
/f The First and Greatest
r Lithuanian Dauy tn America

sSsj^egog
Tnc Liihuaniac Daily News

Published by The LrtbuamaD Newi Publishing Co., Loe.

1739 So. Hakted Street, Chicago, 111. 60608 
HA) market 1-6)00

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
VOL. LXXI ' Pita* Chicago, Ill. — Ketvirtadienis if Thursday 31, 1981 - VLIKo metal | 1 Nr. 90

LEIDO KARIUOMENĖS VADOVYBEI 
PARDUOTI GELIANČIAS RAKETAS

ruošti kelią demokratinei tvar
kai. Tengas likviduoja k4k ui tūri
nės revoliucijos” svajones, o 
Figuereido stumia į šalį deši

Žibalo tankerių bombardavimas sudaro pavojų 
visam vakarų pasauliui

WASHINGTON, 1). C.
z i dent 2 s Reaganas, pasitaręs
saugumo 
mad’enio 
parduoti

! ANTRADIENĮ ŽAO IŠSKRIDO Į 
VAKARŲ EUROPOS VALSTYBES

Jis aplankys Prancūziją, Belgiją, Švediją, 
Norvegiją, Daniją ir Italiją

PEKINAS, Kinija. — Prem
jeras Žao, vakar išskrido į Va
karų Europą. Aerodrome jis su
kvietė Pekino parinktus žurna
listus ir paipasakojo jiems apie niuosius fanatikus, kad galėtų 
savo keilęnės tikslus.

— Vakarų Europa ir Kinija 
nori pasaulio laikos ir užsienio 
prekybos, todėl jis važiuoja | 
Vakarų Europą, kad užmegztų 
artimesnius- ryšius ir • sustiprin
tu taika. Mes turimė vieni ki
tiems padėti sustiprindami sa
vo kraštų ūkį, — pareiškė prenr 
jeras Žao. .

1979 metais vakarų Europa 
pasiekė tuometinis partijos pir
mininkas Hna Cofengas, -bet vė- 
liaii Dengas Hsiopingas jį išstū
mė iš komunistų partijos vado
vybės. Santykių su Europa jis 
neužmezgė. -

Anglijon premjeras nesirengia 
užsukti

• .% r i 4,

Žurnalistai paklausė, kodėl 
p/emjeras neužsuką 4 .Didžiąją 
Britaniją, žao atsakė, kad lai
kas jam nęleidžią aplankyti vi
sas Vakaęuvi^^o^^';Y^sfy'bėš:. 
Vienas 
anksčiau, * q' kffeps-y'ė-. 
liau. Jis norėtų,kadyifc^EL1- 
ropos •bizniėįiąi staty.fųė naž^ęr- 
nias rlirbtiįyes. -Kirųjoję'. 
retų, kad pastatytą 'reikalingus 
naftai ii ju-'-žemės' pumpuoti , 
įrengimus, kurios .Kįnįjos žem ė' 
je yra ganą dąųg.

Premjeras^ nėatsakė,- kodėl -jis 
neužsuka, f'Angliją, bėt. manq- 
nįa, ’kad'' pasi.iarįmii .dėt -fiong 
Koh^b’ yra? didžiau šia kliūtimi:' 
Tikrovėje Hdiig Kongą britai, tū
rėjo perleisti TaiVąne esančiai 
Demokratų: Kinijos vyriausybė, 
o ne valdžią pagrobusiai komu
nistų Pekino . vyriausybei. Bri
tai jau išsiderėjo iš Kinijos di
deles lengvatas, bet jie dar 
nori užtikrinimo, kad Pekinas 
neliestų Hong Kongo bankų nuo 
savybių. . -

Tengas ilgai kalbėjosi . 
su Figuereida

Kinijos premjeras išskrido į 
Europj, o Brazilijos preziden
tas Jogo Baptista Figuereida at
skrido į Pekiną. Jis pasimatė su 
išskrendančiu žao, o svarbiau
sioji jo kalba ėjo su viceprem
jeru Tengu Hsiopingu. Abudu 
buvo įtakingi karo vadai, abu 
dabartiniu metu valdo galingas 
valstybes ir abudu stengiasi pa-

lį-aštą perduoti -detmok) tiškni 
rinktam parlamentui.

Savo laiku Kinijos komunis
tai turėjo didelės įtakos Brazili
joje. Tai buvo Mao Cedungo 
‘‘naktį žvilgančio tako” šalinin
kai. Mao Cetungo šalininkams 
Pekinas skirdavo dideles sumas 
pinigų. Jie ruošė “revoliucijas 
Brazilijoje, bet Tengas sustab
dė “kultūrinės revoliucijos” ša
lininkus pačioje Kinijoje ir 
nutraukė pinigų siuntimą revo
liucijos šalininkams. Jiedu turi 
aptarti įvairias problemas.

SOVIETUOS GYVENTOJAI
NĖRA VEIKSNYS j 

CHICAGO, Ill. Renatas 
Bhcce Hayman priėjo i 
kad Sovietų Sąjungos paprasti.

•W;<

išvados^ l 1I°nS Konge kniečiai žmonės važinėja ne hutomobiliais ,bet triračiais.

gyventojai nėra joRs politinis gy i AFGANIEČIAI NUMUŠĖ ĮTAKINGĄ 
veMmo Stonys, ,r „ „ SOVIETU UENEROŪĄ •

v 4 ’■ * *

W'Kabulo atskridęs f^Ardarabo slėni generolo.
% helikopteris gavo keliąs kulkas

taiko ir juos iiušauna arba
T žudo.

Afganistano pavergimas
, kuriame buvo; įta- sarus labsi brangiai kainuoja

iros įtoma. .. _ gšį. * ? • -
^^5ri<Jęntas^^aga-

,nas tiWA^^^^rasto
jiis/^5'^'q^^^>už.jĮ?jbatsuo'

Tą.,je^Į<jĮS;^[,tH7;^^jovanti JAV NĖW DELHI, Ind. — (ręg
visuę^iėmniaęt^ ^vtoaimui. čia .-5L.—eiic^ popiolę iš Kabulo i Ar-

' tol. siekią Hart Ūa’rabos slėnį atskrido sovietų |
■ ir-': kiti. ka®<fid^ar,. • siekiantieji helikopteris, 1
•prezidento■ $ .krngas~ generolas s11 savo-štaboĮ.

Sovietų Andro
povas ,nei čdtįfeĘĮfcąį^nei Molo
tovas niekad‘nėprfvajėjo rūpin
tis, ką Sovietų Sąjungos gyven-

’ tojai mano apie feųjijps ir rusų 
pavergtu kraštų : gyyeųimą. Ru
sijoj šiuos kiausiniiis'.sprendžia 
Politinis biuras; Jį seka Rusijos 
svambiausias veiksnys KGR ir 
sovietų kariudmeenės vadovybė.

— Nušauto sovieto generolo 
palaikai buvo at vežti Jį Kabulą, 
o vėliau lėktuvu išvežti j Mask
va. ‘į4. *-

I nariais.
Panširo slėnyje išgriautų kai

mu ii- miestelio dūmai jau bai
gė sklaidytis-. Sovietų kareiviai 
kontroliavo visą 30 mylių plo
čio Panširo kelius. Kovos persi
metė į Ardarabo slėnį. Sovie
tų generolas panoriu pasižiū
rėti, kaip eina tikros kovos. Jis 
įsakė nuskristi į Ardarabo slė
nio pašlaitę, iš kurios afganiečiai 
dar priešinasi. Jį lydėjo du so
vietų helikopteriai.

Generolo helikopteris gavo 3 
kulkas, nušovė vairuotoją ir iš
taškė visą vairavimo mechanig-

Helikopteris nosį nuleido.

Pre- 
u 

tarybos nariais, pir- 
ryte pasirašė leidimą 
Saudi Arabijai 2.100 
raketų/ o antrad:enio

popietę 100 šių raketų jau bu
vo iš.keltos Saudi Arabijos uos-
tuose.

Praeitą savaitgalį Irako lakū
nai bombardavo naftos cister
nas ir versmes Chango saloje.1 
esmeieje Irano vandenyse, vi-; 
sri netoli Irako pakrančių. Ira-Į 
kiečiai sukėlė didelius gaisrus ir į 
padarė Iranui daug žalos.

Irano lakūnai, vietoj irakie
čių, pradėjo pulti naftos tran
sporto laivus, plaukiančius Per-j 
sijos įlankos vandenimis. Irano I 
lakūnai padegė du Kuwaito tan-j 
kerius, vežusius naftą į Suudiį

Raketas atnešusieji 
ciai privalo apmokyti 
vartoti š as raketas. E 
komplikuotas reikalas. 
v:eną, j 
antrąją.

Irano 
Persijos 
bes būti
ko konflikte. 
Irai 
ras

privalo tiksi

merikleį
arabus

■ ne tnkj 
IŠŠOVTTS-

vyriausybė įspėjo visa* 
įlankos arabo valsty* 

neutralioms Irano-Ira-, 
Kuri nebus neit

tai bus Irano priešas. Iriu 
įspėja ir Ameriką, kad nę£. 

sikištų į Persijos įlankos reika-i 
lūs. Iranas prekiauja su Izra'e* 
liu. Lzraeli kolioja, kaip ir Ame 
riką, bet Izraelio neužpiridinėjol

SOVIETŲ MACHINACIJOS 
NEPAKENKS

LOS ANGELES, Cal. — Pre
zidentas Reaganas vakar ūžsu- 

Arabijos ir į Libijos uostus. Bei i L°s Angeles, apžiūrėjo pa
to, iraniečių paleistos kulkos Į siruošimus ir 
sugadino kitus tankerius. . j 

Trečiadienio ryte vals'ybfr. 
departamentas paskelbė pareiš
kimą, kuriame tvirtina, kad kon-; 
fliktas tarp Irako bei* Irano .ar-.j 
šfja ir gali pakenkti naftos tran 1 

I tinas Černenka paraše laišĮ^>športui visam vakarų pasauliui >' 
I Vokietijos žaliųjų partijos veik-. „ -
L • • o u vz.li . JAv sūte:ke pirmąją pagalba’lei narei Pallra-Kellv, kuriame . - 1 °. .

! j-S?udi-Arabijai.'kuri neturi jo-į 
Irios apsaugos savo versmėms.! 
ir cisternoms. Ji nėra pasiruo-J 
susi ginti savo pakraščių. Ame ! 
rika. pasiuntė Saudi Arabijai ke-1 
lias pąujaūsįąs pricmones:gmtir I 
nuo puolančių lėktuvų. 400 ge-’ 
Balčių-rakelų jau pasiuntė Sau-Į- 
di Arabijai, ginti Persijos įlan-’ 
kes uostus, o kitas siunč;a iši 
Amerikos. -Saudi Arabija gavo i 
ne tik raketas, bet ir priemones 
jas paleisti.

I 
Tai naujas elektroninis gink I 

las, kurio Saudi /rabijes kariai į 
dar nemoka vartok Tokio gink-; 
lo jie dar nematė. Ją valdo vie-i

BUS AKIS Už AKĮ, — 
SAKO ČERNENKA

BONA. Vokietija. — Konst an 
Černenka parašė

nu~ į sako:

ni

pareiškė žumalis-

ni ach i naci jos ne- 
AngeJes olimpia-

ŽUVO 173 SANDINISTŲ 
PRIEŠAI

tams:

- - Sovietų 
ps kenks Los 
dai. čia suvažiuos daugiau su
interesuotų žiūrovų, negif’J bet 
kurią kitą ligi šio meto buvu
sią olimpiadą. Nebuvo jąkžo 
reik j ’ o a tsak om ingicm s olim
piados pareigūnams važiuoti į 
Maskvą.

Prezidentas nusivilko švarką, 
priėjo prie sunkaus svorio kilno
jimų geležių ir gerokai pasi
ni ankšfė. Prezidentas parodė, 
parodė, kad jis dar sveikas ir 
stiprus.’

— Bet kuri valstybė, kuri sa
vo teritorijoj nukreips savo ato
mines raketas prieš Sovietų Są
jungą privalo žinoti, kad Sovie
tų Sąjunga- nukreips savo ra
ketas prieš tą valstybę. Bus lai
komasi akis už akį, dantis už’ 
dantį principo. Kas nukreips 
savo raketas prieš kaimynus, tai 
težino, kad raketos bus nukreip
tos ir prieš jį. I

Sovietų Sąjunga, rašo jis, jau 
paskelbė, kad ji niekad pirmoji! 
nepradės atominio ginklo. Bet 
jeigu raketos bus nukreiptos 
prieš Sovietų Sąjungą, tai jau 
visai kitas reikalas. j nas apmokytas karys.

Černenkos laiškas buvo at-! tiksliai paleidžia raketą 
spausdintas Vakarų Vokiet:jos tuvas nuo jos nepabėga, 
spaudoje.

i- MANAQUAJ Nic. — Oficialus 
Nicaraguos valdžios pranešimas 
sako, kad kovose žuvo 173 da
bartinės vyriausybės priešai.

’Laikraštis Bouilada praneša, 
kad paskutinėmis keturiomis 
dienomiis San Jose de Bocay sri-j 
ty, esančioje apie 170 mylių at-j 
•stumoje nuo sostinės, kovos me- 
tu buvo vartojamas iš Rusijos 
gautos raketo$.

Curasnia ir lua Chaja kalnuo- i 
se buvo išgriauti sandinistų prie! 
šų apkasai. Žuvo vis jame buvę 
^gynėjai.

Vyriausybė jaučia, kad nu
ginkluoti ir suimti visi vyrai, 
kurie buvo nepatenkinti dabar
tine vyriausybe ir planavo su-1 
ruošti perversmą visame kraš
te. Vyrausybė saugo ne tik Cos
ta Rkos sienas, bet ir Honduros 
pasienį.

.Waller Mondale sutinka 
pasitarti su Jessie Jackson, nes 
nenori, kad jo šalininkai nu
kryptų respublikonų pusėn.

— Geg. 28 d. dėl lietaus mal
dės buvo perkeltos į šv. Kazi
miero lietuvių koplyčią. Mišias 
laikė vvsk. B’rizgvs.tai lėk-’ 

Ji seka į 
j lėktuvo motoro leidžiama šilu i 

t . ri mą. Jei lėktuvu* sukinėjas-, ge- 
pa-4 jianti raketa t *•)> pat sukmėjsriį 

]>a- ’

sa-
D.
2

Marquette Parko namų 
vininkų susirinkime dr. 
Vizn’us skaitė paskaitą 
vai., bet pusę valandos.

— 3 sovietų štabo kariai ir 2 
helkopterio vairuotojų lavonai 1 mą.

pradėjo suktis ratu ir leisti ilgą 
dūmų uodegą. Kai krito, tai 
užsidegė ir pradėjo leistis že
myn į pašlaitę.

Mechmedas nesutaria su rusais

Sovietų karo vadas pakvietė 
Panširo slėnio karo vadą Mech 
medą su juo susitikti ir pasitarti, 
bet vietoj pasitarimo pradėjo 
deginti kaimus bei miestelius. 
Visiems buvo aišku, kad sovietų 
jeiro vadovybė būtų sušaudžiusi 
Mechmerlą, jeigu jis būtų nuė
jęs tartis.

Sovietų 
bo nariai 
moję nuo
reiviai ir rusų pnncstos vyriau 
gybės nariai bijo pasirodyti K^- judėjimas, 
bulo gatvėse. Nakties metu niė- •• —
kas neina j gatves. Vakare at 
važiuoja sovietų tankai ir apsau-, kietija ir kitos valstybės spiria 
do kulkosvaidžiais, jeigu kasi Sov. Sąjungą ruošti savo olim- 
drįsta pasirodyti gatvėje. Vie-' piadą. Tos valstybės jau pamo
tos gyventojai vis dėlto susižino šė sport;ninkus, ir jiems reikia 
ir prie kulkosvaidininkų prisi- mokėti.

atvežti į Kabulą, bus Maskvon 
išvežti yėliau.

— Dabartniu metu Vokieti
joj streikuoja 320,000 darbinin
kų. ' i- .

. — Afganistano maištininkai 
turi labai geras šautuvus va
žiuojantiems rusams nušauti. — F rankforte susirinkusieji | 

norėjo tęsti pasitarimus baig
ti streiką, bot unijų pirmininkas I 
Eiseman pranešė, kad susirin- j 
kimas uždarytas. Nebus jokio’ 
susitarimo sekančią savaitę.

A. Sacharovas, išvi 
| Maskvą. Sovietų

orkio ligoninę, o jo žmona išvąiiavo 
traukia ją teisman.

generolas ir 3-jo šta- 
žuvo 70 mylių atstu- 
Kabulo. Sovietų ka-

— Sovietų kariuomenės šta
bas įrengtas Kabulo aerodrome, 
kur eina didelis sovietų lėktuvų

— Čekoslovakija, Ryty Vo-

-- Gary Ikrt bus labai 
lenkintas? jieigu Monda’e 
kvies jį vice prezidento parei
goms. <

ir kiekviena sckjrde prie jo pri
artėja. Užtenka šiai raketai pa
liesti lėktuvą ;r ji sprogsta, kar
tu, aišku, spr gMa ir lėktuvas

— Trečiadienį aukso 
siekė $383.

ne

uneja

— Darbams sumažėjus visoje 
Vokietijoj savininkai atleido iš 
darbo apie pusę milijono darbi
ninkų. Prie jų prisideda strei 
kuojantieji.

— Irano valdovas C.homeini 
pajreiškė, kad jis n esi tai’s su 
Irako prezidentu. Santykiai su 
Iraku bus išspręsti kovos lauke, 
ne pasitarimuose.

KALENDORfiUS

Tengas ttsropingas 
nori taikos ne tik

Irazilijos prezidentu i. kad Kinija 
inijoje, bet ir kitame krašie.

Gegužės 31: šeštinės Šv. 
Marijos Apl., Petronėlė
Saulė teka 5:20, leidžiasi 8:18

Debesuotas, šiltesnis.



P rodo kad įbohof ą vo patarimai norintiems vesti
— Oi, tu,

pia vienas.
farmen, — atsilie-

— Tai matyk, Antanai, 
tokiu žmogum <Mry,ti.

ką su

GĖLĖS IŠ ŠIENO
Puikios gėlės 
Klėsti, žydi — 
Mergužėlės 
Joms pavydi
Joms toks ūpas 
Pučia "silpti;’

I liukus kirpti!

Tai “pakūta” 
Mergužėlėms — 
Nori būti 
Lygios gėlėms!....

Bet gelele> 
Kad ir mažos 
Kaip mergelės 
Nesi rąžo.

Be pudrinės
Be tepimo, 
Jas užuosi — 
Džiaugsmas ima!

0 pamačius
Teptas lūpas — 

Pasikračius, 
Smunka ūpas!

Kvapta lapo 
Net — kitokia, 
Pudros “kvapo” 
Smarvė dvokia.

Vargšės mūsų 
Mergužėlės — 
Dar nuo jūsų 
Toli gėlės!....

41 ėjas

VAKARŲ VOKIETIJOS JUOKAI

— Gerai tau, gyvate, erk į 
►pabus gulti, — atsfiiepė dar 
vienas,—nes pati tave nepriims 
vis viena.

Išsiskirsto.

tikėtą,1

Dishvel- 
konduk-

TIKRAI AMERIKONIŠKAI Į
Vienas amerikietis, įsėda į 

New Yorke į traukinį. Kuomet! 
parodė konduktoriui 
tas nustebo.

— Tamsta važiuoji į 
le, Floridoj?— klausia
torius. — Pasirinkote blogą vie
tą, nes <ik ką laikraščiuose skai
čiau, jog tą miestelį sunaikino 
žemės are be i mas. *

— Nieko baisaus. Kol nuva
žiuosiu, miestelis bus atbuda- 
votas,—atsakė amerikietis.

Kino artistas pasakoja:
—Man amžinai nesiseka mei

lėje: kiekvieną kartą, kai aš bu 
vau tikras, jog štai čia, pagaliau, 
mano tikroji meilė, tai būdavo 
taip, kad arba ji buvo jau ište
kėjusi, arba aš vedęs!“ I

♦ I
Žaislų krautuvėje tėvas> sako j 

pardavėjui:
— Žinote, tiesą pasakius, ma

no sūnus turi jau visus žaislus. 
Aš tikrai nežinau, kokia btaig- 
mena galėtų jį nustebinti?

— Na, pamėginkite vieną 
kartą jam nieko nepadovanotii 
— puta-ė pardavėjas.

pačią suknelių k ra u. J :kartu> į tą 
tuvę?

Kaltinriikas tesinasi:
— Pone teisėjau, čia ne mano’ 

kaltė: aš buvau priverstas du* 
kartus keisti sukneles savo žmo 
nai!

SAUGIAU...

Du bčiuliai A susitikę mieste 
kalbasi.

Pasakyk, Pliki ,kodėl susiti
kus tą vagi Plaukj taip nuošir
džiai su juų ’sveikinęs’ r taip il
gai lakai jo ranką savoje?' Ar 
jus jau' tbkįe gėri ’draugai tapo
te'? ■ ’ . . • . ' j ,

— Kur tau.; Kolei jojo ranka 
guli mano rankoje, tol aš ra
inus, kad nebūsiu“ apvogtas. .

Ponia perka puoduką,savo su
Į ’liuku*’. P; radvėjas klausia:

— Ar tamsta nori kokio nors; 
įrašo ant puoduko? Pavyzdžiui:
* Mielam šuniukui?“

— Ne. — atsako jionia, —ma
no vyras negeria vandens, _o 
riiukas nemoka skaityti! įh

I

— Kur jūs buvote, kolega Jo
naiti? Raštinės viršininkas ieš
kojo jūsų visur iir negalėjo nie
kur rasti!

— Bet aš sėdėjau raštinėje ir
dirbau!

— Hm, kas gi galėjo apie tai. 
pagalvoti!

Dvi draugės susitinka ba
re:

— Pagalvok. — sako viena,— 
mano vyras išėjo prieš 5 dienas 
tikslu nusipirkti cigarečių ir 
dingo1

— Jei daugiau nieko neįvy
ko. tai aš galiu tau padovanoti 
dėžutę cigarečių!

* ♦ $

— Mamyte, mūsų mokytinas 
liepė vakar Peiliukui eiti 
mo, kadangi Petriukas buvo 
nusiprausęs!

— Na. ar tai padėjo?
— Taip, šiandien atėjo septy

ni nesiprausė vokai!
» ♦ *

na-
lie

Teisių profesorius klausia 
studentą:

— Pone kandkiate, kaip 
džiama dvipatystė?

Studentą^ atsako žaibo
tumu:

bau-

POKERI BELOŠIANT

Bet kr'kiaie lietuviu kolonijoj 
pokerį belošiant apie 4 vai.

iš ryto .
Sėdi prie stalo septyni kan-. 

kiniai. Kambaryje >šalta, prirū-. 
kyta, dvoką “mulas”. Visų vei
dai, kaip ‘nabašnykų’ pamėly
navę; cigaras veik jau krinta 
iš burnos. Padalino po kortą ir 
dalytoas sako:

— Na, tu drimbla. ko laukti, 
duok. —Tas pažiūrėjo į kortą ir 
sako:

— N ne “mahum”.
Šalia jo sėdi išdžiūvęs, plau

kai susivėlę, žmogysta ir sako:.
— Nu. — nu — nu. tai te tu, 

pakeiktas. ;
Prie jo sėdi mažiukas vyru

kas ir sako:
— Ar duosi man dar -viena 

“kazyrą”, jeigu palygyžiu. Ir 
deda “rublinę”!

Kitas padeda dolerį ir sako:^
— Klausau jūsų kaip tėvo.

; Dar vineas pradeda juos pa-. 
guosti ir sako:

— Tai žiūrėk, Antanai, ką gi 
’ūs čia dumiu voliojai. Jeigu, 
taip, ttai šia vienas ir dar du.

— Oi, tu, gyvuly. Tavo akys 
smaloje degs po mirties. Te, 
gerk fnaho kraują — ir pąlygi-

Pasikalbėjimas

Mirusiųjų pamnejimo dieną 
mudu atvežė kaimynas iš Mar-, 
guette Parko į Lietuvių Tauti
nes. Kapinės, pagerbti mirusius 
?pūsų tautiečius. Mykolos Dran
ga bandė “Naujienas” palaidoti 
ir mudu, bet jam nepasisekė Bo 
stone mudu nugdabyti, tai ir 
Chicagoje nedouda mums ra
mybės.

— čia' ilsisi daug mūsų pažį
stamų, Tėve.

—Taip, Maiki. Mūsų senesnio 
sioš kartos lietusiai patriotai, 
rekfektmiai, orgenizacijų vei
kėjai, tą darbą paliko jaunes
niesiems tęsti. Nfujieji ateiviai 
sukūrė savo organizacijas, ne
nori bendradarbiauti net su to
kia Lietuvos laisrinimo organi
zacija,'kaip ALTas ir VLIKas. 
Frontininkai bardo monopoli
zuoti visa lietuviška veikla bei * 
spaudą. j ;

— Žinau,Tėve. jBet čia ne vie-1 
ta kalbėti apie politiką. Pavaikš > 
čiokim po kapines, aplankyki-j 
me save pažįstamus bei veikė- j

belie, dr. šliupo, Biržiškų, inž. 
Stepono Kairio ir K. Bielinio 
paminklai kartu, Mykolo Vai-, 
dylos ir daugelio kitų mūsų įžy
miųjų lietuvių. Kitoje vietoj e j 
Dėdės šerno, Marijos Jurgelio-1 
nienės paminklas, agr. Jono 
Bertašiaus, Pušneraitės...

— Skubėkime. Legionieriai 
jau rikiuojasi su vėliavomis ei
ti prie estrados, paruoštos pie
velėje šalia koplyčios,. Prog-Į 
rama jau prasideda.

— Eiva, Maiki. Man jau ko- 
50s pavargo, gal rasime kur at
sisėsti. ■ i

— Mn susibarė įspūdis, kad 
žemė priima visus. Nėra nei 
"didelių“, nei “mažų” nėra nei 
"durnių namų”, anot keikūno 
Drurrgos.tL ,

PRAKTIŠKA,IR DRAUGIŠKAI -
- •' 41 j Jvlo.

Seniai Bęsimatę sueina Plikis»
ir Plaukis. Plikis: sako. Plaukhn. Į lkj hankl?yžos d-_ pįjaus. Grigai- 
— Pagalvok, Pliki,, kss daryti, j 
Susipažinau su- dviem mergai | 
tėm. Viena- gražesnė, bet netur-1 
tinga. nors man ir labai patin-Į 
ka. Antra netokią graži, bet I 
turtinga.;’ Niekaip nesuvokiu! 
kurią čia .vedus, .

Plaukis: Ar nori būti lai
mingas ir būti mano draugu?

Plikis: — Nėra ko klausti. Tai 
aišku.

t 1-— Gerai. M aki. Va, prie ke-j

Plauk;s-: Tad veski .gražes
nę, ir būsi laimingas, o mane 
Supažindinki su la turtingąja.

—r

/ KAREIVIS

— Ką turi,(Ėryti pirm pradė- 
šiant valyti šautuvą? klzusk 
leitenantas.' • •

, Pažvelgti į numerį! — at
sakė karėrvišJ

*1 z - • “ ■ į- ’

-į- 0 kam Jas ?
—■ Kad neišvalytum per klai

rys*. • d a svetimo šautuvo, pmus lei-
Visi numeta; jis kol roja juos' tenante? ' -'

uošvėm. — pones na kudlotas žmogystė, .nenusė-* 
dėdamas deda aukštesnę

jums ‘Karijotai’ ir* * *

Teisėjas klausia:
— Kodėl jūs j^'brnvpt tris

. čio paminklas, gražus juodo gra 
nito su biustu ant viršaus. Prie , 
kelio raudono akmens Juozo į 
šmotelio, buvusio “Naujienų“ j 
ilgamečio direktoriaus ir admi-l

: nistratoriaus. Prano Luko, “Mo
zaikos ir Magaryčių“ įsteigėjoj 
’‘Naujienose, kapas. Čia ilsisi j 
daug buvusių nortsaidiecių; so
listas'Jonas Čepaitis, Pranas 
Prūsis, Kazys čepukas su aųiĮjį; 
na. Julius Mictevičiūs, B. feme-- 
telis. d r. A. Montvidas. Kažye 
Baronas. Dede šernas! Dėde 
Mišeika. A. Rypkevtoiua, Vin-j 
cas Marikus, Aleksas Asnbrozė, 
autorius knygos “Chicagos Lie
tuvių Istorija”, J. Degutis, V. 
Poška. A. Žymantas, Petronėlė 
ir Pov. Mileriai, muz. K Ste
ponavičius, P. Galskis ir daug 
kitų. Norsaidė buvo -seniausia; 
lietuvių gyvenama kolonija. 
Buvo ir šv. Mykolo bažnyčia.

— Tu, Tėve, atsimeni tuoe 
įnikus kai norsaidėje buvo daug 
lietuvių organizacijų, o ar bu- j 
vo ir kitur Ikluvių?.

— Buvo. Prieis 65 Metus Mar 
juette Parko dar nebuvo. Bu-^ 
vo tiktai Jaukai, tolokai nūn 
miesto. Sės.- Kaupaitė įsteigė 
sv. Kazimiero vienudyną. vad | 
kaeimieriečių vienuolynu prie 
Marquette Rd. Dubue toje apy
linkėje yra Marijos auUtiesnio- 
f* mokylda ir sato saBrtnki- 
'name, iv. Kryžiau^ Hfttodnė h 
lietuvių bažnyčia .(arth. J. Md- 
loko projektas). Bet ar -ilgai 
nes čia būsime, kai sderka sve
tini atėjūnai? . -

— Dar pavaikščiokime po ka- 
pinc' Jkol neprasidėjo progra 
<ra, .ri - -^- 4 %’

' 't 7 f— Gerai, Maukt irta sekei j r 
nauja. Praeitą pa wain boM5 
atidarytas pro( dail Adomo it 
Mariuko Varnu paaa&klar. de
šinėje pusėje <Šail. Povėle Kau
po, o toliau dr. J. Pažino.

!

i

• Rojus netinka 
Tai įrodė įjau Adomas ir 
Va.

vedusioms.
’ le-

• Opozicionierius turi 
dus akinius, tai jam viskas 
dai atrodo.

juo-
JUC-

• Liūtas nesigėdma, kad pri
klauso kačių šeimynai.

• Net ir šiandie vaiką yra 
lengvinusia ištiesinti, 
jį ant savo kelių.

palenkus-

ta: p 
jos

jau 
pla-

m Li
ti k

blogas dalykas, jei esi 
tintojų pusėje.

• Viscmta turėk poanka 
ę, nes reikalui esant, kai

nori iš musės gdi padaryti 
dramblį.

• Ne pasaulis šUndien ym 
blogesnis, bet apie jį žinios yra 
taug platesnes

• Jei {galvojai, 
labai blogą dieną, tik pasiklaU-j 
%yk kas šiandien 
tiems.

kad t uranai

atsitiko ki-l

• Yra gana nesunku paste
bėti. kad daugiausia kalba tie. 
kurie nesugeba ką nors verti n-

T ąa i ruanęs nepyk v
H Už įžeidimu suvirin
kime? , .

—, Ką ėia pyktį ai j 
pranta kad

B<>-: bėl tamsiems imortėm
U

Kai ateina mėnuo sausis
(jei esi jau apsiklausęs) 
ir jei dūšioj tikras noras 
dumk pas Katrės ar Barboras:
Jau Kalėdos tokios mados, 
per Kalėdas daug kas vedas; 
pasninkus visus iškentęs 
skubina per pirmas šventes.
Minkštas sniegas, lengvas kelias 
linksmas daiktas tos veselios!
Gryčioje vienam šaltoka — 
žodžiu, vestis apsimoka.
Tai vistiek ar bus kaimietis, 
ar labai jau apsišvietęs.
Kai ateina mėpuo sausis 
kožnas pasistato ausis.
Jei tūri dešimt hektarų 
gali gauti mergą gerą. • •
O jei vyras būna geras — 
gauna žmoną su hektarais.
Jeigu būdas jo ne kietas 
lai nesiveda miestietės...
Nes tokia nedrąsų Joną 
greit supančios Į sijoną. ’ ,
Jei esi nekvailas žmogus 
*?ali imt ir be pasogos.
Jeigu ji tikrai patinka 
nrigyvensit ir budinką.
Jeigu nieko ji neturi, šy j;?
bet akim j širdį duria. ;
Su tokia atsargus būki — 
gali greit prašvilpti ūkį...
Jei kuri vis maliąvojas ''
ir bernam vis rodo kojas,..-- .4^'^ 
o jei dar ant kelių sėdi — ' ,
.aišku tave traukia bėda...
Jei su mokslais moteriškė ,
gali negalvot nei biškio. y:.:”
Aišku — vyro nesuranda, 
todėl saugok savo sprandą.
Visos jes už vyrų ruošias;
kam gi jos šiandien taip puošias?
Taip visiems jos galvas suka
Savo kūną jiems tik bruka. ” - z

. Aišku — vyrams vesti reikia, 
nėra be žmonos kas veikia...
Bet galvojant apie mergas,..
būkit labai atsargūs...
Čia taip pat nereikia snausti 
pirma turi apsiklausti...
Sužinot ką žmonės mano;
gal ji negražiai gyveno?...
Gal jos būdas yra blogas — 
nelaimingas būsi žmogus. “
O dabar tokių nestinga — ' ‘
apžiūrėk ją rūpestingai...
Jeigu gausi gerą žmoną —• 
ir gyvent kažkaip malonu.
O kuris iš viso dreba — ' : -
lai bernauja iki grabo.

Jul. Boks /■'



VLADAS POŽĖLA

KOVOS DĖL SPAUDOS

fTęy/nyj)

Gudavičiaus pasikalbėjimas 
su dūmos kitų frakcijų atstovais 
susilaukė skardaus atbalsio mū
sų visuomenėje. Nors šie kon-i 
kretūs atstovų kuopos darbai 
nebuvo niekur paskelbti, bet 
daugelis apie juos žinojo. Vieni 
juos pekė, kiti gyrė. Peike ne
seniai į viešumą Lietuvoje išėJ 
jusieji ir politikoje neriorien- 
lavUbieji. Klausimo svarstymui j 
į platesnę lietuviu visuomenę’ 
perkelti dūmos atstovų inicia
tyva ir LSDP centro komiteto 
pritarimu, 1907 metais Vilniuje’ 
buvo sukviestas platesnis susi
rinkimas. Darbotvarkėje buvo 
lik du klausimai: 1. atstovu už
daviniai ir 2. Lietuvos autono
mija.

Dabar ir dešiniesiems auto
nomija buvo nebaisi. Kodėl? 
Autonomija dabar nekaltesnė 
ūž kitus klausimus. Net kadetai 
ceb’jo jos. Bet daugelis pasita
rime dalyvavusių maža tesio- 
rientavo šio klausimo sąvoko
se.

Nors atstovų neliečiamybė 
lyg ir garantavo susirinkimo *da 
lyviams, kad jie gali drąsiai, 
čia dalyxzauti, .bet Rusijos sąly
gomis daugelis tuo netikėjo.

Mūsų kameros vidaus tvarka 
numatė “Laisvos tribūnas” va
landą. Jei kam' nors buvo kas 
nors neaišku, ' galėjo teirautis 
arba- savo nuomonę sakyti,, jei 
tik norėjo. Kitų pareiga buvo 
netrukdyti. ..

Ta vailanda naudodamasis, 
draugas Cibas klausė:' iš kur 
l J05 metais atsirado tiek daug 
revoliucionierių, arba: kas gi 
aš, ar taip pat revoliucionie-1 
rius, jei tesu tik ūkininkas, i^L- 
pėnuose vertęs care valdžią?; 
Kas man atsakys? -Sutikand atsa
kyti. . ■: • j J

Pradėjau aiškinimą, pasa-j
kiau, kad visų pirma pradėsiu] ti‘ bylą. Tuomet bus progos dau 
nuo žemės ūkio istorijos. j giau su ja susipažinti ir prirei-

— O, aš mėgstu istoriją, kaip Į kils papildyti.

galvą skauda1 
neskaudėjo

(ATSIMINIMAI)
visi kameros gyventojai, dėjda- 
miesi į sąmonę jų iki šiol negir
dėti; s problemas.

Mūsų kamera nelyginant bi
riu avilys: vieni isema i tiražą 
— atlikti teisme sprendimu už
dėtosios bausmes. Kiti, kuriu by 
los painesnės, patenka į tardy
tojų stalčius. Negi jiems dėl to 

Niekam galvos
ir dėl mano bylos 

I — jau metus ir keturis mėne- 
Į sius ji kažkur išgulėjo. Jau ku- 
! i i laika smilkau tuo nerimo 
ūpu, kai vienas faktas netikėtai 
pakeitė padėti — iš bendrosios 

! kameros buvau perkeltas į vie_ 
nukę. Prieš atmaina tariau sau. 
Nuojauta neapvylė: jau po sa
vaitės atvyko pas mane tardy
tojas Preisas. Civilines 1 
tojas, nebe karinis. Sulauksiu, 
tariau, iš jo daugiau teisės.

— Kuo kaltinamas, — prade-! 
jo jis, — tamsta tur būt, jau ži-| 

! n«ai,
— Tik žinau, kokiais veiks-J 

•nais. Bet kas juos atliko, aš ne-j 
žinau.

— Kaip tai?
— Prašau patikrinti protoko

lą. — Tardytojas pavartė bylą 
,'ir rado “kartu su kitais” tepara-

džiu

tardy- {

Keturi EvangelistaiA. Marčiulionis

Nuostabus piliakalnis

vaikas pasakas,— nudžiugo Ci
bas. Prie jo prisidėjo ir kiti.

Teko aiškinti žemės ūkio ir 
žemės nuosavybes raidos 
riją. Kaip žemė atsiskyrė 
darbo: yieni ją valdė, 
dirbo, gamino žemės ir 
teikiamąsias gėrybes, 
nepriklausė dirbantiesiems. To
kių istorijų dėstymo klausėsi

isto-
nuo 1 

kiti ją 
darbo 

kurios

. Tik šukos braš- 
nedžjų liemenys 
os laukinių žvė- Mokslininkai, tyrinėjusieji pie- 
ibūgusios trimito tinių vietovių 'gyventojų būklę, 
pi o tankumynus, 

oė<j' unos nuo pavoiaiiN. Luvo 
jau gili naktis. Kareivių jūra1 
plaukė snaudžiančiu, rasotu miš 
kų. Minkštos, zal:cs samanos 
čežėjo pc kejem. Padangėj bl z- 
gė’o mėnuo...

Staiga prieky kažinkas sušla
mėjo, garsiai nušvekštė. ir žvė- j 

• gaujos rebebėt o tolyn, o j 
ižo atgal ir puolė keleiviams’

;o ir nei
’bavo, kai 

rių gaujos.

— O kas tie kiti, aš taip ir ne
žinau, nors jau praėjo metai ir 
keturi mėnesiai.

Deja, tardytojas, čia pat ir iš
dėstė pilną kaltinimą: “Kartu 
su Jeronimu Moravskiu, Jurgiui 
Šliogeriu ir Jonu Repšiu’’. Visa| 
kita kaip ir andai: — Ar tam-] 
sta. prisipažįsti kaltu? .

— Ne, — atsakiau ir pakar
tojau savo senąjį prašjrmą —pa
greitinti bylą.

— Tuo reikalu, — atsakė 
dytojas,— as tamstai nieko 
ra negaliu pasakyti. Tačiau 
nau, kad byla dar užtruks
kius šešis mėnesius. Neužilgo, 
tikiuosi, galėsiu tamstai pateik-

Liubave apylinkėje, Suvalkų 
krašte yra Santakos piliakalnis. 
Daug įvairių įvairiausių puria-; 
vimų ir pasakojimų apie šią vie
tą išlikę.

Aplinkui piliakalnį — kadu-

valgydavo, dieną (rakti būdavo

tar-j 
tik-

ko.

Ačiū už pažadą! Vis dėlto by
la pajudėjo.

(Bus daugiau)

PATARLĖ
— Būti gražia, tai pusė netu

rėti rūpesčio.
— O kita pusė? — Prilaikyti 

prie savęs vyrus.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
> LITERATŪRA, lietuvių Hteratttros, meno Ir možafl 

IM4 m. metraitii. Jame yra. vertingi, niekuomet nesenrtą, Vin» 
.Srėvšs, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
F. RaukSo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Mafutevičiaur tr T 
Meilaus straipsniai bei rtudijok, Iliustruotos nuotrankomfa l 
M. K. Čiurlionio. M. šHeikio, V. Kašubo*, A. Rūkštelėa ir A. VarK 
kūrybos joveikalais. 365 puri. knyga kainuoja tik $3.

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rąžytojo# Ir įsi 
Bnią lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daim 
iventes bei Jų Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenimF 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusk, kainuoja |2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
tas Fuoxo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne 'sauga 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* tita 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygr

Romiai paražyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnis I 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Romūs kiekvienam 
Beturiu! Leidinys muštruota* nuotraukouda, pabaigoje duodami 
▼itovardHų pavadln!mai>tr Jų vertiniai j rokleiftj kalbą. EaSal 
aandtngojf 335 puri knygoje yra Rytprfiafų temėlapla. Kaina M

> M LAUMES LIMB palytojo* Petronėlė* Ortntaftis atfi 
mhitaal Ir mintys apie asmenis Ir vietas neprik. Lietuvoje Ir pb 
maistais boHevfkų okupadjoa metai*. Knyga turi 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik O.

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras 
Ms tr klaidinga! interpretuojamas gyvenime Ir politikoje! tik W 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
MJą. Dabar būtų jj 
Knyga didelio

n* pavadinti kovotoja až tmogaui teito 
zto. 265 paalapią, kainuoja M.

§30 psė
*LSS>
& ■Ų.

•r.T nf F

Maistas be druskos sveikesnis
zdžiuš, daug augalų lapų. Jų 
sve’krta pavydėtiuai gerame 
stovyje

Dar vienas, ypatingai svarbus 
mokslininkų pastebėjimas kad 
šie žmonės mėses valgo labJ 
nedaug. Tik 10'< jų kasdieni
nio maisto sudaro mėsa.

nustatė, jog širdies ligos ir auk 
štas kraujo spaudimas ten ne 
žinomi.

tyrinėtojai turėjo 
yvenę žmonės 
sulaukia aukšto 

širdis

Aplamai 
sutikti, kad pag 
neišvengiamai o 
kraujo spaudimo ir jų 
nustipsią. Dr. LePage iš Tufts Į 
universiteto sako, kad choleste- 
rolo p;ilgėjimas kraujuje iri 
aukštas kraujo spaudimas neis-1 
vengiamai sut.urrųiina žmonių! 
gyvenimą. Grįžtant prie primi
tyviu žmonių pietų salose, risi 
nurodė, kad jie pirmiausia vi- 
cai nevartoja druskos. Ekspe
rimentai parodė, kad tie vieti
niai gyventojai, kurie pradėjo 
daugiau vartoti druskos, valgy-Į 
darni konservuotą mėsą ar žu-j 
vį jų kvaujuje spaudimas padi
dėdavo. Pacifiko pietų rytinėje Į 
daly saloje esą gyventojai jau

I pradeda “civilizuotis” ir tada! 
jie perima ir tas pačias ligas, 
kurios kankina kultūringąjį pa 
šaulį. Buvusieji laukiniai' pas
tarųjų laiku išmokė ūkiniu ! 
kauti, jie įprato vortoti drus
ką. Tie žmonės žvejoje nuo ne- Į 
atmenamų laiku. Bet dabar jie Į 
išmoko žuvis sūdyti ir ilgiau 
palaikyti sveikame stovy. Tam 
reikalinga druska. Ir tada tyri
nėtojai pastebėjo, kad jų svei
kata pasidarė panaši į visu ci
vilizuotų žmonių sveikatą.

Ten yra gentys, kurios gyve
na kalnuose, turi menką kon
taktą su svetimais žmonėmis. 
Jei suvalgo, jeigu pasitaiko ir 
anglą, kuris ateina -pas juos 

vXS‘tlplau^aZk'įS^n-j Pf^lnyti; Bet šiai’J val§° 
taką. Merginos tautiškais rū-' ^dZ1a$,.bųlves, tam tikrus vab- 
bais. Su melsvų rugiagėlių ar Į 
žalių lapų vainikais ant kaklo.. 
Vaikinai su žibintais rankose. Į 
Sukuriamas didžiausias laužas 
—iš kvepiančių, sakuotų pusi-, 
nių šakų. Po ežerą ir ppo Še
šupę irstosi maži laiveliai, ži
burių nušviesti.

Paskui, iš jaunų galingų krū
tinių išsiveržia galinga lietuvi
ška daina. Ir garsas nuaidi Su
valkų krašto lygumomis ir toli, 
toli, ten ligi pat — Vilniaus.

Iš pirkių, iš apgriuvusių lūš
nų išeina lazdom pasiramsčiuo
dami, drebančiom rankom ir 
virpančiom lūpom, seneliai, bu
vę knygnešiai, ir klauso, klauso 
sustoję... ir iš raukšlėtų akių iš
sirita ašarų ir sidabrinėm žvaig
ždėm byra j karžygių krauju 
aplaistytą žemę....

Gal priešas?....
>jc Kęstučio žirgas, o pi i 
karžygio akyse* biykste- 
ąsos ir pasiryžimo žai

bas. Bet pavojaus, pasirodo, ne- 
jokic. Tik pro tankias me- 
šakas buvo matyti balsga- 
ndens plotai.

puolimų.
Santakos piliakalnio atsiradi- 

ma seni žmonės sieja su Joninių 
naktimi. Žilų, bedančių seneliui 
pasakojimu, Santfckos piliakal- 

gių krūmai ir nedidelės balto’ nį būsiąs supylęs pats kunigaik- 
smėlio kopos. Pakalnėle ošia štiš Kęstni’s su 4VC kafiucme- 
žali pušynai. Žali 
ruoja. Vandens lelijoms pražy-’ 
dus, Šešupė ir ežeras mėlynu

’ kasnyku apjuosia kainą iš rytų, ’ 
i pietų ir vakarų puses.Ežere yra. 
daug laukiniu ančių. Vasara, kai 

. " .jiužkopi ant aukšto Santakos pi-j 
Tiakalnio — pusę Suvalkų kra-į 
što lygumų pamatai,", o akis ta-į 
-vo paskęsta žydriuose neaprė-. 
piamuose toliuose.

Pro mėlynus miškus, 
balzganas nedidelių kalnų 
šūnes matytti net 11 bažnyčių’ gyvačių pilnos upėsC. 
bokštų.

Pirmaisiais Lietuvos nepri
klausomybės kovų laikais, tai 
buvo žymi mūsų šaulių koncen
tracijos viera.Nuo kulkosvaidžių 
šūvių aidėjo tąsyk Liubavo val
sčiaus miškai, šilai ir pušynai. 
Šauliai ten buvo išsikasę tam 
tikrus urvus,ten pat miegodavo mus bei tankumynus; Kareiviai 
valgydavo, dina naktį būdavo, vijo priešais save daįg išsigan-

Pakalnėje ošia
beržai svy- J ne. Esą viskas bu|ę taip. Sūdu

voje tašyk žmonių dar maža 
buvo gyvenama. Tisur Tik ošė, 
gaudė amžinos neišeinamos gi
rios, šlamėjo, aukštai į padan
ges galvas iškėlei seni, šimtą- 
mečiai ąžuolai. AĮnžinai ūžė te
kėdamos upės, kur knibždėjo 
daugvbė žuvies. fMedžiu šakos 
lūžo nuo paukšeid gausybės ir 
aidėjo miškai nuo^jų' čiulbėji
mo Visur liūliavo inėlyni eže
rai ir neišbrendamos, žalčių ir

pro 
vi r-

Kęstutis su nesuskaitomais 
savo kariuomenės ąjriais, esą, 
keliavęs nuo Trakų pusės per 
Sūduvos miškus i kryžiuočių 
pulti. DaJnos per nęiškus plau
kė. trimitai garsiai gaudė, grei- 
takojai žirgai žvengė lėkdami, 
kaip viesulas, pro šakotus krū-

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 <> TeL 925-2787 

Didelis pasirinkįmas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Emop.s sandėlių.
MARIJA NOREIKIENE
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SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

" MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

W/ 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

JAY DRUGS VAISTINĖ
.į 2759 W. 71st St., Chicago, HL

• BŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYSJIIZCI

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vai vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininku

TeL 476-2206

T

Gydytojai ilgesnį laiką tyri
nėjo jų sveikatą ir rado, kad jie 
visi, net ilgiau pagyvenę, pavy
dėtinai gerame stovyje. Jiems 
nieko netrūksta, jie sunaudoja 
pakankamai proteinų, minera
lų ir visų reikalingų maiste da
lių. Nevienas jų neturi perdaug 
choresterolio, jų širdys veikia 
n oi malini.

— Dviejų vandenų santaka! 
čyrai, apsupti iš visų pusių ir 
icdž’cti žvėrys. Toliau šiąnakt 
m neikim ir čia pat švęsim Jo- 
iiiiu nakties puotą, — pa- 
igirdo vyriausio vado koman- < 

aa.
Žvėrių buvo- primedžiota «d!aug, 

daug. Ištisi kainai prikrautta. 
Tuoj liepsnoio sukurti laužai. 
Čirškėj kvepianti laukinių žvė-' 
rių mėsa. O Kęstutis ir jo ba-{ 
jorai maudė savo greiiakojus j 
žirgus vėsiam vandeny. Miškas! 
ošė nuo dainų. Tai buvo iškįl-’ 
minoa Joniniu naktis.

Rytojaus dieną, paties kuni
gaikščio Kęstučio įsakymu, tuoj 
pat vietoj esą buvęs supiltas pi
liakalnis, ir pati \rieta pavadin
ta “Santaka’’.

Dabar kasmet, kai ateina žy- •» 
dis Joniniu vakaras, šauliai liti-;

C fcr 7

_ 35 mylių vėjas sudaužė 
daug laivų, pririštų Chic&gos. 
uoste. . • . ’•

pjkKire jay taupymo bo^u£

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.'

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

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

£LA — apdraudžia pigiausiomis kairiomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

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

SLA — kuopų yra visose lietuviu kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjui, 
jie Jums mielai naselbes i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF A&ERICA

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

KŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

Ji II

parašė 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, ka> Bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir lietuviu kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir proi. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
beturiu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

Paltu JOL

<_
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui,
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vaL

paslaptį. Amerikos lietuviai žymiai ąnkačiau informavo 
amerikiečius, kaip rusai, pavergę Liotuvą, pagrobė viją 
lietuvių spaudą, popieriaus gamybą, spaustuves, redak
cijas ir kaip prievartavo kiekvieną redakcijos narį ir 
provincijų korespondentus.

Amerikos Lietuvių Taryba įtikino prezidentą Eisen- 
hoverį apie reikalą komgresui sudaryti komitetą, kuriam 
teisininkas Jonas Talalas per ištisus 1953-čius metus rin
ko medžiagą apie Lietuvos pavergimą. Vėliau buvo iš
leistos dvi storos dokumentų knygos apie lietuvių tau- ! 
tos pavergimą. Ten buvo lietuviškų laikraščių liudijimai 
apie rusų Lietuvoje įvestą spaudos ir radijo cenzūrą. Ne 
tik kongreso nariai, diplomatai, bet ir plačioji visuomenė 
galėjo pasiskaityti apie Rusijos komunistų vartojamus 
pavergimo būdus.

Nežiūrint į karo metu žuvusius krašto gyventojus, 
dabartiniu metu yra 30 milijonų lenkų. Lenkijoj komu
nistų skaičius daug didesnis negu Lietuvoje, Jbet propor
cingai lenkų komunistų krašte buvo nedaug. Stalinas i 
sušaudė visą lenkų komunistų partija centro komitetą. Į 
Tai buvo didelis smūgis komunistams. Gomulka taip pat 
būtų sušaudytas, jeigu jis būtų pakliuvęs į rusų komu
nistų nagus. Užtat Gomulka, tapęs partijos sekretorium, 
įsakė Chruščiovui su savo kariuomenės vadais išsikraus
tytų iš Lenkijos. Iš Londono atvažiavusieji lenkai tartis 
dėl naujos valdžios sudarymo buvo sušaudyti.

Komunistai valdė Lenkiją, bet neturėjo žmonių ad
ministracijos pareigoms. Jie labai gudriai turėjo pasi- Ramusis ežerėlis

JUODOJI LENKU CENZŪROS KNYGAc-

Juoda ji vadinasi ne dėl to, kad ji būtų purvina, kaip 
purvinas kiekvienam kultūringam žmogui bandymas su
varžyti žmogaus minti, nukreipti ją nuo gyvenimo tikro
vės arba netenka, tikrovės užtepti laikraščių ar knygų 
puslapiuose degutu, k
,J : Juoda, jf vadinasi dėl to, kad lenkų .komunistų parti
jos cenzorius, siuntipėdamas laikraščiams ir radijo re
daktoriams instrukcijas; liepdavo jas sudėti į juodus vir
šelius laikyti ją užrakytą, kad niekas be paties redakto
riaus prie tos knygos neprieitų, ir niekam neateitų min
tis, kad Lenkijoj yra įvesta partijos cenzūra. Kad cenzo
riams nereikėtų vartoti žodį cenzūra, jie laiškuose ir in
strukcijose tekalbėdavo apie juodąją knygą, o ne apie 
cenzūrą. Lenkų spaudos cenzoriams buvo Įsakyta iš
braukti, kas negali būti skelbiama.

Knygą paruošė Jane Lettwich Curry, kuri baigus 
Kolumbijos universitetą gavo daktaro laipsnį, kalba len
kiškai ir du kartu buvo Lenkijoj. Pirmą kartą j; du 
metu praleido 1969-70 metais, o antrą kartą metus Len
kijoj praleido 1983 metais. Dabartiniu metu ji dėsto Ame
rikos kolegijoje.

Knygą finansavo Rand korporacija, kuri domisi So
vietų Sąjungos gyvenimu ir valdovų tikslais. Knyga yra 
452 pusi. (5.5”x8.3”). Ji išleista Vantage knygų serijoje.

Studentei Jane L. Curry pavyko išsiųsti iš Lenkijos 
visą juodąją knygą. Reikia manyti, kad ji pradėjo verti
mą žymiai anksčiau. Ji nebūtų suspėjusi šios knygos do
kumentų tiksliai išversti, o leidėjai išleisti toki doku
mentų rinkinį, su biauriomis rodyklėmis.

Amerikos lenkai ir jų įtikinti amerikiečiai tvirtina, 
kad Juodoji knyga esanti vienintelis dokumentas, rodąs 
Rusijos komunistų pavergtuose kraštuose įveda cenzūrą 
ir panaudoja spaudą sunkią tų kraštų gyvenimo tikrovės

gaminti komunistuojančių iš rašytojų lenkų. Gen. Vai
tiekus Jaruzelskis padėjo Gomulką išstumti iš komunis
tinės partijos sekretoriaus pareigų. Sekrerium tapo Gie- „ 
rekas, Maskvai ištikimas komunistas.

Gierekas neturėjo savo spaudos. Dar prieš Gomulkos 
nušalinimą, Gierekas kontroliavo 3 savaitraščius. Jis 
sprendė įvairius politinius klausimus. ' Lenkai, ne ko
munistai ėjo į “Politika”, “Kultūra”, žyise Gospodovcze., 
Lenkai žurnalistai pripildo šiuos komunistinius žurna
lus. Redaktoriai, būdavo informuoti ajie gyvąsias šių 
žurnalų temasr Ponia J. Cūrry-sako,-kad lenkai1 turėjo 
šeštą “nujautimą”; atspėdami “ kak konunistų partijos 
centro komiteto Spaudos biuras praleis. Bet jiems ne
reikėjo to “šešto nujautimo”-. Kada Spaiidps biuro atsto
vas paskambindavo redaktoriui ir patirdavo išbraukti 
kelis sakinius, arba juos pakeisti, jie mielu noru juos 
pakeisdavo. Valdžia mokėjo už atspausdinimą. Jis da
rydavo reikalingas pakaitas ir džiaugė^, kad jo rašinys 
atspausdintas.

Reikia neužmiršti, kad Lenkijoj eina 56 įvairūs dien
raščiai, 595 žurnalai, 4 radijo stotys ir 2 televizijos sto
tys. Be to dirbtuvėse leidžia 220 vącmamų “dirbtuvės 
laiškų”, veikia teatrai, linksmi kabaretai. Visus juos pri
žiūri cenzoriai. Oficialiai jų nėra, bet beveik kiekvienas 
žurnalistas turi “angelą sargą”, kuris prižiūri kiekvieną 
redaktorių, duoda jam nurodymus ir pasako, ką jis tu
rėtų pagerinti ir ką visai išbraukti.

Kiekvienas dienraštis, savaitraštis, laiškų, teatrų, 
radijo stočių vedėjai gauna Juodąją knygą. Į šiuos juo
dus viršelius jie įsega atėjusį lapelį, kurį privalo atidžiai 
perskaityti.

Būtų gera,, kad kiekvienas Amerikos žurnalistas 
Įsigytų šią knygą. Ji brangoka, bet apsimoka. Ji parodo, 
kaip rusai komunistai kontroliuoja spaudą be cenzūros. 
Jie turi progos geriau pažinti, kaip komunistai valdo pa
vergtus žmones ir kaip jie moka paslėpti visas komunis
tinės sistemos ir ydas. Vertėja įdėjo daug triūso dekre
tams išversti ir paruošti anglų kalba. Kaip ponia Curry,

(tesinvs) (palyginamai) » dvi sells
*•- r . tęs ir vyru .kvartetas sudainavę

Ir taip, lieveik nejučiomis, po tris dainas. Solistė Vi!a Vii 
priartėjome prie minėjimo-aką- kieriė^Poikaitytė, paskui vyru 

dcjnijcs. meninės .dalies — kon-. kvartetas: Ri*»itaHtas Sutašys 
’ Antanas Pofikadtis, Bronius Se 

Imkas ir Emanuelis Jarašūnas
eerto/kmdos pranešėjas M. Xau 
jokaitis pakvietė/ jauną lietu- 
vailę Renatą Neteaitę, kurb pra
nešinėjo, kas ir ką atliks me-

po to solistė Janina čekanaus 
kienė (gen. garbės konsulo Vyt 
Čekanausko žmcha) visi pa<te(i-ninėj e progrėmojė. O ' m ėh inė

programa, kai£ Įr' visa miuėjk' navo po tris dainas, kurias so 
mo aka^lenrijok'ipmg^ma/ bu-; listėms akompanavo taip pat so 
vo gerai sutVįarkpta^ /įaip kąd (fetė — pianistė Raimondo Apei- 
publikąi nepabodo kfeūsyti -ir kuri ■ meninės programos 
žiūrėti į “savas” jani-.daug kar- p^bargri fortepijonu virtuoziš 
tų girdėtas ir. matytas dainos k«i pa^aftifcmo labai sudėtin 
meno jėgas*. Iš programos /fciš-į

publikos ’J'?: Nei-ėikia ir ptimintri ^sos so 
ča mėgiamaš solistas - An- ’ Irstės -ir pianiste (.ją gi taip pa-

krito”,
niū. <
tanas Pavasaris; negalėjęs į mi-| reikia skaityti .soliste), kaip ir 
nėjimą atvykti/ / 1 \ rlygiai vyrų kvartetas (laibai gau

Meninė programa buvo train šiai ir garsiai nuplotas savo dalį

taip ir Rand-bendrovė atliko naudingą darbį.
Dr. Curry paliko didelę spragą. Ji turi Juodąją kny

gą, bet gnygoje visai neminėjo, kokie buvo patvarkymai 
lenkų žurnaljstams apie santykius šu -lietuviais, vokie
čiais, Čekais/rusais ir kitais kaimynais. Lenkijos kai
mynai žinome, kokios lenkų nuotaikos lietuvių atžvilgiu 
bet mums būtų buvę įdomu patirti dabartinių valdovų 
užsimojimus.. Knyga didelė, bet pridėjus prie jos 15-20 
psL, ji duotų pilniausią -vaizdą. Jeigu neturėtų partija 
įsakymų lenkų žurnalistams, tai nieko nesakytume. Bet 
turint juos po ranka, neaišku, kuriais sumetimais ji nu 
tylėjo tokį svarbų dalyką.

užbaigęs “jūreivių maršu”), gau 
sios publikos buvo priimti labai 
garsiai ir dėkingai. Būčiau ne
teisus nepaminėjęs Rimo Poli- 
kajeio kuris akompanavo vyru 
kvartetui.

Po dvasinio pasisotinimo —■ 
sekė, pietūs su “lietuviškomis” 

o-’dešromis ir geru, nors ir nelie
tuvišku vynu, kurių metu buvo 
paskelbta nemažai gautų aukų. 
Tit's-dar prieš A. Nel- 
sieni ir . M. Butkienė, skaityda
mi gautus sveikinimus raštu 
— priminė ir prie kai kurių pri- 
pingtvs B'AEFui šia proga au
kas. Viso pajamų šio minėjimo 
proga. įskaitant aūk-rs, buvo virš 
6000 dol. Aukų buvo daug, di
deliu ir mažu,, šimtininku. 50 
dolerių, 25, 20 ir t. t. ir. L t. 
Tiek, kiek jų buvo gauta su svei 
kinimais —buvo paskelbta po
pietinės ĮMOgramos dalies eigo
je. Bet jau.vėlokai, po visų au
kų* skelbimų, pirmininkas VI. 
Pažiūra dar paskelbė paskuti
nes. šia proga,. aukas: dr. Gu
dausko . 25 doL ir...- jau dau
gelio metų BALFo mecenatų 
Julijos ii* Emilio Sinkių auka 
1000 dol. sumoje (vieno tūks
tančio). Žinoma — publika- la
bai garsiai nuplojo tokią stam
bią J. ir E. Sinkių auką, nes jie 
?ia žinomi ne tik didelėmis au
komis remia lietuvišką veiklą 
(nelabai senai 1000 (vieną tūks
tanti) dolerių be kilų paaukoję 
ir lietuviškai spaudai (“Naujie
noms”), o be piniginės jxaramos

(Nukelta i penktą puslapri
.. .'-t—-------—

ALEKSANDRA VAISICN1ENĖ

VEGETARIŠKA MITYBA 
IR SVEIKATA

Venezuela, Caracas, 1982 metai
(Tęsinys)

Tokį maisto pirmą tyrimo M. Hindhed’as 
1895 metais padarė su savim. Jis savo maisto die
toje paliko tik mažą kiėkį baltymų. Tyrimą darė 
birželio ir liepos mėnesiais, kada jo sodas ir dar
žas buvo pilni uogų, daržovių ir vaisių. Priede 
naudoojjo truputį šviežio sviesto ir pieno. Po ku
rio laiko, jis pradėjo jaustis labai gerai: lengviau 
važiuodavo dviračiu, galėjo daUS daugiau diribtl, 
nejausdamas nuovargio. Įdomu, kad tas maistas, 
kurį jis valgė, turėjo mažai baltymų, o braškės 
jų visai neturėjo, ir nenuluptos bulvės taip pat 
mažai,baltymų turėjo. Tik vienas produktas — 
pienas — jų turėjo. Tokiu maistu jis mito mė
nesį laiko. Po to jis ir jo šeima maitinosi tokiu 
maistu, kuris susidėjo vien iš augalinių produktų. 
Juo maitindamiesi, visi šeimos nariai, kurių tarpe 
buvo keturi vaikai, nejautė jokių maisto dalių 
trūkumo, tokia gydytojo M. Hindhed’o mitybos 
buvo sveika ir pigi, anuo laiku visiškai atitikusi 
danų tautos pragyvenimo sąlygoms.

Gydytojas M. Hindhed’as, sava patirtimi 
remdamasis, paraše keletą knygų, bet savo kole
gų gydytojų tarye neatrado pritarimo, ir buvo

-—- --—~ - .. .. ................. .. . ............................JM

laikomas mitybos srities “politiku”. Jis ir jo pro
paguotos mitybos idėjos išgarsėjo Pirmojo pasau
linio karo metu, kai- ir Danijoje atsirado didelė 
maisto trūkumo problema. Tada buvo pradėta 
svarstyti maisto trūkumo reikalai ir spaudoje. 
Ši problema slėvė ne vien Daniją, bet ir kitas Eu
ropos tautas.

Tarpe. oficialių dabartinės medicinos ribų, 
turime pareigą paminėti natūralią mediciną arba 
natūralaus gydymo metodą. Gydytojai Carton ir 
Schlemmer pripažįsta šią natūralią gydymo for
mą. Iš tiesų, ne moderni medicina gali teisti na
tūralios medicinos gydymo metodą, bet, priešin
gai, natūrali medicina gali kritikuoti kenksmin
gų vaistų naudojimą, kuris nuodija žmogų, nesu
teikdami jam reikalingos pagalbos. Medicinos 
mokslas privalėtų broliškai, tėviškai išaiškinti li
goniui kenksmingų vaistų netinkamumą ir nuro
dyti jam sveiką apsisaugojimo nuo ligos kelią na
tūralios mitybos pagalba. Moderni medicina ne
išrado natūralaus gydymo metodo, todėl ji ir ne
gali nieko naifjo pateikti bei išmokyti. Moderni 
medicina visą dėmesį koncentruoja į mokslinius 
tyrimus, o natūrali medicina pasitiki gamtos pa
jėgumu tč‘j*8'išaugintais|natūraliais vaistais.

Vegetarų literatūra turi pakankamai sveikos 
mitybos nurodymų, tačiau svarbu, kad tais nuro
dymais ir jų teisingumu įsitikintų vartotojai. 
Daugybė gydytojų šiandien tiki, kad natūrali me
dicina yra ateities medicina, kuria remsis viso® 

ligonių gydymo įstaigos. Ši medicina yra ir pasi
liks pasaulio medicinos tėvo ir kūrėjo Hipokrato 
nustatyta medicina. Gyd. Andre Comet, pakarto
damas Charles Darnaud’o teigimą, sako: “...neto
limoje ateityje natūrali medicina užims svarbiau
sią ir jai priklausomą vietą, kurioje augmenims 
maistas triumfuos jam priklausomoje skalėje...”.

Danijos vyriausybė, atsidūrusi kritiškoje 
maisto trūkumo akivaizdoje, statė sau klausimą: 
“Ką daryti? Kas turi likti gyventi — mes ar gy
vuliai? Ar turime kiaules šerti grūdais, ar juos 
atiduoti žmonėms? Kadangi dėl maisto stokos 
negali išlikti gyvi žmonės kartu su gyvuliais/ Vo- 
kietijoje buvo šeriamos kiaulės žmonių maistu ta- 
U, kai žmonės mirė badu.

Danijoje buvo pasielgta priešingai. Jie su
mažino kviečių ir bulvių davinį kfottfėms, ir tuos 
produktus atidavė žmonėms. Savo mitybos teo- 
Hjoje gydytojas M. HindhęcTas buvo įrodęs, kad 
kviečiai Ir bulvės yra labai fi^kimas maistas žmo
nėms, ypai tada, kai grūdai rupiai -sumalti, o bul
vė? valgomos su lupyna. Vyriausybe uždraudė 
kviečius naudoti alkoholio gaminiams ir dėl to 
per pusę mažiau buvo pagaminama alius; už
spaudė importuoti kavą ir tabaką- Danų mityba 
šūsidėjo Iš rupiai maltų miltų duonai, bulvių su 
fapyna, tik pusė riebalų ir btbal mažas kiekis mė
sos. O kiti maisto produktii buvo : šakniavaisiai, 
Žalumynai ir vaisiai. . r . .'

Kokie buvo šitokio? mitybos rezultatai?

- Pagal statistinius duomenis, tais metais mirė 
17% fmažiau žmnių. Taip pat ir susirgimų skai
čius buvo mažas. Gydytojai neturėjo darbo, ši
tie daviniai įrodė, kad toji mitybos forma yra 
pati tinkamiausia ir svarbiausia žmogaus orga
nizmui, ką jau anksčiau buvo įrodę gydytojai M. 
Hindhed’as ir Bircher Benner’as. B. Benner’io 
klinikos Šveicarijoje ir šiandien tebėra viso pa
saulio dėmesio centru. Gydytojas M. Hindhed’as 
jumoro formoje primena vokiečiams, kad jie Pir
mojo karo metu kiaules šėrė, o žmones badu ma
rino.

Fydytojas M. HindhecPas dar duoda tokius 
patarimus žmonėms: vieną kartą savaitėje gerai 
pabadauti ir tuo duoti progą kūno organams pa
ilsėti ir apsivalyti; anksti gulti ir anksti keltis; 
plautis kuo šaltesniu vandeniu ir gerai apsitrin
ti. Dirbti fisinf darbą, o jei kas tokio neturi, tai 
kasdien vaikščioti po 8-10 kilometrų. Jei v^k-li 
į darbovietę, jeigu suspėji, eik pėsčias.

t Bus daneiau'
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VAKARŲ VĖJAI
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doh Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:

Funeral Home and Cremation Service

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikoj 

Medicinos, direktoriui

1938 S. Manheim Rd^ Westchester, III.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

, ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
į TeL; 562-2727 arba 562-2728

PASTABOS IS TOLU

Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

TEL. 233-8553

Service 855-4506, Pa,e 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

1907 West 103rd Street 
Valandos pagal .susitarimą

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

; 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
Valandos: an trad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telef.: 443-5545

Atkelta iš 4^psl. 

lietuviškam darbui — J. ir E. 
Sinkiai labai dažnai lietuviškoms 
organizacijoms leidžia pasinau
doti'jų milijoninės vertės rezi
dencijos (Santai Monikoje) ■ so
du lietuviškųjų organizacijų ge
gužinėms. Šiemet p. p. Sinkių 
sode (Semta Monikos pajūryje) 
pirmoji lietuviška gegužinė ren. 
giama Kalifornijos Amerikos 
Lietuvių Respublikonų S-gos, 
kuri į gegužinę kviečia vsus lie
tuvius. Be to, j on yra pakviesta- 
taip pat ir visa eilė žinomų ame
rikiečių respublikonų partijos 
veikėjų. Kaip gi kitaip, jei ge
gužinę rengia respublikonų klu
bas. Sėkmės!

Jaigi/ atrodo, po “visai po 
visko” vaišinomės gerais pietu
mis, kas taip pat yra gero lie
tuviško renginio- pasisekimo 
stambiu elementu. Dėl to, kad 
ir BALFo jubiliejaus minėjimo 
renginio pasisekimą reikia di
dele dalimi skirti ir “pasdadi- 
nėms”, paruošusioms pietus. O 
pietūs buvę ypačiai geri po pro
gramos, kuri buvo suorganizuo
ta “strateginiais” 'sumetimais'—~ 
išklausykite pirmiausia me
ninę dalį, paskui pavalgysite. Ir 
tikrai šitoks “receptas” tiko, nes 
pietūs užsitęsė ilgiau negu rei
kėjo, kol “senimas” pradėjo 
skirstytis ankstokai namolei, o

M. Šileikis Gėlynuose. Aliejus

__ __ t

___ _______

i

Prostatos, inkstų jr šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
SL Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

-Apdraustas per kr aust ymas 
iš įvairiu atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

5L ŠERĖNAS. TeL 925-8063

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

lehtdienlalf fr BeknulfonUli

$Mi»« WOPA - 14* AM

Park*.

T*W.i 77 S-154}

7159 Se. MAPLEWOOD AVE 
ČMK2AGO. K

3C. PrtatBbarg, FIB*. vaL »

KAM W. 'TLSt

77S-SS74

jaunimas galop užtraukė ir vie-, 
ną — kitą linksmesnę dainelę... 
žodžiu — baliaus nuotaika bu
vo visapusiškai dėkinga.

BALFo 40-tiet metų veiklos 
jubiliejaus minėjimas Los An
geles praėjo visuotinu lietuviš
kos publikos (aukotojų) prita
rimu ir įvertinimu, juo labiau, 
kad piiniininko VI. -Pažiūros pa
reiškimu. (mano pokalbyje ra-1 
dijo programai) BALFo veiklon 
yra įsijungęs ir lietuviškasis 
iaunimas. ka esu pastebėjęs ba

sis-
jaunimas, ką esu pastebėjęs 
liaus publikų apibūdinant. 
BALFo balius sutvirtino ne 
mūsų skyriaus finansinius 
grindus, bet (publikos gausumu 
ir įvairumu) pareiškė visuotiną 
jo veikėjams '’moralinę ’ paramą 
ateičiai — jo darbams.

Jono Uždavinio sveikinimas, 
iš Hawaii salos, su 50 dol. au
kų buvo priimtas labai šiltu pri
siminimu ir sutikimu, nes Jonas 
Uždavinys yra neginčytinas lie
tuviškosios Los Angeles koloni
jos pionierius (įskaitant net to
kią kultūrinio gyvenimo apraiš
ką kaip pirmąją lietuvišką radi
jo valandėlę Amerikos Vakaruo
se), yra palikęs labai žymių dzū
ko pėdsakų Kalifornijos lietuvių 
gyvenime (ir istorijoje), kas 
labai įvairiomis progomis, (kaip 
dabar ir BALFo 40-ties’ metų ju
biliejus) — Jono Uždavino svei
kinimas ir vardas sutinkamas 
labai šiltais aplodismentais.

tinumuį bet ir muraiinį publi- (komputerių) sistema.
Į kredite ir revizijos komisi

jas aklamacijos būdu perrinkti 
Justas Kibirkštis ir Robertas 
Bernotas. Į valdybą perrinkta 
Rūta Pocauskaitė - Rudinskienė. 
ir naujai išrinktas anksčiau il
gus metus buvęs “Lito” valdy- O c

kos atlyginimą visiems tiems, 
kurie BALFo šalpos organiza
vimą per daugelį metų vykdo, 
pirmoje eilėje vietinio skyriaus 
pirmininkių Vladui Pažiūrai ir 
jo talkininkams.

bos pirm. Juozas Bernotas. Po |
sirinkimo, trukusio dvi valan
das, pasivaišinta šilta vakarie
ne.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I
i

Kai kalbama apie šitokį dide
lį renginį, su publika, kuri prie 
baliaus stalų tetilpo didžiojoje 
parapijos salėję, lai nuopelnų 
reikia duoti ir rroterims, kurios 
(nežinau kaip ilgai) to baliaus 
stalams parengi pietus. Girdė-

tik1 jau, kad šeimininkių sąraše bu
vo tokios, lietuviškų šeiminin
kių varduose, Lvardė.s — pa
rengusios šia nrega gerus pie
tus: Alfa1 Pažeirienė, Janina 
Rukšųnienė, Ą. Milkevičienė,. 
Bronė Dženkaitienė, B r. Vens- 
kienė, Monika Gasparonienė, A. 
Bužėnaitė,- D. Kaškelienė. Pa
dėka moterims t- parengusioms 
BALFo sukakties minėjimą 
1984 m. gegužes mėn.

(eSreęEj)

pa

Baigiant gal ir ne visai trum
pas pastabas apie BALFo orga
nizacijos keturių dešimtmečių 
sukakties minėjimo iškilmes 
Los Angeles mieste, norėčiau, pa 
brėžti, kad toks gausus lietuviš
kosios publikos dalyvavimas mi- 
nėjime-akademijoje buvo ne tik 
BALFo veiklos pripažinimą tęs-

JONAS ARDICKAS

Gyv. Chicagoje, McKinley Parko apyi.

Mirė 1984 ni. gegužės 29 d., 2:00 vai. p. p., sulaukęs 58 
įmetu amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Viekšnių miestelyje

Amerikoje išgyveno 35 mtus.
Paliko nuliūdę: motina Eleonora, pag»l tėsns Slankus, 

■ 2 seserys — Eleonora ir Valerija, brolis Vytautas, daug duk- 
Hterėėių ir sūnėnų bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Cicero Lietuvių Mcdžiotojų-žuvaulojų klubui.
Kūnas pašarvotas Gaidas-Daimind koplyčioje, 4330 S.

California Ave.
Penktadienį, birželio 1 dieną 9ri10 vai. ryte bus lydi- 
iš koplydog į Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po geilu- 
l>amaidų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapi-

(fan a. a. Jono Ardicko giminės, draugai ir pažįstami 
rdžiai kviečiami 4ttlyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
itmj patarMakM| fcr atsisveikinimą.

įteka: mcCMML seserys, broB$.Vlmnm

vių diiektorin tas

vai- 
me- 
pu-

ir

M etini s kreditu, unijos “Liens” 
susirinkimas įvyko balandžio 14 
d. Šv. Kazimiero; par. salėj e. 
Atsilankė 2oi) nariu ir keliolika 
svečiu-Pirmininkavo “Lito“ 
oybos pirm. A. Kfeius 1983 
tai baigti su vienuolikos ir 
sės milijono dol.! balansu
128,000 dol. pelnu. Vasarą nau
jai atremontuotos; “Lito” patal
pos pritraukė apie 250 naujų na 
rių, kurių dauguma yra iš arti
mos apylinkės rriietuvių kil
mės kaimynai. Lietuviškoms or
ganizacijoms bei institucijoms 
paskirta 5.000 dot Nuo gegužės 
pradžios yra įvesta skaitytuvų

e

Auksinio amžiaus. “Rūtos” klu I 
bas valandžio 12 d. nurengė iš-11 
vyka automobiliais į Mount St.! I 
Gregoire pasižiūrėti, kaip ren-|| 
karna klevų sula ir iš jos daro- | 
mas sirupas. Dalyvavo 188 as-’|

{]imenu.

-IRKfTS JAV TAUPYMO SOMUS

the oil and 
f Iters every 3,0001© 
8,000 miles to avc<4 
vastino gasoline.

VLADAS KENSTAVIčIUS

GyV. Chicagoje, Marquette Parko apyl.

Mirė 1984 m. gegužės 27 d., 2:00 vai. p. .p, sulaukęs'67 
metų amžiaus. Qimęs Lietuvoje, Telšiuose.

Amerikoje išgyveno 30 metų.
lipiko nuliūdę: žmona Ida, pagal tėvus Liman tai tė, duk

tė Mirga Massey, žentas William, anūkai — Pamela, Billy ir 
Kevin bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Ketvirtadienį, nuo 2 vai. iki 9 vai. vak., kūnas bus pa
šarvotas Petkaus-Maequette koplyčioje, 2533 W. 71 St.

Penktadienį, birželio 1 dieną 10:00 vai. ryte bus lydimas 
iš koplyčios į Šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o 
po gedulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse.

- Visi a. a. Vlado Kenstavičiaus giminės, draugai ir pažįe- 
:džiai^vįeiuami Įįalj’vąųli laidaiuyęse ir suteikti 
Iraį^-petartavinią r atsisveikinimą.

r lieka: žmoi žentas, anūkai.
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TĖVAS ir sūnus 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W6
1410 So.

71st Street
50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

— TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 1
A1KŠT8S AUTOMOBILIAMS PASTATYK l

-------------------- ------ ---------- -------------- ------------------------------------------- -------------- -----------

| ___ _ - ------------------------ :-----------------------

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, 60650

IRUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENIN

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinoii 
TeL 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

l^UDOTUVIU DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

Naujiano^ Chicago, 8, UI. TTtvnulay 31, 1984



MOTINOS DIENA MUENCHENE
GEGUŽES 12 D.

Kuo ji skyrėsi nuo kitų, kas
metiniu minėjimų?

Krito į akį jaunų motinų, su 
žindukliais, ir dar lankančių 
motinų gražus dalyvavimas.“Ra- 
tuko” šokėjos išėjo į mamas! 
Skiitingas įmvo ir moJnų ap
dovanojimas, ne kaip Įpranta, 
gėlėmis, o vyno bonkomis’.

Malonu buvo ir tai, kad toli
miausios -- Luebeko apylinkės 
pirmininkas J. Pyragas atkrei
pė į muencheniečius dėmesį, at 
s*lįsdamas sveikinimą, su auka 
Motinos Dienai. Ačiū jam už 
tai! M»nėimc dalywiai padėkojo 
ponui Pyragui bendralaiškiu.

“Lietuva brangi” daina ati
darė Motinos Dienos šventę. 
Pxįsimenant mirusias motinas— 
sugiedota “Marija, Barija”.

Pirmininkas inž. R. Herma 
nas ilgesniame žodyje palygino 
motinų sąlygas seniau ir dabar. 
Jis sveikino muenchenietes mo
tinas, kurios gražiai auklėja sa
vo vaikus lietuviais, kurių dau
gelis prisideda prie tautinės ir 
kultūrinės veiklos, ištikimai at
veža vaikučius į vargo mokyk
lą.

mažai> tvarkingais dygsniais 
siuva mama lopus, 
iš vidaus ir iš lauko,

iš skVauteliųsudur^to kišenes 
suamfe skyles,
sutaiso pamušalą,
ir tu vėl
velkies savo suplyšytą 
gyvenimą
ir dėkoi motinai.

Pabaigai Eglė padainavo 
oos daina “Oi, eisim

mo- * 
t 

namo,1 
Šią dainą sekė try; 
sudainuotų

pyragėlių”

mot1.

buvo ( 
o kai

vy-

mamytužio”. 
iika bendiai 
nos dainų.

“Mamytės
daug prinešta ir skanių, 
buvo kuo užgerti — geru 
neliu, — tai ir gomuriui buvo [ 
skanu ir \ienos šeimos nuotai-* 
ka išlaikyta iki pabaigos.

Padėka visiems už dvas 
kūnišką maistą, gerbiant 
ve motiną.

11)1 ir ;
1- i
hem-;

E. L. i

Sąjungos nariai esate vLi kvie
čiami dalyvauti ir paaukoti dc- 

nų-fantų. Auka $4 išlaidoms 
dengti.

Juozas Skeivys
P

Clucagos Lietuviu Spaudos 
klubo raiaų susirinkimas įvyks 
birželio mėn. 1 d., 7 vai. vak., 
Lie uvio Sodyboje, 6515 So. 
California Ave. Nariai prašomi 
gausiai dalyvauti. Bus diskusi
jos iškeltais klausimais ir kito
kie r asi tarimai.

Valdyba

UNION Pi*R, MICH.

Tuoj pat vargo mokyklos vai
kai suvaidino dviejų dalių vaiz
delį “Mamytės pasveikinimas“. 
Jų natūralumas ir nuoširdumas 
sukėlė daug simpatijų ne tik 
motinų, bet ir gausiai susirin
kusiu dalyvių taipe.

Eglė Juddlvalkė paskaitė ke
turių moterų eilėraščius: Tere
sės Pautieniūtės, Vitalijos Eo- i gutaitės, Marijos Stankus-Sau-j 
iaitės ir užbaigė savu, dar 
spa u sd i n tu e i 1 ėraš č i u

siuva, siuva, siuva, 
mama suplėšytas pilko 
velveto kelnes,

R. L. BENDRUOMENĖS 
FONDAS

BIRŽELINIU TRĖMIMŲ 
METINIS MINĖJIMAS

Lietuvių Dr.-job rengiamas 
i-kaudžių buže lipių trėmimų 
metinis minėjimas įvyks š. m. 
birželio m. 10 d., sekmadieni, 
Union Pier, Mich., kurio pra
matyta programa bus pravesta 
Gintaro vasarvietės rajone. I 
’ši skaudi mūsų tautai trėmi

mų tragedija bus atžymėta 12 
vai. ryte, Gintaro vasarvietėje 
gedulingomis pamaldomis, c po 
pamaldų, rastų namelio patal
pose — akademija. Atitinkamą 
tai .dienai paskaitą skaitys J. 
Rimkūnas. Bus ir meninė prog
rama.

Po minėjimo — bendri minė-J 
jimo dalyvių užkandžiai. Kvie-. 
čiami visi dr-jos nardai su savo 
šeimomis ir apylinkėje 
nantieji tautiečiai šiame

E

MmmI, Z«m4

Prieš audrą.

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. 
ČIA GERIAUSIA VIETA ‘ Į 

LIETUVIAMS.

ELEKTROS {RENGIMAI. 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miastc rtMbų.. 
Dirbu ir užmiesčiuose, trail, 

t ftrintuotai ir sąžininfaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Ta Ima n Avė.
TeL 927-3559

BUTŲ NUOMAVIMAS 
B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

» N0TARIATA5 • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

3L BACEVIČIUS — BEIJu REALTY 
INCOME TAX SERVICE

8529 So. Kedzie Ave. — 778-2231

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAJU 

ffl f KM ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUMAU. 
D£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: . ,

UAL KSTATB FOt <ALB | 
htntię — FsrdavlimH

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAL'SKAS, Prezidentu 

2212 W» Cermak Road Chicago, DL TeL 847-7742

ne-

Fondas, vedinamas šimtinin
kų fondas, prašo R. L. Bendruo
menės visus narius ir prijau
čiančius šiais melais pasiskubin
ti su šimtinėmis, nes kilniems 
darbams išvvstvli neužtenka . ....- ‘ 4 . I prasmingame mmejimedarbo, o reik a ir pinigo. Aukūs; vauti 
priima apylinkių valdybos. Kur j 
R. L. Bendruomenės skyrių nė
ra, prašome siusti šiuo adresu: 
Dr. P. V. Dargis, 1938 S. Man
heim Rd., Westchester, Ill. 60153

Valdyba

tvarkyk gyvenimą, 
atsidūsta tėvas, 
pakabindamas žirkles 
i vieta,
tu tylomis išrenki 
siūlus ir suieškai 
adatą
ir vėl
bučiuoji -skruostą, 
prašydama pagalbos,

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.: 
Dilelis butas savininkui. Geras inves-T 
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Baltieji dabar prieštarauja mirti. R. Jordanas tuščiai ban- Nebžangu?3^^ ^^tas bungalow. 

gyve- Prie dedamas pirmenybes juo- 
tf.-i.- ; diesiems: apskrities ligoninėse.

daly- i STA ir Chicagcs viešųjų mokyk 
lų vadovybėse. Juodukai laimi 
daugiau, nes demokratų partija 
susiskaldę. Daug laimi Washing 
tonas ir jo driugai sudaryda
mi pelningus miesto kantrak-

? tus.
Baltosios rąžės precinktų ka-

rūpi- 
nosi savo apylinkėse dėl aid. C. 
Partke ir Roland1 Buris veiklos.

'Lietuviu Pensi.iinKu Sąjunęjos'^ Baltųjų apylinkės neprieštara- 
valdyba ruošia dešimties metų vo socialinėms programoms, ku- 
veiklos paminėjimą, kuris įvyks rios aprūpindavo vien tiktai 
birželio 6 d., 1 vai. po piet. Sau- • juodosios rasės žmones. Baltie- 
lių namuose, 2417 W. 43 gatvė, ji balsuotojai nėra rasistai, bet 
Minėjimo programoj: dešimt
mečio veik'os apžvalga, meninė 
dalis, šilti pietūs ir kavutė.gau- 
sios dovanos ir muzika šokiams.

KLAIDINGAI CHICAGOJE I 
KOVOJAMA DĖL SOCIALI
NES GEROVĖS APYLINKĖSE

~ ’ j pitanai praeityje laisvai
PENSININKŲ SUBUVIMAS

Washington reikalauja, kad 
miesto vadovybėje ir demokra
tų partijoje juodieji turėtų svar 
besnes teises.

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausia

- Chicagos lietuvių istoriją ............ ...
(1869 —1959 metai).

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

Persiuntimas — SL
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

į j: Naujai pasirodžiusi
į į DR. ANTANO RUKšOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga ’

KOVOS DĖL LIETUVOS
N E P RI KLAUS OM Y B ĖS

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

KAINA •— $17. '(Persiuntiirni pridėti $1)
SiTjstl čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago. IL 60608

yWWMMM—t—MML x bMMMKMMBC&SBDMHSESO

dė atversti gvvatę ant.pilvo — 
ji kiekvieną kartą'vėl apsivers
davo ant nugaros. Račiau davus

grįžta į normalią būklęį ir sten
giasi dingti priešininkui 
akiu:

Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

. D 6 M ESTO 7-1 , 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobili© 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avė., 

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

Tokią žinią paskelbė Thomas 
W, Flynn, gyvinąs Chicagos Ni
les priemiestyje.

(Plačiau žiūi. Chicago Sun- 
Times Skaitytojų balsų skyrių, 
V. 10, 34). J. Mauras

— Chicagos Continental ban
kas grąžins prarastus . nuošim
čius, Lems taupytojoms, kurie 
vėl atneš atsiimtus.pinigus.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 

Nuosavybės — kitur

B AILI pYVATE
Gerai žinomi, kad dauguma 

gyvačių pavojaus atveju užima 
gynybinę poziciją, kuri pasi- 

j reiškia kūno ir kaklo susitrau- 
r kimu, kūno raligymusi, grėsmin. 
* gai iškelia gclvą, apgaulingais, 
. atakuojančiais šuoliais.

Visiškai kroką vaizdą stebė
jo amerikiečių herpetologas R. 
Jordanas, užtikęs raudonpilvę 
rudąją, gyvate (Storeria occipi- 
tomaculata). Išvydusi žmogų, 
gyvate ėmė vartalietis, plačiai 
prasižiojusi ir iškišusi dvišaką 
liežuvį. Tas truko apiie 15 —20 
sekundžių. Paskui gyvatė ilgam 
sustiro ir tįsojo visai nejudėda
ma ant nugaros, simuliuodama

— Prez. Reaganas, : atsisvei
kindamas Nežinomąjį karį Ar- 
linghton kapinėse, sujaudino vi
so krašto gyventojus.

t MEET THE CHALLENGE!

E SERVE WITH PRIDE IN 
t THE NATIONAL GUARD'

i
■s

For constipation relief tomorrow ! 
j reachforEX-LAXtonight •

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.

' You’ll like the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder?

Read label and follow 
d i rect i ons.
© Ex-Lax. Inc.. 1982

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naajienoge galinu ganti nepaprastai Įdomius gydy
tojo, riaoomenėe veikėjo ir rąžytojo atsiminimui.

Dr. A. Ga&sea — MINTYS IR DARBAI, 259 psL liečia 1905 
metų Įvykina, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 

rasirūpinim^______________________________

Dr. A. J. Gussea — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ______________ __

Minkitaig viršeliais, tik 

Dr. A- J. Gu«en — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

Galinu taip pat užsakyti palto, atricntn* čekj arba 
jaooey orderį, prie nerodytos kainos pri- 

iedaBt SI pertiuntiroo HUidome.

18.00

ę.oo

62.06

kL SAEBTHD
NOS,

I MICHIGAN. — Savininkas; 
parduoda 120 akrų žemės apau~« 
•gusios medžiais. 5^2 mylių į. 
šiaure nuo Scottville, Mich. Vii 
mylios į rytus nuo Highway U.: 
S. 31. Rašyti: Mrs. Helen Read,; 
4585 No. U. S. 31, Scottville, 
Mich. 49454. Norint daugiau 
informacijų, skambinti BAR
BARA, Chicago, tel. (312) 453-> 

!x8921. - ;

JOHN GIBAITIS
Advokatų Įstaiga

6247 S. Kedzle Ave.
(312) 776-8700

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

M T T TT H T TA”

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

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

Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

— NAUJIENOMS reikalingas

M. ŠIMKUS - 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewcod, TeL 254-745D

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

~~ 1 ••• i-!-- ■ - |

Siuntiniai J Lietuvą 
ir kitus kraštus .

P. NEDAS, 4059 Archer Avemfe

Chicago, I1L W632. TeL YA 7-59T

3208’A W. 95th St 
Everg. Park, III 

60642 - 424-8654

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS^ 

k • a
Darbo valandos: Kasdien: nue 

9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro.
So^tad.; nuo 8 vai- t. iki 12 viL d.♦ 

h pagal susitarimą.
TeL 776-5162 Į 

1649 West 63rd Strest 
Chicago, BL 6062*

S3 i

v
rai'džių rinkėjas mokantis dirbti 11 

1 Mergenthaler mašina. Jauną I g 
I rinkėją išmokinsime. Geras a^"lf 

lyginimas, geros darbo sąlygos. 11

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

Ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki S vaL popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą

1506 S. K&drta Ava.
Chicago, HL 60629

Tel: 778-8000

1984


