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; CHADAFI LIEPIA
KARTI BE TEISMO

davo trumpą sprendimą — pa-Į 
karti. Tardymo motu nu!e:s 
ji tuojau išvesdavo i Triperio 

ikštę ir pakardavo.

pažįsta. Jis žino, kurie pales
tiniečiai stengiasi įsibrauti^ į 
pietus. Konflikto atveju, visi 
įsibrovėliai bus suimti ir izoliuo
ti visam karo metui.
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— Dabartiniu metu teroriz
mas tapo kovos priemonėmis,

Kelios valstybes verbuoja 
teroristus

įsibrovė vyras ir pradėjo kalbėti 
apie karo reikalus. Tuojau atsi
rado sargai ir neprašytą kalbė
toją išsivedė. '

— Lenkų valdžia vėl pradė
jo areštuoti solidarumo veikė
jus.*
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VLIKas REMIA ARTĖJANČIA 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ

Tautiniai šokiai yra lietuviškumo išraiškai .mūsų ir svetim
taučių tarpe. Tautiniai šokiai yra jaunimo būdas bendrauti i? 
pasirodyti viešai. Tai yra svarbi ir rekalinga lietuviško auklėjimo 
priemonė. ■ t ’• ; -

VLIKas remia periodiškai pasauliniu mąstu vykdomas tau
tinių šokių šventes ir ragina visuomenę iš viso pasaulio gausiai 
dalyvauti įvyksiančioje VII-oje Tautinių šokių šventėje, š. m. 
birželio 30—liepos 1 d. Clevelande, Ohio. (ELTA)

LIETUVOS POLITINĖS PAR- m. LKP buvo politiniai bereikš- 
TIJOS VOKIEČIŲ LEKSIKONE mė”. (ELTA)

Nepriklausomos Lietuvos po
litinės partijos aprašytos 1981 
m. Stuttgarte Alfred Kroenėr-* 
leidyklos išleistame Europos 
Pertijų Istorijos Leksikone 
(Lexikon zur Gesęhichtė der 
Parteien in Europa). Įvadą “Lfe

- tuvos” skyreliui parašė dr, K. J. 
Čeginskas, pasak kurio “moder- 
ioji lietuvių, daugiapartinė siste
ma susikūrė 40-metės koves 
prieš carinį lietuviško rašto už
draudimą bėgyje, dar prieš ša
liai išsikovojant savo politinį sa
varankumą. Kaip tautos valios 
įrankis kovoje už tautinę, tapa-

- tj’bę, ši sistema daug prisidėjo 
prie savos valstybes atstatymo 
191tLais metais”. Įvadas užbai
giamas šiaisžpdžįais:. “Pogrin
dyje vėikian&^^ąr^iįš,, ir'nau- 
j ai susrkįŲ&s&sŲ(fifig^&acijos .
1943 m.^fei^Vy^fcĮ^ Liėr 
tavos Išikisyihftnd;'^ę^t^įiet^ ku
ris 1945 jn;-atšistatė. V-ą^^ūkVcŲ 
kieti j oj e.kk- nucr 195pŲm.- 
JAV-ėseTAjįmę. ižtstavąiijaži^s' 
visos 1 ai^žŠro ppfitinių .
jų ir kotus .org^mizaėiją’5; ’ Aj? i

Leksikone- pristatomos ' Sos' 
partijos^iLieius-os Darbo Fęde- 
itacija, iįfefuvos Ūkininkų 
Sąjunga>,Ūkminkų Partija, Lie
tuvos Valstiečių Sąjungą, Eko
nominė ir Politinė Lietuvos Žėm 
dirbiu Sąjunga, Lietuvių TapŲ- 
ninkų Sąjunga, Lietuviu Krikš
čionių Demokratų Partija, Lie
tuvos Komunistų Partija, Lie
tuvių Tautės Pažangos Partija', 
Lietuvos ^Socialdemokratų Par
tija, ir Lietuvos Valstiečių Liau
dininkų Partija^ Apie L. Komu
nistų Partija rašoma: “Iki so
vietinės armijos jžygiavimo 1940
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NENORI AMERIKIEČIU

ST. GEOPtGES. Grenada. — 
Maurice Bishop buvo Grenados 
premjeras. Jis kelis kartus va-’ 
žinėjo į Kubą, leido Kubos ka- • 
ro laivams naudotis • Grenados' 
uostais, leido statyti saloj <įi-' 
delį aerodrongą, o kai saloje įsi-? 
kūrė Sovietų ambasada ir sus-1 
todavo Sovietų laivai, važiuojam • 
tieji ,į Antarktįką, tai Bishopo ' 
krašto apsaugos iriinisteris suė
mė Bishopą bei kitus tris mi- 
njsterius ir su5audė..k
N Rusams įsakius sušaudyti BTi- 
shopąp prezidentas. Reaganas 
pasiūhte-rttarimis, /feiitie suėmė 
kubiečiu^Ar. išsiuntė-' atgal į Kn- 

ėnmkratinę^vvTiau-.
|.vęda laįp^i rin 

ąŲUj^^įpyta ■ 
^ąĮiėp drau-

■U^k^^įž^Ųjjatekti Į i 
Grėagfįfts. pąftonėhtą.’-' Pi r mas:

ame-1 
-'rikĮęgąis,■j'tariiaūj^čjįš Grena-. 
i^d^j^ėi^-^-jpadg^čius ap-.

■drensĮ-dą kpudAkiimiečių. -P®8* ;į Atstovų rūmų užsienio 
. ...y ;: ■>. V /'-■> -ę j rerkafų komitetą, prašydamas

' - Britai'iį knįįčiai sudąrė. paraošti-įstatymą, kuris suval- 
; naują kohiisiją ..jjohg Kongo Amerikos biznierius ir pii- 
rejkalanišri’čtvarkyiigi. Kai ateis ? Va<--iuš asmenis nuo užsieniečių 
1987/metai, -^britai-Jūrės trauk- planuojamų teroro veiksmų . 
tis iš Hong Kongo.

Sekr. George Shultz 
tų Amerikos biznier

ohannesburg

...r

Komunistai siuntė ginklus į Mozaih biką, bet nepajėgė pasiųsti badau- : 
jautiems žmonėms duonos. Mozain triko vyriausybė užmezgė santykius 
su Amerika. *

GEORGE SHULTZ<PRAŠO KONGRESĄ
ĮSTATYMO PRIEŠ TERORISTUS .

Užsieniečiai Įtikinėja Amerikos -biznierius ir pačius - 
asmenis teroro veiksmams

WASHINGTON, D C. — Se- valandas Kongreso komitetui.
kretorius George Schutz krei-

sekr. Shultz. Sekretorius yra 
įsitikinęs, kad šiuo klausimu rei
kalingas įstatymas. Dabartiniu 
metu užsieniačiai stengiasi c* 
įtraukti Amerikos bendro ves &r 
privačius asmenis prieš teroro 
veiksmus. Kartais amerikiečiai 
nežino, kuriais sumetimais už
sieniečiai stengiasi juos įtraukti I 
j savo pinkles, bet jeigu bus pri-l 
imtas įstatymas, tai jie turės ži
noti. I

'Ne visos valstybė verbuoja 
teroristus. Vis dėlto Kongreso 

j komitetas turėtų žinoti, kad vy
riausybei reikia imtis priemo- 
nių prieš teroristų organizavimą 
Amerikoje.

Sekretorius liudijo ištisas tris

kalendorslis
Birželio 15: &v. Vitas, Leonide, 
Tanvilas Barita

rmo, kuris uždraus-tekg 5;U leidžiasi g:27 
rims remti terptau- *

1 S9tas, vėjas atneša debesis

Komiteto nariai norėjo konkre
čių davinių ir pavyzdžių^ Jie 
(negali išleisti įstatymo, kuris 
būtų neaiškus ir ne konkretus. 
Miglotas nutarimas — ne įsta
tymas.

Sekretorius nurodė, kad yra 
valstybių kurios bando įkinky
ti buvusius savo tautiečius tero
ro veiksmams. Apie tai buvo 
rašoma spaudoje. Bet ir čia ko
miteto nariai išaiškino, kad pa
skelbus spaudoje — netinka 
įstatymams. Reikia pasiekti ap
čiuopiamus faktus.

Teismuose buvo kelios bylos, 
į kurias buvo įvelti jugoslavai, 
rusai, libijiečiai, turkai ir kiti.

PIKTAS SICHAS PASKELBĖ 
CHOLESTANO RESPUBLIKA
Nori atskirti Pundžiabo šiaurę ir didelius 

plotus Kašmirc pasienyje
LONDONAS, Angį. - Vakar; 

I Indijos vyriausybė paskelbė, j 
Į kad terorįstiį siekų ruoštas per- ; 
i versmas jaįi likviduotas, didelė 
l maištininkų siekų dauguma jau 
j suimta, gerai paruoštas sukili- 
! nias jau likviduotas, vyriausy- 
i be kontroliuoja kariuomene, j ; . . . , . Ii svarbesnius susisiekimo centrus I
1 ir visus Indijos pasienius.

Paskelbus šį pranešimą, lx>n- 
Į done gvvenantis sichas .lagit

Singh pasiskelliė nepriklauso
mos Cholestano respublikos pre 

j zidentu. Jis pranešė laikrašti
ninkams, kad nuo birželio U

I d&enos Cliolestanos p<2 si skelbė 
j nepriklausomas, o jis pats esąs 
I vyriausias cholestano respubli- 
! kos atstovas užsienyje. <

Sichas Jaiit Singh tvirtina,! 
į kad Indijos sieliai pasipiktino) 

Indijos kariuomenės įžengimu)
1 į Amricane esančią Aukso šven

tyklą ir pavartojusią jėgą prieš 
šventovės psreigūnua. Į , šven
tyklą jėga įžengę Indijos kariai

g davė;W»gos. pa^keibti Chclesla 
-no respubliką, kurioje yra su į

/dėti vSi sichų tikėjimą-liečian-1 
tieji rąšWt..ir . relekvijbs. t

Ar britų--vyriausybė pripažins 
Į Chpfeland atsiskyrimą nuo. In-1.

dijos, tuo ferpu dar nežinia, nes 
britai: pripažįsta Indijos vyriau 
Sybę.. ir dabartines jos leritcri 
jas belytei! veikiančius įstaty
mus. Britų vvriausvbės santv-

'•kia»i-.su Indijos vyriausybe yra! 
draugingi. Anglijos vyriausybė.! 
pripažindama Indiros Gandhi i 
vyriausybe, negali pripažinti! 
nuo Indijos atsiskirti norinčios 
Choleslano vyriausybės ar atsto-| 
vo Londone, nors jis vadintųs1 i 
nauju respublikos prezidentu.

Valstybės depaprlamenlas. |
patyręs gyvenančio sielio Jagili veninią. Gen. Leahd visus @os 
Singli pareiškimą, pr-.neša, kadi 
JAV palaiko gerus santykius sui 
dabartine Indijos vyriausybe ir

I

nepirpaiįsla dabartinės Indijos 
teritorijos skaldymo.

Jeigu būtų pradėta skaldyti 
dabartinės Indijos esanti te
ritorija, tai bandytų įsikišti ir 
Sovietų Sąjunga. Tada tuo rei
kalu susidomėtų ir Amerika. Ga 
limas daiktas, kad galėtų įvykti 
tarp Sovietų Sąjungos ir Ame
rikos konfliktas. Amerika to
kio konflikto nenori. Ji nesutin 
ka.taip pat, kari nuo dabartinės 
Indijos būtų atskirta bet kuri 
teritorija.

Indija yra valdoma įstatymais. 
Indija turi parlamentą, kuris pa 
rucšia ir priima įstatymus. In
dijos prez. yra sichas. Kada In
dijos kariai įžengė į Amricano 
Aukso šventovę, prezidentas nu 
skrido į Amricaną ir aplankė 
Aukso šventovę. Be to Indijos 
kariuomenės štabo viršininkas 
yra sichas. Jis įsakė kariams už
imti Aukso šventovę.

" LONDONAS,?-AngL ' Pra
nešimai is 'Izibiios 'sako, kad d?.r

i bartįnis Libijos valdytojas liepė 
karti, žmonės miestą aikštėse be 
jokio teisino.' ' j

- Pei* paskutines tris savaites 
Libijoje buvo suimta 3,000 žmo 
nių. .Kėliems karininkams ne
patiko .Chadafi nutarimai suim
ti žmones, kurie buvo nepaten
kinti santykių nutraukimu su 
britais. Libijos kariuomenės 
vadai žino, kad chemikai ^de
da Libijos valstybei valyti naf
tą. Dalis britų išskrido iš Libi
jos paskutinę dieną. Dauguma 
patikėjo karių užtikrinimais ir 
pasiliko.

L
Karių grupei nepavykus Cha- 

dafi nuversti, prasidėjo areštai 
ir žudynės. Vien tiktai Tripoly
je buvo pakarta 35 žmonės. Tar 
dymo metu pats (Jiadsfi skelb- džiausią s

Iš ETIOPIJOS GINKLUOTI 
VYRAI VERŽIASI Į SUDANĄ!

CHARTANAS, Sudanas. — 
Praeitą trečiadienį ir ketvirta
dienį grupė ginkluotų vyrų įsi
veržė į Nasir miestelį, esantį 20 
mylių atstumoje nuo Etiopijos! 
sienos. Įsibrovėliai nušovė ke-i 
lis gyventojus, atėmė iš jų ver-l 
tingesnį turtą, maistą, galvijus.

Prezidentas Nuneirį, patyręs 
apie įsibrovėlius, pasiuntė gerai į 
ginkluotus pasienio sargų dali-1 
nius. Jiems pavyko apsupti Na
sir miestelį. Dalis jų žuvo susi-' 
Vėmime, bet keliems pavyko pa-. 
bėgti į Etiopiją. Jie buvo pri
versti palikti visą konfiskuotą 
maistą, ką jie buvo pagrolię.

Šiaurės Sudanas apgyventas 
musulmonų, bet pietinėje daly
je gyvena krikščionys ir grupė 
žmonių, kurie tiki; kad galvijai, 
medžiai bei -akmenys turi sielą.

New Orleans

MEXICO

Mexico Cfy

-z^GUATEMALA

Gulf of Mexico

YUCATAN 
1 PENINSULA '-Hawra

GALAPAGOS L

TELA VIVAS, Izr. —.Jungti
nių Tautų sekretorius Javier Pe
rez de Cuellar vakar buvo už
sukęs į Telavivą, kad galėtų 
pasikalbėti su Izraelio vyriausy
be atskirai apie Pie-ų Libaną.

Perez de Cuellar buvo Liba
ne, Jordanijoje, Sirijoje ir Egip
te. Visur jam. rūpėjo rasti būdą, 
kaip greičiau išprašyti Sirijos 
karius iš Libano.

Izraelio Krašto apsaugos mi- 
nisteris labai rimtai įspėjo Perez 
de Cuellar kad Jungtinių Tautų 
kariuomenės dalinius pakanka
mai gerbtų gen. Antcn Lebad 
jėgmos, esančioms Izraelio už
imtame Pietų Libane. Izraeli
tai nesikiša į Libano civilini gy-

— Ketvirtadieni aukso unci- 
kainavo lik $3

U, S.

CUBA
Cshbbean^Sea^

-HONDURAį^l^^į^

^NICARAGUA —'JAMAICA:

. BELIZE^

:COsTa rica
PANAMA

• BAHAMAS

• * DOMINICAN
* RĘ£UBL!<i_

VENEZUELA

200 mylių atstumoje nuo Venezuelos yra Grenados sala, kurioje ema rinkiminė kova 
j salos parlamentą. , ii u l „ —.j-i?
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PENSININKO DIENOS

Tilžės vaizdas ii Panemunes žiūrint

IšVYKA I PARODA

Gegužė- 15 d. 5 vai. ryte, 
Van limuzinas su 12 Rockfordo! 
keliautojų iš Ramada Iniu, pa-! 
judėjo p;etų kryjlimi. Rock-Į 
Falfe mieste paėmė dar du ke— i ’ . ĮliauĮoju^, ix atvykome į Moli- * 
ne. Netrukus atvyko Tri-į^ie . 
Tours du autobusai, iš Galena. 
Ill. Pirmasis autobusas, kuris 
paėmė rockfordiečius, išvyko 6 
dienu, antrasis — 9 dienų ke
lionei į New Orteans.1984 Lcui-1 
siana World Expcsitin.o Su [ 
trumpomis pertraukomis sus ; 
tojo pavalgyti, ar išgerti kavos. į

Parodos šūkis —“The World of 
River: Fresh water as the Sour
ce of Life”. Ką šioje parodoje 
pamatai — sunku aprašyti.

Čia parodo švaraus vandens 
įtaką į žmogaus gyvenimą. Ši 
paroda yra didesnė už parodų 
Knoxville, Tenn. 1982 m. dau
giau visokių įrengimų, bet ir 
brangesni. Įėjimas į parodą 1- 
nai dienai — 15 dol. Vatikano 
pavilijonuo aplankyti reikia 

į pirkti kitą bilietą: kaina — $5. 
[ Pavargus vaikščiojant po pa- 
, rodą, yra kur atsigaivinti — 
' navažiuoti laiveliu 15-ka minu- 
= ėių aplink parodą pravestu ka
nalu. pavažiuoti 10 minučių mo
norail traukiniu, ar pažiūrėti 
filnios vėsinamoje salėje. Per- 

rsikelti gaixioloje per Mississip
pi upę. 350 pėdų aukštyje, nei

New Orleans 
tiltu, per [ 
kurio ilgi>! 
įdomus til- | 
linijų tilto 
1956 m .An-

TO1ONTO LIETUVIŲ PENSU į 
NINKU KLUBAS

gegužės 23 d. surengė išvyką 
autobusais į Niagarą Falls. Pa
keliui sustojo Hamiltone prie 
naujųjų pensininkų rūmų ‘Ram 
by no’’, 1880 Main St. Jie pasta
tyti gražioje vietoje prie miš
ko. Butų nuomos pigesnės, nei 
Toronte, bet dar trūksta lietu
vių gyventojų. Išvykos daly
viai pasistiprinę McDonaldo re
storane, ilgėliau sustojo prie 
Niagaros krioklio ir didelio I 
gėlių laikrodžio, kur susitiko >- j
su su tautiečiais iš JAV. Ne
mažai laiko praleix’io Niagara- 
yra daug krautuvių, restoranų, • 
‘"Shaw Festival” teatras. Oras 
pasitaikė lietingas. Buvo užklu
pusi nesmarki audra, bet ji nuo 
taikos nesugadino. Visi gėrėjosi 
žydinčia pavasario gamta ir 5:30 j 
vai. p. p., dainuodami grįžo į j 
Torontą. Išvykos dalyvių tarpe 
buvo vienas tautietis 9C m am
žiaus ir svečių iš ok. Lietuvos. Į 
Niekam neteko nuobodžiauti. 
Pageidaujame daugiau panašių! 
išvykų. Ke/eh>ū

kalus. Skirtumą padengia val
džios iždas. Kitais žodžiais ta-

čius parlamentarus tenka paja
mų mokesčių mokėtojams, ku
rių dauguma turi menkesnes pa 
jamas.
Kanados parlamento narys da

bar kasmet gauna $70.455 su vi
sais priedais. Dalis tos algos yra 
atleista nuo pajamų mokesčio. 
Spaudoj nuskambėjo parlamen
tinio komiteto nutarimas pa
keisti atsiskaitymą už maistą 
parlamentarų valgykloje. Pasi
rodo, daugelis parlamento na
rių pavalgę tik pasirašydavo są
skaitą, o už ją atsilyginti nes
kubėdavo. Esą, kai kurie yra 
skolingi tūkstančius dolerių.Pa- 
gal naują tvarką, kiekvienas par , 
lamentams, išeidamas iš valgyk 
los, sąskaitą turės apmokėti do
leriais. Skolininkų pavardės ne
buvo paskelbtos. Spaudoje bet
gi atsirado proteste balsų, reika 
Laujančių į skolas įsivėlusių par 
iamentarų sąrašo. Skaitytojų 

| laiškuose teisingai pastebima, 
kad už maistą pilna kainą mo 
ka mažas pajamas turintys pen
sininkai, menkus atlyginimus 
gaunatys kanadiečiai. kuriems 
atskaitomas pajamų mokestis, 
prisidedantis prie maisto atpi
ginimo parlamentarų valgyklo
je ,Esą, reikia žinoti, kas iš par- 
lamentan išrinktų esmenų ne 
tik priviiegiškai valgo, bet ir 
sąskaitų enori sumokėti Kartu 
pabrėžiama, kad iš viso reikia 
panaikinti tokią privilegiją.Ge
ras algas gaunantys parlamen
tarai už maisto patiekalus savo 
restorane turėtų ipo^ėti tokias 
pat kainai: kaį^^’r kanadiečiai 
kituose restoranuose.

/ pensiją išeinant

Prisiartinant pne penkiasdė- j 
šimt penkto gimtadienio, suži
nojau, kad mūsų unijos ir ben
drovės sutartyje yra toks man 
gražiai skambantis paragra
fas:

“Darbininkas sulaukęs 55 me- 
iei negali norma- 

liai, sveikai dirbti, turi teisę 
iš darbo išeiti ir / gauti pilną 
pensiją, priklausančią jam už 
Įdirbtus metus”.

Tokių įdirbtų metų aš jau pri- 
skaieiau 22. Pravėriau naępsi jų • 
raštinės duris/'--PI ikrelėj ęs pa
reigūnas paprašė mane atsisėsti 
i priešais jį esančią kėdę. Pasi
sakiau ko esu atėjęs. Jis greitai 
pašoko j ieškoti mano vardui 
priklausančių dokumentų.

— Taip, jau 22 metai išdirbti 
Tamstos pensija bus tokia....Rei- 
kės į raštinę pristatyti tokius ir 
tokius dokumentus ir gydytojo 
liudijimą. Čekiai bus mokami 
kiekvieno mėnesio pirmai die
nai, ir jie ateis per paštą jūsų 
namu adresu.

JŪS KLAUSIATE MES ATSAKOMEį/j. m'-’-** j-------------

per šilta, nei per šalta, tik pui-| 
kūs parodos ir uosto vaizdai. J

Antrą dieną išLuvomą, pa
rodoje ligi 5 vai. v. Vėliau vy
kome į uostą, ir į garinį laivą. 
Natchez išplaukėme į Mississip
pi. Didelis laivas, talpinąs 1,600 
keleiviu, triukšmingai sukau 
kęs, pajudėjo iš uosto, 
orkestras i’žgrcjc žavin 
ša. Viršuje laivo, tarsi 
mas mus iš oro, lėta! slinko d i- j Puikus Van limuzinas mus par- 
džiulis balionas. Prie užkan-’ visus į Rockferdą. Ši ke-. kad tą testamentą, 
džiu ir alaus bokalo, trys yalan-» pasitiks atmintyje, su 4 * '
dos prabėgo labai greitai:- :Ben- Į daugeliu ; Įspūdžiu ir naujų 
d ra i New Orleano miestas pali-’ 
ko judraus, linksmai g^venan-1 
čio mieste prisiminimus.

Čia dar patruliuoja raitoji 
policija, su gražiais arkliais ir 
gražiomis uniformomis jauni

gatvės

Missuri 
su iš- 
Vak are’

KL. Paaiškinkite man, kodėl 
tęstamentą, po testatoriaus mir
ties;. ręikia tvirtinti apylinkės 
teisme, kad jį galėtų vykdyti 
testamento vykdytojas? Už pa
aiškinimą iš anksto dėkoju.

populiari, tai tikrai neteisin
gos dvi trusto formos. Iš jų 
pasižymi šios dvi: a) taupmenų! tų amžiaus.

stovi dideKs keturių motorų jo 
privatus lėktuvas. Už 
matyti ;jo Mamas, 
' S u grižus į Siekston, 
Romada Inn., jiasitiko 
gėrimu ir užkandžiais, 
buvo šokių.

Sekmadieais—pasku t me mū
sai kelionės diena. Išvažiavome

Dūdų] 7 va| ry^e Moline, >llr, jJsašie-
jngą niar-ik^me 5 v3£ vaį; Pravažiavome ATS. Jeigu testątorius nori 
i saugoda- ( per g dienas virš 2,000 mylių, savo turtą paskirti bet kuriam 
slinko di-j puikus Van limuzinas mus par- asmeniui, tai jis turi nebijoti, 

po jo mir~

Hissouri. Nakvojome Ramanda 
Inn. Tą dieną nuvažiavom 530 
mylių. Sekančią (dieną perva
žiavę dali Arkansas valstijos 
Memphis. Tenn., pietavome. 
Kaip pasiekėme Mississippi val
stijos sostinę Jackson, trumpai 
apžiūrėjome miestą. Pasiekę 
Louisiarą, Informacijos Centrą, 
gavome informacijas, apie mie
stą ir parodą.

Įvažiavome į
i] glausiu pašau ly j e 
Pontchartrain ežerą, 
yra 24 mylios. Tai 
tas. Pirmoj 2-jų 
dalis buvo atidaryta
troji Enrja užbaigta 1969 metais, 
80 pėdų šalia pirmosios. Gate
way viešbutyje, gavau kamba
rį 7-tame aukšte, iš kurio ma- 

■ tėsr puikūs vaizdą, šio virš 
690,000 gyventojų miesto. Ypa
tingai gražiai atrodė nakčia, su j 
šviesomis. ,

Rytojaus dieną, trumpai ap- [ vyrai 
važiavę miestą, atvykome į pa- f Mirusius čia nekasa į žemę— 
rodą. Mūsų grupės vadbvas. iš-] laidoja viršuje išmarintuose 
dalino dviejų dienų įėjimo'bi-1 bunkeriuose. ’ A 
lietus, ir taip vadinamą “Re- Grįžtant i namus, važiavome 

' bordin Card, iš šios vietos va-! kitu keliu. Pasiekėm Memphis, 
kare mus paims. aplankėme Elvis Presley muzie-

Pne parodos vartų — 23 da-r įų. Nuo lopšio ligi karsto Elvis 
lyvaujančių valstybių vėliavos. įamžintas suvenyruose. Šalia

I

Gera keliauti, koI tarnauja 
sveikata ir yrą noras keliauti. 
Reik nepamiršti, kad kelionėje 
tenka patirti nemažai ir nuo
vargio.

A. Kapačinskas

ATSIVEDĖ TRYNUKUS

'Pakrojo rajono Žvirblcnių ta
rybinio ūkio bandos karvė“Svė- 
rė” atvedė trynukus—dvi tely
čaites ii’ buliuką.. Veršeliai svė
rę po 16 kilogramų.

LIETUVIŲ FES't’HALIS 
MARQUETTE PARKE 

Birželio 23 d.

Prasidės vidurdienį, pasibaigs vidurnaktį.
Zigmas Mikužis praneša, kad viekas jau paruošta didelei 

' -LIETUVIŲ ŠVENTEI

dymui (probate) valstijos teis
me. Priešingu atveju tas tur
tas gali atitekti kam nors Ki
tam, be turto savininko (testa
toriaus) noro. Bet kuris meto
das, panaudotas išvengimui pa
tvirtinti testamentą teisme, iš
šaukia tam tikras tegalinęs kon 
sekvencijas. Pvz., testątotriui 
patmta naudotis vadin. “joint 
tenancy” forma turint galvoje, 
kad. tuo būdu galima išvengti 
patvirtinimo (yrobate) teismo 
išlaidų, bet tada reikės mokėti 
kitus valst.mckesčius, arba, gali 
atsirasti legalinės klųtys^Labai 
dažnai nekilnojamo turto . par
davėjai, staka brokeriai, vadin 
“inutttal” fondų pardavėjai ir 
batukų tarnautojai mažai infor
muoti apie legaliniūs įgalioji
mus dėl visų teismo (probate) 
patvirtinimo išvengimo nuosta
tų priemenių. Toki patarėjai, 
kurie teigia, kad surašytą tes
tamentą nėra reikalo tvirtinu 
vad. probate teisme, jie patys 
negali žinoti, ką tas ateityje 
gali reikšti, kokias pasekmes 
gaK iššaukti. Šiuo atveju yra 
trys galimybės išvengimui tęs 
tamento tvirtinimo teisme. Pir
moj forma, vadinama “out
right’* dovana. Ta; reiškia- kad 
testątorius išdalina savo turtą 
dar tebegyvendamas. Antroji 
lorrra. pati populiariausia ir ji 
vadinama “joint tenancy” su 
•eise sutuoktiniui turtą palikti

i save įrašo patikėtiniu (trastee) 
kokiam nors kitam asmeniui ir

1 b) vadinamas “mutual” — ben
drinis fonde trestas. Tenka pa-

į žymėti, kad Daugiausia testa- 
' mento teisme (probate) tvirti- 
\ nimo vengimo (vad. avadlance) 
būdų atvejų, tuojau iškyla mo-

; ketini dovanų mokesčiai. Tams
ta, kaip dovanotojas (donor)

■ privalote sumokėti mokesčius, 
’ Tenka konstatuoti, kad daugu- [ 
‘moję teismo vengimo patvir
tinimo atvejų, padidėja valsti-

; tu mokesčiai, kai teistatorius iš-! 
keliauja amžinybėn. Visdėlto,į 

' pabrėžtina, kad didžiausias ne- f 
teisingumas pasireiškia tame, ’ 
testamento teisme 1virtinimo‘.L 
vengimas daugiausia suvaržo t 
testatorių naudoti savo nuosa-l 
vybę ir dar pačiam testatorių! t 
esančiam “šioje ašarų pakai-, 
nėję”. ' pr. Š. •

Iš KANADOS PADANGĖS 
Širdies priepuoliai

“T.Ž.’’ pranešė, kad vėl štai-j 
giai mirė du lietuviai sširdies^ 
jriepuoliu. Vieno yra net foto- ( 
grafija įdėta — aiškiai matyti J 
---- 1---- ----*• > žmo-.

KALBOS,

bet kaip bus su žmo- 
Ar ji nepurkšaus mane 

laiką regėda-

namus, zmo-
buvo trum

APIE. KANADQS VALDŽIOS 
teikiamas pašalpas .; Organizaci
joms išleista knyga “Sources of 
Government of Canada Support 
to Voluntary Organization”. Jo
ie nurodoma kaip ir kur krei
piamasi, prašat paramos. Kny
gą išleido vaLtybės sekretoria
tas. Ji gaunama nemokamai šiuo 
adresu: Communications Direc- 
toriate, Department of ftfh Sec
retary of State, Ottawa, Ont. 
KIA 0M5. T.Ž.

MEET THE CHALLENGER

7

Išėjau iš raštinės apsvaigęs, 
kap po' dvigubos taurelės ir 
galvoju; 
na....
□amuose visą 
ma?

Man sugrįžus i O c Z

nos dekretas 
pas:

— Dabar kasdien eisiva į par
ką ten 1oli, prie ežeriuko, kur 
pašlaitėse žydi gėlės ir japoniš?

; kos vyšnios.... T/ Ž
* * * >

. KANADOS PARLAMENTE

CHATCAT

Hop forma, kuri taip pat febai

DAINOS,

aiš- 
ąžuo

yra speciali valgykla parla
mento nariams, kur jie papi
ginta kaina gauna brangius pate

pei daug svorio turinčio 
gaus.

Pernai UT.Ž.” buvo gana 
kiai išdėstyta,kodėl krinta 
lai. Krinta todėl, kad žmonės 
negalvoja, kad ir neskaito,'kas 
yra parašyta. Pagrindinė prie
žastis — žmonės yra persivalgę, 
nutukę. Širdys, apaugusios tau
kais. Nedaro jokios mankštos, 
sėdi darbe, važiuoja sėdėdami 
.š darbo, namie sėdi prie tele
vizijos. Dėl to pasidaro nutukę 
kalakutai; širdys negali norma
liai veikti, nes apkrautos sto
riausiu sluoksniu taukų. Dėl to 
ir įvyksta širdies priepuoliai.

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD:

IjK^SOUNDi 
□ HUNUOS

ŠOKLU
A

Lithuanian Pfetža Court nuo Western iki Kaliforniioš 
Dalyvaus Edward Vrdohrak, Frank Savickas,.Frank Brititj 

M. Madigan. Jane Byrne ir daug kitę.- .

VISI LIETUVIAI PRIVALO PASIRGTOJI 

LIETUVIŲ KENOJE — - tr - *’*3$*"*^



■M
M

P EAST CHICAGO, IND.
1984 m.tgegužės mėn. 29 d. 

Drauge J. P., mūs apylinkėje vi- 
rems žinomas korespondentas., 
jiisirarmėjęs kitu rasinius, nors 
kartais ir jis pats nuo senų 
laikraščių nusirišo ir savo ne
sąmonių prideda. J. P. Drauge 
užsitarnavo net bendradarbio 
vardą,. Minėtam dienrašty ban
do niekint’ East Chicagos R. L. 
Bendruomenę Baigdamas raši
nį, nus’skundzia, kad istoriškai- 
leisingii žinių* labai pasigenda. 
J. P. rašo L.Bendruomenės Er^t 
East Chicagos apylinkė, praeitų 
metų pabaigoje sulaukė savo 
sėkmingo ‘30 metų gyvavimo 
sukaktįes.

Naujienų skaitytojus supažin- 
siu kiek J. P. rašinyje teisybės 
pabėrė istorikams. Sėkmingu; 
mas buvo blogas vienerius me
tus. Eaft Chicigus L. Bendruo
menė buvo nepriklausoma, ne
priklausė L. Bendruomenės auš 
šesnėms institucijoms ir turėjo 
gerą pasisekimą.

Drauge po metų aprašyta, kad 
1978 m. balandžio 10 d. East 
Chicagcje L. Bendruomenė 
kaip organizaciją atkūrė.Buvęs 
L. B. pirmininkas Drauge apra
šė 1373 m. liepcps mėn. 27 d., 
kaip Easr Chicagos lietuviams 
jau žinomą, dabartiniu laiku 
East Chicagoje jokios Bendruo
menės skyriaus, nei Rev. Komi
sijos nebėra. Buvęs.L. B. sky
riaus. pirmininkas Drauge apra
šė 1978 m. gruodžio 4 d. kad, 
klastingas mūsų tėvynės priešo 
ėjimas išardęs apylinkės ;veik- 
lą.

1S79 m. gegužės-31 d Drauge 
aprašyta East Chicago, Ind., 
kc d atgyja L. B-nės aplihkė.Po 
visok.os tiimies L. Bendruome 
nė būdavo pairus.

V. V. apygardos pirm. M. Ja
kaitis ir K. Laukaitis, važinėda
mi į East Chicagą atkurti L.Ben 
duomenės skyrių, gerokai ap
dėvėjo padangas. Tai tau, bobu
te, sėkminga veikla.

J. P. porina, pasiknisus po 
spaudą praetyje, 1979 m. spalio 
mėn. iš Chicagos R. L. Ben
druomenės apylinkės korespon
dencijoje buvo suminėta, kad 
nusigyvenus frontininkų valdo
mai bedruomenei, 1978 m. lap
kričio 26 d. E. Chicagcje įsikūrė 
R.L.B., kuri neišsigims, < nepoli
tikuos, veiks kaip kultūrinė or
ganizacija.

Prie ko čia J.P. kabinasi?. Jau 
antrą kartą ta pati RL.B. East

Chicago. Mes neišsigimėm, mes 
negri aunam VLIKo.ALTo, B AL 
FO, tai kam tą pati kartoti 
spaudoje. Mes veikiam tik kaip 
kultūrinė organizacija. Auko- 
jam kai kurioms Lituanistinėms 
mokykloms, Liet. parapijai, 
rengiam gegužines, talkiname 
kultūriniams parengimams Chi 
cagoje. o šiuo metu lūpcstingai 
renkam parašus Dariaus ir Gi
rėno pašto ženkliukų išleisti 50 
metų sukakties proga. J.P., kur 
tu įžiūri R.L.B-nės East Chica
gos skyriaus išsigimimą?

J. P. rašo: nesu’ongėt moti 
acs dienos,Bailiojo Birželio mi
nėjimų.”

Jūs rrnget minėtus minėji
mus, tai ir užtenka, bot jūs ne
galit didžiuotis pasisekimu: jūs j 
minėjimuose labai mažai daly-į 
vių susirenka ir žemo lygio pa- j 
skaitėlės. Bet ir tai gerai; ren I 
kit, dirbkit, tik Drauge neme-j 
luokit’ j

1

J. P. klausė, ar mes aukosimi 
Katedrai ir kitiems renginiams?} 
Kaip mes galini remti front’- • 
ninku renginius, jei frontinin- 
B.L.E-nės į renginių komitetus 
neįsileidžia.

J. P.. esi tik 70 metų, tai dar 
nesenas, turėtum suvokti, ko
dėl neįsileidžia..

J. P. susirūpinęs rašo, kad E. 
Chicago j c R.L .E-nės nariai gy
vena Illinois,' Indiana ir Michi
gan, ir klausia, kiek R.L. B-nės 
narių lanko pamaldas E. Chi- 
L*agojo? .—Į Liet, pamaldas susi
renka apie 25 žmones, tame skaų 
čįuje vra ii nelietuvių ir kurie! 
nepriklauso R. L. Bendruome-; 
nei, nei L.B.

J. B su kuo čia didžiuojasi9 j 
R. L. Bendruomenės nariai ne { 
visi gyvena E. Chicagcje; jie) 
lanko pamaldas ten,kur jie gy- 
vena; jiems nėra reikalo eiti į tą 
pačią bažnyčią, kur lanko J.P. 
Atrodo, kad ir čia J. P. nesuvo
kia. J. P., kaip nuolatinis košės 
maišytojas jis pirmas atvažiuo
ja prie bažnyčios.kad suspėtų pa 
sikeisti rimtomis žinutėmis.. J. 
P., kitą kartą susirask rimtes
nių oa-gelbininkų ir nekartoki 
to paties; išsigalvok, ką nors 
naujo. K. č-

— Grūdų derlius ir šiais me
tais Sov. Sąjungoje dėl lietaus 
stokos, kaip rašo Vakarų spau
da, bus vėl blogas. Tai jau šeš
ti iš eilės nesėkmių metai.

ANUPRAS TAMULYNAS kruopštų daibą. Tai ne viez's-

DARIAUS - GIRĖNO ALBUMAS
šlų metų dovana lietuviams 
išspausdintas Dariaus-Girėno j 

albumas. Jo autorius mums ge-j 
r;.i žinomas iš spaudos ir visuo- j 
meninės veiklos — inž. Edmun : 
(!as Jasiūnas. Džiugu, kad dari 
vis turim? žmonių, kure rūpi j 
n:si lietuvių išeivijos, o taip pat j 
ir Lietuves kultūriniais reika
lais. Prie tokių priklauso mi-j 
neto albumo autorius — Et!-i 
mur.d s Jasiūnas.

Jis pasiryžo mūsų didvyrių, 
FJariaus ir Girėno, penkiukių -j 
desimtąsias metines jų traiško1 
žuvimo paminėii pačiu išk". 
mingiausiu būdu. — išleisti Da- j 
riauz-Girėno albumą. Ners al
bumas paruoštas 50-ties metų Į 
transatlantinio skridimo sukak
čiai paminėti (1933—1983 ni.)J 
bet albumo išspausdinimas už
truko kiek ilgiau, ir naujai iš
spausdinto Dariaus-Girėno albu
mo aptartis įvyko šių melų bir
želio mėn. 3 d. Lietuvių Tauti
niuose namuose, Čikagoj.

Džiugu buvo vartyti naujai iš
spausdinto albumo lapus. Tai 
tikrai įspūdingas ir gražus lei
dinys: didelio formato, 263 psl., 
geros rūšies popierius; kietais 
viršeliais, su aplanku, Dariaus-) 
Girėno atvaizdu. Viršeli paruo
šė P. Aleksa.

Albumo suskirstymas: teksto 
66 psl., iš kurių pirmieji 27 pus
lapiai anglų ka’lba ir 39 psl. lie
tuviu kalba. Tekstuose duotos - 
pagrindinės žinios iš Dariaus- 
Girėno gyvenimo ir jų atliktie
ji didingi žygiai.

Kiti likusieji 197 pšl. albumo] 
užpvdyti iDariaus-Giirėno vaiz
dais — nuotraukomis, žemėla
piais ir kit. Kitaip tariant, to
liau tekstą papildo vaizdais, fo
to nuotraukomis. Ir tokiu bū
du autorius patiekia mums au
tentišką pilną vaizdą mūsų žy- 
rrrjųjų didiyrių gyvenimo ir jų 
atliktų darbų. Tekstai (anglų, 
lietuvių k.) ir foto nuotraukos

_ vaizdai aiškiai byloja mums 
; -if mūsų Žymiųjų vyrų tą ryž
tą, auką, kurią iš meilės skyrė 
LT-tuva , i?garsina Lietuvos var- 
dą ps -Jyje. .

Reikia pasakyti, kad sveti
momis kalbomis £pie Darių-Gi- 
rėną nedaug yra pąiasyta. š:s 
1) 1 iaus Girėno albumas padės 
tą spragą užpildyti, mat, albu
mo autorius nepamiršo lietuvių 
kilmės žmonių, kurie jau nebe
moka retuvių kzlb'os. Čia jie 
ras anglų kalba reikalingų ži- 

ių apie mūsų garsiuosius lakū- 
. c/ . Be to ir svetimtaučiai, mo
kantys anglų kalbą, galės šiuo 
albumu naudotis, ypač, kurie 
mėgsta aviaciją.

1 šiandien perskristi Atlantą 
nėra problema. Lėktuvai skrai
do skersai išilgai žemynus ir van 
denynus. Bet tais laikais, kada 
skrido Darius ir Girėnas, ban
dymai perskristi Atlantą buvo 
pavojingi, nes nebuvo gerų na
vigacinių priemonių, lėktuvai 
buvo netobuli. Pvz., 1932 m. iš 
astuonių bandymų perskristi 
Atlanto vandenyną — šeši nepa 
vyko — prarastos penkios gy
vybės.

Nuo Ch. Lindbergo transat
lantinio skridimo prasidėjo mo
dernios aviacijos pradžia. Da- 
iji-u s-Gi re n as norėj o pak artoti 
Lindbergo atsiekimą ir išgar
sinti Lietuvos vardą. Jie nuga
lėjo Atlantą, bet tragiškai-žuvo 
Soldino miške, Vokietijoj 1933. 
VII.17. '

Šiandien astronautai yra sau
gesni erdvėse, negu tuomet la
kūnai paprastais lėktuvais ban
dydami perskristi Atlantą. Da
bartiniai sprausminiai lėktuvai, 
aprūpinti radaru ir kitais mo
derniais elektroniniais įrengi
mais, gali atlikti ilgiausias ke
liones gana saugiai.

Reikia pasakyti, kad Ed. Ja- 
siunas atliko tikrai didelį ir

rią rr.ttų daiba.. bei keliolikos 
metų rūpestis. Ką reiškia maž
daug po ”>0 m. nuo Dariaus-Gi-
rėno trag’škos mir'ies surankio
ti keletą š įritu nuotraukų?! Vos 
tik atvykęs pc II Pasaulinio ka
ro j Čikagą, būdamas lakūnas,, 
susipažino su žmonėmis, kurifc 
gerai pažinojo Darių ir Girėną 
ir rinko apie juos medžiagą, fo
to nuotraukas, ieškojo archy
vuose ii* kit. reikiamos albumui 
medžiagas. Daug įdomios me
džiagos Ed. Jasiūnas girvo iš j 
Dariaus sesers Stulpinienės iri 
kitų.. Visi sunkiąją darbo dalį 
atliko pats albumo autorius, 
nors buvo sudarytas albumui 
leisti komitetas, kuris rūpinosi* 
lėšų telkimu. Albumui leisti lė-) c i
šis: prenumerata ir rėmėjų *au-į 
kos.

Albumui leisti garbės komi-* 
tetas: dr. A. Kalvaitis, kapit., 
Petras Jurgėla, kapt. Antanas 
Vaivada.

Be garbės komiteto buvo su
darytas ir darbo komitetas. Jį 
sudarė: Ed. Jasiūnas, J. Kava
liauskas — iždininkas, P. Alek
sa — patarėjas meniniams rei
kalams, A. Beleška ■— pagelbi- i 
ninkas.

Albumo suškirstyiftas: -. teks
tai (anglų, lietuvių • k.) / vaizdi* 
nė medžiaga: nuotraukos, žemė
lapiai. Visa medžiaga suskirs.- 
tyta į poskyrius chronologine 
tvarka: Dariaus-Girėno biogra- 

t fija, pasiruošiipas žygiui ~ skri 
dimai, skridimas ir tragiškas 
žuvimas. Dariaus-Girėno žygię 
įamžinimas paminkluose, jų su
kakčių minėjimai.

Tokio leidinio lietuviams tik
rai reikėjo, ypač toks albumas 
yra patrauklus jaunajai kartai. 

-Kiek jame gražių minčių, ska
tinančių pamilti Lietuvą. Kiek 
daug pasiaukojimo, kad tik dau 
giau išgarsėtų Lietuvos vardas 
tarp tautų.

Dariaus-Girėno albumas me
nišku ir istoriniu požiūriu pri
klauso Lietuvos istorijai.

Albumą išspausdino Morkū

BLOGA BE AUUJS, DAK 
BLOGIAU SU ALUM

Du eskimai įsiveržė Payne 
Bay į krautuvę ir išsinešė ke
turias dėžes akus. Krautuvi
ninkas buvo nusiminęs dėl pa
tirtų nuostolių, bet kitą dieną 
tie patys du esk:mai atėjo pas 
krautuvininką ir pilnai atsilygi
no už p::imtą alų. Visur kitur, 
net ir Montrealyje toks atsiti
kimas padarytų didesnį įspūdį. 
(Bet pasirodo eskimų gyvena-i 
incse vietose, tai paprastas da
lykas. Teisėjas V.halou, kurs 
sprendžia baudžiamasis bylas 
eskimų gyvenamose vetovėse, 
pripažįsta, kad jie mieliausi ir 
teisingiausi žmonės.

Tik visa bėda, kad į tolimą 
šiaurę, sakysim į Fort Chimca- 
laus atgabena retai, kartais kar
tą į savaitę, kartus du kartu. 
Tai eskimai, žinodami, kad greit 
alaus nesulauks iš karto išper
ka visą alų. O kai jie turi daug 
alaus tai daug ir geria. Na ;d kai Į 
pasigeria, tai prasideda, kaip sa
koma* . “trobeliai”. Geriausi 
draugai kartais susipyksta; kar
tais susimuša arba vienas kitam 
psdaro įvairių skriaudų. Tokie 
išgėrimai kartais taikiai pasibai 
gia, bet dažniausia niekas ne
gali atspėti kuo alaus pagėri- 
mas pasibaigs.

Teisėjas ishaloux sako, kad 
visa bėda dėl nenormalaus alaus 
atvežimo. Jeigu alaus eskimai 
galėtų gauti kiekvieną kartą, kai 
jie nori išgerti ,tai nusipirktų 
tiek, kiek tam laikui reikalin
ga;. . Pamažu išsigertų ir viskas 
gražiuoju pasibaigtų. Bet dabar 
kai sudaromos alaus atsargos,, o -O -r < 
tų' atsakingų taupyti pasirodo';

nevyksta, tai ir atsirandx leis 
me bylos. Teisėjas tekinius ge 
rai pažindamas, jiems yra pa- 
k Jtus, bet nieko kito negali da
ryti, kaip tik juos baudi, nes nu 
sikaltimar paskaiko akivaizdau

*
— Iš Pakist?.no ateina žinios 

apie vis dar nesibaigiančią so
vietų kariomenės akciją Afga-į 
nistane — Pąnjshiru dėtyje, ktG 
ris, atrodo, dabar yra visišl<a| 
apsuptas. Vakarų diplomatai Is‘, 
lambade spėlioja apie laisvėj 
kovotojų vado Mascodo likimą, 
iš kurio |jau kuris laikas negau* 
narni laiškai, kuriuos jis per pa 
siutingus siųsdavo į Jamais-i-Is? 
lami partijos būstinę Peshuwa^ 
re, Pakistane. '

pirkite jav taupymo bonus

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
'f LITERATŪRA, Hetnvią literatūros, meno n tacEli- 

1954 m. metraiti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą, Vtas- 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio! 
F. Raukčio, dr.. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kaiubos, A. Rūkžtelės Ir A. Vara/ 
kūrybos poveikiais. 365 push knyga kainuoja tik $3.

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir Vsi 
ttalą ioklŲ pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie datai 
šventes bei ją istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu, stiliumi ir surinktais duomenims 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja

> VlkNIšO ŽMOGAUS. GV V km IMAS, Antano, Rūke aprašu 
Eas Fuoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauss 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Htt 
ra tūrinė studija, susk irstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyj? 
parduodama tik už

• > Lietu V įsKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalasiki 
Romiai parašyt* studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės fe 
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai įdomūs kiekvienas 
UetuvittL Leidinys ffiustruot** nuotraukom!*, pabaigoje duodam a 
ritovardžių pavadlnima'»tr Jų vertini*! J vokiečių kalbą. Labai 
Madingoj* 335 pu*L knygoje yra Rytprūsių tamėlapl*. Kaina

• K4 LAUM1S L1M*. rašytojos Petronėlės Ortotaltės atU 
mtataai Ir mintys apie asmenis Ir vietas neprik. Lietuvoje Ir pir 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga tari 234 puslapius 
bet kainuoja tik ft.

> JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierių*, nemprai 
tss !r klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje'; tik 1 
fsrglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
Siją. Dabar būtų jj galim* pavadinti kovotoju ui žmogaus teise* 
Knyga y*a didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 16.

V SATTllNM NOVBLtS. M. Costenko ttryba, f. VateOt 
psrtiatM. B06 >sL knygoje fis 46 aąinojtagą novelių. Kaina |5

■nyBBt nnetiwa Navflenoss, 1TW Ss. flatoW St, CHel*

no spaustuvė, Čikagoje. Albu

■ ; • _ ; P <’7;:”... .

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
' didžiausia irt. turtingiausia lietuviu fratemalinė

• erganizacija, lietuviams-ištikimai* tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius- darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo© 

darbus dirba.
. ■ - - .. z •. •; ' • N -

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS API J JO NT TS doleriu 
r apdraudų savo nariams. >

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauęia —Endowment 
Insurance, kuri ypač paųdįų^a Jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir

SLA — vaikus apdraudžia .pigia - terminuota. a^drauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tii metama

*• ~

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose;
Kreipkitės l savo apylinkės kuopų veikėjui, 
jie Jums mielai oacelbes į SLA įsirašytu '

Galite kreiptis ir. tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA I
307 W. 30tk St, New York, N.Y. 10001:

TeL (212) 563-2210

SIUNTINIAI Į LIETUVA ♦ 
jCosmos Parcels Express 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

ZbOl W; 69th St, Chicago, HL 60629 Tek 9Z5^Ž737

JAY DRUGS VAISTINE j į
2759 W. 71st St., Chicago, HL' ,; i

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI « FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS [

Atdara šiokiadieniais nuo
. L

Sekmadieniais nno 9 vai ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininkas

TeL 476-2206

For constipation relief tomorrow 
> reach for EX-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 
directions.
C Em-Lax. Inc.. 19*2

mas gaunamas pas platintojus.

Ink LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
Ml

paražė 700 puslapių knygą, kurion eudėjo viską, ka* bet ka3a Ir 
Set kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
tr Ketuviq kalbą. Jis mokės! 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.

Kaina Kieti vfrielUL FUt** p.
$

R1U1IBNOB
TOS. Hateted St. Kicago, IE 10KB



THB LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Daily, Except Sunday, Monday and Holiday a 

by The Lithuanian News Publishing Co., I"*?,
I73Y So. Halstad StrwL Chicago, IL M60« Talephone 421-410®

'ECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37494000 
Postmaster: Send address changes to Naujienos

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

As of January l, lt80 
Subscription Rat<s:

Chicago $45 00 per year, >24.00 per 
rx months, $12.UU per 3 months. In

m e tams ________
pusei metų ____
trims menesianu 
vienam meneaiui

MO.Oi 
$22.00 
$12.00 

$4.00

other U$A localities $40.0U per year,. Kanadoj*:
metams . __
pusei melų ___
vienam menesiui

ŠZ2.U0 per six months, $12.U0 per 
-Aipe months. Canada $45.00 per year; 
•^her countries ^46 00 nex year.

$45.00
$24.00
$5.00

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos;

Chica^oje ir priemiesčiuose:

metams___________
pusei metų------------
LT ims m e nėšiam^ 

vienam menesiu __
hnose JAV vietose;

Užsieniuose:
metams __
pusei metu

$43.00
$28.00

$45.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
jeLmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 173d So. Halsted Street, Chicago, 
LL 60608. Telef. 421-6100.S15.0U

$5.00 I pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su už&akymm

.NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu^ 
nuo 9 vai ryto iki 5 vai popiet, šeštadieniais — iki 12 viL

Surado, pataikė, išsprogdino 
artėjančią raketą

Praeitą sekmadienį, birželio 10 dienos ryte Amerikos, 
karo specialistai paleido į erdvę raketą, kuri erdvėje su
rado, pataikė ir išsprogdino Amerikon artėjančią raketą.

Amerikiečiai specialistai kelis kartus rengėsi šiam 
įvykiui’,..viską buvo' apskaičiavę ir patikrinę, bet jie pa
tys, ko gero, nesitikėjo, kad pirmoji paleista raketa erd
vėje bus surasta, paleista kulka jai pataikyta ir erdvėje 
išsprogdinta. Tai reiškia, kad amerikiečių apskaičiavi
mai buvo tikslūs, jeigu tūkstančius mylių priešingon 
kryptin skriejančios raketas viena antrai pataikė ir prie 
Amerikos skriejamu raketų išsprogdina, tai rusams su
kelią didelį susirūpinimą. Visi jo planai ir apskaičiavi
mai pašvęsti ir išsprogdinti Amerikos pramonės ir trans
porto centrus, gali nepasisekti. Jeigu amerikiečiai iš
sprogdino pirmąją raketą, paleistą į Ameriką,, tai yra 
pagrindo manyti, kad jie išsprogdins ir kitas, kurias ra
sai gali paleisti į Ameriką.

Svarbiausias šiuo atveju yra faktas, kad Sovietų 
agentai įkišę savo nosį į daugelį įstaigų, šį kartą nieko 
nežinojo apie pačių amerikiečių paleistą bandomąją ra
ketą. Jeigu ji būtų paleista iš Floridos, tai rusai būtų 
sužinoję iš šnipų, pakrantėmis plaukiojančių Sovietų 
laivų, ir lektūra pakylančių iš Kubos aerodromų.’

Galimas daiktas, kad Sovietų karo vadovybė, iš sate
litų sekanti visas Amerikos padanges, patyrė, kad kaž
kur buvo pakilusi kelių šimtų mylių aukštumon, vėl nu
sileido, o netrukus g 
kur buvo paleista amerikiečių raketa, rusai tiksliai neži-' 
no jo. Jie tiktai spėliojo, bet spėliojimas šiuo atveju ma
žai gali padėti. Maskva g;
kad ji išleidžia milžiniškas sumas raketų tiksliai krypčiai 
nustatyti, o tie agentai nieko padaryti nebepajėgia.

Apie amerikiečiu^ pląčįai kalbam, kad jit neapdai
rūs, kad jie dideli užuomaršos ir kad jie yra dideli plepiai. 
Rusui užtenka poros valandų su amerikiečiu pabūti, kad 
rusas ištrauktų pageidaujamas paslaptis. Bet šį kartą 
amerikiečiai būtų negalėję išplepėti, net, jeigu ir būtų 
norėję.

Amerikos karo vadovybė nieko neprileidžia prie raketų 
pakilimo laukų. Kai niekas neprieina, tai niekas paslap
čių ir nesužino. Prie Floridos pakilimo laukų joks už
sienietis nepriartėjo, todėl rusai apie naujus erdvėlaivius 
nieko ir nesužinojo. Tvirtinti, kad amerikiečiai viską 
išplepa yra neteisybė, nes karo paslapčių rusai nežinojo.

Rusai nežinojo1, kada iš pietų Kalifornijos pakilo Ame
rikos raketa. Ji iškilo virš Žemės atmosferos, perskri 
do pusiau jį ir pradėjo leistis žemyn. Kada ji pradėjo 
leistis žemyn ir pasiekė atmosferą, Kvazateso sa
loje buvo paruošta raketa ir paleista iš anksto nustatyta 
kryptimi. Minėta siaura ir ilga kulką surado iš Kalifor
nijos atskriejančią raketą, prie jos priartėjo ir kirto tie
siai josios priešakiu.

Abi raketos subyrėjo Į šipulius. Pasigirdo didelis 
sutrenkimas, bet raketa, paleista į karo centrus, vietoje 
subyrėjo ir užsidegė. Abiejų raketų susidūrimas sukėR 
liepsnas ir ugnį, bet priešo paleista raketa tikslo nepa
siekė, pramonės ir susisiekimo centrų neišsprogcMno. 
Amerikiečiams kariams tai buvo didelis džiaugsmas, nes 
jie suprato, kad rusų paleistas raketas iš narlaivių, Ku 
bos ir net iš Europos, galima sunaikinti. Sovietų karo 
vadai taip pat suprato, kad jų raketos nepasieks tikslo. 
Rusai galės daug jų paleisti, bet Amerikos jos nepasieks. 
Jeigu atemo energija sprogs erdvėje, bus didelis erdvės

- užteršimas, bet žmonėms mirties gali ir neatnešti. Liks 
sveiki pramonės ir susisiekimo centrai, rusams nepavyks 
išgriauti Amerikos miestų.

Reikia turėti galvoje, kad sovietų valdžia Įdėjo la
bai daug energijos dabar esant tiems Sovietų darbinin
kams. teko mokėti mažas algas. Rusijos darbininkams 
teko maitintis pusbadžiu, gyventi sename ir šaltame na
me, kad rusai galėtų prisigaminti atominių raketų, ku
rių negalės naudoti užkąriavimo tikslams. Pirmadienio 
popietę du Amerikos karininkai Pentagono salėje infor
mavo sukviestus laikraštininkus ir. kitų žynybų. karius 
apie pirmąjį amerikiečių bandymą sunaikinti artėjan
čias priešo raketas.

Gen. Elvin R. Heiberg ir gen. Eugen Fox, abu uni
versitetą baigę matematikai, fizikai ir erdvės specialistai 
papasakojo susirinkusiems, kas praeitą sekmadienį Įvyko 
Pacifike. Jie papasakojo, kaip iš Pietų Kalifornijos buvo 
iškelta raketa į erdves, kaip praskriejo pusiaujį, kiek my
lių ji iškilo ir kaip pradėjo leistis.

Kada raketa pradėjo leistis, Kvazalin saloj buvo iš
kelta kulka, kuri erdvėje surado artėjančią raketą, ir su 
ja susidūrė. Tai nepaprastas Įvykis keturių tūkstančių 
mylių atstumoje pradėjusią skristi raketą susidurtų ir 
sprogtų. Apskaičiavimai turi būti tikslūs, griežtai aiškūs.

Kariai papasakoję apie naują Įvykį karo srityje, at
sakinėjo į klausimus. Buvusieji tvirtina, kad abu nariai 
yra šios srities specialistai. Jiems aiškus kiekvienas klau
simas. Savo aiškinimus jie paįvairino fotografijomis.

KOVOS DĖL SPAUDOS
(ATSIMINIMAI)

(Tęsinys)

Po kuklios arbatėlės perėjo
je prie (iarbo. Savo kalba KIo- [ 
/a kreipė susirinkusiųjų dėme-1 
į į tarptautinę padėtį. Valsty
bių santykiai, sakė jis, aštrėja. 
Aštrėja dėl tų tikslų, kurių šie 
kia imperialistinės valstybės 
— Vokietija, iš vienos pusės, 
Anglija ir Prancūzija su Rusi
jos talka — iš antros. Valstybių 
gaminiai ir kolonijos užkliuvo: 
Anglijai reikalinga pasaulio) 
inkų, Vokietijai kolonijų —va- - 
karuose Saaro ir Ęlzaso . Lota
ringijos, rytuose—Lenkijos, Uk-

sies valdžios.
Reikšmingos buvo 

kalbos.
— Aš, kalbėjo Kareiva, — ne- I 

lakiosiu kaip Klova padangė- 
rnis, man užtenka žemės, jos 
šios dienos reikalų.Pirmon eilėn 
mums rūpi spauda Legali ar 
nelegali. — Ir toliau jis vystė 
tas mintis, kurių teko girdėti 
panevėžiečiuose.

— Cenzūra tiaikdo? 
jis, lyg atsakydamas tiems, ku-1 
rie numatė daug sunkumų. Žiū
rėkite, darbininkai rusai, nors 
ir su ddžiausiomis aukomis, lęi7

ir kito.

— Sovietų valdžios ir Komu- 
į nistų partijos aukšti pareigūnai 
spaudoje kritikavo dabartinius 
šalies filmuos, kuriuose nepa
kankamai iškeliama sovietinė 
ideologija, skiriama maža dė
mesio komunistiniam auklėji- 
mui.Esą. pagaminama daug silp
nų ir neįdomių filmų, neiske- 
lianri sovietinių herojų charak
teriai.

MIRĖ PROF. STEPONAS 
JANKAUSKAS

ainos ir Pabaltijo kraštu. ••Ka-'vdižia'vienus po kitų savo lega, 
' as neišvengiamas. • . ■ .

Nebe paslaptis jau: valsčiuo
se stropi;ti peržiūrimi naujokų 
ąrašai. vedinami Kauno amu

nicijos sandėliai, budresnė ' pa
sienio sargyba.ūia pat Šiauliuo- 
~e broliams Nurokams susisuko 
galvos; ką daryti, galvoja -jie ar 
valdžiai atiduoti gaminamą- 
rnąsias odas, ar Vak. Vokietijai 
cietkia ir darbo rankų,kurių pa
klausa dabar žyniiai padidėjo 
•ai odai gaminti.

Iš tosios dabar vykstančios 
padėties kyla ir mūsų uždavi
niai. Mes. žinoma, nieko bendra 
neturime su galimuoju ir busi
muoju rusų ‘‘tėvynės gynimu”. 
Priešingai, mes linkime iu vai- 
ižiai žūti ir - ant jos griuvėsių 
pastatyti Lietuvos nepriklauso
mybę. 1P06 metais mums pavyz
dys—-ruobti stiprią darbininkų, 
bežemiu ir mažažemiu organi-

Jius laikraščius. 'Mes taip pat 
galime. Tik daugiau pastan-

(Bus daugiau)

Vienas šūvis Pacifike niekais pavertė sovietų vai- .zaciją. Jos tikslas, atėjus; J<ukm, 
-■aiėjo girdėti garsų sprogimą. Bet1 džios planus Amerikai pavergti. Atomo raketoms išleisti stotl * kovą su bet kokia 

šimtaį minjonų-nuejo niekais. __________ AdžiĮ
. . ~ Klovos bręstančių įvykių

alėjo apibarti savo agentus, VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI ližė po kurio laiko išsipildė:
1 rn - m at a it t___ “o r o 11 metais kilo pasaulinis ka-

ras, ir žuvo pačios jį pradėju-

šimtai milijonų-nuėjo niekais.

sa

mus 
val-

ana-

Pavergtoj Lietuvoj
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

“Valstiečių laikraštis” atsako 
i klausimus šitaip:

Klausimas: “Kaip padaryti, 
kad skundų knygoje nebūtų pir 
kėjų įrašu, nepalankių prekys
talio darbuotojams?”

Atsakymas: “Siūlome pasi
semti patyrimo iš Jonavos raj- 
kooperatyvo “Kosmos” parduo
tuvės personalo, čia lig šiol te
benaudoja ■ garantuotą, nors ir 
senstelėjusį metodą. Pareiškia 
— skundų knyga pas vedėją. O 
vedėjos nėra ;— 'išvykusi.”

“Kaip prislėpti 
reikalingų pre-

Bidandžio 3 d. Vilniuje mirė 
I zoologijos profesorius Steponas 

— klausė Jankauskas.
Gimęs 1898 m. balandžio 18 d. 

Klišių dv., Mažeikių apsk.į, Ste
ponas Jankauskas.nickėsi Lie_ 
poptO, Itaūne irT Charkovo gim
nazijose. 1923 m. įstojo į L. U-to 
gamtos - matematikos fakulte
tą. kur studijavo miškininkys
tę ir dirbo laborantu. Buvo pa
siųstas stadijoms gilinti į Brno 
universitetą, kur 1938 m. gavo 
daktaro laipsnį. Grįžęs į Kau
ną, buvo. VDU dėstytoju. Po ka
re buvo Vilniaus universiteto 
zoologijos katėtos vedėju, o 
pablogėjus sveikatai, 1977 m. 
^erėjo į profesorius konsultan
tus.

MIRĖ CHORMEISTERIS
J. DAUTARTAS

Balandžio 11 d., Vilniuje mirė 
ilgametis teatro darbuotojas Jo
nas Dautartas.

Gimęs 1905 m.sausio 8 čLKati- 
ne. Jonas Dautartas mokėsi Kau 
no gimnazijoj. Nuo 1924 m. dai
navo baritonu Valstybinės ope
ros chore ir solistu mažose ro
lėse. Vėliau -dirbo režiseriaus 
padeiė/u ir choro dirigentu. Po 

‘‘Naivus Klausi- karo dirbo Vilniaus operos ir

Klausimas:.
pažįstamiems
kių?”

Atsakymas:
mas. Kauno rajono Ilgakiemio baleto teatre vyriausiu chormei 
kolūkio parduotuvės vedėjas A storiu ir dainų šventese chorų 
Ramanauskas tokias prekes pa- dirigentu. Teatre išdirbo 45 
prasčiausiai paslepia sandėly...” metus. E. L.

ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

VEGETARIŠKA MITYBA 
IR SVEIKATA

Venezuela, Caracas, 1982 metai
(Tęsinys)

Jis, gyvenęs USA ir trylika metų kaip chirur
gas, dirbęs Sant Vincent’s ligoninėje, 1958 metais 
nuvyko i Europą susipažinti su ten esančiomis 
natūristinėmis gydyklomis-klinikomis. Čia yra 
pateikiama jo patirties ir įspūdžių santrauka apie 
tas gydyklas.

“Berchtesgaden”, kur II Pasaulinio karo me
tu Hitleris turėjo kalnų viršūnėje savo vyriau
siąją būstinę, nuostabaus grožio Pietų Vokietijos 
kalnai, kurių snieguotos viršūnės ir žemiau ža
liuojantieji miškai neišsakomą pasigerėjimo vaiz
dą sukelia. Kabių papėdėje esantis miestelis ir 
jo namai savotiški,, kai kurie paversti viešbučiais. 
Kalnų tarpuose tyvuliuoją ežerai savo grožiu ir 
kalnų atšvaistais nuostabą kelią. Aplankiau čia 
įkurtos klinikos prof, gydytoją W. Žabelį, knygos 
“Das Fasten” (Badavimas) autorių, kuris pasi
didžiavo jo Įsteigtos klinikos — 40 lovų ligoninės 
veikimu. Ji įrengta labai gražiok^vietoje ir yra 
visai netoli Berchtesgaden’© miestelio. Klinikoje 
ligoniai gydomi natūrahstiniais metodais ir ba
davimo.

Wad Woerisct ofen. kur gyveno ir gydė ligo

nius kun. Sebastian Kneipp’as, yra ne vien gy
dyklų. bet ir turistų miestas. Jame puošnūs tu- 
lioanų ir našlaitėlių parkai žavi kiekvieną pra
eivį. Turistų, kurių čia yra nuolatinis antplūdis, 
patogumui abiejose miesto gatvėse pilna viešbu
čių. Jų tarpe didžiausi ir puošniausi: Kurhotel, 
Sproll, El Hotel Sproll ir Hotel Trauntwein. gy
dytojo Trautwein’o nuosavybė. Šie visi viešbu
čiai atstoja ir ligonių patalpas klinikose, kurios 

is i nebepajėgia tuos ligonius sutalpinti. Gyvendami 
viešbučiuose, ligoniai atvyksta pas gydytojus, ku- 

i rie tuos ligonius gydo Sebastian Kneipp’o išras
tais vandeniu gydymo metodais. Bad Woerischo- 
fen daug gydytojų ir sveikatos namų-klinikų. Pro 

j viešbučio langą galima matyti bažnyčios bokštą 
ir vienuolyną, kuriame kunigas S. Kneipp’as gy
dydavo žmones. Netoliese S. Kneipp’o muziejus 
ir aikštėje to kunigo paminklas. Jis dieną ir nak
tį stipriai apšviestas ir aiškiai išskaitomas jame 
esantis įrašas: “Vandenyje randasi tavo išgydy
mas”. ___

9

Aplink tą paminklą — sanatorijos, knygynai, 
kuriuose pardavinėjami suvenyrai, atvirutes ir 
piešiniai, primeną S. Kneipp’o vandeniu gydymo 
metodą. Šis maža?, puiku§ miestelis, atrodd. yra 
persisunkęs kun. Sebastian Kneipp dvasią. 4 
kun. Kneipp’o išrastą vandeniu gydymo metodų 
gydyklą atvažiuoja ligonių iš viso pasaulio, yyač 
iš Europos kraštų ir pačios Vokietijos. Yra daug 
ir tokių, kurie čia praleidžia savo atostogas- ir

“nalopvnėja” jau pradedančią šlubuoti savo svei
katą. Tuo įrodoma, ką natūrizmui priklauso gy
venimo formos pakeitimas, atsižadant rūkymo ir 
alkoholizmo. Verta pabrėžti, kad visi tie, kurie 
atvažiuoja gydytis į šias natūralias gamtos gy
dyklas, vaikščioja apsiavę Sebastiano Kneipp’o 
mados sandalėmis.

Hamburge yra Ochsenzoll natūristinė klini
ka, įsteigta ir vadovaujama gydytojo Fritz Oelze. 
Kiekvienas tos ligoninės pavilionas apsuptas gra
žiu sodu. Ši ligoninė yrą išgarsėjusi hidroterapi- 
ios Įrengimais, ši ligoninė savo įrengimais yra 
vienintelė Vokietijoje ir retai užtinkama pasau
lyje-

Pačios žymiausios natūristinės gydyklos Vo
kietijoje yra dvi: dr. Buchinger’io tėvo, esanti 
prie Bodensee, ir sūnaus, taip pat daktaro Bu
chinger’io, 1959 metais įsteigta arti Bad Pyrmont- 
Altenbeken. šitoje klinikoje telpa 75 ligoniai, 
kartu su nemažu medicinos personalu ir visokiu 
moderniškiausių įrengimu, kuris reikalingas ligo
nių ligų nustatymui, tikrinimui ir gydymo pro
cesui nustatyti.

Gydytojų Buchinger’ių klinikos per savo eg
zistavimo laikotarpi praleido apie 50,000 ligonių. 
Nuo pirmosios klinikos įsteigimo jau praėjo 60 
tnetų. Nuo 1920 mėty klinikoje gydoma jau išim
tinai tik dietos ir badavimo metodais, įjungiant, 
pagal reikalą, dumblo įvyniojimus, masažus po 
vandeniu, deguonies- vonios, vonias su vaistažo
lių trynimais, išprakattavtmo vonias, nurodant

reikiamą kvėpavimą, mankštą, saulės ir spindu
lių vonias. Taip pat gydomos ir kojų ligos spe
cialia gimnastika ir vaikščiojimai. Maisto dieta 
nustatoma pagal žymiausių pasaulių gydytojų — 
dietistų patirtį: dr. Bircher Genner’io, Kollath’o, 
Heupke ir kt.

Dr. Burchinger ligoninėj 75 ligonių gydomi ba
davimu, ir 25% gydomi specialiom dietomis, pritai 
kontomis sergančiųjų ligoms. Pats dr. Buchinger 
4 kartus savaitėje savo ligoniams skaito paskai
tas apie sveikatą ir žmogaus mitybą bei jos reikš
mę organizmui. Tuo būdu ligoniai iš klinikos iš
važiuoja ne tik pasveikę, bet ir aprūpinti žinio
mis, kaip reikia ateityje užsilaikyti ir išvengti 
vėl galimo susirgimo. Dr. Burchigerių kliniko
se taip pat naudojami kun. S. Kneipp’o ir Priess- 
nitz’o vandens ir masažų metodai. Badavimo me
todas čia laikomas realiausia priemone žmogaus 
pą^yjimui, nes daugeliu atveju badavimas atstoja 
chirurgiją be peilio. Jei kas valgo mėsą, tokiam 
patariama valgyti stirnieną ar kito gyvulio, kurie 
maitinasi vien žole ir lapais, mėsą.

Neseniai ir Ispanijoje, Malagos provincijoje, 
Marbella srityje, buvo atidarytas dr. Bur^hinge-

(Bus daugiau)
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1938 S. Manheim Rd., Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai.

įTeL: 562-2727 arba 562-2728
•

-

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

1907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius

TEL. 233-8553

Service 855-4506, Page 06058

becar

TPwbeC, ■ M—: g — Naujienos* Chicago, 8, IB.grei
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Lietuvos Aidai’
KAZĮ BRAZDUONYTl

I I

te

t

AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60632 

PHONE 254-4470

VAKARŲ VĖJAI
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608 Funeral Home and Cremation Service

Charles Stasukaitis

SUSIRINKIM
PRANEŠIMA

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service
I ....... - - ---
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OPTOMETRISTAS
KALBA IJlETTUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

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

Prostatos, inkstų ir slapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVE.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Apdraustas perkraustymas 
iš įviirię atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles. ' 

R. ŠERĖNAS. Tel. 925-8063

SOPHIĖ BARČUS
RADIJO iE(MOS VALANDOS

ieftadirnliif tr letaMlienlaii

WwtiM WOPA - 1490 AM 
traasliuolamee ki stwftjo 

Marquette Parka.

VM«|a — Aldone Daukša
T»Wj 771-1549

7159 »•. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL «Mt9

I i B 
j

tadienio fcSO tbL Takar
laidom WCKV

AJL

TIS UiO AM

Žemaičių Kultūros klubo pus- 
mjetinis nariu susirinkimas įvyks > 
antradienį, birželio 19 dieną, 1 i 
vai. po pietų, Anelės Kojak sa
lėje, 4500 So. Talman Avė. Die- 
na yra pakeista šiam kartui dėl 
susidariusios priežasties. Nariai [ 
prašomi dalyvauti. Yra svarbių I 
reikalų ‘ aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast. 1

— Pekine šiais metais vėl y-i 
kinese pamaldose dalyvavo dau 
giau kaip 10 tūkstančių kinų 
krikščionių. Pamaldos vyko dve 
jose dabar atidarytose Pekino 
bažnyčiose.

— Kanadiečiai bijo, kad Ame 
rika nesunaudotų daug didžiųjų 
ežerų vandens. Amerikai van
duo labai reikalingas žemei lais
tyti.

DAIMID
SENU USIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

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

Pavasaris Lietuvoje (Augustino nuotrauka) Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
H
1

! Kijauskas sukalbėti invokaciją. 
Seka mirusiųjų Sąjungos narių 
pagerbimas. Ir štai visų nuošir
džiais aplodismentais sutinka
mas Sąjungos skyriaus sukis 
Aleksas Laikūnas, kuris labai 
gražiai apibūdina pprezidento 
Antano Smetonos 40 metų mir
ties sukaktį. (Antanas Smeto
na, Lietuvos respublikos pre
zidentas mirė prieš 40 metų tra 
giška mirtis Clevelande). Alek
sas Laikūnas —tikrasis lietuviš
kasis auksaburnis! Visi nuošir
džiai gedime mūsų tautinės sro
vės ideologo prezidento Smeto
nos....

TAUTINĖS SĄJUNGOS SEIMAS
Mažei- 

Sžeikūnų, “Dirvos” re- 
l daktoriaus Vytauto Gedgaudo 
įsu ponia Stefanija, Vytauto Ab- 
raičio ir kitų jau atvykusių į sei 
ma balsai.

i Žinoma, (kaip taisykle!), pir- 
l ma — prįešsclmme “informa
cijų sesija"’, vyksta Sąjungos 
šulo Jono Jurkūno kambaryje— 
laimingas numeris 132! Begirk- 

i šnodami “skačiuką” ir ‘‘Dr. Mc. 
Gillyčudįdy”, kanadišką šnap- 
selj, aptariame esamuosius rei- 

. kalus. Greitai skubame į savo 
kambarius, kad teisti Jurkūnui 
pailsėti ir patiems nusnūsti!

Nežiūrint mažo širdies nesu- 
- gaiavimo, mūsų Sąjungos “stul
pas”, J. Jurkūnas gražiai atrodo 
— numetęs svorio, ir įdegusia 
rne veide atsispindi St. Peters- 
burgho saulutė. Nelengva būti 
“kmgmakeriais” seime. Bet mū
sų vadai yra pilname kapacite- 
te. Amerikos Lietuvių Tautinė 

: Sąjunga stipri ir gyvybin
ga

šeštadieni, gegužės 26-tą die
ną, nuo 9 iki 10 Valandos vyks
ta atstovų registracija, ir 10 va
landą prasideda iškilmingas po
sėdis (kaip anksšiau minėjau, 
Lietuvių Namų didžioje salėj!). 
Seimą sveikina seimo globos 
komiteto pirmininkas Antanas 
Jonaitis — linkL sėkmės ir ge
ros darbuotės. Seka seimo ati
darymas,ir ant kalbėtojų podiu
mo užlipa mūsų nepailstamas 
ir visų mylimas “žilagalvis jau
nuolis”, Sąjungos pirmininkas 
Vaclovas Mažeika.

Savo turiningame žodyje pir. 
minįiikas ragjjūa. nepailstamai 
eiti Tautinės Sąjungos ideologi- į 
niu kėliu ir visą aukoti Lietu- ’ 
vos laisvei ir nepriklausomybei j 
atstatyti.

Seka Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Kviečiantis kunigas G.

Šių metų gegužės 26, 27 die- Jon Jurkūno^ Antano 
nomis 01evelan.de. Ohio, įvyko kkos, 
18-tasis Amerikos Lietuvių Taul 
lines Sąjungos seimas. Seimas 
vyko Lietuvių Namuose — pir
mą dieną- /didžioje salėje, antrą1 
diena rūsio salėje. Seimas buvo 
ypatingai maloniai ir nuošir- 
džEi globojamas Tautinės Są
jungos Clevelando skyriaus su 
energingu ir geru organizato
riumi ponu Antanu Jonaičiu 
priekyje. Dauguma atstovų nak 
vėjo Ramanda Inn„ ir buvo la- 
bai maloniai priimti ir patar
naujami.

Jau penktadienio vakare (ge
gužės 25-tą dieną) rinkosi atsto
vai iš visų šiaurės Amerikos pa 
šviečiu... Tik atskridęs į Cleve-. 
lando aerodromą, jau buvau in
formuotas, kaip pasiekti Rama
da Inn, North, Wickliffo prie
miestyje.

Eidamas į savo kambarį, jau 
girdžiu lietuviškus balsus1 O 
jų viduryje sodrus atstovo Vla
do Vieikio balsas, E. Bartkaus,

f 
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Nuo 1914 metų

XTOTAM) FEDERAL SAV- 
CNGS aptarnauja taupymo ir 
namą paskolų reikalus visos 

apylinkės. Dėkojamemūrų
Kine ui mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū* 
H Jums naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
Iki $100,000.

2657 W. 69th STREET 
1M9O, IL 00629 
TeL 925-7400

I AVĖ. 
60455

V. Dargis
(Bus daugiau)

— Prezidentais Reaganas at
metė sen. Charles Percy ir sen. 
Howard Baker pasiūlymą tartis 
su rusais.
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TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 
Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN' VANCE ir GEORGE SORINI

I

JbJkstes automobiliams pastatyti

rz—:-. _ ..  . ..... . .  ■■ - ■ ---- ' —----- .wr ...WW —T .nr, n---------- i It HIT ....1 Hill

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių 'Direktoriai

2424 'West 69th Street TeL RE

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

• VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MIDLAND
FEDERAL 
SAVINGS

1446 South 50th Avenue Į
Cicero, Illinois 1 

iT Telefonas — 652-1003
1 & ft biAi

01evelan.de


Chicagos Lietuvių pensininkų dešimtmetis
2. Moterų vienetas gražiai pa 

dainavo: ‘Jau pavasaris” ir 
“Mergaitė”, (literų vienetą 
radaro: Marija Barienė, Marija 
Radzevičienė, Regina Vaitkevi
čienė, Bronė Stravinskienė, Mal 
v i na Jonikienė, Izabelė Pocie
nė,, Julija Paškevičicnė ir Pra
ne Prankienė.f.

3. Smuikininkas Povilas Kan
tai smuiku solo pagrojo: a)“Vai 
gražu”, ““Pavasario aidas” ir e) 
“Leharo valsas”. Pianinu paly- 
dc/o —akompanavo muz’kė Br. 
Variakerienė.

4. Bronė Variakojienė atmin
tinai atpasakojo gana ilgą savo 
kūrybos feljetoną “Marquette- 
paikieiis". Publika stebėjosi jos 
atmintimi ir sklandžiu, aiškiu, 
be sutrumpinimų, pasakojimu.

5. Vyrų kvartetas gražiai pa
dainavo: :) “Tau, sesute”, 
b) “Sutems tamsi naktužėlė....” 
ir c) “Norėčiau aš keliauti....”. 
(Vvrų kvartetą sudaro: Vladas 
Bražionis, Vincas Liauba, Povi-

Piieš 10 metu, 1973 inJapkri- 
<k> 10 <i. Chicagoje teisininko 
Juozo Gibmčfo padangomis bu
vo sušauktas lietuvių pensinin
kų - senioru steigiamasis susi
rinkimas, su tikslu įkurti Chi
cagoje lietuvių pensininkų Są
jungą — Klubą. Į susirinkimą 
atsilankė 48 pensininkai. Buvo 
Išrikta laikinoji valdyba, susi- 
denti iš 9 asmenų: Juozas Gi- 
baiti". —pirm., ir nariai: Stasys 
Grigaravičius, Leopoldas Mū
relis, Ona Karosienė,Jeozas B’a 
Žy>, Ignas Serapinas,Juozas Kau - 
likas, Kazys Karazija ir Marty
nas Nagys. Sąjunga pavadinta 
Amerikos Lietuvių Pensininkų 
Sąj-unga, taip pasakyta įstatuo
se. Nors neoficialiai vandhs yra 
prigijęs Chicagos Lietuvių Pen 
s'ninkų S-ga,ir savo veikla tesi- 
riboja tik Chicaga ir jos apylin
kėmis.

Sukaktuviniam dešimtmečiui 
paminėti, Chicagos Liet. Pensi- 
rJnkų S-ga 1984 m. birželio G d. 
Šauliu Namuose, Chicagoje su
rengė puikų paminėrimą su 
vaišėmis. įdomia menine prog
rama ir gausia loterija, šiam 
visam puikiam renginiui pama
tyti, išklausyti,pasivaišinti 
mėginti laimę loterijoje, 
tenkinta tik 
8^- 
' Minėjimą atidarė pirm. 
$ys Vanagūnas,trumpai nupasa 
kodamas Sąjungos veiklos eigą. 
Jis paminėjo, kad per tą pirmą
jį S-gos dešimtmeti iš gyvųjų 
tarpo iškeliavo amžinybėn 103 
S-gos nariai. Jie buvo pagerbti 
atsistojimu ir vienos minutės 
susikaupimu. Dabar S-ga turi, 
iki šios dienos, užėsimokėjusiu 
nario mokestį 360 narių ir dar 
keliolika neužsimokėjusių. Bai
gus pirm. St. Vanagūnui sukak-: 
tuvių minėjimo atidarymo kal
bą, prasidėjo meninėm progra
mos atlikimas.
t Programą parengė ir jai va
dovavo meninių programų pa- 
*renpimo vadovė muzikė Bronė

Ii Maisto buvo pakankama vi
ri prisivalgė sočiai; visi buvo 
patenkinti ir nusiskundimų ne- 
sigirdė;o. Maisto iš viso buvo 
išdalinta 190 porcijų.Reiškia,tiek 
minėjime dalyvavo pensininkų- 
scnio.ų. Užsibaigus vaišėms,see 
noje su ?.kor<ieonu pasirodė VI 
Bražionis ir muzikos gardais 
pradėjo linksminti susirinku
siuosius. Tuqj susidaiė kelioli
ka porų ir salės šekių
lėj gražiai sukinėdamėsi mankš 
tino sustingusius kaulus.

Pasilinksminimas tę<ėji neil
gai, nes salės gale prie scenos 
.pasienyje, laukė didelis, ilg'is; 
gausiai loterijos fantais apkrau
tas stalas. Ir gal būti, kiekvie
nas pensininkas šioje loierijoje 
išmėgino savo laimę.Loterijai su 
pagelbiirnkais vadovavo Bruno 
Erčius. Minėjimas užsitęsė nuo 
1 vai. p.p. iki 5 vai. p.p.

Antanas Pleškys

eikštė

TISŲ RŪŠlį DRAUDIMO AGENTŪRA

i

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

C8 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KXJIMA1A.
D£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS U

ft NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 
» NOTARIATAS • VERTIMAI.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miest© 
Dirbu Ir užmiesčiuose, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ay^ 
Tek 927-3559

■’UTliAL FEDERAL SAVING8
• PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7742

OMAI MSTATI POft 
Mamai, Zam4 — Patmomu i

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. 
1

ČIA GERIAUSIA VIETA

LIETUVIAMS.

tMAL ESTAT1 FOR >ALB 
— FeroavirmH

INCOME TAX SERVICE
B529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

6. Vėl scenoje pasirodė mote
rų vienetas ir dar padainavo: 
“Mūsų di?nos” ir “Vakaruškos”.

7. Pabaigai scenoje susirinko 
visas moterų vienetas, vyrų 
kvartetas ir visi bendrai su pil-

4 dolerių ižam- nutėle publikos sale sugiedojo 
j Lietuva Brangi.

Sta- . Tuo ir baigėsi meninė progra
mos dalis. Reikia pasakyti, kad 
visą šią meninę programą atli
ko vieni pensininkai, meno mė
gėjai be jokios svetimos, paša
rinės pagalbos. Garbė ir padėka 
tenka meno mėgėjams pensi
ninkams. Susirinkusioji pensi-Į 
ninku publika buvo labai suža
vėta ir patenkinta, pačia progra
ma ir jos įdomiu ir meniškų at
likimu.

Programai 
dėjo vaišės, 
parengė ir 

‘ Delicatessen” 
o ponios Leonora 
su savo moterų grupe greitai ir 
vikriai maistu aptarnavo stalus. 
Žinoma, už $4 kokių nors ypa- 

' tingų skanėstų natiekti nega
lėjo. Be to, ant kiekvieno stalo 
dar buvo pastatyta ir po geru 
“Asti Spumanti” šampano bute-

ir iš- 
pari-

pasibaigus, prasi- 
Vaišių patiekalus 
pristatė “Talman 

maisto krautuvė, 
Paketurienė

— JAV LB (R) Cicero Apy
linkės gegužinė - piknikas įvyks 
š. m. birželio mėn. 17 dieną 12 
vai. dienos Vyčių salėje, 2455 
W. 47 Avė., Chicagoje, Ill. Links  -
mins Gintaro orkestras. Visus“ . .
, . _ L , .. t v .v. šeštadieniais nuo 10:00kviečiame atsi an y i. Į ] RAS0S adresas: 2615

5 r W. 71st St., tel. 737-2110. Cice-
T° įstaiga atdara antradieniais— Vyčiu choras, vadovauja- .

V i. ei -lr ketvirtadieniais nuo 3:00 ikimas. muz. Fausto Strokes, bu- v . . .
v .. , p ! , ;b:00, sestadiemais nuo 10:00 ikizeho 29 d. 6 vai. vak., nuo

. n a f. 12:00. Cicero adresas: 14k> So. ciu sries 4/ ir Campbell Avė.; , - i , - m ... oOth Avenue, tel. te>6-2201.autobusu išvyksta į tautinių 
šokių šventę liepos pirmą die
ną Clevelande, Ohio. Grįžta lie
pos 1 d. 6 

Autobuse 
vos vietos.
kartu, dėl 
skambinti 
9:30 vai. vak. tel. 927-7220.

A. Marma

vai. v..
dar yra kelios lais- 
Jei kas norėtų vykti 
informacijų prašom 
nuo 8 vai. rvto iki

— Lietuviu Tauragės klubo 
pusmetinis narių susirinkimas 

•bus birželio 24 d. 2 v. po pietų, 
•Šaulių salėje. Nariai prašom da
lyvauti.. Po susirinkimo bus ir 
vaišės.

miniu raketų klausimas būtų 
atidėtas dar bent dviem me
tam.

— NAUJIENOMS reikalingas | 
raidžių rinkėjas mokantis dirbti 
Mergenthaler mašina. Jauną 
rinkėją išmokinsime. Geras at
lyginimas, geros darbo sąlygos.

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves-. 
tarimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY \

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

p ė M E S I O ,
62-80. METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

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

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191 1

Programos eiga:
U 1. Marija Radzevičienė pas
kaitė savo puikios kūrybos eilė
rašti “Pavasaris’’.

Aleksas Ambrose,

‘J

, u
* u

— KASA, Lietuviu Federali-, 
nė Kredito Unija praneša nau-j 
jas Marquette Parko Įstaigos 
valandas. KASA bus atdara kas-1 
dien nuo 10:00 ryto iki 6:00 va
karo. Ketvirtadieniais iki 7:00 ,

KAS NORI ŠEŠTADIENI va- 
tžiuoti pasirinkti braškių, pra
šome skambinti - 471-0811.

— Olandų parlamento dau
guma pasisakė už tai, kad ato-

i
— Europos parlamentas Stras 

burge balsų dauguma priėmė re 
zoliuciją, kuria yra pasisakoma* 
už privatinių mokyklų palaiky-Į 
mą Europos Bendruomenėj. Re
zoliucijoje pabrėžiama teisė pa
sirinkti 
kyklas, 
įėjimas 
mus.
mu.i

savo vaikams tokias mo 
kuriose teikiajnas auk- 

atitinka jų * įsitikini-
I

kitur

MISCELLANEOUS 
(vairūs Dalykai

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausia

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

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai Kaina SIS.

Persiuntimas — ŽL
1957 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS ’

619 puslapių, kietų viršeliu knyga J

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA *- $17. tPersiuntiirni pridėti $1)
Sfpstl Čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, EL 60608

REAL ESTATE — OUT OF TOWN

Nuosavybės

Parduodamas namas, 3 -mie-; 
gamų 6 kambarių, su baldais.; 
Adresas: George Borchertas,- 
19 Westbrook. Hot Springs, Ark.: 
71901. Tel. 501-624-1438. ,

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

DH. ANTANO J. SUSENO RAŠTAI 
rfaajiefiose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, vliDomenės veikėjo ir rašytojo atsimiBimu*..

Dr. AJGassea — MINTYS IP DARBAI, 259 psl.. liečia 
metų J vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* Ii 

žiuirūpinimą _________t_________________ |8.0C

Dr. A. J. Gūsseu — DANTYS, jų priežiūra, sveikata fe 
grožis. Kietais viršeliais_-_______________  ^4.00

Minkštais viršeliais, tik B3.00

Dtft JL J. Ga«en — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
£MQN£S. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik 
G^tLnu taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj 

w>uey orderį, prie nurodytos kainos pri-
81 persiuntime Išlaidoms

t

i
1

f
1

i

KEMP CONCRETE WORK 
Any type of concrete and brick 
work, tuckpointing. Free esti
mate. 25 years experience.

493-2945 or 643-2864

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai. ;

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.

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

“LIUCIJA

Siuntiniai j Lietuvį

P. NEDAS, 4059 Archer Avent^ 
Chicago, 111. 60632. TeL YA 7-59«f ^

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Za polis. Agent 
320814 W. Wth St 

Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

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

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

Ave., Chicago, IL 60629.

Advokatas
GINTARAS P. CEPftNAS * 

‘ :}
Darbo valandos: Kasdien: nuo*

9 v&L ryto iki 6 vaL vakaro. ;
Beštad.: nuo 0 vai. r. iki 12 tiL d.«

PIRKITE JAV TAUPYMO »ONU-c

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

6 — Naujienos, Chicago,

4I

Ii pagal susitarimą.
TeL 776-5162 / 

1849 West 63rd Street 
Chicago, III. 60629


