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NIEKAD LIETUVIAI NETURĖJO
TOKIŲ LICTUVIŠKŲ VARDŲ

Papandreau nustebino suvažiavusius
Šiaurės Atlanto Sąjungos narius

Tuo tarpu mes dar turime savo krašte’ lankstytis,
bet visą laiką taip nebus

Graikų premjeras iškėlė nepaprastai žiaurų
Irano valdytojo elgesį

Prieš raudonųjų barbarų iš
Maskvos įsiveržimą į Lietuvą,
lietuviai daugiausiai savo vaikus
krikšlydavo - šventųjų vardais,
k. a. Jurgis, Juozas, Petras, An
tanas ir panašiai. Vartota ir pa
triotinių tautinių vardų, ypač
Vytautą ir Algirdo, bet neper
da ugiasia.
Bet dabar, okupantui įsistipri
nus Lietuvos žemėje ir kanki
nant jos žmones persekiojimu
už tikybą, patriotizmą ir laisvės
troškimą,; lietuviai savo atsparą
demonstruoja, tarp kitų veiks
nių, ir vaikų vardais. Niekad pir
miau tautiniais vardai nebuvo
toki poįrularūs kaip dabar.

pavergtieji lietuviai dar drą
siau ir garsiau keikia okupan
tus ir pranašauja, kad. Mask
vos budelių įsibrovimas Lietuvoj pasibaigs daug greičiau nec?gu kai kas mano,
Viena Chicagos lietuvė savo
neseniai padaryto vizito Vilniuj metu buvo nuvesta į val
gyklą senamiesty. Resto^no
šeimininkė vedi* svečius vin
giuotais laiptais į skiepe esan
tį kambarį. Laiptų koridoriaus
lubos buvo žemos ir visi turė-i
jo gerokai galvas nulenkti, kad J
išvengtų susižeidimo. Chicagie- i
tė pastebėjo, kad JJimininkė, •
kuri turi tais laiptais laipioti
daugelį kartu, tikrai įgaus skau
dančias strėnas.
Vilnietė šeimininkė atšovė:
“Alės dabar turime savo kraš
te visur lenktis, tai jau pripra
tę”.
.
Javonys

ja.
j Atė
. nūs suvažiavusius šiaurės Atlan« to Sąjungos atstovus nustebi
no Graikijos premjeras Andrew
Papandreau. Visi manė, kad jis,!
kaip paprastai, puls turkus, alsi- !
sakiusius trauktis Kretos saloje,!
bet jis iškėlė viešumon Irano vai ;
dytojo Chomenio nepaprastą

arabų atstovus, nes jam prie sir
dies buvo tiktai ši j tai.
Papandreau nurodė, kad nu
žudymas, pakorimas arba išvijiinas iš Irano dabartinio pre
zidento yra pirmoji taikos su
Iraku sąlyga. Irakiečiai žino,
kad Cliomeini tos sąlygos nepri
ims. Jis bandys išžudyti kiek
vieną iranietį, kuris bus priešin
'Purkai mane, kad premjeras j gas 80 metų senio vadovavimui.
Papandreau atmes dabartinės' Laisvės rad:jas įtikinėja iranie
Turkijos vyriausybės pasiūlymą > čius, kad Chomeini savo tikslo
Kretos klausimui sspręsti, bei » nepasieks, nes irakiečiai savo
savo kalboje šio klausimo jis vi j prezidento vieno nepaliks. Pa
; sai nepalietė. Yra pagrindo ma-! pandreau žino, kad Chomeini pa
nvti,
kad turku
pasiūlymai
grai- jėgė suorganizuoti didoką da
.
• *
kams priimtini, bet jie kriti- i lį Irano gyventojų, bet gerbū
Parlamento narys J. Fliss skaito Kanados valdžios vardu sveikinimo raštą, skirtą Stakavo. tikėdamiesi dar kelių nuo vis į tą kraštą negrįžo. Vyres
šio Jokūbaičio pagerbimui minint 65 Jiielų sukakti, salia stov S. Jokūbaitis, Lietuvos
štai, pavyzdžiui, okupuotos
laidų. Papandreau žino, kad pa- nieji atsimena, kad žmonės prie
gcn. konsulas dr.J.Žinuidzinas, Latvijos <if. E. Lipenieks ir Estijos J. Heinsoo.
Lietuvos spauda paskelbė Leni
: lys graikai, ypač keli graikų ge- j šacho lengviau ir gražiau gyve
Pastaba. Pats parlamento narys J. fpas prieš įteikdamas St. Jokūbaičiui pagerbimo
no komjaunimo premijas už li
• nerolai, yra kalti dėl pervers-» no — nebuvo tiek baimės ir
įrėmintą sveikinimo raštą, stebėtojai pak vietė Lietuvos, Latvijos ir Estijos konsulus.
teratūrinius ir artistinius atsięmo Kretoje, bet nieko iš to ne-į kraujo.
Nuotrauka S. Dabkaus
kius ir laimėtojais išvardinti:
t Išėjo — turkai graikus suvaldė.
Chomeini lakūnai palietė grai
Rimas Bičiūnais, Saulius Vosy
Chomeini įsakė paimli karino
KATHY BOUDIN GAVO
lius, Gražvydas Grigaliūnas, Min
! menėn milijoną jaunų vyrų, pra! kų laivą, vežusį graikams KuMAŽINS
BIUŽETĄ
GINKLAMS,
BET
— David Kennedy, sen. Ro
20 METŲ
velto naftą,. Jis neleidžia šijidaugas Petrauskas, Gediminas bert 28 metų sūnus, apsvaigęs
. dedant 1Z metų. Apmokinę juos į
STIPRINSATOM INKS RAKETAS
tams siekti Itaikoš Libane, o kurStbbis, • Vytautais—-Astsmska^- narkotikais, rašydavo eilėraš
WHH'E PLAIN. N. Y. — Fc- pusantro - mėnesio,i, tuoj
1
dus bando panaudoti įsrbroviSaulius Macaitis, Algimantas čius, kuriuos giminės rengiasi iš
Jeralin s teisėjas David Ritter Basros fronlan be jokios atodai
Prezidentas
gavo
iš
Weinbergio
demokratų
planą,
mui į Turkiją. Visa tai erzina
Raudonikis, AJ^£j|Ul.ėdaf Jūra leistu
vakar paskyrė 20 melų sunkiųjų ros. Irako kariams išklojus vie
kariškam biudžetui apkarpyti
tė Sprindjrfėį^į^ėšvĮy^&a, Ša
darbų kalėjimo 10 metų sulau nas gretas; per gulinčių lavonus ne t k Saudi Arabiją, bet ir grai
kus. turkus bei kilus.
rūnas MTįkeySSps^ “‘gjNKaz-;^%$HINGT0N, D. C. — Piįe- —-'
--— —-----kusiai turtingo advokato dukrai siunčia naujas... ir trečias, ir ke
lauskas,v ' Škiįmant?s/ ^
JARUZELSKIS TARĖSI
Kathy Boudin.
jągno-JAqdinb zidentas Reaganas vakar pareištvirtas, iri taip toliau. Jis ne
Vytautas. CUtirkštas. -Tė. 'Jūratė •huzjū^inąį-pabaigoje; kė, kad jis sutiko .su demokra-j
Washington Erdvės muSU ČERNENKA
Panelė Boudin studijavo Chi- prašo.; kad irakiečiai leistų at
' ziejuje bus padėtas akmuo, at
Landsbępęgyįė-.
i < vyks^;JAV/ ką#-galėtų apklau-' tų pasiūlytais krašto gynybos
MASKVA. Rus. — Vakar l^en cagos universitete, kuri laika siimti žuvusiu jaunuoliu lavo- neštas nuo Mėnulio. MoksUmn.biudžeto apkarpymais. Sekre- kijos jpremjeras ir kariuomenė^ priklausė prie studentų socialis nūs. Sutraukęs naujus dalinius,
Panašūs-įiąvyzldžidi ■ bnafoinį šinet^f? liudininkus-.
ka: nustatė, kad tame akme4y> torius Carper Weinberger prita- vadas gen. Vaitiekus Jaruzels tų organizacijos, bet soc;alistai sekančia diena jis vėl siunčia
pavergtoj ,£i^uyps-špašdc^. la ■'C;FU’?eT'T. i..'‘
; je būta buvusių gyvybės žymiu.
Kad-galėtume gyventi, pri- rė prezidentui, jeigu bus padi- kis atskrido į Maskvą ir tuojau jai nepatiko, ji'atskilo nuo jų ir jaunuolius į žudynes.
bai dažnaU TiroMaškv^gžifLęi’
kartu, — dinta suma atominėms raketom pradėjo pasitarimus su Kons vadovavo užgrūdintam pogrin- j Iš Paryžiaus priemesčio at-j
teriai ip "jų; papirkti • .išdavikai valome išmokti dirbti kariu
— Praeitą sekmadienį Karibų
gaminti ir jas greičiau į joms tantinu Černenka. Pasitarime džiui, kur pradėjo daužyti Šiau vykę arabai nušovė Irako avia-j
daugiau^ ^p.rina--,rusiCkačijos. . Kinijoje pasakė - prezidentas
7.
1,1
I jūron
išplaukė dr. V *v tautas
i rės Čikagos didžiųjų krautuvių eijos
Į—
vadą,
atėjusį
tartis
s
skirtas vietas išdėstyti.
veiklą.,
lietuviai daugiau
dalyvavo ir Grišinas, Černenkos j
. i Dargi s su šeima. Josephine Mlangus. gadinti
vandentekio meinio štabo nariais. Jį nuso\e
atsispiria. .Kuo .tik 'gali'vai • . — Policija vakar Floridoj su Sekretorius Weinbergas sutin bendradarbis.
; icriūtė. Euphrosine Mikužiūtė
! vamzdžius,
karpyti elektros komunistai, pramokę ar:ab.škai
.
7
kį krikštnrfimu ' tautiškais var ėmė du vyrus ir vieną moterį, ka, kad atominėms raketoms
Gegužės loji buvo didelė šven vielas ir skelbti revoliucines dė ir pasiskaitę ”Choroną”. Pas-.! su seserimi ir visa eilė č kagiedais, padidėjusiu lankymus! į kurie praeitais melais bal. 9 d. būtų skirta beveik 14 'bilijonų
. ciu. Ekskursantai plaukios šilbažnyčias, klausomu it plečia Chičagoje-padėjo bombą vais dolerių. ’ Iki šio meto vartoti lė Lenkijoj, bet niekam ne pa- monstracijas m este. Ji teisme kiau Irane Chomeini išžiade vi-' L ■ ir ramiais Jakartos vandesaptis, kad prie tos šventės pri-1 prisipažino, kad užgintas pogrin sus asmeniškus šacho draugus!
mu tarp kaimynų radijo, pro tinėje.
n
Grįš už 10 dienu.
ginklai nebetinka. Jeigu galima sidėjo ir veiklesni solidarumo va-1
dis galėjo siekti savo tikslo ir ir įtakingesnius kariuomenės va j
gramų iš ; Laisvojo PasauTrO. _
~
juos parduoti, tai nereikia lauk- dai. Jeigu solidarumo veikėjai i
be provokacijų bei žiaurumų.
dus. Jis atsisakė priimti sumai j
Iš Liejuvos.
grįžtantieji Aibe
•
- Puse Amenkcs gyvena
)u
reik;a automatišku
5 meJus
būtų
ardę
gegužės
I-ją.
lai
šven
j
rlkos lietuviai sako, kad dabar tojų gyvena 36 JAV miestuose. ninkl;
getr Weinberger ne
Dabar ji galės prašyli teismą
įėjimo vaistininkui Eugere
tė būtų išėjusi labai palša.
1 diplomatas, bet jis labai daug
nes Ko-J Stapleton už vaistus, nesustabBet vakar, geg. 3-čiąją. Len-} sumažinti jai kalėjimo bausmę, sios baliais drain
sius kosuho.
prisidėjo prie Kinijos patrauki kijo j buvo dar didesnė šventė.; kai bus 56 metų. Ji dalyvavo rėioį dabar šilta.
mo laisvojo pasaulio pusėn. Jis Tai Lenkijos konstitucijos die-* Brinks $L6 milijonų dolerių pa
parodė 300 jauniems Kinijos ka na, kurioje buvo įrašytos pagnn-1i vogime. J uo laiku buvo nušau
rininkams, kaip veikia elektro dinės žmogaus teisės. Pradžioje! ti 2 policininkai ir vienas Brinks
niniai kulkosvaidžiai. JAV ap- lenkų valdžia nenorėjo leisti geg. j Nargas.
gynė juos nuo atominio sunai-1 3 d. demonstracijų, bet buvo be- j
POPIEŽIUS PASVEIKINO
kinimo, o dabar duoda eleklro- jėgė. Gegužės 1-iji atėmė len-j
ninius ginklus erdvės apgyni- kams norą priešini s gegužės i
mui.
3jai. šis klausimas buvo svars-1 SEOUL, P. Korėja. — Popie
į

L

tomas Maskvoje.

k
e.

šiaurės Chicagoj kainuos
£300 milijonų dolerių televiziPEKINAS. Kin. — Kinijos kojaus vairam pravesti 110.000 munistų partijas centro sekreto*
namuose.
ritrs Hu Joo lang vakar trauki
niu išvažiavo į šiaurės Korėją
ir bandys pasiekti. Piojongą.
Jis dabar yra įsitikinęs, kad toje j
srityje dabartiniu metu priva- j
lo būti taika. Kompartijos se
kretorius IIu skuba į šiaurės Ki
niją, kad išvengtų nesusiprati
KALENDORSLIS
mų su Pietų Korėja. Iki šio me
Gegužės 5: Girgždutė, Neris, to Šiaurės Korėjos komunistai
Barvudas, Šviesa, Traidenis.
įvairiomis priemonėmis provo
Gegužės 6: Argą, Baltuolė, kavo pietiečius, bet dabar jie priGaiva, Pomalis, Lite, Rotautas. valo persiorientuoti.

žius Jonas Paulius 2 sis penkta
dienį pasveikino 4 buvusių Pietų Korėjo nužudytų ministerių
našles. Praeitais metais 17 P.
Korėjos niinislcrių nuvyko į
Burma, kad galėtų Rangune su
sitikti ir pasitarti su šiaurės Ko
rėjos atsakingais pareigūnais. !
Tuo tarpu šiaurės Korėjos agen
tai padėjo galingas bombas, ku
rios nužudė visus į pasitarimą
atvykusius P. Korėjos ministeriuę. Mažai litruko, kad būtų
žuvęs ir prezidentas yen. Čen.
Jo automobilis pavėlavo dėl rau
donų šviesų. Buliuos vyriausy
bė jsakė visiems šiaurės Korėjos
agentams išvykti. Prezr čon iš
Burmos parvežė nužudytųjų
ministerių lavonus.

HUNGARY

RUMANIA

YUGOSLAVIA
turkey)
ALBAN

GREEC

Pasirodo, kad prez. Reagano
Gegužės 7: Danutė, Butautas,
pasirašyta sutartis Pekine įtikino
Rimta, Eigirdas, Balsė, Geiskomunistus pereiti taikos fron
Buvęs demokratų partijos pirmininką
paskirtas taras.
Vakar popiežius pasveikino Ii- Atėnuose vakar posėdžiavo šiaurės Atlanto Sąjungos atstovai,
tam Anksčiau Kinijos komu
vadovauti komisijai, kur parinks parl _
prez'dento
Saulė teka 5:43, leidžiasi 7:53 nistų partijos sekretorius šiau kusias našles ir patarė turėti kan Pasitarimų pradžioje premjeras Papandreau pasakė imtis priepareigoms R. Atraus jau išsikalbėjo su Walter Mondale ir Jessie
trybės. Našlės buvo pasipuošti- monių prieš Irano diktatorių Chomeinį.
‘
'
rės Korėjon būtų nevažiavęs.
Saulėtas, Šiltesnis.
Jackson, šiandien pasikalbės su sen. Gary Hart.
v Bwerl Straw

t

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
VI

melui
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K«<lauut»ia PRANAS ŠULAS
mvdzitgą slysti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 6-0632

Kai kas apie “Treasury bills”
investuoja

Dabi:*’ -ąj/e treįojKis įsifjiymo
galimybes

sukuiie via įsitikinę, ka-d
Formalumus išvengti, leng- '
.-u i U'ios taupymas yra
viaiisUs būdas yra pirkti peU
kū a valstybei, kuri duoda pilsavo agentą, taip vadinamą bro-.
ną ^aioiuiją, kad padėti pini kerį, a.oa per banką. Bet už pa
gai nežu^ ir nesumažės.
oguma, čia jums teks brokeriui
Betgi procedūra perkant noi, maždaug, nuo $25 iki
tas yra paini. Pavyzdžiui, pir
$50. ir kartais dar £10 už lirp va?
rn::»U.S!3 negalima investuoti ma.Aramą ’’knygų atidarymą’’. PaAau kaip dešimt tūkstančių. Pas
p:as- J brokens paima mažiau
kui, nexxs te^minuojasi tiejo
negu b nka- ar skolinimo bendp ii: trims šešiais ir dvylika mė ro\’ė
nešiu.
?
Kas nebijo įsivelti į popierius,
Kalbant apie pajamas, tai yr:
pelną, reikia įsidėmėti, kad nuo gali kreiptis tesioginiai į atitin
simt.s nėra pastovus, bet švyruoj: kama federalinės valdžios ban<ą, tai yra. Keheral Reserve
ja pagal Biržose italas.
ten pat per paštą
Kas^pirmaaiciiiw šios valdiš 3ar.k.
kos notos yra leidžiamos iš var Pas viskas žinoma bus kebliau,
žytynliL ir stambins įmones bei ies bua sugaišta nemažai laiko;
bankai padaro savo pasiūlymus. si gilinant į sudėtingą procedū
Kada varžytynės baigiasi, yra ra ir nuostatu^.
nustatomas konkretus nuošim
Kas norėtų viską asmeniškai
tis. ir tada notas galima pirkti, išstudijuoti, gali paštu kreiptis,
minus tą specifinį nuošimtį.
prašant nemokamos brošiūras'
Pavvzdžiui. sakysim, kad nuo-? vardu Buying Treasury Secure
šimfis varžytynėse nustatoru.
ies at Federal Reserve Banks.
devyni procentai, tai tada dešimp
s Į-taigO' adresas: Federal
tūkstančių nota galima įsigyt '
•ve Bank of Richmond. Puuž S9.100( tai yra -- minus de
services department, P. O.
vyni šimtai). Suėjus terminu:
(žiūrint kokio termino imta) 5ox 27622. Richmond, Virginia?
261.
‘ IgnaS-J-njs.
gaubite piną notos >umą.

tip

’-t

a Ši to, jis laisva vtdta sutiko moratoriumą šildym u <azo numokfeti nuomą $40 daugiau negu traukimą. Peoples Gas kompa>uvo nustatyta jam pagal‘ turi-'. iiij a pareisiu., kad sea.^ įstaty

-nas pajamas. Jis pareiškė “Bu J mas pakeikta* State Public Unias su tiek patogumų yra veru lity aktu ir suprantamas plačiai
tas dar daugiau, todėl tais $->0j valstijoje įsakymas, išleistas Illi
padidinkite gautą primokėjimo į nois komercijos komisijos. Ga*
I fondą kad galėtumėt daugiau j dėlto Chicagos miesto Lamų sa
J lietuvių sušelpti” Mat “Ram- vininkai gauna iš gazo kompa
byMas” gavo iš CMHC dėl pr:-' nijos •uidelcs sąskaitas. Pvz. už
mokėjimo mažiau pajamų tu-1 29 dienoms vieno buto apšildy
irtiems (;ik $15,133), kurių už- mu ir trims asmenims maisto
eks sušelpti tik 6-7 nuominin virimui — 90.91. Pažymėtina,
kad už tą butą apšildant ir mais
kams.
tą verdant žiemos metu temoka
A. Žulį pasekė antroji gyven30-40 dol Vadinasi, dabar už
oja S. Elvikiene, pasiryžusi au
koti dar daugiau, kad galėtų pa gazą tas pensininkas turi mokė
ti dvigubai daugiau. Toji pat
dėti geram lietuviui,, kuris gy
gazo kompanija neseniai angliš
vena tik iš pensijos ir nori ap1 Įgyventi lietuviškam pastate. Ji koje spaivdoje paskelbė, kad šių
_ pasižadėjo primonėti net $130 metų ž’emą gazas pabrangęs tik
Pr- Petitas
J prie jai nustatytos mėnesinės 30 .
| nuomom
Bendros susivienijimo tmišios
T. ii A. Bildo>, dar prieš'atsivrjr. amžiaus žmoneni^
^raustydami, padovanojo “Ram13-tos * metinės mišrios vyr.
i oyn</‘ saiki apstatymui įdomią
I r vertingą sofą 4 kėdes ir dirb- amžiaus žmonėms bus^laikomos
.uvei stalą. Visus šiuos baldus gegužės mėn. 10 d. 10 -vai. ryto,
P. Vaitekūnas, suradęs nuo Holy Name Cathedi'al, : 735 N.
pamaininio darbo laisvo laiko, State Str., Chicago. Mišias lai
I : tgabeno "Rambynan” be atly- kys kaidinolas Joseph Bernarku nigams
din, patarnaujant
i1 ginimo../?
‘•RambyQo” valdytojų . ko “Catholic Charities organizaci’v
zJ
misija vįsief^nuoširdžiai dėke- jos.
La. Ne tik padėka, bet ir garbė,
jiems .Jie; ‘ įsirėdė supratimai . Nekalto bernelio sapnas
draugiškūihąsir‘ sudalė galųhy^
bę lietuvių namuose su nuolat
da apsigyventi dar vienam ki<
Į tam Hetuviųr
Pensininke

ivva, atskirame Parlainėntb re: lamento pi'rminirkc ložę ir, se- klausia “Kam-ąpdklauso kultu
torano kambaryje fcuvd suruoš-1 natoj iaus S. Haidasz? tarpiniu. raį‘< Kiausfm^jjiecia mirusių j
ta vakar ienė . Pabalti jos Valšiy- davimu, buvo Parlamento pir rašytoju bei menįninkų paliki- Į
oių kensu kuris .pagerbti. . Vaka mininko Lloyd Francis prista- mus, kurių nesaugo ja giminai- į
rienei vadovavo sen. dr.,Sį HaL yti iK)sėdžiaiijantiems Parla ciai ir netgi kartais bando jai.dasz ir Pailamenio narys, buvęs mento nariams. Posėdyje buve pasipelnyti. Nemaža vietos ten
ministeris Michael Wilson, ku pats ministeris pirmininkas ka V. Mykolaičio-Putino pali
rie yra Pabaitiečni vakaro Par- Pierre Ti'udeau ir Ministerių ka- kimui. V. Kubilius pasakoja.amento rūmuose globos-komi- oineto nariai. Parlamentarai pi- ‘Tris kartus rašytojo našlė bei
L jos mieli giminaičiai kėlė kai
.Oto- kopirmi trinkai. Kiti daly-įstatymą sutiko plojimu.
I ?L H., kai Public SCervicę kom.^PAsANclŲ PIRMA KAI
Tame pačiame Parlamento po. nas V. Mykolaičio-Putino memo
viai buvo iš .yisiįrtrijų Parlamen
BE DARBI L P Aš ALP[
* paiųja Nev Hampshire, sustabto partijų 4--Hat Herbert, Par- - ?ėdyje Parlamer.to nariai' Mi rialinio buto baldams ir daik
ė statybą, užpraeitą ketvirta-,
SKAIČIUS DIDĖJA
.amento pirmininko pavaduoto rhael Wilson ir Lavrenee Le- tams. Už rašomąjį stalą iš pra
lierfi. Apie 1,000 iš 66.200 darbijas, Sinclair Stevens ir R. Hun , vycky perskaitė pareiškimus rer džių įvertintą 400 rb., galiausia,
§ m. balandžio mėn. 7 d. pir
- iinkų buvo atleisti iš darbo
tington, buvę; mi.nisteriai, Par- įiamc XII-io . Pabaltiečių- v^ka. pareikalauta 600 rb. (“prašau ne.
mą kart prašančių nedarbo pa
- °ublic Service kompanija pa
amento nariai Ken Robinson ii .o proga. Juose buvo pasakys, ■ pamiršti, kad Putinas prie to sta
šalpų skabius padidėjo 53.000.
-k/ lbe . statybos monateriumų Laverne Lėvvycky. PPabaltie
■K;iė lietuviai, latviai ir estai da- lo sukūrė visus save kūrinius’’),
Prieš savaite buvo tokių prašy
dėl finansinės krizės.
kiams atstovavo, adv." A. Pacevi. . vę reikšmingą 'inasą dangišku’ rašomosios mašinėlės kaina pa
mų 335.000. o balandžio men.
Pr. Tercija.
vitrs, KLB pirmininkas. J. V. Da- ! tūrinei Kanados visuomenei, moko nuo 200 rb.'iki 340 rb. (“šią
pradžicju jų jau buvo 38SJKMU
(PhičiaG skaitykite “Shicagc nys. L. Leivat, Estų Bendruome-j ?abaltiečiai esą liudijimas kana- • •.mašinėlę aš vertinu kaip relik
šia žinia pranešė Darbo depart
Tribune” “Unemployment”- ko nės pirmininkas, W, Pent ir drj dieviams, kad laisvė yra trapi viją”) t kilimėlis prie Iovg? įkai
tamentas.
Jum m).
PaPrups, Latvių-Bendruome-Į Kanados Pabaltiečių giminė* Quotas 200 rb.. pabrango iki 406
Savaitėje, kuri baigėsi kove
nės tarybos atstovas. .?
j Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 'b. Tad už steigiamo memoria
331 m., išviso bedarbių, gaunan
T. TT. . .< .. .
: '' . . 1 neturi tu laisvių, kuriomis uau linio muzėjaus baldus (dalis jų
čių pašai]): s (paprastai moka
Pabaltijo valstybių
Is Užsieniu reikalu ministeiT.j _ . . /
. y . . - .
*■
’’ *"
i dnjasi kanadeciai./ Parlamenta kitados priklausė V. Krėvei)
mas per 26 savaites) buvo 2,konsulai Otavoje
jos Europos rytų kraštų: depar-Į
431,000. va; iinasi, 5.600 buvo ma
direktorių<. r farns
ger&i žinoma, kad Pa dailininkų dovanotus paveiks^
ramente
datyvavo
maltiečiai trokšta laisvės bei ne Jus, už remonte metu sudaužy
žiau. negu pi kš >avaite. kuri he tankėsi Senute, Atstovu rū
3.
Mawhinney
ir
skyriaus
vedė-muose ir dalyvavo Pabalti*ečiv'
baigėsi kovo kovo 24 <1.
priklausomybes savo kraštams, tus 2 šviestuvus, 7 lėkštes, I
jas M. Mace. ' . •
vakare Parlamento rūmuose
puodelius ir sulaužytas 5 tabu
ir dėl jos kovoja.
Visame krašte apdraustųjų
Daug laiko buvo paskirta dis
oedarbių raa buvo 2,9 . J i eras*5 -XU Pabaltiečių vakaro Ota
Tą pačią dieną Kanados Pa retes Kultūros ministerija h/č
kusijoms įvairiais klausimais.
buvo mokamos nedarbo kom , vo;e proga, nepriklausomų Lie
balt iečių federacijos delegacija Į m. sumokėjo 18,335 rublius. Gi
Jaugiau kalbėta apie esamą Lat-j
minaičiai dar liko nepatenkinti
pensacijos čekiai.
tuvos. Latvios ir Estijos garbe- vijos ir Estijos konsulų statusai lankėsi Užsienio reikalų minis
terijoje ir kalbėjosi lietuviams, kad neleido jiems išsilupti is
Čia patiekiame bedarbių skai konsulai — dr. J. Žmuidzinas ir galimybes jį pakelti. Genera-latviams ir estams svarbiais klau nlos kambario žydrų koklini:
čių ratas šio krašto valstijose, Ir. E. Uponiek< h I. Hensoo lan- dnis Lietiiyd- ^gdtbės konsulas
dr. J. žmuidzifias yra irašvtas . simais. Kanados Lietuvių Bendbūtent. Ahasku — 7.4S. West kėši Kanados sostinėje.
1984 m. vasara 21 d. konsulai Į olidalini skelbiamą dų)Įomatų.;jrūbmenci atstovavo adv. A. PaVirginia — 5.2'«, Montana rr
’cevičius ir adv. Joana Karaite
Washington — 4,9, Idaho — būva pakviesti į Senato ložę, ski sąrašą, tuo tarpu' EAijos ir Lat
Iš Kanados lietuviu
Lasiene.
"
“T
4.8 7 . Oregon ir Pennsylvania— iatną diplomatams, ir posėdžiai vijos konsulų ten nėra. Tuo bū-Į
pensininku gyvenimo
4.7A. Maine — 4.6%. Vermont gintiems senatoriams pristatyti du jų diplomtinis statusas yra
1 pensininkų namus “Rarr.by.
Maurice balinis. Jų pirmtakai buvo to PAVERGTOJE TĖVYNįlE
— 4,5Si ir Rode Island —4.2%. :et into pirmi ni n ko
nas ’ Įafu kraustosi nuomininkai
kiame sąraše.
Patiekiama nuotrauka darbi* Iki. O. C.
Pirmas įsikūrė A. Žulys. Jis ne
Vakare. Pabaltiečių federaoi1984 m. vasario 32 d_ visi trvs!
ninkų-kurie atleisti iš Seabrook
Apie Sovietu rašytoja
’
'
'i
kreipė dėmesio į skleidžiamu;
atominės jėgai nės, Portniouth. jos atstovybės Otavoje inicih- konsulai, buvo pakviesti i Par-.
palikimus
‘Rambyną’’ žeminančius, gandu.Vytautas Kubilius savo straip — vieną net sugėdino, atkirsda
sniu- “Literatūros ir mėnova ma s jam. Būtut jt3 neranda jo
sario 11 .<1. laidoje skaitytojus kių priekaištų. Viskuo patenkin-

a šio ’ kfąšto geiež rnkelių dar
bininkai iąlk.;foi«ti- nedarbingume. išmokas, ~ jei rie suserga
“black luiig”'figa, kai įkvėpuoja
perdaug- ianglięs dulkių, prane
ša "US Today” dienraštis

e Lueernef Šveicarija.
UPI
spaudos agentūra praneša, kad Vakar .naktį naktužėlę; .
siauros kelnės ’ —r džinsai gali •Gražų sapną sapnavau,.
būti nmalonios ir rizikingosfjū- • Jeg- skaisčiaveidę mergužėlę.
-ų sveikatai-r.rezultate gali su- Visa- širdžia pamilau.
eiti tikrą - skausmą sėdynėje.’
-Ir jaunystės karštis bunda,
tai paskelbė pediatras
■Aš Ūk vienks ir jinai,
Alo Sharli. praeito pirmadieDrąsiai šnabžda man pagunda:
lio vietiniame medicinos žurha-Bežiopsojant pasenai.
'e. Rūbai spaudžią, piana nervą-,
nuo. žemutinio nugaros virvėse Į mėsos krautuvę / ateina
1 šlaunį, iššaukdamas uždegimą
mažas berniukas ir pradeda
ir didelį skausmą.
pasakoti:
o? Cook apskr. Circuit Court
“Mama liepė parnešti jau
vakar paskelbė laikiną suvar
pantį įsakymą prieš Chicagos pereitą kartą it nuo to paties
miestą pastangas įgyvendinti jaučio?’

For constipation relief tomorrow
reach for EX-LAX tonight. <
Ex-Lax helps restore ydur system’s own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
YouTHike the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Ovemight Wonder?
Read label and follow
. directions.
C Ex-Lix. hie.. ITO •

•OMr CHICAGO MOTOR CUM "HT* OH

O»*r ctfr w

PAKILK, TĖVIŠKE

Iš Lietuvos partizanų poezijos
žiūrėk, pavasaris atbunda, saulė juokias,
Ir upėse tuoj ižas pajudės.
Pakilk ir tujen, mano tėviške,
Pakilk iš naujo džiaugtis ir žydėt.

Tu kaip -gražuolė mieganti buvai.
žiūrėk, per dangų 'paukščiai mėlyni sugrįžta,
. Ir tu laisva išeisi džiaugtis sū jais.
Buckinfthtr&e fMTcms Chicagoj«

Šiais metais fan tinas pradės J
savo veikimo «czouq gegužės!
mėn. ?C d. ir tęsi# ligi La^or Dfcy j
— taksėjo S
Ms fekrtn>E f<m- j
tana> veikia automatriikai. W
vandens -rrvė^
ič r:»^tano vidutis, ki’r tcty»a nei »

1.560.4W6 gafctVn; v<fn4en-. Per H tų rrvyų spruvo ^rjprmiffnąsy
vfeną nunutę je išmetama i orą > tai \i:
•
i s^irriahai ’
j
1*3
vanttens net lig; 135
Visas lantano veikimas tvar-į
tt u MiMČHh tanios ajjšviės oi kc***^x
LUO stekorjffnater hri
fvww.'ow^s sprtaor-"*- dUro li’mi j bt’kkngu JarHajUi pasigerėti,
k f' v ( h n nuvykti
4?V5 itj vaizdu. K >i f'i'.m-’mr '•f A
i ypač sutemus.

žydės pmienos gelsvos pakelėse. .
Žydės žibutės mėlynam šile,
Ir tu. pajusi tave šaukiant —
>
Gyvent jailbyištės ir pavasario gafia.

Ir mes žydėrim čia, pavasariais žydėkim.
Žydės i rh vasarom, ir niekad neateik ruduo.
Tu mūsų širdyse šakelėm rūtų svzaknosi.
0 soduos vyšnios žydinčios baltuos.

I

JUOZO GAILOS SVAIČIOJIMAI
J. GaMa š. m. balau,’zio mėn.
25 d. “Draugo” dienraščio Nr. 82
straipsnyje “Naujienų naujienos”
kaltina dienraštį “Naujienas”,
kad jos padidino gydytojų drau
giją. Jis rašo: “Linkimų daly
kų randu ir apie savo pažįsta
mus. štai apie New Haven gy
venančią visuomenininke, pran
cūzų kalbos daktaratą turinčią,
Eleną Vainienę rašoma, kad
Amerikos lietuviai nieko nėra
gi: dėję apie j
visuomeninę
\e‘klą bet pažįsta ja kaip gydy
toją ir kaip labai gerą gvdyto]-Ų O mano gimnazijos Mikų
mokytojas irdabartinis L. B* k
v. pirmin. dr. A. Butkus, dak
laratą gavęs iš agronomi cs, pri
statomas kaip žymus gydytojas,

vo gaunami labai lengvai... už
8-10 kg. riebalų ar pupelių ka
vos. Reikėjo tik susimokėti už
vokiečių kalboj parašytą drier'aciją, ją gerai jsiškaitya, su-

Į JAV, Kanadą ir Australiją
išvyko daug daktarų juristu,
daktarų agronomų ir kt. Bet
daugelis iš jų tuo titulu nesltiluluoja.
Tame pačiame straipsnyje J. į
Gaila rašo: ‘Karts nuo kario
pasiimu jų pluoštą (atseit, “Naa*
jienų”. Aut.) pasiskaitymui, oj
kai pradedu vienas savo kam-1
bary kikenti (Blogas ženklas-Aut.), žmona susirūpinusiu vei-j
M. Šileikis
du praveria duris, nors duktė pa
taria nesirūpinti, nes tėtė grei-j
A. TAMULYNASw
šiaušia “Naujienas” skaito. Prieš:
Tikra tie^a. Apie Elenos Vaiš- aštuonerius melus, kai. dar prie 1
nienės visuomeninę veiklą visos Philadelphijos gyvenau, atsiųs-1
1 ietuviškos spaudos skaitytojai davo man “Naujienų” iškarpų;
nieko negirdėjo imegirdi, išsky teta iš Čikagos. Parimdavau! Draugystė yra tam tikra mei mos, ieško >au utinių draugų.
rus tai, kad ji vieną kartą Ame jas važiuodamas į šeštadieninę’ les rūšis, bet ji turi skirtingų Suranda jų, ’ kartais ne vieną,
rikos prezidento buvo paskirtą mokyklą ir, čia suvežę vaikus, ypatybių, nors yra pagrįsta mei bet kelis. Iš visų draugų jam
į kažkokią komisiją Washing Rimas Česonis, Aušra Zerr ir Al-i lės pagrindu. Meileje skirtingi vinas ar du yra geriausi — pa
nors yra .<5aug ir pana- sirenka patikimiausius ir ge
tone ir prieš kelis melus ji bu gimantas Gečys skaitydavome iI v,
riausius sau draugais. Draugy
vo kontroversinio žurnalo “Aki jas ir kvatodavomės, kad mus;sumų,
“
račio^ leidžiamo Chicagoje, re net ateidavo raminti, dėl per nas ir kitas ieško sau naudos, stė yra teigiama, kada patiria
dakcijos narė ir bandė “gydyti” daug triukšmo mokyklos salėje bet jei nesuranda o tikėjęsi— iš pasirinkto draugo tam tikro
draugystė nutrūksta. Draugą pa malonumo, vienas- kito supralietuvių galva. Mokė protauti kėlimo”.
sirinkti yra sunku. Sakonia:“Tik tmio, kada vienas kitą papddo,
taip, kaip K. Bielskus, latvis, Vy
Kompanija gerai žinoma. rą draugą pažinsi tik nelaimė ko jiems trūksta.
tautas Gedrimas ir kiti redakci Trūksta tik B. Nainio, J. Kezte,
je”. Draugystė vyksta jaunų su j Draugystė, kaip ir meilė, nė
jos nariai protauja.
A. Gurecko. Ramojaus ir darjJjaunais,
.
senų su senais, turtin- ’ ra pastovi: dažnai buvę geri
O apie dr. A. Butkų “Naujie kokio nors girtuoklio. Nieko!
draugai tampa amžinais prie
nos” galėjo ir suklysti. Cleve- nuostabaus, kad kas nors atei gu su turtingais, vargšu su neo
O*/Draugystėje o daug šais, o jų draugystė — neapy
lande leidžiamoj “Dirvoj” daug davo jį raminti. Gerai žinome, turtingais.
kanta. Bet būna ir atvirkščiai;
kartų skaitėme jo straipsnius kad ir VLIKo pinnininkas vie reikšmės turi profesūra. Dažniau
buvę priešai — pasidaro geriau
apie cholestorolį ir širdies ligas. ną iš jų ramino posėdyje ir, jam šiai 'draugauja tos pačios pro
siais, neperskiriamais draugais,
Vienu laikotarpiu jis .net Ohio I nesusitvarkant, turėjo jį išpra fesijos žmonės.
Draugystė, kaip ir meilė, rei o jų neapykanta — draugyslietuvių gydytojų draugijos su šyti laukan.
kalauja abipusiškos pagarbos ve.
sirinkime skaitė paskaitą gydy
J. Gaila vienoj vietoj rašo, | (drnrgiškumo), tik ne tokios.,
Draugus artina iu bendros
tojams apie cholesterolio žalą. kad jis automobilio bagažinėj
i kaip melėje. Žmogus iš draugy- idėjos, profesija, vienodas, po
Tas ir privedė “Naujienas” prie vežiojasi “Naujienų“ dviejų mestės šio to teigiamo tikisi, kar_ litinis požiūris. Kartais ir pir
klaidos. Buvo suprasta, kad dr. tų komplektus, o kitoj vietoj. ta-s materialinės naudos.
Bet mą kartą sutiktą žmogų pasiren
Butkus yra gydytojas, o ne ag kad jis gauna iš tetos, gyvenan
Draugystė x ats įran
. šiuo atveju, draugystė del ma- ka draugu.,
o
ronomas. Agronomai žino įvai čios Čikagoj, tik iškarpas, o da-j
] terialinių išskaičiavimų., nėra da tik ten, kur abi pusės tos
rių augalų rūšis, augimo sąly bar i u visai nebegauna ir ne-i
draugystės nori, jos siekia,
tikra, nuoširdi draugystė.
gas, gyvulių priežiūrą, trąšas, bežino kas jose rašoma, bet Nau
Draugystė teikia žmogui su Dragystė ncprim.etama prieš
sėklas, o ne širdies ligas. Pa jienas iš papratimo puola. Minė raminimą, šalina nusiminimą
žmogaus norus.
skutiniu laiku aiškėja, kad dr. tame straipsnyje nėra jokios lo
Draugystė atsiranda tarp žmo
(liūdesį), teikia dvasinę ir ma
Butkaus straipsniai “Dirvoje” gikos, tik šmeižtai “Naujienų“
terialinę pagalbą. Žmogus nori nių, kurių charakteriai artimi,
buvo ne originalūs, bet labora adresu.
su draugu būti kartu, su juo su kurie vienas kito gyvenimą ga
torijos, kurioje jis dirbo ar dar
J. Gaila yra čikagiečiams ir sitikti, kalbėtis, pasiguosti savo li papildyti, prctuninti. Drau
dirba, biuletenio vertimai, san ciceriškiams gerai žinomas ben vargais, ar pasidalinti džiaugs gų pasirinkimas labai svarbus,
traukos ar ištraukos.
druomenės skaldytojas ir triukš imais. Draugai dalinasi daug nes turi didelės įtakos į žmo
Daktarai turėtų pasirašinėti: madaris.
A. Darginis kuo. Draugas draugui daug ką gaus gyvenimą. Sakoma: su
dr. jur., dr. agr., dr. vet. ir t. 4.
j'ir atleidžia. Draugus susiranda kuo sutapsi, tokiu ir pats tap
Amerikoje gydytojai pasirašo
8 Vienas botanikas paklausė patys — sudaro draugystę. Tik si.”
^artais ir geras žmogus,
D. M., veterinoriai D. V. M., fi prancūzų dailininkas Odilon Re rą draugystę tik mirtis išskiria, patekęs į blogų draugystę, nu
losofai D. Ph. ir -t. t.'Aišku su (fen (1840 — 1916): “Kokios gė draugystės prisiminimus palik eina blogais keliais. Ne veltui
kuo turi reikalu.
lės yra gražiausios?” Reden at dama gyvajam.. Draugas drau- sakoma: “Pasakyk su kuo drau
Dėl daktaratų gautų Vokie sakė: “Piirniausia Dievo, o pas gą lanko serganti, nelaimėje paj gauji, pasakysiu kas tu esi.”
tijoj 1946—1952 metais reikia kui mano gėlės yra gražiausios gelbsti, mirusįjį palaidoja ir jo
Draugystė mūsų gyvenimą
pasakyti, kad jie užsieniečių bu ir visada mano drobėje žydi.”
lydi nuo vaikystės. Pačioje jaukapą papuošia gėlėmis.
Gamta nemėgsta tuštumos — nystėje draugystė vyksta tarp
žmogus vienas nemėgsta vienu- iaunirho, ji nuolat keičiama.

DRAUGYSTĖ IR MEILE

/

O

4

*

/

-i

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
■g LITERATŪRA, lietuvių Hteratūrož, meno tr mo&tf
HM m. metriitl*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą, Vine
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot
F. Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir V
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis Į
M. K. Čiurlionio. M. iHeikio, V. Kaiuboa, A. Rūkitelės ir JL Var»'
Mrjboa poveikiais. 365 pusk knyga kainuoja tik |3.
p DAINŲ iVENTSS LAUKUOSE, poetės, ralytojos Ir Us
finif ioklq pirmūnė* Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dain'
tventes bei Jtj istorija Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim*
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja IZ

ENERGY
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PACKAGE, EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies’ Įvairių prekių.
Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENŽ
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'• VIENBO ŽMOGAUS GY V ENIMAS, Antano Rūke apratj
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sauna
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ht«
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapiu knygr
parduodama tik iri U.
Ų

SIUNTINIAI Į LIETUVA ‘

j

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

> HETUVUKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJamk
{lomiai p&raiyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakahril I
Labguvos apskričiu duomenimis. Apražyma! {domūs klekrlenan
Beturint Leidinys Siurtruotas nuotraukomis, pabaigoje duodami
ritovardHu pavadhdmaiob Jt) rertfalal J roklefhj kalbą. Laba'
taudlngoja ŠS puri knygoje yra Ryt»rū*hj lanjėlapls. Kaina g*

MIKŠYS,
60 metų studijavęs, kaip
Ini UODAS

JbOl W. 69th St, Chicago, I1L 60629 ♦ TeL 925-2737
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JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL
STINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS '
■■

,
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> K4 LAUM89 LBM1. ralytojos Petronėlės OrintaltėS att
mtnftnal tr mintys apie asmenis tr rietas oeprlk. Lietuvoje Ir pb
maišiais bolčeriktj okupacijos metais. Knyga turi ZM puslapiui
bet kainuoja tik VK

'
_

_
T""

> JULIUS JANONIS, poetai Ir revoliucionierius, nesupras
IM Ir klaidingai interpretuojamai gyvenime Ir politikoje] tik fe
gurgto Jaifaiako knygoje apie JnHaua Janpnio gyvenimą Ir poa
<jfe Dabar būtą jj gntima pavadinti kovotoja ui imogaui te£sa>
Kava* y—a <Į1d*tio formato, 365 puslapiu, kainuoja g6*

tuštumą, kuri kelia jame net i-1 irp jų meilę, nors ten tes meflės ir nebūtų. Ir tikrai yra
rą.
daug draugu tarp priešingų
Draugystės ir meilės skirtumai lyčių (vyrų ir moterų), nors jų
Daugelis draugystę ir meilę jokia meilė neriša, o tik (kau>utap?.tina. O vis dėlto reikia giškumas. Draugystė tarp vy
jas skirti. Pirmiausia draugystė rų ii moterų gali būti patvari fr
nėra piįklau^ymas vienas ki- šlikti visa jų gyvenimą, bet
am, o uk išlaikomas tam tikras kartais toji draugyste, anot tos
draugiškas aiturmis- Draugystė davatkėles, nėra garantijos, kad
yra tam tikras dvasinis ryšys, draugystė nepereitų į meilę.Bet
neturįs to pavydo, kaip kad tai nėra blogai,jei drauyystė
oūna meilėje. Draugystėje kiek pereina į meilę ir baigiasi vedy
vienas nori gyventi savo skir bomis, juos ir senatvėje jungia
tingu gyvenimu, o meilėje tuos malonūs jaunystės ir draugystės
skirtumus gyvenimas nori pa prisirišimas. Draugyste netruk
versti vienu bendru gvvera. to mylėti kitų ir neapriboja
draugų skaičių.
(Bus daugiau)
Draugys.ėje kiekvienas gyjena skirtingu >avo gyvenimu
e Kelionė yra praktiška moVyšnios pavasary
ir jo ennori keisti. Ju noras su
sirikti, pasikalbėti, pasidalinti nigus.
Naujom pažintys, nauji drau pergyvenimais, bet niekas į ki
gai. Draugystė gali būtį ne tik to gyvenimą nesibrauna ii ne
arp berniukų,bet ir tarp abiejų nurodo, ką jis turi mylėti, ar su
yčiU. žmogui bręstami, į drau- kuo draugauti.
gystę įsimaišo kartais ir meiDraugystė neapriboja <lrau.ė. Kaip sakoma: rudenį gegu- gų skaičių. Draugas gali turėti
;ė pavirsta į vanagą.Taipgi drau j ir daugiau draugų, dėl to draugystė, žmogui bręstant, kar gystė neišnysta. Priešingai mei
dais pereina i meilę. Draugystė, lėje, nei daugiau, nei mažiau:
kaip ir meilė, yra sąlygojama lis ir ji. Jei trečias į ju tarpą
laiku. Laikai ją keičia; ją pa įsibrauna — dažnai sugriūva
gimdo — ją ir numarina (pas meilės tvirtovė. Kur du mylisi,
merkia).
irečias nepageidaujamas. Meilė
Draugiškumas yra artimas reikalinga pilno atsidavimo su
meilei. Kur nėra meiles — pa “d6šia” ir kūnu vienas ki
garbos, ten nėra ir draugišku ltam.
mo. Bet toji draugiškumo mei
Draugystė tarp vyrų ir
lė ((gal net pagarba žmogui)
meter'd
yra silpnesnės formos, negu
meileje. Draugiškumas grindžia
Draugystė dažniausiai būna
mas minimaline meile, o meilė tarp vyrų, bet tokia pat <?rauje priešingai—mylintysią. ir ..my gy st ė gali būti tarp vyrų ir
linčioj i reikalauja vienas iš ki- moterų, arba tik tarp moterų.
Bet, deja, draugystę tarp vyrų
to pilnos meilės.
ir moterų pašaliečiai būtinai
Kas svarbiau žmogui: meilė, t
• stengiasi paversti į vyksiančią
ar draugystė? Čia turi daugj”
reikšmės laikas, kuris meilę -įį
draugystę kartu su žmogumi j J
keičia.
Senesiems’ žmonėms j
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE I
draugystė yra artimesnė, negu
meilė; nes jų meilė, kaip sako,<
yra seniausia, didžiausia ir- turtingiausia lietuvių fraternal i-n ė
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus".
jau seniai pro “pakaušį” .kartais
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
net su dideliais atsidūsėjimais
darbus dirba.
išgaruoja. Draugystė jiems- neša
SLA—išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS’MILIJONUS dolerių
poilsi ir ramybe, bet negalima
apdraudų savo nariams.
sakyti, kad seni nieko nemylė
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
tų, jei taip būtų, Dievas jų ne
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali
įsileistu į savo akralystę. Mat,
Susivienijime apsidrausti iki $10,OCX).
jei žmogus nieko nemyli — ne
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
bus jame Dievo meilės. Taigi
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
jis turi ką nors mylėti; jauną,
aukštojo' mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
ar seną, savo, ar kito, pagaliau,
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
kad ir mirusią, ar mirusį, tas
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
Dievui nesvarbu. Svarbu išlai
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjui,;
kyti Dievo nuostatus: “Mylė
jie Jums mielai naszelbės į SLA įsirašyti.'
kitės, mano vaikeliai”, o seni
Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą: .v .
vėl grįžta į vaikelių dienas...
Suaugusiems lygiai reikalin
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
ga meilė ir draugystė. Draugy
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
stės ir meilės paskirtis — ma
TeL (212) 563-2210
;
žinti. sunkius ir vienumos per
gyvenimus, šalinti žmoguje tą

Atdara šiokiadieniais nuo

i

parašė 700 puslapi-q knygą, kurion radėjo viską, kai bet kada tr
Bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
Ir Hetuvią kalbą. Jis mokės! kartu su kun. Jaunium Ir prof. K.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui
Ir patarė mums toliau studijuoti.
Kaina *28. Kieti ririebri.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkai
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pensininkai, kuriems tenykšte
jema senatvėje pasidaro nepuxeturnx Atvyksta žmonių net
š pen si ninku rojmis” (tik dėl
to. kad ter pigu) Floridos, ku
re negali ten pakelti karėto ir
drėgno (vasaros metu) klimato

(Tęsinys)

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Albert T. Milauskas, akių chi
rurgai Palm Spring* gyvena jau
ilgesnį laikį, dr. V. Raulinailienė,gyv. Santa Monikoje, nusi
pirko namus Rancho Mirage
(netoli Palm Springs). AK. ir
Vera Bimbiriai nusipirko na
Paskutiniu laiku prasidėto
mu^ Desert Hat Springo nors
pastoviai tebegyvena Los An exodus’' iį Los Angele^ į Ari-ir Floo rdą. nes Los Augeles,
geles, Šlakys jr. taip pat iš Šau
ta Monikos įsigijo kondanuiiiu- ypačiai ai č tau pajūrio, sklypai
runai pasidarė “neikanda.
mą Desert Hot Springs, yra dau
giau
Letuviu, kurie Palm ->m’ ,ucs jei Arizonoje, c ypąčiai
ktoie Ii pigiai pirkti (žiūSprings mieste ai' apylinkėse
turi įsigiję namus ar kcndomi-Į’ t kurioje vietoje, kad ^net ir
niumus, bet jų nei adreso nei ,
telefono nr. knygoje nėra. To- ’I ^e’e- pajūryje už tą pačią kaieka^ tau nepastatys net gakių tarpe yra Santa Monikoje *
gyvenantis Simas Kvcčas, kon- razo Ncrašyta “tiesa” senes< žmorėms (65 su viršum
dominiumą pirkęs jau prieš ke-!
lis metus kaip ir Al. Kiršonis iš? metų) yra rokla (pagal kažku
Palos Verdes turi kond. PaLui rio žurnalo “statistinius” duome
Springs miesto ribose. Palm Į n’s): senesni (virš 65 metų amSprings jau eilė metu e’vvena iš ; ziaus) žmonės, ilgesnį laiką gySanta' Monikos ten "persikėlę' ven? v;en0> vietoJe (m^te ar
Tuskeniai (ji, buv. Leonavičie j !va'me)• PCI^keldami amžiaus
nė, kurios vvras Leonavičius yra pabaigai į jiems visai nepažįs
seniai miręs Los Angeles). Ne- tamą kitą aplinką, savo amžių
seniai Desert Hot Springs pui- sutrumpina mažiausiai 5 metais.
kius namus baigė statyti P. Ku
Pagaliau — ateina lietuvių
priškas (jo žmona gyvena Santa
pensininkų klubas
Monikoje). Yra ir daugiau lie
Los Angeles mieste prieš ei
tuvių. gyvenančių aplink Palm
Springs, tačiau viešai (telefono lę metų buvo -mėginta įsteigti
knygoje) neatžymėtų. Atvyksta lietuvių pensininkų klubas, kam
čia, i dykumų kurortus, pasidai- buvo parodytas didelis pensiniu
____
ryti ir Įsikūrimo sąlygas
patyri-1
kų. dėmesys. Buvo išrinkta ;r
V
n Li lietuvių iš Ameiikos Rytu valdyba, bet jau sekančią die-

na ji išsiskirstė ir klubas “išga- j JUOZAS ŠARAPNICKAS
ravo,’.k. Dabar, pensininkų skai
čiui vis kasmet .didėjant, ima
masi naujos iniciatyvos tokį
Lietuvai teko pergyventi rudąjį fašizmą ir jau daug
klubą įsteigti. Iniciatorių gru Pagerbė visuomenės veikėją
metų, kaip kenčia nuo raudonojo. Nuo rudojo fašizmo
pę sudaro pagrindinis šios min- Stasį Jokūbaitį 65 metu gimta
gal daugiausia nukentėjo žydai. Dabar jau sakoma, kad
ties (klubo steigimo) puoselėk dienio ir 45 metu visuomeninės
jų hitlerinis rašizmas išžudė- apie 3 milijonus. Tai bai .
tojas'. Juęzas ^Kaributas* o' i ir šauliškos veikwlos proga.
Laikina Vladas Bakūnas ir Bro
sios^.žudynės. ir: baisūs nusikaltimas. Nuo rudųjų ir lie
Pagerbime pokylis > į vyko ba
tuvių daug'.nukentėjo, ypač kaip lietuviai atsisakė suda kais, ir tas duoda gerų rezultatų. Gi rusai užsispyru nius Stančikas, šios iniciatorių landžio 7 d. 'Totohto Lietuvių
grupės‘,’byyo nuĮiiątyįa steigia-'
ryti dalinius, kurie eitu kovętLuž. rudąjį fašizmą.
siai laikėsi Savo pakvaišusių šventųjų — Lenino ir Sta mąjj. klul>o’ stfįiniikiniąt -šaukti Namuose 7 vai. vakare. Jį su
;
Kaip ten bebutųį bet lietuviai nuo rudojo fašizme lino paskelbtų dogmų, žinoma, raudonieji fašistai .nuo kovo mėn. gale ar balandžio pra: ruošė Stasio Jokūbaičio drau
gai. Pokylyje dalyvavo 160 sve..
i ■ . .<
mažiau nukentėjo negu nuo raudonųjų. Raudonieji jau tų nepriteklių nenukenčia. Jie turi atskiras krautuves, džioję. be.t pasirodė, kad salės C-U.
• :>•
spėjo sunaikinti apie trečdalį mūsų tautos. Tik į Sibirą kurios juos viskuom aprūpina. 0 liaudis... Tegu nors ^parapijos) negalima gauti anks
ėįau. kaip. gegužės ..mėn. 27 d.
per pirmąją ir antrąją okupacijas lėtai mirčiai išvežė badu stimpa. Teg-ųl džiaugiasi ir dėkoja partijai, kad ji Taip ir nustatyta,.'kad Los Air- Minėjimą atidarė rengėjų ko
miteto vardu V. Štačkus, pakvie
apie 100 tūkstančių. Kaltininkų jie neieškojo. Ėmė vi jiems duonos iš kapitalistinių kraštų priperka.
Įgeies lietuvių pensininkų klubo sdamas kun. A. Simanavičių,
sus, kas jų manymu, kad ir tyliai, nepritarė rusų oku
Raudonieji fašistai, lyg neturėdami darbo, veda ar- ’ Spig
.. „ iasi>< susirinkimas . ša iri 3FM, palaiminti stalą. Svečiai
pacijai. Tokia jau komunizmo prigimtis: užgrobtuose šią kova prieš tikinčiuosius. Gali jie Betikėti, bet žino, kitimas gegužės mėn, 27 d., sek- vaišinosi A. Gataveckienės pa
kraštuose vykdyti apiplėšimą, žudynes, terorą. Juk ir kad tikintieji savo dvasininkų tik gero mokomi. Nei jų madienį, šv. Kazimiere lietuvių-, guostais karštais valgiais. Vai
imperijai, nei partijai nieku nenusižengia. Patys mato, ParaP‘j°s. salėję, kun tam rei- šes laikinai nutraukė Toronto
dabar matome kas darosi Afganistane.
• j - i
. ,
u.
• i tn ♦ i
Įkalni jau ir užsakyta. Daugiau: miesto burmistro Arthur Ceggkad
jų
beprasmes
kovos
rezultatai
lygus
nuliui.
Tai
kam
... ... . . . . r , .. leton sveikiftimo kalba, nes jis,
Kraštą apiplėšę, gyventojus padarė komunistinių
dvarų baudžiauninkais. Ir kokie to rezultatai ? Vien tik jie be reikalo eikvoja tiek energijos? Gal tik žmonėms-ką publiką painformuos, per turėdamas daug įsipareigojimų,
--------- ??
spaudą ir kitais būdais.
turėjo tuoj išvykti.
grūdų iš jų vadinamo supuvusio kapitalistinio pasaulio, erzinti
Vėliau V. Štoekus pakvietė š.
Stela Batkienė ligoninėje .
0 jų demokratija. Visom triubom triubija, kad pas juo
kas metai turi prisipirkti apie kelis milijonus tonų. Ten
V.’ Pečiulį pasakyti pagrindinę
apsilaųkę ir iš ten atvykstantieji pasakoja, kad ir dabar garsiausia demokratija. Bet tikrovėje, kur rasi didesnę • ■ 'pgametė • ^Naujienų” skai- kalbą, kuris supažindino sveten jaučiamas didelis maisto trūkumas. Ypač sunku kvailystę už jų demokratiją? Renkant savo parlamen-; tyfoja, anksčiau buvusi uoli ■ius su 65 metų gimtadieni šven
gauti mėsos. Kai kurie sako, kad jau ir mėsos skonį už tus, iiartija jau iš anksto juos išrenka ir tiek, kiek reikia. ; “NaupienųT fbendradarbė, dar čiančhi St. Jokūbaičiu.
miršę. Šiek tiek padėtį gelbsti baudžiauninkams duoti Po to, visus prievarta varo balsuoti, rėkdami: “Nė vie inoterų skyriuj.e. Stela Butkie Stasys Jokūbaitis yra gimęs
nė' staiga’susirgo ir-paguldyta 1919 m. balandžio 10 d. Žemaižemės sklypeliai. Štai prie ko privedė buvusį viskuo per no balso liaudies priešams!” Žinoma, visuomet balsuoja
ligoninėjie-. Paihažu sveiksta. ’J joj e, Kelmės mieste. Yra baitekusį kraštą raudonieji fašistai. Tuo atveju jau protin 99.9r<, ir visuomet išrenka tuos, kurie partijos jau iš Linkiu greitai' sveikti, stiprėti gęs gimnaziją ir kooperacijos
gesni kinų komunistai. Jie pamatė, į kokią pražūtį veda anksto buvo, išrinkti. Sunku suprasti, kam vaidinama ir . neužilgo grįžti į namus.
kursus verslo administravime,
kolkozai ir nuo to malonumo atsisakė. Rusai pavyzdžių tokia kvaila komedija, kam gaišinamas laikas ir kam išiš prigimties yra gabus organizatorius ir talentingas kalbėturi ir savo satelitiniuose kraštuose, bet užsispyrusiai (metami vergu uždirbti pinigai ?
• Keturios riešutų rūšys' lojus. Taip pat,.iš pat jaunu die
laikosi savo klaidose. Kinai net ir savo amatininkams
Jų šūkis buvo — sugriauti senąjį pasaulį ir pastatyti
auginamos U. S. ūkininku. Tai., nų. dar būdamas pradžios moleido dirbti sava laisva iniciatyva. Pavyzdžiui, siuvėjai, naują. Na. ;r pastatė, kad kas tik gali, net rizikuodami Spanish, Virginia. Valencia ir ykloje, pradėjo galvoti apie
batsiuviai, staliai, elektrikai ir kitoki gali įsisteigti net gyvybe, iš to pasaulio bėga. Jiems sulaikyti prireikė net Runner. 1970 metais produkci- svetimtaučių užgrobtą prekybą,
savo mažas dirbtuvėles, su keliais samdomais darbinin- gėdos sienų.
P. Venclova ja siekė 3.5 bilijonų svarų.
Stasys Jokūbaitis, būdamas iš

Raudonasis fašizmas
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VINCAS ŽEMAITIS

LIUBLINO UNIJOS SUKAK
TIES PARAŠTĖJE
(SANTYKIAI SU MŪSŲ KAIMYNAIS LENKAIS)
y
1569 — 1969

(Tęsinys)

Man pirmą kartą Liublino unijos jiasel^m ii
vaizdą teko stebėti jau 1930 metais vasarą Pane
vėžiuko (į šiaurę nuo Kauno) apylinkėje. Važiuo
jant staiga užklupo smarkus lietus ir teko ieškoti
pastogės čia pat “šlėktos palociuje”. Užėjęs pirkion, turėjau vaikščioti iš kampo i kampą, kad
galėčiau apsisaugoti nuo per lubas srovenančio
lietaus. Stogai kiauri, trobesiai apirę, visur ne
pakenčiama netvarka, o tai buvo pirmos rūšies
Nevėžio slėnio žemės.
Neįsivaizdavau, kad panašus apsileidimas
galėjo dar būti iki tol Lietuvoje toleruojamas, nes
šiaip toliau apylinkėje matėsi tvarkingi, gražūs
ūkiai. Vežėjas man paaiškino, kad, girdi, čia gy
veną žmonės nemėgsta darbo dirbti, pagal seną
lietuvišką priežodį: pupos žydi — šlėktoms badas.
Aplenkėjusi dvaru aristokratija mėgo lėbau
ti, medžioti, “ponauti’’ — ei go, nieko neveikti.
Bet jie ėvrė;o pakankamai skriaudžiamų darbi
ninkų. Nuskurdę rėktos stengė® juos sekti —
imituoti, bet neo tvo.išteklių tas užgaidas tenkin
ti Senaisiais unijos laikais jie, karuose dalyvau

V
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dami, vieni kitus apiplėšdavo, o dabar “ponau
jant” teko vargti ir skursti... Man prisiminė, kaip
mūsų broliai latviai, tais ir senesniais laikais,
mus išdidžiai pašiepdavo, kad, girdi, mes nuo jų
esame bent 20 metų atsilikę.
Bepigu jiems, net niekuomet nebuvusioms
laisviems, kai jų dvarų ponai — vokiečių baro
nai sukūrė jų krašte aukštą ūkio kultūrą ir dau
gelis jų, patys dalyvaudami, parėmė jų tautirų
atbudimo vystymąsi, jų spaudą, jų organizacijas
ir jie neturėjo kultūrinės priespaudos net iš rusų
pusės.
Kita tos “ponystės” ligos apraiška buvo tai
Liublino unijos dvasioje išdaigintas keistas mišrys (bastardas) — gente lituani, natione poloni —
atskira žmonių kasta, net trijose kategorijose.
Aukštesnės, su panieka ir pašaipa traktuojanSes
žemesnes: szlachta zascienkowa, okolicowa i ftHwarkova (nekalbant apie majantkowa).
Tos kastos giliu įsitikinimu buvo tai, kad jos
gyslose tekąs mėlynas kraujas (sinia krevv). at
seit — aristokratų kraujas, o jei jau aristokratų
— tai lietuviškai šlėktai (bajorijai) atrodė, kad
jis turėjęs būti tik lenkiškas, nes priešingai —
raudonas kraujas tekėjęs gyslomis ehamo muži
ko, žemesnės rūšies žmonių, atseit — lietuvių...
Toliau dr. J. Grimus rašo: “Paskaitos pabai
goje dr. Z. Ivinskis kvietė uždaryti ginčų sąskaitą
tarp lietuvių ir lenkų, kaip tokią sąskaitą yra už
darę prancūzai ir vokiečiai. Geros valios ir noro

j
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baigti ginčus prelegentas mato kai kuriuose da
bartinės Lenkijos (pvz., Ochmanskio raštuose).
Mažiau lietuvių supratimo matyti lenkų egziluose, bet ir ten šiokių tokių apraiškų yra. Lietuviai
tėvynėje lenkams rodo nemažai palankaus dėme
sio. To reikėtų lietuviams ir Vakaruose”.
D. gerb. daktare! Kas, kas, bet mes lietu
viai dėl tos ginčų sąskaitos nesame kalti. Didžiau
si ginčai, nesutarimai kyla, kai vienos tautos ki
tas pavergia, prievartauja, ar kai stipresnieji už
grobia silpnesniųjų žemes. Visą istorijos laiką
lietuviai lenkų žemių negrobė, nesisavino ir šian
die® lenkų žemių nė pėdos nevaldo. Priešingai,
lenkai visą istorijos laiką dėjo pastangas pavergti
senąją Lietuvos valstybę ir jos žemes, net po Pir
mojo Pasaulinio karo buvo užgrobę ir dėjo pa
stangų pasisavinti Lieteuvos sostinę ir jos žemes.
Kai po Ąntrojt P*£»ialinflo karo Lenkų valstybės
politinės sienos sutapo su senomis lenkų (ir jų
giminaičių — slavų) žemių sienomis, tai Suvalkų
srity senos lieteuvįų etnografinės žemės paliko
lenkų pusėje. Šiandien lenkai džiūgauja, įvykus jų
senai svajonai -Jtiesai sapnui!) atgauti senas
lankų ir jų giminaičių žemes, o mums siūloma
ginčus užbaigti, išsižadėti visiems laikams — ne
tik mūsų giminaičių prūs^.bet ir mūsų pačių se
nų etnografinių žAių. Tauta, išsižadėdama savo
tėvų, protėvių palikimo, yra niekam verta. Krikš
čioniškoji moralė sako: savo neapleisk, svetimo
nenorėk! Žydai du'tūkstančius metų kantriai

jaunystės sumanus, .su tžemaitišku užsispyrimu pradeda . or
ganizuoti mokykloje krautuvę,
kooperatyvo pagrindu. Gavęs
>prit;u4mą iš mokyklos vedėjo, su
kvietė vyresnių skyrių moki
nių susirinkimą ir. įsteigė rfuoI i z.u viską kpoperatyvihę
vr Mokiniai atnešė iš te
•ų pa vrtia ’ita. kas sudarė gra
ia 70 fitų pradžią. Kelmės koovo vaidyba, tokiam moužsimojimiii pritarė ir
Tcdit'/.n rašomos medžia
gos, ioaug pigesne kaina, kaip
svcJmtąučLai kad imdavo. Vė
liau; kai jau Stasys buvo bai
gęs gimnaziją ir susipažinęs su
verslu, tvarkydamasmokyklos
kooperatyvo krautuvę, gavo tuo
i a u darbą. Kelmės kooperatyve,
pasiekdamas vėliau ir vedėjo pa
reigu.
O v.
(Bus daugiau)
3 Daugumas laikrodžiu - ža
dintuvų išleista vardu
Ben”. “Eis Ben" Londone nėra
jok< laikrodis, nei bokštas, bet
yra varpas, sveriantis 13 torų
ir pavadintas tuo laiku buvusio
darbo ministerio Sir Benj
min Hali, vardu.

.- e Trisdešimtmetis miunchenietis Peteris Sėlis, siekdamas
pasaulio rekordo, iškentė po du
šu 168 valandas.

vargo ir kentėjo, vildamiesi grįžti į savo bočių
žiemę, ir jie grįžo, nors- į arabų kolonizuotą. Visur
praktikuojamoji tarptautinė teisė pripažįsta, kad
turtas priklauso jo savininkui, o ne užgrobėjui,
jam mirus — jo artimiausiems įpėdiniams.
Ypač lenkai, tvarkydami savo santykius- su
kaimynais, turėtų visuomet prisiminti šią likiminę tiesą: kiek vokiečiai neįrodinėjo, kad jų už
grobtos, kolonizuotos svetimos žemės — lenkų,
prūsų, lieteuvių, vien dėl ilgo valdymo, įsisenėjimo teise jiems priklauso, jie jėga buvo priversti
tas svetimas žemes apleisti ir grįžti į savo nuo, savas. Kiek patys lenkai nešūkavo ir jėgą vartojo
įrodymui, kad Lietuvos didžiosios kunigaikštijos
buvusios žemės yra jų “kresai”, bet už tai skau
džiai likimo nubausti’ir priversti buvo grįžti į sa
vo senas žemes. Tas pats likimas ištiks ir masko
lius — rusus...
Prof. dr. Z. Ivinskis mums ginčų sąskaitos
baigimui su lenkais stato pavyzdžiu prancūzus
su vokiečiais. Juos net trys žiaurūs karai pamokė,
kad nėra prasmės grobti vienas kito žemes ir
dėl jų vesti pragaištingus karus. Jie yta maždaug
•viens kitam prilygstą partneriai Jei būtų statomi
(pavyzdžiu — lenkų ginčų sąskaitos baigimas su
i čekais, ukrainiečiais, vokiečiais, tai-dar nebūtų
[taip daug esmėje prieštaraujantys pavyzdžiai
(Bus daugiau)
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VAKARŲ

VĖJAI

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

Funeral Home and Cremation Service

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

Charles Stasukaitis

DR. PAUL V. DARGIS

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St
Chicago, IL 60608
24 Hour Service

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Westchester Community klinikos

Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., Westchester, Iii.

— Chicagos Lietuvių Sūnai
čių Draugija ruošia pavasarinį
pikniką, gegužės mėn. 6 dieną,
sekmadienį, Vyčių salėje ir sode
ly, 2455 W. 47 St? Pradžia — 12
vai. šokiams gros gera muzika.
Bus skanių šiltų valgių bei gė
rimų atsigaivinimui. Vyks gra
žių dovanų laimėjimai.
Suvalkiečių D~ja

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

TeL: 562-2727 arba 562-2728
TEL. 233-8553

Service 855-4506, Page *06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Karnoms

Chicagos uostas

GENIAUSIA nt D1DŽIAUSLA. LAIDOJIMO ĮSTAIGA
X LADAS POŽĖLA

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

KOVOS DĖL SPAUDOS
9 Popierinius pinigus pirmie
ji pradėjo vartoti kiniečiai. Eu
(ATSIMINIMAI)
ropoje tik 18 šimtmetyje apyvartoje pasirodė banknotai, o
(Tęsinys)
nepaprasto ryžto ir pasiaukoji
paplito 19 šimtmetyje. Žmonės
mo Juškevičių laikų. Gal tik
Kolonija
žinojo
tą
Olekos
bū

įpratę vaitoti sidabrinius ir auk
koks ketvirtis šimtmečio, o jų
do
ypatybę,
norėjo
jį
išjudinti.
sinius pinigus, pradžioje nepa
vaikų vaikams — Olekoms tie
—
Na,
ką
sena
ponia
gali
įdo

sitikėjo popieriniais, “Popierė
siekimai pasidarė nebesupranta
maus
papasakoti
lius teimdavo tik “apsišvietę’’
mi. Xe sau, ne sau mes dirbame,
arba lengvabūdžiai žmonės.
Ir neatėjo. Visos Jokanto pa bet vaikams, vaikų vaikams sa
stangos nuėjo niekais.
ve tautos turtą rinkome, — kalMūsų vizitas buvo įdomus. 1 ‘/ėjo ir dirbo senesnioji karta.
Klausėmės apie Antano ir Jono,
Nei prof. Laulenbacho, nei
žodynų autorių, darbus. Įdomios prof Mazingo paskaitos, kurios
Triaminic® Syrup
buvo ir smulkmenos iš jų ai>ie- sutraukė -visą mūsų kolonijai
Iriaminicin.® Tablets
jų* gyvenimo. Besiklausydamas neišjudino kolegos'- Olekos. Į ko_
or _
senutės pasakojimų, galėjau su-' legų priekaištus, jis atsakė, kad,
Triaminic-12® Tablets
prasti, su kokiu ryžtingumu, pa- girdi, neįdomios buvusios pa
For Allergy Relief
sialikojimu darbui anuomet rei skaitos.
that’s nothing to
kėjo parašyti lietuvių kalbos žo
Jokantui iš širdies parūpo toks
sneeze at.
dyną. Su žodynu kilo, su žody
Olekos poelgis.
nu gulė, visi gyvenimo rūpesčiai
C 1984 Dorscv Laboratories. Dtviston of
— Kas čia,, ar liga, ar tokia
Sandoi. Inc.. Lincoln. Nebraska 6850L.
ir vargai sudėti. į tuos žodynus.
jau būdo savybė?
Nedaug metų praėjo nuo anų
į Tuo klausimu: jis kreipėsi j
■ prof. Čyžą, žinomąjį Tartaus
■ psichiatrą. Tas, -Išklausęs nupa
sakotųjų simptomų, nusišypso
jo ir tarė:
;
— Čia nėra liga. Greičiau toks
į būdas. Jaunuolis, sakyčiau, ne
paprastai linkęs vien i savo
• naudą.
| Aukšto ūgio, stambaus sudėLicensed by VNESHPOSYLTORG
! jimo vyras, ilgais, kiek palaidais
Į plaukais. Žiemą ir vasarą be keGerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir
J purės. Mėlynakis.- Atviro veido.
ir tiksliai aptarnauja savo gausią klientūrą, siunčiant
I Nuolat gero ūpo, atidus ir kaJDOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ,
! boję dėmesingas. Toks Vladas
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.
' Kuzma.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
{ Gimęs medikas. <Daug skaitęs.
TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI.
Kolegos juokais sakydavo: nėra
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
tokios knygos, kurios jis nežino
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS
tų. Asksti iškilo jo gabumai uni
PRISTATYMAS.
versitete. Kartą prof. Dechio de
monstravo sunkų ligonį. Pa
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių
kviestieji studentai negalėjo
aukštos kokybės prekių prieinamomis kainomis.
; aiškiai nustatyti ligos. DauguInformacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų
I mas spėjo kažkokią vidurių ligą,
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.
j Rentgenas, galvojo jie, galėtų
| išaiškinti.
— O tamsia ką pasakysi? —
paklausė profesorius Kuzmos.
— Man liga aiški. — atsakė
jis ir, nurodęs kolegų klaidas,
I. nustatė
liuobei l C ddiu
savo diagnozę — skau} dūlį galvoje. Jį tegalima paša
‘ Imti opei acija.
I
Analizuodamas kolegų sam
40 East 49th Street (Corner of Madison Ave.)
protavimus, prof. Decliio. link
telėjęs galva, larė:
NEW YORK, N.Y. 10017
— Ja, Herr Kuzma lial recht!
Tel: (212) 758-1150, 758-1151
Tą pačią dieną ligonio galva
buvo pei’švtesta Rentgenu, ir
rasta skaudulys. Operacija pa
6T2-432-3939
72 Coenty Road No. 42
Apple Valley. Minn. 55124
vyko, ir po mmeaio kito ligonis
617-288-8794
393 Watt Breadwty
So. Beaton, Mess. 02127
pradėjo varkščiotL
203-367-2863
1180 Seeeiew
Bridgeport, Cone. 06810
WA 5-2737
2501 Wert 69 Street
Chicego. ill. 60629
Šita žinia aplėkė visą Dorpato
884-1738
6089 State Road
Cleveland, Ohio 44134
medicmes pasaulį. Ją komenla1807 Beinoke Road
Fort Wayrn. lad. 46804

1907 West 103rd' Street
Valandos pagal susitarimu

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA UETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius

ir “contact lenses”.
.......... ........................................

INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA

2656 West 63rd Street
Valandos: antrad. 1—4 popiet,
į;*, - ••k-etvirtad. 5—7 vaL vak.

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

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

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

moving
Apdraustas perkraustymas

I

iš įvairiy atstumy.

ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996

moving
Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA
priimam Master Charge
ir VISA korteles.
R; ŠERĖNAS.
Tel. 925-8063

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

fajjrttijimiala Ir ieki>aUatii*is
nuo &30 iki
vaL ryta.
•taHaa WOPA - 14W AM
Marquette Park*.

Vedė|a — Aldona Daukaa
Talafu 778-154J

H59 Sa. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO. U. 68629

nuo pinmdlmW Od psak* I
tadiaoio 830 vaL vafare.
lakiem U

J4IS0 AM.
j St Petersburg, F* * •.
? ’TTTF stHlm n?n

77S-O74

|

» g
|

Grand Rapids, Mioh. 49505 1541 Plehafteki Ave. NE
194 - B Main Street
Hackensack, N. J. 07601
7076 BbMemit
Houston. Texas 77074
1082 Springfield Ave.
Irvington. N. J. 07111
1839 Perk St.
Hartford, Conn. BWB6
241 Fourth Street
Lakewood, N. J. &4701
1352 Wethington Ave.
Miami Beach, FL 33139
827 So. Third Street
MontebeHo, CA 90640
1329 Beu I eve rd
Hew Haven. Conn. 04511
Newark, N. J. 07106
Ave. * '
ork, N Y. 10003
14 St*
N Y. 10011
M. 5th Street v
Pa. 19122
Old York Id.
Pa. 19141
*•
Ctreon Street
rgh. Pa. 15203
‘eek Street
>ury. Conn. 06710
iHtoted Street
rter, Mass. 01607
fown Ohio 44503

616-361-5960
201-342-9110
713-270-7995
374-6446
203-232-6600
FO 3-8569
305-532-7026
213 727-0884
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vo ir visuomenė: Kuzma — alei:ies viltis!
Priežodis sako: kas šį tą gali,
:as daug gali. Kas daug gali, tas
gali šį tą gerai. Arba: kas viena
gali, tai gali ir kita. Tai pritiko
ir kolegai Kuzmai chirurgijoje.
Prof. Zaehe von Manteuffel, ži
nomas universiteto profesorius
— chirurgas, patraukė Kuzmą
savo žinion. Profesoriui patiko
Kuzma: jo erudicija, drąsa ir
skalpeliui tvirta ranka. Po il
gesnio darbo kilusios perspektyvos vėliau nesuviliojo Kuzmos
pasilikti universitete. Baigęs
mokslą, jis grįžo Lietuvon.

i

05-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

‘

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

Mano areštas

Ko bijojau ir saugojausi, tai
įvyko: policijos agentas sulaikė
mane gatvėje.
— Pagal įsakymą -darau, — ir
pateikė man įrodymų. — Įstai
goje tamsta daugiau patirsi.
Slaptai, tylomis atėjo mano
nelaimė. Visę priemonių apsi
saugoti -tepakako vos-vieneriems
metams. Geresnių nebuvo. ,
Belaukdamas įstaigoje ypatin
gųjų reikalų valdininko, nuste
bau dėl vieno tipo, kuris iš gre
timo kambario kyštelėjo galvą
ir staiga vėl atsitraukė.
— Matytas! — šovė man į
galva. Bet kur? Atsiminiau:
universiteto pėdelis, lape vadi
namas. Oficialioji pėdelių parei
ga buvo palaikyti koridoriuose
išorinę tvarką, neoficialioji —
sekti ir prižiūrėti studentus. Ši
tą podėlį pažinau. Ir jis, matyt,
neužmiršo manęs.
(Bus daugiau)

ENERGY
WISE

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

I
~

|

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

I

11028 Southwest Hwyn Palos Hills, Illinois

Į

TeL 974-4410
Change the ofl end
f Iters every 3tOOOte
6.000 miles to avoUS
waiting gasoUn*.

Don't M a Bom Loeeri

BIELIŪNAS - SMITH

434& So. California Avenue
Tel. — 523-3572 •
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Marquette Parko namų savininkų
draugijos susirinkimas
“Save Our City Coalition
— SLA 134-csics Moterų kuo
Pirmininkė prašė gausiai
yv uiti, nes ši baltųjų konvon- pos susirinkimas įvyks gegužės
ija tui *s ateičiai lemiamos reik 10 d., ketvirtadienį, 12 valandą,
mė<. Bus iic’kta administra- Great American Savings bendro•ij: i peii/i.ios, kuriu centre jau | vės patalpose, (>201 S. Western
vra 10,000 ir pirm. Ž. Mikužis Avė. Maloniai kviečiame v.sas
’teikė nuo Marquette parko 901! nares dalyvauji.
Vadyba
egzempliorių.
- —-------Svečiai pakaitomis kalbėjo ir
— Venesuelos Lietuvių D/atinuuširdžiai p-ušė gaudai dalv
daly-j gija rengia Motinų Dienos pa
& .
rauti minimoje konvencijoje. I būvį
Buvo ir paklausimų.
-I d^en saulių salėj, 2117-21 \V.
St. Triunpa programa,
Deja, dėl lietaus ir perkūni
laimės šulinys. Šukiams
pa: paminėjo, kad rugpiūčic 22 jos dalyvavo tik 55 nariai. Ne
- 25 dienomis Chicagoj rengia daug pirko bilietų i konvenci og re s Balio Pakšto orkestras,
ma Akyčiu S-gos konvencija. Pra ją. kuri šaukiaba 151 South Wa šiitą. šalta vakarienė ir šampjA li
'113 7:30
cker Drive (The Grand Ball nas.
šė talkininkavimo
Priimu du nauji nariai. Mi room), 2:00 P.M. - 50:00 P.M. ka asmeniui '$12. Rezervuoti
rė — P. Stulga, J. Bertulio žmo
Pabagai pirm. Z. Mikužis pra tas skambinti 776-3727.
na skyrė S50.00 auką ir V. Ru- nešė, kad delegacija vyko pas
peika. Mirusieji pagerbti mi- burmi
kad (luotų leidimą
ruošia šokius
nutės atsistojimu.
rengti Marquette parke, 69 wėje
Lietuvos Vyčiai
Pristatyti SouthWester Fede-; festivali. Du kartus pareiški
Lietuvos Vyčių Taryba (Coun
ration svečiai:
mus atmetė. Trečią kartą, kai
a) Gene Mayer — pirminiu- I pirm. Z. Mikužis priminė neg- ei] 36) š. m. gegužė< mėn. 5 d. t
7 vai. vakare ruošia K of L Ban- j
b) Vytas Miklius — 'Okrcto policijos, tai balandžio 27 d. pa (juet Hali, 2455 West 47 Street'
šokių
rilis,
galiau gavo leidimą. Sveikina metinį “May Flowers”
c) Nida Misiulis — narė.
me v?Jdyrbą su pirm. Z. Miku vakarą. Šokiams gros Concerti
Buvo dar du eiliniai nariai.
žiu už atkaklią kovą su juod na Club orkestras. Bus lietu
Svečius pasilikome plojimu. žiais. Tad laikas rengtis prie viško valgio ir įėjimo dovanos.
John Paukštis, j džiant; tas Įtaisas jam kainavęs
G. Mayer sveikino susirinku festivalio. Sudaryla programa
S3,500 įrengti. Dr. H. Heimlich
President
sius ir kvietė balandžio 29 d. 2 Įtraukti visas rajono organizaci
tarė, kad teknika taip pat lei
vai. į baltųjų gyventojų rajonų jas.
Dr. H. Heimlich pasakė, \ džia pacientams valgyti ir jie
šaukiamą konvenciją. 10 vai. iš
Sėkmes* Kasmet dalyvauja
gali vartoti tuo pačiu aparatu
važiuos autobusai. Kelionės kai apie 10.0000 žmonių. Būna ge kad -io išrasta nauia
•• tuba veikia i'
prieš emphisemą, juodus plau-’ oksigena.
na £3.00 su įėjimu i konvenci ras “bazaras”.
ją. Platino atsišaukimus ir rin
baigtas pos 9 čius, pulminarinį Fibrosis ir kt.
plaučiu ligas. Krūtinės chirur
e AFL — CIO unijos kritiko peticijas:
gas, dalyvavęs Illinois Techno-’ kuoja prez. Reaganą.i, kad jis į
‘•Save Our Neighborhoods
”’,
O
logijos Instituto seminare, tei-* ĮVLPiB tarybą paskyrė R M.
gė, kad tas prietaisas esąs nešio Collyer ir pirm. Donald Dotson
jamas 6 svarų su ogsigeno vie bei Patricia R. Dennis, buv. adk
kurio pakaks orui patiek ministracijos advokatus, kurie
Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas tinetu.
8 valandoms.. Pacientai gali j esą, subjektyviai vedą "politiką’
Jei ruošiate#, keliami — kreipkitės Į Lietuviu Įstaigą:
net grįžti darban su tais apa-j toje taryboje, paliuosuoja darb
American Travel Service Bureau ratais; prieš tai toki ligoniai tu-j davius nuo prievolių derėtis su
>727 S. Western Ave^ Chicago, Hi. 60645
jėjo nešioti ant veido kaukes ar; įmonių unijos vienetais, pvz.,
nosyje tubas, vartodami didės-’ Otis Elevetorių komp. ir Illi
Telef. 312 238-F787
Pensi- nois Coli Spring pavertė admi
s
užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio nius oksigeno tankus.
3-c (crJaes), viešbučių u automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduodi ninkns Ch. Spurry, 65 m. am., iš nistracijos Įrankiu, kas yra “nau
kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kiaštuz
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje tr teikiame infc? Nordfieldo, nešiojąs įtaisą, ku ja banga uždaryti įmones, padivįsau Velioniu reikzlsit
rį pritaikė Deaconness ligoninė
* Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik .elms rezer^uon riete:
Cincinnati; jis pasakė, kad nau
S arkrto — prieš 45-60 dienų.
dojęs tą aparatą golfą bežai1984 m. balandžio 27 d. parapijus salėje prieš 8 vai. vakaro]
pirm. Z. Mikužis, pradėdamas'
susirinkimą, visus
Sekretoriumi pakvietė vicepir
mininką J. Stankų, nes A. Katclienė neatvyko. J.Stankus per
skaitė kovo 16 <1. protokolą. Pri
imtas be p«ita;su.
Pi:m. Z. Mikužis pristatė 36
kuopos Vyčių pirm. J. Paukšt;,
kuris sveikino dalyvius ir k v if
i Vyčiu rengia
tė gegužės 6

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

KASA - LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

ir iš vidaus.

AKTYVAI 22 milijonai dol.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(i own of Laks)

MARQUETTE PARKE:
2615 W. 71 s t St.
Chicago, Ill. 60629 '
Telef.-737-2110

i
Nuo pirm, iki penkt.
10:00 iki 6:00 vai.
šešt. 10:00-2:00

Skambinti YA 7-9107

MOKA:
9% už taupomąsias sąskaitas.
10%, 10.5%, 11% už terminuotus indėlius.

1445 So. 50th Avė.
Cicero, III. 60650
Telef. 656-2201
x

Antr. 3:00- 6:00
Ketv. ’ 3:00-6:00
šešt. 10:00-12:00

£B URMAIS NUOŠIMČIAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai!.

JISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTOBA

3. BACEVIČIUS — BEIL REALTS
INCOME TAX SERVICE

8529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. Į

LIETUVIAMS.

j 9 butų mūbinis. Labai geros pajamos.
Dilelis butas savininkui. Geras inves
bendruomen tavimas.

dinti nedarbą ir
ėse mizeriją, nes kompanijos
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
yra atleidžaimos nuo prievolės pirkinys.
derėtis su savo darbininakais
Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
prieš jų perkėlimą į kitus pa- Nebrangus.
gelbinius (subcontracting) dar
ŠIMAITIS REALTY
bus”. AFL — CIO unijų centras
tęsdamas puolimą prieš Reaga- j
INSURANCE — INCOME TAX
no administraciją, kaltina, kad
2951 W. 63rd St
visame krašte padidėjo nedar
Tel: 436-7878
bas; kovo mėn. rata iš 7.8%, pa
didėjo iki 8.3% bedarbių; tai
esanti “istoriškai aukšta rata”;
Nuomos
jei įskaityti dalinį darbą dir
RENTING IN GENERAL
bančius (“Part-time) ir tuos,
kurie ieško darbo; visame kraš i
Beautiful new apartment
te tikroji nedarbo rata kovo mė
nesi buvo 11.3%, su 12.9 mil. Complex for retired persons.bedarbių, — baiėė AFL — CTO
be ready for occupancy
unijų centras savo kaltinimą.
July 1984. Pi ent subsidies avail
Pr. Petitas able. Federally Funded Equal
Housing Opportunity. Call now
@ Prezidentas Reagan gegu for information at 738-6143
žės mėnesį paskelbė vyresniųjų
amerikiečių mėnesiu; idant kiek
vienas to amžiaus amerikietis HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkę ir Darbininkię •
patikrintu savo sveikatą, naudotų reguliarią dietą ir sporto GOVERMENT JOBS. $16.559—
pratybas.
$50.553/year.
“Daugelis senatvės prbblemu Now Hiring. Your Area.
į
gali būti išvengtos..”
Call 1-805-687-6000 Ext. R-9617.

O G :ynas auksas
minkštas, kad galima
rankomis.

darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIE1A’

'■

N-otary Public
INCOME-TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokie blankai.
—
tt
/

Siuntimai j Lietuvą
ir kitus kraštu#
F. N EDAS, 4059 Archer Avenue,
Chicigo, III. 60632. TeL Y A 7-59T

a

Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

a

LEIDINYS LIETUVIU KALBA. ĮRIŠTAS
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

'z
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DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
N«ajknos« galima ganti nepaprastai įdomina gydy
tojo, riauomtenės veikėjo tr rąžytojo ataiminimny,

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

Dr. A. GūMea — MINTYS IR DARBAI, 259 paL. liečfci 1905
metų jvykhiM, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas h
rusirūpinimą----------------------------------B8.0C

A. J. Gossea —■ DANTYS, jų priežiūra, sveikata tr
grožis. Kietais viršeliais ____________ . $4.00
Minkštais viršeliais, tik *3.00

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia

Dr. A. J. Gu^eo — AUK4TA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___ 92.00
taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ėek| arba
mosey orderį, prie nurodytos kainos pri4edaat SI penauntimo išlaidoms.

$17. '(Persiuntiirni pridėti $1)
Siųsti čekĮ:

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

Autorius pavaizduoja lietuvių
gyvenimą nuo XX šimtmečio
pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas
autorių: 6729 So. Campbell
Ave., Chicago, IL 60629.

i

— NAUJIENOMS reikalingas
raidžių rinkėjas mokantis dirb
Mergenthaler mažina. Jaun
rinkėją išmokinsime. Geras a
lyginimas, geros darbo sąlygo
Kreiptis darbo valandomis.
PIRKITE JAV TAUrtMO dONUF

*■

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: Kasdien: no<r
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro.
Seated.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
h pagal susitarimu

TeL 776-5162
1649 West 63rd Street
Chicago, D! 60629

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

1

/ 6 — Nauji<not, Chicago, UI

ii

M. ŠIMKUS

6247 S. Kedzie Avė,
(312) 776-8700

ŠV RAŠTO
NAUJASIS TESTAMENTAS
IR PSALMAI

Oak Lawn, HL 60454

r,

6557 S. Tąlman Avenueį- k >

JOHN GI3AITIS

1

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321,

rWW RAINA

DĖMESIO-,.. >
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
liability draudimas pensininkams*
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ave^
Chicago, III.
TeL 523-8775 arba 523-9191

taip •

KAINA $3.

k Vardynas ir trumpa angliška santrauka

ELEKTROS ĮRENGIMAI
• PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, jroių
garantuotai ir sąžininga L
KLAUDIJUS PUMPUTI!
4514 S. Talman Avė.
TeL 927-3559

ČIA GERIAUSIA VIETA

Jono 8:32

KOVOS DĖL LIETUVOS

TeL 847-774J

B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS ♦ VALDYMAI
t NOTARIATAS • VERTIMAL

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS

------------ ,--- ™Ji

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

Chicago, HL

£212 W. Cermak Road

iniininiiHŲniniiniiiiiiiiiiiiiimi iiiiiiiimmiiniii i n i n 11 min inmiimm u linini
TAVO ŽODIS YRA TIESA

KIEKVIENA SĄSKAITA IKI 100,000.00 do L APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS.

#

MĖNESINIAIS ISSMOKEJIMAU,

Advokatų Įstaiga

SKOLINA: tik savo nariams žemesniais nuo
šimčiais ir geresnėmis sąlygomis
negu bankai ar kitos finansinės
institucijos.

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

— FtrMvinMti

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS

Jono 17:17

CICERO:

tlAL BfTATI POft IAJLB
, Ha^naL Lemi —

ERAI ĮSTATU FOR *AL1
Mzu&t.

ADVOKATO DRAUGIJA

na® GYS
Darbo valandos:
Šeštadieniais pagal susitarimą.

1

<606 S. Kadxk Ava.
Chicago, IK 60629

TeL: 778-8000

