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CICERO LIETUVIŲ REIKALAVIMAI
Minėdami baisiojo birželio deportacijas Amerikos Lietuvių
Tarybos Cicero skyriaus sušauktame renginyje lietuviai priėmė
rezoliuciją, kurią reiškią paramą prez. Reagano pastangoms su
stiprinti JAV gynybos jėgas, prašo, kad Amerika laikytųsi 1930
m. priim(to Snux>t-Hawley akto, kuriuo draudžiama prekyba su
kraštais, kurie naudoja vergų darbą, pagaliau prašo, kad būtų
nutrauktas Specialių investigacijų bendravimas su okupuotos Lie
tuvos netesėtos vyriausybės įstaigomis, kai JAV pakartotinai
. 'yra pareiškusios, kad Lietuvos inkorporavimo nepripažįsta.
£ios rezoliucijos tekstas buvo nusiųstas JAV prezidentui, vi
ceprezidentui, Valstybės, Gynybos ir Prekybos sekretoriams, Illi- j
nors senatoriams, Senato užsienio reikalų komisijos pirnrihipkui, j
jų distrikto kongresmenui, Atstovu Rūmų Užsienio reikalų koALTo Inf.
misijos pirmininkui- ir kitiems.

SEIMAS, 89 BALSAIS PRIEŠ 18,
PATVIRTINO PERESO VYRIAUSYBE
K. H

Pats Peres paskelbė, kad eis prie rinkimų,
o už 48 valandų susitarė su Šamiru

TELAVIVAS, Lzr. — Simon nauju reikalavimu, o tada bus
j Peresu vadovaujama darbiecių baigti vrisi pasitarimai. Jis nej partija ketvirtadienio rytą gavo j manė, 1kad Likudo parlamento
: t p/elio parihmento pasitikėji nariai už jį nebalsuos. Jis atlimą. 120 narių parlamentas, 89 žo, kai parlamento pirmininkas
; balsais pries 18. pas:sakė už pa- j pranešė, kad Peres gavo 89 balj sitikėjmią.
I sus.
Ateinančią savaitę premjeras.
Bbveik visi įtakingesnieji Iz
ir L&urio paiP.ljos varaelio politikai įeina į kabinetą.
Net ir buvęs karo ministeris
kad galėtų papasakoti pre
Weizman gavo ofisą premjero
zidentui apie koalicinę vyriau
įstaigoje.
sybę, kurio turėtų ]pravesti ke
Izraelio nacių vadas Kahane
NETĖ, - TVIRTINA DALEY
lias reformas Izraelio gyvenipasakė kalbą. Jis labai kritika
j me. Premjeras Peres valdys
Apie politiką, jis nieko nesusivokia,, jis
vo koalicinę vyriausybe. Parla
kraštą 25 mėnesius, o vėliau Li
mento pirmininkas patarė jam
. tiktai pildo kitųųsakymfis -' ;
kudo partijos vadovas valdys
nutilti, '•ei nenori būti išmestas.
kraštą 25 mėnesius, o tuo tarpu
Prokuroras Daley susitiko su
CHICAGO, Ill.
Richard J..
praeis keturi metai, tai krašte
Brzeczek, iš demokratų perbė Brzeczeku Palmer House salė
— Irakas skelbia, kad jam pa
bus pravesti nauji rinkimai.
gęs pas respublikonus, riekė vie je, kur susirinko nusikaltimų
I vyko nuskandinti 4 transporto
šų? debatų su Cook-apskrities komisijos nariai, kad galėtų apSimonas Perės yra 6i metų. i laivus, išplaukusius iš Irano van
prokuroru Richard M. Daley. tarti. priemones nusikaltėliams
J’s gimė Rytų Lenkijoj. Matyti, i denų, prie Cheny salos,
Bet Richard Daley jam, kad už už grotų pasodinti. Salėje buvo j.
kad jo gimimo viela dabar yra j
------ ----------važiavo, tai apie debatus nega apie 300 žmonių. Daley ir Brze j
rusų okupuota, todėl oficialiuo į
— Sofija Loren iš šveicarr
czeko susitikimas tuojau pra-|
*
li būti jokios kalbos.
se pranešimuose nesakoma, ko- - jos atskrenda į Los Angeles. Bu
— Richard BrzeczeV nėra sidėjo. Jis; tęsėsi beveik/ištisa j Izraelio parlamentas patvirtino Simon Perekį -sudary tą kabinetą, kad galėtų atšaukti karo jėgas kioj Rytų Lenkijos vietoje jis vo sustojusi Londone.
I
.
joks politikavo tik politinėįma- valndą.’■ Susidarė-įspūdy kgįd i iš; Libano ir išprašyti Sirijos karius.
gimė Lenkijoj Peres vadinosi
kitę debatų taip ir nebus. ----- -----—-------- :------------- — -------------------------- ---------------------------------rijonetė, — viešai pokštelėjo.
Peresky.į Tapdamas Izraelio pi
— Gubematorius -planuoja'pa
SimttĮmiai rusų pavęrgton Lietuvon arba pe v:eną ar po komplektą); ka- ! liečiu, jis nubraukė 6fcky” ir pa- kelti algas prokurorams. Dabar
kakavą ir cikoriją (2 kgĄ^fevadino Peres. ,
‘į
jie gauna po &58.000 į metus,
Y';?Wtišyon ištreirftiemsj lietuviams
5 vą,
arbatą (200-g.); įvairių rūšių I Izraeliu Jis buvo atvežta*, prieš o nuo gruodžio jie gaus po
tiktai 10 Į $75.900?
tiazmo va
SIUNTINIU Į SOV. SĄJUNGĄ NAUJI SIUNTIMO NUOSTATAI prieskonius (100 g.); maisto i 51 metus. Jis buvo
metų berniukas. Kiek paaugęproduktus, -išskyrus draudžia-j
<
>š gerok
./Sovietų valdžia uždraudė tįnys yra privataus asmens <io- niuosius (kiekvienos rūšies op - j’'s* j>s įstojo į Izraelio darbo par
- Senatas nutarė pakelti kai
siųsii aiuntihius rusų pav^rg- vana, .2) muito blanke įrašyta kg.); tabaką;"išskyrus lapus, r, t-iją ir glaudžiai bendradarb:?.- na s gcneriątimems vaistams.
12-tŽs Rdsarip^r
(foTv'Lietuvon. Ateityje' I>en- ^^Uinscfsicited ^ii!L’_..(savanoiTŠ- jo produktus (1 kg.); drebu- vo su Ben Gurionu ir su (urdaj Nutarimas pasiustas į atstovų rū
u stdtif
važiavo • į. Gfcei^v
■dr-dveš negalės-siųsti siuirtinių kaidovana) ir 3) siuntinio svo- žius (visų rūsių po vieną); virš, j Meyer, Jo svajonė buvo tap U mus. Apskaičiuojama, kad gyris nėra didesnis' kaip 10 kg.
lięfuvianis.
du vagilius, priartėjusiose .prie
marškinius ir palaidinukes (po premjeru bet pora kartų jam *ye*n tojai sutaupys bilijoną dole
. c
((UvtKie^ipolšcmiAkaT
pastigo
Rusai leidžia siųsti siunti- .
važiavusias moters ir iiutraukė
rių.
1); .įvairius apatinius (komplek-j (a galimyl>ė paspruko.
Sovietų nuostatai
jiems tebą. tVienam, yagiliųi vis
jtius privatiems - asmenims.
nuo kaklo retežėlį.
Jus); lovai paklodes ir staltie-j Izraelį valdė Likudo partijos
dėlto
pavydux
riaktf'pįą.bėgtį
?<
_
o
/
Sovielų
-paštas
pranešė
bri-.
>
Siuntimo
turinio
kiekis
ir
ver— renthouse fotografas Gra(Rosario- Cruz atpažino lą pasės (2 komĮjįektus); skareles ar i steigėjas M. Beginąs. I.ikuda?
fė
turi
atlikti
gavėjo
arjo
šei

kiti
du
pateko
•
į
.
.polipijos
£
ran

Jtams
.
kokius
siuntinius
gali

čiąjA'Sgilių-grupę, kuri prieš sa
.skaras (po Į): storas, užuolai-, valdė kraštą 7 metus, o disku cione tvirtina, kad naujai išrink
kąs.
Vienas;
buvo
f
8<mfotų
'Phi

mos
narių
poreikius,
ir
prekės
ma siųsti ir kokių negalima.
vaitę atėmė iš jo laikrodėlį. Ji
das ir pn. (.‘( komplektus); įvai sijos ir pasitarimai su Likudz: toji Amerikos gražuolė susilauks
panaudotos
tik
jų
asmeniškiems
lip
Hudson,
1
-p
antrasis
21
meiu
Pranešimas nurodo, kaip tuos
paėmė toks pyktis, kad jis nuta
rių rūšių pirštines
(1 porą);; tęsėsi 7 savaites. Peres jau buvo tokio pat likimo, kaip ir Vanereikalams.
siuntinėlius galima siųsti.
rė atsilyginti tam vagišiui. Pri
portfelius ir rankinukus (po 1);! pasiruošęs nutraukti pssitari- sa Williams, nes jis turį> ir nau
Visi
siuntinio
daiktai
privalo
Amerikos paštas niifko ne
artėjęs pre vagies, jis rėžė j no 5556 Ws ;fccksoA<^tvėje,‘;o
įvairių galanteriją (po 2 ar 1 , mus ir sudaryti koaliciją. Peres josios nuogus paveikslus. Be*
pranešė apie siuntinių siunti būti įrašyti lydrašty.
?s Likudui d’deles nuo veik visos bando patekti į Pent*
ausį. Traukinėlis sustojo Kedzie antrasis gyveno 3525 -W, Van
komplektą); avalynę (2 poras);j yra. padaręs
Siuntinys bus konfiskuotas, stalo reikmenis (5 kg.); įvairių ■ laidas, bet Šamiras sekančią die house.
mą. Kad lietuviai žinotų, kaip
stotyje. Prie durų jiedu jau su Buren. -Pas pirmąjį, buvo $300
britai gali siųsti siuntinius, arba grąžintas siuntėjui, jam rūšių kvepalus ir kosmetiką | ną ateidavo į posėdi su kitais
sikabino. Per duris jiedu išstū vertės auksinis- retežėlis.
spausdiname Europos Lietu pačiam apsimokėjus pašto išlai (500 g. ar 1 komplektą); mui- į reikalavimu’S. Dalį savo išgs’— Dainininkė Evelyn Smith
mė vienas kitą ir pakrito ant "Rosario Cniž Buvo patenkindas,
jeigu
su
tais
nuostatais
bus
vyje pasirodžiusį pranešimą.
platformos. Kartais vienas, o tas, kad jam pavyko pirmąjį
lą ir tualeto dalykus (2 kg.); i veninių jis papasakojo parla- ■ j atrankia, teisman už Belucei
prasižengta.
I nunuodijamą.
kartais Įeitas patekdavo, apa gerokai kumštimis apdaužyti.
įvairius namų reikmenis, įskai-Į menlui.
Nuo rugpiūėio 1 d. Sovietų
Siuntiniai, kurie siunčiami si-1 tant elektrinius (pc 1); spaudi-1 Peresui buvo tiek įgrisę pačion. Buvo...pavojus, kad abu -Visi nuvyko į Marquette po-Į Sąjungos valdžia įvedė naujus
iacijcs bendrovės pla
galėjo nukristi .nuo platformos. Icfjcj stotį ir policijos vadui j nuostatus siuntinių reikalu. Bu- slematiškai, organizuotai ir di nius, išskyrus draudžiamuosius ' rilarimai, kad jis visiškai šamisuretinti lėktuvu skri(Nriskriaustoji. moteris nebėgo, papašakojo, kaip Rosario Cruz ’ vusioms siuntinių kompanijoms, deliais kiekiais, nors ir įvairiais I (po 1); įvairias korteles (visų I ru nepasitikėjo. Jis manė, kad nuc
(Nukelta į 6 psl)
I paskutinę dieną jam pastatys Jimą į Chicagą vakarai
bet atėjo padėti >užlaužti rankas ryžosi sustabdyti traukinėly va Dinerman and Co. Ltd. rr Be adresais, prisilaikant asmeni
nių
dovanų
siuntinių
nuostatų,
vagiui. Tuo tarpu iš kito vago gių gaują. Liudijo ir Cruz drau lina M. and Partners, per ku
no, užgirdė riksmą ir triukšmą., gė. padėjusi užlaužti vagies ran rias buvo siunčiami siuntiniai yra laikomi “ne asmeniško nau
dojimo siuntiniais”.
atėjo namo važiuojantis polici kas.
su siuntėjo apmokėtais muitais,
Siuntiniai, pasiųsti komerci
ninkas. Jis pamatė, kad kiti tos
atimtas leidimas toliau operuo nių firmų pavieniams asmenims
pačios grupės du nariai bandė
ti. Dabar siuntiniai privalo bū be Sov. S-gos importo leidimų,
(pabėgti. Policininkas laiptais
ti siunčiami tiesiai per britų paš nebus priimami ir grąžinami
tą, o muitus turi apsimokėti pa siuntėjui.
tys siuntinių gavėjai.
Trys muitinės neklijuojanrie-1
Maži siuntinėliai, iki 1 kg. svo
rio (Lietuvoj vadinami bande ji blankai ir vienas lydraštis, j
rolės), gali būti siunčiami tik užpildyti prancūzų ar rusu ir
paprastu paštu (ne oro), Jų anglų kalbomis, turi lydėti siun
verte neturi būti didesnė kaip tinį. Blankuose rąžyti aiškiai. pa_
8 sv. sterlingų. Jie turi būti taip
KALENDORSLIS
įpakuoti, kad nesudarytų sun- sus, daiktų skaičių, svorį ir ver
Rugsėjo 15: Sop. J
Jaunių juos patikrinti, Neturi tę kiekvieno atskirai. Taip pat
šv. Nikodemas, Mėli
būti įdėta jokių laiškų ar raš- turi būt įrašytas vi«o siuntinio
Vismantas, Nėutinga
lėlių.
svoris.?
yašto siuntinius, iki 10 kg. Į Galima siųsti? medicinos terR apėjo 16: šv. Ki
svorio, leidžiama siųsti l>a])ras- nmmetrus. akinius ir rėmus, lęLiucija, Ritfimfund;
j šius, proteze*. ortopedinius gortu ar orp paštu.
Rnl
Rugsėjo
' setus, girdėjimo aparatus ir kt.
Britų pašto nuostatai
Kolumbą Matv
(visų rūšių po vieną); įrankius
uikritiGhicagoje turėjo būti didelės bci&b olo rungtynės, bet smarkiai lijo lie
cagi>s policijos
pobcijos
Dovanų siuntiniams priva. (visų rūšių po vieną); fotogra
Stidė teka 6:28
tus, viskas buvo atidėta. Kas netu rėja belpal<?ių, tai nuo lietaus gynėsi
ek. Daley ne- tiems asmenims eksporto leidi-1 fijai medžiagas Jr įvairius prie
ViMonis, debet
laikraičių lapais.
šu BrteczekJ m** nereikalingas, jeigu: 1) siun dus, išskyrus filmus (visų rūšių.
'■ s.

Vifi
BU tfli ps- ką bei pyrago džiuvėsėlius.
Daryti didelius rutulius —
dės taupyti vaudeuį, bei kartu
umaiiBs bereikalingas išlai- kliopsus.
Sudėti juos į sviesto-margarinu išteptą formą, užpilti tokiu
sosu:
PLOKŠČIAS RAGAIŠIS SU
Iš viėncs dėžutės grybinės
RIEŠUTAIS
sriubos, išskiestos trupučiu van
Tam rękalui reikia paimti:
deniu: dar pridėti sukapotą pa
*4 svaro margarino-sviesto, priką ir įstatyti į vidutinio kar
(pagal savo skonį—mažinkite), i štumo krosnį.
Kepti apie 30 minučių prie
6 kiaušinius,
% svaro miltinio cukraus,
250 laips. karštumo.
Magdalena Sulaitienė
(kai kas naudoja rudą cukrų),
svaro riešutų ar migdolu
(angliškai vad. almond) ir
VYRAMS PAVOJINGA
truputi vanilės.
VALGY1I BISKVITŲ
Bliudelyje margarina-sviestą
ištrinti iki baltumo.
Vienas juokdarys pasakoja to
Sukant, dėti po vieną kiauši kį ęuoką: Jo draugas beviešė
nio'trynį, pilt1 po šaukšą cuk damas tiek išalkęs,kad vėlai grį
raus ir sukt tol, kol cukrus išsi- žęs namo ir bijodamas prikelti
žmoną, radęs šunims maitinti
trins.
Viską sudėjus kai masė pasi- bsikvitų užsikandęs. Bet tie bisdaro purįsupilti vanilę ir suka- kvitai jam tiek patikę, jog prapojus migdolus (almcnd) ar rie- dėjęs juos valgyti,kai išalkęs ir
šutus.
I neišlaikęs.
’
•<
'. .. .v.
j- . išplak- i,.i ! ’ Žmona pradėjo nejuokais suGerai išmaišius, deri išplak\
, ,,
.
.u
j si rūpinti,bet vyro prašoma per
tus baltymus ir miltus.
• - 1 Į 2 mėnesius kasdien jam parneš
Tešlą pilti į pergameųtiuiu j
davo po 2 dėželes šuns biskvi
popierių ;šklotą kepamą skardą, J
jos paviršių nulyginus su šauk tų. Pagaliau krautuvininkas su
štu.
Į sidomėjęs jos paklausė:

APLINK MUS IR MCSU NAMUS

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

i.Fermen act ja (rūgimas). Fe
mentaciįa vyksta tik laba’
tose, drėgnose patalpose. Tai vi
sai natūralu- rūgimo vyksmas,
be jokiu pašalinių priedų, kaip
būrą tabako atveju. Fermen
tacijos metu išskiriama tanino
rūgštis ir tuo sumažinamas kar.’
Jaunasis inžinierius
tumas, bet iškeliamas teinąs, ku
ris duoda arbatai paskatinamojo
veikimo, o raudona, ir arbata
stumas, jeigu į jį įpilama van.
jau turi tą savo būdingą kva lėtiniam spinduliam, kurde žmo gintų produktų ir kt.
K-d pienas neprisviltų, reikia dens.
: gaus akiai yra nepastebiami,
pą.
Apgavikai įdetla į medų, bent
perplauti puodą, kuriame bus
4. Dezoviinmas ir pakavimas. bičių akys esančios jautrios.
bitės spalvą mato, bet jis virinamas^ šaltu vandeniu. daugiau, kaip 30 ar 40 * nuošim
Dž ovinim.es vykdomas, kad arbatžolė išliktų patvari. Tai vyk- jo> neatskiria gražių žiedų niu Pienui prisvilus, reikia įberti į čių skysto cukraus, kuris yra
j| truputi druskos, c puodą su lygiai tiek sunkus, kiek iir pats
i domas 85-150 laipsnių tempera- ansų.
štumo. Tas krūmas gali net ir , tūioje. ir po to arbatžolė įsigyja r Už la(i bitė> turi labai dide pienu Įstatyti Į didelį indą su medui. Dabartiniu metu skys
Kepama nuo 40 iki 50 mln. vi-j
būdingą juodą spalvą. Mašinos lius gabumus atskirti gėlių kva šaltu vandeniu. Tada piene sko tas cukrus arba net jo pamaini..
šiek tiek šalčio pakęsti.
mas “cukraus pakaitalas” yra dūrinio karštumo krosny.
Thea assamica, jeigu nekar rūšiuoja arbatžoles ir pakuoja i pą negeriau už žmogų, bet jos nis nepasikeis.
Kai jau iškeptas plokštainis, i
tiek paplitęs, kad daugelis įmo
didesnę kvapų atmintį.
ponia, išauga iki 15, kartais net normuotas dėžes, klotas plonais
Nelaikykime paeno ilgesnį nių, kaip Coca Cola, 7-up ir kt. tai jį reikia apibarstyti miltiniui
Kvapas bitėms nurodo kelią į
iki 30 metrų aukštumo. Tas ar- aliuminio popieriais sluoksniais
laiką alumininiaine inde, nes
(ar rudu) cukrumi ir atšaldus,
batkrūmis reikalauja daug ši nes arbatžolės labai jautrios. maistui geriausias gėlės; £u jo jis Įgaus nemalonų skonį. Pie naudoja milžiniškus kiekius.
*
'v
paduoti
savo
svečiams.
pagalba
jos
supranta
viena
kitą.
lumos ir todėl gak augti tik la Jokie kitokie maiste produktai
Vienas gal būti iš geresnių
*
*
»
ną laikykime porcelianiniame
taip rūpestingai nepakuojami, lyg:ai, kaip žmogus kalbos dė- arba stikliniame inde, nes tokie būdų atpažinti skonį netikro
bai šiltuose kraštuose.
KOTLETAI Iš'LAŠIŠOS
kaip arbata.
Abu augalai įeikalingi
medaus, tai į šaukštuką medaus
indąi lengvai plaunami,
r
Reikia paimti
drėgmės ir todėl leidžia llgas
. užpilti Keletą lašų jedo (iodi
O
Bitės per visą dieną lanko tą
Vadinamoji “žalia arbata" ir
Kad
pieną
nesutrauktų,
prieš
2 puodukus virtos lašišos
šakni net keli metrus gilyn į gi yra ta pati, tiktai i nefer pąč-ą^gėlę; qo£ ją suranda ne iš
ne).
virinant
į
vieną
litrą
įberkime
(salmon);
žemę, šie abu pagrindiniai ar- mentuota, todėl ji tebeturi kar spalvos, bet iš kvapo.
Medus, į kurį įdėta syrupų,
šauktai
cukrąus.
1 puoduką išvirtų ryžių;
batkrūmia; buvo daug sykių tumo ir jos spalva daug švie
Kai bitė randa labai didelį
miltų ar kitokių priemaišų taps
Karštyje
šviežas
pienas
nesu

2 išmuštus kiaušinius;
kryžiuoti norint gauti geresnį sesnė.
i
maisto šaltinį, ji grįžusi į save,
gelsvesnis negu tikras me
ges
ir
be
šaldytuvo,
Jei
piene
in1 šaukštą sukapotų svogūnų, i
ir patvaresnį augalą.
Arbata buvo žinoma dar gi daro labai ypatingus, judesius
dus.
,
dą
įstatysime
į
didelį
dubenį
su
^2 šaukšto druskos;
Pasirodo, kad Assamhybridai lioje senovėje.
^tšekius), kuriais ji atkreipia kišaltu
vandęmu
ir
uždengsime!
'
.
išėjo geresni, todėl dabar jie ^Jau 621 metais - arbat a jau ^bu  ; tų bičių dėmelį Į save. Tųojaki
; 2 m* t
servetėlei
kamous ■’ įmerkimerk-1 * Kiekvienas vandens parks- ‘
a Jos kampus
puoduko pyrago džiuvė
sudaro pagrimSinį augalų be vo tautui s Japonijos ^gėrimas ją apsupa ir uosto kitos bitės. servetele,
j
tuvas, laistymui daržo ar pievos sėlių;
veik visų arbatkrūmių pašau- Toks jis tebėra ir ik^siai dienai. ’Jos įsidėmi kvapą taip gerai,
naudoja 50 nuošimčių dau2 šaukštus sukapuctos žalios’
iyjeį
jog
be
jokių
sunkęnybių
suran

Senoji ;:aponų tradicija reikagiau vandens per vieną valan paprikos (galite mažinti,
VEIDO QD4 GAIVINA
Daigus pasodinus galima tik : lauja ne tik rankas nusiplauti da tą gėlę ir nesiduoda suklaįdą, negu sudėjus dešimt uulei- asmenišką skonį).
VANDUO IR MUILAS
• is-j
- ’
po 2— 3 metų pradėti skinti la prieš einant arbatos gerti, ne tik
: dimų vandens jūsų vonios kam
Daroma taip. Sujungti ar
©s
rųaisto
šaltinis
esti
išsem

pus. Skinama tik jautriausi ąt- vartoti labai švarius indus, bet
Veido oda greitai išblykš, jei bary, du kart po penkias minu maišyti kartu virtą lašišą, ry-į
žalos 4 lapai. Kad jų būtų' jau - ir širdį tui ėti “švarią”. Vadinas ta^. tada ir bičių kvapo . junta neprižiūrėsime jos ilgesnį lai tes lietaus jūsų maudymosi kanų žius, išplaktus kiaušinius, drusdaugiau, tai arbatkrūmiai tvar geriant arbatą, negalima turėti masis organas nustoja" veikęs. ką.
1
- ‘ baryje arba dviejų kartų skal
Tat
nurodo
bitėms,
kad
ten
jai
'
neteisingų
ir
nedorų
minčių.Ar•
.i
*
kingiau apkarpomi.kad daugiau
Netinkamai plaunama oda sa bimo mašinose. . .
reikia
nebėra
maisto
’
Ir
kad
' batą geriant turi būti “išvalo
leiktų naujų atžalų.
Amerikos vandens taupymo
vaime apsidengia tinkleliu rauk
•
jq
ieškoti
kitur.
Tokiu
būdu
bimi
”
visi
penki
jutimo
organai
Skinamos raunu lapų atža
organizacija perspėja gyvento-,
šlių.
•ės
kalbasi.
Todėl
Japonijoje
nurodomos
r
jus taupymo vandens nuostatų: |
los* su 2 — 3 lapukais. Juo jau
tokios
arbatos
gerti
taisyk

r
Veidą
reikia
plauti
du
kartu
nesni ir švelnesni lapukai, juo
t Mažiausia du kartus patik-!
per dieną šiltu vandeniu ir šVel
lės:
geresnė ir arbata.
PIENAS — VERTINGAS
niu muilu, kad. apvalius odą rinkite vandens jungiklius per
Žali, švieži arbatlapiai netu
PRODUKTAS
1) Recėjimiri — kukli
niša
■ nuo dulkių ir prakaito, kurie metus, nes atidarymui, ar užda
ri dar ‘-okio kvapo; juos dar rei sienoje, kur yra tik vienas
rymui vandens vamzdžiai gali
Piems. kaip duona bulves susirenka dienos metu.
kia tinkamai paruošti. O paruo paveikslas, arba stovi viena
praleisti vandienį nuo 15 iki 20
ar daržovės yra reikalingas pro
šimas būna sunkus ir ilgas vyk gėlė;
gi. per dieną.
duktas. Bet nereikia galvoti,kad
smas.
2) Uoslei — smilkalas dube- vienos ar dviejų stikliniai pieno KAIP ATSKIRTI DIRBTINI
® Patikrinkite jūsų maudy
1. Džiovinimas
Arbatlapiai nyje kuris pripilo kambarį ma
MEDU NUO TIKROJO?
užtenka
pusryčiams
ar
pavakamosi kambariuose visus van
turi nuvysti. Dėl to jie plonai lonaus kvapo;
rioms.
Geriau
pieną
gerti
pras

Atėjus
sezonui,
daugelis
ban

dens tekė’imo vamzdžius nes ir
išdėstomi ant pratelių ar pinu
3) Grdėrimui — ypatingas ka kiestą su vandeniu ir su duona
do
pardavinėti
medų
vežioda

tyliam tekėjimui gali ištekėti
čiu ir čia 25 — 36 laipsnių tem tilas — vandens vilti su 4-mis
arta
bulkute
Gerti
neskubant,
mi
po
krautuves
bei
parduodavandens iki 100 gaL per vienai
peratūroje vyksta a.pie 24 vai. kniedėmis. kurios skleidžia šveJ
'inąžais
gurkšniais.
Pienas
geria

m? pažįstamų žmonių
gru_ dieną.
per tą laiką jie netenka apie 30 nų, dainuojanti garsą, kas laba'
mas
dideliais
gurkšniais,praran

jipėmis.
proc. :avo tūrio, kuri sudaro raminančiai veikia,
Orfiariz* car poeto te
> Nenaudokite per ilgai van
vanduo. Nuvytę jie nelūžta, bū 5) Skoniui — teisngai ppga- da savo maistingumą.
save MAolm.
Daugelis mūsų ’ž’ncme, kad dens lietaus vandemo, nes už
na minkšti ir lankstus, 1 svarui minta arbata.
Kad nedingtų vitammas C daugelis ir lietuvių, gyvenančiu tenka 5-kiu minučių. Neperpil - <
arbatos reika suskinti 4 svarus t
V. Cekausk^enė šviežiame piene, jį ”e*kia užvi Michi ganė bei Wisconsino val dykite vonios vandeniu, nes 12
ai batlapiu.
rinti ųždangtame puode ant sti stijose atveža daug medaus ir ei įnčių yra užtenkamas.
(Bus daugiau)
2. Plėšymds. Apdžiovinti la
prios ugnies.
kagpn. Mes tikime, kad jų at• Naiidokite automatiškus i a
pai patenka į plėsimo mašinas.
Ęienas, virinamas puene su vežta> medus, gali būti daug
BIČIŲ KALBA
Čia jie sutraiškomi, ląstelių au
storu dugmi, -ada neprisvils. tikresnis nei iš krautuvių per-, du ir skalbimo mašinas tik tada,
diniai suplėšomi^ išspaustoji la
Ilgai buvo manyta, kad bitės įtrinkite tik pienui skiltame Į karnas.
- "
t kada jūs turite užtenkamai pil
noms mašinoms..
pų sunka dabar prisigeria ere neskiria svalvu.
inde, nes pienas sugeria kvapą.
Patyrusi šeimininkė išbandy-t
deguonies. Po to visas tas miši
Dabar K. Frišo tyrinėjimu pri Dėl to nereikia laikyti piene ar- dama m'xiu.jaučia aitresnį skonį
• Laistykite daržus ir pievas
nys atrodo kaip žalia, putojanti eita, kad bitės nematančios tik ti produktų, turinčiu stiprų} -tnrpo su cukrum.
tik reikalui esant, ir tik nepermasė.
raudonos spalvos; net ultravio- kvapą — brinzos, salotų, rauItarimą sukelia ir medaus sky daug. - ■

Ai oata yra ne tik pigiausias,
bet ir Siaubiausia naudojamas
gėrimas.
Ai batu kilusi iš rytų Azijoj
kui ir dabar auginami dideli
plotai jos krūmų.
Arbatos krūmas yra thescea
augalų grupės, kuriai priklauso, pvz.. ir mūsų kambarių gė
lė kamelija.
Tarp arbatkrūmių reikia skir
ti du pagrindiniai kiūmai: thea
sinensis (arba kiniečių arbata)
ir thea assamica (arba Assam
arbata. Thea sinensis ir neap
karpyta būna krūmelio pavidalo

j

— Kiek žinau, tamstos šuniu
kas yra mažas, dėlto mane sfebina, kaip jis gali suėsti tiek
daug biskvitų?
Žmona buvo priversta pasa
kyti visą tiesą, kad juoš suėda
jos vyras....
— Bet gi tie biskvitai yra ga- "
minami šunims, ne žmonėms,—
perspėjo krautuvininkas. — Jei
tamstos vy ras nesiliaus juos vai
gęs, jis" atsiras ligoninėje..........
— Jis —įatryfa ligoninėje, —
liūdnai*patvirtino žmona.
— Ar aš nesakiau?-—; autoritetingai
— Visa tai dėl tu ’ suns biskvitų!
—/Ne dėl tų biskvitų, — užginčijo žmona.— o dėlto, kad jis
buvo oradė;es
automobilius
vaikytis.
,
MILIJONIERIAUS ŽMONA,.

Mliįonierius vedė ffiltaų zvai- ?
gždę. Kitą rytą atsikėlęs ateina
į valgordąjį. Jo žvaigždė jam čia
sėdi ir su kambariniu šuniuku
Koko žaidžia. Pastėbėiusi vyrą
įeinant, ji paklausė: ................
— Ar nusiprausei,
— Taip, mylimoji.
— Ir nusiskutai?
— Taip, mano mylimoji.
— Ir gerai dantis išsiva?

— Tai gali pabučiuoti šuneli
Koko!
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ŠYPSOKIS BIČIULI

LIETUVIU FEDERALINĖ KREDITO UNIJA
AKTYVAI 27 nuKjmuu d«l

O ašaros vargšui juk nieko neduoda,
Sočiam
rūpi benamio paguoda,
Motulė tivyfcej ilgėsis, raudos.
Bet pamotė ^— n'e, niekados, niekados!

MOKA:

MARCH ^TTE PAJUK:

2615 W. 7|st SI.
Chicago, 111 60629

Hr 7 v. v.
Telef. 737-2110

indėlufts

CICERU:
■Valr.

Cicero, Iii »MMi5o

Už

iki

įeit.

šypsokis bičiuli, jei siausmas užeina,
Juk visa pasaulyje juda ir inainos:
Ateis ir benamiams teisybės diena, —
Ir skųstis neverta ir gupstis gana.

CUs

9:00-12:00

K*rv.

Telef. R5A2201
New Yorko tel.
Peb fsburxo teL 11^7-6304
KIEKVIENA SĄSKAITA IKI

m-

Į* ff:>■»•»« s>lyg«nn s.
d*L

USTA

Šypsokis jei skaudu Uu širdį, neverki,
Pražus visi tie, kurie buitį sudarkė,
Ne šimtą jie.metų su saule gyvens,
Netrypg jie žmonijos ir laisvės želmens?

*4

Paniekoj tebūsa gyvenimo lį&pąs, —
Rytoj
vienadienių galiūnų:
Jie irrptjj jie metų pasauly gyvups
Ne jiems nugaŪtf vailęu$ Lietąyčs
,

'Petras Babickas

i 1
HE

W6 M0ŲK

WU3-- WUU33K>

^A?QMr

i
F

liui numatyta iškepti b<?koną.
ią darbą pasižadėjo atlikti šau
lys Liudas Selor.is. šaulių pn
iaučiantieji ii šauliai atsimni-Į
kite datą. Bus ir kitokių paįvai-1
rinimų, geras* maistas, muzika ii’
paskšeLimai. Ta proga pasidžh ugsite rudens spJvingnmu
pakvėpuosite tyru rudens
:r
oru.
Ant. Sukauskus

KAS NEMATĖ PLATELIŲ, TAS NE
MATĖ PUIKIOS ŽEMAITIJOS

“Aš jo visiškai nepažinojau
atsakė klubo narvx. “AA lik ’

štatuose įžiūrėti ryškesnės puo
PALIAUBOJ
šybos taip krintančios į akis Ry
Priminį Platelių miestelio pla,
tų Lietuvoj. Vienok pastato pro
Dvi draugės sesrt:kitsio5 kalJją. matyt, padiktavo. dar mai’porcijos, kiemų išplanavimas, o
basi.
jiąnburgiško miesto poreikiai;
pagaliau ir saikingai panaudoti
Viena: Girdėjau, kad vėl >’U*.
teikėjp turėti aikštę (kažin
estetiniai elementai daro juo?
si taikei su Andriu?
iir buvo rotušė?). Ji čia trikam
įdomius, patrauklius, dažnai tie
Antra: Taip, bet tik laikinai.
pę. jtsiradusi erdvesnėje san
siog meniškus. Nuo seno daug
kryžoje. Apliiik ja anais laikais
Susitaikėme, kadangi ateinanti
statyta medinių dviaukščių na
spietėsi krautuvės, karčiamos,
.•ketvirtadienį įvyksta mūsų vesVYRO ĮPĖDINIS
mų. Kai kurių viršutinis aukšĮ tUVCS.
įytūtios Įstaigos. Centre nuo
įas kiek išpūstas, lyg didesnis.
Pi/ejiU klube prie senųjų klu
sęRo gilus šulinys.
Kiemą dažnai aprėmina Įvairios i
bu narių stalo prieina visiškai
" Ęą, gi, šme požiūriu sena mie
p.iskirtics statinėliai, pastogės,
svetimas pasalinis žmogus ir at
ftęlio.tradicija liko išlaikyta,iki
ublaciėles prienantieji atskiri i
siprašęs sakomi ieškąs pažįsta-Į
šių djeniĮ: visas Plateliu visuo
pastatėliai ir kt. Padaržėmis dar
m ),
buvus, senų laikų <h;atu
meninis ir kultūrinis gyvenipamatysi gulstinę žemaičių tvo
go Sa/.- gyslių, jau prieš perą
ITias fasadu yra pasisukęs į(aikšTuo reikalu jums gali daug‘
rą, Tiesa, Plateliuose senų že-.
melų mirusio. Ar kas iš ger- >adėti teisininke Prano ŠULO'
Įę-r liauji modernūs rūmai su
maniškų ‘mumų” nematyti, bet Į
Liamujų klubo narių Sausgys- j3ruošta ir tebėjo Alphonse
biblioteka ir paštų, ligoninė,
“numo” palikonių keletas sto
vaistinė, valgykla kiautuvės,
iio nepažinęs?
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
vi — tai šimtmečiai Lukausko,
įiūicbusų plotis, kitos įstaigos.
kleista knyga su legališkomis
Vaitkaus namai su apmūrytomis
6fc(), taip'’, atsiliepia vienas.
Tuįgaus nebūna, tad aikštė pa
formomis.
Ukininkas
Jules Breton
ugniavietėmis priemenėje. Juos
“Tai buvo puikus vyras, garbin
Knyga su formomis gauna
mažu virsta skveru.
būtina pasaugoti.
gas,
pasitikimas,
geraširdis,
di

i-Įdomi Platelių bažnyč;os pama Naujienų adminis*racijoje.
Daug grožio gali pastebėti pa
džios
dvasios,
dorybių
pilnas,
ne
/ėiis. Prisimena kažkur matyta
Knygos kaipa - $3.9f (su persilypėjęs kur nors aukščiau, pa malysi seno miško kelmus, ap
paprastai
doras,
draugiškas
ir
carinės mokyklos geografijos
siutimu).
vyzdžiu, į varpinės bokštą: sto semtus daugiau nei metru van
pavyzdingas
vyras
bei
šeimos
vadovėlio eilutes. , Ten surašyti
gai, stogeliai, engti kaminai, an dens.. O seniau čia Į salą iš miš
į ko rugsėjo 9 dieną.
Prasidėjo galva”.
Tautos šventės minėjimas
rnokšlidiams -’geografiniai” klau
ko
briedžiai
mėgdavo
užeiti.
tenos.
Šv. Antano parapijos bažnyč oDetroite
simaijr. atsakymai, kuriuos rei“Tai man džiugu girdėti”, ap
Laumalenku
Gaidsalėje,
pasa

kė;~o kalti mintinai. Tarp jų yra' Bet ne vien miestely Platelių kojama, vištos buvo Laikomos. Tautos Šventės minėjimas įvy ! j e su pamaldomis, šv. Mišias sidžiaugė svetimšalis. “Kaip se
j atnašavo už žuvusius ir gyvus
Tėkš; .“Ku- turi stovėti cerkvė grožis. Jo dar daugiau miestelio Rytais skardėdavo Laumalenį kovojančius del Lietuvai lais niai jį taip gerai pažinojote?”!
arb£ ■ bažnyčia?” ■— Atsakymas: apylinkėse. Ar artėsi nuo Plun kės nuo gaidžių giedojimo. Iš j
kokio reto ir savito grožio ■ vės ir Nepriklausomybės. Tai
“cerkvę ąrbasbažnyčia visada tu gės ar nuo Alsėdžių— negali at- seno Plateliu pakrantės ir Bag-Į
i
Miko šileikio apsakymų knyg?
V . J v ra kaimyninis Beržore mieste- dienai pritaikinta pamokslą pa
ri/jūti pačioje aukščiausioje ir sigėrėtis keliais, nepaprastai dar rungę labai. “mėgo bebrai, jų čia
!
ils!
Kiek čia žemaitiško grožio • sakė tos parapijos klebonas kun.
“Liucija” jau atspausdinta.
jjąėioj .gražiausioj vietoj”. Tik- niai prisiderinusiais prie kalvo buvo daug. Minimas net bebrirM-ar.itai bus A Plateliai, Sudei to reljefo, lenkiančiais ežerė . ninkystės mokestis. Babrunge- . gali išskaityti vietos kalvių dar- Alfonsas Eabonas. Maldas gra
“T T TI P T T
saulės, au-! žiai giedojo parapijos choras,
kiai ar Palūšė —drąsiai eik prie j lius- gojelius; piliakalnius, ant-' nai prie Babrungo upelio, rods, bo kapu krvžiuose:
prie'bažnyčios, ir iš ten atsivers kalnius, f Plateliu ežero įlankas. • bebrų gaudymu ir vertėsi.Čia dar galų motyvų, vingrūs žaltiški1 vadovaujant muzikui - chorve Autorius pavaizduoja lietuvių
džiui St. Sližiui. Maldas skaitė!
spinduliai.—
lašinys Į apylinkę. Nuo^būs nuo kelio reginiai į .
gyvenimą nuo XX šimtmečio
•
iš
senesniii
gali
nugirsti
saMatas Baukvs.
Pl^tęlūt medinė... bažnyčia . su salomis žaliuojančią ežero žyd- ■ kant vaikuti, mėgstančiam pirš
Daug1 ^eru žmonių turi Plats,
pradžios iki II Pasaulinio karo.
vgfpine — labai vertingas ar rynę; Neretai pakėlę puošia liau tuką: “Grauži kaip bebras”, o to' liai, daug mena ;ų čia buvus.
Į bažnyčią buvo Įneštos še 2*2 ilgesni ir trumpesni apsa
"čfeitekttirinisr Msjimblfe —‘<lar- dies menininko drožinukas, kop, “vebro” seniai nėra, bene 1924 Mūsų literatures klerkas A.Via šios vėliavos: Lietuvos. Ameri
kymai, 184 psl. Kaina $5.
2
v
i
'Įiiąi/itiga Į aplinką, derinasi lytstulpis: Sakoma, kas nematė m. paskutinis nušautas. Tiesa, nuolis dažnai viešėdamas čia pas kos, karių savanorių, Dariaus Gaunama “Naujienose” ir pas
.prie Jpaikp/ųrijuiigia i miestelio Platelių, tas nematė Žemaitijos? pastaraisiais metais bebrais pa savo sūnų Stasį, irgi provizorių, Girėno klubo, š vyturi :• Jūrų
autorių: 6729 So. Campbell
> ,THE NATIONAL GUARD
•.panoramą. ........ ■
-.Gilus, skaidravandenis, salo-/ mažu vėl ^-grįžta į savo pretė- ir vadino Platelius antraisiais šaulių, ir St. Butkaus Šaulių
Ave., Chicago, IL 60629.
Pats -miestelio Užstatymas de- tas, užu tekėtas, apipintas legen vjų vandenis,
vadokuopų.
Vėliavų
Įnešimui
Anykščiais. Čia jis* rasėj sukūlė
Sonstrboja"-žemaitišką manierą, dbmis Platelių ežeras. Jame* Puikios muškotos Platelių eže Platelių ežero leggųdų.Į Dažnai vavo Švyturio kuopos pirm.
s—:
. Fastątų išdėstymas i, laisvas, ne daug seklumų. Ir jos turi savo ro pakrantės. -Myli savo kraštą, išplaukdavo jis sitrBūr|aiviu ar Bronius Valiukėnas.
•būtinai pąšHetąs prie gatvės.Dėl vardus dažna nesuprantamus,' vandenis ir miškus žemaiti?. Įsi baidare i ežerą. Kita karta va.
šv. Antano parapijoje
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
TpfbeVėik nėra gy^-enamųjų na- paslaptingus. Medveidžio po- ’ šnekėk su šio kampelio patrio kar? visą saulėleidį pįraleisda- lankė uakankamai publikos. Miyra seniausia, didžiausia ir'; turtingiausia v lietuvių fratemalinė
•mų, vienu’.gšlji atsuktų į gatvę, vandeninė sekluma, Debesies tu eiguliu K. Jankauskiu ir iis vo, sėdėdamas paežery bnt suo nėjimas praėjo iškilmingoje nuo
organizacija, He tuviams- ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
.■pažiiiaiisia jiė stovi plačiu ši- kalnai, Skersutyr.ė, Mietų kal-j tau papasakos daug įdomaus lelio, rankas ir g;aivą aĮtiėmęs i taikoje. Po minėjimo vyko paSLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
priiu: fasadu: su - goiikelia.s, vir- va, Kulvno ragas ir kt. Eežere' apie savo kraštą, miškus: Go- savo lazda žvelgdamas įr pa sivaišinimas pyragais užsigerant
darbus dirba.
-' ,. = .l
•
°
. I
' šutičęmis verandomis. Čia pa- Daug pusiasalių,
įlankų. Pietį-j delynę, Bildikynę, ' AJsėdynę, mažu rimstančias ežeįro bangas, ■kavute, šventė praėjo iškilmių-|
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 3SLU0NUS 'doleriu
■Wiįkamai . lieka vietos gėiy- nėję dalyje ių tiek daug ir gos. Montvidynę. Tai jis kasmet pri rausvai /husidažančil^ Plokšty- gai ir labai gerai. Rengėjai raapdraudų savo nariams..
< ,. ;;
pąiriš’: .augiiiąrni medžiai, kitur, tokios klaidžios, kad visas ežero žiūri ir puošia paežeres salas, klausosi vakaro gasitiLC.
K?ba movėnai ir šauliai.
• A. • x
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. ŠLA neieško pelnoJ
žiūrėk,ir -.meniškas smūtkelis galas gavo Laumės ežero arba^ daro suolelius, sėja gėles, rašo nes mišku atspindžiįfe.f Sustoja
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kitas minėjimas įvyko Dievo
Kiekvienas lietumis ir lietuvių draugas gali
’
ryiąo. Į-Miestęlio sodybos išsidė- Laumalenkių vardą. Tų lenkių prie jų lenteles, Įuviečiančias pa būdavo, jis ir ilgai š^aiidėdamas į Apvaizdos parapijoje. Kiek teko >
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
^^'nęŲir už jurmosios eilės dar- dar padaugėjo po to.kaip 18 am. ‘ keleivi prisėsti
patirti, vyko bažnyčioje pamal--l
klausosi vakaro g -.rsw.j
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
'ž.ųxiažirrtei/aukštesnes reljefo pa- Babrungėnuose buvo pastatytas!
------ —i----j Uos, o salėje akademija su pas-r|
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
j kaita. Tenai neteko dalyvauti J i
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiaL
malūnas. Buvo tuokart pakeltas
; Platelių ežero vanduo. Tada tik
-J tai nieko plačiau negaliu paraSLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
romis laomis pavirto Ubagsalė,
syti. Rengėjai - Lietuvių bend- |
į¥^Č<;Ghąraktėrštgą vąiždą turi Briesalė. O Sančielis (Ančiu
•SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. ' .
_. ruomenės apylinkė.
Kreipkitės L savo apylinkės kuopų veikėjui,
.VKa'j^viferrmė*'I4ateliu' nūčstelkj kas) veik išnyko, vos keli me
Ruošiamasi šauliu stovyklos iš- g
jie Jums mielai pagelbės i SLA įsirašyti.
2759 W. 71st St., Chicago, HI.
džiai ten dabar betelpa. Tarp
| kilmingai vasaros pabaigai Pa- g
Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:
iN^ą-Ūrrta - žemaičiu kaimo pa - Briedsalės ir rytinio ežero kran• RtPESTIN'GAT tSPILDOin RECEPTAI • FANNIE MAY SAL= sibaigė vasara, su ja ir vasaros g
e malonumai, šauliai švyturįečiai, |
DUKYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
= turėdami stovykloje puikią sa- f
307 W. 30th St, New York, NX 10001
: Atdara šiokiadieniais nuo
lę, sugalvojo suruošti šaunų va- g
z TeL (212) 563-2210
I p ai. ryto iki 10 vaL vakaro.
| saros užbaigimą. Laikas numa- |
UTtKATCRA, Sėtuvių Eteratttros, meno h mokat
= tytas spalio 14 dieną, tam baSekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vs

'/ ■

(Tęsinys)

KAIP SUDAROMI:
TESTAMENTAI ;
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-I W4 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet necenstą, Vlmi
Xrfcyte, Igno tlapeEo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Sterke*
V. RsUkSo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Mafusevifiaus Ir V

K.

.

J

D. KT.HLMAN, B.S., Registruotas vaistininku

Rūkitelės Ir A. ViFBr

ori, Joki, pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafni
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For constipation relief tomorrow
z reach for EX-LAXtonight •

151 pust, kainuoja BX

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?

> VleNBO ŽMOGAUS GY V KNIMAS, Antano Rūke apralj
Vūoso Adomaičio —- tMdės šerno gyvenimas. Tai ne Mirą

brooi &, bet tiksli to laikcftArpio buities
Ta 206 puala>li)

QCuJ@L B

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

— A ~

Inž. LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

remiantis Pakalnės |

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:

^3.

O

Mataftėf

būt

1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
■21 tomas ------------------------- ——.....................

110.00

2.

$6.00
$6.00
Miko šOeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL

bjaddinpd
«

iU

—.

Janinos Narinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psL $5.00

Dabar botp

Prof. P. PskaAEo, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl.
___ ______________ ___ $4.00
6

at:«
J. Venclovoj, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA,
60 psL
■
—
............ —------------------------ —.

jMiražė 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kas Bet kada Ii
liet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Heturim
tr lietuvių kalbą. Jis mokės! kartu su kun. Jaunium Ir prof. H.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui
tr patarė mums toliau studijuoti.
Kaina RS. KJetf TfrMiaL

$2.00
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jaina- Tai liudija pasiaakjTnai
tų, kurie Unko st pi tin inkų na

jie to nubyrėjimo nebeięlko- Jia lįno, kad naiuraj. So
vietų vaįdžia labai gerai žino, kad javu nubyrėjimas ne
išvengiamas. Andropovas buvo užsispyręs javi| bady
tojus surasti. Jis paskyrė Alujeyą išaiškinti javų barstytojus. Kazachstane jis sušaudė didoką jų skaičių. Jis
atsivežė Alujevą Į Maskvą ir pasodino jį į politinį biurą.
Andropovas leido javų vagilius sekti ir kelis jų pąčįpje ,
Rusijoje sušaudė. Visi jie buvo komunistų partijos ną- ‘
riai, užėmę atsakingas vietas krašto administracijos va- į
dovybėje. Brežnevas įtikino politinio biuro narius, kad
negalimą kirsti šaką, ant kurios sėdi. Negalima leisti
Andropovui šaudyti javų vagilius. Brežnevą įtikino po
litinio biuro narius sustabdyti komunistų šaudymą. Pa
čioje Rusijos komunistai kalba, kad Brežnevo nutarimas
pastūmėjo Andropovą ieškoti Brežnevo dukters ir sųnaus parduodamus sovietų sistemos nubyrėjimus.

muose laikomžu pamaldas. Jas
lanko daugiausiai pensininkai,
'r jc$e janniinp labai mažai.
Vargu ar [iensininkąi pajėgtų
įstatyti Uįžnyėią, jgi jaunimo
.ętuviškos parapijos nedomina.

Jie tu. reikalautoji turėtų
uužrairšli, kad reikalaujant lieuviškų pamaldų bei teikimo lie
uviškai sakramentu, pirmiau1 šiai jie turėtų priklausyti para
pijai, būti tos parapijos nariais
ir jos rėmėjais, žinoma, tada
jie galėtų reikalauti ir lietuviam
lietuviškų sielovadinių patarna
vimų. Nepriklausantieji parapi
joj yra tik pašaliniai, tokie ne
turi balso reikalavimams. Paga
liau, jei jiems vyskupija ir pa
skirtų lietuviškoms pamaldoms
'aikų, tai vis tiek, tos parapijos
klebonas reikalaus, kad jie bū
tų tos parapijos nariais ir savo
aukomis ją remtų, i?ęs kitaip
bjįtų daroma skriauda tiems,
kurie jai priklauso ir ją remia.

S24.00
$5.00

Paskutiniame sąvo rašinyje, kurį Christopher White
išsiuntinėjo sindikuotiems Amerikos laikraščiams, jis iš
25 cents per copy
Užsieniuose:
HS-00 kelia naują klausimą. Jis kalba apie Amerikos parduo
metams _
moo damus javus. Jis žino, kad 20% parduodamų javų iš
pusei metų
Nuo sausio pirmo* dieno*
Dienraščio kainos:
plaukia į sovietų Rusija, bet jis viešai prisipažįsta, kad
Naujienos eina kasdien, išskiriant
Chicagoj e ir priemiesčiuose:
sekmadienius, pirmadieniu j ir šven nežino, kaip rusai už tuos javus Anierikai moka.
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
$45.00 vė, 1739 So. Haisted Street, Chicago,
metams -----------Ponas White buvo girdėjęs, kad jusai už javus ame
$24.00 IL 60608. Telef. 421-6100.
pusei metų - -----rikiečiams moka kieta valiuta, t .y., moka doleriais arba
$15.00
trims menesiams
auksu. Jam yra žinomos paskutinės pasirašytos sutar
$5.00
vienam mėnesiui Pinigus reikia siųsti pašto Money
Kitose JAV vietose:
Orderiu kartu su užsakymu.
tys, liepiančios amerikiečiams parduot 44 milijonus me
'liesa, kad tėvai marijonai
trinių tonų javų kiekvieną metą. Rusams nesvarbu, ar
Restauruota Traky pilis
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui
praieityje yra atlikę spaudos sriAmerikoje tais metais bus javų, ar nebus. Jeigu nebus
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai popiet, šeštadieniais — iki 12 vii.
j tyje. didelį išeivijoje darbą. Bet
šių metų javų, tai galės paimti iš milžiniškų aruodų’ (sitai buvo praeityje, šiandien yra
Keletas pastabų del pokalbio su
lusų) reikalingą rusams kieki javų. Sutartis savo, kad
jau kitaip. Jų leidžiamas dienKaip Amerika parduoda javus Rusijai rusai neišsisukinės, reikalingų dolerių ar aukso suras.
Ghicagos arkivyskupijos atstovu
rašlis Draugas jau nėra kataliKietą valiuta jie turės surasti ir sumokėti.
■ kų laikraštis. Seniau jis aiškiai
Kun. J. Prūnskis .rugsėjo men. davimą parinkti iš lietuvių ku- skelbėsi esąs katalikų laikraščiu.
Christopher White skaitosi geriausias javų specia
Bet kai p. White pradėjo teirautis, kas tuos dolerius 5 dienos Drauge, ’ vėdamajme, nigų tarpo atstovą, kuris palaišiandien toks skelbimas nulistas Amerikoje. Jis žino koks javų derlius Amerikoje ir aukso gabalus gauna, tai nei vienas atsakingas vals
Chicagos 'liMiwiauis' paskelbė kylu ryšį su arkivyskupijos va- Į brauktas, šiandien nenaujiena,
buvo praeitais metais. Jis turi visus reikalingus duome tybės pareigūnas jam negalėjo pasakyti, kas Amerikoje
Įdomią naujieną. Chicagos arki davybę. Nejaugi, iki šiol, bu-j kad jame pasitaiko ir tokių
nis apie šių metų derlių.
tą kietąją sovietinę valiuta gauna. Iki 1972 metų jam vyskupas kard. J; Bernardin yra vusieji ir dąbr esamieji lietuvių į straipsniu, kurie yra-parašyti liPonas White turi pačias tiksliausias žinias apie der buvo aišku, kas gaudavo sovietų valdžios pinigus už Ame susirūpinęs jo - - an-kivyskupijoje parapijų klebonai, tokio ryšio su bėralu skleidžĮapčįų savo libelių Kinijojp, Rusijoje, Australijoje, Afrikoje, Kanadoje rikos javus, bet nuo Į972'metų vasaros dr. Henry Kisin- esamu taūtvblū sielovadiniais arkivyskupijos
arkiyyskųpijos vadovu nępalainėpalai- rališkąs niintis ,net ir tokių veir kitose valstybėse. Jis. gerairinformuotas apie orą kiek geris jveclė tokią sistemą, 'kad hieįąš nežino, kam ru reikalais. Tad kuri. J. P. Roache, kė ir šiandien nepalaiko? Juk djamįųjų apkaltinančių i Vatikavienoje valstybėje ir« turi reikalingas mašinas, kurios sai pinigus moka. Kartais jis pradėdavo abejoti, ąr ni arkivyskupo centro’Įstaigos va spauda skelbia, kad toks ryši- i ną. kas yra svetimas katalikams,
yra jtopiežĮąųsJsaskirtąs, y
.
. k2, < -v.
jam pasako, kokio derliaus galima laukti šiais metais šai iš viso už Amerikos javus mohą. J)r.. . Kisingeris, bū- dovas ,jų atstovus pasikvietė pa- ninkas
jbūtenjt
vyskupas
pranciškonas}
Antai,
veifame
tokiame
ve<
bet kurioje šalyje. Jis gali tiksliai pasakyti, kiek javų lamas Valstybės sekretorius, turėjo ’ didelę galią, kurį <sitarimui.. ; • z ... .
Iš lietuvių pusės pasitarime' BaltĄis, kųtis tmlpąlailėtO ™phn,'e buvo ap^syta įlei
šiais metais reikės karo jėgoms išmaitinti, kiek būtinai laiką jis buvo krašto saugumo tarybos pirmininkas. Bet : dąlyyavo, Marquette Parke, lie si su krašto vyskupais.
kenerencija, pareikšta,
I <ad Vatikanas už Judo grašius
reikės valstybės tarnautojams ir kiek javų liks krašto kuriam klausimui jis galėjo uždėti “slaptas”, padėti sa tuvių parapijos, klebonas Ą. Za2
oardavė Lietuva. Be to, būtu
gyventojams.
karauskas,
jėzuitų
provinciolas
vo inicialus, ir joks valstybės pareigūnas neturėjo tei
Įš Įi-Un. J.. Prunskio vedamo kloniu konkrečiau žinoti, kiek
kun. A. Sauląitis’ ir kun. J. Prun
Prieš 60 metų, kai įvairiuose Rusijos kraštuose javus sės prasižioti. Galimas dąiktąs, kad tas Kisingerio už ąlęis. Suprantam®, .kad tokiam jo paaiškėjo, kad šis pokalbis su ėvai marijonai ir jėzuitai per
klėtyse laikė patys ūkininkai, tai apskaičiavimai buvo draudimas dar ir šiandien galioja.
pasitarimui' buvo, pakviestas kle ąrįivv^kųpjios atstovu lietė lie rasląruosus dešimtmečius, Ame
sunkesni. Jam lengviausia apskaičiuoti javų kiekis so
Ponas White žino, kad rusai pirkdavo ir tebeperka bonas. bet/prie .ko buvo pakvies tuvišką sięlovadinę veiklą tiems ‘ikoje yra išleidę religinio turivietų Rusijos pavergtuose kraštuose. Jis žino, kiek javų javus iš Amerikoje ęsančius dviejų didelių javų "kartelių. ti kiti du,-kurie nedirba pąrąpj- lieluviąip-s, kurie yrą apsigyye- ' rio knygų? Rpmapų, taip! Bet
;ie. nieko bendro neturi su dvapatenka Į kolchozų ir sovehozų sandėlius. Jis paskiria Kartelis yra nepaprąstai dideles monųpolines supirkinė ips sielpvądinio darbo? Kaip, sa nę, Chicagos apylinkėse, ypač inio turinio spauda.
tam tikrą dalį nubyrėjimui, o vėliau turi gana tikslias jimo ir pardavimo teises turinti bendrovė. Vienąs javų kysim, kun. j.. Prųnskis. Atro Į^iiioųle .kur lietuvių yra gan į
skąičius. Man rc«d.os. kad {
4
žinias apie turimus ir reikalingus javus. Jis žino, kad kartelis buvo Minneapolyje, o antras — New Yorke. Pir do, kari tpkiąjne pasitąrimp dąu didelis
giau pritiko dalyvauti tiems, ku kslbanĮ. apie -skaičių, reiktų jį i
amerikiečiai, parduodami javus rusams, visuomet už- moje vietoje buvo Cargill javų kartelis, o New Yorke rie dirba parapijose, atsieit, pa tiksliau išsakyti- Koks gi, iš tik-: Kun. A. Saulaites pokalbyje
pilia kelis kubinius javų metrus nubyrėjimui. Nubyrė buvo Continental kartelis. Rusai nevažinėjo pas ūkinin rapijų klebonams ,ar bent jų i-ųjų, ten skaičius susikoncentra- j pateikė arkivyskupijos atstovui
yra liįk šimtų ąr dę-1 hlpmęnjs,. kąd girdi, Cliicagoje
jimui pridedamo priedo Į sąskaitą jie neįrašo ir už nu kus ir nesupirkinėjo javų iš silosų. Jie susitardavo su, atstovams. ‘ ‘
vu Y
byrėjimui skirtas tonas į sąskaitą visai neįrašo. Tuo Cargill arba Continental pareigūnais, kas kiek javų ru- ■ Parkaičius šiame pasitarime šinu'-ių šeimų tose apylinkėse! 1 -i- apylinkėse gyvena apie
lietuvių kilmės. Dėl šio
tarpu rusai, gaudami kelias metrines tonas priedo, pas sams paruoš, kur teks tuos javus pakrauti, kas mokės iškeltas sielovadines problemas, gyvena-. Tada būtų aiškų, ar!
teks skaičius yra pajėgus įkurti ''^a^ aus is>k labai suabejoti ar
1
•
i
• 111* 1
• 1
•
' ivv'M-icn ruirn milznlinrf^ 4"«v
save jas užsirašo. Kada javus išpilia Odesos uoste, tai uz pakrovimą, kas javus nuplukdys į Odesą ir kas juos manau būtų reikalinga ši tą prie parapiją ir pastatyti bažnyčią
t^'Hrai ,jis tikslus. Be to, jų
rusai žino, kiek Amerikos transporto laivai atvežė ir iš transporto laivų išpils nurodytoje uosto vietoje. Bet jų pridurti bei jas papildyti ir
^ar nere*akia, kad tokie
SU Vl> is kitais jai reikalingais j
Draugo skaitytojui.
kiek jie pridėjo nubyrėjimui.
pasigenda lietuviškos sielovanei vienas kartelis pinigų iš rusų negaudavo. Čia buvo
pastatais.
Visi sovietų valdžios pareigūnai žino, kas Rusijoje Įvelta JAV vyriausybė, kuri atsiskaitydavo su rusais.'
Pasirodo, kad ir Lemonte nė lystės. Juos aptar-nauja ameri
iš vienos vietos vežami javai į kitą — nubyra. Prie ja Ar rusai atsiskaitydavo kietais pinigais, ar Amerikai rei
jTikrai,; sunku suprasti, ko ra jau teks gausus lietuvių skai koniškoji sielovada. Tikrai, rei
vų gurguolių rusai pasodina muzikantus, priešakyje ir kalingomis prekėmis — sunku nustatyti. Kaip ta at dėl pokalbininkai iškėlė pagei- čius, kad p Drauge yra reklamuo- kia labai abejoti ar toks kun. A.
Saulaičio pateiktas skaičius yra
užpakalyje joja gerai ginkluoti kareiviai, vadovaujami skaitomybė ėjo — lieka didele paslaptimi iki šios dienos.
tikslus.
komunisto karininko, bet tie kariai pakely nepastebi. Mas Ar p. White kada, kartu specialistas, patirs, kaip rusai paskelbti — sunku sužinoti. Tai amerikiečiams palikta
Dr. Sk.
kvoje sėdintieji pareigūnai žino, kad javai nubyra, bet moka už Amerikos javus, ir jeigu patirs, tai ar jis galės Kisingerio primesta 14 metų valstybinė paslaptis.
(B. d.)
ALEKSANDRA VAISICNIENĖ

Baigdamas vidurinį mokslą Maurice Messe- j lėti nei mediciną, nei terapiją. Apie tai admirogue svajojo studijuoti mediciną universitete. Ta- ' ’las išsitarė
........... -.........................................................
M. Messegue viršininkui, majorui MuVEGETARIŠKA MITYBA
čiau jo tėvai buvo nepasiturinti, todėl jų sūnui klautz; kuris admirolas, tada vyriausias Prancū
IR SVEIKATA
prisiėjo atsisakyti nuo jo trokštamos mokslo šą- zijos karo laivyno viršininkas ir ministro pirmi
kos studijavimo.
ninko pavaduotojas, norėtų pabandyti to jaunuo
Venezuela, Caracas, 1982 metai
Tai buvo 1939 metai, kai kilo Antrasis Pasąu- lio gydymo meną?
linis karas. M. Messegue. tada 19 metų jaunuolis,
Tos dienos ąštuutą vąląndą vakare M. Messį savo krašto — Prancūzijos kariuomenę Įstojo gue žaidimo aikštės kąmpe laukė atvažiuojant
Tokios tvarkos prisilaikyti tris mėnesius. Jei savanoriu. Jis nepateko Į karo frontą, kur tikė
kariškio, turėjusio nuvežti jį pas admirolų Dargu po to laiko nepastebimas laukiamas pagerėji josi pasižymėti ir tapti herojumi. Vieton frųų|o,
ląp. Jis buvo pasiėmė įr ręįkalingų gyduolių:
mas. tą laika galima pratęsti. Po metų anksčiau
buvo paskirtas į paštą laiškų tikrintoju. Tas dir kppūsto galvą, čėruko— pėžųko vąistažolių žiups
Įvardintą veido grožiui išlaikyti būdą galima dar , bąs nelabai jam patiko, ir skaitydamas šimtus
nį, vieną kiaušinį ir kišenėse turėjo kelias bonkukartą pakartoti.
■atidarytu patikrinimui laiškų, kurių dauguma tes vaistažolių skysčio.
Aplamai imant, reikia įsidėmėti. Kad veido “Mon Amour’’, labiausiai domėdąvosi taįs, kM— Taį tu &ti Messegufc vaistažolėmis gydymo
grožis priklauso nuo viso mūsų orgąnizmo tiks i’iuose buvo rašoma ir skundžiarąasi Įvairiomis specialistas? Iš kur esi kilęs?
laus ir sveiko funkcionavimo. Užtat ant veido ligomis. Jis galvodavo, kad daugeliui tokių li
— Nė, mano ądrqįrol& a| nesu( tikras spe
atsiradus dėmių, dedervinių ar spuogų, reikia gonių galėtų suteikti pagalbą ir juos išgydyti.
cialistas. Tik mąno tėvąs yra išmokęs mane kai
stengtis atitinkamu maistu ir gamtos išauginto
Laisvalaikiu jis eidavo Į laukus ir mi|fcu? kuriu gydymo motorų. ...
mis vaistažolėmis pašalinti iš organizmo tuos nuo rinkti vaistažolių, kurias rūpestingą: sumojuo
— ir ką tų patarsi-maų
gerti laše
dus, kurie užteršia ir mūsų veidą. Įvairiausi kre davo ir džiovindavo, galvodamas, Kad jos kada lius ar vaistažolių arbatą?
mai ar tepalai negali veido grožio sugražinti arba nors bus jam reikalingos gydymo praktikai. Apie
— N g, Jūsų Didenybe. Jūsų ligųs atveju dė
tik laikiną pagalbą suteikti. Veidas, ypač mote tą jo polinkį iš rugby komandos, kurioje M. Mes- siu kompresus.
riškių ir mergaičių yra viso kūno ir dvasinio sto sebue žaisdavo, vadovas sužinojo, kad to pašto virži
— Gerai, pradėki lies man labai skauda pe
vio sveikatingumo, grožio ir jų teisingo funkcio- ninkas yra majoras Muklautz. Komandos vadMtui tys, Jąų kelintą naktį oehągakv miagsti' avimo veidrodys.
buvo patyręs, kad jo komandos žaįdikas M- MesseMaurice padėjo admirolui nuakdlkti kvarką
gue iš savo tėvo yra išmokęs gydyti ligonius vais k mirškiniųš. Po ta smulkia* »ųj4wuitė kopūs
VI SKYRIUS
f r
tažolėmis. ši žinia pasiekė ir admirolo Darlan to lapus ir čęrųkus. 8 Hiuągg kiaušinį, jo balty
RANKŲ VI ' JOS LF KOMPRESAS ADM1ROLVI
ausis, kai jis atliko inspėkcinę kąlionę Moųptą- mą gęrą upląįuė, lųsnųilfciptu* Upus sumaigi
ban’e. Jau kelintus metus admirolą kankino Pę- taip, kol iš jų pradėjo, sIpqjkUf. sųuka. Viską
(Kelios ištraukos iš vaistažolių žinovo
riarthričio liga, kurios skausmus nepajėgė nuga- 'maišė su išplakto kiaušinio baltymu ir tą mi
l Mauriie Messegue atsiminimų)

sušlakstė iš bonkutės išlieta esencija, pagamin
ta iš gysločių, salvijos ir ramunėlių išspaudomis.’
Taip paruoštą kompresą uždėjo ant skaudamo
peties, patardamas jj laikyti visą naktį.
— Tai ir viskas?
i
— Ne, Didenybe, dar ne viskas. Dar tris kar
tus į djeną turėsite mirkyti rankas, štai, palieku
jųips esencijos, kurią įpilsite į vandenį, pradėda
mas rankas mirkyti.
Admirolas dar paklausė:
— Ar tu tiki į šį stebuklą?
— Tikiu, Jūsų Didenybe.
įvyko stebuklas: rytą atsikėlęs admirolas ne
bejautė jokių skausmų.
*

(Bus daugiau)

SUSITIKIMAS MONTANOJ
Praeitų metu Naujienų atk'inxlio ėjo' f. Tnšėno romanas “Susitikimas Montanoj’. Šiomis
dienomis pradėsime spausdinti tu paties ąntoriaus įminą romaną ‘Kova ir meilė”.
Kns porėtų įsigyti Pušėjio “Susitikimus Mon
tanoj” ar kitus jo leidinius, prašome kreiptis i
Genutės leidyklą. 327 psl. $5. Petras Gedvilą, 2008
Hhfccn. Frt Springs, Ar. 71913.
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Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dot Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago; IL 60608

Funeral Home and Cremation Service
1729 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

Charles Stasukaitis

DR. PAUL V. DARGIS

SKIRTINGŲ PALINKIMŲ

t

(312) 226-1344

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ne visos voru rūšys pina vo
ratinklius, į kulius paskui pavi
Westchester Community klinika®
lioja savo aukas.
Medicinos direktorių*
Yra voru, kaip, pavyzdžiui,
1938 S. Manheim Rd. Westchester, HL voras-vilkas ar tarantula, kurie
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis visada medžioja atvirame plote,
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL
puldami numatomą auka tiesio
į TeL: 562-2727 arba 562-2728
giniu būdu, nesinaudodami vo
ratinkliais.
Tarantula paprastai sugauna
net mažus paukštelius.
Service 461-8200, Page 06058
Voro patelė, vadinamoji “juo
doji našlė” pasižymi dar ir tuo,
kad ne tik gaudo vabzdžius, bet
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
suėda ir savo vyrą - vorą pati
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS
ną.
3921 West 103rd Street
Tuo būdu ji sąmoningai pasi
Valandos pagal susitarimą
daro save našle.
Po to ji ieško kitą patiną, ku
rį, lakui bėgant, taip pat užmu
DR FRANK PLECKAS ša ir suėda.
OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149
Tikrina akis. Pritaik-n akinius

ir “contact lenses”.

1NKSTŲ, PŪSLĖS IR

3 Geriausias patarimas bet
kuriam klausimui Soc. See. rei
kalais iškilus, tai skambinti te
lefonu į Soc. See. ofisą. Gyve
nantiems Chicagoje nuo Medison Street šiaurės — 259-1200, o
nuo Medison St. Į pietus —7258838.
pr. įab.
•’IRKITE JAV TĄUPYMQ>BO*jUST

Valandos: antrad. 1—4 popiet.

Ofiso telefonas: 776-2880,
lezidencijos telef.: 448-5545

Florida
Prostatos, inkstų ir Slapumo
takų chirurgija,
St Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

Apdraustas perieraustymas
į

i

B ivairiy atstumy.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996

-.........................—............... 1

PERKRAUSTYMAI

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

— rinse off afte swimml&f
to remove chlorine os salt
water.
— shower with a gande
cleanser. A good one is
Neutrogena Rainbath Shower
Get Rainbath is one of those
marvelous dual-use prodset®
that softens as it cleans

tADUO ifilMOS VALANDOS

•fijoy >our ■unnMrl

H59 Se. MAPLSWOOO AVI.

CHICAGO. IL OW

-
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Summer sun and
activities can play havoc cn
your skin, and could make an
Otherwise enjoyable, fun tizzc 5
of year a bit uncomfortable.
Swimming in chlorinated
pools and salt water, frequent
bathing, and over-exposure
to the sun can cause skin to
Qake. peel and feel rough.
AH those fun, leisure
"rities (bicycling, tennis, swim*
ruing) leave little time for
extra pampering. But do try
to fit the following tips into
your schedule. They will help
you give your greatest asset —
your skin — the tender, loving
care it needs.
— avoid bathing in hot
water. Lukewarm water is rs*
freshing and not as drying.

SOPHIE BARČUS

T«Mų 778-1M)

H I

Can. you have noticeably .

works like soap but will
abo make your skin netice* *
ably soft It is available in
three sizes, including a handy
bounce tuba that yo
tarry anywhere.

nuo 8:30 iki 929 vai ryta.
StotiM WOPA - 1499 AM
truudiu.|«mM |j a>0ay atvd^M
Marqueftv Parkai

ENIAUS1A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel >27-1741 — 1742

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Kontiaktoriaį prižadėjo vežti smėlį; juodžemį ar molį, o jie vežė

PROSTATOS CHIRURGIJA

3656 West 63rd Street

|

..

' paveiksle matomus akmenis ir cemento blokus.
A

KAS DEDASI CHICAGOS LIETUVIŲ

Reikia leidimo — ‘‘pęnnįto”, Nuvažiavom ten pažiūrėti ir
Tą pačią dieną kapinių vardu [
miesteliui reikia pinigų. Kou- suradom, kad kontraktorius ten pasirošė
* '" *
prezidentas
Eugenijus
traktorius atbėgo į kapinių ras- privertęs didžiausius :JęąlLi^ iącet Gerulis ir sekretorius Matas
paprašė- managerial^, kad ųieųta
--------------i
Mr
----- .- -■
skeveldrų.
Kelis pamieBakutis; už kontraktorių pasiSarii'-chioĮų pūsiabį popieriaus ravome ir radome trijų - ketu rašė Joe Schuch. Jo “partnerio”
šu kapinių vardu ir antrašu. Pat rių- pėdų pločio, nuo 5-kių iki Fred De Paola šiame posėdyje
sai kontraktorius su mašinėle 8-nių pėdų ilgio ir nuo vienos j nebuvo, Schuch tvirtino, kad
parašė, mūs (naujas) manager iki dviejų pėdų storumo. Kai ant rytojaus ateis ir pasirašys.
pasirašė, bet sau kopijos nepa kurie cemento gabalai su gele Jau yra dvi savaitės ir dar nea- I
siliko. Tai apsižioplinimas.
žinėm štangom.
Į įėjo ir nepasirašė.
Kontraktorius tą raštą neva
į ’ Klemka paėmė keletą nuo- Į Kai Bruno Klemka direktopridavė miesteliui ir praėjo dar traukų paarė Xerox kopijas ir rins pakaitino, tai ir kontrakbuotis. Iš karto vežė gerą žemę, ‘ išsiuntinėjo visiems direkto- torius, matyt, pabūgo, Pradėjo j
bet už kiek laiko pastebėjau,kad
riams. Klemka taipgi skambino kasti gilius griovius ir cemento
veža daug cementiniu gabalų. visiems, direktoriams į namus) skeveldras kavoti, užpildamas
Nuėmiau kelias nuotraukas, di ir klausė:, vyrai, ką jūs ten da-1 šiek - tiek geros žemes ant virrektorių posėdyje pranešiau ir rote?Gerą kapinių' žemę paver- šaus: o kas yra apačioj, tai nieparodžiau tas nuotraukas. Visi čiate į šiukšlyną Direktoriai su- kas nemato, Whal a “Cover
direktoriai pasižiūrėjo, bet- di
kruto ' — prezidentas * sušaukė Up”.
delio susidomėjimo neparodė. specialų pusėdį. Posėdyje apkal-} Baigdamas
noriu pastebėti,;
Paliko “darbų komisijai pasitei
bėjus tą visą reikalą, buvo pa-{ kad
direktorių pada
rauti”.
- .
skirta komisija parnešti naują rė didelę klaidą, užgirdama to
Kitame posėdyje, darbų ko
kontraktą, nes tą pernykštį “lei kį kontraktą. Tokiam projektui,
misijos pirmininkas pranešė,
dimą” kapinės nepasiliko ko mano manymu, reikėtų sklypų
jog jis su koutraktorium kalbė
pijos, kontraktorius savo kopi-] savininkų patvirtinimo meti
josi ir kad kontraktorius priža
ją prapuldė, o miestelio rasti niame susirinkime. J. Kuzas sa
dėjo atsivežti didelę mašiną ir
nėję irgi neranda. Jie sako, nė ko, kad kasinės tos žemės ne
tuos cemento gabalus sudaužys.
ra matę tokio rašto ar leidi parduos. Jeigu neparduos, o
Bet to nepadare.
mo.
Per žiemą ten nieko nepylė,
1 vartos laidojimams, tai mums
į komisiją buvo paskirti Matt} cemento gabalai tikrai nereika
bet žemei pradžiūvus, šį pava
sarį (1934) vėl pradėjo pylimą Batus, Vylo Uzuys ir Gražvy lingi, c jeigu kada parduoių
vežti. Kadangi aš daug kartų pa das Lazauskas. Ėmė ilgas lai kontraktoriųi, namams statyti,
vaduoju mūsų manager, kai jam kas, kol ta komisija susirinko, ,o tai cemento gabalai irgi nerei
reikia kur nors išvažiuoti, tai į kai susirinko, tai į posėdį pa kalingi nes ir kenksmingi. Par
raštinę atėjęs kapinių lankyto sikvietė ir kontraktorių paruo davus žemę, statybininkas pat
jai manęs klausaa: ką jūs ten šti kontraktą. Na, tai ir galve sai pasirūpina kokio jam pyli
darote gale kapinių, ką staty lės! Kapinių advokatas kontrak mo ten bus reikalinga. Dabar
tą legaliai priruošė ir atnešė į tinis kontraktorius gadina ka
site?
Daugiausia susidomėjo kapi specialiai sušauktą posėdį ir pinių žemę, uždirba pinigų, o
niu buvęs direk’orius. iždinin ten perskaitė. Valdyba į šį po kapinės už tai negauna nei cen
kas ir sklypo oaviniikrs, staty- sėdį pasikvietė ir kontrakto-] to. Galėčiau dar daug ]papasako
ti, bet paliksiu kiram kartui.
rių.
b ninkas. Bronius Klemka.
tI Ateinančiame metiniame skly
Tai irgi didelė klaida. Kon- pu savininką susirinkime, kaitraktą perskaičius? pasircdė.kad kurie direktoriai, o ypatingai
naujame kontrakte vistiek kon- valdyba ir darbu komisija turi
traktori.n leidžiama vežti ce būti pasiruošę sklypų savinin
mento gabalus, b 4 nedidesnius. kams pasiaiškinti.
kaip dvieju pėdų per dvi pėdasj
Anthony P.Powell(Povilonis)
ir ne storesnius, kaip dvylikos!
Vienas iš Direktorių
colių, o ant viršaus turi užpilti I
, Sept. 1, 1984. Chicago, IL
sesias ((6) pėdas ° geros” že I
mes.. Kas tuos cemento gabalus i
mierosir kas tą žetrės storumą
mutuos — tai negali žinoti.
MEET THE CHAlltNGtl
Balsuojant, as. Antenas Povi-|
Xus, Bronius M^e|is ir Alfre-j
as Dargis buvarre griežtai prie Į
in$, bet didžiuma direktorių’
) paragrafą priėmė. Tą dieną
ontrakto nej>asi aiė, nes ad^ oaitas patarė, jog reikia dar vieą priedą pne kontrakto pridėtu šsutee tetr

F
ir _

į
M

torių šiek - tiek svyravo, bet di
džiuma už kontrakto priėmi
mą.

šį kart<a papmsr rad kont
šeitų i kitai ksrr.tarįk perskaitė‘ KonirdK'u
papddy!mu ir vėl t*]v n pne
VllTiO.
Kraultat ai ų Pvvil
ir
4i$ priešinub, pora dr

ati

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

7

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, I1L 60650
Tel: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJLMO ŠERMENINI
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI
Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th. Street

1

TeL RE 7-1213

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

YASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI |

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

z Telefonas — 652*10 03
i

A

I

SERVE WITH PRIDE H
THE NATIONAL GUARD
—~

b
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Lietuvių Šalpos Draugija “Labdara
Labdaros0 Diaugiju- darai ’ keliolika egzempliorių
‘Lietuves Istorijos” A. š.-pokes
r.arės, nariai ir rėmėjai!

pirmininką
Tanios Fondas yra VLIXu iž
dininkas. Fonda* talkina VLI
Kui visuose Lietuvos išlaisvini
ujo darbuose, juos finansuoda
mas.
Maloniai kviečiame visus Sė
tuvių s šioje vakarienėje daly
vauti. Savo dalyvavimu Jūs pa
rimsite moraliai ir materialiai
Tautės Fondo atliekamus dar
bus.

zadovėTo, kurie išsiuntinėti įi
(Prasidėjo nauji
1981-19<<>
Lenkiją lietuvių kalbos moky
mokslo meiai. Įvykęs Vokieti
tojams ir mokykloms. Labai
jos Lietuvių Bendruomenės būs
uolus “Labdaros” rėmėjas, da
t nes patalpose Huettonfeld?
bs r sunkus ligonis Stasys Mcšiais metais gaisras sudarė daug
■uzas visą savo biLlioleką perr’pesci-ų visoms Bnės inslitu1 \ ė 1 L .bd
pavedęs ją
cijcn?, o ypač tų patalpų šeimi
i.enkijos lietuviams. Knygos jau
ninkei — Vasario 1B Gimnazi
! limis siunčiamos, p. J. .lakaijai. Gimnaz;jos Kuratorijus pir
Vakarienėje meninę dali at
^rarija) atsiuntė /lie-ms
mininkas Tėvas Alf. Bemato'
;!ams Londono “Nidos” liks sesutės Regina ir Kristina
ris. OFM Cap. ir gimnazijos di- į
Eu’kūnaitės iš Detroito.
ie dinius.
'rektorius A. Šmitas kreipėsi i,
Apie dalyvavimą prašome
Tai “Labdaros” valdybai dar
visuomenę paramos, smulkiai
išdėstvdamd susidariusia būkle bų nestinga. Tik gaila, kad tai-* pranešti iki rugsėjo mėn. 1S d.
Vair atitekamus darbus, skubiai • V inkų / 'tingi - rečrau krfp tel. 737-1920 ir 9Žr6193.
statomus barakus, kad g'mm- jų nustojama. Ir šiais metais karele — $15 asmeniui.
z:joje nustatytu laiku galėtų be j draugija labai apgailestauja, ne
trukdymų prasidėti mokslas. I tekus jautrios ir rūpestingos rė SIUNTINIAI RUSŲ...
Mokslas laiku prasidėjo su žy-1 mėjos a .-a. Klaros Mrongovius.
(Atkelta iš pirmo puslapio)
miai didesniu mokinių skaičiu
š ais metais per pirmąjį pus
mi kaip praeitais metais. Tokia j metį pajamos į “Labdares” sąs rūsių po viena, bet nedauyiau.
gimnazijos padėtis palietė iri kaitą plaukė gana sėkmingai, ir rūšių po viena, bet nedaugiau
"Labdaros” draugiją. Draugijos buvo galima daugiau pareika instrumentus, styginius ir pu
valdyba prisideda prie labai rei lavimų patenkinti. Draugija ti ri: iriuosius (po 1); medžiojimo
kalingos gimnazijai paramos tel kisi, kad ir bėgamame pusme ir sporto reikmenis, išskyrus
kimo ir pan.
tyje mūsų visuomenė bus pa medžiojimo ir šaudymo sporto
lanki draugijos darbams.
ginklus ir šovinius (po 1 ar kem
Draugijai padidėjo darbų ir
Visiems dėkodami už paramą plektą); vaikų žaislus, žaidimus^
su Lenkijos lietuvių moksleivių
liekame su geriausiais hnkėji-. Kalėdų eglutės papucšahis, iš
rėmimu.
Pradėjus parūpinti
mais “Labdaros” Draugijos Val skynus draudžiamuosius (2 da
jiems rūbų, tenka jų tėvams-lidybos vardu.
lykus ar 1 komplektą); raštinės
geniams parūpinti vaistų ,o vė
J. Glemža, reikmenis (po 1 ar komplektą); vertybiniar popieriai privatiems
liau prašymai lietuviškų knygų,
i asmenims-; pašto ženklai ir jų
pirmininkas
pigius
dalykėlius,
paišelius,
!
ypač Lietuvos isterijos. Tenka
kolekcijos; sėklos; žaliavos gypasakyti, kad tie pareikalavi
Adr. J. Glemža, Conventrain plunksnas ir kt. (po 5 ar 1 kom-į 'vulinės kilmės; alkoholiniai
ii-i gėmai, palyginamai, išpildoma. Be ,33, 7260 Colw-Mirsau Banko plektą); sidabro, aukso ir
i rimai; gendantieji prc<dūktai;’
svo.
.
'•
tinos
dirbinius
(iki
10
kg.
Vokietijos lietuvių ir dalinai vo konto: Labdara e. V. Landes0 _ maisto ir gėl imų produktai stik- (
kiečių šeimų, rūbų daug siunčia, girokssse Stuttgart N'r. 1185168 rio); plastikinius dalykus (‘xifi -uose
hermetiškai uždarytose
kg.); kramtomąją gumą
pagal “Labdaros” adresus KLB BLZ 600501101.
i dėžutėse; pjpos, žirniai, aguo- I
Šalpos Fondo Hamiltono sky
rius. šiais metais jau pasiuntė
50 siuntinių ir vėl paprašė 50
adresų. Vydūno Jaunimo Fon
das (Čikagoje) atsiuntė “Lab-

Serneants
SENTRY’ 2
Fiea & Tick Collar

Kiss Feas-KSs iris

■ 1AL BETATI POK SALK
Namai,
— rrrtirt—

<EXL K STATI FOR HALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINĄ
13 HEMAIS NUOŠIMČIAIS

MĖNESINIAIS ISSIMOKtJTWAL»

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J;

MUTUAL

FEDERAL

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai. ,

BUTŲ

NUOMAVIMAS

B NAMŲ PIRKIMAS

• PARDAVIMAS

r NOTARIATAS

Dažo namus iš lauko

knygą apie

ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR
K:
rm

JOS KARIŪNU LIKIMĄ

4612 S. Paulina St.
(Town of Lak®)

Skambinti YA 7-9107

I

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE

ELEKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI
Turiu Chieegos miesto' ItKtoį
Dirbu ir užmiesčiuose, frail,
Z«rantuotai ir s^žininsaL
KLAUDIJUS PUMPUTI*
4514 S. Telman Ava, .
..
Tai. 927-3559 »

ČIA GERIAUSIA VIETA

LIETUVIAMS.

Į 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos,
j Dilelis butas savininkui. Geras inves-

dulkės, vaškas ir medaus koriai; tavimas.
,
:
biologiniai preparata muziki- 3 butų mūrinis su garažu.. Pelningas
pirkinys.
nes kertelės.

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
liability draudimas pensininkams,
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ava..
- į
Chicago, III.
Į

Šią iiiforma<iją suteikė Britu . p^eiis, gražiai įrengtas bungalow,

tarptautinių reikalų de- Nebrangus.
partamentas .

j

TeL 523-8775 arba 523-9191
g
•

Triaminic® Syrup
Iriaminicin® Tablets
_
'
or
1 riaminic-12® Tablets
For Allergy Relief
that’s nothing to
sneeze at.

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

Dengiame ir taisome visų rū^
siu Stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

■

6557 S. Tęilman Avenue J
Chicago, IL 60629
;

434-9655 ar 737-171

M. ŠIMKUS
Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood.

TAISO ORO VĖSINTUVUS,
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS - :
BEI KROSNIS.
Herman Dečkya
Tek 585-6624

• Homeowners insurance
■.
*

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

Advokatu

Ilg^Tnetis patyrimas — sąžiningas darbas
J et ruošiatės keliauti — kreipkitės | Lietuviu Įstaigą:

Offering the latest-in fashions.
:

:■ '

-•/

;*

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: Kasdien: nuo
8 vaL ryto iki 6 vai vakaro.
SeStad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d
h pagal rūsį tarimą

*

Health Tex, Izod, Levi, Lee,
Chic, Jordache, Buster Brown
and many more.-Furniture’and
v W«Eota»a« patanuvlrcaj nžsakznt lėktuvų, trauktai^, laivo krito- accessories by Gerber and Nodalk (cruises), vienbučių ir automobiliij nuomavimo retervaciias; Parduoti*
A-Way. $14,900 includes beginkelionių draudimu*; Organizuojame kelionės j Lietuvą ir kitus taktu*.
Sūdirome kvietimus giminhi apailanky-mui Amerikoje ir teikiam* lnfor
ing inventory, fixtures and grand
uaju «nsaiA teiionh] raikairl>
,
st inkxto — prieš 45-60 diesuj.
RAtoraia tik .rim rezervnoa vietas opening promotions.
PRESTIGE FASHIONS

Tek 776-5162
M49 West 63rd Street
Chicago, HL 60621

’

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NeaJknoM gaEma gauti nepapraataPidemius gydy-

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

V. BYLAITIS
Ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:
Nuo S ryto iki 5 vaL popiet
Šeštadieniais pagal susitariaA

......... jT"

JOHN GEBAITIS

«

MO6 S. Kedda Ava.
Chicago, 111 60629

TeL: 778-8000

Advokatu įstaiga

aucirūpisim^

KAINA ►— $17. fPersiuntirrui pridėti
Siųsti čekį:

ADVOKATŲ DRAUGIJA

501-329-8327

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

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

Good service/Gopdprice
F. Zapolis, Agent
32087a W. 95th St
Everg. Park, III.
60642 - 424-8654
Star Fare Firs wtf CneaCy Cwmw

C !9$4 Dorsev Laac.-seortov Division of
S-a-kicc, Inc , Lincoin. Nebraska 60$CL

1727 S. Western Ave^ Chicago, DR 60643
Telef. 312 238-P787

“KOVOS DĖL LIETUVOS

Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu
iškvietimai, pildomi pilietybės pra-

American Travel Service Bureau

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

ARVYDAS KIELA

I

OWN A BEAUTIFUL
CHILDREN’S SHOP

S8.0C

Ihr. A. J. Gvnm — DANTYS, jų priežiūra, sveikata tr
groiia. Kietais viršeliais _________________
Minki tais vlridiaia, tik______________
A. J. Gama — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
tMONfiS. Kelionės po Europą įspūdžiaL Tik ____
G®ftma taip pat užsakyti paštu. ntsieBt n*

Ll*

________ __________ -

REPAIRS — IN GENERAL
įvairūs Taisymai
t

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

Čekį rašykite ir siųskite:

R

• VERTIMAI.

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

STASYS ŠAKINIS
AUGUSTINO PAšKONIO

• VALDYMAI

H8Ų RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪBA

1 nu sėklos (Tinkama naudoti soPastaba: siunčiant leidžiamuo ! dinimui); vaistai, vitaminai;
sius- spausdinius, draudžiama- naudotus daiktus; medžiaginės
l daryti bet kokius žodžių patai- Į ir plastikines prekės, parduotos
svirnus ar teksto pabraukimus J metrais; įvairūs siūlai; fotoapaDraudžiama siųsti: Įvairūs ka- ratai; laikrodžiai; radijai ir te*
— Tautės Fondo Chicagos riški ginklai, šoviniai, durtuvai levizoriai, magnetofonai ir jų
Komitetas šių metų rugsėjo m. ir kt,; opiumas, hašišas ir kito dalys; išaiškinti ir neišaiškinti
22 dieną (šeštadienį) rengia
kie:' Narkotikai; pornografiniai fotoaparato ar kino filmai; vidalykai; spaudiniai, stereo, ko-j su rūšių magnetinės apyrankės;
TAUTOS- FONDO
rektūros, negatyvai, nuotrau-. magnetinės juostos mėsa ir jos
METINĘ VAKARIENĘ
kos, piešiniai, rankraščiai, plokš; produktai; žali kiaušiniai; paukš
6:30 vai. po pietų Lietuvių Tau teles, grafinė medžiaga ir ivei-Įčių pūkai ir plunksnos; madų
tiniuose namuose, 6422 South Irūs dokumentai, nepalankūs( katalogai; religinė literatūra ir
Sov. Sąjungai žaislai kariškas tos rūšies plastikiniai dirbiniai;
Krdzie Avenue.
S Beras — ne žirgas, žalias
Suaugusi moteris ieško mo
Vakarienėje maloniai sutiko rūšies; Sov. Sąjungos ir užsie* į makaronai ir -duonos produktai; ne žolė, mėlynas — ne dangus,
dalyvauti VLIKo pinniųinkas niniai pinigai, valdžios lakštai, ’ gyvi padarai: žuvies produktai; geltonas — ne vaškas, pilkas — ters norinčios gyventi dideliame
dr? K. Bobelis ir Tautos Fondo loterijos bilietai, čekiai ir kitokie kūdikių maistas; medus, žieda- ne kiškis, žilas — ne senelis, bal bute su šeimininke. Skambinti
tas — ne sniegas.
(Linas) 733-1283.

LIETUVIS DAŽYTOJI

TeL 847-774]

Chicago, HL

2212 W. Cermak Road

GOMULKOS KALBOS METU Į
INSURANCE — INCOME TAX
l
2951 W. 63rd St
(Lenkiškas juokas: Varšuvo
Tel: 436-7878
je iškilmingai švenčiama komu
nistinės valdžios įvedimo sukaki
tis. Kalba pats Gomulka. Vienu ' MARQUTTE PARK attractive
metilu kai kalbėtojas ypač karš- įį 2 bdrm. Georgian with added
tai kalbėjo, ponia draugė Ko-j fami]y rOom. Extra large lot
valska kumšterėjo alkūne savo' ^[ust" se}]. 50’s CENTURY 21
vyrui ir parodė i greta sėdinti: i CREST HOUSE RE
/•
— Žiūrėk, ana tas žmogus mie-! Mr. Smith 499-0790 or 422-1150
ga ir knarkia!
“Labai gerai daro-’, atsakė vy
ras, “bet ar tatai yra priežastis,
RENTING IN GENERAL
kad turėjai mane prikelti?”
Nu o m o s

.Naujienose galima gauti

SAVINGS

world on fire

