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Antrasis 1984 m. Elta-Press 
dienst numeris vokiečių k. ap 
ma balandžio-birželio mėnesius 
ir talpina daug įdomios medžia
gos. Spausdinamas JAV Vals
tybės Sekretoriaus Schultz svei
kinimas' Vasario 16 d. progą pa

Pabaltijo laisvą apsisprendimą, 
iš Lietuvos atėjęs atsišaukimas 
į Tarptautinį Raudonąjį Kryžių 
Viktoro Petkaus reikalu. Išsa
miai aprašomas šv. Kazimiero 
jiihiliejiis, a. a. dr. Ereto įnašas. 
Taip pat dėdama ištrauka iš Bar 
boros Armonienės knygos Pali
kit, ašaras Maskvoje.

■ Eltos leidinys apie Lietuvą 
...... . Venecuelos spaudoje

upių pc

menėj 
bes po

priėmė i 
fareiš- j 

jis esąs gerai susipaži- j 
pabaltiecių byla ir jų

ir visur palaikys žmogaus tei 
siu įgyvendinimo principus. Tą Į 
psčią. dieną pabaltiečių atstovai!

Kovo mėn. žš spaudos išėjo > pietavo su 20 australų parla-i 
naujas Eltos leidinys ispanų kai- j men tarų.
ba, Lithuania en la Prensa de j Alenas iš svarbiausių Baltų i 
Venezuela (Lietuva \Tenecuek>s , Tarybos (Baltic Council of Aus-1 
spaudoje), šį didėlio formato; tralia) tikslų yra pravesti Aus- 
65 p. p. straipsnių rinkinį paruo- i tralijcs Parlamente rezoliuciją 
šė Venecueloje gyvenanti Jūra-; apie Pabaltijo kraštų apsispren- 
tė Statkutė-Rosales. Į dimo teisę ir žmogaus teisių įgy

“ * I

1980—4984. m. bėgyje i^si-

temos: Lietuvos okupacija, ma-

tinimas,: T:
konferenci ,
platinant

AuštrialijąS i

vendinimą juose, šią rezoliuci
ją paremti žadėjo ir' darbiečių, 
ir liberalu "atstovai? ? (ELTA)

I Sekr. George Shultz praleido 2 dienas Hong Konge. Jis norėjo susipažinti su pasitarimais 
tarp Kinijos ir britų Ilong Kongoui perduot; Kinijai. Artėjanti stipri audra privertė sek
retorių išvažiuoti. . - - j
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pasitarti su 
įvairiais tai-

rs jau
SAme-

į karslmm Hį

į Austrijos ministeris pžriliK 
pinkas Rpbefl -Hawke biule tenio 
Baltic News kovo numeryje pa- ■ 
^kę-pjė:. sv^ikfrritaą beturiu 5r j

Amano' aerodrome.buvo labai 
glausein gretom įšankiavę įvai
rių ginklų rūšių Jordanijos ka
reiviai. Prancūzijos prezidentą 
Jordanijon atlydėjo*, prezidento

e?tų .bendruomenėms jų ne-| adjimtai, bet Amane prie pran- 
priklausoųiybės švenčių proga, cūzų prezidento prisiįūngė laižai 
kuriame js rašo: “Aš norėčiau ■ aukštas Jordanijos karys ir visą 
šia proga pakartoti, kad Austrą-, laiką nuo jo nesitraukė.
Ii jos vyfiausybė nepripažįsta de, 
jure Pabaltijo valstybių įjungi-:

Prez. Miterandąs* turi kelis

.KONGRESO ATSTOVAS NEGAVO 
PASO I SOVIETŲ SĄJUNGĄ

Bulgarijos diplomatai sėja terorą, uiieniečiams 
pardavinėja narkotikus ?

WASHINGTON, D. C. — Vai < dabartiniu mtltu į Ameriką 
s lybės departamentas vakar su
varžė Amerikos piliečiams ke
liauti į Bulgariją, šitas klausi
mas jau buvo svarstytas praeitą 
savaite, kai sekretorius George 
Schultz dar nebuvo išskridęs į 
Pietų Aziją.

Valstybes departamento admi
nistracijos pareigūnas Charles

Į M. Hill pareiškė, kad kelionėms
pirmon eilėn jam rūpi! suvaržyti nereikia jokių spceia- 

mo į .^ovietų Sąjungą. Tokia’suorganizuoti arabų, valstybes,• hų nutariirių, užtenka vsalsty- 
mūsų laikysena rodo, kad mes j kad jos teigtų kovą tarp Irako bės departamento memorandu- - 

. tebesamą įsipareigoję remti Jun t ir Irano. KaimyninesavaIstybes nx>. Nėra jokia paslaptis, kad 
gtinių Tautų Chartos principus i turi kreiptis į Iraką ir Iraną jf į valst. departamentas buvo ne

mo. Nėra jokia paslaptis, kad

bei tikslus ir taikos bei laisvės 
•y

reikalą visame pasaulyje”.
, “Mes vertiname jūsų bend 

ruomenių'įnašą į mūsų daugia 
kultūrinę visuomenę”, tęsia mi-

naudoti visas priemones ko- patenkintas Bulgarijos aktyvia 
vonis baigti. Jeigu šios kovosi tarptautinio terorizmo ir narko- 
bus tęsiai’.os toliau, tai rusai ir: tiku prekybos rėmimu, pareiškė 
vėl taps isimėtojais. Jie pavergs! pareigūnas Charles M. Hill.
nusigyvenusį Iraką ir Iraną. I Italijos valstybės gynėjas 
___________________________ įtraukė Bulgariją į pasikėsini

mą prieš popiežių Joną Paulių II 
skaičių.

Narkotikų kontroliuojanti įsf 
taiga informavo kongresą, kad

Sekretores Shultz laimingu pasiekė Indoneziją ir pradėjo pasi
tarimus apie taikų st^gyvenim^ su Kinija. Amerikiečiai duoda mo- 
detBh* ginklus gintis nuo komunistų, bet nepulti kaimynus.

per 
rišu 

narkotikų. Minoma, kad suvar- ■ 
žymas kelionių į Bulgariją su- į

■ mažins narkoltkų įvežimą j Ame 
rįką. Visiems aišku, kad .suvar
žymas paliesi rugsėjo mėnesį 
erganizuojamaj Sofijos mieste 
tarptautinę pzrodą. JAV žemės 
ūkio departamentas remia mi
nėtą parodą i j planavo ten siųs
ti pareigūnus. Dabar ten išvyks

jUJuIgarijąl jvtžama

labai- mažas ąnoniu skaičius.
I *

Praeitą savritę Bulgarijos vai • 
džra paskelbė, kad ji pasirašė; 
prekybos suti.tį su Gijana. Tai, 
reiškia netolimoje ateityje nar-; 
kotikai iš Bu kari jos bus siunčia Į 
mi į Gijaną. Amerika turės da-, 
boti, kad narkotikai nepradėtų j 
plaukti j Amd 
stų.

Kongreso a kovas norėjo gau- j 
ti pasą, kad ; alėtų vykti į So-( 
rietu Sąjungą. Jis tokio paso! 
negavo ir laiai nepatenkintas.

a iš Karibų uo-4. *>

SICHAI PLANUOJA IŠSTUM I KARIUS 
IŠ AUKSO ŠVENTOV ŠS

Organizuoja beginklius karius siiišti jėga 
os

riai juos sulaikys. Kariai šiuos 
pasiryžėlius šaus arba kitaip 
priešinsis. Nušovus vien us, tai Ją 
da veršis kita grupė.

Nauja Akali Dal partijos va
dovybė yra pasiryžusi siųsti vie
ną dalini po kito. Nauja vado
vybė žino, kad daugelis pasiry
žėlių žus, bet vadovybė yra įsi
tikinusi, kad jie taps kankiniais. 
Tie kankiniai sukels ant kojų 
daugiau kankinių, p tada jie ti
kisi sukelti maištą prieš dabar
tinę. Indijos vadovybę.

Akali Dal partijos vadovybė 
žino, kad sichų tarpe eina kal
bos apie visišką Aukso švento
vės išgriovimą už ginklų sandė
lio įsteigimą pačioje stovykloje. 
Sichai bijo, kad kariai visko ne
išgriautų. užtat nori ten pasiųs
ti beginklius pasiryžėlius, kad 

j. greičiau išstumtų karius.

BRITAI NORI IŠKLAUSINĖTI 3 NIGE 
RIJOS AMBASADOS PAREIGŪNUS

Nigerijos pareigūnai buvo apnuodiję buvusį 
minister! Umaru Diko, bet neišvežė

LONDONAS, Angį. — Britų 
prokuratūra norėtų apklausinėti 
3 Nigerijos ambasados pareigu' , 
nūs, kurie buvo apnuodiję bu :• 
virsi minister] Činarų Diko. Jis; 
buvo įdėtas į dideles dėžes ir no-; 
reta jį išvežti i Nigeriją. Kartu Į 
su j no tose dėžėse važiavo 3 am- • 
basados pareigūnai.

i Britų policija sulaikė dėžes ! 
jas atidarė ir rado apnuodytai 
buvusį minister!. Dabartinė Ni Į

, gerijos vyriausybė yra įsitikinu-j 
si, kad buvęs minisleris V m-!

v i ■
parų Diko paėmė kelis labai ■ 
didelius kvšius. Vvriausvbė no-i- - i
r i dabar ji bausti už kyšių ėmi-! 
mą .

I Kai ten bebūtų, britai yra prie ! 
Įsingi Šitokiam žmonių ijįvžei ; 
mui iš Anglijos. Toks būdas yra ! 
priešingas veikiantiems įstaty- ‘ 
mains. Bet Nigerijos vyriausy-j* 
bė neleidžia apklausinėti -Nige- 

; rijos pareigūnų.

j Umaru Diko padėkojo 
gydytojams

. Buvęs minisleris I maru
ko vakar buvo išvežtas iš ligoni
nės. Jis buvo apnuodytai anes
tetikais ,kad galėtų jį laikyti di- 
dėžėse. Ligoninėje jam buvo? 
duodami vaistai anestetikos ga-į 
Irai sumažinti.

Jis dar nėra toks stiprus: 
koks jis buvo prieš užpuolimą ir ! 
surišimą, l>et jis pamažu alsigau 1 
na. Jis nuoširdžiai psdėkojo r/. I 
tik daktarams, bet ir slaugėms. |

Iš aerodromo jį išlydėjo 3 au- • 
tomobiliai. Viename buvo pa U 
L maru,Diko ,o kituose dviejuu

Arkv. Marcinkau.* nepalieka 
ramybėje

AVashingntoe visi žino, kad. 
arkv. Paulius C. Marcinkus ne
buvo įveliąs į jokias Banko Am- 
bresiano transakcijas, bet pro
kuratūra seka visus duomenis, 
liečiančius arkv. Marcinkų.

Praeitais metais prez. Rea- - 
gano asmeniškas draugas, Wil
liams A. Wilson buvo paskirtai 
ambasadorium prie Vatikano. 
Jis buvo ne valstybės departa
mento atstovas, bet psties pre
zidento Reagano atstovas. Kada 
jis prisistatė Vatikane, tai susi
pažino ir su arkv. Marcinkum.

Praeitais mietais aplankė posė
dį patarėjų lydimas valstybės 
gynėjas William French Smith, 
i-a proga buvo pokalbis su am- 

|,basadorium Wilson ir arkv. Msr 
i cinkum. Prokuroras French. 

Smith turėjo progos pasikeisti 
nuomonėmis su JAV vyriausiu:

■ prokuroru. Italų spauda paskel- 
i bė apie šį susitikimą; bet pasa

kojama. kad pokalbis nelietė 
Ambrosiauo banko reikalų.

— Gualemalds sostinėj 6 me
tus ėjo ginčai tarp Coca-Coli 
Iiendrovės ir darbininku unijos. 
Kovos metu buvo nušauti 7 dar
bininkai .bet dabar nesutarimai 
baigti, jai vadovauja darbinin
kas Rudolfo Rubber.. L-

— Nicaraguos vyriausybė siun 
čia namo kelis Amerikos dvasiš
kius, dirbančius su kovotojais 
prieš sandinistus.

— Anglijoj kilo gaisras York 
Minister katedroj, išdegė vidus 
ir Mogas. Gaisras kilo perkūni
jos ir audros metu. Inžinierei 
apskaičiuoja, kad ją galima at-

se buvo sargai. Be to. automo- i statyti. Ji buvo pastatyta try* 
Kilius lydėjo helikopteris, sekęs i liktame šimtmetyje, 
važiuojančius automobilius. Iš I ------------------—
gelbėtą žmogų nulydėjo į kitą i Va) tybes departamentas 
Londono priemiestį. I nedavė vizos airiui politikui Ga-

Nigerijos vyriausybė tvirtina, i y Adams, kuris norėjo Ameri* 
kad ji nięko nežinojus apie Urna koje pasipinigauti kovos su bei
ni Diko pagrobimą. Ji neleidžia ; tais reikalą s.
diplomatų apklausmėti, nes di-l---------------- -—
plonintai neturėję kištis į šį ref ■ — Anatolijus Miliūnas pa
kalą. Bet britų vyriau-yliė ma-: skirtas Reagano-Bush 84 komi- 
no, jog tai buvo padaryta su vy- • teta narys. Miliūnas atstovaus 
riansybės žinia. lk*uvius Reagano komitete.

— Maniloj |x>linija nušovė du 
gyventojus, kai nej>aklausė poli-

— Malazija prašo Ameriką ne
ginkluoti Kinijos, nes ji grobs 
kaimynines valstybes.

— Antradienį aukso uncija 
buvo verta 3-11.

—Jugoslavijos teismas įkijh 
į kalėjimą paskaitininką Viac/s- 
lova Soslelę.

j
cijos įsakymo.

KALENDORkIAS

Prancūzijos prez. Miterandas pasakė daug karčios teisybės Krem
liaus ponams, o vakar ir užvakar tarėsi su Jordanijos karalium,

i kaip greičiau baigti karą tarp Irako ir Irano.
- * * * ** -i. .

išstumti karius iš šventyk
NEW DELHI J, Ind. — Praei-| kas rastas A 

prie siunčiamas radijo stoties. 
Jis suimtas ir 
Suimti ir kit 
dybos nariai.

laisvėje c rotieji sichwi su
darė šios parifios 11 narių nau
ją valdybų. V kldyba vakar nu
tarė ateinanč i savaitę siųsti į 
Aukso švento ės sritį mirti pa

skelbė. kad ji rengiasi atšaukti 
karius iš visos Aukso šventovės, 
esančios Amricano mieste. Pra
eitą penktadienį karo vadovybė 
atšaukė būrį specialistų, kurie 
lygino kovų metu kulkų apdau 
žylas šventykloj sienas, duris,

Pundžiafce veikė Akali Dal sti
ebų politinė partija, 
Pundžiabo šiaurės 
autonomijos. Josios

provincijų
pirminiu-

ikso šventykloje.

atiduotas teismui, 
šios partijos val-

Mirties ne: įjojantieji sichai

Liepos 11: Šv. Benediktas, Olga 
Vilmantas, Šarūne

Saulė teka 5:25, leidžiasi 8:25

šiltas, bankus, lis. ,

’ * ■ T •įį .jį
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Dr. Jonas Adomavičius

Dešimt prisakymų pensininkams

so-neišeik tu š 
nepalik našlaičiu ■ - •-džiaus

vienų;
— be tavęs vakarai bu> Į 
nuobodūs, be tavęs nebus 
sodžiuje dainų!

Lietmuii liaudies daina

Taip dainavo Lietuves jauni- I 
mas, prašomas neapleisti so
džius, jų gyvenvietes, kiekvie
nos gabies, populiarios mer
ginos. Tas, žinoma, tiko ir jau
nam. į mokslui pasiruošusiam 
vaikinui. Tokie ir tokios apleis- j 
davo sodžius ir keliaudavo mo- | 
kyūs.ii verslais verstis į tolime-! 
snes - geresnių galimybių pra-i 
sumušimui vietas.

Tą patį prašymą šiandiena 
mes atkreipkime i pensininkus. I 
pakėlusius sparnus skristi į šil- ! 
tas v»etas. Žiūrėk, tik kiek p ra- j 
kūtes ir pensijos sulaukęs, jau; 
ir teiraujas apie Floridoje bei 
Arizonoje, ar net Kahf rmjoje 
apsigyvenimo galimybes. Ten 
jau nuskridusieji auksinėmis 

nudažo savas evven-

vietes. Taip ir oiisidhro beveik I 
gausus pensininkų būriavima- ’

l sis skridimui į šiltus kraštus.
Paliekamas čia gyvenvietės i 

i <u sukrautais nekilnojamais ka-1 
I pikliais tenka pigiai ar net visai | 
I veltui (bažnyčioms) perleisti : 

kitiems, dažnai net svetimtau
čiams. žydai taip nesielgia. Jie 
parduoda gera kaina savas nuo
savybes ir masiniai kuriasi pa
togesnėse vietose (Evanstonas). 
Lietuvis už dešimtuką kruviną 
prakaitą valandą liejęs, bet di
džios dvasios būdamas statė
si banžyčias, mokyklas, kleboĮ 
nijas... Jis buvo dvasiniai, ne! 
-iven materialiai nusiteikęs ir to 
dėl tiesiog stebuklingus darbus 
nudirbo sutartinai veikdamas. 
Deja, dabartiniai tūlų parapijų 
vadovai net nepranešę parapie- 
ciams. į šiukšlių dėžes suversti 
žydui leido parduotas 
vio kruvinu prakaitu sukrau
tas gėrybes, net kadaise pašven
tintas. Perilgai mes ponams tar 
naites, todėl dar vergiško nu
siteikimo nepametėme. — todėl 
mes leidžiamės išnaudojami 
skersai ir išilgai. Mes dovanoja
me savas nuosavybes, manyda
mi 
>ai 
sirūpinantiems asmenims,kurie 
prauliavoję, o BALįF^AtTas, 
Lietuvos DukterV^'skaūtai.Lie- 
tuvių Bendruomenes... taip ir 
klampuoja po nepriteklių balas. 
Kur ta mūsų lietuviska-talkiš- 
ka vienybė!? Kur tas mūsų ki
tam padėjimas, ypač labiausiai 
talkos

TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAW
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

Naujausių moks’c žinių populiarus perteikimas 

JONAS hJDOMAVIČIUS, M. D.

M. Šileikis Madona Z. Sodyboje, akvarelė I

mas! Tikrai, mums reikia daug 
ko iš žydų pasimokyti. Tik ta
da mes pradėsime kiek lietuviš
kiau, žmoniškiau ir krikščioniš
kiau elgt.s. Tada, žinoma, mes 
čia būdami būsime sveikesni, 
pajėgesni ir laimingesni, 
vienybėj ir susiklausyme y r

religinė. Todėl neaikvokime jos

dangti nusipirkti, ’vi-
visuome ainiais reikalas ne-

tik 
mū 
įsa- 
Slf-

nu savo pajėgumo, tik tada su 
pensininkais ims skaityta ne 
tik per kelias savaites dabar su 
jais nesistaitą politikieriai bei 
dvasiškiai bet ir vis biznieriai. 
Dabar pensininkams pradėjo

savųjų glaustis. Tai labai dide
lis dvasinis gėris yra toks su sa
vaisiais laiko parleidimas.

ALVUDo Sodyba jau turi ap
gyvenusi kelis tokius parskri
dusius. Kiti laukia eilės apsi
gyvenimu visų pensininkų

jpas — tjnkjĮpo tąsiamento su- 
<iarymas, Laikui jokio turto ne
palikimas giminaičiams šilta 
ranka. Niekas nežinome, kieki 
mums reikės senatvėje. Todėl 
nepataikaukime saviškiams anū 
keliams. Vaikus išauginote svei
kais, juos išmokslinote, ant ko
jų pastatėce. Tegul jie dabar 
patys žygiuoja be pensininko 
talkos. O po mirties, kas liko— 
jie pasiims. Ir dar kaip jie bar
sis ant savo geradario, kaip da
bar tuos barnius visi gindime. 
Gerai, kad po velėna esantysis 
pensininkas tų barnių — kelio
nių negirdi, kitaip jis imtų kar
ste vartytis.

Pildykime gydytojo nurody
mus

šeštas pensininkui įsakymas 
— nesimėčioti, jokių čigo
nų patarimų neklausyti, o pil
dyti savo gydytojo nurodymus. 
Gali keisti gydytoją, reikalui 
esant, bet turi laikytis jo nuro
dymų visame kame. Dabar šia
me reikale labai apsileidžiama. 
Visaip atsikalba pensininkas 
nuo gydytojo patarimo: tai jam 
vaistai neskanūs, tai jie jo ligos 
negydo, tai kitas pasakė, imti 
kitus vaistus.... Toks susilaukė, 
sakysim, sklerozės kojose, kad 
jau paeiti negali: nuo pusės

nę vienas pensininkas. Ne cigwa 
ro nelaikykime dantyse, kaip 
kai kurie žulikai televizijoje ir 
bankininkai,didelius bosus vaiz 
duodami, kad elgiasi. Dešimtu 
įsakymu visos moteriškės liau
kitės visokiais dažais savo vei
dus dabinusios,Ksavą nesveiką 
odą po dažais slėpusios. Grynas 
oras, sveika mityba, švara, dar
bavimasis tegul būna kiekvie
nos moteriškės kasdieninė duo
na. Visi vyrai ir moteriškės at- 
gimkime darbavimuisi, pagal 
savo pajėgumą Tai bus vienuo 
liktas pensininkui prisakymas. 
Darbas nėia prakeikimas, kaip 
kas tokias nesąmones kalba,bet 
tikras išganymas, tikra žmogui 
palaima. Tik įpraskime į darbą
— įpraskime į savos sveikatos 
ir geros nuotaikos geriausią už
laikytą. . -

Nemigą gera nuotaika 
gydykime

Neimkime be gydytojo jokių 
vaistų miegui bei nusiminimui 
tvarkyti. Pensininkas neina fab 
rikan — jo dienos, jo naktys. Iš 
simiegos vidudienyje, mažiau 
miegoti reikės naktį. Todėl ne- 
dej nokime, kad šiąnakt mažai 
miegojome. Nenusimikime vis 
dejuodami, kad vakar tą ir tą 
skaudėjo, rūpinkimės pagerinti 
šios dienos' nusiteikimus vis 
apie geresnę ateitį dūmodami. 
Taip gerinsime savas ir artimo 
dienas.—Taip elgdamiesti išpil- 
dysime dvyliktąjį pensininkui 
prisakymą. Visiems sėkmės to
kiame darbe.

Išvada. Be lieųjyiškos galvos
— nė žingsni o vjš vietos!

Parkaityti. Ian Gregory, M. 
D. Psychiatry. Little,-į^own & 
Co. Boston. .

taip pamiltoje vietovėje, kokiai bloko paėjimo jam jau skaud;
meilintisjidaug labiau politikie- yra Letnvio Sodyba Chicagoje.Į blauzdas, turėdamas 80 metų.lietu- su visų galybė.Todėl pirmas 

kymas visiems mūsiškiams: 
įprasti ir vieningai veikti kiek
vienas. Visus atliekamus centus 
skilkime visziomeniniams rei
kalams, o nepirkime pas Šv. 
Petrą geresnes vietas, nes tokia 
prekyba yra pati nežmoniškiau 
šia. . "Senovėje lietuvį apgaudi
nėjo visokie čigonai bei svieto 
pes^šjūnai, o - čia, jtųos, apgaudi
nėtojus pakeitė tūli, neva, tė
veliai. Gana mums vergauti bet ir galvoji apie sklidimą į Flo| dėl mes burkimės į lietuviškas 
kokiam apgaudinėtojui! Į ridą.Ariz<įią.California bei Te

xas. Gavęs pensiją, už gerą dar 
bą ir sa\ųs sveikatos apgaudini- 

į mą apdovanotas auksiniu laik- 
’ rodžiu darbovietėje, toks dar tr

riai, prekybininkai, namų staty
bininką, kondomimumų parū
pi ntojai.ų Juk, niekas negali 
negali nĄreipti dėmesio i virš 
65 metų Ičia Amerikoje esamų 
23.9 milijonų žmonių!

Gaila, kad 
čia vyrauja taip, kai ir seniau 
vyravo Iki šiol niekas čia Ame
rikoje nef nežinojo, kur pensi

Kurkime tokias vietoves visur 
—tegul -artimas džiaugiasi. O 
per jų pasitenkinimą, mes krau 
kime savos dvasinės sveikatos

Senatvė yra jėga, ją teisingai 
naudokime

dabaiSenimas Amerikoje 
jau pasidarė jėga tiek ekonomi- 

reikalingam - pagelbėjį-’ nė, tiek oolitinė, o taip pat ir

tus kraštus, 
tos,

UrMrrd 5c

įdusiųjų

■

Jam nauju gyslų įdėti niekas 
negali, o jis vos kelias piliules 
paėmęs, Zinko sulfato, dejuoja, 
kdd jos jam nepadeda, dar blo- 

kraitį: Tik padėdamas kitam,! giau darosi. Tai tikras neišma- 
pats susilauksi tokios talkos, ku-| nymas: gangrena ateina į ko

jas, priseis koją nuplauti, vien 
dėl apsileidimo, kad laiku nesi- 
tvarkyta, o (dabar kaltė metama 
ant nekaltojo-/

Neperkaiskimę karštyje

Septintas pensininkui įsaky
mas — protą nepamesti vasaros 
metu, nepersikadtinti karštyje 
Niekada nebūkime pliki vidūr-

nežmoniškumas} rios jokios rūdys nesugraužia 
ir jokios kandys nesunaikina. - 

Visi vidutinių pajamų pensi
ninkai lieka savo vietose, tiek 
amerikonai, tiek kitataučiai.To-

vietoves ir niekur nekeliauki
me. Vienas kitam šimteriopai tai 
tindami, mes išsilaikysime ne- 
<uaikinti. Tai ir yra antras pen
sininkams Įsakymas:

Teisėjas, kreipdįašnasis į kal
tinamąjį sako: *

— Už ką sumušei savo kaimy
nė?

— Dėlto, kad jis mane pava
dino durnium.

— Bet tai nėra didelis įžeidi
mas ą

— Jums gal būti ne, bet man, 
tai įžeidimas!

tvirtinki-Į? dienyje, nors ir nelabai karštam 
Visada prisidengę 

o
> šviesiu rūbu bū- 

į šiltus [ kime. Daug gerkime naudingo

pačią dieną svajoja skristi kurį mes. ginkimės, vieningai veik-i orui esant.
jo kaulams bus šilčiau. Tik ap-j darni —savas gyvenvietes šven-» plačiabryle skrybėle galvą, 

tovėmis laikvdami išliksime ne-[kūną lengvu.
. ' \ r *• o

paliesti. Todėl niekur 
kraštus nekeliaukime.

gadinai sparnų pensininkai pa
silikdavo Uvoje vietoje nukar
šti. O kurie<visai suaegaluoda- 

. vo. tuos į prieglaudas — ‘-dabar 
; vadinamas Pensininkų kalėji- 
: mals patapindavo/kur jie neap
rašomose sąygose savas dienas 
pabaigdavo. tDėja, dar tos blo-

Maitintis ir senatvėje 
karnai turime

tin-

Tiesiog su plaktuku į stalą 
daužant dabar priseina dažną ‘ 

gybės priegiaud. ir dabar nepa-| pensininką versti tinkamai mai 't 
sibaigė. Laime, kad mes turime Į tintis: visą iš ligoninės atsiun-

;ntą Pranskevičiūtę. įpje tū-| čiamą maistų suvalgyti. Toks 
išganymasjpen^’ninkams nuo1 tpsileidėlis įvairiai atsikalbi neno išganymasjponsininkams nuo 

baisaus apleidimo saulėleidžio 
( belaukiontienįs.

Ji viena dar nėra pensiniu-1 
kams pava>ais. Reikia visiems} 
bendromis iwemis dirbti, kad 
žmoniškai gilėtų pensininkas 
praleisti savolamžių tada, kai 
pats negali savęs aprūpinti.

i Save aprūpinti dar galintiems 
turi būti kurimi Alimdai vijo
se lietuvių kolonijose. Reikia 
pasišventusių j savam pensinin
kui žmonių, kurie savęs išsi- 
žai lėtu ir kitu naudai dirbdami 
suteiktų kimtigas dienas mūsų 
seneliams. ČiJ turi visi iki vie
nam lietuviai jungti- ir vienas 
kitam talkinti. Nors prieš savo 
amžiaus galą nustokime peštis, 
kaip arabai iri airišiai. kad pe-

I šast Matom, kad tose peštynėse 
! nė vienas nei ’
išmintingus t 
o iškas asmeui 
rimą pensimi

ia, nevalgo, silpsta, jokia liga 
reikiamai nesitvarko, o dar prie 
dui naujos prišidedh —visokios 
ožkos ima lipti ant palinkusio 
karklo.

Visam neteisingai esti tūlas

tumi. Pastatykime 
t asmenybe žmo- 
L: ir turėsime ro- 
ikams gyvenimą.

Nebėkime, Hcs daugels jau ..

Žinovai tvuLna, kad ameri
kiečių virš 50 metų amžiaus

iem dėl sveiką- 
kiti dėl hhksmuino taip ęl- 

Chicagme gyvenantieji. 
Daugelis negili pakęsti žiemos 
šalčio dėl turimo reumatizmą 
ar kito neg a

bet bakankina
kuri juos ne-

|kad daugelis iš* 
i grįžta { Cbica

Krizonos k 
numa piauna s. Jie yra irgi 

zmOTerrcs — 
toūgfcuų.

skysčio vasaros^ metu,o taip pat 
ir per visą laiką. Būtinai pada- 

: rykime šlapimo dvi. kortas per 
24 valandas. Tai tegul bus aš
tuntas pensininkui įsakymas.

Naodytis liaukjrnės

Devintu prisakymu, nevarto
kime jokios degtinės ir tabokos

' Iriaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 
_ or _ 
Triaminic-12® Tablets

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.
C 1984 Donev Laboratories D’vtskx' of 
Sando:. Inc . Lincoln. Nebraska 6&5CL

va ryda-

pensini n- 
tinkamas 
kad atsi-

Tailisi pinigo ir velija vien ko
šėmis maitintis. Kitas iš anks
to padovanoja visas santaupas 
anūkėlėms u jų pa>imeilinipią 
laikiną, taip išteklių netekęs, 
mūkėlių apleistas skursta sa
ve be laiko į kapus 
mas.

Tegul būna trečias 
kams prisakymas — 
maitinimasis. Gerai,
?anda Gerosios Samaritietės - 
Lietuves — jos pamaitina nesi- 
maitinanči uosius. Tokios Lietu
vos Sodyboje yra Magdalena Ta 
pulioniena Marija Naujelienė 
r ponia Paškomenė.Jos pasida- 
indamas lanko ir valgydina vie 
naip ar kitaip su pavalgymu 
sunkumu turinčiuosius. Tegul 
visur tokios Gailestingos Sama- 
ritietės — lietuvės dygsta kaip 
grybai po lietaus dabar lietuviš- 
kore aplinkoje. Toks pagyvenu
siųjų moterų ir vyrų darbas bus 
vienas geriausių ne tik nęvalgan I

tojams: dvasinis pasitenkini
mas po naudingo artimui dirbo 
teiks jiems pinigais neatlygina
mą naudą. Toks patarnavimas 
galės ne tik maitinimu apsiri
boti, bet iri būtiniems darbams 
nei$sigalincir jam atliekamais pra

si lunkams įsakymas: 
c uj kalbų prie pilnai 
savam artimui atliekamų

Staįjrykmie testąmentg taku 
Penktas pensininkui įsakv-

Organize ear poeto t* 
aava gąsdina
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VL. BAKCNAS

Prel. J Kučingis išėjo — 
kun, dr, A. Olšauskas atėjo .

Buvau jau rašęs, kad Los An
geles lietuviškosios parūpi os d 
gametis klebonas kun. prel. JJ 
Kučingis nuo š.m. birželio mėn. 
15 d. pasitraukė pensijon (sulau 
kęs 75 metų amžiaus), o jo vie
ton šios parapijos klebonu, kar
dinolo Manning sutikimu, pa
skirtas šioje parapijoje, jau 16 
metų prel. J Kučingio asisten-, 
to pareigose, išdribęs kun dr. 
Algirdas Olšauskas.

Birželio mėn. 24 d., taigi jo
ninių proga, prel. Jenas Kučin- j 
gis savo parapijiečiams surengė 
priėmimą atsisveikinimą para
pijos salėje, kaip padėkos 
ženklą lietuviams, kurie »:i vi- 
sekeriepai rėme jo ilgą kleboną- j 
vimo (berods, virš 36 metu) lai
ką. Kita vertus — ta proga pa
sinaudojo ir lietuviškoji publi
ka — parapija), dalyvaudama 
priėmime — gausiomis ’dovano
mis pareiškusi padėką prel. J J 
Kučingįui už jo milžiniškas pa
stangas išugdyti lietuviška pa
rapiją i vieną stipriausių (jei ne,

lota Ilgiausių metu, valio. .. va- j 
lio....

Piėimimas. žinoma, nebūtų M 
buvęs priėmimu be užkandžių. Ii 
nors ir smulkiu, bei labai gau- I 
4ų. o be to — be gero Cal if or- I 
nijos-vyno. kuo atrodo, bus pa- | 
surūpinęs priėmimo rengėjas I 
prel. J. Kučingis. Kaip, gi, ki. I 
taip — čia Califomijoje.... Bu- | 
vo gausu visko.

Priėmimo pabaigoje salėje pa j 
Pradžius naujam klebonui kun 
dr. .Algirdui Olšauskui — jam i 
taip pat buvo sušukta valio, 
val:o....

Taip baigėsi kun. Jono Ku
činsko - Kučingio eta mūsų pa- 
;tp?*oje ir kolonijoje, taip pra

sidėjo naujo klebono kun. dr. 
Algirdo OlšauJco era. Karalius 
mirė — tegyvuoja karalius’.... J

Los Anode': neturiu pensi
ninku klubus I

Š. m. gegužės mėn. 27 d. Los‘ 
Angeles įvyko lietuvių pensi

ninkų Įdubo steigiamasis susi-^ 
rinkimas.kuriame buvo išrink-’t 

rapi ją į vieną stipriausių (jei nei valdyba, dabar pasiskirčiusi 
pačią stipriausiu! lietuvybės pareigomis šitaip: pirm.—Juo- 
tvirtoviu išeivijoje’ Išoriniai rys nas Kaributas, vicepirm.—Vla- 
kiausią dovaną pre!. J- Kučin-1 
giui padarė Los Augeles skau-i 
tai (rodos, v.s. V. Varno iniciaj 
tyva) — papuešė klebeną lie
tuviškų raštų stula, kokią dabar 
turi kardinolas .Maming (jam! 
tokią stula buvo padov. pernai 
ir dabar jau ir prel. J. Kučin
gis. Tos stulos — tai seserų Bar 
tyčių (iš. Amerikos Rytų) pui-i 
kus tautinių raštų rankdarbis, 
kurias jų (Bartyčių) pernai Los • 
Angeles suruoštoje darbų pa
rodoje vieną nupirko prel. J. 
Kučingis ir padovanojęs o an
troji stula (dvi toje parodoje ir 
tebuvo) pateko į kaž kurio ki-1 
to gero lietuvio rankas, kurios, 
skautu rūpesčiu, stula pasirū
pino dabar papuošti prel. J. Times’’ tilpo pora. (Ernest Co-, 
Kučingi. Ne be reikalo prel. J. 
Kučingis didžiavosi tokia dbva-

— na.
ją dėvėdamas.

Priėmimas — galutinas prel. 
J. Kučingio atsisveikinimas su 
savo’ parapijiečiais, praėjo la
bai jaukioje ir jautrioje nuotai
koje, nes prel. J,; Kučingis be 
viešo, prie mikrono, žodžio, 
stengėsi asmeniškai pasikalbė
ti su* daugeliu svečių — kiek 
laiko sąlygos leido. Jam sugie-

BUTKŲ JUZĖ

Kan. Vaitkus nesitenkino Ii-1 » 
gonį aplankęs Jis suprato; ka<i! 
reikia imtis priemonių ligonį gel 
bfti, nes šiaip jis tuojau mir- ‘ 

t sięs. Jis pirmiausia pasikalbėjo Į 
su. Stąsiu Narutavičium, kurks J 
buvo, gimnazijos komiteto na- 
rys.

Mc&ytojas Narutavičius tuo- Į 
jau kreipėsi į vedėją dr. Sinke-' 
vič'Ų. Ligonis buvo padėtas į j 
ligoninę. Ligoninėj paaiškėjo, 
kad Butkų Juzė sirgo dviem li
gom. Jis turėjo vidurių šiltinę 
ir plaučiu uždegimą. Jis buvo 
mirtinai suimtas. Jaunam or- 
guiizjnas vis <Iėl to ligas atlai-

VLLKo TARYBOS POSĖDIS

dėl laužymo n nesilaikymo Hel
sinkio nutarimų sukėlė šiek tiek 
abejonių. Gautas latvių reda
guoto kaltinimo akto projektas. 
Nutarta jį pastudijtioti ir papil-

rankdarbis,

das Bakūnas: sekr. — Bronius 
Stančikas, ižd. — Petronėlė Va
liulienė, narys — Vladas Šimo-- 
liūnas. Kandidatais (per susi
rinkimą) likę Vytautas Apeikis 
ir Vladė Tuminiene — valdybos 
posėdy kooptuoti valdybos na
riais. Sveikatos reikalų komisi
jos pirmininku (susirinkime)iš
rinktas dr. K. Pautienis. j

Sekantis Los Angeles pensi
ninkų susirinkimas įvyks liepos 
E d. parapijos salėje.
Ne?iusiginkluokme, kad Ame-j 
ką neištiktų Lietuvos likimas

Pastarosiomis dienomis (bir
želio pabaigoje) milijoninio ti
ražo dienraštyje ‘Los Angeles

nine ir kt.) išsamūs straipsniai 
Baltijos valstybių (Lietuvos,

•_ .visą.priėmimoJaikotarpi į- Estijos sovietų oku-

Kan. Mykolas Vaitkus apie Butkų Juzę
Iš kan. Mykolo Vaitkaus c

mas....

pacijos) reikalu. Po to, jau net 
keli skaitytojai (nelietuviai) at-1 
siliepė suinteresuoti amerikie
čiai to laikraščio laišku redak-j * 
ei jai skyriuje, įspėdami Ame
riką nenusiginklucti, kad ta 
(vienašališko nusiginklavimo) 
aplinkybė neprivestų prie sąly
gų, kad Ameriką ištiktų Lietu
vos, Latvijos ir Estijos liki-

Dariaus — Girėno minėjimai

,L. K. V. S-gos “Ramovė” Los 
j Angeles skyrius, vadovaujamas 
s pirmininko^ VI. šimoiiūno, Da

riaus — ę^rieno tragiško trans
atlantinio? skridimo sukakties 
minėj imą- rengia liepos 15 d. šv. 

] Kazimiero parapijos salėje, 12 
vai. 30 min., po lietuviškų pa
maldų. Renginį . suorganizuoti 
pavesta Skyriaus vicepirminin
kui Antanui Audroniui (buv. 
Lietuvos aviacijos kapitonui). 
Būsią daę pakankamai laiko iš 
to minėimo nuvykti į Santa Mo 
nikos Lietuvių Klubo (pirmi- 
nmkas Albinas Markevičius) ge
gužinę norių Sinkiu sode, Santa 
Monikoje^

1 LITERATŪRA, lietuvių htaratūros, meno Ir maBt^

Sržvės, Igno Šapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stsnkot 
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M. K. Čiurlionio. M. Sleikio, V. Kažubos, A. Rūkitelės Ir A. Varsr 
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> DAINŲ 8VeNTES laukuose, poetės, rąžytoje* Ir tin 
fialą lokių, pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dabq 
Iventes bei jų teorijų Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim V 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., karn-noja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apral}

gyvenimo bruožų apraiymaa, bet tiksli to laikotarpio buities Mt« 
tatiirin* studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių kayg>

> Lletu V11KAS1S PAMARYS, Henriko Tomo-Ttmahini 
Romiai paniyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnis B 
Labguvos apskričių duomenimis ApraiymaJ {domūs kiekvienai! 
lietuviui. Leidinys ftiustruota* nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritovardžhj pavadJnima’alr Jų vertiniai | vokiečių kalbą. Laba 
naudingoje SS5 pust knygoje yra Rytprūsių BsmMapin. Kaina t*

> K4 LAUME? LIMB. raBytojos Petronėlės Ortetaftt* atf* 
tnlnknal ir mintys apie asmenis ir rietas neprik. Lietuvoje fr ph 
maišiais bolierikų okupacijas metais. Knyga turi 234 puslapius

ui tmogaua tatoat

> JULIUS JANONIS, poetu Ir revolludoalerfus, nerapni 
Km ir klaidingai Interpretuojamu gyvenime ir poetikoje? tik B 
Fargfo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pos

ĮCayfa ya tSdttio formato, 265 poalaphi, kainuoja ft.

NAUJIENOS, 1729 So. Hateted St., Chicago, Hl. 
kite čekį h1 prrdekte vieną dolerį persiuntimo iilaidkna
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3

4.

Vyriausiojo Lietuvos Išlais- vių >iū!ymas surengti tesma 
vinimo Komiteto Taryba posė- Sovietų Sąjungai Kopenliagcje 
dziavo š jn. gegužės mėn. 12 d. I 
Tarybos posėdis prasidėjo kele
tą rr.Lmxiu po darbotvarkėje j 
ske’btcs pirmos valandas Pusė i 
džiui pirmininkavo Tarybos pir
mininkas Mykolas Pranevičius dyti. Valdyte mano, krd tai la- 
— Lietuvių Socialdemokratų • bai svarbus ir komplikuotas 
Sąjunga, sekretoriavo Lietuvos, kausimas ir tam reikalui studi-i 
Ūkininkų Partijos atstovas Sta- juoti sudaryta atskira komisija/ 
sys Žadeikis. Posėdyje dalyvavo . 
trylikos VLIKą sudarančių gru-j 
pių atstovai ir antrininkai. Po-j 
sėdžiu svečiais buvo pakviesti: 
Amerikos Lietuvių 'Tarybos ■
pirm. Dr. Kazys Ši<ilauskas ir. 
v .p. dr. Jonas Valaitis Vliko vai-' 

ėti pasišovė vėl dybą atstovavo VLIKo pirm, pa-j 
vaduotojas dr. Domas Krivickas, i . . Irininkas ir iš ligoninės jis pwpi- Į Tarybos pirmininko patiekta • 
darbotvarkė buvo priimta pride 1 
dant vieną priedą — Revizijos' 

Komisijos pranešima.
Pereito posėdžio protokolą! 

perskaitė Faustina Mackevičie
nė, Lietuvos -Ūkininkų Sąjunga. 
Protokolas buvo priimtas pride
dant pora techniškų pataisų.! 
Trumpai padiskutuota protoko-l 
lų greitesnis persiuntimas VLI- 
Ko valdybai, bet nepadaryta nau 
jų nutarimų. Diskusijose iškel
ti klausimai buvo svarstyti anks 
ciau ir padaryti atitinkami’ nu- 
tarimai. T 
igs’vendinti.

Dr. D. Krivickas painformavo ’

-•Toliau savo a Įsiminimuose 
kan. M. Vaitkus šitaip rašo:

; “čia jo gelb
j.tcs pats socialdemokratas dva

voine ilgą citatą apie sergantį 
Butkų Juzę, bet jos nebaigėme. 
Šitai josios pabaiga: -

“Su juo begyvenęs jaunas už 
jį berniukas, kuris jį li^oj ir be- 
prižįūris, jam ir valgyti verdąs. 
Toks tas virimas ,toks tas val
gis. Jokios dietos, jokie,t gydrio- 
j o, j okių vaistuf^4^i^6|rniukas 
išeina savo reikalais. įkniestą, li- 
. mini tenka pac^^feisfimi pa- 

į sirūpinti, ,net . ątsikelt, pet lau- 
. kan eiti (63 psl,).

• ‘ ‘ v ' <

Paulauskaitė Butkų Jūzę paži 
no, bet mokytojas Mykolas Vait 
kus ligonį matė,-jų^ rūpinosi, 
buvo užėjęs į namnš ir savo aki
mis matė tas apy^tepfes, kurios 
jaunam ligoniui tekoj^irgti. Kan. 
Vaitkus, rąšydamaLpavo atsi
minimus, labai gyvaraprašo ser
gantį ligonį. ,

iitWfiž^ži

2759 W. 71st St., Chicago, HL
• HŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI » FANNIE MaY SAL

DUMYNAI » KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

ėmė Juzę į savo Brevikus palei 
Alsėdžius .ryžosi vargšu atkui- 
tinii. Laike recovalescentą Bre- 
vikuese kelis mėnesius penėjo it 
peniukšlį, rūpinosi juo daug la
biau. negu tėvas vaiku, — kaip 
motina kūdikius. Po kurio laiko 
ulbėjinras. Narutavičius bando 
sėd’s saulutėje palei šulinį ir be- 
spoksąs abejingai kažkur į tolį 
Kreipiausi, kažką klausdamas. 
Supranta, didele pastanga ban
do atsakyti — išeina vien kaž
koks bejėgiškas mikčiojimas bei 
ulbėjimas. Narutavičius abndo! 
gelbėti sunkią padėtį imdamas 
juokauti. Juzę irgi į tai reaguo
ja, pradeda kažkaip nepaprastai 
juoktis, lyg tartum pasileido sti
priai užsuktas mechanizmas ir 
nebegali sustoti. „ Man .pasida-. 
rė neištariamai sunku. Laimė 
Narutavičius suprato ir .sako; 
“Na, eiva!, bičiulis pavargo, jam 
reikia pailsėti. Pasijudinome, 
lydimi to nejaukaus kikenimo.

— Su juo viš taip, sako šei
mininkas, tai ima kikenti ir ne
begali sustoti ir kai : ima verkti 
ir nebegali liautis”. (64 psl.).t ■ ■

Kan. Vaitkus baigia .^pasakyti, 
kad jo ilgos konvalesijos liko gy
vas, pirmieji pabuvimai buvo 
nusekę, o šneka ■ buvo užpuo
lanti. ■ -f .

Tiktai publicisto kan. Vait
kaus čia pacituotas pastabas ga
lima suprasti, kodėl Butkų Juzė 
kalbėdavo užsikirsdamas. Ank
sčiau, jis kalbėdavo laisvai, bet 
po šios ligos jis retkarčiais už
sikirsdavo. Bet kai pasakodavo, 
kaip Kulių Žemaitis važiavo į 
Klaipėdą, tai tik ta užpuolanti 
kalba labai tikdavo. Kiti artis
tai bandydavo jau imituoti, bet 
nepajėgdavo, o Butkų Juzei vis
kas išeidavo natūraliai labai 
lengvai. M. Gudelis

reikalinga juosi
° J i

apie paskutiniame Valdybos po
sėdyje diskutuotus klausimus. 
Vokiečių kalba leidžiama ELTA 
susidūrė su redakciniais sunku-

PIRKITE JAV TAUPYMO oONUS

For constipation relief tomom? 
> reachforEX-LAX’tonight

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonų 
You'll like the relief in the morning.' 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder.”

Read label and follow 
directions.

NAUJIENOSE GALIMA

Dr. Kazio Griniaus ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
II tomas .......  —________ ____ —......—..... ........... ...

Prof. Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KN f- 
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. _ ________________
U dalis, 229 psl. _ ______________ _____________ __ _

Miko šOeikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. _______ _

Janinos Narinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 17i p

Venclovos, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA V

$10.00

$6.00
$6.00

$5.00

5. Prof. P. Pakaiklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SA? • 
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl........ ............................ .

Latviai taip pat siūlo jaunimo 
išvyką laivu iš Švedijos į Helsin
kį, pademonstruojant šio įvykio 
svarbą. Visa eilė klausimų tu
ri būti išspręsta prieš VLIKo už
siangažavimą.

(Bus daugiau)

mais, kurie po ilgesnių pastan- ■
gų. buvo teigiamai išspręsti. Lat-

f itera every 3,000 te j 
B,000 mHes to evoHI

| SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE 
1 . yrs seniausia, didžiausia .ir'turtingiausia lietuvių fraternalinė 

organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97’ metus. 
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

I darbus dirba.
SLĄ —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS SIJONUS doleri*: 

apdraudų savo nariams. -
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. Į
t Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali

Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
B aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už g $1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
SLA — kuopų yra visose lietuviu kolonijose.

Kreipkitės } savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai uaselbės į SLA įsirašyti. 

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 

»TeL (212) 563-2210
* ■* • ' , V i i • • ••

Ini UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA
700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada Ir 

bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviu® 
Ir lietuviu kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prot. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimu* 

tr patarė mums toliau studijuoti t

biu pa. km vteMui. ratu p. j

!t IK J IE R D !
Cm & Halsted St, BKkagro, ID BOKH

■ — Naujlaaoa, Chicxfo, 5, DL TTeAicsday, July U, 1984



J

i "4

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Daily, Except Sunday, Monday and Holiday 1 

by The Lithuanian News Publishing Co., Inc.
I7T» So. Halrtxj Strwt, Chicane, IL 4060* Ta lophone 421-4100

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 1, lt80 
Subscription Rates:

Chicago $45 00 per year, $24.00 per 
lx months, $12.00 per 3 months. In

metamu ________
pusei metų _____
trims mėnesiu tylį 
vienam mėnesiui
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Nuo sausio pirmo® dienoj 
Dienraščio kainos:

Chicago  j e ir priemiesčiuose:

metams ------------
pusei metų - ------
trims mėnesiams

vienam mėnesiui
jav vietose:

Užsieniuose:

metams __
pusei metų

$45.06
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$15.00

$45.00 
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Nei Vincas Pošką, nei vėtiera bfcvuiUįi km ėktorfai 
kambario durų neuždarinčjo. Juozas Žemaitis buvo vie
nintelis, kuris įlįsdavo įsavo susies būdą ir duris užsi
darydavo. Kartais jis, užsidaręs, prabūdavo ištisas va
landas. Jis turėjo įvairiausių rūkalų ir tardavosi su sa
vo pažįstamais ar draugais. Jis pasisakė, kad jam tekda
vo taisyti lietuvių kalbą, bet tos žinios nebuvo tokios tvir-
tos. Kaip jis Dirvos rašinyje nupasakojęs. Jis įsivaiz
duoja, ka djis lietuvių kalbą moka, bet janl neateina min
tis, kad lietuvių kalba daug didesnė negu vienas žmogus 
gali aprėpti. Naujienose jis ėmėsi visus lietuviškai irto- i 
kyti, bet naujieniečiai pastebėjo, kad jo žinios" buvo ga- ’ 
na paviršutiniškos. Ne vieną kartą tekdavo jo “taišy- į 

j mus” ir vėl atitaisyti.
Jeigu kada jam tekdavo parašyti rašinėlį, tai jis pats j 

užsidarydavo savo šunies būdoje ir skambindavo savo 
draugams, klausdamas, ar taip bus gerai kaip jis pžtrašė. 
Niekas nežino, ką jam lietuvių kalbos žinovai pasakyda-

$48.00
$28.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų: Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

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

Jeigu Dirvos redaktorius šių metų birželio 28 d. sa- 
vaifaštyjė būtų neįdėjęs buvusio Naujienų korektoriaus 
pono Juozo Žemaičio rašinio apie Naujienas ir jų redak
torių, tai korektorius Žemaitis šiandien būtų taisęs klai
das ir būtų nereikėję šio įžanginio rašyti.

Aname rašinyje, be viso$ eilės kitų nesąmonių, Juozas 
Žemaitis rašo: , . ’ ' . L‘

“Ryte, fai’yra birželio mėnesio 12 dieną, kai at- 
vykau į savo šuns būdelę (taip aš vadinu mano dar
bo kambarėlį), tas mano vakarykštis nustebimas 
jau buvo beveik išgaravęs. Tuoj pat ėmiausi įprasto 
darbo”. (Dirva, 1984 m. birž. 29 d.).
Naujienos niekad, kiek prisimenu, neturėjo šunies 

ir Naujienos niekad nebuvo ir nėra jokios būdelės. Vin
cas Poška, Naujienų korektorius;: išbuvo bent 15 metų. 
Jis ne tik korektūras skaitė, bet ir vietos žinias tvarkė, 
kai Antanas Vaivada išvyko kariuomenėn. Jis turėjo 
savo stalą -Naujienų dirbtuvėje. Kad nekliudytų dirbtu
vės mašinų triukšmas, V. Poška paprašė Juozą Šmotelį, 
kad jam attitvertų kambarėli. Vincas Poška visuomet 
laikydavo korektoriaus kambarėlio duris atdaras. Taip 
elgėsi ir kiti korektoriai, kurie dirbo Poškai iškeliavus. 
Niek?m neatėjo į galvą to kambarėlio vadinti šunies būda.

Kol Žemaitis dirbo Naujienose, tai negirdėjome, kad 
savo kambarėlį jis būtų vadinęs šunies būda. Ten jis tu-

vo. Nes Naujienose niekas tarnautojų telefonų pokalbių 
i neklauso. Bet ką p. bernaitis atsakydavo, tai darbininkai 

girdėdavo, ką jis atsakydavo — nežinome, ką tie riribvai 
jam pasakydavo, bet kai jo rašinys būdavo atspausdintas, 
tai visi matėm, kad negerai. Turėjome nesusipratimų dėl 
rašinio su viena lietuviška valgykla, vėliau turėjomė ir 
su kita. Naujienas net teisman patraukė už jo rašinį apie 
automobilio taisymą.

Ką p . Žemaitis paskelbė Dirvoje čia aptariamame 
rašinyje, tai priėjome išvados, kad jis gerokai neprigirdi. 
P. Žemaitis nekalba be reikalo, o kai jis, užsidarys štmiės' 
būdoje kalbėdavo, tai dirbtuvėje esantieji girdėdavo. Sfe- 
sinorėtų tikėti, kad p. Žemaitis sąmoningai būtų skelbęs 
melą. Jam turi būti žinoma, kad netiesa visuomet išeina 
viešumon, o kur tada mokslus baigusiam žmogui akis 
dėti? Naujienų redaktorius iš. tikrųjų prašė Žemaitį 

i gauti saulių vado kalbos tekstą. P. žemaitis" nenorėjo ti
kėti, kad Naujienos jo kalbą būtų spausdinusios. Redak
torius būtų taip padaręs, o vėliau būtų jo tvirtinimus ko
mentavęs. Naujienų skaitytojai Būtų žinoję apie ką eina 
reikalas. Dabartinis šaulių -vadas šaulius suskaldė-, ka-

.->1 l y ' -' r • J *"* ' - ' ' *

nadieeiai jo nepripažįsta. Jis kalba apie dalykus, kurių 
nežino, užtat, jam nesiseka vadovauti. Yra žmbiiių, ku
rie girdėjo redaktoriaus p. Žemaičiui pasakytus žodžius, 
bet p. Žemaitis jų nenugirdo ir riekus Dirvdje rasė. Yra 
pagrindo manyti, kad lietuviškuose reštorariuose tas 
pats galėjo atsitikti. Jis nenugirdo, ką* padavėjos jam 
pasakė, o jis jau ieškodavo teisybės spaudos puslapiuose.

Kalbėdamas apie Naujienose ipasitaikaiičia'š* korek- 
Zemaitis tame pačiame straipsnyje ši-tūros klaidas, p. 

taip rašo:
’’Reikia žinoti, kad Naujintų šjfeiuštdveš mašL 

nos jau beveik pavirto į laužą. Daug kartų girdėjau 
raidžių rinkėjų nusiskundimą, kad pačios mašinos 
daro eibę klaidų.”. Ten pat).
Tokio dalyko joks rinkėjas negulėjo p. Žemaičiui pa- 

sakyti, nesišaipydamaš iš jo. Jokia 
kia; pati klaidų daryti negali. Kk.: 
paliesdamas ne tą mašinos ženklą,

Žemaitis' turi didelę fanaberiją, 
rėjo gerą šviesą, žodynus, Įsivedė elektrą kavai išsivirti, j girdi, tai ta fanaberija tampa dar d desne. Jeigu Dirvos . 
Buvo telefonas. Šunies būdoje tokių dalykų paprastai nė- redaktorius būtų tą žinojęs, tai Žemaičiui būtų nereikėję * 

Dirvoje p. Žemaitis skelbia, kad Naujienų redakto- išeiti'iš šunies būdos ir be pagrindo loti ant Naujienų.
1 T * » •• T“^ 1 P______  -

mašina, jeigu ji vei- 
idą padaro žmogus, 
bet ne pati mašina, 
o kai gerokai nepri-

Lietuvos užsienių reikahi mlhisteris J. Urbšys pasirašo sutartį. Stovi iš kairės į dešinę: L. Natkevičius, Mo- 
lotovas, Bizauskas, Raštikis, Potiomkinas, Stalinas, _Vorošilovas, Zdanovas ir. Pozdniakovas.

Birželio mėn. Molotovas įteike ultimatumą

ra. .
rius dažnai vartoja fantazijas ir haliucinacijas. Bet fan- 
tazijomis gyvenantis redaktorius ilgai redaktorium ne
būtų. Kas jį paskyrė redaktorium, tai tuojau jį būtų at
leidę ir kitą jo vieton paskyrę.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

Po žiemos šalčių ir pavasario 
atginrimo seka gra®, šilta va
sara, vilrojanli į gamtą, kvepian 
ti energija, žadanti i!į£*s saulė
tas dienas ir Irurfrpas na&tis. Po 
žiedais pasipuošusios gegužės, 

■ litjoj- ant savo šauhaus žirgo, 
vi^trii savo grąEštutne, birž-e- 

E;lis. Deja, biržefiv mėhesis su- 
žacffna lietuviui ir skaudžius pri 
siminimus. 1940 m. birželio 
mėn. 11 d. Molotovas įteikė min. 
Urbšiui Sovietinės Rusijos Ul
timatumą Lietu vos vyriausybei. 
Be kitų begėdiškų Lietuvos su
verenitetą įžeidžiančių reikala
vimų, ultimatumas reikalavo tuo 
jau . įsileisti į Lietuvą Sovietų 
Sąjungos dalinius, kurie, svar
biausiuose Lietuvos - centruose 

: “užtikrintų; savitarpinės pagal
bos sutarties, vykdymą”.. Ultima 
tunib terminas — birželio’15 ck 
10 vai. ryfo. Atsakymui teduo- 

/ta"10 valandų laiko.

1941 rd. birželio mėn. 13 d. 
naktį prasidėjo pirmieji masi
niai lietuvių tautos naikinimai, 
pirmieji masiniai trėmimai. Tą 
naktį išvežta į žiauriausio kli- 

, iria to koncentraci jos s tovy kia$ 
virš 30,000 lietuvių; Kiek jų žu
vo kelyje ir kiek Sibiro taigose 
— nedaug bepaliko liudininkų. 
Po šios dienos gyvenimas oku
puotoje Lietuvoje ir ypač ūkio 
darbai sustojo vietoje. Išlikę 
nuo šio pogromo žinojo, kad 
daugelio dienos suskaitytos, o 
geriausiu atveju netikros. Kaip 
vėliau ię paliktų dokumentų pa
aiškėjo, Stalinas buvo pasmer
kęs trečdalį lietuvių tautos, dari 
giausia inteligentų,

i stambesnių ūkininkų 
i maii.

Mirusiųjų niekas 
bet širdyje žaizdos taip pat ne
užgis. Jų dvasia, kovos ir kan
čios testiprina mūsų pasiryži-

kunigų ir 
sunaikini-

jas reikalauja iš mūsų didesniu 
darbą ir didesniu aukų. Birže
lio dienos įpareigoja mus kal
bėti ir dirbti už tuoN kurie buvo 
nutildyti. Kiekvienas turim bū
ti laisvos Lietuvos ambasado
rium individualiai ir dalimi ko- 
isjanCfos, susiklsusiančios tari
es kolektyviai. Yra daug dar

bu kuriuos galim atlikti indivi- 
. dualiai, bet vardan Lietuvos, ir 
vardant atidavusiu savo gyvy
bę ir nėsvyrucjančriai kovojan
čių okupuotoj Lietuvoj, turim 
parcdyti laisvam pasauliui ne 
savo pakrikimą, bet discipfinuo- 
lą susiklausymą. Turim puikią 
politinę instituciją — Vyriau
siąjį Lietuvos Išlaisvinimo Ko- 

‘ mitely, kalbantį ^ži-:
,tos vardu, turim Lietuvių Ben
druomenę,* kuriai yra duotas la
bai svarbus ir sunkus lietuvy
bės išlaikymo uždavinys, tuirim 
Bendrą Amerikos T.ietu’Viii Fon
dą j vargą patekusiems šelpti. 
Rikniokiniės apie juos. Ameri
kos Lietuvių- Bendruomenė rie- 
gąlr "toliau ignoruoti Reg. Lie- 
tuVij Bendruomenės, kuri nėra

tokiai. Silina/ir maža, kaip 
to*ndrėtuKaikurieLBvadai. Žu
vusiųjų kraujas, kovojančių kan 
čios reikalaja iš visų šusiprati— 

' mo ir kompromisų Palikim 
mūsų priešams teismas, baus
mes ir ieškojimą tuščių perga
lių. Nukreipkim visą energiją, 
vistis darbūs į pavergtos Lietu
ves priieiš’ų demaskavimą. To 
reikalaują' birželio mėfiesio au
kos ir rimtis, birželio prisimini
mai ir žuvusių I>ei šiuo metu 
kovojančių kraujas.

LKD Biul.

kariuomenės vadą. Daugelis ste 
bisi šiuo prezidento žingsniu, 
nes jis pats pasirinko kariuome
nės vadą, du(xianias jam labai 
plačias teises. Jis atleido iš ka
ro tarnybos visą eilę kariu, ku
rie buvo nepatenkinti rinkimų 
daviniais ir naujai sudaryta vy
riausybe.

Dabar naujai paskirtas virši
ninkas nepajėgia suvaldyti ka
riuomenės. Daugelis karių ne
patenkinti, kad buvo ištremtas 
buvęs prezidentas B’ignone. 
Prez. Alfonsin paskyrė naują 
vadovybe, kuriai liepė atleisti 
iš kariuomenės nepalenkintuo
sius.

Prezidentas kaupia pinigus 
kad galėtų jniokėti pirmąją ske 

iįjptocentus už pasko
las.* Karių dauguma nesutinka 
Šiuo prez. Alfonsin žingsniu.

Iš ži
nios sako, kad ir Urugvajaus ka
ro vadovybė planuoja suruošti 
demokratinius rinkimus ir per
duoti vyriausybę civiliams.

— A. Atiliūnas jau vadovavo 
rtcagsn-Būsh 1980 m. komite
te, uitai jis ir šiandien paskir

tas į ta pati komitetą. Komite
tas yra įsitikinęs, kad Miliūnas 
bus naudingas rinkiminėje kam 
panijoje. Jis darys viską, kad 
prez. Ręaganaš ir vėl būtų iš
rinktas.

— Sen. Charles Percy sako, 
kad Amerikos plieno, pramonė 
nėpjajėgs Išsilaikyti prieš pigų 
japonų plieną.

ATLEIDO ARGENTINOS 
VADUS z

BUENOS^IRES. Arg. — Ar
gentinos prezidentas Roul Al

inus ir viltis. Žuvusiųjų krau- fonsin vakar atleido Argentinos

neprikels.

— Argentinos prez. Roul Al
fonsin yra pasiryžęs suvaldyti 
karo vadovybe, jie privalo klau
syti prezidento, vyriausio ka
riuomenės vado.

— Rusijoj <L-:r nepaskelbta, 
kad Molotovas vėl priiirA^s į 
partiją ,bet italu komunistinis 
laikraštis tą žinią patvirtino.

AL.KKSANORA X AISIONIENė

VEGETARIŠKA MITYBA 
IR SVEIK AI A

Venezuela, Caracas, 1982 metai

tokie

ugnli- 
žrrib-

Kas yra augaliniai vaistai?
Kaip žmogus atpažino gydomąją galią turin

čius augalus? Tas atpažinimas vyko amžių slink
tyje ir ilgu patyrimo keliu. Primityvus žmogus 
tą patyrimą įsigijo viską išbaildydamas ant savęs. 
Juk vieni augalai buvo kenksmingi, kiti susarg
dindavo, o ketvirti išgydydavo. Turintieji, gydo- 

' mąją galią buvo įsidėmėti ir jtĮ vertė ėjo is kartos 
j kartą, įsijungdami į augalinių vaistų kategori- I 
ją. Jais rišiandien besinaudojama. 0 netinkami 
žmonių sveikatai ir nehiriritieji gydomosios ver
tės savahne buvo išjungti ir nebenaudojami.

Prirnytiškame pėriode asrtienys, kurie buvo 
susipažinę stt gydomąsias savybes turinčia aug
menija, greitai iškildavo ir susidraugaudavo su 
anų laikų įtakingais valdovais, gaudami aukštas 
pareigas valdžioje. Šis laikotarpis slinko vingių 
vingiais. Buvo jame tarpų, kuriuose augalinis gy
ly-^as tapdavo prietarų ir mdgijos pavidalu, ti
kint. kad žmogus, susirgęs bet kokia liga, nepa
vys ir nebir išgydytas iki tol, pakol iš jo nebus 
išvalytas. “d«: nonas’’ arba velnias, tikrasis ligos

sukėlėjas. Tos pažiūros išdavoje buvo tv rtina- 
rriaj kad kuo nuodingesnis augalinis vaistas, žmo
gui, tuo efektyvesnis jo veikimas išvarant is žmo
gaus dertioną. Todėl nėra nuostabu, kad 
vaistai bŪTo nė kas kitas, kaip šiandieniai ihrkb: 
tikai.

Laikui bėgant žmogus atrado kitus 
irius vaistus, kurie turėjo įtakos ne vien
gaus sveikatą, bet ir į jo psichinį stovį, šie taištai 
anubmetihių specialistų, vadinamų chamai Į, thi- 
vo paversti į baigiamai veikiančius vaištt šf 
gelbinčius nustatyti ligą ir ją išgydyti. Ciifrha- 
nas Paracels’as buvo suformulavęs teoriją; Kad* 
ivisi augalai tarnauja žmogui, nes aių, 
Kūrėjas nustatydavo kiekvienam augalhi 
ties ženklus, rodančius kuris dugalas tinlla 

Į tybai ir sveikatai palaikyti, o kuris niek 
vertas. Kiekvieno augalo lapo ftfriiidi bi 
statytas reikšmingumas. Pvz., širdies iš 
panašus lapas tinka gydyti širdies' ligoms; lapas, 
kurio fornia panaši į kepenis, tirfkri gydyti kepe
nų ligoms, ši absurdiška doktrina-privet ė anų 
laikų augalų žinovą Portą, kuris buvo iššifravęs 
gilios senovės rašmenis, prie kito riesusi <”t—— 
ir augalinę mediciną sujungė su astrologj

Augaliniai vaistai Europoje 
dyti jaw XVI šimtmetyje. ApU juos 
syti ir išspausdinti ištisi tomdi, kwiuos| bovo 
nurodytas tų vaistų reikšmindunMta it ji Jfiao 
dojimo būdai. Progresas vyko pamažu ir jb pa
laipsniui.

mi

mr-

‘niįos

timx>

Galima teigti, kad nė vienas botanikas negali 
t tiksliai nustatyti, nors apytikrį augalinės kara
lystės augmenų skaičių. Šiandieniniai duomenys 
rodo, kad įvairių augalų yra apie pusę milijono. 
K iėk vi fends is jų turi kitokį vaistinį veikimą. 1733 
metais sistematiriėš botaniko^ sukūrėjas Linneo 
spėliojo, kad įvairi^ atšalų esama apie 10,000. 
šimtmetį vėliau jau btivb' p'fiškaitoma iki 100.000 
žinomų augindinjoš šiandieninės botani- 
Rbs tyrinėtojai priskaičiuoja daug didesni ištirtų 
aiigsthj skaičių: Jid- yra ištyrę nepaprastai -daug 
bakterinių augalų; gry^tį-?r algių, iš kurių didelė 
dalis naudinga žmonių, sveikatai palaikyti ir gy
dymo reikalams. ■ -

Gydantieji augalai
Mėflibitfirnų' aiigalų vertė

-šiandien jatr daugeliui žrndttfa, tik, deja, mažai 
praktiko#jartuc >ra stiprūs
kraujo vklytkijai; AtH žlntlomtikai, o kiti 
-Riidojamr maistui; Dad^iftg* jd ftrtd paražitų nai- 
kimmtr savybių, Uitt’ skmMafrčioš įefklės skala
vimui. pomadoms arba- plaukų tepalui gaminti, 
antibiotikais užmušami mfikroųrganizmai ir sPe-

neš natūralių produktų pareikalavimas kasdien 
didėja. Šiandien, po Linneo, epochos,' yra įkurti 
d'deli botanikos sodai, kuriuose auginami vaista- 
žoliniai augalai, išvedamos naujos jų rūšys, pa- 
sizymiančios žiedų gražumu, didumu ir vaisių 
gausumu.

Botanikos sodai buvo žinomi jau gilioje se
novėje. Egiptiečiai jau 1500 metų prieš Kristaus 
gimimą turėjo didelį augalinį sodą Kamako mies
te. o senovės graikai panašų sodą buvo užveisę 
Atėnuose, šiame sode jo vadovas Teosfrast’as bu
vo prisodinęs daugybę vaistažolinių rūšių, kurių 
sėklas jam buvo atsiuntęs Aleksandras Didysis.

Viduramžiais botaninius sodus ir vaistažolių 
auginimą Europoje kultyvavo vienuoliai. Vienas 

“ John Gerard Loridone, XVII šimtmetyje tu
rėjo patį gražiausią augalinį sodą. Vienas iš šių 
sodų “Cheslea Physic Garden” dar ir šiandien te
beegzistuoja.

(Bus daugiau)

P$staraiši&iš 
______ 

pasatrho kraštuose TtrbT tyrini Stanikai darė 
,!f tetedard Uet štiKkiaf jž^n^iifrr^se džiunglėse.
Kiwlfrt yra iltiftiHftrf 5,060 rf^ujų augalų. Jų 
tran«portarija yra labai pagerėjusi ir išsiplėtusi,

metais pd Linneo mirties aug- 
įvairiuose
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i > VAKARŲ VĖJAI
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 

«!■

JAUNIMO GGIESMĖ

Užtrauksim naują giesmę 
broliui,

Kurią jaunimas tesupras!
Ne taip giedosim, kaip lig 
\ šiolei:..
Kitas matysime dūmas. 
Drąsiai aukštai, 
Pakils balsai,

DR. PAUL V< DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius

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

ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
i Tel: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-8553 

Service 855-4506, Page 06058

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS 
1907 West 103rd Street
Valandas pagal si i si ta r i m ą

Išaus kita gadynė!
Užgims darbai,
Prašvis laikai,
Pakils jauna tėvynė!

— Gudrus ir po žeme mato, 
kvailas ir po kojem nepastebi.

*
— Gudriam 

teisybė.

* • *

juokai, o durniui

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. Tel’737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
ir “contact lenses”.

* * >

— Gudrumu visur pralysi, 
bet ne visur sausas grįši.

Dr. LEONAS SEIBUTIS- €
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
f ketvirtai 5—7 vaL vak.

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telef.: 448-5545

Florida

tVOUR HEART

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

taku chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-4200

Apdraustas perkraustymas 
Iš ivairiy atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 ar 376-5996

1 1 ~~
PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. Tel. 925-8063

SOPHIE BARČUS
ČADU O iEIMOS VALANDOJ 

fieiUdieniala Ir lekaaBeniaū 
nuo 8:30 iki raL ryta.

WOPA - 14W AM 
tr«nallu*{«m»» H mOsy tįvrftfs- 

Marqv*tt« Parka.

v*da|a — Aldona Dauk^ 
Tatafj 778-154?

I
059 5a. MAPLEWOOD AVI I 

CHICAGO, IL <*i?
1 1 I II I w J V ||

“Lietuvos AidaT I
EAZt BRAZDUOHYTW j 

FrtfiMH* nMČė

ILaedfen, noo pirmadleote U |
tadlealo 8:30 nL rakarsL

Vl*Of laido* ii WCKV 
banga 1450 AM.

St Prteraborfc Fit. 12-3C t J
J WTTS 1110 AM Mir

1444 W. 71»t Street

Tahrf. 77J-U74 
. . * I

VLADAS POŽĖLA

KOVOS’ Del spaudos
(ATSIMINIMAI)

(Tęsinys)

Džiugus įvykis padrąsino 
šiauliečius, ir tais 1889 metais 
sustreikavo Frenkelio darbiniu 
kai. Abi šalys kietai ir tvirtai 
laikėsi. Vadoyvbė buvusi Kau
ne ir pašalpa, suteikta silpnie
siems. stiprino kovojančių ei
les. Tik po mėnesio darbininkai 
sugrįžo dirbti, laimėję 11 va
landų darbo dieną ir didesnį 
atlyginimą.

Įvykę streikai, kaip aiškino 
Fricas, paliko žymios įtakos dar 
bininku sąmonėje; pradėjo reik 
štiš daugiau iniciatyvos iri so
lidarumo savo reikaluose. Be 
to, jie įsitikino, kad * policija 
stoja visur, kur tik kyla strei
kas. Iš te savaime ėjo išvada: 
policija — fabrikantų gynėja.

’ — Tokiose sąlygose — kalbė
jo jis, mums nesunku buvo pe
reiti prie 1-mosios gegužės {dar
bininkų šventės, ir demonstra
cijos prieš valdžią.

Kaip tai įvyko?

— ivsą miesto statybą. Tik sti
pri, plati ir šakota organizacija 
tegalėjo pakelti tokią darbo 
žmonių masę!

Nuo 1896 metų Vilniuje susi
organizavo lietuviškoji social
demokratų partiją. Šios organi
zacijos aktingieji nariai— Pet
ras Suknelevičius iir Bronius 
Verbickas — lankydavo Kauną, 
instruktuodami kauniečius, kaip 
Lietuvos darbininkams geriau 
ssiorganizuoti ir tvirčiau susi
vienyti į lietuvišką socialdemo- 

| kratų partiją. |
Streikų banga nesutojo ir tuo! 

met, kai 1899 m., areštai sugrio
vė LSDP vadovybę — partijos 
organizaciją. Išvežtuosius į Si- 

fe7u7j^<^bii^^rdkė-|bi^ laikh,ai Davadavo jausoji 
karta ir iš Prūsų atėjusi revo
liucinė literatūra.

200 darbininku Misirinkome į 
Mickevičiaus slėnį.Mitingas pra 
ėjo tvirtu, pakiliu 6pu, žadan
čiu kovoti prieš kapitalistus, 
caro valdžią ir už savo krašte— 
Lietuvos laisvę. Išeiti į gatvę, 
dar nebuvo drąsos.

Frico įvykių analizė buvo tei
singa: darbininku sąmonė ne 
tik budo, bet ir nesulaikemai 
augo. Politinė, jėga formavosi 
vietos gyvenime.

Vakaruose kilusi pramonės I 
krizė artėjo prie Lietuvos. Gin-

Funeral Home and Cremation Service I
Charles Stasukaitia 1729 S. Halsted St. |
FD. LE. Chicago, IL 60608 I
(312) 226-1344 24 Hour Service I

__________________  
---   „ IJf,....     ^5  _____________________________ ... .

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIĄ LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

jo tvirtos, patikimos savo or
ganizacijos — politinės : vado
vybės. Ja sudari fabriku' ir 
įmonių kuopelių atstovybės, Ją 
ją sudarė fabriką ir įmonių 
kuopelių atstovai — Kauno so
cialdemokratų dirbininkų ko
mitetas.

Darbininkai drąsiai sutiko 
Lietuvon 
ekonominę krizę. Broliai Šmid- 

į tai pirmieji pamėgino atsiskai- saugus. 
Į tvti su darbininkais už 1889 m. — - 1 rikuose, — sako Fricas. — 1891 streiką ir atleido apie 30 zmo- -Xe visur jis galėjo pats suskub

ti. Karta — tai buvo 1905 metų 
pavasari, ęs iš dvarų strei
ko į Kauną<jis nusiskundė Fri

 

dui darbi/ ęalvbe.

— Visuomet taip buvo —daug 
darbo, maža žmonių.

1905 m. sąjūdis krašte virė, 
putojo.Keikėjo stiprių, pratusių 
rankų naujam, revoliucijos ba
rui vesti. Ir tą patį pavasarį 
“Draugo’’ organizacijos konfe
rencija nutarė, eiti išvien su 
elcsdiečiais.

Adelaidė. 1958. XII. 6.

Gabeno ią Kauno LSDP.Auo 
met. Frico žodžiais, be vokiš
kos, nuo antrosios 90-jų metų 
pusės pradėjo iš ten Kauno ruo ’ 
žu eiti ir lietuviška socialistinė. 
literatūra. Komitetas ją gabeno 
ir tiekė ne tik Vilniui,bet ir Pa-

įtėjusą 1894 metų nevėžiui, Šiauliams ir kitai pro-.

metais mes pirmą kartą apie nių. Šmidtus pasekė Rekošas 
j ir suvaląs. Dėį to visur kilo 

streikai — reiialauta sugrąžin
ti atleistuosius.
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vincijai. Kelias buvo tkras ir

Paknys buvo devyndarbių

Įvyko didži; ilsia kapitalo ir 
darbo kova: kapitalas puolė, 
darbas gynėsi. {Gynėjus nllrąsino 
Tilmansų dariininkdi. sukėlę 
iieps užuojautos streiką. Juos 

j stiprino ir Vi piaus amatinin
kai ir odininkai^ kurie namie 
buvo laipiėję didžiausią savo 
kovą. Savaitę nerūkdami išsto
vėjo fabrikai. Pagaliau įvyko 
pasikeitimas — darbininkų spau
džiamas kapiti as nusileklo, 
atleistieji sugrįžo prie darbo.

Darbininkai pajine savo ga- 
j lią. Kai 1895 rĮ Frenkelis šiau- 
[ liuose mėgino tą patį padaryti, 

lai užteko Kfcibinnkų protestų 
kad atsisakytų savo sumanymo. 
Frenkelis pabigo Kauno per- 

{ nykŠtės istorijas.
Vilnaus tuyro Kaunui ypa

tingos reikšmės. Jam imponavo į 
turinei ten Ikusic sąjūdžio 
dydis ir plotis 1894 metų strei- 

I kai apėmė visi odos pramonę,' 
! vsus kurpių, siuvėjų, stalių ir! 
šaltkalvių arelis, o lj98 metų

Pagaliau įvyko

ir MEET THE CHALLENGE!

r

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

\ ElcrtjfibRS Tyrui Klemensui ir ;'< 
? arttmiederns ’ * • . .

nui^rHžia už»un^utą reiškia ir kartu liūdi

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

Giminaičiui I

JONUI JANKAIČIUI

staiga mirus.

į
' t

■■MMaIBMMMMaaaKaMMM——

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
, LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai _ k

/ 24£| West 69th Street — TeL RE 7-1213 K 

11028 Southwest Hwy., Palos Hilis, Illinois
Tel 974-4410

/ VASAITIS-BUTKUS I
/ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI ' ‘

, 1446 South 50th Avenue JJL
S Cicero, Illinois \
X Telefonas — 6 52-1003 \ T

’.1/ i I,  Ul&K 'i
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CIcvelande seniai verkė iš džiaugsmo
kad salėje 
Kiti sako.

CLEVELAND, O.
ti'.ą sekmadienį, liepos 1 
btrro suruošta Auk 
vių šokių šventė.

l’žrra 
dieną, j 
Lietu-

Oficialiai Su>-1 
kiij šventę organizavo P? aulic .
Lietuvių Bendruomenės centro 
vaidyba, bet visą organizacinį ( 
darbą atliko JAV LB Clevelan-1 
do Bendruomenės paskirti veik I 
ksnieji asmenys.

Kai Lietuvių Šokių šventės' 
buvo organizuojamos Chicago. 
je, tai į šventes sutraukdevo po į 
12,000 žmonių. O jeigu dar pri- < 
skaityti iš įvairių pasaulio kam
pų, tai Chicagos amfiteatras bū 
davo pilnutėlis. Buvo pilna ne' 
tiktai šokių asla, bet pilnutėlė 
visa salė — viršuje ir apsčioje.

Šokių šventės organizatoriai 
Clerelande paėmė pačią didžiau

\’:cnien>s atrodė,
7.<KM) žiūrovų.
alėjo būti iki X,000. (ia ; 

įėjo trūkti kelių šimtų, bet bu-1 
vo arčiau astuonių ,negu septy- { 
n ų. Eet tretieji pasakoja, kad j 
nebuvo ir 7,000. Kiek iš tikrų
jų buvo, sužinosime, kai bus su j 
skaičiuoti ir paskelbti visi par 
duoti bilietai.

Iš (Jfcugos. diliausios Ame 
rikos lietuvių kolonijos į šven
te atvyko vienas pilnas busas, 
su šokėjais ir žiūrovais. Tuo 
tarpu iš Pittsburgo atvyko net 
trys pilni autobusai. Iš visų 
miestų atvyko po vieną busą, 
bet daugiausia į Clevelandą va- 

savo automobiliais. Dau- 
automobilių buvo pilni.

OU VO

nepajėgė pripildyti. Tokį didelį 
lietuvių renginį jie organizavo 
pirmą kartą. Dabartinė PLB va-1 
dovybė jiems jokių patarimų 
nedivė, nes ji pati jokio patyri
mo neturėjo. Kada Chicagoje 
pasibaigė paskutinė šokių šven
tė, tai visi patyrę pareigūnai at
sistatydino. Vadovyben sugūžė-| 
jokio didesnio organizacinio 
darbo nedirbusieji, tai jie c.le- 
vęlandiškiams ir patarti nepajė
gė. Jeigu jie būtų turėję šią 
šventę suorganizuoti Chicagoje, 
tai būtų buvę d.ai mažiau žmo
nių...

KURIAM GALUI MOKĖTI 
DAUGIAU?

HRKDAin NAUJUS AR VARTOTUS 
■AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO $300 IKI $1,000

New Yorker 4 dr. Sedan

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • LeBARON 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

4030 Archer - 847-1515

ziavo 
guma

Programa prasidėjo beveik nu 
statytu laiku. Gerokai užtruko, 
kci suėjo atvykusieji šokėjai. 
Visiems buvo smagu pamatyti 
įžengiančius šokėjus, žygiuojan 
’•ius su savo vėliavomis. Atvy
ko apie du tūkstančiai šoikėjų. 
1 )a u g 11 irtą s i įdarė am erikiečiai 
ir kanadiečiai. Bet gražiausią 
Įspūdi padarė šokėjai iš Vaka
rų Vokietijos ir Brazilijos.

Rimčiausią kalbą pasakė An
tanas Butkus, JAV LB pirmi
ninkas. Jis pasveikino suvažia
vusius lietuvius į Clevelandą. 
Gražiai pakalbėjo, iš Romos at
vykęs Stasys Lozoraitis Jr., bet 
dirbąs pagal dr. Bačkio nurody
mus. Jis kalbėjo bendrais bruo
žais, sveikindamas suvažiavu
sius šokėjus ir dainininkus.

Trumjpą žodį tarė Vytautas 
Kamantas, PLB centro pirmi
ninkas.

Turiningiausią sveikinimą pa
lakė dr. Kazys Bobelis, atvykęs . 
į Clevelandą su savo žmona Da
lią. Jis sveikino į šokių šventę 
atvykusius Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto vardu. 
Susirinkusieji smarkiai jam plo 
jo. Dr. Bobeliui, kai jis baigė 
trumpą kalbą, buvo perskaitytas 
prezidento Ronald Reagano 
sveikinimas.

Iki šio meto šokių šventėn su
važiavusius lietuvius sveikinda
vo vietos pareigūnai guber
natoriai, merai,'teisėjai ir didės-

nių organizacijų atstovai, bet šį 
kartą amerikiejių vadovybė nė 
žodžio nepranešė. Sus darė įspū 
dis, kad- niekas lietuvių m svei
kino. (» I n ekas administraci
jai nepriminė.

Gerą įspūdį padaiė šokėjai k 
šokėjos, pasipuošusios Liūtiniais 
drabužiais. ŠokLi visą salę at
gaivino. Ka’bos buv otrum;>o\ 
bet jos klausytojus išvargino. 
Tuo tarpu šokiai pagyvino se
nus n- apysenius. O kai keli cho 
rai užtraukė lietuviškas dainas, 
tai salė atgijo. Kartu su daino
mis, sujudėjo vi-a salė. Nuo
širdžiai p’ojo dainuojantiems ir 
šokantiems .

šokiai ir žingsniavimas iš sa
lės tiek sujaudino senius, kad 
jie iš džiaugsmo pradėjo aŠ.rp- 
ti. Ypatingai palietė senių širdis 
iš Vakarų Vokietijos ir Brazili
jos atvykęs jaunimas. Vaikai 
žingsniavo, kaip suaugusieji.

Šokiams pasibaigus buvo ruo 
šlami įvairūs pasitarimai, bet 
dauguma šokėjų skubėjo į bu- 
sus ir ruošėsi kelionei namo.

Clevelandietė J. M ne

AUTOBUSAI J LIETUVIŲ 
TAUTINES KAPINES

Girdėjau daug nusiskundi
mu, kad į Lietuviu Tautines 
kapines, negalima nuvažiuoti 

autobusais.
čionai noriu pranešti mūsų 

kapinių lankytojams, kad jau 
dabar galima. Savaitės dieno
mis, nuo pirmadienio iki penk
tadienio, RTA pirmas autobu
sas išeina 6-tą vaL ryto nuo 
Srottsdale Shopping Center — 
79. th St. ir Cicero Ave. autobu
so numeris 379); eina kas valan
dą ir nuveža iki Mercv Health 
Center — 8] st St. ir Kean Ave. 
— vienas blokas nuo kapinių, i

Atgal į Čikagą grįžta taipgi 
kas valandą. Paskutinis auto-

šeštadieniais, sekmadieniais ir 
šventadieniais nekursuoja.

Dėl daugiau informacijų gali
te oaskambint i telefonu 836- 
7000. I 

. i 
Antanas Povilonis, j

INCOME TAX SERVICE

ji.Tb

**AL ISTAT1 KJl SAU 
. NmmI, Žmt — PM**viaMk.

BUTŲ NUOMAVIMAS 
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

S NOTARIATAS • VERTIMAI.

JTSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

Chicago, DL TeL &47-7741

Praeitą penktadienį, liepos 6 smagi rau 
valgiu ir 
lyvauti.

Kviečia

d. vakare. Lietuvių Sėdyboj įvy 
ko Spaudbs klubo narių susu in- ! 
kinvas..

Pradėjo pirmininkas Antanas 
Marma.

Trumpą informaciją nupasa
kojo M.Gudelis apie įvykius Ar
gentinoj. Jis nusakė, kad riau-j 
jas krašto prezidentas atleido 
štabo viršininką ir 2 generolu^ 
kurie nepajėgė suvąldyti pro- fj, prašom užsimokėti iki liepos

Komisija ir valdyba.

— Lietuvių Pensininkų išva
žiavimas į Lake Vilą liepos 
men. 1 8d. Husas išvažiuoja iš 
Field house, prie 55-tos gatvės 
ir 55-tos So. We>Iern 9:00 vai. 
ryte. Kurie yra užsirašę važiuo-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM® 
Il EEMA1S XVOSIMCIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIM 

DtL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

I
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE., 

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

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

3 butų mūrinis .su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow.

flJEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu C h ic a gos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, fcrslt, 

Montuotai ir s&žinin^iL 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talmsn Avė* 
TeL 927-355$

-r—■ J

testų ir nepasitenkinimo kariuo 
menėje. Prezidentas ne tik at
statė karius iš pareigu, bet at' 
leido iš kariuomenės.

Įdomiausią pranešimą pada- 
rė Antanas Pleškys ne tik apie 
pietų Ameriką, bet ir apie visas' 
Centro. Amerikos ir Karibų jū
ros salas, i

Dr. Jonas Adomavičius visa •I' ”ivakarą laistė didžiulį- sodą, ku
riame jau prinokę serbentai.

Narys

13 dienos. Neužsimc^ėjusiems. 
vietų buse nebus. Prašom skani j 
binti telef. 776-1595 arba 778-1
6536. Važiavimas ir maišias kai
nuoja S9:00. Br.

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

INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

DĖM E S 1 O \ - s 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams.' 

Kreiptis: A. LAURAITIS ' 
4651 S. Ashland Ava., 1 

Chicago, III. j
Tel. 523-8775 arba 523-9Į9Į į

MISCELLANEOUS 
jvairvs OaMtcI

-

~ T 51 1 A U B

<*IK
1

.— Argentinos karininkų dau
guma yra jissiryžusi klausyti 
vyriausybės, triukšmą kelia ma
ža grupelė, norinti kišti kalėji
mai! daugumą karių.

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

493-2945 or 643-2864

KEMP CONCRETE WORK

I Dengiame ir taisome visu ri)^ 
į šių, stogus. Už darbą garan

tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA > 
6557 S. Jqlman Avenue '' į 

•. Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171-E

REPAIRS — IN GENERAL 
fvairite Taisymai-

----------- — Chicagos Lietuvių Našlių, 
SPAUDOS KLUBO NARIŲ j NaŠliukių ir pavienių klubas ren-

SUS1RINKIME gia pikniką ^ekmadienį, liepos
j 15 d., Vyčių salėje, 47 ir Camp 
1 bell gatvių. Pgadžia 12 vai. Bus

— Argentinos štabo virsima-. 
kas gen. Jorge Arguindegai la
sai atleistas iš kariuomenės už i 
nepajėgumą suvaldyti nepaten
kintu

knygą apie

TeL 585-6624

s©e us for

AT OUT LOW UTTS

KAIP SUDAROMI

Naujai pasirodžiusi SERVING CHICAGOLAND SINCE IMS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

•KOVOS DEL LIETUVOS

I1

Autorius pavaizduoja lietuviu 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo.

and Paid Quanarty

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

H«h .
Infww* Rater 

on S»«nn

Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 Sor Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

DR. IntANO J. GUSENO RASTAI
Naujienėse gaEma gauti nepaprastai {demine gydy
tojo, Tfenomenė* veikėjo ir rašytojo M^haiamBa.

— MINTYS IR DARBAI, 259 paL. Uctia 1906

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAŠKONIO PASSBOOK 

SAVINGS

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekį rašykite ir siųskite: h'

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Ill., 60608

v<i tsucgw

Mutual.'-., 
Savings ahžiLoan

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 60608 
Peter Kazanauskss, Pres. Tel.: 847-7717

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBDIO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.

M. ŠIMKUS
Notary Publie 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir, kitokie blankai. > i
— — — -

y t?*'-’’.’.

Siuntiniai J Lietuvą į

i F. NEDAS, 405$ Archer Avenėe, 
. Chicago, III. 60632. Tat YA 7-598C I

Homeowners insurance

F. Zapolis, Agent 
320814 W. Wtti St 

Evers. Pirk, HL 
80642 - 424-8654

Hate Frw FH iarf Cmm*t

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

Advokatas _ 
GINTARAS P. ČETtNAS ?

Darbo valandos: Kasdien: noo 
f 9 vai ryto iki 6 vaL vakaro. ;

9e5ta<L: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL 4?
& pagal susitarim*. '

TeL 776-5162 II

Chicaga, UL 60629

T

NEPRIKLAUSOMYBES 88.0C

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina — $3.95 (su per- 
siutiniu).

KAINA — $17. TPersiuntiirrrf pridėti $1) 
Siųsti čekf:

ADVOKATO DRAUGIJA
V. BYLAITIS

Ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nao 9 ryto Iki S vaL popiet.
Šeštadieniais pagal susitarim*.

toto S. Kadzia Ava.
Chicago, IM. 60629
TeL: 778-8000

eiRKITę JAV TAUPYMO BONUS

Wednesday, July 11, 1984— Naujienos, Chicago, 8, UL

i

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago. IL 60608

groti*. Kietai* virieSai*
MinMtoia vlrieHai, tik

□r. A. J. VbJmsi — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
tMON Reboots po Europa įspūdžiai. Tik____ 1X08

and PLEASE 
make people


