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Izraelis nenorėjo atšaukti savo 
diplomatinę misiją iš Beiruto. 
Izraelį spaudė Amerika, ji spau
dė naujai paskirtas premjeras

’ dentas nutraukė 
Izraeliu ir prašė

ą žinią Castro pra
dėtų inžinierių sta
ves atomo energijai 
stro nenasakė. ku-

ta naujoji

ma. bet pastebėjo 
tiniu metu prie jo.< 
K ūbos da rbi n in k ų 
žinionų. Jis prasitarė,
mvė yra apie 150 my 
moję nuo Havanos.

Fidel Castro vra pasiruošęs tartis su JAV anie 
įtampą Centro Amerikoje

Havana, Cuba — Kubos dik- tų partijos' v re prezidentu, betl 
torius Fidel
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Šių metų liepos 19 dienų Federalinio namo 25 aukite *susirinko Pavergtųjų 
vaitei prisiminti. Iš Washingtono buvo atvykę* Kojelis, 
ir kiti JAV pareigūnai. Minėjime dalyvavo dideHs būry 
tuvių Bendruomenės pareigūnų.
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BEIRUTE IZRAELIS UŽDARĖ SAVO 
DIPLOMATINE MISIJA

Kervirtadienio naktį visi Izraelio pareigi 
susirinko daiktu

BEIRUTAS. Lib. — Ketvirt 
'dlenio naktį Beirute esanti d: 
lomatinė misija susirinko sat 
dokumentus, archyvinę medž 
ga, karo medžiagų atsargas 
išvažiavo.

Atrodo, kad dabar Sirijos 
riausybė yra ] 
ti savo karo 
kad Libanas 
somas, jeigu 
gos neišvyks, 
dai žino, kad

pasiryžusi atšau-k- 
jėgas, nes mato, 
nebus neprrklau- 
Izraelio karo

. Sirijos karo 
Izraelio karo 

gos yra geriau organizuotos, 
ri geresnius -ginklus- ir bėt 
rią dieną gali užimti ne tik visą 
Libaną bet ir Siriją.

Rusai neturį “ge^lėktuvų

Sirija žiri^uką^^^^ų ka-

>• Morehead City
' BERMUDA

GA Charle>*an

Savannah

8 Miami
Pagenkos teatrui so- 
ėje, neteko sovietų • 
Ir

ir! 
ą vert m- • 

giausią pažymėjimą už darbą: 
sovietų teatre. Visi kiti 
direktoriai iš Italijos 
Maskvą, o Liubimovas 
na Katalina bei sūnum 
Romoje ir paprašė p 
jam tremtinio teises. Ji; 
do Romoje 8 mėnesius

Romoje jam pasidarė nuobo-< 
du, su italais nesusikalba ir ne- 5 
turi jokio kūrybinio darbo. Vie- i 
toj. Maskvos,Lmbmev su žmona į 
išvažiavo į Londoną. Ten jis 
sužinojo, kad pats Černenka pa
sirašė įsakymą atimti jam so

rikiečiams. IŠ tikrųft^^^ri^- : 
čiai nebuvo Libane, b®£ AruMF i 
kas lėktuvus naudojo izraelitai! . 
Sirijos lakūnai turėjo paskubo-, 
mis dingtiTs padangių.

Izraelio atstovai,-besitardami > 
su premjeru Karami, jam paša- , 
kė, kad labiausiai nukentės pa- i 
tys Hbaniečįai, kai bus užda
ryta Izraelio misija Beirute. Iza- . 
elis turi užėmęs didoką Pietų 
Libano plotą. Izraelis negali j 
leisti palestiniečiams naudoti tą į 
plotą Izraelio pasienyje dirbau- į 
tiems žmonėms. Izraeliui nesi
trauks, kol Libanas negaran- 

reU 
tuo 
di-i 

re.- Į 
pa- .

Le^di-J 
mus vykti į Pietus iki šio meto ’ 
duodavo Izraelio misija Beini- vų kapitonai.

tuos sienų saugumo. Tuo 
kalu eis ilgos derybos, bet 
tarpu Izraelis kontroliuoja 
delius plotus. Libaniečiams 
kia įžengti 4 Pietų Libaną ir 
simatyti' šu žmonėm i

dė įsiveržti į vidų. ■ Jie telefo-! 
nais šaukė policiją ir prašė pa-1 
galbos. i

(Policija tuojau nustatė, kad’ 
iš .Mannheimo zoologijos sodo’ 
buvo ištrūkusios šimpanzės. Jos 
grįžti nenorėjo, kandžiojosi, bet, 
visur ieškojo maisto ir kaime-, 
lio gyventojus gerokai nugąs
dino.

Libija neturi teisės savin 
tis 200 myki vandens plotų. Jo 
vandenys yra tiktai 3 nr 
stumoje, sako Amerikos k
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gyventojai sukiio pries tuome
tinį diktatorių Fulgencio' Batis
tą.'. Jis pasakojo susirinkusiems 
apie padarytas pakaitas Kubos 
salose. Jis prisiminė kelis įvy
kius ir kovą prieš Batistą. -
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kad ir blogia :siom 
Europoje lengviau gyv 
galima su žmonėmis lai 

i kalinti ir ne- rkia keri i

spręs britu
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tojas pareikalavo, k ui Liubinr 
vas grąžm/ ų rusams sax n pasą 
Kokiam galui aš tunu 
žmti savo pasą, jeigu 
ka man giąžti namo.
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Testamento vykdytojų užstatas
Šio krašto visų valstijų prak- į du deponuoti bet kurias mano 

t’koje reikalaujame, kad testa-i nuosavybės pajamas ir zurtą 
"to vykd\ tujai ineštų tei>- viešam ar privačiame pardavi

mui garantijos užstatą ancliš ; me tokiai- būdais, kuriuo^ jis 
kai vadinama bond, kuriuo at-, ra*' reikalingais/’
akindamas priešė įpėdinius už! (Plaoau testamento reikalais, 

bet kurį neteisingą veiksmą bū-į skaitykite "Sūduvos” leidinį — 
tų garantuojamas. j "Kaip Sudaromi Testamentai'

Tok> užstatas laikomas pali- gaunamą Naujienų" admimsi- 
kėjo turto išlaidomis, ir jas turi j racijoje).
apmokėti patikėjas.

Jeigu palikėjas — testatorius 
paskiria savo žmoną arba arti
mus gimines būti testamento 
vykdytojais,tai tuo sutaupomo- 
užstato išlaidos, nes iš tokių j 
re<t. vykdytoju užstatas nepra
šoma.

Galima irasvti ir kita testa- -
mento vykdvtoją atleisti nuo 
užstato (‘’bond"):

“Aš šiuo paskiriu savo žmo
na Magdalena testamento wk 
dytoja ir nurodau, kad iš jo- 
nebūtų reikalaujama įnešti už
statas šias pareigas vykdant.”

Dabar, sakysim. Vytautas V..., 
asmuo kurį jūs parinkote būti 
testamento vykdytoju gali mir
ti anksčiau negu jūs arba, rei
kalui esant, dėl bet kuriu prie
žasčių nenorės eiti vykdytoje 
pareigų, šitam atvejui prie jū 
sų testamento reikėtų numa
tysi toks pakaitalas — substi
tutas:

“Tuo atveju. :ei nurodytasis 
Vytautas V.... mirtų anksčiau 
negu aš. arba jis atsisakytų, ar
ba nenorėtų eiti testamento vyk 
dėtojo paieigu del bet kurių 
priežasčių, tuomet skiriu An
taniną V...  kaip mano pakai
talą — substitutą testamente' 
vykdytoją.”

Pažymėtina kad testamento 
vykdytojas negali savo nuožiū
ra nieko kito darvti, tai tai, kas 
yra nurodyta restatoriaus suda
rytame testamente.

Jeigu testatorius nėra pada
ręs nurodymų dėl turto (assets) 
patvarkymo tai daugelis šio 
krašte valstijų įstatymai reika
lauja. kad testamento* vykdyto
jas (executor) visą turtą per
vestų į grynus pinigus. Tačiau 
jei testatorius nori tai pats pa- 
daryti, tai jiis privalo tuo rei
kalu savo test, vykdytojui duo
ti. pavyzdžiui, tekius nurody
mus:

“Aš šiuo suteikiu galią mano 
testamento vykdytojui inves
tuoti ir naujai periu vest uoti bet 
kūnuos mano nuosavybės fon
dus ir su pilna vykdytojo galia 
parduoti, pakeisti arba kitu bū-

-
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fe:

9% paiuka.ios. 9.42% meunio prieaugio 
mos metu ket*»’žiais. •" <

MES ATSAKOME
JŪS KLAUSIATE.

KL Aš t >u pavėlavęs porą sa
vaičių sumoxeti vadin Estima
te taksus, niekiančius S200. Tuo* 
reikalu išpirkau tai subku In
come Tax centro įstaigos var
du Money orde: . Bet aš netu
riu tam reikalui specialios for
mos. kurios niekur negavau — 
nei banke, nei taupm. b-vėj.nei j 
jašte. Kaip aš savo skolą turiu Į 
•nišiųsti Income Tax įstaigai. Į 
kad negaučiau pabaudos?

Frankis P-tas

ATS. Jūs galite savo Esama-1 — i
te Tax išpirktą Money order Į 

ri teisę priversti pirkėją vyk
dyti kggtraktą, nes ta teisė jam 

, sįreikiama toje valstijoje*- veį- 
pažvmekite — EVoūančiais įstatymais.
a i

čekį nusiųsti į centrinį Incom 
T?x įstaigą, Kansas City, Mo., 
tik iražymėkite savo Social Se 
eurity Nr. ir i 
tiri ate Tax Dept, Paskiroj ai- j 
žymės kad įmokėjote sayė- skolą j 
r pakvitavimą iurv atsiųs.

AZpirdas AęZ- j
* *

KL. Pasakykite kas žinotina 
nuosavybių pirkėjams bei par
is vėjams. Iš anksto jums ačiū.

Jonas J-tts

ATS. PaŽA'mėtina. kad šiuo 
aiketarpiu mūsų tautiečiai per- 
<a bei jxirduoda savo nuosu 
vybes. Jeigu perki ar parduodi 
nuosavybę už stambių pinigu 
sumą, niek.?:fes nesirašyk kont
rakto, pirma jc neparedęs savo 
advokatui.

Illinois valstijoje turime la
bai daug atspausdintų skirtingų 
formų nuosavybėms pirkti bei 
parduoti.

Pirkėjas ar pardavėjas turi 
remtis praktiškais dalykais. Pa
vyzdžiui. jeigu perki 4-rių ar 
10 ties apartamentų namus, tai 
kontrakte turčių būti įrašyti 
svarbesni faktai.

Paprastai iš aukšte duodama 
10rJ užstato, bet jo nei pirkė
jas, nei pardavėjas neturi teisės 
pas save laikyti. Tam reikalu sikomplikuotų.
nikia pasirinkti trečią asmenį 

— nekilno'aino turto pardavėją 
ar advokatą.

Kai kada pirkėjas ir parda
vėjas pasirašo, kontraktą ir kvi
tą keliu tūkstančiu doleidu; ta- 
čiau po kelių dienų ar po savai
tės pakeičia savo nuomonę ir 
atsisako pirkti ar parduoti ta 
nuosavybę, net nekreipdami dė 
mesic, kad yra pasirašęs kvitą- 
dokumentą-

Įsidėmėtina, kad pardavėjas, 
pagal veikiančius įstatymus, tu

Norime kontatuoti, kad tran
sakcijos atveju, perkant ar par
duodant nuosavybes, savo tei
ses turi tiek pirkėjas, ties par
davėjas. C. P. K.t

KT . Malonėkite plačiau pa
aiškinti ar testamentas reika
lingas visiems? Už paaiškinimą 
iš anksto dėkoju.

Pet. E-tzs

ATS. Jeigu aš su žmona tu- 
riu namą, ir kai vienas mūsų iš 
kėliau amžinybėn, tai mudviejų 
nuosavybė autometiškai perei
na likusiam gyvam. Taip pat. 
sakvkime, mudu 4arime banke 
>60,000, irgi abieju vardu. Kai 
vienas mūsų miršta, tai santau- 
do< tenka gvvam likusiam ir 
tas gali namą pats vienas par 
duoti.

Turint minėtus faktus gal
voje. butu galima gyventi ir be 
estamento- Bet akykime, kad 
judu turite tri> ar daugiau vai
kus. ir įvyktų nelaimė: pvz.. 
abudu kariu su dalimi vaikų 
žūtumėte automobilio katast
rofoje. Tada reikalai labai /u

Kai žmonės daro testamentus

U* *
saugu:' Saugu, ne 
aiKRraur.oa

Mm* n ■-< -1 

bendrai, tai nori numatfti tiek 
praeitį, tiek ir ateitį.

Kitas pavyzdys: Šeima tūri 
5-kis suaugusius armenis, ku
riuos judu visus įrašytumėte 
į nuosavybės dokumentus, tiek 
suaugusius, tiek nepilnamečius.
Vėliau susidarytų kitokios są

lygos ir jums tą namą tektų 
parduoti. Tada jums i-eikėtų iš 
vi<ų prie nuosavybės prirašytų
jų vaikų groti parašus, 6 štai 
vienas jų sū žmona atsisako pa
sirašyti sutikimą ir pareikalau
ja jam >umoketi tam tiirą sti
rną grynais pinigais. •

Kasdieniniame gyvenime ten
ka daug ko patirti ir nugirsti. 
Pvz.. pas vieną teisininką atei
na tautietis iri sako, kad šis, tei
sės žinovas, prie nuosavybės pri 
rašytų vaikus- Nors tas žinovas 
bando įrodyti,*kad taip nepa

Palikuonims paliktos nuosavybės
Į panaikinimas

Būna atveju, kai benefidia- 
'as (palikuonis)l miršta anks 
?iau negu testatdrius.
Tuo atveju testlamente dovana 

na netenka beiieįficiarc vaikams 
bet grįžta atgal | į testatoriau- 
turtą.

Pažymė.ina khd testatoriaus 
dovana tuo dėspiu panaikina 
ma ir nėra išmokama bcneffi- 
daro vaikams.

Tačiau būna atveju, jog testa 
torius pageidauji, kad testamer 
tu paskirta dovana tektų drau
go šeimai, jei draugas mirtų ank 
-čiati testatoriaui.

Tuo atveju testamene dovan? 
turi būti taip įrašyta:

“Aš šiuo duo<ii| bei skiriu ma
no draugui Joniui S.... penki* 

tartina daryti, bet testamento 
darytojas užsispiria nepraktiš
ką /dbhyką vykdyti. Nepatarti
na vaikų prie nuosavybės pri
rašyt:, tėvžms esant gyviems. 
Jeigu sūnus ar dukra, prirašyti 
prie nuosavybės, o jie prieitų 
prie divorso, tada susidarytų 
didele konrtplikacija.

Kitas pavyzdys: jeigu tėvai, 
turėtų sūdafę testamentą su 
turto paskirstymu — padblini- 
nū, tai jei jų nuomonė ir pasi
keistų, jie galėtų lengvai iš vie- 
nc kūric vaiko pažadą atimti ar 
pakeisti, savo tstamentą papil
dydami, angliškai vadin. Co
dicil.

Visiem tautiečiam, turintiems 
nuosavybę, reikia būtinai įsidė
mėti šį atsaką ir savo testa
menta nadaryti.

. r C. P. K.

tūkstančius ($5.000) dolerių ii 
tuo atveju, jei jis mirtų anks
čiau negu aš, minima suma tek- 
ų jo įpėdiniams.”
Jeigu testatorius užrašu tam j 

.ikrą sumą pinigu savo vaikui I 
ūiūkui, broliui ar seseriai ir ne i 
inrodo būdū, kaip pinigai turi 
būti paskirstyti tuo atveju, jei 
'oks beneficiaras anksčiau mir- 
ų, tuometę tą reikalą tvarko įs

tatymas. Dažnai įstatymas atsi
žvelgia į testatoriaus nurodyto 
beneficiaro vaikus.

Įsidėmėtina, kad svarbu, jog 
testatorius savo norus testa
mente įrašyti aiškiai, ir tada ne 
būtu reikalo taikyti įstatymą 
.kas galėtų testatoriaus norus 
pakeisti.

Pavyzdžiui, jeigu jūs testa- 
nentu dovanojate tam tiktą su-
mą pinigų savo seseriai ir ne
norite. kad ta dovana tektų jos 
vaikams, jei ji mirtų anks
čiau negu jūs, tai jūs turite 
festamente Įrašyti tokius žo- 
Tžius:

“Aš šiuo dovanoju bei skiriu 
penkis tūkstančius ($5,000) do
lerio sirm? man© seserfei Anta
ninai S...., numstydflM, kad Ji 
'^rlfvėtvg marrė. bH Mvč- 
ju. JIM Sesuį /flultf afiksčiau! 
negb ai ftiiniAif sūfflS tttfi būti 
nrrtb (traukui J. ,

[llirtčfe.”
T?Čiha. jėf feštatftTTus ūori, 

kad dovana tėktų jt sėseri v^i- 
kanlX tuo atveju, jei jo •ėftio 
mirtų anksč&.u Aefh 
tai f fesUmtblą Įrašyti
tokitfc

Aš AwMftu vfens tffltJ- 
tanff Čk>lėrit| t.lWf/hdfrt 1^#- 
riai fr tttb
jei^ū ji mirtų AawK.I
rn j i M’T n -Ml

— l)Jr !?kw keli kaiiOai Kūms 
y^e. koriuose dka kovos t»rp 
kgčkmiu ir šiiitŲ, tai Sirijos1

kurie

Daktaras pataria branginti nosį
Ta! geriausias filtras per nosį dukart daugiau oro ne- 

plaučiams nuo dulkių ginti švarumų išĮiltruojam negu kvė
puojant per bumą, dėlto pata

John Hopkins universiteto 
Baltimorėje prof. Donald Proc I 
tor pranešime A. M*. A. konfe
rencijoje Denver, Colo., pasa-| 
kė, kad nosis yra žmogaus pir
moji fortifikacijų linija kovoje 
prieš užkrečiamąsias bakterijas.

Nosies tikroji funkcija — bū
ti filtru, kurs sulaiko ir vnepra- Į 
leidžia į kvėpavimo organus — 
bronchus ir plaučius kenksmin
gų medžiagų, oro teršalų ir ne^ 
švarumų. Negana to, nosis bū
dama oro filtru, yra dar ir oro 
reguliatorius, kurs “žiūri”, kad 
vidun nepatektų per šaltas, ar 
p-er karštas oras. Kaip nosis ta
tai padaro, mokslas dar neturįs 
supratimo. Juo labiau esąs rei
kalas suprasti, kaip apsaugoti 
šį gyvybiniai naudSugą oro po
liurijos filtravimo ir temperatū
ros reguliavimo mechanizmą.

Dr Procter* aiškino, kad dul
kes ir visokias kitokias medžia
gas iš kvėpuojamo oro nosis fil
truoja dvejopu būdu arba 2-m 
etapais. Pirmiausiai ir daugiau
siai dulkių pagauna gleivinis 
filmas nosies priešaky ir toliau 
nosies membrana; likusios dul
kės turi būt: sulaikomos burnos 
ir gerklės gale.

Susikaupusius oro nešvaru
mus išmetame laukan čiaudė- 
mi, šnypšdami, kosėdami ir “sei 
les rydami”.

Nustatyta, kad kvėpuojant

2 -

DU BERNIUKAI

“Žinai, Simuti, ligi mus,
Kaip avinus,
Į klasę ims varyti,
Kaštanų eikime .sode raškyti”. —
“Tai ne, Taduk! Nors, rodos, jie ir netoli...
Juk tu žinai, koks medžio aukštis, tartuni, šauti:

Ir ką gi- bet nėttenf ninAs fttekd: 
žemai jam aeflė? Hk

♦ .**

Mito M JMl . .

/kopt auktofi p&dejd.
Vičhdk ^ėfifrn i? jų nei lukšto nėregėjo

Naujienos, Chicago, 8, Ill. Sat.-Mon-dav. inly 28-'mi, 1Wi

Nei aš, nei tu pasiekti negali, 
Ir mums ten jų neteks ragauti” — 
“Kodėl, Simuti, tu jau be vilties?
Jėga kur nepaimsi, — reikia išmintiės.
Aš viską sumaniau: palauk ir patylėk,
Ligi pirmos šakos tik pakylėk!
Kaštanų būsime pilni”.
Ir štai draūgSi prie medžio leidos tekini.
Simutis ėmė draugui taikinėti: f
Reikėjo šilti, prakaituoti ir stenėti,
Ir Tadui pagaliau į t
1W pavyko Jin.
Ir ką gi, Tadui tfėk stftel,
Ktfp pb druotii, feh dnfM. ' 
Katonų — nėi vfeų sutašyti 
Jtei ju?» vNuš tėn :

riama įmanomai labiau naudo
tis savo nosimi.

NEGALIMA POTERIADlT 
MOKYKLOJE

WASHINGTON, D. C. — JAV 
konstitucija draudžia poteriau
ti mokykloje. Gali poteriauh 
bažnyčioje, gali poteriauti na
mie, gali poteriauti laukuose, 
miškuose ir kitur, bet ne viešose 
valstybės įstaigose.* Jeigu vie
ni pradės poteriauti savo pote
rius, tai kiti užsimaus jarmulkę 
ir kalbės savo poterius. Treti kal
bės arabiškus, o kiti dar kitus, 
todėl konstitucija draudžia po
teriauti mokyklose, kad nebūtų 
nesusipratimų.

Atstovų rūmai atmetė pasiū
lymą įvesti maldas, ramumo va
landas mokyklose. Bet grupė 
te nubausti tas vietoves, kurios 
Mississippi respublikonų pasiū
lė nubausti tas vietoves, kurios 
sutinka su konstitucijos nuo
statais. Pries tokį nuostatą pa
sisakė 215 halsų, o už jį pasi
sakė 194 balsai. Dauguma pasi
sakė už tai, kad nebūtų bau
džiami, kurie prisilaiko konsti
tucijos. Mokyklose negalima po
teriauti. Poterius reikia atkal
bėti namie arba bažnyčioje, bet 
ne mokykloje. Toks Amerikos 
kongreso nutarimas.
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tė b

gaičių bendrabučio seniūne. Vo
kietijos lietuvių jaunimo sąjun 
gos valdybos narė. Mėgsta šok
ti,, skaityti. žada studijuoti bio
logiją.

— Prez. Reaganas pasirašė 
įstatymą, kuris draudžia 21 me
tų neturintiems jaunuoliams 
vartoti alkoholinius» gėrimus.

c van gel i k ams, kurie ms 
kunigų. Ragino abitu- 
paveikiai įsijungti į 

Visiems

minti įteikė po Lietuvos 
liku Bažnyčios Kronikos kny-

kZebcnas kim. Alfonsas

1

D.-ritus Girine sLry- 
<L?e ptnrinėjzmns Detroite įvy
ko liepts 22 dieną su pama’do- 
ms šv. Anranc parapijas šven
tovėje. į šventovę, buvo i'-es- 
t.s keturies organizacijų Lietu
ves ū zkmerikus vėliavos. Pa
maldos už Dariaus ir Girėno vė
les atr*aš£\u ir ta proga pritai-l

Parody mt lu gražiai giedojo J 
p^ivpijcs choras, vadovaujant 
St Sližiui. Po pamaldų akade 1 
mlja įvyko Dariaus G:reno klu
be. Paskaitą skaitė klubo pir
mininkas FL Milkus, meninę da
lį atliko aktorius Vytautas Ogil- 
vis ir Juoza< Kinėius. Po pro-

grainos klubo valdyba minėji
mo dalyvius pavaišino.

Minėjimo rengėjai Klubo Vai 
dybx

AL Tautinės S-gos Detrcito 
skyriaus popietė ,

Popietė įvyks š .m. rugp ū- 
Aio mėn. 5 dieną (sekmadieni) 
jūrų šaulių stovykloje “Pilėnai". 
Stovyklos vartai bus atidaryti 
nuo ankstyvo ryto. Pietūs pir
mą valandą. Po vaišių grožyje 
po mjedžių pavėsiu pokalbiai su 
artimais draugais. Bus ir paį
vairinimų: vertingų dovanų pa
skirstymas. Prašomos ir Hava
nos bei aukos. Svečiai maloniai 
laukiami ir priirmnri.

Re ngėj ai T a u tinęs 
troito sk.
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ų levų verdu CHga nu 
kalt ėdama jautriai 
ėkcjo mokytojams w 

už v:’ku mokymą bei auklėji-!
kad j i at-pa: i'ai paliks vi- 
yveniroą Pardėjo stengtis, 
vaikai būtu geri lietuviai 

ėionys k: d niekados ne * 
o auklėtojų. Abi-; 
?jo TŠįvcrmės ir lai 

gyvenimo keliuose.
AMIT UKIENAI embš 
vs at<isx Akinimo rasi-1

j ėinjš rankas 
kai pirmininkas papra: 

lės, apie 2<» slchų p riti 
k pradėjo protestuoti prieš In 
(tiros Gandhi elgesį Kušinire, 
Pundžalje ir Aukso šventykloje. 
Oficialus klausimas bum, kaip 
ii galėjusi pašalinti žmonių rink 
tą Kasiniio vyriausybę.

Kads Gandhi atsistojo alsi 
ei, salėje buvo ramu. Musės 
kimą nariai galėjo girdėti. Indi- 
rą Gandhi išaiškino visą padėtį.

Didelė parlam.nto dauguma 
pritarė josios kalbai ir vyrisu- 
sybčs elgesiui. Visi buvo įsiti
kinę, jog tai būta užsieniečių 
suokalbio.

Kongreso partija pritaria In
diras Gandhi politikai. Keli tik
tai prašė, kad dabar tas parti- 
jes vardas jau nebetinka. Rei
kėtų per atostogas pagalvoti apie 
naują partijos vardą.

ritė, Lilijai 
a Karšytė 
Erina Se;d 
iš linksmu

os puses, žv^lgriamo- i būdin
guosius rmsolventų būdo bruo- I 
žus.bei jų rlgesi, darė išvadas, 
kaj) ir jos turėtu elgtis bei mo- 
kytis, kad galėtu be didelio var 
gc ir darbo baigti gimnaziją.

Gintarė Kotkytė abiturientų 
vardu jautriai kalbėjo apie pa- 

K;ita-I vasar*c žiedus, apie greitai tė-į tiniai ab.turientai turėjo sukau- 
; pę nemažą žinių, bet nemažiau 

turėjo ir laimės, patarė ateinan-
! čių metų abiturientams pasiti-] 
' keti daugiau žiniomis negu lai- 

Lankė vokiečiu me.
Geriausią pažymių vidurki 

pasiekė Gintarė Kotkytė—2.3.
Ši vakara su abiturientais 

džiaugsmu (Liiuiasi visi, bet la
biausiai jų tėvai, ypač OLga Koį, 
kienė. kurios net du vaikai — 
Gintarė ir ■ Artūras — gauna 
brandos atestatus. Turbūt vie
nintelis atstikimas mūsų gim
nazijos istorijoje, kad tą. pnčią

katą, labai džiaugiasi, jrg net 
trys šiemetiniai abitui ienai yra 
evangelikai, ir įteikė po jo at
siųstą piniginė dovaną visiems 
keturiems abiturientams.

Visiems mokytojams, kurie 
rūpinosi gerai paruoši abitu
rientus egzaminams, direkto
rius padėkojo dar ir vokiškai.

Kuratorijos valdybos pirm, 
tėvas Bernatonis sakė, kad šian 
dfien turime derliaus nuėmimo 
šventę—Padėkos dieną. Ką per 
keletą metų mokytoja: bei auk
lėtojai'sėjo ir brandino, dabar 
abiturientai susikrovė į savo 
aruodus. Mokytojai ir auklėto- 

.J^įrūpestingai dįrbdaiY.i. paruo
šė 4 jaunuolius-les savarankiam 
gyvenimuiJ3et ir toliau jie bus 

į n£s sian- 
dien sąlygos jaųi}i<nuĮ Isunkios. 
Jais' rūpintis nuo' Ž^ferjteks tė
vams? ' " ' ; - '--

Mūsų gimnazijos pagrindinis 
uždavinys yra išauketi jai pa
vesta jaunimą gerį^, lietuviais. 
Ne visados jai tai sekėsi; deja, 
ne visi absolventai įsijungė į 
lietuvišką gyveniniu Kvietė 
gimnaziją laikyti ir rikliau savo 
namais ir ' nesužlugdyti į juos 
sudėtų vilčių. . _ jVj I 
a Kenčiančiai Lie:uw2 Prlsi’ 
7,, > / 4^* j___

Artūras Kotkė, Gintarės bro-
- , - - - , . iis.vra ęimes 1961 m. gruodžioŠiemet abitūros egzaminus lai- „ , , . V _ . ,i - , . ........ i 3 d., tam nat Tauragei, kur bai-ke 4-n mokiniai rr visa išlaikė. • n , , T ,T , ,, , -

ioR7! §e 9 klases- I Vak- Vokietiją at- 
vvko 1978 m. - - j
kalbos mokyklą, o 1980 m. sto-j 
jo į .Vasario 16 gimnazijos Xj 
klasę, šoko tautinius šokius. 
Priklausė Lampertheimo kara- 

_tės klubui, dalyvaudamas pir
menybėse ir laimėdamas pirmas į 
vietas. Ketina studijouti rusų; 
kalbą ir sportą Heidelberge. 
....Bri^ite Preusaite, gimusi 1964 
m. buželio 2 d. Lebenstedte 
(Salzgiter 1), penkias pradžios! dieną 2 vienos šiemos vaikai iš- 
mokyklos klases išėjo Salzgite-j laikytų abitūros egzaminus, 
ry. Į Vasario 16 gimnaziją at-Į Besimokant gimnazijoj ir be- 

Priklausė skau-‘ gyvenantį bęndrabuty?_ aišku,-
buvo visokių dienų. Tačiau ne • reikalingi paramos, 
trūko to^id^pajtogaus gyvenimo, 
kai viskuo ^rūpinosi bendrabu
čių vedėjai, mokytojai, virėjos 
ir šlavėjas, pasigesite ir pradė
site dar labiau vertinti. Linkė
jo nesiliauti: didinus žinių lo
bius, įsigyti , geras, profesijas ir 
sukurti :laimingas ' lietuviškas 
šeimas. Tolimesniam lituanisti
niam lavinimuisi įteikė po Lie
tuvių kalbos vadbvą.

Pranešė, kad kun. Fr. Skėrys, 
kuris šiucį metu taiso savo svei-

Romanas DrgėL.N, gimęs 1962 j 
m_ birželio 21 d- Weidentalyje. j 
netoli KcPsershutei no. Pra
džios mokslą ėjo vietos mieste
ly ir Ludwigshafeue Rein, kur *7 0 *

sario 168 gimnaziją įstojo 1972. 
Čia šoko tautinius šokius-Su, tau 
tintų šokių grupė 1980 m. da-j 
lyvuva VI Liet. tautinių šokių! 
šventėje 'Chicago?. Didelis mu
zikos mėgėjas —gimnazijos mo
kinių orkestre grojo gitara. Ža
da studijuoti elektrotechniką. 
Jei pasiseks gauti vietą kuriame 
nors kaimvniniame vniversite- 
te, tai ir studijuodamas ketina 
groti gimnazijos orkestre.

Sesuo Justina yra šią gunna-Į 
ziją baigusi 1978 m., o Birutė 
yra taip pat čia mokinusis.

Gintarė Kotkytė yra ..gimusi 
1964 m. birželio 2 d. Tauragėj. 
Ten pat baigė 7 pradžios mokyk 
los klases. 1978 m. tėvų šeimoje 
atvyko i Vak. Vokietiją. Iš pra
džių lankė vokiečių kalbos mo
kyklą (Foerderschule) Celėj ir 
vokiečių gimnaziją 1979 —1981 
m. Verdene. Į,Vasario 16 gim
naziją įstojo 1981 m. rudėnį.čia

įvyko 1975. rn.
tams, šoko tautinius šokius, dai-, 
navo gimnazijos chore, sporta- 
TO.uMėgo skaityti. Ketina stu-/ 
dijuoti .meną (dizainą). Sesuo] 
Sigrida yra irgi mokiusis šioje 
gimnazijoje, įsigydama mažają 
abitūrą. . _^V,L.B.

Paskutinius egzaminus 4 abi- 
turienai baigė laikyti gegužes 23 
d. Gimnazija išleistuves jiems 
suruošė 26 d. Iškilmingos vaka
rienės susirinko visi mokiniai, i 
abiturientai, jų-tėvai, mokyto-* 
jai. ūkio personalas ir keletas 
tą dieną posėdžiavusių Kurato
rijos narių.

Bai giant vakari e n i auti,pirm a- 
sis kalbėti pakilo )dir. Andrius 
Šmitas. Pastebėjęs, kad šieme-

JAY DRUGS VAISTINĖ!
2759 W. 71st St, Chicago, 111 |

J -• HTPESTINGĄI IŠPILDOMI RECEPTAI. •. FANNIE XAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS R]

Atdara šiokiadieniais nuo

Krėvės, Igno fiapetio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos 
I. KaukSo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus fr V 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis l

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir txi 
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tiems, gėrintis autorės puikiu rtūiuml Ir surinktais duamenhnk

gyvenimo brooių aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Mtt 
ratflrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių kayf>
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For constipation relief tomornM 
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Ex-Lax helps restore your system s own nature. r 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it to eight 
You’ll like tįe’relief in the morning 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 

į "The Overnight Wonder
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gančias jaunystės dienas ir per
gyvenimus mokykloje. Apžvel
gė nueitą kelią nuo vaikystės 
iki šiandien. Dėkojo mokyto
jams už pagalbą bei rūpestį įtei 
kė gelių ir pakvietė visus prie 
laužo parke, kur laukė stati
nės alaus ir skrudinamas už
kandis. L. V. B. bhil.

Kun Jonas Dėdinas linksmai 
paskelbė, kad mokytojai abitu-, 
ros egzaminus'išlaikė, nes gi] 
į'e dėl egzaminų daugiau sielo-1 
josi, negu patys abiturientai.Dė-! 
koj o tėvams, palikėj ui ems vai-j 
kus šiai mokyklai. Pirmiausia j 
Dirgėlams. leicusiems į Vasario! 
16 gimnaziją tris vaikus Gigai 
Katkienei ir Preusams — at- 
siuntusioms po du vaikus. To
kiomis šeimomis remiasi lietu
vybė Vokietijoje. Peikė tuos tė
vus, kurie,, kad ir pasipuošę 
aukštųjų mokyklų diplomais,
nemato reikalo leisti savo atža- į 
lyną i lietuvišką mokyklą.Kaip • 
pripažinimą ir padėką, įteikė; 
abiturientų tėvams po butelį.

Džiaugiasi, kad abiturientai | 
godžiai ‘'’rijo” žinias apie Lietu
vą ir savo žinojimą įtikinan
čiai parodė vokiečių egzaminą- į | 
toriams. Tikybos pamokose kai- | 
betoj a s stengėsi parnešti meki- 
niiK ir 
trūksta 
rientus 
evangeliku sielovadą, 
padovanojo po knygą, o Roma
nui Dirgėlai — dar ir muzikos 
plokštelę. Jei kuris norėtų, siū
lė ir pop kryželį.

Vokietijos LB valdybos pirm, 
inž. Juozas Sabas pasveikino ab 
solventus, peržengusius bren
dimo slenkstį. Kvietė palaikyti 
glaudžius ryšius su Liet. B-ne. 
Kadangi normalus subrendusio 
žmogaus kelias veda į šeimos 
sukūrimą, padovanojo po V. 
Čižiūno knygą apie tautinį auk 
Įėjimą šeimoje ir priedu — po 
praktišką dovanėle.

INDIRA GANDHI
APRAMINO PARLAMENTĄ

NEW DEHLI, Ind. — Indira 
Gandhi vakar labai lengvai ap- 

I'ramino šūkauti pradėjusį Indi- 
' jos parlamentą, susirinkusį pa

kulinei ii. Pati Gandhi 
su opozicijos va-

l
%

MEET THE CH&LENEĮ

SERVE WITH PRIDE 1N THE NATIONAL GUARd
yra seniausia, didžiausia ir' turtingiausia lietuvių fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus,

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

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudy savo nariams. * \.'

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apęlrauda — Endo’snnenĮ 
Insurance, kuri ypač naudinga Jaunimui, siekiančiam’ 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik S3.00 metams, 
kuopu vra visose lietuviu kolonijose. 
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopu veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės 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

Ini. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA

bet kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvį, tietuvfos

Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
Hetuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslins vertimos 

tr patarė mums toliau studijuoti.
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Prezidentas padare didelę klaidą

Lietuvių dauguma žino, kad prezidentas Ronald Rea
ganas Rusijos komunistus geriau pažįsta, negu Amerikos 
karo vadai, politikai ir net užsienio reikalų tvarkytojai. 
Ales visi džiaugėmės, kad jis drįso komunistus suvaldyti 
Grenadoje. Viduržemių jūroje, Persijos įlankoje bei In-

Bet ką prezidentas už vakar padarė, tai pavergtasis 
pasaulis niekad neužmjrš, o; Amerikos politikai niekad 
jam nedovanos. Naujienų redakcijaturėjo visą eilę svar
bių klausimų, kuriais’ reikėjo pasisakyti. -Bronius Nai
nys. sergąs didybės manija, pradėjo pasakot, kad visus 
svarbesnius pavergtą lietuvių tautą liečiančius reikalus 
atliko kreivais keliais pasukta jo vadovaujama Bendruo
menė, o inž. Algimantas Gečys planuoja važiuoti į Stras- 
burga pasitarti su Europos parlamento nariais, kaip Lie
tuvos klausimą ilgiems dešimtmečiams išbraukti iš Jung
tinių Tautų posėdžių. Kaip vieną, taip antrąjį reikėtų 
gerai papucuoti už tokių nesąmonių skelbimą, bet prezi
dento Reagano nutarimas leisti sovietų laivams laisvai 
žvejoti Amerikos vandenyse, yra daug svarbesnis, negu 
visi Lietuvą ir kitus Pabaltijo kraštus liečiantieji nainių 
ir gečių klausimai.

Prezidentas Reaganas, Washingtone nematydamas 
nė vieno Rusijos komunistus gerai pažįstamo žmogaus, 
prašė JAV kariuomenės patarėjo, Amerikos karo jėgas 
Europoje valdžiusį gen. Aleksandrą Haig valstybės se
kretoriaus pareigoms, bet kai Įsitikino, kad generolas vi
są savo energiją nukreipė ne prieš rusus, bet prieš Baltuo
sius Rūmus, tai laikraštininkams pranešė, kad generolo 
atsistatydinimo pareiškimas priimtas, o jis pats sėdo Į 
helikopteri ir išskrido savaitgaliui pailsėti, kad niekas 
jam nekliudytų.

Prezidentas sekretorium pasikvietė gabų George
Shultzą. bet nuo pirmos valandos jam įkalė į galvą, kad GARSINK 11' P? S

kraštą reikia administruoti pagal JAV koeetituciją, a 
pastaroji aiškiai sako, kad JAV užsieni o politiką nusta
to ne.valstybės sekretorius ir ne savo amatu besiverčiąs 

generolas.
Visi žinome, kad prezidentui Čerteriui visais atžvil

giais buvo toli gražu iki Reagano. Reaganas lengvai Car- 
terį sumalė debatuose, o jų pabaigoje labai lengvai ra- 

• tųkais išvežė iš prezidentūros. Bet prezidentas Caiteris, į 
! protestuodamas prieš sovietų karo jėgų įsiveržimą Į Af- 

■ ganistaną 1979 m. gruodžio 27 dieną patarė amerikie 
čiams nevažiuoti į Maskvos Olimpiadą ir uždraudė ru
sams žvejoti Amerikos vandenyse, kol sovietų karo jė- 

i gos nebus atšauktos iš Afganistano. Prezidentas Car- 
[ teris dar pridėjo, kad jeigu rusai neatšauks savo jėgų 

i iš Afganistano, tai Amerika padės afganieeiams vesti 
, kovą prieš įsibrovusias sovietų kare jėgas.

Jau praėjo keturi metai nuo rusų karo jėgų įsivei*- 
, veržimo į Afganistaną, bet sovietų valdžia dar ir šian

dien neleidžia pavergtų rusų tautų sportininkams vykti 
į Los Angeles Olimpiadą. Sovietų karo jėgos ne tik ne
išvyko iš Afganistano, bet prieš kelis mėnesius Krem
lius sutraukė daugiau karių ir suruošė tikras afganie-' 
čių žudynes 40 mylių į šiaurę nuo Kabulo, Afganistano 
sostinės. Sovietų tankai ir aviacija be jokio pasigailė
jimo šiaude miestelių aikštėn suvarytus vyras, vaikus 
ir senius, o moteris žudė durtuvais bei peiliais. Kad af- 
ganiečiai baigtų pasipriešinimą rusams, praeitą savaitę 
rusai pradėjo, žmonių žudynes trijose provincijose. Ame
rika pasiekę keli afganiečiai ne tik New Yorke, bet ir 
Chicagoje. Pavergtų Tautų savaitės dienomis afganie
čiai kreipėsi į amerikiečius, kad padėtų jiems gintis nuo 
rasų suruoštų žudynių, o prez. Reaganas, nieko afganie- 
čiams nepranešąs, leido rusams žvejoti Amerikos van-, 
denyse. Prezidentas turi žinoti, kad rusai nesitenkins- 
vien žvejoti Amerikos pakrantėse, jie padarys didoką 
kiekį pakraščių nuotraukų, bandys užmegzti ryšius su 

i Amerikos žvejais, bandys juos papirkti ir įtraukti į savo ■ 
šnipinėjimo tinklą. ■

Ką afganiečiai pagalvos apie amerikiečiui,'kai pa-' 
tirs, kad prezidentas Reaganas taip lengvai pakeitė bu-, 
vusio prezidento įsakymą Prez. Cartėris prižadėjo ko
vojantiems afganiečiams padėti, o kodėl prezidentas R. 
Reaganas tą nutarimą pakeitė? Afganiečiai puspenktų s 
metų vedė ir veda kovą prieš rusus. Ko vertas yra Ame
rikos prezidento žodis, afganiečiai klaus vienas kito? Ką 
pagalvos kitos komunsitų pavergtos tautos?. Ką pasakys 
laisvasis pasaulis apie tokį prezidento: nutarimą? Ko i 
gali tikėtis pabaltiečiai, gudai, ukrainifečiai ir gruzinai,, 
jeigu Amerika šitaip pasielgė su afganiečiais? Ką ra-- 
sai prižadėjo amerikiečiams už tokiasį nuolaidas? Ar 
rasai atvažiuos į Los Angeles? |

Pagaliau, kas prezidentui patarė|šitaip pasielgti? 
Ar kartais nebus H. Kisingeris? Ar ne jis prezidentą 
tokion nelaimėn įstūmė?

Ką Amerikos žvejais gali išmoktiįiš rusų? Ar jie 
spoksos, kai sovietų žvejai iš Amerikos vandenų, vietoj 
50.000 metrinių tonų geriausios žuvies jišveš sovietų ka- 

: rininkams ir policijai 100,000 tonų? Jeigu Amerikos van
denyse yra tiek daug geros žuvies, tai kodėl neleisti Ame
rikos žvejams tą žuvį pasiūlyti afganiečiams, kurie ba- 

: dauja ne tik Afganistano kalnuose, bet ir Pakistano sto
vyklose ?

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

ALEKSANDRA VAISICNIENĖ

VEGETARIŠKA MITYBA 
IR SVEIKATA

Venezuela, Caracas, 1982 metai
(Tęsinys)

Mėta ęarbinuotoji (M. crispa) ir mėta pipirinė 
(M. piperita) duoda naudingų vaistinių medžia
gų. Darželiuose mergaičių auginama mėta Šal- 
mėtė (M. spicata). (L. Enckl. XVIII t., 283 psl.).

Galima teigti, kad mėta yra pagrindinė vais
tažolė kasdieniniame vartojime. Jos gydomosio
mis savybėmis naudojasi daugelio pasaulio kraš
tų gyventojai. įskaitant ir lietuvius. Naudojasi 
nuo seniausiu laikų.

Arabų tautos mėtą stačiai dievina. Jos kva
pą galima užuosti vargingiausio arabo pirkelėje 
ir prabangoje skęstančio emiro arba sultono rū
muose. Visų pirma dėl to. kad mėtos šakelė sa
vo kvapu išbaido muses ir kitokius vabzdžius, už
krečiamų ligų nešiotojus ir skleidėjus. Antru at
veja arabai metą dievino tikėdami, kad ji yra 
meiles jausmų sukėlėja, žadintoja ir stiprintoja, 
kartu iššaukdama svaigulingą malonumą ir nuo- 
<. "-i. Gražuolė šecherizada, sekdama tūkstan- 
ties ir vie; '•s nakties pasakas savo mylimajam 
sultonui, ank.-tybą :tą jį užmigdydavo saldžiu 
inie*u. poduedor a jiun išgerti puoduką stiprios 
mėtų arbatos. A -abai buvo įsitikinę mėtos ga

Gėlynuose. Anėj us^neiKis

VIADAS PO2RLA

KOVOS DEL SPAUDOS
- ; (ATSIMINIMAI)

- (Tęsinys)

Atsimenate. k’aip mes sutiko-i 
me tą Da vairios Silvestraičio'
poeziją? Gyrėme ją, ld£iaūgė-Į 
mės. Darėme tai—tebūnie mums I 
atleista Už .tail—gal nėžinoda-’ o

I — Žmogus gali klyst?.Bet ne
valia jam savo klaidų versti do- 
»vbėmis. Su kla^don is tunme 
kovoti. Kovoti darbu ir žodžiu! 
Parodyti, kad re tik gali būt 
kitaip, bet kad ir turi būti ki
taip!

Klausytojai nerimavo.
i — Kas čia, kova9

— Kova prieš vyresniuosius?
Kilęs triukšmas nurimo, ir 

Į prasidėjo diskusijos.
Pirmas prabilo Rymas:
— Auditorijai nepatiko refe

ratas.- Jį protestavo:'Dėl ko, Šia- 
jjelissiišake. kad inteligentai 
bėga iš Lietuvos, kad su jais rei
kia kovoti. Ar jūs nesutinkate, 
kad kraštas gali išsiversti be 
daktarų, advokatui "kitų inte
ligentų, Ne. jūs taip nematote.; 
Tai dėlko protestuojate?

— Gal dėl čia keliamos ko. 
vn^9-

zą? Jis labai vertino Donelaičio 
poeziją, ją išleido, bet dainų- 
rinkęs nenustojo.

Pranešimu ir referatu netrū-! 
£ <- 

ko. geresniu mažiau, blogesniu! 
daugiau. Įdomesnis buvo Šlape-1 
lio referatas /Kas gali 
Lietuvoje?”

— Kas gali? Nerimta 
sti,—jis pradėjo

—"Aišku, visi! Deja, ne vi
siems tai aišku. Turiu galvoje 
mūsų inteligentus* kurie, baigę 
mokslą, bėga iš Lietuvos.'. 

' '— Ne. visi. '.
— Aš ir nesakiau, kad visi. 

Bet daugelis. Sakykite, kur mū 
su teisininkai, inžiriieridi? Kuri 
mokytojai ir daktarai? Jie ki-j

Į tur. tik ne Lietuvoje. ! - :
Motyvu daug. Teisininkai sako: i juos pačius. — jie gal geriausi 

-valdžia jiems neleidžia - Lietu-j žmonės, — bet kova prieš jų 
neryžtą, apsileidimą ir drąsos 
stoka, del kurių, pasiilgę šiltos 
vietos, jie nyksta svetur.

— Gal dėl to. kad vmkai prirš 
vyresniuosius?

— Vaikai? Gėri 17—19 metų 
v-aikai! Bet čia ne vaiku kiausi- 
mašĮ- o esmės — tu. ydų, kurios 
mūs žaloja ir prieš kurias mes 
einame kevon. Labai ir labai 
einame kovon. Labai ir labai 
mes, tie "vaikai" ugi ė1 ome,kad 
vyresnieji jos imtųsi. Bet kol 
jie ateis, mes juos pavaduosi
me. ? t'

((Bus daugiau)

žiausios poezijos— Haudies dai-l 
nu. Malonūs klausytojai, Šulco 
ir Ruigio pavyzdžiai tebegyvi. 
Jie prieš mūšų ’akis klausytis 
dainų, patnilti 7 jas ir užra
šyti’ £ y • ’ ’ ’ 7 -

Klausytojai sutiko, kąd reikia 
domėtis liaiaSR'es rrienu 'it saugo
ti jį mfo pražūties.' Be.t. nereikia 
jo pervertiriti.'Tuo. Jausimu po
nia Dfdž’-ūlienė pastebėjo:

— Gal Davąiria Silvestiaitis
ir ne ,pavyzdys poetui, kaip pa-1 
prasta dainą ne pavyzdys gra
žiai dainai. Bet. ką .tamsta pasa
kysi apie BarahauskcuĄnykščių 
šileli?” • j ..

Kainai kelmuoti, pakalnės <
nuplikę.

Kas jūsų grožei senobinei 
tiki?

Kur toj puikybė jūsų pa
sidėjo?

Kur^ramus jūsų ūžimas nuo I advokatais.
vėjo9

Vaizdžiai ir jautriai citavo po-I šteki savo dirbtuves, o rnoky-j 
nia. Vaizdinga, poetiška eilių 
kalba darė didelio įspūdžio “Ši
lelio” dar nebuvome girdėję- ~

— Ką dabar pasakysi, Rimai? 
kažkas paklasuė.

— Tik pasidžiaugti gaidų: iš
girdau gražų smuiką vietoje 
prastos Silvesterio birbynės.

O kai dėl dainų... Ar atsime-

ir klau

i —Taip, jei norite, tai čia ko-
Kcclėl?j va, ne natnfkavnmas Ne-pries

voje likti, inžinieriai — įdirbo; 
nesą Lietuvoje, mokytojai ir 
daktarai -7- vietos neduoda vai-j 
džia. Ar tiesa? Ne. ne tiesa.Į 

. _ I Jei valdžia — žinome mes ją! i 
— vietos neduoda (daktarams.!. i teisininkams ir inžmieiiams.tai 
kas draudžia teisininkams būti į 

. daktarams - verstis 
privačia praktika, inžinieriams

tojams dirbti kur nors arti Lie
tuvos? Bet tam reikia ryžto,drą
sos ir ištvermės. Reikia kovos. 
Kovos už laimingesnę ne tik sa
vo. bet ir tautos ateitį- Deja, to 
nėra.

Publika sujudo. Neįprastos — Ruth Love pranešė, kad 
mintys — derintino veiksmo ir į ji nesitrauks iš Chicagos. Ji 

vy vra _____ akcijos — tai nerimą kėlė. Re-1 dirbs iki ateinančių metų kovo
A 1 J «J I E N 0 S E nate Karaliaučiaus proz. L. Rė- ferentas tęsė: pabaigos.

lybe išbaidant užkrečiamų ligų nešiotojus — vabz
džius, kartu žinodami, kad mėtos pagalba galima 
apsisaugoti ir nuo žmones kankinančių parazitų 
— utėlių. Užtat jie mėtą vadindavo “utėlių vąi-! 
kytoja’’.

Senovė® graikai ir lotynai gerai pažinojo mė
tą ir jos gydomąsias savybes. įvairiose iškilmėse 
pasipuošdavo mėtos vainikais. Jie tą vaistinį 1 
augalą naudojo nuo gyvačių įkandimo, vąbzdfH 
įgėlimo ir nuodingųjų vorų — skarpijonų užnrte- 
dijimo. Taip pat nuo galvos skausmų, kosiilio. 
vėmimo, o moterys nuo skausmingų mėnesėlių 
arba mentruacijų. Viduramžiuose gydytojai kti- 
dengė dar ir kitokias mėtos gydomąsias savvbes. 
Pagal juos, mėta raminančiai veikia pūslės ir 
skrandžio skausmus, padeda sustiprinti nervus 
histerijos priepuolius turintiems, pagerina sutri
kusius .regėjimo organus, šalina Sumušimų Ir 
sutinintų ženklus ir daugelį kitų negerovių.

Be anksčiau paminėtų ligų, karias mėtos gy
domųjų savybių pagalba pelengvinaftie. o kitas lr 
išgydome, pastaraisiais laikais surasta 4a^ ir ki
tos ligos, mėtos pagalba palengvinamos arba ir 
išgydomos. Būtent: įvairūs kūno skanumai, trūk
stamos energijos plpildymas, nervinį sjsteaee 
ir širdies-nęgaiavimų pagydymas, viduriuose‘ su
sirinkusių dujų pašalinimas, ir virškinimo sustip
rinimas. Šiam reikalui patariama, pavalgius, U- 
gerti puoduką — stiklinę mėtų arbatos. Meta 

' yra ir burnos skausmų gydytoja: tam tikrais lai

kotarpiais reikia paimti į burną stiprios mėtų 
arbatos, kurį laiką palaikius, burną ji išskalauti 
ir išspiauti. Tą kartoti iki burnos skausmai pra
dings. ;

Mėtos arbatą gali pasigaminti kiekvienas. 
Reikia paimti 4-5 žiupsnetiųs džiovintų mėtos žie
dų ir į juos įdėjus šiek tiek liepos žiedų, užpilti 
vienu litru vandens ir jį užvirinti. Tą arbatą po 
vieną puoduką arba stiklinę gerti
Tą kartoti, iki esamieji skausmai pradings. 
Skrandžio ir stipresniems vidurių skausmams pa
šalinti prisieina pasigaminti daug stipresnės mė
tų arbatos — 10 žiupsmelių Viename litre vandens.

Lietuvės šeimininkės, mokančios virti iš įvai- 
rfų Žolių $r Vaisių safcfcirtių, gali išsMrti ir mė
tinių saldainių. Jas čiulpiant, galima pašalinti 
fcorutį ir gal t ne ska«riNHiš.

MedicmiAms reikalams labiausiai naudoja
ma pipirinė mėta sukryžiuotai išauginta iš van
deninės Ir žaliosios rtlėtų.

Mėtos MJgdanw* mėgato dnėgną dinožemi. 
todėl angimmt ttoržuoee ar darželiuose, reikia 
nepamiršti dažnai jas pftteastyti.

P i n e s • /bo
vine Sonchus arvėtoft), daržinė (Sench’us c4e-v 

I raceus), juodalksnynuose, šlapiose pievoje au
ganti pelkinė (Sončbuš paluštėr) ir paprastoji 

I kiaulpienė (Taraxacum oincihale).
Kalbant anie pienes kaip gydomosiomis savy

bėmis pasižyminčius augalus, čia turima mintyje 
daržinė ir paprastoji kiaulpienė. Apie jas abi 
Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto dolėn- 
tė K. Antanavičienė šitaip išsitaria: w

“...Tegul daržinę vadina paprasta piKŽole, te
gul neduoda stambių titulų, tegul neteikia ypa
tingos reikšmės, tačiau gamtos laikrodyje ji uži
ma garbingą vietą. Birželio - spalio mėnesiais 
daržuose, laukuose, dykvietėse, netgi šiukšlynuo
se daržinės pienės keliasi iš miego anksti, 6 va
landą ryto. Pirmiausia savo trapius, tuščiavi
durius stiebelius jos papuošia šviesiai geltonais 
žiedeliais. Išprausia juos ryto rasa ir, tarsi sako: 
“Žiūrėkite, kokie jie gražūs”. Vasara šios tau- 

I relės primena saulę, o rudenį stengiasi ją “pava- 
| duoti”.

Paprastoji kiaulpienė nebūtų daržinės pie- 
I nės giminaitė, jei neturėtų tokių pačių -įpročiu, 
į Jos ištisą gegužės mėnesį, rodydamos vienu, k’i 

■Į pavyzdį, rūpestingai atlieka pareigas gamtos laik
rodyje. ’ - ,z

(Bus daugfau)



VAKARŲ VĖJAI
Modernios poęzijos knyga. Kaina 5 doh Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
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DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorių*

1933 S. Manheim Rd„ Westchester, IIL 
VALANDOS:' 3—9 darbo dienomis

(Tel: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-8553

Service 461-8200, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal silsi ta rima

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. Tel 737-5149 
Tikrina akis, pritaiko aki nins 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: an trad. 1—4 popiet,

Lietuviškos knygos Į 
i 

Naujienose buvo skelbiama, i 
kad Bronio Railos nusibastvmai Į 
jau atspausdinti. Tai buvo tiesa I 
praeitais melais, kai J. Klausei- Į 
kis pasij uto be pagrindo Įžeistas i 
ir panoro pasižiūrėti arčiau j j 
Bronio Railos mėgiamas pa- j 
reikšti nuomones. Arčiau pastu
dijavęs, jis rado reikalo para
šyti knygą apie Bronio Railos 
labai lengvą švaistymąsi įžei
džiančiais žodžiais.

Pirmiausia, Klauseikis faktais j 
įrodė, kad Raila įžeidęs K. Ja
nutą be jokio pagrindo ir be jo
kio reikalo. Trenkė kaip perkū
nas giedrą dieną ir nutratėjo. 
Kai Januta bandė reikalą išaiš
kinti, tai Raila ir klausyti neno-! 
rėjo. Orakulas burną atvėrė, ta’ 
neteisingo žodžio nepataiso. 

I
J. Klauseikis giliau pažiūrėjo] 

į Rados "stilistiką” ir papras-i 
čiausiais faktais įrodė, kad gra-| 
žiais žodžiais apibars lomas labai 
negražus tvirtinimas. Tas tvir- 
tinimas veik visuomet yra mela
gingas. O melas, nors jį gr ažiau
siai "stilistas” papuošia, vis lie
ka melu. Kenksmingu . pačiam 
šmeižtajam.

J. Klauseikis parašė studiją,] Kas nori ją įsigyti, lai turi pa
kuria turčių atidžiai paskaityti šyti K. Janutai, 2818 Avenal St., 
visi lietuviai, kurie plunksną į [Los Angeles, CA 90039. Jei pas 

jį dar yra keli egzemplioriai, tai 
nuomonę visuomeniniais ir poli-} už tris dolerius jums ją atsiųs, 
tiniais klausimais. Ją turėtų pa
studijuoti ir teisininkai, kurie 
teisės klausimais dar* rūpinasi. 
Knygoje gyvais, pavyzdžiais pa-i 
rodyta, kaip nereikia rašyti. Ne
reikia rašyti ne tik paprastam 
piliečiui, bet visai nedera kelias 
knygas parašiusiam, aukštus 
meluotoj ui ir labai žalingu ap
mokius baigusiam žmogui. 
Autorius yra teisininkas, baigęs 
Kauno universitetą, dirbęs teis
muose, rašęs teisinius sampro- 
taviinus.

A. Marčiulionis Keturi Evangelistai

s’iūĮ BrūAiffavi į U'dat’.^s'tarfi 
; laivelyje liekanos; ji su sūneliu, 
I palikusi išmesta iš okeano gale 

pasaulio, be tikslo be noro ir 
be vilties kokios norint ateities, 
nustojusi laimės, sielvartais ap-

i supta, atsidavusi gyveninio >i-
, kiniai...

Gale pasaulio, k u : j: tapo iš-
Į mesta ant smėlių, nauji niekuo
met pirmiau nematyta gentis iš 
septynių, milijonų žmonių, visi

I vienodi taip kaip ir tų pačių
I smėlių taškeliai, svetimi nepa- | 
| žįstami nežinomi.

Vieną pavasario gražų rytą, I
žjstami nežinomi.

IflM

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1J

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

r Ofiso telefonas; 776-2830,
Rezidencijos teief.: 443-5545

Florida

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Apdraustas per kraustymas 
E jvairiŲ atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMAI

Ltidimai — Pilna apdratxU 
ŽEMA KA IMA 

Priimam Master Charge 
if VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tel. 925-8063

SOPHIE BARČUS
KADUO IŠIMO. VALANDOS

MtediėnUlt tr »tniHMihii 
DUO £30 iki fcM vaL ryt®. 
Stoties WOP A . 14W AM 

tr>prVin|smni tt attoo* MvM|m 
į Marquette Parka.

V«dt|i — AMocm

TtWu 77MM9

TH? So. MAPLEWOOD AVI.
CMtCAGO. O. 4BO9

Gyvenimo bangomis plaukia 
žmonija milijonais laivelių. Vie- 
name iš jų randasi trys: jisai, ji 
ir jų mažutis sūnus. Kaip švie
si saulutė, kaip mėlyna erdvė, 
taip šviesus, taip ramus jų gy-

Knyga, atspausdinta praeitais 
metais^, jau baigiama parduoti.

rankas ima ir nori pasakyti savo

o jeigu jau nebebus, tai bus vie
na iš tų lietuviškų knygų, kuri 
išėjo. Ji nebegull, bet išėjo j 
žmones. Raila yra Klauseikio 
knygos vertas. Jis turi pasiklau
syti, ką žmonės apie jo paties 
knygas mano. Turės progos pa-i 
matyti, kodėl jų nepuola. Apie 
Klauseikio knygą jis paleido dar' 
kelis railiškus melagingus tvir-j 
tinimus, bet išdėstvtu faktu ne-Į 
paneigė. Jau laikas, kad atkreip-,'

St. SialiOraitis

ouse
K fyfcir X ZecM, < stember of the National Homa F&hion^ 

it Floor Fsshio^ GAF Corporation.

Thi 'Great Ro

vėmimas. Ant jų meilės dan
gaus nebuvo šešėlių, gyvenimo 
bangos laimingą jų laivelį iškel
davo ant pat viršaus, kur saulė 
šviesesnė, kur oras šdtesnis, ir 
taip be jokių audrų praslinko 
prabėgo kaip ne jutomis šešio
lika metų. Bet staigu apsiniau
kė dangus, juodas debesys už
klojo saulės šviesą, pranyko dan
gaus n^y^^^j^la^yįaptvd*7* 
nes aša§)misr^aip viena jūra, 
audra visu smarkumu ištiko 
žmonijos laivelius, pradėjo mė
tyti po didįjį pasaulio okeaną, 
o tųjų trijų ramiųjų asmenų 
luotelis pateko į sūkurį, kurs] 
traukė vis gilyn ir gilyn.

Baisiausias viralas pereina 
per žemės pavirsk ,upeli ai krau 
ju prisipildo, <feu^ kraujo pa
minto gyvenimo bangos, upe
liams susibėgus cEdyjin okea
nam, daug laivelių ’ žuvo šiose 
kruvinose, gyvenine bangose ir i 
jų laimingųjų, laivelis susikū
lė į kietą uolą pakulio pakran
tėje. šioje .baisioje kovoje lai
velio irkluotojas žlvo ,su juom 
ir* visa laimė...

Po audrai mažų-P^Tnsžu gy
veninio bangos aprimo, ant okea
no krauju pasriiivusio pavir-

kuomet saulelė pakilusi kaitino 
smėlių kslnų, tarpe smėlių, su
žibėjo lyg deimantas, viena smė 
lėlė, ir nuo jos atsiinušant sau
lės spinduliams, savo žėrėjančia 
šviesa. Ir šita nepaprasta šviesa 
kaip ir saulės kaitra pavasario 
metą sugildė jai krūtinę, atgai
vino jausmus, ir džiaugėsi jinai, 
tarsi ir skausmai širdyje pamirš
ti, ir žaizdos užgijo, užmiršo, kad 
svetimus smiltys aplinkui. Ta 
šviesa visai arti buvo, ir kiek
viename momente, mažiausiam 
vėjeliui papūtus, gali greitai 
šviečiančią smiltele užnešti, ir 
vėl greitai gali pajusti permai
ną savo širdyje, ir skausmas, 
liūdesys, apvienėjimas, tikslas, 
bei viltis gali greitai pražūti...

Ji dabar suprato, kad tai tik 
smėlynas, kurs nevieną keleivį 
apgavo, kad tai yra tyrlaukių/ - 
“Fatamorga■na’,, kuri veda ke- | 
leivį ir šešėliais išnyksta. Supra- I 
tusi tai ji nuliūdo ir galvą nu- I 
leido, 
tilo...

ir sunkiai atsidusus nu-
Tėvynainis

Užslėptą ašarą krūtinėj 
Kartybių gelmėj skandinau — 
Kodėl—ir pats dar nežinau, 
Ir buvo ji nepirmutinė....

Širdis laisva — arų sekėja,
, Ir veidas skausmo neišduos, 
Bėt kas krūtinėj paliuosuos —

Į Kai sykį skausmais jon atėjo?....

— Jaunos įdienos skaidriam 
krištole

Sužvilga mirtini nuodai, 
Ir nors pasaulio nebijai, — 
Sielos ramybė toli, toli....

Arėjas Vitkauskas

Latest Trend In Interiors I
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ceniausia ir didžiausia laidojimo įstaiga 
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 

Tri. >27-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

BIELIŪNAS - SMITH
. LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4318 So. California Avenue 
" Tel. — 523-3572

TĖVAS IR SŪNUS

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

Teief. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

j NKXCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

j Cicero, HL 60650
Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

u JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštes automobiliams pastatyti 
-r ,

------------------------------------- ——-- . . ■_ ———---------------------------------------------------- -----------------———

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
, LACKAWICZ

‘ Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — Tek RE 7-1213

11028 Southwest Hwy, Palos Hills, Ulinoii 
Tel 974-4410

į

VASAITIS-BUTKUS
.. -sJU

LAHxmmV DIREfcTORiAl
—Kwi.T >-._ _. . -■
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1446 South 50th Avenue ”■
Cicero, Illinois \ r I 

Telefonas — 652-1003 T V* I 
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PAUKŠTIS KVIEČIA LIETUVIUS 
PAGERBTI DARIU IR GIRĖNĄ

mate, ypačiai jų daug Florid> 
į e. Daugiausia jie susispietę St. 
Fttersburgo ir Miami apylinkė
se. Tai liudija du dideli ir gra
žūs L’stuvių klubai, kuriuo^;

-s i w

John L. Paukštis

■Liepos 29 d. 2 vai. susirinks prie Dariaus-Girėno paminklo
CHICAGO, Ill. — 1933 metų liepos 18 dieną vienmotorė 

“Lituanica” pakilo iš Floy Bennet aerodromo New Yorke, vai
ruojama kap. Stepono Dariaus ir Itn. Stasio Girėno. Ilgų mėnesių 
pasiruošimas skristi jau tapo tikrovė. Tai buvo pats toliausias 
skridimas be sustojimo.

Skridimas abiem lietuviams — amerikiečiams pasibaigė tra
gedija. Jie pageidavo sustiprinti draugingus ryšius tarp Ameri
kos ir Lietuvos, jų tėvų gimtinio krašto. Jų kelionė, kurią baigė 
Vokietijoj, Soldine — lėktuvas buvo sudaužytas, o jo dalys buvo 
išmėtytos ten pat esančiame miške. (

Šiems dviems dideliems vyrams pagerbti Amerikos Legiono 
Dariaus-Girėno Postas Nr. 271 prisimins drąsų jų žygį ir pasvei
kins juos už jų ryžtą, pajū?puną ir drąsą prie Marquette Parke 
esančio paminklo, prie 6700 So. California, sekmadienį, šių metų 
liepos 29-tą dieną 2 vai. po pietų.

Šia proga 5 distrikto kongreso atstovui William O. Lipinski 
specialų pažymėjimą įteiks dabartinis Dariaus-Girėno Posto ko- 
inanderius Don Forsberg.

Minėjimo pirmininkas John Paukštis kviečia 
ir amerikiečius Šiame pagerbime dalyvauti.

John
4428 So.

Chicago, Illinois 60632 
Tek: 523-0546

visus lietuvius

L. Paukštis, 
California AVe.

nori.
• rir-ę

abut

raščiai

tūrinė veikla. Toje veiki je g'. . 
ii dalyvauti k <. avienas, k. s tik * 1

Ašie tokia lietuviu kultu- , ' ‘ . lveiklą nuolat informuoja, 
lietuviški Chicagos dien- 

ir kita lietuvių spauda.
Didžioji dalis lietuvių, įskaitant 
ir kanadiškius, turi gyvenamuo
sius r.?.mu> a.ba ccndcminium ’ 
butus. Kiti turi net dvejas gy
venvietes. šiaurėje ir pietuose

Tvirtinimas, kad Am. Lie*.
Vaiko l'gdvmo Draugija turi

ap- 
tos 
t:k

naudo-i

KAUNASNEW 
YORK.

R3AL. ISTATI FOR SALI UAL MSTAT1 FOt IAL
Magnet, Xwsti — Pwtrns

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAJ 
ffi >EMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LŠSIMOKEJ1MAJJL 

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS L

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai, -

1212 W. Cermak Road Chicago, EL T«t 847-71

Sekmadienį, 9
9 vai. ryte, Į d:jo baega 1490 

\ es..n -ios prie 55 j Barčus išgirrij 
važiuoja į Beverly Į drabužis”. Malcnėkilc para 'y Ii, 

prisiusime knygzlę: “Pr s garo 
koridsrlais”. Misų adresas: Li
thuanian Ministries, P. O. Box 
321, Oak Lawn, IL. 60454.

ninku draugijos nariai šių metų 
rugpiūčio 4 dien 
iš Fieldhouse 
ir Western iš
Shores, Ind., pas Kazimierą Po- • 
cių vasaras dienai prakišti. Kai
na $4.50. Telefcnuoti 778-4595 
arba 778-4536. Valdyba

— Lietuvių Tauragės klubas 
kviečia visus atsilankyti į ren
giamą linksmą gegužinę. Ge
gužinė įvyks rugpiūčio 12 dieną, 
šaulių salėje. Pradžia 12 vai. 
po pietų. Veiks virtuvė. Bus 
dovanų paskirstymas, šokiams 
gros geras E. Knoll orkestras.

įlenkiamas su tiesa. Dabar 
d ra ui* i j o s S c dy b o j e gy vena 
vienas toks asmuo.

Dėl saulės. Jeigu saulės spin
duliai yra žalingi žmogaus kū
nui, tai kodėl tūkstančiai šildo
si Floridos saulėje ir maudosi 
šiltuose jos krantus supančiuo
se vandenyse? Žinoma, 
j su t visur saiką.

Ką nors giriant, derėtų pami
nėti dideles tos draugijos Sody
bos geradares. Jos yra Anelei

! Kirvaitylė ir nelietuvė Josephine 
Ness, kuri-daug metų Sodybo
je gyvena. Pirmoji sunegalavu-į 
sius nuolat aplanko ir savo ge-1 
raširdiška paslauga tokiems pa
gelbsti. J. Ness yra savo arti-
moms kaimynėms ir akys,.4r ran delyje, 47 ir Campbell gatvių

— Biržėnų klubo gegužinė 
įvyks liepos įnėn. 29 d., sekma
dieni, 12 vai. Vyčių salėje ir so-

v.o ra-

— AngZijon nuvyko aukščiau
sio teismo teisėja Sandra Day 
O'Connor. Ją pasikvietė Mar-} 
garette Thatcher, kad galėtų 
pasikalbėti didelę'galią turinčios 
dvi motervs.

— Kinija nori, kad amerikie
čiai iškeltų į erdvę gabų Kini
jos lakūną, kai kils .sekantis erd
vėlaivis.

kos, ir kojos.
Sodyboje gyvenančioji i niaisto ir veiks baras. Dova- 

. E. GorenienėĮ paskirstyme laimėsite bir-
| žietiško alaus bačka ir daug 

įvairių vertingų dovanų. Gros 
smagus orkes t ras. Valdyba kvie
čia visus linksmai praleisti sek
madienio popietę su biržėnais.

kampas. Bus įvairaus lietuviš-

—• New Yorke dailidė Vene- 
ro Pagano loterijoj laimėjo $20 
milijonų dolerių.

RUOŠIAMA GEGUŽINĖ

— Sirijos kariai perėmė Tri 
pelio srityje kovojusius libanie
čius.

' y

Maži patikslinimai

STASYS ŠAKINIS
' LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus. ' '
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Liko)

Skambinti Y A 7-9107

Sveikatos patarėjas š .m. lie
pos mėn. 11 dienos Naujienose”, 
rašo, “kad daugelis išskridusių- 
jų (į šiltą klimatą) jau grįžta Į 
Chieagą. Tokie nemėgo Chica
gos šalčio, bet jie dar labiau ne
mėgsta Arizonos karščii. Be to, O
vienuma piauna juos*’.

Neiškenčiu neatsiliepusi į to
kius tvirtinimus. Daug lietuvių 
pensininkų gyvena šiltame kli-

Graži gamta, tymas oras ir ra
mi, vieta, .kiekvieną žmogų nutei
kia maloniai. Pati gamta vilio
ja ir kviečia pabuvoti ;ir pasi
grožėti ja.

Tokia graži aplinka supa J. 
ir K. Ciurinskų sodybą. Jauki 
ir graži vieta prie gerų kelių, | 
ir visiems pasiekiama. R. Ben-J zidentams prisiminti eglučių bus 
druoments, East Chicagos, Ind., | 
skyriaus valdyba š. m. rugpiū- I 
čio 5 dieną ruošia gegužinę iri 
kviečia nanus ir svečios atvyk
ti į pasilinksminimą.

Gegužinės pradžia 12 vai. Sve
čiai laukiami iš Marquette Par
ko, Brighton Paiko, Cicero ir 
kitų apylinkių.

eikš vr tuvė: bus de?.ų su ko
pūstais, kūgelio ir kitokių už
kandžių Ištroškusius gaivins 
baras. Eui“ gausių fantų loteri
ja; šcknms gros muz ka.

Automobilių pastatymas ir 
įėjimas į gegužinę, — nemoka
mas. Nepalankiam orui esant, , 
gegužinė ’ vistiek įvyks.”'” '

J. ir K. čiurinskų adresas: 
11233 W. 80th Court, St. John, 
Ind. ’ - • -■ Korespondentas

— Ramovėnų, šauliu ir p. p. 
Birutininkių išvyka Į Internatio
nal Friendship Garden Indiana 
prie Lietuvos Respublikos pre-

liepos mėnesio 29 dieną 12 vai.
30 min. Chicagos laiku.

Vykstama Savomis priemonė
mis. K. J.

JAU LAIKAS STEBUKLUI

“Tuomet ateikite ir bylinėki- 
tės su manim, sako Viešpats: 
jei jūsų nuodėmės būtų taip 
škarlatas, bus padarytos baltos 
kaip sniegas^ jei jos būtų rau
donos kaip purpura, bus kaip 
balta vilna”.! Izaijo 1:18;

Kviečiame; visus pasiklausyti 
šios “Gerosios Naujienos Lie

tuviams” šį atottradienį 8:45 vai. 
vakare -radije banga 1450 AM 
per “Lietuves Aidus”.

— Chicagos Lietuviu Pensi-

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

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

KAINA $17. ’(Persiuntiirui pridėti $1)'

Naujienos, 1739 S. Halsted St

KAIP SUDAROM
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug, 

padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir tebėjo Alphcnse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomū ■ 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
Knygos kaina - $3.9f (su per-

The most aspirin you 
can buy for your' 
arthritis pain.
Most effective buffers 
for vour stomach.

C Dorsey laboratories.
Division ot Sarxioz. Ine

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
modistė* keliauti — kreipkitės f Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
B727 S- Western Ave., Chicago, ŪK 60643

Telef. 312 238-»787
> pettnuTlm&f nžsaknnt lėktuvu, traukinių, laivų kelk

alų (erujje*), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervadlaa; Parduodi 
kelionių drandimuji; Organizuojame kelionės į Lietuva ir kitus k/aštu* 

Sudarome ^kvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame iufe? 
mcljai vįsaiu Kelionių reikalais

• Tiupyrite skriadami Chartered lėktuvais, tik zehna. reservuoti vieta 
w takato — ariei 45-00 dienų.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai {domius gydy

tojo, Tiaoomenės veikėjo tr rašytojo ataimmimua.

Dr. A< Gaaeea — MINTYS IR DARBAI, 259 pat, liečia 19ff 
metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas b 

raalrūptaim^ - ------------------------------------

Ikr. A. J. Gus^a — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
groiX Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik 

Dr. A- J. Gotten — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
KMONES. Kdionės po Europą įspūdžiai. Tik____

Guftma taip pat užsakyti pažtu, ataiUBtus Cek| ar
Mooey orderį, prie nurodytos kainoj pri-

S]

88.0C

100

BUTŲ NUOMAVIMAS 
C HAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

® NOTARIATAS • VERTIMAI. _ ;

TSV RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTCJtl

X BACEVIČIUS — BELL REALTS
INCOME TAX: SERVICE

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow- 
Nebrangus. ’

ŠIMAITIS REALTY ‘
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

CLEARING APATINĖJ — 2

: aukštų, 20 m. mūrinis namas.;
I 2 butų po 3 miegamaisiais, skle-i 

pe butas (garden apt.) su 2 mie-j 
gamais. Garažas. Parduodamas; 
dėl senatvės. Tek: 581-1384.

MICHIANA, MICHIGAN

FOR SALE BY OWNER 
3 bedroom ranch home — J 
double lot, one block from 

Lake Michigan. Full basement;
; 2 baths, Central Air, fireplace;

appliances stay.
$69,500.

Phone 616-469-5908 evenings.

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ave.
(312) , «o-8700

Miko šileikio apsakyjnų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

u LIUCIJA”
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.
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ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos miesto leK: 
Dirbu ir užmiesčiuose, troli 

* ntuotai Ir sąžlnh^V 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Aro. 
T»L 927-3559

L D ŠMES1O 
62-80. METŲ AMŽ. VAIRUOTC 
Tiktai $126 pusmečiui autom o 
liability draudimas pensinink 

Kreiptis: A. LAUKAITIS 
4651 S. Ashland Ave^

> Chicago, UI.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

siu stogus. Už darbą

. 6557 S. Taiwan A

’M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-1

Taip pat daromi vertimai, gim 
iškvietimai, pildomi pilietybės 

šymai ir kitokie blankai

i Siuntiniai; j Lietuv 
ir kitus kraštus

F. NEDAS, "'4O5f Archer Avei 

Chlcigo, QL 60632. T»L YA7-5

Homeowners insurance

F. zapolis, Aęsni 
3208% W. f5th SL 

Evera. Park, IIL 
60642 - 424-8654

Advokate
GINTARAS P. ČEPĖNAI

Darbo valandos: Kasdien: nr
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