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SOVIETŲ MATEMATIKAS KOZLOVAS
NORĖJO PALIKTI AMERIKOJE

HewOteans

300 Miles

PREMJERAS ŠAMIR PAREIKALAVO
PALEIST VISUS SUIMTUS IZRAELITUS
— Trys Izraelio karininkai yra karo belaisviai, —
aiškina Damasko radijas

Valstybės departamento atstovas paklausė aerodrome,
ar jis grįžta laisvu noru
Gulf of Mexico
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.Dulles aerodrome atsakingas ‘ MANSONO LEITENANTO 1 grjžo į Baltuosius Rūmus ir pra-! Hais dvasiškiais.’o vėliau skristi į kalbrma, ksd laidotuvių (iirek„ . ,. .
. pamate' Izraelio
> automobilį su t NEW YORK, N. Y. — Pra
pareigūnas
.^latėmaIŠLEIDŽIA į dėjo eiti<• savo pareigas. Kartu Į Naująją Gvinėją, kur taip pati toriai iš federalines vyriausy\)cs
Izraelio .numeriu,
rdeko nelikri- I eito
šeš!£d;en:o naktį. v£gvs
'
i
■
•
V •- isiv
j Washingtona j yrą katalikų.
Jų skaičius ten
ten!I gavo
gavo perspėjimo
pe
tilto Ko^tjvoį^' <valia
kų. Jų
raštą, kad jie
no
ir
leido,
toliau
važiuoti.
Už
veržė
į
Reimontų
krautuvę
S
nąriv gęĮ^tU-: r ';Šov:ėlį-^^unga,
s, bet
i^žo-.Visi kiti fpareigųnai..S:U juo j nėra didelis,
I nežiūrint to. po- detalizuotų laidojimo s-tas,.įnūporos kilometrų keleiviai paste- nešė 3 milijonų dolerių verlės
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ėjfejesfpriemonių, kad ji<
čius. įlindo į gerai apsaugotą rū
ir' nutarė ris' ^kaiėjrrnė Vis' dėlto Pietų Kerėją visa eilė patarėjų. 42.000.
rėš parašyti, kiek ima už kars ta Libano" karių grupė. Buvo
Įj
sį, susikrovė dėžutėse laikomus
• . '
Aerodrooe jį- pasitiko ip£ts pre
Mozfoyas• ‘J paklausė ;' Soviė tų neišleisti;. ..
ta ž paruošimą, už paguldymą išaiškinta, kas atsitiko, ir visi
Iš
Hoglanos
jis
vėl
grįš
į
N.
vMrižiife/ agėritų. Užuot nakvo . Charles - Watson kartu su ki zidentas ir 5000 vietos gyvento Gvinėją ir sustos Port Mores salėje, už nuvežimą į kapus, už pradėjo artėti prie Byblos mies-. deimantus ir išsinešė.
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—- Sovietų profesorius Sergėi žmones. Jis aiškinosi, kad Char atvirais ir atidžiai išklausyti ki
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temaliečit s, už tat bėgo į Mek
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Seoul Jis ikris į Kunsan provinciją, kur yra daug katalikų.
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um). P. ir R. Sakai taip pat,
Palm Springs gyvena senosiof
n
pardavę motelį Palm Springs,
lietuvių
imigracijos
kelios
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kytojų susirinko nemažai.
miškių kaime, netoli Marijam
lio iki jau tada pasauliniai gar ir nepakeliama, kai savaitei a:
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dail. Mikas Šileikis ir pristatė
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rorto. Pagal tuolaikinius savo namus, o visa korespondencija
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Išstatyta 47 Petraičio darbai: mis. Adresas: 4038 Archer Ave.j Vienas kitas vis paklausi
nepiįklausomai to, jų žinio e es^na Čiurlionio
yra net vienas lietuvis besiver motelio, kurio net vardas R li
10 aliejaus portretų, tapytų Lie Šią Petraičio, gal paskutinę, pa-1 o kas saugo tą
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lobį? Šiuo metu1 Galerijos dalis,
čiąs Real Estate bizniu, tai ir ta , savimnka vrą lietuviai S
tuvoje. Kita jo darbų dalis — rodą patartina aplankyti ir, kol Lietuvai skirtą
jiems nebe įdomi,,nes siūlė Lie
susisiekėme p ūmiausia su juc, ir S. DamuPai Nuvažiavau pa
akvalelės, atliktos tremties me dar yra progos įsigyti vertingų esame dvylika sargų. Dail. Mi
tuvos Atstovui čįr. S. Bačkiui
vis, mat vadovaudamiesi dės siteirauti apie lietuviškus laiktais Vakarų Vokietijoje ir Aus kūrinių. Išleistas gausiai daili-I kas Šileikis ir dair. Jonas Tripaimti pasiuntįnybėn Lietuvai
niu '‘lietuvis pas lietuvi”. Apro raščius. Taip, jie kai kuriuos
trijoje. Ir vėliau šiame krašte. ninko iliustruotas parodos ka
augumą
meno
turtą.
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dė jis mums (buvo dvi šeimos gauna ir mielai, jau senokus.
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Kolbos
našlė
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Kaip matote, Lietuvai skirto susi interesavę sklypų pirkimu) man perleido. Rodos, kad pei
dama savo vyro valią, didžiąją Parodą atidarant, velionio naš j bienė - dail.
kari.
Vac-i
lliltl
i ir kito galerijos turto sargu—be daug ką, bet primygtinai siūlė juos (l)amulius) sužinojau, kad
kūrinių dalį perleido Čiurlionio lė Viktorija Petraitienė, padėko teigėju kviestiniai:
’o as Zakarauskas, prof. Mečys ] mū>ų dvylikes —{yra ir Attor ‘‘geriausius” sklypus už prieina daug arčiau mano naujos buveiGalerijos Kūrinių Fondui, kuris jo visiems atsilankiusiems.
Svečiams buvo šampano ir už- Mackevičius, adv. Paul. Zogas, ney General of Illinois, kuriam mą kainą, kurių likę tik trys, ir nės, net pat Palm Springs mies
skirtas ir laikomas kol Lietuva
Parodos dalyvis —Midland Fedarnl Savings pre; kasmet turime dubti apyskaitas. už kelių dienų tų sklypų jau to ribose kili lietuviai turi dide
bus laisva. 20 akvarelių skirta kandžių.
Suyaoe-nolw^erG?
zidentas, dain. Algirdas Bra-J Manau, kad ši iiformacija yra gali nebūti —jie tikriausiai bū- lį motelį, pas kuriuos kitą dieną
■Bsrejsgsįf twiys
'
1 zis,, dr. Vytautas Dangis, dail.’ svarbi ne tik dailininkams, bet šią parduoti. Nepatiko mums ir nuskubėjau. Tai buvo‘' Pet
Barbe ra Morkūnienė, p-lė Do-] ir lietuviškai visuomenei.
nei tų sklypų vieta, nei jų kai ras ir Rūta Sakai, didelio mote
] ^.Petraitytė - varmr paiikic'čiū už dėmesį!
lio savininkai ir didelio skai
na (tada po 3000 del erių j.
mo saugotoja, Antanas Plausičiaus lietuviškų laikraščių .prePadėkojome
sklypų
biznieriui
naitis ir Domas Adomaitis.
— Amerikos lietuviu D^ili•už paslaugą ir išsiskirstėme, ma
Anksčiau dail. Petraitis savo
Gerbiamas Kanauninke,
Mes tikime, kad' Lietuva vėlj ninkų Sąjungos metinis susirin nydami. kad rasime geresniu i
testamentu yra įnešęs $5,000 įj bus laisva :< Meno Kūriniu i kimas šaukiamas šį sekmadienį,
Ponia Petraitiene,
kur nors kitur, kad ir tame pat
Premijų Fondą, iš kurio nuo-J
Mieli dailini nkai,
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
Fondas bus jai išsaugotas. Gal gegužės 6 d., 2:00 vai. popiet, kurorte. Tie mums rodyti lie
simčių skiriama kasmetinė T. to mes nesu! tuksime, tačiau, ne Čiurlionio Galerijoje, Ine., 4438
. Ponios ir Ponai meno
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė
Petraičio vardo premija, tar abejojame, kad ir po mūsų, at Aręher Avė. - Visi nariai malo tuvio biznieriaus sklypai — tėgerbėjai,
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
naujanti dvigubam tikslui: ska siras sargų tięms meno lobiams niai prašomi dalįjvauti susirin lėra neparduoti dar ir dabar.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
Ateities laisvoji Lietuva džiaug
Nežinau kas ir kiek už juos pra
tinti dailės kūrybą ir atrinkti .saugoti. Apvaizda buvo malo- kime.
darbus dirba.
sis šios dienos paroda: čia iška
šo šiandien. Gaila, kad anas lie
• t
Valdvla
darbus laisvajai Lietuvai.
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių
•niiįka. . iki šiol, — tikimės Jos
binti 27-a. a- daiL-Petraičio dar
tuvis. siūlęs tuos sklypus, jau
apdraudų savo nariams.
Už šį meno lobį ir nepapras nedžrūstinti ir atetyje.
bai, ponios Viktorijos valia, per
yra
miręs.
Vis
mat.
“
lietuvis
U- .
PARODA
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
duodami į Meno Kūrinių Fon tą galerijos veiklos paramą Čiur
^Nekask duobės kitam —pats ** 1
oas lietuvi”...
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
*
Chicagoje vyks Tarptatinė
dą ir bus saugomi Lietuvai. Pa !icnio Galeonjos vardu tariu įkrisi1” — save tautos išmintis,
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali
Keliais metais vėliau, atsitik
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
rodos kataloge tie kūriniai pa- | širdingą ačiū poniai Viktorijai fr koks netikėtumas! Dvejus j dailės paroda, Navy Pier patal- tinai, be jokio agento tarpinin
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
žymėti žvaigždutėmis. Paveiks Petraitienei. Tikiu, kad mums metus buvome varginami jėzui ■ pose, prie ežerč; Atidaroma ge kavimo, suradome patinkamą,
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
lus atrinko galerijos Meno Tary pritarsite ir čia susirinkusieji. tų škun'd'o Illinois Prokuratūrai. gužės 10 d. ir tęsis iki gegužės su nepaprastai puikiu slėnio ir
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai
ba: Mikas Šileikis, Vera Švabie- Visa tai įrodo, kaip teisingas bu Teisybę sužinojusi prokuratūra, 16 d. Bus išstatyta tūkstančiai kalnų vaizdų, sklypą, nupirkome
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
nė ir Jonas Tričys. Šis dail. Pet vo Čiurlionio Galerijos suma mums parašė, kad kvota .inqui- į va iri a u s i ų ek sponatų.
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
už tokią pat kainą, pastatydino
raičio kūrinių rinkinys šalia Po nytojas dail. ženonas Kolba li ry)baigta, bet ji “prižiūSLA — kuopų yra visose lietuvių, kolonijose.'
me (pasamdę statybininką konKreipkitės j savo apylinkės kuopų veikėjui,
— Rirhard Daley remia me traktorių) namus, kuriuose jau
vilo Puzino darbų bus pats gau jo bendrininkai 1957 metais įs rėš tiek mūsų ir jėzuitų žiniojie
Jums mielai oaselbes į SLA įsirašyti.
siausias ir tinkamai reprezen teigę šią galeriją ir jos Meno i e ėsanma galerija, kad kas ne- tik airiai, bet ir kitų tautų čika- daugiau kaip 13 metų nevasaroGalite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:
tuos mirusi dailininką.
Kūrinių Fondą.
atsitiktu su meno turtu. Taigi, giečiai.
jame; bet žiemavojame (ypa
ko steigėjai nepasiekė teismuo
čiai mano žmona), nes ir čia
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
se, savo skundu, jėzuitai patys' . o Sava našta nesunki.
vasaros metu pasidaro per karš
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
ta, iypač man, mėgstančiam
Tel. (212) 563-2210
pajūrį. Dėl to aš daugiausia gy
t LITERATŪRA, lietuvių Bteratūros, meno Ir molivenu- pajūryje senuosiuose na-
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Atidaryta T. Petraičio paroda

ENERGY
WISE,

Domo Adomaičio žodis atidarant dai.
T. Petraičio darbų parodą

f ■.

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

1954 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vtu
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoe
T. Raukčio, dr. Karlo Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir 1
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukom!! I
M. K. Čiurlionio. M. šSeikio, V. Kašube®, A. Rakštelės Ir JL Via
kūrybos poveikslai*. 365 pust knyga kainuoja tik $3.

> DAINOJ SVeNTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir toi
finlų šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie datn
šventes bei jų Istoriją fr eigą. Įdomi skaityti Ir nedalnuojau
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim!
bei užkulisiais. Studija yrą 151 pust, kainuoja
• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprafi)
tas luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sanea
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ht*
ra tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyg

> IIETUVBKASIS PAMARYS, Henrito Tomo-Tam^lt^
įdomiai paraiyU studija apie Rytprtaiua, remiantis Pakalnei |
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai }domūs Hetrieno
Beturiu! Leidinys fllustruoto uuotnukomU, pa taigoje duodam?
ritovardžių pxvsdininix’^tT jų vertiniai J vokiečių kslb% Lab?
holdingoje S35 puri knygoje yra Ryt>rūslų Ėemėlapi&. Kalus

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, I1L 60629 ♦ TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENfi
4iiAkiiiiiiiiiiiiiiiiiii:ni!i!'ii!!iiii!iii!iiiiiiiiiiiihiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiith

|

SIUNTINIAI Į LIETUVA

f

Cosmos Parcels Express Corp.'t,

į

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
Ml W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ Tel 925-2737

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA,

> &4 LAUM®8 LIMR ratytojos Petronėlės Orintritėf ati
maišiais bolševikų okiĄoacljoi metais. Knjgi turi 234 pual&plw
bet kainuoja tik O. .

> JULIUS JANONIS, poetas fr evollurfonlerins, De
Im fr klaidingai interpretuojamas gy^ mime fr politikoje^
Julians Janonio gyvenimą
riją.. Dabar būtų jf galini* pavadinti 1

J. ViJatMi

Ini LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, UI. :
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI
DUMYNAI

• FANNIE MAY SAL

• KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
J vai. ryto iki 10 vaL vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruota! vaistininkai

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada Ir
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir proi. K.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus
tr patarė mums toliau studijuoti
lalM 05. KJett vfrikUaL

APLINK MUS IR MASU NAMUS

Vai, innlu’e
motule—
lis č byvo, jj mačiau...”
Kas tau, kas tau?... čiūčia
/Uftlia...
1 Tarisįųs naktys- Vėtra keJLs...
Į Cit, mažyti, tyliau, tyliau...”
Retkarčiąįs iš debesų.
Mėnuo žvilgterės nubalęs...
I “čiūčia liūlia, našlaitėli,
Vėl pplink tylu tamsu.
Pasilsėki sapnuose. ptyčinj tuščią. Gryčioj vargas. Į Kol į žygį neprikėlė
i Auk ir stiprėk dvasia...”
Gryčioj Įsotina jauna.
j’artum slaptas Dievo sargas
Užu Įaugo vėjas pučia,
•Migdo kūdikį daina
Dūkso žemėj sutema.
‘P •

LOPlIHt
(BgMdt)

Naudingi patarimai ir įdomus dalykai

Motinėlė: čiūčia, liūlia...
J’Mik. mažyti, čiūčia liūlia...
J Supa lopšį alpdama.
.Būk senateės parama.
Lauk tavęs liūdna motulė.
I
v ■
jčiūčia liūlia, našlaitėli,
i
limes sutvarky- Jaugiau jame cukraus, gliu- I
RAMUS GYDYTOJAS
pailsėki sapnuos*,
jį
kiemą. pa>Lėkim tunikų, Kozes, maliuzes, fruktozės, ša
Gydytojas: — šiandien tams
Kol į žygį nepriKeiė.
h.O :’ių, lUiCkeTų, rečių, iidi- chai ozės.
tas sveikata žymia, geresnė, nei
Gydomąsias svogūno savybe. į
sektų, petruškų ir kt. šios
•Auki ir st:*prėk dvasia.
praeitą savaitę. Tiesa, šiek tiek
uužovės yra labai vertingos.
lulemia fitonsidai,augalo anti-j
'Blankiai
dairosi
mėnulis
kojos patino, bet tai jau manęs
* Buckingham© fontanas Chicago ie
Taip pat auginkime ir varto oijotikai. kuriais jie patys ginasi I
•Viršum
Panerio
Pilies.
negąsdina.
kime prieskoniniu augalu. Pvz, nuo mikrobų ir ligų, vitaminai'
,Ten
tėvelis
tavo
guli,
sįaįs
inerj
’
s
fontanas
pradėsi
l.CGpJGO
gal
’
oįn;
vaixlen-^
Per
:ovių
spalvų
kai
tai
ioj
imąsi,
i
daržo ir miško žab’ ir džiovinti C., B„ B2, B3, B5, vitaminas E.}
Pacientas: — Labai ačiū gy
savo ve'kimo sezoną gegužės ieną minutę jo išmetama i orą tai atrodo, kad tos srovės yra (Ten, už garbę mūs šalies.
Lpai tinka i pupepliu. žirniu j karotinas.
dytojau. Jei kada nors patins
siiibas, grybų patiekalus. Juo-į Svogūne esančios medžiagų.- j mėn. 30 d. ir tęsis ligi Labor Day i 15,000 galionų. Trykšta į viršų p'ci-aJiai nuspalvuotos
iGŪdžioš tamsos kapą dengia,
jūsų liOįjos, aš irgi peįšgįgą^iu.
Visas lantano veikimas tvar 'žmbp^ slankioja pik iizažoliu žali ir džiovinti lapai :iaįk;na bakterijas, gępipa me-i — rugsėjo 3 (L ši> iškilusis fon- Į 113 srovės vandens net ligi 135
ieda.mi į mišraines. įvairius mė užiagų apykaitą, skrandžio sul tanas veikią automatiškai Vi-1 pė tų aukščio,. k.uio$ apšviestos komas konpiūteįiais. Tuo ste i feaukįa §ūpų, žmoną brangi’
BLUSŲ DIALOGAS
i sos vandens -rovės išpurškiamos įvairiomis spalvomis daro labai buklui gu fan tanu pasigėrėti,
sos ir žuvies patiekalus, arba ėiu
išsiskyrimą,
reguliuoja
vir
Mes
nup
joj
0
atstumti
’
šk-inimą.gerina šlapumo išsisky- j ič f:lntano vidaus’ kur tel«)a net i žavi‘ati vaiz(lą'
‘vertė;u ten kiekvienam nuvykti i
Dvi cirko blusos, išmokytos
tai. Mėtų žali ir džiovinti lapai
Išvaduoki
paūgėjęs
<
' ypač sutemus.
išdarinėti visokius numerius, kai
dedami i vaiškės. mė>os ir dar rimą, ramina, didina organizme Į
i
Tėvo*
kapą,
po
darbų,
basi tarp savęs:
želiu patiekalus bei arbatą. Pa rtsparumą infekcinėms ligoms, i
i
Aplankyti,
jo.
nileję
.
— Žinai, kai tik prasigyven
lavrai dedami darant dešras,
Svogūnai reikėtų valgyti gri- į
ir laikomi Umsiiose stiklainiuo visą savaitę ilgiau, peš pro daug Pailsėsiįnę.' abii-V . i--ke
’
iunčią
veli.
numažina
skaus

kime, išeisime į pensiją ir gy
sūrius, mėsos iri žuvies patie- oo metu, sergantiems artęriomą (ypač kai pūlinys ties n:i se. Erškėtrožės arbatoje yra vi tį neįeina oras. LecĮų kremas
vensime be jokių-rūpesčių.
kaiams paskaninti.
skleroze. hipertonine liga, kai j
čiūčią Mūji^.'čijicra liūlia..-.
tamino C, oranžinio eterio alie yra laikomas ledaunėjex bet su
— O kur gyvensime.? — pasiĮdėjus kelis-žalius ar džio lėta žarnyne veikla, lydima vi-;
Stipri arbatžoJiu arbata per jaus, riebiojo al.ejaus, sacharo- vartotinas ląike savaitės, nort įGaudžia Y.ėjĮj. ainiana.
lęiravo antroji/ " • ’ ;
vintus geisviii lapus į siurbą, airiu užkietėjimu. Svogūno su) j
Alpsta 'snąųšįiama •: motutė,
h? į l?iką nuodija organizmą zės, pektino, sutraukiančių me nulinėje Forenheito tempera— Ot, durnelė! Įsigysime nuo.
:y> atskiesto^ medumi, tinka i
atrodys, kad virta višta.
eteriniu aliejumi - ir oikploidu džiagų. Kai rmįtnį jau erškėt roję gali būti iki dviejų savai- i.\’usiverkusi, Ą-iėną. .
J
’ t SC" :
*•
savą kudlęją’ šunį’. ? •
Prieskoninės daržovės daug sergant angina, lėtiniais bron- teafilrnu. .Gali atsirasti rankų rožių uogos subrendę, ryškiai čių
,
f
.<ažkur ;tyliai nuaidėjo
vertuigesnės^už pipirus ir lauro
virrėiimas, nemiga, dirglumas, mažinės, tada surinkus uogas
' SUSITARIA'
:
nedirgintų skrandžio,
e Virtuvėlę galimą sutaupyti Jvylikta nakties varpų,
lapelius, kurie yra kenksmingi,
pablogėti ątmintis.
pusiau perpiaui ame,. išvalome
ir
lauke
-nutilo
vėjai.
tulžies takų, svogūnai!
*— Paskolink man -šimtą ‘dole.
vpač va’k.ims ir sergantien*s
Lietuviai ir - kiti europiečiai sėklas ir plaukelius, labai sau duju bei elektrų^ nekenkiant gi Nykios sutemos, šiurpu.
zalgomi troškinti virti, ir kepti.!
minamam
produktui
Daržovių
širdies, skrandžio ir kitomis vi
ŲJį!
’ -;
- :
nuidoja daųg švelneniu arbatų, sai išdžioviname sumalame ir
Svogūnų
lukštų ’nuoviros Į
bei
kitų
produktų
virimui
ne
i Lauko dulryr’ tyliai^ verias.;,
Negalių!
J
daus ligonis bei reumatu ar
viirio^ geijna virškinimą, skatL laikome sausoje zietoję,
riaukus nudažo valio spalva, oJ
naudokite
perdaug
vandens.Vei
|
iažkas
įstosi
hgkeia_
nervar
Be to visi piieskonif
Gerai! Ąš’-to friėKąda; neuž
. • r m an r medžiagų-- apykaita; ramina
Arbają gaminame taip; 1 yal’v.* vii y c 3i. -medv;[ |
miršiu,' — karčiai prikiša’ pra
niaį augalai, . turtingi vitami.
_ i narvų:*‘ststerną^iiąvyz44iųi: juo- goiiią sauktą ūiiltų ūžphkina- . 4ant užd&ngti sąndurhi dangčh. ir itę žodžk>; neištaręs
diniai, siūlai nęblunką
ainiai
įr jokių būčjų pępęryir'inti. Ver Jąutjšs ;Kąrzxjgi^2stūį . čia/ šantysis. '
'
nąjį -bei eteriniu aliejum, turi
'imu gervuogių.miško aviečių mę Į stiKįine
ir ym op svos, ar rudos spalvos.iant ant elektrinės krosnies, iš
— Puiku, - nes, j^^^^kolinM U .•akįr.tis dąže .ir -Vc!vkl< j Lapų, rąmttnęfiųc‘ .erškėtrožių, ųąųs ar .medaus įdedaųię ..pągai jungti elektrą bent dvi minutes Jo ve-dar^Ūdni, nubalę.
N e rr i m i ršk j me pas isod i nt i vo
skoni. Virinti negalimąkati-Jie-t
Kaupias.Skausmas žvilgesy, - . čiau, tai tikra greitai-ų^mfetum,
niųs kiaušinius.;
‘ .7
prieš išverandt. Išnaudoti pilote
— pritaria. pr^ytąši^. .’
gūnų. česnakų bei krapų.
medžiagos.
Tiesia ranką į.i lopšelį.
Žinoma, Kad sumušta • .vietfd ’ P. i skintiems; lapams, suvytus, suirtų esančios
švieselę sušildymui sviesto ar
* * *
Iš palengyo .šūpa .jį:SvGovnas vartojamas ap^kri-? mažiau <K2udės, tinimas’ii mė.l jie suvyri i cjąmL voleliais, apšatšaldymui
sušaldytos
mėsos.
ATSAKE
/
t '■Nedavirtą bei nędakeptą.
u< mėtos. Aštrus kvapas ir sko- lyne greičiau išnyks, apdėjus . lakšiomi vaųdępiū; susukami į
‘
čiūčia
liūlia;
našlaitėli,
Automotiškr
virduliai
sunaudo

Vyrukas pasakoja / merginos
yra nuo eterinių aliejų, gli
vi >\ Cgūno • tyrelėms/- *>u svaru audeklą ir laikomi' dvi.. Jautieną galima užsisakyti ręą- ja daug mažiau elektros, negi t -Pailsėki sapnųosei
loiąnųose
arba
pasigaftiiati
pątėvui:
•
?
kozidu ir organiniu medžiagų.} minkštintoms su vaugomąji ■Iris dienas šiltoje patalpoje. La |
elektrinės rinkės. Kepant nei Kol j: žygį neprikėlė
muose.
Tokios
autitnos
nega— Žinai, Tamsta, aš'jau pen
Svogūne yrą net 11C labai ge į druska.
'
i pai fermentuojasi, subręsta, i
tikrą zuiki, įvairius apkepintus Aųki ir stiprėk dvasia’’.
p
o
l
įima.gauti
maisto
beiaelikate\ai
amo cukraus. Kuo ; Vi?ta> ar keptas svogūnas, vie ''įleidžia malonų aromatą.
ki metai vaikštau su'jūsų duk‘ ir kugeli nenauidioti siaurus ii'
sų
krautuvėse,
res
Ągrįkuitu

“Kas tu,-kas'tp toks sugėlęs? tere... Dabar norėčiau...
.šti
korio svogūnas, tuo1 aas r >u muilu suminkštinta be r tri jų dienų staigiai džiovinami
os depaitamentis nustatė, kaa gilius indus. Kepant bulves, pa-’ ėo vėjuotą naktį nu?...”
— Ko norėtum?'Gauti iš ma
..autiena turi būti verdama, .koi, tartiuą didžiąsias perpiąųti. Tir.' — Aš iš karšįo prisikėlęs
nęs senatvės pensiją?
jos gabalo vidurys pasieks Į4ž kanai indai bei dangčiai suma, Laimint žygiuiz ateinu.
■ laipsnius Farenheito. Tokioję •žiną kepimo'laiką ir energiją
J ,emperatūroje neįssilaiko sal- nęt -5Ū%. Deugūma kepamų pre ‘Bet kodėl toks j lįųdnas. veidas
! monella ir kitos bakterijos, at dūktų nereikalaują įkaitinti or- Ir išvargęs; tu. nūnai ?
siradusios paiuosiąnt mėsą rin kaitę. Apdairios šeimininkės jcj i Vai kodėl tū viens klajoj i,
šnaudoja ne y-įeno vieno pro- j ! Kai aplink visur sapnai ?”
Kai bei virimui. ■ y •. .
dūkto kepimui. '’
— Ilgesys mane čia gena
g Neplaningos veiklos bei ute
f Pasaulis yra pilnas baKit 1 Amžiais klaidžioti keliu,
pinių svajonių vardai) buvo ra
rijų. Vienos yra draugiškos, <. Skausmu -gelia kaulai mano,
f giriama keliauti į užsienius, ypa
| tingai į Sovietų Sąjungą. Dėl te Kitos piktosios arba įvairių ligų Ten paniekintas .‘guliu.
.-ukelejcs. Pieną bei jogurtą iisustdarė didelė . aoierių išeiga
eitus maisto produktus surau': — Tik tada išleidęs kvapą,
Planuojant atostogas praleisti
Eisiu poilsių; kaip tu,
ąr keliauti po Ameriką, verk ? gina rūgimo bakterijos. A7ra i.! Pats pridengsi mario kapą
! susipažinti su 160 psl. nemoka puvimo bakterijų, kurios atne~ Savo blizgančiu -skydu.
Į ma knyga ”Tęxs—Ląnd’of Con >a didelę nėuaą dirvožemiui
apskaciucta, kad svare gere.- — Kai tu žvelgdamas į priekį
irast
Rašykite^ Dept. Gul J
uaižo žemės yra appie 50 mi-; Kęsi pergalę jkovos.
fexasTunst Development Agen
Didžiausią luk, mažyti, auk ’ stiproki,
-■y, Box 12008. Austin; Texas, n jonų bakterijų.
78ėll.
• J ’
.
į oakterijų koncentracija būru Būk lidvyriu Lietuvos!...
Orfaniit earpooU W
%
zinępaus burpoję — ant liežu;
aav« ęasollna.
• Iš-krautus ės -parneštą be. vio. Higienos žinovai patarų- Gaudžia vėjas atsigavęs.
prąimlą rūgšėiosųgrietinęs indą, Jąmis ir bupną lūpęstiiigai iš Gesta gryčioj žiburys,
patariama dėti į šAhlytuvą dug valyti ryte prieš einant pusry lis j kaktą pabučiavę^
•' Vėl išėjo pro duris.
nu j viršų. Tokiu būdu laikė zjus.
j ma grietinė išsilaiko nesugedu!
Magdale-fia bulaiti ęn<

Auginkime daržoves
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ENERGY
WISE

Cold war.

•OMt Chicago Motor

Perkūnas tikrina Čjkąfflį,
išbarškindamas uzkąmpįųg visus
žiemas sumalęs pipirus,
ir pro pavasario išblukęs spragą.
Pačios. juodžiausioj pęgvęs
dar nėra dantys taip WUĮ>
kaip žaibo — kėlp.sle ąpHsti,
kai už dangoraižįų hb 3jHkU£

temncraoir^

n the mrry-f

came.

Virpėk,’širdie. — krąt
d ientvjaunimas

jos
šokdanios —
pavasari fr vasara
jau*Atneša risčia!

Arėjas Vitkauska

-war ew
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PIRKIOJ! PERKŪNIJĄ ČIKAGOJE .

Pavg^rię, kaip
kvielSa.^ūĄflia larodon.
pei'kięteį
elektros -.pirštu, br^kdiuni
padangių.būgDiš^qp otfor*-

cxu®

j
I5

teiškia “ioinpHnaentą’’, kad pai
jos dėl to niekas lietuvių neskal
do ir nekuria “reorgų'’.
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Kodėl Br. Kviklys šiuo atve*
iu rado reikalo panaudoti de
magogiją? Juk “reorgus” pagini
Jė, ne vien laisvinimo reika
lams renkamų aukų grobsty
mas, bet ir kitos priežastys, ku-j
rtos buvo išminėtos jau daug
kartų spaudoje.

si toks rašytojas, sakysim, kaip
'r Br Kviklys. Be to, jis turėtų
atsiminti, kad, lankydamas Ka
nadą, neturėtų būti tas paukš
tis, kuris teršia save lizdą.
A SVL ONIS

PASTABOS IS TOLG
Atkelta š X ps.

kai apleido dykumas), pėr eilę
į Jis rašo, kad Kanadoje lietumetu iki dabar patyriau, kad
1 vištos parapios yra ne tik religi
per Inos pora dešimčių metu,
metams *•
$40.0 ngai organai, bet ir kultūrines
As of January I, 1980
ypač pastaraisiais metais, lietu
pusei metų -______________ S22.0C veiklos židiniai. Puiku! Bet bū.
Subscription Rates:
trims mėnesiam^
$12.01
viu šeima Kalifornijos dykumo
nenam
mėnesiui
$4.00 : tų įdomu žinoti, kur, kuriame
Chicago $45 00 per year, $24.00 pel
je labai išaugo, nors ne su ga
ix months, $12.00 per 3 months, lx <
krašte lietuvių parapijos nėra
lutinu tikslu, kad ten pastoviai
other USA localities $40.00 per year ] Kanadoje:
kultūrinės
veiklos židiniais?
$22.00 per six months, $12.00 per Į
(•kaip ir aš) gyventų. Senosios
metams$45.01
dree months. Canada $45.00 per year.
seka išsisklaidžiusių lietu
pusei
metų
___________
'
__
$24.0(
kartos palikuonių Palm Springs
'<her countl ies $48-00 ner year.
vienam menesiui$5.0( viu gyvenimą, tas niekad nedaugelis jau išmirė, bet ačiū
'ašys. kad lietuvių parapijos1
Dievui keli dar gyvenimu tebe
25 cents per copy
jzsiemuosa:
nėm tokiais židiniais. Tik pri
sidžiaugia. Atsikėlė bent kelies
metams$48. CM siminkime Chicagą, juk nepaipusei metų ____________.___ $26.CX
šeimos iš naujųjų ateivių nuo
Nuo sausio pirmos dienos
ant. kad čia yra ir Janimo
latiniam gyvenimui. Nesu su
Dierfrasčio kainos:
tik lietuvių
Naujienos eina kasdien, Išskiriani Centras, bet vis
rinkęs duomenų, kiek tokių šei
Chicagoje ir priemiesčiuose:
sekmadienius, pirmadienius ir aven
)arapijos buvo ir šiandien yra
mų yra. Tikrai — nedaugiau 7metams__________________ $45.00 tadiemus. Leidžia Naujienų Bendro- j religiniais kultūros centrais. Ne
ve,
1739
So.
Halsted
Street,
Chicago.
10. Gal nei tiek. Kiek lietuvių
pusei metų ----------------------- $24.00 IL 60608. TeleL 421-6100.
Punktukas Anykščiuose .
Į įaugi, Br. Kviklys jau yra tiek
trim g mėnesiams
$15.00
įsikūrė paskutiniame dešimtme
į metų gyvena Amerikoje ir ne
vienam mėnesiui____ -____ $5.00
tyje Palm Springs ir artimoje
Pinigus reikia siųsti pašto Money žino, kad visos parapijų orga
Kitose JAV vietose:
Orderiu kartu su užsakymu.
nizacijos naudojasi parapijų sa nesąžiningai rašo, kad yra kuni vos patriotas, bet čia kyla klau toks detektyvas būsiąs Br. kaimynystėje (pavz., Deserl
lėmis. Kad jose vyksta Įvairūs gų, kurie bando nusikraryti simas, kodėl Br. Kviklys nesii Kviklys, okpuottos Lietuvos Hot Springs), niekas tokios sta
NAUJIENŲ raštinė atdarą kasdien, išskyrus sėkm rK i pn i n «,
} kultūriniai parengimai Ar ne lietuvių kdbos. Gauni įspūdi, ma išaiškinti tokį* jau dažnai bažnyčių albumų spausdinto- tistikos nesurinko ir nesurinks,
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet. Šeštadieniais — iki 12 v? L
j parapijos salėje, Gimimo Švenč- kad tokių kunigų yra visa eilė. besikartojantį faktą. Kodėl tie jas. Nežinau, nei kaipp jo šią nes joks lietuvis neturi pareigos
Marijos, didžiulis choras pasi Man rodos, kad tokiais atve lietuviai, kurie gyvena lietu insinuaciją reiktų aptarti. O ‘"prisistatyti” ten ar ten, kad
religiniam koncertui, ku jais reiktų rašyti ne bendrybė viškos parapijos ribose, jos se* liuoja baisii neapykanta kai ku- kaip lietuvis čia jau “įsikūrė”,
KAM BR. KVIKLYS PASITARNAUJA ruošė
rį atliko Verbų sekmadienį. O mis, o tik tiksliais, konkrečiais rėmini ir jus nesLnko, nors gal taip, kad jo širdyje kunku- nors ir antruose savo namuose,
.
toje parapijoje yra net keletą riems lietuviams kunigams. To pagrindinai gyvenąs Los Ange
kiek tu parapijų salėse vyksta faktais.
TOKIA DISINFORMACIJA?
lietuvių kunigų? Arba ir toks dėl nereiktų nustebti, kad jis les ai: kitose pajūrio vietovėse,
ir tos pačios LB-nės susirinki-,
Jei
tą,
ką
Br.
Kviklys
rašo,
Manau, kad kiekvienam iš jis nutyli kada tos aukos yra mai, jose suruošianri įvairūs
faktas. Lietuviai gyvena nuo lie tokius nudažo ajotoliška spal kur gyvenimas (namai) <yra
reiktų
laikyti
tiesa,
tai
tokia
d
is
mūsų yra įdomu žinoti, kaip gy renkamos, ar tai Vasario 16-sios minėimai, paskaitos. Para pi j ų
tuviškos parapijos,) . <sakysim^ va. Bet ar jis nejaučia, kad taip
Pradėjau “tyrinėti’’ kokius
vena mūsų lietuviškoji išeivi šventės proga, ar kitais metų lai mokyklos klasėmis naudojas? inforniacija reiktų apkaitinti ir apie dvidešimtį’ mylių. Daugu juos nudažydamas, juos ap
tėvus
mariionus,kurre
Br.
Kvik
nors davinius: pįrnioje eilėje te
ja. išsklydusi po platųjį pasau katarpiais.
*
’• / *■ i - i
ma . jų kasHfen: vyksta pro tą šmeižia Ajatola Irane yra bai
i ir lietuviukai pagilinti lietuvių■ lį yra pasamdę
rašyti
Drauge
ve
lefono abonentų knygoje atspau
li. o ypač, tie lietuviai,2 kurie
Vt i ij' * • • ■ ‘ »
Šią proga reikia paminėti,kad kalbą, Tokiąis žiniais jos nu- dairiuosius. Nes ir kai kūrioše parapijos bažnyčią į Chicagą. sus religinis ir tautinis fanati- -sdintas -pavardes — kiek jų yra
JAV 'artimiausioje kaimynystėjam nepadėl auku rinkimo Kanada ir ki- 4ojn būtirtik tadia, iįcai patys jų parapijose lietuvių kalba iš Nekalbant jau. apie paprastus kas ir kad
je,'<k:up sakysim. Kanadoje. Tik
. . . r: *. r c .n .7 * . .... Hetuviat isi-krausto t tolimesnius
sekmadienius, .bet, sakysim, ktusiųuosiuš. Ir kad jis tokių lietuvickų. Žinoma, kiek lietu
pankus kraštai skiriasi
nykusi. Bet ar galinta Juos už
viškų pavardžių telefono ąboneh
ini. būtų įdomu žinod^apie, Jtj
buo JAV-biųi Tuose kraštuose, nriemiesčius ar j šiitą, drėgną • tai kaltinti Kodėl kunigus, o kiek iš jų atyyko į;,šias' Vely jau tūkstančius išžudė. Žino
knygoje ^įtm^tspiiusdinta,
pozilyvę • politinę ir kulūrinę
‘’’Floridą, jas palikdami sve ne lietuvius, kurie išsikraustė, kas į Gary, Ihd., lietuvišką pa me, kad jis dega, baisia neapy_B-nė
vra
vienintelė
organiza.toli 'grąžifSiep^sako lietuvių
veiklą.
rapijos bažnyčią? Ar tai kaltė ka ura prieš Ame rik ąt; kurioj e
ja, kuriai tenka pareiga rūpiu timtaučiams.
arba kurie nekalba. lietuviškai?
-yra
parapijos ., liętvįęt JnįniL jgyyeną. ir • Br. Kviklys, jos duo- skaičiaus, nes per daug metų
Si kartą B?. Kvyklys, Drauge, Js ne tik kultūrine, bet ir poli
Irjką
kunigas*
turį
daryti??
Bet jis, rašydamas apie Ka-_
esu patyręs, kad daugelis lietu
balandžio mėn. 17dienob laido pe veikla. Kas kita yra JAV-sc nados lietuvius, paskelbia ir Ar jis turi kalbėti: Jiems - nesu-; go? .Kodėl. Bt. ‘.Kviklys. šitokio' ėną’ žvalgo įr naudojasi josios vių nenori ir nėra užsiregistra
je gan plašiai l prašė apie Kana Ja šalia LB-nės yra ir kitų or tokią “naujieną”, kad ten nė-. piąhtama j.iėtuyių • kalbą? .' Ar fakto, nėpamniėjb, rašydamas 'laisvę, ir:kad Ajatola buvo pai vę savo telefonus tokiuose meti
apie kanadiečius?" ; O rado rei- “ 'grobęs JAV atstovybės perso
dos lietuvius. Jis apskaičiavo ganizacijų, yra ir politinis veik
tokiu tku-nigu. kurie norėtu šiandien Rcsėįauįįe'k ar Chica^ kalą' kaltinti knigus. kad jie nalą; ilgus mėnesius jį terori niuose telefono abonentų leidi
kiek ten lietuvių gyveno prieš snys, kaip antai, Amerikos Lie grei čiau n 11 si k ratyt i lietu v i ų goję “Aušros^ • Vartų” ■bąžny'-niuose.
Pirmąjį Pasaulini karą. Kiek jų tuvių Taryba, kurios veikla yra kalbos bažnyčioje ir, vietoj jos, čiose kunigai.’tūri kalbėti " lie naikina lietuviškas pamaldas; zavo.
Neseniai, bent Į)aviršutin.‘škai.
Nejaugi Amerikoje, ar ku
atvyko po 1941 metų. Ir kiek jų ki.ta pavergtosios Lietuvos lai- įvesti svetimą kalbą. Tai ben tuvišką i? O tokių;parapijų yra Nežinau, ar būtų Jau tiek išsi
peržiūrėjau naują Palm Springs
ten šiandien gyvena. Jis išskai vinimui. Mes.žinome, kad isi- drybė. kuria jis apkaltina lie ne vien tik Chicagoje/ bet. ir ki-: gimęs kunigas lietuvis, kuris riame kitame krašte, yra tokios
telefono agonentų knyį*ą (ji api
7
*
j
čiavo ir kiek Ontario provinci tariant-“ LB-nei šiame 'krašte* tuvius kunigus, gyvenančius ne tose kolonijose. Br., Kviklys tik būtinai verstų parapiečius pa ajatoliškos. spalvos, kitaip sa
ma tel. abonentus ir Desert Hot
joje yra lietuviškų parapijų, na, bvo susitarta, kad Vasario 16-’ Kanadoje. Tiesa, jis neparašė, tada tiesą rašytų,“Jei būtų baž mesti tėvų kalbą, ’ jei jo bažny kant, tokios dvasios lietvių ku
Springs, Palm Desert, Cathed
ir kiek organizacini. susi vieni- ios šventės proga visos su-j kur tokių niekadėjų kunigų yra nyčia pilnutėlė lietuvių, bet į čioje gausiai dalyvautų lietu nigų9 Atrodo. kad kažkas su Br.
vių ir prašytų lietuviškų pa f Kvikliu yra negerai, kai jis ima ral City, Sky Valley, Rancho Mi
.’imu. Prisiminė ir savaitraštį: ir.ktos aukos skiriamos laisvi- * kitose
lietuvių
kolonijose? juos kunigas prabiltų nelietu-, maldų?
rašyti tokius kliedėjimus. Juk rage ir kitas atskirų miestų tei
“Tėviškės Žiburius'; spaustu nimo veiklai. Tokia susitari Įsidėmėtina, kad jis kaltina ku viškai, o kokia kita jiems sve
tai. labai pikta insinuacija, skir sėmis vietoves), kurioje paste
ves. lietuvišku knygų spausdi mo per kiek metų buvo laiko nigus, bet nekaltina pačių lie tima kalba. Kiekvienas kunigas
Dar vieną labai piktą disinta lietuviams kunigams. Tiesa, bėjau visą eilę lietuviškų pavar
nimą.
masi. Bet, deja, šis susitarimas tuviu. Sunku suprašei, ko*Br. <mio, kad jo pareigą žmonės formaciją jis paskelbė savo ra
džių: E. Sinkys (Santa Moni
Jis savo vedamajame skelbia, LB-nės vadų buvo sulaužytas. Kviklys tokia kaltinančia de mokyti tikėjimo tiesų, jiems šinyje, kad Kanadoje nepaste jis jau nebe pirmą kartą taip
“nu>irašė". Mes atsimename, kos milijonierius) nusipirko na
kad Toronto lietuviai yra vie Ir jau kelinti metai, per spaudą magogiška bendrybe
siekia, <uprantama kalba. Juk- ta daro bėjo ajatėliškos spalvos kuni- kokį jis piktą šmeižtą drėbė Va mus Palm Desert, kur yra Įsi
ningi ir turi p;ikankamą tole vedama, propaganda, aukas au tain apkaltindamas kunigus’’ ir misijonieriąi, jie mokosi čia ygų. Labai gaila, kad jis sąmo
kūręs buv. prezidentas G. Ford,
ranciją. Ir politiniame ir ben koti pagal akotojo valią, žino Toks jo metamas kaltinimas buvių kalbos, ir jiems skelbia ningai nutylėjo,. kur ir kokia tikanui, kuris būk Helsinkyje
(Bus daugiau)
už Judošiaus grašius pardavė
druomeniniame gvvenime r eis- ma, tuo siekiama laisvinimo kunigams. nepasakant faktų, Evangelr:ą suprantama kalba.
me krašte yra tokių kunigų.
Lietuvai
kiasi labai vieningai. O tai dėl veiksnių veiklą susiaurinti.Joks yra labai piktą disinformacija,
Antai, ark. M: .Reinys, buvo Ar toki ii ajAtoliška' spalva nu- r
to. kad juos jungia viena cen ių užmojis sukėlė išeivijoje di- kurią labai plačiai ir gudriai p ts k irt: g Vi Imi aus vyskupi j os sisprllvinusių kunigų yra Šiau
— Praeitais metais grožio
Baigiant šias pastabas dėl Br.
trinė LB-nės organizacija. Reik t’Jį erzelį ir jos skaldymą. Bet naudoja Lietuvos okpantas. Su- į vy^kuj u. Lankydamas sulen- rės ar Pietų Amerikoje? Ir kuo Kviklio tokių disinformacinių karalaitę laimėjusi Ruth Broke:
pabrėžti, kad jis teisingai Lfi- tą turėtų gerai žinoti Br. Kvik tikim, kad jis nugirdo, kad r-ėjusias parapijas, jį sutikii- pas įžymi tokios spalvos kuni insinuacijų reik pasakyti, kad baig£ De Paul kolegiją.
nę vadina organizacija, o ne lai- lys. Ir išeiviją ir LB-nės vadus vienas ar kitas toks lietuvis sic’ns žmonėms, prabildavo J gai? Neteko girdėti, nei spau- apie kainymus verta gražiai
svinimo veiksniu. Rašo, kad' ten: paraginti, kad jie laikytųsi susi- knigas niekadėjas bandė lie
ir us .’suprantama. kalba dof.e skaityti ir net klausinė- parašyti, juos pagirti, nes tuo
— Dideliame Bengalijos suaukes aukojamos pagal kiek- ‘arimo ir nekeltų erzelio. Bet tuviu kalbą pakeisti anglu ar Ncms ai a: vyskupas Buvo gfy- jant niekas nepasakė, kuo to- papustai atddekcjama jiems sirinkinie sprogo bomba. Vienas
vieno aukotojo valią. Gaila, kad priešingai, jis kanadiškiams pa- kitokia. Tada Br. Kviklys labai nas lietuvis i? didėlis Lietu- kie pasireiškia? Atrodo, kad ‘ už jų vaišes, kuriomis naudojo- užmuštas, o 19 sužeistų.

VINCAS ŽEMAITIS

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

(Tęsinys)
Rzeczpospolitos valstybė tragiškai žlugo,
kai į visa tai nebuvo atsižvelgta. Atrodo, tąja
prasme tenka suprasti ir Jono Augustaičio stu
dijos “Lietuvos-Lenkijos unija” moto mintį —
Praeitis yra metmenys ir Įspėjimas ateičiai.
Iš tiesų, žvelgiant į istoriją, galima pastebėti
daugelio įvykių pasikartojimo panašumą, pavyz
džiui: Jau keletas įvykusių Lenkijos ir Lietuvos
padalinimų, lietuvių-lenkų santykių raidoje, saky
sim. daug panašumo turi Liublino unijos ultimatyvinis aktas su Suvalkų sutartimi, ar patiektu
Lietuvai ultimatumu. Lemtingais Rzeczpospolita i
laikais, Rusų Ekaterina didžioji buvo pasiūliusi
sąjungą prieš turkus, bet Poniatowski kreipėsi į
vokiečių Fricą (Friedrichą) ir tas jį apgavo. Tas
pat ir lemtingais Lenkijai 1939 metais, kai mas
koliai siūlė lenkams sąjungą prieš vokiečius, Be] as, pasidalindamas Čekoslovakiją su Adolfu HitJoi iu, nuėjo pas jį ir tas ji angavo...

Prisiminkime: III šimtmečio pradžioje, lenkų-raozūrų prieš prusus pakviestas, prie Mišios
įsikūrė iš vakarų atsibastęs vokiečių ordinas. Ir

Godesberge.(Vokietijoje) š.m. liepos mėn. jis skai- zūrų) čia atkviesti, ir Lietuvos krikštas įvyko po
tė paskaitą: “Liublino unijos šviesa ir jos šešė žiauriausių prūsų tautos skerdynių, genocido,
liai”, arba lietuvių-lenkų santykiai 400 metų per įvykdyto XIII a. krikščioniškų Europos tautų, ir
spektyvoje. Paskaita iki šiol spaudoje nepasirodė, j po 150 metų nuolatinių, Lietuvą baisiai alinančių
Paprašius autorių su jos turiniu susipažinti — karų su Kryžiuočių ordinu, kuriam pradžioje pa
neatsiliepė, tad prašysiu dėl galimo klaidingo jos tys lenkai padėjo įsikurti Vislos žemupyje. Švie
interpretavimo būti atlaidžiam, jei aš čia pasi siąją pusę “stebuklo prie Vislos” užtemdo toji ap
naudosiu dr. Jono Griniaus jos atpasakojimu. linkybe, kad čia lenkams daug padėjo prancūzai
(Žr.: “Draugas”, šešt. pr., š.m. rugp. mėn. 9 d.). (Petaine) ir patys lenkai kovojo už savo išlikimą
Dr. J. Grinius rašo: “Pažymėjęs, kad ir ne būti laisvais, o laimėję, jie atnešė Liublino unijos
priklausomos Lietuvos svarbieji santykiai su kai dvasioje tąją pat vergiją — ukrainiečiams, gu
mynine tauta (Suvalkų sutarties sulaužymas. Vil dams. Užgrobę Lietuvos sostinę Vilnių, dėjo pa
niaus pagrobimas, 1938 metų ultimatumas), Len stangas ją įsisavinti ir pavergti visą Lietuvą.
kijos buvp vykdomi pagal unijinę taktiką (t.y.
Atrodo, kad paskaitos autorius prie Liublino
prievartą), dr. Z. Ivinskis sustojo ir prie šviesiųjų inijos lietuvių tautai padarytų nuostolių bus pa
momentų”. ?
miršęs paminėti — su lenkų kultūra atneštąjį Lie
Tais šviesiaisiais momentais jis laiko: dviejų tuvai ekonominį žemės ūkio nususimą, ypač lietu
tautų-norą gyventi taikoje ir viėhybėje, lotyniš- vių šlėktos (bajorijos) apsikrėtimą nepagydoma
Antroji dalis
kbjo krikšto ptiėrtiiitią, kurio pasekmėje Lietuva “poniškumo liga”. Kai darbas žemės ūkyje buvo
AR JAU ATĖJO LAIKAS PAMIRŠTI
4r Lenkija nugalėjo kryžiuočių ordiną ir 1929 jų laikomas gėda, žeminančiu dalyku, ir daromos
HIAEITIES SANTYKIŲ RAllij
.
metų Stebuklą prie Vtslos”, kai sumušta bolše visos pbastangos jo išvengti kitų sąskaiton, o pra
SU MCSŲ KAIMYNAIS.’
vikų * armija buvo priversta skubiai trauktis į Ry- gyventi kaip nors reikėjo. Ir tas tęsėsi simtmepadėjo bent 30 metų išlaikyti nepriklau- čius, net ir nepriklausomos Lietuvos laikais.
Nepagrįsti siūlymai užmiršti praeitį ' ?
vsomybg Lietuvai ir kitoms Pabaltijo valstybėms,
(Bus daugiau)
PĮrmoje eilėje su lenkais. Su gudais, vokie kilrių Sov. Rusija be to laimėjimo nebūtų respekčiais ii, pagaliau, rusais (maskoliai) įkal bus
tay»’ .• ••
gos vėĮiau pakalbėti, nes tai išeitų ilšio ,str;alps- * ?
’iškeltus-momentus, kaip Į
AC
GINK
nio teihos.
r
|ėi loiyniftko krikšto priėmimą. Žalgirio mūšio lai- '
Grįžtu prie gerb. profesoriaus • Z.-'Ivinilttp?
ir “stebuklų prie Vislos” užtemdo tamsūs ;
prie jd paskaitoje apie Liublino unijų' pareigų ir liūdni praeitie*, faktai, būtent, patys kryžiuonusistatymų. Lietuviškų studijų savaitėje Bid I čiai Baltijos pajūr^e atsirado tų pačių lenkų
(mo- l
lenkų (n

kiek jis. vien dėl lenkų-lietuvių nesutarimo ir ne
santaikos, yra pridaręs neįkainuojamos žalos vie
niems ir kitiems amžių eigoje! Dabar ir vėl. ne:
seniai, tik iš kitos pusės, jau iš tolimų Rytų, maž
daug tose pat vieteoese (tik jau prie Nemuno),
anglų ir amerikiečių-nesulaikytas, Įsikūrė Raudo
nasis Ordinas, vedamas tų pat inperialistinių in
tencijų prieš Lietuvą ir Lenkiją, kaip ir anksty
vesnis. Istorijoje šį pasikartojimų ciklą bene tiks
liausiai bus aptaręs žymus XVI a. italų politikas
ir veikėjas Francesco Guicciardini: “Praeities dalykai nušviečia busimuosius; pasaulis visuomet
toks buvo; kas yra ir bus. yra buvę jau pirmiau
tik kitaip; tie patys dalykai grįžta atgal, tik jau
kitais vardais ir spalvomis; ne kiekvienas tai pa
stebi. bet tik tas, kas yra protingas ir giliai
įžvalgus”.
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Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
• tokiu adresu:

į Funeral Home and Cremation Service

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

1729 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

i Charles Stasukaitia
I FD. LE.

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Westchester Community klinikom

<312) 226-1344

24 Hour Service

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

Medicinos direktorius

&

1938 S. Manheim R. J., Westchester, I IL
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL

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

— Upytes Draugiško klubo na
rių susirinkimas vyks penkta
dieni, gegužės mėn. 4 d., Anelės
Kojak salėj, 4500 So. Talman
Avė. Pradžia 1 vai. p. p. Po su
sirinkimo bus vaišės. A. Kūlys

Kauno pilis

Service 855-4506, Page 06058

DR. A. B. GLEVECKAS
"

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

1907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI

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

ir “contact lenses”.

Dn LEONAS SEIBUTIS
a

< INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA

265S West 63rd Street
Valandos: antrad. 1—4 popiet,
atvirtai 5—7 vaL vak
Ofiso telefonas: 776-2880,

Rezidencijos telef.: 448-5545
,

...

-......

—........... .

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

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas

iš įvairių atstumu.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996

—J
...

PERKRAUSTYMAi

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA

Master Charge
ir VISA korteles.

priimam

lt ŠERĖNAS.
_T _ -- -

TeL 925-8063
- ---------- -———

— Chicagos Lietuvių Suvalčių Draugija ruošia pavasarinį
dymo preparatus — Jokantas
pikniką, gegužės mėn. 6 dieną, VLADAS POŽĖLA
būtinai ateina. Sakysime, Josekmadienį, Vyčių salėje ir sode
, kantas — medicinai, medicina
KOVOS DĖL SPAUDOS
ly, 2455 W. 47 St Pradžia — 12
• — Jokantui
vai. Šokiams gros gera muzika.
I
(ATSIMINIMAI)
Ir vis dėlto su tuo negalima'
Bus skaniu šiltu valgiu bei 'gėrimų atsigaivinimui. Vyks gra ( Tęsinys)
nesiklausė, buvo galima supras buvo sutikti. Jokantas ne viena
.
žių dovanų laimėjimai.
ti, kad Kaziukas siūlo sudaryti šalis, jis dar turi palinkimų lite
Mūsų
studentai
ratūrai ir kalboms. Jis padėdavo
Suvalkiečių D~ja
lietuvių studentu korporaciją.
Kaziukas. .. Na, kas jo Tar
— Išeisime, — sako jis, — iš prof. Mazingui lietuvių rytiečių
tuose nepažino? Nėra to lietuvio vienumos, kuri ‘tolina mus, pa tarmės kirčiavimą tirti, prof.
ŽMONIŲ KALBOS
studento, kuris nebūtų girdėjęs sieksime daugiau susipratimo Lautenbachui senovės lietuvių
Krečiamoj e gėriau,
apie jį. Kaziukas pasekti ir pa savo tarpe, ir laimėse ir nelai liaudies dainas rinkti, kalbos
reikalais susirašinėjo su Būga.
Ir smagiai uliegau,
dainuoti, Kaziukas pakalbėti ir mėse visi būsime kaip broliai.
Karčiamoje už stalelio
išsigerti. Kaziukas veiklus, grei
— Ir spalvas Įurėsime? — at Ir sekmadieniais mudu vienu du
Su jauna mergele.
kalbėdavomės apie naująją lietas ir visuomeniškas žmogus. siliepė kažkas. į
' tuvių literatūrą. Kymantaitė,
Tai mūsų kolonijos barometras.
— Žinoma, kaip be jų!
O ir atsirado
Kartą pasiekė žinia — toks ir
Kaziuku! pąvyko. Netrukus Lazdynų Pelėda, žemaitė davė
Nelabi žmogeliai.
toks" medikas nuplyšęs vaikščio alutis suglaudė keietą kolegų, mudviem daugybę medžiagos.
Apkalbinėjo mergužėlę
ja. Negi gražu lietuviams! Ka- uždėjo jiems ant-, kepurių spal Kazys Oleka, teisininkas, bu
Kad jinai sugedo. :-š ziukas :pirriiasis šoko pagelbėti. vas, ir sėkmingai jie vystė savo vo ypatingas kolega. Kai kui
G alite kalbėti
Po savaitės kolegos mediko ne tarpe draugystes jausmus, šeš draugai skaitė, judėjo, domėjo- į
Ir pliatkus nešioti;
begalima buvo pažinti, jis jau tadieniai ■ gavo fasoną. Kaziuko si gyvenimo naujovėmis, Oleka
Galit pašnabždoms murmėti
mūvėjo padoriomis studentiško viskam užteko. Į Visur jis buvo, buvo abejingas. Jam niekas ne
Ir viską spėlioti.
mis kelnėmis ir vilkėjo švarku • tik teisių paskaitose jo> trūko, patiko, niekas jo nedomino. Vis
•
1•• v
♦
• T #•
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i •w
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ir galėjo žmonėse pasirodyti
j Mat, laika pritrūko. Bet Kaziu- kam jis turėjo vieną atsakymą:
Aš geriau sutiksiu
Viename pasišokime, Įkaitęs j ko būta tvirto būdo. Ilgokai dar ne.
Žirgelio nustoti,
nuo alučio, Kaziukas staiga su-! pasėdėjo jis universiteto suole,
Nė kaip savo mergužėlę,
— Ateik, kolega, šiandien pas
draudė
besilinksminančiuskobet
teisių
mokslus
vis
dėlto
Kitam' dovanoti.
mus, — kviečia jį Kaziukas, —
legas:
. Į baigė.
' bus Įdomus pobūvis su dainomis
Vien tik aš ją myliu,
—: Silentium!
Toks buvo HlSsų Kaziukas, ir alučiu.
Kitų ne vilioju;
— Na, ką tu pasakysi, Ka j alias Aleksandras Žilinskas Ko-j — Ne, — atsako jis rimtai, be
Kam galvoj jei kaičiamoj
ziuk? — susidomėjo kolegos. ! dėl jį vadino Kaziuku, istorija ’ vilties mostelėjęs ranka.
Su ja paulioju?
—. Negera .būti vienam, — at- I tai vos pusiau lūpų temini: tė-, Bet kartą Jokantas sako jam:
daina
Liaudies
sakė jis pakeltu bal?u.
, vas, sakOj pakrikštijo jį dviem i — Ponia Juškevičienė kvie■Silentium, sakau, duokite Į vafjai5 — Kazimiero ir Alek-' čia mus arbatėlės
— Bolulinas yra pats pavo- pakalbėk;
! sandro, bet Tartu kolonija ne-!
(Bus daugiau)
Pro pastabas, ūžimą ir triukš- j sutiko ,su tuo k davė jam Ka.j
jingiausias ir pikčiausias nuo
mą, nes visi kalbėjo ir niekas! ziuko vafdą
—
j
das.
Kaziuko antitezė buvo Jokan-!
I las, kolega medijas. Ąkuratus, i
1 darbštus, paskaitoms atsidavęs ;
j studentas, geraširdis žmogus. Ko
J nesuprato beklausydamas pro-;
į fesoriaus,
ieškoję atsakymo
! knygose. Kartą sutikau jį be-'
į,n ..................................... :------------ -į bėgant į biblioteką,
fylufe X
f mcTnber o/
National Homt Faihiont
i — Kur taip be dvasios ? —
it Floor Fathion Spicialitt, GAF Corporation*
’■s:
klausiu jį.
— Vieno kaulelio ieškoti, ne
randu jo. Profesorius Dechio,
girdi, suminėjo vieną kaulelį,
kurio prof. Raucherio anatomi
joje nėra. Kairas, sako, čia klys
ta?
!
Taip buvo su viskuo, kas su
Chan$9 ihe oil
8Iters
3,000 to
siję su medicina. Jei kur nors
$.000
miles
to
tvok!
Įvyko nepaprastas sk-odimas —
mastinę gasoline
•"Jokantas e.na. Nustatinėja kas
Doni pw « Bom
j nors retų simptomų ligos diag
nozę, — Jokantas dalyvauja.
Skaito kas nors ap’t naujus gy-
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SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

fiežttdieniiif f/ sekmaUenitif
nuo 8:30 iki 5L3O vaL ryto.
Stoties WOPA - 1499 AM
trw*Huo|ime« Ii mOsy MvAĮef
Marwette Parka.

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

L ,------- - -. -—-

aut the
ouse

-■

2533 Ws 71st Street
1410 So. 50th Ave.s Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero,
60650
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI
lakstės automobiliams pastatyti

...

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, niinoii

Wj 778-1543

*159 So. MAPLEWOOD AVB.
CHICAGO. IL 6Om

...

..

"Lietuvos Aidai’
KAZ6 BRAZDtlONYTt
Rro^rassoe red6|l

pf
tfdtenig 8^0 vaL vakaro.
Vhos Uldoe H WCSV
bm

L IO vaL
AM
>64,1
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TeW. -^074

Walls between roomf In
the home txgan to disappear
tn the early 1950's when the
so-called **op«n floor plan**
In interiors enjoyed ^reat
popularity- An acceleration
of home building was caused
by returning veterans of World
War IL
The desire for someth(n<
different from the two-story
homes many servicemen had
left when they went off to
war turned the new <<ranchsty!eM houses into a trend.
Climbing stairs became passe
as all-one-level living was
embraced by new families
coping with the posWraz baby
boom.
Mow as we enter the
energy-conscious 1980's* the
open floor plan reappears,
looking fresh and new. How
ever, this time it bears a
different name. It is called
•the great room** whicn in*
Mrpomtss living dining and

food preparation activities
to one huge space.
The spacious “great room*
ghown here features an eclec
tic group of contemporary
furnishings. The open-plan
concept is further enhanced
by joining the kitchen visually
with the living and dininf
areas through the use of the
Same elegant ('Hek-pattern
floor covering. It w GAF's
handsome sheet vinyl In the
** Newburgh Brick** pattern i*
White.
This GAFSTAR Softred
floor has an easy-care no-w«
surface. The deeply textured
pattern has the look of
real brick, yet retains its
natutnl shine with Btlle mmn>
te nance. The Quiej-Cor foam
interlayer provides comfort,
warmth and noise reduMioa.
Available m 9* and 12' widths
at your nearest home itnpeove*
meat center or building supply

Nuo 19H metų

—

MIDLAND FEDERAL SAV-,
tNGS aptarnadja taupymo ir
namų paskolų reikalus visos
mūsų apylinkės. Dėkojame
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Męs norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

VASAITIS-BUTKUS
LALDOTLTVTŲ DIREKTORIAI

Sąskaitos apdraustos

iki $100,000.
v

e 2657 W. 69th STREET
tMeaycs IL 60629
TeL 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE.
Bridgeview, IL 60455
T«1 598-9400

MIDLAND
FEDERAL
SAVINGS

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

AND LOAN* ASSOCIATION
4040 ARCHER AVENUE

3

A

TeL 974^410

Vedėt> — Aldone Denim

I

TĖVAS LR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Th rGreat Rooia’ Latest Trend In Interiors 1
♦šį#8

....

SENIAUSLA IR D1DŽLAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

-J .»H

CHICAGO, IL 60632
, PHONE 254-4470

5 — Naujienos, Chicago, 8, HL . Friday, May 4, 1981

Vokietijos LB Tarybos narių suvažiavimas j
tojai turčių siųsti gimnazijai
drebus lietuviškų ir mišrių sei
mu, turinčiu mokyklinio amstengtis įsi.iu lituar istinių mci vaikų va< a
pat reiktų
laugu'u kaltMi ir r išyti apie
naudą, kurią taikia gyvenimas
n bendrumu tk j e ir mo
iie.v
cimnažijioįje.Į Kreiptina.
si į viso pašalio lietuviu.-,
ivius, kad
par
ėšomis iro
dytų5 jog Vusario S gimnazija
vra tikrai viso
c lietuviu.

Lietuvos kljU"ima;s. Dabar lei
džiamas Ella-Prcssedien^t biulete.’is to užda\inio neatlieka.
Buvo sjūlymų atgaivinti visuo
meninių reikalų referentūrą.
Ve k i eč: ų spa u do s in f n r ir. a v mo
klausimams spręsti pavesta nau
įa^ai Vokieti os LB valdybai.
/ f lają Vokietijos LB valdy
bą išrinkti ir dar tą pačią die
ną taip pasiskirstė pareigomis:
inž. Juozas Sabas,
nirminink
mokyt,
vicepirmininkas vy
ekretorė
Vincas Bartusevičių
mekyt. Marija Šmitienė, rždimnkas Arminas Lipšys ir narė
Živilė Gro-dbergienė.
Kent; skėriais pakviesti Rižardas Tcndzegclskis, Eugenija
Lueienė ir Jonas Vitkus.
Garbės teismas sudarytas iš
dipl.'teis. Just.mo Lukošiaus, pa
vaduotojo inž. Jono K. Valiū
no ir narių — dr. Viliaus Lenerto bei dr. Jono Norkaičio.

Nebloga finansinė palelis:
eimn ./jjos ir bendrabučių me- į
line sunkta jau gerokai viršijai
rm!ij>rtųr<l 238,125.00 DM). Jau
|
KKAL ĮSTATE
SALE
g£AL • STATI FOM *ALi
čiama- didesnis Hcsseno vyriau
.
temti,
fenMc
— r.rtavlin*l
rybės palankumas gimnazijai,
negu buvo Baden — Wue.ttemPASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERJCNAMį
Lergo krašto. Ji jau paskyrė
nt ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKUIMAI1.
17.000. DM. baldams pirkti.
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l:
Lampe, heimo miesto savi
valdybė reikalauja senes skelos
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
per 200.000.00 DM. už kanalizaPETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas ■
c jos pravedimą. Kai nėra lėšų,
gali tekti prašyti Tarybą leisti .
2212 W1 Cermak Road
Chicago, DL
TeL 847-7742
Vienbalsiai buSS^jf-itart:! nau
šią sunpą įrašyti į hipoteką.
Su Vokietijos iietuviu juuni- ■ o bend labučio
3,500,00^.00
BUTŲ NUOMAVIMAS
rno sąjungos veiklą supažindi DM statybai ir pilies stogo už
B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
no-jos pirmininkas Robertas dengimui, lietaus nutekėjimo
Šlavikas Kiti valdybos nariai: vamzdžių sutaikymui bei bal
9 NOTARIATAS • VERTIMAI.
sekretorius Rimas Gumuliaus- konų a:nuujinin:ui už 550,000 GO
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
bas, iždininkė Renata Sabaitėj DM, jei reikės, apsunkinant
ir nariai — Romas Dirgėla bei hipoteką c vo turtą. Taip pat
J. BACEVIC1US — BEIJL REALTY
S važiavimas posėdžiavo nuo
Gintarė Kotkytė. Kai kurie na- vienbalsiai patvirtinta 1983 n*,
INCOME TAX SERVICE
riai <rvvena tolokai ir tai sun-i gruedžio 31 d1, balansas ir 1983 9 vai. iki 3 vai. vak. su vienos
itlei- valandos pietų pusvalandžio ka
8529 So. Kedzie Ave. — 778-2238
kiną veiklą. Lėšų sklausimas rū | rn.sąmatos įvykdymas,
pėsčio nekelia — ižde yra apie I džiaut VLB valdybą nuo aisa- vutės pertraukomis. Baigtas Lie
4.0000 DM. Numatytas renginys Į komybės. 1985 m. sąmata nu- tu vos himnu.
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
Vok. LB Biuletenis..
ELEKTROS ĮRENGIMAI
kai tu su Lietuvių kultūros drau ' m.'uyta tekio pat dydžio, kaip ir
ČIA GERIAUSIA VIETA
PATAISYMAI
gija š.m. gegužės 19 d. Huetten. i 1933 m., t. y. 65.970.00. DM.
Turtu
Chicagos
miesto
LIETUVIAMS.
Llde.
Kadenciją baigiančios VLB |
Dirbu ir užmiesčiuose, >re4tg
garantuotai ir sąžiningai.
vadybos vardu ateities veiklos
P hr diskusijas zskilo kai kūne
KLAUDIJUS PUMPUTIS
j 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
gaires nusma’gstė iždininkas
€514 S, Ta!man Avė*
Dilelis butas savininkui. Geras inves
netikslumai. Nu tai ta pavesti
V.Bartusevičius, nureidydamas,
Klaipėdos uostas 1931 metais
Tel. 927-3559
Lietuviu
Žagarės
klubo
narių
'
tavimas.
....... ' ' ' -- - ' - - ■--- ■ — Vokietijos LB valdybai ir jos
kad bus ruošiami 1984 m. są susirinkimas įvyko balandžio^
(J. Laurinavičiaus drožinys)
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
reikalu vedėiui teisin. J. Luko
matoje numatyti renginiai. Jau mėn. 27 d. Susirinkiman atsi- ’
pirkinys.
šiui paruošti ateinančiais VLB
DĖMES 10
nurengta nusisekęs Vasario 16 lankė labai mažas skaičius. Ne-’
Tarybos sesijai statuto pakeitimo
Didelis, gražiai įrengtas bungalow? 62-80. METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
minėjimas, vasarą įįvyks vaikų žiūrint to, pirmininkas susirin turi susirinkimai. Po šios suei
— Chicagos mokyklų tvarky Nebrangus.
Tiktai 5126 pusmečiui automobilio
ar papildymo projektą.
liability draudimas pensininkams.
stovykla, rudenį — LB darbuo kimą atidarė ir pasveikino visus gos klubas išeis keturiems mė toja Ruth Love kaltino guberIšreikšta paidėka VLB rinkiKreiptis: A. LAURAITIS
ŠIMAITIS REALTY ■
toju suvažiavimas ir 11.
c-Įvykusius.
I
nesiams
atostogų.
Nariai,
turė

4651 S. Ashland Ava.,
ap-i
naterių,
kad
jis
nesutikęs
pirmininmų komisijai bei jos
Chicago, III.
Nutarimų
raštininkės
perskai
dami kokių reikalų, gali kreip krauti gyventojus mokyklai rei-j
Patirta, kad Deutsche Welle
INSURANCE — INCOME TAX
kui Jonui Vitkui už sąžiningą
Tel. 523-8775 arba 523-9191
radijas žada pradėti transliaci ty^tas protokolas ir valdybos tis į valdybos narius arba į patį kalingais mokesčiais.
ir uolų darbą.
2951 W. 63rd St
Daugelis Tarybos nariu at- jas lietuvių kalba. Btittj prega pranešimai buvcc priimti be pa jos pirmininką P. Masilionį tel.
Tel: 436-7878
btobų.
!
585-5611.
—
Gubernatoriaus
Thompson
.kreipė dėmėsi į per mažą gim pasiūlyti bendradarbių. Pasi
Po susirinkimo pobūvyje vy atstovams pareičkė, kadį gu-'
nazijos mokinių skaičių. Pagci- gesta VLIKo atstovo Vokietijo Buvo pranešta, kad gautas
ALTo
laiškas,
kuriuo
kvietė
ko malonūs pokalbiai. • Visiems bernatorius prieš rinkimus bu-J
dauta sustiprinti verba vi mą: je, kuris sumaniai informuotų |
Nuomos
klubą
dalyvauti
Chicagos
ALTo
ppa
linkėti
linksmų
atostobvo
vo prižadėjęs nekėlti daugiau
lietuviai kungiai ir LB darbuo- vokiečių spaudą bei visuomenę
RENTING IN GENERAL
skyriaus metiniame susirinki gųARVYDAS KIELA .
mokesčių, todėl dabar jis savo
me. ALTui buvo paskirta 25
Rožė D'džgdlvis, koresp. pažado laikosi.
6557 S. Tqiman Avenue
Beautiful new apartment
dcL pašalpa, o atstovų vykti į
V^cago,.UL 60629 Xssirinkimą neatsirado.
Auką
For constipation relief tomorr^
— Amin Gema.jel pasirinko
— Sovietų chemikas Juri Ov- Complex for retired persons.
ALTui įteiks klubo raštinin- liashi Krirami į remjeru, kad ga inikow parinktas i partijos cent-: Will be ready . for occupancy
reach for EX-LAX*tonight t
lėtu lengviau susitaikinti.
ro komitetą, kad informuotų July 1984. Rent subsidies avail
Ex-Lax helps restore your system’s own natural
Kontrolės raštininkei susir-.
centro komiteto narius apie pa- able. Federally Funded Equal
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight
gus, buvo jai palinkėta greit
Housing Opportunity. Call now
You’ll like the relief in the morning.
— Praeitą sakaitę JAV pakly- vojihgiausius narius,
Chocolated or pills, Ex-Lax
-usveikti iri vėl grįžti prie savo dęs helikopteris buvo įskridęs į j
for information at 738-614.3
M. ŠIMKUS ■
“The Overnight Wonder’.
"
pareigu.
čekų erdvę ir buvo apšaudytas.
Notary Public
— Libijos policija iškrėtė bri
Sekantis ssirinkimas nutarta
INCOME TAX SERVICE
tų ambasadą' Tripolio mieste. Miko Šileikio apsakymų knyga
Read label and follow
sušaukti rugsėjo mėn. 22 die-‘ — Policija atidžiai saugojo j Ginklų nerado.
directions.
' ‘ .
“Liucija” jau atspausdinta.
C Ex-Lax. Inc.. 1982
4259 S. Maplewood, Tek 254-7450
na. Metu laike bus šaukiami ke Aliaskon a Įskridusį popiežių. ‘
:----- 1
Taip pat daromi vertimai, giminiu
kad kas nors nemėgintų jo nu- Į S V est xPoint -kariškoji aka a
iškvietimai, pildomi pilietybėm pra
žudvti.
demija buvo įkurta prezidenšymai ir kitokie blankai.
Autorius pavaizduoja lietuvių
gyvenimą nuo XX šimtmečio
Aleksas Ambrose,
pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa
33© U2 for
Siuntiniai į Lietuvi
kymai, 184 psl. Kaina $5.
CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
Gaunama “Naujienose” ir pas
AT OUI LOW UTS
autorių: 6729 So. Campbell
P. NEDAS, 4059 Archer. AvenW,
autorius,
Ave., Chicago, IL 60629.
Chicago, 111. 60632. Te L YA 7-59T

Žagarięčiij klubas
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PASSBOOK
SAVINGS...

paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausia
Chicagos lietuvių istoriją
(1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai.
Kaina $15.
Persiuntimas — $L

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Htfh
Interest Ratet

P»»d on Savings
Interest Compounded

Daily and Paid Quarterly

FSLICr

Mutual Federal
Savings and loan
2212 WEST CERMAK ROAD - CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskas, Pres,

L

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

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

Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

— NAUJIENOMS reikalingas
raidžių rinkėjas mokantis dirbti
Mergenthaier mašina. Jauną
rinkėją išmokinsime. Geras at
lyginimas, geros darbo sąlygos.
Kreiptis darbo valandomis.

DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomina gydy
tojo, rianomenės veikėjo ir rašytojo atainunimoa.

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Dr. A. Gnsaee — MINTYS IR DARBAI, 259 peL liečia 190f>
metę Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas b
ruatrūDinlmą
*8.UC

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia

Dr. A. J. Gusaea — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir
grožis. Kietais viršeliais .. ____________
M-.TO
Minkštais viršeliais, tik
P.00

Vardynas ir trumpa angliška santrauka

Or A. J. Gnasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
EMONfiS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_ F2.0H

,
r
r

KAINA *- $17. '(Persiuntitrui pridėti $1)'
r
Siųsti Čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago. EL 60608

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba
money orderį, prie n o rodytos kainos pri
dedant 81 peraiuntitho išlaidoms.

Iriaminic® Syrup
Triaminicin® Tablets
or
Triaminic-12® Tablets
For Allergy Relief
that’s nothing to
sneeze at.
C 14*4 (Virveof
SmxJo:
Lincofe \rh**xk> MSOl.

3208Vi W. 95th St
Everg. Perk, Ui.
60642 - 424-8654

’

KATI »*ta

Advokatas
;
GINTARAS P. ČEPSNAS i

. Darto valandos: Kasdien: nuc9 vai ryto iki 6 vaL vakaro. ;
' Seatad.: nuo 0 vai. r. iki
vai. d ;
Ii pagal susitarimą.

TėL 776-5162
M49 West 63rd Street
Chicago, DI. 60621

ADVOKATU DRAUGIJA

V. BYLAITIS
fr V. BRIZGYS
Darbo valandor
Nuo 9 ryto Ud 5 vai. popiet
Šeštadieniais pagal susitarimu
Chicago, UL 60629

TeL: 778-8000

Ponas pulkininke, mūšio me
tu tamsta išgelbėjai mano gy-

— O kaip tas atsitiko?
— Tamsta pirmas pabėgai, o’
aš sekiau paskui...
6 — Naujienom, Chicago, 8, HL Friday, May 4, 1984

