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] z POVILAS DARGIS DALYVAVO 6-TQS SLA 
į APSKRITIES KONFERENCIJOJE

•. Galutinai susitarė ir pasirašė dokumentus 100 metų 
SLA seimo

P. Dargis

konferencijai
■ . i

nežino, ir negalėtų salės samdy- , 
ti; ! 
y Vi, i suprato ir Vilkelis sup- . 

rato. Jis padėkojo P. Dargini už 
paaiškinimą, patylėjo ir tarė:

• — Aš sutikau būti pirminio- , 
k u tik vienerius metus. Ateinam ’ 
tį metą pirmininku aš nebūsiu. 
Kristina Austin pasiūlė išrinkti 
komitetą šimtą jam SLA seimui 
suruošti. Pasiūlymas buvo vien- i 
balsiai priimtas.

SLA 100-to metu sukakties 
seimą bei banketą rengia ši ko
misija: ■ Į

I Dr. Dargis. SLA Pildomosios 1 
bariai,• gyv.- Chicago;e: E. Miku-

‘ zis. ižd., J, Miller — C. Austin, ■ 
iždo globėjos, SLA 6-to Apskri-J 
ties valdyba: P. Vilkelis, pirm.! 
C. Macke, vicepirm., C. Austin. • 
sekr. P; Bružas, ižd. Kiti komi si; ! 
jos nariai: V. Kasniūnas, M. Gu- ’ 
dejis, H- Vilkelis, E. Čižauskienė,. 
L Mąckė, H. Dilienė, R. Zapolis,1

Šiandien sovietų užsienio ministeris Ševerdnazė at
vyks Į Baltuosius Rūmus ir tarsis su prezidentu Reaganu

MASKVA NEPASIŪZĖ NĖ VIENO
ŽINGSNIO

Sekretorius patenkintas, nes paryškino kel>s Gorbačiovo 
politikos žingsnius.

JUNGTINĖS TAUTOS. N. Y
— Sovietu Sąjungos užsienio rei- 
kalų ministeriui Edvardui A. Še-

I vardnadzei pasakius pagrindinę ( 
j kalbą Jungtimų Tautų pilnai 
’ asamblėjai, sekretorius Gecrg?
’ Shultz pasveikino Amerikon at- Į >avo agresiją užsienio valstybė- 
I vykusį sovietų ministerį ir 4 Į se. Prezidentas-nori, kad rovietų
■ valandas
, bejosi su Ševardnadze.

Ševardnadzė pirmą kartą ta-i
• pėsi su aukštu kitos valstybės pa- j 

reigūnu be sovietu KGB įstangos 
liudininko Kai Ševardnadzė at-

■ vyko į Maskvą, tai jis niekad 
' vienas Besitarė su užsienio vals- 
: lybės atstovais Kartu su juo vi
suomet būdavo užsienio reika
lų ministerijoj tarnaujantis kage 
bistas. Iki šio meto užsienio at
stovus priimdavo pats Gorbačio-

• vas, o Ševardnadzė sėdėdavo
greta jo.

Teisybė, šį kartą Ševardnadzė
- - buvo ne vienas, šalia jo visą lai

ką buvo Nikolai Uspenski, rusiš
kai ir angliškai mokąs vertėjas. 
.Būdavo yevtAjų ir prie Gromy- 
kos, nors jis mokėjo angliškai, 
bet-vertėjai turėjo pranešti KGB 

.vadovybei, ką Gromyką rusiškai 
pasakė užsienio atstevanis.

- ' -Sekretorius Shultz pareiškė, 
kod niinisteris Ševardnadzė per; 
4-valand^s'nepasakė nė vienc >c- j 
vietų valdžios naujo plano. Bet 
sekretorius Shultz pokalbiu yra laivai -ekė p 
patenkintas, nes jis išaiškino Gor, bandymus. Buvo 
bačiOvo užsienio politikos pla- N. Zelandijos lai5 
nuš.

Ševardnadzė reikalai:ja
(iyti^visiis ’bandymas erdvėje la
serio spinduliais. Jeigu prez.' cūzų vyriausybė ištisus du mė- 
RcaganaS nesutiks to nudaryti.
tai sovietų karo vadovybė ir pra- j 
manė taip pat eis i erdvę. Bet ( 
Sovietu Sąrunga prižadėjo su-; 
mažinti atominių raketų sande-1 
liūs, nukreiptus į Vakarų Euro-i 
pą- .

Penkiadieni sovietų ministeris • 
nusitiks su prez. Rcaganu Bal 
tuose-Rūmuose. Tame pritari-j 
me dalyvaus ir sekretorius Shui- ,

NAUJO TAIKOS

Prez. Rcaganas išdėstys nrinis- 
teriui Ševardnadzei savo pažin
ias taikai ir Amerikos bei Sovie
tų Sąjungos santykiams. Prezi
dentas yra pasiryžęs reikalauti, 
kad sovietų vyriausybė baigtų

sovietų ministerį ir 4 Į
sovietu įstaigoje kai-: karo jėgos vykdytų Helsinkio ak 

;i:s ir pripažintu pasirašytas tarp 
tautines sutartis. Jeigu rusai' ir 
toliau tęs kara Afganistane, ne- 
leis lenkams įvesti demokratinės 
tvarkos, nebaigs Kambodijos ko
vų, tai pasaulyje taikos nebus. 
Niekam ne paslaptis, kad sovie
tų valdžios siunčiami Rytų Eu
ropos jauni kariai nesiveržtu Į 
Namibijos ir kitas vietas.

N. ZELANDIJA REIKALAUJA 
ATLYGINIMO

PARYŽIUS. Pr. — Naujosios 
Zelandijos premjeras David Lo- 
uge pareikalavo, kad Prancūzija 
pranešti! N. Zelandijai kam Įsa
kė ir kas nuskandino N. Zelan
dijos hivą “Greenpeace”. Be to 
jis pareikalavo, kad prez. Mitte- 
rando vadovaujama Prancūzija 
sumokėtu N. Zelandijai padary
tus' nuostolius.

■—

Liepos mėnesį prancūzai nu
tarė išbandyti atomo šūvį Paci- 
f‘ko vandenyse. N. Zelandijos 

ancūzų ruošiamus 
n i-skandintis 
s uGreenpea-

ŠEVARDNADZE REIKALAUJA SUSTABDYTI 
VADINAMĄ “ŽVAIGŽDŽIŲ KARĄ” 

Sovietų užs. ministeris siūlys sumažinti didžiausius

MEKSIKOJ ŽUVO 3-461 
ŽMOGUS

Į MEKSIKA, Sostinė. — Dviejų 
( žemės drebėjimo metu.Meksiko- 

įLje-žjūvo 3x46I..ž>męgj^į:
NEW YORK, N. Y.—Sovietų tvarką. Ministerijoj veikia KGB Vyriausybės sudarytoji komi- 

užsiemio reikalų ministeris Ed- 
Avard. ĄĮ-' šėvąrdnadzė antradieijį 
pasakė '1 kalbą Jungtinėms Ta®-' 
toms,- kurioje reikalavo visiškai 
sustabdyti “žvaigždžių karus” 
erdvėje ir prižadėjo tartis su 
Amerika esančiomis atomo gink- 
lu. atsargoms sumažinti.

Ševai-dnadzė ištisus du aešimt- 
; mečius buvo Gnizijos komunis- 

Tara'biIJiene-1^12; m. gimė-Lie- tų partijos sekretorius. Jis gy- 
tųvcr.e, Utenos.apskr., Audronis- veno beveik visą laiką Gruzijoj. 
kto imėsteiyje?1935 metais jtbai Bet į Gruzijos kalnus jis nelip-! 
gė Kauno meno mokyklos skulp- 
tų tos stučĮją.. 1937-3Š- niėtais’ gi
lino savo žinias Parvžiaus Aukš-, 
toje dekoratyvinio.meno mokyk
loje. Ji dalyvavo tais metais Pa
ryžiuje vyku šioje N parodoje ir bu 
vb ąįnievaiiota diplomų, o 1933 
nįetAis dalyvavo Berlyno paro
doje ir buvo apdovanota meda- 
liš; ' " : A ' i

kas, JT Lapinskas, A.Ankus, JF.

kjeriė. V. Utarair kiti.

VILNIUJEmiRE' DOMICĖLĖ
- ’ ‘ ♦

CHIKAGO, UI. — Povilas Ė. 
Dargis, Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Pildomosios Tarybbs 
prezidentas, praeitą penktadienį 
atskrido Į Chicagą, dalyvavo po
sėdžiuose bei pasitarimuose, pa
simatė, su, da’ugeHu žmonių, pa^i- 
T.ašė; .?V’,mięstp „c<žfftrę_ esančiu 
viešbučiu ateinančių metų kon
ferencijai,'pasirašė kitą sutartį 
su Martinique restoranu šimt
metinio sėirpo'gafe^nketui. |

Poviląs^S^^į^^^^su visa
eilępąrąs^nų SLA-'į^į^ir ąpr j kad Wu me- -
tarė kuopos darbo eigr/pt|knie- tų^ūgsej^m^g diena Vilniuje 
jb pareigūnus, kad .-pą$iK53ŠtiX'ir ' - ' ‘ '
išrinktų- atstovus šimtmedoiatn 
seimui:. '

•Praeitą sekmadienįj ft dalyva
vo. SLA 6-tos apskrities-metinėje 
konferencijoje. ' . p

Konferencijoje dalyvavo apie 
30 atstovų ir kėli svečia?. Apskri 
ties, pinninirikas Petras Vilkelis 
pranešė apfe 'apskrities. veiklą 
ir pnpasakbib, ką jis padalė šiai 
konferencijai sušaukti. škntme_ 
tiniam seimui pasiruošti'ir SLA 
veiklai pagyvinti.'

Kada priėjo prie artėjančio sei
mo. naruošimo darbu, tai trenkė 
kumštimi i stalą ir na reiškė save 
nepasitenkinimą, kad atsakingi 
nareigūnai jau pasamdė sales 
šimtmetiniam seimui, o iam. an- 
skrties pirmininkui, nieko apie 
tai nepranešė.

Jam nebuvo jokio reikalo šūk
terėti ir viešai reikšti savo ne-, 
pasitenkinimą, šalia io konfe- 
reneroi prie stalo sėdėio Char
les Macke, apskrities viceprezi
dentas. Būtu neklausęs, kaip ap
skritis ruošė 90-taii 'rimą Chi- 
cągoje, tai Charles Macke iam 
būtu r gerįjtb
Pirmojo pači“ sėdėto K-zv^ ba
čiukas. ilgam^L arskritre« oir- 
mininkas. V’to* sur’cSė 90-tą)i 
seimą, tai būtu jam viską pa paša 
koięs. ’

Dąuge!?• nesuprato kodėl ap
skrities pirmininkas kjaUsė tekio 
dalyko. Dauguma nežinoto, o kas 
žinojo, tai nenorėjo aiškinti, ką 
pirmininkas turėto žinoti Povi
las, Dargis išaiškino pirmininkui 
kad Pi1dcr-»ii taryba visuomet 
samdo viešbuti seimo petsė- 
džiąnTs. Ji moka už sale, j ituri 
samdyti Apskritis negalėtų sam
dyti. nes nežino, kiek SLA at
stovų bus konferencijoj. Kiek 
tų atstovu apsistos viešbutyje, kad Reaganas 
Apskrities valdyba Sų duomenų Maskvai taikos sąlygas.

nųre’Don^ęte Tai’abtldaitė - Ta- 
rįhiįŠfepė^a^įrsė  jųstyEiTrapo- 
jė ^Lįfetuyoje dekoratyvine? dai- 

' JrbuVa žymi- vątkųkfly- 
gii ilnistraterė. ; < ' - ■ •"

;—Prez. Mitte randas nauju ka 
re minister iii pąsfcyrė Pau] Qut- 
,es- . » > Xit’*3*!*.. &

I

davo ir neikrindavp ką ten Gru
zijos komunistai darydavo.

Kada Andropovas išaiškno, 
kad kalnuose esantieji komuni
stai imdavo pinigus kainų mo
kyklom ir mokytojams, karių 
kalnuose nebuvo, tai ševardna- 
zė buvo tiek nustebintas, kain 
ir Altrievas Andropovo atsiųstas 
specialus agentas.

Didokas Gruzijos suktų ko
munistų skaičius buvo sugau
dytas, bet Ševardnadzė buvo pa
liktas ir toliau valdyti Gruziją.
Kada atėjo laikas keisti Rusijos i stojusi Ženevoje, atvežė Švcica- 
užsienio politiką tai Gorbačio. rijoje esantiems sovietu 
vas pakvietė Ševardnadze į 
Maskvą .o Gromyką pasiūlė iš
rinkti Sovietų Sąjungos prezi
dentu.

Maskvoje Ševardnadzė susirū
pino savomis naujomis parcigo- i 
mis. Jam teko daug studijuoti 
Sovietu Sąūingo* užsienio poli-: 
tiką ir visą užsienio ministerijos

Vyriausybės sudarytoji komi- 
agentat- Jam reikėjo prie jų pri- sija Žemės drebėjimo metu žmo- 
prasti, kaip pripratę Gruzijoj.., nėms atpažinti pirmadienį pa- 
Bet Maskvoje jis sumažino svo-' skelbė, kad baigė savo darbą. Jei- 
rį. Atvažiavo Į NewYorką, ten gu laike pavyks dar kuri žmogų 
perskaitė savo kalbą, bet aiškiai atgaivinti, tai jo vardas bus-įra 

i matvti kad marškiniai: ir eilutė svtas į atpažintųjų sąrašą. O jei- 
jam gerokai didoka.

Tilo tarpu jo žmona Namuli 
' Ševardnadzė yra dvigubai už jį 
j platesnė. Abu pirmą kartą atva-1 
I žiavo į Ameriką ir pirmą kartą 
.' pasirodė Jungtinėse Tautose. ;

Prez. Reaganas keliais atve
jais pareiškė, kad jis nedarys jo 
kių nuolaidų sovietų valdžiai la- 
serio spindulių srityje, kol ne
bus su ruj-ais susitarta nevartoti 
atomo raketų prieš kitas valsty
bes. j

Ševardnadzė pareiškė Jungti-’ 
nėms Tautoms, kad laserio spin-' 
dūliai privalo būti sustabdyti erd- j 
vėįe. o dėl atomo raketų Sovietų 
Sąjunga yra pasiruošusi daryti 
didele nuolaidas prez- Reaganui, 

1 kad tiktai galėtų susitarti išveng- i 
ti karo. Bet naujas sovietų mi
nisteris atsisakė pasakvti. kokias 
nuolaida- rusai sutinka daryti. 
Jis pabrėžė, kad delegacija su-

atsto- ‘

Sekr. George Shultz šian
die atveš minister} Ševard

nadzę* į Baltuosius Rūmus, j 
pasakytų

KALENDOReLIS

gu.nepvyaks atpažinti; tai palai
kai bus laidojami bendroje duo
bėje.

Nuevo Leon priemiestyje nu
grimzdo visas 12 aukštų namas. 
Apskaičiuojama, . kad tame na
me gyveno apie 400 šeimų. Že
mei sudrebėjus antrą kartą, visas 
namas pradėjo grimzti gilyn. 
Nugrimzdus pirmam ir antram 
aukštui, pradėjo gilyn kristi vi
sas namas. Visi aukštesnieji susi
plojo ir suplojo visus žemiau bu
vusius butiPs ir užmušė visus ta
me name buvusius žmones. Vis
kas nugrimzdo bent 18 pėdų. Ne
įmanoma tų palaikų ištraukti ir 
atgaivinti.

Drebėjimų metu subyrėjo 500 
didelių apgyventų namu Sosti
nė^ centre buvo įstaigų ir namu. , 
Sudegė daug valdžios dekumen- j 
tų. , J

i ce77.
siistab; N. Zelandija įtarinėjo prancū

zus, bet įrodymų neturėjo. Pran-

nerius neigė žinias, kad prancū
zai jį biitų nuskandinę. Tuo tar
pu prancūzu premjeras Laurent 
Fabiu< pirmadienį paskelbė, kad 
laivą nuskandino karo žvalgyta 
be vyriausybes žinios. Tuo tarpu 
žvalgybos vadovybė tvirti’/a. kad 
jis buvo nuskandintas pagal 
prancūzų vvriausybės įsakymą.

— Aukso uncija ketvirtadienį 
kainavo $311,00.

į j vams naujas instrukcijas paeita- vietų 
rimams tęsti su amerikiečiais.

Sekr. George Shultz pareiškė, 
kad JAV vyriausybė yra pasi
ruošusi ap-varstyti rusu pasiūly
mus, ir praneš savo nuomonę 
Amerikai. Sekr. Shultz pranešė

I Jungtinėms Tautoms, kad žene 
voj rusai vra labai užsispyrę.

— New Yorkan atskrido so-
i užs. ministeris Ševardna- j 

džo. Trečiadienį jis susitiko su 
sekretorium Shultzu. Jiedu ap
tars susitikimą su prez Reaganu.

— Sekr. George Shultz paša- 1 
kė. kalbą Jungtinu Tautų pil
načių!. pasmerkdamas Sovietų 
Sąjungą, nenorinčiai kisti gink
lų kontrolės.

Rug<ė o 27 d n. — šv. Vincen
tas Pi. Danyla. Tautrimas.

Saulė teka 6:41, leidžiasi (k40.

Daugiau saulės — mažiau de-

— Žinių agentūra paskelbė, 
kad iš kr ;š'G apsaugos ministe
rijos dingo svarbūs dokumentai 
liepiantieji ^Greenpeace” 
skandinimą Naujasis kare 
nisteris tvi tina, kad jokie 
kumentai nedingo, bet karo 
gyba guos buvo atskyrusi

Du
mi-

vol

— 50 m?tų Vitalis Džiurčen- 
ka, buvęs visos Italijos m įvirtų 
KGK viršininkas, pranešė, kad 
grįžta į Maskvą naujom instruk- J 
cijcm tfauti, bet UečiMienj atsi
rado Washingtone ir paprašė 
duoti jam saugumą ir tremtinio 
teises. Jis tuojau pradėjo “gie
doti”.— IS Ugandos ateinančios ži

nios tvirtina, kad kariuomenės 
dalinys, pasiustas j Jmjsa mie- Į 
sfą, išnešiojo drabužius ir Iran- chų vartojama bomba. Ji nemu
kius iš krautuvių. šė 3 nieko dėtus gyventojus.

GARON

Atlantic

Ocean.

Chicago Tribune Mao

OSiOil
SIERRA^*1* NA
LEONE

Indijos sostinėje sprogo si- Pietų Afrika sumušė Įsibrovėlius iš Angolos i Nami
biją, praneša, kad vėl atitrauks savo 500 karių iš An
golos.
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

i Vyktta iš mane rankos.
Vedėjas sako:
— Žinoma mes galim apsirik-

v s mus via. Bet jų

Kas nekas suskubo pesr>ikau> 
lyti ir daugiau nevagia. O kaiku- 
riuos nepatenkina, tariant, asor
timento (K.siriiikiiiia*. Kaikurie, 
gi. nem~.ydumi rambių nuosa- 
vybinL;i<ų ir milijonierių, per- 
sitv'iiliė ir dabar vagia iš valsty
bės

Na, žinoma, natūralu, vagia 
hė taip, kaip jie tatai anksčiau 
atlikdavo.

Dabarties tiktai kvailys vagia, 
nesuprasdamas dabarties.

O daugelis dabartį puikiai su- 
pVanti ir jau įsisavina naujausia^ 
sroves. C ■; ;č i

Pavyzdžiui, neseniai mūsų ko 
operaci oje ųvyko vagystė. Tai 
už šios vagystės matyt bent iilc 
sbfitiė mintis.

Štai kaip tetai buvo.
Kooperacija- Aplamai, krautu i

Taria n t ,r;atVi raš, sk i r > tymas.
Natūralu,' ctaų^yprekių. Eks

portinės antvs Jaiufe.guli. Siom- 
ga įžusis) kažkfikĮf%. Kiaulių, aš 
atsiprašau./skėNjthįai. Sūris. Štai

— iš maišioj Įt' iš daiktu taip 
pat visa ko d^į^?,MĮteriškos ko
jinės. ŠifkosJiį-taįp'toliau. Visa
tatai-gausiai šttnĮėsta ir, tariant lių. 
laimėtinai gu fi Astmoje. i

Ir. žinoma. tatai pa i
traukė kažkienoJžvilesni.

Tnunpian sakant: kažkas toks; 
pro,- užpakalinį - Įėjimą nakties i 
metu įhdno 1 krai,fuvę ir ten pia ; 
č^ai p^išermininkavo.

Ir. svarbiausia, kiemsargiu ! 
prie variu miegojo, nieko tekio 
nepastebėjo.

— Kažkurie sapnai, sakoj
man. iš tikrųjų, šią naktį rodėsi, • 
bet nieko tokio iš anos pusės aš! 
nėgirdėjau. .

0 jis, be kita ko, labai išsigan-I Kiemsargis staga sako: 
do, kai šį vagystė paaiškėjo. Bė- į — Ach, jisai niekšas’. Aš meė- 
ginėjo krautuvėje, už visų kliu-’miau jc kašnės. Ir astuoni rati- 
vinėjo. Maldavo jo neįtarinėti. j lai dešros -— tatai tiesiog pasity 
Ir taip toliau.

Vedėja sako:
— Tavoji byla mažutė. Kad 

tu miegojai, už tai, žinoma, tau 
galvelės n<paglostys, bet vargu 
ar tau kuri nors kaltinimą pri
kergs. Taigi tu nenuogąstauk. 
Nesipainiok čia po kojomis ir sa
vo šūkavimais nenervuok pries- 
talio pardavėjų. O eikie sau ir’ 
taig miegoti namie.

Bet kiemsargis 
vi ir jaudinasi.

Svarbiausia, jį 
taip daug pavogė.

— - Štai šito, >
negaliu suprasti. Aš miegu visa
dos jautrui ir kojas išliedu išil-| 
gai vartų Negali būti, kad peTį 
mane du maišus cukraus per-] 
neš u. Man tatai labai keista. (

Vedėja sako:
— Ganėtinai kietai miegojai.;

lydekos vaike- Tatai panašu 1 
bnisyb6,Jkiėk išnešė

Kiemsargis sako:
— Kad. daug išneštų, šio ne ■ 

gali būti. Aš būcian pabudęs. į

Vedėja sako:
—O štai daoar su rašysim akta 

ir pamatysim, kuri tu esi varna 
-kurį neįtikėtiną nuostolį pa

darei valstybei.
Čia jie pradėjo surašinėti ak- 

ą milicijos akivaizdoje. Pradėjo 
sakyti skaitmenis. Suskaitinėti, 
pridėstinėti. Ir iš viso taip tatai.

Vargšelis kiemsargis tiktai ran
komis pliaukšėjo ir vos neverkė 
- tiek matyt, pilietiškai žmo

gus kenčia, užjaučia valstybę ir 
emine >ave dėl mieguistumo.

— Rašykit-?: "dešimt pūdų ra-. 
linado- Papirosų — šimtas šešias
dešimt ookeliu. Moteriškos ko-

- v
inės — du tuzinai. Aštuoni ru-l 
alai dešros...”

Jis diktuoja, o kiemsargis tie- 
deg pašokėta su kiekvienu skait
meniu. j

Staiga kasininkė sako:!
— Iš Kasos užraukite, nudžio

vė bonu šimtui trisdešims dviem 
rubliam. Tris rašalinius pieštu
kus ir žirkles. r

Su šiučs: žodžiais kręmsai gis 1 
pradėjo net riukseti iij pritup- 
diiieii — tiek, matyt, .nusiminė 
zmogtis dėl milžiniškų 'nuosto-

bai džiaugiuos, jei pavogė ma
žiau. Tuojau me> visa tatai su 
dėliosim ant svarstyklių.

Kasininke sako:
— Pardon benai įsivėlė ka<ti

pe. Bofcai nepainiu. Bet žii-klių 
nėra

Kiemsargis sako:
— Ach, aš jai tuojau spjausiu 

į jos begėdiškas akis! Aš neė- 
mfcdi jos žirkliu. O nagi, jkškok 
geriau, vištos koja! Arba aš tave 
tuojau iš kasos išimsiu.

— Ach, teisybe, ž<rklės atsira
do. Jos man už kasos buvo nuk
ritusios. Ir ten guli.

Sąskaitininkas sako:
— Kašnė taip pat rasta. Jinai 

mano šoninėj kišenėj buvo n ti
sini ataravusk

Vedėjas sako:
— Štai ką, peiTašykite 

Cukraus iš tikix> pusės 
trūksta.

Kiemsargis sako:
— Skaičiuok dešras! Arba 

patsai dėl savęs neatsakau. Aše-^ 
nai, reigu jau taip nutiko, turiu] 
liudininkę — tetą Niušą.

Čia pat suskaičiavo prekes. Fa-; 
aiškėjo, pavogta taip, kaip pasa
kė kiemsiirgis.
raukiu ir jiuvede į skyrių. Ir jo-|

aktą, 
maišo

ARMONIKA

Taip buvo trošku, kando uodas, 
Kažin kur dar lašėjo puodas, 
ir tarakonas dar čiužėjo, 
lauke taip tylu ir be vėjo ...

Tu atėjai, kaip pakvietimas, 
dikta ir aukšta, kaip klojimas, • - 
ne boba ir ne moteris — 
vien gręsianti kakton mintis . .

Ir aš tave svarsčiau be galo, 
kol neužklotos kojos šalo ... 
Ar tą armoniką man pirkti, 
ar troškuliu tuo nebes irsti?!..

Ir visą naktį nemiegojau, 
apsiaviau sau autais kojas, 
jau gaspadorius, žiūriu valgo, 
manau — prašysiu savo algą !-- 

*‘Ką, ar armoniką!? — suriko_
ir — kaip ranka!...._ Taip liko....

Arėjas: Vitkauskas
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— Prašalinkite šitą kiemsargi... 
J^s tiktai kliudo savo kriuksėji
mu. •

Milicininkas sako:
— Klausyk, dėde. eik.namo- 

Tat^c paprašys, kai reikės. .
Šitie, ncai skaičiuot o ja^4s; hz-

— Pas mane am. sienos kadėjo 
silkine kašne, — dabar jos nėra. 
Prašau Įrašyti, — aš pareikalau
siu atlyginti mali patirtus nues-

į viojimas! Paimta du ratilai .dės-

neina. Jis sto-!

jaudina.

ko. as tiesiog

— Sveikas gyvas; Tėvai. Kaip rfcis paruošė ir rūpinosi Helena 
Jį paėmė už pa-{ JaikaH ? ■ VilkelierA. Bev^gydami kalbė-

| — Dėkui. Tuo tarpu pds mane jo ir apie kitus liettt^škus reika
lo tetą Niušą taip ppt "sulaikė. Ji-1 energijos dar yra- Laimė, kjįd hU ^VAri^ausią ,kaft>a pasdS 
nai šiuos produktus buvo paslė-I truputį atvėso, o ta: tas karštis J\>viĮas Dargis. Jis -gvėras kalbfe- 
pusi. ' ' j seną žmogų labiau vargina n^- Aj as. Kaftxa, kaip B®§oęius Bes-

I , ... K '1 .. - su jaunesnius." tone kalteė<bt.irik- ’^^ką Jdekvie
• Tam kad. kaip matote,.^- ciat” J . .■ . . - -Laj- i - ■ ■ . i- į. >* . , 1 .. --č . . ] — Kai karsta, tai atsisėdi pa- uą zodp • ' T --< .■■■ - Ipavogta uz kapeika, o prasukta? ... “ ’ ' •. ■
iiž tūkstahtį. Ir čia juntnnĮąs da-' 
parties cperatyviuųas ny. tasai 
filosofinės" minties kūrybinis jk> 
lėkis, be kur-io. sąk.oina, dabar 
niekaip neįmanoma. - .

? šio dŽe^'^httsi'kv^iiys^va ■!
Ir greit įkliūva.;1 • • -

Zoščenko

KAIP PAGINTI OBELĮ

— Be reikalo karpai šią obelį, 
Ii pasenusi. iš jas negausi nei 
a Jc’ilogra-nfeą obuolių^ — sako ag- 
rotionias. Sodininkas atsako:

*" -1 » ‘ jr- 5

— Ir aš taip manais, kad obud- 
Hu negausia, k;ftkŪTgi; čia ne obė- 
bs, o kriaušė. .. -y ;

— Visai nėužsigavau, bet ma
tai, mielasis, kai skaičiuoju, ne- 
gąliu kalbėti”, pasiteisino nuo
taka. ~ .

Prisirenka

-Viešosios šaipos pareigūnė su 
henusiepiamu nfepasitenkininių 
šalto/iš, šalpos sū vaikais gyve- 
.•Bąąčiai daugiavaikiai: “Missis, 
-tamsta jau pagimdei tryliktą vai 
ką: . Dabar turi būtinai .padary- 

. t?,, pertrauką1
7 Bet, misiuke,

gia

Čia krautuvėje įsigalėjo žiauri 
via.

Kiemsargis sako:
Sunx’s su jumis! Prisipažįstu. 

Aš nuvogiau. Bet aš palyginti 
IcGingas žmogus. Ir mane, gal 
cūti. piktina toksai akto suraši
nėjimas Aš neleisiu, ko perdaug," 
įrašinėti.

Milicininkas sako:
— Kaipki tatai taip9 Reiškia,] 

iedo. aiškėja, kad taiai tu į krau ■ 
<uvę įsibrovei. !

Kiemsargis s^ko:
— Aš įsibroviau. Bet aš nelie

čiau šitų bonų ir žirklių, ir silosu 
piakeiktinės kašnės. Aš. sako, pa 
ėmiau, jeigu ftorite žinoti, pus
maišį cukraus.'■■moteriškų- kori
niu vieną tužiftą ir du ratiiųs deš 
ros. Ir aš. sako, jieprileisiu tokią 
žulikystę tirėti po mano vėlhi 
va. Aš stoviu valstybės interesu 
sargyboje Ir mane, kaipo >ovie 
liŠka žmccu. teiktina. ka> čia da- 
cma — kokie akidėsingi p

Pas ^dr-audos vtgęn-ą 
r ' '*■ r ... . - ?

~, .... —Aš -no^ėčfer’. ąpdrąūsti savo.
vėsin ir J ž įauki- kai pučią-šiltas . Arir Darais išPittsbiirghn namą .
vėjelis. ’ ? ‘ /.buyo? ~,p«ktašiSfe-^Iąįiki|. y-g <. ;—‘pilsto,-šešti. ^"L/Uktoiėkite'

.— Karštyje sėdėti bū.ų galį-/ 4is atvažiavę .^^^ąysava'ifg.. minutę ’̂ V' "
■ttna. bet |>radėdi prakaituoti. Vi- Apėjo visą .eilę ŠEA'kuėpų vai- _ Arf .išgalima gročiau,’ nesj^.. <■ ■-. - „
sas tuojau sušlampi, net sėdynė ■dįbū. ,-namas :dėg£i.arėtos po vieną.
pradeda nrakaiiuoti. ‘V 'skaitančiais ir gražfei pakalbę^

— - Jeigu jau liek ta šilima pa- susirinkime. -jBiiyok skani: vąka-.
>])andži-.L tai pasikabink lezginės, ‘riėhė,- o kalbinis <tai "gate mėbū 
supsie-i ir ttepmkaitųosi. . vo. • ', y- ;

— čįą rezginiu nėra. . Į- ' Apie ką"jie kalbėjo? — pa-
— Rezginį čia vadina hamaku.

bet tai arabiškas v«uxias. Skai
čiavo, kad hatnaką fietuviškai ge
riausia vadinti rezginėm. Hama-

mokyklos muduikas -vra sĮireį^s, stipins, gaji
* jame išsitiesti it ą^amazu suptis.

— Lietuvoj buvo geriau. Ten 
net karščiausią, dieną rezginių 
nei-eikėjc, — tarė Tėvas.

— Karštą dieiią susiradai pa
vėsi, išsitiesei ant šieno kupie-
los. Ten neprakaituoji ir kaiš
us nekaltina-

/•Pšrifta sumokėk

MELAGIS LAIMĖJO

— Ko ju.d<i taip gincinatės, — 
j paklausė rimtos išvaizdos praei
vis.

— Eidami iš i
Aykiu pamatėme monetą. Nuta- 
rrėme. kad moneta bus to, ku
lis pasakys didesnį melą.

— Oi. kaip -negražu Kuomet 
aš buvau jūsų amžiaus, aš už jo
kius pinigus nebūčiau pamela
vęs.

— Imkime monetą Jūs laimė
jote, vaikai pasakė praeiviui.

* *
GERAS ATSAKYMAS

i Viena žmona skundžiasi kitai 
zįmonai:
| ‘‘Mano vyras visai nepaiso, kai 
aš pasipuošiau nauja suknele., 
bet atydzi.ii stebi ir 
motėm papuošalais.

‘‘Nieko stebėtino”.
Toji. ^Kai vvras žino.
žu.ėje. ji> nebepaiso 
pakuoti’".

* * *

kJaiisė -Maikis

't
I — — sako ^pąęiėnt

— Neisei galvok niekų, — sii-r 
si rūpina . gy^lytoja^ — Pirma su 
mokėk man nž rizitė..

atvirai pa- 
, — aš gi

betkad mėtų "bėgyje jų tiek 
•prisirenka...

■■ PĄą FO'tOGR-AKĄi , 
' ■ . - y "I ■ ’’ ’■ ' ‘ r

Moteris pas fotografą:.
— Ar darote ir vaikų; nuotrau-

— Taip, ponią.
— Kiek kainuoja?
— Penki doleriai/ v.ž dvylika. > 

Gerak ^aš ateisiu vėliau;

atsakė anl- 
yra dė

kai n .ji su-

sUO

Pas laikrodininką - ateina 
.iškis su šunimi.

— Aš atvedimi Pargj.
— Kodėl? — nustemba laik- 

r^lininkas.
— Nežinau, kris ;am atsitiko. 

Jis sustoja lygiai kas (lenkias mč 
irjte^.

Vy.

— Prtyįgedo. Gražvydo Lazaus
ko, geriausio jįu drailgo' Maikk) 
Pranevicix-us,. Jašiūnų; Paškomb RerlcflThrgas Kompm/erA ’ 
ir visos Files. Stebėjosi, -kad La- . • ‘ • {
z;rau.sko nebuvo. Paprakai jis - Phmąįą voktaVių. naktį jau,t
.eina į visus susj-rinkimtis kur navedįs, ykaip daigumas vyrų,.ų xtebar aš tūrių tiže vienuolika vai 
gali bud išrinktas pruiininku. netaktą ir. savo nuotakos
Čaplikas važmėja aplinkui pasau
li. o Miknžiūtė ^blogai jatictasi, 
^5 gali atsft'asti vretos Lal^us- 
kni, bet jis neatėjo.

— Jis nežinojo, tai ir neatėjo.
— K<iip tai nežinoti. Ne mažas, 

tai ne. dicMfc; Dargio paveikslas bu
vo laikraščiuose, kad Dargis at- 
tnižiiroja. Jam buvo sarmata, tai 
nežinojo apie SLA konferenciją. 
N e važiavo Lazauskas, tai neva
žiavo ii- Pranevičrūs. Lazauskas 
ra r meškerioja. Jis tiek prisi- 
hrešfceif'iĮįc Marųnette Parkė ptė 
liiKŠąe kad s RetUrėjd

žuvelia dėti Jeigm b&tu j&s 
įleidęs į Lagūną^.tai būių ‘ <fec 
pi sį bedo.^- bet jis visa< ■-užtroš
ko no. o dabar bu vo g§dą; i ro
dyt i, —.aiškino priežastį* Tėvas.

tai ne- 
Vasara 

vi-ą laiką

kiek p^i'ieš jį vyrų tu-.' 
rėjusi. ą.

■NuGtaka tyli. -Vytais vėl pa£į/ RdJchėa'mflkas -grįžta 4š lauko 
tente o klausimą, bet ^atyda«iasY^u kviecrn všrpų vainiku.

A'r tai pagerbtuvių vaini-
iina’ terš^ — klausia jį' kolchozo pri-

* * *
KOLCHOZE

savo pratylančią žmoną,- susi 
mąsčiusią š«stgrau4ena/ir 
save kaltinti: — Kaip'kvaila ir 
netaktiška riš mano pusės klaus- —Ne. .. atsako darbininkas, 
•.i tokį paiką klausimą; Be abejo, - fei visas šių mėtų mūsų der- 
užsigavusi, atleisk man! litis...

žiūrėtojas.

♦ velnių jyti-

tieti, negali ąfaų nuleisti.x

* ^‘0’a: pjeses sti darbais

•1
.rrz^i.

£ f

povnteii np-

jrex ■

mbei

gj4h1.1i'
A H

— Girdėjai. kad Lietuvoj net 
žiemą miega ant šieno, 
šalta, — įsimaišė, Malk i>.

■ - Lietuviški šienus, 
paprasti gera ypatybė, 
ant Jo nekarštą, nes
ten pučia vėjelis. O žiemą ne 
šalta, nes šaltis per šieną neyra 
?ina. Šienu gali pasikloti ir šie
nu gali užsikloti. Šaltis neateina 
iš apačios ir šiluma iš viršaus.

— Vi^a bėda, kad čia šieno 
nėra. Ner.a jo ir Ari ikpje. Ten 
karštas smėlis, tai arabas ištie- 
Ja hamaką ir ant jo gulk

— Sacharoje ga1 ir taip, bet as 
per šiuos ka’ščius ^turėjau daug 
daibn. Per karščitL Chicago j e vy 
ko visa eilė susirinkimu, tai mdii 
reikėjo skubėti iš vieno į kitą. 
0 susirinkimuose- buvo karšta* 
Dabar mada sii->irinkimuose bū- 
u su švarkari. tai- prakaitas dar 
labiau pila
— Dabar dhlesMŠ^. sąlė>e įreng
ti vėsintuvai Kai paleidžia dide 
(i vėsintuvą, tai visa salė atvėsin
ta. — paaiškino M^ikis.

u bwva<

Jxtuviskd Mmiati

re
buvo vaišės, ku

ažiavę* 
>rga4iiZAcijo> kėti

lies vėsintuvu, . tai turi slogą 
dviem ar ti im savaitėm. Mart 
vėsintuvu nepatenka. Vėsintuvo 
įpiršta sloga yua aršesuė aegte 

rudeli> vėjas^.. Aš šalia

įūs geriate'' 
MARTEIX

t

>iročiru O sh gti negaliit Tš 
•cieno >usi inkiiiK* tww< skubėti 
i kitą.

T^. km
Buvau

eik?! on.
Kokia t

)f£.i mzaci
Ltl ^IHP

’• ’keje Ji f cč.-SU • Mi46 /»<<•-
1 ka'tii Joį;^ kita org^uin'

r.tetų. »

j,* MĮe^čioifipts lt i kFsniUijfT
«Wt

kabink.

ki eUt-f 
peklą kifria

k

j icSurl KWiu

ji

eik ir 'savo akim 1 Sv<l<
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RadatDMjia PRANAS AULAS
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SUVAŽIAVIMAS
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RŪKOMAS VYRESNIAME AMŽIUJE KENKIA 
SVEIKATAI

j^įo Krašto Sveikat<iš Departa- 
mrjTd panešimu, žmonėpis- su
teikiama neabejotinai gera in-} 
icrihacija apie rūkymo prohle-' 
mą. Tųo patvirtinama Visą, ką- 
j rU esame girdėję apie tabako 
sukeliamą žalą bet kokio am_ 
žiotis rūž-oriamis.

Tabako-, dūm&i suerzina plau
čius ir 'g orklėg ,^lumą. Žmogaus 
kūnas reaguoja tempera turus 
pa<iidėjinm .(ipžd&gimu). ir pa-

tina ganioms apsispręsti šiuo 
rei svarbiu reikalu, savo ir savų
jų aiškiai naudeli. Laimė, kad 
žmogaus kūno prigimtis yra to. 
kiia, kad tnūsų organizmas pats 
kovoja su visomis negerovėmis.

Mažai fein yra žinoma, kad 
tabakas pardavinėjamas rinkoj 
nėra grynai, bet turi įvairias 
chemines kenksmingas priemai 
šag. Tas kelia, visiems susi rūpi 
nimą, nos šitų cheminių priešai-

* .

*

i

£ liauno ienamicslis (Tapyoa

gaasajuSiu' spaudimu. Pasireiš- šė pasekmės nėra galutinai iš 
k’u kosulys, kai žmogaus kūnas tirtos.
Ū2Sbdo atsikratyti, ei"? įnanei ų dū -

atsparumas 'silpnėja ir tas pn-- menėmis j u <
Veda, prie bronchito ’ajrbai emfi- prašyti anglų, kalba iš: 
gemos ir tada jau turime rimtą American Cancer Society, J

centro adresas;-Tl.e Prudencfel 
Insurance Co. of America, Fort 
W’j . hir.gton, Pen. Tel. <SOD_523_ 

5803 ir 1-800-402-2024. pr_.š,

Kas norėtų daiugau susipa.

Kvd;?ko, Brim 
Šiaurės 

rilc’ijcj') naudoja 
nada” ir “British C

r. arų 
Bell

rtię. Palaipsniui žmogaus kūno žinti su rūkymo grėsmė ir prie- i 
atsparumas -silpnėja ir tas pn-, menėmis jų atsikratyti, gali'

ligą. - - - . W. 35th' St., New York, N Y. I
; Kas turipaBmdnią. į- širdies 10001, • ' ' J

ligą (^pr įtainpą ar kraujagys- j -American Heart Association,' 
llų-'sųsiaurėjimąj’ ir be. to, dar 7320 Greenvill?
rūko, /'tųp la3oiaū pagreitina sir- TX. 7,5231,

KL. Noriu- išeTi į poilsį. Kad 
greičiau gaučiau Soc See. pensi
ją, prieš kurį laiką turiu kreip
tis į minėtą įstaigą įr kokius do
kumentus turiu pristatyti? Už 
greitą atsakymą iš anksto dė-

Ave., Dalias, ’

Meti'iis visuotinis Š. Amerikos te veteranai, lietuviškų orgam-
I lietuviu fizinio auklėjimo ir spor žarijų bei spaudo.-> atstovai ir vis. 
i to sąjungos suvažiavimas įvyks jietuvių sportiniu gyvenimu, be- 
I : 985 m. gruodžio 7 d.. Clevelan- sidomį asmenys.
j do Lietuvių Namuose 877 East Smulkesnės informacios pra- 
, i85-th- St. Cleveland, Ohio 44119. nešama sporto klubams ir ŠAL- 

Teiefonas (216) 531-2131- Suva- FASS-gos administraciniams pa- 
žiavimo pradžia 11:00 vai. ryto, reigūnams. Organizacijos ar as- 

Fagal šALFASS-gos statutą, menys norį gauti smulkesnių in- 
suvažiavime sprendžiaanuoju bal formacijų ar patiekti pasiūlymų, 
su dalyvauja sporto klubų rink
tieji atstovai ir rinktieji bei skir
tie i ŠALFASS-gos pareigūnai. 
Patariamuoju balsu kviečiami 
dalyvauti sporto darbuotojai, fi
zinio auklėjimo mokytojai, spor

prašomi kreiptis į šALFASS-gcs 
centro valdybos pirmininką Pra
ną Bernecką, 32 Rivercrest Rd., 
Toronto, Ont. M6S 4H3. TeĮ. 
(416) 763-4429.

SALFASS-gos Cent. Valdyba

žasties Aplinkos Apsaugos admi
nistracija imasi žygių tą chemi
kalą išimai iš apyvartos.

Uniroyay Ine. tam priešinasi, 
įo tyrinėjimai bus užbaigti 1986 
-87 m.

šum Lietuvos laukų ir Baltijos

— Arnriear policijos vadas Do. 
visa.ni paskelbė, kad kompaniją 
prieš rinkimus organizavo Su- 
chdev Singh, už kurio galvą 
paskirta $8.000.

Alar palaiko obuolius šviežiais, 
raudonais, kad jie augtų vienodo 
dv.ižio ir galėtų būti išlaikomi 
net du mėnesius šviežiais.

Uždraudus ši chemikalą nau
doti pajus ekonomiškai Naujo
sios Anglijos ir Washington© so
dai. Taip pat ir vyšnių pramonė 
Michigan© ir Wisconsino st eituo
se, nes jie tą patį chemikalą nau
doja. Nuostoliai gali siekti iki 31 
mil. dol. Taip pat ir žemės rie-' 
šutų pramonė, kuri tą patį che- [ 
nukalą naudoja, jos nuostoliai j 
taip pat gali būti 2 mil- dol. Ma
noma, kad sugedimas būtų tam 
priežastimi. Daminazide purški
mas pavasarį ir vasarą ant kriau
šių, pyčių, nektarinų, pomidorų 
ir vynu >gių. Šitas purškalas-per
eina per visą vaisiu ir negali bu-, 
ti nuplautas. . .

35% obuolių prekyvietėse yra 
apipurkšti tuo chemikalu, o tie 
obuoliai yra Mackintosh, Stay
men, raudoni ir geltoni Deli
cious.

5% obuolių, kurie naudojami 
ardirbimui, yra tuo chemikalu 
apipurkšti. Nereiškia, kad suval
gius vieną kitą obuolį, tuojau 
bus gaunamas vėžys, bet per 
daug metų yra sudaromas pra
das vėžiui gauti. Del tos prie-

E. Gorėnienė

ir — Prancūzijos karo ministe
rs! Charles Heinu, Įsitikinęs, kad 
karo žvalgybos vadovybė jam 
męlavo. Vietoj traukęs melagius 
teisman, pats atsistatydino.

Rūpintojėlis — susimąstęs 
parimęs Kristus — tebebudi vir
šum Lietuvos lankų ir tebeserg- 
sti Baltijos pakrančių gintaro 
žemę. Aplink jį būriai šventųjų, 
kurių vardus nešioja tėvynės 
sūnūs ir dukros. Tai juos taip 
vaizdžiai atprašė didysis gany
tojas ir lietusių tautos vacias 
vyskupas Motiejus Valančius 
anais sunkiais sutemų laikais,kai 
tautai jos prispaudėjęs uždrau
dė, anot poeto vysk. Antano Ba 
ranauako, “ir druką ir raštą” ir 
sakė: Tegul bus Lietuva ir tam
si ir juoda. Ano aprašymo vai
siai išliko ligi šiandien, ką rodo 
paskutiniojo meto'religinis taiu-1 
tos atsparumas. A. T

te- 
Ca- 
Te- 

Icphore Cc,” le’efcnų sistema
ku i yra monopolinė ir federali
nės valdžios kontroliucja'ina.Pra 
dėjus kelti kainas už telefoninius 
patarnavimus “CNSJ Teleccm- 
numicr'jors'’ b-vė pasiūlė savo 
paslaugas tojo srity pigesne kai 
na ilgųjų nuotolių pasikabėji- 
rnerns. Valstybės komisija CR- 
TC, Tvarkanti komunikacijos 
sritį, atmtė minėtos b-vės prašy
mą. Pastaroji b-vė kreipėsi į fe- 
dora’inį ministerių kabinėtą.

— P.undžiab provincijoj maiš 
tininkai metė 3 bombos į tur
gaus aikštę ir- užmušė 3 
nes.. Jie protestuoja .prieš 
mus;

žmo- 
rinki-

gą tl!-šhim kreiptis prieš tris 
mėnesius į Soči See. gyvenamos 
vielos įstaigą ir atsinešti su sa
vim: 1) gimimo metrikus, 2) 
Soc. Cec. kortelę, 2) W-2 for
mos kopijąir ir 4) vad. Tax re- 

10, Rockville, MD.,} tllTn” formą už paskutinius dve 
j jus metus.

. i
Aroencan Lung Association, Į

JAi^cu, silpnesnis žmogaus or-', 1740 Broad wav P. O. Box 506, 
gąHĮŽSHiaš. pakertSnas.anksčiau.

progpižze (n^bęjotioadarį ,
hfekąš. Ėęsdg^bėjo’,paversti rū-; 5600 Fisher Lane, Park Bld., i 
kyfftp:ĮsSdėrhėtžųa, kad Rm.: 1' — 
rųkfmiaj,' vyresnio am- 20857..
žiąus, per -savot siĮBienkėusį at- Office of Cancer Communi- 
sparumą. pastato -s^ye į pavojų 
būt! pąkirtąis' -jaiįfoaiino, pląų- 
čių,' tįž4^Tfw;ir infiųenzos.

t-' Iš. iat^. šie;krašto Svet « -_,Q . rrQ . „ n _ 
katos Departamentas pabrėžia 41LO Al^AixViYlli

New York, N.Y. 10019, ' 
Office on’Smoking & Health

cations, National Cancer Inst 
lute Bethesda, MD 20205.

I * * «

KL. Pasakykite kur aš galiu 
f gauti gimimo pažymėjimą ir 
į kiek už jį turiu mokėti? Ačiū.
1 Petrė M-tėi

Wa-— Džiurčenka atvežė 
Siingtonan, Italijoj, Europoj ir 
Amerikoj veikiančių sovietų, šni
pų sąrašus.

minga papročio nusikračius. .‘ 
: Ątsikratiinas nšio papročio

vėžio ar. jplatfeių Jigų pavoj ų, 
: Plaučiu ir ąiųiies.sustiprėjl-

-Pagerintą''-kraujo- - apy-

KūT geriausia apsidrausti?

‘KL.- Prašau prishisti man ap- 
draudos adresą, kurį jūs skel
bėte per Kazytės Brazdžionytės 
radijo veiandelę. VI. Ane.

‘ATS. Be visiems žinomos pa-
■ pildomos apdraudos Blue Cross Į -

ATS. Gyvendama šiame mie
ste, nusiųskite čekį Srba money 
orderį $3 sumoje vąrdu County 
Clerk, 118 North Clark St., Chi
cago IL. ,6-8602. Parašykite sa^ 
vo vardą pavardę; datą ir mie
stą, kur jūs gimėte; tėvų var
dus ir pavardę,o motinos ir mer 
galutinę pavardę.

SKANŪS OBUOLIAI

Kiekvieną dieną suvalgant 
buolį, jis gali būti priežąstim vė
žio, sako JAV Aplinkės" 'Apsau
gos Agentūra. Kodėl? Užtat, kad 
ta agentūra uždraus:riKŪdoti che
mikalą Daminozidė, kuris per 20 
metų buvo laikomas nepaprastu 
chemikalu, kuris reguliuoja au
gimą, kontroliuoja nusirpiiną 
taip, kad visus obuolius iš sodo 
būtu- galima nuskinti vienu lai- 
ku. .ū

•Y 7 T
Tas chemikalas — ddrninozide

. »
rinkoj vadinamas Aląr; vardu, 
pardavinėjamas Uni&yal INC

o- ■ Graužiamasi ne dėl dvasios 
trūkumo, o dėl jos pertekliaus.

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternaHn^ 
organizaciją, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau, per 97 metą*.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

darbus dirba. \ f 3;.
SLA išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS KLUONUS doleriu 

apdraudų savo nariams, 1 ■ ’ .
SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuyis ir lietuvhj- draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki §10,000. ” '; ’

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endoirment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunĮmųi, Riekia n 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo prad|iaL

SLA t— vaikus apdraudžia pigia tefminuota apdrauda: ui 
S1XXX) apdraudoš sumą temoka tik $3^ .metams.

SLA ** kuopa yra visose Keturių. krtomjiiBjKfu L_ 
Kreipldtės i savo apylinkės kuopa ^Teikėjus., 
Jie Jums mielai pagelbės' į‘ SLA J^jįSytL 7

' Galite kreiptis ir tiesiai j SLA'Ctotx:

LITHUANIAN^AĮXl^TCE
307 Wj 30th St,- New Yorkį ^rįlbooi 

' TeL (212) 563-22®- ::

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI i

Tuo reikalu jums gali daug i 
padėti teisininko Prano ŠULO ; 
paruošta ir teisėjo Alphonse • 
WFTT.S peržiūrėta “Sūduvos” j 
išleista knyga su legališkomis ! 
formomis. . 1

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

inariui

s>-sk&

J

tjž
LT

^.'Bį^;Šhiėid Insurance Co.Chi 
.cagoje'daiv-yr-a prudencial ap- 
dtatadOs-' < įstaiga, Prudencial 
Plazai, 210 N- Michigan avė., o

c

|W

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

Read label and follow 
directions.
© Ex-Lax. Inc.. 1982

IkxmUi pamatyti rtudijg tpie Rytprūrirte. remianti* Pakalnio 
Ltb^ūvoc apakričhj duomenimis. Aprašymai įdomite Hekvfeui 
itetūvicL Leidiny* muštruotai unotraukomk patalpoje duodim 
vltovardfiu ptvtdtnlma'^b Jų rertinted J vokiečių kalbą. EaBs 
MU<nfOjė S3 pteaL knygoje yra Rytpritehj UtmHipte. Kalni S*

> KJ CAUM1S L1MX ralytojo* Petronė)** OriBtaltėf tix 
mtataiti te minty* apie ssmente to vietai neprlk. Lietuvoje te pb 
mairtate bnlfcvtttj okupacijoj metate. Knyga turi 234 puslapi* 
bet kainuoja tik KL _ . ■ > * i

■> JULIUS JANONIS, poetas te revoliucionierių*, neftųmc 
te klaidingai interpretuojama* gyvenime ir politikoje; tik » 

rxrgJo Jašinako knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po» 
Mj|. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui imogau* tėte* 
jTayga- y-® ffideiio formato, 265 pualapix, kainuoja ft.

■eflani ftrafpBulai' bei rtudijds, Iliustruotos nuotraukomis ė 
M. K. fitariionfc, -1C Sflelkio, V. Etiubot, A. Rūkitelė* te A. Van

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke 
Uf JuotO Adomaičio —Dėdės šerno gyvenimas. Tad ne 
gyvenimo bruožų ippaiyma*, bet tiksli to laikotarpio buities Et. 
ra tūrinė »tu<fi ja, lusktertyta skirsneliais. Ta 200 puslapiu knys

Y UAINŲ IV ENTES LAUKUOSE, poetės, raiytojoi te Irt 
Safg loklę_ pirmūnės Juorės Vaičiūnienės atsiminimai apie date.- 
Ivectef įef Ju^tetorljg te eigą. Įdomi skaityti te nedainuoja? 
tiemi, gėrintis autorė! puikiu rtillmnl te surinktais duomenim-

i 4 Y JAI V A JQTOf

2759 W. 71st St., Gile ago, DL 
KTFESTINGAl iSPILDOMJ RECEPTAI » FANNIE LIAY SAi 

DUMYNAI -* KG-^ ZTIKOS RETKVEN^S

Atdara šiokiadieniais nuo 
vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

D. LI HLMAN, B.S., Registruotas vxistinh

Tel. 476-2206

L

-■
II
I

I

Ėa. >

50 metų studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. Dr. Kazio Griniau!, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

ATEINA LIETUVA,
110.00

2. Prot Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. __

II dalis, 229 psl.------------------------ ------------------------ ------

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. ______ _—

4. Janinos Narunės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. 

fl. J. Venetevė*, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VETKLA.
60 psl.________________________________________ _

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, Hl. 60603 siųs
kite čekį te pridėkte vi«n^ dolerį perriuatteno tčtektomi.

S6.00
£6.00

5.00

S5.00

B4.00

s&r&Sė 700 pusi f r pi p knygja, kurion sudėjo vlaką, kxs Bet kada tr 
fret kur. Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
(r lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kurt Jaunium ir prof. M. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tiksliai vertimai 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kieti rtrieUaL Ftitiu JX

3 — Naujienos, Chicago, 8, HL Friday. September 27, 1985



Petrila. S^r^to Sene:e. I kreipkitės t pamoku vede ą Key 
Boinski, tel PF6-9879. f

JAV R. LB-nės Ciceic Apy
linkė., Valdyba rengia pikniką — 
gegužinę rugsėjo 29 dieną 12 
vai. dienos, Šaulių Namuose, 
2417 W. 43 Str., Chicago, UI.

Visi kviečiami ir laukiami.
Gros Gintaro orkestras.

Valdyba

Dar galima gauti leidinys

“ŠALKAUSKIS ir ŠALKAUS- 
KININKAI”,

kreiptis šiais adresais:
“Marginiai”, 2511 W. Street, 

Chicago, DI. 60629
Arba V J*. l’lunt,3432 Wenonoh
Ave., Berwyn, Illinois 60102.

Leidinio kaina $2.60 dol. su 
persiuntimu.

advokatai Konstantinas Savic
kas ir <’> John Simonaitis.

Jvc.'iir.imo pareigas atliks 
Adam Anderson ir Anthony j 
Pargau^kas.

Moterų vieneto valdybą su
daro:

Pirmininkė — Anele Pocius,
La vice pirmininkė —Mary 

Jur?el,
2-?. vice pirmininke — Rita • 

Radcliff, Į
Sekretorė — Jean Pargauskas* I 
Iždininkė —. Valeria Stanaitis, 
Ltorikė — Violet Jocius, . 
Kapelione — Stella Wabol, 
Maršalka — Frances Urnezus, 
Vėliavų nešėjos — Antoinette 

Barvitz ir Josephine Wasiliaus- 
E s. j

»
Įvesdinimo apeigas atliks Ann 

Shlmistras ir Jean Pargauskas. i 
Po apeigų bus vaišės. Visi na
riai ir svečiai kviečiami dalyvau
ti.

Premjeras Rajiv Gapdbi 
pasakė, k: Am.iear a kžtįčjs. 
JĮ saugoju būrys karių, nMi- 
djjo garsiakalbius, ragindamas 
eiti baJsucti.

— Karo žvalgyba įsakin i nu- 
Jiandin’.i N. Zelandijos laivą, 
bet reikalą norėjo nuslepi Kuo 
vyrausybės. Vyrauja įsitikini- 
mrs, krd dabartinė vyriausybė 
r: pajėgia suvaldyti karių. į

—Gen. Jaruzelskis pareiškė 
spaudos atstovams, kad Lenkija 
nepajėgia sutvarkyti savo ūkio 
reikalų* Lenkai norėtų gauti pa
ramą iš Amerikos.

Don Varno Amerikos Legio- 
.no Postas Nr. 986 ir pagelbinis 
jnoterų vienetas įvesdins naujus 
• valdybes narius šeštadieni rug
sėjo 29 d.

. 1985 metų naują valdybą su
daro:
i Komanderis — Adolf Lebe- 
ręs

1- as vice komanderis - John ' nis laik? ?-^enc Chicagoje.
Yerkes,
2- as vice komanderis — Al

bert' Grebliūnas,
r;Adjutantas — Fdvard Pocius, 

Iždininkas — Joscuh Stanai-
jk

. L* Kapelionas — kun. Anthony 
įvedąs MIC.,

: į Kiti valdybos nariai yra:

Anelė Pocienė

— Suchdev. Singh buvo smar
kiai sužeistas, kai bandė įrengti 
bombą po parlamento rūmais. 
Gydytojai jį apraišiojo ir pasvei-

— Prez. Reaganas atsisakė 
priimti Lenkijos premjerą Jaru- j 

' zelskį, nos jis neatstovauja Len_ Į
Paieškojimai

• Paieškomi Prano Snaksnio, kijos gyventojų.
sivadinu>io Frank Sharkson,

©iminės palikimo reikalu. Velio- C? X
pa

j 18-toj kolonijoj. Ilgus metus dir
bo Chicagos Sanitary Distrikte. 
Giminės ar žinantieji apie juos, 
prašomi kreiptis į Naujienų re
dakciją. 1739 So. Hals<ed Str., 
Cdicago III. 60608, arba telefonu 
HA-1-6100.

PAMOKOS VYRAMS IR MO
TERIMS

ap- .

I STASYS ŠAKINIS
'■■> LIETUVIS DAŽYTOJAS

5“ Dažo namus iš lauko
Darbas -garantuotas.

4612 S. Paulina St
r- (Town of Liks)
:.i ir jš.jvidaus.

Skambinti Y A 7-9107. ~ -.X 3 < ■* -

Š. m- spalio mėn. 1 d. Marque
tte Parke, 6734 So. Kedzie prasi- ’ 
deda registracija pamokoms. Vy
rams baldų pasigarninimo ir įvai
rių medžio darbai.

Vyrai šiuo reikalu suinteresuo-’ 
ti kreipkitės Į pamokai vedėją ' 
Emil Kuraitis, tel. PR6-9879.

Tose pačiose patalpose prasi-- ] 
deda pamokos ir moterims.- No
rinčios išmokti arba pagilinti sa'- 
vo-žinias, siuvimo, mezgimo, siii- 
vinėjimo, nerimo ir kitų dalyku, j

SIŲSKITE PINIGUS 
Į LIETUVĄ 

1 RUBLIS 
’ $1-85 .

(įskaitant perlaidą ir 
draudą)

Mažiausioji perlaida 30 rUb- 
lių.Peršiiin;timas paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas; kurios, 

"įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

Visi, mokesčiai pilnai garan
tuoti. .Jūs gausite, pakvitavi
mą. .Jis teisėtas ir apdraustas.

gramercy.
• Shipping, Inc.
' r ,744 Broad St.

Newark, N. J.. 07102
Ešt~I947

ris patyrimas — sąžiningas darbas
“LIUCIJA”"

Miko Šifeikjo apsakymų knyga
JrI rnoitetfe keliauti — kreipkitės i Lietuviu Įstaigą; Vi “Liucija” jauafepausdinta.’

American Travel Service Bureau4’

Telef. 312 238-t787 į

Autorius pavaizduoja lietuvių. 
’ gyvenimų-nuo XX šimtmečius 
1 pradžios iki II Pasaulinio karė. • 
Į -T.'U,. • -

xr automobiliu nuomavimo rezerricijas; Parduoda*

giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teikiame late- 
visais teuoniū refkaSaiA - ' v-'■ ?'-

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik c-sim reserraon Ttetaa
Blokšto — prieš 45.-60 dienp- : : - -~jB^e.,- (^iėago,.iLi.^D629.:^Į.

UAL BfTATl FOR SALI I RBAL BSTATV PO* tAL*

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMt 
fli ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENESDdlAIS ISSTMOKEJIMAII. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J;

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, . ...

B212 W. Cermak Road Chicago, IH, T»L 847-774J

BUTŲ NUOMAVIMAS.
A NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 1

• NOTARIATAS- • VERTUMAI. . u
‘ ■ 1 i ?

ĮSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTOM <

f. BACEVIČIUS — BELL REALT1 :
INCOME TAX SERVICE ,

6529 So. Kedzie Ave. — 778-22 ■■ĮBRiri _ n

JOE KULYS
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE^

Patyręs visuomenės 
Joe Kulys vadovauja 
amžiaus gyventojams 
visokeriopa parama.

Joe Kulio sudarytas centras 
veikia Midland Federal Savings 
patalpose, esančiose prie Archer 
ir Kalifomia gatvių, šiaurinėje 
Archer gatvėje.

Įstaiga veikia toje pačioje Mid
land Savings Įstaigoje, kurioje 
veikė ir veikia menininko Miko 
šileikio ir Domo Adomaičio Čiur 

j lionio galerija. Čiurlionio galeri- 
■ jos paveikslai ip meno darbai 
‘ tebestovi ir tebekabo tuose kam
bariuose, kuriuose kabėjo iki šio 
meto.

i Brighton Parko pagalbinė įs
taiga yra priešakiniame Čiurlio
nio galerijos •. kambaryje, kuri 
yra naujai išdekoruota ii- apsta
tyta pačiais moderniausiais įstai
gų baidais.

Kulio' vadovau'jamoje įstaigo
je dirba 6 moterys, kurios turi 

, moderniškas priemones Įvairiau
sių rūšių dokumentams užpi]dy-

veikėjas amžiaus užpildyti reikalingus do 
tyresnio 
teikiama

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

kirmentus socialinei pagalbai gan .
. . i .* 19 butų munnis. Labai geros pajamos,t i, maisto korteles sutvarkyti, piieijg butas savininkui Geras inves- 

asmens dokumentams paruošti, 
mokesčiams mokėti ir visai eilei1 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
prašymu, kurie reikalingi kreip- pirkinys.
lis į Įvairiausias Įstaigas. Reikia mdelis, grsfraj įrengtas bungalow, 
neužmiršti, kad visa eilė vyrės- Nebrangus.

8 butų mūrinis. Labai geros pajamos.

tavimas.

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4514 S. Talm»n An,

1LXKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI J
Tiktai $126 pusmečiui automobilis J 
liability draudimas pensininkam* i

Kreiptis: A. LAURAITIS |
4651 S. Ashland Av^ ‘

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

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalvkal

nio amžiaus žmonės nebekalba 
angliškai Vieni supranta, gali pa 
kalbėti, bet angliškai nepajėgia 
rašyti.

Sudaryta didejė komisija, ku
rią sudaro įvairūs distrikte pa
reigūnai. Įstaigoje dirba lietu-. 
vi ai, lenkai, slavai ir kitu tau- j 
tvbiu kilmės amerikiečiai- Jie 
visi yra Amerikos piliečiai arba; 
siekią pilietybės, bet angliškai} 
iie supranta pačius būtiniausius 
žodžius, bet rašyti angliškai ne
gali ir nesitiki pramokti.

Joe Kulys parūpino įstaigai 
reikalingų pinigų iš jiJement.. 2 car ’garage. Lot

78x130 - Must seeL $149,900. 
1504 West Davis, tel. 296-8296.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63 rd St.

TeL: 436-7878

PARK RIDGE

OPEN SUNDAY 1 to 4
GOLF MILL. AREA — Califor

nia Ranch.
3 bdrms., ĮI& baths, profesio- 

nally decorated. Fireplace, all 
appliances, burglar alarm, ele- 

j gani fixtures. Huge finished ba-

vivaldybės. Jau gavo $75.000 o 
ateityje tikisi gauti dar daugiau.

Visus pinigus tvarko Viktoras 
Utara Brighton Parko pagalbi
nės įstaigos iždininkas. Kiekvie
nam išleistam doleriui privali bū 
ti dokumentuota atskaitomybė, • 
įvesta į knygas, kad ne tik vietos 
gyventojai, bet atsakingi pa#i-

.-L
At.ejr.nfctj,. šėkn|ądięhV .

WANTED REAL ESTATE
3- Nori Pirkti

Dengiame ir taisome visu riM 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustu

ARVYDAS KIELA
6557 S. Talmcm Avenue

Chicago, IL 60629 ' - j
434-9655 ar 737-17V.

M. ŠIMKUS ' > 
. Notary Public 

INCOME TAX SERV1C1

4259 S. M«plew«ocl, Tą!. 254-745?
* *■ . • . -' z* ' - ;

Tain nat daromi vertimai, giimzĄ
no-

remon-
Skam-

860.00 PER HUNDRED PAID
for reriiaiĮing’.l^ttters from: heme! j gQnai-gaiėtij patikrinti;.. .
Send;, self-addressed, stamped,
envelope'. .ffcr^«in^on.'appli- [ Ty'^Obn^^ri^la'Žiių
cation. '. AsSobiMėš; Box 95-B, kiLmęs’'.išfįįtue pa

pradės.rodyti 6:30 ii 'baigs. 8.30. 
Lietuviai pasakys apie Brighten 
Parko . Lietuvos šventę. Bus pa
aiškinta daug naudingu dalykų.

RoseUė,' NY-0720’3. -BuujmaDiuų nupmarmio rezervjas, raniuiAie / r
Organizuojame kelionės i Lietuvą ir kitus tajažtur, *' -kymai, 184. psl. Kaina $5.

5 1 A 4~**“ Qaunama “Naujienbsė” ir pas? r — .. .
~ autnteft729*So. Campbell}-7 Open^yefun oW highly profit-

_:a LJ ' -rr • ČKt 1H nSiS ’d' ■ 'R.'cvTyv 'tn-

<¥'»■ —a—-

GOVERNMENT EtOMES

tonwawfeer? iwsirance

ĮSIVAIZDUOJAME KAIP UŽ
TIKRINTUS ŠIUOS GERUS 
DALYKUS:

AFTERBEFORE

able Qiildr^,šlJShbp. Baby to- 
Pre-Tėen. h<NM?ehaBy known 
brands1 ’•* -

9
Health Tex g Buster Brown 
Her Majesty • Lee • Levi 
Chic • Izold • Donmoor 

Narmette • Feltman & many 
more

—; Trečiadienį Pundžiab pro
vincijoje prasidėjo rinkimai į 
Pimdžir.b provincijos, seimą. 
Ainricar mieste sprogo 7 bom
bos, bet jos sužeidė tiktai 3 ma
žas mergaites*

from $1. <U repair).
Also delinquent..tax property..

Call 1-805 - 687-6000
Ext GH. 961LŪ ; ; ■ 
for information.

HELP WANTED — MALE-FEMALF 
Reikia Darbininky ir Darbininkių

Everg. Pirk, III. 
60642 - . 424-8654

, sau m
t«rtvt<KO

1.
2.
3.

MŪSŲ REGĖJIMĄ, 
MŪSŲ KLAUSĄ, 
MŪSŲ PAJĖGUMĄ 
VAIKŠČIOTI.

Šiandien, vartojant ambulatorinę kojų operaciją, labai mažu jpio- 
vimji, dauguma kojų problemų gali būti pataisytos gydytojo 
įstaigoje. Gydymas daromas be skausmo ar nepatogumų ir 
daugumoj atvejų nepraleidžiant dienos mokykloj ar darbel i j ’i':

DR. PAUL NADZIKEWYCZ '
DR. SEVERKO HRYWNAK

ŠEŠIAKAMPĖ KOJŲ KLINIKA
4956 W. IRVING PARK RD. 

Chicago, Illinois 60641
Reikia iš anksto susitarti — 685-8400

ŠIE NEPATOGUMAI GALI BOTI PATAISYTI GYDYTOJO IŠTAIGOJ:

• Kojos didžpirščio iškrypimas
• Geltoni, stori nagai
• Kieti kojų pirštai
• Nuotrynos kojos viršuje.
• įaugę nagai

• Skausmingi užpenčiai
• Suartritėjusios kojos

• Vaikų kojų bėdos

to $19.900 includes be- 
inventory training-fix- 
grand opening promo-

$14,900 
ginning 
lures &
tions & round trip fare for one.
Have your store opened in as 
little as 15 days. Prestige Fa
shions 501-329-8327. Call today, 
ti. Tarnautojos padeda vyresnio

PASSBOOK 
SAVINGS...

H<h 
Internet

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.

GOVERNMENT JOBS.
S16,559 — 850,553/year.
Now Hiring. Your Area.

Call 1-805 -687-6000
ExL R - 9617

I

'j Advokatai ■ 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandos: Kasdien: nue 
9 vaL ryto iki 8 vaL vakaro, 

Sežt*<L; nuo 9 vaL r. iki 12 vah 4. 
b pagal susitarimą.

TeL 776-5162 <
W4> West 63rd Street ;į

Tel. 585-6624

»»e us for 
financing.

AT OUI 10W IATB

InterMt CompOMM*d 
Mfr and Quartady

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauska*, Pres. Tel.: 847*7747
■OOMi «on.Tu».Fri.»-4 Thur.W Sat. 6-1

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

MEDICAL 
OPPORTUNITIES

Positions are now avail
able for RN’s; LPN’s and 
CNA’s Apply in person, 
3311 S. Michigan Ave., 
from 9 AM to 3 PM, Mon. 
thru Friday.

— ■ -- ------------------------------------------ --------"------

IOHN GTBAITIS
Advokatų įstaiga

*247 S. Kedzie Ava.
(3120) 776.8700

--------------------- -----—----------- ----------------- -—------------—

— Trečiadieni Pundžiab pro
vincijoje balsavo 11 milijonų gy
ventojų Premjeras Gandhi pa
siuntė 115.000 kareiviu, kad nie- 
kas netrukdytų rinkimų eigos.

ADVOKATO DRAUGU A !
V. BYLAITIS -
ir V. BRIZGY8 į
Darbo valandoc 

Nuo 9 ryto Iki 5 vai. popiet 
leitadieniais pagal ausitariaą

4606 S. K«dzl« Ava.
Chlc*«o, UL 60629 ?
Tel: 778-8000 j

- ! - r. t- ' -

Triaminic® Syrup 
Triaminicin* Tablets 

or 
Triaminic42® Tablets 

; For Allergy. Relief 
that’s nothing to ,! 

sneeze at.
C ttts Dorsey Laborttoriei, Dfof 
Sendoi, Inc, Uncoin, Nebrxka 68501.

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. * Friday, September 27, 1985 j


