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Sudegė Kohn šeimai priklausantieji namai,
ir lietuviams priklausantis biznis
CHICAGO, Ill. — Praeitą trejiądienį šalia Naujienų kilo di
dėlis gaisras. Sudegė Maxui
Kohn ir jo šeiniai priklausantis
namas, esantis 1726 So. Halsted
St.
Tame name gimė visi Max
Kohno vaikai. Dabartiniu me-t
tu Kohno vaikai turi įvairių už
kandžių krautuvę, kurią valdo
buvusieji dvynukai, sulaukę .67
metus. Ten gyvena jų vyresnio^
ji sesuo ir brolis Sam. Gaisro
metu Sam susitrenkė kulnį ir
priguldytas ligoninėje, o sesuo
išvežta; į Halsted-NEadison gat
vių sankryžoje' esantį viešbutį.

Friday, August 31, 1984 — VLIKo metal

kartonų dėžes. Namas sudegin
tas, bet savininkui pavyko išvež
ti degtinės ir alaus bonkas.
Čia pat, kitoj 18-tos gatvės
pusėj stovi Universal Savings
and Loan įstaiga. Kitoj South
Halsted gatvės pusėj stovi Nau
jienos. Universal Savings įkūrė
naujieniečiai. Kai bendrovė iš
augo ir pasidarė ankšta,- tai per- ,
sikėlė į dabartinę savo vietą.
Į šiaurę nuo Kohn yra dide- •
lė drabužių valykla, 172-1 South
Halsted St. šio namo sudegė
antras aukštas, bet pirmąjį ttg- (
negesiai apgynė.
!
Trečiadienį visą dieną buvo
uždarytas trofikas So. Halsted
ir 18toj į gatvėj r Pavakarėj iš
vežė sudeginta jiamų laužą ir iš-1
kasė duobes geso ir elektros
vamzdžiams, uždaryti.
į
'Naujienos ištisą trečiadienį bu
vo pilnos gaisro dūmų.

Antradienį “Discovery” pakilimas buvo atidėtas,
kai išaiškinti kompiuterio netikslumai

Gtoif of Mexico

CAPE CARANIVAL. Fla. —j noms. Astronautai yra pasiryžę
;I Ketvirladie o ryte sėkmingai Į atlikti jiems skirtus siurbus ir
papila erdvėpivis "’Discov’ery” j tada leistis ant Žemės.
ir 300 mylių aukštumen iškėlė!
/ BAHAMAS
Havana
6 astronautus, jų tarpe vieną mo !
—- 9 ——-- ——
VALENSA
CUBA
‘ DOMINICAN
terį. ištekėjusią už astronauto.•
RIAUŠES LENKIJOJE
■
* PEPŲBLIC^ j
Caribbean Sea
pakilusio tame pačiame erdvė-j
Belize
Lešek
VARŠUVA.
^HONDURAS
^Discovery’’ buv( priverstai Valenso pranašauja riaušes viPacific Ocean
"*m^-Rico ~
JAMAICAĮ
sustabdyti
pakilimą 3 kartus, soje Lenkijoje, jei dabartinė vyNICARAGUA
SALVADOR
Į Pirmą kartą buvo priversta | riausybė nesiims priemonių įtam
COSTA RICA
I sssta’hdvti pakilimą vasario mė-‘pai sumažinti, Jaruzelskio ar
- e «*
į nesj, kai neveikė kompiuteris.; vidaus reikalų rrJ nisteris Besi
PANAMA
GALAPAGOS I
j Antrą kartą buvo paruošta 2 co-j ims priemonių į tampai sustabI liais sujungiamieji, o trečią kar ulyti -be kraujo praliejimo. JariiCOLOMBIA
Į tą ir vėl kompiuteris nedavė tiks zelskis paleido kalinius, įsakyl:ų apskaičiavimų.
j damas jiems pasirašyt kad jie
Aicaraguos. sandonistams pavyko numušti^ JAV transporto lėktuvą. Visi 8 jame buvu
j nesikiš į Lenkijos vidaus bei
Kohn; šeima pardavinėjo ka
sieji kariai žuvo Jinotego provincijoj. Lėk tuve yra 6 dėžės su ginklais ir šoviniais. SanBet ketvirtadienio ryte ,lygiai;
i ūkio reikalus, bet paleistieji nė
vą, sandvičius, pyragaičius, laik
dinistai norėtų ginklus gauti, be juos gina demokratijos šalininkai.7:35 vai. erdvėlaivis ‘Tliscove
[ kreipia į šį pareiškimą jokio
raščius, . cigaretes, plunksnas.
ry” pakilo be jokių kliūčių ir pa
j dėmesio. Jie nenori nieko kiau
Savo laiku, 'kada dar 7 nebuvo
siekė 300 mylių orbitą. Visi as
BELGAI APŽIŪRĖJO
telį pasižadėjimą. Jie
VLIKo TELEGRAMOS PREZIDENTUI
greitkelio' ,tąi. ten pardavinėjo
tronautai tuojau stojo prie dar-1 . .
NUSKENDUSĮ LAIVĄ
k 2d lenkų vyriausybė
Naujienas. Gaisras kilo, antra
be. kad galėtu iššauti iškeltus 3!
IR
ATSTOVUI
KEMP
jokios teisės panašiai
x v.
yImtasi
Č • • visu
•
! neturinti
-OSFORD, Belgija. — Pran satelitus.
dienio vakare, elektros laidų dė
pnenio,
t
, j v. , . .~v \. * t
. 1 elgtis, keli lenkų veikėjai skelcūzų transporto laivas “Mount mų, kad
VLIKo ^pirmininkas dr. K. Bo
žutėje. ,Atvyko gaisrininkai, vis
sj kartą iššauti satelitui
‘
.
MONDALE GAVO
--i r „
4 .
...
bia, kad 11 tokiu parašu neturi
KAHANO NEĮLEIDO
Lous”, vežė į Rygą <30 statinių 1. reikalingą
belis rugpjūčio 18 d. pasiuntė
ką užgesino, ir išvažiavo. Gaiš-,
erdve ir salėtu pra-1 . ’
' \.
7„ . ,
NEIKĖTĄ PARAMĄ
...
...
"
teisės reikalauti. Jie viešai atĮ ARABŲ MIESTELĮ
pavojingo uranijaus. Prancūzai nesmeli
rininkakišvažiavo. o Kohn šeitelegramas Lietuvos ir Rytų Eutikslias zmias.
<
,
|
sisako
nuo
tokių
parašų, nes Jie
t\4rtin0,
kad
uranijas
nesuda

ma
TfefeLas. — John ropos s^dąrasinėfe prezidentui
mi
UM AL FA^M, Izraelis. — Vą
Buvęs
ėfdvėlaiv^
palcni?
du
j
esą
ix-verefai.
ro jokio pavojaus, bet belgai
respub&onas, Reagį&fįįFįr< Jkongresmanui Jack
yv ena
kai
kar I^'aelio parlamento atsto
aiškino, kad uranijas yra dąt^ •Mtelilus, bęt nei vienas jų nepa
pa- F. Kėj^pį®?--' Telegramoje pitiS■eiškė, ka
ve pamieji
Valensa patari a Jaruzelskiui
vas Męir 'Kalianas, oficialiai pa
galingesnis, negu prancūzai pa-i siliko reikalingoje orbitoje. Pra pradėti pasitarimus,
dar- zidenlųi Reaganui sakoma: ‘
skendo
feeimos •tare
|§yo **
šit
kaip įvesti
siskelbęs Izraelio naciu, buvo
šakojo.
. ’ i. džioje dąrįikėtasi' nuklydusį sabiam
Suaįįėnesį -balsuoti. “MeiąU pritariame Jūsų penki.
nariai.
ne santvarką/ be jonuvykus į U m Al Fahm kaimelį,
Belgai nustatė,, kad prancūzų |
atštatyti i savo vietą, be!
Mondale, tadiėnį. 1981 m. rugpjūčio 17 d:. kuriame daugumą .-gyventojų
be
už di
kios baimės. Jurazelskis nenori
transporto laivas wa 12 mylių; neP^J^ge to padaryti, šį kartą su ateistais iš kalėjimo kalbėrei- padarytam pareiškimui,' kad
bŪtui
nes j
Sudaro arabai ir apie, 25% žydų artumoje nuo Belgijos krantų.! anieiĮkieciai stengsis paleisti 3
.
Jungtinės Valstybės inepripažįskinę ugnies’
I š viso, su buvusiais kalijaunimo, tarnavusio kariuome
!
satelitus.
Bandys
viską
taip
su

Vanduo
aplinkui
laivą
neturi
jo

Savo
laiku
Jolin
Anderson
buta
Sovietų
Sąjungos
įvykdyto,
ro būtų
ji?, nenori jokių kalbų. Blonėje ir bandančio, apsigyventi
tvarkyti;
kad
jie
suktųsi
reika

kių
pavojingų
aktyviųjų
radia

me jiedtf:gime, augo ^r' iM«iė yo sudaręs stiprią grupėj bandy- Europos padalinimo; Nėginčija-1
siu atveju, sako Vaelnsa,
’ I,
,
,..
.
,
i , .
, , ,
, "i-arabų
apgyventoje srityje .
lingoje
aukštumoje
ir
būtų
nau
meto diriio; Dabar ligota Ir su damas patraukti savo pusėn de- rnas faktas, kad Jaltos sutarty-Į •Pirmiausia Kahaną papsitiko j cijos spindulių. Plaukiančiam
pasitarimai su Solidarumo uni
senusi šeima išblaškyta. Kohnai inokratus, bet šį kartą jis pri je reikalaujamu laisvų demo kelios izraelitės moterys, kurios | prancūzų transporto laivui tren dingi: tiems kraštams, kurie".s jos atstovais nieko blogo negali
prisimeni, - kaip Naujienos nu ėjo išvados, kad geriausia bal kratinių rinkinių visose sąjun nudraskė visus naciškus ženkle . kė į šoną su keleiviais į Angliją jie buvo užsakyti.
padaryti. Nesileidžiant į kalbas,
pirko dabartinį, namą ir persi suoti už Mondale. Mondale gaus gininkų iš nacių išvaduotose ša liūs, kuriais jis-buvo apsisagstęs greitai plaukiantis keleivinis lai
Iki šio meto ameriKiečiai pa- didesniuose miestuose gali nu
vas.
Po
susidūrimo
britai
pra

jaunimo
balsus,
kurie
sekė
Gary
lyse:
Sovietų
Sąjunga
sulaužė
kėlė ' ten';,kur dabar yra.
leisdavo ^atęlilus. Nuo šios die-Įvesti prie kraujo praliejimo, Va
savo krūtinę ir- kaklaraištį. Ka- ■
mušė
prancūzų
laivo
šone
sky

netiktai
Jaltos,
bet
ir
kitas
su

Sudegė greta esantis didelis Hart. Jis pats turėjo savo gru
nos satelitus pagamina ir palei-' da ir tartis bus sunkiau. JaruĮ hanas nešėsi ilgoką lazdą ir ban j
kampinį nuirtas (1728 South pės tarpe didoką jaunimo skai tartis. Jėga pavergdama ir te- j dė jas nustumti, bet jos čiupo lę į kurią pradėjo veržtis van- <^ia privatinės bendrovės. Ban-į zelskiui sunku, nes jis žino, kad
Halsted); kur savo laiku gyve čių. Jis mano, kad Hartą rėmęs belaikydam. payergi&^Rytų
ą už abiejų gate,
galų, 7šiupo"ja
išlupo ją duo. Sekančią dieną prancūzų dys pataisyti satelitų statytojų darbininkai su juo rimtai neno Ortakis i? turėjo savo taver jaunimas balsuos už Mondale Europos kraštus, b ypUo Pabal- iš jo rankų ir nudraskė visus' laivas nuskendo. T.aivas pradėjo ^era vardu,
silars. nes jie savo užnugaryje
skęsti, pavirto ant šono ir nu-i
Į lijo valstybės. Visų Amerikos I naciškas sagas.
ną.- Namais priklausė lietuviui,,
dieturi JAV’.
Discovery
! grinjzdėjo į dugną. Prancūzai j
Antanas Valukas pasirodė ir kitų po pasaulį 3ssisklaidžiukuris .turi kelias tavernas. Gaiš-.
■
-a
r
Kada Kahanas su keliais gin norėtų ten palikti minėtą laivą, j
rininkai privertė daug vandens ir Richard Brzezak Cook apskri- siu lietuvių vardu mes Jus sveivis dėlto pri- bet belgai nesutinka. Jie nori,
ir sušlapino alaus ir degtinės bes prokurorę pareigom s.
'1 kiname už Jūsų teisingą nusi- kluotais izraelitais
«
‘statymą ir pažadame Jums pil- ėjo prie Um Al Falini vartų, tai kad prancūzai išsivežtų.
ten jį pasitiko arabai ir žydai.
■ ną paramą”.
— Peres ir šamiras susitarė :
Telegramoje knngr. Kempui Buvo keli ginkluoti vyrai. Jie
LEBANON Z , . DAMASCUS
®
i
V;
GOLAN
pakartojamas Reagano pareiš paleido kelis šūvius į viršų ir surašyti savo sutikimą surašyti:
MEDITE,
EAN
/W^HEIGHTS
kimas Jaltos klausimu. Kon- patarė jiems nežengti toliau nė laiško formoje ir pasikeisti. Abu 1
SEA^
I c; { smenas prašomas iškelti šį vieno žingsnio ir nepaliesti kai pasisveikino ir nutarė veikti.
SYRIA
• klausimą, diskutuojant JAV-ių mo žemės. Ten buvo keli šim
Ashman*
■— Iraniečių vadai siunčia ne- j
era
I užsienio politiką respublikonų tai arabų ir žydų, turinčių ge
j konvencijoje, ir pasirūpinti, kad ras medines lazdas, kuriomis patyrusį jaunimą į kryžminei (
She foram
Haifa
? šis prezidento pareiškimas būtų rengėsi gerokai apdaužyti ne tik pozicijas ir juos praranda.
Hartb
AHrt
Nraorrti* TIotbJS*
Į įtrauktas į respublikonų plat rabiną Kahaną. bet ir visus kar
**
•Af.fa )
ikhron
— Monako kunigaikštytė Ste
tu atėjusius nacius.
formą.
W;
Bet Sbe'aii
Dabartinį Izraelį dar tebeval- fanija mėgsta šokti su Anthony •
Kongresnranai - H. J. Hyde
Hade hi
Irbid
do Icakas šamiras. Kahanas pa Delon. Tai kelia tėvams didelių j
(R-IL) ir C. W. Bill Young (Rsl Kcrm
sakoja, kad jis kreipsis į vyriau rūpesčių.
SnXS
FL). taipgi Valstybės Departa- sybę protekcijos “parlamento
t mento pareigūnas Ed. DerAvinsISRAEL
I— Walter Mondale tiek
nariui”, kuris neįleidžiamas į Iz
ki pažadėjo dr. Bobeliui šį rei raelio kaimelius. Atrodo, kad labai nori ginklų kontrolės su
kalą parengti.
kiti Jeruzalės kaimeliai neįsileis rusais, kad j k darys viską, kad
AMMAN
žydiško nacio į savo gyvenamas tą kontrolę nustatyti, pareiškė
George Bush.
vietas.
jetuui
į

—

3

JORDAN

4 ; KAlJENDORtUS

Rugpjūčio 31: šv. Raimundas,
Amija, širmantas, Vilmė
Peres vyriausybė nesitrauks iš dešiniojo Jordano kranto, nes
Saulė teka 6:12, leidžiasi 7:21
miras griežtai pasipriešino. Tas klausimas bus įšaldytas, kol bus •
šiltas, palis, atvės.
,
rasta abiem priimtina formulė klausimui išspręsti*

— Jessie Jackson šiomis die
^Jeruzalė' miestų ir miesteJiy arabai ^eja laukan rabinų nomis susitiks su Walter MonMeir Kalian:; ii aplinkinių mies- dale. bet pastarasis yra įsitiki
nęs, kad Mondale nieko jam ne- t
padės.
— Prtz. Reaganas pasirašė
— Jzraejio bdartyečių vadas
Pčirs
susitarė su Icaku Samiru, 300 mylių aukštumo
komisiją, 1985 metais paminė*
I ti žuvusio juodžių veikėjo gim-i kad vykdys tuos dalykus, dėl len aukstumon satel
tadienj. .
(
t
kurių susitarę .1
Indijos.

Kinijos ir

AT-

Jonelis. —
4; gaminti arklį, kuriam
utines vinis į padus ka-

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
VI metai

Rugpiūčio 31 d., 1984, 32 (298»
Redaguoja PRANAS ^ULAS

YRA—TIK ADATOS
NĖRA

Klausimu* ir medžiagą slysti: 4434 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

Tiesa” praneša apie
?io skundą: Adata
. bet latbai reikalingas
daiktas. Tačiau dažnai ir taip
būna: Jo daiktas reikalingesnis,
tuo bevihiškesnės darosi pastan
gos jį įsigyti. Gyvas pavyzdys
—apeikite visas Vilniaus krau
tuves. kioskus, visus prekybos
taškus ir pasiteiraukite didetes
adatos garantuoju, išgirsite tą
patį atsakymą:
— Nėra!
— Kada bus?
— Dar hežinome,
— Ar seniai buvo?
— Jau nebežinome.
“Juokinga, bet kur kas laiiau pikta”, priduria Vilniaus
laikraštis.
Jei pilietis pereina visą—Vil
niaus miestą ir niekur negali
gauti nusipirkti adatos, tai jau
tikim ir juokinga ir pikta.
♦ * *
111)1311

Teise ir dorove
(Iš prop Horvath., O.
komentaru
teise i doro
vę dažnai žiūrima kaip į vienas
kuo nepriklausomus preštarau
jaučius dalykus.
Kartais norime teisę padalyti
nepriklausoma nuo doros nor-

mii-.................................. “•
Visai kitaip galvojo šv.Toma'.
Jo manymu, tik tie (kilyxai ii
tos sąvokos gali būti viena nuo
antros nepriklausomos, kurios
neturi bendrų principų. Pagal
šv. Tomo sistemą, to jokiu būdu
negalima pasakyti apie teisę n*
dorovę, šie dvi sąvokos yra vie
na antrai labai priklausomo- ir
neišskiriamos.
Kaip pasaulio tvarka įmano
ma tik tuomet, kai atskiri nariai
pasiduos Kūrėjo planams ir re
alizuos Jo idėjas,taip ir žmogaus
veiksmuose tik tuomet bus tvar
ka ir tik tada bus gr rantuoki gy
venimo gerovė, kada visi žmo
gaus veiksmai laikysis normų,
kurios neprieštaraus Dievo idė
joms.

Yra tik vienas šaltinis žmo- i
gaus veiksmams reguliuoti: am
žinas Dievo ibiėjos įstatymas.
Amžinasis -įstatymas reiškia j
mas įvairiai. Pirmoj’' reiškimo
forma — prigimties, dėsniai, ku-j
rie žmogų instinktyviai mokoj
pagrindinių ve ksme taisyklių.
Šie prigimties dėsniai tarnauja
žmogui, kad jis galėtų suprasti
Dievo žodį ir sąžinės balsą. Tą-<
čiąu kadangi šie prigimties dės
niai. ši instinktyvi žmogaus va
dovybė nurodo tik vyriausius
dėsnius ir nenurodo paprastes
nių žmogaus verksmu normavi
mo. tai kyla artimesnių normų
reikalas ir artimesnis žmogaus t
veiksmu normavimas.
Šios pa p ra st e sn ės, a mimesnė s
normos turi būti, arba tiesiog
Dievo dėjųKtvaizdai, arba Die
vo autoritetu Aprobuojamos žino
nių duotos normos. Tai yra va
dinamieji pozityvūs šaltiniai.
Iš pirmojo šaltinio plaukia ap
reikšta Dievo norma, iš antro—
žmogaus duota norma, remian
tis Dievo autoritetu.

Teisės ir dorovės dėsnius vie
nas prieš kitą pastatyti reikštų
žmogaus gyvenimo vienumą ir
vieni n gumą suardyti, reikštų,
kad proto principuose, amži
name įstatyme, esąs prieštaramasDorovės sąvokai subsumuogama viskas, kas priklauso žmo
gaus veiksmams, Šv. Tomas tei-

-

-

T

>ę supranta kaip vieną dorovės
dalį.
Teisė vra tai ko atskiras žmo
gus gali re»kalauti iš žmonių ar
ba iš v suomenės, arba ką vi
suomenė gali reikalauti iš at
skiru žmonių, kaip atskiram
žmogui, arba visuomenei teisė
tai priklauso žmogui ar visuo
menei pripažinto dalyko.
Teisės šaltinių yra labai daug.1
Bet visos teišąs turą savyje vie- i
na turėti: kad teisės šaltiniai re- j
guliuotu žmonių santykius -pa
gal proto normas ir pagal amži
nąjį įstatymą.
Visos te sės mokslo rūšys tu- j
r; būti dorovei palenktos kaip josi
šakos.
Kitaip galvojam, dorovė gali
ma atskirti nuo teisės; tai atsi
tinka tada, kadi į teisės tvarką
žiūrima, kaip į grynai išvirš.nį
reiškinį.
Galima išmintį, nuo kurios JŪS KLAUSUTE,
priklauso ir žmonių veiksmų
normos, suprasti grynai inte KL. Pasakykite, kokius kla ibanke
kelti
lektuale vadove, kuri nustato simus reikia
tik išviršines veiksmų normas, kad paskolą geromis sąlygomis
Petras
visai nieko neatsižvelgdama į gaučiau?
vdujinius santykius.
AT. P.mnausja paklauskit?
Išminties vadovybė ir įsaky kokį procentą už paskolą reiks
mas šiuo atžvilgiu išteisino veik mokėŽ* kaip įeitai galite gausmą, jei j
vidujiniai būtų 4i paskolą? Be to paklauskite
neteisėtas.
ar gali būti įskaityti mokesčiai
vid.ujių irstei >ė- ii draudimai į pirkėjo mėnesi
Bet
tumo principu yra valia, nuo nius mokėjimus? Kokio dydžio
kurios priklauso veiksmų geram apdrauda namui privaloma?3-čia
tikslui sutvarkymas, tai išeina, ar gali pirkėjas savo mėnesinius
kad. toks teisės supi atimąs nei įmokėjJmus iš anksto mokėti;
gia, jog žmogaus veiksmai, vyk Ar gali jis išmokėti visą pasko
sta is vidinių palinkimų. O tai lą prieš termino sueėjimą. Tuo
vra ne tiesa. Dėl to visi tie, ku atveju, jei iš anksto paskolą su
re prį pažįsta. kad teisės dės mokėtų, ar jis turėtų mokėti
niai yra tik išviršinis reiškinys, .procentus balanso dieną Ket
prima, kad žmogaus veiksmai virta, paklauskite kokias jis tu
kyla ne i? valios, bet iš kitų mo rėtų preliminarines išlaidas? Ka
tyvu, daugiausia iš išviršinės d a tas išlaidas reiktų sumokėti?
Pagaliau paklauskite, ar gali
J. Am būt: minėtos išlaidos įtrauktos į
prievartos.
paskolą9

Trumpos žinios
— ChAcagos CTA 'mėnesiniai
bil’etai nuo rugsėjo mėn. 1 d.
parduodami su $3.00 nuolaida.
Seniorams ir invalidams toks
mėnesinis baletas kainuos
>16.00. t. v. $2.00 >igi a u.

i

PAŽINK Iš UODEGOS

( T ikras atsitikimas )

Niagaros krioklys

MES ATSAKOMU

su i vairiais terminais, kurie pri
klauso asmeniško pirkėjo bylos
reikalaut
Antra, tai FHA paskola. Ši pa:
skolos rūšis yra Federalinės
Nam ų Admįi>istracijoslFetferal
Housing Administration) J^uri Le
deralinės valdžios garantuoja
ma, kad niorgičio davėjas ((ender) neprarastų išduotų pinigų.
Kad gautumėt FHA paskolą, jūs
turite atitikti keliems reikala
vimams. Djabar vekiaptis New
Housing įstatymas, tvarkąs FHA paskolų išdavimą, leidžia
pirkėjams daryti mažesnius įmo
kėjimus ir nustato ilgesnį pas
koloms grąžinti terminą, šis įs
tatymas taip-pat ’leidžia išduoti
speciales pašalpas aktyvios tar
nybos žmonėms (įstatyme pasa
kyta for active servicemen).šių
paskilų išdavimo reikalu dau
giau informacijų jūs galite gau
ti iš Federal Housing Adminis
tration, Merchandise Mart Pla
za, Chciago IH.«ir kituose mie
Gaunamos paskolos rūšys
stuose), prašant žinių apie Tit
KL. Malonėkite pasakyti ko le II Loans paskolas.
kios yra .paskolų rūsys?
Trečia i rūšis, tai G. I pasko
Jonas J-baitis
los. šios paskolos duodamos tik
AT. Populiariausia , yra vadi tai veteranams. Pilnesnių infor
nama konvenclonalinė paskola. macijų galite jūs gauti Vete
Tai bet kuris paskolos planas su rans’ Administration, 2030 Westj
Įstaigos nuosavais pinigais. Ši Taylos St., Chicago. Hl. (ir ki-į!
paskola nei valdžios garantuo tuose miestuose); jei kreipsitės.
jama, nei apdrausta paskola. laišku, tai prašykite brošiūrėlės!
Šios minimos agentūros duoda ‘G. I-4* Ioan to Veterans — Que-i
mos paskolos yra kelių rūšių, st i on and Ansvers“.

Pasakykite adresą Chicagos pat žemės sklypo dalies nau
m. pietvakarių sveikatos klini dojimas geležinkelio linijai ar
kom?
~
A. K-ža ba kitiems viešojo naudojimo
reikalams.
ATS.Minima Chicagos m. kli
Setback — nuotolis nuo grannika yrą šiaurėė - rytų pusėje—
rifinės ar kitos įrengtos lini
18 Street ir Ashland Avė.; dar
jos,, kur negali būti statomi pa
bo valandos: nuo 8:15 vai. r iki
stataiP. S.
4:30 vai. p. p. Už pirmą gydyto
jo apžiūrėjimą imamas $3.00
mokestis.Vyresnio amžiaus as
ARKL1Ų GAMYBA
menys turi patiekti Medicare
Tėvas ^su sūneliu pirmą kartą
kortelės aprauda.
išvažiavo atostogų pas' pažįsta
mą farmerį į Wisconsiną.
TERMINŲ PAAIŠKINIMAS
Sūnelis Jonelis visur bėgio
Marked value — augščiausia ja, viskas jam nauja, netegėta.
nuosavybės rinkos kaina, kurią Atbėga Jonelis pas tėvą ir pa
pirkėjas moka ir pardavėjas pri sakoja nepaprastą patyrimą:
— Mačiau, kaip arklius gami
ima.
Metes and bounds — žemės na!
— Ak Jonuk, nekalbėk ne
sklypo padėties aprašymas, ru. — sumurmėjo tėbežiai yra apibrėžti kryptimi ir sąmonių
va$.
• I
nuotoliais.
Mortgage — sąlyginis nekil
nojamo turto pervedimas kaip
skolos apmokėjimo adrauda arba tam tikrų prievolių Įvykdy
mas.
Mortgage^ — asmuo, kuriam
nekilnojamas turtas yra perve
rtas kaip to asmens išduotos pa
skolos apdrauda ((kreditorius.

Mortgagor—nekilnojamo tur
to savininkas, kur,s perveda sa-Į
vo nuosavybę, ka'p paskolos apdradd^ (debitorius, skolinin
kas).
— Medicare ir Sveikatos apI
J rauda vyresnio amžiaus asineOption — pirkėjo ar nuuminys gali gauti, kreipiantis i AA.ninko teisė už nustatytą kainą
t:P Fudlfįlment. P. O. Box 2400.
ir nustatyu la’ku išsipirkti ne..
Long Beach, Calif. 9080-.
♦ . < *
kilnojamą turtą.
< e <
Kaip gauiwna paskola
Party wall—įrengta tarp dvie
— Iš Bostono pranešama, kad nūs, kurie yra svarbus fakto
KL. Pasakykite kaip aš galiu i ju sueinančių žemės sklypų,
Calfornijos universiteto labora rius kovojant su šienliga (hay
gauti namams pirkti paskolą? j priklausančių skirtingiems as
torija yra išbandžiusi histami- fecer).
menims, siena, naudoti abiem
Stasys Lavgaitis
nuosavybėm.
ATS. pirmiausia, kaip jūs su
Platt book—įvairių rekorduorasite reikalingą paskolos pla tų žemės sklypų planų sa
■ y 'TYCyns
ną, tada jūs tunte užpildyti ap vivaldybėje ar apskrities įstai
likacijos fo^mą, kurią galite gau goje viešam naudojimui išsta
ti pasirūktoje paskolų agentū tyti rekordai.
roje. Toje apl-įnkacijoje yra šie . Principal note — pas«žadėjišie klausimai
mo nota, kuri yra margičių ar
a) Pinigu <uma, kurią jūs no trusto dokumentų apdrausta.
rite pasiskolinti;
Purchase money mortgage —
b) Terminas ir sąlygos, kurių oirkėjo morgičio apmokėjimas
jūs prašote;
gpantOciufi, kaip dalinis apmokė
c) Kredito rekomendacija
simas sutartos kainos už nekilJūsų esamos (current^ pajamos aoiamą turtą.
ir pasižadėjimai
Redemption — morgičio ga
vėjo teisė išpirkti nekilnojamą
riai jūs norite gaut* paskolą ii urrty terminui suėjus, skolą ap
kurią jūs užstatote (pledge as mokėjus.
seeeurity).
"
.“
Release — išlyginimas kaikuGavus iš jūsų aplikaciją pas ’•ių 4eisių <arba asmeniui, turin
kolos agentūra neprastai siun čiam nuosavybėje tam tikrų mčia laišką specialiam komitetui, tenesų, apmokėjimas.
kad morgičio teminą nustaty
Release of lien — nuo teismo
tų. šds žygis atliekamas prieš prite:stų skolų morgičių arba
nretenzijų atleidimas tąm tik I
j rašant pafikoips dokumentus. ram nekilnojamam turtui.
i šie komiteto Irekttnėndacijosl Riparian owner —. savininke
{Ąuorfh gatfmytoifr
gtata rci ’ prie upės ar vandens sroves
* kta»ą p^keląyi
i £»učio žen^s sklypo valdys

only YO(J can

pj£¥er»ffbrcst fires!

Žioplas, kas vėjus gaurto

Right of ■’VBcr
Af tp
•mės sklype servitutas,

tap

Lietuvos Univers.teto gamtos
mokslų profesorius N. buvo la
bai priekabus.Vienai jaunai stu
dentei jis parodė tik uodegą,
užgniaužęs visą paukštuko kū
nelį kumštyje.
— Kas via per paukštis?
— Pone profesoriau, prašau
parodyti jį visą!
— Būsima gamtininke turi
pažinti savo krašto paukščius iš
uodegos! Ateik tamsta kitą kar
tą geriau pasiruošus^
Studentė; nieko neatsakė, at
sisuko ir jau buvo beeinanti iš
auditorijos.
— Palauk, palauk, tamsta, —
sušuko profesorius, — pamiršau
pasižymėti tamstos pavardę.
Kaip jūsų pavardė?
— Reikia pažinti savo univer
siteto studentus iš uodegos! —
atsakė neatsigrįždama studėntė,.
ir visa .auditorija pradėjo
laikomai juoktis.

Beržas tėviškes pakelėje

Palinguok, palinguok, baltas berže,
Kelio dulkėse savo šakas, —
Iš gelmių pilkas nerimas veržias,
Kaip šalpom vargo buitį pak$s.
Kaip- šalnom pakąs tremtinio buitį.
Baltas beržas prie kelio linguos.
Ramunėlės žiedais neteks burti
Ir matyt skęstant saulę Janguos.

Palinguok, baltas berže, varnėną,
Kai namolia pavasarį grįš,
Ir sekminių šviesių pirmą dieną
Papuošk tėviškės mano duris.
Iš gelmių veržias nerimas pilkas,
Gula akiąenių mano širdyj.
Sūrios ašaros skruostus suvilgo,
Kai žiogelio laukuos negirdi.

Palinguok, baltas ^erže, prie lėlio,

Jaučiu vargaj^.^jri^į bedaię .i *
Vytautas Dyvas

TEISĖJAS PASKYRĖ MENSIKUI
MILIJONU DOLERIŲ UŽSTATĄ
'

‘

j

'

seime Juk me> abu tauti
ni ir korp. Neo - Lithuania
oriai ir dar .
neįstengėme
ikinti abiejų Bendruomenės
ių. B.t tikime ateitimi”.

Ii

Teisėjas nepatikėjoj kad Mensikas būtų dalinęs
Cleveland© teisėjų rinkiminius atsišaukimus

vo dideli pinigai. Pasakojama,
kad, padovanodamas vienuoly
nui vargonus, didikas norėjęs iš
pirkti savo “mirtinas” nuodė
V. LauraiiLs

mes.

KADA LIETUVOJE
vo persiųstas į Pennsydvaniją.
ST. LOZORAITIS
ATSIRADO VARGONAI
Ten jis, gavęs 5 metus, buvo
KALBĖS KONGRESE
persiųstas laukų darbams, o iŠ
Senovėje vargonai buvo paLietuvos atstovas prie Šven
laukų jis labai lengvai pabėgo.
, a tiškos muzikos mstrumentojo Sosto ir Lietuvos pasiunti
Niekas jo nesurado. Policija ieš
< Jie buvo paplitę daugiausia
nybės patarėjas Vašingtone Sta-;
kojo jo Chicagoje, puikiuose
aikų ir romėnų didikų rūnmo
sys Lozoraitis, Jr. laišku Ame-,
žmonos namuose Oregono vals
;ventyklose. Ilgainiui vXn- į
rikes Lietuvių Tarybos pirmty
tijoje, bet jo nerado. Su pini- .
^;S:domėjo Vakarų Euninku i dr. Kaziui ŠidlauskuiĮ
gaiš lengva pasislėpti. Bet cen-.
d dik;i ir dvasininkai. Vipranešė, kad jis sutaiką daly
to — daug sunkiau. Mensikas
luramziais vargonai tapo grynai
vauti Amerikos Lietuvių Konį
numetė kelis svarus svorio, už
• g i n ės muzikes ins t r u rnenta/,
grėsė Čikagoje ir čia pasakyti
siaugino ūsus, barzduke, keliais
r jie naudajami visose katalikų
kalbą, paryškinant Lietuvos di*
metais pasisendno ir ramiai
plomatinės tarnybos reikšmę dar’
gyveno Ohio valstijoje.
Lietuvoje atsirado varbe už Lietuvos laisvę.
Tuo tarpu Illinois teismai by
tiksl’U ž’inių nėra. Krylą prieš Mensiką padėjo j arkrenikeje parašyta, kad
chyvą, įstatymas, liepęs bausti ’ — Rabatylau pinigus ir neluRADIJO
VALANDĖLĖS
1 108 m. ordino magistras IT
KUN. F. KIREILIO SUKAKTIS
iž apdraudos neišsiiiną nustojo r!u
ko gyventi, — jis atsakė
APIE KONGRESĄ
briebtas ven Jungingenas var
Š.
m.
birželio
mėn.
3
d.
Negurnu,
sunku
tikėti,
kad
j
:
s
tu

ganosi Dabar visos taupĄ’ino policijai.
gonus padovanojo Lietuvos Di
Čikagos ir kitų mieslų lietu
ri daugiau negu 45 m. amžiausbendrovės turi apdrausti padė-’J ‘— Policija tau pinigų no
džiojo kunigaikščio Vytauto vių radijo valandėlės pakarto^
kagoje kun. Fabijonui Kirei- Mielam kunigvJ ir bendramin
tas santaupas.
, dl:os—
žmona Onai. Galvojama, kad tinai garsino Amerikos Lietuvių
! — Kai aš buvau Citv Savings liui sukako 45 m. sukaktis Die čiui F. Kireiliiti linkime Dievo
City Savings byla tęsėjo dę- prczidentas> tai per 94 metus vo ir žmonių tarnyboje. Birže palaimos, ilgų, gražių, šviesių šie vargonai buvo pirmieji Lie Kongresą, kuris įvyks Čikagoje;
tuvos Didžiojo kunigaikščio Vy spalio 27-28 dienomis.
šimt metų. Policija Mensiko ne-, mokėjau sodal SecurUy
lio mėn. 24 id. parapijos klebe ir darbingų metų!
tauto žmonai Onai. Galvojama,
rado, keli taupytojai mirė, ke-.
nąs prel. Domazas^A. Mozeris
Tautinės
Sąjungos
Nutarimai
lių nebesurado. --Kyla buvo! — Asliland miestelyje jis prak?d šie vargonai buvo pirmieji
ir dėkingi prapijiečiai surengė
sprendžiama be Menriko. Jo gyveno 15 metų. Policija n.elu- šios garbingos sukakties minėAmerikos Lietuvių Tautinė Lietu voj e. Į vedus krikščionybę
MEET TH£ CHALLENGE!
bendradarbiai visą beefa teisme rgjo jokios žinios, kad jis butų j j-^ ^un. Kireilis kilęs iš gau-, Sąjunga savo š. m. gegužes 26— Lietuvoje, Vytauto ir Jogailos
vertė Mensikui. Tuo tarpu Men-* kuo nors nusikaltęs.
--1 — sios 12 vaikų šeimos. Išsimoksli- į 27 d.d. Įvykusiame suvažiavime miciatyva buvo statomos baž
nyčios. Įspūdinga vargonų mu
sikas turėjo pinigų ir ramiai gy pasikeitė, kai paskambino i Chi-1 nimą gavęs Biržų gimnazijoj iri tarp kitko taria:
veno. Jiš gyverib nedideliame cago Čia Jis buvo sujungtas su; Kauno kunigų seminarijoj. Pir
“S—gos seimas remia ?\epri-Į zika irgi padėjo pritraukti žmo
miestelyje šalia Cleveland©. Jis prokuratūra. Visas reikalas yra moji paskirimo vieta buvo Pa klausomos Lietuvos Diplomat!-! nes į bažnyčią. Pirmieji į Lieskajtė Chicagos.laikraščius, ke gerokai susipynęs, tai Mens
nevėžio katedra, toliau sekė Kre . ne Tarnybą, Vyriausąjį Lietu-į ‘uv$ atgabenti vargonai iki mū
lis metus spausdino taupytojų pateko į federalinio teisėjo ži- kenavos ir Svėdasų parapijos,! vos Išlaisvinimo Komitetą ir; sų dienų neišliko.
škūndus ir juokėsi. Klausimas oia. Paskaitęs pranešimą į Cin- Vckietra - kur kartu dirbo su i Amerikos LietuviuW Tarvba. S—! Prieš karą didžiausi Lietuvos
buvo iškeltas Illinois seime, Sei- rago, o Ashlando teisėjas pa lietuviais vyrais priverstino dar gos seimas ragina lietuvių vi vargonai buvo Kretingoje, pran
ršo nariai pasmerkė Illinois pa- skyrė milijono dolerių užstatą, bo lageriuose. Karui pasibaigus! suomenę palaikyti Amerikos! ciškonų vienuolyne. Juos vie
nuolynui 1619 m. padovanojo
.Mensikas. pradėjo .skolinti pi reigunus, neapdraudusius tau-* kad nedingtų iki naujo teismo. aptarnavo lietuvišką išeiviją Lietuviu Tarybą, stiprinant 1
nigus ■' namšriis ' statyti; bet kai Rytojui' -liliiiois • seimas paskyrė Į Mensikas . bus . atgabentas į įvairiose stovyklose, Nuo 1951 vinimo veiksni finansiniai ir mo grafas Jonas Karolis Chodkevi
kviečia visus! čius. Cž tuos vargonus jis buvo
reikėjo paskolas grąžinti, tai pa-; ?12 milijonų dolerių City Sav- •
Jis turės aiškintis teis- m. gyvena JAV. o nuo 1973 m. rainiai. Seimas kvieči
THE NATIONAL GUARD
aiškėjo, .kad.' tokią adresų visai mgš laupytbjamš apmokėti. Fe- me dėl visos eilės nusikaltimu darbuojasi Čikagoje, Brighton• dalyvautii Amerikos Lietuvių< mokėjęs septyniolika tūkstan
Kongrese, kuris ivyks š. m. spa- čių florinų. Tuo metu tai- bu
įieljųyb, ■ Juo ilgiau.*- valdžios at- deralims teisėjas, .išaiškino, kad ir ^,^1, kas pasinaudojo Parko lietuvių parapijoj.
lio mėn. 27 28 dienomis čikadoleriu Jsm teks
Štoyai. lauke, tuo tusesnė buvo UITOMS fmansų direktorius Jo-; 21
Be pastoracinio - -darbo, kun. goję. S-gos seimas pritaria da________
nauj(>
metų
City Sayings. Galų gale Mensi seL Knight turėjo stambią sumą
Kireilis gražiai reiškiasi visuo romoms pastangoms suaernti |
;
,,
...
pinigų. keliuor
kas buvo suimtas. Jis buvo-;teis- pinįgų.
keliuose bankuose. Jis ]jausnię jr prisipažinti prie ben- meniniame gyvenime. ^Darbuo
pagrindinm veiksnių bendra--j I SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
tąš ; lįž natidojimą. .ipašta žmb-. pinigųt netūrė;
■ ^ksčiam Jo krovės iždp išvalymą, čikagiečiai
jasi Lietuvos Vyčiuose .[Vytauto chrbiavima ir darbu pasidalini-11
.
Įįems 'apgaudinėti. Gavo pen santaupos padidėjo, kai Mensi- ‘ atidžiai seks jo bylą
Didžiojo Šaulių Rinktinėj, Ame! ma Lietuvos laisvinimo baruo.
-^jtinriausia Įi^uvių fratemalinė
baruo !■
ko' vadovaujama bendrovė ban-l
kis.metus -kalėjimo;
'I
L-ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
rikos Lietuvių Katalikų Mote
jJam buvo ruošiamos bylos už imitavo. Direktorius nebeišlai
STA - atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
rų 20 kuopos dvasios vadas, Či
■
—
Praeitą
šeštadieni
sovietų
darnus dirba.
kelįš,-, nusikaltimus. Pats svar-. kė, mirė. Federalinis teisėjas iš
Suvažiavime dalyvavo JAV į
kagos krikščioniu demokratų
palikimo paėmė milijoną dole- Valdžia išsprogdino atomą -žė
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS iHLJJONUS doleriu
valdybos narys. VHaęia malo LB Krašte valdybos pirm. dr. |
aparaudtj savo nariams.
•:
milijono doleriu išeikvojimas. riu apvogtiems City Savings tau 111 gilunĮ°j, sako oficialus JAV nus, nuoširdus^ santūrus savo A. Butkus ir JAV Reg. L.B. |
ŽLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
pytojams. Jie negavo procentų, pranešimas.
šilta šypsena nugink'Įw>]ft visus. . pirm, d r. V. Dargis. Aprasyda- 3
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
yb- tfidžiausias nusikaltėlis, nes bet jie atsiėmė dalį prarastų pi
.
Darbuojantis su kui^^Kireiliu. j mas seimo įspūdžius Naujieno- |
Kiekvienas lietuyis. ir lietuvių draugas gali
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
nigų .
fetįjdirbį pagal jLo.įsakymą.
Pinigai; kalba, pinigai tyli.
žavintis jo energija-SI jpaslau- se (6—20) dr. Dargis sako:
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
“ Ne paslaptis, kad didysis pa- |
;/paruošimas ėjo lėtai.
Mensikas pralaukęs -dar penInsurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
galys mūsų išeivijos bendro dar- j
Tefer ^j&ląusinėti šimtai žmo-. keris metus. Įsi tikinęs,kad jo
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
bo ratuose yra Lietuvos Fronto jj
byla jau buvo užmiršta, praeiSLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui
į^j^l^i^ų.'.Tųrėjp atnešu
i Bičiuliai. Todėl ir tylioji mūsų |
itą. Jcętvirtadięnį jis užėjo į Ašh*
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metainz.
■
išeivijos
dauguma
yra
net
iki
|
'
JAY
DRUGS
VAISTINĖ
land miestelio policijos ištaigą,
SLA —kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus,
šiol
politiniai
pasyvi
—
laukia
1
tįltaąi'tpS sumos^burvoTerašytos.
jie
Jums mielai pagelbės i SLA įsirašyti.
2759
W.
71st
St,
Chicago,
Hl.
kol frontininkai išmoks dirbti |
-Tąbj’tarpu Mensikas nenorėjo ■— Ko tu čia atėjai, — polici
Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:
bendrą darbą> BttPESTINGAJ (SPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL>iSirK>Js. kalėjime. Jis bu- ninkas jo paklausė.
- '
MINIMI
Sverkino ir Connecticut Lie- |
; ' DŪMINAI • KOSMETIKOS REIKMEN
YS
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
tuvių J.A.V.
Bendruomenės į
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
Atdara šiokiadieniais nuo
dalies C. V. pirm. dr. Butkus. |
TeL (212) 563-2210
Buvo miela pasisveikinti, pas
' LiTĖiRA.TORA, Sėtuvių literatūros, meno te ‘ mof^k
pausti ' ranką ir palinkėti sėk-

^SHLAND, Ohio. - Federaįpis teisėjas išklausė Oran Meni''ko pasakas apie nepaprastai
Ištinku Nlensiko gyvenimą”, bet
jp pasakoms nepatikėjo. Jeigu
įts. mokėjo išvalyti $21 milijoną
tai jis turi mokėti ir iš-l
^sfeįrinėji.
Teisėjas pasakė, kad jis ski
ria vieno milijono dolerių užstatą? kad antrą ksrtą nepabėgtų
iš kalėjimo ir leistų Chicagos feį^eraliniam teisėjui šį reikalą
spęsti. ' . .
1 -Ąmęrikoje išnaugintas čekas
Mehrikas visai nesirengęs leis
ti fęderalnės įstaigos atstovams
patikrinti City; Savings biznio
ęigpš. Jis iš . anksto - planavę,
kaip galima daugiau išnešti iš
hęįidrovės lenkų sudėtų pinigų.
’Jis paskelbė taupymo vajų.
Lg prižadėjo duoti poros šimtų
dolerių vertės- geriausią televizi
jos aparatą, jeigu padės į taupyn^o .sąskaitą $5,000. Turtin
gesrfiėji nešė po Š5JJ00 ir vežė
si namo, geriausią
televizijos
aparatą. Jję tikėjosi netrukus
įdėtus-pinigus atsiimti, bet pa
malė, -kad be dviejų metų įdė
toj .sumos negalės atsiimti. Jie
gavę televiziją; bet $5,000 jda-uįpait-čn-ebematė. Kai praėjo; dų
iĮjętąų, tai.City.Savings jau. bu
vę-įšvalytąs iki dugno.
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

fcfėyK feso' fflapefio, Vinco Maciūno, p. Joniko, V. Statei
f. Ra^Žfo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. MafateriSaui te V

D. IT’HLMAN, B.S., Registruotas vxistininkxs

Tel '476-2206

fialą lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atidminima! apie dahų

For constipation relief tomorre#
> breach for EX-LAX tonight €
Ex-Lax helps restore your system's own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
You’ll like the relief in the morning
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Ovemight'Wonderl

O ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke a^raij
W Juoso Adomaičio — Dėdės . šerno gyvenimas. Tai ne sausa
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Mts

Mžiamiii ictw

in m

Read labd and follow
. į directions.

AC

C Ex-Lax. Ine.. T9S2

50 metų studijavęs, kaip
Eddlnys ttrirtTEcto

patelėj®

S3I p-ast
pv*
1 ’ > 14 UAOTIS L1M.K šlytojo?
« -J-tyi iri*
įboaterikį -kn^djew
Kryrs !~ri
Ulmjoty tflt tt.
. ' , •

O
NAUJIENOSE
GALIMA GAUTI
Ir
jra»jtp?w

> TTLH?? JANONIS, x*’-'-1 I- NteoBlctatah&s DflMrprwi
ta ff
r-;*; tik
JaihMtko
»ri*
Ja-otJc
19 Ir pew
lija. Dabar Mtų jĮ rsLBrr.j
y— 1
tarnui to.
kateacty
V iATWmg R©Yin.J«. W.
|< layfoje m M
Įfayfa

W MHL

’’W
fMfltL piHoiF

1. Dr. Kazio Griniaus, Al’s!MINIMAI IR MINTYS,
JI tomas ____ —-------------------- —................... ........ ......

$10.00

2. Prof. Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl............................. .
$6.00
D dalis, 229 psl. -------------------------- '_____________ ____ $6.00

$5.00
i 3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL.......... ....... I
4. Janinos Narinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psL $5.00
|
;
. 5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN-

TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl.

Orybe. L

IŠ PRAEIT] IK ŪKANŲ
AT Ml NA LIETUVĄ

_______ $4-00

18
K.,
WM*nwr

60 psl

- -

______________ _____________________$2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St, Chicago, Hl. 60608 siųskita čekj ir pridfttl
persiuntimo Klaidoms.

700 puslapiu knygą, kurion radėjo viską, k&i Bet kada Ir
Bet kar, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Hetuviui
Ir lietuviu kalbą. Jis mokėsi kartu ra kun. Jaunium ir prof. K<
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimos
Ir patarė mums toliau
studijuoti.
Į
I
blu PS. He« rtririUL
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gal sąmokslaujant su Hitleriu.
Pabaltijo vaUtyb’ų tautų ati
KLAIDINGAI KALTINAMAS VLIKas davimas ovietų Rusijai prieeiągautų visiems principams,
Didž. Gerb. NAUJIENŲ Redaktoriau pone Gudeli,
dėl kurių kariavome šį karą,
19KI m. rugpifičio 25 d. ir suterštų mū$ų garbę. ..
“Išrašas iš 1942 iyl sausio 8 d.
re prieš agresores ašies valsty znini>terio pirmininko V. Chur(Tęsinys)
bes. Pagal tą aktą Stalinas—So chdlio memorandumo užsienio
Edward Stet tanius, jr., tuovietu Sąjunga, per visą karo lai
meinis Valstybės dep-to sekret ką. iš vise, karo medžiagomis, reikalu sekreetoriui)“
Tada Didž. Britanijos užsienio
ir Franklin D. Rocseveb paša maistu ir kitomis gerybėrms ga
(sekreto
lėjas Jaltcs konferencijoje, sa vo už apie 11 bilijonų dolerių reikalų minžsteriu
vo knygoje “Roosevelt and the paskolos. Doleris tada buvo pa ! rium) buvo Anthony Eden ir
tuo laiku Maskvoje derėjosi su
Russian: The Yalta Conferen
remtas auksu; aukso uncija ta Stalinu dėl karo veiksmų deri
ce” (išleista 1949 m.) šitaip sa iki kainavo 35 dol., o šiandien
nimo prieš Hitlerį. Stalinas iš
ko:
atik o uncios kaiti? svyruoja A. Edeno i^eikalavo, kad Didž“Buvo svarbu įtraukti Sovie
apie 350 dolerių. Taigi, pagal Britanija pripažintų de jure Pa
tų Sąjungą į vieningą veiki ;. į
aniiieninę stikso kainą. So baltijos valstybių įjungimą į So
Rusu bendradaibaivimas kare
chi Sąjunga iš Jungtinių A- vietų Sąjungą. Priešingu atve
prieš Japoniją buvo tiek pat
■verikoš Valstybių gavo už apie ju, grasino nutraukti derybos.
sv-ubus, kaip ir jų talka pasau
>’0 hiliiorių dolerių įvairių ge
linėje organizacijoje ir vienin rybių karo reikalams. Toji pa- Anthony Eden spaudė W.Churchillj, kad šis patenkintų Sta
goje veikloje Europoje.... Nesn■am.a. Sovietu Sąjungą :šgelbė-| lino reikalavimus. W. thurchiil
sitarirr.ns būtų reiškęs rimta
•o nuo sužlugimo, karo pralai- laiškas (memorandumas), rašy
smūgi sąjungininkų šalims, jau
n-ėįimo ir nulėmė - karo per tas A. Edenui buvo slaptas ir
ken ėjusioms nuo karo penke
galę.
pasiųstas diplomatiniu keliu.
rius metus, tai būtu reiškę karų
Ar JAV karo metu šelpė ir Tai nereiškia kad Didž.Britanipratęsimą su Vokietija ir Japo
nija; būtų sutrukdę įsteigti adresorius? Tikriausiai, kad ne. ja oficialiai Staliną ir Sovietų
Jungtines Tautas, gal būtų at Tas rodo, kad JAV oficialia: So Sąjungą pripažino ir paskelbė
nešę pasauliui kilų pasekmių, vietų 'Sąjjungą nelaikė agreso agresorium. Vulgariškai (šiurk
ščiai) išsireiškiant, W.Churchil
neapskaičiuojamu jų tragedi rium.
Apie Didž. Britaniją Bronius i lis Stalinui parodė kišenėje špy
joje.... Susitarimai pagreitinę ka
gą. Tik praslinkus kelias de
ro pabaigą ir žymiai sumažina Nemickas šitaip kalba:
“Ne kitaip buvo ir su Didžią šimt metų po karo pabaigos, tie
amerikiečių aukas” (303 — 306
ja Britanija- Winston. Churchil- slapti diplomatiniai dokumen
ousl.).
Ar šitoks Valstybes departa lio pirmininkaujama jos vyriau tai tebuvo atidengti "visuome
mento ((State Department) sek subė tuoj po Pabaltijo užgrobi nei, kaip ir pati Jaltos sutar
retoriaus ir Jungtinių Amerikos mo suformavo politiką, pasisa tis.
Vokiečių kariuomenei toli pa
VaLtybių užsienio politikos va kančią prieš sovietų agresiją ir
dovo pasisakymas reiškia, kad už Pabaltijo valstybių neprik sistūmėjus i Sovietų S-gos teri
JAV Sovietų Sąjungą — Stali lausomybę. Pats minister]s pir toriją, 1943 m. birželio mėn.,
ną oficialiai skaitė agresorium? mininkas V. Churchillis sam apie 20 km. nuotSmolensko,prie
1941 m. kovo mėn- JAV kon protavo: Mes niekados nepripa- Matyno (^Katyri)': miške neti
gresas priėmė Lend-Lease (Sko žinome 1941 metųtsienu. išsky kėtai užtiko masinius, . apie 10.
tinimo — Nuomos, aktą, sąjun- rus de facto. Jos buvo pasiek- tūkstančiu nužudvtu lenku ka
gininkėms valstybėms remti ka.tos agresijos veiksmais, gėdin- rinėtų, suverstų į 8 duobes,
kapris.jkapų ištyrimui, spe
cialiai buvo sudaryta tarptauti
buvo kitos jėgos, kurios tuos ^pranešimus sąmoningai nė ekspertų komisija. Nenorė
klastojo. Marijonų leidžiamas Draugas Įdėjo savo kores- dami užpykinti Staliną, vakarų
oondentės Jungtinėse Tautose pranešimą ’’apie Lietuvos. sąjungininkai toje komisijoje
Latvijos ir Estijos reikalų visišką užmiršimą. Tuometi nedalyvavo. Toji tarptautinė
kespertu komisija nustatė, kad
niai Draugo redaktoriai pirmame puslapyje paskelbė, tie lenku karininkai buvo nužukad Lietuva jau parduota. Iš kur ta Draugo korespon 4yti šūviais į pakaušį 1940 m.
dentė gavo pranešimą apie nepriklausomos Lietuvos par tarp kovo ir gegužės mėn., ka
da karas tarp rusų ir vokiečių
davimą, iki šio meto nepaaiškėjo.
dar nebuvo prasidėjęs. Tas aiš
Tuo tarpu Bronius Kviklys, prie okupanto rusų pa- kiai parodė, kad lenkų karo be
vergtoje Lietuvoje redagavęs Milicijos žinias, paskelbęs laisvius — karininkus išžudė
Draugo Įžanginiame, kad ne tik prezidentas Fordas, bet Stalinas — sovietai. Bet sovie
ir popiežiaus atstovas Caseroli pardavė Lietuvą už Judo tai už tą savo bestkilišką, žvė
grašius. Naujienos keliais atvejais Kviklio klausė, kas rišką darbą kaltino vokiečius,
kad jie ta: padarętuos Judo grašius mokėjo ir kas juos Į kišenę susidėjo,
(Bus daugiau)
ANTANAS PLEŠKAS
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dies seimo rinkimų”, kur Pabaltijo valstybių gyventojai
neturėjo ką pasirinkti, nes rusų buvo parinkti kandida
Kisingeris klysta
tai, pritariantieji sovietų užsienio politikai, kad JAV ne
naudos prievartos sovietų karo jėgoms ir policijai iš
— Kisingeris klysta, — pareiškė rugpiūčio 9 dieną stumti iš Pabaltijo ir Rytų Europos kraštų, bet naudos
ren. Bernardo Rogers, Šiaurės Atlanto valstybių karč jė teisines taikos priemones, kurios privers sovietų karo
gų viršininkas. — Mes nežalime reikalauti, kad šiaurės jėgas ir policiją trauktis iš pavergtų Rytų kraštų.
Atlanto Sąjungos valstybės gynybai duotų didesnę auką.'
Dr. Kisingeris prasidėjo iki galo to pasitarimo, bet
negu mes, amerikiečiai, aukojame, — pridėjo baltaplau nespėjo pasitarimas baigtis, jis užsimovė savo skrybėlę
kis gen. Rogers. — Jeigu JAV atšauks savo karo jėgas ir smuko iš- Baltųjų Rūmų niekam -nieko nesakęs. Jis
iš Europos didesnėje skalėje, tai suskaldytų Atlanto Są žinojo oficialią prezidento Fordd formuluotą Amerikos
junga ir priartintų ^Sovietų’Sąjungą prie’savo svaione užsienio politiką, bet susidarė Įspūdis, kad jis jai nepri
— laimėti pranašumą Vakarų Europoje, nepanaudojus tarė ir nesirengė jos vykdyti. 'Kol dr. Kisingeris ėjo
karo jėgų. Tai būtų didžiausia katastrofa Jungtinėms Valstybės sekretoriaus pareigas, tai prezidento 'Fordo
Amerikos Valstybėms.
suformuluotos JAV užsienio politikos jis nevykdė.
Sovietų atžvilgiu jis vedė savotišką politiką, kuri
Kad dr. Henry Kisingerio planai laisvės pasauliui
buvo neaiškūs, Naujienos Įsitikino, kai prezidentas Ge- skyrėsi nuo oficialios Amerikos užsienio .politikos. Jis
raldas Fordas, besirengdamas kelionėn Į Helsinki, su žinojo prez. Rooseveltc Įsakymą Summer Wells, sekre
kvietė fraternalių Amerikos organizacijų pirmininkus i toriaus Hull pavaduotojui. Jis aiškiai pasakė, kad JAV
Baltuosius Rūmus, norėdamas juos iš anksto informuoti nepripažįsta ir nepripažins sovietų valdžios įjungti Lie
apie už savaitės planuojamą konferenciją Helsinkyje. tuvą, Latviją ir Estiją Į Sovietų Sąjungą,, bet dr. Ki
Daktaras Henry Kisingeris. tuometinis Valsty- singeris rusams niekad ne vienu žodžiu- neužsiminė apie
ibės sekretorius keistai elgėsi. Jis pasiklausęs kitų pra pavergtų tautų laisvę.
nešėjų, nenorėjo eiti Į rinktinių fraternalių organizacijų
Dar nespėjo Amerikos lietuvių spauda paskelbti lie
pirmininkų dar vieną pasitarimą. Dr. Kisingeris ieškojo tuvių atstovų pareiškimų dalyvavusių minėtoje Baltųjų
savo skrybėlės, kad galėtų greičiau išsprukti ir skubėti Į Rūmų konferencijoje, kai Valstybės departamentas pa
Valstybės departamentą, nes ten klijentas jis buvo lau skelbė priešingus pareiškimus. Prezidentas G. Fordas,
kiamas.
skrisdamas Į Helsinki, sustojo New Jersey aerodrome
Prezidentas Fordas sustabdė dr. KisingerĮ ir balsiai degalų ilgai kelionei pasiimti, prezidentas dar kartą pa
prie visų pareiškė, kad jis turis tame pasitarime daly darė pareiškimą jį pasitikusiems laikraštininkams, bet
vauti. “Aš noriu, kad girdėtum. ką_aš čia sukviestiems didžiojoje Amerikos spaudoje tie pareiškimai išėjo ki
atstovams pasakysiu, ries tai yra oficiali JAV politika tokį, negu jie buvo padaryti Washingtone. Paaiškėjo,
Pabaltijo ir kitų Rytų Europos valstybių atžvilgiu”. Dr. kad tuos pareiškimus spaudai padiktavo dr. Kisingeris,
Kisingeris neišėjo, bet prezidento pareiškimo nebeklausė. kuris kartu su prezidentu ir kitais patarėjais skrido i
Prezidentas Fordas pasakė susirinkusiems, kad JAV Helsinki.
nepripažino ir nepripažins Pabaltijo valstybių Įjungimo
Pranešimai apie prez. Fordo kelione buvo iškraipomi
Į Sovietų Sąjungą; kad JAV nepripažins klastotų “liau- ne vien tiktai paties Kisingerio bei jo bendradarbių, bet
~
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bet jis niekad nepaaiškino. Kada jau paaiškėjo, kad Hel
sinkyje niekas Lietuvos nepardavė ir jokių grašių ne
gavo, ar jis bent atsiprašė buvusi Amerikos prezidentą
ir Vatikano atstovą Helsinkio konferencijoje, net ir ŠĮ
klausimą Amerikos lietuviai negavo iš jo jokio atsakymo.
Lietuviai žinojo, kad dr. Kisingeriu negalima pasiti
kėti, kai reikalas ėjo su Sovietų Sąjunga. Dabar pasi
rodė, kad ir Atlanto Sąjungos vyriausias karo jėgų vir
šininkas, gen. Bernardas Rogers, mandagiai išsireikšdamas, pasakė, kad Kisingeris klysta, kai ragina: Ameri
kos karius išsiųsti iš Vakarų Vokietijos.

JAUNIMAS LIETUVOS
LAISVINIMO DARBE
Stud. Algirdas J. šilas, kuris
vasaros metu kaip ALTO parink
tas internas dirbo Jungtiniame
Amerikos Pabaltiečių Komitete,
atvykęs iš Vašingtono Ameri
kos Lietuvių Kongrese spalio 27
d. skaitys paskaitą apie jauni
mo įtraukimą į Lietuvos laisvi
nimo pastangas.

^.,.1...

Pietų Amerikos kraštų, išlaisvintojas iš ispanų
okupacijos yra laikomas herojus Simon Bolivar..
VEGETARIŠKA MITYBA
Ekvadoras savo nepriklausomybę išsikovojo 1809
IR SVEIKATA
m. rugsėjo 10 d.
Dėl didelio kainuotume, krašte yra daug sun
Venezuela, Caracas, 1982 metai
kiai peržiangiamų vietų, kuriomis susisiekimas
(^Tęsinys)
i teįmanomas asilais. Kalnai apaugę didžiuliais
Po to ligoniai gimnastikuojasi iškeldami miškais. Turi du didelius vulkaninius kalnus:
rarka^ aukštyn ir jas nuleisdami. Tokių ligonių Cotopaxi ir pats aukščiausias — Chimburazo kal
maistui naudojami ridikėliai, svogūnai, česnakai nas, i kuri buvo Įkopęs ir pats Ekvadoro išlaisvin
su atitinkamais daržovių priedais. Šiuo gydymo tojas Simon Bolivaras. Tikyba katalikų. Ekvametodu išgydoma ir kojų venų sukalkėjimas arba doriečiai bene patys pamaldžiausi žmonės pasau
jų artereosklerozė.
lyje. Oficiali kalba ispanų, nors indėnai kai ku; riose vietose tebekalba quinchua arba Inca kalba.V SKYRIUS
Rasės atžvilgiu — mišinys: dalis, ispanų — balILGO GYVENIMO PASLAPTYS EKVADORE t tųjų okupantų palikuonys, apie 50 a indėnų, miš
Ekvadoras — maža Pietų Amerikos valstybė rių rasių — apie 30%, ir negrų — mulatų apie^FL
su 6 milijonais gyventojų. Sostinė Quito miestas.
Nepaprasto gražumo miestas Riobamba turi
Jame gyvena apie 500,000 žmonių. Ploto 270,670 apie 40,000 gyventojų, apsuptas dideliais
kv. km. Susisiekia su Kolombįja. Peru valstybė niniais kalnais.
mis ir su Pacifiko vandenynu. Kraštas kalnuo
Visai šiaurinėje Ekvadoro pusėje, Lojos pro
tas Andų kalnynu; turi daug salų, kurių žymiau vincijoje, yra Lojolos slėnis Vilcabamba. Jis ap*
sios Colon ir Galapagų salos. Klimatas labai Įvai suptas kalnais iš visų pusių. Beveik nepriftaarus. Ekvadore auginami bananai, kakava, med ma vieta, neturinti jokių susisiekimo priemolių,
vilne, ryžiai, kava, miežiai, rugiai, kukurūzai, žir- išskyrus asilus. Kartą patekęs į šį slėnį, jau
niri pupelės, apelsinai, mandarinai, bulyes,. ta tiesi esąs danguje dėl neapsakomo jės^ožio, Gy
bakas, c'..’:rinės švendrės. GyvUlmkys^: kiaulės, venamieji namai pastatyti pačių vietos gyvento
galvijai, arkų u. ožkos ir asilai.
jų jų pačių pasigamintomis statybos priemonėmis
Mineralai: auksas, sidabras, varis, cinkas, ir medžiagomis, šiame slėnyje gyvena apie 1000
geležis, angliai, gipsas ir marmoraa. Kaip ir kitų žmonių.

Klimatas švelnus, malonus; žmonės gyvena raKlimatas švelnus, malonus; žmonės gyvena
ramiai, nevarginami jokio triukšmo ir mašinų
ūžesio bei dūmų. Vilkabambos gyventojai ištisus
200 metų pasižymi didžiausiu sveikatingumu ir
ilgu amžiumi. Jų tą sveikatingumo ir ilgo gyve
nimo paslaptį išaiškino Anglijos universiteto pro
fesorius. gydytojas — mokslininkas David Davis,
ilgo žmonių gyvenimo paslapčių tyrėjas. Jis, su
žinojęs apie tos vietovės žmonių sveikatingumą
ir ilgą gyvenimo amžių, pats atvyko Į čia spe
cialiam ištyrimui.
Daugumas gyventojų "buvo senyvo amžiaus.
David Davies surašė čia gyvenančių visų gyventojųjų davinius. Jis konstatavo, kad visi čia esan
tieji senukai visose jų gyvenimo funkcijų atliki
mo sąlygose yra visiškai normalūs tiek fiziniai,
kaip ir protiniai. Dantis jie turi sveikus, tęsia
aktyvų ir normalų, kaip jr visi kiti, gyvenimą: pa
deda atlikti savo šeimos nariams namų darbus,
išeina dirbti Į laukus ir tik vakarais grįžta Į na
mus, nors ir prisieina tą grĮžimą atlikti per trijų
valandų kelionę. Jų atmintis vieni gera.
Anglas mokaitniaka* ištyrė, kad take ilgas, svei
kas ir normalus tų žmonių gyvenimas priklauso
nuo daugybės faktorių: paveldėjimo, aplinkos ra
mumos. gryno kalnų oro, o bene vwų svarbiau
sio faktoriaus — npo jų maisto dietos. Jie val
go tiktai tą. ką patys pasigamina ir išsiaugina.
To maisto kalorijų skaičius nedidelis — tik 1,600

kalorijų Į dieną. Nei aukšto kraujo spaudimo,
širdies ligų, vėžio, cukrinės ligos nerado nė pas
vieną, nežiūrint tų žmonių amžiaus? Jų pasisa
kymu, kad jie suserga ir miršta tomis ligomis,
kurias į jį kraštą atveža užsieniečiai turistai arba
kitokiais reikalais atvykę svetimšaliai. Todėl jų
tarpe vyrauja Įsitikinimas, kad tokie atvykėliai
pas juos nepageidaujami ir nelaukiami. Jų dau
gelis mano, kad jų sveikas, ir ilgas gyvenimo am
žius priklauso nuo geriamos iš vietinių žolių pa
sigamintos arbatos, kurią jie kasdien po kelis
kartus geria. Jų maiste yra labai mažai riebalų;
jie valgo daug vaisių ir rūko jų pačių, *be jokių
priemaišų, pasigamintas cigaretes. Kiti moksli
ninkai tyrinėja to krašto kalnų vandens sudėti,
manydami, kad ir jis prisideda prie tokio ilgo
gyvenimo.
ŽALIASIS INDĖNŲ TIBETAS IR
’ JO GYVENTOJAI
į
JANOMAMIEČIŲ MITYBA

Saleziečių misijonierius kun. Luis Cocco, 15
motų išgyvenęs tarp Janomamos indėnų džiung
lėse, įdomiai aprašo tų indėnų gyvenimą ir mi
tybą.

(Bus daugiau)
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PHU

VAKARŲ

VĖJAI

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

MM

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

a — Funeral Home and Cremation Service
I Charles Stasukaitis
1729 S. Halsted St

. ........................................... Min.... ..................... .

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Chicago, IL 60608
24 Hour Service

I FD.LE.
(312) 226-1344

GUBERNATORIŲ DRAUGIŠ
KUMAS LIETUVLAMS

Westchester Community klinikos

Į Čikagoje spalio 27-28 renka
mo Amerikos Lietuvių kongreso
1938 S. Manheim Rd^ Westchester, IIL garbės komitetą sutiko įeiti Michigano gubernatorius James
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis
J. Blanchard, Wisconsin guber
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL
natorius Anthony S. Earl, New
iTeL:^62-2727 arba 562-2728
Jersey gubernatorius Thomas
H. Kean, Connecticut guberna
TEL. 233-8553
torius William A. O’Neill, Illi
Nuotrauka Panevėžio Artistų Mylėtojų jaunimo grupės, pradėtos organizuoti prieš 60
Service 461-8200, Page 06058 nois gubernatorius James R.
m. L Apatinėje eilėje iš kairės: Stefanija Bilevičaitė Plevokiene, Vladas Rasciauskas, ar
Thompson, New Yorko guber
tistų grupės organizatorius ii’ pirmininkas. Neatsimenu merginos vardo, pavardės, An
DR. A. B. GLEVECKAS natorius Mario Cuomo, o taip
tanas Aižinas, miręs. U. Sėdi: Julius Kubilius, Elzė Sorgūnaitė, Stasys Petraitis, jau
pat
Čikagos
meras
Harold
Wa

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nas vyras miręs, Petras Pievotas, miręs, Ona Sakalauskaitė, mirusi. III. Stovi: Pili
shington.
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS
pavičius, miręs, Neatsimenu vardo, pavardės, Krivickas ,miręs, Elena Kildušaitė, Pra
*
*
*
3921 West 103rd Street
nas Aizinas, Elena Kildaitė.
JAV Latvių Sąjungos pirmi
Valandos pagal susitarimą
Paveikslą atsiuntė Stefanija Bilevičiūtė Plevokiene
ninkas Visvaldis V. Klive ir Ame
rikos Estų Tautinės Tarybos
DB. FRANK PLECKAS pirm. Julian Simonson sutiko Pirmiausia pramokome suderinti stygas man nė žodžio nepasakei apie ,
gimtadienį. Būtum pasakęs, tai
įeiti į Amerikos Lietuvių Kon
OPTOMETRISTAS
būčiau pasiruošus ir visus pa
Rašo Vladas Rasciauskas
greso garbės komitetą. Taip pat
KALBA LIETUVIŠKAI
vaisinusi. Visi patyjrėme, kad^
2618 W. 71st St. TeL 737-5149 sutiko įeiti į garbės komitetą ir
Iš praeito susirinkimo jau ži- no instrumento balsus, o vėliau Isilčiukas buvo geras muzikos
Ukrainiečių Kongreso Komiteto rnojome, kad muzikos mokyto jau reikėjo suderinti viso orkes
Tikrina akis. Pritiko akini n g
mokytojas. Jis mokėjo prispaus-p
pirmininkas I. Bilinsky.
ir “contact lenses”.
jas Isilčikas galės mus pamokyti trėlio instrumentų balsus. Bu t i kiekvieną, kad jis pramoktų
groti stvgu instrumentais tik- vo juoko, buvo džiaugsmo, bet Į[ savo instrumentus suderinti ir
tai antradieniais ir penktadie buvo ir rūpesčių, kaip mums su- groti į viso stygų orkestro tak
Dr. LEONAS SEIBUTIS
sigroti/
niais.
tą. Pirmame vakare dar grojo
Kada
jau
susirinkome
penkta
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
Pirmą antradienį suejenxe j
Daunoro dūdų orkestras, bet ki-1
dienį,
tai
reikalas
buvo
kitoks.
PROSTATOS CHIRURGIJA
mokyklą ir susinešėm visus tu
tuose vakaruose jau užtraukė
Beveik
nieko.,
nemokėjome,.
:
betį.
2656 West 63rd Street
rimais instrumentus. Turėjo bū
. •rįūsų'stygų orkestras. Pradžio-’
užgirdome^
s(ygU"
orkestro
sude

Valandos: antrai 1—4 popiet,
ti pirrnoj; niū^Į pamoka,./ bet
je pagrojome vaidinimo metu
rintą
vienos
dainos
balsus.
Mes
Isetvirtad. 5—7 vaL vak.
tos pamokos kaip
nebuvb.
scenoje, o po to jau drįsime pa
jau
pamatėm,
kad
kas
nors
iš

Į Ofiso telefonas; 776-2830,
Pirmiausia mums reikėjo iš
groti ir šokėjams .
eis.
Rezidencijos telef.: 44S-5545
sišnekėti, kaip mes tas pamokas
Alokj'tojas Isilčiukas Įvedė
jMano galva buvo pramušta
tvarkysime. Visi buvome pa
gerą tvarką pamokų metu. Pir
su
stygų
orkestru,
bet
kiti
artis?
siryžę klausyti mokytojo Isilčima pamoka nuėjo šuniui ant
—--------tų
ratelio
nariai
ruošė
naują
ko. Jis parodė gaidas, papasako
uodegos, daugiau prašnekėjo
vaidinimąNebeprisimenu,
ką
Florida
jo kaip jos turi derintis, bet mum
me, negu mokėmės, bet vėliau
mes
vaidinom,
bet
suruošėm
gy

tą vakarą svarbiausia buvo su
kiekvieną vakarą darėme didelę
vą
ir
gražų
vaidinimą.
Mes
svaprasti, kaip mes pramoksime
pažangą.
'■
DR. C. K. BOBELIS
balsus.
;
jojome,
kad
mūsų
suruoštame
suderinti instrumentu 1----Mes pajutome, kad Stasys Pe
Vienas kitas jau mokėjo sude- ] vakare: jau galės pagroti stygų
. „Prostatos, inkstu ir -šlapumo
rinti mėgiamų instrumentų bal-, o±eįras’ ** ^° .iš to. ^' traitis rateliui buvo didelė jėga.
takų chirurgija.
sus, bet buvo ir tokių, kurie in- į jo. Pirmame vaidinime užtrau Jis jau buvo lankęs vaidybos
5025 CENTRAL AVĖ.
strumentus pirmą kartą paėmė kė Daunoro dūdų orkestras. Sa kursus, tai jo žinios mums vi
St. Petersburg, Fla. 33710
į rankas. Isilčikas kiekvienam^ lės langai buvo atviri, tai visoje siems buvo naudingas. Pradžio
TeL (813) 321-4200
parodė, kaip suderinti kiekvie-; apylinkėje orkestro garsai- nu je pasakė, kad jis pasirinks gi
___________ _ i ūžė. Vakare buvusieji negalė tarą stygų orkestrui, bet kai at
jome vietoje nusėdėti, kojos pa ėjo Isilčiukas, o Petraitis jam
čios linko. Vakaras buvo gerai išpasakojo savo pageidavimus,
MOVING
I suorganizuotas. Motina, kaip tai Petraitis pasirinko smuiką.
Apdraustas perkraustymas
i visuomet, tvarkė visus baro rei- Bet jis čia pat pastebėjo, kad
Nuo 1914 metų
iš ivairiy atstumų.
! kalus. Ji buvo patenkinta vaka norėtų pramokti ir gitara skam
ANTANAS VILIMAS
ru, džiaugėsi, kad ir aš prie jo binti. Stasys Petraitis buvo gamtoianiT federal sav
TeL 376-1882 ar 376-5996
ings aptarnauja taupymo ir
I
buvau prisidėjęs. Bet ant ma- 1 biausias ne liktai vaidyboje, bet
namų paskolų reikalus visos
mūsų apylinkės. Dėkojame
nes ji vis dar dantį griežė. Aš ! ir muzikoje.
Jums už mums parodytą pa
tau, sako, nedovanosiu, kad tu ‘
(Bus daugiau)
sitikėjimą. Mes norėtum bū
Medicinos direktoriui

■'imlioj --

GAIDAS -DAIMID
“EMAUS1A IH DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL *27-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

|
|

-

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

_ f
ty K

jį

W

Telef. 476-2345

I

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1121 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650
TeL: 652-5245

t

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJ IMO ŠERMENINI
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

"- ■,^LraM1u-as

FERKRAUSTYMAI

ti Jums naudingi ir ateityje.

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge
ir VISA korteles.
IL ŠERĖNAS.
TeL 925-8063
-------- ■ ..■

...

_------------------

■

SOPHIE BABCUS
KADUO iSIMOS VALAH0O9

Seiudienialf It leknudUniais
nuo 8:30 iki 9JO vaL ryta,
Stofiet WOPA - 14W AM
traaUiuo|jmec Ii busv stvrflįai
Marquette Parke.
Veda ja — Aldone De<Aw
TdW4 774-154?
7159 Sa. MAPLEWOOD AVI.

CHICAGO, IL 4M29

Sąskaitos apdraustas
iki $100,TOO.
O ■

2657 W. 69th^STREET
Cbicaso, IL 606J9
n
Tel. 925-7400

8929 SO. HARLEM AVE.
Bridgeview, IL 60455
TeL 598-9400

Aikštes automobiliams pastatyti

MIDLAND
FEDERAL
SAVINGS

Iz/lmericanJ^chen
\

ANC LOaN ASSOClAIlON

ARCHER AVENUE
ICAGO, IL 60632

^C^nthony Dias Blue

PINEAPPLE SPARERIBS
?ort icd fruit fo well together, md the combination of
spareribi with tba sweet and sour taste of pineapple is a natural.
Before being cooked over a charcoal outdoor grill, sparealbs fibould be precooked by being boiled until Under. Thia
process of partial cooking is called parboiling.
If yoc &ra unahia to devote the time or the refrigerator
^aee to the znarination procedure in this recipe, just omit the
S^ep. The ribs win taste r little less of pineapple, but theyU
ba
deiirions
This rather robust dish k Ideal for a barbecue party. For
groups allow 1 pound of spareribs for each person and
increase the amount of basting sauce accordingly. Accompany
tbe ribs with cold potato or macaroni salad, sliced tomatoes,
toasted French bread, and the pineapple sauce for dipping.
8er*a beer, iced tea, Sangria, chilled rose wine, or the white
yc«i
to make die sauce — a cold Chablis or Soa^sa.
Grilled Pineapple Spareribs
-a.
of difficulty: Easy
Servings: Sue
'
*
1 houĄ
1 day of
Cost: Moderns

eup lemon julea
2 doves gariic, nrineed
2 tablespoons soy sauce
tablespoon molasses ar
brown sugar
oil

ofl
’ <
teaspoon pepper
mmering water for 30 minutes,
ag pen and pour the pineapple

PreanaMe vedi}*
pirms
I

for 24 hours.
the basting sauce. Combine the

and
so’r re’>e*’

M44 W

rpM--.

j
į
I
I

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
,

,

LACKAWICZ

-a—

£

,,f

Laidotuvių Direktoriai

v

.

u

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

-

XL

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

--------- -—--------------------------- - ———---------

VASAITIS-BUTKUS

?

KAZĮ BRAZDŽIONYTt

Peta>biii& Flu
ii VTK gtotto. U

JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

ų od and pepper, in a sancepate» *
r Itmta
sc® Hh
8 inches shew >
for 30 rainutes.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

of H to serve with the riba.
as platter, cut into Individual riba.
kxim
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MARMA PATARIA NE
KALBĖT, BET MEST RŪKYTI

1983 m. Nr. 19 Varpus. Virse- Taute.- gyvybė nr. 1. Mūsų spar
Vien žinoti, kas mūsų sveika
nelis papucstiis mail. Dargio pie nai n r. 55, Vieno vakaro melo
niniu. Su knygomis iš Prūsų”. dija; Antano Musteikio — Dan tai kenkia; nepakanka, o tą ži
{Kaip malonu, kad jau pasiustas gaus ir žemės šaknys; Povilo nojimų reikia pasiryžti pykdy
jį lankas šakaliu, raitelis Turiny Gaučio — Lianų liepsna, Kazio ti. Nes daktarai, dvasiškiai ir
Į Antanas Kučys straips. “Idėj ų Bradūno — Prierašai! Kotrynos kiti baigia aukštus mokslus,
UAL f STATI FOM SALI
|
UAL BSTAT1 POR 1AL1
vingiuose” krit ikiuoj a Drauge 3rgaitvtė> —Tylus dovana; Eg apie tai gerai žino ir skelbia, kad
— Ftrdavimwi
.
Narnai, lomi —
< į Ipusius straipsnius,
liečian- lės Jucdvalkės — Pas ką žiedas rūkymas ir per gausus alkoho
:čius ALTą ir VLIKų. E. Jasiū- žydi; Vytauto Bagdonavičiaus lio vartojimas, kenkia sveikatai,
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TEBMINAJU
bet
nedaug
yra
tokių,
kurie
tuo
uias: 125 metai
nuo Didžicjo — Kultūrinės gelmės pasako
IB HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUIMAlt,
žinojimu
pasinaudoja,
bet
dau

ivarpininko g.muno (Dr.Vinca* se; Petro Stravinsko — Atsimi
DHL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Ji
Kudirka); Dr. Kazys Karvelis* nimai; -r ptasaulėžvalga; ir Pa giausiai jį ignoiuoja. O ta vyk
Viltys ir realybė; Antanas Ku saulio Lietuvių Jaunimo sąjun dymu, nereikia rekomenduoti
•’UTUAL FEDERAL SAVINGS
vien lik kitiems, bet pradėti nuo
čys — Kova laimėta (Petras Vi gos Žūiiaraštis nr. 2.
PETRAS KAZANAL'SKAS. Prezidentu
leišis 1891—1926).
! K. Karvelis — Kažin ar taip? savęs.
1212 W. Cermak Road
Chicago, m.
TeL 847-7743
Tad ir mes, Naujienų skaity
J. Vilčinskas :— Baltijos vai-1 Gerokai pakritikuotas Draugo
stybiu klausimas Europos par vedam?, f s “Nerea lus optimiz tojai, gerai žinodami teisingoj
dalyvaujantiems valdyba š. m. rugs. 1 d. 12:30 p. j
Konkurse
<paudcs reikšbnę. pinsistenkime
lamente.
mas” bk.
BUTŲ NUOMAVIMAS
Jonas Daugėla : — Tautos lai A. Kučys —Pasaulio Lietuvių ią savo dosnumu paremti. Nes bus skiriamos dvi premijos už- p. 4500 So. Talman patalpose
B HAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI
svinimo problemos VLIKo sei Bendruomenės maridiatai —Kri- ir laisvė yra įvertinama tiktuo- geriausius rašinius — 1 premija šaukia organizacijų valdybas ir
* NOTARIATAS • VERTIMAI.
rinktus atstovus (viena nuo 10)
me.
I tikuo’ama L.B. vadų pasisaky met, kai ji prarandama. Naujie — $500; II premija — $250.
Premijų paskirstymui, jury į minėta sus rinkima.
Prašome i
Dr. Albertas Gerutis: — Dr. mai. Jonas Daugėla — Kitokio nų spausdinimui paremti skiriu
c
TBŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
Jurgis Šaulys (Tęsinys). Jauni PLB seimo buvo tikėtasi. Pietūs $25. Naujienoms linkiu, geriau komisija bus sudaryta, ir pa atstovus štame susirinkime da
lyvauti.
Valdyba j
mas pasisako.
J. BACEVIČIUS — BEIuL REAL'
Baltuose Rūmuose- A. Miliūno sios sėkmės, atsilaikyti prieš skelbta vėliau.
Dr. Kazys Grin us: — Pn.-i- Drauge t lpusio straipsnio ištrau įvairias audras.
i
INCOME TAX SERVICE
Konkurso rašiniai turi būtii — Dolerio vedė smarkiai pi- I;
minimai apie 1868 metus.
. ka. Iš Nijolės Sadūna.itės straips.
Antanas
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
prisiųsti iki sausio mėn. 15 d. ■■’ kilo Japonijoj, Hor.gkonge ir
Mečys Mackevičius: — Perse ištrauka apie sovietišką karcerį.
1985 m. (pašto antspaudas) se-1’ Londone.
-■
Ikiojimas tęsiasi. —Prisiminmai Frontininkai apie AJtą ir Vliką.
kančių
adresu:
Amerikos
Lietu-i
iŠ pirmosios rusu okupacijos Iš Lietuvos Fronto bičiulių va
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ELEKTROS ĮRENGIMAI
vių
Tautinė
Sąjunga,
c/o
Vida
PATAISYMAI
Lietuvoje.
dų pasisakymų. L.B. pirminin
ČIA GERIAUSIA VIETA
Jonušas,
12500
Pawnee
Rd.,
PaElzbieta Kardelienė: -- Frag kai sveikina ,‘Gimtąjį kraštą .
Dirbu ir užmiesčiuose,
LIETUVIAMS.
j los Park, IBI. 60464
mentas iš Jono Kardelio gyvc-i Vokietijos Krašto valdybos
j*rantuotai Ir sąžinin^aL1,
KLAUDIJUS PUMPUTI! V
nimo.
! pirmininkas nusiskundė, kad
— Lietuvių Vyčių senjorų
9
butų
mūrinis.
Labai
geros
pajamos.
4514 S. Talman Avė*
-— Chicagos Lietuvių Spau- Į
Iš okup. Lietuvos slaptai lei kai kurie L.B. valdybų pirmi- tradicinės piknikas įvyks sek
Dilelis butas savininkui. Geras inves
. .. . . TsL 927-3559
tavimas.
>
džiamos“ Aušros” ištraukos apie įlinkai sveikino Vilniaus lei- madienį, rugsėjo 2, Vyčių salė dos klubo narių susirinkimas
įvyks
rugsėjo
mėn.
7.
d.,
7
vai.
rusų įvykdytas lietuvių žudy džiamą “G-mtąjį kraštą , Raši je ir sodelyje — Campbell ir 47
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
vak.
Lietuvio
Sodyboje,
6515
S.
pirkinys.
nes Merkinės apylinkėje. Pami nys baigiamas šiais žodžiais: St,, pradžia 12 vai. Bus skanių
DĖMESIO
California
Ave.
Nariai
prašomi
62-80
METŲ
AMŽ. VAIRUOTOJAI
nėtas Mykolas Simokaitis (1909 “Vokietijos L.B. krašto valdy valgių. Laimės šulinys, gros ge
Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
Tiktai
$126
pusmečiui
automobilio
Nebrangus.
—1983), A. Kučys—Nauja vysk. bos pirmininkas nusisundė, kad ra muzika šokiams. Maloniai gausiai dalyvauti ,nes yra svar
liability draudimas pensininlcimS,
Kreiptis: A. LAURAITIS
V. Brizgic knyga (Žmogus rea tokie dalykai sukelia apylinkes priimsime laimėjimams dova bių reikalų aptarti. Bus disku
ŠIMAITIS
REALTY
4651 S. Ashland Aves,
sijos iškeltais klausimais ir pa
liame gyvenime). K- Karvelis: nariu tarpe nesutarimus. Ir kur
Chicago, III.
nas. Jaunimas ir senimas kvie sitarimai.
INSURANCE — INCOME TA^C
— Lietuvos TSR Istorijos - Et nesukels! Pasirodo, kad tų pra
Tel. 523-8775 arba 523-9191
čiami atsilankyti.
Valdyba
Valdyba
nografijos muziejus.— Rašinyje vardžiuotų reorgu reikia ir ki
2951 W. 63rd St
“Trumpai” apie atsiųstus leidi tur. Ir neatidėliotinai reikia.
TeL: 436-7878
RAŠINIŲ KONKURSAS
nius. — Paminėti ir pakritikuo- Rašoma, kad ckup. Lietuvoje
PRANEŠIM AS
^•1
persekiojami kraštotirininkai- ĮAmerikos Lietuvių Tautinė
Naujienose, 1984.VIII.22 ir 24
BrsNi
nr. 1, 2 ir 3; Naujoji vHtis nr. J B, dėta keliolika laišku ir avkoto- Sąjunga skelbia rašinių konkur
RENTING IN GENERAL
dienomis
straipsniai:
“
Ar
dar
jų sąrašas.
są jaunimui. Tema — Lietuvių
Nuomos
LA
nepakorė?” ir “Keleivis, kuris
tautinė
sąmonė
išeivijoje.
Ame

Antanas
Kučys
Redaktorius
em
griežia dantimis’; pasirodė. miarikos
Lietuvių
Tautinė
Sąjunga
Suaugusi
moteris
ieško
mo-j
administratoriui
pranešė, kad
no pavardės J. G. inicialais paterš norinčios gyventi dideliame^
ir
skatina
visą
lietuvišką
jauni

Titui Briškaičiui susirgus ir iš
sirašinėdavąu kai kuriuos straip
—
Jurginų
paroda
vyks
šešta

pareigų atsisakius,adminisstrato- mą (16 iki 35 metų amžiaus) snius nuo 1960 paietų “Drauge”, dienį, rugs. 1 ir 2 dienomis Or- bute su šeimininke. Skambinti]
riaus pareigas perėmė' ’ Elena dalyvauti konkurse. Tema tu “Naujienose”, “Laisvoje Lietu-1 Isnd-o Parke, Ill., Route 45 ir 151 733-1283.
Rūkienė 3346 West 65 F lace, ri būti bent astuonių (8) maši voje”, “Sandaroje” ir “Biulete-j gatve. Ją organizuoja “Soutri
nėle spausdintų puslapių. Litu
Chicago. Ill. 60629.
niuose’*. Po tais straipsniais ini-' west Dahlia Club kuri priklau- ;
REPAIRS — JN.GENERAL
Žurnalas vertas kiek? ienam anistinių mokyklų mokytojai, cialai yra tikri ar mitacija. bet1 so lietuviai: Joanne Lapinskas,
M. ŠIMKUS
įvairūs Taisymai
bei
Įvairių
organizacijų
vado

lietuviui perskaityti.
* Notary Public
straipsniai ne mano ir nuo da-į Ed Mankus, Anton Valentine,
vai yra prašomi paskatinti jau
INCOME TAX SERVICE
bar aš tokių ihicialų nebevarto Maine Mottin, Antoinette ir Kle- < TAISO ORO VfiSINTUVUS,
— Ketvirtadienį aukso uncija nimą rašyti anksčiau minėta siu.
ŠALDYTUVUS,
SKALBIMO
;
J. Girdžiūnas mas Mankus. Jie kviečia visus ■
tautine tema.
TV DŽIOVINIMO MAŠINAS ; 4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
kainavo Š2B0.
1984.VTII.27
lietuvius ir gėlių draugus atvyk- i
Taip pat daromi vertimai, giminių
BEI KROSNIS.
ti į organizuojamą Jurginų pa
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
Herman Dečkys
— JAV RLB Vidurio Vakarų rodą.
šymai ir kitokie blankai.
Tel. 585-6624
i
*

ar- .

me first

insecticide
and
freshener

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

PASSBOOK
SAVINOS...

knygą apie

us for
financing

JOHN GIB AITIS
Advokatų įstaiga

AT OUi LOW UTE

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR
■- JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

5247 S. Kedzie Ave, ,
(312) ?7b-8700

Hrgh
Intpmt Ratei
Paid on Saringi

Minkšti viršeliai. 90 psi. Kaina $4.00.
Už persiuntimą pridėkite S1.00.

Intent Compounded
and Paid QuaMer'y

Čeki rašykite ir siųskite:
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Ill., 60608

Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

FSLICF

u

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.

Mutual Federal
Savings and Loan
2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL. 60608

Peter Kazanauskas, Pres.

Naujai pasirodžiusi
DR ANTANO RUKŠOS

1

\

Tel.; 847-7747

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYB ES

Naujienose galima gauti nepapraetai įdomžaa gydy
tojo, viauomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

A. G«mi — MINTYS IR DARBAI, 259 pnL, Beeis 1905
me&j įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir
ruairūpinimą —-- ---------------------------------------- fs,00

Dr. A. J. Gossea — DANTYS, jų priežtūr*, sveikata Ir

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA —i 117. '(Persiuntirrui pridėti SI)
Siųsti čeki: ~

93.00

Dr. A. J. Goasen — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiaL Tik___

Gafiaia taip pat užsakyti paltai, atsiuntua č*kj arba
money orderį, prie nurodytos kainoo-priBĮ peili nu tliuo WoMawte

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

Minkitaū vlridlaš, tik

.

—■

F. Zapolts/Agart'
320814 W. »5th St
Everg. Park, HI.
50642 - 424-8654

Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: Kasdien: nae
- 8 vai ryto iki 6 vaL vakaro.
Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL
h pagal

sjiritarimu

TeL 776-5162
£849
63rd Strwfii
Chicago, DDL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 -

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

.'i'

LIUCIJA”

Homeo wners insurance
Good service/Good price

Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininko Prano ŠULO
paruošta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomis
; formomis.
Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.
Knygos kaina — $3.95 (su persiutimu).

V. BYLAITIS
ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

>, I1L 40629
778-8000

d.

,

