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NEBUVO JOKIO TERORO, PEŠTYNIŲ,
GIRTUOKLIAVIMO

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIU
KONGRESAS VENEZUELOJE

Atsisveikinimo banketas buvo linksmas,

Mintis organizuoti Pietų Arne Caraco. Bažnyčia buvo pilnumalonus, solidarus ir draugingas
rikos Lietuvių kongresą VeĮe- fiė'fe maldininkų. Mišių metu
LOS ANGELES, Gal. — Sek-1 siim-ti aukso medalį.
zueloje kilo pirmininkų suvažia VLB pirmininkui dr. Vytautui
madienio vakare pasibaigė 23 I Daugiausiai aukso medalių
vime Brazilijoje, San Paulyje Dambravaį buvo įteikta garbės
ioji pasaulio olimpiada Los An- > nusinešė amerikiečiai, net 81.
1982 vasario mėnesį. Kun. P r. lenta, dėkojant parapijos ir mies
gėlės mieste.
i Geriausias bėgikas nubėgęs 25
Gavėnas pasiūlė Kongresą šauk to Tarybos vardu Liet. Bendruo
Vakar visi dalyviai nužygia- : mylias buvo 37 metų portugalas,
ti Venezueloje, ir dr. Vytautas •menei už nuoširdų bendradarbia
vo į Los Angeles Kolizėjaus aik- < Iš amerkiecių daugiausia media
Dambrava pasiūlymą prirme, ! vimą. šiaurės ir Pietų Ameri
štę, parodė vieni kitiems mei-jlių gavo juodaodžiai trumpo bėnes šiame krašte ligi šiol toks kos atstovai bei pavergtų tautų
Į lę, draugiškumą ir solidarumą.: gimė distancijose.
kongresas niekada nebuvo orga kolonijų atstovai tokia ilga ir
’ Rusai prsnašavo terorizmą, žu- j
plačia programa buvo pritrenk
nizuotas.
Bet didžiausią įspūdi paliko
I dynes ir kruviną mirtį, tas išti- .
Venezuelos lietuviai 1984 sau ti. Sakėsi, kad pirmą karta jie
j Olimpiados pabaigos banketas,
sas 16 dienų olimpiadoj nebuvo'
šio mėnesį-’ VLB Tarybos posė mato tokias viešas tautines iškil- j
i yvkęs Les Angeles Kolizėjuje.
! jokio teroro ir žudvniu. Viskas 1 Į aikštę tvarkingai suėjo visi
dyje kongreso mintį parėmė. mes. Pas save panašaus televi- Į
! praėjo labai draugingai ir soliKongreso šūkis: Visi ryžkimės zijoje, ar spaudoje jie dar nie-;
Olimpiados dalyviai.. Jie ten pa
Lietuvai! Be to, pirmą kartą kad nėra turėję,' nes toks pasi- !
! dariai.
’ surinko tokį maistą, kuris jiems
Prez. R ea gana s pareiškė, kad ’geriausiai patiko. O kai užkanPietų Amerikos ir gal net išei rodymas j u krašt uose kainuojis imsis visų priemonių terorui ; do ir pasiklausė trumpų kalbų,
vijos lietuvių istorijoje — Vene- tų didelius pinigus.
Adm. James D. Watkins, laivyno štabo viršininkas pareiškė, kad JAV kovos lai
| ir žudynėms sustabdyti. Olimzueloš. Lietuvių Jauninto Sąjun
i tai su vėliavomis pradėjo marKongresas pareikalavo daug
vai yra pasiryžę kovai.
j piadoj dalyvavo 111
ga ėmėsi iniciatyvos šaukti sa
btv
oesp^oįi
jį Kolizėjaus aikštės. Bu1 pasiruoši mo.;į '
į
sportininkai, kiekvienas turėjo;; vo laisvų pora valandų, kol vivo antrąjį Pietų1 Amerikos Lie
Kongreso suorganizavimas bei
progos pasirodyti ir parodyti sa
tuvių suvažiavimą, o svarbiausia
MANILOJE POLICIJA
; so pasaulio sportininkai galėjo
jo pravedimas — nuopelnas pri
IZRAELIO
DIDESNIŲ
PARTIJŲ
vo galią, pajėgumą ir grožį.
— pilnai įsijungti į bendrą Kon
VAIKO
PROTESTUOTOJUS
• laisvai pabendrauti. laikui atė
klauso darštam pirmininkui di
Olimpiadoj
nebuvo
sportiniuj
greso programą.
VADAI NEPAJĖGIA SUSITARTI
plomatui dr. Vytautui Damba
MANILA. Flip. — Praeitą sek kų specialistų, nes nebuvo rusų i jus visi išsirikiavo ir, vėliavas
nešini , išėjo iš aikštės ir nuvyvai. .
madienį policija išvaikė 2,000 > sportininkų.
Rusai ilgiausius ; ko
Darbiečių vadas yra įsitikinęs, kad premjeras
tuvybė Pietų Amerikoje ir kad Kongreso atstovus bei svečius
i aerod romus.
demonstrantų centrinės Manilos ! metus lavinasi. Jiems buvo pa- !
Šamir
nedarys
jokių
nuolaidi!
yra aukščiausias laikas suimti, vaišino ir globojo Caraco lietu
ga tvėse. Soslinėn buvo atvežti
treniruoti sportininkai į'
PASKELBĖ 700
suglausti gretas, jei reikia par- viai. Keletai asmenų buvo ap
JERUZALĖ, Izr. — Kraštą
300 policininkų. Jie organizuo- o]įmtpiadą nepriimami, bet ruŽMONIŲ SĄRAŠĄ
siorganizuoti ir vėl prasmingai mokėta kelionė ir aprūpintos at valdo Icakas šamiras. kol bus
BULGARIJA PARDAVĖ
tai pradėjo pulti demonstrantus
nekrėipė į tai dėmesio ir siun
dirbti lietuvybės išlaikymui.
važiavimo vizos. Buvo rodomas sudaryta vieninga dviejų parti
DAUG GINKLŲ
iš. didžiųjų miesto gatvių.
1 te geriausiai paruoštusj s port i- į EEUUTAS, Lib. — Vietos
pogrindžio filmas, .padėtis Lai- jų , yyrjausybe. Jau .’sudary tos WASHINGT^'D- C. — Ofi-|Į Vakar .suėjo lygiai metai, kai !J nūikusr
‘
’^ ''-•
Uaikrašciai paskelbė 700 asmenų
vinti - visuoj
Lietu- vijojt
pat buvo diskusijos dvi Jcbįrisijbs reikalingoms re-.
sąrašą laikomų kalėjimuose ar
1982!
buvo nušantas- buvęs
Pinną £:arh] į olimpiadą"
vai ir labi
iečius apie.j
švietimą^ Ben- formohĮs'įpriivesti, bet vyrauja cialūs du.om.envs rodo, kad dau-j senAquino. Iki šio meto
ir^JKiirijos sportininkai, j policijos nuovadose .
k^^kam įsitikinimas, k-ad darbiečių va metale Bulgarija pardavė
supažin
k byla. druoi
nebaigtas tyrinėjimas? ,GyverM jįe nebūvą^specialiai treniruoti, j Per paskutinius dviejus metus
giau ginklą, negu bet kuri
Ręikigj
^Bąigį^t.Kdn- dui Simonui Peres nepavyko su
tojų taTĮ)e vyrauja Įsitikinimas, j)eį lavinosi tinklinio, plauk:mo,: Beirute dingo keli tūkstančiai
šuvos Pakto valstybė.
sla gresą
rae^utarimu bei sitarti.
Amerikiečiai pasakoje*. kad į kad jį nušovė karia saugoju- hėguno ir nėrimo srityse. Ketu-: žmonių. Kariuomenei perėmus
ie rezoli
| sicjie aerodromą.
; rios amerikietės, per keturis mc- ’ miesto tvarką, žmonės pradėjo
Iki šio meto nepavyko susi Bulgarija pardavinėjo ginklus j
s
Rietavą. rašė
rei- tarti dėl Gazos ir dešiniojo:Jor įvairių valstybių teroristams,] Protestuojantieji reikalauja. ius nieko kito neveikė, bei la- ■
laikrąščiąU.
dano kranto, šamiras nenori, daugumoj Artimuose Rytuose, kad būtų patrauktas -teisman vinosi tinklinį žaisli. Jos metė ’ lūs jų šeimos narius. Porą die
praėjo sklandžiai ir; padarė di kad ten įsikūrė izraelitai išsi Jugoslavijoj, Italijoj, Graikijoj prez. Ferdenando Marcus. Nie-! n^kyklą, metė darbą ir pasver j nų moterys stabdė miesto trafiy
\
.
išsamius pranešimus apie Liėfudelį įspu^<vėnezueliėčiams; jis kraustytų, tuo tarpu Peres'ra ir.kitose .vietose. Dabar aiškėja, kam1 ne paslaptis, kad jis bensaw jaunas dienas, kad g-j ką ir reikalavo surasti ir paleisvą. Žinovų pasisakymais; matė
~
i i.
ilaimėtojos,
4.^.... : ti išvežtus narius. Policija įtikiatitiko čSalsiui: - Visi ryžkin^ės gino izraelitus išsikraustyti iš kad ji pardavinėjo elektroninius" diadarbiaves
su Filipinų įgulos
Bpti tinklinio
kokie keturi .milijonai asmenų,
Lietuvai F /
!
ginklus,: o ne vien narkotikus. kariai. Manilos policija vartoja j'Joms buvo labai liūdna, kai ki- ( no. kad tik neseniai perėmė miedešiniojo Jordano kranto.
o gal ir -daugiau. Katedroje pa
v?- Julius Vaisiūnas
: ! gumines lazdas demonstrantu!
kibai lengvai jas sumušė į sto administraciją ir negalinti
maldas Te Deum laikė šv. Tė
....
Ekonomistą' Whanton, besi f
Šamiro vyriausybė leidžia iz
rengėjams. Tuo tarpu policij a j prie tinklinio. Kinictės nusine , duoti jokių žinių ap:e išvežtuovo" atstovas, apaštališkasis nun
naudodamas
jračių
bulgarų
viraelitams
įsikurti
dešiniajame
■ MADIGAN TVIRTINA, Į
šė medalį, visai nesiruošusios. c ' sius.
daus reikalams paruoštą inferdar nenaudoja.
cijus, arkivyskupas Luciano StoJordano
krante.
Peres
pasiūlė
KAD TAISYS 79 GATVĘ ’
amerikietės liūdėjo praleistus
Paskelbtas 700 žmonių sąrarero. Buvo padėtas vainikas prie
visą dešiniojo Jonlano reikalą marine medžiaga, priėjo išva
savo
gyvenimo
I
metus.
! šas. bet jis labai trumpas. Din— Pr^z. Reaganas ir ČerncnSPRINGFIELD, Ill. — Atsto įšaldyti, kad nekiltų naujų ne dos. kad bulgarai pardavė daug
Simonoj" Boįivaro .(Venezuelos
Dar liūdnesnis dalykas atsi < gūsių žmonių skaičius yra žyginklų Artimuose Rytuose. Ki>Jka P?r3Še 1?iškus Nobelio te’išlaisvintoj o*} paminklo. Kariuo- vų rūmų pirnjūninkas Michdel susipratimų.
tiko nėrikrms. Nuo 30 pėdų i miai didesnis. Dalis jų išvažiamfenės orkestras; aštuoniasde Medigan tvirtina, kad 79-oji gat
pro saloje, Graikijoje ir kitur. kos premiją gavusiam Sean aukščio plalformc’s kiniečiai šė
; vo į Siriją, o kiti į Libiją. Iš leh
Mac. Bride. Abu rašo, kad no
šimt orkestrantų sugrojo Lietu vė nuo Ridgeview iki Justice bus • Moiše Arens kišasi į politiką
rikai nėrė į vandenį. Kiniečiai: dalis persikėlė į Jemeną. Kol
ri geresnių santykių.
vos himną ir maršus, o mes, apie praplėsta, pataisyta ir turės stip
KINIJA PAKVIETĖ
Izraelio karo ininisteris Moiše
buvo įsitikinę, kad geriausiai pa- j juos suras, tai praeis daug 1-aigeras šimtas, jiems pritarėm sa Tesiu pagrindą. Tuo reikalu jau Arens neturėtų kištis į Izraelio i.
ANGLIJOS KARALIENĘ
— Prez Reaganas pareiškė, sirodys nėrimo pažymėjimo. l>et , ko.
vo balsais bei ašaromis akyse. vedami pasitarimai su atkingo- politiką, bet visą laiką bandė
PEKINAS, Kinija. — Dabar j kad jis pakels valstybės mokes- jie negavo nė bronzos medalio. .
Linui Kojeliui,. JAV Baltųjų rū mis bendrovėmis.
spręsti politinius reikalus.
:hoel Modigan praneša,
tinė Kinijos vyriausybė pakvie• čius, jeigu atsiras būtinas rei Aukso medalį gavo josios mo- : —
mų etninių reikalų atstovui, bu
Praeitą
savaitę
į
Nablus
atsi

Darbas pradėtas rugp. 13 d.
tė Anglijos karalienę Elzbietą kalas Jis pakeitė anksčiau skelb kine, pajėgusi *
niausią bus pataisyta 79
vo sušaukta spaudas konferen
kėlė
4
žydų
šeimos
ir
bando
ten
Tikimasi, kad viskas bus baigta
gai sudėti sav
judesius ir ps-gatve, o vėliau eis Roberts RcL
II-ją atvykti Į Kiniją. Tai būtu tą nuomonę.
cija. Visa tai buvo filmuojama
įsikurti.
Ministeris
Arens
pasi

dar prieš metų galą.
pirmas Anglijos karalienės ap
ir rodoma.
Revizijoje. Buvo
kvietė pas save kelis Nablus ara lankymas komunistinėje valsty
pasivaišinimai — banketai, svar
— Elizabeth Taylor su duk bų vadus ir jiems pasakė: — bėje.
300 Miles
biausias jų — Karaliaus Mindau
■New
Oriems
Nablus
mieste
žydai
gyveno
terimis buvo nuvykusi į Šveica
Karalienė nusiuntė laišką iš
go karūnacijos sukakties iškil
U.S.
riją. Ji norėjo aplankyti Bur- 1,500 metų. Jie dingo, kai 1929 Buckinham Filmų, kuriam sa
minga vakarienė Hiltono viešbu
MEXICO
tono kaĮ>ą, bet fotografai nelei urėtais Nablus ’arabai suruošė ko, kad pakvietimas priimtas.
'L
/■
tyje.
do jai vienai pabūti prie kapo. pogromą prieš žydus ir juos ten Laiške nepasakyta nei kada, nei
Labai įspūdingas buvo San
C Gulf of Mexico
išžudė. Arabų vadai turi izrae kur karalienė vyks į Kiniją, nes
Ji užprotestavo ir išvažiavo.
Casrmiro miestelio.'-bažnyioje
litams dabar padėti. Jie priva tai priklausys nuo josios minisšventinimas Antano Rudžio pa
lo išnaikinti tas nuotaikas prieš terių nutarimo.
:YUCATAN
dovanotas altorius ir perkėlimas
žydus, kurios privedė prie po
^'.PENINSULA
/ BAHAMAS
šv. Kazimiero relikvijų iš Cara
IBuckrnham Rūmuose nėra
gromo. Izraelitai turi teisę gy
cas. Altoriaus šventinimą atli
venti Nablus mieste, kaip jie jokio dokumento, kuris sakytų,
CUBA
‘dominican
ko vyskupas Miguel Delgado iš
gyveno. Tai dideUs darbas, bet kad Anglijos karalius kada nors
Caribbean Sea
metai turės tą nepykantą išrau būtų buvęs Kinijoje. Nėra do
-HONDURAS
ti iš savo žmonių, nes izraelitai I kumentų kurie sakytų, kad bri
srPUERTO'
Pac^c
Ocaan
HAITI-IC0
nesitrauks iš Nablus. Arens ne tų karalienė kada nors būtų bu
JAMAICA
nori klausyti apie jokius įšaldy vusi korrruniriinėje valstybėje.
Britų vyriausybė susitarė su
mus.

KALENDORkUS
Rugpjūčio 14: šv. Demetrijus,
Atsnazija, Grintautas, Pajauta
SaulS teka 5:57, leidžiasi 7:53
Karšta diena, vakarė atvės

vų rūmų pirmininkas

Kinijos vyriausybe, kad 1987
— J. Mackevičius grįžo iš li metais britai perleis Hong Kongą
goninės. Dabar jis yra žmonos Kinijai.
iežiūroje. Jis pamažu stiprė— Geraldins Ferraro paskelbs
savo pajamas ateinantį pirma
— Pirmadieni aukso uncija dienį. Apie vyro pajamas ji ne
sirengia nieko. sakyti.
kainavo $346.
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Venezueloje, Caracas mieste, įvyko Amerikos lietuviškų organizacijų atstovų konferen
cija, kuriem buvo suvažiavę atstovai iš įvaipų lietuvių koloniją Centro irPietų Amerifaje
_
_
,.
•

žant buvusį tokatiį akmęnų ligo
nį į darbininko namus, pakeliui
mato einantį pažįstamą gydyto
Yra dorybė mažai virti vasa ją Caceroje. Išlipę prašo patari
ros karščio metu. Tada valgyti mo, rodo akmenukus. Gydytojas
nas lengvesnis maistas. Toks jis pataria ateiti į jo ofisą, jis gat
tinka vasariniam apetitui ir la vėje tuo reikalu nekalbąs. Buvęs
bai naudingas virš kinimui. ligonis, supratęs, kad gydytojas
Karščio metu mažiau suvalgo nori žaliukų, supyksta ir meta
ma, nes apetitas esti menkes žemėn akmenukus.
nis. Mat, kūnas žino, kad jam
Dabar jis naujame varge: ne
nedaug reikia riebalų, aliejų per žino akmenukų rūšies, negali
karščius. Taip oras kontroliuoja pritaikyti maisto ir vaisto. Taip
žmogaus kūno reikalavimą ir ir kenčia ne tik jis, bet ir šim
norą. Tik pensininkės tokio rei
tai į jį panašių avižinės košės
kalavimo dažnai neboja: jos vė smegenų savininkų. Kada tokia
lai atsikėlusios virtuvėje visą kančia baigsis, jei niekas reikia
pusdienį čirškina, smalina mė
mai nesirūpina žmogui svar
sas, kad net visas kiemas atsi
biausiu dalyku — asmenybės
duoda jų nesveika rietuvėje per
>užmoginimu, niekas pasakyti
karščius veikla. Prisikirtusias,
tegali.
jas skuba pas gydytoją dėl gazų
Išeina, kad ne lik gydytojai,
viduriuose, atsiradusių dėl nesu
tet ir pacientai turi suim^jsave
kramtyto ir pergausiai Į skrandį
iiagan ir pradėti visapusiškai
sandėliuoto, vasaros karščių me
tinkamai sAvb ir paciento svei
tu netinkamo maisto. Ant to
kata rūpintis. Įvairiopas kvailio
kios palinkusios šakos lipa viso
jimas čia ne vietoje, jis tik žudo
kios ožkos visokių negalių pavi
taip į niekus save verčiantįjį,
dale. Taip, kad tokios moteris- į
tiek profesionalą, tiek eilinį li
kės visus pavakraius praleidžia
gonį.
susėdusios su pažįstamomis kai
Matom, kad gera sveikata sto
mynėmis kalbose apie artraičius,
ri ant daugelio tvirtų kojų. Vie
bursaičius operacijas ir baisias
na jų yra tinkamas vasaros
M. ŠILEIKIS
Karvės sode
(Dabar, šioj vietoj O’Hara Aeroportas)
išlaidas daktarams. Net kelis vy
maistas, o kita — išmintis. Be
rus numarinusiųjų kišenės ima
jos joks maistas žmogui reikia
IrupUtis saloto lapų ant lėkštės neišnešti išlaidų, atsiradusių
teiktą gė<lą kuo greičiau kūl- kiui maistą. ' ’
mai talkinti nepajėgs.
“Virtuvė yra pekla”
krašto. Tokias kiek ragaudavo svarbiausia dėl nesveikos virtu
rirščiais j kapus nusineštu.
Nebriskime vis giliau į tam
Tai buvo kiek seniau, šios moterys, o vyrai visai jų ne vėje veiklos.
Reiškime nesveiką gyvenimo
sybes valgio srityje
skyriaus tvarkytojas vienos žie liesdavo.
Kol protas atsiras, dar ilgai
vagą sveikesne
mos metu iš Kaupo buvo pa
Dabartines salotas kaip vasa
kišenė tuštės
Atsimintina, kad vien suma
šią vasarą .yra pats laikas ryž kviestas Ariogalon sveikatos rei ros valgį reikia suprasti kai]) sa
žinimas valgio per, karščius dar
Negana, kad Sodybos ambutis susiimti save nagan ir pa kalais kalbėtis su sekmadieni lotas, sudarytas iš VISI/ DAR
nesako, kad žmogus teisingai
kreipti savo gyvenimą sveikesne niais b a i nyčios lankytojais. ŽOVIŲ, kurias galima žalias latorioje dykai gauna patarimus ninta. Už tai. sumažindami val
kryptimi. Nuo dabar reikia tvar Kvietė Ariogalos parapijos ka- valgyti — pavieniai ir mišinyje. .ki -10 žmonių per dieną. Toks
gio kiekį, nemažinkime VITA
kytis bent su vienu niekdarbiu mtandorius kun. Šniukšta. Žmo Taip pat vasarines salotas suda mėgina medžioti gydytojo pata- MINŲ ir MINERALŲ pateikimo
— su PERSIVALGYMU SVEI nių pilna salė. Kamandorius ir ro vLsi vaisiai ir visos uogos, ku imus. Jis, sakysim, 69-tos gatkūnui, nežiūrint koks oras lauke
KU IR NESVEIKU MAISTU paskaitininkas neina pietų, už rios apylinkėje auga. Tai ir yra ]. vės Chicagoje smuklėje ima vai
būtų. Būtiniausi kūnui dalykai
Visi turime tvarkytis su persi ima žmones, kuriems tolimas tikros, sveikatą nešančios, gai duti atsitiktinai sutikta sen\*va turi būti patiekti VISAIS ’hietų
valgymu, jei norime sveikesnio ’ kelias i namm. o žiemos diena vinančios, maistingos ir skanios .ydytoja. Fundija jam tuziną laikais ir -įv^riose apystovose
flikliukų ir tariasi.turįs teisę gy
salotos.
;
saulėleidžio susilaukti. Persival I neilga. .
žmogui esant. Daugiau apie tai
gymas, yra NESVĖJKATA. To
Apskaičiuojama, kad ant že dytojo teirautis apie turimas li- kitą kartą.
Jau ’ pavakaryje pietavome
dėl nusiteikime vien SVEIKA J klebonijoje. Prie stalo klebonas mes auga apie du šimtai mais b jas. Jis klausia ir klausia, o gyIšvada. Bėkime toliausiai šaTOS boti ir nuo netikusios mi i drožia stačiai prie kauniškio tingų augalų, kurie yra pasau iytojas atsako ir atsako. Pagain nuo įvairiopos tamsybės. To
tybos kuo toliausiai šalintis. Ta svečio kamandoriui į akis: gir- lio rinkose. Aišku, kad daugelis iau abu nuotaikingai išsiskiria.
negana: reikia šviestis ir asmeda ne tik sau naudos turėsime, : di. tu turi ąteiti laiku pietums, jų auga šiltuose kraštuose. Dalis Nuotaika mūsiškio “medžiotojo” iybe tobulėti. Tik taip apsišar
bet ir vaikams sveiko gyvenimo nes šeimininkėms virtuvė yra jų reti, sezoniniai ir brangūs jasikeiėia, kai jis už poros dienų
vavusius visokios “ožkos” nepa^
pavyzdi suteiksime. Čia prisi PEKLA. Taigi, jau tada tenai Bet apie keturiasdešimt javų ipturi gydytojo sąskaitą ($120)
graužti.
minsime sveiką vasarinį mūsiš ėjo kova GĖRIO su NESVEI- augalų rūšių yra prieinami šie j profesionališkus patarimus,
Pasiskaityti. Maurice ShefferKATA: klebonui nerūpėjo ger krašto žmonėms. Net labiausia; gautus smuklėje. Taip tam ”menarr: Foods For Longer Living.
būvis parapijiečiu, jam reikėjo išpaikęs gali būti patenkintas Ižiotojui” atsiėjo fundijimas gy Whittier Books, Inc.
tenkinti ŠEIMININKĖS kapri tokių augalų įvairybe. Net ir la- dytojui stikliuko lygiai po de
zingus reikalus. Šitaip neprivalo baiusiai sumenkęs apetitas gal ūmt žaliukų. Dabartinis spiau— 79-tos gatvės pataisymas
elgtis paprastas parapijietis, tuo būti sužadintas šaltu, sultingi dymasis tam “medžiotojui” nie
-alolų valgiu, patiektu ant švie ko nepadės tol, kol jo smegenų kainuos $1,1430,454. čia prisilabiau klebonas.
vietoje esama avižinė košė bus
Jei Ariogaloje ŽIEMOS METU sių žalumynų.
suvirškinta. Visi, įskaitant tūlus
Valgykime kasdien salotas
buvo pekla virtuvėje, tai dabar
Visi jau žinome vaisių ir dar iOlitikierius ir dvasiškius, min
Chicagoje gyvenant ir vasaros
karščius pemešapt, virtuvė tik- :ovių maistingumą. Visi gyvy- ia ir ištaigingai verčiasi iš tokių
j rai peklą primena, kai joje tenka »eį svarbūs mineralai, sugerti iš avižinių smegenų savminkų ma| po senovei valgį gaminti, virti, ėmės, yra augaluose. Vitaminą onės. Klausimas labai svarbus:
tusyti, šildyti... Už lai karš aip pat. Tik mes jų nevertina- .taip ilgai mes tokioje vergijoje
čiams lauke vis nemažėjant, ne kaip reikiant. Paklausk pab ' ūksime, jei nesiimame visomis
chikagiškė šeimininkė stengiasi avęs, ar kaimyno, kiek jis vai jėgomis tvarkylis su savomis
smenybėmis.
vis atokiau nuo virtuvės besi ,o salotų. Jis atsakys valgąs
rasti. Ir teisingai ji elgiasi. Tik Nuixlugniau sužinojus, patirsi
Arba vėl kitas šviežiai keptas
čia vieno pavojaus mes turime ne, kad jis valgo saloto lapą ki >avyzdys. žmogus, darbe būda
išvengti: vis vien reikia ir VA ą prie pietų, ar pomidorą si mas, apturi staigius skausmus
SAROS METU TINKAMAI .mai pipirais.
ienaine šone, einančius į kirkšSalotos turėtų būti didelėmi. iį. Jis darbovietės viršininko
tintis. Nors per karščius apeti
tas sumenksta ir šeimininkė no porcijomis valgomos kartą a
engiamas vežti pas gydytoją,
ii būti vėsiame ore, vienok ir lu kartu per dieną ir taip kiek- taiga su šlapimu išmeta tris,
tada reikia kūnui suteikti ESMI ieną dieną, ypač per pietus ikmenukus ir viskas gerai bai
NIUS maisto gaminius. Mat, nu- Mūsiškių dažnai jos valgomoj giasi. Darbovietės savininkui ve
simaitinus per vasarą, neatsi- )rie žuvies ar mėsos. Tai nuro
gausirne per žiemą ir dėl to nu- Jo, kad salotos laikomos šąlu
kentėsime. Dvejopą pareigą tu liniu valgiu. Prisivalgęs mėsos
rime atlikti: seimininkę laikyti žmogus dažnai salotas palieki
PRIE NEMUNO
galimai vėsiai ir patogiai, o mai mažai liestas.
Tikrumoje, salotas reikia val Suvilgtus kaktą tavo vandeniu užrūstintu.
tintis TINKAMU, kūnui būtinu
maistu.
yti PRIEŠ valgį, net prieš sriuPrisieis kambario orą VĖSIN- !>ą. ar apetito sužadintoją. Prieš Pakrantės molio uždedu ant degančios žaizdos.
į TI ir maitintis maistingu bei valgį sunaudotos salotos savai; Tamsių akių gelmės ir veido mintį suprantu_
i
■ skaniu valgių, kuo labiausiai mineralais ir vitaminais geriau Ir kalbą išdaigingo melo surakintos valandos.
i taupant šeinnjiinkės energiją šiai pasitarnauja mūsų sveika
f
■paruošiant valgį. Tiek kambarį, tai. Jos iškilminguose pietuose Čia naktimis mano didi tauta susirenka...
tiek valgio patuošėją vėsiai už taip ir patiekiamos. Net gydy- Ateina miestai kaliniais ir nukankintais vėdini.
laikant, prisieis valgi paruošti su tąjų konvencijose per pietus pir Žaliuos aukuruos pati užsidega jų atneštą auka —
. mažiausiu šilHBos išleidimu ir miausia leikjamos salotos. Gails,
Naujieji šimtmečiai joje išnyksta, keliasi seni...
I'
įsu didžiausiu maistingumo kie kad mes savinamės ir nesveikttf
kiu.
* -■'
šio krašto žmonių įpročiu*;
Ateina motinos vaikiu pirpigimių krikštyti.
f
pinu valgio visi renkamės prie
Tinkamos salotos — sveikas
Kryžiuojamas vanduo kartoja — būsi karžygys. '
baro ragauti kokteilių.
vasaros maistas
> <
Auginkimša daržoves savuose Jie augs laisvi, plieninėm juostom vystyti,
f i
Nereikia kulįnsro, kad supras- sklypuose. Krautuvės taip p* teisingų metraščių šventas knygas raąya.
tunu jog salotos yra būdingas gausiai gerų, įvairių daržovių
karšių dienų valgis. Tik gaila, patiekia. Prisivekuokime vaisių, 3i Ii am nakties tvane paklaust paklaust noriau aš:
kad daugelis mūsiškių nežino, daržovių, ypač rečiau žieme*
0 Nemune, ar nepėsti grįžusios manęs klaikiam, sapne?
kaip tikros salotos atrodo, kas metu gaunamų. Teip šiame
r * ' Į<
j-as .sudaro. Dažnai sglotag įsi krašte gąuau iitfcu* rprtus nau v tėfthin|u mano kelio dulkių Mekftna* ‘
‘
vaizduojama, kaip lėkštę bulvių dingų sveikatai žąlumjmų! Bk Tarp negyvų paminklų nesurinks didi žinią.
salotų ant saloto hlpo, papuošto apsilėidėlis gali skųstis. KiekrteJ. Vai^tuniftiė
trppu&u iuvtef
kietai virtu nas galūne paruošti kasdien
. , ,
L
' ■
_________ :
kiauliniu bei l^ak nirto Brt tgi ąpe*i(į| |ity]i£anėia&, pfttruikbe*
nėra šių dienų sąlfto^
atrodančias, spalvinga* daftofcės
GMėagb, 8, 111.
. Tutoftsr, Aiigmt' 1 I, 19Š4
ėjo tie laikai, kada salotos buvo salotų pavidale.
Vasarų kuo mažiausiai
virkime

TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ ,
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai
Naujausių moksle žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

VS—__

.. -.. —

PENSININKO VASARINIS MAISTAS
Bent vasaros metu neperkimškime savų
skrandžių, sveikesni ir linksmesni bū
sime.
(Mediciniškas raginimas)
j Drąsiai pusiau kiekvienas gali
me sumažinti dabar suvalgomą
maisto kiekį ir mes daug svei
kesni, energiškesni būsime. Ži
noma, nesveiką maistą reikia
visai savo burnon nedėti, nors į
Į įpratęs būtum, nors jis mums
aha i skanus pasirodytu.
Sakysim, tokios mūsų nuola'inės KAVUTĖS su PYRAGAI
ČIAIS yra ne kas kita, kaip ne
susipratėlių savos sveikatos ali
nimas. O jau tie BARAI mūsų
ilsiuose b<4 kiekviename paren
gime yra tikras giltinės šokis.
Sava asmenybe dar į pilną Xei ten grožio, nei ten lietuvisžmogų neišsivystęs asmuo gyve [ kūmo, nei ten krikščioniškumo,
na palinkusio karklo gyvenimą. pagaliau jokios ten sveikatos tu
Tokį karklą, kaip ir panašų nė su žiburiu nerasi. Taip savą
žmogų, ima graužti įvairūs ne* sveikatą skandindami, mes ta
gerumai, visokios “ožkos*’. žmo riamės esą geri gyvenime plau
gaus a t vejoje tos “ožkos” esti kikai, narsūs patriotai, pavyz
pavidale rūkalo, svaigalo, kito dingi krikščionys, kitiems geri
apkalbos, nedasimaitinimo per pamokslautojai...
sivalgant nesveiku maistu ir dar t Taip ir pa našiai save apgaudiį nedarni, saviems vaikams nesvei
pustuzinio kitokio pavidalo.
Jos graužia kiekvieną, ypač ko gyvenimo pavyzdį duodami,
pensininką, ir todėl jis ima ne mes tęsiame visokį liguistumą
taiku senti ir peranksti į gyvą savuose ainiuose. Tu, tokių “ož
lavoną virsti. Toks mūsiškis kų*’ graužiamas, tėve-motin, nė
esti nei pakartas, nei paleistas: nesvajok, kad lavas vaikas, ki
kijis nei gyvas, nei miręs. Taip su taip elgsis. Jin, tiesa, R
mūsiškiais klosis tol, kol jie su okios “ožkos" bus graužiamas,
sipras savais nusiteikimais, savo laikotikuose skęsdamas jis ant
mis asmenybėmis tikrais žmo | mūsų akių gesins savą jaunystę,
j Tei pasaulinio pajėgumo artistai
nėmis tapti.
Dabar čia prisiminsime vieną . krenta po girtavimo giltinės dalpensininko sveikatos graužiką, i ghi, tai mūsiškiui tokias giltinės
tai jo PERSIVALGYMAS įvai -prikto pakaks, idant jis savą ir
riu. ypač NESVEIKU maistu -avo tėvams bei tautiečiams su-*
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HAMILTONAS. ONTARIO, KANADA

Lictuvo

’ KLAUSEIKIN

Ar tiesa, kad Kremlius nusigando?

SLA J2 Sl’OPOS VEIKLA

(Tęsinys)
bėgti, jog esą infiltruoti į olini- *’
SLA 72-osics kuojx>s ruošta konstitucijos. Jis buvo nubaus
r’t
z
j piados komitetų žmonės, kurie J
gegužinė š.m. liepos 22 d. Wil tas už reikalavimą konstitucijos
A. Innes repcrlenui
cr lenui -jnu . , . .
.
...
.ri .•
,
low Park, Paris, Ontario, buvo vykdymo. Vž tai Hamiltono
. .
H
. I toki skatmima padėsią atlikti, .
’*ur j::k:s u
pagelbininkui
_
t
,
. te
i esą paruosta net ;>00 saugių buėekminga. Oras prieš gegužinę SLA 72-oji kuopa, vertindama
Balsmger pristatęs ne Mažeikų,'. ‘
.
, .
i tų, kūnuose pabėgėliai busią
buvo dietingas ir vėsus, bet ke kun. A. Svarinsko drąsą, kuris
mugu (minuter of the!
i- *
lias dienas prieš gegužinę oras reikalavo lietuviams religinės ir
■ nuo KGB paslėpti, etc. '
?
h l mversal and 1 numr
r
į
pradėjo giedrėti ir grįžo vasaros tautinės laisvės pagal sovietų
E. Gene Vosseler. Vienos T^d pc tokio pareiškimo,, span
kosurej
šiluma. Esant šiltam, gražiam išleistą konstituciją, įamžino jo
; rgairizac’jos veikėjas pa ■ doje paskelbto, rašyti, jog BaL
ės, L
orui, svečiai į politinio kalinio vardą Kanados Lietuvių Fonde.
i g religija, kurioje reiš- tų lyga nesirengė ką skatinti pat
iras i
oun
kun. Alfonso Svarinsko pager SLA 72-oji kuopa pažymėjo, kad
liėgti, yra netikslu. Pagaliau
Vc.'sekr ,esanti
i p:oga.
bimą pradėjo iš miestų tvankaus kun. Svarinskas buvo be kaltės
ine
u- ve culj. Tus bažny- tokį pasiruošimą D. Mažeikienė
LA
oro rinktis i vieną ir gražiausią sovietų nuteistas.
ve i- uig> r. jrLi verčiami visą turtą jtaunimo sąjungos žiniainašh’je
r vi u?
Willow parką, prie Paris mies
Į SLA gegužinėje ruoštą kuni
at duoti Vos<cler vadovaujamai pavadino “laisvės tinklu”. Juk
to, atsigaivinti ir pabuvoti po go A. Svarinsko pagerbimą su
nicl tini T j minei, doleriais ver į tinklą gaudomi sutvėrimai sar
piete gryname ore.
važiavo daug patriotų lietuvių iš
tinau) ai. bažnytinei imperijai. vanoriškai nelenda: arba apsif
Tą dieną Hamiltono SLA Toronto, Ingerlsono, Rcdnes,
Vcsse’er tvarką^ ir ‘"Ban the So- galina arba prievarta tinklan su
72-ojl kuopa, lyg tas senovės l^elhi, Tilsonburg, St. Cathari
varomi.
ižda.
šauklys, anais metais priešui įsi nes, Brantford, Hamilton, Paris,
Vėl vargšą šunelį mušė,
O
deilo lyga ruošėsi
veržus į Lietuvą, kūrė laužus, Floridas, Canfield. Iš Hamilto
Kinznga.
skaudė, tvnė...
skatinti pabėgti
skambino varpais ir davė ženklą, no B. Pakalniškis svečių pato
usidakad Lietuva užpuolė priešas ir gumui suorganizavo autobusą j
Olimpiados lemomis vyriaus’
Vaikystėje skaitytą man ne^
va1 rd:
2-oskh
kvietė lietuvius mesti darbus ir vykti į SLA gegužinę. SLA kuo
pokalbininkai buvo ’’Draugo” re beatsimenamo poeto eilėraštį
skubiai vykti į iš anksto nuro pos valdybai šios gegužinės or
daktorius ir to dienraščio ben apie šunelį ,-kaip jį mušė, kad
uvių Fi
dytą vietą ir bendromis jėgomis ganizavimas buvo-sunkus. Prieš
dradarbis J. Kojelis. Įsiterpė ir naktį lojo, ponui miegoti nelei
ii jų kovoto
gegužinę
abu
Kanados
lietuvių
vyti iš krašto įsiveržusius žmog
vienas kitas vadinamu atviru laF do. o vėliau tynė, kad jis tylėjo
r nužmogir
savaitraščiai išėjo atostogoms.
žudžius plėšikus.
r pono turto nuo vagių negynė,
ku.
\"
ovietu ckupi
Gegužinės
organizatoriams
teko
Dvidešimtajame amžiuje Lie
Dri A. Pranskejvičius, kaip prisiminiau Juozo Žygo laišką
patiems
atlikti
reklamos
darbą.
tuvą užpuolė ir pavergė skait
lUZUll
ūkia neseniai iš okup. Lietuvos išvy ‘Drauge” lie]X>s 21 d. numeryje
fLaužų
nekūrėme,
varpais
ne

lingas' Ir moderniškais ginklais
ne]
o k ii- kęs, pažįsta ten esamą gyveni- paskaitęs. Jis ragina kelti Los
apsiginklavęs ’ žiaiuus rusiškasis skambinome, kaip .anais vidur
* rašyda- Angeles miesto administracijai
Vid- # na, tačiau
amžių
metais,
bet
rašėme
drau

M. ŠILEIKIS
komunizmas ir per 67 metus so
o Valatkos pareiškimą, ki
ras. jog Baltų lyga “nieko ne bylą už padarytą diskriminaci
gams
laiškus,
prašydami
pagal

vietai savojū kitų pavei’gtų kraš
ns okupuotoje Lietuvoje 10 mt
įruošė skatinti pabėgti”, paro- ją, nes lietuvių, latvių, estų ir
bos
padėti
išreklamuoti
SLA
tų žmonių yra išžudė apie 90
tų gimtadienio progai. Pagerbi vlivelės parištą nuosa\ šautu ių dirbo rusų saugume, bet k(
o nesant jį pakankamai stebė ukrainiečių organizacijos nebu
:
gegužinę.
Rašėme
pranešimus
milijonų. 90 milijonų visai nevo pakviestos dah^vauti olim
kies viešas demons t radios
mo metu kalbėtojai sveikini o J vą, pirmas stojai į sava:
jau- j jusi tos organizacijos veiklą.
v
.
apie
SLA
72-osios
kuopos
gegu

<kaitų. -žmoniu
.te ! Nenuostabu, kad
. kalbose labai įvertino savsno- : rnius su nuosavu gink1 Būda-1 doje pasirodę straipsniai jaudi-j Baltų lyga arba “Baltic Free- piados atidarymo iškilmių eisežinės
ruoša
i
Hamiltono
lietu

sovietai yra vadinami “žmogžu
rio-kūrėjo A. Padolskio kovas mas susipažinęs su šaud 10 tuo- : na rusus ir užsieniuose v
{ dem League” įsijungė į “Ban the noje.
višką
radijo
valandėlę
^Gintari

džių ir vergo darbų imperija”.'
((Bus daugiau)
dėl Lietuvos nepriklausomybės rija, greitai tapai pirmaujančiu j vesta 5-tai kolonai trukdyti toki ji Soviets” koaliciją ir per ją veiLietuvis anais metais kovojo niai aidai”, kuri be atlyginimo iškovojimo. Vienas iš kalbėtojų tarp taikliųjų karių ir išsiųstas darbą. Yra
A'
trukdytojų ir SLA Ikė. Koalicijos steigėjas kaip tik
prieš įsiveržėlius, siekiančius kas sekmadienį skelbė radijo pareiškė: “Gerb. Antanai, tavo į frontą kovoti dėl Lie: j vos ne
ę ruošiant. Bet tokių ■ očiaių
lygu:* sukviestoje
lonjjt: ahim
^čiu^
Baltų. lygos
žmogaus
Viršininkas: — Klausykite,
apiplėšti ir okupuoti kraštą; ko bangomis apie ruošiamą SLA širdyje, būnant dar jaunam, už priklausomybės. Būdamas su- tautos išdavikų balsas yra silp-1 teisių konferencijoje kovo 17 d.
Petraiti, ;aš esu priverstas pra
voja ir šiandien, pagal esamas gegužinę Willow parke, Paris, sidegė tėvynės meilė, o Lietuvos manus ir "taiklus t kanu buvai j
d su- j pasakė kalbą. pirmą kartą Vie- šyti jus. kad elgtumėtės čia, isRengėjams darbas busąlygas, prieš okupantą,ir turtų., Ontario.
< ,
u 4. i u • -i •
i okupantui — neapykanta. Bu skiriamas į kadrą vadovauti ko- tU
patriotams lietuviams gai iškeldamas, jog bus skatina- štaigoje,.kięk padoriau. Juk pavo
sunkus,
bet
labai
sėkmingas.
į
1
_
plėšiką — sovietus. Lietuviai ko
iais metais jau pnvy- Į
'
- - - pa- galiau jūs nesate viršininkas!
damas da^aunuolis, po vokie- voms su priešu. Įlažitoi. žygiuo- •
olimpiados
sportininkai
voja sau teisių pagal esamą at
’Didžiausia padėka už SlAA ge

^e“jčių ir rusi mūšio radai karišką jant nusidėvėjo nunyri batai, ko įamži ii 12 sovietų nuliausspausdintą sovietų konstituciją, gužinės išreklamavimą ttenk a šautuvą ir §ąlg šovinių. Nakčia o dėl kojos dydžįą^nesiint san- tų Liek os įJolitmių kalinių
kuri yra skelbiama sovietų oku Hamiltono lietuviškajai radijo parsigabeni į tėvų ūkį ir ptaslė- dėlyje tokių batą^Mfcsas žygia- j vardus h na dės Lietuvių Fonpuotuose kraštuose ir užsienyje. valandėlei Gintariniai aidai”. Jijpei, nujausdamas, .kad ateis die- vai. į frontą k narsiai {kovojai. ' de. Klyst: rie. kurie tiki 5-tos koSUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
Bet sovietų atspausdinta konsti radijo bangomis pranešė apie na. kada tas radinys bus vertes Kada kojų padai nuų žaizdų Ienose pr našystėmis, kad sovieyra seniausia, didžiausia Jr fur^ngiausia lietuviu fraternalinė
tucija yra bevertė, tik laisvajam gegužinės ruošą. Tenka padėko nis už auksą kovojant dėl Lietu ėmė kraujuoti, kuopom karinin- tų “rojm
užvaldvs laisva pa
I
organjzacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus,
pasauliui mulkinti ir klaidinti ti B .Pakalniškiui už suorgani- vos laisvės. Taip ir buvo. Kada kas, į tai atkreipęs dėmesį, no saulį. Ateis diena, kada Lietm
SLA — atlieka kultūrinius darbus,. gelbsti ir kitiems, kurie tuos
tuos, kurie neturi jokios nuovo žavima autobuso iš Hamiltono susidariusi Lietuvos vyriausybė rėjo tave paskirti į virtuvės dar vėl bus laisva.
’4
darbus dirba.
; u • -■
kos apie komunistų veidmainys svečių vykti į gegužinę, S. Ma- kreipėsi įi lietuvius stoti į besi bus, kol batus pagamins. Nuo to
arapnickas i 1
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu
tę ir apgaulę bei melą.
tukaitienei iš CaiifieM, A.u Kuz formuojančią kariuomenę, tu, pasiūlymo atsisakei ūl^)sivyriidapdraudu savo nariams^'
> ;
3
SLA 72-oji kuopa šįmet jau mickui iš Paris ir kitiems aukų Antanai, palikai tėvų ūkyje žag jęs kojas * skudurais f dalyvavai
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
12-tą, okupuotos Lietuvso — so bei fantų rinkėjams laimės re, kastuvą ir su motinos išaus- kovose dėl Lietuvos laisvės, ko]
Kiekvienas lietuyis ir lietuviu draugas gali
vietų nuteistą ilgiems metams stalui.
ta milo sermėga ir maisto ter- , kuopa pasiuvo tinkr.riąiS
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
kalėjimo ir vergų darbams kun.
Apie Lietuvos okupanto antrą bele, per; petį pasikabinęs ant
Taip kovojo anai^ ~
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
Alfonsą Svarinską įamžino Ka kartą nuteisimą kun. Svarins
Insurance, kuri ypač naudinga jaunįmui, siekiančiam
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
nados Lietuvių Fonde. Už ką so ko sunkių darbų kalėjimu kal
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
vietai — Lietuyds nkupantas nu-, bėjo SLA 72-osios kuopos^pirmi$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
teisė kun.'-A. Svarinską? Gi už ninkas AJ.' šarapnickas, iš St.
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
tai, kad jis reikalavo, pagal iš- Catharines.
! ’ JAY DRUGS VAISTINĖ
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjus,
leistą konstituciją, lietuviams
Tą dieną SLA 72-oji kuopa
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.
2759 W. 71st St, Chicago, Hl.
religijos ir tautinės laisvės. Ku- gegužinės metu pagerbė ir savaGalite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą:
• RŪPESTINGAf SPILDOMI RECEPTAI * FANNIE KAY SAL
nigas A. Svarinskas nepažeidė norį-kūrėją A. Padolskį, 85 meLITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
'

> LTTeRATORA, Hetuvlą fitsrattfaros, meno ir mokti

SERVE WITH PRIDE IN
;THE NATIONAL GUARD

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

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

DR m. metmit!*. Jame yra vertingi, niekuomet neaenrtą, Vine;
Krėvė*, Igno SlapeBo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Steko?
F. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir Y

Kali lokdą pirmūnės /norės Vaičiūnienės atsiminimai apie dahn
tverfef bei Jų irtoriją ir elg^. Įdomi skaityti ir nedainuoja®

bei u&ulisial*. Studiją yri 151 pust, kainuoji 12.

For constipation relief tomo
>, reach for EX-LAX*tonight

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraij
fci* Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saus*
gyvenimo hruo&j apraiyma*, bet tiksli to latkcrtarpfo buitie* Mtt
ratSrinė studija, suskirstyta aidrsnsiiais. T* 205 puslaplą tesyr

Ex-Lax helps restore your system's own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Overnight Wonder.’
»
Read tabel and follow
directions.

5 PAMARYS-

FU ▼ j

C Ex-Lax. Inc.. 1982-.. <

50 metą studijavęs, kaip

,ti* Pakuisti Į
j

duomer
H

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:

SS

1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
JI
i
....— ---------- —.
------- _

ms.5«hii boHtevikp okujj>*cl.1cw metai*. Knyga turi 254 punbipiuf
Set kjdrnot* tik n.

$10.00

$6.00
GŲ ISTORIJA. I dals 208 psl. __ JI dalis, 229 psl. _____ _------------------------------ ---------- $6.00

> JULIUS JANONIS,
!r re^e’juc^onleriT*, nerrnrrw
— $5.00
fau It klaidmmd Interpretuojimaa syverrlme ir politikoje! tik » 3. Miko šil^kio, LIUCIJA, proza. 178 psL
r»F0o Jaiinakc knygoje apie Julian* Janonlr gy-^eulmą It pew 4. Janinos Narinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psL
rf'a. Dwbar būtu jj ffaJSmi pavadinti kovotoju ui frm'^cun* >!*•«
K*yf» r*« (BdeBo formato, J65 puabipix. katnnoji M
$4.00
TRAUKŲ BRUOŽAI 176 psl........... —
V lATYKTHK WUVTIJft, W lrwč*nke tiryba, J. VaJafflh
6 J. Venclovos, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psL
-----...
. _
|2.00

parašė 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada Ir
Bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
Ir lietuviu kalbą. Jis mokės! kartu su kun. Jaunium Ir prof. X.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tiksliui vertimui
ir patarė mums toliau studijuoti.
Iain* FM. Kieti vfrletlaL

FUtu $X

NAUJIENOS, 1729 So. Halstad St, Chicago, W. 60608 siųsčekį ir pridėkte vieną dol«rj parsiuntimo išlaidoms.
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Mūsų lietuviškoji ir am^rikievai ir gręitai pervežti.
ių visuomenės apie reklamaviBritai ir prancūzai negalėto pakęsti šios Amerikos
nų esančių Leningrado, Soyiepirmenybės erdvėje. Britai Įkinkė geriausįus savo inži
!ų Rusijoje, Hermi lažo muzienierius
didžiausiam
ir
greičiausiam
lėktuvui
pastatyti.
TH1 LITHUANIAN DAILY NiW|
uje ikonų turėtų žinoti, kas IriPublished Daily. Except Sunday, Monday and Holiday i
Prancūzai darė tą patĮ.
tų pakvietė ir ko siekiama tuo
by The Lithuanian News Publishing Co^ Įn^
Greitai paaiškėjo, kad tai yra ne toks lengvas daly
iakvietimu? Balzeko muziejaus
3*. HateHd StrwL Chka^ IL $0601 Telephone 421-4101
savininkas turėtų mūsų visuokas. Dideliam ir greitam lėktuvui pastatyti reikia daug!
nenei paaiškinti ir tuo išsklaipinigų. Reikia patyrusių inžinierių, bet taip pat reikia j
'ECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS. USES 37494000
iyti plintančius labai nemalo
tinkamų medžiagų. Britų ir prancūzų aviacijos priešaky :
Postmaster: Send address changes to Naujienos
nus gandus šio muziejaus adstovėjo žmonės, kurie Įtikino savo vyriausybes bendromis
1739 S. Halsled St., Chicago, IL 60608
vsu. Turėtu išaiškinti, kodėl ši
jėgomis statyti didįjį lėktuvą. Nutarė pavadinti jį “Con-,
taskaitininkė savo propagantKcorde
”
.
Kaip
britai,
taip
ir
prancūzai
turi
tuos
lėktuvus
j
lėms paskaitoms rado vietą LieAs of J»nu*ry
metam*________
pusei metų .____
$22.01' Jie neskraido taip lengvai ir greitai, kaip inžinieriai
Subscription Ratos:
urių kultūro> muziejuje? Ir iš
trims menesiaiiu
$12.00
"iso. -plačiau žinoti, kaip jau
Chicago $45-00 per year. $24.00 per
▼iena m menesiui
$4.00 pradžioje planavo, bet jie dar ir šiandien skraido. Britų i
Ji months, $12.00 per 3 months. Id
nksčiau minėta, k3s iš tikrųjų
“Concorde” kartą Į savaitę pasiekia Washingtona. čia I
other USA localities $40.00 per year. Kanadoj*:
ra toji Irina B. Eikš? Ar ji
$22.00 per six mouths, $12.00 per
$45.0 atsiranda ir prancūziškoji “Concorde” iš Paryžiaus.
metamu ________
Jiree months, Canada $45.00 per year;
pusei metų ____
$24.0
Amerikiečiai su šiomis “Concorde” visai neprasidėjo. |
-*her countries $48.00 oer year.
$5.0
vienam menesiui
Toks pakvietimas ją skaityti
Jie, matyt, daugiau žinojo. Bet sovietų valdžia, patyrusi j
25 cents per copy
rusiškas ikonas Lietuvių
apie britų ir prancūzų planus, įsakė savo inžinieriams ’
kultūros muziejuje yra skaudus
metama __
būtinai pastatyti greičiausią ir geriausią lėktuvą. Sovie
$26,0
pusei
metų
lietuvių įžeidimas. Tada, kai
Nuo sausio pirmos, dienos
tų karo vadovybei buvo reikalingas toks lėktuvas, kad jis
Dienraščio kainos:
bolševikinis rusas, okupavęs Lie
Naujienos eina kasdien, isskirian; i porą valandų galėtų visą Sovietų Sąjungą skersai pra
tavą, tiek lietuviškų kultūros
Chicago j e ir priemiesčiuose:
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tądienhis Leidžia Naujienų Bendro skristi. Iš Maskvos greitasis lėktuvas turėjo Į 2-3 valan
paminklų ,tiek bažnyčią išnie
metams —
vė, 1739 So. Existed Street, Chicago
das pasiekti Almą-Atą, Chabarovską, Vladivostoką ir ki
kinęs. išvartė, pakelėse kryžius,
$24.00 IL 60608. TeleL 421-6100,
pusei metų
$15.00
smuikelius, tai Balzeko Lietu
tas tolimas vietoves.
$5,00
vienam mėnesiui .
viu kultūros muziejuje Irina B.
Rusijoj buvo pagarsėjęs lėktuvų statytojas Andrei
Kitose JAV vietose:
Orderiu kartu su užsakymuFiks liaupsins Leningrado, So
Nikolajevič Tupolev. Jis buvo paruošęs apie 100 Įvairių
BALZEKO MUZIEJUS KVIEČIA
vietų Rusijoje. Hermitage ru
Tupolevų — pėstininkams, laivynui, kariams, civiliams,
siškų ikonų meninę ir istorinę
FIKSĘ IKONOMS AIŠKINTI
prekėms. Jo lėktuvai ėjo. Minėtas Tupolevas buvo infor
reikšmę ir jų vertę.
Pagaliau
yla
iš
maišo
išlinIr
kas
dar
nežino,
kad
okupanmuotas apie Amerikos lėktuvus. Sugužėjo dauguma lėk
Ir kas dar būdinga, skelbia
doL. Anglų kalba leidžiamas, tas savo klastingą propagandą
tuvų statybos inžinierių i pagrindinį pasitarimą. Kare |
ma. kad tie. kurie ryšis daly
j Chicagoje. laikraštis: ^South- skleisdamas, laisvame pasauly
Pats Kremlius paguldė Tupolevą
vadai pasakė, ko iš jų laukiama ir Įsakė tuojau pradėti j{ west News — Herald”, rugpjū je. pridengia net ir šventais pa vauti Irinos paskaitose, turi iš
darbą. Pinigas, parama, medžiaga — nesvarbu. Kas rei čio men. 9 dienos laidoje, paskel veikslais. atseit, ikonų demons- anksto telefonu pranešti kaž kū
Praeitą ketvirtadieni Maskvoje dirbantieji Amerikos,
giai anonimiškai Carolei.
kės, tai bus.
be pranešima, kviečiant ClrcaAzijos ir kitų kraštų žurnalistai patyrė, kad didysis so
Iš tikrųjų, ar gi nestebėtina,
Inžinieriai ir valdžios atstovai nustebo, kad Į pasi- 2Qs visuomene atvykti į Balze- Juose cerkvių
vietų lėktuvas TU-144 pastatytas viename Maskvos aero
sad tokie mūsų visuomenei ne[ tarimą Andrei N. Tupolev neatėjo. Susidarė komisiją ir ko muziejų, kuriame šio mėnedromų. TU reiškia Tupolev. Tupolev yra pačio geriausio
paskaitąrinkai ramia
'nuvažiavo pas inž. Tupolevą. Tuojau jo paklausė, kodėl •io 16 ir 17 dienomis, v. karais
viela.
sovietų lėktuvų statytojo pavardė. Rusijoje yra ne vie
bįšką kultūrą aiškinti
rodo
jis neatėjo valdžiai Į pagalbą. “Tokio lėktuvo aš nemoku bus skaitomos paskaitos apie ru
luetnvsų kultūros niusiškas ikonas-,esančias Leningra rinkės paskaita, ąjrc-bažnyūn'
nas Tupolevas, ir nevienas lėktuvų planuotojas. TU-144
■statyti”,-atsakė inžinierius.
. .-.y.
Ar nebūt geriau ir pa(Jo, Hermitago muziejuje.
mena, kaip sakvsiin. ikonų me
pradėtas statyti 1972 metais, kai. Didžiosios Britanijos ir
A. Tupolevas -buvo informuotas apie' britų ir pran
Chicagos lietuviai gerai žino, ninę ir ju istorinę reikšmę ir jų Irintiškiau. kad tokių paskaitų
Prancūzijos vyriausybės pradėjo statyti milžiniškus lėk
tūzų statybos eigą, jam duodavo vįsųs sovietų agentų pa kad šis muziejus yra pavadintas verlę yra labai klaidinanti, nes aiausytojai. Irinai‘3įgrisiai patuvus.
vogtus- planus, bet jis . daugiau dėmesio kreipė Į. ameri Balzeko vardu—— Museum of tai yra ne kas kita, kaip mas e'kš-ų, kt»d tos ikonos apie ku
Tuo metu padanges valdė didieji Amerikos lėktuvai.
rias ji’ kslba'yra išplėštos iš iškavintac nis
kiečius ir britus. Jis buvo informuotas, kad amerikiečiai Lit h nan ian C ulture.
Amerikiečiai pastatė praktiškus lėktuvus karo reikalams
nie.s-Dtų cerkvių ir kad jos vėl
Tuo tarpu nežinia, kas minė limĮu tikslu.
tokio didelio ir greito lėktuvo nebestato. Jis nežinojo
~e<ie srant hutų j jas sugrąžin
Jie turėjo nepaprastai galingus lėktuvus tolimiems skri
tame laikraštyje tokį kvietimą
priežasčių, bet jam atrodė, kad kokia nors priežastis tu paskelbė, ir kieno malone šia
:e? Kas ji
menr tiA. Svilonis
dimams. Tie lėktuvai galėjo nešti dideli kieki karo me
rėjo būti.
me muziejuje ruošiamasi liaup
? žurnalistė?
? oro
džiagos. Jie turėjo Įvairių rūšių bombų, galėjo jas paleisti
Be to, A. Tupolevas atsiminė, kad Stalinas jam buvo sinti Lietuvos okupanto kultu- fesere? Ir os R.
iš didelės aukštumos ir galėjo pataikyti Į tikslą. Juo;
i
Hr. — Iki šio me
uždraudęs penkerius metus iš Rusijos išvažiuoti, su užsie ra? Ir kodėl šia rusiška kultūra I dar nieko
ma to vyravo įsitikinimas, kad da
aptarnaudavo 10 lakūnų. Kiekvienas turėjo savo paskirti
niečiais jis negalėjęs susitikti ir pakalbėti. Jis žinojo, kad garsinti, pasirinko vietą, šiame, rytį kad
bartinis gen. Figuereįdo ksndikiekvienas turėjo savo vietos neapleisti, - kiekvienas ži
o
ne
kuriame
kitame
muziejuje?
tikras
.
mažai betrūko išvežti ji i Sibirą uodų šerti. Inž. A. N.
dstuos dar vienam terminui, bet
nojo, kad nuo vieno pareigingumo priklausė visos Įgul
dabar aiškėja, kad jam nereikės
Tupolevas jau buvo 80 metų. Jis atsisakė sovietinę “Con
tos darbas. Jeigu jis nepajėgdavo savo pareigų atlikti,
lams Polujančikas užsienio žurnalistams pasakė. kad kandidatuoti antram terminui.
corde” statyti, nes nežinojo kaip.
tai jis žinodavo, kad kiti lakūnai, net norėdami, pareigų
Tada sovietų valdžia Įpareigojo Aleksejų A. Tupo TU-144 jau keli metai guli šeremetjevo aerodrome ir nie Gen, Figų reidą yra vyresnio am
negalės atlikti.
žiaus žmogus, darbas j j pri vargi
levą statyti greitąjį lėktuvą. JĮ pavadino TU-144. Statyba kas tuo tarpu nesirengia nieko daryti su juo.
pa. Visi draugai atostogauja.
Tie galingieji lėktuvai Japonijon nuvežė atomines ėjo sovietine sparta. Užtruko 3 metai, bet TU-144 jau
Kariai pasirinko Povlo SaUn
bombas ir davė galimybės imperatoriui atleisti iš tarny buvo baigtaš 1977 m. lapkričio 1 d. Tos dienos rytą jis ištiesė ir TU-144 statęs A. Tupolevas, joks TU-144 nepa
bos generolus su admirolais, kad jie pasidarytų charakiri. pakilo iš Domodedovo aerodromo. Kai lėktuvas pradėjo siekė Vladivostoko ar Uzbekistano. Napasiekė todėl. kad { Molut prezidento pareigoms. Gis
X* :e
Karui pasibaigus, tie Amerikos lėktuvai buvo pritai ūžti, visi apylinkės beržai lingavo, kaip nendrės. Lėktu- rusai, nors turėjo planus “Concorde" lėktuvui statyti, ĮI yra laba: gerai informuota'; an
’i demokratines sistemos įvedimą
kyti prekių transportui ir žmonių susisiekimui. Tie Ame- j vas Į 2 valandas pasiekė Alma-Atą, 2026 kilometrus nuo bet neturėjo medžiagos, kuri, pradėjusi virpėti aukštu I Brazilijoj, apie veikiančias parrikos lėktuvai pavadinti įvairiais B-727, B-747 ir kitais į Maskvos. Už kiek laiko jis pakilo ir grižo i šeremetjevo moj, nepajėgė sustoti virpėjusi aerodrome.
|j Inas ir ateities planus.
7*
vardais. Visos didžiosios bendrovės, esančio Įvairiose; aerodromą. Jis nuvežė i Alma-Atą 100 keleivių, daugu
Sovietų inžinieriai žino, kad “Concorde” pasiekia * Be to, bus ir antras kandida
pasaulin valstybėse, bando Įsigyti po kelis Boeing bend moj užsienio žurnalistai, inžinieriai. Lėktuve buvo tiktai Washingtona, o TU-144 guli šererūetjevo aerodrome. tas, Dabartiniu metu Brazilijo
rovės lėktuvus, kad galėtų vežioti keleivius. Amerikos in du keleiviai. Visi kiti važavo propagandos sumetimais. V. Raščiauskas savo 75 metų gimtadieni minėjo Atlanto je, yra 131 milijonai gyventojų
žinierių tikslus apskaičiavimas, specialios stiprios me
Visame pasaulyje nuėjo garsas, kad TU-144 veža ke padangėse, bet Maskvon jis skrenda Amerikos lėktuvais Antruoju kandai Mu vra adv.
džiagos pagaminimas leido Amerikos inžinieriams pasta leivius ir paštą i Kazachstano sostinę, bet praeitą ketvir- per Olandiją. TU-144 virpėjimas galėjo sustabdyti sovie
is administratorius, energu
tyti pačią geriausią priemonę žmonėms ir prekėms leng- d e i . o n c tų ,*^.et ofloto ” viršininkas užsienio reika- tų karius prie Vakarų Vokietijos sienos.
ir gali gerai tvarkyti valstyv-'Ysn'm

ALEKSANDRA VAISICNIENĖ
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nų funkcionavimą. Pvz.. vadinama simpatinė los netenka stebėtis, žinant šiandien išryškėjusią ratus, vadinamus komputerhis, kurie atlieka mū
j nervų sistema ir jos centras, kai mes bejausmiai mūsų smegenų sudėtingumo ir jos aparatūros vei sų organizmo turimų smegenų funkcijas. Ypatin.
VEGETARIŠKA MITYBA
ilsimės, stimuliuoja ir palaiko per plaučius einan- kimą. šiandieniniai mokslininkai ir technologai jgai matematinių apskaičiavimų srityje. Šių apaIR SVEIKATA
i čia mūsų kvėparimo sistemą ,o per širdies pulsa- -mūsų srr^egenis Įskaito Į sudėtingiausią. Visatos I ratų pagalba valdomi žemės satelitai ir Į toli
! rimą — viso kūno kraujo apytaką.
Kūpėjo pagamintą, veikalą. Šis-aparatas, esantis miausius žvaigždynus skrendantieji žmogaus pa
Venezuela, Caracas, 1982 metai
Didieji arba centriniai mūsų organizmo sme kiekviename žmonių kiauše, savarankiškai vei gaminti dangaus kūnai. Tačiau tie komputeriai
(Tęsinys)
genys, esantieji mūsų galvos kiauše, miego metu kia jo savininko asmenybę, protavimą, jausmi 1 pajėgia atlikti tik mažytę mūsų smegenų veiklos
; mum,yse arba mūsų sąmonėje sukuria nebūtų re nius pasireiškimus, sąmonės ir sąžinės veiklą ir dalį. Ir vargu ar kada nors mokslininkams pasi
Miegas, nemiga ir jos gydymas
aliame gyvenime padėčių, vaizdų ir neįtikętįpų visus kitus dvasinius organus.
seks pagaminti aparatą — komputerių, pakei
Miegas yra gražiausia ir naudingiausia Die
i nuotykių, niekada mūsų realiame gyvenime ne
vo dovana visiems žemės gyviams ir protingiau buvusių ir net nesvajotų. Tokius smegeifiruus
0 fiziškąją mūsų organizmo pusę smegenys čiantį visus mūsų smegenų veiksmus: protavimą,
siam iš jų visų — žmogui. Miegas yra fizinių ir pokštus, atsirandančius miego metu, mes vądį- reguliuoja per nepaprastai sudėtingą ir iki visą skausmo, liūdesio ar džiaugsmo jausmus; svajodvasinių pajėgų papildymas ir sustiprinimas. Tai ;name sapnais. Jie mumyse būna neapsakomai mūsų kūną išsišakojusią nervinę sistemą. Kiek . nes. įvairiausių veikalų susiplanavimą ir paraneišsenkamas mūsų organizmo energijos šaltinis. į keisti ir Įvairūs. Kartais pavaizduoją keistoje vieną tos sistemos pluošta galime palyginti dvi jšyjūaą, dailininkų aktorių kūrybos jausmus; mei
Jis svarbesnis net už maistą. Be maisto žmogus, ■ formoje esamos realybės vaizdus, kartaispusiam telefono laidui, kuris nuolat budi kūno lios, neapykantos, keršto, atleidimo, atgailos appats savanoriškai ar priverstas gali išbūti — iš- mos praeities pergyvenirqus, irgi netikroje for- dalių nepąžęįdžiąmųmo sąrgybpje. Sakysime, bet ■ raiškas: kiekvieno žmogaus rwenimo atsiminibaudauti daugelį dienų ir net keliąs savaites ,o be . moję ,o kai kada viską supina į vienetą — pja- kuria kūno dalį pažeidė koks nors aštrus daiktas I mil “sandėli", iš kurio tie praeities vaizdai nuotot
miego po keletos naktų žmogus visai sunyksta ir i eities paveikslus, dabartį ir net galimą ateiti. Tai — Įptovė, sutrenkė, sulaužė kaulą ir pus. Pažeis | pasivaidena srūvančioje kasdienybėje ir daugybi
protiniai pablūsta. Senovės Kinijoje didžiausia padrikas mūsų smegenų kūrybos padaras. Sapnų toje vietoje budintis nervas neapsakomu greičiu | kitokių. Mūsų smegenų apartūros sudėtingumą,
nusikaltėliams bausmė būdavo njeleidimas mie atsii*adimo ir jų pasireiškimo mūsų organizme apie taį praneša sgiegeny centrinei — galvos, o na'ėgumą. ir nežinomų veiksnių bapgavhna rij'-’yra visai
got Net ir šiandien diktatūriniuose kraštuose, miego metu akstinai buvo ir šiandjen tebėra ti labai skaudžiu ir skubiu jatveju — stuburo sme joninė mokslinė ir technikinė
tardant tikrus ar įtariamus tos (Jįktatūros prie riami įvairių mokslo šakų, ypač medicinos ir' psi genims ir Į tą pranešimą tučtūojaU fauna įsaky i be'ėgė nevaldyti ir Įkinkyti Į elektroninę bei kom.
šininkus, tebevartojama neirfigos priemonė iš chologijos specialistų. Jų tarpe paminėtinas aus mą ^jtinhąmai reaguoti: pašalinti pažeidėja, ati- Srutoriuę mašineriją.
gauti iš kankinamojo tikrą prisipažinimą, arba tras mokslininkas, gydytojas ir psichologas^ Vi.ę- IrpuKti pąjięstają Į^ųno dąlį ąr nęt pažeistajam
(Bus daugiau)
ir netikrą, kurį nemigos kankinamas suimtasis nes universiteto profesorius Freudas. Nei. ^i^m žmogui tuojau is pažeidimo vietos pasišalinti. To
susigalvoja ar pakartoja tardytojo diktuojamą. didžiam moksljrfinkui, nei kitiems jp tyrimus to kio ?ėagavimo veiksniai yra skausmas ir pavojus.
Miegr.nt pailsi ir naujų pajėgų pasisemia liau tęsusiems ir tebetęsiančierajs dar* nei4: Pj|? Ir šiuos faktorius reguliuoja mūsų smegenys per
OATS SKA’TYK
KITUS PARAGINK
mūsų
kūne
esajiči^l^ręų
’
Sigtertą
'
’
visi mūsų c’•ganai ir kūno dalys, tačiau svarbiau nai pasisekę išaiškinti mumyse, mi^ąnt. atsiran
SKAITYTI DIENRAST) "NAUJiaiOS" jr"
Šiandien, sunkiai įsivaizduojamoje aukštu
sioji ir sudėt'"giausioji mūsų organizmo dalis — dančių sapnų susikrestalizarimp priežasties, ir,
smegenys miego metu nesiilsi, bet sulėtintoje for- iš viso, tokio mūsų smegenų veikiųio proceso^igos. moje pakilusiai technikai viešpataujant, mcksliIr dėl tokios sudėtingos mūsų smegenų’veik rinkal praktiniame į^enirrie1 jau naudoja apaflipje palaiko mų ų gyvybę ir paskirų kūno orga
Angnst H, 1981

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

I

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitls

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

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

I

fuo reikalu jums gali daug
paaeli teisininke Prano ŠULO
1938 S. Manheim RcL, Westchester, III. paruošta ir teišėjo Alphonse
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL
išleista knyga su legališkomis
TeL: 562-2727 arba 562-2728
tormomis.
y.
Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.
TEL 233-8553
Knygos kaina - $3.95 (su perService 461-8200, Page 06058 siutimu).

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

(312) 226-1344

Medicinoj direktorių*

i
d
H
Dail. Mikalojus Ivanauskas

Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

u T

3921 West 103rd Street

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akining
ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

PROSTATOS CHIRURGIJA

2656 West 63rd Street
Valandos: antrad. 1—4 popiet,
ketvirtai 5—7 vaL vak.
Ofiso telefonas: 776-2880,

Rezidencijos telef.: 448-5545

Florida
g SERVE WITH PRIDE R<
| THE NATIONAL GUARD.
Prostatos, inkstų ir šlapumo
takų chirurgija,

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

1TA V T

X 11 U

U

Apdraustas perkraustymat
iš ivairiy atstumu.
ANTANAS VILIMAS

— Tu vis apie valdovus ir
valdovus!
— Negi jų vienų valstybė?
— O tur tavo žmonės?
— Kažkaip neaišku, Anta
nai.
— Vyrai, kirtosi Smetona,—
jei kas neaiškų, aiškinkitės kitq:e paskaitoje. Išmintingiau
bus, negu , dabar čia laidyti lie^ j I

KOVOS DĖL SPAUDOS

Valandos pagal susitarimą

DIt FRANK PLECKAS

‘'Vilniaus Vizija

(ATSIMINIMAI)
(Tęsinys)

Darau aš tą pačią išvadą,
kaip šlapelis: ne valstybės for
Pastebėjau, ka)d kritikai val
ma viską sveria, bet jos tvarstybės formai skiria daug reik
ka.Tik su maža tos išvados pa
šmės. Daugiau kaip reikia. Iste
taisa: vadovaujama geriausių
rijos faktai ką kitą rodo. Vene
valstybės \^yrų— kaip dožų Ve-j
cijai, pavyzdžiui, valdė aristo
nerijoje, Vismanto Vokietijoje
TT , 3
- .
t, v
.
J J
Valdovai jums užkliuvo Negi
kratai Ar jos tauta — gyvento
— pagal tautos valią.
jai — blogai gyveno? Ar jiie
svetimi jie buvo Ar ne tautos
Pagaliau
paskutinis
klausi

jie rinkti? Ar nevaldė jie res- f
vieni kitiems vergavo? Ne, jie
mas:
ar
yra
valstybės
idealas?
publikose ir monarchijose „ Il
turtingi ir galingi buvo. Iš to
seka: ir aristokratija gali tu- Yra tokia valstybė, kur vedama gal tautos valią?
: rėti tvarką, kurios nori gyven geriausiu savo .vyrų, patit yaL. Gal-būt tas turgus būtų ėjęs I
tojai, kuri teikia j iemst gero dori, patvari, kūrybinga ir ga toliau, jei ne šeimininkės pas- I
linga. Kokios ji bus formos, tai \Uįįnjs žodGs*
vę.
— Vaikai, rytoj nebe šventėj
Tą patį aš sakau ir apie mo yra tautos istorijos klausimas.
Nespėįo pirmininkaujantis pa
narchiją. Anglija — monarchi
kaip pašoko — metas gulti.
ja, bet valdo ją parlamentas . sitraukti iš vietos,
“Vaikai” susimetė grupėmis
ne monarchas, šio teisė tik re nauji kalbėtojai:
į savo kambarius ir dar ilgai
— Prašau žodžio!
prezentacinė.
po to diskutavo neaiškius sau
Man žodžio!
Panašiai yra ir su Vokietija,
tik vieną minutę — I valstybės klausimus
tik čia monarcho teisė kitokia. v
Ar tos valstybės blogai gyvena?. sau e jie pro kilusį triukšMINTAUJOS ŪKINĖ
Ar jos ne pirmosios kultūrinREIKŠMĖ
—r Nebėra paskaitos — gynėsi
gų tautų eilėse?
pirmininkavusi. — Kokios čia
Seniau Mintaujos kaip ir nediskusijos?
žinojome. Tik aštuoniasdešimtaisiais metais pradėjome ja do
— Atnaujink kas:
— Norime, norime! — šaukia mėtis. Ten jau kūrėsi linų, ja
vų, trąšų parduotuvės, vėliau
publikos,
Jų norai pakibo ore— jau bu linų verpimo fabrikai ir varto
vo vėlus vakaras bet įkaitu tojų bendrovės. Iš 16.000 gyvensioms tai nerūpėjo. Jie apspi- tojų miestas pašoko iki 28,000,
pidegentr ir kamantinėje ji ne
r tik apylinkės sąskaiton, bet
primygtinai savo pastabomis ir ir Lietuvos(Bus daugiau)
klausimais:

Tel 827-1741 — 1742

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

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71 st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1124 South 50th Avenue
Cicero, UL 60650
TeL: 652-5245
KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Tel 376-1882 ar 376-5996
L

C£NLAUSLA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

M

Autorius pavaizduoja lietuvių
gyvenimą nuo XX šimtmečio
pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas
autorių: 6.729 So. Campbell
Ave., Chicago, IL 60629.

; J

......._

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1
PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge
ir VISA korteles.
R- ŠERĖNAS.
Tel. 925-8063

—-----

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK
TO BE OBSERVED JUNi 1-7, 1S3O BECAUSE...

r Walt Disney s Goofy, Bu_
creator Joe Kelly and CoL
American Dream pme.
ATLANTA, GA-Joi Kaily
duct have remenTb@3red fc l-.
ehMhood trip to the nation’s
capitol where he learned there
was an American dream avail
able to anyone willing to
< accept a challenge.
But to be credited with
Inventing, and now Hterally
owning The American Dream?

DOj

1

I

te unemployed Joe Kelly ri
, Attalla, Alabama.
In the process of achieving
hb dream he was able to
aoquire rights to the elosely
guarded trademarks of 20
major UJ3. corporations. He
then acquired the registered

I

į

, American Dream.*
But to Jo® Kelly i

fcdbuta ti
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_
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ft was a milli^-U

would even t
Milton Bradlfl

1

KeedBen nuo pirmadUnU ftj j
tedienip
vgL
Viso® laide? ii WCTV vtot
bengi 14£Q AM.
9L Petersburg, FUų xM0 vai
a WTB statics. U1 AM bei

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
Tek RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
TeL 974-4410

Football League, Prūdas &
RCA, Slinky isd

—

iwlANI WUATIVE
THERAPY PROVIDES

th®

AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT
MEN

str
:5

KAZĮ BRAZDŽIONYT*

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

Ford, Goodyear, H^rshey^
Hertx, Holiday Inn, KeHogg^l
Kentucky Fried Chicks

eH

"‘Lietuvos Aidai3

S-_-?

2424 West 69th. Street

Gaza*? That's axactl

g

DOCTORS OF OSTEOPATHY
D.O/5, ARE THE FASTEST
GROWING HEALTH CARE
PROFESSION. A KELLOGG
FOUNDATION STUDY
PROJECTS A 71% GROWTH
FOR THE OSTEOPATHIC
PROFESSION DURING
THE 1930$.

lakstės automobiliams pastatyti

the
ijritem,
•Am tried
*80®, the cov
Dow for the 1
the fulfnime
— afl thia

VASAITIS-B UTKUS
i^A'S PRACTICE
Į HOLISTIC MEDICINĄ
TREATING THE
WHOLE PATIENT
AND NOT JUST THE
DISEASE OR INJURY

*<
ri

Dow
One

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue i V.l
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003 1:
*
a Ami

ff 41 W. * i. y’
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Tuesday, August 11, 19R

TAUTOS FONDO AUKOTOJAI 1983 M.;» vienio:
FLi “• b L;

w

1LA«
ir A. Šimėnai;

K.
MA; M Šimkienė; FL; J Šim
(Tęsinys)
Maceikoms; NJ. J.; L.
kus: MI; A. šiircndis; CA; A.
iu>; Kan.yJa P. ir B.
Po 10 dol. aukojo:
ir J. Simučiai; NY; AZ; K.
>; OH; J. Majauskas/
Sirgėienė; NY; J. ir E. Sirusai;
K Gogelis, MI; K. Graudis, CT: L
FL: E. Mano-1
| FL; Ašiurkus; MJ; J-Sk;.vičus;
MJ; V. Graužinis, IL; A. Grigą-, mailių MA; V. Marijošius; CT;!
I OH; P. P. Skikūnu^; FL, S ir
liūnas FL; J. Grigas, CT; V. j p. Markevičių-; IL: G. Marko-;
Į A. Skon'.pikiai; MI; B. Skcr.ibik
Grybas. RI; V. Grybauskas.CT; i nienė; IL; F. Masaits; CA, P..j skis; FL; R Šlepetys; NJ; N.
V. Grybauskas, ;L; A. Gylienė,1 Matiukas; IL; J. Matukas; IL;
I ir S. Sližys MI: V. Slušnys;
CT; B. Ignatavičiuj FL; A.
MI; J. Smailvs: NE; B. Smetoliekis V- Irlikis, CA; St. Išlia- A. i T. Merkevičius; Ml; M ,
j nienė: OH: J. Spirauskas; CA;
5>kienė, CT; J. Jackus. FL; V. MeškiU'kas; FL; V. Miceika;|
C- Steikūnas; IL; J. StrijausJacobsen, FL; P. ir S. Jančiau FL; a. a- J. Mikalauskas; MA;;
kas; FL: M. Strimaitis; OH; Dr.
skai, MA; L. ir E. Janscnas, A. Mikoliūnas; OH; B. Miliau-;
J. Strimas: TN; A. Stuoka; AZ;
MA; L. ir E. Jansonas, MA; I. skas; MA; A. Miliau.-kienė; FL;
įuoPF IL; A. Švitra;
MA; T.Januškėnas.MA: A.Jaras J. Miliukevičius; MI; V. Misiū-1
WI; A. Jaras, WI; A. Jaras. WI; naite; MI; A. ir J. Misiūnai; FL; TX; J ir J. Švoba; FL; prel. J.
Tad. rau^kas;CT; A.Tamulionis;
A. Ja<el>finas, FL. O. ir P. Ja.' B. Mcgenis; N J; B. Murkimas; lĮ
; OH; Dr. D Tamulicnis; OH; O.
sulaitis, IL; J. Jauniška. FL; E.; IL; V Morkūnas; IL; F. Mozū-j
Teiseris; OH; J- ūr A. Teisins,
Jcdinskas, MI; J. Jokubaitie- raitis; IL; P. ir B. Murinas; II.; i
nė. FL; I M. Jonaitienė, OH;I J. Museikis; NY; L L. Nagevi-1 kas: FL- F. A. Totila*; NE; M.
Ulėnienė; NY; NY; Z. ir V. UrA. Jonikeinė. FL; Z. Jonušas, čius; OH; V. Nakutaričius; NY;
FL; E Juciūtė, MA; Dr. A.Juo- K. Narbutartis; OH, B. Navic mrtnavicini: MI; J. Ūsas; IL; A.
Ūselis; Airtralija; E. Uždarinis;
zevičienė, IL; S. Jurgaitis. OH; kas: IL; P. Neimmanns; OH; B.
R, Jurkūnienė, CA; K ir ž, Jn- Norkūnas; MI; Dr. D. O’Keefe;! RI; A. S. Vaicekauskas; NY; V.
ir B. Vaičiuliai; NY; S. Vaičiū
rys; FL; O. ir K. Juskaitis, IL;
B- Juškys. FL; J. Kalėda. N J; licnis; IL: P .Palys; NY; S-Pan- nas; NJ; M Vaičius; CA; P.
J- Kapočius, MA; A. ir A. Kara t?onis: NE: P. ir S. Pargauskas; Vaitkūnas: V. ir B. Vaičiulai;
liūnas, IL; L. Kaipavičienė. FFL; J. Paškevicienė; IL; J- NY; S. Vaičiūnas; NJ; M. Vai
FL; J. Kasakaitis, IL; P. Kas Paštukas; IL; S. Paulauskas; čiulis; CA; P. Vaitkūnas; FL;
paras, FL; T. Kaukas. CT; J. FL; P. Pačenkis; NJ- I. Petrau S- Valtys;; FL; F. Valaitis; IL;
D. Ęaunaitė, FL; V- Kava Ii u-1 skas; IL; A. ir S. Petravičius; V, Valys; MI; D ir R. Valdoka;
FL; E. Vasiliūnienė; MA; B. ir
kas, MI; J. Kavaliūnas, IN, J. FFL; R. Petronienė; MA: A. ir
J. Kazakevičius, CA J. Kaze, j R. PePPtrutis; MD: V. Pimo- J. Venckus; CA; S. ir O. Venc
mekaitytė; WI.
j nov; MA; E. Porulotien: FL; kus; MA; Z. ir A. Vieskalnis;
Klaipėdos uostas 1931 metais
Į B. Povilas: FL; V. Požėla; NE; MA; J. Vilkas; FL; G. Viskan
(J. Laurinavičiaus drožinys)
Po 10 dol. aukojo: B.
ta; IL; J. ir A. Vitkauskas; IL;Į
S. ir I. Pranckevičiai; IL; Alauskas.;IL; P. Kazlauskas; NF;I
J. Vizbaras; MA; S VosyUenė;!
C. J. Kazlauskis; NY; J. ir O. į ir E. Pratkeliai; IL; A. Pi nus FL; O- Žadvydas; kun. V. Za-J girsite- radijo banga 1 190 per (vieną žmogų, kuris bandė įsikils; FL; V. ir> J. PuodžiukaiKemėžai; CT; A. Kerelis: IL;
čiai; CT; Pupininkas; FL; A. karas; FL; V. Žilinskas; IL; B. Sophie-Barčus. “Gerąją Naujie- brauti i sportininkų apgyventas
S. ir L. Keženiai; OH; J. ir V. I
ir R. Pupius; FL; A. Puškoriū- Žiugžda; AH; A. ir L. Zupko; ną Lietuviams” su tema: ‘’Kaip vietas.
Kielai; RI; V. ir N. Kijonkai;
tė; OH; M.ir V.Pužauskas;. CA; FL; E. Zubrickienė; FL; S. patirti -laimę?”
CT; Z. Kizys; IL; E. Kleinas;
V. ir V. Razeričius; MI; S. Ra- Žukauskas: FL; V. ir G. žukau-j Malonėkite paradyti. PrisiųMA; J. Klimavičius; NY; S. i
skai; FL; A. Zuraaras; IL; p. j sime knygelę: “Atraskime Šv.
džionis;
IL;
A
Ragelis;
FL;
B.
Klimienė; MA; A. Kojelaitisd
Rašto lobyną!” Mūsų adresas:
FL; M. ir A. Kozlowski; IL; M.! :r E. Rakauskai; FL; V. Rakau
8 dol.: J. Andriušis; NY.
Lithuanian Ministries, P. O. Box
skas; IL; J. Ramanauskas; NJ;
iir J. Kriščiukaičiai; IL; J. K.
(Bus daugiau)
321, Oak Lown IL 60554.
Krivis; FL; M.Krutulienė; MA: I E. Ramančioni-enė; NY; V. ir
R. Ramonis; OH; E. Raudienė;
J. Kudaba; FL; A- Kuiiukas;D. I
— Graikų. Zeus, pamatęs Los
NJ: J. Raudys; Australija; N. ir
Britanija; J. Kuolas: FL; M. ■
KAIP TURĖTI RAMYBĘ,
Angeles paskutines olimpiadas,
Kurapkienė; CT; D. Kuzmic-j R. Reikalas: IL; J.Rudzevičius;
KADA NERAMU?
nusišypojo, pareiškė OlimpiaCA; A. Rūkštelė; FL; p. Rukui.
kas; CA; P. ir C. Kuzmickai;'
žienė; FL; J Sabrinskas; IL; P.l “Ilgos dienos išminties deši-j! (tos pirmininkas.
P^nuumAds. ‘
CA; S. ir J. Kuzmickai; IL; I.
Sadauskaitė; FL; A.Šadauskas; nėję, o jos kairėje turtai ir gal'- j
T———
ir A. Kuzmickiai; J. Kviklys: į
Australija; J. Sajonas: FL; J. bė. Jos kelia gražūskeliai, 'ir\ “ Sovie^- sPau,da , skelbia,
IL; P.Labanauskas; MD; G. La-! Sakalas:’NE; S. S. Salienė; FL;
visi jos takai ramūs”4. Patarlein - kad Amerikos diplomatai, stu
pėnas; FL: V. Lankevičius; IL;
dentai, turistui šnipinėja Ame
V. šalkūnas; Australija; F. San 3:16, 17;
|
•V. Lenkevičienė; IL; p- Les-|
REPAIRS — IN GENERAL
rikai.
ders; CA; P. ir H. Šapalas; IL;
{vairūs Taisymai
Malonėkite pasiklausyti šios.
niauskas; IL: V. Linartas;MAų
V. L. šapėnas; FL; A. Satraitis; radijo programos šiandien 8:45J. Litvaitis; NJ; A. Liubinas
IL; A.Seduikis; MA; V- Semaš vai. vakare banga 1450 AM per!j — Prez. Reaganas Įsakė mai
TAISO ORO VĖSINTUVUS,
Australija; M. ir V. Liuleričius;
tinti
visus
olimpiados
narius,
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
ĮL; P. Lukas; NJ; A. Lukšis; ka; FL; V. Šepetys; MI; M. A- “Lietuvos Aidus’’.
kurie išleido kelionpinigius ank
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
Sekmadieni, 9 vai. iš ryto iš?
CA; V. Lumbis; FL; P. Luška; šermukšnis; MA; A. Shatas;
sčiau, negu buvo suplanavę.
BEI KROSNIS.
Herman Dečkya
—Amerikos policija sekėkiekTek 585-6624

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

PASSBOOK
SAVINGS...

AT OUi LOW UTS

MARIJAMPOLĖS .KARO MOKYKLĄ IR
Minkšti viršeliai. 90 psi. Kaina $4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

see us for
financing.

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
MĖNESINIAIS ISSIMOKXJLMAlt

IR gEMATS NUOŠIMČIAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

PETKAS KA2ANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road
—

— ■■

■

-

'

-

—.

Chicago, EL
-

,

BUTŲ

.

-

,, —— I— —

Tek 847-7741
.

I

I.

—II

-

NUOMAVIMAS

t KAMŲ PIRKIMAS ♦ PARDAVIMAS

> NOTARIATA4

• VALDYMAS

• VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTS
INCOME TAX SERVICE - - ■ .

B529 So. Kedzie Ave. — 778-2231
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. Į
ČIA GERIAUSIA VIETA
LIETUVIAMS.

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

ELEKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI
TuHv Chicagos mlasto
—
Dirbu ir užmiesčiuose,
Montuotai ir sąžiningaiKLAUDIJUS PUMPUTI!"?
4514 S. Tilman Avė*
K # T<L 927-3559
■ i"...... -twwmmmmbJwt-’--

High
Interest Rate*

paid on Savings

OPEN HOUSE SATURDAY
and SUNDAY, August 11 and 12
1 to 6 — 8127 S. Sawyer
St. Denis, by owner —
immaculate brick Cape Cod, ;
3-4 bdrms., sun porch, fin. bsmt,
with wet bar. Many extras. 2 car
garage. 38x125 lot.
$61,500/offer
434-4664

BOGAN ARFA BEAUTY
12 yr. old home $77,900.
3 bdrms, 1% baths, large kit
chen, fin. bsmt., cent, air & 18’
pooh 2 car. gar. Other homes
available. /
.
.
- T
M. R. Jenkins -— 239-7200; or
776-9408.
J v

DĖMESIO
62-SO METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
liability draudimas pensininkams.
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avė,
Chicago, 111.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

Dengiame ir taisome visu rū^ į
šių štegvs. Už darbą garaatl
tuojame ir esame apdrausti. į
L
ARVYDAS KIELA
I

' 655/ S. Tolman Avenue .
'.
Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-17V
’
■
......

”

Notary Publie

INCOME TAX SERVICE

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

Homeowners insurance
REAL ESTATE — OUT OF TOWN

Nuosavybės — kitur

Daily and Paid Quarterly

F. Zapeiis, Agent
3208% W. 95th St
Evers- Park, HL
60642 - 424-8654

Advokatas
GINTARAS P. čEPfiNAS
Darbo valandos: Kasdien: nuo

Mutual Federal
Savings and loan
Peter Kazanauskas, Pres.

Tel.: 847-7747

B5U1S1 Jton.Tu».Frl.»-4 Thur.>-8 8»t.

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 •

h pagal susitarimą.

•. TYH3N39 NI 9NHN3H
s o m O n ĮQ

71-mos ir Mozart apylinkėje
— išnuomojamas 5 kambarių
butas, 2 miegairū, pirmame aūkš
te. Naujai išdažytas, labai šva
rus. Suaugusiems. Skarn bin ti po
5 vai. p .p. 585-6481.

Tek 776-5162
1649 West 63rd Street

V. BYLAITE
Ir V. BREGYS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

KOVOS DĖL LIETUVOS
Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia

Vardynas ir trumpa angliška santrauka

Naujienose galima gauti nepaprastai Įdėmius gydy
tojo, viauomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimui. ’
tjgy *
**
Dc.^G*M — MINTYS IR DARBAI, 259 pak, liečia 190ft
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* b
nalrūjįnim*-------------------------- ts.OC
Dr. A. J. Gusoen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir
grožis. Kietais viršeliaiB
64.00
Minkštais viršeliais, tik $3.00
Dr. X J. Gowen — AUK4TA KULTŪRA — ŽIAURŪS
tifONfiS. Kelionės po Europą {spūdžiai. Tik ____ $2.00

i

2951 W. 63rd St
Tek: 436-7878

Išnuomojamas atostogoms ar
ba parduodamas 5 kambarių
condominium butas. 2 miegami.
1% vonios, 1 blokas nuo jūros.
Chicagos tek: 1-312—927-722®.

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 60608

Naujai pasirodžiusi

. KKAL BAT ATI PO* LAL*

ST. PETERSBURG BEACH, FL

IftUrtst Compounded

Čekį rašykite ir siųskite:

{

KKAL ĮSTATU FOR MALI

PERSONAL
AimenV WEke

Tel: 778-8000

— Looking for a Lithuanian
gentleman in his late 60's, or
older, to relocate to sunny Ari
zona to live out his Golden
Years. Must be non-smoker or
drinker, no dependents. on small
income to share my home.
Write in English to: Box 273,
c/o Naujienos, 1739 S. Halsted
St., Chicago, IL 60608.

1...4 V

KAINA •— $17. TPersiuntitrui pridėti 51J
EftjstI čeki:
' dedaet SI persiuntimo Kaldama.

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608
August 14, 1984

