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LAISVĖS PABALTIJO VALSTYBĖMS!
LAISVĖS PABALTIJOS 

/ VALSTYBĖMS!

Gene vo j e, Šveicarijoje, pran
cūzų kalba lę'.džiainas žurnalas 
‘'L’Impaet” išspausdino išgamų 
J. G. H'. Hoffmano straipsni 
“Exiger la liberation 'd's pays 
balies” (Reikalauti Pabaltijo 
valdybėms laisvės).

Čia primena Lietuvos, Latvi
jos, ■ Estijos. nepriklausomybės 
laikus po II Pasaulinio, karo, tų 
kraštu užgrobimą, įvykdytą So
vietų Sąjungos, susitariant dėl 
Europos padalinimo su naciais, 
įrodo ,kad Pabaltijo kraštų įjun
gimas į Sovietų Sąjungą - buvo 
neteisingas ir neteisėtas.

Primena JAV nepripažinimą 
PabaPijo- (kraštų inkoi’pcraci- 
jos, išriškinaprez. Reągano nu- 
sistatymą siekti- tiems. kraštams 
laisvės ir pabrėžia, kad Pabalti
jo valstybių laisvė rišąsi su kitų 
Europos valstybių laisve -ir jų 
visų, likimas neišskiriamas'. j

* * * - ■ z'«““

IŠKELS LIETUVOS REIKA-

•tas užmojis. Latviai rr estai sti
priai organizuojasi šiame žygyje ' 
dalyvauti.

Gera būtų, kad ir gausiau lie- i 
tuvių įsijungtų. Registruotis: Į 
VLIKas, 1611 Connecticut Ave. 
NW-, Suite 2, Washington, D.C. 
20009 aiba PLJS, 5559 Modena 
PL,, Agoura, CA. .91301.
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PADĖJO SUČIUPTI SUŽEIS
TĄ VADOVE 

i* - |
SAN SALVADOR, Salvado

ras. — Amerikietis mokąs varto 
ti infraraudonas šviesas padėjo 
Salvadoro kariams suimti pasie
nyje kovojusią Įsibrovėlių vadę 
Nadin Diaz. Kovos metu ji buvo 
sužeista, buvo nuvežta į užfron
tę, jai .-uteikta pirmoji pagalba 
ir ji laukė tolimesnių žinių. Infra 
raudona' šviesa nustatė kur ji 
guli. Helikopteris nusileido. Li
gonę suėmė, įkėlė į helikopterį 
ir vežę į Salvadoro sostinę. He
likopteryje sužeistoji pajuto, 
kad ji pateko Į nepriklausomo1 
Salvadcrb rankas ir bandė iššok-

Sekmadienį rytą, 11-tą vai., Lietuvių Tautinėse ka
pinėse bus iškilmės mirusiems pagerbti. Visais kelionės 
ir iškilmių reikalais kreiptis i direktorius tokiu telefo
nu: 458-0638.

VAKAR JAV IR RUSIJA PRADĖJO PASITARIMUS

Sovietų atstovai pasiskundė, kad šį metą Rusioje buvęs 
blogas derlius

— MASKVA, Rusija, — Trecia-

LŪS SENATE U U

Senatorius - Padi lŠImon spe-

Tarybai- piuformąvo, kadjiš

jau :.organL
z uoli ^tįųvc^Ąbė^Sya.'šęjmy- - 
įbes Ę^nejųną^Sęnf tę? T9&6 hį.

ti iš helikopterio ir nusižudytų 
bet ja: iupaVyko
Helikopteryje buvęs amerikietis 
ją sučiupo ir neleido prieiti prie 
helikopterio durų ir išš» ktt. Ji 
buvo s^ąikyta. ir*: atvežtą*. Į lai s- 

..vąją -įęritorij ąWąi- ?u-.

’ AŠner-J'■Li^^-TarviSoisi'^rttr:
Tenoras Blirįt ;
mari jos vedėj^kebč

.padėkota už jcg^^ų-LOėb^yos 
reiks’ų gynimą; ^ūtarity
Pabaltijcs, pa^^_
bimo. rezoliuciją-'/.A y ’ / į

PABALIUOS. TAIKOS IR 
LAISVĖS ŽYGIS

Siekiant iškelti Pabaltijo val
stybių laisvės reikalą, žmogaus 
teisių laužymą tuose kraštuose, 
norint atkr.ūpfe’pasaulio dėmė-' 
sį Į 45 m. užtrukusią sovietinę 
okupaciją ir perduotr':pasauliui 
Lietuvos, Latvįjtš; Estijos h' ki
tų Pabaltijo idiomų Baikos ir 
laisvės žygis laivu Baltijos jū
ra, demonstracijos Skandinavi
jos kraštuose,ĄSdvfetų Sąjungos 
teismas Kopenhagoje. Tai nau-

tą •jbsįžšrh'enyb^iąr.uždaryta už 
.■giąfųj'kąd tardytoją: galėtų nu- 
Matyti kaip.jjf atsirado Salvado- 
ro parięhy.įe,. . ■• į ’

-.-. TEISĖJO R LEFEVOUR i
1- ■ ' T V RŪPESČIAI a: •' ■

> įjCBlCAGO, TLL’ — 1980 me
tais teisėjas Richard Lęfev'Our 
prisaikdino teisininką Richard 
Daley Cobk apskrities prokuroro 
pareigoms.

' Vakar federalinio teisėjo~Char- 
les Norgle teisme liudijo James 
Lefevoūr, kaip jo giminaitis, tei
sėjas Richard Lefevoūr, grįžęs 
namo, nuplėšė .nuo sienos proku
roro Richard Dėięy pSVeiks.ląi su 
plėšė ir numetė į šalį. _ ’

— Tas neužauga žinofo visą 
apie tyrinėjimą, bet man nieko 
'nesakė.

Atrodo, kad teisėjas yra pate
kęs didelėje bėdoje.

KINIJOS VALDŽIA PATARIA DEGINTI 
MIRUSIUS

■ x ‘ -į • . . t /

Kapų žemė esanti reikalinga javams auginti, o ne 
įvv'il-č'; mirusiems gulėti

į '-PĘK^AS/ Kinija. — Pekižb Vienas paragrafas liepia deginti 
i vyriausybė per spaudą ir radiją mirusius dideliuose miestuose, 

miesteliuose, kur apylinkėje nė-j 
ra tokios žemės.

Žmonės iaidojami esančiuose 
senuose kapuose, bet ten nėra 
vielos. -į

Įsakymas liečia lygumas ir pa- 
šaites, kur auga pa vai, daržo
vės ir šienas, žemė naudinga ja
vams ir žolei, todėl negalima jos 
parduoti laidojimui. Net ir pa
kelės? esanti žemė gali būti nau 
dingą šienui.
■ Išimtį Įstatymas laidojimui 
“danguje". Tibete kapinių nė-j 
ra. Mirusieji išnešami į aukštus j 
kalnus ir padedami ant uolos i 
Ten atskrenda kalnų paukščiai} 
ir mirusius sunaikina.

patarė krašto gyventojams mi
rusius deginti, o laidojimui rei

kalingą žemę vartoti javams.
Šiadriien Kinijoje yra bilijo

nas -gyvęųtojų. Visus maitinti 
kiniečiai sėja javus kiekviename 
žemės sklypelyje. Papenėti bili
joną alkanų žmonių reikia daug 
žemės. Kiniečiai gyvena slė
niuose, pašlaitėse ir įvairiose vie 
tose.

Bet Kinijoje yra sena tradici
ja — mirusius laidoti žemėje. 
Kai vyriausybė prieš' dešimt me- } 
tų užsiminė ajrie mirusiųjų degi
nimą, f ai visame krašte kilo d’- 
deli protestai. Prie to teko ko-j 
munistų_-partijos tarybai. Jiems 
lavonų 'deginimas atrodė žiau
rus.

čiai laidoja žmones medžiuose. 
Lavoną jie pririša prie lentos 

■- ir įkelia tarp keturių medžių 
■ šakų.

Ten lavonas ilgiau stovi, negu 
uclcse. Aukštų kalnų paukščiai 
retai nusileidžia į miškus. Tėn 
lavonus tuojau pastebi krank
liai ir iš visų pusių suskrenda ir 
ji sukapoja.

Kiniečiai turi teisę Tibete pa
guldyti lavoną ant aukštos uo
los arba žemiau... upių pakraš
čiuose Įkelti į medžius.

.Kada žmogus miršta ta; val
džia leidžia prieš deginimą ar
ba palaidojimą “danguje”, ar 
miške, tai leidžia trimituoti juod 
alksnių.lazdynų arba nendrių ra 
gus.

RŪPINASI PAVOJINGOMIS 
RADONO DUJOMIS

WASHINGTON, D. C. — At
sakingi pareigūnai susirūpinę ij 
žemės gilumos kylančiomis, jo
kios spalvos ,smarvės neturin
čiomis radono du/emis, nuo ku
rių kiekvieną metą miršta iki 
20.000 gyventojų. Namuose atsi
radęs radonas susirgdina plaučių 
vėžiu.

Tuo tarpu nustatyta, kad ra
donas t uščiausiai kyla Rytinėje 
Pensilvanijos dalyje- Anksčiau, 
kai namai netaupė šilumos, tai 
radonas ateidavo ir išeidavo, bet 
šiandien, kai aplandžioja visus 
plyšius, tai Į namus įėjęs rado* 
nas neišeina ir užkrec'a plaučių 
vėžiu.

Taršos administratorius Lee 
Thomas nustatė, kad radonas vra v 
labai pavojingas žmonių* sveika
tai. Radonas k via iš žemės gilu- 
moję esančio uranijaus. kurio 
spinduliai patenka Į plaučius ;r 
ren sukelia vėžį.

Iš gilumos iškilęs radonas plan 
kia New Jersey ir net New Yor- 
ko valstijų paviršiumi. Lee Tho
mas jau nustatė pasiūlymą kovai 
prieš radoną, bet pareigūnai dar 
nesutaria del pranešamo teksto.

Tarybos Įsakymas liečia 
miestus

-----  —;------ - - --L Kinijos tarybos įsakymas, pa- 
Portugalija tarsis su Kini- skelbtame oficialiam .vyriausy- 

T»ės žurnale liečia visą kraštą.

Pirmiausiai padėtus lavonus 
ėda žmogėdros, o vėliau arskn.ni 
da mės:niai paukščiai ir apvalo 
raumenis ir gyslas nuou kaulų.}

Išimtys daromos krankliams, 
plikiems arams

Antroji išimtis daroma lai-' 
dėjimui miškuose. Gerokai že-j

— FBI agenlai suėmė jūreivį Į 
ir jo tėvą, pas kurį rasta daug 
valdžios raštų.

— Visa eilė Kinijos demokra
tų šalininkai praleido ilgus Irom 
lies metus Macao saloje.

— Evanuono bankas traukia 
teisman buvusi savo pirminin
ką Richard Christiansen, kuri-; 
per du metu paskolino virš mi
lijono doleriu.

JARUZELSKIS TEISIA 3 
DARBININKUS

GDANSKAS. Lenkija. — Ja- 
ruzelskio vyriausybė vakar pra
dėjo teisti 3 Gdansko laivų sta
tybos ir.taisymo dirbtuvių dar
bininku-. Suinrtie i pasisakė uz 
solidarumo uniją laivų dirbtuvė 
se. Jie atsisakė priklausyti ko
munistų vadovaujamose unijo
se. Suimti Adam Mečiilik. Bog
dan Leis ir Vladislovas Fra.-i- 
niak.

Prokuroras teisme nuimtuo
sius kaltino, kad jie darbininkų 
tarpe vedė agitaciją prieš dabar 
tinę vyiiausvbc ir ragino kelti 
protestą preš premjero Jaru- 
zekkio pa-kinus daibininku or- 
canizatoriiin. Du pernic i pareiš
kė teismo pirmininkui, kad jie 
nekalti, o trečiasis atsakydama* 
į teisėjo pak!:m- inu> pare ške. 
kad jiedu vrt puspročiai. Nėra 
jokio reikalo jiems atsakinėti i 
minėtus klau<inu?>. ne^ tsi nesąs 
ju reikalas I enkpeje turi būti

oienj Maskvoje prasidėjo JAV ir 
Sovietu Rusijos atstovų pasitari
mai dėl reikalingų javų. Sovie
tų Sąjungas atstovai pranešė at
vykusioms amerikiečiams, kad 
šiais metais buvęs labai blogas 
derlius, rusams būtinai reikalin
gi Amerikos .javai,

Amerikos delegacijai vadovai! 
ia Thomas O. Ka.y, žemės Ūkio 
sekretoriaus pavaduotojas. So
vietu delegacijai vadovauja Vik
tor M. Ivanov, užsienio reikalų 
ministeįio pavaduotojas.

šių. Merų pavasarį Sovietų 
Są’unga jau nupirko Ameriko
je 18.6 milijonus metrinių tonų. 
Tie javai jau išvežti.

Kiek rusai šį kartą javų norė
tų pirkti, tuo tarpu nepaskelb
ta. Gal jie jau pranešė atvyku
siem s apskaičiavimus, bet tuo 
tarpu dar nepaskelbta.

1984 metais rusai Amerikoje 
pirko 22 milijonus metrinių tonų 
javų. Kiek jie šį metą pirks, šio
mis dienomis bus paskelbta.

Šį pavasarį rusai daugiausia 
pirko kukurūzų. Jie taip pat pir
ko įvairių sėklinių javų. Praei
tai -metais rusai už javus Ame
rikai sumokėjo S3,7 biljono do
lerių.
Amerikos pirkti javai vežami i 
Odesos uostą. Amerikiečiai kiek
vieną metą užpila didoka skai
čių metrirrų tonų nubyrėj inųi. 
Kada r’i>ai pradeda iš Odests 
uo<to javus vežti, tai gerokas 
skaičius nubyra.

— Vakar buvo išleistas iš ki- 
lėjimo Hondūro aukščiausio 
tei-mo pirmininkas R. Valanda- 
rėš.

— Gub. Cuomo pataria par
duoti visas P atų Afrikos akci
jas.

— Vietnamo vyriau'yhė pal 
siūlė Tailandui tuojau pradėti 
pasitarimus dėl tremtinių, atbė
gusių į Tailando teritoriją.

minties ir žodž o la>vė. Proku
roras i teisėja^ neturi teisės trr1 
kiu klausimu klausinėti. Į kvai
lus kausimus nereikia atsakinė-dingas, platesnio dėmesio ver-l ja del Times salų.

oriau, kur auga miškai ir pa^ai-į ~ 
lėse. lapoja medžiai, tai kinie*

KALENDORĖLIS

Chicagoje karštomis dienomis pradėjo purkšti van- 
denį Buckinghamo fontanas.

Gegužė- 25 (i — šv- Beda.1 
Grigalius, Marija, Žydrė.

Gegužė- 26 d. — Sekminėm, j 
Šv. Pilvp? . Algimantas. Malonė j

Gegužės 27 d. — Šv Augus- j 
tinas C. Saulė. Vydminė. Radvi-j 
lė.

Gegužė' 28 d. — šv. Justas, j 
Rima, Aurimas.

Saulė teka — 5:22 leidžiasi —
I 8T3, saulėms, šiltas

Maskvoje, Kremliuje, prasidėjo pasitarimai javams 
Amerikoje pirkti. Ši metą, išskyrus Pabaltjji, visame 
krašte buvo blogas derlius. Sovietų kariuomenei, polici
jai ir komunistų partijos pareigūnams trūksta duonos ir 
riebalų. , ,
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— Th? Christian Science Mo
nitor. spausdinamas Bostone, 
pra neša, kad britų benamiai po 
tiltais, šaligatviuose i^šką “dan-

žai geležies, kalio, kArotiuo, B 
grupės vitaminų, 30 mg. vita
mino C, yra ir tolinės rūgšties, 
pektinų, gastryčių aliejaus. Gy
domasi užkietėjus viduriams.

Šiltos garstyčių nuoviros su me 
dumi padeda kosint, skaudant 
krūtinę.Kai kas teigia, kad griež 
čiai gydo nuo reumato. Nepa
tartina vartoti sergant ūmiomis 
skrandžio ir žarnyno ligomis.

8 Tiesos kėlias — tik vienas 
kelias. O klystėliai—tai tūkstan
čiai kelių. , \

toli. Tos 4 miego valandos ly-• 
gios 7 8 vai. miego kitu laiku. • 
Temis valandomis organizmas 
atstatąs visą išeikvotą energiją, 
sm‘'genys atgauna veikimo ga-

čia spręsti, kad..dabartini, žmo
gaus amžius lėta pusė ar tree-! 
da-is to, kiek - būv" gyvenama 5 
ankščiau. * -

’’ . uwuf|f
*«mf 1.1te.jj | j y JHWI

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguota PRANAS SULAS

Klju»tmu* ir medžiaga rigsti: 4436 So. Washtenaw. Chicago, IL 60632

Galime gyventi 125 — 150 metų ?
s šią pasireikšti dirvą. Nepakan

kamai išsimiegančio žmogaus 
sveikata 2 3 kartus greičiau su 
tirpsta, dingsta jo vėidb jaunu
mas, pasirodo .senatvės raukš
lės ir beregint ateina ankstyba 
senatvė.

Netaiku miegojimas labai nei
giamai veikia neivų sistemą ir 
virškinimo traktus.

Sve kas žmogus turi miegoti 
7—g valandas per parą ir eiti j 
gulti būtinai prieš 10 vai. vaka-' 
ro pabaigą.

10 vai. vak. ir 2 vai. ryto va

rtfchotini.! !U ‘«fiau j* ‘““S’
vandens ir dsnalūj je 

moto arba medžio spirito (imti 
lyi0te <Wis) Jbigu dar lieka žy- 
MB, tai nubaltinti su acetic acid 

skiedinys). Po to užderi 
ttžifeti glycerino ii- palaikyti pus 
valandį ar valandą. Nuplauti su 
vandeniu ir muilu.

ir kilų val- 
rūgšties, išimt* 

kepimo milteliais 
Paskui nuplauti

Majonezo denies 
gių, kurie turi 
su vandeniu ir 
arba amoni j a. 
su vandeniu.

Beveik visus
nyksta, kai jas šviežias išplauni 
su muilu ir vandeniu.

zmoir
parašė plačią ir

išsamių studiją apie žmogaus 
amžių ir priežastis, kuries su
trumpina amžių iki 70—80 me”

psly^ines žmonių amžių su 
^yvutių amžiumi, gyd. (iuevelis 
saku, kad jie už mus žymiai pra 
našesni.

Apskritai, gyvulių amžiaus ii- 
gis yra lygus jų brend.m.) lai
kui, padaugintam iš jienkių.

Žmogus galūtina- subręsta per
‘25 melus, tat mažiausiai turįs 
išgtventi bent apie 125 melus.

‘ Iškasenos ir kiti radiniai ver- landų miego niekas negali ats- j

DAR APIE DARŽOVIŲ 
NAUDINGUMĄ

česnakuose yra fitamicidų, 
daug geležies, cinko. Jie pade
da sergant kokliušu, kolitais. Be 
to, česnakai žadina apetitą, ge
rina maisto virškinimą, 
veiklą, skatina šlapimo 
gimtai, padeda sergant

lias.
Likusiomis miego valandomis 

atslotęs jėgas organizmas ilsisi.! 
Nepakankamas išsimiegojimas j 
ir miegojimas netaiku esanti tik 
ra savižudystė.

Karaliaučiaus pilis

širdies 
nU’bė- 

artero- 
sklerose, mažina galvos skaus
mą, svaigimą. Varto j anmi ir per 
sišaldymų atvejais (krūtine tri
na košele iš česnako su sviestu). 
Earntacijbs pramonė naudoja 
česnakus vaistų gamybai, česna
ko ekstraktas įeina į sudėtį alo- 
choki, kuris vartojamas sergant 
ūmiomis ir lėtinėmis tulžies li- 
gomis.

Griežčiai retai bevertojami,

Krienai ne lik geras priesko
nis prie mėsos, bet ir jų erzinau 
čios savybes tinka radikulitų, 
bronchitų gydymui, panašiai, 
kaip garstyčios. Be to, jie ska
lbia virškinime organų veiklą 
ii- tinka sergant gastritais, su 
sumažėjauciu rūgštihgiKnu, vi
durių užkietėjimais.

Krienų pnešmikrobinės savy
bės padeda žaizdas, opas užgy
dyti ir tinka burnos skalavimui.

Liaudies medicinoje krienai 
vartojami reumato gydymui. 
Krienų užpilas taikomas sraz- 
danų ir tamsių pigmentinių dė
mių išbaltimmui.

Negalima krienų vartoti ser
gant virškinamoj o trakto, kepe
nų ir inkstų31 ligomis bei opo-

nant, keliu generacijų eigoje' T?e vv U 
mūsų amžius, es9 grižty ups *>*» i'‘šk" visuT
iž-,gj.-,U ar net įsimetu am. j ir Ms-
žiaus, . sako gyr.; B-. iirįtvį4
lis- ‘ :<2jJtį;|>r.Ktėrcija ri

--------------- r — Lietuvių šeima, nupirkusi 
Mokslapinigių pagalbą pa- mainus iš kitataučio savininko 

Mišsissaugoje, rado

Žiema praėjo. Ir gerai !■_ 
Atšilo jąu orai. ' 
Traliuoja piemenys kažkur.; 
Bet žmonės... nė mur mtliv

Gyd. t'iuevelis net 
kad ankstyv&nis iuuji. 
ž. i's žmogtisjgy »enę.; ik 
200 mietų. - J

Amžių eigoje keitėsi žemės 
'klimatas, gvwenimo sąlygos ir 
aplinkybės, todėl negalėjo ne
pasikeisti ir žmogaus gyvenimo 
laiko ilgis.

Amžiaus . trumpėjimas, ėjęs 
labai palaipsniui-.,P 'kAtastrofiš- 
klausią ribąjpasiekęs-prieš apie

'5,000 melų. ,
s Ilgus šimtmečius žmogaus am-Į 
džiaus vidurkis buvęs 40—45 me! siūlė L . S. Steel korporacija iš i Toronte — 
rtų. Vėliau pasiekęs 50 metų ir j darboviečių atleistų darbiniu- ‘paslėptą stambią pinigų sumą, 
^tik baigiantis viduramžiams pra j tams ir jų šeimos nariams, kurie Apie radinį pranešė vietos poli
so ėjęs regimai ilgėti ir pasiekęs pageidauja lankyti kolegiją atei-j 
‘šiandieninių 65—70 metų vidur
kį. Bet ir tai tesą tik piAę ar; 
^trečdalis skirto žmogui gvventil 
^ariiziaus. ■,
£ Viena pačių pagrindinių žino- 
\gaus amžiaus su trumpėjimo! 

.‘priežasčių esąs netvarkingas gy* 
įVenimas, pasi reiškiąs miego sto-Į 
ąjta, netvarkingo maitinimas,, i 
išvaros nebojimu, pervų-pereik-j 
Bvojimu. . Į

t* Pirmoje vieloje, sako gyd. Į 
»Guevelis, svarbu tvarkingas ir] S' ‘ _ <- T - J
^taisyklingas miegas. Niekas taip 
d>aisiai neėda žmi&gaus sveikatos *' ' -J.
■įir neatneša tekių katastrofiškų 
’nelaimių organizmui, kaip nepa 
ikankamas išsimšegojiinas ar 
minegojimas nelaiku. Nepakaru

nantį rudenį 'Pittsburghe, Pa.1 
Ta kompanija atleido iš darbo' 
keletą tūkstančių darbininkų,: 
dabar paskyrė $600,000 į minė-1 
tą moksla-pinigių fondą. Pažy-j 
mėtma, kad. vaikai pensininkų,’ 
kurių darbas buvo terminuotas, 
yra įskaitomi gauti .mokslapini- 
giųs. pr. petit, j

(šią žinią pranešė The Wall 
Street Journal, leidžiamas New

— New England apylinkėse 
nedarbo rata yra žemesnė, ne
gu viso krašto vidukio, nes. pvz.' 
New Hampsliire veikia žemesni 
mokesčiai apylinkėse mažesnis 
darbininkų skaičius priklauso

kainai miegančio žmogaus orga*{ unijoms ir bendrai mažesnės 
nizmas greitai netenka atsparu-1 darbo jėgos sam. išlaidos, pvz. 
mo įvairių ligų mikroorganiz-;
mains, mažla jo baltieji kraujo 
rutuliukai, stipriau veikia kai 
kurios liaukos. Toks žmogus re
gimai blykšta ir nyksta.

Įvairios ligos, atranda geriau*

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

VALYKIME DĖMES, KOL JOS ŠVIEŽIOS

Veidai surūgę. Ir žvilgsny ' 
Pikti ženklai seni. • 
Taryt pavasaris ne čia, 
Ir vis žiemos kančia.

į!

cijai, kuri nustatė, kad tie pi
nigai priklauso buvusiam namų 
savininkui. Kadangi pastarasis 
buvo miręs, pinigai buvo per
duoti velionies žmonai. Pastaro
ji per advokatą atsiuntė radėjui 
$1.000. ’ T.'ž.

IŪS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

KL. Pasakykite, ar kai kurie 
žmonės gali turėti Medicare ir 
Medicaid apdraudas?

ATS. Medicares apdraudą ga- 
inrė'ti visj.'sulaukę (>•"> m. am

žiaus žmonės, išdirbę apdraus
tame darbe nustatyta metu 
skaičių.

Medicaido apdrauda siitokia. 
ma nustatytai' grupei žmonių, 
ir mažų pajamų žmonėms, bū
tent: 1) seniems žmonėms (65 
oi vyresni oamž. žmonėms. 2) 
akliesiems., 3) nedarbingiems

van-

įmonių darbininkų uždarbiai 
$1.55 už valandą mažesni, negu 
visame krašte, uždarbių vidurkis 
ir mažiau di-nų buvo prarasta 
darbo sustabdyme CTatravoji- 4) šeimoms su išlaikomais vai- 
me). kais ir 5) kai kurie ms kitiems

vaikams.

Vasarą daugiau sulepam rū
bus, negu žiemą. Ypač dažriai 
sutepami rūbai, su1 vaisiais, gėri
mais ir kitokių maistu.

Pasitaiko, kad valgant vaisius, 
vienas kitas lašas vaisių sunkos 
nukrinta ant sofos ar kilimo ir 
padaro dėmę. '•

Tiek iš rūbų, tiek iš kitų au
deklų dėmes daug lengviau iš
valyti, kol jos visai šviežios. .

Kai dėmė įsisenėja, tai
Juo ir muilas nebegelbsti arba, 
dėmę išėmus, lieka gelsva 
ta.

Dabar, kai tiek rūbams, tiek 
baldų apmušalams ir audek 
lairis vartojami sintetiniai siū
tai, kyla klausimas, kaip valyti 
iš tokių audeklų dėmes, kad jų 
nesugadinus.

I^vz., kaip valyti dėmes iš nai-, 
lono, oriono, dakrano ir kitų sin 
lėtinių medžiagų?

Didžiosios tų audyklų kom
panijos, kurios , veda specialius, 
tyrinėjimus, sako,-kad ir iš tų 
audeklų geriausia tinti dėmės, 
kol jos šviežios. ' . Y

5 yno dėmė iŠ nailono ar or
iono bei dakrono geriadsir. -šim- 
ti su krakmolu.

vie-

Dėmė reikia pabarstyti krak- 
riiolo milteliais ,o paskui nuplau 
ti su-alkoholiu rr .vandens miši
niu..

Po to uždėti glycerino, palai
kyti pusvalandį ir nuplauti su 
vandeniu ir muilu.

Pieno dėmes iš sintetinių au
deklų išimti su pepsinu.

Pirmiausiai dėmę sušlapinti 
su šiltu vandeniu, užbarstyti 
pejisinu (jo galima gauti beveik 
kiekvienoje krautuvėje) ir pa- 
rinti su stikline lazdele. Palikti 
valandą stovėti, o paskui n u- 
plauti six vandeniu ir muilu.

0 man pavasaris širdy.
Sakau žmonėms: girdi?
Tai sprogsta smarkūs pumpurai.
Gerai! Gerai! Gerai!

Kietai atsako žmonės man: 
Pavasaris? Aiman!
Užeiki krautuvėn žiūrėt — 
Kaip kainos ims žydėt.

Regėk infliacijos ragus — 
Toks doleris ’ pigus.
Ir pagal aukso svori — va! 
Seikėjama kava.

< - *
’ ‘ ' 1

Rudes dėmes, kurias palieka Aušrelė Ličkutė

- ;-k į/

IF IT HAPPENS

cSs-sster service offięialt. Check yoor iocaf
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fl-sias savaites, 
hykitnas priklauso j

amžiaus, žiar. | 
About Shinfclesr!, ■ 
i«»n<Įkue “Sun-Ti-j 

lftx' Chi-1
/pridekite posto 
IrrtWtf ,ir.! 
ą jfr-0ttlufttjiią. |

Pr. Petitas

KL. Malonėkite paaiškinti odos' 
susirgimų, vad. shingglas ir ryšy : 
su tuo atsiramLjuVis skausmus ' 
ir gydymą. Iš anksto dėkoju.

Nastė S-m '

ši u<> atveju neiuriiĮie i 
šamai vielos objektyviai i T 7 

aprašyti minėtiems šiirrgitnaai, į 
skaustnams aprašyti* tt nuo }ų ! 
atsikratyti. Pažymėtina, kad 60 
3Foc. vad. šilingi pacientų tu
ri kdno skausmui o 35% tūri to ; 
kius skausmu* 
Tas ligos prai 
nuo fxacienlo 
knygelę ~Facl 
rašant <lr. P. 1: 

idresu: 
[L. 60611 

ženklą ir s3n 
50 c. už spaud

Wmit r»- fifflMt.

3 y#** <

TORNADOS 
lt one struck, would you 

know what to do?
Tornados reseect rč ęeoęraęNc bocrdartes. Cmt 

tie last five years 4,245 tornados Mve touched dew '■ 
„ states. WMe they can occur anyfima, Marek
Trough August are considered the “daxjer- rxy^s. SfcHr 

Farm Fre and Casualty, a irtajcr home insurer, oMera W 
towing suggestions toibeip ydv get ready far iherrvarm 

tornado »eaac«: ’

•-e < sgsąsdtrę. ■■- »-

1 **
r .arts .*
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ST. CATHARIX , ONTARIO
PROTESTAS PRIES PATRIOTŲ LIETUVIŲ

' ŠMEIŽIKUS
* 4

Gavęs Naujienas 1985 m. ge
gužės 7 d. laidą, perskaičiau An 
tano Manuos sraipsnį “Lietuvių 
Babelio bokšto verkėjai”. Tas 
straipsnis mane labai sujaudi- 
r >. Straipsnis buvo liečiantis 
Lietuvos krikšto 600 metų su- 
c.k'ies m’nėjinuĮ.žumslūtas A. 
Mrrma parašęs apie Lietuves 
I r k’’.o 600 metų sukakties mi
nėjimą mane, kaip toks straips- 
r s geriausiai tiktų Draugo ka_ 
t.’likiškam dienraščiui.-

A. Marma rašo, kad Draugu 
nedera torius kun. Pr. Garšva, 
iš viso vengdamas mano straips
nį net į savo rankas paimti ir su 

■ pažinti kas tame straipsny yra 
rašoma, ir paėmęs nuo savo ra- 
šcirio stalo okup. Lietuvoje lei
džiamą “Gimtąjį Korašto” laik- 
r:štį ir pasakė, kari šį savo 
s raipsnį. spausdinčiau ten, kur 
priklausau. Reiškia Draugo mo- 
Gera torius kun. Pr. Garšva An
tanui Marmai prisegė komunis
to etiketę, žurnalistas A. Mar
ina teisinosi,, kad nesąs komunis
tas ir esąs senas “Draugo” pre-

lis laisvajame pasaulyje, kuris 
spausdina visų pažiūrų straips
nius, parašytus prieš Lietuvos 
okupantą — Sovietų Rusiją.

Dabar kyla klausimas, kodėl 
Draugo moderatorius kun. Pr. 
Garšva taip apšmeižė žurnalistą 
A. Marmą, kanauninką V. /aka 
rauska. aš nerandu kito atsaky
mo, kip šį: Kada 197-1 m. iš So- 
vietų Rusijos į Vakarus atbėgo 
KGB aukštas pareigūnas Alek
sejus Mjagkovas, parašė knygą 
‘Inside the KGB’’, anglų kalba, 
jis plačiai aprašo kaip reikia už 
sienyje sulikviduoti antisovie ti
ntus nacionalistus. A. Majag- 
kevas rašo, kad KGB tikslas yra] 
imis priemenių sukelti tarp narį 
cionalistų grupių nesutarimus’j 
ir žymesnius patriotus veikėjus! 
prieš sovietus sukempromituo-f 
ti jų kolegų akys?, sukeliant į ta i 
rimą, kad jie yra komunistai ir Į

Juozas šarapnickas ‘

bendradarbiauja su KGB. Taip j _A . i a t* i
- pat prieš kelis metus j vakarus! IbO metų nuo vysk. A. Baranausk

atvažiavęs KGB agentas Vid-
o gimimo

mentas Valatka, nebegrįžo į 
okupuotą Lietuvą ir savo pra-

r.umeratorius. Be to, žurnalistas nešime Hamiltone, Ontario, Ka- 
Marriia užklausė kun. Pr. Garš- nada, pareiškė, ksd yra dvasiš- 
vą, jei kanauninko V. Zakarau- kių, karininkų ir aukštus moks

lus išėjusių nepriklausomoj Lie
tuvoje lietuvių, dirba su Lietu
vos okupantu, ir kad užmaskuo
tų — dirba išdavikišką dar
bą, stengiasi bažnyčioje prie al
toriaus sėdėti ir eiti prie komu
nijos. Tame Vidmanto Valatkos 
pranešime buvau ir aš ir gale- f 
čiaų daugiau apie tai parašyti.- 
Bet žinome, kas griauna Altą, 
Vliką ir tas tik pasitarnauja Lie1 
tuvos okupantui.

sko straipsniai irgi nespausdina
mi “Drauge”, tai gal jis irgi ne- 
kataįkas ir nekunigas. Iš “Drau 
do” moderatoriaus kun. P.Garš- 
ves gavo tokį atsakymą: “Taip, 
jis ne kunigas ir ne katalikas”.

B? to? Draugo mod. kun. P. 
Garšva ir velionį prel. Mykolą 
Krupavičių įrikiavo į tokią pat 
eilę, kąip kanauninką V. Zaka.- 
rauską. Ir kodėl Draugo mode 
ratorius kun. P. Garšva, taip 
šmįeižia patriotus kunigus, kurie 
savo pamoksluose pasisako 
prieš dabartinį Lietuvos oku
pantą.. ir rusiškąjį komunizmą. 
Be to, turi pilietinės drąsos ir 
straipsnius parašyti prieš Lietu
vos okupantą ir čia esančius vi
sokius tiltų statytojus su Lietu
vos okupantu.

Joi. psstatysi klausimą, kodėl 
žymūs- patriotai kunigai, 
kaip buvęs velionis prelatas M. 
Krupavičius it kiti .pradėjo sa
vo straipsriįus. ^ausdinti “Nau
jienose”, atsakymas yra aiškus: 
“Naujienos” vienintelis dienra-

A. Baranauskas gimė 1835 m. nauską labai paveikė jaunimo 
sausio 17 d. Anykščiuose. Lan-i 
kė rusišką pradžios mokyklą ■ 
Anykščiuose. Pasižymėjo gabu
mais .ypač matematikai. 1851-53 
motais lankė Rumšiškių rašti
ninkų mokyklą, kurią baigęs 
dirbo įvairiose vietose raštinin
ku. 1858 m. įstojo į Varnių se
minarijai Seminarijoj A. Bara

Aš asmeniškai pažįstu žurna-j 
listą A. Marmą ir skaitau Nau
jienose jo straipsnius prieš Lis 
tuvos okupantą. Už tai aš ger
biu Marmą ir linkiu ir toliau sa
vo straipsniais’ griauti sovietų 
komunistų vergų imperiją. Taip 
pat gerbiu ir kanauninką V.Za
karauską, kuris per pamokslus 
iš sakyklos pasisako prieš Lie
tuvos okupantą, sovietinį komu; 
rizmą. Be to, kanauninkas V.Za j 
karauskas raug rašo ir Nuajie-j 
itčsė-prieš-komunistus ir jų sim 
patikus. Jei nebūtų dienraščio 
Naujienų, plačioji lietuvių visuo

menė netiurėtų tikrų žinių apie 
Lietuvos okupaciją ir ten vyk
domą žmoxūų persekiojimą, trė 
mimą į Sovietų Rusijos vergų 
stovyklas, lėtai mirčiai.

Pagerbdamas Draugo mode- 
rateriaus kurn. Pr. Garšvos apš
meižtuosius patriotus lietuvius 
Žurnalistą Marmą ir kanau
ninką V. o Zakarauską, skiriu 
Naujienoms" -3200.00 auką, nes 
Naujienos deda straipsnius prieš 
mūsų gimto krašto okupantą, 
kur kita spauda, pagal žurnali
sto pasakymą, yengia spausdin. lietuvių ;ir 
ti. J. šarapnickas I860 m. A.

kal- 
pir- 
kal-

na riją, A. Eirai? r 
F t i c. bu rgo d Ve si n 
čia jm še 
k an”, fc‘Pas

žino su žymiausiu vokiečių 
biinr.ku prof. A. Šleicheriu, 
n cslos mokslinės lietuvių 
b<ss gramatikos autorium: 
tauiflie Gr.'nimatik” (1856'

Baigęs Varnių kunigų semi-Į 
kas išvyko į į 

akademiją. ■
“Kelionę Peterbur- 

bėjinią g:esminin-j 
ko su Liet’, va”, “D evo rykštę į 
ir malonę” ir k t.

1862 m-ta>s A. Baranauskas 
Miuncheno univeru'ele st”d ja
vo svetimas kalbas. Po to dar 
studijavo Romoje, Lauvene.' 
1865 m., vysk. M. Valančiaus 
pakviestas, dėstė lietuvių kalbą 
Kauno kunigų seminarijoj ir rū
pinosi lietuvių kalba: sudarė

patriotinis nusiteikimas — atsi
riboti nuo svetimų kalbų varto- 
irrno ir rašyti savo gimtąja kal
ba. Sustiprėjo Baranausko ry
šiai su lietuviais, susipažino su 
to laiko romantinėmis idėjomis, 
norėjo būti tautos idėjų skelbė
ju. Seminarijos bibliotekoje A. 
Baranauskas rado daug medžia
gos apie Lietuvą, susipažino su 
naujaisiais kalbotyros mokslo 
veikalais. Tai buvo paskata A. 
Baranauskui 
kalbotyra.

A. Baranauskas pra^pjt) rašy
ti eilėraščius lenkūd^t^. Bet 
jau būdamas Varnių seminari. 
joj, rašė lietuviškai ir čiaĮparašė 
savo svarbesnius kūrinius — 
“Dainų dainelę”, “Anykščių ši
lelį” ir kt. Ne tik rašė eilėraš
čius, bet Tūpirtosi fr kalbotyros 
mokslu — pradėjo tvatinėti lie
tuvių kalbą, rūpinosi lietuvių 
kalbos tarmių tyrinėjimu: ‘Apie 

žemaičiūB kalbą”, 
aranauskas ‘susipa- t " i

domėtis lietuvių

> LTTERATUKA, . lietuvių fiterstfiros, meno !r moŽR 
flS4 m. metriJti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vine-. 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stmkot 
J, Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir I 
Meilaui straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukom!/ %

šūrybot yoveikilits, 565 pmL knyga kainuoja tik IX

t DAINŲ SVENTftS LAUKUOSE, poetės, ralytojoa ir 
finfcĮ lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie 
šventes bei Jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojan 
dems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir aurinktaia duetmenlmh 
bei uikuliaial*. Studija yra 151 pusi., kainuoja <2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprsi)
Juoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sanea 

gyvenimo bruožų aprašymai, bet tiksli to laikotarpio buities Ht* 
ratūrinė studija, ausktratyta skirsneliais. Ta 203 puslapių knyr

’JomlAi paraiyt* ttudija apie Rytprūafua, remianti! Pakalni* t 
Libgūvoe apskričių duomenimis. Aprašymai |domūf Hekvienat 
lietuviui Leldlnyi OiMtruot** nuotraukomis, pabaigoje duodam# 
vitovardilų pav*dtnlma.Slr Jų vertini*! | vokieflų kalbą. Laba’ 
naudingoje S3S puai knygoje yra Ryt>rū*tų iamėlapla. Kaina P

K4 LAUM33 LKMR, rakytojoe Petronėlė* Orintaltėe a® 
MlnJtaal tr mintyi apie omenis ir vietas neprft Lietuvoje Ir pfr> 
mainiau bolievikų okupadjo* metai*. Knyga turi 234 puslapio 
bet kainuoja tik R.

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, nesupras 
Ui ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje} tik B- 
fargio Jaitnjsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą tr po* 
dj|. Dabar būtų J j galima pavadinti kovotoju ui imogauf teis* 
Knyga y-* didelio formato, 265 pualaplg, kainuoja M.

< lATTKNMŠ NOVUJES, M loečenko kūryba. J. VahdHt 
fsrttaaa. 999 pA tsygoja yra <• sąmojlun novelų. Kata*

gtsygM raxMunoa 1TW 3*. BaMoi St, URasga
SSR. Ctastoa įsriBai

kraštų pavergimas, carinė prie
spauda. Taip pat yra nacionali- : 
nių išsivadavimo idėjų, kantras- Į 
to tarp skurdžių ir diduomenės. 
Iš šio veikalo išsiskiria kaip ver- ‘ 
tingesni eilėraščiai *‘Nu, Lietuva, i 
nu, Dauguva”, kuriame žadina-! 
ma tėvynės meilė ir ne~pvkanta I 
pavergėjui:

“Anei rašto, anei diuko 
Mums turėt nedueda.
T?gul, sako, bus Lietuva

Kari tu, gud?, nesulauktum, 
Ne trip, kaip tu nori, 
Bus kaip Dievas duos,
Nes tavo priesakai nedori.”

Ne mažesnės reikšmės yra ir 
kitas iš “Kelionės Peterburkan” 

pirmą’ą lietuvių tarmių khsifi-■ eilėraštis “Sudiev, Lietuva”: 
kaciją — davė lietuvių dialekto- į 
logijai pagrindus. Jis k:l!'o!yrosi 
srityje dirbo apie dvidešimt ket- I 
verius metus. i

“Sudiev, Lietuva! Man links

miškų grožį ir dabartyje jų l ūd- 
' ną vaizdą. Tai patriotinis rou: n- 
Į linis kūrinys, šią poemą p ra

šyti A. Baranauską pašilo i no, 
1 kai Varnių kunigų seminar joj 

dė“ylejąs GaLšys • Gabšrvl jus 
’ paskaitos metu įrodinėjo, kad 
I lietuvių kalba, kaip prašei >kų 

kalba, netinkanti poezijai r //- 
ti A. Baranauskas parodė, 
lietuviu kalba nėra prašei >kų 
kalba ir tinkanti literatūrini urs 
kūriniams. Baranauskas kūri- 

| niui medžiagą ėmė iš tautosa- 
Į kos, senųjų žmonių pasakoj mų 

apie senovės miškus, matė miš
kų naikinimą, baudžiaun nkų 
beteisiškumą, jų skurdą. Caras 
miškus ne tik naikino, bet ii- iš 
žmonių turimus miškus atimi
nėjo. O tie miškai, upės, kalvus, 

! ežerai lietuvių sudvasinti, api- 
[ma buvo į pinti padavimais, čia ir akmuo, 

| ir visa gamta savaip į žmogų

židiniai

1884 m. A. Baranauskas, pa-į 
skirtas vyskupo padėjėju, pra. į 
dėjo pamažu šalintis nuo lietu-! 
vių nacionalinio judėjimo. Jam' 
nepatiko kai kurių inteligentų 
daromi priekaištai kunigams dėl 
jų lenkomanijos, kad bažnyčios 
virtusios lenkinimo
Nutolo ir nuo savo mėgiamos 
kalbotyros pasirinko matema
tiką.

1897 m. Baranauskas paskir-, 
tas Seinų -vyskupu — kūrė lie
tuviškas ir lenkiškas giesmes, 1 
vic-rtė į lietuvių kalbą Bibliją. Jis 
rūpinosi religijos reikalais, pali-j 
kęs nuošaliai kalbos ir kultūrinį'

i

Savo gyvent šalelėj.
Širdį man skaudžia, skaudžia ’ kalba. Miškas ir gamtos vaizdai 

artimai susiję su žmonių į.j"ve- 
nimu: “Dažnai miške 'lietuvis, 
ko verkia nežino”. A. Baranaus
kas atkuria senovinio miško (ši
lelio) didybę ir grožį:

“Miškan, būdavo, eini — tai 
[net akį veria;

Vai taip linksmina dūšią, užu 
[širdies tveria, 

Kad net širdžiai apsalus, r.?
[kartą dūmojai: 

Ar miške aš čia stoviu, ar
[danguj, ar rojuj?” 

(Bus daugiau)

[ir graudžia 
Svetimojon važiuojant”.

veikimą.

Pasikalbėjimas giesmininko su 
Lietuva — tai eiliuotas dialogas, 
trys skirtingos kryptys lietuvių 
tautiniame judėjime: “Aušros”, 
“Varpo” ir “Apžvalgos”. Skali-j 
namas kultūros ugdymas ir tau
tinis atgimimas.

Paskutinis A. Baranausko eilė
raštis “Ko gi skaudžia man šir
delę” rašytas Vokietijoj?, 1863 
metų sukilimui prasidėjus. Jame 
reiškiamas poeto susirūpinimas 
dėl gimtojo krašto likimo.

Anykščių šilelis tai svarbiau
sias A. Baranausko kūrinys, 
praeities fantazijos ir dabarti
nės realybės, džiaugsmo ir liū
desio sujungimas į poemos dra
matišką.. pasakojimą. Aprašo 
savo gimtųjų Anykščių senovinį z

— Hondūro karo vadovybė 
nutarė neleisti Nicaraguos ka
riams prasiveržti per Hondūro 
teritoriją iki Salvadoro pasienio.Baranausko kūryba

žymiausias A. Baranausko! 1 kūrinys yra “Anykščių šilelis”.; 
Bet ir kiti siauresnės apimties jo < 
kūriniai yra reikšmingas įnašas! 
i mūsų literatūra. Iš tokiu mi
nėtinas eilėraštis “Dainų daine
lė” — apdainuojamas lietuvių 
tautos istorinis likimas, gimtojo- 1 
krašto grožis, mūsų senolių bui- Į1 
tis. Poetas savo eilėraštyje pasi- į 1 
sako pri.eš socialinį išnaudojimą,1® 
prieš baudžiavą, bet tiki švie- į | 
sesne ateitimi: “Nebus ponų ir į 
dvarų”. Taigi eilėraštyje susiję | 
socialiniai ir religiniai melsvai § 
su švelniu maištingumu. “Dai- f 
nu dainelė” — romantinis eilė- g 
rastis su garbinga senove ir ca- • 
ro baudžiavos priespauda. (Ke- į 
liama tautinė sąmonė.)

“Kelienė Peterburkar

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $322

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ]
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

darbus dirba.
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS WLLT0NUS dolerių 

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

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietu,vis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metamx

— kuopų yra visose lietuvių kolonijose., 
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjui- 
jie Jums mielai Dacelbes i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

Atdara šiokiadieniais nuo

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, HL

• SCTESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI » FANNIE MAY SAL
DUMYNAI s KOSMETIKOS REIKMKNYS

——

i

i

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

Tet (212) 563-2210

For constipation relief tomorrow j 
> reach 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^L^c^cx^ 
‘•The Overnight Wonder.”

Read label and follow 
directions. _ _
C Ex-Lax, Inc., I9S1

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 8:30 vai. vak« *
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vzlstininkii

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
JI tomu .... ................................................    110.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl _ __________ -___ $6.00

U dalis, 229 psl._ ?6.00

3. Miko Šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL ----- - ------- - £5.00

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai 172 psl. ?5.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ____________ ______  M.00

6. J. Venelevoj, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psL 12.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago. Hl. 60606 siųs
kite čekį ir pridėki* vienĄ dolerį p*rs-iuntirrw iMaidomf.

i

- S 
i S

— 14 IL 
eilėraščių poetinis kūrinys. Ba- L| 
ranauskas atvaizdavo savo per
gyvenimus, kai vyko iš Anykš
čių į Petrapilio dvasinę akade
miją — atsisveikinimas su savai
siais ir su Lietuva. Tai svarsty
mai politinių ir visuomeninių 
klausimų: smerkiamas svetimų

Ini. LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

K PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

parašė 700 pašiepiu knygą, kurion sudėjo viską, k&a bet ka3a Ii 
Bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. M, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslinu vertimu® 

Ir patarė mums toliau studijuoti

Inta* pi. Kieti rtrieilAL baitui p.

r « X D n E N O 8
EIS 6. Halsted St, EHeago, EC W
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liai vienos didelės taupymo bendrovėj buvę ąVejctinde 
vertės ir atrodė, kad buvo įvelti j inveMaviOs sSM£ 
šiems.

Mes patyrėme, kad praeitais matais' buvęs atsakin
gas vienos investavimų grupės pareigūnas šiame krašte 
prisipažino, kad jis, kartu su savo bėndfadarbfaiš, riŽi- 

rfitii ūŽ-

'KCOND-CLaSS POSTAGE paid AT CHICAGO, U J. IN QIS, USPS 37434000 
Postmaster: Send address changes to Naujienai

1733 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

As of January J, ITtC 
Subscription Ratai

Chicago $45-00 pėf year, $24.00 per 
-ix mouths, $lz.uu per 3 months. In 
other UbA localities $40.00 per year, 
$22.1)0 per six months, $12.00 per 
_jree months. Canada $4n.uo per year; 
•'ther countries ^4d-UU ner year.

metanu ..
pusei metų ___
trims menesiams 
vienam menesiui

Kanadoje:
melams ------------
pusei metų ; 
vienam menesiui

kavo, turėdamas vidaus informacijas, ir 
dirbo didelį pelną ne tiktai pats, bet ir jo bėtidraSarbfžfi.

Per paskutinius trejus metus šiame krašte brinkai 
padarė daugiau klaidų, negu buvo padaryta višri agre
sijos laikotarpį. Būdingiausias dalyki^ apie batikų nega
lavimus paskutiniais trim metais, palygimus jtios s'ū 4ė-

25 cenu per copy

Nuo sausio pirmos 
Dienraščio kainom:

Chica^oje ir priemiesčiuos:

metams________
pusei metų .
trim jį mėnesiams

neriam mėnesiui .
Kitose JAV vietose:

$24.00
$15.00

$5.00

Užsieniuose:

pusei metų

ZZZ tSluoĮ presijoš laikotarpiu, buvo tas, kad daųgum^ batikų' ri^- 
t~t. galavimų kilo dėl paskolų saviesiems' arba dėl ndfeišėfų
— j bankų pareigūnų bei tarnautojų administravimo brinktį 
---- ^43,ool indėlių. Milžiniškos daugumos bankų nepa jėguiūži mokėti 
---- depresijos metu Įvyko dėl to meto ekonominių š^ly^į.
■Paskutiniais metais mes pastebėjome rien tiktai šioje 

H8 0O. aPy^n^ėje vieną bylą po kitos, kurios# gydytojai, bend?a-, a 
ZZZ Fžfi.00 j darbiaudanii su vaistinėmis, dalyvavo paŠipinig^Vimi)

$45.00-

85.U0

8HU

.uaiuittuuiuuj ou vaxo^uxxo, uax^v.vu pasakysime,■ kad E. F. Hutton kor-
- zj 4'..^ planuose, paremtuose klastingais receptais, klasungšns | < -

Nainienei eiiu. k-Mfltfr* IšaiSriiHt- .. . » *
sp kmądi pn i i] g įj fvcn- Į gVClyniHlS 11’ K13 Stulgomis S3Si\31tOIHlS, KUilOS IRI-

dolerių nelegalius pelno. . ....
il 60608. relei. 421-6100. I šios transakcijos atnešė narkotikų pilnus vaistus

2. . ~ ~ ~ . J, prie narkotikų' pripratusiems žmonėms, jos kai kuriuos
gydytojus padarė narkotikus brukančiais nusikaltėliais.

Mes tiirėjomė progos klausyti, kaip advokatai dęštė 
Įvykių' eigą Greylofd bylos skandale, į kurį buvo įvelti ne 
vien teišėjai ir advokatai, bet net miesto tarnautojai ir 
policija. •

Mes turėjome pripažinti, kad kiekvienu, atveju mes

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdari kasdien, išskyrus sekmadieniui 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniai — iki 12 vai-

Antano Valako kalba John Marshall 
teisių mokyklos mokiniams

; kalbėjome apie aukštuosius mokslus baigusius mūsų vi- 
. subrnenės atstovus, todėl mes turime pasiklausti: Kas čia 
dabar darosi?

(Tęsinys)
Aš noriu tarti kelis žodžius apie problemą, kuri pa-

»ptifacija vare bilijoninį biznį visamė krašte. Korporači- 
‘ jos’ va^vybf, broliai Hutonai, paleido rinkon nepadėtig- 
tūš čekius. Tuos čekius labai gudriai paleido per Hutton 
bendrovės kontroliuojamas Įstaigas. Visas 'reikalas buvo 
taip sutvarkytas, kad nukentėjo nekalti bankai, o Huftori 
korporacija, uždirbo milijonus dolerių. . į. ; .

Teisingumo departainento paskii-tas; • .prokuroras 
Stephen Trot, ištyręs visus dokumentus ir Huttoh bend- 

; rovės paęipihigųvįino būda, priėjo išvados, ktid Hutton 
bendrovės vadovybė volai ir sąmoningą! •••žinoję; ką 
daro, pa^idb hepadėrigtūs čekius ir užsidirbo šimtus mi- 

[lijomj^Įierių.

Fędėrąfinė yadb^bė Pėti&ilyanijftj^ Scranton. mies£. 
^te,^k^^nįė dar teregyAmna 1 didokas -sk'a'Sij^' anįįs jkasu^ 
ysiĮį- ^ęfuYių ąnūlai ^p^oati^k^T^ii^kė teismamIHuiibn' 
bendrovės vMovybę. Prpkųroras Tyęt, kąįtiriamųjų 

. d^b;pąsj^no HiĄtdn ben^o'rife .^rjišnįnką. .j^ 

. .šak$| įfcžžS apgalvotai >• ir a

RADONO DUJOS RASTOS 
KALIFORNIJOJE ?

. .
WASHINGTON, D. C. — Di. 

Vy.-ird After, Teradex Inc. bend
rovės pirmininkas pareiškė, kad 
radono (Fūijds yrą ir Kalifornijo
je, New Hamįįihįre. Jam yra 
žinoim. kad tos dujos kyla is 
New Herripšhire. valstijos. Dr. 

"Alter, apskbičrivoj kad dabarti
niu mėtū ra’doifči diljos atsirado 

•ll.OO'O Amerikos, narnų. Jis taip 
- pat riųstate,' khd- minėtos dujo: 
■ snkeira plaučių viežį.

•J- * M t: . «, * ‘ j .A ‘ ‘ ri j A- • b . Į

V alukas paįu!dW- šiir^ų ližtfį

: Prokurorai Antanas Vąlųkas,; gęgūžės 17 d. popietį 
kalbėdamas John Marshall teisių' ihokykloš buvusiems 
nibkiniains ir žūrhalistaihs, pajudino Širšių lizdS. Būtų 

' buvę daug ramiau, jeigu jis būtų kalbėjęs apie žuVavimą 
Marquette Parko prūde arba lydekotuosė Kanados 
.ežeruose. ; • y

Kaip matote iš Naujienose skelbiamo paskubomis 
padaryto kalbos vertimo, jis palietė labai svarbų klau- 
sirhą, kuris rūpi ne vien teisėjams, advokatams,- taupymoj 
bendrovėms, gydytojams, narkotikų pardavinėtojams/ 
policijai ir paprastų paprasciaiisiems žmonėms. Ohio ’ 
valstijos gubernatorius turėjo uždaryti tąufyž&'bėndrd-; 
vės, nepajėgiančias išmokėti taudjrtojamš i#^ų piiiigų.' sa' . , ... - •«-*.; . ■ •>••••-4

Kad būtų skaitytojams aiškiau, kas krašte darosiį J»»tym<JS, ,kad ateityje tokie dalyta .nepasikartotų;, swn 
patariame atidžiai perskaityti kalbą labai atsakingam apgaūlėrryra Įvelti kei šimtai žmonių. ; ■:
darbui paskirto Antano Valuko, kurio tėvas R. Valukas -į 1 
yra pavyzdingas teisėjas, o senelis buvo K. Valiukas, 
Chicagos Suvalkiečių draugijos pirmininkas. Jis žinojo, 

1 kad Amerika tapo turtinga, nes visus šio krašto reikalus 
valdė nė karaliai, tie kunigaikščiai, ne diktatoriai; bet 
teisėjai, pasiremdami veikiančiais Įstatymais. O jeigu 

1
Mes patyrėme, kad banko vadovybė žiūrėjo kita j arfra nebuvo pilni, tai teisėjai turėjo pasiūlyti žmo-

kiša mintį, kad mūsų, profesionalai .neverti to pasitikėji- 
ūio, kūrįiitiūŠų visuomenė i juos buvo sudėjusi:'

Paskutiniu metų mes . visi patyrėme apie tikrovę, ro
dančią, kaip kai kurie mūsų bendradarbiai sutrempė tą 
pasitikėjimą, mūsų visuomenės į juos Įdėtą.

Prieš tris savaites patyrėme, kad per kelis metus 
E. F. Hutton investavimo bendrovė vertėsi pašto apgau
dinėjimu, kurio pagrindinis darbas buvo paleisti čekius’ 
per kitus bankus, kad nepaaiškėtų apgavystės planai, pil
no užnugario neturint čekiams paleisti. Tai buvusi mil
žiniška apgaulė čekiams paleisti, kuri pasiekė 20 bilijonų 
dolerių ir ėjo iš vieno banko Į kitą- per 20 mėnesių, at
nešusi E. F. Hutton bendrovei milijonus dolerių sukto 
pelno. Ji buvo apėmusi 83 šios bendrovės atskiras Įstaigas.

Praeitais metais sužinojome, kad pats galingiausias 
Massachusetts bankas buvo Įsivėlęs į pinigų persiuntimo 
didžiausią apgaulę. Mes patyrėme, kad per kelis metus 
daugiau bilijono dolerių pinigais buvo persiųsta Į užsieni 
ir iš užsienio bankų laužydamas veikiančius JAV įstaty
mus, bankas nepranešė pinigų persiuntimo čekiais. Tie 
gyvu pinigai Į banką buvo atnešti žmonių, tariamai pri- j. 
klausančių organizuotai nusikaltėlių grupei, popieriniais 
maišais, smulkiais piniginiais vienetais. v.. - .^1,. .... , . ... . , . - .«

nebuvo įstatymų arba įstatymai nebuvo pakankamai ąis

kryptimi, kai jie nešė maišus ir padėjo atnešti sias prie- njų rinktiems seimams tuos Įstatymus pravesti, o jėigti ton bendrovės-teismo feilą ir informuos savo skaitytojus.

■Ždleirų. ^Wkuroras Trot psšictiitė

■<-, .P-’' ?;“t. r •: A JjĮ r .
,4-kad- -rac-cųiaĮ.. kyla. iš;, žemės gilu- 
*^rn<ye''-esanefu tnaoijau^ .sluok.-- 

lįnų- ^iUiki.aįvsjaklaųsimas.
• Į^Srį, UJlV.'jtųreįų .Apstatyti, k 11 -

^^^Aaętoję.įtas ųrahijus 
Lyra, tai ga-

V< •
Jersėy sen. Frank'

^pa^yme^. paragrafus, kd^įife-^nį^kjStoĮęT^Įv^Ol L :
J ^^ii^prį-^rtb^on^/en. Rcbert

' jTį jšėiiati
‘Mb^/.-vwrimi-<ybės Ajnirigų 
luWrUxiis kur radomis.' kyla.

~~T ■ t' ■- 

(joje, ya it

ml°- 
p:e-

iivusiėjr žmonės nustebo. kąf"tšėSĮjęš 
bilijtiriinfs bendrovės pirmini^tsr pjSsipažmo • kaltas: :

Prdferprriš tuojau prridė|Škt^ų^įltį kas, bėprišij 
.paižnųs^-wminiriko, žinojo?"^k<faįVyž^r^iojehWžiršš< 
_oje Tėisii^rimo depai^^^0^r^t^i^zęs-
įraukti rtMšiMn- kiekvieną, prį^eju^r^K' -sibLųiifikaF

Įalbėliųšpriųl-M

kad

. . ■ >. . • - —. * ■ , -c. 
Sostinėje kalbama, kad įtakingi politikai pačiam 

prezidentui patarė labai jau nespausti Įveltų bankų, tai. 
galėtų pakenkti krašto finahšamš ir kitiems bankams. 
Prezidentas, esą, atsakęs, kad'šiame krašte-vęikia Įsta
tymai, kurie taikomi ne tik paprastiems įa^nėms, bet 
ir visiems.. krašto piliečiams. Jis patarė visiem^ sekti, 
teismo eigą.

Naujienos taip pat seks Scrantone prašklė-jušio Hut-

*■ ' v . • .. r*- f • y .

WvAufradie'hps-B^yiv Gandhi 
^:d^rid7:'tAMąri^^jį pasitiko 
;J^^«ioy^?Gr^m'yĮio, Tičhonc- 
•'va’s' tr įnaršf/ISoMblįSras.

mones į patį banką, ir nepranešė apie veikiančių įstatymų įstatymo reikėjo ilgai laukti ir bylą spręsti, tai teisėjas 6 dabar patariame skaityti tolimesnį prokuroro A. Va- 
laužymą, apie šių pinigų persiuntimą. turėjo spręšfi pagal turimą sąžinę. luko kalbos vertimą, kuris dar šiandiėrtrt^nepasibaigs.

Praeitais metais patyrėme, kad visa Ohio valstijos Teisininkas Valukas labai trumpai palietė teisman štai jis: ■ . <
taupymo ir paskolų sistema buvo sustabdyta, nes indė- patekusią Hutton bendrovės bylą. Kad skaitytojas su- (Bus daugiau)

Naujienų ^e^izęg.7 d. 60 riu- 
.ineįięl’ pirmame puslapyje, ži
nioj?" iš Los ' Algeles, išspaus
dinta jog mano esanti rimtai 
paisyta knygute apie nepasi
ruošimą pasipriėsirit) sovietų in
vazijai..? •/ v :

Aš nesu ta leind 'jokios kny
gutės parašęs: Tad šiuo taisau 
minimos žinios rašytojo klaidą.

J. Klauseikis
Los Angeles, Calif.

L PUŠĖNAS

KOVA f k jfĖfif

LIETUVOJ ČA1ŠVėŠ'įfO^A^AS

— Kaip tai nebėgai? Juk Alforisa^ šaudys 
vakar taip pat pasakė, kad mafė tave bėgant, tai 
ko čia gintis. Mutiri atrodo, kad tsčvė kas išvijo iš 
pagrabo. Dar juokavome, kad nekviestas nuėjo, 
todėl Į kailį būsi gavęs.

— Štai, kas pasakė... Gal tu mdštis ieškai,
ar ką, kad taip kvailai šneki?

— Ne. muštis aš nenoriu, pavargau vakaruš
kose, tik taip pašnekėjau. Jei tau nepžtfifiRži, ga
liu daugiau nešnekėti.

— Tai ir užsičiaupk, jei nieko neišmintinges- 
nio negali pasakyti.

Kurį laiką abu ėjo tylėdami,tik jų batai leng
vai dulkino palaidą vieškelio smėlį. Priekyje pa
sirodė vežimas ir uriiformif kepurės subliz
gėjo saulėje.

— Rodosi kad policija važiuoja. Ko tiems 
dabar reikės? Gal kur pakrūmiuose degtinda
rių ieško?

Vincas apsidairo į šalis. Jam karšta parosi. 
Jis pasuktų i krūmus, bet joki^ krūmų nė?a. Pa
suktų kokiu lauko takeliu pro sužėlusias bulves 
arba žaliuojančių rugių laukus, bet tas Vacius, 
nenaudėlis, jucksi iš jo..sakys jis bėga nuo poli

cijos, kaip zuikis nuo skalikų. Jis nujaučia, kad 
Čia nėbuš gero, bet vyriškas išdidumas jį sulaiko/ 
pagaliau sako:

— Kokie degtindariai, kad krūmų čia nėra.
■— Kas juos žino, gal kokios vagystės, arba' 

dėl to Gabriūno, ir vėl tas Sarkanis rastas nu
šautas alksnynuose.

— TpTū... — sustabdo arklį, prisiartinę po-,
ilicininkai: — jūs esate Vincas Maliorius. Aš juŠF 
pažįstu.

— Taip, aš esu Vincas Maliorius, — atsa
ko šis ir nori nuduoti drąsiu, bet tai nelabai jam 
sekasi.

— Lipkit Į vežimą, jūs vyksite Į nuovadą.
Vienas policininkas iššoka iš vežimo ir pa

daro vietos Vincui, dar apspaudo jo rūbus, tikrin
damas, ar neturi ginklo.

— Kaip jūsų pavardė? — kreipiasi Į Vacių 
policininkas

— Aš esu Vacius Maudys, tarnauju pas Sve
tlana.

— Ar jūs esate draugai su Vincu Malioriu?
— Pažįstami. Ėjau į Pelkinę ir ant keli# 

susitikau su juo.
— Užeisite j nuovadą šiandieri. .
Policininkai apsisuka ir nuvažiuoja, o su jaft1 

drauge if Vincas. Jis sėdi vežime, tyfi ir galvoja; 
Kas jam dabar bus, kaip jam reikia išsisukti, kaip 
meluoti? Pakliuvo jis. Dabar bus daug blogiau,.

negu aną kartą, kai svirne pagavo. Jo mintys 
laksto nuo vieno dalyko prie kito, kuria visokius 
išsisukimo planus, atsakymus, bet nė vienas ne
atrodo užtenkamai geras. Reiškia, jį daug kas 
matė bedantį iš Gynioto namų, laidotuvių metu, 
Ir tas velnio muzikantas vakaruškuose aiškiai iš
plepėję. Kas nors bus pranešęs policijai, greičiau
siai Alfonsas, kas gi kitas, iš piktumo, žinoma, 
kai vakar vėktiru?škose susikirtome. O Agutė, juk 
Gabriūno sešūo, at' tS£,'ji nėbus pranešusi polici
ja?, kai sužinojo, ka<į aš -iš Gynioto namų b4gatti 
Bet ne, tie Agutė, ji totfuf miela mergaitė, ji’ ne- 
^atetiTiTūSiti į pO'IičiJšr ir pfafiėšti. Bet kaip ten IMF* X M * IMWHt
bebūtų, dabar jam_ reikia labai gudriai mokėti 
sthridhiofi, gėraf išsi^ūžtf, $et kaf^?

Pasiekęs ntiestelį Vacius nuėjo tiesiai į rtuo- 
*vatif4- labai rūpėjo sužinoti, ko policija jo 
klaus, apie ką' čia rėikifaš cinai žfhdtiia, jis nieko

ja'rti jokio' nėra1* itibluoti. Apie
kokias vagystes j iŠ jei jie k1ati&
apie’ Matioriaus bėgimą i£ Gynrbfc ritimų, tai Jis 
tikdri įsakys,- k$ Btaįe!. Bėf gli? jrė įferįas kad 
ir jis drauge su Vincu bus kur nagus prikišęs, 
kad jis drauge su juo vaikščioja kaip geri drau
gai. fu mXn įteigė jo'jam šian-
dįęn jį susjtiiiu. Matai kajįųįęi&a viųftas saugoti* 

fflįs&rlartilh Vae^is^fėfila iriuo^ąrfą. .. v

x'» PoKdija nieko - daUgiau iš Vaciaus sužinoti 
nėtiOrėjo, tik paklausė,' ar jis matęs Vincą bėgaht

iš Gynioto namų laidotuvių metu. Ir jis papasa
kojo, kaip vežęs savo šeimininkę ir jos tarnaitę 
į Dubysą'skalbtis ir kaip jie ihatę Vincą Maliorių 
bėgantį iš Gynioto namų. Kieirie buv£ keli veži
mai. Jiems atrodę,-kad Vincą kas iš namų išvijo, 
ar kas jam atsitiko, nes jis bėgęs labai greitai ir 
ris atsisukdamas žiūrėję, lyg norėdamas patirti, 
ar kas nesiveja. ■

Ilgai grojo vargonai, bažnyčioje, darniai gie
dojo choras, skambėjo varpeliai prie altoriaus, 
girdėjosi lotyniškos kunigo mšldoš. Paskui ilgai 
truko graudus vikaro, pamokslas, pasigirsdavo 
gilūs pamaldžių moterėlių atsidusimai, viena kita 
garsiai šniokščiojo ir akis skarele šluostėsi, o gra- 
ŽŪŠ', jffiihas kunigėlio puošnia kathžti bei blizgan 
čia kaip auksas -stula pasipuošęs, graudino vis 
daugiau ir daugiau,, pragaro liepsnas vis labi?” 
kurstydamas, neišsėhpįrm'is' dangrri< v;s 
gausiau pabęrdaWtiš.>^ - ■ ‘ , 4 •

(Bųsrjaugiau)’ ' , ; —
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H. VILIAUS
■ i rv V

Lietuvos Aidai’

GAIDAS - DAIM1DPasakiško grožio Vilniaus priemiestis — verkiat
Service 461-S200, Page 06058

KAZĖ BRAZDŽIONYTE
Programos vedėja

DU PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius

19M S- Manheim Rdw Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo Hienomis 
ir kas antrą šeštadieni 8—3 vai 

Tel: 562-2727 arba 562-2728

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p

iš WTIS stoties, 1110 AM banga.
2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

Modernius poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkai! 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

...........

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

r

• i
Š

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SFECiALYBt: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal ■hritarini^

LlElUVOS VtčIŲ 112 KUOPOS SUSIRINKIMAS

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

1985 mt. gegužės 21 d. Mar- ,ios vadas kun, Ant. Jurgelaitis 
ghette Parko parapijos salėje 8 pasveikinęs jaunavedžius — P. 
/£< vakaro pirm. P. Rinkis prade Sinki ir S. Bolbnos. padarė trum- 

Į 'o susirinkimą ir gauriai susirin pą pranešimą. (Vestuvės buvo 
kasius pasveikino. Dvasios vadas gegužės 4 d.).

augę ir net jūros gyvenvietės. 
Ant >talo buvo išdėstyta jungtu
vių ir dalyvių nuotraukos.

10 vai. vakaro padėkoję už 
šaunias povestuvines vaišes ir 
puikius vaizdus skirstėmės į na
mus.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSI A L A11 JOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tel. 927-1741 - J 742

4330-34 SO. CALIFDkMA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON'hl į IONED KOPLYČIOS
Zarasiškių klubo nariu

ŽEMAIČIAI
OPTOMETR1STAJ

f

Įtik

ai

Florida

Reginai Sitiailienei

Offset t»l«fonxs: 776-2&8O,
Xttiflencijes 448-5545

I INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: an trad. 1—4 popiet.

si tautiniais rūbais ir prie prė-

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

i

2618 W. 71st St. Tri. 737-5149 
Tikrina Pritaiko akniiui . 

ir “contact lenses”.

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis venų išsiplėtimo hemo. 
roidų gydymas

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, DL 60629
Tek: 585-2802

metinis susirinkimas įvyks 1985 Juzėnas perskaitė praeito su- 
m gegužės 26 d., 2:30 vai. po-1 drink-mo protokolą. Protokolas 
piėt, Jaunimo Centro kavinėje, priirhtaš be pataisų.
Nariai prašomi gausiai daly
vauti. S. Rudokas seki.

ELZBIETA R. LUCAS

/ . . 11 ‘ .'r—

LACKAWICZ

ių Direktoriai

2424 West 69. h

11028 Southwest
f

SOPHIE BARČUS

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Telefonas — 652-100 3
į

: 7 -.7 V. .

1
.■ X

2657 W. 69th STREE7 
Chicago. IL 6062° 

Tel. 925-7400

Vedėja — Aldona Daūkus

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629 

Tdef. 778-1543

Sąskaitos Apdrwtft*
Iki $100.000

MTDIAND FEDERAL SAV- 
INGS aptar^anU ’’
namu pnsknlu -Mkn’, c , 
mūsų apylinkes. DAVn?j>*r»r 
Jums už mums na^odvta n* 
sitikėjimą. M^s norėtum Ke
ti Jums naudingi rr įMifr

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
ntm 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 

Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos rš mūšy studijos 
Mirąuėtte Parke.

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

Z ŠERĖNAS. Tai. 925-8063

PERKRAUSTYTAI
__ . _ .

m
MIDLAND 
Federal 
SAVINGS

ANt KafcUbiKfiON

«(Al0 ARtWgft avcwub 
Čhicaffo, IL 60632 
HliCAGO, IL 6363?

šeštadienis — Antradienis. Sat — Tues. 2

Ajxlraustas perkrausiymet 
Iž irairiy itetumy.

ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-59W

8929. SO. HARLEM AVE 
Bridgeview, IL 604$$ 

Tel. 598-9400

St. Petersburg, Fla. 33710 
__ Teh (813) 321-4200

kah. V. Žakaratiskas sukalbėjo Į : Kari: V. Žakaratiskas, po ope-1 Viso dalyvavo 60 asmenų. Buvo 
šv. Kazimierą maldą. Sekretorė .racijos grįžęs iš ligoninės irgi priimta keletą naujų narių.

sveikino jaunavedžius ir dėkojo. Džiugu žiūrėti ir gėrėtis, kaip 
visiems už larikymą ligoninėje i čia gimę trečiosios kartos ir iš- 
ir linkėjirhtis. simokslinę jaunavedžiai puošia-

Biržėlib 29, 69 gatvėje Margu-
eite Parke rengiamas tradicinis zidiume stalo išstato valstybinę: 
festivaPs. Prie kitų organizacijų 
įsijungs ir Lietuvos Vyčiai. Da
lyvauja. ir valdžios reprezentan
tai. ,

Ktnv Ą. Jurgelaitis malda bai
gė susirinkimą,

Pirm. P. Binkis visus pakv:etė 
vaišėms.

P. Birlkis1 ir jo jaunoji žmone
lė Susan buvo pasipuošę vestu
viniais tautiniais rūbais.

Kai kurie’ nariai sveikino jau
navedžius ir linkėjo Dievo pa
laimos. Po'vaišių buvo rodomas 
spalvuotas ir vestuvių svečių f ii - 
mas. įdomus, pasigėrėtinas.

Po to buvo filme rodomi 
ros paki'aščiai, krūmokšniais ap-

Skyrių vedėjai padarė trum
pus pranešimus. Apyg. V-bos na 
rė Ir. Senkus painformavo apie 
artimiausius uždavinius.

<Sėdįs prie garbės stalo Lietu
vos Vyčių centro valdybos m-

ir Lietuvos vėliavą, stalą paden- 
gia Lietuvoj austa staldegte, oi 
stalus papuošia .gėlėmis.

Žemaičių Kultūros Klubas tu
rėjo sayo pusmetinĮ susirinkimą, 
kuris ivvko šiais m., gegužės m. ■
15 d. p.; Anelės Kojak svetainė-į.t iii. Baltui, o šiais metais, 
j b, 4500 Šo. Talman Avė.

Iš viso klubo turinių 40 na
rių, susirinko 32.

Pagal praeito susirinkimo nu
tarimą, bus svarstoma klubo pi
niginiai reikalai, kas ir sutraukė 
narius Į ši susirinkimą, kiek gar., 
siau nei praeityje.

Nariams buvo išmokamus pi e 
mijos už- klube ‘išbūtus metus, 
po 2 dol. nuo kiekvieno meto.

Po to buvo aptarti kiti klubo 
reikalai... »

Žemaičiai, kaip kultūringa or-1 
ganizacija, kas metai aukoja: Al-1

skyrė piniginę paramą ir New 
Yc<ke esamai Liberty Statue re
monto reikalams iš kur gautas 
gražus atžymėjimas — Diplomas 
Žemaičiu Kultūros Klubui už pi
niginę auką.

Po vLu aptarimų, nutarta tu
rėti vasaros atostogos iki rugsė
jo 18 dienos (sekantis susirinki- 
•mas). ■■■■:

Užsibaigus susirinkimui, pir
mininkas Juozas Skeivys pakvie
tė visus prie gausių vaišių. ;

Klubo koresp.—
Juc-zas Skeivys

• Pravažiavus Verbiėjūs ir 
Aleknoms pasiekiame Žuvintą —. 
Lietuvos vandens paukščių ka-* 

> i ralystę. Lietuvoje peri apie BdO 
paukščių rūšių, iš jų 2Š5 rūšys 
aptiktos Žuvinte, 125 rūšys čia 
peri. Gulbės peri Žuvinte. 19 a. 
šie paukščiai Lietuvoje buvo vi
sai išnaikinti. Prieš 40 m. Žuvin
te susisuko lizdą pirmoji gulbių 
pora.. Ilgainiui jų gausėjo ir da
bar gulbės neri ir kituose Lietu- 
vos ežeruose

TĖVAS IR ^uNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 5l)Hi Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MANIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

* %

VANCE FiJAERAL HOME

, Mylimai žmonai, motinai, uošvei ir senelei

amžinybėn iškeliavus,
, jos vyrui JONUI (R. L. B-nės registracijos agen

tui Nebraskos valstijoje) ii* visiems artimiesiems 
šioje liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą

I. reiškia ir kartu liūdi.

R. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

Ilgų metų Chicagos, Washington Heights apylin
kės gyventoja.

Mirė 1985 m. gegužės 24 d., rytą, sulaukusi 88 
metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Alytaus apskr., 
Metelių miestelyje.

Amerikoje išgyveno 72 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Mary Stoka, sūnus Al

bert Lucas, jo žmona Angelina, 4 anūkai: Thomas, 
Stoka, jo žmona Linda, Sandra Lutz, jos vyras 
James, Donald Lucas, jo žmona Vicki, ir Michael 
Lucas, jo žmona Doris; l proanūkė Christine Lynn 
Stoka ir daugeli dukterėčių bei sūnėnų.

Velionė BttVb našlė mirusio Stanislovo ir moti-l 
na mirusios tfelen.

1424 South 50th Avenue 
Cicero, iii. 60650 

Tek- 052-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

Aikštes auL mobiliams pastatyti

STEPONAS (. LACK ir SŪNŪS

reet — Tel. RE 7-1213

Hwy., Palos Hills, Illinois
I el. 974-4410

Priklausė dkugeliui Įvairių klubų ir draugijų.
Pirtnadienj, gegužės 27 d. nuo 2:00 vai. iki 9:00 

vai. vak. kūft&s bus pašarvuota Donnellan koplyčioj, 
19525 S. W«tem Ave.

. Ahtradlefij; gėgužės 28 dieną 8:45 vai. lyto bus 
lydima iš ktijflyčioš Į Šv. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laido
jama šeimos lote.

Visi a. a. Elzbietos Lucas giminės, draugai ir 
pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą.

Nuliūdę Įlėk J: Duktė, sūnūs, anūkai, proanū
kė, giminės.

•’I>ėl informacijos skambinti 238-0075. ;

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

•1
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Švyturio Jūrų Šaulii 
s Pilėnai” atidarvma

Vtsaros sezono atidarym.i' 
Įvyks birželio - d- Stovyklos var
tai bus atid ui iš pačio r>tc. Kuo
pos vadovybė svečius lauks ir 
pasitiks ir pa įrengs pateikti j 
geriausia nuotaika. Kiek :eko pa 
tirti šauliu vadovybė jau ruosi.i-j

atnaujinti ir pap 
suolus. Stovykloje 
jau suLpavę, >ud 
vė-į K > mcj'ta 
yia puikiH prūd: 
maudyti. Bis ir kitų 
mu, gausus dovanų stalas, pi 
dovanų paskirstymo bu- ir links
moji dalis ir vaišes. Maistą ga- 
inins geriausios kulinariją bai- 
pusios šoimiiLnkės. Vadovaus 
m^teių sekcijos vadovė Onutė 
Selcnienė os padėjėja Stefani
ja Paulikienė, Gražina Valiekė- 
r it nė, Sofija Sirutienė, Elena 
Bražiūnier.ė ir kitos, šauliai vy 
rai pas’stengs trokštančius pa
girdyti. Į stovyklos atidarymą

visi šauhii ir svečiai į 
Biixeliu 2 dieną tėve

liai i “Pilėnus**.

BIRŽELINIŲ DIDŽIŲJŲ 
TRĖMIME MINĖJIMAS

amii medžiai
i o jaukų pa-.

gales pasi- 
j paiva riui-

Minėjimas įvyks biiželio 9 <1. 
12 vai. Dievo Apvaizdos parapi
jos salėjo Rengėjai Pabaltiečių 
Komitetas, šiais metais pagal re-j 
t: torinę tvarką rengėjai latviai.; 
Lietuviai dalyvauja >u stivo Tau
tine vėliava Detroito lietuviai 
ir apylinkių bei Windsorc kvie
čiami skaitlingai m r.ėjime daly
vauti.

s V. ANTANO LIETUVIU 
PARAPIJOS ATLAIDAI

Ailaidai oripuola birželio 16 d., 
ruošia Parapijos Komitetas. Po 
iškilmingu Mišių parapijos kavi-i 
iiė> salėje užkandžiai ir kavutė. 
Parapijiečiai ir neparapi iečiai 
kviečiami atsilankyti.

Anf. Sukau skas

k.?p galima gauti ie.dųną parda- 
vineti, prašome paskambinti 
Viktorui Utarai. 2616 W. Mont
gomery. telefoną ■> — 847-0664.

niielaiarba 767-0600 Ji< jums 
patamau- vriari reikalai'.

MAA. MTAT1 FO« MALI RIAL 1ST ATI POR SALA 
* MbmI, lit — PardwtteM

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSOtOKEJUtAO. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS h

— Lietuvių Pensininkų Vai-j 
dyba rengia švažiavimą į Rock
ford gegužinę birželio mėn. 8 d.! 
Bilietus išvažiavimui galima gau-1 
ti pas VI. Braž:or.į t?l. 776*1595 
arba ;>as J. Skeivį lel. 778-6536.

ĮMUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu'

2212 W. Cermak Road Chicago, HI. TbL §47-7742

L. K. V. S-gos Ramovės 
Chicagcs skyriaus nariai kapų 
lankymą atliks gegužės mėn. 
27 d. (pirmadienį). Tą dieną 
9 vai. ry to Ramovėnai renkasi i 
šv. Kazimiero liet, kapinėse prie I 
koplyčios, iš kur bus lankomi j 
mirusių Ramovėnų kapai. Tuoj j 
po bendrų pamaldų, bus vytks-į

BUTŲ NUOMAVIMAS į 

B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI ' 
B NOTARIATAS • VERTIMAI

TB5Ų RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRĄ
I, BACEVIČIUS — BELL REALTS

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

Aid. Al. Majerczyk

/šeštadienį 1985 m. liepos 6, 
d. nuo U vai. iki 11 vakaro bus 
trečioji Brighton Parko Lietuvių 
Šventės diena. Mums paskirta 
vieta yra nuo 43-čios iki 47-tcs 
So- Western Blvd. — Parkway 
—vidurinė pieva.

Visus šiuos reikalus sutvarkė 
Aid. Al. Majerczyk 12-to Wordo' 
atstovas. Tą dieną bulvaras bus 
uždarytas nuo 39-tos iki 47-tos 
gatvės. Pastatyti mašinas bus ga
lima nuo 43-čios iki 39-tos Sc. 
Western Blvd, v; . -į

Praeitais metais daugiau, negu 
30.000-čhr žmoptių ten nraloido 
visą dieną. Ten buvo apie 100 vi
sokių būdelių. Maisto, rankdar
bių, medžiu drožinių, paveikslų 
ir kt. Kas tik ko norėjo.— ga
lėjo visko įsigyti, nusipirkti.

Šiais metais žmonės, galės pasi
džiaugti lietuviškom polkom, vi
sokios muzikos pasiklausyti. Pa
žiūrėti šposoinkų, magiku ir 
daug daugiau visokių dalykų pa 
matyti.

šiais merais taip pat bus dau
giau visokių atstovų iš ligoninių, 
daktarų, dantistu ir kt.

Brighton Parko lietuviu festi
valio komitetas toks: Viktoras 
Utara lietuvių namų savininkų 
draugijos prezidentas. Joe Ku
lys kaip vyriat.sias vadovas — 
pirmininkas. Carole Balzekaite 
ir Bob Lounsell rengėjai. Leidi
mo rengėjai Eric Sherwwod ir 
Donna Galinaitytė: muzikos ir 

j lietuvišku dainų rengėjos Vida 
Baronaity;ė ir Ramona Slons- 
kytė; sveikinimo komitete Eliza
beth Gora, Renee Baran ir Lucy 
Michalczyk;' vietos išrūpinimo 
narvs — Lerov Brodian: i laik- te •/ / v
raščius rašymo ir nuotraukoms 
rūpinasi lim Kelly ir Rasa I-in- 
takaitė; saugumo — .Andrius 
Markulis.

Kiti komiteto atstovai: Brone 
Rusteikienė, Joe Yerkes, Gailė 
Eidukaitytė ir Adrian Aragones.

; Šie daktarai atvyks:. j F rank 
Baker II M, D..Mindaugas Si- 
liįnas M. D.j Ken Yerkes, D. 
D. S... Dalė Petreikvtė D. D- S., 
Ramunė Maciejauskienė, D. D. 
S-, Augusta Šaulytė, MD. ir Do-* 
niatas Siliūnas,-

Jeigu kas nori informacijos,

tania į Paulines kapines ten ap
lankyti mirusių narių kapus. 
Vadovas: col. V. Valkavickas.

Valdyba

.AIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE..
CIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

Švyturio Jūrų Šaulių stovykloje “Pilėnai”, Manchester,

mus Dievo, bet, pakliuvę į tin
kamąją karčiamą, gėrė lig vaka
ro. Vakarop susirinko ir kiti j 
vakaruškas, žydas rendorius, lig 
laiku pasitaisęs, turėjo visa ko 
valgomo ir geriamo. Ryto me
to stipresnieji grįžo namon ir, 
neidami į bažnyčią, miegojo per

kiaurą dieną. Kiti ten pat pas 
karčiamą miegodami, sulaukė ki
tų vakaruškų. Vėl gėrė, vėl šo
ko. Taip šventino per tris die-J 
nas.

> butų mūrinis. Labai geros pajamos, 
dilelis butas savininkui. Geras inves- 
-avimas.
i butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.
Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
•Nebrangus.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI z--

Turtv CMcagos miesto liida*.
Dirbu ir uimiesčiucee, freh, 

garantuotai Ir sąžiningai, z 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

TaL 927-3559 *. ‘ J

Motiejus Valančius 
‘Palangos Juzė”

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pęnsininkansu 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland. Avt^ 

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

Povilas P. Dangis, O 7
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje prezidentas, atskrido į Chi- j 
csgą centro valdybos posėdžiai. ’ 
Jis apsistojo paežerio viešbuty.

— Atnaujintoje šv. Kryžiaus 
bažnyčioje lietuvių kalba pa
maldos vyksta sekmadieniais 
10:45 vai. r. ši sekmadienį ant- Į 
roji rinkliava bus Lietuvos ken_ j 
čiančiai banyčidi. M. š. j

SIŲSKITE PINIGUS
Į LIETUVĄ 

1 RUBLIS
$1.85

(įskaitant perlaidą ir ap
draudę.)

Mažiausioji perlaida 30rub- 
l:ų.Persiuntiinas paremtas da
bartine . tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
Įvyks prieš pinigų įteikimą.

—- Prez. Reaganas reikalavo 
didesnės sumos MX lėktuvams 
statyti, bet sutiko, kai kongre- 

| sas leido jam pastatyti 50 MX 
lėktuvu.

® Čia man besant, atėjo Sek-j 
minės- Nekurie į bažnyčią peri 
gaspadorius išsiųsti, nėjo į na-;

M

Viši ‘"mok esčiai pilnai garan
tuoti. Jūs gausite pakvitavi
mą. Jis teisėtas ir apdraustas.

GRAMERCY
Shipping, I-nę.

. 744 Broad St.
Newark. N. J. 07102

Ėst. 1947

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St 
, ?'^į-je(Town ofvL«M) /■ j 

ir .iš vidaus.

Skambinti Y A 7-9107

NEW ON MARKET!
Spotless 4 bedroom brick, 
finished basement, enclosed 
paneled porch. 2 car brick 
garage. Priced to sell fast 
— $65,500.

Call Bill: ■ '
ZITTEL REALTORS 

792-1716

ParduodamJas 6 kambarių me
dinis namas, 3 miegami. 11116

Whipple St. Apžiūrėti galima 
‘sekmadienį, nuo 12' iki - 4

i X
--------------------- ---------------------------------------

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruoiiatėš keliauti — kreipkitės J Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S, Western Ave^ Chicago, HL 60643

TeleL 312 238-J787
> užscirjit lėktuvų, traukinių, litrų kelio,

ilų (eroisei), viešbučiu ir automobiliu nuomavimo rezervacijas; Parduod*- 
kelionių draudimui; Organizuojame kelionės i Lietuvą ir kitus tižius; 

Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teikiame infor- 
andJiA visai* teįiouiu reikliais

* Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik L-eini rezervuos: vietai 
fe inksto — pneš 45-80 dienu-

«src=s^r

Miko šileikio apsakymų knyga. 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

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

Ave., Chicago, IL 60629.

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKšOS

[ 619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — S17. (Persiuntiirni pridėti $1) 
Siųsti čekĮ:

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, BL 60608 '

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legal iškomis 
formomis.

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

PASSBOOK
SAVINGS...

1
DUy wid Ffad Quarts

on Savmt*

fe., .... ... .... ... ...... . . ■- J-.

Dengiame ir taisome visų į 
;-šįų stogus. Už darbą garas- j 

tuo jame ir esame apdrausti;
ARVYDAS KIELA I

6557 S. Talman Avenue 
Chicago, IL 60629 

nr 737-1 71

■ - ■.......------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ■ ■

M. ŠIMKUS I
Notary Publfe 

INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, Tai. 254-745?
Taip jpat daromi ver&naL’-gi^i^, 
iškrisĮmai; pildomi^iliėtybės- įsa-?

I&mži ir kitokie blokai. į

DĖMESIO MEŠKERIOTOJAI

Parduodame naujausias meš
keres, kabliukus, tinklus, špū- 
les-“reels”, “live bait”. įleidi
mus. Taip pat taisome. Atdara 7 
dienas.
Savininkai broliai Matulevičiai.

Windy City Fishing Tackle
7106 W. Archer

goverSĄ^t
from S1(U repair). 

Also delinquent tax prėp< 
Call 1-805 - 687-6000 

Ext. GH-6917 
for information.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkv Reikia

"Wanted vouns man over 21 
for part time work, no experien
ce necessary, driver’s licence 
required. Call 275*9715

■g'-- —

fa*—R 
erSįnstrraBc®

§0642 v- 424-3654
M Fr*F¥i Mt CmmRt 

. JtMB One*: taimeri ®“e ’

GOVERNMENT JOBS.
816,559 — $50,553/year.
Now Hiring. Your Area.

Call 1-805 -687-6000
Ext. R - 9617

RENTING IN GENERAL
Nuomos

Advokatai
GINTARAS P. ČEP1NAS

Darbo valandos: Kasdien: nūs 
9 vaL ryto iki 8 vaL vakarą

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL 4. 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
West 63rd Strwt

us for 
v©*1 financing 
1 AT OUt LOW UTB

į RIPAVMI .
f incow

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO, ILL 60608 

Peter Kazanau&kas, Pres. Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

Suaugusi moteris ieško mo
ters, norinčios gyventi dideliame 
bute su šeimininke. Skambinti 

733-1283

REPAIRS — IN GENERAV 
(valrOs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS

BEI KROSNIS, 
n e 'Man Dečkya 

TeL 585-6624

JOHN GTH ATTIS
Advokatų įstaiga

4247 S. Kedzie Ava
(312) .<b-8700

PATS SKAITYK IK KITUS 
PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS’

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS \ 

Ir V. BRIZGYS 
Darbo valandoc j 

5no 9 ryto iki 5 vaL popiet. 
Šeštadieniais pagal susitartai 

S. Kedzie Are. 
CMceso, 111. 606M 

TeL: 778-8000

DWFT sethU 1

world on fire




