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MEKSIKOJE NICARAGUOS ASTOVAI
TARĖSI SU JAV PAREIGŪNAIS

Jessie Jacksonas vakar buvo Nicaraguoje
Naujas diplomatas prašo prezidentą priimti
jį Baltuose Rūmuose

Pasitarime dalyvavo 3 Nicaraguos ministerial,
Meksikos užsienio.ministeris ir 3 amerikiečiai

-

106

HAVANA, Kuba. — Fidelį stebėjo, kad ne v i laikyti kaMEKSIKO, Sostinė. — Jūros į
! (’astro prsdžoje sutiko paleistif Įėjime buvo žinomi departanienpakraštyje esančio Meksikos! 3,500 SICHŲ ĮSIVERŽĖ Į
j 22 Amerikos kalinius, bet vė-' tui. Jhezidentas sutiko pasikalŠVENTOVES
mieste / šiandien
posėdžiavo
liau, kai Jessie Jackson buvo' bėti su Jessie Jacksonu, kai jis
Amerikos ir Nicaraguos atsto! besiruošiąs skristi į Managua,) grįš iš kelionės.
NEW DEHLI, Indi — Vakar
• vai. Tarpininku buvo Meksikos
! Nicaraguos sostinę, tai (Lastro)
Amrican mieste aukso švento
užsienio Triiništerijos atstovas.
IZRAELIS PASIKEIS
I nutarė paleisti dar 26 amerikievė buvo uždaryta, bet šiandien
Šie pasitarimai prasidėjo kai
BELAISVIAIS
I čius.
ji buvo atidaryta 2 valandom. 1
sekretorius George Shultz, grįž-l
Pradžioje buvo sutarta, kad I
Vyriausybė turėjo, atidaryti
DAMASKAS, Sirija. — Izra
damas js Salvadoro prezidento)
j
Jessie
Jackson
susodins
Į
savoj
šventovę, nes iš Pundžiabo pro-,
elis susitarė su Sirija pasikeisti
Duartės. inauguracijos., užsuko į
j
lėktuvą
visus
22
amerikiečius,
j
vincijos suėjo sichai, kad pa m a- (
turimais belaisviais trečiadienį.
Managua'ir pasitarė su valdžios tyt šventovę. Indijos karinome-(
I bet po poros valandų Castro pa- j
Izraelis atiduous Sirijai 290 be
atstovais.,
. - /;? ■/ C
;
keitė
savo
nuomonę.
Jis
sutiko)
nė sutik 2 valandoms, atidaryti, ‘
laisvių. o gaus iš Sirijos 5.
’ leisti Jacksonui išsivežt 22 anie- i
Nicaragiicxs xlelgeacijai vado kad pamatytų šventovę. Per dvi
Tai antras belaisvių pasikeiti
rikiečius,
pasėdėjusius
j>o
ke-į
vavo Victor Hugo "Tinoc d. Ame valandas į šventovės."sodus įsi- '•
mas tarp šių dviejų valstybių.
lis
metus
Kubos
kalėjimuose.
Į
rrkiecių delegacijai vadovavo veržė 3,500 sielių. Daugelis jų
1982 metais birželio mėnesį. Iz
Vėliau
Castro
patikrinęs
sąj*a-j
Henry W
verkė, pamatę kaip kovų metu j
W.k Sęhlandeman.
Sch-landeman.
raelis atidavė Sirijai 2,500 be
j
ša
patarė
paleisti
iš
kalėjnio
dar*
Tinoco pareiškė, kad pirmi Į buvo, apšaudytas kelios vietos. ’
laisvių, o gavo iš Sirijos 6 Izrae
i 26 anierikiečus. Įteiktame sąra-)
pasitarimai duoda vilties susi Kariai bijojo,' -kad šventovė ne- ’
lio karius .
i
še
buvo
50
vardų,
bet
vėliau
pa-1
būtu visiškai išgriauta, nes :si-;
tarti.
aiškėjo, kad Kubos kalėjime yra) Prieš porą mėnesių Izraeli c
chai smerkia kero medžiagos ’
Nicaraguos kova nebus
tiktai 48 ėmonės ,o ne 50. Cas-j kariškiai automobiliu įvažiavo
sandėlių įrengimu.’
: nutraukta .
i
I trc. pasitaręs su artimaisiais, jiu j į sirijiečių laikomą šiaurės Li
Iš provincijos atvykę šichai.
tarė- paleisti visus sąraše buvu-' bano sritį. Automobilyje buvo
GUATEMALA, Adolfo Carre
laiku išėjo iš užtvaros. Daugu-,
sius žmones. Dauguma jų jaut 3 aukšti karininkai. Jie greitai
ro Porto -Cercano pareiškė, kad
ma verkė. Vieniems . nepatiko ’
praleido Kubos kalėjime po ke- { apsisuko ir bandė bėgti, bet jau
bus tęsiama kova pačioje Nicakariuomenės įžengimas, o kiti
lis metus. Naudos iš to Kubai Į buvo vėlu. Sirijos kariai palei
raguoj. JAV kongresas jauta re i verkė dėl ginklų ■sandėlių įren-1
do smarkią ugnį ir pavyko prie
nebu§.
. ■>
nekišti pinigų l^iearaguos ko- .
gimo.
.
- /.S
Jessie Jackson sutartu laiku; kyje užbarikaduoti kelią. Izra5 volojams už dehiokratinę -san
į išskrido į Nicaragua. Sahdinistų ;
tvarką. Gyventojų dauguma
MQNDALE SUSITARĖ
I vyriausybės atstovai ten jo jau) nelaisven.
vedė kovą už <Jėm^ra.į?ją. o. da
iBhfiARY HARt\;Haukė. Jaoksonas prižadėjo va-j
bar sandin.ią^fenW$i^^ soviePRANCŪZAI ATŠAUKĖ
kare grįžti į Havaną ir pasiimti
iii>jiiiiiiiwiiii
N: ■ Y; ,^į.AntATSTOVĄ Iš TIRANOS '
! p^leidžiafnus kalinius.
•• valan- •
Ėgiplo vyriuasybė prieina įsitikinimo', kad Nilo užtvanka atnešė kraštui daug,
j
Visi būtų nesutilpę į Jacksono
TIRANA, Albanija. — PrąnMon- •
enj.
žalos. Rusai nemokėjo Užtvankos gerai suplanuoti.
■ .
turėtą lėktuvą, tada Kubos vy-' cūzų vyriausybė šiandien atsjudale^^^^j^^iį'ąd jiedviemf'
riausybe nutarė nuvežti visus 48 kė savo ambasadorių iš Tiranos
stovai n^ėtųi'kad JĄV/fepsSK- pavyWsSusrtatTi rSutotemokratų
NUTARĖ
ŠVARINTI
keleivius i Washington#, Dotcg- • Albanijos sostinės.
tų dabariiHfe^inąusyiė^’^^ partijos rėika]ais.-;NS^ienas žb-1
PERSIJOS ĮLANKOJE IRAKAS NU
EUROPOS
ATMOSFERĄ
Ds aerodromą, o kitus paleis i Tiranoj ilgus metus veikė Vi
šams vęjsti kovą, prieš; koMuEiš- džio netarė ■.ąpiė/vįjį^Šį pasi ta-’
.
MipNCftENASjį
Vo.
“
~VoSKANDINO ŠVEICARŲ LAIVĄ
tuosius pasiimsiąs Jessie Jack- duržemių jūros klubas. Prie -to
rimą, bet patoiškęį.^ad demo-j
kiėtijęjT kelioms dienoms pose-1 son, kai grįš iš Nicaraguos.
klubo ilgus metus priklausė pran
vesti rinkimus, bet prie jų nė kratų partija turi būti vienin-I
Irako lakūnai tvirtina, kad jiems pavyko
džiavo
oro
taršos
reikalus.sprėn
į
WASHINGTON, D. C. —į cūzu ambasados tarnautojas.
ga Mondale patenkintas susi-,
prisiren^ąily.?-;. , . -'
padegti
aliejaus
tankerį
i
džiantieji
atstovai.
Didžiausias
j
Tuo tarpu dar neaišku, kuriais) Albanijos gydytojas paliuditarimu su sen. Hart’ Abu dirbs
nusiskundimas
ėjo
oru
ateinąn-1
sumetimais Castro nutarė pa-'' jo, kad Tiranoj buvo nušautas
vieningoje demokratų1 partijoje.j
NEDUODA IRANIEČIAMS
MANOMA, Bahrein. — Ira- bei šį kartą atsisakė.
Šiandien Irako vyriausybė čiu iš Sovietų Sąjungos. Vie leisti politinius kalinius. Pirmo-: 33 m. tarnautojas Jean-Mardin
Mondale sutinka tartis ir su ko radijas praneša, ksd Persi
TREMTINIŲ TEISIŲ
Jessie, Jackson, bel_ręikalauja,! jos įlankoje j lakūnai paleido] pranešė, kad ji /priims abu lakū tom tas oras labai užterštas, je grupėje yra keli narkotikų, Liudymas sako, kad jam buvo
KAIRAS, * ~Egip t — - VakSr
kad pasmerktų Farchąną.
j Exocet šovini Kulka pataikė i i nus. Iš Irano pabėgo Irako la nes rusai visai nesiima priemo mėgėjai. Jie pardavinėjo nsr-'j: paleista kulka i galvą, kai jrs
Persijos įlankoj -du vyrai paėmė
kotikus Kuboje. Castro polici-; besima udydamasis, nėrė Į klubo
kūnas Mohamiėda's Rėza Aheri. nių taršai mažinti.
‘
T
t laivo pasturgalį ir sukėlė didelį j
keleivinį'lėktuvą ir įsakė pasuk
Konferencijai
pirmininkavo
I
ja juos suėmė ir laikė kalėjime ., baseiną.
_
Jis pareiškė, kdd gyvenimas Ira
— Afganistane sovietų kariai
ti į Katpną. Ten išlaipino 145 ir kagėbistai žudo gyveiitojus be j gaisrą.
vokietis Friedrich Zimmerman.
Valstybės Departamentas yra
Prancūzų ambasadorius Ma'rne darosi neįmanomas.
keleiviui; ,o lėktuvo lakūnams teismų ir apklausinėjimų.
Vėliau paaiškėjo. ka<i šveicarų
Šiandien abu'iranicėiai išskren Vokietijos taršos ministeris. paruošęs įstatymus vykti į teis-’ cal Martin gavo Įsakymą tuojau
liepė skrįsti į. Egiptą.
Į transporto laivas buvo užsukęs]
Konferencija praėjo gana sklan- ; mą už narkotikų pardavinėjimą. grįžti i.š Tiranos. Jis ten nebe
| į Chang salą ir prisipylė gerojo ] da į Damaskh. Jiedu pasiliks džiai, nes nei vienas neužsiminė Į Jie nėra stambūs narkotikų par grįš, kol Albanijoj politinės nuoEgiptaš priėmė tuščią lėktu
Sekantis radijo pranešimas Irano aliejaus. Nespėjo tanke- Irake, o lektūras bus grąžintas apie gipklavimąsi ir šių dienu 1
vą, bet atbėgusiems iraniečiams
davinėtojai, galimas daiktas ta kos nepasikeis.
Iranui. Egipto vyriausybė derė-;
i
atsisakė -duoti tremtinių teises. sako, kad abu iraniečiai pasieks ris nuplaukti kokią 30 mylių į
nuotaikų
pažinojimą.
kad jie Kuboje pradėjo narko
josi su Iraku, lėktuvą atiduotų
Bet egiptiečiai Iraniečių nesu- Prancūziją ir ten gaus politinių pietus, Irako lakūnai jį prisivijo
tikus pardavinėti.
K;ti nieko,
— Prieš 11 metų Urugvajuje
Irano aviacijos l>endrovei.
ėmė. Davė jiems pakankamai; tremtinių teises.
ir padegė. Irakas neleidžia pre-.
— Uragvajaus kariai paskel- i dėti grįžę į JAV, jie bus laisvi.) kariai pašalink demokratinę vy
degalų ir leido toliau skristi.
kiauri su Iranu.
bė rinkimus lapkričio 25 dieną.1
Valstybės departamentas pa- riausybę ir patys valdo kraštą.
URAGVAJAUS STREIKAS
IRAKAS PRIĖMĖ
SUSTABDĖ SOSTINĘ
IRANO LAKŪNUS
MONTEVIDEO, Urug. — Va
300 Mites
New Orleans
KAIRAS, Egp. — Irako
kar Urugvajaus sostinė buvo vi,
Nejudėjo
riausybe sutiko priimti du Ira-1 siškai suslabdyta.
U.S
MEXICO
no lakūnus, pal>ėgusius iš Irano, i tramvajai, stovėjo autobusai, ne
Egipto vyriausybė sutiko duoti] vail^čiojo žmonės, nenaudojo
jtoms reikalingų degalų ir iš dviračių, akai suėjo 11 metų, į
skrist kitur, bet nesutiko leisti kai buvo panteikinta demokrajiems apsigyventi Egipte.
tinė tvarka, Soje demokratine-!
YUCATAN~
ie resniihlikoip.
Lakūnai prašė prancūzų vy I] je
rexpubliko.
PENINSULA
BAHAMAS
Havana
riausybės leisti jiems apsigyven;
rbė nustebo visiš
ti Prsmc^joj- Praeitą savaitę! Karo vadovę
DOMINICAN
ku judėjimo sustojimu. Karo
prancūzai priėmė 3 lakūnus,]
REPJJBU<C
Caribbean Sea
vadai nežinojo kokių priemonių
BELIZE
imtis prieš sotinės streiką. Vi-Į
^HONDURAS
ynj^ZzzPUERTO
,<i žinojo, jog tai yra protesto I
Pacific Ocean ZZZZZZZZ3/
™”^RICO ~
JAMAICA
ZZ^ZZZ^zEL SALVADOR
streikas prieš demokratijos pa-Į
NICARAGUA
naikinimą.
'
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Buvo sušalta visa karo va
dovybė pasita ii. kokias pricntones imti. Generolas patarė strei
Birželio 30: šv. Teobaldas,
kuoti — nežiūrint jokių priemo
Emilijana, Skaldąs, Novilė
nių. Bet jie nutarė lapkričio m.z.
Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:29
25 dieną paskelbti rinkimus į
*
šiltis, giedrus, vakare vėsesnis seimą.
KALENDORtLIS

Ocrp 8hK.lt? I

SękTetorius George
Nicaraguos pašilti

savo JAV ir
s Meksikoj

GALAPAGOS I.

PANAMA

Jessie Jackson buvo nuskridęs į Salvadorą,
atnaujinti santykius su JAV.

Havaną ir Nicaraguą. Castro yra pasiruošia
-

*
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tiesą kalbėjo. Tik tokiu atve
ju ji galėjo salės negauti, jei
ji, jau buvo užimta kitos orga
nizacijos. Ir apie kokius reorgus ji kalbėjo, kurie įsitaisė kle
bonijoje ir jai trukdo darbą?
Jei tai būtų tiesa, reiktų tik pa
sidžiaugti ir juos pasveikinti.
Nejaugi, ji ir vėl drįs po to,
ką ji prikalbėjo savo praneši
me kreiptis pas kleboną ir pra
šyti Salės? Bet iš viso, ji jau
nebe pirmą kartą yra pasklei
dusi neliesą. Antai, skaitėme,
kiek ji prikalbėjo netiesos Aus' tralijos spaudos atstovui apie
IgaiL-ius tūkjstančius susirinki
muose dalyvaujančių bendruonienininkų. Be to ji, jam pa
reiškė, kad jai nepatinka ir
1 VLIKo veikla.
A.

ANTANAS PEŠKYS

BAISUSIS BIRŽELIS
Sovietų Sąjunga susitarusi su laiku vokiečių okupuotą. Viši
Hitlerine Vokietija pasidalyti paskutinio nepriklausomos Lie
Europą, sulaužydama visas iki tuvos ministrų kabineto nariai!
I«1 sudarytas su Lietuva sutar buvo areštuoti ir sovietų kalųjį- Į
tis 1940 m. birželio 1 1 d., Lie muose sunaikinti, išskyrus Ahtuvos vyriausybfei įteikė trijų dėną, kuriam kažkaip pasisekė
punktų ultimatumą, rerkalau-. išlikti gyvam. Kiek pirmomis
okupacijos dienomis buVo areš
dama:
1. "Kad tuojau būtų atiduoti j tuota u sunaikinta mažiau ži
teismui buvę vidaus reikalų mi-j nomų ir nežinomų eilinių Lie
nistras Skuča-s ir valstybės s*aū-j tuvos žmonių, ypač šaulių, tiks
gurno dir. Povilaitis, kaip tie-: liu davinių turbūt niekada ne
stoginiai kaltininkai provokaci-. sužinosime. Masiniai areštai
nių veiksmų prieš sovietų jgu-' prasidėjo 1910 m. liepos 11 d.,
prieš pat bolševikinio ‘’seimo
lą Lietuvoje;
2. kad tuojau būtų suformuo- rinkimus Tada buvo areštuo
ta Lietuvoje tokia vyriausybė,] ta ir pa Įsipinta kalėjimuose apie
kuri sugebėtų ir būtų pasiryžusi! 12,000 žmonių, daugiausia intelaiduoti garbingą Sovietų Są legencijos. Dauguma iš jų nie
jungos ir Letuvos savitarpinės kada gyvi iš kalėjimo nebeiš
pagalbos sutarties įgyvedinimą ėjo. Nekaltų žmonių areštai,
ir ryžtingai sutramdyti sutar-Į kankinimai ir naikinimas tęsėsi
ties priešus;
{ visą bolševikų okupacijos laiko
3. kad tuojau būtų laiduotas tarpį.
Pačią aukščiausią lietuvių
laisvas perleidimas į Lietuvos
teritoriją sovietų kariuomenės! tautos naikinimo viršūnę pasie
dalinių jięmis išsiskirstyti svar kė per pirmąjį bolševikmetį,
besniuose Lietuvos centruose! 1941 m. birželio ,14-17 dienos
tokiame kiekyje, kurio pakaktų, naktiniai areštai ir trėmimai į
kad būtų laiduotas Sovietų Są sovetų imperijos šiaurę ir Sibijungos ir Lietuvos savtarpinėsj 'ro taigos neapgyventus plotus.
pagalbos sutarties vykdymas ir| Tada buvo areštuota ir ištrem
užkū'sti provokaciniai veiksmai ta apie 48,000 Lietuvos 'gyven
tojų. Kaip vėliau paaiškėjo, kad
prieš sovetų įgulą Lietuvoje.
Maskva buvo užplanavusi, per
Sovietų Sąjungos vyri ausy-1 kelis trėmimo etapus, iš viso iš
bė laukia Lietuvos vyriausybės! Letuvos ištrempi 750,000 gyv
atsakymo iki to termino bus ver ventojų r į jų vietas apgyven
tinamas. kaip atsisakymas nuo dinti rusus. Lietuvių tautos ge
vykdymo aukščiau nurodytų So nocidas, ypač dvasinis. morali
vietų Sąjungos reikalavimų”. nis pilnu tempu tebėra vykdo
(Juozas- Audėnas — “Paskuti
mas ir šiandien.
nis posėdis”, 201 psl.).
Kaip pasakoja išlikę gyvi ir
Ultimatumas buvo priimtas.I
laisvąjį pasaulį pasiekę tremti
Prezidentas Antanas Smetona ir niai ir kiti tuos įvykius matę
krašto apsaugos min. gen. Ka
liudytojai, areštai ir trėmimai
zys Musteikis tą pačią dieną pa buvę azijatiniai žiaurūs. Naktį
sitraukė į Vokietiją.
sunkvežimiu atvažiuodavo gin
Ir 1940 m. birželio 15 d. jau Į
kluoti sovietų kareiviai, apsup
visais keliais ir keleliais ap;e 26 davo namą ar sodybą, į duris
divizijų, apie 200.000 Sovietų
pasibelsdavo civiliai apsirengęs
Sąjungos veržėsi į nepriklauso
lietuviška: kalbąs NKVDistas
mos Lietuvos valstybės terito — saugumietis ir atidarius du
riją. Jos tikslas buvo okupuoti
ris kartu su juo į vidų įsiveržda
višą Lietuvą ir panaikinti kaip
vo dar keli sovietų ginkluoti ka
nepriklausomą valstybę. Greit
reiviai. Kai kur, retkarčiais
paaiškėjo, kad sovietų tikslas!
darydavo kratą, bet dažniausiai
buvo ne lik okupuoti Lietuvą!
kiūtos nedarydavo. Pareikšda’ir panaikinti kaip nepriklauso-,
vo, kad visa geimą yra areštuo
mą valstybę, bet ir iktol negir-|
jama, neišskiriant mažų vaikų,,
dėtu ir neregėtu azij altiniu žiau-|
lopšyje kūdikių .sergančių, pa-,
ramu sunaikinti ir lietuvių tau ;
bėgusių senelių ar nėščių mo
!
terų. Yra buvę atsitikimų, kad
Jau pačiomis pirmosiomis, bevežant sunkvežimyje ar nib,
okupacijos dienomis prasidėjo vežtus į stotį, ten pat \agone
a rėš tai, kankinimai, žu d yru a i. paguldydavo kūdikį ir j ligoniPačios pirmosios aukos buvo nę motinos nepatalpindavo, o
aukštieji valdžios pareigūnai: J palikdavo vagone dcportacijW.,
vidaus reikalų gen. Skučas, Sau Namuose areštavus duodavo apie
gurno depart, dir. Povilaitis, bu valandą v.la ko pasiimt- reikaliik
vęs min. pirm. Voldemaras (dė\ gyrusius daiktus ir ilgesnei keVoMSSteJr ri.Vo yrn kiek kito libtfėl maištą. SūšGrfindavft |
kia Mtoryja). Trnc.tį valiau fei- mnkx^žimį it veždavo į pSSkTtsingumo m:n. 1 m šatiis. m-ii? tą stotį. khr jau stenėjo (ari)
pinitt Merkys, Užsienių reikalų liksim pašlatyti gyvuliniai va-'
nirn. Urb y*. Galvanauskui pa gonai su spyglniotofhife Vielomis
s»d<ė p bėgli į Klaipėdą, tuo r. r gr. ’.afc užkaltais, truputį jjra-

Publika šv. Mergelės Marijos Gimini o parapijos salėje, minint Romo Kalantos susideginimo sukaktį. Priekyje sėdi
mbtelrys tautiniais drabužiais, dalyvavusios pamaldose. An ti-oje eilėje matosi kun. kan. V. Zakarauskas ir salės vaizdas.
Foto: C. Genučio

nių tėra išlikę gal kokie 2 3 pro-, ji siekia skelbdama tokią netie
vertais 'mažyčiais langeliais i’r denyną.
Tremtiniams lietuviams, lat centai. Tikro skaičiaus niekas są? Buvo atsiklaustas parapijos
grindyse, gamtos reikalams, iš-i
piauta j^ylė. Į vagonus sugrūs-’ viams, estams, ukrainiečiams, nežino. Jie buvo stremti sunai klebonas ar tikrai, Vindašienė
davo 50-®0 žfiumių. Rusų gyvu lenkams ir kitimes gimusiems ir kinimui, prisegant “liaudies negauna salės susirinkimams ir
liniai vagonai yra žjiniai ma augusiems švelnesnio klimato priešų” etiketę. Lietuviai trem- ar teisingas jos toks nusiskun
žesni už vokyčių a'r amerikie zoridje, tolimuos šiaurės žiau I tiniai tebuvo tik tarnautojai, dimas. Paaiškėjo, kad ji nečių. Dar heišVa^iavUs iš Lietu rus klimatas, gyvenimo' ir dar vidui, ir smulk. ūkininkai. Iš
vos, dažnšaūsfei Naujoje Vii-; bo sąlygos "buvo nepakeliamos. buvus nustatytą tremties laiką,
R. LIET. B-NĖS 1984
ndoje jau Vyrūs atskirdavo nuo Nustatytos išdirtio normos bū dažniausiai 25 ar 15 metų ir iš
leidus
iš
tremties
stovyklų
—
davo
labai
didelės,
ne
visiems
šeimų. Šilčių ar 'gultų dažniau-Nei viena organizacija neišsi
šiai netiūdkv'o. Reikėjo sėdėti Įvykdo'nTbs. pats dalbas Sunkus, gulagų jiems, nebuvo leista gj-įž
Ii
į
savo
gimtąją
numylėtą
Lie
laiko ir nepajėgia veikti vien
ant grinrtų' ir pas įkeičiant ant' maistas blogas 4r to paties netų pačių plfkų grindų naktį mit pakankanfei, apdaras mėnkaš. tuvą, bet turėjo apsigyventi nu tik iš nario mokesčių pajamų ar
goti. Visieftis iš karto siigūlt: gj-venamos patalpos ly£ gyvu rodytoje vetoje policijos kontro surengtų gegužinių ' apie porą
šimftų dolerių gaunamo pelno.
neuztek'daw vietos. Tokidse šą- lių tsrirlai, — fcėr sienas Vėjai lejė.
švilpauja, ntėbkai aj5Ši!dom0s,iĮ Tai maždaug šitaip buvo ku Visos organizacijos prašo iš sa
lygcse kfelidhe h'Sdavoši nuo vit
no iki pusantro tnėh. Priklaus poilsio mažai, medičinos aptar riamas laimingas darbinnkų ro vo narių ir prijaučiančių asme
nų aukų. Anoji Liet. B-nė tu
nuo ištt^mimo paskirties vfe navimas dažninusiai atsitiktinis jus ir proletariato gerbūvis.
čia aš remdamasis Armenie ri sukaupusi kelių milijonų do
tos. Kelibnėjfe maišto neduoda arba jokio, tik kai atsii-arida
vo. retkarčiais visam vagonu' koks tremtinVt gydytojas, bet nes, TautvaiŠfMiės, Jociūtės. lerių fondą; Vasario 16 minėji
viena kiblia vtmdens ir kai ka vaikių ir medicinos instr&men Kreivėno, Rūkieriės, Meilienės. | mų proga partizaniniu būdu iš
da- kokids dvokiatičiOs sriubos ; tų nėra. Vžtar. jau pirmaisiais Solženicino ir kitų tremtinių raš j Amerikos Lietuvių Tarybai —
Saulei birželio mėn. kaitinant : metais apie pise trėmlmių iš tais, trumpai, suglaustai patie-| ALTai priklausančių aukų, kas
tie žmonių prigrūsti nevėdinami mirdavo. Kiel; ilgiau išsilaiky kiau bendrą Birželio Trėmimų ’ met dar pagrobia po kelias de
vagonai įkaisdavo iki nebepa davo tik patys sveikiausi ir tvir- tremtinių kančių pergyvenimų šimt tūkstančių dolerių. O kiek!
ir lietuvių tautos naikinimo vaiz venam savo veiklos renginiui
kenčiamo karščio. Valkai, silp čiausi.
ris dar prašo aukų. Jau arti 1(1
nesnieji ir seneliai apsirgdave ! Iš pirmojo trėmimo, tremti- lą.
(Jokios medicinos pagelbos ne 1
metų, kaip jie Amerikos teisme
prieš mus yra užvedę bylą dėl
buvo) ir mirdavo, sargai paly- I
Ar
dera
laureatui
šmeižti?
tuo pačiu vardu užsiregistravi
dovai atidarėC. duris lavona4- iš !
mesdavo laukan. Privažiavur
Pastaruoju laiku, • mūsų išei ’o” pasiklausyti. Nors jis kai-1 mo valdžios įstaigose. Jie jau
paskutinę geležinkelio paskirtie; viškoji spauda yra prisotinta ap oėjo ir metodistų šventovėje keitė 4 kartus advokatus ir by
’stotį, bkusfiis gyvi osius išlai j rašymais apfe laureatus, apdo bet apie reorgus kalbėjo grym ; la vis tebestovi toje pačioje pa
pindavo, rtes į tolimąją šiaurę | vanotus piniginėmis premijo melą.
S. | lietyje kaip prieš 10 metų. Jų
geležinkeliu nebuvo. N u varvdc mis. Tokių yra tokia gausa, ro
vo prie uj>es, susodindavo į bar< dos, bene jų *būs daug daugiau, j
KAS TIE IŠEIVIJOJE
žas (barža yra nudengtas upių negu šventųjų Draugo kalendo
ERZELIO KĖLĖJAI?
laivas įvairiems kroviniams ga- riuje. Jie visi pašlovinti turi
Iš Antano Juodvalkio repor
lyenti, traukiafnas special* irs vii mais ir neturimais įsigytais ir
tažų LB-nės Vidurio apygardos
kikc) ir vilkdavo į lotirm s šiau neįsigydais nuopelnais-. Tokių
paaiškėjo, suvažiavusiųjų tarpe
rės potiarinfes si itis, kur tempe sąrašuose figūruoja net ir to
buvo balsų, kad reikia nutrauk
ratūra žiemos mėtų nukrinta že kie, kurie pasižymėję ne tiktai Ii bylą su RLB-ne. Bet Mar
tniau nulio iki — 60-71) laipsniu savo kontravirsimais rašiniais, guette Parko apylinkės pirmi
Celsijau^, ir naktys. Tęsiasi ke kalbomis, bet ir savo politmė ninkė Birutė Vindašienė ir apy
is mėnesius, o Vasaros rnfetu. ideologijos iplininkavimu.
gardos pirmininkas K. Laukai I
saulė ilgesnį laiką nebsnusilėi
Neseniai Detroite" buvo apdo ris reikalavo vesti bylą iki lai
d ž i a. IM si veisia b*l i j o h ai -1 r i Iij ovanotas premija ir Br. Railą. Ne mėjimo. Reiškia, įeikalaujan
nm uodu ir imxsku. Neuždengtu
būt reikėję
Bendi-uomenes Vin.dašienei ir Laukaičiui, byla
\ idii lauke nerasir dyk, suė>
Vagose” jo y ahlo minėti. Jei jis bus tęsiama. Bet tuo jucdu pa-]
gyvą. Kiek’ p ečiaū {Į pietus),
nebūt Jurio Beach, Floridoje, lie rodė nenorą, kilusius nesusiprai
kur dar aufflt
ai-miškai
rimus tarp lietuviu geruoju ša
čfaąSftte fKYYHiš — kir tuviams pensirinkams, metodis tinti.
tų šventovėje, paskelbęs gryhą
viais i’r piŪkfttlfe hčAitfn -'s pri
šmeižia RLB-nės axiresu. “Ge
Štai, kas tie išeivijoje, erzestatydavo
Neretai
orgų veikla skaldo lietuvių -vi- Ėo kėlėjai. Gal ir jie laukia pa-:
būdavo iV V k tį ė'Mftiktrrų, ka:1
suoinenini gyvenimą, palikda gerbimo, jiems įteikiant me-1
trtTrttm us
n.-t žie '
?
ma tefmsias denes mūsų viefcih- džio pkketes?
mos rfrrtu iki įftiprisuiglą’
koviTS už dvynės išlansyini t
b.
rftršką. k-tfr prie
ar pušieši
VINDAM ENfc I
mo Ixaruose”. Šia proga tenka tR VEt
Iruvo firikaRA lėhtVt? su užralu
jam tik tek pasivyt, jei Rr. I$a5NETIESĄ
šril; g fr brrtR-ls Ir risdovai ph I
!a krffea
ItefiaMų v^ftomfe j
■•■tkydsVo: 'V ? jūsų lĄVenviefe i
Šiais metais,’ balandžio mėn i!
ifes
tai jia jMš
įStku.-įlį .fStp Įflrtensite’’.vfcfras iį
Toriai HRtrtknj 29 (į. Jaunimo On t re, Chicago-1
loftau kwrtjt .arčiau !>-■
į o tokfrt jyar^škirhu rnJtefe4>ti. je įvyko JAV LB-nės Vidurio I
imunlrryo vfrmfcmyTm m.^džiaj
hef andt patįrtefe: “kuri pkls Vakarų apygardos suvažiavimas.
jau rrefcricųtt, t;x trenkis krū1
Apylinkių pranešimuose pasi
kvep, trio jfs litą t^)!”
čia trrmtih us su
Reorgai Rr. R-Tą jau senia ekė ir Marquette Paiko LB-nės
rrfFItftvo į aū^llią ar kit s kapirmininkė, Birutė Vindašienė
pažįsta, kaip \ient iš tų*
kdr rąstai
Reikia, ttk laibai nustebti jos to
TWM8V.> vasifdg nRdsi litpiukifo-. verčia nuisiį aisvinimq; vyti
nius fš pagrihdų ir kWk wifmr- kiu neteteingu nusiskundimu,
irn tki trkim vrrtm,
jau ga
būk jos veiklai trukdo “redt-1
fi
Wx^ri apdirb nyMaoms niek ra j y veikėjas.
gai*\ įsitaisę klebonijoje ir nfe-Į
parelkMi
tos medžiagos pj.su<rau!i. Arbį‘ fcia prcąn
tluo4a
^us$ri.Mt’Yriams. Ti
gilią ūkuoja ė lą Juno Bemeti
iWMfiitftfk ‘dar hu^S?>erd3vo Žft
sininkams. k*d jų tarpe etttfrįr > kras. daugiau negu keistas, k^d*
''ft
Ąnų židtyse
Ši moteris gali taip akrplėšig~Varpo’ rediktfrtiua Aitaeąs Kučys. skaitąs paskaitą
įtekančiose j Ledinuotąjį van do toks. kuri< rado reikalą jį
Romo Kalantos minėjime gegužis 20 d.
Foto-C. Genučio
pakviesti ir jo “rrJriko plepa- kai kalbėti netiesą. Įdomu, ko

LAIŠKAS RLB-nės “VAGŲ”
REDAKCIJAI
Reiškiu Jums nuoširdų ačiū
už RLBnės uVagas”. Jos įdo
mios, nes pastaruoju laiku pa
gyvėjo savo turiniu, o taip pat
ir plačia informacija apie RLB
veiklą. Ko iki šiek ‘Buvo pasigendama<..A.:Sį-f 0. M., Florida

M. FONDU jAJŲS,
tikslas yra R. Liet. B-nę sužlug
dyti finansiniai, nes advokatams
honorarai yra dideli. Jie nori,
kad mūsų veikla sustotų kultū
rinėje veikloje, kad sustotume
priešintis ibendrą-darbiavimui su
okupanto statytiniais, kad su
stotume rėmę laisvinimo veiks
nius — ALTą ir VLIKą. Jie oku
panto pakalikų įtaigojami sten
giasi tų dviejų laisvinimo insti
tucijų ALTo ir VLIKo veiklą
susilpninti ir jas sugriauti.“ Mes
tiems jų kėslams priešinamės ir
kiek jūs R. LB nariai mus paremsite, mes priešinsimės ir
ateityje.
Dėl to mes R. Liet. B-nės val
dyba kreipiamės į jus, mielieji
■nariai, iir prijaučiantieji, kas
išgalite ir šiais 1984 metais pa
aukoti minėtiems reikalams po
100 dol. Kam yra sunkiau iš kar
(Nukelta į 3 psl.į

spaudos

(Atkelta iš antrcf puslapio)

to aukot šimtinę, tas gili auko
ti per kelis kartus po mažesnę
stirną: po 25 ar 10 dol. Aukas
prašome įteikti apylinkių valdy
boms arba pasiųsti čekiu ar mo
ney orderiu Centro Valdybos

pirmininkui dr. Vyt. Dargiui
šiuo adresu: dr. . V. Dai'gis,
1938 S. Manheim Rd., West
chester, Ill. 60153.
R. LB C. Valdyba

T

\

Po vakarienės Teresė Balčiū
nienė apdovanojo visus rengi
mo Komiteto narius gintariniais
papuošalais. Rengimo komite
tas nuoširdžiai dėkoja p. Tere
sei Balčiūnienei. Rengimo ko
mitetas nuoširdžiai dėkoja vi- V. ŠVARIENĖ
siemą kuo nors pr;sėdėjusiems
prie šio parengimo pasisekimo. loniai kviečia visus R. L. B-nės
Dėkoja taip ir fotografams: C. narius bei svečius
Genučiui ir dail. J. Tričiui.
Me
Pastaba: R. L.
R. L. B-nės Centro valdybos’ quette Parko Apy
posėdyje, įvykusiame birželio ba samdo autobusą, kuris išv:i-l
22 d., kuriame dalyvavo ir Ta žiuos liepos 2 1d., 9 vai. 3b min.'
ryte nuo Washtenaw ir Lilli.)
rybos Prezidiumo pir-kas dr.I T)
Registi uoVladas Šimaitis, kan. V. Zaka Plaza Ct. (69-tos).
ir 13 k
rauskas ir visi apylinkių pirmi tis: 434-3713, 431-4639
s
ninkai arba įgaliotiniai, buvo. 4645. Paskubėkite. Sek
svarstyta daug dalykų, bet kai] dą.

> LITERATŪRA, lietuvių Etsritūros, meno E todrsU
m. metraštlt. Jame yra vertingi, niekuomet neaenrtą, Vln«;
Erėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankct
F. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir T
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis t
M. K. Čiurlionio. M. Šūeikio, V. K&šubos, A. Rūkitelės ir A. VaHk
kūrybos yoveikslais. 365 puiL knyga kainuoja tik 93.

R. L. B-NĖS CICERO APYI
R. L. B-nės Cicero Apylinkės j
valdyba, vadovaujama A Sko- Į
po, birželio 17. “Vyčių” alėje
ir sodelyje surengė labai
ma gegužine, i kuria atsilankė
Tarybos prezidiumo pir-kas dr.
VI. Šimaitis, dir. V. Dangis CV
pir-kas, A. Katelienė, dr. J. Da
nilevičienė ir kit. Dr. V. Daig:o
iniciatyva buvo pagerbti Anta
nai: A. Repšienė. A. Plečkys,
A. Dumčius, A. Marma r kiti.
•Mecenatai: dr. V. Dargis ir a
O. Tilius. Gegužinė praėjo la
bai geroje nuotaikoje.
DĖMESIO VERTOS
PASTABOS

š.m. birželio 17 d. per A.Dan
u us radijo programą kun. J.Borevičius savo religinę valandėlę
užbaigė žodžiais: "Mums bir
želis yra juodas, baisus ir liūdnas-;’.... Deja, ar didelė dalis pa
triotinės lietuvių visuomenės,
o taip pat ir organizacijų dalyvavo ALTo rengtame Baisiųjų

EbOl!

> LIETU V įsKASIS PAMARYS, Henriko Tamo-TamaHssfc.
Romiai paraiyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės k
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienare
lietuviui. Leidinys Blustruotaa nuotraukomis, pabaigoje duodama
vitovardžlų pavadtnimai^tr jų vertiniai j sokleėfų kalbą. Labai
taudlngoj* 335 pusi knygoje yra Rytprūsių Umėlapla. Kaina H

« K4 CAUMtS; L1M*, raiytojoa Petronėlė* Oriataitės atM

Eželio minėjime birželio 10
Šv. Mergelės Marijos
o parapijos bažnyčioje ir sasic

*

*

Birželio 24 d. 4 vai. p
kalto Pfa-idėjimo rooky tos saĮėję Brighton Parke Įvyko kum
Fabijono Ki re 11 io 45 metų kunijA’siėš sukakties ' pagerbimo
lanketas.

Pagerbimo banketie dalyvavo
j E. vyskupas Vincentas Briz‘vs bei visa eilė kitu dvasiškių
iečių bei
svečių.
Bet. deja, dauguma tame minėjime pasigedo a ;ademinio
? to?
Ivgio.
o
*
*
*1
Antrasis susirinkimas įvyko
R. L. B-NĖS MARQUETTE
nebe gryčioje, bet - miškelyje,
PARKO APYLINKĖ
toli už Komaro dvare, tvartų
I
■
R.L. B-nės Marųiictte Parko Svarstėme streiko klausimą: ar
apylinkės valdyba Š.m. gegužės jau metas jį pradėti, ar dar ne
20 d. surengė Romo Kalantos metas? Ką tik buvo pasiekusi
minėjimą, kuris pridėtas vė žinia iš Baisogalos dvaro. Kaip
liavų pakėlimu, vėliau pamal iš maišo pabiro klausimų: koks
dose ir akademinėje; dalyje — streikas, kas jį vedė, ar buvo
salėje. Paskaitą . skaijė ’’Varpo’’ buvo kazokų, kas laimėta?
— Laimėjo, — sakau, nebloredaktorius A. Kučyfc. meninę
orograma atliko sol. A. Pankienė (be jokio honoraro), akom
panavo muzikos M. Motekaitis. nės narių kapus, papuošdiami
Gana daug ponių ir panelių
ne- juos lietuviška vėliavėle.
L
III. Gegužės 27 d. Memorial
šiojo tautinius drabutius. Salė
buvo pilna publikos.) Valdyba Day savaitgalyje valdyba su
rengė gegužinę Vyčių salėje ir
nuoširdžiai visiems dėkoja.
II. Gegužės 26 d. keletas val- sodelyje. Gegužinė skaitoma pu
dybos narių, J. Bagdžitus vado sėtinai navvkusia*
*
vaujami, lankė mirusiu R.L. BPastaba: Dėl vietos stokos
Marquette Parko apylinkės vei
klos tąsa bus sekančiame'B.V.”
numeryje.
Į LIETUVA

MDTKLS& 5L Bootenko kūryba. J. Valeift
■

Mg

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
. darbus dirba.

I
I

r SLA—išmokė jo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu
/ •
apdraudų savo nariams.
±LA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

I
i

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.Q0 metams.
SLA — kuopų yra visose lietuvių, kolonijose. *
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus,
jie Juros mielai ■oaselbės į SLA įsirašyti.
Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
TeL (212) 563-2210
-

r,
—.

69th SL, Chicago. HL 60629 ♦ TeL‘^^-25’37

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St., Chicago, DI. [
• EŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
i
į
j

Atdara šiokiadieniais nuo
J vaL ryto iki 10 vaL vakaro.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininką

Tel. 476-2206

mfaftml Ir mlntyi iple timenif Ir vietas neprflt Uetavoje Ir pfr
mafrials bolievikų okuj>arffo« metais. Knyga tari 234 puslapini
bet kainuoja tik H.

> JULIUS JANONTSp poetai Ir revoliucionlerlua, netūpra
Kai ir klaidingai interpretuojamo gyvenime ir politikoje; tik B
Jurgio Jalinsko knygoje apie JuHaus Janonio gyvenimą Ir pot
Dabar būtų JJ galima pavadinti kovotoju ui imogaua teitai
Knyga y*a didelio formato, 365 pualapii, kainuoja

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE

VALANTI NAS

'• Vienišo

ŽMOGAUS'g y VĖMIMAS, Antano Rūke apraly
tas Fnoao Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Eta
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyp
parduodama tik už IX
,

JŪRATĖ IR KASTYTIS

SIUNTINIAI
^.Cosmos Parcels Express Corp,. Ji
''d
I MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE '

'• DAINŲ ŠVENTSS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tn
Enhj lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalni
Ivente* bei Jų istoriją fa- eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojąs
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim^
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

.

■

Apolinaras Skopas, dr. Kazys
Šidlauskas, Anelė ir Kazys Tani
kai, Delfiną ir Jonas Tričiai, Ig
nas Venckus, Ona Vyšniauskie
nė. Viso surinkta $300. Aukas
rinko Centro valdybos sek r. A.
Repšienė. Visiems aukotojams
nuošii dus lietuviškas ačiū !

Minėjime garbės stalą suda
rė: jo našlė Teresė Balčiūnienė
su trimis paaugliais vaikučiais,
jos. sesuo su dukra, Eurelija ir
Vytautas Paukkšteliai, Bronius
Jaras (Paukštelienės tėvelis) ir
dr. Vytautas -Dargis. Akademi
nei daliai pasibaigus, trumpą,- kurie čia neminimi. Buvo pa
bet jausmingą žodį tarė velionio darymas. nutarimas, kad atosto
našlė Teresė Balčiūnienė, padė gų nėra: posėdžiai vyksta kiek-;,
kodama rengėjams ir . visiems vieną mėnesį. Antras — Pasvei
dalyviams (kūnų buvo pilna sa kinti Amerikos Lietuvių Tary
lė) už tokį nuoširdų ir kultūrin bos Kongresą, įvykstantį spalio
gą jos vyro pagerbimą. Po to se 27-28 dg patalpinant sveikini
kė gilta vakarienė. Vakarienės mo tekstą (visa puslapį) suve
metu buvo renkamos aukos (kas nyrų leidinyje.
j
norėjo) įamžinimui a. a. Vytau
EAST CHICAGOS INDIANOS
to Balčiūno Tautos Fonde —
R. L. B-NĖS APYLINKĖ
Laisvės Ižde. Aukos jau baig
R. 'L. B-nės E. Chica«os Apy
tos rinkti. Aukojo sekančiaiė
po 25 dol. Jonas 'Balčiūnas ir J. linkės pir-kas K. Čiurinskas pra
ir Ed. Jašiūnai. Po 20 dole — neša, kad rugpiūčio 5 d. (sek
Ona ir Petras Blėkiai ir Marija madienį) jo sodyboje rengiama
ir Justinas Palubinskai. Po 10 gegužinė. Visi kviečiami. Dėta-,
dol. — Pranas Adomaitis, Juo ■lės bus paskelbtos vėliau. Pasi-(
zas Bagdžius, L. Dubauskienė, sruoškme dalyvauti.
i
inž. St. Dubauskas, Antanas
R. L. B-NĖS ROCKFORDO Į
Dumčius,. Gr.; Giedraitytė, Vik
APYLINKĖ
?
toras Kozica, Antanas Kuras,
Rožė ir Pranas Mačerniai, Ane
RL B-nės Roekfordo Apylin
lė ir Juozas Mackevičiai, Jonas kės gegužinė rengiama š. m. lie
Matukas, Joana Mikalauskienė, pos 21 d. (šeštadienį) 12 vai.
Antanas Pleškys, Antanina Rep Vieta jau visiems žinoma. Apyšienė, Liucė ir J. Sakevičiai, linkės pirm. K. Rutkauskas ma-

‘
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Iš JAV R. L. B-nes Centro valdybos veiklos
JAV R. L. B-nės Centro val
dybos kultūros komisijai vado
vaujant ir visoms Apylinkių vai
dybems talkinant balandži 28 d.
L iet-u v i ų Tau t i ni u o s e Na m u* se
jprisiiiįį.itas ir pagerbtas preJš
2 metus amžinybėn iškeliavęs
a. a dr. Vytautas Balčiūnas. Mi
nėjimą pravedė R. L. B-nės Tarybes prezidiumo pir-kas dr.
Vladas Šimaitis. Invokaciją su
kalbėjo kun. kan. V. Zakaraus
kas. Apie a .a. dr. Vytautą Bal
čiūną kaipo apie visuomeninin
ką kalbėjo jo artimas draugas
Vytautas Paukšteliai, Bronius
šha, Wis., ir kaipo apie daktarą
— dr. Vytautas Dangis, šiam
momentui pritaikintą meninę
programą atliko pianistas M. Mo
tekaitis.

atsakymo, kad pridėtų po pūrą
rugių, duotų pu vagą bulvėms
ir d ktarą ligoje. Ponas nesu
KOVOS DEL
tiko — gddi, ir taip jau dkMe
(ATSIMINIMAI)
alga.
Nuo rytdienos, — skelbe
gai laimėjo: su saule baigti dar
(Tęsinys)
bą, didesnę ordinariją ir dak kumečiam^ streiko komitetas.—
1904—L 05 METAI
tarą ligoje. Patys vedė streiką mesti darbą, bet karves melžti
Dar nebuvome baigę konfe jų komitetas, streikas teužtru ir gyvulius šerti.
Dvaras sumišo. Kaip jis yra,
rencijos, k: i atėo ž:nia apie ‘"ne ko vieną dieną.išsiversta be ka
dar nebuvo matęs streike. Eko
susinratimus” Baisogalos Ko zokų.
— Bravo, vyrai! — džiaugėsi nomas nirto, šaukė, ieškodamas
maro ir Joniškėlio Karpio dvaruos.e Ne.rukus išvykome: Pak kumečiai. — To paties ir mes* pc dvarą bernų- O jų — ne
nys susipažinti su įvykiais dva norime: <Wrbame nuo tamsos iki' vieno. Lyg į žemę jie būtų pra
smegę!
ruose. Mickcv’či us — su pini tamsos, sumirgę negadiname dak-Į
1 — Palaukite! — grąsmo jis.
gais ir laikraščio medžiaga į Til taro.
Kai jie ėmė svarstyti savo — Šimtas kitų bus jūsų vie
žę. aš — su referatais i Joniš
toje!
kio ir Žagarės kuopas ir megzti r e i k? I u s, sum e n kėj o dži a ugs(Bu< daugiau)
ryšių su Papilė ir Kuršė ma.\ Vieni bijojo krzoku kiti
laukė žinios iš Joniškėlio Kar
na: s.
Mus lydėjo linkėjimai drau pio dvaro, trctie:i nesutiko įei
— Ketvirtadienį aukso unci
ti
i
streike
komitetą
ir
nutarė
gams dvaruose.
ja kainavo $376.
atidėti
patį
streiką
kitiems
me

— Labų dienų kaupiškiams —
tams.
Juozui ir kitiems!
— Linkėjimų pakruojieciams
Buvo dvaruose ir politikų,
— Jurgiui ir Jonui — šaukė ypač žagapiečiuose. Jie domė
Mažonis s^ Kareiva.
josi valdžia: kas ją sudaro, ko-|
Kas buvo tie Jurgis, Jonas su kia ji kitur, geresne ar blogės-Į
Juozu tai dvaruose visi jau ži nė darbininkams? Ilgai teko
nojo. Tai tamsios buities spin kalbėti apie ją. 1902 metų ’’dar
duliai, į kuriuos, kaip į pro bininkų ir ūkininkų sukilimas*’
švaistę, žiūrėdavo visi, kai ten Naryškino (dvare giažiai pavaiz
kildavo nemalonių pasikalbėji davo ją.
ų 7
t
mu su ponais.
— Aha, — užbaigė mano kal
Vietose radau gražios, .svei bą senukas. — tie patys žmo
kos medžiagos, gražių norų. nės ją pastato.
Joniškiečiai geidė pasikalbėji- — Tie patys, ne tie pntys, bet
dindavo referatus), gero, pamo piningesni už mus.
komo žodžio. Patys jie rinkosi
Auditorija nesivaržė klausti.
mų iš gyvenimo ((taip jie va- Kiekvienas galvojo pagal save,
temas.* Turėjau iš pagrindų at pagal savo supratimą. Taip da
the oil
sakyti į klausimus. Vieni kėlė rė ir Petrelis, šįmet tik baigęs
f Iters every 3,COO te
8,000 miles io avoid
streikų reikalą: kam jie, kaip piemenauti pas ūkininką.
westing gasolk^
organizuojami, ar yra kitų prier
-’’Draugo’-’ organizatorius Pak||. Don't he a Bcm
rnonių kovoti dėl geresnio - už nys pateko. į patį ’’nesūri*prati
darbio ir lengvesnio darbo?Ki« mų verpetą" Joniškėlio Karpio:
ti klausė apie atlyginimus: kur^ dvare. Darbininkai laukė pono
kokie jie. kas juos ‘nusti

VLADAS POŽĖLA

BENDRUOMENĖS VAGOS

For constipation relief tomorre^
» 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
•‘The Overnight Wonder
Read hbd and follow
directions.

t

Inž. UODAS MOKYS,

50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
AT Ml VA LIETUVA
parašė 700 pnslapiq knygą, kurion radėjo viską, kai 5et kada Ir
Set kur, Set kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
Ir Hetuviq kalbą. Jis mokėsi kartu ra kun. Jaunium ir prof. K,
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias Ištrslukas, paruošė tikslius vertimus
tr patarė mums toliau studijuoti.
Kaina *38. Kieti HrieBaL

Paitai p.

R X D JI E N O 8
& Hateted St, EHca?o, IB JDB08
•I — JUąJiaatM, Chicago, g, DL
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rūpino. Didžiausioji lietuvių tautos dalis buvo iautž'U
j Rusijos gilumon. Dešimtys tūkstančių Rusijoje buvę (
išžudyti, kiti patys išmirė, o likusiems uždrausta žinios
apie Lietuvos praeitį. Lietuviams buvo primesta “so-1
THE LITHUANIAN DAILY NEW!
vietinė” valdžia, kuri viską užgožė ir įgyvendino taiką.
Published Daily, Except Sunday, Monday and HolijUji
Lietuviai yra įsitikinę, kad “taikos” propagandai va
by The Lithuanian News Publishing Co^ l±x.
I73t So. H«lWwd SlxwL Chicago, IL 40SQS Telephone 421-410^
dovauja gerai organizuoti sovietų agentai, kurie jau pa
jėgė karo baime užkrėsti daugumų europiečių. Ta baimė
'ECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USES 37494600
yra pagrindinis žingsnis Vakarų Europai pavergti. No
Postmaster: Send address changes to Naujienos
ras taikos tampa stipresnis, negu .noras gintis nuo ver
1733 S. Halsted St, Chicago, IL 60666
gijos.
Dalį amerikiečių nustebino kardinolo Bernardin “tai
meta/TLA ___
As of January 1,
pusei metų
kos politika”. Galvojantiems lietuviams ta politika su
Subscription Rate*:
$12.00
Tienam meneaim
>1.00 kėlė baimę. Lietuviai ant savo kailio patyrė, kokia buvo
Chicago $45 00 per year, $24.00 per
ax months, $12.00 per 3 months. In
ta rusiškoji “taikos politika”. Lietuviai turėjo mesti
other L.bA localities $40.00 per year, j Kanadoje:
$22.00 per six months, $12.00 per
viską ir bėgti į vakarus, kad galėtų išsigelbėti nuo “so
me tania _________
jiree months. Canada $45.00 per year;
pusei metų ____
$24.00 vietinės taikos”.
•'Vher countries b^h-UO uer year.
v įeinam menesiui
Laimė, kad Amerika ne Vakarų Europa.- Amerikoje
25 cents per copy
Užsieniuose:
yra Frank Annunžio, kuris Atstovų rūmuose paskelbė,
metams __
kad ta “sovietinė taika” iš Pabaltijos kraštų išvežė 440,000
pusei metų
$26.00
Nuo sausio pirmos dienos
gyventojų, kurie niekad daugiau į rusų pavergtą Lietu
Dienraz>čio kainos:
Naujienos eina, kasdien, išskiriant vą nebesugrįš. Be atstovo Anunnzio, kongrese yra atsto
Chicagoj e ir priemiesčiuos:
sekmadienius, pirmadi en iix ir five n Vilniaus centrinė gatvė
tadiemus. Leidžia Naujienų Bendro vas Henry J. Hyde. Savo laiku jis priklausė Amerikos
metams$45.00 ve, 1739 So. Halsted Street, Chicago,
pusei metų--------------------- $24.00 1L 6U6U6. Telef. 421-6100.
demokratų partijai, bet prieš dešimtmetį, jis tapo res
nuns menesiams
$io.00
gyvena 12 melų.
publikonu. Bet jis pripažįsta demokratinį procesą, pa ANTANAS PLEŠKYS
Kiek sutrumpinęs jos paskai
Menam menesiui,
$5.00
Pinigus reikia siųsti pašto Kaney sisako prieš bet kokias diktatūras, ir prieš pastangas
nulupę JAV vietose:
Uraeriu kartu su užsakymu.
tą čia perduodu “Naujienų”
BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS
amerikiečių tarpe sėti “sovietnės taikos problemas”. Jis
skaitytojams. Gaila, kad ponia
apie
skaudžius
įvykins
ir
pergy

(Tęsinys)
įtikino kongreso komitetą pakviesti kardinolą Bernar
Rūkienė Baisujų Birželio minė
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskynę sekmadieniui,
venimus
būna
mums
giliausia,
jimo dalyviams nepapasakojo
din ir paprašė, kad jis pasiaiškintų, kaip jis supranta skel Gal būt šeimos, kurios kentėjo,
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. popiet Šeštadieniais — iki 12 vai.
širdingiausia inspiracija (paska kaip, ir kur, kokiomis aplinky
biamas taikos idėjas. Į kongreso pakomitečio posėdį buvo neteko savo artimųjų,'savo my
tinimas) nepasiduoti bevilčiai ir
pakviestas ne tik kardinolas Bernardin, bet ir New Yor- limųjų.
Gal slapta išklausys neleisti laiko tėkmės bangoms bėmis ji buvo areštuota. Juk
Kongreso komitetas prispaudė kardinolą ko arkivyskupas John J. O’Connor. Jis neseniai buvo pa šventų mišių jų atminimui, su išblukinti iš mūsų atminties, kad tas visiems įdomu.
kalbės maldelę, nusiųs savo min
Jau kelios dienos atstovų rūmų užsienio reikalų pa skirtas New Yorko arkivyskupu, bet jis jau seniai pri tis ten kur jie žuvo, kur nors,, nebejustume, kad nebeatmintu Stefanijos Rūkienės paskaita
komitečio posėdyje svarstomi klausimai, kuriais susido- klausė kardinolo Bernardin vadovaujamai “taikos šie- kur nors. Jaunimas dabar so me tų baisių lietuvių tautai die — 1940 m. birželio 15 d. mū
nų. Jų inspiracija lai duoda
mėjo ne tiktai pats kongresas, krašto reikalais susido- > kirnui .
vietų okupacijos geležimis su mums daugiau ryžto kovoti ir sų tautą ištiko skaudžiausia ir
didžiausia nelaimė. Bolševikai
mėję amerikiečiai, bet ir visas pasaulis.
Vieną dieną pakomitečio nariams pasisakė kardino kaustytoj Lietuvoj yra augina skelbti pasauliui visas tas skriau užgrobė Lietuvą. Lietuvių tau
Kongreso komitetui vadovauja lietuviams labai ge las Bernardin, antrą dieną ta problema pasisakė arkivys mas kitokioj dvasioj, kitokioj das, kurias raudonasis smakas ta beteko savo nepriklausomy
rai pažįstamas Floridos demokratas Dante Fascell, gerai kupas O’Connor. Tuo klausimu pasisakė Dante Fascall, ideologijoj. Lietuvos istorija yra (slibinas) padarė nekaltai Liė^. bės ir prasidėjo jos naikinimas.
iškraipyta ir iškraipoma. Rau
suprantąs Helsinkio aktus ir ne vieną kartą plačiai juos kurįs esąs labai "užimtas, neturi' progos visų problemų pa donasis 'barbaras išplėšė iš Lie > tavai ir jos tautai. O mes sten Kiekvienas sąmoningas lietuvis’
aiškinęs. Lietuviai eina jo pozicija. Lietuviams yra gerai nagrinėti'giliau, bet,' bendrai kalbant, jis nepasisakė už tuvos istorijos lapus apie Lietu kimės veikti, veikti gyvuoti ir pajuto nerimą, kad Įvyko kaž
tikėti karštai, tvirtai, kad mū
pažįstamas jo sudarytas komitetas, informuojąs visą taikos principus taikos pasaulyje. ' * l':'
vos nepriklausomybės laikotar sų ir visų kitų pastangomis Lie kas baisaus. Po dviejų mėnesių
okupacijos, bolševikai sugrūda
kraštą apie komiteto vedamas kovas su sovietu valdžios
Reikalai pakrypo kiek kiton pusėn,'kad žodžio; pa-, pį, apie kraugeriškus susitari tuva vėl atgaus laisvę’4. •
LTCU3 lietuvių patriotų į kalė
paskirtais atstovais į tarptautinį . Helsinkio komitetą. praš.ė komiteto narys Hydes ir pparąšė pląčiąu paaiš mus tarp naciu ir sovietų, apie
jimui. Tuose kaKjina irose re
Ypatingai gerai lietuviams pažįstamas atstovo Kampel- kinti “taikos prasmę”. Jam rūpėjo .patirti, kaip “taikos okupaciją, apie jų pačių įvyk Baisiųjų birželio minėjime tam kuriam pasisekė išlikti gy
dytus .siaubingos kraugeriškus dalyvavę Sbiro tremtiniai: Ste
mano darbas su Maskvos vedama politika.
problemos” plečiamos Sovietų Sąjungoje, Rytų Europoje, įvykius. To-visko nesimato oku fanija Rokienė, Jonas Kreivė vam. Vioeni buvo sunaikinti pa
Bet atstotą rūmų pakometityje sprendžiamas visai o paskutiniais metais ir Vakarų Europoje. Europoje da panto išleistos .Lietuvos istori nas ii' Marija Burbienė buvo pa čiuose kalėjimuose, kiti išvežti
į Sibirą lėtai mirčiai. Pažiūrė
kitas klausimas. Kongreso pakomittis ryžosi išaiškinti bar amerikiečiai vadinami taikos priešais, bet preziden jos dapuose. Daug kas iš jauno gerbti prisegant jiems po kuklia,; kime Lietuvos karių nesiprieši
bet gražią £ėlę.
r
Chicagos kąrdįnolo poziciją atomo karo reikalu. Ameri tas Reąganas įsakė įkasti kelias vidutinės galios raketas, sios ■ kartos net nežino tikros,
nimo okupantui duoklę. Raštiteisingos ir neiškreiptos Lietuvos
Po
šio
Sibiro
tremtinių
kuk

bet
tiek
taikos
šalininkai
nė
žodžio
nepratarė,
tai
-raketas
kiečius, ypatingai Amerikos lietuvius sudomino kardi
istorijos. Jei jiems senuoliai pa laus pagerbimo pirm. Edm. Ja- ksi 3-iame savo raštų tome, 180
atvežė
ir
įkasė
Sovietų
Sąjunga.
Atstovas
Hyde
išsitrau

nolo Joseph Bernardin pozicija.
sakoją, gal būt, gal jie tai trak siūnas publiką supažindino su psl. rašo: “Per vienerius metus
Kardinolas Bernardin vadovauja Ronos katalikų kė iš kišenės praeitų metų pabaigoje pasirašytą paties tuoja ’kaip kąž kokias senelių •Raškaitininke, Sibiro tremtine bolgevikai išžudė ir išvežė 500
bažnyčios sudarytai komisijai atomo ginklams vartoti. kardinolo laišką Amerikos tikintiesiems, kuriame aiškiai pasakas ,lyg girdėtas, lyg išsva Stefanija Bakiene, kuri į šį mi 1 tikrosios tarnybos Lietuvos ka
jotas. Mes ča laisvajame pašau- nėjimą specialiai atvyko ig Hot rininkų ir apie 6(MXJ puskarinin
Toje komisijoje yra didokas skaičius katalikų, bet svar pasisako prieš atomo bombų gamybą ir jįj naudojimą.
kių ir eilinių. Tai pirmos aukos
biausioji įtaka ten yra "Chicagos kardinolo. Amerikie
Atstovas Hyde pacitavo kardinolo laiško sakinį, ku $yjte * minime iškilmingai kaip Springs, A-ngansas. už 700 įny- prieš masinius trėmimus’’.
čius gerokai nustebino kardinolo nukrypimas Į Europoje riame jis patarė amerikiečiams atomo bombų .nevartoti. šianden, įspūdingose šventose . lių nuo Cliicagos, kad supažin
(Bus daugiau)
mišiose ^su atatinkamonus gies dinus mus su Baisiųjų Birželio
įsigalėjusią nuomonę.
Ar kardinolas mano, kad ir rusai nevartos turimų, atomo mėmis ir ' įspūdingu pamaksiu, trėmimais ir Sibiro kančiomis,
Pati svarbiausioji problema Europoje esanti taika, bombų? — paklausė atstovas Hydę Ar kardinolas ma giliu susikaupimu. Ir čia, šioje kuriuos ji pati pergyveno. Į Si-1 — Montreal] o mieste paskelb
o visos kitos problemos esančios antraeilės. Taikos pro no, kad rusai nepavegrs viso pasaulio, jeigu amerikiečiai, esafeje prisimmm tuos lietuviu birą ji buvo ištremta 1941 m. tas visuotinas streikas. Tai pro
blemos tiek* paveikė Vakarų Europos valstybes, kad jų 'turimų atomo bombų nevartos? Atstovas Hyde pareiškė- tautas nežinomus kareivius. Me birželio mėn. pirmųjų trėmimų testas prieš suėmimą iš tren:
tarpe pamažu įsigalėjo nuomonė, kad taika esanti svar ; savo įsitikinimą, kad kardinolo darbai, kai pavergs visą JaimkigL kad čia salėje turime metu. Ten ji iškentėjo 16 me ties grįžusio veikėjo.
biau už kitas problemas, nes, jei prasidėtų kara tai kitų pasaulį. Tada jie patirs, kur atsidūrė tų pavergtų kraštų gyvus liudininkus tų baisiųjų tų. Grįžusi iš Sibiro tremties,j
dienų, kurie Dievo pala mos bū
problemų nebebūtų. Nebūtų todėl, kad karą laimėtų ru- dvasiškiai. Arkivv. O’Connor atidžiau klausėsi kardinolo du išliko gyvi ir čia bylos mums nekurį laiką gyveno Karine iri — Sumažino b.ilų mokesčius
vėliau jai pasisekė išvykti pas Europos rinkai X milijonais do
sai, o jie baigtų visas problemas, kaip jie jas baigė Ry- Bernardin bandymus pateisinti savė poziciją, bet O ^Gon apie tai, ką jie pergyveno, kas savo šeimą, kuri gyveno JAV,* leriu.
tuose. Daugelis nežino, kaip rusai jas baigė, bet lietuviai nor pareiškė, kad jis pritaria prez. Reagano principams, atsitiko. Lai jų čia buvimas, lai Hartforde. Iš ten persikėlė įlabai gerai jas pažįsta, todėl šiais klausimais labai susi- o ne kardinolo Bernardino.
ponias Rūkienės atpasakojimai Hot Springs, Arkansas ir ten jau
r"—Į,

ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

VEGETARIŠKA MITYBA
IR SVEIKATA
Venezuela, Caracas, 1982 metai

(Tęsinys)
Bet įspūdingiausius ir svarbiausius pavyz
džius sunkių ligų išgydymo citrinos pagalba prof.
N. Capo pateikia savo moksliniame veikale. Tie
pavyzdžiai buvo paimti iš civilinio karo tarp USA
ir Ispanijos. To karo metu patentuoti vaistai bu
vo sunkiai gaunami, ypatingai partizaniniame
kare. To karo metu į koją sunkiai buvo sužeistas
vienas meksikietis. Paguldžius jį į ligoninę, jos
gydytojai buvo nutarę koją amputuoti. Prof. N.
Capo, žinodamas citrinos gydomąją galią, neleido
sužeistojo kojos amputuoti, patardamas išgydyti
ją citrinos pagalba. Pradžioje* sužeistajam buvo
kasdien duodamos kelios citrinos, dauginant jų
skaičių net iki keliasdešimt į dieną. (Pietų Ameri
kos citrinos yra daug mažesnės už tas, kurias ne
priklausomoje Lietuvoje gaudavome importuo
tas iš Italijos). Tuo pačiu metu sužeistajam ant
kojos buvo dedami citrinos kompresai ,atmiešti
verdenių. Ligonis tuo metu buvo maitinamas
vien nc/ūral’ū — augaliniu miistu. Po dviejų
savaičių, citrines pagalba gydant ligonį, jo su
žeistoji koja visri išgijo. Lygia greta jis pasvei
ko ir nuo kitų n» galavimų, kurie jam jau buvo

.

__ _
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aiškiai pasireiškę.
Antras išgydymo citrinos pagalba atvejis, ku
rį savo raštuose paminis prof. N. Capo, buvo į
krūtinę peršautas policininkas, kuriam, išėmus
kulką, žaizda vis pūliavo ir buvo pradėjęs krau
juoti. Karo metu gydymo priemonės buvd sun
kiai gaunamos, ir, ypač provincijos užkampiuos,
dėl tolimo susisiekimo, buvo menka. Prof. N.
i Capo ir šiame atvejuje atsiminė kuklutę citriną.
' Jis patarė sužeistajam pirmą vakarą išgerti, vanI deniu atmieštas, tris citrinas, o sekančią diehą —
keturias. Kraujavimas pamažu sustojo. Taia li
goniui patarė valgyti daug česnakų ir svojjųnų.
o ir toliau naudoti vien augalinį maistą. Po kurio
laiko sužeistojo žaizda gražiai užgijo ir ligonis
I pasveiko.

Po šių dviejų sunkiai sužeistų išgydymo ci
trines pagalba, naudojant maistui česnaką r svo
gūnus, apie tai gareas po visą Ispaniją. DėJ to ir
vėliau karo metu, stokojant vaistų, sužeistuosius
gydydavo vien citrinos pagalba.
Po to karo, prof. N. Capo keletą kartų buvo
nuvažiavęs į Paryžių ir ten. gydytojų konferen
cijose jų dalyvius išsamiai supažindino su tomis
gydymo.priemonėmis, t. y., su natūraliais aigaliniais valsuaisi f
r. t

-

gamtos sąlygos įgalina ištisus metus plačiai nau
dotis natūristinės augmenijos produktais, tų minj’bcs pagrindų teisingumą. Tuo metu jau ir kiti
Europos kraštai: Ispanija, Italija, o ypač Šveica
rija, buvo pakankamai susipažinę su natūristine
— augmenija mityba. Prof. N. Capo tvirtino ir
įrodinėjo, kad “lavoninio maisto produktai yra
patys kenksmingiausi mūsų sveikatai, nes kiek
vienas ir žudome save. Jo nuomone, mokslas ir
tyrimų įstaigos turėtų išsamiai ir plačiai infor
muoti žmones apie tokios mitybos kenksmingumą.
Tame kongrese prof. N. Capo įrodinėjo, kad au
galinė .mityba yra efektyvi priemonė, apsaugojanti žmones nuo įvairiausių ligų.
Į Šių citrininių augalų gydomąją rūšį jis įskai
to ir mums gerai žinomą vaisių — greipfruit’ą.
(Šiam vaisiui pavadinti lietuvių kalboje mes ne
turime vardo).
Šių visų -citrininių augalų kilmė ateina iš
Indijos, Klrifjos, Japonijos. Tik, maždaug prieš
kaUaadftšimt metų tues vaisius pradėjo kultivuoti
Italiją SioilijBa sakoje, iš kur jie persimetė į
Pietų Amterilros kraštus, e vėliausiai — į šiaurės
Ameriką, Kalifornijoje, šiandien citriną, kaip
vaistą, jau vertąja visas pasaulis, bet nežino, kokia didelė gj^kranoji jėga glūdi tame mažame, pa-

yra pavydėtinas, nes tuose kraštuose yra daug
vietovių, kurių gyventojai, gyvendami toli nuo
miestų ir gydymo punktų kalnuose, šiandien dar
nepažįsta civilizacijos atnešamų ligų, nuo kurių
miršta milijonai gyventojų. Beveik visi šių to
limų kraštų gyventojai maitinasi augalinių —
natūraliu maistu ir gydosi gamtos išaugintomis
vaistažolėmis, ypač Kinija, kur augaliniai vaistai
yra pirmaeiliai. Natūrali mityba nuostabiai tei
giamai veikia į jų sveikatingumą. Daugelis tų
kraštų gyventojų geria ypatingai sveiką, kalnuo
se auginamą arbatą, kuri, jų manymu ir net įsi
tikinimu, apsaugoja juos nuo daugelio ligų.
Laboratorijose pagaminti’ vaistai niekuomet
negali atstoti gamtos pagamintų vaistų, nes moks
lininkų protas dar nėra ištyręs, kokios gydymo
į medžiagos įeina į šiuos vaistus. Toliau prof. N.
; Capo plačiai papasakojo apie savo atliktų tyrimų
įsu karveliais ir kai kuriais gyvuliais
rodančius, kad gamtos išauginti x?i.,tai ‘oii pra
lenkia laboratorijose pagamintus vaistus. Savo
raštuose, kuriuose kalbama apie citrinos gydnĮ mąją vertę, tas mokslininkas daugeliu konkrečių
Į pavyzdžių pajliustruoja io vaisiaus neabejotiną
I naudą ligoniams, gydant juos tuo vaisiumi kariu
j su natūraliais maisto produktais.

traukliaine augale. .

1955 m. prof. N. Capo dalyvavo keturioliktaAnksčiau minėtame natūristų kongrese prof.
(Bus daugiau)
< ;
me tarptautiniame natūristų kongrese Pan-žh^a W.Oųx> nušvietė tolimų Azijai kraštų sveikatin
Ten atkakliai gynė natūristinės mitybos pagrin gumą- JPUgaJ ji» Azijos kraštų Rusijos valdomų,
dus, įrodinėdamas, kad Pietų Amerikoje, kur Kinijos, Indijos ir Tibeto kraštų sveikatingumas 4- -Naujienos Chicago,
FridĄ-, June 29, 1984

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Westchester Community klinikos

Medicinos direktorius
1938 S. Manheim Rd., Westchester, 111.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

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

Service 855-4506, Page 06058

DR, A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

1907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETR1STAS

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI
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.

DVEJOPAS GAILESTIS
Žmona, žiurėcama į savo nau
jus kalinius, sako:
— Gaila man to gyvūno, ku
ris tapo nuluptas.
Vyras, pažvelgęs į tuščią pi-j
niginę, taria:
— Iš tiesų, aš tavo gailesčiui į
širdingai pritariu.

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149
Titan# akis. Pritaiko akinius
ir “contact lenses’’.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

PROSTATOS CHIRURGIJA

2656 West 63rd Street
Valandos: antrad. 1—4 popiet,
. Ofiso telefonas: 776-2880,

f

Rezidencijos telef.: 448-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo
takų chirurgija.

ti uet Butkų Juz?$ raštų
kada tiučjo Luli Butkų Juzės
raštų rinkinys.
Dabartinis okupantas Butkų
Juzės nemėgo. Jo kūrinius ne
vieną kartą viešai išniekino, pa
smerkė. Bei j:s negalėjo lietu
viams užčiaupti 'burnos. Butkų
Juzės kūriniai liaudies teatruo
se buvo kartojami, o poezijos
renginiuose pakartojami.
Paulauskaitė paruošė Butkų
Juzės kūrinių rinkinį. Jis Ame
rikoje yra išparduotas. Jis tapo
retenybe. Bet (i. Paulauskaitė
Amerikos lietuvių tarpe išgaiši
Ono ButKų Juzę, o turėjo kalbėti
apfe Butkų Juzę.
Poetas Mykolas Vaitkus buvo
Butkų Juzės mokytojas. Jį pa
žino iš mažens. Pažino jį namuo
se ir mokykloje. Poetas Mykolas
Vaitkus parašė atsiminimus.
Tuose ^atsiminimuose jis labai
šiltai atsiliepia apie savo moki
nį. Vaitkus, pats būdamas poe
mas, jauname mokinyje pastebė
jo poeto gyslelę. Jis žinojo, kad
Butkų Juzė turi ta gyslelę ir
ouvo tikras, kad šis jaunas žmo
gus šį ta paliks lietuviams.
Poetas kunigas Mykolas Vait
kus, rašydamas apie savo gimj
nazislą, šitaip savo atsimimmuose rašo:
Butkų Juze
“N ūn lieka man įzymiausis
gimnazistas — Butkų Juzė. Be
je, turiu skaitytojam paaiškint,
Papildome žinias apie Butkų Juzę
kodėl - rašau Juzė, o ne Juzė,Poetas, mokytojas ir kovoto kinius nepriklausomoje Lietuvo kaip kad paprastai rašo apie jį:
jas už lietuvių tautos laisvę gi je. Ji išsikalbėjo su Agota Klum rašantieji. Jis ir pats rašės Juzė, j
mė 1893 metų liepos 15 d:eną, byte apie santykius su šiuo lie dėl to, kad buvo berniokas, o ne|
o mirė 1947 metų birželio 22 d. tuvių poetu ir suredagavo svar-. mergiote. Mat, žemaičiai Jūzėmj
vadina vyrus, o moteris vadina į
Jo rpirties sukaktuvių proga" besnių jo kūrinių leidinėlį.
Panelė Paulauskaitė įdėjo ne Juzėm. Tas tatai Juzė, kadaisif
Naujienosie pradėtas spausdinti
G. Paulauskaitės rašinys “Bui paprastai daug kantrybės į But bus poetas ir Jenos universiteto
kų Juzės gyvenimą ir darbą, daktaras. 0 anuomet buvo pui-’l
kų Juzės biografinės žinios”.
bet susid^-or^pūdi^ kad Ji visi kus gimnazijos mokinys- ir pir- I
Apie'Butkų Juzę keliais atve
dėlto daugelį dalykų ir praleido, f meivis”. (Mykolo Vaitkaus “Per |
jais lietuvių spaudoje pasirodė
Netvirtintume, kad ji sąmonin-Į Giedrą k audrą”, 1909-1918, at-į
neilgų rašinėlių. Paulauskaitės!
gai būtų juos praleidusi, bet ji siminimai, 58 psl.).
l
rašinys buvo pats didžiausias. buvo riepakankamui -apdairi.,
Kun. Vaitkus buvo nepaprasNiekas nesurinko į vieną vietą
Butkų Juzės darbą ji turėjo tai atidus žmogus... Jis atkreipė
tiek daug biografinių žinių, kiek
mėgti, patį Butkų Juzę ji turė dėmesį į Butkų Juzės “ū” ilgąją,
jų surinko Paulauskaitė. Jai tu
jo mylėti-, jei surinko tiek daug jo paties paklausė ir trumpai Į
rėjo būti pažįstamas Butkų Ju medžiagos apie jį, bet ji neat
savo atsiminimus aiškiai Įrašė1
zė. Ji surinko poezijos knygeles, i kreipė pakankamai dėmesio į
daugumos lietuvių daromą klai-i
pasi rodžiusias Vokietijoj, Bu tmėgiamo ar mylimo žmogaus dą. Todėl mes, dėkodami poetui
kaus studijavimo metu. Ji su vardą. Josios Butkų Juzė buvo
Vaitkui, ateityje rašysime But
minėjo jo poezijos ir prozos rinne Juzė, bet Butkų Juzė.
kų Juzė.
M. Gudelis
G. Paulauskaitė Įpradėjo išleis-

(Ha Invented, New Owl
The American Dream

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

MIDLAND FEDERAL SAVFNGS aptarnauji taupymo ir
•įamu paskolų rdikalOs visos
mūsų apylinkės] Dėkojame
Jums už mums 0arodytą pa
sitikėjimą. Mes ‘norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

TeL 376-1882 ar 376-5996

Sąskaitos apdraustos
~fki STOojtoO.
1

PERKRAUSTYTI

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge
ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS.

Tel. 925-8063

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

SeitadienlAlf Ir leknulienlali
fcfotiM WOPA - 1499 AJM
trinxlluo|ame< g nuay
Park*
Vedėta — Aldona Dawkai
TetoM 773-154?

7159 «*. MAPLEWOOD AVI.

CHICAGO. IL 40W9
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MOVING
Apdraustas perkraustymas
iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

TALTTWi

2657 W. 69th STREET
Chicago, ll! 60629
Tei. 925-7400

Walt Disney’s Goofy, Burger King,
creator Joe Kelly and CoL Sanders piny the popular ne*i
American Dream game*
i ATLANTA, GA—Joe Kelly at getting the rights to’dk
must have remembered his tribute the game.
Even that was an Amerf
childhood trip to the nation’s
capltol where he learned there can dream come true. Tq
was an American dream avail game makers rarely back idn
able to anyone willing to for aew products from indi
^iduals, so it was a mHlion-tz
accept a challenge.
But to be credited with one shot that KellyJ* gari
Inventing, and now literally would even be considered h{
owning The American Dream? Milton Bradley.
Why did American Express
That’s exactly what happened
Burger
King, Coca-Cola. Dell
W unemployed Joe Kelly of
Airlines,
Welt Disney, Exxot
Attalla, Alabama.
In the process of aehisving Ford, Goodyear, Hershey1!
his dream he was able to Hertz, Holiday Inn, Kellogg
acquire rights to the closely Kentucky Fried Chicks®
guarded trademarks of 20 Leri’s, Life Savers, Natiout
major U.S. corporations. He Football League, Prudential
then acquired the registered RCA, Slinky and Unito
trademark on the phrase *Tbe States Steel all cooperate?
In the early days of
American Dream.’
But to Joe Kelly H has al of these gfanto there Wto
Joe Kellyt. CharTes G6odyM|
been fast one great big gameGame? That’s exactly what Hexsy Ford and Milton Ha
they all struggled to adhie^i
The American Dream is
> new board game about their dreams. Colonel Hartei
the American free enterprise Sanders, at aige 66 tod 0
Social Security, had a drea^
system.
|
•America !s ready for the tod started a successful fees
I ^80s, the country b together chain, and was Kelly’s male
now for the first time in years, inspiration. Levi Strauss, W J
the fulfillment of my dream Kellogg, Walt Disneyt th
/
— all this b taking place at stories go on and on.
Each game includes a bool
the same time!** said Kelly,
with twenty chaptea on h<x
now an Atlanta resident.
1
One man from Atlanta the American dutofu >1
' purchased 150 fames, wiping attained by these dremft^
.<
out an entire Stove’s supply. innovators.
A savinfl and loan company
f purchased 5,006 games to of The Americto^Dream ftoa
use as a promotion to lure can buy a piecfc of the “Rock?
or Coca-Cola, invent Shnką
•ustomerx
|
Milton Bradley, Spring or Life Savers, or /‘taka i
field, Mass., world’s largest toy flyer** on- Burger King a
j
tod game company, jumped KaDMg stock!

I

aw****. —

*

Funeral Home and Cremation Service
1729 S. H aisled St
Chicago, IL 60608
24 Hour Service

Charles Stasukaitis
FD. LE.
(312) 226-1344
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 174!

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

..<^--7---- L~ -- ---

TĖVAS ER SŪNUS
J1ARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef. 476-2345

-

I

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
Nuo 1914 metų

i

g

8929 SO. HARLEM AVE.
Bridgeview, i IL 60455

Tel. 593-9400

1424 South 50th Avenue
Cicero, Ilk 60650
TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO SERMENLN
i

Psiurėjai ir laidojimo direktoriai:

MIDLAND
FEDERAL
SAVINGS

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI
Aikštei automobiliams pastatyti

ANL LC/AN ASSOCIATION
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, IL 60632
PHONE 254-4470

STEPONAS C. LACK ir SuNuS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinoii
TeL 974-4410

VASAITIS-BUTKUS
laidotuvių direktoriai

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

Vk,

Telefonas — 652-1003
i
— Naujienoj Chicago, 8, DL

Friday, June 23, 1984

PUIKI CHICAGOS LIETUVIU DIENA
Praeitą šeštadienį, birželio 23
diena-’bHvo puiki Lietuvių Die-Į
na. Ją suorganizavo senatorius
Frank Savickas ir Marquette
Parko Lietuvių Namų Savinin
kų draugijos pirmininkas Zig
mas Mikužis.
Visa e;le Chicagos lietuvių or
ganizacijų priiąmė save petį.
Padėjo šventę suorganizuoti
Chicagos Lietuvių Taryba, R.
Lietuviu Bendruomenė, Naujie
nos ii vba eilė kitų.

D;ena pritaikė tokiam ren
giniui pati patogiausia. Šilta,
bet neperkaista. Visą laiką pū
tė malonus vėjelis.
Visa Lithuanian Plaza Ccurtč
pradedant nuo Artesian Ave
nue ir baigiant Washtenaw gat
ve, buvo uždarytos. Rytiniame
gatvės gale buvo įrengta plati
estrada rengėjų sukviestiems
nariams Ten buvo didžiulė vie
ta orkestrui.kuns kirto būgnus,
drebindamas visą Marquette
Parką.
Lygiai pirmą valandą susirin
ko vadovybė. Midland Federal
Savings & Loan Assn, ir dido
kas būrys pareigūnų-Bendrovės
vadovybė jucs visus pavaišino
kava,k?idl galėtų sklandžiau kal
bėti ir atsispirti šildančiai sau
lei.

a

Programą pradėjo Zigmas M i
kuzis. Trumpą žodį tarė sen.
Frank Sa viekas,aldermanas Bra
dy ir Jane Byrne Buvo keli
sveikinimai.
Pasibaigus kalboms, publika
pasipylė po visą Lithuanian Pla
za Ccurt.Ten žmonių buvo kim
šte prikimšta. Abu šaligatviai
nustatyti stalais, kėdėmis ir sta
liukais. Vieni pardavinėjo gerai
paruoštą maistą, kiti knygas, o
tretieji įvairiausius lietuvis
kus gaminius. Kiekviena krau
tuvė prdavinėjo savo maistą, gė
ralus. drabužius, limonadą. Ro
žė Didžgalvienė kepė pumpuč.kas, kiti turėjo įvairesnių sal
dumynų ir pyragaičių.
Grojo keli orkestrai.šoko au;kii ir seni, o kai kojas pradėda- \vo spausti, šaunesnieji numėtė
batus ir taip pliekė į muzikos
taktą ir sukosi.
Kitame gale prie Artesian

Piie Western Ave- stovėjo po
licininkai kurie nepraleisdavo
Į vakarus nepageidaujamų žmo
nių. Už tilto skersai
pc’icino' automobilio ir nieko
policijos automobilis ir n eko
ką.
Sen. Savickas jr Žiemas Mi
kužis yia geri organizatoriai.
Malonu ju renginiuose pasisve
čiuoti.
Re porteris

gatvės, ties Lccriavičciaus šermeninė< buvo kitas orkestrą^, !
grojęs Įvairiausias melodijas, šo Į
k;us ir polkas.
Lictuvni Diena buvo šven- {
eiama visame Marquette Par-Į
ke. žmonės nebetilpo Lithua-;
nian Plaza Cuurth gatvėje, tai
ėjo į 71 — 63-č^ą ir kitas gat- Į
ves. Visos valgyklos buvo pil-1
nos ne tiktai viduje, bet ir ša’igatviuose,
medžiu
pavė-*

Treč.’ad/enf, liepos 4 d.
4:45 PM — Ledo ritulio pre
liminarinės rungtynės: lietuviai
prieš latvius.
6 PM — Futbolo (soccer) pre
liminarinės rungtynės: latviai
prieš ukrainiečius.
8 AM — 4 PM — Vyrų ir mo
Ketvinadienį? liepos 5 d.
terų tenisas. .
5:30 PM — Ledo ritulio pre
10 AM — 3 PM — Lengvoji
liminarinės rungtynės: latviai atletika vyrams ir moterims.
prieš ukrainiečius.
10 AM — Ledo ritulio fina
6 PM — Iškilmingas atidary
las.
i
i
mas ir dalyvių paradas, Centen
2 PM — 5 PM — Plaukymo
nial stadione.
7 pm — Krepšinio prelimina varžybos vyrams ir moterims. ;
3 PM — Futbolo finalas.
rinės ^rungtynes: ukrainieččiai
4 PM — Krepšinio finalas ir
prieš latvius.
8:30 PM — Krepšinio preli dėl 3-čios vietos.
minarinės rungtynės: lietuviai 8 PM — Laisvės Olimpiados
vakaras — šokiai, Constellation j
prieš latvius.

Naujienose galima gauti

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS į

KAZANAUSKAS, Prezidentu .
2212 W. Cermak Road

a MAMŲ PIRKIMAS

• PARDAVIMAS

• VALDYMAS

• VERTIMAL

nEŲ RCŠ1Ę DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2231
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA

LIETUVIAMS.

. Seri. Frank Savickas Marquette Parke Lietuvių šventės dieną

Hotel, 900 Dixon Rd.. Rexdale,
Ont.
Varžybų vietos ir adresai
Visos ledo ritulio varžybos
vyks? Meaflowvale Four Rinks
Areną. 2160 Torquuay Mews.
Mississauga, Ont.n
Tinkliniu, plaukymo ir dau
guma krepšinio varžybų vyks
Etobicoke Olympiūm, 590 Rathburn Rd., Etobicoke, Ont.
T" Visos lauko teniso varžybos
vyks Sherway Tennis Club,3111
Universal-’• Drive, Mississauga.
Ont. "
Dalis krepšinio varžybų vyks
Vincent M?.ssey Collegiate In
stitute,- T05 Eringate Dr., Eto
bicoke, Ont,
Visos lengvosios atletikos ir
futbolo varžybos 'zyks Centen
nial Stadium,. Etobicoke, Ont.

9 butu mūrinis. Labai geros pajamos,
lioninius čekius (CITICORP ' ?ilelis butas savininkui. Geras invesv 1 tavimas.
Travelers Checks) tik .50 c. už
------Piniginės
perlaidos
^
ir
b
^
t
D
u
ys
marinis
su garažu’ Pe!ningas
$100.00.
(Money Orders) tik .25 c. KA- j
SOS adresas: 2615 West 71st!
,F“iai įrengtas bunSalowMebrangusStreet, tel. 737-2110. Valandos:
ŠIMAITIS REALTY
kasdien 10-6, ketvirtadieniais iki
7, šeštadieniais 10-1. Cicero Į
INSURANCE — INCOME TAX
įstaiga: 1445 So. 50th Avenue,
2?51 W. 63rd St
tel. 656-2201. Atdara antradie
Tel: 436-7878
niais 9-12, ketvirtadieniais 3-6
ir šeštadieniais 9-12.
MICHIANA, MICHIGAN .
i
— Vaistininkas Antanas Dar-]
FOR SALE BY OWNER.
gis, Alekso sūnus, ginies ir au- j
3 bedroom ranch home —
ges 18-toj kolonijoj, buvo atva-Į
double lot, one block from
žiaves į Chicagą pasimatyti su1
Lake Michigan. Full basement,
senais lietuviais. Apskaičiavo,:
2 baths, Central Air, fireplace,,
kad daugelis jau iškeliavo.
appliances stay.
\
$69,500.
— NAUJIENOMS reikalingas
raidžių rinkėjas mokantis dirbti: ■Phone 616-469-5908 evenings.

V

ELEKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI
Turiu Chicaoos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose,
jarantuotai ir s$žiningaL
KLAUDIJUS PUMPUT11
4514 S. Talman Ava.
Tai., 927-3559

DĖMESIO
.
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai *126.pusmečiui automobilio
liability "draudimas pensininkams.
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avė.,
Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

Dengiame ir taisome visų

S3

tuojame ir esame apdrausti..

j ARVYDAS KIELA
• r6557 S. Tęlman Avenue'
. Chicago, IL 60629 . •

K

737-1717
E

M. ŠIMKUS

Mergenthaler mašina. Jauną j
rinkėją išmokinsime.. Geras at
lyginimas, geros darbo sąlygos.

Notary Public

MISCELLANEOUS
įvairūs Calvkci

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

— Manoma, kad nukentėjo
KEMP CONCRETE WORK
— KASA, Lietuvių Federali sovietų transporto laivai, spro-J Any type of concrete and brick
nė Kreditų Unija parduoda ke- gimo metu buvę Severo morsl
work, tuckpointing. Free esti
mate. 25 years experience.
493-2945 or 643-2864
U

Taip pat daromi vertimai, giminiu
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokie blankai.

i

PASSBOOK
SAVINGS

knygą apie

3S3 U3

yv« jtr Rię p a vjmK. *; r
I
Srrrv.o'bP

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR
----------- -JOK KARIŪNŲ LIKIMĄ----------High
Interest. Rate*
P*id on Srrtnp

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

krte-rtf Compounded

Čeki rašykite ir siųskite:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Ill., 60608

ESLIC

Mutual Federal
Savings andloan
2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas, Pres.

Tel.; 847-7747

JDUHSi Mon.Tu«.Frl.»-4 Thur.>-» Sat.

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

>1

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

619 puslapių, kietų viršeliu knyga
DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose, galima gauti nepaprastai Įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimui.

KOVOS DEL LIETUVOS

j

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia

Dr. A. J. Gussea — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir
grožis. Kietais viršeliais <4.00
Minkštais vlrfeliais, tik
13.00

Vardynas ir trumpa angliška santrauka

Dr. X J. Guasen — AUKžTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą {spūdžiai. Tik _
1X01

GailMM taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekĮ Art
nooey orderį, prie nurodytos kainos priII
HIaMotkul

$17. TPersiuntiirui pridėti $1)’
Siusti čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

—1 M. UPTlū IT- raiCAS-O,
,s

• x'

' -<‘5

-

F. NEDAS, 4059 Archer Averts^

TAISO ORO VĖSINTUVUS,
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
BEI KROSNIS.
Herman Dečkys
Tel. 585-6624

ChlcigcL IH. 60632. TėL YA 7-59T

S

Homeowners Insurance

Good service/Good price

F. Zapolis. Agent
320814 W. 95th St
Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

Nuomos
RENTING IN GENERAL
BRIGHTON PARKE išnuo
mojamas 6 kamb. butas, patys
turėsit šildyti, suaugusiems be
vaikų, be gyvulių. Skambinti po
6 vai. vak. 37&-5810.

įurt tafta

Advokatas
-j
GINTARAS P. ČEPĖNAS I
Darbo valandos: Kasdien: nuo j
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro.
Sostai: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d ■
h pagal snMitanmĄ-

Suaugusi moteris ieško mo
ters norinčios gyventi dideliame
bute su šeimininke. Skambinti
733-1283.

TeL 776-5162

į

1849 West 63rd Street

Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.
u

Dr. A. Gbmcu — MINTYS IR DARBAI, 259 paL, liečia 1905
metxj Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir
susirūpinimą--------------------------------------------- >3.00

•. ‘ J /

Siuntiniai j Lietuvą
ir kitus kraštui 1

REPAIRS — IN GENERAL
(vairūs Taisymai

fin2nsinsAT CUt LOW UTS

KAINA

Chicago, HL .TeL 847-7747

® NOTARIATAS

AUGUSTINO PAšKONIO

ft

— ParftaiimM

£3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKULMAI1.

Penktadienį, liepos 6 </.
8 AM — 4 PM — Tenise var
žybos vyrams ir moterims.
10 AM — Futbolo prelimina
rinės: lietuviai prieš ukrainie
čius.
16 AM — Krepšinio prelimina
rinės: lietuviai'prieš ukrainie
čius _ Etobicoke Olympiūm,
10 AM — Krepšinio prelimina
rinės: latviai prieš estus —Vin^
cent Massey C. I.
1 PM — Krepšinio prelimina
rinės: lietuviai prieš estus —
Etobicoke Olymium.
1 PM — Krepšinio prelimina- rinės* latviai prieš ukrainie-^
čius — Vincent Massey C.I.
'
10 — 5 PM — Lengvoji atletika
vyrams ir moterims|
4 PM— Ledo ritulio preli-.
minarinės: lietuviai prieš uk
rainiečius.
8 PM —Lietuvių sportininkų
susipažinimo vakaras— Prisikė
limo parapijos salėje, 1011 Col
lege St., Toronto, Ont.
Šeštadienį, liepos 7 d.
8 AM — 4 PM —Vyrų ir mo
terų tinklinio preliminarinės
ir baigminės varžybos.

Keroti,

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM*

1984 Laisves Olimpiados tvarkaraštis
Patiekiame laisvės Olimpiaios sportinių varžybų ir kitų
icneiniv bendrąją programą ir
tvarkraštį. Taip pat pridedame
vi>us reikalingus adresus. Įvy
kus duodam chronclogine tvar
ka:
še: d enį, birželio 29 d., 8 A.
M. įvyks Mažojo kalibro šautu
vu ir medžioklinių šautuvų šau
dymo varžybos.’ Latviu šaudyk
loje “Beržąine”, apie 40 mylių į
šiaurę nuo Toronto.
šeštadieni, birželio 30 d.,10 A
M
vyks pibtoletų šaudymo
caržybos toje pačieje šaiidykloie.
Pirmadienį, liepos 2’d., 5:30
PM_ Summer Gardens, Onta
rio Place.Toronto pyks Laisvės
Olimpiados Festivalis, kuriame
bus ižiebtes Laisvės Fakelas ir
lietuviu, latvių, estų ir ukrai
niečių meninės pajėgos atliks
programą-

tlAL 1STATI eo« 1ALB

UAL SSTATI FOR iALB
l«*w — FeniBvrnMH

LIUCIJA”

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
i
B

advokatų draugda
ir V. BRIZGYS
Į

Darbo valandos:
Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet,
šeštadieniais pagal susitarimą.
$606 S. Kedzie Ava.

Chicago, IH. 60629

TeL: 778-8000

i

g
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— Italijoj streikuoja ang]
kasiai. Jie sustabdė traukit
judėjimą.
GIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

6 — Naujienom, Chicago, 8,

?•
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