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APŠAUDĖ DU TRANSPORTO LAIVUS
CHANGO SALOJE
š

RUMUNIJOS SPORTININKŲ GRUPE
VYKS Į LOS ANGELES OLIMPIADA

Irano lakūnai apšaudė laivus Saudi Arabijos
pakraštyje, Jabail vandenyse

Amerikoje ruošiamoje Olimpiadoje dalyvaus 7,500
sportininkų. Rusai Olimpiados neišardys.

f

MANAMA, Balniam — Ket
virtadienį po pietų Irako laku
nai padegė du naftos transporte
laivus Chango uostuose. Jie padsrė didelių nuostolių. Irakie
c ams pavyko ramiai pasitrauk
ti.
Netrukus pasirodė du Irako
karo lėktuvai, bet jie nematė
iraniečių. Jie padarė iraiečiams
d ug nuostolio ir suspėjo dingti
Persijos įtakos erdvėje.

reigūnas John Huphes pranešė,
kad Irano lakūnai nusivijo la
kūnus, bombardavusius ('bango
RUMUNIJOS NUTARIMAS
vandenyse ir padegusius laivus,
LABAI SVARBUS
bet iraiecių jie nepasivijo. Ira
FRANKFURTAS, Vokietija.
ko lakūnai jau buvo pasitraukę.
Tarptautinės Olimpiados komi
Iraniečiai pasuko į Saudi Ara
teto pirmininkas, Skama Ranch,
biją ir sukėlė gaisrus Saudi Ara
penktadienio vakare pasieks
buos transporto laivams.
Frankfurtą. Spaudos atstovams
J ubą ii miestas y^a gana d’depareiškė, kad Rumunijos nuta-į
Hs. Kada pradėjo sproginėti Ira
&
rimas siusti savo atstovus i I^os ■
no bombos, tai Jubail gyventoji!
Angeles, yra labai svarbus. Jis!
Irano lakūnai, nepastebėjo tarpe kilo didž'ausia panika.
nurodo, kad Sovietų blokas nė- ‘
irakiečiu, pamanė, jog tai būta Tai buvo antras iraniečių užpuo
Šitiek vieningas ,kaip dauge-j
Saudi Arabijos lakūnų darbas limas. Saudi Arabijos gvveriIš-gari voj a. Jeigu RuniunijaSaudi Arabijos radijas' skelbė
•^teėjo drąsos pasipriešinti Mas-Į
kad jų 'karo aviacija gins Per puolimo, bet jie niekad nemaiieg
>.-v ^rtU
rįkyaį ir pasiųsti atstovus į Los
sijos įlankoje naftos transporto kad Irano lakūnai turėtų pulti
Angeles, tai iki Olimpiados pra
laivus. Irano lakūnai nuskrido Saudi Arabiją. Saudi Arabijos
Šitas rumuno . Šiperkos pa
Lietuvių
Tautinėse
kapinėse
Kapų
Puošimo
iškilmės
vyks
šį
sekmadienį
džios gali -būti kad ir kitos vals
tiesiai kiton Persijos įlankos van vyriausybė prižadėjo ginti visus
reiškimas išjudino visu? Sovie
tybės siųs savo atstovus j Los
denų pusėn. Matė netoli Saudi Persijos įlankos vandenimis
tų bloko atstovus. Kiekvienam.'
Angeles.'
Angeles suvažiuos labai daug
A Cbijos pakratų plaukian plaukiančius laivus, bet tanketapo aišku, kad Sovietų blokas
čius naftos transporto laivus. rių nepajėgė apginti.
nebuvo toks vieningas, kaip dau - Sovietų vyriausybės atstovai svečių. Mes ruošiame jiems pa
Praeitą penktadienį Irako la
Irano lakūnai ičnielė bombas
geliui atrodė. Visiems buvo darė didelį spaudimą į pavergtų i togias apsigyvenimo sąlygas.
ant dviejų transporto laivų ir kūnai nuskandino Panamos lai
Prezidentas Reiganas pasky
aišku, jog tai buvo Sovietų: vy tautų vyriausybes, kad sporti
LR'Uivitj Tautinių Kapinių, dr. Eugenijus Gerulis sukalbės
vą ^idejity” vežant naftą į
riausybės nutarimas neišleisti ninkų neišleistų į Los Angeles, rė penkis su puse milijonų do Čikagoje, 1984 m. kovo 11 d. invokaciją. Giesmių programą juos padegė. Iranas žino, kad
vakarus. Persijos įlankoje jau
jų bloko atstovų į į Olimpiadą. tuo tarpu amerikieiai nedarė jo lerių Olimpiados saugumui su- sklypų sa|inmkų susirinkime h.riiks operos solistas Algirdas Saudi AraĮjija remia Iraką, to
bombarduoti dešimt naftos tran
Rumunai ir anksčiau ne visuo kio spaudimo į nieką. Jeigu Teas ’ organizuoti. kBus visiškas sau nutarta 1986 metais paminėti Brazis ii Petro Zalubos dūdų dėl ir puolė transporto laivus
buvusius arčiausia Saudi Arabk sporto laivų.
met sutikdavo su Maskvos poli būtų kitas paraginęs siųsti spor- gumas ji^jgavyzdinga tvarka, — kapinių 75 metų įsisteigimo su orkestras.
uesfg/Jubail^
įmpjądą, taį-daiige- pareiškę; 'Vebcrroth.
tikais ,o dabari-p^^Lmasiprie- tintai
kaktį. Bus isįeistas ta proga; spe
— Geg._ 17 dieną vienas indas
ię isvąž^L .
Pagrindinę kalbą pasakys Či4
lis bi
RASSS^AMI FORMUOJI cialus?istorinis^ leidinys.
šinti. ‘
pasišaipė iš Mahometo, todėl
kagos veikėjas John Paukštis.Tarptąuiih^LGliS^^t^s ko- parei
Kapinėse
palaidoti
įžymūs
val

ko.lakūdą-i bandė pataikyti Pa musulmonai pradėjo žudyti įnYRIAUBĘ
.. „ , Iškilmėse pakviesta daivv.au-*
prtini^^flar
stybininkai, Visuomenės veike- ,. T .
narnos tęansporlo laivui “Arizo dus.o dabar sena indų sekta dur
/ ■'
.
• ••-' v --rr-/
v? £
ti Lietuvos (lenerahnė Konsule
BEIRUTAS, Libanas. — Ten
Antoni-Oį Samaj^nch''nitstęb6> jti- gali važioti?
Jai, kultūrininkai, apie 11,900
na’\ TąajJbuvo pats dfdžiausia^ turais bado ir žibalu degina
Juzė Daužvardienė. Taip, pat
, sininkas Rašid Karami vakar bu
muno -Siper^bs Jpareiš.lč&^j/r
transportoĮaivas sales uoste. Be' musui menu?.
tautiečių, Amerikos. lietuvių. ,
vo ūžėjus pas Amerikos-.amba
dalyvaus organizacijos su vėliatarė: • ■ ■ '
s
'A
irakieč iams nepavyko pataiky■ " : ^WorUNinkai
- Kapinėse pastatyti keli didin
sadorių. Reginaldą Barthdosen,
! Ii į patį_dįdžiausią nsftos laivą
- Arabai traukia teisman Iz
— Aš asmeniškai kreipiausi
LOS ANGELES^-UaL — Pe? ? kad ^lėtų. pasitarti įvairiais .Lj-- gi paminklai5 Lietuvos Respu?
š
Ci,
Irakiečiai.
'
pataikė
į
du
mažesVisuomenės
patogumui
raelio karininkus, davusius gink
į Sovietų Sąjungą *ir? kitus.;.1O ter - V., Veberibfb, Amerikos ibfimo'iėikalais
blikos Prezidfentui dr. Kaziui
<
lie
jau
k
ago.
i Lietuviu Tautinių ka- 'nius transporto laivus,
ius žydams teroristams sprog
sovietų Moko vąlstybrųjatsakin-* Olimpiadas koniffeto^^irminin
Rašid Karami yra įsitikinęs, Griniui, di\ [Vincui Kudirkai.
pasitraukė
dinti Dešiniojo Jordano kranto
gus paręigūnus, kad. jie pakeistų ka$ pareiškė, kad Los/Angeles kad- privalo- būti sudaryta vie Lietuvos Nepriklausomybės Ak pinių iškilmes eis specialus au- buvo pilni -ir truputi
palestiniečiu
•
4. centrus.
nutarimą nevažiuoti j Los’ Am Olimpiadoj e dalyvaus 123 vals ninga Libano^ vyriausybė, jeigu to signatarui-inž. Steponui Kai tobusas. kaip ir kįekviena;s me- nuo krantinės.
Liet. Tautinės Kapinės! Irakiečiai palaikė bombas į
tgęles ..Olimpiadą, bet iki šio Rie tybių sportininkai, todėl dėl So- nprirtia’/kad kraštas galėtų sa riui, Kiprui Bjeliniui, dr. Jonui tais.
— Bombėjaus srityje jau žuLibijos transporto laivą
en
to dar negavau atsakymo1.
' vietų nutarimo boikotuoti Los varankiškai i tvarkytis. Druzai ir Šliūpui, dėdei šernui, prof. Vacį.!
Jis tuojau užsiliepsnojo. I vo 200 musulmonų ir indų, sė
Rasiu Kąrami kalbėjosi su turą
Sovietų ^ pareigūnai tvirtina,
Angeles Olimpiadą, .nėra reika .šijitai nenori, Amin Gemajelio. ir Viki. Biržiškoms, prof. Ado-i rusu ir britų ambasadoriais Bei- Nežinia, ar Libijos la:vo jūrei-; jančių neapykantą.
> ,
kad jų nutarimas galutinis ir lo taip jau labai nusiminti.
Druzai yra įsitiknę, kad krikš mui Varnui ir kt.
rute. Jis prašė, kad podėtu jam viams pavyko pasprukti iš užsi-1
Los -Angeles jų sportininkai neSovietų vyriausybė pareiškė, čionys privalo atsisakyti nuo
— Penktadienį aukso uncija
Lietuvių Tautinės kapinės, sudaryti Libano vyriausybę. Be liepsnojusio naftos laivo.
. • Važiuos. Pirm m inkas Soma- kad nedalyvaus 11 valstybių, o pretenzijų valdyti Libaną. Tuo
Valstybės .departamento pa- ' kainavo $374.00.
fanch pridėjo, kad'kiek jam ži dabar paaiškėjo, kad rumunai tarpu krikščionys vis dar tebe- Čikagoje. įsteigtos 1911 metais, jų pritarimo. Karami negali su
sitarti su Libano vadais.
noma niekas nedaro jokio spam siųs savo sportininkus, tai ru vaddo Libano kariuomenę, nors pagal Illinojats nuostatus tvar
• dimo į Rumuniją važuoti ar sai pajėiė primesti. ššvo valią druzai dezertiravo, o šijitai pa-l kosi savarankiškai, nuo kitų in
stitucijų nepriklausomai: vyks — Varšuvos pakto valstybės
nevažiuoti j Los Angeles. Ru tiktai dešimčiai valstybių .
liko amerikiečių duotus sunkve ta metiniai sklypų savininkų su Vienoje atmetė Šiaurės Atlanto
C
MILES
munai patys nutarė važiuoti.
Mocs
— Iki šio meto Los Angeles žimius ir net 6 tankus.
sirinkimai, kur svarstomi prin- valstybių pasiūlymą mažinti ka
Kol šitas klausimas nebus iš dpiiniai reikalai, renkama 10 rių skaičių Rytu ir Centro Eu
Rumunams paskelbus, kad mieste įvykstanioje Olimpiadoj
j;
SYRIA
jie važiuos į Ameriką, tai Če jau užsiregistravo 7,500 paty spręstas, ten esančios grupės ne direktorių, kurie metiniuose su ropoje.
^Tripoli
koslovakijos atstovas susirim rusių sportininkų. Mes tikime sudarys vieningos vyriausybės. sirinkimuose duoda atskaitomy
-v
Al Hanacl
— Danijos vyriausybė jsak
kusiems pareiškė, kad Sovietų liek žmonių kiek nebuvo nė vie- Izraelio kariuomenė nesitrauks bę.
x-ccSe-TI
blokas rengiasi organizuoti sa-Į neje tarptautinėje Olimpiadoj, iš Libano. Karami yra geras, po
Al Lobvūli
LTK adresas: 8201 So. Kean dar dviem sovietų šnipams išsi
$A! Be fru r
1
kraustyti iš Danijos.
vo olimpiadą, kurioje galėtų ir — pareiškė pirmininkas Ueber- li tikas. bet jis nepajėgia įtikinti Ave., Justice, Illinois, 60158.
Ytralu
ir rumunai dalyvauti, bet ru- roth. Mes žinome, kad į Tx>s druzo vado V. Jamblato, o be
Alqf
Bolabckk
Mirusiųjų pagerbimas Lietuvių j
jo nesudaro kabineto.
Bcfetekk
BEIRUT
Tautinėse kapinėse. Čikagoje
LEBANON
WEIZSACKERIO ŽODIS
D /
DAMASCUS
Minusiųjų pagerbimo iškil
ItllUT
VOKIEČIAMS
S
i
mės Lietuvių Tautinėse kapinė
Bona, Vokietija. — Negaliu se, Čikagoje, įvyks 1981 m. ge
• Job<
KALENDORELIS
SYRIA
MtNHt
nepriminti savo džiaugsmo, kai gužės 27 d., sekmadienį, 11 vai.
Bc^>3g
prieš kelis metus buvau nuvy ryte. Amerikos Legionierių Don Gegužės 26: Pilypas N.,
,
kęs Į Ameriką ir savo akimis Varnas postas Nr. 986 ir mote Kinta
Ajr Noq«r>b
mačiau amerikičius, minėjusius rų pagclbinis vienetas pagerbs
Al iTrwAWydl
Gegužės 27: Augustinas C.,
ISRAEL
savo valstybės 200 metų sukak Už laisvę žuvusius karius. Kapi Neringa, Gindas
* ti. Jie džiaugėsi ir didžiavosi, nių direkcijos pirmininkas kun.
o
vii Ark
© AMMAX
Gegužės 28: Rima, Aušra
tSRAHJ OCCUHEbIsMO
kad buvo amerikiečiai.— pareiš
JERUSALEM
kė namai išrinktas Vokietijos kietijos nebuvo, nes Vokietijos
Gegužės 29: Joana, Erdvile,
prez dentas Weizsacker.
JORDAN
respublika jau išsilaikė ilgiau, Algedas
— Panašus jausmas nemato negu treciasis Reichas ir nacius
Saulė teka 5:23, leidžiasi 8:12
mas Vokietijoje. Mes nemylime kartu sudėjus.
ISRAEL
savo krašto, mes Vokietija nesiŠiems žodžiams parlamentas Debesuotas, vėsus, gali lyti,
didžiuojame. Mes kovojame' vie nuoširdžiai plojo.Jį įsodino pir
UNITED ARAB REP.

PRAGA. Čekoslovakija. —Jau antra diena.čia posėdžiauja
pilna Olimpiados taryba ir švars
to Los Angeles mieste ruošia
mos Olimpiados reikalus. Vi
sus nustebino Rumunijos atsto
vus Aleksandras Siperka. Jis
pareiškė:
— Aš. noriu jums pasakyti,
kad Rumunijos sportininkai y L
Isuomet dalyvaudavo Tarptau
tinėse Olimpiadose. Noriu jums
pasakyti, kad Rumunijos spor
tininkai ir dabar ruošiasi vykti
įj} Los Angeles Olimpiadą, o
kai ateis laikas, tai jie vyks į
Los Angeles ir dalyvaus rung
tynėse.

munas pastebėjo, kad jie vyks
į Los Angeles.

LIETUVIU TAUTINĖS KAPINĖS
i MINĖS 75 M, SUKAKTI

LEBAh

o rot

Nežiūrint į tai, mas Berlyno meras
Villy
Vokietija yra . pati tolerantiš Brandt, kai reikėjo vesti kovą
Šiaurinėje Kipro saloje turkai ruošia demokratinę konstituciją, kiausią valstybė Europoje. Nie prieš rusus. Dabar Vokietijos
o graikai nori, kad Kipras būtų valdomas pagal seną Nikosijos kad Vokietija nebuvo tokia to- prezidentu tapo šiuolaikinis
konstituciją.
ledtkntiska ir niekad tokios Vo- Berlyno mėrai
ni prieš kitus.
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MILES

Pirmadienį — Kapų Puošimo
Diena, Naujienos bus uždarytos,
Sekantis numeris Hše-s trečįta- Izraeli* neleis Sirijai naudotis Beiruto-Danaasko vieškeli®, k«l
dienį.
• nesusitars kada Sirijos ir Izraelio karo jėgos išeis-’ iš' Libane.

Cr
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Socialinis draudimas ir aprūpinimas
VI melai

26,

1984.

19 (386).

Redaguota PRANAS 4ULAS
ir medžiagą ūysti: 4434 So. Wohtaaaw, Chicago, IL 60632

SENATVĖS MINTYS
V. KRĖVĖS APYSAKA

vmrdu

ank

Ir tikraik«*d ps
dom jau nei
pasaulio darbai
mus tylu>, kaip ši giedrieji <
na — senai ten nobevieši
ginga šio gyvenimo minti-.,
jo kaktos guli mintis, slap

i

mamas uz
lojimą, telefoną, gazo są5 nemokėkite grynais pi- Į
i gaiš, bet mokėkite asmenis-1
čekiais iš banke turimų
aitų.
jeigu jūs manote, i
galvojate, kad esate apgautas,
paskambinkite į III. Valstijos—
Cook County Attorney”* ofisą
(Consummer division) telefonu
443-4600.
Pr. Šis.

šneka.
Nųsdąve ur^aii.
Atlįs ddūk
žino,
daug išmano; žino, kur
gyvena, išmano, kodėl žmonės
taip vargsta ir kenčia. Štai —
prakalbės jUai, ir atsivers mano
akys: pamatysią tada, ko dar
nematau, atjausiu, ko dar širdis
dabąr- nenujaučia.

ke prisiųstam* pTX- RfagonO
Lid’ijainįtraęįjai.
Protestuotojų tarpe randasi
šios labdaros giupės: Amąpkos
aklųjų fundacija, NAACP Legal
and Defence fondas, Amerikos
Kidney fondas»Auto saugos cen
tras, Wilderness draugija ir Americau Epilepsey fundacija
bei kitos.
Pr. Petitas

IŠ KANADOS LIETUVIŲ
DARBININKŲ GYVENIMO
Kanados lietuvių žurnalistų
sąjungos valdyba surengė pla
čiajai visuomenei paskaitą apie
karo nusikaltėlių ieškojimo me
ledus bei ieškotojų bendradar
biavimą su sovietinio saugumo
įstaigomis Dėl to jau yra nuken
tėję nekalti žmones. Kalbėjo
čikagiškis adv. P. Žumbakis.
Paskaita buvo gegužės 13 d., su
traukusi daug lietuvių.

rė: išpurtęs diavė* kamblys,
P. S. Tokius patarimus patie
peikena viduryje išlygintas, abu
kė Illinois valstir.os pprokūraVėjalis, vasaros vėjalis, pūtė,
galu
moliu
užlipdytų
—
ir
narna
$
tūros referentai susirinkusiems
lyg viliuos ribavo ir papūs
mažajai bitutei.
.
klausytojams j konferenciją, ku
lapai sušlama, lyg kas persirita
Oras kvepia medumi, šiltuoju
rią neseniai suruošė prokuropv sodelio medžių viršūnes, ir
? vašku. Iš visų šalių plaukia vieias R. Daley Congress viešbuty.
vėl tylu, šakos neimguoja, me- j
Bet senukas vėl nuleido gal
< nodas, bet nenuobodus bičių
4c
tižiai nvšvękąėia. Tuoj vėl už-j
vą ant krūtinės ir tylėjo; gal
ir
’
j
ūžima>.
Man,
neprijunkusiam
}
KL. Skaičiau, kad Cnicągoj kai
bėga, užribuoją kita vilnis,
mąstė ką, o gal snaudė, Kaip
t šį ūžimą, vis nusiduoda, kad tai
kurios ligoninės ieško laikinų
medžiai vėl kalba.
čia jis užkalbinus, gal man
bitės spiečiasi, ir aš imu neradarbininkų. Praneškite, kur tuo
Aukštai padangėje skrajojai
savo mintis išpasakotų, aš ne
dairytis
Bet
matau,
kad
reikalinga kreiptis?
kiegždės, linksmai čirškėda-1miaJ,
...
. i žiųau.
A. . :
• ųnt kerpes salia ąvipo ramiai
Jonas P-kas...., Toronto lietuvių pensininkų
mos. štai viena nutupe ant kluo
H
1
(Bus daugiau
senutis
bitininau
klubas gegužės 23 d. surengė
no kraigo ir linksmai dainuoja
ATS.
Sužinojome,
kad
Cook
kas.
1 ekskursiją’ į Niagara-on-the La
kaitriajai dienai vasaros daiapskrities
ligoninei
Maisto
d-to
Sėdi, rankas susidėjęs ant
KELETAS PATARIMŲ
ke pasigerėti žydinčiais sodais,
ną.
tarnybai reikalingi darbiniuklupsčių ir nuleidęs galvą že
VYRESNIO AMŽIAUS
( aplankė įdomesnes vietas. GrįAr ji toje dainoje giedrią diekai; jie turi būti baigę aukštes
myn, lyg giliai užsimąstęs, ar
ŽMONĖMS
• žę sustojo Hamiltono lietuvių
nolę garbina, ar gina savo laisnę mokyklą ir žiną paprastą arit;
snaudžią.
1 pensininkų namuose. Kelionė
vos buities erdvę, ar gal padan
Ir senyvas amžius gali būti
metiką maisto svoriui paskir-!
Sustojau pas vartelius ir už
gių beribę?...
naudingas ir smagus, jeigu tik
styti Uždarbis: $6.17—6.71 užjĮ kainąyo 13 doĮ
I kalbinau jį:
jį mokėdme tinkamai sunaudo
i dąrbo valandą.
Dirbantiems'
Toli, ten, kur javai žaliuoja,
— Garbė Jėzui Kristui!
Lietuvių namų suruoštose ve
ti, — pareiškė vienas žinomas
kur rugeliai banguoja, dainuo
Senis pakėlė galvą, dirsteAmeiikos ęaędikų, dr.J.P. War$6.17—$7.00 už darbo vai. Dir-‘ lykinio stalo vaišėse balandžio
ja savo neišdainuojamas
rėjo mano pusėn ir p ridėjęs |
thinbantieji vien tik prie statybos 29 d. dalyvavo 380 asmenų. Me
vieversėlis, pilsakai sodžiaus ranką i ausį, paklausė:
Sveikatos išlaikymas, be abe
darbų, turi išlaikyti kvotimus ninę programą atliko sol. L Čer
žaliųjų dirvų vaidila.
i — A?
menė, akemp. J. Gcvedo, ir ma
jo, yra vjęnąs sverbesnių rū
žodžiu
ir
raštu,
susipažinę
su,
Darže kanapėse čirškia žvirb
— Sakau, Garbė Jėzui Kris
Sagamogtenes portretą:
pesčių, peržengusiems 65-tusi AL ŠILEIKIS
} veikiančiomis instrukcijomisįjįe; žieji lietuviukai. Velykų senelė
liai rėkuonėiiai.
tui!
metus amžiaus. Tačiau, iš kitos
turi būti fiziškai sveiki, galį1 mažuosius dalyvius (iki 5 m.)
— Per amžius, per amžins;
R^nu aplinkui, ir toji ramy
-pusės žiūrint, visą laiką sielo
prekes stumpti, pakelti. Jų už-Į apubvanojo gėrybėmis.
Dovanok, neprigirdžiu, vaikei
—Lietuvių vyčių ekskursija iš
bė plaukia širdin. Pamirštu aš,
tis apie sveikatą, irgi nepatar to Work direkto'ius.
7. Ar kartais nekalbate pats darbis — $6.47—$7.02 už vai.
Kaip bitė ūžia, dar girdžiu, p
tina.
-■ ,
kad yra kita buitis, nei šitų į.
Reikalingas parkinimo tvarkda New Yorko balandžio -’29 d.
Plačiau žiūr. Tribune V.23:84- bu savimi?
t žmogus kalba, tai iau. visai už’
valgiais ir
paukšeiu,kur čia aplinkui lakia-1
-sIštikus gi ligai, net ir sun
7. Ar greitai įsižeidžiate dė! : rys su aukštesnės mokyklos bai vaišinasi
(gula,
tada
-au
mokonebe-"
ja ir siaučia, nei šitų medžių, |
“Lokio’ gėrimais. 'Kun. A. Si-’ ‘
kiausiai, nereikėtų nusiminti,
mažmožio?
1 gime pažymėjimu dienos pakai
girdžiu.
OFM, supažindino a
kur šlama šitame sodelyje, kad i
. bęl.:^«ijiiįrkd^i sų ja.
JŪS KUISIATE, \ 9, Ar vakarais sunkiai užmie-1 tai. Tokios pat xiarbo sąlygos,* manavičius,
Pravėriau vartelius ii' įėjai!
? Vyresuįd amžiaus 'žmonės tuyra kruvina buitis, pilna vay'gate^
ir uždarbis, kaip aukščiau mi-i s vėčius su
sodelin.
, T-Ž.<,
go, ašarų, neteisybė.-, Piktu
rr: nedaug valgyti, neprivalo per
. i> ■
MES ATSAKOME 10. Ar galite ramiai išklausyti nėta, t yt $4.75—6.10 už darbo; veikla.
— Prisėsk. Vaikely, nėsfov:
‘'Vilnius Manor ofičiąlus perd
rnos.... ' f
'
Į,.X - • ,
y
v._x - ■jUgai miegoti; reikia žiūrėti, kad
valandą.
kitų asmenų nuomonės?
j
\ .
.
i • . kie, o tai bitutėms Kena uzstosininkų namų atidarymas en
Kad vra skausmo ir skriaii-f . ’
, .
i <
^naudojamame maiste būtų paKL. Pasakykite, kaip patikIš to; kokius atsakymus pa
’ i iai. Dar kuri nee's plaukuosna
giamas birželio 4, antradieni.
dos buiUsdcultunrgojc žmogaus f: \
'kankamai visų reikalingų ele- rinti vo nervus?
tieksite į aukščiau suminėtus
,
"
1 įsiskverbs Gada gi. .
47 LABDAROS ORGANIZACI- Dalyvaujant lietuvių visuome
jmentų.
buitis.
p
_
° Jonas V-Hs.. klausimus, nesunku jums bus
n ei i, galia? Manęs2
T
... .
— Ko
‘ Z
J JOS PRAŠO PREZ. REAGANĄi nės atstovams ir kanadičiu pa
Jo-neišreiškiamų norų, neis-’
Ir vyresnio amžiaus sulaukę
paidlaryti
išvadą
apie
dabartinę?
nĄriTDn-'
1
ar bitės? — paklausiau juok
PAGALBOS
J reigūnams. Iškilmės prasidės
pildomų troškimų.
;asrr.čny< turėtų kuom nors už-j ATS. Medicines ekspertai
jūsų nervų būklę.
j
damasis ir atsisėdau ant veje
Įiimti, ką nors dirbinėti ir tuo Į ko> kad nesunku patikrinti ko
Kultūringasai žmogau’ Kokis
Jei iškiltų reikalas ką nors Į Washington. D.. C.— Ketu-į pensininkų namuose, o vaišės
lės.
kioje
paklėtyje
yra
jūsų
nervai
vi'» c rl
i YVl fbiaurus nelemtas tavo gyveni
pai kartu palakyti ryšius su ki-1
taisyti, tai pradėkite tą be jo..-• riasdešimt
septynios labdaros- ir meninė programa vyks Lie
ir
kaip
kaip
sugebate
juos,
konmo būdas! . . .
‘ — Žinoma? bites. Tau kas? O’ tais žmonėmis. Tokias mintis
kic atsidėliojimo, asmeniškai sa-f organizacijos prašė prez. Rea-: tuvių namuose. Dėl bilietu
|
troli
uoli.
UžtrėKei tu pasaulį i amų. { ji vargdienė, gal sau galą gau- /pareiškė dr. J. P. Wartin.
ve griežčiau kontroliuojant.
ganą praeitą penktadienį at-; kreiptis Į B. Žiobienę tel. 762i
Bandykite
gerai
apgalvojus
gražų, saulėtą aršiau neį mėš~ ti. Įkąs ir numirs. Reikia gi jų
Dalia Š., M.D. 1 šaukti pasiūlytus pakeitimas J 4523 ąrba j K. Daunį, Lietuvių
! atsakyti į čia pa.iektus klausi
* * *.
las. aršiau nei vėmalas.
gailėtis, nes jos savo darbą daiederąlinių šalpos, taisyklių, ku-į namuose, tel. 532-631. Valdy
• • “TEISĖ Į DARBĄ”, IR ŠIO
mus:
Tu tik sopulinga ir tvanki j ro, ir gerą tdiarbą, ne piktą —;
Bendri, paturimai vyresnio
rias priėmus, draugelis labda-1 ba kviečia tautiečius gausiai-,
KRAŠTO DARBININKAI
votis ant prigimties kūno, o ta- {.pridūrė, kiek patylėjęs.
ros organizacijų netektų milijod dalyvauti.
L. Ar greit supykstate dėl
amžiaus žmonėms
riesi pasaulio karalius esąs, nes — Man čia taip ramu, taip
Springįield^ Va. — Tik 20% kieno nors, jūsų nuomone, ne
ni nių pašalpų.
KL.Pa-akykite, kokie yra pa.
patsai neturi ramybės ir nie-! tylu ir eražu, kad eiti iš čia vi- šio krašto darbininkų priklauso tinkamo elgesb ar padarytos
Dėka federalinės valdžios pa-; ATSARGIAI VARTOKIME
astarimai
vyresnio
amžiaus
Rodos,
visą
amgy- sai nėra noro.
kam - neduodi
ramiai
VAISTUS
L unijoms. Chicagcs Tribūne ra pastabas?
stangų, iš federalinės valdžios;
menims,
kurių
pataria
laikyti
’
venti.
į žiu čia sėdėčiau, šitųv • bitučių šė, kad National Right to Work
2. Ar išeidani iš namų smar
ir karinio personalų iš algų at-; Žmonės, kurie perdaug var
Illinois valstijos prokūratūra?
Ir ko tu nori ir ko neieškai beklausydamas.
komitetas esąs darbininkų prie kiai trenkiate duris?
Girdėjęs Mikas' skaitymo praeitais metai surinki toja visokių piliulių nuo galvos
krauju savo kelius belaistyda- f Senelis vėl nutilo, o kas kal šas. bet tai yra klaidinga pa
3. Ar besiginčijant netenkate
ta ŠUO-milijonų 153 labdaros orį skausmo, nuo susijaudinimo,
ATS. Pirmiausia patariama, ,
bėti jam, aš nežinojau.
mas?!
šiūra. Iš ‘krujųt tas komitetas kantrybės, savęs nesukontroliuo
ganiza eigoms.
nuo nemigo ir pan ilgainiui su
kad senjorai nesinešiotų dides
O, kultūringasai žmogau, ka
— Ar nebijai, seneli, karo? yra nei prieš unijas, neie prote- jate?
Pagal naujai pasiūlytas tai-į teikia sau ‘meškos’ patarnayines pinigų sumas su savimi ar
raliau viso, kas gema pasauly Juk arti.
s guoja unijas. Mes remiame pa4. Ar sugebite išklausyti ką
sykles, federaliniai tarnautojai- mą.
je ir paties pasaulio, kad ta — Per senas jau aš, yai-pgiindmęs civilines teises—spe-l kitas asmuo pasakoja, nepertrau Į ba nelaikytų grynų pinigų gali nubraukti labdaros drau-l Tokį įspėjimą paskelbė Amenamuose.
vęs nebūtų saulė, linksmiau ži- ’ keli,n kad to bijočiau. Vėl“ gi
_ i daliai
I ’* • teisę kiekvienam asmej kiantį kalbos?
gijų vardus, kuriu jie nenori pa- rikieeių Gydytojų
draugijos
man. neįdomu nei ką žmonės Į niui nutarti, be prievartos įstoti ’ 5. Ar sugebate išlaikyti pirš- Į x\r tra savo gaunamus. Social laikyti. Tokios draugijos netek-1 žurnalas.
bėtu!....
V
daro, nei ką jie kalba, per tai į ar neįsįrašyti uniįon
[ tų galais popieriuko gabaliuką! So rarity čekius arba kitus gry-!. tų
. federalinės
-------------- valdžios pagalTaip vadinami trankviiizeriai^
Sodas pilnas avilių, tokių nieko nežinau. Aš turiu savo
“
Toki komentarą parašė K. taip, kad jis nekrutėtų?
aus pinigus persiųskite į taupi • 'bos Fed.
—
tarnautojai ateityje — raminantieji vaistai prašalUkaip dar senovėje tėvų tėvai ta- mintis.
Clayton Roberts. National Right <
. negautų brošiūrų, aprašančių na nervų itenųūmą, bet jie tų$
I kiekvienos labdaros or^anizaci- pat sykiu sumažina reflektuį^rį^
! jos darbus, kurios atatinka
orientaciją ir sukelia- ai •
Iš SEPTYNI SAULĖS PATEKĖJIMAI.. ied. valdžios patvirtintam siau greitą
snaudulį.
Nesaugūs gali būti ir vaistai
PO MARQUETTE PARKO DANGUMI t
L Pasiūlytos taisyklės “leistų skausmus sustabdyti arba už
Po Marquette Parku dangumi
! kibai mažam skaičiui didžiųjų migimą paskatinti, jeigu juos,
j labdaros organizacijų dominuo per dažnai vartosime.
seneliai spaudžia prie vandens.
ti rinkliavų kampanijai.” Taip
Nuc jų kartais galima netek
Laukinės antys ir vaikai
aiškina' labdaros draugijos laiš ti sąmonės.
i
čia niekad, niekad
W

CAh+ttvi

nepasens.

i. >

Ir nuo sūpynių krisdama
jauna mergaitė ant želės,
spalvotam dulkių debesy
ieškos pražydusios gėlės . .

* *

W UW for
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SU VAIKIŠKO DŽIAUGSMO DIENA
Jis užaugo iš mažo.
Iš mažo delnuku
išsprūdo siela nerami.
O tū vis dar laikai tą rankutę
ir viskuo abejoti imi.

I

4

Kodėl jį tavo pasauliui
tokia uždara, svetima,
ko tikėjimas tavo sustojo
su vaikiško džtaųgsmp. diena?
G ai mėlynam žvilgsnyje'vaiko
randu ir tave, ir save —
mažą sielą suspaustoj rankutėj,
bėgančią saulės gatve . . .

.bfftja frrėbaifė frytferė

Mutual Federal
Savings and loan
2211 WEST CERMAK ROAD CHICAGO.
Peįsr

'

Tel

3^774

$0608

fl

SERVING CHICAt

<Y

i

/

i

^DETROITO NAUJIENOS

kia vah’žio^, keri priklausytų
nuo dūmos. Jūs sprę>itef
p ją sudrausti?
— Ta«p pat. kaip prieš porą Tikslūs ir drąsūs buvo PQvyD.L. ORGANIZACIJŲ CENT dirbti, nes taip buvo daroma
;vetu: šalin šitą, duok kitą.
liaus žodžiai; jis žadine levoRO ALTo SK. METINIS AT per 49 metų. Tad, pasilikime su
Račius suprato savo atstovą, liucijos mintį. Visuomet tari
STOVŲ SUSIRINKIMAS
ta mintimi ir toliau. Reikalui
Po to ir jis kas sekmadienis jau ruoštis revoliucijai. Vėliau, kai
esant
DLOC
atstovas
būdavo
Meanis susirinkimas įvyko š.
sueidavo su saviškiais pasitarti Vilniaus teismo rūmai nagri iėkviečiamas bet kokio amerikie-'
m. gegužės 13 d. S>v.Antano paapie dūmą, žemę ir valdžią, pi L jo atstovų bylą, prokuroro kalčic pareigūno pagerbime.DLOC
rapi es mokyklos klasėje. Kaip
eidamas v:eno> ir tos pačic- iš tinime atsiliepė ta Povyliau.s
atstovas, prieš porą metų buvo
kas priekaištavo, kad parinkta
vados
plačiai išvystytoji akcija rinkė
nuvykęs į Ann Arbone pagerb- ’
data ne tik, kad/ Motinos die
— V;Jdža, vyriai, ponų ran jų tarpe.
ti ir buvusį prezidentą G. Fornoje,bet, be to, ir tryliktojn.SuJo dūdui tiko masės. Jis mė
kc e. Ir dūmos neklauso. Ji tu
dą.
J rinkimą pradėjo ir darbotvar
ri mūsų paklusti!
go jas ir veike jas.
Toliau sekė kasininko A-Viikę iš 12 punktų pateeikė pirm,
(Bus daugiau)
— Neveltui Cibai, — pastetėno pranešimas.
Pranešimą1
dr. Algis Barauskas. Susirinkibėjau .L .Tėj; i čki: t.-.msta ir
skaitė išf rašto, papildant žo-1
n e (iš 17 organizacijų) dalyva
visi mes, dar neužbaigę 1905-6
— Advokatas pareiškė Salva.
džiais.
Kontrolės Komisnjcs
vo 12 atstovų. Susirinkimą pra
metų misros turime ruoši is Jbro teismui, kad 5 kanai vykaktą perskaitė E. Milkus.
vesti pakvietė mane, A. Sukau
naujiem>. gal ir uetclimo> ei~l dė vyresniųjų įsakymus, bet ne
ke esą $1,874.04. įskaitant dalį
ska. i sekretoriauti A. Gritie> uždaviniu
i sauvaliavo. Kada gavo įsakymą
nurinktu auku iš Vasario 16-sics i
ova s — Arta- visas penkias vienuoles sušauriu.
Kitas mūsų
minėjimo.
nas Povyhus, re? Iviliškicti^. Ju| dyti, tai jie nuta.ė prieš mirtį
Praeitais metais iš festivalio
Buvo prisiminti ir pagerbti
žiūronu mažaze- jas išprievartauti.?
dri s.
mirusieji ir buvęs valdybes na- parengimo mažiau gauta pelno, ’
j mis.Daitštus ir energingas žmo
ry«t P. Bliūdžius. Kadangi pre gal dėl to, kad darbininkai bu-J
gus. Jis augv ir sąmonėjo kar
zidiumas jau buvo sudalytas, vo apmokami, tai susidarė daug'
tu <u atgyjančia tauta. Povyj
sekė mandatu patikrinimas, ku išlaidų.
liv> kartu su Venclausku buvo'
Valdybos pranešimai apsvar-i
rį atliko sekretorius St. Šimobesiformuojančios Šiaulių mie
iiūnas. Paaiškėjo, kad atvyko styti ir priimti.
sto visuomenės priešakyje. Nib* * *
i
tiktai 13 organizacijų. Pasi
j rėš, šokiai, vakarai, su drau
Dalanti
Magdalena Stanį
rodo, kad nelabai populiarus Valdybos ir fleviz. Komisijos j
-džiamąja Iteratūra. ir be jos
rinkimai
trylikos skaičius. Šiajs metais
buvo Vovyliaus ir dėdės AmbDLOC sumažėjo keturiomis or
Pirm. A. Barauskas pateikė 1972 m. į DLOC metinį susti in- VLADAS
rozaičio nuopelnas. Kai Vilniu
ganizacijomis.
praeitų metų buvusios vald
je pasirodė ‘Naujoji Gadykimą atsilankė vos 6 atstovai.!
J nė”, daibininkų laikraštis, po
Praeitų metų metinio susi bos saraša — 17 kandidatų. Vie. Į Iš trijų organizacijų valdybos
’
0S
DĖL
SPAUDOS
jo ir kiti, nereikėjo geresnio
rinkimo protokolą perskaitė St: nam pasitraukus, liko 16 kandi-1 nebuvo galima išrinkti.
datų.
Visu
iš
eilės
buvo
atsiĮ
(ATSIMINIMAI)
jiems administratoriaus. PraŠimoliūnas. Prot. priimtas be
Už savaitės aš ėmiausi Lnicia- Į
j džioje visą darką jis vienas dirpataisų. Praeitų metų valdybos klausta, ir visi sutiko. Už neat tyvos ir sušaukiau iš astuonių |
(Tęsinys)
. Dienos slinko. Mes atl;
bo. Jo
nuveiktų darbų pranešimą pa vykusius atsakinėjo St. Šimo- organizacijų pakankamai atsto-:
buvę ire slaptoji
ir prisiminimais apie ai
P rok urerui sekės i.
spauda.
darė pirm. A. Barauskas, pareik liūnas užtikrindamas, kad val vų valdybai sudaryti ?š septy
‘
gundėme
save.
j nių asmenų. Dr. V. Masiulis no. ! iri e teisė atstovus,
sdamas, kaid darbo buvo da.ugz dyboje pasilieka.
Trumpu laiku, kel dar gyvaI
Atstovą Antaną Kupetą, ėmė
Į
sekančią
DLOC
valdvbą
įei-Į
ra
lOO'Lvis
dėlto
patikėjo!
To darbo pareikalavo Vasario
vo dūmą, jis suruašė
noromis sutiko būti pirminiu-j
j pasakoti, Cibas, aš pažįstu. Daug
na
16
narių:
dr.
A.
Barauskas
Į
ekuroru
ir
nute^e
juos
kaĮ
linkimų su savo rinkėjais. Kas
16-sios šventės ruoša. Birželinių
ku, bet po poros mėnesiu iš pa- |
I girdėjau apie jį. šnekus, nuolėti.
dr.
S.
'Miškinienė,
S.
šimoliūgyvas ėjo pasiklausyti Povytrėmimų bendras su latviais, es
reigų pasitraukė. Sutikau pir- I
| širdus, malonus žmogus. Vel—
Tai
nas,
B.
Brizgys,
E.Bulotienė,
St.
ne teispast — vieni
iiaus.
tais irkitomis pavergtomis tau
mininkauti. aš pats su 35. dol. Į
sort
! žiškis nuo Panevėžio. ■ Kai rū!
nesi, kiį širdo. Teis.
tomis festivalis bei kiti paruo Sadeika, Č. Sadeika, A. Bukau kasoje. Sekančiais metais buvau Į
— Dūmos dienos suskaitytos,
I pest’s ar bėda kam nors būdašimai. Papasakojo apie bendra skas, A.: Norus, St Šimoliūnas, vėl išrinktas pirmininku. Pra-; no pajuoka!
išvedžiojo jis, aiškindamas ir
i vo — į Kupstą suka kelias. Vi
vimą su kitomis tautybėmis, pa R. Macionis, A. Vaitėnas, A Vai j dėjus ruošti festivalius, finan
priežastis. Anksčiau ar vėliau
sus
jis
guodė,
visus
jis
užjau-Į
prašė susirinkimo paskirti au tiekaitis, M. Skorupskienė, G. siškai sustiprėjome, bet spaudi vo priimtas ir patviriintas.
ją išvaikys: Kad to nebūtų, reitė.
į
ką A.B.N. organizacijai. Paskir Vaškelytė ir. A. Grinius. Revi mas iš LB. nesumažėjo. Visi tą
Prieš porą ar dagiau metu,
Kartą mažažemis Račius, mu-j
ta 25 dol. Kas ta per organizaci zijos Komisiją sudaro: P. Ja gerai žinome. Tuomet pasita >t. Šimohūni-i prasint, protoko-’
su apylinkės gyventojas, sugrį
ja ir ką ji atlieka ir ką bendro nuška, E. Milkus ir B. Valiukė- ręs su visais valdybes nariais: las nuo darbotvarkės atjungtas!
žęs iš Kupsto, parvežė nepapra
j E. Pauraziene, R.Garliauskaite, ir paduotas pesėdžo metu per. Į
turi su mūsų Organizacijų'Cen nas.
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
stą žinią.
1 R. Sakiu, J. Gruzdu ir kitais,
tru, nepaaiškino. DLOC aukas
skaityti, bet į bylą negrąžintas.
Svarstant klausimus, St. Ši-J
— Dūmoje, — sako Kupstas,
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė’
telkia tiktai ALTai , o ne kokiai
mes
l
nutarėme
stipriau
susijungti
su
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
meliūnas paklausė, kodėl
daug dirbame. Komisijos ruošia
kitai organizacijai.
vadinamės DLOC-ALTc sky- Amerikos Lietuvių Taryba, kad
įstatymus. Dūmos vsuma juos
^LA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
darbus dirba.
Savo pranešime paminėjo,kad riumi? A. Bukauskas paaiškino, LB DLOCą nesunaikintų.
imasi DLOC — ALTo svarsto, Bet nėra vienybės. DūPagal DLOC statuto taisykles? skyrius. Kol tas įjatarimas ne ma, jos dauguma, vienaip mano,
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių
bendraująs su lenkais, ukrainie kad tas klausimas nebepirmas.
apdraudų savo nariams.
čiais ir slovakais. Tas viskas Visi žinome, kurie 1967 m. ir paruoš ėme susirikimui darbo - bus atšauktas. DLOC minėtu valdžia kitaip. Valdžia sako: aš
—'apdraudžia pigiausiomis kainomis. 'SLA neieško pelno,
tvarkoje. Pasakė, kad lankėsi anksčiau buvome , valdyboje, ’ tvarkę. 1973 m. kove 23 d. įra vardu ir vadinsis. Nėra jokio čia šeimininkas, dūmą sako: aš.
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Washingtone, turėjo pokalbius ka^d LB kėsinosi DLOC pa- šėme į dešimtą punktą šitaip: blogo, kad DLOC suartėjo su Mane kraštas rinko, spiriasi dū
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas galj
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
su kongresmanais, bet nepasa glemšti savo pusėn. Dar R. Va Detroito Lietuvių Organizacijų Amerikos Lietuviu Ttiiyba.
mą, o kas tave? Beveik už krū
Pirm. A.Barauskad papasako tų imasi.
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
kė kokiai grupei vadovavo, Pra latkai esant pirmininku, atsi-i Centras jau dabar dalinai benInsurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
u
Amerikos
Lielankė
į
DLOC
susirinkimą
LB
1
dradarbiauja
jo,
kad
jis
daugiau
progų*
turė

šė, kad tą viską aprašytu— Ir apie žemę nekalbate?
aukštojo mokslo ir-jų gyvenimo pradžiai.
pirmininkas J. Urbonas.. Valat-1 tuvių Taryb; gauna iš jų infer- jo susitikti su vyriausybės pa
mėm spaudoje.;'; ■
i ;?• . >
— Kalbėti kalbamės, bet val
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
A. Grinius paprašė,. raštiško kienės buvo, pasiūlyta DLOC |:macijas, siunčia savo atstovą, reigūnais Lietuves J laisvinimo džia nesukalbama ‘— ji eina su
$1,000 apdraudos sumą temoką tik $3.00 metams,
;
prąnešimo,nęs iš pasakojimo ne : darbus pavesti LB. Po to visą'J tai ar nebūtų tiksliau, kad ofi reikalais, negu ALTp atstovai. ponais.
SLA —kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
*
laiką vyke spaudimas iš LB cialiai DLOC įsijungtų į ALTą, Čia nieko blogo, rei galima
viską tiksliai galima aprašyti.
Kreipkitės
j
savo
apylinkės
kuopų
veikėjus,
>
Račius susirūpino savo dviem
jie Jums mielai Dacelbės į SLA įsirašyti.
j
Aš, kaip iš Susivienijimo or- DLOC kas metai silpnėjo, ne nekeičiant vardo. Žinoma, tada' veikti kartu su Amerikos Lie-J hektarais ir, pasikasęs pakaušį,
Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:
j
ganizacijos atstovas, galvočiau, turint užnugario, niekas ri ebe būtų lengviau prieš LB atsis- tuvių Taryba, kaip biivo ir pir vėl paklausė:
i
kad su ALTa reikia glaudžiai norėjo dirbti, kasa tuštėjo. oirti. Metiniame atstovu susi miau.
— O kas toliau?
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
j
AntASukauskas
rinkime minėtas pasiūlymas bu— Toliau, manau, reikės išsi
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
|
skirti. Bet dar norime ilgiau
Tel. (212) 563-2210
jiininnnminiiimiiniiiiiiin iiiiiiiiiiiii(iiiiimini4 luiiinnninni niiiiiniiiHintnirį i padirbti, su rinkėjais pasima
tyti. jiems papasakoti apie vaiS LTTERATCRA, lietuvių Steratūros, meno Ir moSsl

Ižia i:

ENERGY!
WISE į

*

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

m. metram*. Jame yra vertingi, niekuomet neskirtą, Vin*
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankca
I. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir V
Meilaus straipsniai bei rtudijos, iliustruotos nu-otraukomlf t
M. K. Čiurlionio. M. ŠUeikio, V. KaAubcs, A. Rūkitelės Ir A. Varu
kūrybof yovdkslais. 365 pusk knyga kainuoja tik $3.
'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos b ta
finli lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dadm
Jventes bei Jų istoriją Ir eigų. Įdomi skaityti ir nedalnuojan
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim#
bd užkulisiai*. Studija yra 151 pust, kainuoja S2.

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesuprtt
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje! tik 3>

į

ri--*.. •• 'A-

TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas ge” ’ rūšies įvairių prekių
Maistas iš Europos sandėliu.
MARIJA NORETKIEN®
4ffl<»iiiiii'iiiiiiiiiiii:!iiiirjiiiiiiiniiniiiiiinikiiiiiiiinntiinii!i!iii!i:iii:iiiii.'i;>nn>

SIUNTINIAI I LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.
,

> KA LAUŽOM LIMB, raiytojo* Petronėlė* Orintaftė* ate.
mtnftnal Ir minty* apie asmenis Ir vietas nepilt Lietuvoje Ir ph
maišiais bolievikų okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapiui
bet kainuoja tik U.

*

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apražj
tas Juoao Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne mum
gyvenimo bruožų apraiymas, .bet tiksli to laikotarpio buitie* Ht«
ra tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyp

> Liktu V1AKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TtiMlMHfc
plemlal parriyt* rtndija apie Rytprūsius, remianti* Pakalni* |
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomū* kiekvienai!
BetuvfuL Leidinys fllustrnot** nuotraukom!*, pabaigoje duodami
rltoranftip pavadlnlmaSlr Jų vertiniai | vokiečių kalbų. Laba*
Gandingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių lamčlapla. Kaina M

•

"

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

Ml W. 69th St, Chicago, lit 60629 ♦ Tel 925-2737
*,»_•.

50 metų studijavęs, kaip

y AL ANTIN AS

V.

IŠ PRAEIT

2759 W. 71st St, Chicago, Hl. ‘
TINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI

DUMYNAI

• FANNIE MAY SAL

• KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
J vaL ryto iki 10 vai vakaro.

rija. Dabar būtu

1 ŪKANŲ

parašė 700 puslapių knygą, kurion radėjo viską, ka* bet kada Ir
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
Ir lietuviu kalbą. Jis mokės! kartu su kun. Jaunium Ir prof. K«
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimu*
ir patarė mums toliau studijuoti.
Kabu 05. KJetf vfrieH*L

KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas
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Subscription Rates:

metama

__________

pusei metu •____
trims menesiams
tu-n am menesiui

$40.00
$22.00
$12.00
$4.00

Chicago $45 00 per year, $24.00 per
ux mombs, $12-0u per 3 months. in
other USA localities $40.00 per 7ear*.1 Kanadoje:
$221)0 per six months* $121)0 per I
metams___________________ $45.00
_juee months. Canada $451M) per year;
pusei metu ________________ $24.00
^her countries $48-CX) x>er year.
viena m menesiui __ _______ $5-00

kose, bet BiwjJw įtikuiti yftkifl&aj neciUaukė oė ii Tū
no kvarteto.
Kancleri* Kohl Weizaackerj pakvietė prezidento paviena*. Kai būdavo namie, tei
būdavo geriausia
jo patarėja. Kohl pakvietė Weiwckerj prezidento pa
reigoms, tik dėl to, kad krikščionys demokratai neturėjo j
tinkamo žmogaus prezidento pareigoms eiti. Prezidentu
labai būtu norėję* būti Bavarijos ĮBtoausaa, bet ji* nebūty t
gavgt, reikalingų baisų. Tuo tarpu įancleris Kohi žinojo, j
kad Weizsackerj reikalingu* halsus pats gaus. Jis gra
žiai atrodo, turi taktą, žino, kad daugiausia protingiausia
yra nutylėti, o jeigu reikia ką sakyti, tai pasako trumpai
ir aiškiai. Krikščionys žinojo, kad Weizsackeris prezi
dento pareigoms tinka. Jis mokės priimti jeigu reikė®
karalių, kunigaikštį ir paprastą premjerą. Jis galės pa
sakyti sutikimo ir atsisveikinimo kalbą, jis pataisys įsta
tymo projektą ir nepadarys gėdos ir užsienin išvažiavęs.

Richard von Weizsaeker nepriklausė jokiai polUi
nei Vokietijos partijai. Jo tėvas Ernestas Weizsacker
metams __________________ $48.00
pusei metu _______________ $26.00 buvo anksčiau užsienio reikalų ministerijos tarnautoja*.
Nuo sausio pirmos dienos
Čikagos Akvariumas
Mikas Šileikis
Kurį laiką buvo šios ministerijos sekretorius. Kada Vo
Dienraščio kainos:
Naujienos eina kasdien, išskiriant
Chicasoje ir priemies&iasa:
sekmadieniuą, pirmadienius ir sven- kietijai buvo reikalingi geri santykiai su Vatikanu, jojo
tądiemus. Leidžia Naujienų Bendro
metams____________________ $45.00 vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, tėvas buvo pasklidas ambasadorium. Kurį laiką Richar
mininkas — pirmininko VI. Pa
VL. BAKŪNA3
pusei metu----------------- ------- $24.00 IL 60608. TeleL 421-6100.
das su tėvu gyveno Romoje, bet kai prasidėjo Ant-ražiūros pavaduotojas.
trim g mėneaiama __________ $15.00
Taigi, dabar, skaitykime šios
sis karas, 19 metų berniukas grįžo į Berlyną ir įstojo
vienam mėnesiui___ _________ $5.00
Pinigus reikia siusti pašto Money
kilmingos BALFo dienos Los
Kitose JAV vietose:
į Potsdamo pulką, kur tarnavo visa "Vokietijos aristokra
Orderiu kartu su užsakymu.
tija. Prasidėjus įžengimui į Leenkiją,. jojo pulkas daly BALFui 40 metų Amerikoje ir parengtas ir be priekaišto pra Angeles mieste programą:
Minėjimo Garbės Komitetą
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu^
vavo kovose. Vėliau jo pulko draugai organizavo pasi
vestas. Visa programą vyko sudarė: BALFo garbės nariai:
Los Angeles
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet. Šeštadieniais — iki 12 vaL
labai sklandžiai, neaplenkiant prelatas Jonas Kučingis, Jonas
kėsinimą prieš Hitlerį. Jis pats tame pasikėsinime neda
Gal daugiau Los Angeles ne
lyvavo, bet vėliau pasakojo, kad jis buvo su tais Vokieti gu Amerikoje. Kad ir šiandien, jokių “kas padėjo ar nepadėjo”, Uždavinys (dabar gyvena Ha
jos kariais, kurie matė Hitlerio Vokietijai nešamą nelai gegužės mėn. 8 d. rašant nors visi buvo paminėti, pagerbti, vajų salose), Petras Žilinskas,
trumpomis kalbomis, didžiausią
Krikščionis demokratas - Vokietijos
mę. Dauguma Vokietijos inteligentijos priešinosi na ir trumpąs apybraižas BALFo garbės dalį atiduodant lietuviš ■Bronė Starkienė, Alena Devenie
prezidentas
ciams. Jis ir šiandien nevengia pridėti trigrašį prieš na fO-ties metų sukakties minėji kajai publikai (kaip gi kitaip?) nė — dabar Grigaitienė. Lie
tuvos generalins garbės konsu
mo iškilmių šv. Kazimiero (lie
ųž plačią ir gausią BALFo vei las Vytautas Čekanauskas; me
Praeitą trečiadienį Vokietijos parlamentas išrinko cius. Hitleris paliko Vokietiją išardytą ir išgriautą.
tuvių) parapijos salėje gegu
Vakarų Vokietijos Berlyno merą Richard von Weizsacker
Vokiečiams amerikiečiai padeda v>oms pajėgoms at žės mėn. 6 d., dar nesu mūsų klos paramą, kas labai ryškiai cenatai: dr. Motiejus ir^Hene
atsispindėjo šio baliaus (minėVokietijos prezidentu.
sispirti prieš sovietų ekspansiją į Vakaiais, Weizsackeris spaudoje skaitęs, kad kur nors jimo-akademijos) gausioje pu Naujikai, Vladą^jjfSAlfa Pažiū
Pirmiausia jį pąsveįkino Vokietijos kancleris Helmut apsigyveno Vakarų Berlyne, Socialdemokratai atlaikė kitur Amerikoje (kurgi kitur?) blikoje: daoig jaunimo, daug rai, Emily; ir.Julia Sinkiai. BuKohh vėliau.ranką padavė Willy Brąndt, pirmas Vakarų, skantižiausius ,smūgius,. bert . kai visems kitoms politi būtų jau dabar taip, iškilmingai “senimo”^ Taip put gausios, šia .yę skyriaus pirmininkai: Alek
sandras Dabšys ir generolas Sta
Berlyno meras. Brandtui teko vesti nepaprastai žiaurią nėms grupėms,, afcėjo noras politikuos. Socialdemokra paminėta BALFo keturių, de proga, aukos. Labai stiprus sys Raštikis. Kir.p žvaigžd<<>Rūšimtmečių veiklos-sukaktis. Los
kovą Berlynui nuo komupištų' apginti. Weizsacker pa tas Berlyno savivaldybėje, Weizsackeris buvo geriausias Angeles, taip manau, buvo pir BALFo veiklos tęstinumas pa ta Lt-e Kūtgpn^ggjLdaifinnikas
sveikindavo Brandtą kiekvieno didesnio laimėjimo metu. organizatorius. Jis nepriklausė jokiai politinei5 partijai, moji “stotis”,. dargi labai pasj- demonstruotas publikos sudė >(pųu<in;r!ka^l Jonis AndrašūAmerikos žurnalistai gerai pažistantieji Vokietijos bet jis geriausiai tiko Berlyno dešiniesiems orgahižUPtj ■ puošusl, aukomis ir darbais, sa tyje (pagal amžių) ir skaičių. naš. Be tų. labai žinomų (mū
Sekant 'gerai sutvarkytą pro sų kolonijos isterijoje) vardų
visuomenini gyvenimą, oranešė, kad demokratinės Vokie- prieš socialdemokratus. Jis sųtrąukė visus krikščionis vo 40-ti.es metų kelyje lietuvi
proframoje dar buvo išvartijos prezidentu išrinktas patricijus. Patricijus tikra demokratus, patraukė kariuomenėje buvusią aristokra šelpiant; Sibire, okupuotoje Lie gramą, ji pradėta: BALFo sky
tkala net 12 organizacijų pir
prasmė yra aristokratas, bet aristokratas labai senos tiją, patraukė mažesnių partijų atstovus. Jis kitiems tavoje, Lenkijoje, bet kur kitur riaus pirmininko VI. Pažiūros mininkų vardai (pavardės) —
— įskaitant net ■ Ameriką, kur atidaromuoju žodžiu. Sekė mal
giminės, siekiančios. Romos imperijos laikus. Ne tik nesukėlė jokio pavojaus, nes jokiai partijai nepriklausė. i vargą patekusių atsiranda rei da — prelato kur. J. Kučingio, kure buvo pakviesti Į garbės ko
turto ir kitas privilegijas turįs aristokratas, bet žmogus Savo kalbose jis pasisakydavo prieš prieš rusus ir prieš kalingų tokių, kuriems BALFas paskui trumpas užkandis smul miteto sudėtį. Galiausiai buvo
turįs ir kitų pavyzdingų privalumų. Jis turi daugiau nacius. Jis laimėjo. Tapo Berlyno merų. Dabar vokie ateina su šalpos pagalbą. Laimė kiais “užkandėliais”, kol VI. Pa- numinėti ir BALFo Lotojo sky
žinių, moka taikyti logikos principus, jaučia pareigą būti čiams reikės ieškoti naujo burmistro Berlynui. Kovoms lokių Amerikoje nėra daug (pa tojas, eia žinomas kai]) vyr. riaus (toks nr. Amerikos BAL
naudingas žmonėms. Aristokratas dažniausiai stengiasi pasibaigus jį pasveikino ir socialdemokratą!, nes jis var gal Vi. Pažiūros pareiškimą), grąmos vedėjas M. Naujokaitis Fo -organizacijoje atiteko mū
o dar geriau — jų skaičius čia perėmė ’ još tolesnį vedimą: Mi sų miestui) valdybos nariai, ku
būti naudingas tiktai sau. Patricijus yra aristokratas tojo demokratinius metodus miestui valdyti
kas Naujokaitis — skyriaus pir rie toje valdybos sudėtyje buvo
mažėja. Kitur didėja.
gilesne prasme.
mininko VI. Pažiūros pavaduo dabar, šio 40-ties metų sukak
Bet jis turi ir silpnų pusių. Beeinant Berlyno miesto
Krikščionys demokratai paprašė Richard von Weizmero pareigas, praeitais metais jam atėjo noras aplan les š-v. Kazimiero (lietuviškos) tojas (čia ėinomas kaip vyr. ties minėjimo progą
sackerį kandidatuoti Vokietijos prezidento pareigoms.
(Bus daugiau)
kyti Rytų Vokietiją ir išsikalbėti su ten esančiu prezi parapijos didžiojoj salėj, BAL skautų veikėjas, o svarbiausia:
Bet Weizsackeris su krikščionimis visai nesitarė. Jam
dentų. Ten nuvyko ir tarėsi. Gal ta kelionė galėjo būti Fo skyriaus rengto minėj kno- yięnas žymiausiu antinacinės ir
akądemijps proga, sveėių-rėmė- antikomunjstįnfe Lietuvos renebuvo laiko. Jam nebuvo ir reikalo su krikščionimis
— Jeigu Pensijos jlankos ne
naudinga, bet komunistai neleido Rytų Vokietijos vokie jų prisirinko tiek — kiek til istenzeijos vadų — ryžęsis su ramumai trukdytų Europai naf
tartis. Jeigu jie siūlydami savo partijos narį prezidento
čiams žodžio tarti.
po: beveik 300. Niekada ir jo megzti ryšį su pogrindžio veik tos pristatymą, tai amerikiečiai
pareigoms su juo nesitarė, tai jiems nebuvo reikalo su juo
Reikia tikėtis, kad jis bendradaibiaus su demokrati kio baliaus proga, toje salėje la kelionėje iš vakarų pasaulio galėtų pai'duoti jiems savo naf
tartis. Jiems labiau rūpėjo pasitarti .su kitų partijų
nės Vokietijos vyriausybe ir neleis naciams pakelti gal nesusodinama daugiau svečių. į besipriešinančią okupacijai Lie tos atsargų dali; pareiškė sekre
vadais, kad įtikintų juos balsuoti už jį prezidento rinki
BALFo ilgamečio, berods jau tuvą, pereinant Vokietijos-Lie- torius Hodel.
vos Vokietijoj. Vokiečiai yra Įsitikinę, kad jis vykusiai
mo metu. Jis ilgai tarėsi su Willy Brandto vadovaujan
priešinsis rusams. Neleis jiems kojos įkelti į Vokietiją, artėjančio tų pareigų kasdienu- tuvos sieną bolševikų buvo ap
— Izraelio aviacija penkta
čiais socialdemokratais. Jis tarėsi su pačiu Willy Brandme iki 30 metų, pirmininko VI. šaudytas. sužeistas ir suimtas,
kaip neleido į Berlyną.
' Pažiūros ir valdybos dėka šis ir tik- per stebuklą vėliau išsi- dienį ir vėl bombardavo sijitų
tu. Jis pažino Brandtą. Žinojo jo energiją, drąsą, pajė
3eka slėni. .
į
BALFo 40 metų jubiliejaus gelbėjo.
gumą patraukti žmones savo pusėn, kai reikia vesti kovą I
JL> i Z IS 1 L K 1 A i (man atrodo pirmas minėjimas Naujokaitis yra ne tik BALFo
į.
prieš nacius ir prieš visos Vokietijos pavergti norėjusius ’
— Libijos vyriausybė speme
..n vn o -», Amerikoje) “apvaikščiosimas” rėmėjas, bet ir mūsų, Los AngeRusijos komunistus. Berlyną jie beveik turėjo savo ran- S K E L B K I T Ė S
J IENOSE buvo labai gerai suplanuotas, les, skyriaus valdybos vice-pir- dar 3 britus.
25 cents per copy
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2. ji neturi, priemonių išgydyti sukrikusią
kraujo apytaką,
VEGETARIŠKA MITYBA
3. profesinė medicina visą laiką’kalba apie
IR SVEIKATA
ligas, tuo tarpu žmogus ieško sveikatos,
K
x
4. toji medicina neturi vaistų sutvarkyti ne
Venezuela, Caracas, 1982 metai
normalų virškinimą, ir
(Tęsinys)
5. ji remiasi cheminiais vaistais, visai ignoJo kolegoms gydytojas tai buvo.. didelė I ruodama natūralias gydymo priemones.
staigmena ir sukėlė nuostabą. Dar kurį laiką pa
Šie teigimai paimti iš Manuelio Lezaeta Achabadavęs ir po to pradėjęš maitintis skystu, dar • rano veikalo “La Medicina Natural al alcance de
žovių ir vaisių sulčių maistu, jis pasveiko ir iš į todos”. Šio ir daugelio kitų knygų autorius Čilėje
gyveno iki gilios senatvės. Tokiu būdu, visai atsi (Santiago de Chile mieste) įsteigė natūralios me
dicinos sanatoriją, kurioje labai sėkmingai gydė
tiktinai, atsirado badavimu gydymo metodas.
Abejonės apie profesinę mediciną
ligonius. Tačiau Čilės Švietimo ir Sveikatos mi
Moderniosios medicinos praktikuotojai gydy nisterija iškėlė jam bylą už “nelegalų” gydymą įr
tojai. sulaukę senatvės, dažnai būną nusivylę savo konfiskavo visas jo parašytas apip natūralų gymokslo žiniomis, apgailestaudami jų padarytas įdymą knygas. Nežiūrint to, ligoniai, atvykę net
gydymo klaidas. Nors tai nėra jų kaltė, bet mo iš tolimiausių kraštų, ilgiausiomis eilėmis stovė
derniosios medicinos mokslo klaidingų duomenų davo prie jo kabineto, norėdami į jį patekti. Tuo
jis įrodė savo gydymo metodo, paremto ne profe
išdava.
,
Profesinė medicimį didžiąja dalimi yra pasi sine medicina, bet natūralaus maisto ir vaistažo
pelnymo duktė, nes pasipelnymas lengvai galimas lių priemonėmis, vertingumą. Pagaliau, 1935 me
iš žmogaus skausmų, ir pranyksta ten. kur yra tais ir pati Čilės Sveikatos ministąrįja davė jam
leidimą (kurį pasirašė trys ministerial — M. Bersveikatingumas.
Arkadia Erbetta ir Jose
Lopez) įo
Buvę: Prancūzijos karališkojo dvaro gydyto nalės.
jas Licutand prieš mirtį kunigui pasakė: ‘‘Aš. ti sanatorijar veiktu ir jbjie ’ gydyti ligonius
natūralios medicinos dėsnius. Taip pat jam buvo
kiu į viską, bet netikiu medicina i
Profesinė med;ciro6 nepajėgumas pasireiš Sugrąžintos anksčiau konfiskuotos knygos.
Pastaraisiais metais jo įsteigtai sanatorijai
kia tuo: •
vadovauja jo sūrus, baigęs profesinės medicinos
1. ji nepajėgi • išvalyti žmogaus kraujo.

mokslus, kuris taip pat ligonius gydo natūralios
medicinos (natūraliu maistu, vaistažolėmis, van
dens voniomis ir pan.) metodais.
Baigiant abejonių apie modernišką mediciną
apžvalgą, verta paminėti prancūzų gydytojų ve
getarų nuomonę apie vegetarizmą.
Dr. Rene Suzineau savo knygoje “Ques Vege
tarizmo?” (Kas yra vegetarizmas?) svarsto žmo
nių sveikatingumo problemą, ryšium su modernia
jnędicjna Įr vegetąrišką mityba bei natūralia me
dicina. Knygos autorius pradžioje konstatuoja,
kad vegetarų tarpe vyrauja dvi pažiūros: viena,
teigianti, kad reikia atmesti modernios medicinos
principą ir joje naudojamų vaistų žalingumą; o
antroji srovė remia natūralią mediciną ir natū
ralias gydymo priemones.
Pagal pirmosios sravės pažiūrą išeina, kad
bet kokie gydytojo prirašyti, laboratorijoje paga
minti vaistai reiškia ligonio “žudymą”, nors to
ligonio susirgimas yrą lengvo pobūdžio. Užtat rei
kia tokius vaistus visiškai atmesti, ir jų vietoje
Raudoti natūralius, tinkančius sveikatingumui...
Tikras gydytojas niekuomet nepanaudos ir ligo
niui nepasiūlys tokių gydymo priemonių, kurios
gali ligonio organizme iššaukti neigiamą fiziolo
ginę reakciją. Žmogaus kūną* pats turi sutvar
kyti jame pasireiškusius negalavimus. Tai turi
būti pagrindinis sveikatingumo filosofijos dėsnis
ir kiekvieno gydytojo tikslas.
Gydytojas Osjiawa siūlo priešingą modernios

medicinos priemonę. Pagal jį, ne tiek svarbu su
rasti negalavimo simptomą, bet svarbiausia su
rasti ligų priežastis ir ieškoti gyvenime reformų,
ypatingai mityboje, kuri sudaro ligų atsiradimo
šaknį ir priežastį. Tačiau juo labiau progresuoja
medicina, tuo daugiau stengiamasi užgesinti ligos j
simptomą arba ligos pažymį, paliekant nuošayl
ligos atsiradimo priežastį.’
Pagal Rytų mediciną, kitos gydymo priemo
nės neegzistuoja, išskyrus Motinos gamtos,, kuri i
ir yra tikroji ir patikimiausioji gydytoja. Liga |
yra nelaimė, kaip nusikaltimas ir bausmė, pasek-;
mė blogo pasielgimo, prasilenkiant su Uni verso t
įstatymais. Tuo būdu jų — ligų gydymas yra į
labai paprastas: atmesti cheminius vaistus ir jų|
vietoje naudoti natūralius gydymo elementus.
K
(Bus daugiau)

paxa
;o Pronskui
dubti Eltoje.

rzvaxa

KĄ DARYTI ŠILTAM ORUI
UŽĖJUS?

Modernios poezijas knyga. Kaina 5 dol. Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:

Kiekvienas žmogus gali stenga
atsivėsinti
vasaros laiKU Mes’visi žinome, kad vasametu turime dėvėti leng
vesnius ir laisvesnius rūbus.
Šiluma lengviau apleidžia kū
ną, kuomet rūbai laisvi, šiltam
orui e<mt. klausimas yra ne
kaip neprileisti šilumą prie kū
no, bet kaip ją išvaryti iš
kūno.
Nepaisant oro, turime nor
maliai užlaikyti kūno temperaū^ą. Šaltam ore šliuma pereina
nuo aukštesnės i žemesnę temo^iatūrą taip lengvai, kaip van
duo teka nuo kalno. Kai tempe
ratūra aplink kūną yra tokia
aukšta, tai temperatūrą viduje
kūno yra labai sunku paša-

Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
I

-

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Westchester Community klinikos

Medicinos direktorius
■

1933 S. Manheim Rd., Westchester, IIL

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

1

Tel: 562-2727 arba 562-2728
TEL. 233-8553

Service 855-4506, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SFĘCIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

1907-West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius
ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

PROSTATOS CHIRURGIJA

’ 2656 West 63rd Street

— Reikalauja 35 vai. darbo
savaitės su tuo pačiu uždarbiu.
Vakarų Vokietijoje šiemet strei
kai didėja; Sturtgarte neseniai
uždarė automobilių fabriką,kur
dirbo 30,000 darbininkų. Darbo
unijos reikalauja 35 vai. darbo
savaitės su tuo pačiu uždarbiu,
kuri gaudavo už 40 vai. savaitę.
Manoma, kad kitą savaitę dėl
panašaus streiko neteks darbo
00,000 automobilių įmonių dar
bininku.
— Norvegijos Nobelio taikos
premijos komitetas prašo Sovie
tų valdžios išleisti užsienin An
drei Sacharovą.

— Bengalijos smarkus lietus
patvindė upes,išgriovė daug na
mų ir užmušė 1.36 gyvento
jus. ■

— Salvadoro krašto apsaugos
ministeris pašalino iš kariuo
menės du fanatiškus dešiniuo
sius karininkus.
— Anglijoje, Ablgisted mie
stelyje sprogo vandenį miestui
pumpuojanti dirtuvė ir užmušė
9 darbininkus.

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880,

Rezidencijos telef.: 448-5545

Florida
Prostatos, inkstų ir šlapumo
takų chirurgija.
St, Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

Apdraustas perkraustymas
iš ivairip atsfump.

1HV3H MOAMONM

teko

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

į
&
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Juozas Pronskus

Neleisti kūnui įkaisti, reikia
rodydavosi
liepsnelė
Michi
trano
i
Paskutinės žinios iš Winnipelabai mažai valgyli, ypatingai
go pasiekusios Chicagą sako, ežero pakraščiuose, trešios la- j -0 maisto, kuris turi didelį kalo-------- ™
1 maistas yra sal
kad žurnalistas Juozas Prons kūnains pasirodydavo nelaukti j ringumą.
Toks
kus mirė namie, savo kamba kūnai danguje. Žurnalistas J. I dainiai, krakmolai ir rieba
ryje ir >avo lovoje. Jis mirė nak Pronskus juos Klaidindavo ir lai.
čia iš šeštadienio į sekmadienį. aprašydavo. Įdomia ilsia, kad
Patiekiame sekančia* taisyk
Nuėjo gulti gegužės 19 dienos daliai skaitytojų patikdavo žur
vakare, o mirusį ratio sekma nalisto Pronskaus aprašymai. les, ką darvti šilumai užėjus:
Mažai valgyk. Valgyk tokį
Jie ragindavo jį toliau ieškoti
dienį, gegužės 20 dienos ryte.
maistą; kuriis neturi daug kolo
Legaliai mirties laikas skaito teisybės, kelti aikštėn abejones
rijų. Patartina valgyti salia
mas tas, kuriame velionis ras u dalytis jomis su skaitytojais.
daug salotų ir dadžovių.
tas negyvas. Tai būtų gegužės Jis jautė, kad ne vienas taip
Nesiek lengvesnius rūbus,
ymėrt 21; aienaf • Susidaro įspū- tvojo. Abejojančių buvo šimdis, kad Juozas Pronskus mirė ^i, bet jie abejojo dėl kilų prie- negu žiemos metu.
Plauk kūną drungnu vande
sekmadienį, geg. 2<J .dieną. Tai žasčiu.
niu per dieną,jei tai galima.Jei20-ji mirusio diena yra surišta
Pabuvęs kuri laiką Klaipėdo gu to negalima, tai bent ryte ir
su Juozo Pronskaus gyvenimu.
je. žurnalistas Pronskus išvažia vakare.
Jis gimė 1893 m. kovo 20 tciieiią, vo į Ameriką. Į šį kraštą išvy
Gerk pakankamai šalto vano mirė 1984 m. gegužės 20 die- do tuojau po perversmo. Jam
dens.
H
•-;j.
atrodė,keikia toliau infor
Gerk kaižtos arbatos ar kaJtfc^^::Prbhsk'M^ gyveno 91 muoti Amerikos lietuvius apie vos.
metus ir lygiai 2 mėnesius. Nei įvykius Lietuvoje. Jis greitai
Nebūk saulėtoje vietoje, Jei
vienos dienos daugiau ar -ma Įsitikino, kad Bostone ir šven
to išvengti negali, tai nešiok
žiau.
tos dvasios* negalės gyventi. skrybėle arba lietsargi.
Naudok vėdytuvą
Juozas Pronskus tikėjo į mok 1927 metais jis jau dirbo Nau
Geriausia, tai visai negalvok
slą. Jis žinojo, kad mokslas jienose.
Čia jis turėjo savo jaunatvės apie orą.
deda pagrindus pažangai, bet
Patyręs Kazys
tuo pačiu metu jis žinojo, kad draugą, Kostą ^ugustą - Augustinavičių.
Jiedu
kartu
dirbo
mokslas ne viską žino. Jis tikėjo, kad mokslas visko ifer neži- Žemaičių Kalvarijoje. Abu la
PATIKSLINIMAS
no. Jis tikėjo, kad laikui bė bai gražiai sugyveno. Kostas į
Š. m. gegužės mėn. 10 d. Nau
gant mokslas daugiau žinos, bei Augustas jam patarė paimti žur
nebuvo tikras, kad mokslas vis nalistų i^rsus^ Northwestern jienose atspausdintame rašiny
ką sužinotų. Užtat Pronskus vi universitete. , Pronskus, atlikęs je "EAST CHICAGO, IND.” tu
są laiką ieškojo dalykėlių, ku darbą Naujienose, pirmą kartą rėjo būti V. Kleinienė, o ne C.
ria mokslas dar nežino. Jis mė atsidėjo . studijom^. buvusioms KJeinienė. Be to. išvardinant as
go knistis po knygas ir žurna prie širdies. Vaistinės dalykus menis, kurie buvo išrinktu į
lus, kad išsiaiškintų dalykus, Juoząs Pronskus študiįavo dėl Tarybos suvažiavimą, per neap
duonos, o žurnalisfiką studijavo, sižiūrėjimą nebuvo atspausdin
kuriu mokslas nežino.
ta G. ir J. Girdžiūnai.
JAV ieškojimus jis aprašy kad j am. patiko., |.
Žinivs apie žurhahsto. l’rons
Už padarytas klaidas atsipra
davo Naujienose. Vienur ma
N. R.
tydavo šviesas erdvėje, kitur kaus mirtį gavome, per radiją, o šome.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 827-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
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TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

I

Telef. 476-2345

į
iį
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TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKATĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, IIL 60650
TeL: 652-5245
fRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

TeL 376-1882 ar 376-5996

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

BIELIŪNAS - SMITH

Aikštes automobiliams pastatyti

Leidimai — Pilna apdravda
ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge
ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS.
Tel. 925-8063

i LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572
LACKAWICZ

SOPHIE BARČUS

Laidotuvių Direktoriai

VALANDOS

RADIJO

<

_Į—-iiniiTTiirn 'Tr— -___ .___ - ■ -

ANTANAS VILIMAS

PERK RAUSTYTAI

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608
24 Hour Service

SOMS CHICAGO MOTO^

CSM

ieiladienUdi ir seknaileoiaia

WO?A . 1499 AN
tr*a*Huo|an>*« Iš
Marąvett# Park*.

2424 West 69th. Street

TeL RE 7-1213

U028’ Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

Teh 974-4410

V*cUJ. — Aldom Davkw
778-1543

rU9 Sa. MAPLEWOOD AVK

CHICAGO. IL

VASAITIS-B UTKUS
LA1DO1VVTV DIREKTORIAI
KAIt BRAZDI K>MYT

I La#cL*r esc pirmedteclo U
tedteate 8:10 ><L
vijoe Lddoe U WCEV rUrttea.

i

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
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Telefonas — 652-1003

1110 AM

71ti
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aujienoA Chicago, 8, Hl.

Saturday-Tuesday

Marquette Parko Namų Savininkų
Draugijos susirinkimas
A

uų gaudes
inkai ir vėa tai buve
klane tą pat vakarą
Pirm. Z. Mikužis pr;r t S3,
kad a e;nen‘is susirink mas bus
biržrlio 15 d. k ine ketina
n (lyti filmą is praeitų metų
livalio.
Susirinkime dalyvavo apie 100
asmenų.
K. P.

1981 rn. gegužės 1<S d. Nlar t pertic ti ir būti artimame kon-.
e p:qrko parapijos salėje takte šu kitomis baltųjų’ kolo '
apie 8 vai. vakare pirm. Z. Mi nijomis, kad aps ugclume tai
kuzis, pradedamas susirinkimas, milijoninį turtą, į kuri prelen-l
t«AL BIT ATI FOR 4AL8
REAL ESTATE FOR SALI
pasveikino gausiai susirinkusiu J due j a- negrai.
N*fnel,
d lyvius. Sekretorė A. Kalelio
Namų savininkams dCka di
nė perskaitė ba’and/io 27 d. su- deliu pastangų pas’sekė išgauti;
PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMM
sirinkimo protokolą, kurį para-: iš burmistro leidimą surengti
O. ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUIMAI1.
šė J. Stonkus. Protokolas pri j Marquette parke trad einj fes
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc
imtas be pata’sų.
tivalį, kurs įvyks birželio 23 d.
Pirm. Z. Mikužis pakvietė vi- J:u pakviesta svečių: J. Byrne,
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
cepirm. J. Štokų p. daryti pra senatorius Fr. Savickas, aid. Ed.
PETRAS KAZANAUSKAS. PreddenU.
nešimą š balandžio 2 9d. South j Vrdolyak, aid. Burke, aid. Fr.
JAV R. L. B-nčs Marqueite
‘west Federat e n suvažiavimo, Brady. Jų sutikimai jau gauti.
2212 W. Cermak Road
Chicago, EL
TeL 847-7742
Paiko A a linkėk valdyba ren
kurs įvyko miesto centro vie Bus aid. Puchinski ir kiti.
gia linksmą gegužinę š. m. ge
name didžiųjų kotelių. Iš b:d s Turime įtraukti visas lietuvių’
gužės 27 d. (sekmadienį), Vyžių
tųjų apgyventų apylinkių susi- j
>miz .rijas į Festivalio pa-1
salėje ir sodelyje. Pradžia 12
E MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
rinko daug žmonių. Suvažiavi- | reng mą ir kviesti iš tolimesnių |
vai. dieną.
A NOTAR1ATAS • VERTIMAI.
mo tikslas — ginti baltųjų tek apylinkių lietuvius, kad būtų per
Bus skanių valgių, ve ks ba-’
,s*s savo kolonijose nuo juodų- Į pildyta Lt. Plaza Court (69-ji j
TISŲ ROšlį DRAUDIMO AGENTŪBA
ras, laimus šulnys, lo'erija ir
ju antplūdžių. Surinkta per 12, g-vė). Be abejo turės būti pa
kiti įvairumui. Šukiams gros
• C30 peticijų. Vadovaujančių; rodėlėj bazarai su vaišėmis ir
“Gintaro” orkestras. Visi kvie
: asmenų pranešimai buvo gerai pan.
INCOME TAX SERVICE
čiami dalyvauti ir linksmai pra
Pirm. L. Mikužis raginę lie
parengti. Užkondensuotas šuva
leisti laiką.
Valdyba ’ čių sale e. Pirmininkė Julra Ra- Vichechi. Nariams bendradar§529 So. Kedzie: Ave. — 778-2231
žiavimorpranešimą J. Stonkui tuvius įsigyti pilietybę. Esąs
manauskas atidaTė susirinkimą, biaujant, ši komisija paruoš
žmogus, kuris paruoš pilietybei
plojome
pasveikino visus narius ir pa- skanių valgių ir parinks • gerą
Pirm. Z. Mikužis painforma gnuti norinčus. Teiraukitės val — Lietuvių Pensininkų Są- j paprašė atsistojus tylos minute orkestrą,
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ELEKTROS ĮRENGIMAI
jungos valdyba, pirm. St. Vana-^ pagerbti mū^ų mirusias moti
vo, kad burmistras Washington dyboje.
ČIA GERIAUSIA VIETA
Visi nariai ir svečiai kviečia
PATAISYMAI
Aptarus einamuosius reikalus, gūno vadovaujama, 10-čio su nas.
ne tik kėsinasi į 15 xvardo zo
Turtu
Chicagos
miesto
mi atsilankyti.
LIETUVIAMS.
Dirbu
ir
užmiesčiuose,
frslt,
nos užgrobimą, bet nori ir pei pirm. Z. Mikužis pakvietė dr. E. kakčiai paminėti, ruošia pobūvį, Rast. Antoinette Kalys perSusirinkimui pasibaigus, prie
^•rantuotai Ir š^žinln^aL
teismą juodųjų gyventojų % W. Vižiną parodyt spalvotą fil š. m. birželio 6 d., trečiadienį I skaitė praeito susirinkimo pro-' kavutės ir skanių užkandžių vy- 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
KLAUDIJUS PUMPUTI!
4514 S. Talman Av<*
12
vai.
p.
p.
Šaulių
salėje,
2417
(
tokola
k;tus
užrašuS;
Dilelis
butas
savininkui.
Geras
inves

padidinti:
mą bei informuoti dalyvius apie
kurie' ko draugiški pokalbiai.
T*L 927-3559
tavimas.
West Str. Visi dalyviai bus pa-’buvo vienbalsiai primti.
65 juodųjų, 25 baltųjų ir 10% aukštą kraujo spaudimą.
Koresp. Anna Con dux
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
’ ispanų. . Filmas ir daktaro komentarai vaišinti skaniais užkandžiais.
Buvo pranešta, kad serga Ma
pirkinys.
Tuo būdu nori sukelti gyven tęsėsi apie pora valandų. Pabai Bus meninė programa,, kuriai; ry Meizis ir Anna. Marcinkus.
D Ė MEStO
<
Didelis, gražiai įrengtas bungalow: 62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
goje buvo paklausimų apie vais vadovauja p. Variakojienė ir pJ Joms palinkėta greit pasveikti,
tojų tarpe paniką.
UNION
PiFR
z
MKH.
Nebrangus.
Į Tiktai $126 pusmečiui automobilio
j Bet laimingi, kad turime al- tų rūšis. Daktaras sumaniai at- Brazionis. Visi kviečiami gau-j o be to., joms Įteikta ir ligonių
BIRŽELINIU TRĖMIMU
liability draudimas pensininkams
riai
atsilankyti.
j dovanėlės.
.dermaną Ed. Vrdoilyak, senato saknėjo.
Kreiptis: A. LAURAITIS
ŠIMAITIS
REALTY
;
METINIS MINĖJIMAS
4651 S. Ashland Ava.,
Valdyba
Pirm. Mikužis visus dalyvius
rių Savicką, Ed. Burke ir ki
Valdyba p;.sveikino visus na
Chicago, III.
į
rengiamas}
INSURANCE — INCOME TAX
Tel. 523-8775 arba 523-9191 S |
tus, kurie kovingai gina mūsų pakvetė kavutei. Dėkojo “Bal
rius Motinos ir Tėvo Dienų
— Chicagos Lietuvių Spaudos] šventės proga, palinkėjo vi ska u d žiu b i ii ei ip.i u tr ėm i mu
2951 W. 63rd St
i . koloniją. Bet mes turime ko- tic Bakery” (ponams Ankams)
----- -------- :——■*
-—-—:
metinis minėjimas įvyks š. m.
Tel.:
436-7878
už paaukotą pyragą, šeiminin klubo nariu susirinkimas ivyks:
siems
linksmai
praleisti
šven"s'1
birželio m. 19 d., sekmadienį,
kavo J, Jasiūnienė su talkinin birželio mėn. 1 d., 7 vai. va k., 1 tęs su vaikučiais ir šeimomis.
Dengiame ir taisome visą r
Union Pier, Mich.z kurio pra- •
Lietuvio
Sodyboje,
6515
So.
j
šią stogus. Už darbą garan
kais.
Motinos Dienos proga buvo matyta programa bus pravesta
California
Ave.
Nariai
prašomi
!
STASYS ŠAKINIS
REPAIRS
—
2N
GENERAL.
tuojame ir esame apdrausti
Nariai dėkingi valdybai .už
paruošti skoningi pietūs ir spe- Gintaro vasarvietės rajone.
Įvairūs laisymai
gausiai
dalyvauti.
Bus
diskusi-Į
LIETUVIS DAŽYTOJAS
našų susirnkimą ir vašes, 10
Ši skaudi mūsų tautai trėmi- i
ARVYDAS KIELA
jos iškeltais klausiniais ir kito-j ciaJios tai dienai dovanėlės.
vai.
vakare
skrstėsi
į
namus.
TAISO ORO VĖSINTUVUS,
Susirinkime
dalyvavo
47
na

Dažo namus iš lauko
mų tragedija bus atžymėta 11 į
6557 S. Tqlman Avenue
Į
Prieš susirinkimą vicepirm. J. kie pasitarimai.
ŠALDYTUVUS,
SKALBIMO
;
rės.
Visi
popietę
lakai
gražiai
vai. ryte, Gintaro vasarvietėje j
Chicago, IL 60629'
ir iš vidaus.
Skeivys painformavo ,kad sen. Valdyba
IR
DŽIOVINIMO
MAŠINAS
praleido.
gedulingomis pamaldomis, o po
434-9655 ar 737-171
Fr.
Savicko
pastangomis
lietu

BEI KROSNIS.
Dabar
klubas
išeina
atostogų.
Darbas garantuotas.
pamaldų, rastų namelio patal
viai gaus sūrio ir sviesto. Br. Er
Herman Dečkys
įvyks pose — akademija. Atitinkamą
Sekantis sudrinkimas
čius pravedė registraciją. Apie
Tel. 585-6624
4612 S. Paulina St
spalio 2 d. 1984 m.
tai .dienai paskaitą skaitys J.
(Town of Lik®)
datą bus pranešta vėliau.
Joniškiečių Labdarybės ir
Rimkūnas. Bus ir meninė prog
J. Stokus paminėjo, kad 29 Kultūros klubo susirinkimas]
rama.
M. ŠIMKUS
Skambinti YA 7-9107 d. S. Federation suvažiavme bi> įvyko gegužės 1-mą dieną Vy-!
JOHN GIBAITI3 |
NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ IR
Notary Public
Po minėjimo — bendri minėINCOME TAX SERVICE
PAVIENIŲ KLUBAS
I jimo dalyvių užkandžiai. Kvie
Advokatų Įstaiga
t
Klubo sutrinkimas įvyko ge čiami visi dr-jos nariai su savo
5247 S. Kedzie Ave.
I 4259 S. Maplewood/ Tel. 254-7450
gužės 11 d. Vyčių-salėje, 2455 šeimomis ir apylinkėje gyve-i
Taip pat daromi vertimai, giminiu
" (312) 776-8700.
nanticji tautiečiai šiame giliai\V.
47
St.
Susirinkimą
atidarė
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
KASA - LIETUVIU FEDERALINĖ KREDITO UNIJA
šymai ir kitokie blankai
pirm. Estelle McNamee, pasvei- prasmingame minėjime .daly
vauti.
.„.Va.
. kindama visus atsilankiusius
AKTYVAI 25 milijonai dol.
d
‘ narius.
Miko šileikio apsakymų knyga
j
Į
klubą
įstojo
naujas
‘
narys
MARQUETTE PARKE:
>
“Liucija” jau atspausdinta.
— NAUJIENOMS reikalingas
MOKA:
Siuntimai j Lietuvį
' ponas Frank Pcųfcukas. Priim raidžių rinkėjas mokantis dirbti
it
tas vienbalsai.
‘ 2615 W. 71 st St.
Nuo pirm, iki penkt.
Mergenthaler mašina. Jauną
ir kitus kraštui
Klubo
gegužinė
įvyks
liepos
rinkėją išmokinsime. Geras at
Chicago, Ill. 60629
10:00 iki 6:00 vai.
9% už taupomąsias sąskaitas.
F. NEDAS, 4059 Archer, Avenua,
15 d. Vyčių salėje. T gegužės ko lyginimas, geros darbo sąlygos. Autorius pavaizduoja lietuvių
: vTelef. 737-2110
šešt. 10:00-2:00
10.5%, 10.75%, 11% už terminuotus.
Chicago, 111. W632. T.L YA 7-59V
gyvenimą nuo XX šimtmečio
misiją įeina pirm. .Estelle Mc.
pradžios iki II Pasaulinio karo.
i.
indėlius (C D).
Namee, Anna Casey ir Anna PSkKIYe jav taupymo bonus
22 ilgesni ir trumpesni apsa
UCICERO:
11% uz IRA
kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas
1445. So. 50th Avė.
Antr. 3:00-6:00
Homeowners insurant
autorių: 6729 So. Campbell
Ilgametis patyrimas — sąžining-as Jarbas
Good service/Good price
Cicero, III. 60650
Ketv. 3:00- 6:00
SKOLINA: tik savo nariams žemesniais nuoAve., Chicago, IL 60629.
F.
Za polls, Agent
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą.:
Telef. 656-2201
šešt. 10:00-12:00
šilučiais ir geresnėmis sąlygomis
320814 W. 95th St
Į

Joniškiečiu veikla

American Travel Service Bureau
KIEKVIENA SĄSKAITA IKI 100,000.00 doL APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS.

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS
619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

9727 S. Western Ave^ Chicago, IU. 60643
Telef. 312 238-5787
Kemcfcwu pcMmaviiMs nisuV.nt lėktuvų, traukintų. Uiru kelio
(cruiaef), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezerv&cilaa; Parduoda
pe kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuva ir kitus kraštui
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer
naci) b s vi sau teuonių reikalais
* Taupykle skrisdami Chartered lėktuvais, tik eina reserruocį vieta
1 ankrto — prieš 45-60 dieam

Naajkaose galima gauti nepaprastai {domius gydy
tojo, rbuomenės veikėjo ir rašytojo ataimfnnnn*,
Dc. A. Gumch — MINTYS IR DARBAI, 259 paL. liečia 1905
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir

93.00

Ik Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA >— $17. '(Persluntirrui pridėti $1)'

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininko Prano ŠULO
paruošta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomis
formomis.
Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

Dr. A. J. Go&aea — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir
grožis. Kietais viršeliais_________________
84.00

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Dr. k. J. Gtusen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą {spūdžiai. Tik____
f2.M

taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba
money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo išbridoms.

-Triaminic® Syrup
Iriaminidn® Tablets
or
Triaminic-12® Tablets
For Allergy Relief
that’s nothing to
sneeze at.
C

L*bo*worirt Dtvnėon of
Ine . LMcoK NebnUa MWL

Everg. Park, III.
£0642 - 424-8654

ITATt r*x«

Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: Kasdien: nuo
S vai ryto iki 8 vaL vakaro.
Šeštai: nuo 9 vai. r. iki 12 Tai. dIi pagal susitarimą.

TeL 776-5162
S649 West 63rd Street
Chicago, HL 60621

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS
. fr V. BRIZGYS
Darbo valandos:
Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet.
Šeštadieniais pagal susitarimą.
S. Kedrk A v*.
Chicago, I1L 60629

TeL: 778-8000

Pacientas žiūri, kaip du gy
dytojai prieš operaciją užsitrau
kia gumines pirštines ir sako:
— Taigi, jūs bailiai, jūs tur
būt, bijote, kad gali likti pirštų
atspaudai!”
6 — Naujienos, Chicago, 8, UI. Saturday-Tuėsda

