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Prezidentas R. Reaganas vakar pasakė kalbą, liečiančią 
JAV ir Sovietų Sąjungos santykius, patardamas derėtis 

ir tartis atominiam karui išvengti.
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AMERIKOS KARO LAIVAI APŠAUDĖ 
DRŪZŲ ARTILERIJOS CENTRUS

• ' DRŪZAI PADEGĖ BEIRUTO AERODROMĄ, 
GAZOLINO CISTERNAS; MARINŲ NENUŽUDĖ

BEIRUTAS, Libanas. — Lėk-, 
tuvnesis “New Jersey” sekma
dienį tris valandas apšaudė drū
zų artilerijos lizdus, esančius 
rytinėje Beiruto miesto pusėje.

Sekmadienį drūzų artilerija 
paleido didoką artilerijos šūvių 
skaičių- į . Beirutą aerodrome 
esančias gazolino cisternas. Drū- 
zams pavyko sukelti didelius 
gaisrus. 'Marinai atšaudė, bet 
vėliau sulindo į apkasus ir pa
laukė, .kol susišaudymas buvo

'baigtas, .1
“New/Jersey” paleido didoką Į 

kiekį penkių colių šovinių, iš-
liz-

rinus. Jie kirto smūgius pran
cūzams, o sekmadienį padarė 
daug nuostolių JAV marinams.

Gazolino atsargos buvo reika
lingos aerodromą naudojan
tiems lėktuvams ir marinų auto- . • 
mobiliams. Laimė, kad jie nepa
degė visų cisternų. Yra pagrindo 
manyti, kad drūzai buvo pri
versti nešdintis nuo aerodrome 
srities. Marinai juos privertė 
bėgli iš Beiruto.

Sužeidė lėktuvų lau
kiančius žmones

Prie aerodromo prisėlinę 
zai, padegę cisternas’, praliejo į 
šaudyti į aerodromo administra- : 
cijos namą.' Jie. negalėjo patai- • 
kyli į lėktuvų laukiančius žmo-, 
nes ar į aerodrome buvusias ma-1 
šinas, tai jie šaudė į aerodromo 
administracijos namą. Jie šau
dė į namo sieną, bėt kulkos vis- 
vien sužeidė apie 20 keleivių. 
Tada marinai juos galutinai iš
mušė. iš aerodromo apylinkių.

• Drūžus apšaudė *
L, Čir naikintuvas

Sekniadreni- ckuzams gerokai 
užkirto ne- tiktai “NeW' Jersey”, 
bet savo? kanuoleš paleido ir, 
naikintuvas “Taltmall”. Jis nau
dojo 5 ičėntinietrų šovinius, ku
rie gerokai apramino drūzus^'j .

Drūzų? artilerija buvo įrengta* h' Kadą .drūzai pradėjo ~naudod 
rytinėj^'Beiruto;'kalnų pašlaitė- ’
je. Družai apskaičiavo, kad ka-' 
ro laiyamš‘-bųs>Ti^ipąnoma jų; 
kanuolM^-p^feCTi.--^e?','įBežind£ 
kad ką^^ės ^ąĮęs ||ę^ąsiekĮ- 
t i, j eig|^3ęša tĮnąmi: šov-iniži pa
siekia I.gąz^įHo čistėrpaš.1' -Karo: , 
laivų te^'ųleši pnVąĮi>S stfy^inį- * 
aukščižrj^d'CT^ir-kąd *JišF kas
damas ^j^ękka^bkpušėie, pa-;

artileriją, tai didieji karo laivai 
juos visus išvarė iš rytų Beiruto 
pašlaicijį^ Laimė, kad nebuvo 

naš marias. Jie
JIS.laiku i

$£je .-kčno usėję, -paį

poricij^g’^ - ■/'

Cisternas padegė ' ė? < 
•/Adrūžu raketos

Marinų' Į majoras Dennis K. 
B'rookes ^paskelbė. kad gazolino 
cisterna^ padč0 drūzų raketos. 
Matyt.ijjkąd drūzai prisėlino vi
sai artDSeirųto cisternų/ nustatė

MIRĖ ĮTAKINGAS 
MILICIJOS ADAS

BEIRUTAS, Libanas. — Pra
eitą savaitę vėžiu mirė įtaxin- 
gis krikščionių milicijos vadas 
majoras Saad Hadad. Jo apgai 
lestavo nė tik libaniečiai, bet ii 
izraelitab nes jis visa laiką glau 
džiai bendradarbiavo 
lio kariuomene.

Daugelis stebėjosi, iš kur Iz
raelio kariuomenės vadai buvo 
taip gerai informuoti apie d ū 
žus ir šijitus. Pasirodo, kad ma 
joras Hadad. kuriam buvo pa
vesta saugoti Izraelio ir Libano 
pasienį, dalindavo su izraelitais 
gauta ‘ informacija. Izraelita j 
atsilygindavo, teikdami Hadadu j 
kariams reikalinga paramą ir • 
sužeistuosius gabendami į savo • 
ligonines. Hadado milicija ga-į 
lėdsvo laisvai pereiti Libano j 
Izraelio pasienį.

- Ispanijož::$£įšjųnistų pdir-'\ 
tija suskilo į tris dąliš. C9 metų 
ignaefo. Gallego, vadovaus vienai 
grupei. Kitai frakcijai vadovaus i 
Gerardo Iglesiąs.

—'- Pirmadienį■ aukso uncija 
.kainavo. ^371; - ■

— Popiežiui patinka Opus Dei 
grupės, kurios padeda klebo- 
nams sutvarkyti. parapijas.

Andrei Gromyka. Sovietu 
užsienio reikalų ministeris, 
kuris vyks Į Stockholmą ir 
susitiks su JAV Valstybės 
sekretoriumi Snrltz ir kitais
Vak. Europos pareigūnais

VAKAR RYTE PAREIŠKĖ 
PREZIDENTAS REAGANAS

SEKRETORIUS SHULTZ INFORMAVO BRITŲ PREMJERE 
APIE 1WVJDENT0 PARUOŠTĄ ICALBĄ *

WASHINGTON, D.U. - Pir- — JAV būtų galėju;
madienio ryte prezidentas Ron- mesti visam pasauliui savo \ 
aid Reaganas pasakė svarbią J lią, — pareiškė prezidentas I 
kalbą apie artėjančius sekreto- : ganas, — bet amerikiečiai j; 
riaus G. Shultzo ir ministerio A. • kino, kad prievarta nepajt 
Gromykos pasitarimus atominių primesti savo valios. Amei i 
raketų kontrolės klausimu ir 
dėl JAV-Sovielų Sąjungos san- I atominėms 
tykių.

— Per paskutinius trejus me į 
tus Amerikos pajėgumas pasi- ■ 
priešinti Sovietų . projektuoja- > vietų valdžia padarė didžiau’ 
miems puolimams liek sustiprėsklaidą, atšaukdama savo ats* 
jo. kad Amerika gali padarydavus iš Ženevos ir Vienos pas pa
keliąs nuolaidas, — pareiškė ’ rimų, 
prezidentas Reaganas. Iki šio • 
mėto Amerikos pozicija buvo ; 
labai griežta, bet prezidentas j 
sako, kad dabar sutinka tartis į 
kai kuriais klausimais.

i Sekretorius Shultz išskrido į 
Londoną, kad galėtų informuoti 
britų vyriausybe' apie preziden- į 
to Pveagano ] 
Sekretorius susitiko su premjere į 
Thatcher ir užsienio reikaltĮ mi-1

, 'nisleriu Howe, ku&ms .papasl- j inti; &laketa
tojo neseno'IMWS-I jau VakarįE^ąfoje.'Jei3;I
‘>r !‘e;ky i«ms ka!b,,s: rusai imtųsi? ifatSoifHum.-cj > 
nuorašą^.. ; ,.. _a y?,:-■ - Ua turinžas rąĮ&ias; ętjįjį' amerikie- 

E'rilų'pTenVįerą jjau -se'kmadię-(čiai gintųsL. Bosams: nėra :š - 
nį paiiarė ])areišįmiii.s ąpiė pla-; skaičįaviinp savo raketas naudo- 
nuojamą, .gĮ'ęzidęntU'kaibą. pil j tįwuiiciu Amt?.- 
niausiai >4bn-pritarė r' džiaugė- i kos' įraiįėįęs.'.jaų^rįįįtų ant Sc - 
si, kad ^ęz^ Reaįąnas^iprirnetfr vįetų.-,piiąiridnės. Amcri-
Sovielu' įąjdžai' ’. jų - , kięčiai <Ši^'^keĮų?^:¥. Europos
pavergti jpa.sąulį^ if . sjjnaikinu . nėatšauks,- kol jlėjųSįJars su Ti'.- 

ą. kad. milžiniško uosto , lą ketvirtadienį Baltuose Rū- gy-ventojų.'pasipriėšipiirįą.lV j J s^s/vRaif ;1&gę$'8avo r. ke- 
Au pasirašė sutartį Kini- Britų. • v-yjįausyblp pilniausiai.. t£ši4^ yfąžr/^.^Eiitppss teritoH- 

niją ir pamokytų kiniečius, kaip'jos pramonei sumoderninti. Ki- pritaria prez; Reagano-.užliptai j .josy^^jpfl^eciai.A^ra pasiryžo 
tvarkyti milžiniškų uostų j utie- i ni jos vyriausybė taip pat pasira- pozicijaiIr 4'agmiinui • pradėt' Į vLšak ^trimines rąsęiis.• naikinti, 

j šė sutartį su American Motors pasitarimus atominiams- gink-1 bet,rkai/kg^fr rusai Iplciu p iči ’ 
(korporacija kariškiems ir civili- lams naikinti.■' ~ | prientonių-Ij^tųsi^^artą ame-

'Už; ,,-- . ■ . . i rikiečįąi norii^ kadiwms būtu
Soviet valdžia -buvo isitlk: j ;

nusi, kari.- atomine jėga. gales uz 3torffincj raksiąs. Kmm . 
valdyti .visą pasauki; bet dibai nį 
pastebi,‘kad nepajėgs to pada j 
ryti, nes. pasaulis priešinsis. Jei-> 
gu Sovietų valdžia griebsis ato- į 
minių raketų savo valiai pri-, 
mesti, tai Sovietų kariuomenės

i KINIJOS PREMJERAS ŽAO 
SKRENDA Į KANADĄ

AMERICAN MOTORS CORPORATION PASIŽADĖJO PADĖTI 
KINIJAI STATYTI KINIJAI

NEW YORK, N.Y. — Kinijos 
premjeras Žao. patarėjų lydi
mas, vakar pavažinėjo po New 
Yorko uostą ir pareiškė pagei
davimą.
adiiiinisrtalorius atvyktų į Ki- į muose

REIKALINGUS “DŽYPUS" '

PEKINAS. -- Kinijos premje
ras žao vakar dar buvo JAV-se, 
bet Pekino vyriausybė jau žino
jo, kad JAV ir premjeras praei-

vyriausybė yra įsitikinusi 
raketoms kontro-

! duoti reikalingi pasitarimai ir
i ” rt susitarimai.

Prezidentas nurodė, kad S iš

Prezž Reaganas ptaneši 
I sams. kad atominiams gini 
kontroliuoti reikia tartis. Kad 
JAV įsitikino, kad Sčv.elų S 
junga nųri primesti savo valią i 
turėti pirmenybė atominių ra
ketų srityje, JAV'ėmėsi prien.o 

, ,, ! niu vidutinės’ galios •rakei, m
paruosta kaibA. I • . ( .r į ; gamintis. JAV buvo, priverstos

imtis greitų: įr griežtų priėmė 
nių atominėms, raketoms pa-i

jimą.

Kinijos premjeras, įžengęs įj^ 
New Yorko uostą, gavo dar vie
ną dovaną —Tiffany pagamin-1 
ta kristalini skritulį. Pasižiurę-1 
jus į skritulį, premjeras nustebo j 
— visas uosto judėjimas ėjo at
gal. Premjeras nustebo ir pa
klausė merą Kochą, kodėl žmo- j 
nės ir mašinos bėga kiton kryp- Į 
tin.

■ niams “džypams’* gaminti. Kini-
■ jos keliai siauri, kalnuotai duo-' 
, bėti ir akmenuoti. Automobilių

šys turi būti iškeltos, stiprios, 
ad nelūžtų. American Motors

i Corporation yra pasiryžusi paga-
1 minti tokį automobilį, kurio mo
toms suks visus keturis ratus.

■ į Kitų automobilių motorai suka
1 liktai du ratus.

a! American Motors Corp, inves-
. luos 1B milijonų dolerių. Likusią 

. . .! i dali investuos kiniečiai. Dabarli-
nustebimą išaiškino, tiktai jis aju ]aikn japonu pai,aininli 
negalėjo suprasti, kaip žmones | aatomobiliai jau užkariava Azi- 
ir mašinos gali bėgti dviem jos rink;} I)abar. amerikiečiai 
kryptim. i j^dy- pasiatyti Kinijai reika-

Kinijos premjeras Žao pri- i liūgas mašinas.
plaukė prie Laisvės statulos ir I l*rivalo būti labai stiprūs mo- 
plačiai apie ją aiškinosi su. torai, kad turėtų jėgos sukti 
Kinijos užsienio reikalų minis- ’ kiekvieną ratą.
bėriu Vu Xuctmianu. -.. .. . . . . ___ ..1 ..... Kinijos vynausvbe planuoja

Premieras Žao. besi ankvua- .... , .. '.,c,,,Jc,“a , ’ , , •. . taisvti savo kelius. Vietomis rei-
das New orko uoste* užsiminei 
ir apie Taivaną. Bet netrukus 
pastebėjo, kad jis negali lyginti 
Taivano su New Yorku, nes tai 
busiąs kišimasis į JAV vidaus I 
reikalui Jis nenorėjo plačiau • 
aiškintis, tik trumpai pasakė, j 
jog kiniečiai norėtu kad ame-1 
rikiečiai paliktų Taivano klausi 
mą patiems kiniečiams spręsti. 
Paaiškėjo, kad Taivano reikalas

I jam ir dabartinei vyriausybei 
i labai rupi, nors oficialiai tvirti- 
j na, kad tai esąs antraeilis rei 
! kalas.

taatiilrirFafi statys Kinijai 
I 'dtyFm*

(leistą steBeti,’ kai TašŠj
I*sava atortiineš raketas.
i nistu ’žodžiu -ajneęiii^ia
' sitiki, nes rusai’ jaufyra apgavo 
amerikiečius.-/-

Prcz. Reagano kalba pirma
dienio rytę tęsėsi 23minute . 

vadai patirs; kad netrukus Ame- ( Satelitu ji biįrvo -perduota \ - 
rikos raketos pasieks Sovietu įsiems didžiausienis Buropos r. - 
karo ir pramonės centrus ir už- dijo ir televizijos tinklams. Pr< - 
baigs visus Sovietų Sąjungos! idento Reagano kalba pasiekė 
hegemonijos planus. ir Rusijos kiaušytojįisr

JOHANNESBURG, P. Afrika. 
J — Oficialiai paskelbta, kad Pie
tų Afrikos kariai traukiasi iš

1 Angolos.

Praeitų metų gruodžio 4 die
ną į Angolą buvo pasiųstas 2,000 
P. Afrikos gerai ginkluotų karių 
dalinys, kad sustabdytų planuo-| 
jamą įsiveržimą į Namibiją.

Pietų Afrikos kariai apsupo 
500 kubiečių patyrusių karių ir 
didelį būrį juodaodžių, atvyku
sių i Angolą iš įvairių Afrikos 
vietų. Pietų Afrikos kariai ap
supo kubiečius ir,juos išnaiki
no. Jie neturėjo kur bėgti. Kovų 
metu žuvo 21 Pietų Afrikos ka
rys. Buvo išnaikinti abu invazi
jai paruošti laukai. Jie buvo iš
naikinti sausio antrąją savaitę.

"Amerikoje šeši milijonai 
raketai'ir jas paleido' Drūza-.'moterų daugiau uždirba negu 
nori gaJimai greičiau išvyti ma- jų vyrai;
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kiš juos platinti, kad galėtų va
žiuoti abiem pusėm; bet tai yra 

I didelis ir branyus darbas. Ke ke
lių sunku sumoderninti Kinijos 
pramonę.

— Prancūzų vyriausybė pasi
rašė sutartį su Saudi Arabija 
lėktuvams ir moderniems gihk- 
lams gaminti.

KAl.KNDORfiLIS
Sausio 17: Antanas Ab. 
, Ragvaldis, Tulevaldė,

— V. Vokietijoj buvo pagitob- 
tas Amerikos karys L. Fowler.

— Policija suėmė penkis korė
jiečius, kurie padegė didelį Pu- 

I sau miesto viešbutį.

Orp 5bafe
Sekretorius Shultz trečiadienį Stockholnie susitiks 
su A. Gromyka, kad galėtą aptarti JAV ir Sovietų 

Sąjunfoa santykius.
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SOVIETŲ VALDŽIA SUŠAUDĖ 
DU ĮTAKINGUS KYŠININKUS

JARUZEkSKIO TEISMAI PASKYRĖ SUKČIUI MOTIEJUI
ŠČEPANSKII1 TIKTAI AŠTUONIS MKFUS KALĖJIMO

Du a už š-1 55 metų amžiaus valstybės pa- 
eigūnas, labai gerai pažino už- '

MASKVA, Rusija.
t; Sovietų užsienio prekybas pa 
relgūnai buvo sušaudyti už ky-j slėnio prekybą, 
vn nkavimą. paskelbė "Tass” | ■
agentūra.

Jurijus V. Smeljakovas, Tech-j Soko’ov. Jis buvo "(rastrono- 
noprunlcks|>orto direkcijos pir- ino”, didžiausios Maskvos cent- 
mininkas. ir V. A. Pavlovas, im-Į re esančios maisto krautuvės, 
parto direktorius, aini emu ky-1 direktorius. x Jis aprūpindavo 

is, buvo suimti, atiduoti teis-Į šimtus aukštų komunistų parti
niu, nuteisti mirti ii sušaudyti, jos pareigūnų geriausiais mais- 
Abu buvo parašę pasigailėjimo to produktais, vaisiais, kada gy- 
p -ašy mus, bet aukščiausioji ta Ventoj ai negalėdavo jų nusi
laka, kuries pirmininku yra Ju ! pirkti. Jis buvo suimtas, nuteis
ėjus Andropovas, atmetė abiejų 
prašymus. Abu kyšininkai pra
eitą penktadienį buvo sušaudyti.

Jurijus Andropovas paėmė sa
vo žinion vyriausiąją Sovietų 
administraciją 1982 metų lap- įtakingi Didžiojo Maskvos teat- 
kričio mėnesį. Ta proga Andro- ro pareigūnai. Brežnevas buvo 
povas pareiškė, kad Sovietų gy-j labai pasipiktinęs J. Andropovu, I 
venime vyriauja kyšininkavi- bet ši byla dar nebaigta; BuvO| 
mas. Kyšius ima aukšti pareigu- tardytas ir Brežnevo sūnus, tu-, 
nai, kurie privalo kovoti prieš rėjęs dvejus ar trejus namus j 
kyšininkavimą. Praėjo metai. Liuksemburge, bet ir si byla dari 
Buvo suimti du aukšti preky-' nebaigta. ‘ _ 1 :

19X2 melų lapkričio mėnesį 
. Maskvoje buvo suimtas Juri K.

tas ir sušaudytas. Dabar sušau-, 
dyli kiti du kyšininkai.

Tuo metu buvo apklausinėta 
ir Galina čiusbanova, Leonido Į 
Brežnevo duktė. Buvo suimti i

If 
t’

Vilniaus Katedra

Nieko apie šią bylą
bos su užsieniu atsakingi parei- 
gūnai. Abu ėmė kyšius ir abu 
suŠTudyti. Tai Įspėjimas ki- 
lie is kyšininkams, kad ateis ir 
jų e:’ė.

Sovietų užsienio prekybos pa- 
reignūai buvo pradėti apklausi-

“Tass” dar nepranešė.

Prof. VIKTORAS BIRŽIŠKA

Visu lietuvišku kultūringu frontu 
prieš azijatų šėlimą mūsų Vilniuje!

1918 m. vasario 16 d. Gedimi- kiasi iš okupuotų žemių. Vilniu- 
no pilis skęsta tamsiuose debe- je pradeda organizuotis pirmieji 
syse. Vokiečio okupanto, palai- ( Laisvosios Lietuvos reguliarios 

VARŠUVA. Lenkija — Atsi 1 kaujančio lenkams, letena slegia; kariuomenės būriai. Bet cku- 
statvdinus lenku koinunisLpard1^1""^ Vilnią. Pro deberis , pantai, pasilraukitan, iš Lietu- 
tijos' gen. sekretoriui Edvardui' prasiskverbia pumas lietuvį

Lenkai nuteisė Motiejų 
Ščepanskj

ėli praeitais metais. Andropo- Gierekui. buvo suimtas glandus' sauk’s spindulys. Pssiryzelių h
vas buvo gana gerai informuo
tas apie kyšininkavimą preky
boje su užsieniu. Jis pradėjo 
klausinėti užsienio prekybos pa
reigūnus. Po ilgesnių pokalbių 
buvo atleistas S. A. Skackov. 
užsienio prekybos komiteto pir
mininkas. Matyt, kad jam buvo 
įsakyta imtis priemonių prieš 
kyšininkus, bet jis nerodė reika
lingos energijos. Skaėkovas taip 
pat buvo komunistų partijos 
Centro komiteto narys.

Skaėkovo vieton direktorium 
buvo paskirtas Jakov P. Ryba
kov. Jis ilgus metus buvo Vals
tybinio pramonės plano direkto-

Giereko bendradarbis Maeiej 
šėepanskis.

Spaudoj pasir
Ščepanskis labai prabangiai gy
veno Varšuvoje.
maisto, drabužių, butų, tuo tar
pu ščepanskiui visi patogumai 
čia pat.

Jūs suruošdavo plačius banke
tus atvažiavusiems užsienie
čiams, vežiodavo juos naujais 
automobiliais po Varšuvą ir ki
tus Lenkijos miestus, o dažnai 
pas jį užkandžiaudavo ir pats E. 
Gierekas su atvykusiais partijos 
pareigūnais.

voš sostinės, ją užleidžia 1919 m. 
sausio 1 d. amžiniems Lietuvos 

Lietu- priešams — lenkams. Po penkiųį tuvių saujelė, susibūru
vos Taryboje, skelbia prisikėlu- dienų Vilnius raudonosios

irodė sandų, kad sios iš mirusiųjų Lietuvos Nepri-Uos rankose.

metodus. Sek vest ratoriai stirna 
iš lietuvio ūkininko paskutinę * 
karvę, policija griebia paskui--, 
nj skatiką, kaip baudas už “ta‘-•; 
sykllų” nesilaikymą. Net ūkinės 
lietuviu organizacijos neleidžia ' 
lenkams saldžiai Vilniuje mie- . 
goti: jos Bocianskio įsakymu už
daromos, girdi, už “politinio po
būdžio antilenkiškus slaptus 
tikslus” (!). Net lietuviški kry
žiai bado okupantų akis: jie p )• 
licijos griaunami, o jų statyto^ 
jai pūdomi lenkų kalėjimuose 
•‘Krikščioniškoji” Lenkija 
kenčia kryžių! Pa adiati 
dudjamas \ 
okupą:. <

caro žandarų ir Azijos bude- 
, lių išbandyti kankinimai. Oku 
, pmtų idealas -r- vidurinių am- 
, žiu inkvizitorių priemonės: XX 
i imžiujc nepatogu sudeginti “pa 
| gonis” lietuvius vilnieidus ant 
I laužo. 'Pad vietoje auto da fe 
vartojami kalėjimai.

Lenkų žandarai ir policinin
kai savavaliauja Vilniaus krašte. 
Išprovokuoti ir sulaikyti lietu
viai rafinuotai kankinami. Fizi
ne prievarta, mušimais tarp ko
jų ir varymu adatų į panages, 
spaudžiama iš jų pageidaujami 
budeliams ‘ prisipažinimai”. To
kių baisių faktų daug. Nesava
rankiški lenkų teismai, kurių ųa- 
riai, bijodami prarasti pelningų 
vielų, dreba del savo valdininko 
ka lio, baudžia nekaltus’ mūsų I 
brolius sunkiųjų darbų kalėjimu j 
ir sušaudymu. Dar neataušo [ 
daugelio 
kraujas, 
sušaudo Šimkų. Bzkanauską 
kitus. Nauji lenkų budeliai — 
Vilniaus" vaivada Bocianskis. Ja
sinskis ir kitų mažesnių bude- 
liukų gauja su azijatišku įnirši
mu puola lietuviškas mokyklas 
ir skaityklas, atimdami jų patal
pas, ištremdami ir visaip perse
kiodami lietuvius' mokytojus ir 
mokytojas, bausdami lietuvius 
tėvus už [ai. kad jie savo vaikus 
siunčia į lietuviškas mokyklas.

Nepakanka! prisisbfinęlanlilie- 
tuviškomis pragariškomis orgi
jomis. Vilniaus krašto niekinto
jai po kelis kartūs uždaro jau 
uždarytas mokyklas. Vilniaus

nužudytųjų lietuvių1 
jie be jokio gailesčio i 

ir i Vii;

nej) >

.o

. Lie,li;\ '/U 
valiutos spe 
kas isdrįsęs 
kos pinigų kolekcijas, lenkų pi
nigus ir Lenkijos vidaus pasko
los lakštus! Vilniaus spauda, mi
gi objėk tingesnių lenkų, kapira 
žinių apie vis naujus lietuvių 
persekiojimus 
sąrašus sedie 
Įvairiomis ba

1

. i
r vos vėliava. Lietuves kariuome- 
! nė pagaliau savo sostinėje.

Prancūzų kariškoji pagalba 
, gelbsti lenkus nuo Varšuvos pra- 
į radimo. Lenkai atsigriebia. Vis- 
į los kautynių laimėjimo apakinti 
i šoksią i svetimas žemes. Vėl įsi- 
• veržia Lietuvon. Betgi bijodami < 
! netikėtumų, pasirašo, su Lietuva 
į Suvalkų sutartį, Vilnių pripa- 
(žindami Lietuvai. Bet sutartis 

buvo tik lenkiškas vylius. Jau tą 
pačią dieną Pilsudskis Įsako 
pulti Vilnių. Ir Varšuvos solda- 
teska. iš pradžių organizuojama 
mjr. !
□ vėliau gen. Želigovskio veda
ma “lietuvių gudų divizijos” ti
tulu grobia Lietuvos sostinę.

i 
•)

(B

— Jord- 
šė žurnalist.

1

lietuvių kultūros darbas sustab-į gera. Jis
; dytas. Ryto ir šv. Kazimiero ir

klausomybę. Okupantai viso-
Kiti neturėjo kiais neleistinais būdais kliudo _

tam istoriniam aktui būti pa- ( kas "u į
s "e tam viešai, aciau si zm.a, vardu šeimininkauja “rvtu Lenku kariuomenė slenka gilyn 
žaibo greitumu paplinta po vi- K -___. L;?* ' ' -? , ’ . T / t žemiu komisaras Osmolovskis.s9 laisvės islroskusų. .Lietuvą. lVoi l-jlt K Blaisvimi
Pralaimėję karą vokitoai trail- metjJ vergijos, ten-

1919 m. balai Jžio 2/ dieną 
Vilnius vėl patenka i lenkų rau

Zvndram KosciaJkovskioJ ‘ .. ~ . . .. ' i < j r kilų draugijų skyriai -likvidaoja-
nu. Kraštas alinamas įsiutusių 
okupantų, gerbiančių tik Azijos 
kultūrą-ir -kiniečių kankinimo

’vdvt:
nors turi viduriu

a a jo sveika ?a. 
ų nebeklauso, 
žaizda.

— Federaliniai teismai padė
jo kalėjiman sep.ynis Kongreso 
atstovus už kvšiu ėmimą.

—------------------ Į tai Vilniaus krašte ant lietuvių ; tarptautiniam j teisingumui,
jachta; septynis automobilius, kąlio mėgina rusų žandarų ir į 
du lėktuvus ir malūnsparnį, 16 opričnikų metodus. Lietuvybė 
kambarių butą, o jo motina va-1 slopinama visokiais būdais, te
zinėje po Varšuvą valstybiniu ’ čiau garbingai išlaiko kovos su 
automobiliu. Turint galvoj., xkad smurtininku krikštą. Lenkų

Lenkijos policija suėmė Šče-’karo pabaigoje Varšuvoje žmo ! gobšumas nesitenkino Versalės. 
riaus pavaduotojas. Jam buvo [ pangki ir pradėjo jį tardyti. Tar- Inės badavo, liko be butų, sun- Į sutartimi pripažintomis Lenki- 
labai gerai žinoma Sovietų pra- Į dymas ilgai užtruko, apklausi- kiai vertėsi be šilimos, sunku' jos sienomis. Pilsudskis svajoja 
monė ir turėjo nuovoką apie ky- nėti liudininkai, suruošta byja ' suprasti, kaip šcepanskiui nieko ' apie Ukrainos pagrobimą ir gro- 
sinirikavimą. Rybakovas sučiu-Į įr ščepanskis nuteistas aštuo- * netrūko, o pas jį galėjo būti to-*bia Kijevą. Vyksta lenkų karas 

niems metams kalėjimo. Kadajkia įrairiausių materialinių pa- su bolševikais. Iš pradžių len- 
jam buvo perskaitytas teismo 
sprendimas, Ščepanskis pareiš
kė, kad jis nubaustas už Edvor- 
do Giereko nusikaltimus.

Teismo metu paaiškėjo, kad 
Motiejus Ščepanskis turėjo savo

po kyšininkus, atidavė teismui 
“Tass” paskelbė apie sušaudy
mą. J. Andropovas mano, kad 
Smeljakovo ir Pavlovo sušaudy
mas privers kitus pareigūnus 
susirūpinti ir sustabdyti kyši
ninkavimą. Smeljakovas buvo

Lenkų po Giedraičių ir Širvintų 
kovos. Pasitikėjo jų .gėra valia 
grąžinti Lietuvai; jos *šventąjį- 
miestą ir žemę."

šešiolika su viršum' metų' 
Vilniaus kraštas žiaunų okupan
tų rankose. Klastingai, apgaulin
gai ir neteisėtai inkorporavę Vil
niaus kraštą Į Lenkijos valsty
bę, naujieji mūsų žemės oku
pantai alina ir terioja Rytų Lie
tuvą. Stengiasi lietuvybę išrauti 
su šaknimis. Ir niekas nesudrau- 
džia Pilsudskio želigryvsfcininkų.

1935 m. pavasarį Pilsudskis

okupuoja Vilnių. . ± .■
Tyros lietuvių širdys patikėjot

togumų gausa. z i kanas sekasi, bet netrukus neis-
Jis gavo aštuonis metus kalė- laiko.raudonosios armijos spau

dimo ir džiaugiasi, kad neteko * dimo. Lenku kariuomenė nesu- 
aiškintis Maskvos teisme. Ko įte-'-laikomu greitumu nuo Kijevo 
ro. Madivoje gal būtu nuspręsta ritasi ligi *Varsuvos.
jį sušaudyti. - * Vilnius laisvas. Ant Gedimino

Motiejus KBikevičius I pilies plevėsuoja Laisvos Lietu-1 mas mūsų iš i Vilniaus pinties

ŠUŠiylENIJnįĄŠ IjETLWIU AM EUPv O J] į 

u ^seniausia, y didžiausia. • turtingiausia lietuviu fraternalir_ė 
’ . organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus,* gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
f . ? darbus įdirba. ‘ ' L f *
SLA; ^išmokėjo baugiau "kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 

apdraudę savo nariams, . ;
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas .U^uwj.ūrr lietuvių drauges gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA—apdraudžia ir- Taupomąja, apdrauda — Endowment
l • Insnrąnceįrkuriėypač, naudinga jaunimui, siekiančiam

aukštojo nrok^vę gyvem^/ pradžiai
SLA — vaikus'apdrąBĮfifa-pigia' terminuota apdrauda: už 

y*; tenoka tik $3.00 metams.
L £- SLA ’

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
> LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno !r mofris 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstų. Vine 
Krėvės, Igno SlapeHo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos 
f. Raukčio, dr. Karto Griniaus, taip pat KL Matusevičiaus ir T 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis I 
M. K. Čiurlionio. M. Meikio, V. Kašubai, A. RCkštelės Ir Jl. Van* 
kūrybos poveikslaia, S65 puaL knyga kainuoja tik gS.

> DAINŲ SVeNTBS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tu 
tinlų šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie datai 
švente* bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duttnenbnB

U

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
Maistas iš Europos sandėlių.

^iMiiiiiiiiiiiiiiiitiiKJiiuniiiiiiiiiiiinKiiiiiiiiiiiiiiiiiinniintiiiiuiuiiiniiumhiiih*

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke a^nly 
Jaa Juoso Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne eanaa 
gyvenimo bruožų apraiymaa, bet tiksli to laikotarpio bnltiea lite 
ratūrinė atadija, smkintyta skirsneliais. Ta 206 puslapių kny*

^niiiiinniiiiiiiihiitniHinnnmiiinftynnnmtiniiiniinnhnmpnnmninnnnng

Ė 
=

dailininkas Rydz Smigias." Kei
čiasi dekoracija, bet metodai ko
vos su lietuvybe pavergtoje. Lie
tuvoje lieka tie patys. Jų kilmė

iu kolonijose.
veikėjus.

lM.il fui

loooi 
TeL (212) 588-2Ž10 . -

m ul ini imiii

50 metu studijavęs, kaip

Knyga ya <H<M1
Sekmadieniais

L 1

t • Cosmos Parcels Express Corp. ' 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE * į

2b«l W. 69th St, ChiMgo, UL 60629 ♦ TeL 925-2737 "
pomial parriyta stadija apie Rytprtiiua, remianti* PakataU I 
Labguvos apakrlflų duomenimta. Aprašymai (domūs Hekrlenaxi 
Betartai. Leidinys Muštruotu nuotraukomis, pabaigoje duodam* 
vitovardflų pavadtadmaMr Jų vertiniai j vokJeBų kalbą. Laba 
naudingoje 838 puri knygoje yra RytpriJrtų tanMapla. Kaina B

V K4 CAUM1R LIMB. ratytojos Petronėlės OrtataftM *W 
mtaknal Ir mtatya apte asmenis Ir vietas neprik. Lietuvoje tr pin 
natriais bolševikų okupacijos metais. Knyga tari 394 puslapius 
bet kainuoja tik O.

> JULIUS JANONIS, poetas ir revoHudon 
lag ir klaidingai Interpretuojamas gyvenim 
Vurgio Jalinsku knygoje apie Julians Jano

Į — Naujlcnoa, Chf

--

LDOMI RKKPTAI • FANNIB MAT SAL-

ikiadieniais nuo
DUMTKAI <

nvaara
9 ▼*!

iL ryto iki 8:30 vai vak.

paraiė 700 poslapių knygų, kurion sudėjo viską, ku bet kada tr 
Bet kur, bet kuria kalba buvo paražyta apie Lietuvą, lietuvius

Būga pas geriaosfas Šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė

Ir patarė Bums toliau stu^juotL

VaįtM n.

Jo. t, iH." jąnttery 17, 1984
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K galima naudoti verdinl 
nl atminant m/'-vlš

gūsį pieną, žmogus gauna valgį

■■•A

Tilžės vaizdas R ^nemunes Žiūrint balu, Įskaitant svies

verdant. Tada pilti po truputį duktė, šokoladas skanus, bet jis | bią mėsą (nore ir tiesiai

U

itų svarbių kūnui mi- 
.ario. cinko; kalio ir 

Nesamo avižose kalcio 
Škotija yra šal- žnicgus gauna su avižomis val- 

gydknfas. gerdamas pieną. Kū-

Kųno, proto ir jausmų damos pagrindai 

;u| inoks'u žinių populiarus perteikimas 
IONAS /cDOMAVICIUS. M. D.

MĖSĄ ATSTOJA
Raudonoje mėsoje cholesterolis artina 
širdies ataka, o avižos —vertingos kaip 
mėsa— ją tolina. •

Avižų maistingumas
pri yrįs a kvieč ams ir rugiams,; prilygstantį kiaušiniams, mėsai 
jos turi 16.7 proc. baltymų. O su 
pienu jas valgant, jų maistingu- 
m ;s prilygsta mėsai. Avižos 
maitino milijonus vąkaiūečių, 
per šimtmečius. Lotyniškai jot- 
vadinasi Avena. Europa ir Ame
rica užaugina avižų maždaug po

otū paukštienai.
Avižos beveik neturi riebalų, 

aliejų. Jose vitamino B-l (Ihia- 
mino) yra daugiau, negu kituo- 
>e javainiuose. Kitų vitamino B 
rūsių avižose yra tiek, kiek kvie
čiuose bei rugiuose. Jose yra du 

vienodą kiekį — 9&G viso pa-Į svarbiausi žmogui mineralai: 
sau.io avižų derliaus, po 56 mi- geležis :r fosforas, laip pat avi- 
lijcnus tonų kasmet. i turi ki

Avižos mažiau bijo šalčių.' ner.ilų: 
negu kiti javai ir jos auga men-' magnio: 
kęsnėje žemėje. : 
takas, skurdus kraštas. Ten žino
nės augina daug avižų. Gali satinui labai svarbus kiekinis ;san- 
kyti, kad avižos sudaro škotų Lykis fosforo .su kalėiumi. Avi- 
tautrnį patiekalą, šalia avižinės i žose gailaus kiekisTosforo, o pie, 
košės, škote i iš avižų gamina tu-į ne kalcio suteikia kūnui labai 
zinus kitokių patiekalų. Vienas i naudingą :r reikalingą kalc'.c 
maisto žinovas išsireiškė, kad, ui fosforu lygsvarą. ;
ang.ai garsiu gerais arkliais j Triju r ^iu-avižiniai 
(avižomis šeriamais), šKotąJt . -*

-f .* aiiiidi
garsūs pu rkiais vyrais (valgąn-1 
eisis avižas). >- • . - '

Am žinis val^isjsotina 
žmogų .

Daba- šiame krašte; avižinė, 
nieal) sųšHtu pienu. . ...... .... .. ,

sūrio' sū^tanibiai maP besnlųS. pėfliais sm’ų&iHinifĮ'prityaąįa-.;' mėsai; cholesterolio ne taip jau ifidelia malonumo, 
žmonių^ avižų’javainiai: (šteel-cut cats).!; ę^og tyrį»ėhE : < apsieinant be sviesto »' grietinės.

; .valais, i Pirmieji du "gaminami naudo-j ? .»š . f v ■ . . :Žinoma, turime apsieiti ir be
Greitai neišalkstama, nes sočios i įanl kar>rį, .naikinantį kai ku- .. j .yt > trynių, gyvulinių taukų, jskai--
va tos avižos. i rias paųdipg^s avižose dalis. Dar pagerinsime avižinį mais- lant lašinius, kad ir labai tiesų
.'■Avižų dribsniai, kruopos, košė ayiž^jayainių rūšis ga- j ' ‘ ' '
fra labai maistingas valgis. Bal- ftiinamą be karščio,: todėl pasta-j. vandenyje.; Tik šiuų ątyeju reį- vidale.
švinu, kaip minėtą', jos turinaudoti. Bet)'kia. sekąrięiaį elgtis: užkaitinti , . , .
prcc."Baltymai yra statybinė kū 'lai menkniekis, valgykime to;jjiesą pięh| (lj/ž pieną ar pieno pilni ir jų ulės nuo dabar turima 
hui medžiagai kaip namui ply- i kius -avižų javainius, kokius Smiltelių re riebahr tiems, kurie bėgti kaip įmanydami taip, kaip 
tos arba rąstai. Mėsa bal t vilių' gauname mūsų krautuvėse ir jau tūrėjo širdies ataką; 2 pie- pasakos velnias bėga nuo kry- 
turi apie 20 procentų. Su avfži į kuri ’jų rūšis mums geriau pa- ną. tiems, kurie stipriau jaučia- žiaus. Žinoma, per barzdą fau
ne koše valgydamsš saldų ar rū-1 tinka. Iš visų jų žmogus gaus si) netoli užritimo, bet ne iki kus varvinantieji juoksis iš to-

avižų javainius, idant pienas ne
galėtų atšalti.

Dar daugiau galimo pagerinti 
avižinį patiekalą, pnę taip piene

dar k
vų g“ ūdų duona.
mėg iamas . p'asiyčiams

■I > .Trijų- rūriū ?avižų javainių, 
j fbą.t Ąue;u)’.^galimą gauti šio. 
.ikrąš‘d^rėuttitėse. 1.. gręitai iš. 
■perdantieji jWaipiai’ yra srųul{ 
kūs;. 2. ilgo virimo;reikaląujan- 
tičjf ąšii.ų jMtąiniaf yra stam- 
sesn

kuo didžiausios naudos.
Ypač dabar, kovojant su šir

dies ątaku^ąis, vengiant choles- 
teroHo maritę, avižos gali būti 
iągąpymąąė ąpsąųga nuo širdies
giltinės. tąipanksti neretą tie- virtų avižų pęęiedąnt visokio ki- 
tųvį apląnkąniyiLs šio skyriaus tokio maisto, tik sveiko, be cho- 
įąu seniai skęldą vengimą cho.- lestęralio< Taigi, nei-sriegto, nei 

■’,es:erv.lit> maiste dabar jau pą- sme tanelės. yiaų taip mėgstamų 
" Tvirtina šio krašto tyrinėtojai, dalykų. Ąt^tonkunę, kad be 
dirbę kelžųifeą mci-ų.- Jie. tvirti- sviesto ir begrietmės apsieinant, 
ąa, kad ebpjesterolis tikrai po- mes toliname savo širdį nuo šir- 
3ų(i»a Sirdžes atakas, o jo ven-. dies atakos. Mes nęsame vaikai, 
•girnasmuistė tąs atakas tolina, todėl galimą atitolinti. daug dil 
A^izo^ ne-tari cliplesferolio, o jos dėsnį blogį, vengdami, palyginti,

va tos avižos.
tą, virdami avižas piene, o ne (taukus nusunkus) spirgučių pa-

Tie dalykai yra cholesterolio

laat viiii, kol k -.A—-----
, t*. T»da pridėti cukraus, alie- 

-JlM* ir pasUtyti šūtti į pečių 
Ne v»ea pusryčiams naudoti* į krietui minučių. uipūti 

uos taip, naudincus avižos. pageidaujama) ir
---------. .. įvairim^

gius (kaUkutieoos, vištienos be j AviMNlŲ DRIBSNIŲ KOŠE 
odos, kitokios mėtos nenaudo-j 
jaut), kepant duonas bei 
raičius. į žinių dribsnių, trys stiklinės lie- 

1 so pieno, vienas šaukštas saf- 
kodėl avlžinui miltai nekyla ’ flower aliejaus, druskos sulig 
nuo mielių. Mat, kvietiniuose į skoniu.

ruginiuose miltuose yra tam J Darbas, Į beveik verdantį pie- 
inamo1 ną supilti palengva avižinius 
uiielė- į dribsnius ir maišyti kol sutirš- 
os to i lės, po to pridėti druskos ir 

gluteno neturi. Todėl negaliu-1 aliejaus.
tieji pakeiti kuteno (yra tokių | šio skyriaus prašymas. Malo-

__ ___  __ - . > — aLU c.1- <* > t'wwiz'h inc iv c? Irai —

avižinis maistas. 0 norint, kad tyloj ai pranešti šiam skyriui sa- 
midėmis kiltų.: vus patyrimus gaminant aviži

nius valgius be sviesto, taukų ir 
lašinių. Juos visus talpinsime.

ižinių kepsnių , Taip pat malonėkit liautis tal- 
aking powder), ’pinus savoje spaudoje valgių re

ceptus su cholesteroliu.

reikia pridėti kvietiniu ar rūgi- ‘ 
aių miltų į avižinius miltus, ar- į 

kepimui

Evada. Visi norime išvengti 
ankstyvos širdies atakas. V au 
jagj’slių priskretimo, I1 
me nuo sklerozės ne;

TEISMAI PABALTIJY

Dėl s
vienam

whok at the heart of
Because if 
the 
oaking 
fbture^ t „

And that’s where U A
Savings Bonds come bl 1

Nincharrt*

Plan where he worink 
a! way. while yexfra 
ing the day-to-day O- 
es. you’U etill be buikfint 

a oaorr secure f ’ture for your 
fhmilv.

L Savinas Boadn For 
nman who really knoM

kio patarimo, bet via žinome 
tiesą, kad juokiasi’ tik tas, kuris 

i paskutinis juokiasi. Todėl kiek-r 
vienam išmintingam mūsiškiui 
patartina juokis su paskutiniai
siais. O visus *kitus palikime 
karsto lentai (žinoma, peranks- 
tyvai) juos ištiesinti. Mat, dabar 
yra žmonių, kuriems nė Dangus 

, nepajėgia talkinti.
Iš visų, aliejų skaniausias yra 

šafranų aliejus (safflower oil). 
Nemaišykime jo* su saulėgrąžų 
aliejumi (sunflower oil). Taigi, 
jo — šafrano aliejaus ( o ne 
sviesto ar gyvulinių taukų) ga
lime pridėti truputį, keletą lašų 
ar arbatinį šaukštelį į avižinį 
patiekalą. Taip pat galima pa
skaninti tokį patiekalą arbatiniu 
šalkš.eliu molasos (Molasses — 
ji gausi geležimi ir kaliu). D jei 
turėsi noro ir laiko, pensininku 
būdamas, gali prisidaiginęs kvie
čių daigų (jų galima ir nusipirk- riopai žaloja vaikus: jos saida i- 
Ii) apibarstyti jais savą avižinį niais juos peni, jos, pačios sto
vąTuomi pagaasinsi vitami-; vėdamos, vaikus sodina ir tuom 
no B kiekį savo mityboje. Į juos išmoko nepagerinti vyros-

Tas vitaminas svarbus pens! mojo, neužleisti jam vietos. () 
ninkui. nes jis talkina smegenų- jau mityboje, tai tikras vaikų 
nervų veiklai. Juk visi žinome,' žudymas, tai tokių molinų nesi- 
kaip toji veikla pas tūlą pensi- orientavimas sveikoje mityboje 
ninką ima šlubuoti. Nepamirš Jve- minta niekais, iš jų 
kluie. kąti Bruno Bakery prade- lokių niekų išmoksta jų vaikai 
jo gaminti kviečių, daigų ragaišį1 Avižinė košė ir kūdHtiMns. ne 
ir tokius pyragaičius ėmė- kepti (tik visiems vatksms, šalia suau 
yiąų na ūsų pensininkų nąudąi. įgu&iųjų. yra neudingas, geras 
Žo<Uiu, mea nesame apleisi^ tik | maldas. Tos avižos (perkoštos) 
naudokimės gėryjbėtois, apie . kūdikianis gali būti duodamom 
IWU.V esančiomis,* ir nustokime’kaip pirmas tirštas maistas 
būti ožiais, neinančiais iš degan , Ylpač pensininkui, dargi iavaF-

kri bei po ligos pasitariu 
am. minėtai paruošk 
rra puikiausias maišias

Avižinis maistas yra ger. 
keliamas visų ligonio. Ypa< 
pntieji akrandž 
įtoroaius žarvos

isokeriopą 
»ą. Tokios 

į;galį būti ti 
< uinteiiuias

i Bruno 
duona

pilnas cholesterolio, todėl at 
mestinas. šis skyrius skelbia 
daugiau tik SVEIKATAI, ne tik

Į vien skoniui naudingus dalykus 
1 Praneški, mielasai K.B., kuris 
i kitas mūsiškis gamina kviečių 
daigų duoną, ragaišį ar pyragai
tį. Mielu noru jį pagirsime ir vi 
sięms patarsime naudotis. gert 
gaminiu, žinoma,;-pirm ii savo; 
komisijos narių - ragautojų tok: 
tos duonos pagyrimą gavę, Čir 
paduodami visiems mūsiškiam: 
mediciniškai tikri, nefalsifikuo 
t\ nepolitiški, nefinansiniai da
lykai skaitytojų geresnės sveika 
tos apturėjimui.

Taigi, rupi duona yrą sveiki 
valgyti, šitą tiesų dabar skelbia 
visi medicinos reikalais besirū 
piną žinovai visoje mediciniško
je šio krašto spaudoje. Nę šit 

r skyrius, bet Tamsta, K.Bų dąra. . . ... „
klaidą ru1M0S duonos, kokų ga- a lojimn ^Kntžnli. 
auna Bruno Bakery, never tin- S >, į netekus savo tautiečio, dar jaunodamas. . v t - -

Savo laiku tųli čikagiąkiai gal 
tojo iš prispaustos Lietuvon 
ląuti rupios duonos plųlų ui 
.lusiųslus siuntinius, JieuKs į tal
ką kuo geriausiai atėjo Brune

čiam). Yra visai gero ir si 
sveiko maisto be pergausa 
kio cholesterolio. Tat j»k 
(ypač safflower oil) 
Yra kiaušinio baltj

Iš Danijos pranešama, kad po

I

lakuto kojos, vištos taip p

aiiygstantieji aaąjai.

Žinoma, gerų prieitų pridėji- 
.10 į avižinį patiekalą galo nesi 
nato. Gali dar daugiau page- 
inti avižinės košės ne tik mais- 
ingumą, bet ir skonį, prideda 

.nas riešutų, vaisių, razinų (ra- 
inkų), saulėgrąžų bei cina

mono.
Kūdikiams ir vaikams avižų 

maistas yra naudingas
Į ką jaunas įprasi, tą senas te 

»erasi. Pratinkime vaikus nuo 
mažens į sveiką maistą. Suteik 
>imo jiems brangiausią dovaną, 
tvirtą sveikatą. Dabar neišma
nančios jaunos molinos visoke-

ais, neinančiais is degan ( ¥pac pensiumkuų dargi 
to; liaukimės save žude 
slyvą įnirtį greitina

apsileidimu bei
tamsos P^vy

ilo Tniįsii>kto (
^iaui byriui
rianLx Mačiarvi

m

KI

motin
ficijsi a u i
kilau irfo maisto.

Į .evalgv- l 
s mais- dviejų baptistų įkalinimo, Rygo- 
lių rie-‘je yra teisiami -Gunars Astra ir 
rietinė-; Gunare Freimanis už turėjimą 
us. rie-jir perkopijavimą Amerikoje gy- 
ia rau- j venanėio disidento Anstevs Eg- 
mūsi$-‘Iits knygos “Penkios dienos”, 
pinan-1 Estijos sostinėje Taline neuž- 
canaus ilgo prasidės teismai trijų estų 

—Lagle Parėk, Heiki Ahonen ir 
Arvo Pešti — už “skleidimą an-

iebalų. •• tisovietinės propagandos”. Jie vi
si priklauso Helsinkio susitari
mo stebėjimo grupei. , E.L.

)  - • ? s

SPAUDf^l&JRIDZAI
į Negalėjimas prieiti prie, užsie
nio spaudos Sovietųžurhalistus 
priveda prie savotiškų prielaidų.

, “Komjaunimo tiesoje” lapkričio 
1 d. rašoma: u... Vietos žuma- 
lisių sluoksniai atkreipia dėmesį 
i keistą buvusio Grenades gene
ralgubernatoriaus anglo Polio 
Skuno elgesį...” Visi skaitan
tieji tarptautinę spaudą žino, 
kad, išskyrus jo titulą, Sir Paul 

; Scoon yrą toks pat anglas, kaip 
Idi Aiuin. O gal sąmoningai 
klaidinami žmonės?

1

daržovės ir neriebūs vaisiai 
(avokaxfo ir koko pahuės riešu
tas nevartotini, nes perriebūs. 
nors ir skanūs) kuo gausiausiai 
ir kuo dažniausiai mūsiškių tu
ri būti naudojami.

Kaip matom, šiandien, ne ry
toj mes turime keltis sveikatun 
x*r tinkame

ir

s k I e rožes giltinės pakirsto. 
Munts reikia rengti sveikoms 
.ainiingoms pensininko dienoms 
mažindami cholesterolio g^usa 
maiste ir tuomi tiesiausiu keliu 
išbėgant nuo perankstvxos skle-
rožės.

Pasiskaityti- The American 
.lean Association COOKBOOK.

AVIŽINIU KRUOPŲ KOŠE

Medžiaga: viena stiklinė avi- 
linrų kruopų, trys stiklinės 15*- 
2** ar iš be riebalų miltelių ga
minto pieno, kiek druskos (tu
rintiems pakelių kraujospūdį be 
draskos, ar dirbtinos kiekj. vie
nas valgomas šaukštas safflower 
aliejaus. puA- va-.gomo šaukšto 
rudo cukraus (ar melasos).

Darbas. Į beveik verdanti pi> 
ną supilu smulkias avižines 
kruopas, pridėti draskas* mai-

— Budapešte vykusiose- ‘*In- 
tervizijos” taurės gimnastikos 
varžybose D. Kutkaitė/užėmė 
antrą vielą.

— Austriją pasiekė ir papra
šė politinio prieglobsčio 16 ru
munų, kurie pabėgo pasislėpę 
dėžėse su metalo guolių šratais.
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t

^^jMciuts *1starves Petris’5

% tsi

mo žinias.

rašeivas. Ypač pasipiktinau “Naujienų” pozicija. Ta
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Chicago $45 00 per year, $24.00 per , 
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other USA localities $40.00 per year. Kanadoje: 
$22 m per six months, $12.00 per 
iree mouths. Canada $45.00 per year; “

countries >48 00 £>er year. i PLsei meuj — ’ vienam menesiui

Man oazaai tenka pr 
daugriį mteu gražiojo Letuvls

k s regiu Klaipėdos ariesta ka

iuvusląją Klaipėdos krašto va-Į L e uvos vatetypės.
duotojo kapų renkasi organas-Į N?gu.ėjjs gimutiniai realizuo- 
cįjos, moksleiviaį. pu_ko garbės 1 4 ticšįimu, tie pa-
sąrgyha, gubernatorius. Susirin.- Jps veikėjai vęlati dėjo visas 
kurijų eilėse matau žiaomu 1 >as~sng»s» kad bent šiaurine

veidus, štai, Balta barz ]
Įa įn. tėviškais veido bruožais, dss

tUVNIWIIIb
 

» 
I M

 
I H

 
I I J 

I 
I 
I 
I 
I 
1 11

 
* 
t 
I

Paleckio atsiminimaiPraeitų metų pabaigoje rusų komunistų pavergtoje Lietuvoje turėjo išeiti Justo Paleckio atsiminimai. Knyga turėjo pasirodyti praeitų metų lapkričio mėnesį. Kaip paprastai, ten niekad knygos nepasirodo paskelbtu laiku. Jos pasirodo po kelių-mėnesių vėliau. Vis atsiranda kliūčių. Įsaarfe.ūs|,taisymai, kurie knygų pasirodymą užtęsia po’telis mėnesius. J .-.‘V; ,Vilniuje išėjusįą^pTP ,pslų. kiiygą senas pažįstamas tuojau Įrišo ir rado būdą išsiųsti Chicagon. Kad nereikėtų didelėje knygoje ieškoti puslapį, liečianti Naujienas, senas pažįstamas Įdėjo lapelį, kuriame užrašė puslapi, tvojantį Naujienas.Justas Paleckis, nusigyvenusio Žemaitijos bajoro sūnus, tėvų buvo išvežtas Į Ryga- Ten tėvas, pramokęs kairio amatą, augino šeimą, Įsigijo tris karietas ir vežioto žmones iš stoties po Rygą ir priemiesčius. Justas mokėsi kiek pajėgė ir padėjo tėvui dirbti kalvėje ir vežioti keleivius. Ten jis gyveno iki 26 metų. Jis domėjosi spauda ir pradėjo leisti latvišką laikraštį.Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir Sleževičiui sudarius porinkiminę vyriausybę, Justas Paleckis buvo paskirtas Eltos direktorium. Katalikiškoji to meto spauda pasisakė prieš Paleckio paskyrimą Eltos direktoriaus pareigoms, o Lietuvos Žinios jį gynė. Paleckis nebuvo baigęs aukštojo mokslo ir nekalbėjo angliškai ar- prancūziškai. Bet jis laisvai kalbėjo lietuviškai, latviškai, rusiškai ir lenkiškai.Paleckis bandė susitikti su Sleževičium, bet pasta-

Klaipėdos uostas 1931 metais
f3/ Laųrina^filaus drožinys)

Bet jet jie batų susvyravę ir

taokart neužteku vien paimti

-DJ dirvą,-ji peflitiniai aprobuotų, 
v net gintų tarptauti

nėj poetinėj arenoj.
Jej lietuvių planai 1923 m. bū 

tų sugriuvę ir nebūtų išiipil- 
ana vakariai# Lietuvos 

i.enų levjndikarija, pakeitusi 
taurės Jwop§s vslsty- 

j jįs sieu&s. Vpigu ar Klaipėdos 
□raštar šiandien įeitų ir į taip 
žadinamos "tarybinės” Lietuvos 
•respub-ikos sienas. Mat, turint 
omenyje sovietų propaguojamos 
pUė josios tėvynės sampratą, 
imtos išdavoj jau dabar virš 
kjOOO rųsų K aipėdcj, Klaipėda, 

kaip ir Tilžė, Gumbinė. Įsrutis 
i^-46 m. lengv., galėjo tapti 

grynai rusiškos Kal.ningrado 
srities dalimi. Kad tai neįvyko, 
;ai gal dar vienas, kad ir pomir
tinis 14>23 m. sausio 15 d. žuvu
siųjų nuopelnas.

šiandien Klaipėdcs kapinėse 
nebesusirenkaina žuvusiųjų pa
gerbti. Gal ten paminkle iškal
tas pals įrašas: "Už laisvę žuvu- 

•^įems“ jau yra dabartinio reži- 
pąo atstovams uogavimas ar jžei- 
dįmas. U^tai apie 1923 metus 

-šiaip- Lietuvoj kuriami nauji 
Steriąįąi mitai. Pvz., garsusis šių 
jiėnų-dįietuyos istorikas Žiugž
da, rašydamas apie 1923 metus, 
.'iename savo marksizmo - leni
nizmo metodologijos pagrindais 
parašytame veikale mėgina kai 
kuriuos nuopelnus priskaityti 
tūlam Alickevičiui- Kapsukui ir 
Aleksai Angariečiui. Jie^'dnot 
Žiugždos, esą tie, kurie nuo 1923 
metų sausio mėn. ,pradžios buvę 
.labai Išrūpinę ir skyrė dide.į 
dėmesį Klaipėdos krašto likimo

tuos irKalbėjo Sleževičius, Čepi^kis, Žygplfe;^ pasirašęs ir Paleckis, ■Iš raso si pradžią. Raštą jis laike jankoje/pik^ė^^š iš atminties. Liaudininkų vadąį įjį 'syėi^te jis “geriausiai formulavęs tpų^ljajį^^^nsip^į^^
kai suruošė perversmą, nuvertė Sleževičiaus ^^iausybę. Demokratija buvo panaikinta iki n^rilįąušožijHs: par'
turėjo teisės kojos Įkelti. Voldemaras pas^kė seimtii kalbą, reikalaudamas išduoti vyriausybeiPajaujį. Beimąs aptarė klausimą ir 45 balsais prieš_-g0 nirtarėjjr. Pajaujo

mą. Tai buvęs paskutinis Lietuvos respųbiįįos seimas. 
Kaip Voldemaras, taip ir Smetona buvo prįžadėję pra
vesti naujo seimo rinkimus, bet rinkimų jie nepravedė.Paleckis, turėdamas diplomatinį pasą, kurįlaiką 4ais-

rasis, valdydamas kelias ministerijas, neturėjo laiko jo' vaį važinėjo Į Rygą pas šeimą, bet vėliau* pusikėje gy
venti į Kauną. Čia jis perkėlė ir savo laikraštėlį. Jis gyveno Kaune, kol buvo įleisti Sovietų garnizonai,' b k£i 
Sovietų vyriausybė įteikė ultimatumą tuometinei' Lietu
vos vyriausybei, Dekanozovas Paleckį paskyrė premjeru,! 
o už kelių dienų — krašto prezidentu. J: .Paleckis bėgų

primti. Galų gale jį priėmė, bet neturėjo laiko jo išklausyti. Paleckis aiškino savo problemas, o Sleževičius, neva besiklausydamas, sprendė savąsias. Paleckis prašė Sleževičių, kad leistų jam pertvarkyti visą žinių agentūrą, o Sleževičius, atsisveikindamas Paleckį, patarė jam klau
AUGUSTINAS PAŠKONIS

Marijampolės Karo mokyklos 
ir jos kariūnų likimas

PIRMIEJI KARO MOKYKLOS ŽINGSNIAI

(Tęsinys)

Pilnai save apsitvarkę, šeštą valandą jau 
turėsime būti išsirikiavę lauke, prie barakų, dar
bams; dvyliktą valandą iki pirmos — pietūs ir 
poilsis (bet ne gulti); pirmą valandą jau turime 
būti vėl išsirikiavę darbams; nuo septintos va
landos vakaro ligi vienuoliktos valandos vakaro 
išvalymas barako, susitvarkymas, švara ir ąp5iū- 
rėj’mas darbo rūbų; vienuoliktą valandą patikri
nimas, ir turi būti visi lovose; apų. bet ku
riuo laiku prigulti draudžiama. (Gerai tos dieno

ris ves mus i įvairius darbus ir užsiėmimus.

rios išvaizdos SS grandinis, į mus žiūrėjo kaip

I o viršininkų paskyrime, nuvede mus į -šau
dėt) ir išdavė sulopytus drobinius darbo rūbus, 
kurie skyrėsi nuo kitų kalini*.

Jau iš pat prcdhos nauji mošą <-inuninl$ai 
parodė «tvo brutaitušą; yprffafcsn pavaduotojas, 
dar mum* bebūrant darbo rūbų sandėlyje. Apsi- 
rongtp dmbušHis. atrodė-

srityje, dažnai
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Naujienos W metais rašę, kad Sovietų Sąjungoje

Naujienų politika yra tekia pati, kaip rizvestijų” poli-

Deja, kaip įvykiai panelė, 
'n tik siLsi;uplni|a,u^d|ineji- 
■jsi E2a*pė;*.cs. krąsėis'nebuvo 

ariudup ’ aš. Krašte re ikėj o ste i g-

-šaukti susirinkimus, 
platin'i .at-sišaukimus, skelbti 
LkldracJsTS aiba net važiuoti į 
Paryžių-įr ąSjąfltų akivaizdoje 
^.cų;eikšj savo tautiečių valią. 
Tp visi Žiugždos įHinimi tųęme- 
tiaiai bolševikinio režimo ekspo
nentai, savo tariame dideliame 
susirūpinime, ųeį nedarė, nei 
šnekėję pą.daryti.

Tat, nežiūrant, kokius naujus 
istorinius mitus šiandien ir su
kurtų svetimųjų d-vasicj išauk
lėti Lietuvos psęudoištorikai, 
J apkaus, Sinionaičię. Budrio, 
Galvanausko ir daugelio kitų 
.vardai pasiliks Maž. Lietuvos is
torijoje. Jie kartu ir paliudys, 
kad po 700 metų naikinimo, ka
rų, siaubingo maro, svetimųjų 
kolonizacijos ir intensyvios ger
manizacijos, 1923 m. dar būta

aka, o M«fa»s trirdM, kad Naujienos meluoja apie ko- Uutoės “”>Pratas “Pra‘ 
, '. , . . . . f radusių prusu hetuviu, kurie,

mumstų pavergtą Lietuvį. Kaip vienas, taip ir antras dar ao šimlma;i() pra<ižioj 
nesiskaito su faktais, bet rodo savo piktą valią prieš kovojo už savo lietuviškos sie- 
Naujiesas. Faktai jiems neberupi. (Nukelta į 5 pd.)

me kaip tikri valkatos. Vos išėjus iš sandėlio, pa- vadai aplipdavo dulkėmis. Be to, drabužiai išsi- Po patikrinimo krišdavom į lovas kaip maišai, 
rodė kokia turi būti tvarka ir švara barake; taip puikindavome, o vakare turėdavom juos švariai I Tik žiūrėk, vos užmigus, komanda kelti ir sustoti

iiTiiTtj krisdavom į lovas kaip maišai.

pat ir aplink įgrako aikštę.

ką ir iš aikštės pakraščių, surinkti, aplink baraką kObmetro į skalbto 
šiukšles, viską supilti į šiukšlių dėžes ir nunešti' reiškiniai <kaytodav 
į tolokai esančią šiukšlėms skirtą vietą. Po to rei-1 Pq vakarienės 
kėjo nųpįąuri j baraką vedančius laiptus ir iš-j kytis, stoti ir Viską 
plauti pątį baraką. j štoatą valandą, įąa

Rodos, dirbom sąžiningai, bet nauji“.)* rirši? 
ninkai vis ieškojo priekabių, nuogtos Keikėsi ir 
net norėjo vieną kitą apspardyti. Vadino kaulė
mis, tinginiais ir panašiai. Štai įiaip “gražiai" 
naciai sutiko Lietuvos kariūnus ir juos pasvei
kino.

Po pietų, užsrėbus šiokios tokios 
varė su rankiniais vežimėliais į simkš 
vietą, iš kur au zuikiniais vežimėliais 
tor ėjome veiki į tolokai esančią rais 
vietą. Eseafalhkai via šūkavo 
lėtai dirbame.

Baigus darbą, tuos ve

■į’ripj

ne 
riai išplauti ir nuvežti ten, iŠ k 

Po vakarienė®, apsitvarką 
rūbai buvo darbo metu sut< 
švariai sutvarkyti.

Ir tokiu būdu prasidė 
ras“ — greičiau, greičiau, 
ir dėl mažiausio nieknieki 
lauką: bėgti, gult ir vei kt 
galo. Taiji bėlAkatant. apsi

scenos kartodavosi. O kartais, įsidėję į paklodę

u tęs.

pagaliu
k

Į prie savo lovų. Tai reiškia, kad esesininkas su- 
I rado barake ant grindų kokį nors mažą šapeliuką. 
I Tą šapeliuką turėdavom įdėti į paklodę ir, paėmę

PATS SKAITYK II? KITUS PAPAGIN4' 

SKAITYTI CMEN^AST! 'NAUJI-' y

I*' piėspsri feL
i Kur nors firing d’rb';. n *

‘ aikštę, te joke». . - Hi.-
s'riti xar’iWKixc riMstetes.. ksd *»rė

tee: SJUSV. •
Toks riki natos apmok

tvar

ipdi> neturi

liąpdąvų begtį, gulti- katt'.-s 
g^fotfa-ve visokiu variantų

lėtai vVkdomv eserinir.ki
• * *

liauti ar rėkti visokiais balsais.
u kankinimai tai buvo naciškas metodas 

į nuabntL Jei kur nors autver- 
bulvę, nesvarbu kad 

tu. Lauke bedirbant, 
i į vandenį įpiaustyta 
tokių nors miltų. Tos 
om po samtį. Išpi Iš
rištų ūkdavo sriubos 
luidavo prie tos bač- 

rid j. t’ek
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Algirdas J. Kasulaitis
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spaiUrirgĄ

Žemaičiu Kultūros klubo metinis 
nariy susirinkimas įvyks trečiadieni, 
sauS-o ib a., 1 vai. popiet, Aaeies Ko
jai saicje, touu $. i aiman Avė. .Na
riai prašomi aisiianKyu, nes jau lai
kas užsimokėti auoKies. Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

ML HAUL V. DAUGIS 
to oytoias ir chirurgas 

Community klinikas 
Medicinai direktorių*

1*31 S. Manboim RsL, Wo*tcbMt«r, UL 
VALANDOS; 3—W dartx* manomi.

Fit 233-1553
*•' 155-4504. P*^ mW

DR k. B. GLEVEtKAfc
GY Lietuviu Tauragės klubo metinis 

nariy susirinkimas įvyks sausio Z2 d. 
2 vai. popiet Samių saleje. JNariai 
piasomi oaiyvauu. Bus naujos^ vai- •
dyoos rmKimaL Po susirinkimo * bus 
vaisęs. Valdyba *

J*.

IL VILIAUB

VAKARŲ VĖJAI
X12 modernioB poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
ruseliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pipigųa 

tokiu adresu;
niMjieuas, 1739 S, Halsted SL, Chicago, IL 60603

SUSIRINKIMU

„u ........ ... . PASTABOS IŠ TOWDR. fttANK PLEURAS
OP tOMRT RISTAS

aALBA LIETLIVISKA i
ūl» W. 71st St TeL 737-514*

z Tikrina. Udr Pritaiko tkinii^

ir ’contaci

Atkelta iš 4 psl
t LIETUVOS LAISVINIMO

llama iš Didž. Lietuvos pade
dant, visos Lietuvos labui siekė 
bendro visų lietuviškų sričių 
apjungiančio laisvo gyvenimo. >

Dr. JM)NAS SElBDTlb
NKSTŲ, tk

PROSTATOS CHIRURGU* 
2*54 WIST Mni STREIT 

Vkl sudo*; sntrzd- 1- ‘4
■alTirtifi. 5—7 ygl. TJX 

■. i-iftoe teief*aasi 776-233R, 
tetafcj 44M54*

— Europoj rašoma, kad JAV 
netolimoje ateityje gali Mėnu
lyje pradėti statyti nuolatinę1 
bazę. Tai būtų pastovios Mėnu
lio kolonijos įkūrimas, pirmuo
sius kolonistus išsiunčiant 
sekančiame dešimtmetyje.

Proi a tew, mkstų ir ilapuio. 
. . . aklį chirurgui.

“■ o Ch^TfkAL AVt 
Si eterabuxg, Fla. 3371* 

t (813) 321-42(4

KAUSTYMAI 

moving 
u»'dimoi — Piju* apdiavar 

TEMA KAINA 
Tiimim Master Chsrst 

ir VISA korteles.
A tfiRMAS. Tol 925-NM

ok.’s prsgi.es. . ypeč eko
i-s Trč au iš tik.ųjų šis 

lS eeuūs anąrcluslm s parneši 
mas Amerikai ne lik neatnešė 
progreso, bet ją ir Ubai greitai 
murkdo tautinės tragedijos 
June.

štai neseniai pergyvenome di
džiausią ekonominę krizę, ko- 
xios nebuvo jau 50 metų. Ame
rikos š rieūm-s yra tiek subliuš
kęs, kad šimtai tūkstančių jąu- 
uuol.ų baigia gimnazijas Bemo
kėdami nei rašyti nei skaityti. 
.VL.ijonai amerikiečių yrą tapę 
narkotikų vergais. Pomograf.ja 
uekia 5 milijardų dolerių apy
vartos. Du didžiausi pornografi- 
a.ai žurnalai turi daugiau pre
numeratorių negu “Time” ir 
’’Newsweek’’ kartu sudėjus. Ar- 
ū 17 milijonų žmonių yra be 
darbo. Su mažomis iš-inlimis 
visi didiej; miestai yra ant bank
roto ribos. Studentų skaičius 
universitetuose mažėja. Ameri
kos pramonė ir prekyba jau vis 
mažiau įstengia konkuruoti su 
V. Europos n Japonijos firmo
mis. Produk tingumas yra suma
žėjęs. Ir Lt.

, Panaudokime šį suvokimą sa
vo kelių išiiesinimtu. Kartu ai- r 

■ kreipkime dėmesį ir į kai ku- į 
riuos kitus dalykus, kad mūsų 
neištiktų atsitiktinių politikų ir 
pripuolamų kovotojų likimas..

Jei laisvinimo organizacijos 
bei veikios koncepcijos išlaiky
mas ir ideologinių pagrindų su
stiprinimas yra, mano gaivą, du 
svarbieji VLLKo uždaviniai, ant
rame piane. matau visą eite už
davinių, kurie ne tik derinasi su 
pagrindiniais, bet yra vertingi 
ir savyje, tad siektini.
- Tarp jų yra šie uždaviniai:

1. Man atrodo, būtų kiek prast- ■ 
mingiau ir ilgesnėje, perspekty
voje net produktingiau, jei VLL-

*

i

funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

I

>

I

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

£

SAIDAS ■ DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA 

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

i

■iAlgirdo Kasulaičio praneš;mas,, liškai įstengiame, nei turime 
skaitytasVLIKo se.nio. simpo- , qq^q angažuotis anai tautinei 
ziume 1983 m. lapkričio men.
12. d. Detroite. j ideologijai ar ideologijoms, ku

rios nustatytu- mums praktinę 
veiklos- hm ją. —'

Tačiau nė vienas tokių gerbėjų! .. . .
įt-but M&tėngtu jos deramai'■ Pals lahai •*»»

aotsrti/d lvįai nė vienas tokią, t prinuSvizmą
savo gvveame ir veikloje te. (yp» pollMrejeX, avęs, perves- 
praktikuoja tik tokią demokra-'^alomamją, ir 
Uja, kuri tarnauja ji jau labai aiverzti savo.lįteologmius dtrzus.

į Nusndeoioginimo banga, nėra 
tik išskirtinąi. lietuviškas, feno-

• menas. Iš' esmės pozityvu ir kū-

(Tęsinys)
Todėl man ir menasi, kad. yra

jau praktikuoja tik tokią demokra-

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

į

I
s

I

tėvas ir sūnus
iMARQLTETTE FUNERAL HOME I ■

• savybiniams, gi dažnai, net sava- 
J najidiškiems tiksiąinš^ž

Yra ir daugiau pavyzdžių. Tik; ryb&iga Vakaru krikš.
jų visų išvardinimas, nemanau, 
kad. daugiau prisidėtų prie te
mos nagrinėjimo. Faktas yra, 
kad mūsuose esama šioje srity
je tam tikro sustabarėjimo, 
ypač socio-politihėjė sferoje. 
Apie tam tikras nesveikas, gal 
nei pavojingas tendencijas užsi
minėme anksčiau. Esu giliai įsi* 
tikinęs*, kad tos tendencijos yra 
mūsų ideologinio susimenkinimo.

— Vyrauja įsitikinimas, kad Išdava. Gaila, bet mūsų anksčiau 
prez. Reaganas užmezgė diplo- turėta, tausota, ir puoselėta idė- 
•matinius santykius su. Vatikanu, jų s. s tema, tasis bendrųjų prin- 
rinkiminiams balsams gauti. I oipų konkretizavimas, toji integ- 

Vakarų Salvadore partizanai ruota tautinė ideologija su. aiš- !
buvo paėmę Jucoara miestelį, kiais tikslais ir siekiais siau
be t vietos gyventojai partiza- dien jau neegzistuoja. Atrodo, 
nūs išvijo. kad šiandien mes nei intelektua-

—Londono “Daily Telegraph”’, 
pranešė, kad Sovietų kariuome
nės daliniai Afganistane, ata
kuodami į šiaurę nuo Kabulo- 
esanti Istalef miestelį, durtuvais 
išžudė jo gyventojus, jų tarpe 

j ir. vaikus,. įtariamus simpatizup- 
’ jant laisvės kovotojams. žudy~- 
nės vyko kelias dienas, nepaisant 

1 partizanų pastangų apsaugoti 
miestelio gyventojus.

čioniškąjj idealizmą jau nemaža 
dalimi pakeitė ekonųminis dc-

mas išsikvėpė ir įgalino nepaža-

Sovietų Sąjungoje šiandien sun
ku rasti:. įsitikinusių marksistų, 
bet-tferorui ir melui. neblogiau 
tarnauja profesinįąi technokra
tai ir politikuoja kariai.

Amerikoje ideologijos žodis 
yra tapęs beveik keiksmažodžiu. 
Tariama, kad ideologija esanti 
varžanti- ir trukdanti jėga ir tik

atlikti, daugiau ribotųsi plana- Į 
virau, organizavimu ir vądova- f 
vimu. Tokia linija gal net pa
dėtų išspręsti, kai kurias proble
mas. Iš tiesų juk girtina, kad 
VLIK as bando pats daug ką at
likti. bet linijos pakeitimas gali 
oūti labai naudingas.

(Bus daugiau)

1 -

O

I

_________

t Pirmutinį lėktuvą pastatė 
broliai Wright,

2533 W. 71st Street
141(1 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MOtiRNtSKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

'"'“""Z"

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL 60650 
TeL; 652-5245

fRUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO SER HENIN 

r aparėjai ii Laidojimo direktoriai:

I
i ■
i-
I

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštes automobiliams pastatyti

••

1 MARY SEASON
FORTH! PGOFfSStOM'J

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

LAIDOTUVIŲ DIRBKTQR1AI

|| W . Xl«t Slre^-

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
z

(348 So. California Avenue.T

■<

TeL — 523-3572

St Petersburg, Fmu U:3Q vaL 
H WTJS stotina. UW AM btar^

L Xfetuvos.AidaP
AZ*. BRAZDUOK YT4

'‘Micao, nfinou f062J
Teiet. T7S-MT4

tediesiii? 8:3C TXtotm

i Mirty afataay.
MTANA6 VILIMAI 

•o IT4*iM2 27M99t
' WHATI5 FASTEST GfiOWWG 
FĘĄL7MMOFĘSSĮO^ĄND WHY?* 

SSTEOPATHIC AKCINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATH^ 
m WILL MORE THAN- 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM- 
ie>,OOO TODAS' TO MORE 
THAN 36,000 PHYSICIANS 
M THE NEXT 20 YEARS/

v

V>.0/3APt FULLY MCeNSfD’WWaSCWW 
DRUGS, PERFORM SURGERY AHDUTUJZ1 
mlowsr SCIENTIFICALLY accepted 
MEANS FOR TREATING INJURYAhPBSEA^į 
’NC.UOiMS th? USE OF MANiPVLATIVf

i THERAPY,

ON -UjUNiNB 
FRACTITIONWX

Although omly

f'CtAN POPULATION ’ 
D-O.'S PQCMIOK TOTAL 
HEALTH CAR! Wl M<Xf
THAN TIM PTSCINTC*
ThI PUBLIC, 4OMI 2

1 m; ’ •’ ;

SCHULTZ (SZULSKAS)
Gyv. Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje.

Mirė 1984 m. sausio 14 d., sulaukusi 88 metų amžiaus.
Gimusi Lietuvoje Amerikoje išgyveno 71 metus.

Paliko nuliūdę: sūnėnas Alexander Zvirzin, dukterėčia 
Albertine Meninį. 6 prosūnėnai ir produkterėėios bei kiti gi
minės, draugai ir.pažįstami.

Kūnas bus. pašarvotas antradienį, nuo 12 vai. iki 9 vai. 
vak., Keliūno-Smith koplyčioje. 1348 S. California Ave.
’ ’ - Trečiadienį sausiu 18 <1. 11:15 vai. ryto ‘bus lydima iš 
koplyčios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po 
gedulingų pamaldų bus h.idojama šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

Visi a.a. Stella Schultz giminės, draugai ię pažįstami 
j nuoėirdčiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 

■ pazkuhbų patarnavimą ir atzisveikinhną.
Nuliūdę lieka: Sūnėnas, dukterėčia* guninėl 

Laidotuvių, direktorius* Donald C. Smith. Tel. 523-3572

STEPONAS C. LAUK ir SUNŪS
LACKAW1CZ

UQ28 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

TeL 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue
1 • į - - -

Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003

prsgi.es


ALTo Cicero skyriaus Vasario 16 minė •*
nėjime 1983 m. gautos aukos

$150 — Gediminas Biskis.
Po $100 — V. ir A. Kačins

kai, Antanina ir Albinas Rep 
šiai, Pranas, Arūnas ir Algiman
tas Zailskai — Tautos Fondui, 
a a. Onos Zailskienės atminimui.

Po $50 — Mrs. A Mr. Karaliū
nai, Danutė ir Stasys Liepai. An 
tanas Skridalis, Vance Funeral 
Home ir R. Liet. Bendruomenės
Cicero Apylinkė.

$45 - Kazys Mickevičius.
$10 — B.B.
Po $‘i5 — P.P.E. Petkevičius.

ir St. ir J. Šiaučiūnai.
$30 — S. ir 1. Pranskev:čiai.

Visiems aukotojams ir r’nkė- 
iš-

UAL 1 STATI FOR SALE
NmmI, žohU — Pnd»i<aM 
UAL MTATl PO* SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMW 
IR tEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKUIMAIR 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS £

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, PrezidenUi

2212 W. Cermak Road Chicago, Di, TeL 847-7741

, rutis. ir P. Stendelis
Po ’52 — dr. Petras Atkuč ū 

sas. J. eižauskienė, V. Sridulic- 
nė ir V. Orvidienė.

$1 Viktoras Ališauskas.
Iš viso surinkta 51,893.

šiai. J I)., Br. Grebliauskas. Ve
ronika Jasukr/’rienė, A. Kizlai- 
Hn, E. Mickevic^, S. Paulauskas, Į 
Pranas Pikčius, V. Prūsas, Ve
rutė Sirgidienė, Edvardas šu-Į jams ALTo Cicero skyrius i'c 
manas
Flower Shop ir Ona Jasienė.

Po *3 — S. Juozaitis, Pet. Na-

SLA 301 kuopa, Don’s I kia nuoširdžią padėką.
S. Paulauskas

(Tęsinys)
Memmingeno apylinkės pi^mi- 

’ ninka- Kasparas Radzevičius 
j pranešė: apylinkėje gyvena 196 
i lietuvių kilmės asmenys, kurių 

120 tikri lietuviai ir 62 p'Jnatei- 
siai nariai. Kasmet bandoma 
perrinkti 1978 išrinktą vaidybą, 
bet nepasiseka. Rengiami Va
sario 16, Baisiojo birželio, tau
tos šventės minėjimai. Motinos 
diena. Paremta Vasario 16 gim
nazija 500 DM, Suvalkų trikam
pio lietuviams pasiųsti 96 siunti
niai, Punsko liet, gimnazijos mo
kiniams saldumynų už 304 DM. 
Lietuviams daug padeda vokie
čių katal. seselės vienuolės. Ne
maža tautiečių serga, yra kele
tas ir psichinių ligonių. LB apy- 

_ Į linkei tenka ir jais pasirūpinti.
Po $15 — Jonas Balčiūnas, S. 0 pat padėti tautiečiams įvai 

a (ia> į ri-us reikalus vokiečių Įstaigose 
t H —J Js. rai, B. j |varkyti — gauti butus ir kit.

SL ir B. Dundai. Sofija ir Jonas j 
Girdzifmai, Jonas ir Stefa Jus • 
kaičiai, G. ir E. Lazauskai, Vik- ’ 
toras ir Bronė Metusiai, Bronius - 
ir Lėonora Paliulioniai, dr. š. 1 

‘ Šiaučiūnas ir LŠST "Klaipėdos”
Jūrų šaulių kuopa.

Po $20 — A. ir A. Ašokliai, 
Jonas Jokūbaitis, Andrius Juš
kevičius, Stella Juodvalkis, O. ir 
L. Kronai, Vincas Kulbokas, 
Juozas Mikulis, A. ir S. Palio- 
niai, Vyt. Račkauskas, Jonas 
švedas, Birutė Skorubskienė, 
Apol. ir Nijolė Skopai. J 
Tautkus, Pr. Taniose viriu 
T-knevicienė- A. Zuma ras ir (J- 
t*ero Lietuvių Respublikonų par-

Butkus, V. Denis, Veronil

O.

DIDIEJI VOKIETIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS DARBAI

/Spausdiname oficialų Vokietijos LB-nės pranešimą)
Bona-Koelno apylinkės pi-mi- 1 

ninko Jono Ivanausko praneši-1 
mas buvo trumpas. Ners tame 
rajone gx7vena daug tautiečių, 
bet apylinkei priklauso tik 18. 
š. m. rugsėjo 16-18 Annaberge 
kartu su Lietuviu kultūros dntu- 
gija surengtas plataus masto Da
riaus ir Girėno 50-cio minėji
mas. Ateinančiais metais numa- 4 
loma perrinkti apylinkės valdy- ! 
bą ir pagyvinti veiklą.

Vokietijos LB valdybos įga
liotinis Hamburgui ir Žemuti
nės Saksonijos kraštui kun. dek. 
Vaclovas Šarka palaiko santy
kius su tu kraštų vyriausybėmis
ir su Hamburgo, Hannoverio, j 
Lebenstedto ir Bad Zwischen. 
ahno LB apylinkėmis bei remia 
jų darbus. Osnabrūcko LB apy-j jo Jungtinių tautų komisaro.pa
linkę mirusi ir jos atgaivinti ne- j bėgėlių reikalams (sis jau retai

Daugelis tautiečių ven- bepasirodo) atstovai ir kuriuose 
priklausyti LB iš bamės, kad - keliami aktualūs klausimai Pvz.

Išsamų pranešimą pateikė Vo- 
kiet'jos LB valdybos įgaliotinis 
Nordrhein-WeMfalijos kraštui ir 
Bocholto apylinkės pirmininkas 
Jeronimas Gulbinas. Įvairių 
tautybių Įgaliotiniai NRW kraš
te yra institucializuoti —'turi 
3 asme. savo valdybą. į kurią da
bar Įeina ir lietuvių atstovas, tuo 
padidindamas mūsų svori. Ji yra 
oficialiai atstovaujama NRW so
cialinių reikalų ministerijoje.

’ Visame NRW krašte tėra likę tik 
:.pie 400 vadin. heimatlose Au<- 
laender, t. y. užsieniečių pabė
gėlių be pilietybės. Šaukiami 
tautybių Įgaliotinių- periodiniai 
pasitarimai, kuriuose dalyvauja 
ir krašto vyriausybės bei Aukšto-

renkasi parapijos salėje. Atv\ 
svečių iš BALFo centro ;r Čika
gos apskrities, kuiie padarys 
pranešimus.

Nariai, aukotojai ir visuome- | 
nė yra prašomi gausiai daly- , 
vauti ir arčiau susipažinti su 
B.VIJ’o šalpa, brolišką pagalbą 
teikiančia vargą kenčiantiems 
lietuviams.

Kruopšciosios Cicero balfinln- 
kės ruošiasi dalyvius gardžiai 
pavaišinti.

Pranešėjas

BUTŲ NUOMAVIMAS
R NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTARIATAS • VERTIMAL

YBŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
5529 Sa Kedzie Avė. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMA.?
GERIAU SKOLA.

Navickis, Laima ir Algis Pail
gai ir Algirdas Rimberg?^.

F Po $10 — S. ir Z. Biku' ai. 
S. Dubauskas, L. L. Dubauskie- 
nė, Joseph Gribauskas, Juozas 
Juškauskas, V. Jasukaitienė, St. 
Juozaitis, Olga Mažeikienė. 'J. 
Povilaika, Paul Putrimas, Anta
nas Ragauskas, kun. B'. Rut
kauskas, J. šabrinskas, Juliana sutvarkyti raštine ir pagerinti 

kasą. Surengti Vasario 16, šv. 
bas, A. ir E. Tauginai, Viktorija Kazimiero, Baisiojo birželio mi-

Hanncverio LB apylinkės pra
nešimą pateikė jauniausias su
važiavimo dalyvis, buvęs Vasa
rio 16 gimnazijos mokinys Al
gis Pralis. Apylinkę sudaro 21 
pilnateisis narys, tarp jų 7 nau
ji. Mirus pirmininkui G. P-ū- 
dymaičiui ir iždininkei A. Vil
kienei, naujajai valdybai teko

siseka. 
gi a 
nebūtų apsunkintas važiavimas 
Į Lietuvą. į,

Kun. V. Šarka nušvietė ir VLB j Įpilietinimą, pasų (Re>seausvei>)

pastaruoju metu prašyta, kad 
j nustatant rentų - pensijų dydi.

Hamburgo apylinkės veiklą. Ta-: 
me uostamiesty gyvena per 500 
tautiečių, tarp kurių yra nema^

Rotsko, Vladas-Šimaitis. Salagu-

ir Kazys Tauginai, Onutė Vyš
niauskienė,
Amerikos Lietuvių Rymo Kata
likių Moterų Antras skyrius.
- Po $5—-V. Ališauskas, dr. Pet

ras Atkočiūnas, Br. Baltrūnas, 
S. Bernatavičius, Aldona Valei- 
šaitė-Brusokienė, O. ir A. Dum-

nė’imai, Motinos ir Tautos die- 
Kazys Žilėnas ir nos. per Vėlines aplankyti tau

tiečių, ypač buvusių vadovų ka
pai. Pradėta bendradarbiaut i su 
Lebenstedto LB apylinke. Su
rastas 1 mokinys Vasario 16 gim
nazijai. Nauja apylinkės valdy
ba bus. renkama 1984 sausio 7.

’4

U
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1LEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turto Chkagos miesto laMsc*. 
Dirbu Jr užmiesčiuose, fralt, 

garantuotai ir sąžinlngaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava, 
TeL 927-3559

Pajamų bungalow — 1^ aukšto mū
rinis. 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas. 
Marquette Parko centre. Nebrangus.

2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 
padalintas i du butus. Batų siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith- 

I uanian Plaza Court (69th St) ir 
: Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY

i
KUR YRA RAMYBĖ?
"'Dievas, daugeriopa pavidalu 

ir būdu kalbėjęs senovėje tė
vams per pranašus, šitų dienų 
pabaigoje prabilo į mus per Sū
nų, kurį Jis paskyrė visatos pa- 1 
veldėtoju, per kurį Jis padarė ir 
pasaulius: Jis, būdamas Dievo 
garbės atspindys Jo būties 
atspaudas ir ri as visata

DĖMESIO
62-80 METŲ AMž. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
465] S. Ashland Avė., 

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

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7S7S

prailginimą ir pan. klausimus,
vadinamiems heimatlose Ąus-
laenderiams būtų taikomos tos Į Didenybės dešinėje ankštybėse

v- . ’• 1 1 Y Z-TT l *

lymą . nuo nu
UlUllcCJU., L <11 D KU.11U jld llCLllcL-vj ‘ J T

ža geru menininkų. Veikia Liet j pačios normos ir taisyklės kaip (Hebrajams 1:1-3). i 
moterų klubas. Savišalpos fon-; ir vokiečiams, t. y. vad. Volks- Maloniai kviečiamų
das., ruošiami minėjimai.

VLB Lebenstedto (balzgitter 
1) apylinkės išeinantis pirminiu, 
kas Antanas Kairys nusiskundė, 
kad per 10 metų po vadovavimo j 
teko susilaukti daug nemalonu-j 
rnų—buvo skundėiamas Finanz-i 
amtui, GEMAI. Vokietijos LB į 
valdybai, bet visas bylas laimė
jo. Dabar vadovavimą periduoda 
š. m. lapkričio 5 išrinktiems as
menims. ■ i •

j idbutsche. Visi prašymai atmesti.
(Bus daugiau)

CICERO
BALFo Cicero skyrius sausio 

! mėn. 22 d., sekmadienį, ruošia 
1 rudeninio vajaus užbaigtuves ir 
drauge kviečia metini skyriaus 
nariu susirinkimą. Pamaldos bus 
10 vai. 30 min. šv. Antano baž- 

I njvioje. Tuoj po pamaldų visi

Maloniai kviečiamų visus pa- i 
siklausyti šios radijo programos 
8:45 vai. vakare banga 1450 AM į

■ v :

per “Lietuvos Aidus”,
Sekmadienį 9 vai. ryto per So

phie Barčus, radijo banga 1 -190’ 
AM. išgirsite “Gerąją Naujieną • 
Lietuviams”.

Jei Įtikėjote, malonėkite pa- ! 
rašyti ir pareikalaukite knygelės 1 
'‘Atraskime šv. Rašto lobyną!” * 
Mūsų adresas: Lithuanian Min-1 
istries. P.O. Box 321, Oak Lawn. 
Ill. 601.51. i

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

... Sėtuvių' istoriją * '"
— 1959 metai). ~ - '

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $L

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Aleksas Ambrose,

wn«T2Yrapn-Į whmt3

YOUR DOG NEEDS 
VITAMINS,TOO.

ri Sergeants

«■

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

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

KAINA •— $17. (Persiuntimui pridėti $1)

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago. IL 60608

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

(i J!

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, 1L 60629.

t.

ARVYDAS KIELA

T - -

— Sovietinių povandeninių 
laivų, plaukiojančių apie D. Bri
taniją ir ginkluotų “Cruise” ra-, 
ketomis, skaičius nuolatos didė
ja, - pareiškė buvęs laivyno 
ministeris. j

— Japonijos premjeras Naka- 
sene pareiškė, kad Japonija ne
priims draugiškam vizitui D. 
Britanijos lėktuvnešio Invinci
ble, jeigu jame yra atominiai 
ginklai

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI
Tuo nekalu jums gali daug 

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

Knyga su formoniis gauna-: 
ma Naujienų administracijoje.

Pirdavimas I* Taisyta
2646 West J9th Sfrsef 
T*I. lEpvbllc 7-1941 ,

J

Siuntiniai i Lietuvą

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 40632. Tel. YA 7-59te

Triaminic* Syrup 
Triaminidn*Tablets 

°r 
THaminic-12® Tablets

IbrĄD 
that’s 1

I

guoli*. Kietais virieilaia 64.00

Read label and follow 
directions.
C Ex-Ux. Inc.. 19R2

For constipation relief tomorrow 
, reach for EX-LAX’tonight. .

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

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI

tojo, vfammnsėo veikėjo ir roJytojo

te. A. Gvmco — MINTYS IR DARBAI, 259 pal, HeAfr 1905 
metų Įvykiu*. Jablonskio ir Totoraičio jauna* dlnaa tr 

radrūpininu__________________ __________ _ 18.00

Drt A. J. Guwwb — AUKŠTA KULTŪRA — tIAURf 
ĮMONES. Kelionė* po Europa Įspūdžiai. Tik

Advokatas
GINTARAS P. ČEPKNAS

Darbe valandos: Kasdien: -ano

fe *n*rit>riTną_

TeL 776-5162 
8649 W«rt 63rd Strut

I DRAUGIJA 

Lduns 
UZGYS 

dos:


