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VARŠUVOS PAKTO VALSTYBĖS
EUROPOJE TURI 115 DIVIZIJŲ

Indijos policija tebeieško sichų teroristų
Sichų dauguma smerkia Bindranvalę, šventykloje
įrengtų ginklų sandėlius
NEW DEHLI, Ind. — Vakar
Indijos policija suėmė dar 27
sichus teroristus. Bet policija
yra pasiryžusi, suimti dar apie
400 sichų, pasižadėjusių bendra- ,
darbiauti su Bindranvalę.
Pundžiabo sostinėje buvo dau
giau sichų šventyklų, bet vy
riausybė jau leido kai kurias ati
daryti. Vyriausybė paskelbė,
kad Aukso šverftyklos Amriean r
mieste dar neįeis atidaryti, nes
dar neišvežti 'sandėliuoti gink- Į
lai .
■'
Vyriausybė nori būti tikra,
kad panašūs dalykai nepasi
kartotų krašte. . Manoma, kad
bus leidžiama sichams pamaty- Į
ti ginklų ir . karo medžiagos San-j
dgliuš, įrengtus Aukso šventykoje.: Visi ginklai ir šoviniai bus'
atiduoti Indijos karo vadovybei. I
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Prez. Miterandas bankete iškėlė fizikos
profesoriaus Sacharovo klausimą
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Briuselis, Belgija. — Joseph keto mr'n jis iškėlė prof. Andį H. A. Luns, prieš pasitraukda- rei Sacharovo klausimą.
NEPALT-sA A
4
BONA, Vokį — .Hans Diet: mas iš Jungtinių Tauti sek re t oPrez. Miterandas atėjo į ban
rich Genšeris vakar paskelbė,
j riaus pareigų, žymiai sumaži- ketą su parašyta nota apie Sa
1 no Sovietų karo galią Europoje. charovą. Kada visi užkando ir
kad jis nuo ateinančių metų ne
Dccco
atstovaus Laisvų demokratų par;
: Jis tvirtina, kad ankščiau gen. išmetė po stikliuką, prez. Mi
KHmadcoad? ii | i INDIA
fcijai. Jis tvarkys partijos rei-,
Kulikovas turėjo 175 kovai pa-, terandas išsitraukė paruostą no
Calcutta
kalus iki planuojamo suvažia
.■ruoštas
divizijas, o dabar jis,* tą apie Sacharovą ir pradėjo ją
i
BURMA’
‘ kontroliuoja tiktai 115.
; skaityti. Jis klausė, kodėl ne
vimo, o vėliau vadovybe pairus
jaunesni žmonės.
Tas pats pranešimas sako, leidžia Sacharovui savo nuomo
Genšeris pranešė laikraštiniai
kad Šiaurės Atlanko karo jėgų ne išdėstyti jsovietų spaudoje,
kams, kad jis nesitrauks iš Vo- (
j vadovybė turėjo 115 divizijų,- kodėl jis išsiųstas į Gorkį, ko‘ bet dabar,teturi tiktai 85 kovai, d'51 užsieniečiams neleidžiama
kietijos užsienio reikalų mini&-.
terijos. Jis vadovavo užsienio
paruoštas divizijas.
j su juo susitikti. Prancūzijoj vireikalams Helmut Schmidt ka! si mokslininkai yra laisvi. Jie
Paskaliais keturiais metais J
bnete, vadovaujajdabar Ko-hl ka- ;
į gali laisvai kalbėti su pi'ancūzų
rusai atšaukė kelias savo d iri-j
i
i .
.
‘ mokslininkais. Priminė, kad ru
binete, jis ir toliau pasiliks Vo- '
’ zijas, is Europos, kitos valsty-.;
kietijos užsienio ministerijoj.; >
sui buvo Helsinkyje pasižadėję
j bes, kaip Rytų Vokietija. LenGenšeris šiuo reikalu išsikal
pripažinti pagrindines žmogaus
į kija ir kt. sumažino savo kariųbėjo su kancleriu Helmut Kohl. ■
teises, o dabar Hų teisių nepri
Miles
skaičių.
i
pažįsta.
Praeitą sekmadienį Laisvų de- j
Pripažj.sta J. M. A. Luns
Ginklams išleistos milijoninės mokratų pralaimėjimas ken
Pataria ^esikišti į kitų reikalus
informaciją
kia krikščionims demokratam^,!
A ’ sumos
Konstantinas Černenka trum
bet kancleris yra pasiryžęs vai-,
Gen. Cornelius de Jager Jung
Laimė, kad kariuomenei pa dyti kraštą, kol parlamente turi [
tinių Tautų karo inspektorius, pai bankete atsakė prancūzų pre
AREAS
(Square
Miles)^
vyko rasti sąskaitas už ginklus,
POPULATIONS
balsų dauguma. -, .
■
. tvirtina, kad sekr. J. M. A. Luns ridentai. Gali būti daug gėriau,
Indio
Indiašaudmenis, 7 j ų -pergabenirhą ir
1,261,5971
atitinka tikrovei. Anksčiau so- jeigu prez. Miterandas viešai
pervežimą. ;Visa tai 'turėjo būti
— Trečiadienio naktį Belgi-i
■ vietų divizijiy skaičius buvo ge-1 kelia klausimą, kuris priklau
atvežta labai trumpu laiku.
Pakistom
(
_
Bangladesh
jos zoologijos sode zebra jjągim- j
jįjokai didesnis, bei daugelis jų so tiktai Sovietų valdžiai, nes
310,403 \
Karo vadoyy’iię yp^^jasiryžusi dė Tn^^^k-Soįb priži^ėtojai ■
tai esąs grynai Sovietų valdžios
kovoms vfeai nebetiko. Visa eisuimti
į vidaus reikalas.
• •
<nežinojSį kad
Bangladesh
Pakistan'
r/; lė divizijų\buvo nepilnos. Varkuikosva|W šatitųfą^^a^kines __i—— nęscičĮ.
Prez. Miterandas nieko neiš^
55,126
i <laf buvo, bet pajėgumas buvo
granatas?
j siaiškino, nes Aukščiausios Ta
Amricano srityje suimti 4.200 sielių teriristų. Jie palaikė ryšius.-su
Siehai ^rorisĮąy nwS^ė<:«irš
rybos pirmininkas, norėjo jam
paprašė ■
■
rl
is
Kašmiru. ir Pakistanu. Bengalijos ir Amos provincijoje pakilęs Brama
Sovietų karo vadovybė paska aiškinti. Be to, Sovietų agentai
3,000 žmonių. PirmoržęS^r’^tĮi
ij Brazilijos vy
tiniu metu privežė gana didoką išbraukė visus svarbesnius kietu
putros vanduo užliejo 300 kaimų, žu vo galvijai ir žmones’.
riausybė davė reikalingus do-j
į kiekį atomo raketų, bet amėri- sirruus apie Sacharovą.
dažniausiačfedams. Bindranva%j
kumentus ir lėidip gyventi Bra-’
j kieciams jvežus didesnę gali<
organizavo? bankų/kasų, išplėsiBRAMAPUTRA ŽUDO
Is viso, Sacharovo asmenybe
zil'ijoje. ■
- -y "
g
i turinčias atpmo raketas, tai tas
nuu į
I'
'
INDUS,
BENGALUS
-uo tarpu dar nėra tokia aiški.
Šių- metų vas. 12 d. Brazilijos
’ skaičius Ūėveik išsilvgmo.
Aukso ^šventovę savo laikuJ spaudoje pasirodė žinutė apie
Naujas pabaltiečių tarybos
Vakarų Vokietijos laikraštis
Teisybe, jis sudaro Įspūdi tary
KADA, Bengalija. — Pradė
valdė visaMle garbingų sichų. Firrnenicho trubeKus Argenti “Die Welt” skelbia, kad apie
pirmininkas
R'eikia turėti galvoj, kad šiau tum vadovautų inteligentijai
jus dideliam lietui imonsūnu
Nę^yięnąv jų yra paaukojęs di noje. Vas. 13 ji. policijai jau 400,000 Lietuvos. Latvijos ir Es
Pasaulio pabaltiečių tarybos pūsti ir versti vandeni Asamo rėš Atlanto karo jėgos yra įsistip tarpe jaučiamai komunistų pa?2
deles sumak šventyklai, bet Bin- prisistatė į jo butą ir suėmė. tijos žmonių klausosi V. Vokie
rinusios į geras pozicijas, tuo tijes opozicijai, bet paties Sanaujuoju pirmininku išrinktas provincijoj ir šiaurės Bengalijoj,
dravalė visus juos atleido. Jiė
Jam pranešė, , kad jis bus išsiųs tijos rusų kalba .siunčiamų ra Olgerts Pavlovskis. Pasaulio! Bramaputros upė smarkiai pa tarpu Sovietų karo jėgoms rei chorovo rusai i kalėjimą neki-.
nujautė, kad nauja šventyklos
tas į Buenos Aires ir turės aiš- f dijo transliacijų gyventojams laisvųjų latvių Federacijos pir-Į kilo ir užliejo šimtus kaimų. kės pralaužti turimas pozicijas. ša. Kada disidentai bando su
vadovybė neina tikrais keliais,
kintis teisme.. Pasirodo, kad Ar-j už geležinės uždangos. La ikras-Į mininkas.
ALT Infor. Vien lik Asamo provincijoje jau Miterandas pakėlė Sacharovo sisiekti su Sacharovu, tai Sovie
bet jie buvį> bejėgiai tvarkai at gentines naujas -prezidentas yra tis ragina V. Vokietiją pradėti ’
tų policija juos suima.
-•
žuvo 200 žmonių. Pakilęs upės
klausimą
statyti. Dabar jie apgailestau
pasiryžęs traukti' teisman ne tik tokias transliacijas pabaltiečių! KINIJA TURI PASIRINKTI — vanduo užliejo kaimus, nunešė
ja, kad nepasipriešino.
Kokius klausimus Prancūzi
— Kinijos valdžia labai pasi
dešiniuosius krastutinus, bet ir kalbomis, ncL ir primindamas
juose gyvenusius žmones.
JAV AR PAKISTANĄ
kairiuosius. Dabar aiškėja, kad Europos parlamento rezoliuci
Vien 'tik praeitą savaitę 50,- jos prezidentas Fr. Miterandas piktinusi prez. Reaganu, kuris
BRAZILIJA ATIDUOS
WASHINGTON, D. C. — Pre 000 gyventojų Asamo provinci kėlė Sovietų Sąjungos valstybės sutiko parduoti Taivanui elek
jis revolveriu bandė sustiprinti ją, kad Lietuva, Latvija, Estija
ARGENTINAI BĖGLĮ
yna neteisėtai smurtu Maskvos zidentas Reaganas, balandžio joj neteko namų ir pastogės. atstovams posėdžio melu, tuo troniniu ginklu.
"z-'
“kairiąsias unijos”.
mėnesį būdamas Pekine, aukš Apskaičiuoja, kad nukentėjo tarpu dar nepaaiškėjo, bet banšiomis dienomis jis bus per-, okupuotos.
RIO De JANEIRO; Bf. — Pra
— Teisėjas Wejar nenori aiš
eitų metų rudenį, lapkričio mė- duotas Argen’tinos policijai ir tu-J Nepamirškime politinių kalinių tiems Kinijos pareigūnams pa 300,000 gyventojų neteko javų,
reiškė,
kad
JAV
sutiks
duo<i
Ki(
ninkai galėjo gauti tiek daug kinti viešai, kokią žalą daro Iz
nesį atvyko.į Braziliją airgepti-' rėš: aiškintis teismu-už vartotą,
galvijų, daržovių.
nijos
vjlriausyliei
modernias
i
Laiškais, siuntinėliais reikia
raeliui teroristai, kurie žudo pa
Indijoje, vien tik G.-palgani modernių ginklų.
nietis Mario Firmenich. Jis pats prievartą.
parodyti atjautimą okupantų I elektronines priemones moder- apskrityje Bramaputros vanduo
Carvalho draugai atidavė ko lestiniečius Jeruzalės apylinkė
laikomų politinių kalinių. A. J. niams ginklams gaminti, jeigu! apsėmė 117 kaimų.
mimistams Angelą, Mozambiką se.
Kąsniai lis, gyvenąs Euclide, Kinija tų paslapčių neduos kiBengalijoj tos pačios upės van ir sa’as Indonezijos vandenyse
Ohio, savo parapijoje pradėjo j terms valstybėms.
— Rusijoj, Kola pusiasalyje
dyla, kad gmklvs
denys apsėmė 100 kaimų. Nu Jeigu
Matyt, kad Kinija jau anks- i kentėjo ryžiai, karvės, žmonės. atsiuntė j ^rlugaliją Sovietų lai sprogo dideli karo medžiagos
akciją padėti kaliniams, juos
gelbėti. Kreipėsi j ALTo centri čiau buvo susitarusi su Pakista-! Vanduo taip greitai kyla, kad vai, lai Wia^uninkanis gresia sandėl ai. Kola įlankoje yra di
nę įstaigą, prašydamas adresų nu, todėl norėjo koku nors bū galvijai nespėja pasiekti aukš mirties bausmė.
deli Sovietų laivyno sandėliai.
ir jam buvo nusiųsta gausiai tų du apeiti šį svarbų dalyką. Kini | tesnės vietos. Atsilieka ir žmo
ja gali duoti turėtus elektroni-l
kalinamųjų adresų.
nės.
mus ginklus kitoms valstybėms,
liet negalės duoti amerikoniškų
RUOŠĖSI NUVERSTI
priemonių. ^Kai buvo atvažia PORTUGALIJOS VALDŽIĄ
vęs Kinijos karo ministeris, t>j|
LISABONAS( Port. — Por
jam buvo pakartotas šis JAV
tugalijos pulk. Otelo Saraiva de
pageidavimas.
KALENDORfiLIS
Dabar aiškėja, kad Kinija Carvalho ruošėsi nuvergti de
Birželio 23: šv. Zenonas, Vanda daugiau gautų iš Amerikos, ne-i mokratinę Portugalijos vyriau
gu iŠ Pakistano, tai dabar turės' sybę, Iret policija praeitą ant
Arvydas ir aVida
radieni suėmė 12 sąmokslinin
pasirinkti vieną iš dviejų.
Birželio 21: Šv. Jonas Krikšl.
kus. Į policininkų rankas pate
Siinplieija, Aldiincntas. Badytė
Penktadienį aukso uncija ko visi 3 ginklų sandėliai.
Pulk. Carvalho padėtas į ka
Birželio 25: šv.1 Vilimas, Eebro- kainavo $373.
Sovietų a*Lorr»o skaldytojas A. Sacharovas su žmona.
ro kalėjimą ir izoliuotas 20-čiai
i rakete, pareikalavo nija. Mantminas. Rainutė
Pre®. Miterandas, Kremi
Miterandas j>arcikalavo, kad leistų užsieniečiams su
— Sovietų valdžia pranešė dienų, pasakė jo žmona, kuriai
Gromyka užgirdęs
lateti užsieniečiams pasi
Saulė teka .5:14, leidžiasi 8:30
juo pasimatyti, o Černenka pasakė, kad yra Rusijos
Kuvaitiri, kad Rusijoj gali pirk policija leidžia aplankyti vyrą.
Miterando reikalavimą, nustebo tokia kvaila problema, atsikėlė
vidaus reikalas.
Visi stebėsi iš kur sąmok$H-j
ti modernius ginklus.
Šiltas, debesuotas, lis
V|SIKKIM BHUTAN
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V. Vokietijos transliacijos pabaltiečiams
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BUTKŲ JI

ZlNIO*

kurių sunite Jena? buvo didelis!

Juzė: draugas. Vėliau abu juo- I
du studijavo Berlyno ir Jenos
] 'Archer Avė autobuso pereiti į
universitetuęse). To metu mo
Halsted g-ve važiuojantį busą.
kiniai valgydavo ten, kur buvo
Biiželio 23 — 25, 1984, 23 (290)
Atvažiavus apytuščiam bustri.
VI metai
apsigyvenę. Kai Juzė, ilgai už
riaš vairuotojo paklausiau ar jis
Redaguota PRANAS ^ULAS
trukęs kokioje sueigoje, pavėla
važiuoja į šiaurinę miesto pusę,
vęs grįždavo vakarienes, tai šei
J:Vairuotoms atsake, kad ik vaKl*u>imui ir mrdii.M slysti: 4436 So. W.sM.n.w, Chicago. IL 6063?
T „.
. W A«
mininkas jį užklausdavo: "Ar j
zruojąs į miesto centrą As po
Juzups nor valgyt?” —“Ne, Ju—20 min. suktuku kito buso,
zuns nenor valgyt”, — atsaky
|'vė4 paklausiau vairuotojo, kur
davo ne Juzups, bet senutė, ku
į jis važiuoja. Pastarasis vei pa
ri šitokiu būdu sutaupydavo va
kartojo, kad į mieste centrą. Aš
tu biudžrie.
McDonnell douglas
karienės maistą Gi pats Juzups
Ik NAVY. AIR FORGE GAVO Į Apie 82 bil. arba 10% viso turėjau laukti dar 15 min., kol
eidavo i;ulli nevalgęs, kartais
UŽ S65.8 MILIJONUS DARBI‘ Ii federalinio biudžete skinama gavau tikrą kryptimi važiuoja
labai alkanas.
ma autobusą.
Washington. D. C.—McDcn- Medicare! — Medica’dui, o apie
Briku Juzė, kaip ir daugelis
June J-tierė
£10.5 bil padidės prieš praeitus!
nr’l D , ig'as koiporacija gavo’
io amžiaus lietuviško jaunimo,
Gintarėje
(1984) metus. Pažymėta, kad
ATS. Jums raštu tektų kreip
už $65.8 milijonus iš Navy ir
ougo patriotinėje “Aušros” lai
Patricia Marija Giržadaitė
Air Force dep-tu kontraktus sekančiais metais padidėja 4 tis i CTA įstaigą, esančią Ar
ko dvasioje.
milijonais pensininkų- skaičius cher Avė. ir 39 gatvės kampas.
pagaminti F-18 kovos lėktuvus.
Telšių vyrų gimnazijos mo
Gi n ta relė Patricia Marija Gir
abJems (Medicare — Medicaid) j Rezultatus paimtumėt, jei savo
Kita — Raythen kompanija ir
kiu
ai
ir
J.
Narutavičienės
pro

žadaitė, dr. Danieliaus Vincen
pmgramem; 1 hš 5 amerikiečių j skunde nurodytuir.ėt autobuso
to pačios įstaigos gavo kontrak
gimnazijos
mokinės
lietuvaitės
to ir Viktorijos A. Giržadų dukoūsią apdrausti.
vau uoto o nr. ii laiką, kada jūs
tą už $55 mil. pagaminti lėktu
susibūrė į “Aušrininkų” ir “Atei I ra, Palos HeigLks, Ilk, baigia
vų dalis (jammping equipment
Apie Medicare — Medicaid} važiavote. Jeigu atsakymas į
tini nkų organizacijas, kurios ! Mother McAuley aukštesniąją
apdraudas tokį pranešimą pa 1 jūsų nusiskundimą būtų neigiadaug vargo paty'ė, besislapty- mokyklą. Įtraukta j mokyklos
Science Applications inc. ga darė Pranas šulas, įvykusiame mas, tuomet gihte kreiptis į Ci
mos nuo rusu žandarų. Juzė pri garbės studentų sąrašus. Pri
vo kontraktą už $22.8 mil. pa dr. J. Adomavičiaus vadovauja ty Hali — miesto savivaldybę.
klausė ‘Aušrininku” kuopai, ir klauso Medical Explorers klu
gaminti lėktuvų komunikacijos moje Lietuvių Sodybos sueigoje
jos leidžiamam laikraštėlyje bui. Yra Brother Rice gimna
dalims.
praeita sekmadienį. Susirnkę
NUBAUSTAS MELAS
(“Upelis” pasireiškė pirmieji But zijos choro ir Marist aukštes
pensinikų-kių
nemažas
skaičius
kų Juzės literatūriniai, gabu niosios mokyklos cheer-leadėrs
Kiddle Ine laimėjo kontrak
Mažas Kaziuksa, važiuodamas
prelegentui už tokį įdomų.pra
mai. Kurį laiką teko, jam šį lai k grupės narė. Laisvalaikius pa
tą už -16.7 milijonus pagaminti
nešimą gausiai paplojo. *Dr. J. geležinkeliu su savo tėvais tolirašteli redaguoti. 19912-13 mok švenčia treniruodama pradinės
vad. aireraft-ejeetion sėdynėms.
Aticmaviėius ^u p-le Kirvaityte džio žiūri per langą.
slo metų pradžioje Butų Juzę iš
Huges Aircraft kompanija ga
mokyklos mokinių tinklinio ko
— Atsargiai vaikeliu atsitrauk
sueigos dalyvius pavaišino ska
tiko didelė nelaimė — jis apvo kantmktą už $110 mil. paga
mandą.
Skambina pianinu,
nuolango, nes* tau vėjas nuo gal
| sirgo vidurių šiltine. Ilgai kominti radaro reikmenims (radas nia arbata ir pyragaičiais.
mėgsta slidinėti. Tolimesnėm
Dalyvė M. S’.. vos skrybėlę nuneš, — persei-gs| vojo jaunas organizmas su baiequipments).
studijom pasirinko medicinos
ti tėvas. Bet tai mažai negelbs
j šia liga — tarp gyvybės ir miri ti. Už valandėlės vaikas vėl iš
y Butkų Juzė-- Juozas, Juozą- mų ii tolimų kaimų. “Kibirkš. į ties. Tuo metu paaiškėjo, kiek mokslą. Gintarėlė Patricia Ma
HONORARŲ UŽŠALDYMAS
JŪS KLAUSIATE, i kiša galvą; tuomet tėvas man- tikis '— Butkus gimė 1893 m. lie- tėlė” pradėjo leisti laikraštėlį ! Juzė buvo jaunimo ir jų tėvų rija Giržadaitė bus pristatyta vi
Norima- Medicarei 1985 m.
j dagiai nuima jam nuo galvos ■ pbs 15 d. (kitur —9d.)) Pažvei “Jaunimo Idėja”. Tai *buvo ma mylimas. Draugai pakaitomis suomenei Chicagos Lietuvių
r
$600 sutaupyti
MES ATSAKOME!! skrybėlę, paslepia ją už savęs sia k., Kulių val>., Kretingos žas, ranka rašvtas 4-rių pusla budėdavo ligoninėje prie klie Moterų klubo ruošiamam Gin
' iPrez. Reagan o administracija
ir sako:
' ...
apskr. Jo tėvas — Pranciškus pių laikraštukas.Straipsnius tai. dinčio ligonio lovos, ir tik du taro baliuje šeštadienį, birželio
R985 iru biudže^ pasiūlė suma
KL. Pasakykite, kur aš galiu
įButkus, motina — Ona Martin- sė ir daugiausia rašė pats B. džios priežiūros dėka jis pakilo 30 d., Conrad Hilton viešbučio
—
Matai,
ar
nesakiau,
jau
žinti apie $2 bilienus,. įskaitant mokamai galit gauti iš National^
kutė Butkienė Butkų buvo, Juzė,o perrašinėjo Marytė Kun_ iš ligos patalo. Pakilo Juzė, bet didžiojoj salėj.
/Medicare apdfcuudal gydytojam sveikatos reikalu tvarkymą. Iš/ nėra skrybėles. Vaikss pradė neturi. broli ai ir v i e n ar- sesuo, j drotięnė. Jame buvo daug prak nebe itas.... Ant visados liko su
jo garsiai verkti; tuomet tėvas
-bonoraiii avansus. Tai yra prie ■inkRo- dėkingas —
-Tėr\’ai turėjo Pažvelsių< kaięhe tiškų pamokymų.
žalota jo kalba, ir ilgus mėne- sdmo patys pasigaminę masę
jį
rainąja:
Vladas
M-tis\
įdras pasiūlymui, kad būtu paNa, štai kaip aš sušelpsiii< vieną dešimtinę žepiės ir mažą ■ TĮ Įtiefcyiejią didesnį vakarą- s^ls neturėjo aiškios sąmonės iš glicerino ir želatirfu‘?Juzė bu
•C&dintos Medicare pajamos kt.
ATS*. Dvi naujas knygelės ne j tai skrybėlė sugrįš, ir sušvilpęs niedįnę trobelę. Butka Juozu- jaunimas kvietėsi Kulių para- ii ;Inž Narutavičius/ Lietuvos ne- vo vienas jš veikliausių aušri?$500
mil. sumai.
A
mokamai galite gat iš National! išėmė nepastebimai skrybėlę — kas, dar lG-ties metų nesulau- pijos vikarą kun. Gurliauską, j priklausomybės akte signataras, | ninku literatul Trasavo- beletristi
kuris mielai atvykdavo i vaidi-J ,r j Narutavičienė. Telšių mer- nnio
įo turinio
turinio kfi
didžiai džiaugėsi. Už
'■ i Tik esanti baimė politinij iš Health Informacijos cęntr$:Ten | i§ ko
kūrybą spaudine Ta
ninius
ir
su
jaunimu
graliai
su

ridom
ėjimas
rastu
jo
buvo
toks
gaičių
progimnazijos
direkto

ty£dų, kad nebūtų dvigubo Me- rasit žinių apie vadinamą Work-‘ kiek laiko; kai; tėvai, įsikalbėję,
me laikraštyje. Propagandai ne
gyveno.
didelis,kad,
jokios
mokyklos
rė.
Butu
Juzę
iš
ligoninės
pasiy;<bcare sutaupymo. Tačiau ne- jide Health ir Workside Health i nekreipė dėmesio į Kaziuką, šis
buvo linkės, tik idPmėosi groži*
Viskas
būtų
gražiai
ir
toliau
j
)as
į
Breivikų
dvarą,
“
daraktonelankęs.
pradėjo
manoma, kad toks projektas Promotion. Rašykite: P. O. Box nusiėmė skrybėlę, išmetė ją per
'ne literatūra. Ir Voroneže Juzė
ėfę,
jei
piktu
liežuvių
paleistos!
pr
į
e
Alsėdžių,
ir
iškvietė
jo
mo
griauti
”
,';
(kitusmokyti).
Kongrese praeitų.
113, ’Washington, D. C. 20013.
keletą savaičių sirgo ir gulėjo
kalbos
nebūtų
pasiekusios
z
311
’
tina'Oną
Butkienę,
kad
ligonis
ligoninėje.
• Sveikatos dep-to (Healh and
Birelis Albinas Liepojoje tu
— Tėveli, vėl sušvilpk mano
larų
ausis.
Žandarai,
gavę
p
rarūpestingai
būtų
slaugomas.
G. PaulausKaitė
^Human Seivice (HHT) MargaKL Pasakykite, kur aš galiu į skrybėlė išpuolė.
Abužis rėjo- mažą batsiuvio dirbtuvėlę, nešimą, pirmiausia kreipėsi ij
’iet Heckcr pažymėjo, kad Me paduoti skunda, kad Chicagos;
(Bus daugiau)
.Čia Juzė išmoko batus taisyti- Kulių kleboną, kuris juos ir nu "Ypač inž. Narutavičius rūpino
si ligonio pasveikimu ir, kiek
dicare fondas esąs kiek geres pietinėje dalyje autobusai nu-’
[■■Grįžęs į tėviškę per vienerius vedęs pas kun. Gurliauskį, kad
nis, negu anksčiau buvo numa rodytose sustojimo vietose ne— Ot, brolyti, Vokietija teiforjetu
.metus baigi Gargždų pradi- šis jiems suteiktų žinių apie tą įmanydamas, jį globojo.
tytas- Toliau sekretorė M. He- sustoja ir vairuotjai kai kada kultūringas kraštas.
Praridėūs I Pasaulin, karui,
nę mokyklą. Sugrįžęs Liepojon, ‘•pavojingą” draugiją. V ikaras
— O kodėl tu taip manai?
Washingtono spaudos
atsto Įžeidinėja ir klaidina keleivius,
miokėsi - savinlokslos keliu ir ver-1 •tikinęs žandarus, kad nieko | Butkų Juzė, kartu su kitais ka
— Kaip gi! Pas mus tik didė tėskbatsiuvo amatu. Įstojo į Lie I
vams pasakė, kad prezidentas R. ypač vyresnio amžiaus asme
ro pabėgėliais pasitraukė į Ry
Reagan siekia sumažinti inflia nis? Pvz., praeitos savaitės vi li ponai vokiškai šnekėti moka, pojaps lietuvių artistų būvėti iri kramoliško” nėra, o iaunimąj gą. Daugpilį, Vilnių, kur dirbo
ciją. tuo sutaupant Sveskatos dury ač važiavau Archer Avė į o ten kiekvienas piemuo vokiš-i pradėjo dalyvauti lietuvių spau- įspėjęs — sunaiknti narių sąra- jĮ kaip žurnalistas. Pagaliau patešą, ’kad niekas nenukentėtų.
departamentui $37 mil. 1985 me netoli “Naujienų” redakcijos, kai
j ko į Voronežo lietuvių gimna-— šneka.
---J—
yd'oje. ...
Tuo metu Butkų Juzė rašė 1 ziją. Voroneže Juzė, ypač jau
- r •- Vasaromis Juzė, vis grįždavo
sriždavo
į'Pažvelšius. Laisvalaikį praleis korespondencijas į "Jaunimą”! nesniųjų mokinių, buvo labai
davo su kaimo jaunimu, kuris ‘L.Ūkininko” priedas) ir kitur- mylimas ir į juos nekartą žemai
dažniausiai susirinkdavo pas Tuo laikotarpiu buvo didelė tiška! prabildavo, o bardavęs
ūkininką Kundrotą, Butkų kai emigracija į Ameriką. Išvyks- visus už svetimų kalbų vartoji
myną, Juozas Butkus, apylin ’ančiam jaunimui iš Pažvelsio mą tarpusavyje, štai voionežiškės ūkininkų iš pats mažens va kaimo Juzė pasakė atsisveikni- kio drauge išmreiškimas * apie
dinamas Butku Juzėį mėgo tea •no kalbą, kurioje pabrėžė: “La Juzę: “Jis buvo mūsų lietuviš
I
LIETUVIŲ FESTIVALIS
trą ir vai d nimuą. Iš Pažvelsio bai raiia. kad tėviškę apleidžia kumo dvasios vadas”. Joks mo
jaunimo jis suorganizavo mažą jauni vyrai, išvykdami kitur kinių vakaras neapsieidavo be
Ors^rtzs ssr poete W
draugijėlę pramogoms ir vaidi.J Laimės ieškoti, nes netrukus Butų Juzės. Jis skaitydavo savo
MARQUETTE PARKE
Mve gasoline.
nimaūis' ruošti — “Kibirkštėlę” Lietuvai jie bus labai reikalin- eilėraščius, monologus ir vaidin
davo. Moksleiviu “Aušrininkų”
(apie 3d narių). Jie suvaidno:
Birželio 23 d.
kuopa leido keturis kartus per
"Tarnas įsipainiojo”, “Gyvieji
BuuKų-Juzė iškeliavo moky~ metus laikraštėlį “Sūkurį”-Spau
habašninkai” ir kt. Pats Juzė 'is į Telšius — malonus, jauny
ne tiktai režisavo, bet ir kiek- tės šposu pilnas ir visada gerai
\rieną.kartą ir vaidndavo. Vai-j nusiteikęs; jis buvo mylimas
Prasidės vidurdienį, pasibaigs vidurnaktį.
dinirtiai būdavo rucšiami 'ūki-1 večias 'daugelio telšiečių, ši
Zigmas Mikužis praneša, kad viskas^ jau paruošta- didelei
:iinko.Kundroto kluonuose, daž; aplinkybė Juzei buvo naudinga
—
iriausiai? didesnių atlaidų metu. medžiaginiu atžvilgiu, Ypač jį
LIETUVIŲ ŠVENTEI
Sušieitfavb jaunįtnas iš greti- rėmėi inž. Narutavičių šeima,
I

Socialinis draudimas ir aprūpinimas

š.
i

5}^HriMed Ši. ir 17 g-ve, esančią’
seniorų įstaigą. Malt reikėjo tž

MUZIKA,

KALBOS
DAINOS;

Dalyvaus Edward Vrdolyak, Frank Savickas,- Frank Brady.
•
M. Madigan. Jane Byrne ir daug kittj.
VIS® LffifVVIAr PRIVALO PASIRODYTI
ištarmę dienoje

Sjfekos sunyko pavyto gėlės,
Nebeišeiti iš prakartėlės
> Vargo arėjui...
Ūkanos renkas, pradeda lyti —
Laikas apleisti ašarų sritį, —
Tapt dranga vėjui,
Skurdo kelfeiviūi kelionės galą
Nebepasiekti, kai kraujas šala,
Šfrdį voš plaka...
Sudie, pasauli — ašarų broli.
Veržkis in laisvę, žvelki in tolį —
Raski sau taką!
Eidama iti karstą išvydau gėlę
Meilės kledėsių —
GtauęnroF prie josios — bent valandėlę .

Klosiu arėjam lygų aš kelią
ft beržų, uosių. —
Tave pataėgan. vargo šalele.
Tau ir dainuosiu.
Butkų J

t
Ai9S«(M«3

YRA IR TOKIŲ VEIKĖJŲ
Š. m. gegužės 29 dieną, Laisvojo Pas?nulio Lietuvių dienraštCs Draugas, Pastabų ir nuomonįų skyriuje, veik per tins
skiltis išspausdino Straipsnį “R.
Lietuvių Bendruomenes istori
kas”.
Šį straipsnį turėčiau pasiųs
ti Draugui, kad išspausdintų,
bet 1975.XII.21 panašų, šmei
žiantį mane straipsnį, tik kitais
inicialais, išspausdino Draugas,
o kada aš parašiau pateisinimą,
t i. Draugas iki šiol dar jo neišspiudino. Nesitikiu, kad ir šį
ątrąipsnį būtų išspausdinęs
Straipsnis J. P. inicialais pa
sirašytas skirtas mane apšmeiž
ti ir suniėkiiAi. Sakoma, kad
bulius įniršta pamatęs raudoną
skudurą; o J. P. įniršo papratęs
raide “R”. Kol tos raidės ne
buvo, tarp mūsų jokio šešėlio
nebuvo. Stebiuos, F kad tokį
straipsnį išspausdino ne Gimta
sis Kraštas.
Dėl šmeižtų stiprumo įrašo ir
man .priskiria savo kažkokius,
su kažkuo, ginčus. Surašęs vi
sus kiek tik suradęs burnojančius žodžius, pasislėpė po J. P.
inicialais. Negi terš savo pavar
dę.

Ant. Žukauskai

Biėkauską (miręs).
Nesu kalbininkas ir niekad
toks nesiskelbiau, bet J. P. ma- •
no rašinių netaisysite. Mėgsta
te puoštis svetimomis plunksno
mis, nenustebsiu, jeigu atsiliks
ir taip.

! Pavergtoj Lietuvoj

® LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir mertk
IB54 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą. Vine?
Krėvė*, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos
f. Rankčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau# Ir 1
Meilau* straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukom!* 4
M. K. Čiurlionio. M. ŠHeikio, V. Kašubo®, A. Rūkžtelė# ir A. Var*<
kūrybos poveikslai*. 365 pusk knyga kainuoja tik £3.

‘Valstiečių laikraštis” rašo:
“I Skirsnemunės pramoninių
parduotuvę atgabeno*
prekių
rankšluosčių. Ne bei koturinčių didesnę paklaukiu.
są. Tcdėl iš karto buvo aišku,
jog visi norintys jų ne.sigys. Ką
daryti? Kuo vieni pirkėjai už
kitus geresni ir atvirkščiai?

PABALTIJO TAYBOS PA
RODA
— Gegužės 18 d- Vilniui Lietuvos dailės muziejaus centriniuoe rūmuose atidaryta Pabal
tijo tapybos paroda. 45 latvių,*
lietuviu ii estų cailininkai eks
ponavo 135 darbus. Svečių tei
se dalyvavo ir grupė Armėni
jos tapytojų.

i

O|>timalią išeitį rado laikinai
einanti'‘Nemuno” vartotojų ko
operatyvo valdybos pirmininkės
pareigas G. Petrauskaitė. Kad
nebūtų nuskriustų, ji pasiėmė
tos rankšluosčius ir geraširdiskai išdalijo pati. Kooperatyvo
darbuotojams.
Paprasta, patogų, naudinga!"
Vilniaus Katedra

DETROITO NAUJIENOS

ir toliaū.Kaip ir kada bus su tuo
Vilniumi, nepasakė. Mes, lie
tuviai. turime tikėti, kad Vil
nius bus mūsų. Kalba buvo tu
rininga ir nuoširdi.Po jo kalbos,
publika šiltai paplojo.
Gaila, kad nesuradome bent
kurio kongreso arba senato-

Pažymėtina( kardi Afganista
no laisvės kovotojus Sovietai va
dina banditais, o kovotojų lite
rai ūra apie laisvę vadina ‘ardo
mąją”. O laikai, o papročiai!—:
tariame su romėnais (O tempo
re, o mores!).
» < ♦

KAIP KAS IŠMANO

-

Keldamas save į padangę, prisistato visų sričių žinovu ir lie
tuvybės saugotoju, bet geriau
sia jam sekasi šmeižti ir niekinti ■
kietus. Jis šmeižia ir nokina1
bu'vusį LTDrjos pirmininką jrl
persiorganizavimo j LB veiklų :
organizatorių d r. .1. Paukštelį.!
Sarkafiškai pašiepdamas ir pa
sityčiodamas iš senatvės sulau
kusio asmens, siūlo patį laukiniškiausią būdą jį pagerbti. Ne
jaugi mūsų patriotai, įdėję sie t
>
lą į lietuviškas organizacijas,»
visokių analfabetų bus niekina-i
mi? Pažįstu abu, J. P., nors irį
labiausiai stengsies, ir visokiais?
purvais drabstysi kitus, bet dr. i
J. Paukštelio, organizaciniame į
ir visuomeniniame darbe nepa-!
vysi, o su šmeižtais, tai pralenk-j
si. J. P. pasirodo ne tik didelis!
veikėjas, bet ir lietuvbes saugo D:džiujzi birželiniu trėmimu
minėjimas Detroite
tojas, ir beveik pats pasako: Ne
lieskite manęs, nes aš, lietuvy
Minėjimą suruošė
lietuvių,
be pridengęs, visus sutaršysiu. latvių ir estu sudarytas bendras
komitetas. Iš Lietuvių Organi
Gaila, neturimi Maironio. Jis
zacijų Centro, ALTo sk., į ko
sušuktu: “Viešpatie- apsaugok
mitetą įėjo Bernardas Brizgye,
nuo tokio veikėjo, kuris pašonėj
- briv. Kęskjiis Miškinis, dr. Ste
duobe knisa”.
fanija Miškinienė ir adv. Algir
J. P. surašė kai kurių lietuvių das Ambrozė- Šiais metais mi
organizacijų pavadinimus, ku nėjimui vadovavo estas Rairioms lietuviai aukoja. Tik ne .mo-nd Trala.
įrašė ar pamiršo įrašyti didžiau
Pradėjo su tai dienai pritai
sių lietuvių organizacijų VLIKo kinta kalba. Jis pakvietė mesti
ir ALTo. Pavarčiau pastarųjų j- Jung. Am. V-biu ir visu trijų
metų toms organizacijoms au-s Tautų vėliavas. Amerikos himną
kotojų sąrašą, bet J. Pečiulio, giedojo visi dalyviai. Invokacipavardės neradau. Atrodo, kad ją sukalbėjo latvių kim. Valjis tik primena, kad kiti aukotų. > įe“rs L;venta]js. Pagrindinę kaiidysis'kritikas
idysas
’kritikas nesugebėjo su-j
su bą pasakė Michigano universi
rasti East Chicagos, Ind., orga teto prof dr. Andrew E hrenknizacijos Įsteigimo protokolo ir reutz. lenkų kilmės. Kalbėjo pa
kituV dokumentu.
Nors ir sen- lankiai visoms trims tautoms,
v
stelėjęs, bet sugebėsiu nurodyti, linkėjo atgauti laisvę ir nepri
kur galėjo surasto tokius do klausomybę, prisiminė Vilniaus
kumentus.
miestą, kaip Lietuvos sosti
(Seka pabaiga)
nę.
J. Gudžiūnas
Be abejo, kitaip jis ir negalė
jo kalbėti, atvvkes uas lietu*
KANKINYS DĖL TIKĖJIMO • vius.Palinkėjo visoms trims tau

Tame insinuacijų prirašytame
straipsny, dėl neaiškios priežas
ties, mini .Hanau stovyklą, apie;
kurią nesu niekad rašęs. Nesu
rašęs ir apie visą Lietuvių Ben
druomenę, o. tik apie Easft Chi
cagos, Ind., skyrių. Visas jo ap
rašymas sudaro žodžių mišinį,
tūr but ir’jam pačiam neaiš-:
ku, ką rašė ir ką norėjo para
šyti. Rašo: “Įsisteigė, jungėsi,
įsikūrė, steigėsi”.
Galų gale,
pats patvirtina, kad organizaci
ja jau buvo įsteigta. Cituoju:
“Įsikūrė Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė (PLB), tremtinių
bendruomenės nariai (LTB) tuo
jau jungėsi į naująją bendruo
menę”.
Toliau vėl viskas iš naujo.
Jis rašo: “Tuo būdu J. A. Vals
tybėse 1953 m. lapkričio 15 d.
East Chicago-s Šv. Pranciškaus
parapijos salėje, dalyvaujant
klebonui prel. K. Bičkauskui ir
kitiems senosios ateisiu kartos
atstovams, įsteigtą JAV LB
— Kodėl tu, Kazv, atsisakei iš
East Chicagos apylinkė”... Ir tarnybos.
vėl įsteigta. Tokias nesąmones
— Dėl'tikėjimo.
ir gali rašyti organizaciniame
— Kaip tai?
darbe neųusimanėlis. Kad reikš
:— Tikėjau, kad jei aš dar
mingesnės būtų tosnesąmanės, ten būsiu, tai būtinai į kalėji
įrašo parapijos kleboną prel. K. mą pakliūsiu.

SuimU keliasdešimt banditų,
taip pat paimta daug Įvairių
gi ilk 1 ų, transport<) prie; n< < ni ų,
ardomo>io.\ literatūros....”.

na u s kalbą pasakyti ir įnešti į
Kongreso rekordus. Po jo kai-*
bos buvo įpinta dalis meninės
programos, kaip dabar bando- j
*na minėjimuose paįvairinti iš- ’

ENERGY
WISE

A. LAURINČIUKAS —
’’LAUREATAS”

ed v. A. Ambrose perskaitė ga-1 “Tiesos’” laikraščio redaktona ilgoką rezoliuciją, kuri bu-jriui A. Laurinčiukui paskirta V.
_i
1”
U2. knygą
vo rankų plojimu priimta
ir bus I VorovskioTT-premija
išsiuntinėjama aukštiems JAV l‘ Baimės; vartai”,
tarybinėje
pareig66nams.
1 spaudq e paskelbtus staipsnius.
Minėjime dalyvavo ir kitų) ‘demaskuojančius agresyvu Jtautybių atstovai: ukrainiečių,’ AV ir kitų NA.TO šalių užsienio
lenkų ir slovaku. Berods, buvo! politikos kursą”.
Detroit News ar . Free Press ko- j
* Ž0 *
pareigūnams.
j
ĮVYKIAI AFGANISANE
Užbaigai sugiedoti visų trijų
Gegužės 22 d. “Tiesa” paskel
Pabaltijų tautų himnai ir išneš
bė TASSo žinią:
tos vėliavos. Vėliavų nešimui
“ADR armijos daliniai ir sau
vadovavo Juozas Kinčius.
gumo pajėgos sėkmingų operaMinėjimą uždarė latvis S. ‘ eijų metu- Rarvano. Gilnięndo
Rodzitis. Minėjimas pavyko ge ir Goto provinejoje likvidavo
rai, bet publikos dalyvavo per- kontrrevoliucines gaujas, tero: rizavusįas- taikius . gyventojus.
mažai. apie 20CL -. •

Estė Aino Tara, sopranas, nuo
taikiai padainavo dvi dainaspublika dainininkei šiltai pap
lojo.
Chsngt the oil md
Sekanti programos dalis—perflteri every 3,000 te
skaityta JAV Prezidento prek-j
B,000 mil et to
westing gasoline.
lamacija- Toliau sekė Mirhiga-j
ao Gubernatoriaus, SouthfieldoSent be a Bom Lseert
mero ir Detroito mero prokla-1
macijas.
Po to, vėl dalis meninės pro
Ypač mažai tedalyvavo itetu-• •
gramos — smuiku, duetas. Labai
gražiai pasmuikavo. už ką pub via, daugiau latvių ir estų tau-;v----- :------------------I
lika smuikininkui taip pat šil tybiu žmonės. tai paplojo., to ir buvo verti. Paminėjimas per Klubo Radijo.
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
Lietuviai meninėje dalyje ne
valanda
, yra seniausia. didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė
Ners latvių ir estų Detroite
nedidelės grupės^ tačiau jie vi
sada turi minėimuose menines
pajėgas, gi lietuviai, kad ir tu
ri. bet jie neprisiprašomi.

Po antros ineninės dalies, se
natoriaus Carl Levin sekretorė
perskaitė jo proklamaciją.
Neįprasta, kad programos va
(lovas R. Trava, pradėjo skaity
ti jam asmeniškai rašytus laiš
kus emigrantiška tarsena, -sun
kiai buvo suprantama. Šalia ma
nęs sėdintis klausė manęs, ar aš
suprantu, ką jis skaito.
Baigiant minėjimo programą

SIUNTINIAI Į LIETUVA

Tą patį sekmadienį,,- 8 vai. 15
min. r. Radijo Klube redakto
rius* ir pranešėjas Jonas Kriščiū
nas labai tiksliai ir teisingai da
vė trumpą apžvalgą apie išvež
tuosius. Kas klausėsi, tikiu, kad
ne vienam graudulys suspaudė
širdį: Jei girdėjo go gražiai iš
mąstytą kalbą, tikrai turėjo at
silankyti minėjimam Minėjimo
dieną reikėtų organizacijų va
dovams atsiminti :s anksto ir
aukoti maldas tą dieną už iš
tremtuosius ir mirusius kanliose Sibire. Mes kartais auko
tame visai nereikšmingiems rei
kalams, bet užmirštame svarbų
reikalą. Negi mes jau pamiršo
me tų žmonių kančias, kaip jie
sugrūsti vagonuose, šaukėsi pa
galbos ištisas dienas ir naktis,

organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
darbus dirba.'
- -< SLA—išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS IkSLUONUS dolerių
apdraudų savo nariams.
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SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA—apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose..
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėjus,
jie Jums mielai oaselbės į SLA įsirašyti.
Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
TeL (212) 563-2210
r~—

^Cosmos Parcels Express Corp,.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
IbOl
69th SČ Chicago, HL 60629
TeL 9^^787

> DAINŲ ŠVENTKS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir Ui
finif šoklų pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie daim
Švente* bei Jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojo
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim^
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja |2.

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly
tas luošo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausa
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Mt«
ra tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygi

> Lietu V11KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamafaggfc
pfomiai paraiyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni! >
Labguvos apskričių duomenim ia. Aprašymai įdomūs kiekvienas
lietuviui. Leidinys (Muštruotu nuotraukomis, pabaigoje duodami
vitovardžių pavadlnimaletr Jų vertiniai J roklečty kalb*. Laba1
gandingoje S3S pusi knygoje yra Hyt>rū»txj lamtiapia. Kaina N

> K4 LAUMS3 LBMB, rąžytojo* Petronė!*# Orintaitėa ate
mfnWnal ir mintys apie asmenis ir vietas neprlk. Lietuvoje Ir plr
maistais bolševiką okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui
bet kainuoja tik 13.

> JULIUS JANONIS, poetas tr reroUodonlerlna, nesnpm
tai ir UaldingaJ Interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik B
Vnrglo Jaiinako knygoje apie Jntiaua Janonio gyvenimu Ir pm I
alj$. Dabar būtų JJ galima pavadinti kovotoju už Žmogau tek*
Kayga y-a didelio formato, 265 pualapii, kainuoja 16.

9 BATYKIN SS MOVEI £S, HL Eooėenko kūryba, J. Valaiti
La-r-ija
S8 g<zaojfng~4 Dorelių. K*lne |9 I

JAY DRUGS VAISTINE
: 2759 W. 71st St., Chicago, HL
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAYy SALI
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vai vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 8:30 vai. vak.
D. JLUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkai

Tel. 476-2206

For constipation relief tomorrp*Y
t reach for EX-LAX tonight, •
Ex-Lax helps restore your system’s own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
You'll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Overnight Wonder?
Read label and follow
directions.

C Ex-Lax, Inc.,

Inž. LIŪDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA
parašė 700 puslapių knygą, kurion audėjo viską, ka» bet kada Ir
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
(r lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K.
Būga pas geriansius Šimtmečio pradžios kalbininkus, padart
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui
Ir patarė mums toliau studijuoti.
125. Kieti vtrietiaL

Paltu |X

btjo kaFtfuf*. Daug betųvių dar
nenkfri, ką jis' turi daryti m Sbvtrtų kart) jėfdma Čer
buvo kalinami ir už Lietvos ri
nenka tylėjo, bet Gromyka keliais sakiniais padėjo marbų Kni kurie kalėjo Vladimiro
š.alą j savo vietą. Maršalas niekad nedrįs pakelti balso
kalėjime ar vargo Sibiic. Ten
prieš Černenką, o pastarasis amžiams bus dėkingas Groseserys” nebegalėjo pagelbėti
TMtf LITHUANIAN DAILY NEWS
— visi
buvo išaiškinti
mykai už nusodinimą didžiausias ambacijas turėjusį
Published Daily, Except Sunday, Monday and Holiday»
ir nustatyti.
Kapsuko reika
by The Lithuanian News Publishing Co^ Inc.
maršalą.
lu visi laiškai eidavo jo broliui,
173F So. Mahrtvd Strw<€, Chicago, IL
Telephone 421-ėlDO
Gromyka pasitikęs aerodrome prez. Miterandą, pa
iš ten Centrui i Vilnių ir atgal
sikeitė keliais sakiniais, ir ten pat vietoj, su nieku ne
tuo pat keliu. Sužadėtinių už
B9CO ND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37494000
pasitaręs
ir
Černenkos
neatsiklausęs,
pakvietė
prez.
Mi

daviniai buvo įvairūs, kartais
Postmaster: Send address changes to Naujienos
terandą į Kremlių ir ten praleisti 3 dienas. Nė vienas
net keblūs.
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
— Kartą, —pasakojo Filomeprezidentas negavo tokio kvietimo.
—aš turėjau pasimatyti su vie
Gromyka pakvietė į Kremlių Miterandą viską ap
As of January I, 1Y80
metams
$40.0c
nu, dabai neatsimenu, kelintu
pusei metų
$22.0l skaičiuodamas. 3is sudarė prezidentui nepaprastai pa
Subscription Rates:
iš eilės, savo sužadėtiniu. Pro
trims menesiama_______ __ $12.00
nenam menesiui _________ t $4.00 togias 3 dienas Kremliuje. Prezidentui niekas nekaina
Chicago $45 00 per year, $24.00 per
kuroras atrėžė: neteisu ir tiek!
ix months, $12.ou per 3 months, in
vo.
Užtat
Gromyka
drįso
jam
išdėstyti
pačią
skaudžiau

Reikalas ėjo dėl svarbių žinių
other LSA 1 oca Dues $4U.0U per year, Kanadoje:
$22.00 per six months, $12.00 per
perdavimo kaliniams.Koks tam
melams$45.00 sią Sovietų užsienio politikos problemą. Sovietų valdžia
riee mouths. Canada $45.00 per year;
pusei metų
$24.00 kontroliuoja visą Rytų Europą, bet per 40 metų Sovietų
sta, pone prokurore, nejautrus,
'’her count! ies $48-00 ner year.
vienam menesiui __________ $5.00
sakau jam. Aš grdėjau apie tarn
valdžia siekė taikos Europoje, bet jos nepasiekė. Sovietų
sta kaip šaunų ir palankų mote
25 cents per copy
Užsieniuose:
valdžia “laimėjo Rytų Europą”, bet ji iki šios dienos dar
rims! Argi Ui būtų netiesa?
metams$48.00 veda kovą su šimtu milijonų europiečių. Rusai valdo
— Panele, — atšovė prokuro
pusei metų----------------------- $28.00
Nuo sausio pirmos dienos
visą
Sovietų
Sąjungą,
bet
rusai
kraujuoja,
kaip
jie
niekad
ras. — čia ne galantiškumo rei
Dienraščio kainos:
Naujienos eina kasdien, išskiriant nėra kraujavę.
kalas ? tik bylos paslaptis.
Chicago j e ir priemiesčiuose:
sekmadienius, pirmadienius ir šven
▼
▼
*
Karas baigtas, o Sovietų Sąjunga Europoje turi ne
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
metams$45.00 vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago
“DRAUGO” ORGANIZACIJA
pusei metų---------------------- - $24.00 IL 60608. Telef. 421-6100.
pusę milijono, kaip oficialiai pranešta, bet 565,000 kare-i
trimg menesiams
$15.00
Budo, gyvėjo darbininkų ju
vių. Juos visus reikia aprengti, išmokinti ir prižiūrėti,
▼lenam mėnesiui
~
$5.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money
dėjimas. Tai liudijo 1901 — 1962
kad nekiltų tarpusuavių kovų. Vien tik Rytų Vokietijoj
Kitose JAV vietose:
Orderiu kartu su užsakymu.
metu Kaimo ir Vilniaus strei
rusai laiko 300,000 gerai ginkluotų kareivių. Jeigu ne
kai.
tie kareiviai, tai Rytų vokiečiai sukiltų ir prisijungtų
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui,
Sugrįžęs iš tremties, aš radau
uuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vai.
prie. Vakarų Vokietijos. Niekas jų nesustabdytų. Reikia
Lietuvoje ne tik atskirus jau
turėti galvoje, kad Rytų Vokietijoj esantieji rusai yra
nuolius, bet ir ištisas jų revoliu
cinės nuotaikos’ kuopeles. Žadi
atskirti. Rusai laiko Lenkijoj 40,000 kareivių, kad ga
Vilniuje Rasų kapinių lankytojai didžiausią dėmesį
nančio judėjimo įtakoje jos ki
Kad tik prez. Miterandas nepaslystų
lėtų susisiekti su Rusija. Maršalas Rokosovski žinojo
kreipia į Mikalojaus Čiurlionio kapą.
lo, augo ir formavosi.
ką reiškė lenkai. Jis patarė ne tik Chruščiovui, bet ir
— Ruošiamės eiti į kalnus, —
Prez. Fr. Miterandas vakar baigė savo trijų dienų pats sėdo Į galingiausią Sovietų lėktuvą ir išskrido į
sutikęs pasveikino mane Pakkonferenciją su valdžios atstovais ir išskrido pasidairyti, Minską. Maršalas Rukosovskis nusigando iš kalėjimo iš L YDAS POŽĖLA
nys. — lankyti su propagandos
kaip atrodė kovos laukas Volgogrado srityje.
žodžiu ir organizaciniu dar
leisto M. Gomulkos ir patarė Chruščiovui niekų nekrėsti,
KOVOS DĖL SPAUDOS
Prez. Miterandas dar nespėjo grįžti namo, praneši bet nešdintis.
bu.
(ATSIMINIMAI)
mai iš Londono bei Paryžiaus pasakoja, kad niekad So
■ Pirmieji žingsniai jau buvo
.40,000 rusų Lenkijoj balso nepakelia. Jie saugo visą,
vietų ■ valdžia, nebuvo tokia vaišinga. Prancūzijos prezi
(Tęsiny s>:
gre’ta Filomenos ranka, kitų pa žengti. 1903 metų pavasarį. Pakgeležinkelio
liniją,
kad
rusai
galėtų
Rytų
Vokietijoj
esan

dentui,, kaip buvo šį kartą. Pręz. de Goulle būtų dūmais
nio pakviesti, atvyko į Šiaulius
• Bet didžiausia job veikla bu-! dedama, nugalėdavo darbe sunčiai
armijai
duoną,
kopūstus
bei
bulves
pristatyti.
Bet
paleidęs kelias tūkstantinės, jei Kremliaus’valdovai būtų
Jonas šepetys, Jetras Prapuo
kuinus.
vo
pagalba
suimtiesiems.Ne
me

jį taip priėmę, kaip paskutinėm trim dienom priėmė prez. kurių dieną Į Rytų Vokietiją kopūstus ir bulves vežantis tais. bet mėnesiai^ augo politi-j Jau būdamas Kaupe, kalėfi- lenis. Bronius* Kareiva. Kazvs
traukinys bus nusuktas kitu iešmil hr pasibaigs rusų nis judėimas. reikalavęs, aukų. me. aš gavau pirmąjį pasimaty Mažoms Juozas Antanaitis, aš
Miteranda.
ir dar kai kas iš provincijos. At
Šiandien visas pasaulis žino, kad tikras Sovietų Są maitinimasis Rytų Vokietijoj.
Jų skaičius didėjo. Reikėjo pa mą iš laisvės. Atėjęs sargas man stovavo: Mažonis Šiauliams, An
Čekoslovakijoj yra 80,000 Soviėūų karių, Vengrijoj galbos kalinamiesiems: žinių, pranešė:
jungos valdovas yra Andrei Gromyka, o ne K. Černenka.
— Tamstos sesuo laukia pasi-1 tanaitis Panevėžiui, Kareiva
Šis ukrainietis yra ligonis, silpnesnis už Brežnevą. Daž 35,000, Rumunijoj nėra nė vieno, iš Jugoslavijos, Albani laikraščių, knygų, pinigų ’d matymo.
Joniškiui. Du klausimai buvo
daug kitko. Suorganizuotoji
jos,
Graikijos
ir
Turkijos
visi
išvyti.
Bulgarijoj
rusai
nai jis žingsnio žengti negali. Jis drįsta pasijudinti, kai
Kokio giedro, gaivinančio iau •darbo programoje: pranešimai
kankmių • kasa merdėjo. Anais
įsikimba i greta stovinčio kario alkūnę. Černenka pasi valdo tiktai sovietų karių ir agentų pagalba. 40 metų ool i t i n io romar.ti z mo 1 aikais j i smo man atnešė “sesuo”, ap iš vietų ir vadovybės organiza
lankiusi mane! Tai buvo Filo vimas.
tiki Gromyka, nes jis yra Įsitikinęs^ kad Gromyka jam tiesa galėjo būti Įtempta, bet toliau tęstis ji negali.
dar turėjo prasmės. Surealėjus
Yra pagrindo manyti, kad Gromyka Kremliuje gerai dabarčiai, ji nebetiko. Kanki mena. Nuo tos dienos sekma Suvažiavimas užtruko. Atsto
duoda tiksliausius patarimus. Černenka neturi supra
dieniais kas dvi savaitės aš matimo apie užsienio reikalus, tuo tarpu Gromyka labai paruoštą; Prancūzijos prezidentui pasiskundė apie ne nių kasos vieton-atėjo Raudo tydavauši, tiesa, nebe su sese vų kalbos ir sumanymai užėmė
daug laiko. Vedęs suvažiavimą
gerai informuotas. Pagaliau, jeigu Andropovas pasirin lemtą šią padėtį. Jeigu visko būtų nesakęs, tai Paryžiaus nasis Kryžius.
rim iš Vilniaus, bet su sužadė- Pakriys padarė šias išvadas:
ko Gromyką savo pavaduotoju, tai juo gali pasitikėti Čer ir Londono diplomatai apie tai nebūtų kuždėję. Tas kuž Slinku buvo su lėšomis. Kas I tine iš Kauno — Petravičiūte, 1. Kasmet‘daugėja kaimo pro
desys pasiekė Ameriką. Tą kuždėsi Amerikon palietė kart vis daugiau jų reikėjo Vieni ! ėjusia kartu su kitomis tam tik letariatc — kaimo ir dvarų dar
nenka.
Gromyka yra nesveikas, bet jis yra geras psicholo žurnalistas Drew Middleton. Turime pagrindo manyti, pirmųjų atsiliepė Amerikos dar ras pareigas vietos Raud.. Kry bininkų bežemių ir mažažemių.
biiiinkai Jautresni pasidarė ir žiuje.
C... - ,
gas. Jis yra vienintelis, kuris išbuvo užsienio reikalų mi- kad Prancūzijos prezidentas, gerai ir tiksliai informuo saviškiai. Nors smulkiais, —ma K’ti miestai taip pat neatsili Sėkmingai kavoi dėl savo padė
nisteriu ilgiau, negu bet kuris kitas Sovietų veikėjas. tas žmogus, girdėjo daugiau, negu Gromyka jam galėjo ži' buvo uždarbiai, — ilgainiui ko, Šiauliai, Panevėžys.Kalvari- ties jis reikalingas politinės or
ganizacijos.
susirinkdavo pinigų. Daugiau- ja ir Suvalkai turėjo savo ‘‘se
Andropovas Įvedęs savo kagėbistus Į užsienio ministe papasapkoti.
2. Arčiausia mums LSDP sa
Gromyka ne tik pasiskundė, bet jis galėjo pasiūlyti šia gi jų duodavo vakarai, lote sei is” ir “sužadėtines”. Vietos vo dėmesiu yra nukrypusi į
rijas, valstybės reikaluose daugiau žinojo, negu bet ku
ris -kitas komunistas. Andropovas pasirinko Gromyką, prez. Miterandui planą, kaip iš tos nelemtos padėties rijos ir kiti šaltinai: čia lengva, Raudonojo Kryžiaus skyriai glo miesto proletariatą. Kaime jos
darbo nematyti.
nes žinojo, kad jis geriau valstybės reikalų padarytus rusus išgelbėti. Jeigu Miterandas prisilaikytų veikiančių
Europa bijo, kad Kremliuje vaišintas Miterandas . 3. šiuo tarpu tikslingiau kai
nutarimus, negu bet kuris kitas Sovietų valdžioj. Gro tarptautinių susitarimų, tai jis galėtų patarti ‘Gromykai
myka galėjo be Andropovo apsieiti, bet Andropovas be atšaukti karo jėgas iš Rytų Europos ir siekti taikos. Bet nepaslystų. Jeigu tokia nelaimė dideles ambicijas turin me dirbti, negu “Darbininkų
Gromyka galėtų jam ir kitokią kombinaciją pasiūlyti. čiam atsitiktų, tai lietuviai ir toliau turėtų rūpesčių apie Balse” ginčytis dėl darbo po
Gromyko negalėjo.
būdžio.
Negali be jo apsieiti ir Černenka. Gromyka suval Kokią — mes nežinom. Bet kombinacijų gali būti įvai savuosius.
(Bus daugiau)
rių.
Galėtų
pasiūlyti
rusams
trauktis,
bet
galėtų
dali
ru

dė Gorbuzovą politiniame biure, jis pakirpo nagus ir mar
Gal mūsų baimei nėra pagrindo, bijome, kad jis šioje
šalui Dimitrijui Ustinovui, kai šis pradėjo diktuoti Čer- sams palikti.
diplomatinėje kelionėje nepaslystų.
'PIRKITE JAV T*AUr^MO
'I1 imiW'i'W

Taip pat turi įtakos^ Į normalią raumenų ir ner fekcinių - užkrečiamų ligų ir reikalingas nagų,
vų veiklą.
plaukų ir dantų augimo palaikymui.
VEGETARIŠKA MITYBA
Chloras^ reikalingas normaliam virškinimo
Sodius: reikalingas kūno ląstelių vandeninpalaikymui ir paskatina virškinimo sulčių veiklą. į s’umui palaikyti.
IR SVEIKATA
Kobaltas: reikalingas normaliam augimui pa
Jodas: reikalingas tiroidinės liaukos norma
Venezuela, Caracas, 1982 metai
laikyti ir normalizuoja apetitą.
(Tęsinys)
Kobre: reikalingas hemoglobino formavimui, liam funkcionavimui. Jodo trūkumas organizme
iššaukia “bocio” ligą.
kartu
su
geležimi.
Mineralinės druskos išskiriamos iš kūno per
Cinkas: reikalingas visų kvėpivimo ląstelių
Floras: apsaugoja ir palaiko kaulų struktūrą.
inkstus ir storąsias žarnas, ir vėl papildomos iš
Fosforas: veikia kartu su kalciam, palaiky palaikymui ir normaliam kūno augimo išsivys
maisto. Svarbiausi elementai, įeina i minerali
tymui.
nes druskas, yra kalis, natris, kalcis, magnis, ge dami tvirtą kūno stovį.
Hidrogenas: reikalingas nešvarumų iš mūsų
Keleths įsidėmėtinų patarimų
ležis. manganas, varis, cinklas, o iš ne metalų—fos
kūno
pašalinimui,
seilių
gamybai
augimui,
krau

foras, siera, jcdas, chloras ir kt.” (L. E. XV III
valgymo ir mitybos reikalu
jo
apytakai
ir
virškinimui
normalizuoti.
Ramina
t., psl. 504). Tuo tarpu “mineralinis Vanduo iš
1. Niekuomet nevąlgyti, nejaučiant alkio; su
gelmių šaltiniais trykštąs vanduo, turįs žymų nervų sistemą ir reguliuoja kūno temperatūra. sirūpinimo ir neramumo stovyje ir tuojau po
Geležis: reikalinga raudonųjų kraujo rutulėkiekį jame ištirpusių įvairių druskų ar dujų. Toks
Įtemptos mankštos arba gimnastikos.
vanduo dažnai vartojamas gydymo tikslams. Iš I lių gamybai, stiprina hemoglobino vbiklą, išne
2. Valgyti iš lėto ir kąsnį gerai sukramtyti. 1’aka.ništirpusių mineraliniame vandenyje dujų daž šiojančių deguonį po kraują.
jrero virškinimd pagrindas.
Magnezija: turi įtakos į viso kūno veiklą, mas maisto
niausiai pasitaiko angliarūkšties (CO2) ir sieros
3. Nevalgyti mėsos, ne šviežios žuvies ir rtebių dešrų.
vandenilis (H2S), o iš druskų — natrio sulfatas, laiko kaulų stiprumą ir nervų pastovumą. Stip Negerti alkoholiniu gėrimų, kavos, stiprios arbatos ir
chloro natris (valgomoji druska, NaCl). įvairios rina virškinimo veiklą.
Manganas: reikalingas augimui ir paleng neV&Tgyti k’w^to sūrio.
magnio, geležies ir kalio druskos” (L. E. XVIII
4’ Nenaudoti stiprių prieskonių ir, iš viso, jų vengti,
vina ląstelių kvėpavimą arba pulsavimą.
t, psl. 505).
5. Kiek įmanoma, mažiau naudoti keptuvę, keps
Nitrogenas: reikalingas raumenų išsivysty
niams pBgwmntt.met jie yra kenksmingi virškinimui.
Iš šių duomenų pažvelkime, kokią reikšmę mui ir atjtaipo .neveikianęią muskulatūrą.
Nemaišyti kt&krttotfhf'ų
baltymais.
mūsų organizmui turi tos druskos ir kitos, su na
Oksigenas-deguonis: reikalingas Ikenkmin*
7. Nevartoti daug džiovintų* daržovių, kiaušinių,
tūrali rr;s*u gaunamos medžiagos ir kaip jos gų medžiagų eliipinavimui, pagerina kraujo cir
veikia mūsų c ’ganizm° į jo sveikatingumą.
kuliaciją ir maitina visą žmogaus kvėpavimo apa vpBtrngai trynių ir ktrth JrtMn, nesr toks maistas skatina
arterosklerozės atsiradiffl^
Kalcis: reikalingas kaulų ir dantų išsivysty- ratą.
S. Negerti pieno nei prieš valgį, nei po jo.
Silicenas: kaip apsaugojimo agentas nuo in
mūi rr normalizuoja natfiralų kraujo sukrešėjimą.

ALEKSANDRA VAISICNIENĖ
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9. Nevalgyti saldžių maisto produktų nei prieš valgį,
nei pavalgius.
10. Kiekvzieną dieną prieš valgant pietus, suvalgyti
dubenį salotų.
1. Vartota kuo paprastesnį, natūralių produktų mair| tą. Komplikuotas ir gausus maistas kenkia skilviui ir
i visam kūno organizmui.
12. Maisto
sudėtis
turiV turėti pakankama vandenin— x
•
gumą tam, kad po valgio nereikėtų gelti vandens.
13. Kiekvienas turi valgyti, atsižvelgdamas j savo
negafervimus ir įpratimą, sveiką maistą, prisilaikydamas
natūralaus maisto dėsnių.
1 L Neužmiršti maisto sudėties rūšių, kurios tarpu
savyje nėra viena kitai priešingos, nes ne lokę junginiai
išprovokuoja blogą virškinimą.
15. Geras vegetaras seka normalų savo kūno svorio
stovį, h' stengiasi tokį išlaikyti.

Maisto produktai, turtingi mineralais
Kalciu turtingi šie produktai: sūris “Grvyerc” ir
minkšti, balti sūriai. Mažiau kalciu tortingi produktai:
ženrės riešutai, kiaušinio trynes, rrunotmsios pupelės,
citrina, pienas, mandarinai, porai, kopūstai, kalifiorai,
salota (endivia) ir baltas salieras.

(Bus daužiau)

...

R VILIAUS

VAKARŲ

VĖJAI

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

I Funeral Home and Cremation Service

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

DR.'PAUL V. DARGIS

ji Charles Stasukaitis
| FD. LE.
(312) 226-1344

KRATOS IR TARDYMAI

1939 m. liepos 13 ii 25 d. Vil
niaus saugume buvę tardomas
Westchester Community klinikom
Krokialaukio parapijos klebo
Medicinos direktorius
nas, TTGKK narys kun. Vaclo
vas Stakėnas. Tardytojas Pilelis
1938 S. Manheim Rd., Westchester, III.
tardvma -baigė grasinimu: "Jei
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis
ir toliau kovosit beprasmę ko
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL
vą, pažiūrėsime, kas laimės!’’
Į TeL: 562-2727 arba 562-2728
Rugsėjo 10 d. kun. Stakėnas
vėl buvo kviečiamas į Vilniaus
TEL. 233-8553
saugumą. Į tardymą nuvyko ūk
21 d. Už tai buvo išbartas. Tar
Service 855-4506, Page 06058
dytojas Liniauskas klausė, ar
praėjusių metų Kalėdų šventė
se tardomasis nedalyvavo Ky
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
bartuose vaikams suruoštoj eg
SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS
lutėj?
1907 West 103rd Street
Gruodžio 9 d. tardymui buvo
Valandos pagal susitarimą
iškviestas' Josvainių klebonas
kun. Leonas Kalinauskas.
Gruodžio 20 d. Skaudvilės kle
bonui kun. Vincui Vėlavičiui
OPTOMETRISTAS
buvo Įteiktas šaukimas i Vilnių
KALBA LIETUVIŠKAI
pas prokurorą Bakučionį. Kun.
2618 W. 71st St. TeL 737-5149 V. Vėlavičiaus svekata labai
Tikrina akis. Pritaiko akinius
silpna—jis vykti į Vilnių atsįir “contact lenses”.
sakė.
Rugsėjo 12 d.Į valstybinį sau
Dr. LEONAS SEiBUTIS gurno komitetą Vilniuje pas
tardytoją Vidmantą Baumilą
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
buvo iškviestas Kybartų para
PROSTATOS CHIRURGIJA
pijos bažnyčios darbuotoją Ona
2656 West 63rd Street
Šarauskaitė. Ją klausmėjo- apie
Valandos: antrad. 1—4 popiet,
kun. Sigito Tamkevičiaus as
ketvirtad. 5—7 vaL vak.
menį.
Ofiso telefonas; 776-2880,
Rugsėjo 15 d. tardytojas V.
Rezidencijos telef.; 448-5545
Baumilas tardė Kybartų baž
nyčios valytoją Oną Kavaliaus
kaitę.
Rugpiūčio 20 d., apie 8 vai. v.
butą, esanti Jaunosios gvardi
Florida
jos gatvėje Nr. 1, but. 3, Įsibro
vė būrys milicininkų ir civilių.
Čia rado apie 30 susirinkusių be
<
Prostatos, inkstų ir šlapumo simeldžiančių tikinčiųjų.Jų tar
po buvo ' Skaisgirio klebonas
takų chirurgija.
kun. Leonardas Jagminas. Pa
5025 CENTRAL AVĖ.
klausus, ko susirinkę, tikintieji
St. Petersburg, Fla. 33710
paaiškino, kad suėjo pasimelsti
TeL (813) 321-4200
už neseniai mirusią to buto gy
ventoją Veroniką Paukštytę.
Milicininkai pareikalavo doku
mentų. Po to prasidėjo tardy
mai. Kun. Leon. Jagminas buvo
Apdraustas perkraustymas
kviečiamas aiškintis Į rajo
iš įvainy atstumy.
ną.
ANTANAS VILIMAS

1729 S. HaJsted St.
Chicago, IL 60608 Į
24 Hour Service .1
I

■

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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Pasakiško grožio Vilniaus priemiestis — Verkiai.

blynas”, “Lietuvos ateitL” Nr.|
2 ir Nr. 5, daug užrršų kuygeĮvairių spau
hų ir įvairiu
snau dinių
^.iniu Pu I
kratos buvė išrašyti kvietimai ■
lapkričio 29 d. ne tik namo gyventojams, Almai MikLčienei
ir Aldonai Raižytai bet ir atsiliktinai į kratą pakbuvusiems
Julijai Kuodytei, Gemai StaneSpalio 11 d. į Vilniaus saugulytei, Elenai šuliauskaitei ir A.
gumą pakartotinai tardymui j
Teresiui.
buvo iškviestas Kybartų para
Lapkričio 30 d. Kaune buvo
pijos vikaras kun. Jonas Ma
tulionis. Tardymo metu s^iugu- tardomas tik ką grįžusi iš lage
mietis Liniauskas parodė kun. rio Vytautas Vaičiūnas. Saugu
J. Matulioniui LKB Kronikos mietis ypač puolė jį už tai,kad
Nr. 52, klausdamas, kaip į jį pa lapkričio 7 d. buvęs Viduklėje
teko jo pareiškimas, rašytas L- ir dalyvavęs Monikos GavėKP CK sekretoriui: Petrui .Gris- naiitės bute jam surengtame su- Į
i
;kevičiui. Kun. J./Matulionis pa tikime.
klausė, ' ar • galėt ų pasi matyti su
Paslčutlrflti metu saugumas SU
suimtuoju kun. . S. Tamkevilaiko siunčiamus kaliniams ir
čium. Tardytojas Liniauskas at
tremtiniams laiškus. Labai re*
sakė: “Pasimaiysi lageryje”.
tai gaunami laiškai iš lagerių;
Spalio 20 d,, Jonui Sadūnui
iš kun. Svarinsko gauti vos keli
dirbant statybose, Jonavos spelaiškai, Labiausiai izoliuoti ka
komendantūros kambaryje N r
liniai:' kun.Alfonsas Svarinskas,
24, kuriame gyvena J. Sadūnas,
kun. Sigitas Tamkevičius, Jad
buvo padaryta slapta krata. Po
vyga Bieliauskienė. Sergi ėjus
kratos J. Sadūnas pasigedo pa
Kovaliovas. Antanas Terleckas,
reiškimų, rašytų rugsėjo 20 d.
Julius Sasnauskas,^ Povilas PeLTSR prokurorui ir į LTSR
Pečeliūnas. doc-Vytautas Skuo
Aukščiausiąjį teismą, nuorašų, *
dis, Mečislovas Gurevičius, Ba
biičuliu iš užsienio adresu,-■ ra-;i
lys Gajauskas. Gintautas Ieš
dijc imtuvo ir paso.
mantas, Viktoras Petkus, Algir
i
Lapkričio 28 d- Kauno gat- • das Statkevičius ir kiti.
E. L.
vėje milcija sulaikė Aldoną '
Raižytę ir nusivežė į milicijos
skyrių o iš ten po kurio laiko’
VYRŲ KREPŠINIO ČEM
ją išvežė į namus, pareikšdami,*
PIONATAS
kad jos bute darysią kratą. Kra-,
tos metu paimta: rašomoji ma-l Anykščiuose pasibaigė resšinėlė, A. Solžečyno “Gulago ‘ publikos vyrų krepšinio čem.

Rugsėjo 16 d. Raseinių sau-i
gume buvo tai'loma Genovaitėj
Butkuvienė. Saugumietis užsipuolė tardomąją, kodėl ji į sau
gumą atėjo prisisekusi kryželį,
G. Butkuvienė buvo kaitinama
ir už dalyvavimą Viduklės baž
nyčios procesuose.

pionatas- Kiek nelauktas piririąją vietą iškovojo “Vilniaus l|
statyboj’ komanda,
“Atleto” krepšininkai, trečioje Ž
“Atleto” krepšininkai, treččioje
-Panevėžio “Lietkabelio” spor
liniukai, ketvirtoje — Kauno
‘Drobės”.

KNYGOS ŠVENTĖ

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

I

TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I

I—........

-Ketvirtoji Vilniaus miesto
knygų šventė, pradėta gegužės
18 d. universiteto kiemuose, pa
vadinta ‘‘Knyga — taika—drau
gystė”.
"VILTIES” VAISTINĖ

TĖVAS IR SŪNUS

Kaune. Laisvės atėjoje. po re
konstrukcijos atidaryta 63-čioji
vaistinė, kuri pavadinta... “Vil
ties” vardu.

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street

1410 So. 50th Avė., Cicero

— Iškeltos bylos 24 žydams,
kurie planavo vartoti teroro
veiksnius prieš arabus.

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

PATS SKAITYK IR KITUS
PARAGINK SKAITYTI
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS’

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME

win Uts

se

1424 South 50th Avenue
Cicero, ILL 60650
TeL: 652-5245

j

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

TeL 376-1882 ar 376-5996

JEAA VANCE ir GEORGE ŠOKINI .

BIELIŪNAS - SMITH

PERKRAUSTYWlAi

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

Leidimai — Pilna apdra ūda
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge
ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS.

TeL 925-8063

SOPHIE BARČUS
ftAOUO ISIMOS VALANDOS

Aikštes automobiliams pastatyti

• TO TOST IM YOUR FELLOW MAN IS A
NOBLE VIRTUE—
MMK't
DRIVING. NEVER TAKI ANOTHER
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED
SOONER OR LATER HE
MAY DO THE.
UNEXPECTED/

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

’
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Laidotuvių Direktoriai

-<ll Ifc. U - iXiiTl

rSXPKSSWAYDSMffS
SOME CHICAGO WOTQH CXVfi ~?K*3 Oft

MudienUda ir leknulienlali
JttotiM WOPA - 14W AM
truLtliue|anwe Ii auc?
Marquette Parka.

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Ulinei*

TeMu 778-154?
7159 S*. MAPI SWOOD AVB

“Lietuvos Aidai

TeL 974-4410

AUIHST ’TUC
IRATE' MIVER
WMO WE5 i

Vedėta — AMene Deotw

CHICAGO. IL CMS*

Tek RE 7-1213

2424 West 69th Street

---------------- —------------- —

GET EVEN O* TUK

•ucwxnATnn:
MELI TO PROTECT YŪC
IN AN AUTO ACCISENTI
’ACCOWm TO THE
INSTITUTE FOR SAFEl
——— umaxoicAN mutual
* UTY INSURANCE COMPANY they
) TO RESTRAIN THE BOUY^
M BLOWS AGAINST
///,

VASAITIS-BUTKUS L -j

/

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue

\

Cicero, Illinois

.

lesn AM.

‘.-'-įburg. Ha IStF" nL n
■J-

!<4« W,

DANGER OF BEING
THROWN OUT OF FJJ C J R
A "
v .
AND INCRTVR I J *

i

Telefonas — 652-1003
* w u. I -

5 — Naujienos,

Sat. Monday, June 23-25, 1984
< r

J

šutiniui ir didžiajam dv dėdamas susirinkimu, pasvei
kino gilusiai susirinkusius daly
Fantus (dovanas), prašome vius. Dvasios vedas kan. V Za
įteikti skyrių valdybos nariams k?ran kas sukalbėjo maldų,
arba atnešei į BALFo ('entra Slinkimo protokolą. Prot KGLithuanian Plaza Ct., las priimtas be pataisų,
111.
kretcrė perskaitė praeito
kad dovanos būtų pa
Keletas skyrių vadovai davė
imtos i namų, prašome skam- trumpus
pranešimus iš savo
b i n t i 7 7 (:r 7 5X2.
veiklos.
Rengėjai
Atvyko A. Brazis su žmona
ir pakvietė liepos 1 d. į p kniką, Į
PASIVAIKŠČIOJIMAS PRA
kuris bus Vyčių salėje. Ir. San i
GARO KORIDORIAIS,
kus padarė pranešimą apie \ y- j
II DALIS
ėių kongresą, kuris rengiamas |
Chicagoje rugpjūčio 2X26 diegarą essnt žemėje. Ar ištikrųjų nomis. Bus paskirti delegatai.
taip yra?' Malonėkite pasiklau Galės dalyvauti ir svečiai.
Į
syti šios radijo programos šiam | Kan. V. Zakarauskas paminė
dlen S: 15 vai. vakare banga! jo apie 1 magiškuosius birželio
1450 AM per ‘‘Lietuvos Aidus”, j įvykius ir trėmimus į Sibirą. Te
Sekmadienį, 9 vai. ryte, radijo' roras vyksta dabar. Birželio 10;
bangu 1490 AM per Sophie BarJ d. Sibiro kankinė S. Rokienė
cus išgirsite “Gerąją Naujieną1 davė pranešimą.
Lietuviams” su‘tema: “Kcdėl<’
Kan. V. Zakarauskui sukalbė
Malonėkite parašyti, prisiusi
jus maldą i Šv. Kazimierą, susi
me Šv. Jono E vangelijos kny
rinkimas baigtas 8 vai. 30 min.
gelę. Mūsų adresas: Lithuanian
Pirm. P. Binkis dalyvius pa
Ministries, P. O. Box 321, Oak
kvietė kavutei.
Lawn, II. 60454.
Po vaišių architektas V. A.
Antanavičius rodė spalvotą fil
LIETUVOS VYČIU 112 mą “Parama”, “Marginius” ir
KUOPOS SUSIRINKIMAS Marquette parko bažnyčią ir
1984 m. birželio 19 d. 8 vai. daug įdomių pastatų. 9 vai. 30
vakare Marquette parko para min. pranešimas baigtas. Daly
K. P.i
pijos salėje pirm. . Binkis, pra- vavo 70 asmenų.

luini

f

— Chicagos Anglijos lietuvių Į
klubo gegužinė įvyks birželio
21 d. 12 vai., Vyčių salėje. Visi
kviečiami atsilankyti. Valdyba I
— L. K. V. S-gos Ramovės
Chicagos skyriaus narių susirin
kimas įvyks birželio mėn. 24 d.
12 vai. Jaunimo Centre. Nariai
kviečiami susirinkime dalyvau
ti.
Valdyba

; — NAUJIENOMS reikalingas
laidžių rinkėjas mokantis dirbti
Mergenthaler masina. Jauną
rinkėją išmokinsime. Geras at
lyginimas, geros darbo sąlygos.
— Lietuvių Tauragės klubo
pusmetinis narių susirinkimas
bus birželio 24 d. 2 v. po pietų, j
Šaulių salėje. Nariai prašomi da
lyvauti. Po susirinkimo bus ir
vaišės,. ..
— BALFo Chicagos Apskri
ties ir skyrių tradicinė gegužinė
įvyks š. m. rugpiūčio mėn. 19 d.
Jaunimo Centre.
Rengėjai maloniai prašo visą
lietuvišką visuomenę jau dabar
pradėti aukoti dovanas (fantus)

■ LIETUVIU FEDERALLNe KREDITO ŪMIA
AKTYVAI 25 milijonai dol.

MOKA:

MARQUETTE PARKE:

2615 W. 71st St.
Chicago, Ill. 60629
Telef. 737-2110
CICERO:
1445 So. 50th Avė.
Cicero, III. 60650
Telef. 656-2201

Kasdien nuo
Ketv. iki 7 v. v.
10:00 iki 6:00 vai.
šešt. 10:00-1:00
Antr. 3:00- 6:00
Ketv. 3:00- 6:00
ŠeštJ 10:00-12:00

9% už taupomąsias sąskaitas.
10.5%, 10.75%, 11% už terminuotus,

indėlius (C D).
11% už IRA

SKOLINA: tik savo nariams žemesniais nuo
šimčiais ir geresnėmis sąlygomis

KIEKVIENA SĄSKAITA IKI 100,000.00 daL APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS.

Naujienose galima gauti

AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO • MOKYKLĄ IR
- ------ JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ-

JisžffĮ
f
4

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM
IB HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAU.
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINOS
PETKAS KAZANAUSKAS, Prezidentu
1212 W. Cermak Road

GRAIKAI PARDUOS
LAIVUS LIBIJAI

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

T

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

• VALDYMAS

yajamuo.

-r r-

Siuntiniai f Lietuvą |
ir kitus kraštui

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina SL
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

JOHN GIBAITIS

I

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininky ir Darbininkiy

P. NEDAS, 4059 Archer Arenoj

Advokatų ištaiga

6247 S. Kedzie Ava
(312) 11r»~<s700

Ilgametis patarimas — sąžiningas darbas
ėel ruošiatės keliauti — kreipkitės { Lietuvi^Įstaigą:

American Travel Service Bureau
>
paunuvHnas cžZHknnt lėktuvų, traukiniui, laivų» keik
sil (cruisei), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduodi
ce kelionių draudimui; Organizuojame kelionės i Lietuvą ir kitU5 ki'a&ZL
Sodarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame luto
LiClju vjsaia telionių reikalą ii
• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik teitu rezervuos TleU
0 ihkMo — prieš 45-60 dienų,

COUPLE WANTED

Chicago, UI. 60632. Tat YA 7-59T ?
1

to 'take care of quiet building
in Hyde Park. Large 1 bdrm,
apt. with dining area, private
front balcony, modern kitchen,
bath and more in exchange for
senice. Call 764-2493.

A

Homeowners insurance
F. Za polis. Agent
320814 W. 95th St
Everg. Park, III.
60642 - 424-8654
FH 9*4 Cru* C*»»R

MISCELLANEOUS
J vi irūs OalvkeI

KEMP CONCRETE WORK
Any type of concrete and brick
work, tuckpointing. Free esti
mate. 25 years experience.
493 2945 or 643-2864

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS j
. Darbo valandos: Kasdien: nuo
& vaL ryto iki 6 vaL vakaro.
* šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vai d.
& pagal susitarimą.

2 VACANT LOTS

Naujienose galima gauti nepaprastai {domine gydy
tojo, visuomenė? veikėjo ir rašytojo atriminimut

Dr. A. Gumcb — MINTYS IR DARBAI, 259 peL Mečia 190f
meti; {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas b
tualrūpiiunią
(y

KAINA — $17. ’(Persiūtititrui pridėti $1)
SiŲstf ček|:

• PARDAVIMAS

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

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

TeL 847-7742

NUOMAVIMAS ;

c. WAMŲ PIRKIMAS

L^auai

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

Chicago, HL

& NOTAR1ATAS < VERTIMAI,
ATĖNAI, Gr. — Vakar iš Li- į
bijos atskrido į Atėnus Libijos i
TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
aukštas pareigūnas All Abdel
Sa’am Turijaki. Jis tuojau už
suko į laivyno ministeriją ir iš
INCOME TAX SERVICE
vyko į uostą. Ten jis sėdo j
B529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
prancūzų pastatytą greitą laivą RAŠYT. J. BALTUŠIU!—75 M.
pakrančių sargyboms. Lavias
Vilniaus bibliotekoje veikia
turi ne tik. galingą motorą, bet rašytojo Juozo Baltūsio gyve,-] LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ELEKTROS ĮRENGIMAI
jis gali paleisti palingą ir labai nimo ir kūrybos paroda, skirta
ČIA GERIAUSIA VIETA
PATAISYMAI
taiklų šovini j priešą.
Turiu
Chicagos
miesto leKbn^
*o gimimo 75-sioms metinėms
LIETUVIAMS.
Dirbu ir užmiesčiuose, fralt,
Graikai paėmė iš prancūzų
jarsntuotai ir sąžininga!.
porą greitų laivelių, bet jie įsi
KLAUDIJUS PUMPUTI!
i 9y butų
UULU mūrinis.
muiKHO, Labai geros pajamos;
4514 S. Talman Avė,
'
__
Sovietu
karo
laivai
vis
(1
st
Dilelis
butas
savininkui.
Geras
investikino, kari tais pakraščiais lai
Tai. 927-3559
tavimas.
velis graikams nereikalingas. plaukioja Norvegijos uostuose.
butų mūrinis su garažu. Pelningas
Libijos pareigūnas su pinigais Kola pusiasalis, yra netoli Mur 3pirkinys.
nesiskaito. Jų turi kaip šieno. mansko.
DĖMESIO
Oidelis,
gražiai
įrengtas
bungalow.
62-80
METŲ
AMŽ. VAIRUOTOJAI
Jis, pasiūlė graikams dvigubai
Nebrangus.
Tiktai §126 pusmečiui automobilio
daugiau, nei graikai sumokėjo.
liability draudimas penšininkan®.
Kreiptis: A. LAURAITIS
Graikai pinigus dar nemokėjo,
ŠIMAITIS REALTY
4651 -S. Ashland Avė.,
•bet jie gavo pinigus, sumokėjo
Chicago, III.
INSURANCE — INCOME TAX
už abu laivelius ir pasiliko vie
Tek 523-8775 arba 523-9191
2951 W. 63rd St
Tuo reikalu jums gali daug
ną laivelį.
Tel: 436-7878
padėti teisininko Prano ŠULO
paruošta ir te’sėjo Alphonse
NETVARKA BADO AKIS
šių -Stogus. Už darbą garan
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
OPEN HOUSE SUNDAY,
Ii tuojame ir esame apdraustų
Girininkas Rimantas Prūsai išleista knyga su legališkomisI
tis gegužės 24 d. “Tiesoje” ra formomis.
I
ARVYDAS KIELA
2 to 6 — 8127 S. Sawyer
i3
šo:
Knyga su formomis gauna
St. Dennis, by owner —
siA 6557 S. Tolman Avenue
Žalumos spalva lyg stebuk ma Naujienų administracijoje
^ Chicago, IL 60629 ;
brick Cape Cod,
linga skraistė gaubia žemę. Su
I
3-4 bdrms., fin. bsmt, with we
miško upeliukų čiurlienimu su
•bar. 2 car garage.
Miko šileikio apsakymų knyga
silieja su paukščių dainos.
•562,500/offer.
434-466“Liucija” jau atspausdinta.
į “Kantrūs miškai ištisą parą
priima įvairiausius keliautojus Si
??
* V*1
f
ir....šiukšlintojus. Kur oažvelgMICHIANA, MICHIGAN
M.
ŠIMKUS
si, visur ppliefileninai maišeliai.
Autorius pavaizduoja lietuvių .
Notary Public
FOR SALE BY OWCsER
Tūlas miestietis sukrauna šiuk gyvenimą nuo XX šimtmečio ;
INCOME TAX SERVICE
3 bedroom ranch home —
šles į ji ir išveža Į ai Ūmiausią
pradžios iki II Pasaulinio karo. :
double lot, one block from j
22 ilgesni ir trumpesni apsa Lake Michigan. Full basement, 4259 S. Maplewcod, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu
kymai, 184 psl. Kaina $5.
2 baths, Central Air, fireplace/ iškvietimai, pildomi pilietybės pra-;
Gaunama “Naujienose” ir pas
STASYS ŠAKINIS
appliances stay.
į
šymai ir kitokie blankai.
autorių: 6729 So. Campbell
$69,500.
;
LIETUVIS DAŽYTOJAS
Ave., Chicago, IL 60629.
t
Phonie 616-469-5908 evenings.!
Dažo namus iš lauko

>727 S. West»rn Ave., Chicago, UI- 60645
Telef. 312 238-9787

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

BUTŲ

nrškelį. Ko čia tik nėra — ir
metalin-u lovų, ivaiiiausiu ma
šinoj agregatų, gesintuvų, sudė
vėtų padangų. Na, o kam netelppa “gėrybės” lengvajame au
tcmov lyje, tas pasamdo savi
varte.
E. L:

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00.
- Už persiuntimą pridėkite $1.00.—-

SB -■

tlAL ISTATI H>* BALM

£JLAL KSTATB FOR SALI

Dr. A. J. Gqsm9 — DANTYS, jg priežiūra, aveikata Ir
grožia Kietais viršeliais__________ _____
64.00
Minkštais viršeliais, tik
Or A. J. Giuaen - AUKJ.TA KULTŪRA — ŽIAURŪS
6MONRS. Kelionės po Europg {spūdžiai Tik_ 12.01

Gaflma taip pat užaakyti paštu, atritintu* čekj arba
3«ney orderį, prie nurodytos kainos pri4«dant 61 perriuntimo iilaldoma.

r- ODCACQ. K BMM

TeL 776-5162 f
2649 West 63rd Street
Chicago, HL 60621

25x125 Each a joining,
50 Foot West of corner of 71 &
Artesian.
Contact: John 485-4200.

ADVOKATŲ DRAUGIJA
REPAIRS — IN GENERAL,
(vairtH Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS,
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
DR DŽIOVINIMO MAŠINAS
BEI KROSNIS.
Herman Dečky■
Tel. 585-6624
Grupė
pareikalavo
tucija.
nė

ir V. BRIZGYS
Darbo valandoc
Nuo 9 ryto Da 5 vai- popiet
Šeštadieniais pagal susitarim*.
&

I

*606 & Kedrl. Ava.
Chkapo, III. 60629

Tel: 778-8000

<

