data 1950 m. gruodžio 29 d.

. (Bus daugiau)

I

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

Stovėdamas už kunigaikštienės kėdės, Zbyš- 
ka pamatė, jog jis yra taip arti kfyžiuočio, kad 
galėtų ji ranka pasiektu Jo rankos pradėjo niež
tėti ir pirštai gniaužtis, tačiau tai vyko impulsy
viai, nes jis stengėsi tvardytis ir vijo šalin gun
dančias mintis. Tačiau jis negalėjo prisiversti ne
žvelgęs i plinkančią iš užpakalio Lichtenšteino 
galvą, kaklą, pečius ir krūtinę ir bandė įvertintų 
ar daug jam tektų padėti darbo, susitikus su Lich
tenšteinu kautynėse ar dvikovoje. Tam atrodė, 
kad perdaug jėgos netektų įdėti, peš, nors kry
žiuočio petiniai kaulai po ankštu, plikos gelumbės 
apsiaustu ir atrodė stambūs, jis, palyginus su to
kiu Povala, Pašką, Sulymčikais ar kitais, sėdė
jusiais prie karaliaus stalo, atrodė tik taryturti 
jų šešėlis.

Todėl Zbyška su tam tikru pavydu ir pasi
gėrėjimu sekė šituos jėgingus vyrūs, tačiau jo dė
mesį labiausiai traukė pats karalius, kuris, svai- 
dydan as žvilgsniais į visas puses, kartkartėmis 
vis užversda/o savo plaukus už ausų. Jo žvilgs
nis akimirksniui sustojo ir tieą Zbyška. kuris 
olande’, i najuto savyje tam tikros baimes jaus
mą. Ir pirmą kai»*-Jfe pagalvojo apie jo lau
pančią bausmę.

Tačiau vok n-1 s net neįtarė, kad tasai riteris,

užpuolęs jį staiga kelyje, yra taip arti. Prasidėjo 
pusryčiai. Buvo patiekta vyninė sriuba, taip stip
riai paįvairinta cinamono, gvazdikų, imbiro ir 
šafrano prieskoniais, kad jos kvapas pasklido po 
visą kambarį. Tuo pat metu juokdarys Ciaruše- 
kaSr sėdėdamas tarpduryje, pradėjo pamėgdžioti 
vieversio balsą, kuris, matyt, karaliui labai pa
tiko. Netrukus kitas juokdarys, įsimaišęs Į stalus 
aptarnaujančius tarnus, užpakalyje svečių kėdžių 
taip vykusiai pradėjo pamėgdžioti bitės zirzimą, 
jog kai kurie svečių, padėję šaukštus ant stalo, 
pradėjo ginti savo galvas rankomis nuo bičių. Ki
ti, šitai pamatę, prapliupo juokais. Zbyška ištiki
mai patarnavo kunigaikštienei ir Danutei, bet pa
matęs, kad ir Lichtenšteinas mosuoja rankomis 

i apie savo pliką galvą, ir užmiršęs savo nesaugu- 
Imą, pagavo taip juoktis, kad net ašaros veržėsi 
|jam Iš akių. ' • '

Pastebėjęs savo apsirikimą, kryžiuotis pasi
suko į vyskupo šlakštyklės pusę ir pasakė jam 
keletą vokiškų Žodžių, kuriuos vyskupas tuojau 
pat pakartojo lenkiškai:

— Garbingasis svečias taip sako, — tarė, 
kreipdamasis į juokdarį, — gausi du skatikus, tik 
nezvimbk per arti, nes bitės nuvaikomos, o biti
nai nugalabijami...

Paslėpęs gautus iš kryžiuočio skatikus Ii*, 
naudodamasis visose pilyse juokdariams teikiama 
laisve, juokdarys atsakė:

— Daug medaus yra Dobrynės žemėje, todėl

ją ir apspito bitinai. Mušk juos pagaliau, karaliau (pragaro ugnis) • 
Vladislovai!

— Štai skatikas ir nuo manęs, nes gerai pa
sakei, — tarė šlakstyklė, — bet atsimink, kad, 
kopėčioms bevirstant, medaus kopinėtojas spran- pakartojo Lichtenšteinas, 
dą nusisuka, šitie Malburgo bitinaų apspitę Dob- Į — Kaip tai? — f ' 
rynės žemes, turi gerus geluonis, todėl būtų ne- Krokuvos vyskupas, — argi ne nuo amžių krfkš-

- tokia baisi ugnis, kurios ir 
vanduo nenugali, nebent tik vynas. Duokite vyno 
ugniai gesinti! Tegyvuoja meilė tarp krikščionių!

— Tarp tikrų krikščionių! — pabrėždamas

—- Kaip tai? — pakeldamas galvą sušuko

1

I

atsargu lįsti į jų avilius.
— Pagaliau galima juos ir išrūkyti! — sušuko 

Krokuvos kardininkas, Zindramas iš Maskovicų.
0 kuo?

— Paraku.
— Arba kiniu avilius sukapoti! — pridūrė 

milžinas Paška.
* Zbyškos Širdis džiaugėsi, nes jis sprendė, kad 
šitokie žodžiai pranašauja karą. Bet tuos žodžius 
suprato ir Kūno Lichtenšteinas, kuris ilgai be

gyvendamas Toninėje ir Cheime buvo išmokęs 
lenkų kalbos. Todėl dabar, suerzintas Zindramo 
žodžių, įbedė savo šaltą žvilgsnį į jį ir atsakė:

— Pamatysime.
— Matė mūsų tėvai prie Plovcų ir mes matė- 

, me prie Vilniau^, — atsakė Zindramas.
-— Pax vobiscum! sušuko šlakstyklė. — 

■ Pax, pax 1 Tegu tik kunigas Mikalojus iŠ Kurovos 
atsisako nuo Kujavų vyskupo sosto ir tegu mald- 
ningasis karalius mane į jo vietą paskiria, tada 
jums pasakysiu tokį gražų pamokslą apie tarpu- 
savę ta-ikščioniškų tautų meilę, kad jūs jausitės 

I visai suniekinti esą. Nes kas yrą neapykanta, jei 
ne ignis (ugnis), gal geriau — ignis infemalis

čioniškoje valstybėje svečiuojatės? Ar gal mūsų 
"bažnyčios nėra'senesnės ūž malbūrgiškeš?

— Nežinau, — atsakė kryžiuotis.
Karalius buvo ypač jautrus kalboms apie 

krikščionybę, todėl ir dabar jis pagalvojo, kad 
kryžiuotis nori iš jo pasijuokti. Jo veidas tuojau 
apsipylė raudonomis dėmėmis, o akys praėjo 
svaidyti žaibus. ,

— Kaip? Aš ne krikščionių karalius, ar kas, 
— sušuko storu balsai.

— Karalija vadinasi krikščioniška, — šal
tai atsakė kryžiuotis, bet jos papročiai yra

Tat Išgirdę, nuo suolų pakilo baisūs riteris/: 
Martynas, ir Florijonas, ir Bartašius. ir Domą ra
tas, ir J^nrala, ir Puška, TrZimiramąs fr eilė kitų : 
visi stiprūs ir garsūs; daugelio kovu laimėtojai, 
pasižymėję turnyruose. Degdami pykau ir griež- 
dimi dantimis, jie pradėjo vienas pęr kitą šaukti:

— Vargas mums, kad yra mūsų svečia* ir 
todėl negalime jo šaukti į dvikovą.

(Bus daugiau)-

I
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Klaipėdos milicijos inspekto
rius J. Burba rašo Valstiečių 
Laikraštyje (11.24):

LA

K;-’

Pavergtoj Lietuvoj
NUTEISTAS MOTOCIKLŲ 

MĖGĖJAS

(

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community Kluukes 

Medicinos direktorius
1?38 S. Manheim Ret, Westchester, lit 

VALiANDUb. 3—a darbo dienom* 

|ir ka2> antrą sesudieių b—3 vai 

L’eL; 5bZ-2/2i arba b62-272b

Marquette Parko Lietuviy Namy 
Savitume^ organjzaci|o$ susirinkimas 
įvyks Kovo 1« d. 7:3u vai vaK. para
pijos-svetainėje, bttzU S. W asu tena w 
Avė. busiTinkime dalyvauti svarbu 
visiems lietuviams. jn ūma tomą, kad 
suiiruikime dus ir svečių,

Juozas Skeivys
ILL Z33-8553 

••ivK. *55-4506, Pag* 0605*

UK a. ii. GLlE V ECKAb 
alDi IQJA5 ik CHIRURGAS.

AKIŲ LIGOJ

W.J> «e»i lQ3rd StTMt

POPIEŽIAUS TURI U b D-lia A NETURTINGIEMS

Italijos menininko Bernardo Strozzi septyniolikto šimtmečio pradžioje pieštas paveikslas.

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

4605-07 SO. HEĘMITAGĘ AVĘNŲĘ 
Tel. 927-174Į — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

VAKARŲ VĖJAI
112 n*odemio8 poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 8. Halsted St~ Chicago, IL 6U6UK

SUSIRINKIMŲ

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

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hpųr Service

i į

1 Praėjusių metų vasarą Prie
kulėje ir “Gegužės Pirmosios“ 
kąĮūkyje ėmė dingti motociklai, 
rąopedai. ]£ęį nukentėjusieji, nei- 
aš ilgai nieko neįtarėme.

į Vieną rugpiūčio dieną kartu 
'■ su neseniai pavogto motociklo 
savininku nuvykome į Drever- 
nos žuvininkystės ūkį. Netoli 
marių užtikome dvidešimtmetį 
Gediminą Medvecką, beremon- 
tuojantį motociklą “Java”. Su 
manim atvykęs žmogus iš karto 
atpažino savojo motociklo dalis 
— benzino baką, vairą, duslin
tuvus.

G. Medveckas iš pradžių ban
dė aiškinti, jog visa tai pirkęs 
Plungės turguj, tačiau abejonės 
kilo, kai pradėjome aiškinti, kur 
ir kaip pirktas motociklas.

Kai nuvykome į Gedimino 
Medvecko namus Drevemos 
ūkyje, jo tėvas šoko į akis. Gir
di, ko čia kabinėjatės. Tik po 
ilgų kalbų nenoromis atidarė 
medinio garažo duris. Ten bu
vo ištisas sandėlis įrankių, mo
tociklų, motorinių dviračių, mo
pedų detalių, variklių, kitų 
mazgų.

Keisčiausia, jog šis pavogtų 
ir išardytų mašinų sandėlis bu
vo ne kur nors nuošalyje, o pa
čiame žuvininkystės ūkio centre.

Klaipėdos rajono liaudies teis
mas Gediminą Medvecką nutei
sė pusketvirtų metų kalėti. Jam 
teks atlyginti žmonėms padary
tus nuostolius.

Ši istorija pamokanti ir kitu 
požiūriu. Visas vagystes nusikal
tėlis padarė naktimis, pasinau
dodamas žmonių neatidumu ir 
nerūpestingumu. Vieni mašinas 
laikė lauke, kiti, nors įstumdavo 
j garažą, neužrakindavo vairo.

OFĮUMfe I RISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2611 W. 71tt $t ToL 737-5149 

Llkrirm flkiJL pritaiko gfrinipi 

u contact leaser*.

■ .M -š -Z i--

n. UiJiUlNĄb bKIBUTlb
<NK5IV> JUSLES I* 

PROSTATOS CHiRURGUA
2656 WEST 63rd STREET

Gliaudau antrad. 1—6

Ofise telefonas: 776-2886, 
&8&deacij«s toiets 448-5543.

Prostatos, inkstų ir ilapuznc 
' takų chirurgus.

Ū025 CENTRAL AVĖ.
SL Petersburg, Fla. 337lt 

LeL (813) 321-4204

fek KRAUSTYMAI

-aidinti — Pilna apdrssir 
ŽEMA KAINA 

-nriimam Master 
ir VISA kortelei.

.. aERENAS. T*L 925-8062
■ ■■ ■

Ii jvairiy Mrtumy.

ANTANAS VILIMAS 
r»h 376-1882 arba 37M996

■

SOPHIE BARČUS

Antrųjų Pasaulio Lįętųvių Sporto
- Žaidynių Golfo varžybos

Pasaulio Lietuvių Sporto Žai-. W. 65 Place, Chicago, Ill. 60629. 
dynių Golfo programoje numa
tomos individualinės ir koman
dinės varžybos.

Individualinės varžybos pla
nuojamos pravesti šiose jklasėsi: 
vyrų (heriboto amžiaus)-, mote
rų (neriboto amžiaus), vyrų sen
jorų (gimusių 1928 m. ir vyres
nių) ir jaunių (gim. 1964 m. ir 
jaunesnių).

Vyrų klasėje varžybas numa-1 informacijų kreiptis į 
tomą vykdyti 4-se grupėse, re
miantis “handicap” sistema: 
meisterių (su “handicap” 0-7), 
A grupė (8-14 h’cap), B grupė 
(15-20 h’cap) ir C grupė . (21 
h’cap ir daugiau). Moterų, vy
rų senjorų ir jaunių klasėsi —j preliminarinės registracijos, 
“handicap” neapribotas. |

Komandinėse varžybose —' 
komandą sudaro nemažiau kaip 
6 ir nedaugiau kaip 9 žaidėjai. 
6 geriausios pasekmės naudoja
mos komandos rezultatui išves-Į 
ti. Komandas gali sudaryti Š. 
Amerikos lietuvių klubai, mies
tai ar kitokį vienetai. Užjūrio

Telef. (312) 582-1771.
Smulkesnės informacijos yra 

pranešta visiems š. Amerikos 
lietuvių sporto vienetams ir už-

Visi klubams nepriklausą pa
vieniai žaidė jai.ir ŠALFASS-gai 
nepriklausą vienetai, suinterę- 
suoti dalyvauti Il-’se PLSŽ-mų 
Golfo varžybose, prašomi dėl 

s į bet kurį 
ŠALFASS-gos sporto klubą ar, 
tiesioginiai, į A. Smolinską.

Galutinis varžybų formatas,’ 
galutinės dalyvių registracijos 
terminas ir kitos tolimesnės in
formacijos bus skelbiamos po

skaičius.
Preliminarinės informacijos 

praneštos visiems šALFASS-gos 
sporto klubams bei užjūrio kraš
tams. šALFASS-gai nepriklau
sančios komandos, suinteresuo
tos dalyvauti II-jų PLSž-nių 
futbolo varžybose,' prašomos 
kreiptis į II-jų PLSž-nių1 K-to 
Futbolos Sekcaj o vadovą Joną 
Kauną, iki š. m. -gegužės 1 d., 
šiuo adresu: Mr. Jonas Kaunas, 
2615 W. 85 Place, Chicago, Ill. 
60652. Tel. (312) 434-0768.

Tolimesnės informacijos bus 
skelbiama vėliau, kada paaiškės 
daugiau detalių.

II-jų PLSŽ-nių K- 
Futbolo Sekcija.

II-jų PLSŽ-nių K-to Galį o 
Sekcija

Futbole varžybos
II-jų Pasaulio Lietuvių Spor

to Žaidynių Futbolo (Šoccer) 
varžybos numatomos vykdyti 
vyrų (neriboto amžiaus) ir jau
nių (gimusių 1964 m. ir jau-

lietuviai gali sudaryti savo kraš- uesnių) klasėse.
tų komandas. i Dalyvavimas yra atviras vi-

Varžybos vyks 1983 m. birže Į 3įems lietuvių sporto klubams ar 
lio 29-30 d., Silver Lake Country > 
Club (north course), Orland 
Park, Ill. ((Chicagos priemies
tis).

Preliminarinė registracija at
liekama iki š. m. kovo 15 d., pas{ 
II-jų PLSž-nių Golfo varžybų 
vadovą Albiną Smolinską, šiuo 
adresu: Mr. A. Smolinskas, 3721

LAD I JO ĮĘIMOS VALANDOS

Nuo 1914 metų

8929 SO. RA&M AMf. 
^ridgeview, IL 60455 

Tel. $98-0400

7159 So. MAPLEWOOD AVA 
CHICAGO, IL 6062$

Vedėja — Aldona Davfcw 
Telef* 778-1543

2657 w. 69tį STREET 
Chicago, IL '$062$

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.
Stotie* W0PA - 1490 AM 

transliuojamo* ii jnūsy atudijar 
Merquette Parka.

AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60632 

PHONE 254-4470

For constipation relief tomorrow 
ręach for EX-LAXtonight.

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gcnjly. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning.
Ch<Kolated or pills. Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder’

“Lietuvos Aidai
KAZt BRAZDilONYTI

Visos laide* U WCEV stotie*, 
banga 1450 AM.

SL Petersburfi, FIą, 12:30 vaL p-p.
U WTIS atouea, 1110 AM banga.

2646 ^V. 7Lrt Street

Ckicajfo, Minoa 60621
TdeL 778-M74

to

IR UOSIAI
VĖŽIO

SUSERGA 
LIGA

ir uos’ai (ashPasirodo, kad 
trees) bei kitokie medžiai gali 
tapti vėžio ligos aukomis. Tas 
parazitas Įsimeta į medžius tik

kitokioms grupėms bei paski
roms komandoms. Už jūrio 
kraštai gali sudaryti savo rink
tines. Visi žaidėjai privalo būti 
neabejotinos lietuvių kilmės. 
Jauniams yra leidžiama papildo
mai žaisti ir vyrų klasėje.

Varžybos bu> vykdomos II-jų 
PLSž-nių metu, birželio 26 — 
liepos 2 d., Chicagoje. Varžybų 
pravedimo sistemą bei tvarka
raštis bus nustatyta, kai paaiš
kės ; ilčių komandų falo lirp niu.

J

t 
3■■

■ -

I TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

g
i

II I Ž

¥

1

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

Telef. 476-2345
■

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME

kS

Sužalotų medžių netrūksta 
miškuose, o tas palengvina tai 
ligai Įsibrauti Į medį ir plėtotis. 
Medžiai bando nuo jos apsiginti, 
sudarydmai aplink tą parazitą 
audinių sluoksnį, bet ne visada 
toji apsauga būna pakankamai 
stipri.

Kova prieš uosių vėžį yra 
sunki. Kartais medis’ nukerta
mas, kad apsaugojus kitus. Kur 
liga apima ne visą medį, tai pra
šalinamos tik sergančios šakos 
arba jų dalis. Pąvienės nedide
lės žaizdos medžio liemenyje iš
tašomos kirviu, paliečiant ir 
sveikus sluokmius. Paskiau toji 
vieta ištepama 5 nu-o. vario sul-

1424 South 50th Avenue 
Cicero, I1L 60650 

Tel.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

1

—■:

CUT l*į BETWEEN CARS -£§4

MIDLAND FEDERAL SA V- 
INGS aptarnauja taupymo n* 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkes. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

Read label and follow

Inc , W2

Laidotuvių Direktoriai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

EŽS3
, Chicago, 8, HL Friday, March 18, 1983

5OM& CHICAGO MOTOR CLVB (>N

'RSSS’My

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

MIDLAND
FEDERAL
SAVINGS

following distances.

1ĮD28 Sout)iwe§t Pąlp$ Hills, Illinois
Tek 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

_\u 14

IF YOU MtVE

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 1

į



' JUOZAS ŽEMAITIS

Tautos Fondo Chicagos komiteto vadovy
bės pobūvis su spaudos darbuotojais

Praeitų metų antroje dalyjei nesiteikė atvykti.
Chicagoje susiformavus Tautos 

-Fondo Komitetui, tuoj buvo ki- 
. lusi mintis, kad reik sukviesti j pakviestos.
Chicagos lietuvių spaudos kon
ferenciją ir atvirai pasikalbėti J žmonėmis pobūvį' atidarė T. F 
apie Tautos Fondo reikšmę bei1 
paskirtį ir to Fondo atliktus bei' 
atliekamus darbus, šiam komi-'
tetui suformuotu Tautos Fondo atsilankiusiems ir paaiškino, ku- 

; centro vadovybė pakvietė mūsų i riam tikslui čia tie spaudos žmo- 
. visuomenei plačiai žinomą įvai- 
‘ riose organizacijose veikėją inž.
Joną Jurkūną, kurio pastango- 

. mis toks komitetas buvo sudary- 
7 tas iš 9-nių asmenų. Pirmojo 
' šių asmenų posėdžio metu tuoj 
; pat buvo pasiskirstyta ir parėk 
7'goms: inž J. Jurkūnas — piimi- 

; ninkas, dr. L. Kriaučialiūnas, 
' prof. M. Mackevičius ir inž. E.
Jasiūnas — vicepirmininkai;

Į Pranas Povilaitis — iždininkas,
A. Repšienė — sekretorė, J.
Kreivėnas, A. Pimpė ir J. Že
maitis — nariai. ,

‘ Mintis suruošti spaudos dar- 
į buotojų konferenciją tebuvo ga-
Įima realizuoti tik š. m. kovo 
mėnesio 16-tąją dieną, nse pra
eitų metų pabaigoje ir šių metų 
: mėnesio 16-tąją dieną, nes pra- 
: pradžioje buvo tiek daug įvai
riausių pąrengimų, tai dar vie- 
rnas parengimas jau galėjo būti 
į perdaug.
i Iš pakviestų spaudos darbuo- 
i tojų 'šiame pobūvyje dalyvavo 
įtik šeši: dr. kun. J. Prunskis, A. 
ĮPleškys-, M. Valiukėnas, A. Juod- 
j vaikis, J. Vilutis ir V. Račkaus- 
: kas. Girdėjau, kad buvo pakvies
ta kur kas daugiau, bet anieji

vieno asmens iš 
dijo stočių, nors

Nebuvo 
mūsų 3- ų 
jos visos buvo

nerit

Pabendravimo su spaudos,

Chicago- Komiteto vicepirminin 
kas dr. L. Kriaučialiūnas. Pirmai 
maišiais savo žodžiais padėkojo

Šios T. F. spaudo.* "kčhferen. 
c i jos ruošėjui dr. L. Kriaučių- t 
liūnui savo Įvadinį žodį užbaigi ;*. 
tolimesnį vadovavimą perėmė T. 
F. Chicagos Komiteto pirminin
kas, inž. J. Jurkūnas. Prieš tai 
pirmininkai tavo Įteikęs kiek
vienam pobūvio dalyviui po po
pieriaus papkę, kurioje tilpo 13 
mašinėle pi įrašytų lapų. Kiek
vienas lapas bylojo kas yra Tau
tos Fondas, kokius darbus jis at
lieka, koki būdai naudojami pi
nigams kaupti, kaip ie pinigai 
naudojami, kuriais apmokami 
visos VLIKo būtinos išlaidos. 
Tuose trylika dapuose štai kas 
aprašoma:

1. Tuščias lapas su T. F. va
dovybės išvardintais nariais, ku
ris naudojamas susirašinėjimam;

2. Apie testamentų surašymą 
(skiriant T. F. tam tikrą dalį);

3. T. F. uždariniai ir jų vyk
dymas. T. F. dalis — Lietuvos 
La svės iždas ir nariai bei jų 
balsavimo teisės;

4. ' VLIKo Seimui 1982 m. 
lapkr. 6 d. T. F. pranešimas.

5 6. T. F. finansinė apyskai-

nės buvo sukviesti, primindamas 
Tautos Fondo paskirtį ir to Fon
do prasmingą veiklą, besirūpi
nant VLIKo atliekamus politi
nius darbus piniginiai paremti. 
Tautos Fondas, anot dr. Kriau- 
čialiūno, yra VLIKo finan.su mi- 
nisteris.

Ee to, dr. Kriaučialiūnas labai 
nusistebėjo vieno iš mūsų dien
raščių Įvadinių rašėjo nepaliau
jamu kabinėjimuosi prie VLIKo, 
kad VLIKas, anot jo, esąs atgy
venęs ir pasenęs. Tų vedamųjų 
rasėjui daktaras priminė vis dai\ ta 1982 m. sausio 1—1982 m. spa. 
jo neužbaigtus su VLIKu pini
ginius atsiskaitymus.

Girdint tokias kai kuriems 
mūsų spaudos darbuotojams rirn 
tas pastabas, man tuoj prisimi
nė okup. Lietuvos “Gimtojo Krp. 
što” vedamo šmeižto linija, kuri 
labri atitinka, ir kai kuriems 
“Draugo” vedamiesiems. Reikia 
žinoti, kad bet kurio laikraščio 
vedamici’i visada nusako to laik
raščio politinę liniją. Išeitų, kad 
Draugo vadovybė nepakenčia 
VLIKo ir laukia jo mirties. Ne
jaugi ir Draugą jau pilnai apsė
do su lietuviškais krislingaisj 
bendradarbiavimo liga?
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MumL 2mh4 — PardaviimH 
tSAL ESTATE FOR SAL B

Hemai, 2am4 — Ferrari 
UAL ESTATE FOR SAU}

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

4 medinis Brighton Parke, arti

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS , 
• IK ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKXJIMAIS. į 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L TeL 847-7747

Jį programą praves Vida Jonušie- 
j nė. Visuomenė kviečiama gau- j 

šiai dalyvauti. Įėjimas laisvas.’ 
Aukos nebus renkamos.

ę >

BUTŲ NUOMAVIMAS 
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

a NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

1 BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

lio 31 d.
7-8. T. F. pranešimas.
9-10. T. F. finansinė apyskai 

ta.
11-12. T. F. Tarybos praneši-} minklui Komiteto posėdis šali

mas. {kiamas penkiadienį, kovo 18 d.,
ir 13. T. F. Chicagos Komiteto Į 7 vai. vak., Čiurlionio Galerijos, 
iždininko Pr. Povilaičio viešas’Ine., patalpose, 40.38 Archer

— Prof. Adomo Varno Pa-

5 ir------- ----
mokyklų. Mažas įmokė j imas. Savinin
ko paskola. ' ~ *

i i — — —
* Geriausias būdas sulaukti MŪRINIS—2 po 5 kambarius. Centru 

nlo Silūjiuas, atskiras kiekvienam 
nutui. 2 auto gar. Aliumininiai lan-

iždininko Pr. Povilaičio viešas’Ine., patalpose, 4038 Archer 
žodis lietuviams. ' . | Avė. Bus aptariami- paminklo

Nėra jčia galimybių tų lapųlalidarymo reikalai.
pilnus turinius nupasakoti. Tų f Domas Adomaitis, kom. pirm, 
lapų turiniai patys savaime by
loja kiek daug darbo ten įdėta 
kuris atliktas be jokio atlygini 
mo, o tik iš pasišventimo.

5 Kur rūmai, ten dūmai.

? Čikagos visuomenė kviečiama dalyvauti

ALL CHICAGO
NON' PARTISAN

MASS MEETING

ko*nors naudingo iš ginču, tai nis šildymas, , I nutui. 2 auto gar. Aliumininiai ran-
visai jų nepradeti. Į gai. švarus. $62,000. 72-tra ir Wash

tenaw.

ŠIMAITIS REALTY

■ 11 ■
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto laid!**. 

Dirbu ir užmiesčiuose, groit, 
garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

n,

D. Carnegie

EPTON FOR MAYOR
Kandidatas Epton asmeniškai dalyvaus, kad geriau 
susipažintų su lietuviais ir atsakytų i jų klausimus.

ŠEŠTADIENĮ, KOVO MĖN. 26 DIENĄ 
4 valandą popiet

JAUNIMO CENTRO DIDŽIOJE SALĖJE 
Įėjimas laisvas Vaišės

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

— (R) LB Brighton Parko 
apylinkės visuotinis-metinis sm 

psirinkimas šaukiamas 1983 m. 
I kovo 27 d. (sekmadienį) 2 vai. 

po pietų, Vyčių salėje, 2455 W. 
17th Si., Cliicago, Ill. Nariai ir 
prijaučiantieji maloniai kviečia
mi atsilankyti. Po susirinkimo 

Į.draugiškas pasikalbėjimas prie 
.kavutės.

Kviečia Apylinkės valdyba.

— Aušros 100 metų sukak- 
Į ties minėjimas, ruošiamas korp. 
Į Neo-Lithuania_iir Amerikos Lie- 
f tuvių Tautinės Sąjungos, įvyks 
ši sekmadienį, kovo mėn. 20 d., 
3 vai. popiet, Lietuvių Tauti
niuose Namuose. Meninę pro
gramos dalį išpildys solistė A. 
Gaižiūn’enė, ako m-p anuojant 
muzikui Rob Mockui. Minėjimo

Miko šileikio apsakymu knyga | 
i“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 
auterių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 AV. 63rd St.

TeL: 436-7878

D Ė.M E S I O 
62-10 METŲ AM± VAIRUOTOJAI.
Tiktai $120 pusmečiui automeblliv 
Liability apdraudimas pensini©- 

kame. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

MISCELLANEOUS
Įvairus dalykai

BEN’S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave. ■ •

į Rūkyti karpiai (chubs), sturys
i (sturgeon) ir upėtakiai' (trout) 
bei RŪKYTI ŠVIEŽI UNGU
RIAI’ TeL 337-0263

i

Dengiame ir taisome visu rū
šiųstogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
65.57 S. Talmon Avenue . 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-171

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą — teisėjo A Iphooze 
WELLS jperžiūrėta, “Sūduvos 
išleista knyga au legališkomn 
formomis-.

Knyga su formomis gauna, 
ma Naujienų 'administracijoje.

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Taroi Card Readings 
’’ $10

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer A v?.

TeL 523-3685 (Pr.)

&

■ L

Pardavimat Ir Taisymas 
2646 Wwt fOth StnNf 
T»L REpuNlc 7-1941 

- ———

I
RENTING IN GENERAL 

Nuomos

JAU ATSPAUSDINTA

r IŠNUOMOJAMAS 6 kambarių 
į butas Brighton Parke, antrame 
? aukšte. Skambinti 376-2379.

Siuntiniai į Lietuvę 
į ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue; 
Chicago, HL 60631 Tel. YA 7-5980

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMA1

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
•LITERATŪROS DRAUGIJA.

galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Air. K. Januta,

f i RIMTA PRIEŽASTIS
t|

— štai tuos vaistus tamsta tu-
! rėsit gerti po valgio, tris kartus 

‘ j; per dieną.
— Daktare, bet tai išpidyti aš 

| negaliu.
į — Kodėl negali?

— Mat. aš esu pavargėlis, val-
8 gnu tik vieną kartą per dieną.

NEGERAS GYDYTOJAS

— Ar tau patinka mūsų gydy
tojas, Joneli?

— Už ką jis turi man patikti? 
Maniau, jog per dvi savaites 
nereikės eiti į mokyklą, o jis ma
ne išgydė per dvi dienas.

■r

M. š I M K U S

4 Notify Public
INCOME TAX SERVICE

<259 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminit} 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai-

*

HOMEOWNERSPOUCY

itale Farm hft 3-<

S204& W. 95fh M-

40642, - 424-4*54

*2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

KOVOS DĖL LIETUVOS

>8.00

82.00

84.00
83.00

į Advokatas
) GINTARAS P. ČEPĖNAS
Į Darbo valandos: Kasdien: nuo 
? 9 vai- ryto iki 6 vaL vakaro.
] Seštad.< nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d. 

Ir pagal susitarimą.
TeL 776-5162 

2649 West 63rrf Street 
Chicago, DL 60629

5 —.Naujienos, Chicago, 8, DI. Friday, March 18, 1983

w

PATS SKABYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS”

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

RAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Ralsted St 
Chicago, R 60608

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atuminimua.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 pal^ liečia 1905 
įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas U 

susirūpinimu _t________ •

Dr. A. J. Gusaen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais _— ______________

' Minkštais rirteliais, tik_________ _ ___

Dr, A. J. Gnssen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik -___

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekĮ srbe 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant 81 perui u n ttrn o ižlaidoma

»n Ek n

^4(4

ADVOKATU DRAUGIJA 

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą. 

6606 S. Kadzla Ava.
Chicago, III. 60629 

TeL: 778-8000

finan.su

