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M0NDALE TAPO DEMOKRATU
PARTIJOS KANDIDATAS

ŽUVO 300 KARINGU SICHŲ VADU;
GYVYBĖS NETEKO 50 KARIU-

Gary Hart tikėjosi laimėti New Jersey rinkimus,
bet jis gavo tiktai 2 atstovus

Šventovėje rasti ginklų sandėliai, daug karo
medžiagos, fanatikų sąrašai

LOS ANGELES, C al. Walter
Mindale šiandien ryte paselbė,
kad jis jau turi pakankamą at
stovų skaičių Demokratų parti
jos konvencijoje, kad galėtų
tapti demokratų pantįjis kandi
datu prezidento pareigoms.

___ -■ _
MIRĖ EGIPTO PREMJERAS

GRIEŽTI SPRENDIMAI
ATBĖGĖLIAMS

FUAD MOHIEDIN

KAIRAS, Egiptas. Praeitą
antradienį savo įstaigoje staigiai
mirė Egipto premjeras Fuad
Mohiedin. 1949 metais jis bai
gė medicinos mokyklą, gavo
daktaro laipsnį, tai buvo labai
gerai inforiquotas apie pėrsidirbima.

New Dehli Ind. Indijos kariuomems <3 Vinys ketvirtadie
nį ryte įmaišavęs į sichų tikėji
mo centrą Amricaro ir apsupo
visą aukso šventovę.
Indijos kariuomenės gen. R.
S. Dajai Aukso šventovę apsu
po ketvirtadienį ryte ir suėmė
visą eilę sichų, kurie norėjo

CHICAGO, Ill. Aukščiausias!
teismais, 9 balsais prieš nulį, nu
tarė gerokai suvaržyti atbegėliu
teises tapti JAV piliečiais.
Antradienį vyko rinkimai at
Imigracijos pareigūnai nuta
stovų demokratų konvencijai.
rė išvežti 33 metų jugoshve
Sen. Gary Hart tikiSJr^r gauti
įPredru-g S’auic į Jugoslaviją
i jos kariai užėmė kelias įstaigas
daugiausia balsų New’ ‘,- ‘Jersey.
1x4 jis nenorėjo grįžti, nes jis
Aukso šventovės viduje, kol dar
valstijoj, bet gavo tikta. 2 at
buvo priešingas komunistine
Prezidento
Anwar Sadato
neprasidėjo kova jjačioje šven
stovu. Tuo tarpu Walter Moh- n^etu jis buvo premjero pava-:
; Jugoslavijos valdžiai.
tovėje.
i
dūile gavo. 94 atstovus. Jessie duotojas. Mirus prezidentui Sa- Slavic atvyko į šį
Gtn. Dajai tuo pačiu metu ap
Jackson New Jersey valstijoje datui, Fuad Mohiedin tvarkė vy
,
vo
giminių
aplankyti.
Praleidęs
supo 31 sieną maldykloj, esan
gavo 7. Visa spauda pradėjo ko riausybės reikalus. Mubarakui
47
dienas,
jis
norėjo
čioj Aniricaro mieste. Visi simentuoti, kad Hart jau neteko tapus krašto prezidentu (jis bu- :
mo. Jis pranešė imigracijos pa
žmonių, pasitikėjimo.
vo krašto apsaugos nįinisterijo-;
re:gūnams, kad jis veda Ameri dyktai, buvo suimti, ginklai iš
je)
,
Mohiedin
tapo
premjeru.
’
Mandale turį 2,044 atstovus
koj gimusią mergaitę ir nenur jų atmti.
Kada buvo nutarta pravesti rin- i
važiuoti. Bet atsitiko nelaimė
Walter’ Mondale šiandien pa kimus, premjeras Mohiedin įpa-*
Gen. Dajai kreipėsi į vyriau
j Dvi dienas prieš vestuves, tr
reiškė, kad ; jau turi 2,044 ąt- reigotas dar suorganizuoti vi
4 vada.
t 38 metu amžiaus
mergadlė žuvo automobilio ne siaL sieku
stivu-s demokratų partijos kon suotinę Egipto Demokratų par-]
laimėj. Imigracijos pareigūnai Jamali Singh Bhindranvaie, pa
vencijoj prezidento pareigoms.
’ tiją. - Jis važinėjo po kraštą, sa- j
: nutarė jį išdeportuoti, nes jis reikalavo įsakyti sicham atiduo
1 Iš viso užtenka turėti 1,978 at kė įkalbas, organizavo parla
ti ginklus ir be kovos pasiduo
i nevedė minėtos jaunuolės.
stovus. Tuo tarpu Mondalę- jau mento narius ir lairriėjo rinki
Slavic kreipėsi į visus teismus di atvykusioms Indijos kariams.
turi 2,044. Jjs turi 66 atstovus
Į Kreipėsi į aukščiausią teismą Blr.ndrsnvale, p si taręs su ko
daugiau negu reikia.
. ■
gęs,' ir nutarė atskvėptk Tom
^kad-jo neSsiųstųJ-Terismo sprer vingais sichaį. atsakė:
feįąo paskutines dieVakar
Valstijoj mm
— Jeigu policija .įkels koją
. .radimas leido pasilikti tiems, ku
ŠBdieni rvfe^šailsenas.
pada^E?- pareiškimus iki iš i šventąją maldyklą, tai mes
jiems duosim tokią pamoka,
Da- jęs, aĮįjyk»^^^nėtą< gBtę^je-.
lėĄmtimo dienos.
ko n^radė^^^įėmė/telefoną
kad net Indijos sostas subyrės.
Indijos kariuomenė įžengė į visas sielių šventyklas, ieškoma sielių vadų,ir.'-gin
atsak^tKyi^k/^^^ėių pakalGen. Dajai patarė -sichų vė
jis gavo. T47 •atstoyiiš^.^y^.;
klų sandėlių. Kariai yra pasiryžę baig ti tikybinės neapykantos kovas.
KULKA PATAIKĖ PAKAUŠIN
į Mond-įįėAturr £94'4 alįf^s, ;b<'jęg?^įyagėW-'2n.l stalo sudridarus apsigalvoti ir paklusti Jo
j
IŠĖJO PER BARZDĄ
L'bo
įr^igfeigaVG..
.r;
sakymo. Vėlų vakarą gen. DaHart surįnk.o. 4 ,J 77 • atątdYusĮ] o
SUOMIJOS KOMUNISTAI
Los Angeles, C. a — Komis?
PAKILUSI IRANO LĖKTUVU GRUPĖ
al d’Ufr kartą paklausė galutino
Jessie Jhękšoih -teturi.tik339 at-'
NEKLAUSYS MASKVOS
j ja Benigno;‘Aquin mirčiai i;*
nutarmio, bet kai jis buvo neikan
Ukyta,. kari JU^td^gyven tojai iš
GRĮŽO
Į
SAVO
BAZES
HELSINKIS,
Suomijai
Išti•
tirti
>uri
daugiau
faktų
^isnias, tai kariai rankinėmis
didatu :yicėprėžidento> ?-paiėįar’čiaū^i^ų.apranky^- didžiąją
Aquino galėjo nušauti tiktai ka
sus 15 metų Suomijos komu
granatomis pramušė šventovės
goms. ,bė£ JVfondąfe- ir be Jo ga
Saudi Arabijos lėktuvas F-16 žymiai greitesnis
; salą, 'kurioje'' latdeė:isavo gimi
reiviai,
o
ne
pašaliniai
žmonės
nistų partijoj ėjo ginčai dėl pri
turis ir pradėjo veržtis į vidų.
vo juodžiu -balsus. - • • - : .
už Irano F-4 lėktuvus
nią tūkstančiai. Rytų : Europos
Kulka
jam.buvo
pakista
į
pa
klausymo nuo Maskvos.
Ausi viduje buvę s chai ryžosi
- kraštlf-ižmohi-ų,. -Pareigūnai ne
kaušį, o išėjo per barzdą. Jeig:
lėktuvas.
Pradžioje
neatrodė,
WASHINGTON.
D.
C.
Vakar
Nuo
karo
pabaigos
iki
šio
me

kovoti. Jų tarpe ir Bhindran’; Wils island
galėjo ištarti jų,.vardų, lai anl Saudi Arabijos lakūnai numušė ksd antrasis lėktuvos kristų, lo Suomijos komunistų parti ji būtų šautą nuo žemės .tai j
vale.
ta
krūtiftęš prisegdavo -kortelę su du Irano F-4 lėktuvus, iskridu- bet jis buvo pašautas ir nukri jai pirmininkavo mask vinis būtu galėjusi išeiti tiktai vieno
Penktadienį ryte buvo nu*
I to.
Ellis numeriu, prašydami padėti jam sius į Saudi Arabijos erdvę.
doj.
aukštumoje
ar
kiek
aukš
NEW -VORK, N
Ma
Juoko Kajanoja. Jis tvarkė vi
*auti 460 sichų; jų tarpe gulėjo
čiau.
bet
dabar
išėjo
aukščiau
Island, pro kurią į Ameriką įva nuvykti į nurodytą miestą.
Šiem
Irano
dviem
lakūnais
tyti, kad abu Irano lėktuvai dai
sus partijos reikalus, pasitarda
•r Bhindranvalės lavonas. Gy
Bus paaukota- $28 milijonai rėsi tankerių, kuriuos jie ga dar nenukritus, iš to paties ae mas su Sovietų ambasadoriumi o turėjo išeiti žy niai žemiai;
žiavo apie 100 milijonų užsievybės neteko 50 kareivių. Ra
niečių taps dideliu imigracijos dolerių Ellis Island salos na- lėtu bombarduoti.
rodromo
pakilo
dar
11
lėktuvų
1
lelsinkyje.
C
Bet jeigu į jį būtų šauta !' monienei įsakyta suimti visus
muziejumi.
mams atnaujinti. Sala vadinsis
Susidarė įspūdis, kad jie skren
Šių mietų gegužės mėnesį bu pant laiptais iš lėktuvo, tai pa kovingųjų s’chų vadus visoje
Radarinis Amerikos lėktuvas!
27 akrų -sala bus taip patvar- Liberty-Ellis Island. . ■
da Persijos įlankos sritin, bet vo sušauktas komunistų parti leidus kulką į pakaušį, ji būb Ihmdžiabo provincijoje ir kito
saugojantis Saudi Arabijos pa-.
vėliau jie aipsisuko ir grįžo j jos centro komitetas, susidedąs galėjusi išeiti per barzdą.
je Indijos vietovėse. Suimtieji
Sąrančius, įstebėjo du Irano
savo aerodromą.
>us atiduoti teismui.
Lėktuvo patarnautojas praš
sprausininius lėktuvus, pakilu-! Amerikiečiai pasakė, kad Sau iš 50 žmonių. Juoko pakvietė
Indijos vyriausybė nutapė
ir Sovietų ambasadorių Michai leisti jam apsigyventi Ameriki
sius iš Busher aerodromo ir
di Arabija naudos specialius lėk lą Sclomencovą.
je. kad ^nepasiųstų į Filipinų mstabdyti sichų sėjamą neapy
skrendančius Saudi Arabijos
fuvus Persijos įlankos žibalo
žodžio paprašė 31 metų mūri- saia% nes j;s būtų nužudytas te kantą, ir smarkiai bausti kiek
k)yptimu Du Saudi Arabijos! tankeriams ginti. Saudi Arabi
F-16 lėktuvai tuojau pakilo ii ja norėjo pareikšti Irakui ir ki , ninka.s Arvo Aalto. Jis pasakė, pačios grupėm žmonių, kaip bu vieną. kuris bandys vartoti prie
vartą savo tikėjimui primesti.
Aquino.
sekė, kuria kryptimi skrido Ira-' tiems, kad ji yra pasiryžusi gtn- kad Svmijos komunistams bū vo nušautas
tų daug lengviau veikti, jeigu
no lakūnai. Kai tiktai įskrido!
ti savo erdvę. Iranui jau padarė neturėt j jokių ryš ų su Maskva’.
Irano lakūnai į Saudi Arabijos
pakankamai daug žalos Iranas
erdves, Saudi Arabijos lakūnai neturi teisės pulti Persijos įa]n- Komiteto dauguma priėmė 1°,
pasiūlymą ir išrinko jį patį setuojau puolė Irano lėtkuvus
kos srityje plaukiojančius ži kretoriu. Jis tuojau atleido viIraniečiai bandė pasislėpti, kairi
balo ir aliejaus laivus.
s*us pareigūnus, kurie turi
galėtų išvengti susidūrimo su
Čia yra dar ir kita svarbi pro nors bendro su Maskva.
Saudi Arabijos lakūnais, bet
blema. Iranas Juri jočius nau
jiems nepavyko.
— Vakar į Normandijos
Iki
Saudi Arabijos lakūnai yra jausius Sovietų lėktuvus.
apdairesni. Jie neleido Irano ta šio meto minėtų lėktuvų Iranas plūdimį atvyko prezidentą? Rea- ♦
kūnams pasprukti. Vienas Irano nenaudojo. Dabar Irano vyriau ganas. Anglijos karalienė Elz
premjeras ‘
lėktuvas tuojau buvo nušautas. sybė atsisakė naudoti kitus lėk bieta II, iKanad
Pierre Trudeau. Olandijos ka- ■
Netrukus pradėjo suktis ir antras tuvus.
Saudi Arabija būtų galėjusi raPenė Beatrice, Norvegijos ka-’
panaudoti
geliančias raketas, ralius Oleo V, Belgijos karalius'
bet ji to nepadarė. Matyt, kad Bandovin, Prancūzijos prez. P.
lėktuvas greičiau skrenda ne Metei'andas, didysis Liukeinbgu raketa. Lėktuvas besisukinė burgo kunigaikštis. Jie aplan
damas gali nuo raketos išsisuk kė toliau nuo vandens esantį ka
KALENDORfiLIS
t
ti, bet nuo greitesnio lėktuvo pinyną.

J

z
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Birželio 8: Medardas, Raminta negali lo padairytiWalter Mondale
2,044 atstovus j Demokratų
partijos konferenciją. Jis yra tikras, kad bus Demokratų partijos

kandidatas prezidento pareigoms.

Saulė teko 5:15, leidžiasi 8:24

šiltas, vėjuotas, griaus ir lis

*

*■.

— Indijos vyriausybė leis sicham
veikti, bet neleis skelbti Prancūzijos prezidentas P. Miterandas buvo nuvykęs į Normaa— Ketvirtadienį aukso unci
neapykantos kitų tikybų žmo-.^*j4, kur prieš 10 metų buvo iškelti 80.000 Amerikos kareivių.
ja kainavo 8392.
’
v
”
:
i'
>
. .2.

telių ir poezijos įeina į žurna Pasaulyje nėra nei vieno spau mų autorių straipsnių dar ką
lo straipsnių turinį? Kokie ‘‘tei dos organo, kuris laikytųsi kiek nors pridėtų ai atimtų.
(Bus daugiau)
giami atsiliepimai”, kieno pa vieno skaitytojo skoniui bei skir
sios gimnaziją, gali Amerikoje j
RADIJO KLUBO DARBINsirašyti ir kokiame “Tautos Gy- tingai pažiūrai, ir, pagal jų pa^
Įstoti i universitetą. A. Paltinas j
GAS POSĖDIS
Patyrę karė vadai tvirtina,
vybts” puslapyje, ape šią po-: geidavimus, nuolatos keistų sa*
skatino, kad daugiau lietuviukų'
eziją ir plokšteles buvo iSpaus-i vo liniją. Skaitytojai pagal sa kad niekad dabar jokiai karo va
Posėtiis įvyko gegužės 24 d.
stotų j gimnaziją. Bendrabutis j
dinti? Manau kiekvienas skai vo skonį gali pasirinkti jį domin dovybė negalėtų suruošti tpkią
ŠtV. Antano parapijos mokyklos
su išlaikymu metams kainuo>a
tytojas šio sąmoningo Griniaus l tį spaudos organą. Tačiau ir jų j didelę karo jėgą į pietų Arabi
klasėje. Pirm. Kazys Gogelis,
1,500 dol. asmeni’ii.Norint smul'
melo tikslą supras...
pažiūrų laikraštyje nevisados jos uostus.
pradėdamas posėdį, pasidžiaugė
kių žinių, suinteresuoti prašo
Ju<k V. Dirvenis mano žurna viskas paliks... Mano “žodyje”
gausiu atsilankymu ir pareiškė,
mi susirišti su gimnazijos ad
le Kuzį gina, ar tai niekinamo yra aiškiai pasakyta, koks “Tau
—Nustatyta, kad visoje Pran
kad atėjo laikas prailginti sto
mini st racija.
žmogaus
gynimas
Grimui
reiš

tos Gyvybės” žurnalas yra, kol cūzijoje, Belgijoj ir vakarų Vo
ties sutartį tuo pačiu atlygini
• ♦ ♦
kia neigiamą atsiliepimą? Pa-- jis sieks ir su kokiu blogiu ko kielijoj trafikas buvo išardytas.
mu. Susitarė su Dievo Apvaiz
ŠVYTURIO JŪRŲ ŠAULIŲ
manykite, net lenkų Vilniaus iri vos kam jis toks ,koks yra, ne
dos parapijos komitetu ir ši iš
STOVYKLOS ATIDARYMAS
KL'ipėdos uostų savrnimąsi Gri patinka. tas turi tę sę jo nes-j — Vokiečių karo vadovybės
sinuomavo jų rajone ilepos 29
nius rekMauja teigiamai pris kaityti, bet neturi teisės įsaky susisiekimo centrai buvo išar
Gegužės 27 d. rytas buvo la
d. gegužinei vietą T »ip pat iš
tatyti — lenkus dėl to pašlovin ti, kad jis būtų paverstas kito Į dyti. radijo stotys išsprogdintos.
sinuomavo kultūros centro salę, bai gražus. Dangus buvo mė
ti. Ar tai Liūtas Grinius su j kiu...
lapkričio 25* d. gegužinei
sto lynas, kur nekur plaukiojo ma
VIJKo pirmininku dr. K. Bobe
gu patalpą. Posėdžio metu buvo ži debesėliai, nors oras buvo ir
— Vokiečius puolė ne tiktai
Ryšium su Griniaus primeta
paliestas klausimas, skelbti ai vėsokas. Mudu su Brone, pasi
liu važinėdamas po Europą ir mu redakcijai “atsakomi ngu Amerikos ir britų lakūnai, bet ir
ne Dievo Apvaizdos ir Detroi ėmę šiltesnius rūbus, patraukė
Angliją, visur Maskvą ir Lietu žumalizmu”, pravartu primin-J Prancūzijos partizanai.
to parengimo kalendorių radijo me link Manchesterio. Už ge
vos okupaciją pristatinėjo tei ti, kad žurnalo viršelio antroje,
bangomis. Kasininkas L. Šulcas ros valandos pasiekėme šaulių
giamai — Lietuvos okupantus pusėje yra ryšiai parašyta, jog
pateikė Toronto
vyrų choro stovvklą ‘‘Pilėnus”. Apie pirmą j
gyrė? Jeigu jis taip nedarė, tai redakcija nesiima atsakomybės i
“Aras” pajamų ir išlaidų apy valandą stovykloje jau radome j
kodėl iš manęs to reikalauja ? už autorių straipsniuose reiš
skaitą. Buvo manoma, kad bus nemažai stovyklautojų. Pasipar
Net Kojelio pasakymui, kad Lie kiamas vienokias ar kitokias
nuostolio, bet taip nebuvo. Iš kinę automobilį, užsukome Į
luva nenori atsiskirti nuo Rusi mintis. Jei Grinius su kurio
ėjo lygiomis, tik dėka duosnių svetainę, kur užsisakėme po du
jos, Grinius pritaria, priekaiš nors straipsnio mintimis nesu
rėmėju: Danutės ir Leono Pet mėgiamiausius cepelinus su!
taudamas, kad jį teigiamai ne- tinka, tai turi kreiptis į to straip
ronių duosniai aukai! Ponai. Sta spirgučiais užgėrimui kavutės iri
pristačius?
Aš nepajėgiu su snio autorių, o ne redakcijai prie
sys ir Ona Geidžiai ir Gečys ša- dar kaip ko. Nei kiek neperde-j
prasti, ar Liūtas Grinius jo laiš kanštus daryti.
deikis taip pat parėmė stambio dant sakau, cepelinai buvo la-j
ką rašė būdamas girtas, ar jo
Savo straipsnyje B’r. Zumeris
bai
skanūs,
kaip
niekados.
Pa-j
mis aukomis.
politinė veikla yra dviveidiška?!» be jokių komentarų ap pritari
sisotinę išėjome iš sveitainės
.Mano žurnalo visų aūtorių'! mo paminėjo dvi versijas: “Žy
Radijo Klubo tolimesnę pro
apsidairyti, pakvėpuoti tyru
straipsniuose kitų mintys yra; das tvirtina, kad Hitleris yra iš
gramą vesti nuo birželio 1 <1.
oru. Apėjau aplink stovyklą ar
kritikuojamos > analizės būdu. ; žudęs apie 6 milijonus žydų.
perima Jonas Kriščiūnas, nes
nerasiu ką nors naujesnio. Vi
Tai pats literatūriškiausias ke-| Šveicarų Raudonasis Kryžius pa
Albertas Misiūnas išvyksta ato
sur švara: žolė nupjauta ir su
lias. L. Grinius tūrėtų statyti skelbė, kad Hitlerio laikais1 lik
stogų. Kilo klausimas.’ kad už Į
grėbta. Palipau į kalneli, kur
skelbimus, kai prašoma ilgo
klausimą ne “teigiama” ar “nei viduota tiktai 300.000 žydų”.
stovi atkurtas žuvu sienas už j
giama”, bet “tikrai” ar “netik
grojimo dainos ar muzikos pa
Jeigu Grinius žino dar trečią,
Laisvę kariams paminklas, še-Į INŽINIERIAUS LIŪTO GRINIAUS IR
kelti kainą, bet tuo reikalu nu
rai”. Jeigu mano žurnale nei teisingesne versiją, tai kodėl ne
nuošė paminklo apt aukštų stie
tarimo nepadaryta. Taip pat
BIRUTĖS KEMEŽAITĖS NUOMONĖS giami duomenys yra teisingai pasako? O jei jis nesutinka su
bų pakeltos Lietuvos ir Ame
buvo diskutuota ir įvairūs oraprašyti, tai Grinius turėtų dėl šveicarų paskelbtu teigimu, tai
rikos vėliavos. Aplink pamink
aanizaciju skelbimai. JeL kurios
žmogus turi prigimtą teisę lais tų neigiamų faktų liūdėti, bet turėtų su jais ginčytis, bet ne(Tęsinys)
lą prisodinta gėlių. Tai rūpestis
nors turi gražaus pelno, reikėtų
vai reikšti savo mintis, o kiti nepulti žurnalą, kad jis tiesą ra reikalau t i r k ad ' ‘Taut ps. QyV
ir
įdėtas
darbas
šaulų
mote

Kiekvieno
individo
gyvenimas
j
iš ju paprašyti didesnės aukos,!
jas priimti, ar nepriimti. Ta šo. Bet, jei Grinius-mano, kad bės** rekaęija prie Šveicaru'pa
vra
individualus.
Kiekvienas
rų.
j
Tai buvo tik sugestija.
laisve pilnai naudojasi ir pats mano žurnale yra rašoma netie- skelbtų žinių ar prie žurnale esa
Didžiausias stovykloje pasta-■
Posėdis užsibaigė geroje nuo
Grinius. Žvelkime toliau, kaip tiesą ir įrodyti, kaip iš tikrųjų
tas, tai svetainė su modernia
taikoje.
jis drebia viską, kas tik jam į tas pacituoti, nurodyti: tą ’ ne?
LANKĖ MIRUSIŲJŲ
virtuve, šalimai sanitarinis na
i?
*
galvą ateina, nesiskaitydamas tiesą ir įrodyti, kaip iš tikrjų
KAljJS
melis ir poilsiui namas. Viskas
N. ir A. PALTINU KONCER
nei su tiesa, nei su logika, nei vra ,aš išspausdinsiu., bet nešau-..i
Kapų lankymo ir puošimo,
TAS PR.AĖJO SU PASISEKI gražiai sutvarkyta.
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
šiuo metu švyturiečiams va dience pop pamaldų Šv. Anta- su reikalingumu įrodymų — vi dyti aklai ir nepagrįstą! į visas
MU
'
yra seniausia, didžiausia ir: turtingiausia lietuvių fraternalinė
dovauja energingas pirm. Bro no parapijos šventovėje buvo sų autorių straipsnius sujaukės puses...
organizacija, lie tuviams, ištikimai ■ tarnaujanti jau per 97 metus.
Toliau jis diktuoja: “Spauda,
Solistės Nelės Paltinienės ir nius Valiukėnas. Kalnelio paš aplankyta.' Šv. Kapo kapinės. • i vieną krūvą, nežinia nei kam,
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
muziko Arvido Paltino koncer laitėje kiemas apsodintas įvai Būrys šaulių susirinko prie a.a. dėl ko daro priekaištus. Cituo- juk, turi būti .gyvenimo veidr©:
darbus dirba.
'
\ v
Į dis, bet ne gyvenimo taisytojas:.’
tas Detroite praėjo su pasiseki riais medžiais. Daugelis iš jų kun.I.Bareišio kapo.kur Š Simo- rj:
> SLA - išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS ’kSUJONUS dolerių
mu.''Padainavo daug gražių, jau sudaro pavėsį. Dar žemiau, liūnas tarė žodį, o kun. A. Ba
“Verčiu turinį: Teigiami atsi Spaudoje turi būti vietos dis
apdraudų savo nariams.
naujų ir girdėtų dainų. Publi iškastas prūdas. Vanduo švarus ronas ir kun. K. Simaitis sukal liepimai yra apie ,J. Šliūpą, dvi kusijoms, kaip Jūsų “žodyje”,
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
ka solistę šiltai priėmė, ploro į ir tinkamas m ardytis. Karšto bėjo maldas už mirusio šau plokšteles, poezijos knygą. Nei bet šalia jos turi būti ir kitokios,
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas
lietuvis ir lietuvių draugas gali
taktą kartu su daina. Publikos mis dienomis galima atsivė lius bei karius, kurie čia ap giamai yra atsiliepiama apie: skaitytoją dominančios, medžią
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. .
atsilankė apie 300.
sinti.
dink palaidoti. Buvo pasimelsta A. Kurį, I. Merą, T. Venclovą, gos. Negaliu priimti, kaip atsaSLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
Arviidias Baltinas yra Vasario
Stovyklos atidarymo proga, ir kitose vietose. Mirę lietuviai A. Kairį. T. Antanaitį, lenkus, J. komingo žurnalizmo ir teigimo,
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
16-tosios gimnazijos Vokietijo buvo ir kitokių •. paįvairinimų. palaidoti šiose kapinėse įvairio Kojelį, kun. P. Dilį, Lietuvių kad “Hitlerio laikais likviduota
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
je muzikos mokytojas.' Pertrau Dovanų laimėjimais apkrautam se vietose. Ieškant savųjų rei-i enciklopedijos redaktorius... Ne tiktai 300,000 žydų”. Čia rei
• SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams,
kos metu, jis padarė- pranešimą stalui vadovauja Petras Bukš- kia skaityti ir svetimųjų pa- J jaugi mūsų aplinkoje nėra nieko kėjo pridėti, kad šie skaičiai gal
apie gimnazijos veiklą, paminė nys. Buvo ir laimingų, kurie vardės. Būtų tiksliau, jei tą die gero? Nejaugi žurnalas negalė liečia tik pačioje Vokietijoje
SLA —kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų ye^ėftįą, J
damas, kad gimnazijos kursas patenkinti grįžo į namus.
' įvykdytus žudymus”...
ną
prie
šaulių
kapų
būtų
vėletų
pasitenkinti
kronika,
‘
.
susilai

jie
Jums mielai nazetbės į ŠIA įsirašyti.
>_
*
yra užskaitomas ir Amerikoje.
Spauda
nėra
tiktai
vedirodis,
vėlės. Tas palengvnitų juos su kydamas nuo labai piktų komen
Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:
Mokinys, baigęs Vasario 16DETROITO ŠAULIAI
bet yra tautos auklėtoja. Ji ga
rasti. '
tarų ?”
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Ant, Sukauskas Argi skelbimai dviejų plokš- li skaitytojui padaryti vienokią
ar kitokią įtaką. Spauda: reli
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
ginė, politinė, tautinė, litera
TeL (212) 563-2210
' \
SLHninniiniiiiiniiiiiniiinii iiniinnnnnninnnii niniiiiihniiniiinH
tūrinė, mokslinė, pornografinė
'• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno fe možri*
ir t. t., viena nuo kitos skiriasi...
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neaenrtą. Vine
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Štankot

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

F. RaukSo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir T
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t
M. K. Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kaiubos, A. Rūkitelės ir A. Varar
kūrybos joveikriais, 365 pusL knyga kainuoja tik ?3.

2608 West 69th St, Chicago, HE 60629

TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
Maistas iš Europos sandėlių.

> DAINV SVENTRS LAUKUOSE, poetės, raiytojot fe ta
MARIJA N0REIKTEN8
finlf lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie datai
iventei bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojąs
Hems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais du<JmenlmB iHHii hiiiiiiiiiiiiiiii:miiiBiiiii iiiiiiiji iiihiihiiiiiiiii inTIini iiiiiiiiii!iiiinin tuiinn
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja H
VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprai?
tas luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa
gyvenimo bruožų apralymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ht«
ra tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygr
parduodama tik už U> L1K1U V jaKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalrat)
Romiai paražyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnis k
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai jdomfis kiekvienaTa
lietuviui Leidinys muštruota* nuotraukomis, pabaigoje duodami
vitovardžių pavadlnlma’elr jų vertiniai j vokiečių kalbą. Labai
gandingoje S3S pusi knygoje yra Rytprūsių lamėlapla. Kaina H
t
> K4 LAUMB8 LIMB, raiytojos Petronėlės OrtntaJtėa atti
tntnknal ir mintys apie asmenis Ir vietas neprlk. Lietuvoje Ir pb
maišiai* bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius
bet kainuoja tik O.
> JULIUS JANONIS, poetas ir revolludonleriua, nesuprua
Im tr khitingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik »
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą far pos |
Biją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises
Knyga yra didelio formato, 365 puslapių, kainuoja

gATYRlNK N0VEL43, M Knačemka kūryba, f. VahSh
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SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
JbOl W. 69th St, Chicago, lit 60629 ♦ TeL 925-2737

Inž. LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

PRAEITI ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA
g
į
fi

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St Chicago, HL
• BtTESTINGAl IŠPILDOMI RECETAJ

• FANNIE MAY SAL-

^9

DUMYNAI

• KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
1 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininkai

’

TeL 476-2206

-

p&ražė 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada ir
Set kur, bet kuria kalba buvo paražyta apie Lietuvą lietuviui
Ir fietnvii} kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. K.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui
ir patarė mums toliau studijuoti.
Kata K Kletf HrtelkL

FUta* fl

ę ’• • R 1 n J I E N O 8
ICTfll B. Halsted St., Bhicago, EC KJBŪ8
1 — Ntujleao*, Cbūx$o, 8, DL

Friday, Jxmė S, 1984
*

e

«

JUOZAS ŽEMAITIS

JAU 40 METŲ KAI MIRĖ PIRMASIS
LIETUVOS PREZ. ANTANAS SMETONA
Mirtis nelenkia nei vieno. Tie, tai net pavaišinami.^
Prabėgomis nupasakojęs jau
kurie šiame pasaulyje gyven
t* #
dami atliko idaug vertingų dal nystes laikus, euristinės Rusi
bų, po mirties'kartų kartos?)uo5 jos laikais besimokant jo turė
pii-.moiMi ir pa geibia.
tus rūpesčius bei pergyventus
Naudingi patarimai tr įdomūs dalykai
šiais metais gegužės mėnesio vargus, paliesdamas Lietuvos
20 d. Amerikos Lietuvių Tau j nepriklausomybės atkūrimo pra
tinės Sąjungos Chicago- sky džią ir Smetonos, kaip pirmo
• Vienos uodų rūšys puola 50—70% alkoholio bazėje. Jį
rius Lietuviu Tautiniuose na- prezidento, to atkūrimo laikožmogų dieno> metu, kitos vaka gali jums sumaišyti vaistinin
mucze suruošė Antano Smetona1 tarpy reikšmę, priėjo prie 1926
re ar naktį. Tais atvejais, kada kas arba galite nusipirkti gata
paminėjimą, 4G metų po jo mir metu peiversmo ir prie Antauodų mkandžiotas veidas ima vą, vadinamą Pre.Sun, Ultrano Smetonos antrojo prezidento
ti<*s .praėjus. Mmėjimo progra-Į
_
labai niežėti, niežulį galima nu bloc, Pabantiol arba Pabafilm
mą sudarė trys dalys: a. įvadine vimo laikotarpio, kurį taip atžy
raminti arba bent žymiai suma vadinamą tepalą.
paskaita, atitinkanti minėjimo męįo:
Prisiminkite, kad miglotą die
niu. sutepus odą amoniako ar
momentui, b Antano Smetonos ^Antanas Smetona politikas,
ba sodos tirpalu (% arbatinio ną saulė taip pat stipriai veikia
raštų kaj kurių ištraukų skai prezidentas, ir jo laiku valsty
šaukštelio į nepilną stiklinę ir daug nuskieginimų įvyksta,
bės santvarkai
tymas, iri c. Meninė dalis.
vandens i. Uoxhu geriausia at kaip tik tokiomis dienomis ilgai
Sąjungos skyriaus pirminin Pradėdamas kalbėti šiais klau-<
baido vaistinėje parduodamas būnant lauke.
fjflfll* Kaunas. ČU matome Mnąįį madini Aleksoto tilt* per Nemunu. Tai yra labai reta nuotrauką
kas dr. Leonas Kriaučeliūnas, s i mais. p re! egent as pirmiausia j
Sportuojant ilgai vandenyje,
specialus tepalas — dimetilftapasveik’nęs minejiman gana taip išsireiškė:
iaras, c taip pat gvazdikų alie arba gulint ant pripučiamų mat
gausiai susirinkusius, ir taręs] “Svarbu atsiminti. kad iš 22
būtinoms išlaidoms apmc- ris gen. Skučas lir lugumo de- vada, kad Smetona nujaurė ka
keletą žodžių apie mirusio pre-, Lietuvos nepri klauso m ybės me_ I ^ėti -unkiBi surandamų pajamų partamnto direktorius Povilai- ro išsiplėtimą ir kartu pragaiš jus. Jais reikia plonai ištepti rasų ant vandens, atšvaitas nuo
odos nusideginizidento kilnią asmenybę, pris lų jis išbuvo prezidentu ilgiau, Į Kjūd i'Jgas žmogių reikalauj''t lis, ir kad tuoj būtu sudaryta tį Lietuvos nepriklausomybei. kūno vietas. Preparatų veiki i o pastiprina
Paskaitą baiįidbmas, ponas mas trunka iki 5 valandų. Vei mus.
tatė auditorijai minėjimo pir kaip 15 metų. Suprantama, kad 1 daug
v*v.«.g imąjsLo taip jauna v&lsty- Lietuvoje tokia vyriausybė, kumosios dalies kulbėtoją—Šaulių jis negalėjo visiems įtikti, ir| bė, atsikėtysi i* karo griuvėsių,! ri būtų pasiruošusi ir pajėgi už MMkovaitis paliete ir pačią Tau do odos negalima sutepti dlmeNuolatinis buvimas saulėje
Sąjungos centro valdybos, pir kai Kurių tautiečių ar srovių! bręsdama ir.-plėtedamosi, pri-| Atikrinti garbingą Sovietų-Liet u- tininkų Sąjunga, ją sugretin tilftalatu ar kitokių preparatu, tai o pat labai išdžiovina odą,
, vl.
.
atbaidančius uodus, muses, er-i ‘ . .
mininką Karolį Mikolaitį, pa buvo kaltinamas tai vienu, tai V:jo turėti nemažai lesų. Iš kur tuvos savitarpinėm pagalbos vyk damas su Antanu Smetona.
j pagreitina raukšlių atsiradimą
“Antanas Smetona buvo vie kės ir kt. tuoj nusiskutus.
prašydamas jį apibūdinti Sme kit u nusižen gi mu. Opozicijos jų paimti? Taupumas nėra šyk- dymą, Kaimo vyriausybės sluok
. ! ir pagilina jau esančias rauksnas
Tautininkų
Sąjungos
kūrė

tonos. kaip žmogaus ir prezi Žmonės dažnai jį kai tino auto-j $štūmas.; Svarstant biudžetą, pir sniuose sukėlė daug rūpesčio.
i les. Išbuvus lauke ilgesnį laiką,
MYLĖK IR BIJOK
kratiškumu ir net diktatūrišku- miausia . pirmaeilius reikalus Tuoj pat nakčia prezidentūroje jų. 1937 m. Tautininku suvažia
dento asmenybę.
j ištepk odą su aliejum, geriau
SAULĖS
vime
jis
kaip
ir
patvirtino
Są

i sia ‘’baby oil”,skirtą kūdikiams.
buvo
sušauktas
ministerių
tary

miL
Ta
dėmė
prezidentą
skauPonas Milkovaitis savo pas
reikia skini nuo antraeilių.”
kaitą pradėjo tokiais žodžiais:
(į$no ir lyg kokia stigma jį ly
“1938 meteis. Smetonos pre bos ir kariuomenės vadovybės jungos vedamąjį pagrindinį mo
Mūsų protėviai garbino ir. Jis suminkština ir priduoda
tyvą,
kaip
ir
konsekravo
Sąjun
posėdis,
kuriam
pirmininkavo
“Šįmet sueina 110 metų nuo dėjo visame jo gyvenime.”
zidentu perrinkimo proga, jis į
gerbė saulutę - močiutę. Jos rei1 odai drėgmės.
gos
ideologiją,
sakydamas,
kad
pats
prezidentas.
Antano Smetonos gimimo ir 40
jo sveikintojus štai kaip priti
kėjo, ir njekas jos nebijojo, nes!
Pats paskaitininkas į tokį Sme
Tautininkų
Sąjunga
įkurta
tam,
Pabaltijo kraštuose saulutė švie! Raudona odos spalva ir po ke
metų nuo jo tragiškos mirtiesj
lo:
Posėdyje
Antanai
Smetona
tonom apkaltinimą taip reaga
Taigi, šiais metais čia mes mj_
-— Paskutiniu kelerių metų pareiškė, kad to ultimatumo ne kad skelbtų tautinės idėjas vie- čia ir šildo, ir ne taip stipriai’ lių dienų jos nusilpusimas yra
vo:
iybę, kad ta idėja būtų visuo degina, kaip šiame kontinen-| pirmojo laipsnio nusidegini
nime dvigybą jo sukaktį/’
įvykiai
rodo,
jog
pairę
tautu
galima
priimti,ir
jei
būtų
pavar

žmoma. kad Antanas
mas. Blogumas ir vėmimas taip
met gyva ir vaisinga; ji nepri te.
Paskaita buvo gruopšeiai pa.
_
ee
;
santykiai
visur
darosi
paikesni
totas smurtas iš Sovietų pusės, valo stokoti visuomeniškai žmo
Smetonas nevaldė diktatūrišpat gali pasireikšti. Iškilus Pa
ruošta ir netrumpa. Tenka pair
opesni...
P.idrikusių
karo
ug

Pastebėta,
kad
perdidelis
kaireikia visomis turimomis prie niško pagrindo. Turi^ųti aišku,
kai. o valdė taip, kaip to laiko
vandenėj tusioms. pt^fem — nu
sakyti, kad klausytojų veiduose
nies
dūmu
kvapas
visur,
užuo

tinimasis
saulėje
gali
būti
labai
monėmis jiems priešintis. Deja, kad tautiškai viehinSa sąmone,
apystovos diktavo. Tikrumoje
sideginimas pasikia Il-rąjį laip
nesimatė nuobodumo, kas’/ne-!
džiamas;
Kas
yra
atsitikę
vidu

kenksmingas,
ypatingai,
baltaprezidento nuomonę palaikė tik
jis gi negalėjo kitaip valdyti,
snį, t. y., kai apgadinamos celės
retai pastebima ilgesnių / pas-j
rinėje Europoje, tai nerimo ai krašto apsaugos ministras gen. pasireiškianti ivainų visuome- odžiams.
žinomdamas, kas privedė prie
gilumoje audinių. Patš^ipriau- .
kaitų metu. Mėginsiu čia pa-j
“Šių metų nusideginimas sau-į sias nusideginiiųą^^^ ^lk-čiojo
1926 metu perversme. Norėda du atsimuša į visus šonus...Su K. Musteikis, švietimo minist s^vie^bditiimof bet jų suderini
kartoti kai -kurias žvme-nes tos
lėje gali duoti pradžią vėžio li
mas paslijusią prieš perversmą sidaro įspūdis, jog visur, juda ras dr Jokantas ir valstybės mo.’*
lapisnio. Jis rgali štikeLti kūno
paskaitos dalis.
gvvenimas iš ^pamatu... Po Di kontiTdiėrius irž. Šakenis. Už
gai 1999 metais”, įspėja dr. Eu
vidaus santvarką atstatyt^*;jis
temperatūrą, saulės 'smūgį ii
: “Anuo metu gyvendami kuodžiojo karo sudarytosios tarp ultimatumo priėmimą pasisakė
Paskutinį savo paskaitos saki gene M. Farber Medicinos mo- randus. Jeigu smarkiai nudegė
kitaip elgtis tikrai negalėjo.”
U.e jo apylinkėj, augdami ir brę,
tautinės sutartys visiškai išsigaL visi kiti
kyklos Dermatologijos skyriaus;
kartu su nį prelegentas taip užbaigė:
“Antanas Smetona buvo tau
te — nedelsiant kreipkitės į
šdami jo asmens paunksnėje, i
sta. Naujosios sutartys, dabar su kariuomenės vadu gen. Vit
“Išvykdami iš Lietuvos mes viršininkas Statforde, JAV-ji gydytoją.
pos krašto valdytojas. Būda
sruogiškai tariant, gal nevisai jį
daromos, visiško saugumo ne kausku ir bubsiu vadu gen. išsinesem tautinę mintį, tauti
mas valstybės galva, jis nesirū
? Menkesniems nudegimams įssupratome, nematėme jo dva-j
laiduoja. Mažieji kraštai, rūpin Raštikiu, kurie savo galvojimą nę širdį ir tautinę dvasią. Mums j
pino pasistatyti iškilmingų pre
Į vykus reikia pamerkti rankšDidžiuma odos vėžio
'HOs didybės ir todėl nepakan-j
damiesi bšlikti nepriklausomi,, parėmė mūsų kariuomenės “ne- nereikia klaidžioti po įvairias
zidentūros rūmų, o tenkinosi
nors ir ne visos, yra sukėlimos* luoščius į labai šaltą arba su le~
karnai jį įvertinome. Kitais žo
pasi ruošimų ” jasMpr ięsiftimui.? sroves bei organizacijas ir žval saulės spinudlių, išsivysto nuo J dais vandenį, nugręžt! ir autik nedideliais, dar caristmės tin i būti labai atsargūs.”
džiais tarant, jis pranašu mūsų
“Kai Sovietai pradėjo kištis į
Čia pacitavau kiek ilgesnę gytis, kur galėtume prisiglaus
Rusijos laikais ‘buvusiais guber
neapdairioje apylinkėje gyven
Lietuvos vidaus reikalus ir 1940 paskaitos dalies ištrauką vien ti ar pritapti. Mes turime savo pakartotino stipraus kaitinimo- dengti nudegintą vietą. Keisti
natūros pastatais.”
si salėje. Rimtos odos vėžio Ii-! ranksluočius dažnai, kol praei
damas, tada gal ir negalėjo
merais birželio 14 dieną Sovietų
Tautinę Sąjungą, Mes turime,’ gos, kaip ir palinkimai į šią Ii-! na skaudėjimas. Apsitrynimui
tapti.”
“1936 metais atidarydamas užsienio reikalų ministras Mo
tai yra tikrai istoriniai. Ne vie gąljme sakyti, dar visą diplo-|
nepasirodo staiga. Trunk-aplkcholis (rubbing alcohol) taip
“Kaip krikščionis, Antanas seimą prezidentas pasakė:
lotovas įteik Maskvoje esan- ną kartą teko girdėti takių, “ul natinę tarnybą, kun yra tami-| egą
įję mctU> kai jos išsivysto, bet pat sumažina odos karščiaviSmetona buvo religingas žmo—Pažįstant Lietuvą, jaučiant čiam Lietuvos užsienio reikalų
tra patrijotų*’ kaltinimų, kad. nw^įsitikinimo. Visa tai yra An-' jyra pagreitinamos per daug būj mą.
. gus. Prezidentūroj besilanką Į jos gyvenimo pulsą, kartais rei- ministeriur 5 Urbšiui ultimatugirdi, prezidentas Smetona pri tano Smetonas palikimas.”
nant saulės šviesoje ir neprižiū- J
įvairių tikybų dvasiškiai jo bu-j kia susidurti su sunkiai išspren mą,
kad
būtų atiduodam*
Šiuos
reikšmingus
žodžius
au
valėjo likti Lietuvoje, kaip kad
rint odos. Virs 90% odos vėžio]' Persidegin imai saulėje nieko
vo priimami be eilės ir nere- ūžiamomis problemomis — ieš- teismui vidaus .reikalu mįnisteliko kitų dviejų Pabaltijo val ditorija palydėjo garsiais ploji ligų pasireiškia tose kūno da-J neverti, nes jie odos parudaviiZ-! mo nepagreitina, o tik apgadina
stybių prezidentai. Taip galvo mais.
lyse, kurias daugiausia pasie-į
Pradėjus antrąją minėjimo kia saulė — veidas, sprandas ir! vasaros malonumus.
ti ir kalbėti gali tik tokie politi
iWHUffllMiminittinMIM
Oda greičiau įgaus gražų at
niai analfabetai, kurie temato dalį, jauna Tautinės Sąjungos rankos.
tik tiek toli, kiek siekia jo gry narė Svajonė Kerelytė paskaiPatartina .dėvėti plačiabrylęs spalvi, je»gu valgysite kas die
čios kiemas. Matyt kad tie gar ė iš Antano Smetonos raštų iš skrybėles, kurios ir naudingos ną bent po 2 nevirtas nierkas
siakalbiai visai neturį suprati trauką, pavadintą Išeivija ir Tė ir puošnios, kad nenusidegintu-! ar
? pamiidcrų, ar gersite jų sul
tis.
mo ką rusiškas teroristinis ko vyne. Tai lietė prezidento kal- mete saulėje.
O. Lasas
pasakytą 1935
metais
munizmas reiškia, jei jie gal ką,
Reikia laipsniškai pratinti -. / ?
* » t
voja, kad Smetonai Lietuvoje per įvykusį Pasaulio Lietuvių odą prie saulės kaitros, kol atsi
> Indėnai išmokė pirmuosius
likus,.okupacija būtų buvusi žy; Kongresą.
randa parudavimas, apsaugo jas
Amerikos kolonistus kepti, mėsą
Meninėje dalyje pasirodė či- nuo nūs:deginimu.
miai žmoniškesnė. Likimas bū
tų buvęs lygiai toks pat,kaip ir kagiečiams gerai pažįstamą dai
Reikia vengti saulės ypaiin- j ir žilvį ant anglių bei atviros
anų dviejų prezidetų, nes ru nininku pora—Margarita ir Vac gai tarp 10 vai. ryto — 2 vai. j ugnies, šis būdas rąpo tiek po
siško imperializmo siekis yra lovas Monikai. Akompanavo pa p. p., kol oda nėra tinkamai pa- į puliarus, kad rugpiūčio 2—Į1 d.
visoje Amerikoje yra paskelbta
lygiai toks pat, kaip ir to vii-- nelė Alvida Eitutytė. Dainos rudavusi.
ko, kuris apkaltino nekaltą ėriu buvo daugiau Liaudies kūrybos
Reikia naudoti octi tepalą, Barbecue savaitė. Kepimas feuPrasidės vidurdienį, pasibaigs vidurnaktį.
.
f ką visokiomis nedarybėmis, ka- ir tautiniais motyvais, Duetu kuris apsaugoja nuo saulės ke tapo daug patogesnis, kai
Zigmas Mikužis praneša, kad viskas jau paruošta didelei
sudainavo: Šiaurės Pašvaistę ir kenksmingųjų spindulių. Vie Henry Foidas išrado iš anglių
j dangi j f suėsti panoro.
Atrodo, kad busiu truputį nu Banguok Vandenyse. Solo:Kur nas geriausių yra 5—1G% PA gaminamas brikeles.
LIETUVIŲ ŠVENTEI
krypęs į šalį, tai vėl grįžtu prie Kakūžė Samanuota — V. Mom- RA (para-aminobenzoic acid),
- Magdalena Šulaitienė
tos pačios paskaitos. Tęsdamas kus, o ponia M. Momkienė—Do
j j"wi. . .
■ 1
1
———
toliau jžavo kalbą, penas Mil.- bilėliai.... Da.noms publika su
kovartis Smetoną pavadino to sižavėjo, tail išprašė dar vieną
liaregiu politiku, nes pasku dainelę, kurios vardo taip ir ne
tinės K iru mokyklos laidos ka nugirdau.
įi financing
•oe
Dainininkai ir pianistė buvo
rininkams jis taip pasakė:
a?
“Graži ir giedra šiandien islei- pagerbti gėlėmis.
Pasibaigus minėjimui, visi
stuvių diena, bet taikos dangus
labai apsiniaukęs. Kiek toliau jame dalyvavę, buvo pakviesti
nuo mūsų krašto gkdiifrii neri prie kavutės ir ‘apetrtnų’ pyra
mų griaustiniai ir jo žaibai švai gėlių. Draugiški ir jaukūs po
stosi tautų sielose. Kas žino,kas aibiai buvo užbaigti su gera
gali tuoj atsitikti. Lietuva buvo nuotaika.
neutrali, bet koks likimas ją
— britų ir Amerikos karo lai
gali nutikti, sunku šiandien pa
sakyti/' Iš tokių proidento po vai nelėkto vokiečių na Ha Iriam
sakių, paskaitininkas padarė <J-’ grjH i Prancūzijos uostus.
•
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Lithuanian Plaza Court nuo Western iki Kaliforai los.
Dalyvaus Edward Vrdolyak, Frank Savickas, Frank Brady
M. Madigan. Jane Byrne ir daug kitų.

For constipation relief tomom
reach for EX-LA X.toricht.

VISI LIETUVIAI PRIVALO PASIRODYTI
LIETUVIŲ DIENOJE
<

You’ll like i
Chocolated or p UI

♦Jiom

Mutual Federal
Savings and Loan

s>’tST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 606-

f Kaza-au*k«*. Pres.
. Tr i .

Te. 847-7747
t* t .

SERVING C H K AGOl AND SINCE

.

parapijos bažnyčioje, Marquette Parke, pamaldomis ui
išvežtuosius, nukankintus ir persekiojamus. Pamaldų
metu giedos choras. Tokios pamaldos įvyks ir Lietuvių
Liut. “Tėviškės”, Liet. Evangel. Reform, ir Siono Lietuv.
THi LITHUANIAN DAILY kiwi
Evangel. Liut. bažnyčiose. Po pamaldų parapijos sa
Published Daily, Except Sunday, Monday and HoHdayg
lėje įvyks akademija, kalbės p. konsulienė ir Sibiro trem
by The Lithuanian News Publishing Co^ Inc.
173? So. Halsted Strwt, Chicago, IL $060$ Telephone 421-4166
tinė Stefanija Rūkienė. Amerikos Lietuvių Taryba kvie
čia ir visą lietuvių visuomenę ir organizacijas gausiai
ECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 3T74JHOUU
dalyvauti vėliavų pakėlime ir pamaldose.
Postmaster: Send address changes to Naujienos
Bet štai, jau kelintą kartą, tame pačiame Drauge,
1739 S. Halsted SL, Chicago, IL 60608
kuriame buvo atspausdintas minėtasai vedamasis susi
mąstyti dėl baisiųjų birželio įvykių, skaitai ir savo
metams
xo.uu
As of January 1, 1790
pusėn metų
$22.00 akims netiki. Sekmadienį, birželio mėn. 10 d. kviečiami
Subscription Rates:
trims menesiajzu
I1ZJJ0
vienam menesiui $4.ou ateitininkai į Lementą į ateitininkų namus pamaldoms
Chicago $45 00 per year, $24.00 per
lx months, $12.Ou per 3 months. In
11:00 vai., bet nė žodelio, kad jos bus skirtos už išvež
other U5A localities $40.00 per year, Kanadoje:
$22.00 per six months, $12.00 per
metams$45.00 tuosius, bei nužudytus, nukankintus, okupanto kalėji
jree months. Canada $45.00 per year;
pusei metų 2______________ $24.00
muose Sibiro gulaguose bei psichiatrinėse institucijose.
countries $43.00 x>er year.
vienam mėnesiui
$o.UU
Priešingai, reklamuojami šilti pietūs, kuriuos reikia už
25 cents per copy
Užsieniuose
sisakyti pas Marytę ir Mildą. Ir atvykstantiems prime
metams _____ -___________ $46.0U nama atsivežti ir sulankstomas kėdes, kurias pasidėję
pusei metų ,_______________ $26.00
Nuo sausio pirmos dienai
pavėsy galės sėdėti ir šnekučiuotis, besidžiaugiant gražia
Dienraščio kainos:
PARAŠIUTININKAI PADĖJO Itos pakraščio.
BOSTON, Mass. Vienas paty
Naujienos ęjru kasdien, išskiriant pavasario gamta.
Gen. Gavin vadovavo para ręs ir gabus advokatas parejkaLAIMĖTI KOVĄ
Chicagoje ir priemiesčiuose:
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžią Naujienų Bendro
Sunku suprasti, bet dar sunkiau suderinti Amerikos ST. MERE EOL1SE, Pr. Gen šiutininkams šiaurės Afrikoje ir lavo $250,000 atlyginimo už
metams__________________ __ $45.00 vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago
Siciljoje. Jis grįžo atgal su pa įstatymo pakeitimą, kuris liep
pusei metų------------------------ - S24.00 IL 60608. Telef. 421-6100.
Lietuvių
Tarybos
kvietimą
ir
minėjimo
programą
su
atei

James
M.
G.
i.
’
in
išseko
para1
$15.00
j
trims mėnesiams
rašiutininkų 82-rąja Aubornz davo aborto noričioms mergai
siutu
truputį
toliau
j
vakarus
tininkų,
Lemonte,
programa.
Gegužinė!
Birželinių
įvy

vienam mėnesiui------- --------- $5-00
Pinigus reikia siųsti pašto Money
divizija ir nusileido tolimoje už tėms gauti tėvų leidimą. Jis įro
Kitose JAV vietose:
Orderiu kartu su užsakymu.
kių paminėjimo dieną! Kurioje ne žodelio apie birželi nuo OmahoK paplūdimio. Jis frontėje. Taip pasitaikė, kad dė, kad mergaitės turi teisę da
nius įvykius. Ir tą dieną, kaip Amerikos Lietuvių Taryba šoko kartu su 150 parašiutinin parašiutininkai nusileido ant ryti abortą be josios tėvų leidi
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius,
kviečia visuomenę ir visas organizacijas dalyvauti su sa ku. Jis prisimena tuo metu na<u į pravažiuojančio tuo laiku pran mo.
(lotus baltus parašiutus, kurie
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai popiet, šeštadieniais — iki 12 viL
vo vėliavomis minėjime, bet ar tai nėra labai grubus aiškiau perspėja vietinius gy cūzų traukinio.
Įstatymo leidėjai pasipriešino
Jie šaudė j apsikasusius vo
afrontas Tarybai ir tyla nutylėti mūsų tautos tragiškus ventojus, kad jie padėtu Ame
šio advokato pasiūlymui. Ga
kiečius, kurie nežinojo ,iš kur
įvykius ?
lingiausias argumentas buvo tas,
rikos kariams Įsistiprinti Nor-j
kulkas eina.
Susimąstykime...
kad jis trejus metus laukė, kol
Ar gi, ateitininkams neprivalu dalyvauti tokiose pa mandijos pakraštyje. Jie tą dar
bą vykusiai atliko, nes neleido
pajėgė kongreso atstovus įti
NUTARTA NEMOKĖTI
“Draugas” ■ birželio mėn. 1 dienos laidoje, savo ve maldose, tautinės vėliavos pakėlime, akademijoje? Ko vokiečiams priartėti prie Oma- ADVOKATUI ATLYGINIMO kinti apie reikalą pakeisti Įstadamajame pareiškė apgailestavimą, kad daugelis jau kiam kitam tikslui, Amerikos Lietuvių Taryba skelbia
tymą. Atrodo, kad įstatymų lei
tokią
programą
ar
ne
paminėti
mūsų
tautiečius,
kurie
nesniųjų lietuvių, gyvenančių šiame krašte, jau nebe-'
dėjai buvo nepatenkinti tokiu
vaikučiams nereikia aiškinti apie birželio įvykius? Ar vilkinimu.į-.Jeigu jis pebūtų taip
buvo
išvežti
ir
šiandien
vežami
Sibiran
baisiam
likimui,
supranta ir neįsivaizduoja baisiųjų birželio trėmimų, ku
gi'tada nebuvo vežami mažyčiai Sibiran? Ir kiek jų toje ilgai vilkmęs prašomos sumos,
riais okupantas pradėjo mūsų tautos naikinimą. Jiems kančioms ir mirčiai ? Ar, nepaminėti Lietuvą patvinusią
kančių kelionėje mirė? Šios draugijoj ^engiamoje. ge-: 5-takhūtu ją gavęs. Įstatymo lei
tai, tik. fantazijos dalykas, kurį gali .patvirtinti tik nuo-’ ašaromis rr krauju? Nejaugi- ir ateitininkams, kaip ve
damojo autoriuj rašė, tokįė tragiški tautos įvykiai yra gūžinės .programa pieko bendro. neturi su birželiniais dėjai, kad jie atsilygino projek
tvkių filmai.
i- ’ i- 1 ■' p -v *
,
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:
ik praeities. įvykiai, įrašyti į nebylius istorijos lapus?, įvykiais. Ką gi, bendro turi Rasos Šolūnaitės dainos ir to autoriui.
Tikrai, tai liūdnas ir skaudus širdžiai, toks veda Jei tai daroma sąmoningai, tai tenka padaryti labai liūd žaidimai, arkliukais pasijodinėjimas ir /žaidimai .vaikų
mojo autoriaus pasisakymas apie mūsų jaunimą, kuris nas išvadas. Reikia, -jie jau nebemato reikalo už badu, nuo 6-9 metų, vaikams loterija? Ir pagaliau; lietuviškas
SĄJUNGININKŲ
ĮSIVERŽIMAS Į EUROPĄ
tokio tragiško mūsų okupanto pradėtą tautos naikini šalčiu numarintus mūsų tautiečius net pasimelsti.
šiltas maistas su baru? Ar nekeista, kad vaiku darželio
mą ne tik nebesupranta, bet jam yra tik fantazijos da
gegužinėje figūruoja ir baras! Tai bent “gražus” pavyz LCNT/0NAS, Angį. 1S44 me
Kam, kam, bet ateitininkams tokią dieną ruošti ge
lykas. Tiesa, jis jį lyg ir bando pateisinti, girdi, tai vyko
dys vaikučiams! Todėl ir klausi, ką pasakytų Sibiro gu- lų birželis b dienos ryte iš Anggužinę, turėtų būt visai svetimas dalykas. Jie turėtų su
seniai, todėl ir toks baisus įvykis paliko tik istorijos la
laguose, kalėjimuose bei-psichiatrinėse ligoninėse mūsų ’čjcc isplaukv javai su kariais ir.
prasti, kad tokia diena yra gedulo ir susimąstymo diena.
puose. Betgi, reikia atsiminti, kad tais birželiniais trė
kankiniai, paskaitę tokias mūsų organizacijų programas? karo medžiaga i Sword, Juno5
Kitaip liudytų, kad jau- gyvenama buržuazine dvasia,
Sild, Omaha. Utah paplūdimius.
mimais lietuvių tautos kančios nepasibaigė. Jos nenu
Bet toliau dar grąžiau. Tame, pačiame Drauge skel La i vai išplaukė iš skirtingų uos
kuri veda į ramų, patogų gyvenimą, bet reikia atsiminti,
trūkstamai tęsiasi iki šiai dienai. Tai liudija pogrin
kad ji veda ir į labai nemalonų pralaimėjimą visame ko biama, kad Brighton Parko Lietuvių Bendruomenės apy tų.
džio spauda LKBKronikos ir kiti pogrindžio leidiniai.
Karo lėktuvai ir parršiutinmvos fronte ir į praradimą moralinio vertingumo. Ir koks, linkė rengia birželio 19 d. gegužinę šaulių namuose. Aiš
Gal tik tiek, kad okupantas šiandien tą vykdo klastin
ku, ir ten veiks baras ir bus šokami “tryptiniai”. Nejaugi, ką» prie Casen, l-e Havre, Colair,
būtų
gražus
ateitininkų
pavyzdys,
mūsų
visai
visuome

giau, negu anksčiau. Tokie tragiški tautos naikinimo fak
ir kitose srityse. Išmes
mes jau taip dvasiniai sumenkėjome ir kapituliavome, Bėl-gijoj
nei
ir
jos
jaunimui,
jei
jie
kviestų
į
tokį
susimąstymą,
ku

ti parašiutininkai turėjo sutruk
tai pogrindžio leidiniuose įrašyti ašaromis ir krauju. Bet
kad jau ir birželio tragiški įvykiai išdilo iš galvos, ne tik dyt i vokiečių judėjimą i pakranriame
būtų
suruošta
ne
tik
pamaldos,
bet
ir
akademija
kas skaudžiau, kad Kremliui, mūsų tautos išdavikai- par
jaunimui, kaip rašoma Draugo vedamajame, bet ir mūsų čius.
sisamdė, tarnauja ir jam padeda vykdyti lietuvių per kurioje būtų aiškinama, kad mūsų tautos naikinimo isto
rijos lapai dar nebaigti rašyti, jie rašomi ir šiandien aša senimui.
Puolime dalyvavo ĮB.(MK) įvaj
sekiojimus ir jų nužmoginimą.
Bet kas būdinga, okupantas šaukia visais garsiakal raus dydžio lėktuvų. 113 lėktu
romis ir krauju. Ir kad šiandien vis iškyla Sibiro taigose,
Draugo vedamojo autorius primena, kad tie tra nukankintų, badu ir šalčiu numarintų nauji mūsų brolių biais, kad birželyje Lietuva buvo išvaduota iš buržuazi vų neltegrįžo, išmesią 5112 bom
giški įvykiai dar ir šiandien daugeliui suspaudžia širdį. kapai kurių niekas, niekad’ neaplankys, kurių niekas ne- nės priespaudos. Todėl jis ta proga verčia pavergtuosius bų. Daugelis lėktuvų grižo, pri
Todėl jis kviečia susimąstyti apie birželinius įvykius.
papuoš pavasary pražydusiais gėlių žiedais, hei ašaromis ruošti “paminėjimus”, ruošti įvairius “pasilinksminimus” sikrovė bombų ir vėl skrido j vo
Šia proga tenka pareikšti padėką Chicagos Ameri palaistys.
ir kitokias “pramogas”. Aišku, kad jis tuo siekia prideng- kiečių karo centrus.
’
Birželio 6 d. žuvo 1>T6 ka
kos Lietuvių Tarybai, nes ji šių tragiškų Įvykių nelaiko
Taip pat negalima šia proga nepaminėti ir kitos lie >i ne tik birželinius tragiškus įvykius, bet ir viso mūsų rių, 9150 buvo sužeisti, o 7,088
fantazijos dalyku ir kad tie baisūs birželiniai įvykiai tuviškos Montessori draugijos, kuri dalijo prie Mar7 krašto pavergimą, atnešdamas terorą, žudynes ir kalė
dingo be žinios.
nėra jau tik istorijos lapuose, jie vyksta dar ir šiandien.' quette Parko, lietuvių bažnyčios lapelius, kviesdama vai- j jimus, psichiatrines ligonines ir trėmimus. Tą jis pra
Todėl ji paskelbė birželinių įvykių susimąstymui minė kų darželio vaikučius tą patį sekmadienį vykti į St. Mary dėjo vykdyti jau prieš keliasdešimt metų. Tą jis vykdo
— Omaha puolime dalyvavo
jimą, sekmadienį biržeelio mėn. 10 dieną Chicagoje. Mi Seminary Lemontan, į gegužinę. Ir Sos gegužinės pro ir iki šiai dienai. Tad susimąstykime...
80,000 amerikieči karių, 13,500
kanadiečių.
nėjimas bus pradėtas Gimimo Švenč. Mergelės, lietuvių gramoje nė žodelio apie baisiojo birželio įvykius. Tad ar
A. Svilonis
V
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sandėliuose yra kilęs didelis gaisras. Visai arti niką, o jau 1910 m. jo pacientūra buvo tarptauti
prie tų sandėlių gyveno to miestelio notaras su ne ir turėjo garsų vardą. Kartą jis pareikalavo
VEGETARIŠKA MITYBA
savo jauna žmona. Abu paniško išgąsčio apimti, vieną rusų kunigaikštį pasišalinti iš jo klinikos
IR SVEIKATA
išbėgo iš namų. Tokio išgąsčio pasėkoje notaro dėl to, kad tas nenorėjo laikytis jo nurodymų, bet
žmona per anksti pagimdė kūdikį. Anais laikais po dviejų dienų tas kunigaikštis vėl grįžo, pasi
Venezuela, Caracas, 1982 metai
septynių mėnesių naujagimis retas teišlikdavo gy žadėjęs laikytis gydytojo nurodymų.
(Tęsinys)
Dr. M.OO. Bircher Benneriis buvo laikomas
vas. Mažasis Maksas išliko, bet buvo labai silp
Hipokrato pasekėjai gydytojai dabar sako: nas ir turėjo širdies defektą. Jau vaiku būdamas, autoritetu maisto dietos moksle, kuriame buvo
“Išstudijavus Hipokrato medicinini gydymą, yra labai troško gyventi ir visaip stengėsi stiprinti skelbiama, kad žalias — augalinis maistas yra
tas pats, kaip įsitikinimas, ką senajai Graikijai j savo sveikatą. Šveicarijos kalnų grynas oras, ilgi vienintelė priemonė, turinti gydymo galią ir
i pasivaikščiojimai, plaukiojimas ir kitokios rūšies “...nėra, sako jis, tokio skrandžio, kuris lengvai
reiškė menas.
mankšta stiprino po fizines jėgas. Jau tada žmo nevirškintų augalinio maisto, jeigu jis tinkamai
Vegetariškos mitybos įsteigėjas
nės vadindavo jį “daktarėliu”. Jis ypatingai do pagamintas”.
dr. Max Oskar Bircher Benner
Dr. M. 0. Bircher Benneriis buvo laikomas
mėjosi ir studijavo gamtos ir botanikos mokslą
Dr. M. O. Bircher Benner’iui įteiktų auksi- ' ir, vėliau, filosofiją. Be to, Buvo labai gabus pia sidraunavęs su filosofu Preudu, su kuriuo gvil
nių ir kitokių medalių bei atžimėjimų skaičių bū no muzikai, kurios net kitus mokindavo; genia dendavo gyvenimo problemas, (plačiau apie S.
tų nelengva išvardinti. Tas pagarbos ir dėkingu lius Beethoveno kūrinius atmintinai skambin Rreud’ą žr. L. Enciklopediją VI t., 395 psl.). 1924
mo dovanas jam yra suteikę įvairios pasaulio mi- Į davo.
m. iš spaudos pasirodė dr. M. 0. Bircher Bentybos organizacijos, kongresai, universitetai ir
Jo tėvas mirė tada, kai Maksas buvo pradėjęs neriio pirmas žurnalas “Der Wende Punkt”, pa
kitokios maisto tyrinėjimo institucijos už jo svei studijuoti mediciną Ziuricho ir Berlyno univer rašytas labai sunkiame stiliuje
kos dietos nustatymą — išradimą ir įvairiomis sitetuose. Jau studentu, o vėliau gydytoju būda
Trys dr. M. O. Bircher Benner’io vaikai taip
ligomis sergantiems ligoniams nurodymą kaip ją mas, turėjo daug ginčų ir nemalonumų dėl jo nu pat baigė medicinos mokslus, o jo pusseserės ir
naudotis, o taip pat ir už įrodymą sveikiems, ko sistatytos praktikos gydyti ligonius natūristiniais du vaikaičiai eina tais pačiais gydytojų generaci
jas keliais.
kiu maistu ir kaip reikia maititntis, kad nesusirg metodais.
189hrry Maksas 0. Bircfyer Bennet’as atidąrė Į 4. 1939. m., kai dr. M. 0. B. Benner’io klinika
tų. Daugelis pasaulio ligoninių ir šižfndien tebe
silaiko dr. M. O. Bircher Beppar io nurodytos gydytojo kabinetą neturtingime Žiuncno rajone. | jau buvb pagarsėjusi visame pasaulyje, jos įstei
Gydymo praktika tame rajone jam buvo labai gėjas — Benneriis mirė. Dabar patekti į jo kli
mak/o dietos.
1987 metais rigpiūčio 22 d. Šveicarijos mažo sėkminga. Praslinkus dvejiems metams, vedė niką yra nelengva. Dėl vietų stokos ir aukšto
miestelio Z arau gyventojai buvo naktį pažadinti Elizabeth Benner, su kuria susilaukė 4 sūnų ir mokesčio, ji visuomet užimta iš viso pasaulio atiš'miego ir labai išsigando, sužinoję, kad maisto trijų dukterų. 1897 m. įsteigė pirmąją savo kli nlūdusiu turtuoliu. Visos klinikos vadovybė ati

teko į jo vaikų ir vaikaičių priežiūrą, kurie eilę
metų buvo dirbę su tėvu ir seneliu. Moksliniai
tyrinėjimai apie žmonių ligų priežastis ir jų gy
dymą. buvo pats svarbiausias ir pagrindinis jų
tikslas, reikalaująs daūg moderniškų įrengimų ir
pašišventimo tam darbui. Čia gydoma maisto
dieta ir trumpais badavimais. Tai dietai sten
giamasi naudoti tik žalią — augalinę mitybą, ku
ri yra vienintelė priemonė ligonių gydymui. Mais
tas yra labai rūpestingai parinktasis geriausių
produktų. Jis ligoniams pateikiamas sulčių, sa
lotų ir košelės pavidale, pagamintas stropioje gy
dytojos ar gydytojo, dietos specialistų prie
žiūroje. Ligoniui duodama suprasti, kad nuo to
kio sveiko ir natūralaus maisto jo sveikata turi
pasitaisyti, nes visas organizmas yra išvalomas,
o kūno ląstelės įgauna naujų jėgų.
Gydymo nurodymuose taip pat įeina ;r fizio
terapija, kvėpavimo menksta, gimnastika, įvai
rių rūšių masažai, vandeniu gydymo metodai pa
gal Kneippo, Prissnitzo, Wtnt^mite’o, Kuhne ir
kitų praktiką.
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K VILIAUS

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

Funeral Home-and Cremation Service

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

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

Charles Stasukaitis

OR. PAUL V. DARGIS

I
t

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(312) 226-1344

Westchester Community klinikom
■

Medicinos direktorius
• 933 S. Maukei m Rd., Westchester, III.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

u kas antrą šeštadienį 3—3 vai.

Tek: 562-2727 arba 562-2728
TEL. 233-8553
Service 855-4506, Page 06058

-

-- ---y

|

Amerikos Lietuvių Piliečių ■
Pašalpos klubo susirinkimas j
•įvyks sekmadienį birželio 10 d.,
1 vai. popiet, Anelės Kojak sa-'
įėję, 4500 S. Talman Avė.
Nariai kviečiami dalyvauti.
Bus vaišės.
Ben. Jurėnas, rašt.

GAIDAS “ DA1MID

-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

Seniau motervs
namus
W Vi vvro
**
kraičio atsivesdavo karvę; mū
sų Lakais labai dažnai tiktai ‘‘ra
gus”.
Dažnas berniukas jau prade
da vaikščieti, eidamas antrus
metus; dažna mergiotė palie
ka sėdintį dar po keturiasde
šimt metu.
Įkyrios moterys prilyginamos
valdančių idėjoms: nuo jų taip
1 ongvai neatsoik raty si.
— Žinai, draugusi, aš tą Ma
rę mielai vesčiau, tiktai ji dėl
manęs per kvaila.
— Tiesą sakai nes tau reika
linga tokia žmona, kuriai proto
užtektų dėl (dviejų.

1907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą-

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

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

l>r. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA

2656 West 63rd Street
Valandos: antrad. 1—4 popiet,
f i Jotis© telefonas: 776-2880,
Rezidencijos telef-: 448-5545

Florida
Prostatos, inkstų ir-šlapumo
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710
Tel (813) 321-4200

Apdraustas perkraustymas
iš įvairiy atstūmę.

ANTANAS VILIMAS

Skirtas

Japonų jūros bangos

TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE

— Dabar nuolat besirodantie
ji satelitai praneša apie tokį diTrečiadinį, birželio 6 dieną, reikalingą -drausmę ir buvo delį karių sutraukimą. Tuo tar
Lietuvių Tautinėse Kapinėse pakeltas į puskarininkius. Lie pu 1944 metais amerikiečiai bu
Galinauskų sklype gražiai pa- tuvos kariuomenės medalis vo užpulti nepasiruošę.
1 ado j o 86 metų sulaukusį gerą puošė po karstą.
— Be Amerikos ii’ Kanados
Vyskupas Anysas Trakis, iš
lietuvį tautietį Petrą GalinauMarquette Parko, namų savi 85,000 karių, biri. 6 d. britai pa
ską.
Petras 'Galinauskas gimė Lie ninkas Juozas Skeivys pasakė! siuntė kovon 83,000 ginkluotų
tuvoje, Šiaulių apskrityje, Šile trumpas atsisveikinimo kalbasi vyrų .
nu kaime 1898 metu vasario koplyčioje,, Tų kalbų metu bu
13 diną. Ten jis užaugo ir pra vo nustatyta velionio duoto žo-1 — Išsikėlimas karių į Europą
įvyko birž. 6 dienos ryte, bei
dėjo dirbti Lietuvos geležinke džio svarba i. pareigingumas.
Abiem Galina uskam teko pa- Europos pramonės ir trafiko
lių tinkle.Būdamas geras žemės
ūkio' darbininkas, buvo siunti žinti komunistus pirmos okupa centrų bombardavimas pasidė
nėjamas iš vienos vietos ki cijos mįętu. Kada sovietų karo jo nuo 1943 lapkričio r^enesio.
jėgos artėjo prie Lietuvos sie
TAI BENT REIKALAVIMAS ton.
nų, abu Gralinauskai paliko vis
Teisėjas į negrą: — Tamsta
— Britų ir Amerikos karo j ė
Taip pasitaikė, kad teko pri
ką, ką turėjo ir kartu su dau gos puolė nacius ir italus iš šiau
jau eini ant kartuvių. Gal dar
žiūrėti geležinkeliu žeme Tauguma patraukė Į vakarus. Pra rės Afrikos.
turi kokį reikalavimą?
ragės srityje. Ten jis susipaži
džioje jie’tikėjosi grįžti į Tau
Negras: — Taip jūsų rnylista
no su Agute Purkšaite, su ku
Gal tamsta galėtum pašaukti ria jis susituokė 1926 metais.Jie j ragę ir vėl pradėti gyvenimą,
— Amerikos lėktuvai puolė'
bet reikalai pakrypo kita kryp
čigonę, kuri pasakytų mano
du visą laiką gražiai sugyveno.
veikiančias vokiečių karinome-'
timi.
ateitį....
Galinauskas mažai teuždirbda
Jiedu atvažiavo kartu su dau nės radijo stotis.
vo, bet pinigų bereikalingai ne
guma - tremtinių, apsigyveno
DEŠIMTS PRIŽŽASČIŲ
mėtydavo,stengėsi daugiau, kad
j Chicagore ir pradėjo gyvenimą
sau ir savo kraštui patama-|
— Ar tamsta loši kortoms?
iš naujo. Jiedu žinojo ,kad
vus.
j
— Ne.
namas yrS' šeimos gyvenimo
— Kodėl?
Agutė suprato namų svarbą, pagrindas. Abu dirbo, taupė ir
?— Turiu tam net 10 priežas Ji pradžioje Įtikino Petrą, kad, įsigijo ne .vieną, bet dvejus
čių.
reikia įsigyai namus. Namai j namus,
— Kokių gi?
yra gyvenimo pagrindas. Kadai Prieš 4 metus jiedu nusipir
— Apytuštė kišenė, mano pa
ji įtikino. Petrą, kad reikia įsi ko sklypą Lietuvių Tautinėse
ti ir astuoni vaikai .
gyti namus, tai tada jai buvo Kapinėse,'pasistatė paminklą ir
lengviau Įtikinti ji, kad pirktų žinojo, kad jie amžinam poil
namus Tauragėje. Ten jiedu,] siui priglaus savo išnešiotus i
sudėję visas savo santaupas, įsi-j kaulus.
Trečiadieni Petro Galinausko
gijo ne vienus, bet dviejus na
mus. Vienuose namuose jiedu palaikai iš Lekavičiaus šermegyveno o kituose namuose bu- ninės, vysk. Trakiu i dar kartą '
vo Tauragės vaikų mokykla.
j tariant labai gražų, turinin-1
žodį.
buvo
nuvežti
Visą nepriklausomos Lietuvos gą
gyvenimą abu Galinauskai gy į Lietuvių Tautines Kapines ir
Ch*ng« the oil and
veno Tauragėj .Petra s buvo siun užberti žeme.
liters avary 3,000 tt
čiamas i Įvairias Lietuvos gele Visais laidotuvių reikalais rū
6,000 miles to avoK
žinkelio tin*do vietas, bet juo- pinosi Agutė, 58 metus su Petru
cistinę gasollr*.
dviejų gyvenimas sukosi apie Galinausku gyvenusi. įdirbusi
C-col be i Bom Losad
Tauragę. Kai abu atsikėlė į Chi- ir planavusioji mylima jo žmo
cagą, tai abu tapo Tauragės na.
Reporteris
klubo nariais,nes juos visur jun
gė Tauragės gyvenimas. Petras
buvo šiauliškis bet tauragiš- HELP HOUR HEART FUND
CHICAGO MOTOS O-M2 T5^S ©R
kiai jį geriau pažino, negu šiau-j
1 iškiei.
•
FAVOUR HEART M
Petras Galinauskas tarnavo j
Lietuvos kariuomenėje. Išlaikė]
reikalingus egzaminus,

Gražiai palaidojo Petrą Galinauską

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

PERKRAUSTYMAI

Laidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge
ir VISA korteles.
R. ŽER.ĖNAS.
Tel. 925-8063

SOPHIE BARČUS
JtADIJO iEIMOS VALANDOS
Į

t
g
•i
■

2533 W. 71st Street
1440 So. 50th Avė., Cicero

R

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, ILL 60650
TeL: 652-5245

i
I
I

t
|

t
i
t

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

KNOW YOUR HEART

TeL 376-1882 ar 376-5996

Itotta WOPA . 14*9 AM

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

ŠIS TAS APIE MOTERĮ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS
LACKAWICZ

j

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street

TeL BE 7-1213

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

Ved«|« — Aldone
T»!Mj 771-154?

ns? s*.

Maplewood

avi.

CMICAGC. lt

ASAITIS-BUTKUS

e įkalus

parody
norėtu

Uetuvoe Aidai’

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KAZĮ BRAZDilONYTt

MIDLAND
FEDERAL

nuo pirmadlecLe Ud
Udlenlo 8:30 vaL nfcrre-

Vhof uUdof ii WCXV etrtim.

m

w.
nioaca

|L 606
74OC-

Ii WTU ttoCiM. U10 AM tenet

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003
AN AS3OetATK»

HA Rt

Odo<a. DMom *Mtf
TetaC 77JLKT4

review

IL 60455

Tel S <* *400

PHONE 254-4478

* — Naujienos, Chicago, 8, d
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LAIŠKAS REDAKCIJAI

lėje akademija. Kalbės Gen.
Kon. J. Daužvardienė ir tremti i
noji Tėvynės meilės liepsna, nė Stefanija Jlūkienė. Meninę!
G1NČ.KA1 IR NESANTAIKA
kuri mus skatina bendram dar-’ dalį išpildys <lr. J. Briedis.
ORGANIZACIJOSE
btfi “Dievui, Tėvynei ir artiLietuvių visuomenė ir <
Lietuvių tautta aukštai stovi anui”! Ir mes kartu su Lietuvos
savo kultūriniu laipsniu, Lie himnu, sakykime “Vardan tos! nizacijos kviečiamos gausia
|
11AL ■ STATI POft IAUI
UJU. ■ STATI FOR SALI
iyvauki. Organizacijos vėliavų
tuviai pasižymi moksle, mene Lietuvos, vienybė težydi!”
w MUmel, lomi —
Ir mes vyresnieji, pasitvar- pakėlime ir pamaldose dalyvau,ir muzikoje. Lietuviui kūrėjui
ne tiek rūpi kūrinio išvaizeh, kykim, pasipuoškim teisingumu ja su savo vėliavomis.
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM*
mintis.
ir
t
da
duosim
pavyzdį
jauni

kiek pati išreiškiama
Chicagos Lietuvių Taryba
EB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMA11.
krašmui. Ką mes galim parodyti ki
Lietuvis didžiavosi savo
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L
tu, papročiais, kalba ir a t ja u- Į liems, kada mes patys nesantai
LIETUVIU DAILININKŲ
.čiančia artimui širdimi, artimui koje ir ginčiuose gyvenam? To
MUTUAL FEDERAL SAVINGS A
ŽINIAI
padėti ne liežuviu, tuščia k:«l kiais pavyzdžiais mes negalime
PETRAS KAZANĄUSKAS, Prezidentai
:
ba, bet veiksmais.
išugdyti jaunimo kuris, nerrasiu metų Bendroji Dailės Pa
1212 W. Cermak Road
Chicago, HL
TeL 847-7743
TaiSa mūsų širdyse degė Tė tęs mūsu tėvynės, pamiltų ją. roda bus atidaryta spalių mėn.
vynės ir artimo meilės ugnis. jos kalbą ir papročius.
19 d. č’urlionio Galerijoj, Ine.,
Dabar ta tikroji artimo, lietuvio
Audronė G<deckaite 4038 Aicher Ave., Chicago, Ill.
ST. CATHARINES, ONTARIO
— lietuviai, meilės ugnis yra
60632. Visi lietuviai dailininkai
ft HAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
1 dingusi. Mes veidmamiškai sakviečiami parodoje dalyvauti ir
kiais metais gegužės mėn. pą iškiloje — vykti i kapines lan
$ NOTARIATAS • VERTIMAI
rkome kad mes mylime mūsų
parodyti kas nauja sukurta. Bus, skutinį sekmadienį 27 d. buvo kyti mirusiu ramor.ėnų. Anta*
I
1 kraštą, mūsų tėvynę. Mes su
skiriamos keturios
premijos kapų lankymo diena. LKVS nas Šukys už nuopelnus Lietu-1
yi8Ų RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
amerikone j ome. Mes ginčais,
$1,500 bendroje sumoje.
‘‘Ramoves’- Niagaros pusiasalio vai ir “Ramovės” skyriui yra j*
\ nesantaika ir neapykanta skan
Norintis/i parodoje dalyvauti skyrius tą dieną po lietuviškų pakeltas į “Rajncvėnų” sky^
Šakiu
Apskrities
Klubas
ren

diname vienas kitą.
pamaldų organizuotai, vyksta į riaus garbės narius.
INCOME TAX SERVICE
atsiliepia
iki
rugsėjo
15
d.
Atsigia
gegužinę
birželio
10
dieną
Mielas broli ir sese- Ar taip
kapines
ir
susikaupę
pagerbia
Šiais
metais
kapų
lankymo
liepusiem bus išsiųsta parados
§529 So. Kedzie Ave. — 778-2231
Įmes mylime savo kraštą? Ar Vyčių salų;; 2455 West 47th gat
kiekviena mirusi
ramuvėna dieną gegužės 27 d. oras pasi
dalyvio
blankas,kur
yra
visa
rei
(
vė.
Pradžia
12
valandą.
Atsilan

[ tokį mes turime duoti pavyzdį
kalinga-informacija. Jury Ko Per daugelį metų buvo tradici taikė labai gražus. Tą dieną nu
kę
klubo
nariai
ir
visi
svečiai
.. .
Lituvos jaunimui? Susimąstyja tą dieną įsmeigti nario gar vykau į Niagarą Falls pas S.U1- LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
misija bus paskelbta vėliau.
bus
pavaišinti
labai
skaniu
lie

ELEKTROS ĮRENGIMAI
f
i kime ir pažvelkime į save, kaip
PATAISYMAI
ČIA GERIAUSIA VIETA
Veik o
Rašyti aukščiau nurodytu bei ir tautinę vėliavėlę, šią pa biną, ir kartu nuvykome aplan-.i
tuvišku
gamintu
maistu,
a mes elgiamės. Tarp lietuvių ne
gerbimo ceremoniją turėjome kyti savanorį-kūrėją St. MačiTuriu Chicagos miesto
LIETUVIAMS.
Čiurlionio
Galerijos
adresu.
visokios
rūšies
gėribaras
su
Dirbu Ir užmiesčiuose,
^turėtu būti šmeižto kalbų ir
pakeisti, nes kapų lankyme die kūną, kuris už pasižymėjimą
Čiurlionio
Galerijos,
Ine.,
^rantuotai ir sąžiningai.
dovanų
laimėjimai.
.-.blogu darbų. Visi turėtume pa- mais. Bus
ną
kartais
būdavo
labai
lietin

kautynėse
dėl
Lietuvos
nepri

KLAUDIJUS PUMPUT11
Vadovybė
j butu mūrinis. Labai geros pajamos.Šokiams Ogros Ewaldo Kncil
įsiryžti rimtai Tėvynės laisvini4514 S. Taimen Avė.
ga ir nebuvo galima kapų lan klausomybės apdovanotas' žy Dilelis butas savininkui. Geras invesorkestras.
Tel. 927-3559
krno darbui. Tad, visi, kaip vie
kyti, nes kai kurios vietos bū meniu. St. Mačikūnas dalyva avimas.
visus
SLA
134-tos
Moterų
kuopos
Nuoširdžiai kviečiame
įnas, į kovą už laisvę brangios
davo vandeniu apsemtos. Dabar vo ir Klaipėdos krašto atvada 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
klubo narius ir svečius daly- susirinkimas įvyks ketvirtadie
^Lietuvos!
‘•Ramovės” skyriaus valdyba vimo kovose. Stasys Mačikūnas pirkinys.
Į
DĖMESIO.
nį,
birželio
14
d.,
12:00
vai.,
į Įsikalk sau į galvą, kad esi
gražiai įrengtas bungalow; 62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJA!
Valdyba Great American Savings patal tautines vėliavėlės kelias die jau greit bus 86 metų, bet yra Didelis,
į Tiktai $126 pusmečiui automobilio
lietuvis - lietuvė, todėl turi būnas esant gražiam. orui prieš dar judrus ir prenumeruoja Nebrangus.
pose,
6201
S.
Western
Ave.
Vi

liability draudimas pensininkams.
!jti pavyzdys kitiems. Ir mūsų
kapų lankymo dieną, nuvažiuo daug laikraščių, kurių tarpe ir
Kreiptis: A. LAURAITIS
ŠIMAITIS REALTY :
sos narės kviečiamos dalyvauti.
^tarpusavio sugyven imas turi
4651 S. Ashland Avė.,
PRANEŠIMAS
ja į kapines ir įsmeigia vėlia dienraštį “Naujienas” nuo 1948:
Chicago, 111.
Bus
kavutė.
.
Valdyba
^reikštis gražiais žodžiais ir ge
vėles prie kiekvieno mirusio metų.. Buvo malonu pasikalbėki
INSURANCE — INCOME TAX
Tel. 523-8775 arba 523-9191
Chicagos Lietuvoj Tarbyos
nais darbais, bet ne ginčais ir
ramovėno kapo. Jei kapų lan ti su Lietuvos laisvės kovotoju,2951
W.
63rd
St
baisiųjų birželio trėmimų minė
-— Kareivių dauguma buvo kymo diena nėra lietinga, ‘‘Ra- savanoriu - kūrėju ir Klaipėdos
pavydu.
Tel: 436-7878
-iškelta Normandijoje, bet vo- movėnų-’ skyriaus valdyba ir krašto atvadavimo dalyviu S:
? Imkim pavyzdį iš Romo. Ka jimas įvyks šia tvarka:
Sekmadieni, birželio 10 d. kiečiai nepajėgė permesti divi- nariai stengiasi organizuotai ap Mačikūnu. Kadangi tą dienų;
lantos. Romas nežiūrėjo sava
naudiškumo. Jo širdyje degė 10:15 v. vėliavų pakėlimas Mar zijų iš pietų Prancūzijos.
lankyti mirusių ramovėnų šei rinkau ir aukas Tautos Fondui, OAK LAWN — BY OWNER
fuojame ir esame apdraustu Ei
quette
Parko
parap.
aikštėje.
Custom
built
raised
ranch.
3
;
.
•ta tyroji Tėvynės ir artimo mei
mų narius ir pasirūpina H paprašiau aukos ir iš savanorio10:30
v.
pamaldos
š.
M.
Ma
—
Indijos
kariams
įsakyta
ARVYDAS KIELA X I
lės ugnis.Jam buvo skaudu žiū
kūrėjo St. Mačikūno. St. Mači bedrooms, 1% baths upstairs.žmonas nuvežti į kapines
rijos
Gimimo
par.
bažnyčioje.
Finished
recreation
room
withšauti 6.i kiekviena
kuris po aplankymo vėl parvežti į kūnas tuojau įteikė auką, nes
rėti, kaip broliai lietuviai yra
V
h- 7 sicha,
#
~6557, jS. .Tęilman Avenue
Pamaldas
atlieka
kleb.
A.
Zaka

2
bedrooms
and
bath
lower
priešinsis kariuomenės įsaky namus.
/
Chicago, IL 60629
^terorizuojami okupuotoje Lie
žino, kad VLIKas, kurį remia;
kf
■ML
\
tuvoje ir tremiami į Sibiro tai- rauskas. Gieda par. choras, dir. mui. Parlamentas pritaria sienų
Tautos Fcndas, dirba reikalin level. 2 car attached garage. By
įas. Todėl jis už Lietuvos lais A. Linas, vargonais groja A. Ei- nuginklavimui.
S
Šiais metais savanoris-kūrėjas gą darbą Lietuvai iš vergijos iš appointment 422-8393.
tę ir paaukojo savo jaunystę, tutytė.
Antanas Šukys sveikatai pati vaduoti.
10 v. pamaldos Liet. Liut. Tė
— Puoy.mai
Jugosillavijoj, krint buvo išvežtas į .ligoninę. ■ Kartą buvau paklaustas Nau
Savo gyvybę ir degdamas lieps
nose skelbė pasauliui “Laisvės viškės, Liet. Evang. Reform ir Albanijoj, pietų Prancūzijoj vi Prieš kapų lankymą nors ir bu jienų skaitytojo, kuris dažnai <EAL ESTATE — OUT OF TOWN
Lietuvai”. Ir mūsų širdyse tu- 11 v. Sionų Liet. Evang. Liut.. są laiką vertė vokiečių karo va- vo grįžęs iš ligoninės, bet ne pastebi Naujienose, kad joms:
M. ŠIMKUS .
Nuosavybės — kitur
trėtų degt ta reikšminga, gry- bažnyčicse.
dus susirūpinti karo eiga.
buvo dar sustiprėjęs dalyvauti vis įteikia auką Rūta Salisbu
Notary Public
Parduodamas namas, 3 mie
ry, iš-Niagara Falls, Ontario, ar
INCOME TAX SERVICE
tas vardas reiškiąs lietuvaitę?-' gamų 6 kambarių, su baldais.
Jam paaiškinau, kad Rūta reiš Adresas: George Borchertas, 4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450'
kia lietuvaitę Rūtą Venckutę- 1 19 Westbrook. Hot Springs, Ark. Taip pat daromi vertimai, giminiu
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
Salisburv,- kilusią iš Žemaitijos. 71901. Tel. 501-624-1438.
šymai ir kitokie blankai.
Ji ne tik prenumeruoja Naujie
nas, bet įteikia joms ir auką.Tai
miscellaneous
; yra reto pavyzdžio lietuvaitė,
Jvairus Calvkfil
- kuri remia lituvišką spaudą irSiuntiniai i Lietuvi
pati ją -, skaito. Gi Naujienos,
nors ir esant Kanados paštui ne KEMP CONCRETE WORK
ir kitus kraštui - Į
* learn
tvarkoje, kartais kai kurie nu-l Any type of concrete and brick p. MEDAS, 405$ Archer Aveniu
meriai ir pavėluotai pristatomi,) work, tuckpointing. Free esti Chicago, 111. W632. TeL YA 7-5MC y.
. AUTOMATIC SCREW MACHINE
bet jos fchioda vartingu žinių mate. 25 years experience.
apie dabartinę politiką ir rusų
set up and operate
493-2945 or 643-2864
- okupuotą mūsų gimtąjį kraš
Day program:
tą.
——
10 months traning — 5 days per week
Vienintelis dienraštis Naujie
Homeowners insurance
6 hours per day
JOHN GIBAITIS
nos kurios plačiai rašo apie ru
Good service/Good price
F. Zapolis, Agent
sų pavergtą Lietuvą ir ten vyk
Advokatų įstaiga
320814 W. ?5th St
domą genocidą.
Everg. Park, HI.
6247 S. Kedzie Avė.
60642 - 424-8654
Skaityk
Naujienas!
or
j
J. šarapnickas
(312) 776-8700

J
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INDUSTRIAL INSPECTION
Evening program:
18 weeks training — 4 days per week
3 hours per
YOUR ONLY INVESTMENT WILL BE YOUR

TIME and DESIRE

— Birželio 6 dieną sąjungi
ninkų aviacija atliko 14,674 mi
sijas į priešo teritoriją.

— Chicagos teisėjas John
Murphy pareiškė teismui, kad
jis negavęs nė vieno kyšio iš Jo
kio advokato. Jeigu, kuris ad
vokatas būtų pasiūlęs kyšį, tai
jis būtų jį tuojua patraukęs teis
man. Byla sudaryta geram tei
sėjui suniekinti.

WHO MAY APPLY

• Economically disadvantaged
• 18 years of age or older
• Males and females

• Chicago resident
• U. S. citizen or lawfully admitted alien
• 10th Grade reading and math

SPONSORED BY:

CHICAGO COMMONS ASSOCIATION
A not for profit Corporation
and

J

.f-.nu

COOPERATING MANUFACTURERS
FOR INFORMATION CALL 281-8M1

KAIP SUDAROMI
' TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininko Prano ŠULO
paruošia ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomi?
formomis.
Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

\.

Advokatai

GINTARAS P. CEPtNAS
Darbo valandos: Kasdien: nuo <■
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro.
5
fiesta <i ; nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
Ix pagal susitarittią. '

TeL 776-5162
1649 West 63rd Streat
Chicago, DL 60621

ADVOKATŲ DRAUGIJA

Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

v. bylattis
ir V. BRIZGY8

Autorius pavaizduoja lietuvių
gyvenimą nuo XX šinftmečio
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.
— NAUJIENOMS reikalingas
raidžių rinkėjas mokantis dirbt
Mergenthaler mašina. Jauną
rinkėją išmokinsime. Geras at
lyginimas, geros darbo sąlygos.
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Darbo valandoc
Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet
Mtodienlala pagal iniitarimq
•606 S. Kadria Avo.
Chicago, I1L 60629

TeL: 778-8000
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