TKm First and Greatest
Lid'.isanuni Daily in America

Periodical Division
Washington, D. C

2054a

_____■___ .___

Over One Million Lithuanian
In The United States

THE LITHUANIAN; DAI1 Y NEWS
VOL. LXXI

Šeštadienis-Pirmadienis — Satorday-Monday, Sept. 22-24, 1984 — VLIKo metai

Prof .Elliot lankėsi VLIKo-EETos Įstaigoje
š. m. liepos 6 d. VLIKo-Eltos
įstaigoje lankėsi dr. Mark El
liot, Asbury College, Wilmore,
11 ( atucky, .profesorius. Jis- šią
vasarą praleido George F. Ken
nan Institute, Washinglcne, kur
jis tyrinėję r^igijps padėtį So
vietų Sąjungoje ir Rylų Euro
poje. Prof. Elliot išreiškė savo
(cTdelį pasitenkinimą anglų k.
Eltos biuletenio informacija apie
religijos padėtį Lietiivęje. VLIKo pirm, pavadi dr. D. Krivickas
papildė prof. Elliot turimas žį. nias apie Lietuvą.
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300 Miles

Nei1 Otans
U.S

SUDEGINO NAKASONE
PARTIJOS CENTRĄ

TOKYO, Jap. — Trečiadienio
vakare prie: Nakascne vadovau*
Janiu liberalu demokratijos cen
tro privažiavo.du sunkvežimiai,
sustojo gretiname kieme ir pa
leido liepsnų liezuxius ; į trečią
.partijos aukšta. Restorane bu- j
vęs žmogus matė abu sunkveži-/
mius, ant kurių buvo įrengti ga
lingi liepsnosvaidžiai.

BEIRUTE UŽMUŠĖ 23, SUŽEIDĖ
40 ASMENŲ
Žūti pasiryžusieji teroristai atvežė pilną
sunkvežimį dinamito beveik prie durų

■

ZZŽZ Gulf of Mexico

WASHINGTON, D. C. — Žū- sprogo nuo sargų paleistų kuli ti pasiryžu-ieji teroristai kelvir- kų, ar jį sprogdino pa'ys vežitadienio popietę privažiavo prie i kai. Aišku tik vienas dalykas:
YUCATAN
■Amerikos ambasados priestato,! jis sprogo neprivažiavęs vartų
PENINSULA
* BAHAMAS
■ esančio šiauriniame Beirute prie ; ir nepasiekęs namo mūro,
:• ‘ ‘DOMINICAN
S ^CUBA
progdino;
miestvje Aukar ir išsprogdino;
. .
Prieš pačius pietus Amerikos
■ * REPUBLIC
Caribbean Sea ■ visą sunkvežimyje buvusį dina- Į
BELIZE^
ambasadorius a.tsivežė į amba
: mitą.
j
sados rūmus clandų atstovą.
Ambasadą saugojusieji gink-j
MUAICA^iSUS^mCO °
ZPaafic Ocean
Jiedu turėjo aptarti’ kelis svar
i lu-i ti vyrai paleido automatinius Į
bius klausiniuus. Jiedu pirma
Jie sudaužė trečio aukšto lan
•’šautuvus iš dviejų pusių. Sunk-j
užgirdo kulkosvaidžius, o netru
gus, privarė į vidų gazolino pu- '
r^^^ČOŠTA RtCA
Caracas
! vežinus planavo privažiuoti pne !
VLIKo pirmininkas sveikino se colio vamzdeliu, kurie nukri
kus ir sprogimą. Jiedu buvo su< *<•
:
pačios
ambasados
durų,
bet
neį
PANAMA'
šokiu šventės dalyvius
GALAPAGOS L
! žeisti lekiančių stiklų ir trenks
VENEZUELA
tus uždegė visus septynius
; privažiavo. X? žinia, ar jis spro- j
mo. Abu nuvežti į artimiausią
Š. m. liepos 1 d. Khvelande viršuje esančius aukštus. Sude- ]
j go nuo šūvių, ar jį sprogdino ve i
ECUADOR*^./.
COLOMBIA
ligonine.
įvykusioje .VII-oje Laisvojo Pa gė ir antras .aukštas.
j žikai.
Specialistai tyrinėjo sprogimo
saulio Lietuvių Tautinių šokių
1 Sprogimas buvo toks stiprus,
40 ugniagesių vežimų 3 va
Grenados saloj šių. metų gruodžio 3 dieną bus pravesti nauji rinkimai.
vietą ir padarytą žalą.
šventėje VLIKo pirmininkas dr. landas dirbo, kol gaisrą apgesi
i kad jis automobiliams važiuoti
180 mylių atst urnoje nuo Vęnezuelos.
\
K. Bobelis Šiltai pasveikino susi no. Nakasone pareiškė, kad pa
t‘3-ke, visai prie naujai pastaty
KATMANDU ATSKIRTA
rinkusius šokėjus ir žiūro\Tis. vyko išgelbėti pirmame aukšto
to namo sienos ir išmušė namų j
NUO NEPALIO
HONG KONGE GERBS
Jis ypatingai ragino jaunimą seife buvusius partijos pinigus,
langus vienos mylios radijo apy
ŽMOGAUS TEISES
jungtis į 1985-tais metais ruo milijono narių sąrašą ir visą ei
KATMANDU, Nepales. — Ne
linkėję.
šiamą Pabaltijo jaunimo ekskur le svarbiu dokumentu.
Manoma, kad dinamito veži- j- paprastai stiprus trijų dienų lie
HONG KONGAS, Kin. — KiX . ‘V
siją Baltijos jūroje;
nijois ir Didž. Britanijos jau yra kai žuvo sprogimo metu. Tai j tus tiek suvilgė pašlaites, kad
Ambasadoje dirbo didokas skaičius libaniečių,
GRENADOJ RINKIMAI
susitarusios už trijų metų per bus nustatyta ,kai bus tiriama jos, virsdamos žemyn visiškai
Tautos Fondo valdybos, posėdis
6
libaniečiai
žuvę,
50
sunkiai
sužeisti
GRUODŽIO 3 D.
leisti- Kinijai Ilong Kongo suve- išplėštoji duobė ir aplinkoje iš-- užvertė Katmandu miestą nuo
Tautos Fondo, valdyba š, m.
blaškyti-sunkvežimio ir užmuš- viso Nepalo. Keliai užversti ak
NVASHINGlbNAS, D. C. — pirmųjų vartų^įe buvo sustab- rinines teises.
r
>T.
tiE-OKGLA,
’
Grenada.
Šian
liepos 11 d. aptarė savo binaį menimis, medžiais, žeme ir moPrez. Reągahas buvo prikeltas ?dyti. Sargas atsiklausė, ar lau
Iki šio meto dar nepasirašyta tų vežiku Tikusi.
Šaliai
paskelbė,
kad
šių
dien

inuosius^ darbus,: n-žpaA, rudenį
, i liu. kad nei prakasti, nei nustum
‘ o 3<-diena ’Irena- ank^^ryte. Jam- pasaką kia ambasadoriaus, kad galėtų abiejų valstybių susitarimas, bet*
inei
i ti neįmanoma. Visame krašt?
įvažiuoji.
I
kiniečiai
jau
palietė
kelis
pagrįnJ
oti^ąi
rinta
’
Beirute.
Pre^
itmerikięčiai
buvo
užklupti
le

ondūf
maičio
Tuo įtarpu prie tų varių atsi dinius dalykus, kurie juos visus; miegan t,;k<tip juos užklupti prieš susisiekimais telefonais nutrauk
dentas-•'tuojau pareiškė, kad čia
kimai
| tarptautinės teroro organizaci-. rado baltas sunkvežimis. Prie džiugina. Hong Kongo spaudo- Į rae^s įT-žn.Vo 261 karys, šį kar- tas. telegrafas neveikta. ’ Kelių
—
Fon.tĮą,”^
Pre
•3’d. Ame- jOs darbas. “Mes privalome tęs- šakyje sėdėjo du žmonės. Bal j-e jau gauti keli' to susi tarimo
atvažiuojanti sunkvežimį pa- nebeliko, nes jie visiškai užvers
s
zastžGięd
nkds
prenadą, jį kbvą . Mes nesitrauksime dėl tas sunkvežimis, nieko nelaukęs paragrafai, kuri? visiems labai sitiko kariai, saugojusieji amba ti. Reikės ieškoti kito susisieki
m.:ge
mo būdo ,nc-s buvę keliai ilgiTme
su
žkuris šil1- šitekiii t?roro veiksmu:
'
ir niekam nieko nesakęs pralin rūpi.
sadą iš dviejų pusių. Kariai maTautos
metams nenaudotini. Vanduo- ir
šaudėt'kefiltiįi’nau
—- Jungtinės Aihėrikps vals- do pro vartus ir važiavo prie
]
<ac
j
tė
iš
vieškelio-įsukusi
sunkvežidalinta
akmenys nunešė 177 pėdų iiiambasados. Sargai pranešė, kad .. Vienas paragrafas sako
..
.
į tybės nebus, išstumtos, iš
j
mį,
nesustojusį
prie
pirmų
var-ir apsvarstytos inkorporavimo Dabartinių metu
valdo bri- ! mųjų Rytų.
• •KĮsibrovęs ballas sunkvežimis va Hong Konge ateinančiais 50 me-jĮ tų. Sargybinis tuojau įspėjo cegalimybės..
(ELTA) tų gubernatoriąik;-Baili Scoon'
žiuoja 'tiesiai prie .ambasados. tų- pasiliks daartiniai ekonomi j mente apkasuose stovėjusius, Pricing vieškelis einąs į Pov. -r
....
.
. ■
Jcad
” prariešepaskirta wriasybė/*U'T<
. - .Pentagonas
5;ąrtų sargai pradėjo., šaudyti; į niai -bankai ir daibo tvarka. Ki-jI sargus apie pavojingą sunkveži-1 charą keliose vietose visai už
.r' V - ;
į sprogimo metu užmuštas 33 ine
— Praeitais m etais Rožės
įvažiavusį sunjcvėžiinį. Britų tti jes vyriausybė nesikš į Hong į mį, o šie automatiškais šautu verstas. Kraštui padaryti mili
Cippkare- gydytojas išplovė vie Manoma,.kad nauju.salos prem tų karininkas Kenneth - V. sargybinis, atlydėjęs ambasado Kongo , bankus, prekybos -įmo-j
*
jeru bus išrinktas Erie Gairy. Jis Welch. Jojo motina gyvena rių, pasiėmė šautuvą ir paleido nes, daro sąlygas ir viso miesto j vais pasitiko prie ambasados rū joniniai nuostoliai.
ną plautį gavusį vėžį.
mų. artėjantį sunkvežimi. Vie-j
pirmininkauja didžiausiai salos Grand Rapids, Mich. Žuvo.laiekonominį gyvenimą.
visą apkabą į važiuojantį sunk
— Nei vienas amerikietis .nėr
■
■
(vyno 30 metų jūreivis Michael
Antru paragrafu sako, j-a(j ’ ni šaudė iš dešinėj pusėj esan— Kąs nori balsuoti lapkričio partijai.
vežimį.
apkasų, o kiti paleido kul- pasiliks Libane, - - pranešė amPremjeras Maurice Bishop Roy Wagner iš N. Carolinas ZeKinija paliks dabar Hnog Kon- j
6 dieną,: tai Chicagcs miesto ta
Pradėjo
šaudyti
į
sunkvežimį
ge veikiančias pagrindines žmo-i''as iš kairės pusės. Tuo tarpu, basados atstovybei Jihad muryba, kambarys 308-, nuo~9 vai. buvo suimtas-1983 m. spalio 19 halin miestelio.
dm Amerikos sargai. Atvažiavęs gaus teises, kurias įvedė britai ! dar nenustatyta, ar dinamitas sulmonai teroristai.
dieną.
Sužeidė daug libaniečių
sunkvežimis buvo sutiktas trim ir visą laiką jas ratifikavo. Tai
— Musulmonai šijitai klauso
Sekretorius Shultz
pranešė , šaulių grupėmis. Tada staigiai reiškia, kad bus laisva Hong
— Saadi Arabijos laivas plau
kiąs Sųėzo kanalu paimti ke Chomeinio įsakymų, bet Jihad Amerikos ambasados priede dir- pasigirdo didysis sprogimas. At Kongo spauda, draugijos tiky
rodė, kad teroristai turėjo olan binės organizacijos ir susirinki
MILES
leivių į Meką, palietė ten padė- grupė yra pasiryžusi mirti puo- ■ bo didokas skaičius libaniečių,
dų
atstovo
automobilio
numerį.
15
tas minas.. Laivas apgadytas, I limo metu. Kovoje prieš irakie- š?ši libaniečiai sprogimo metu
mai.
Sargams
atrodė,
kad
jie
olandiš

SYRIA
bet niekas nenukentėjo. Minos čius Jihad kariai eina tiesiai žuvo ,o 50 libaniečių smarkiai
kai
kalbėjo.
Jie
pasiginčijo
su
TRAUKIA TEISMAN
sugadino 19 laivų.
.
prieš kulkosvaidį.
.
r nukentėjo nuo stiklų ir sutren
§ Tirpai
saugais,
nesusitarė,
lada
palei

kimo.
CIGAREČIŲ GAMINTOJUS
Al Hemal
Zooherlr
Tuo metu į Amerikos amba do į juos kelis šūvius ir įvažia- j
NEWARK, N .J. — Apskrities
Al
Al Boėmn
sadą. važiavo britų ambasado vo.
Įsibrovėliai važiavo prie am leisėjas H. Leo Sorotia svarstė
rius Miers. Jis važiavo ne vie
56 metų Rožės Cipilrone bylą.
AM lalcbckk
nas. Jį lydėjo britų speciali avi basados. Į juos šaudė iš prieša
Ji skundžiasi, kad cigarečių ga
acijos sargybinių gniįijė. Jie kio ir vartų sargai. Abu žuvo
7^1*4 *
^nnurr
mintojai jos neįspėjo apie gali
^LEBANON •
;
sprogimo
metu.
privalo palydėti britų ambasados
ma vėžio ligą. Ji ilgus metus
Damar
DAMASCUS
Sedate
BBtUT
pareigūnits. ‘ Jie lydėjo amba
e
rūkė
cigaretes
,o
dabar
turi
plau
■
—
Italijos
prez.
Pertini
davė
sadorių Miers. Prisiartinus prie
medalį balionistui Joe Kittin eių vėžį. Ji skundžiasi teismui,
SYRIA
ger už atskridimą iš Amerikos į kad cigarečių gamintojai ant ci
E frm&q
Italiją. Medalįs įteiktas Romoj garečių turėjo aiškiai užrašyti
prezidento rūmuose. Tai pir apie galimą vėžio ligą, J?igu
mas toks medalis užsieniečiui, gyventoj-ai būtų rimtai įspėti,
ISRAEL
tai ji būtų nerūkiusi.
perskridusiam Atlantą.
Teisėjas parašė 59 lapų spren
— Raymond Rimkus praneša, dimą. Jis įrodinėja, kad cigare
KIMU OCCUPIED
KALEX DOR£LIS
kad Sanitariniame
distrikte čių gamintojus gali traukti teis
duos darbus etninėms grupėms. man, kas turi teisę lai daryti.
Rugsėjo 22: šv. Tomas Vii.
JORDAN
Emerita, Tarvinas, Virma
—"Sveikatos komiaijonierhis .— šachmatininkė Maja ČiAl teak
Rugsėjo 23: šv. Linas, Teklė, 1
A. Miajerczyk trečiadienį ap.- bardandze laimėjo ketvirtą lo
Galintas, Taga
klausinės prieglaudų reikalą.
šimą Volgograde sovietų mote
UNITED ARAB
Rugsėjo 24: šv. Gerardas, Ema.
rys šachmatininkės veda kovą
MILES
Gedvinas. Sana
— Spalio 2 dieną iš aukcijono dėl vadovybės, šeštadienį pra
parduos Chicaįgos amfiteatrą. sidės penktas lošimas.
Saulė teka 6:57, leidžiasi 6:49
Beirute du nepažįstami šijitai išsprogdino Amerikai ambasados
kVMSta vaidinti
— Penktadienį aukso uncija kainavo $322.
priedą, užmušė 23 žmones, sužeidė fM ir patys few ijppOgimo-mitu.
S

fcttoCžy

TAI TARPTAUTINIS TERORAS, PAREIŠKĖ PREZIDENTAS

*

" *

-

LEBANON

I

f

Socialinis draudimas ir aprūpinimas

clrcare
ii.
J J on Wittorff, Šerų prez., pa-į
_ _
sakė, kad Medicares programai ją gauti.
Be to, dabar aįkhteuda duoda
pnuiėta i. m. liepom mėn., apie
k 000 Medicares pacientų įstojo ma vyresnio amžiaus ateiviams,
j 6,000 narių turinčią HMO; jie gaunantiems dalinę senatvės
esą gauną paskambinimų nuo pensiją, pilną Kanados pensiją,
2,500 — 3000 per savaitę. Fede jeigu jie yra reikalingi pagal
ralinė valdžia sutaupo nemaža bos Jei dabar jie gauna dalinę
pinigų mokant HMO 96% jų senatvę pensiją ir garantuotų
paprastų mėnesinių išlaidų už paramų papildą, padidinimas
pacientą, vidutiniškai apie $225 Į pridedamas tuoj pat, automa
tiškai.
Chicagos arijoje.
— HMO nėra kiekvienam as
Bešeimiai pensininkai, kurie
meniui, —pasakė Max‘caie vyk. gauna garantuotų pajamų pa
direktorius Brian
nnan Heller,
nener, —
— bet
sutuoktiniu priedą, da(HMO)
siekia
Medi.
?
pakėlimi - 90.00 per
aš manau I
carės daugumai pacienty atei mėnesį: 25.000 nuo liepos me
tyj e5'.
Pr. Fabius nesio ir kitus $25.00 gaus nuo
P. C. Plačiau žiūr. rugsėjo 18 gruodžio mėnesio virš įprasti
d. Sun-Times dienraštyje.
nių išmokų. t
t

W3

Rugsėjo 22—24, 1984, 35 (296)

VI metai

Jei esate M-rių jnttų am
žiaus ar vyresnis, gyvenęs Ka-

Redaguoja, PRANAS MJLAS
Klausimus ir medžiagą siusti: 4436 So. Washtanaw.

Gyvenimas yra tai, kuo ]į patys pasidaromi
Kiekvienas žmogus
O
savo darbų kūdikis.

yra tas apsiribojimas. Žinia, energi
ja, pajėga nuveikia likimą. Juo!
visapusišk»a plėtojamą,
juo
Cervantesas
Lib au e^ame nepriklausomi Tu
— Ant vienos gėlės yra rasa, rime v’sišką laisvę, kurios lik pa
o ant klos nieko nėra, — sako gendanti galim. Likimas užsilei
Beecheris, — nes viena atidaro džia mokslui.
Tiktai tas. kas įstengia na
galvelę rasai priimti ir sulaiko
Galimas dalykas, tokie asme
PAVYZDINGAS
GYDYTOJAS}
kilti
aukščiau,
už
tai,
ką
papra

ją, o antroji uždaro ją, ir rasos
nys turi teisę gauti daugiau pi
stai vadina likimu, guli pakilti
lašai nubėga.
Gyd. dr. E. V. Gibsonas, gyv. nigų; jie turi pasiteirauti pas
aukštai.
Ar nepatenkinta^ esi šios die
Pietinėj Australijoj. Jis buvo* vo apsk. pareigūną arba raštu.
Vieną
kartą
mačiau
opų
2nos vaisiais? Tai juk vakarykš
vienas kokiai 80 km. apylinkei.} Income Cecurity Programs,
jų
pėdu
augalą,
—
sako
Tho

čios delnos sžkla. Ar svajotojai
P. O. Box 9750,
Jo vardas neseniai pagarsėjo,}
reau,
—
augalą
tarp
tako,
ku-,
apie aukso rytojų? Rytoj su
Otawa, Ontario; KIG. 4Ą6.
nes jis būdamas patsai mirties
nuo
vaikščiojo
arklys
iš
sienos
rinksi tai, ką šiandien pasėsi.
Tokia žinia paskelbė Health
pavojuje, nuo mirties išgelbėjo
Vieinas
ralis
į
dešinę
ar
į
kairę,
Lakūnas Vaitkus, prisikrovęs gazolino skrenda Atlantu prieš 49 metu*.
Iš gyvenimo išgausi tai, ką į jį
Welfare, Kanados sc cialinė apvieną ligonį.
ar
tiek
pit
i
aukštį
būtų
jį
pra

įdėsi. Pasaulis duoda mums tai,
Dr. Gibsonas visą tą dieną su] drauda anglų ir prancūzų kal
žudę.
O
jis
vis
dėlto
taip
gra•
ką mes jam Yra- tai veidrodis,
T, Ž<
t i iicenzuctus, 56 ievų senelių davo automobiliu važinėjo pasi bomisyra visa ko šaltinis kas tik ge Žmogus susijuokė ir tarė:
kuriame atsispindi mūsų vei žiai žydėjo, tartum būtų . turė
namus Cedar Lake, Ind., apie ligonis; kai grįžo į namus, išli
ra ir dera, — sako Šilleris. —
— Tame popienujė surašytos
das.. Jei esame . patenkinti, ir jęs aplinkui 1,000 metų nesu
š. m- gruodžio mėn. Rezidentai pant iš automobilio, atšoko va
Kas didžia i» dora padaryta bu
\ Įsos beprotystės kurias esi pašypsomės,, jis atspindi linksmą, mindžiotos žemės. Nežinojo pa
privalės įmokėti $10,000 “fun dinamoji mirties gyvatė, nuo-| JŪS KLAUSIATE,
vo visa tai Išėjo iš tokios nuo
saulėtą veidą. Jei esame susi vojaus. kuris jam grūmojo ir taikos. Menkos, ūkanuotos dva dariitsi. Sąrašas suvestas ligi dacijos mokesčio” (“foudation dingiausia visoje Australijoje,}
raukę. pikti, paniekos verti - nesišakė jo bereikalingais aima sios, apraudančius praeitį, ir bi šios dienos. Kol vėl tapsi jaune, fee”, plus $800 per mėn. už iš- ir įkando.
MES ATSAKOME
turi apsiimti padaryti visas tas ka^kynią. Dabar pasiliko 8 rezi
jis visada parodys mums tikrą navimais,
Gyvatė įkando į koją žemiau
— Nutariau, — sako Hoodas jančios ateities, negali atjausti beprotystes ir teįe pat eilėje,
mūsų kopiją. Pasaulis tai gale
Reikia kantrybės
L linksmų valandų.
dentai dviejuose senelių namuo kelio,o daktaras, žinodamas,kad
kp Jr pirma. Ee abejo, tai yra
rija, kurioje pasisako mūsų bal
se Chicagaje. Apklausinėjimas nedaugiau, kaip per 30 minučių
— Kas per laimė, kad ne ren
KL. Man prisiuntė atnaujin
sų atskardžiai. Ką kalbame apie mano diena, matysiu tik <*ra- kas? — sušuko vienas kareivis, Libai ilgas sąraše l^uo 16 ligi bus spalio 10 d, Circuit teisme. turės mirti, jeigu nepasidarys
tą licencios plokštelę. Taęiaįu
30 metii tenka teveik po vieną
kitus, tai kalbamo apie save žiausią viso ko pusę.
pats sau operacijos, greitai nu
<
f^bkuriam
bomba
nutraukė
abi;
už ją mokestis — “neįfeodą— Saulės šviesoje, kuri mums
beprotystę per dieną, išskyrus
Nieko neigsime psaulyje, ko pi r
*
*
*
skubėjo į operacijos kabinetą irj
kojas.
damas —36 dol.; e§ą^ifais būs
šviečia.visada yra juodas taškas,
sekmadienius, kūnais tenka poma nerastumėm savyje.
įsišvirKštė, paskui atpjovė žaiz—
AP
agentūra
iš
Washingtotais būsianti- ankstesnė kaina—
Nuo dirbančio pareina ar mar — sako Carlyne — tai yra mūsų ’ .— Baisu!? — klausė steoėda- <ivi. Nuo 40 metų tapai truputį! ne, DC., praneša, kad Atstovu
įveržė koją virš Įkandimo 48 dol. Aš^mąiiau, kaip vyr. aną.mosios jaunes moteriškės, kai jų geresnė bet užtikrinu tave, kad
muro gabalas pavirs laiptu, nuo šešėlis. Išeik iš jo į šviesą.
Rūmai priėmė biliu, kuris nu vietes ir išspaudė visą iš kojos daugiau pagalbos reikalingiems
Protą
gaunam
iš
gamtos
bet
p^liiū&Ž^Cf
valioj
e
^pasaktjįeV,
kurio sėdama į arklį.ar bus Apo=
beprotysčių saikas tada buvo
stato fęd. kriminalą surinkti ne- kraują.
ir nedarbingam asmeniui tu
būdą
Išsidirbame
patys.
Neįvyk
,
t
ąr
nebaisu
pereiti
per
užburtą
jau pilnas!.
Į
lono, Psichės ar Milošo Vene
Tačiau
visgi
nuodai
per
kele-]
autcrizuctai komputeriui merėtu būti šiokia tokia^’ nuolai
doma melagystė dč^drąsas. 0? malūną į Apoldą.. —O ne/visai
ros statula.
tą
minučių
ta
;
p
paveikė,
kad;
— Žinau, kad viskas, ką sa dicališkus rekordus. Bilius kurį
dah
atvirkščia7, tai laba? malonu!Tai
Apie XVIII amžiaus pusę bu kmo paleistuvystėse
daktaras
apalpo
ką
tik
operaci

kai. teisybė, — tarė atsidusdama netrukus svarstys Senatas, nu
Bronius iš Blue Islnad
vo pastatytas jūros švyturys vien iš baimės visuomenės pa-, dygiai taip kada pabundame ry
ją atlikęs. Jis pabudo tik tada,
.-enute,
—
ir
man
rodos,
kad
ne
mato
maksimalinę
bausmę
1
Danston Pillar, vadinamas Um pe kimo, savo rausmų' nužemi< tą, gerai naktį išmiegojusios, T
ATS. Prašykite Illinois guber
labai kas panorės palikti jau- metų kalėjimo ir $5,000 bauda kai kažkas atėjo prie jo lovos ir
coln Hesthe, kad šviestu kel ą nimas gali suteršti - būdą, nors matom kambary šviesią saulę,
n as už tokią kainą..,.
už surinkimą neautorizuotų re pranešė, kad yra atgabentas natorių. kad greičiau pasirašy
per tyrlaukius kur nebuvo jo pasaulis apie tą nieke pikta ne-’ girdim veja medžiuose ir paukžmogus, kuriam tuojau reikia tų legislatures priimtą bilių.Takordų. ...
kių keliu, nors tai buvo Ang žinotu. Geras būdas yra bran ■ščių ainas šake re. — Nieko ste
♦
*
padaryti operaciją.
me biliuje yra numatyta “pleilijos viduryje, šiandien tas švy gesnis dalykas už rubinus, auk-. bėtina, kad senos moterys vis
Nors gydytojas dar labai silp-1 tos” mokestis mažų pajamų serr
O ’
— “Nežiūdykite mano moti
turys jau stovi derlinguose lau ?ą, karūnas, karalystes; o trūsas kam buvo pasiryžusds, kad tik
nai jautėsi, bet atsikėlė iš loves, į niųrąms ir nedarbingiems as
kose. Nė sklypelio neapdirbtos tam būdui sudaryti yra doriau išeitu jaunos ir gražios skais< — Pagal naujai Atstovų Rū- nos”, — pasakė Ronci Burke su-, padarė tam žmogui operaciją irj menims perpus sumažintas. Rei
si tikęs su reporteriais N. Caiolk^
čiais, kaip obuoliai, veidais.
žemės nematyti aplinkui 'net sias gyvenimo tikslas.
mų ir Senato užpraeitą pirma bos sostinėj Raleigh, po te, kai taip išgelbėjo jį nuo mirties.Bet kia tik gub. Thomsono parašo
— Gyvenu stengdamasis nuo
— Noriu būti vėl jauna, — ta
nuo švyturio viršaus. Superfos
dienį priimtas taisykles, SocJ prašė gubernatorių James B. patsai padaręs operaciją vėl ir paskelbimo. Dar šį mėnesį
fato vartojimas padarė tą ste latos nutildyti linksmu būdu fi rė-vieną kartą senutė į tarną.
See. Administracija nuo 1981 Hut sustabdyti lapkričio 2 d.« joĮ apalpo. Jo padėtis dar pablogė-1 gubernatorius turi tą legislatūbuklinga atmaina Ne viena ne zines kančias ir kitus nemalo ;kuris sėdėjo ties malūnu ir rū
m. peržiūrėjo nedarbingų asme motinus Marge Velma Barfield jo dėl nuovargio. V s dėlto ma-j ros priimtą bilių pasirašyti ar
naudinga būtybė aukštesnio numus.— sako Sterne,— ir esu kė pypkę. — Jaunatvėje buvau
nų 500,000 bylas. Remiantis ty egzekuciją.. Ji teismo pripažinta noma, kad dr. Gibsonas pa-j ba vetuoti. Laikykite savo du
idealo įtakoje pasidarė naudin Įsitikinęs; jog kiekvienu nusi-- labai laiminga ir todėl norėčiau
rimo duomenimis, tie asmenys kalta, nunuodiju^ Burgės sene sveiks. Tai gražus pavyžys vi pilotus kryžiavai sudėtus, (fin
ga. Nuolatinis tobulinimasis yra šypsoiimu žmogų? pailginą sa būti vėl jaunaL. ger crossed).
Fab.
jau gavo pirmus pranešimus; lę ir iris kitus asmenis. BarfieldJ siems gydytojams.
— Sėskis, motute, ant šio suo
visada galimas. Sunaudok kokio vo gyvastį
(P. S. Plačiau žiūr- praeitos
kad jų benefitai (išmokos) bus teigia, kad jo motina įvykdei
Imk gyvenimą kaip žmogus. lo ir palauk.
nors kilnaus sumanymo superDAR
APIE
KANADOS
PAPIL

savaitės penkt. Sune-Times)
sustabdyti siuntinėti kadangi nusikaltimus narkotikų įtakoj j
Žmogus nuėjo į malūną ir, iš
fosfatą, o tavo nenaudingas gy- Imk jį taip, lyg tai būtų —koksj
DOMĄ
SOCIALINĘ
APjie pripažinti galintieji dirbti Ji būtų pirmoji moteris, kuria”
venimas pražydės, kaip rožių jis ir yra —dallkas rimtas, gy ėmęs iš knygos storą popieriaus
DRAUDĄ
ATLEISTAS Iš PAREIGŲ
(able to work).
įvykdytų
mirties
sprendimą
šiavas,
svarbiausias
daiktasImk
jį
ritinį,
sugrįžo
prie
senutės.
krūmas.
lle krašte 22 metų laikotarpyje.
Dabar Kanada moka žymiai
“Tiesa” (VIII. 14). pranešė,
Kartais esame įsitikinę, kad į laiP lyg kad tik tam esi gimęs,, v — Ar tai sąskaita, kurią turiu
III
valst.
—
Praeita
šeštadieni
Sun-Time
rugsėjo
19
d.
išspaus

v
±
dagiau
pagalbos
reikalingiems
kad Vytautas Sakalauskas, Lie
ir būdami laisvi jog kažkoks kaip suvaidintum linksmą rolę, apmokėti už tą patarnavimą?
gyventoatstovai
išvežė
6
iš
11
dino
žią
žinią
su
Buskės
nuot

pensininkams.
tuvos TSR Ministrų tarybos pir
slogutis siaurina mūsų laisvę, Ivg. kad pasaulis būtų tavęs: — O ne; — atsakė žmogus.—
seneliu
ų
iš
Gerojo
Ganytojo
rauką.
Išgąsdintu
veido
išraišku
Kanada padidino senatvės ’ masis pavaduotojas, atleistas iš
kliudo išnaudoti proga ir nūs- laukęs. Imk jį kapo progą veik jokio mokesčio neįmame; tik
namų, 3222 W. Marquette Rd. kalbant su reporteriais.
1
pensijas
ateiviams
bešei-' pareigų "ryšium su perėjimu ‘ į
tato mūsų darbams krypti. Bet ti. geriems ir didiems sumany-,. turi padėti savo vardą ant to.
#
*
Tuos
senelių
namus
tvarkė
Ona
i
miams asmenims.
kitą darbą”.
tai,ką mes laikom nepermaldau. mams Įvykdyti.
,■
popieriaus.
Pranckevičiūtė,
55
m.
amž.
Suntarnu likimu, yra tiktai papras- — Linksmas, giedras protas
— Kam tai?
PRIVATI HOME MAINTE
Time dienraštis rašo, kad liet,
seneliu namai nesilaikė staty-j NANCE ORGANIZACIJA
■ C

TORNADOS
If one struck, would you
know what to do?
Tcmadot respect no geographic botndaKes. Over
tost toto years 4,245 tornados have touched down in
44 (gtorwt states. WNfe they can occur anytime. March
Ac«qust are considered the ’danger mentis. $ia*e
Fjrto Ftet and Casualty, a major home insurer, offers ibe
wgpesttong to help jbu gat ready lor the coming .

IF IT HAPPENS

GETTING PREPARED
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bos ir ugniagesiu kodo nuėsta-1
tų ir ten trūko lieenzuotų nur.
sių štabo. Tokį pareiškimą pa
sakė Chet June iš Public Health
dep-to atstovas. Pranckevičiūtė
reporteriams pasakė, kad i im
davo nuo $370 iki $1.200 per mė
nesj. atsižvelgiant į tai. kiek kaš
tuoja senelio priežiūra. Ji dar
pridėjo, kad ji planuoja atičlary-

See. Sec Medicare leido pri
vačiai Home Mentenance orga.
nizacijai — Maxicare teikti: a)
□er 150 dienų hospitalizaciją p:
19.75 dolerių mėnesinę premiją
(share), b) nustatytas 10 del.
mokestis už skubią pagalbą
(emergence room), c) už $30
per mėnesį mokestį patikrins
akis Jr teiks vaistus, d) serus

KAIMO POEZIJA: ARMONIKA

Taip buvo trošku, kando uodas,
kažin kur dar lašėjo puodas
ir tarakonas dar čiužėjo,
lauke taip tylu ir be vėjoTu aįėj&i kaip pakvietimai,
dlkta -ir aukšta kaip klojimas,
ne boba ir ne moteris --vien jręžfanti kakton Tfilntis...
Ir ai tave svarsčiau be galo,
kol neužklotos kojos šak>».
Ar ta annoniką man pirkti,
ar troškuliu tuo nebesirgti?'
Ir viaą naktį nėmiegojes, s
kojaL
jau k^^dęrius: knirta.^valgt)
maMfcu ,— pmiysiu savo algą
"Ką, ar armonika
— eariko...
kaip ranka
Taip liko...
Arėjas Vitkauskas

<
f

gretimuose sttrginuLjdja teismoi mane lervoję febegulintf jžr pra
i ūmuose, iš kurių tik buvo pa- džių laba’ griežtai apstojo, bot ;
>iirauki>i musu komendantūra. paskui taip prisijaukino, jog tu- ’
Pora dienų buvau dar laisvas, rėjau juos sidaikinėti, kad be
I 7 dalyvavau Lsios Vilniaus manęs ar žmonom nesi valkiotų
moteSu (lietuvių) gimnazijos po kambarius, negadintų vai
pašventį nimo iškilmėse. Pa- kų ir kokios netvarkos nepada
fventino ir kalbą pasakė kun. rytų o pats Opanskis net nerū
J. Kukta. Be jo, kalbėjo dar pestingai padėjo revolverį ant
Lietuvių draugijos dėl karo nu- staliuko priė lovos ir manęs vi
kcntėiusiems šelpti Centro Ko sai nesekė, tik pareiškė atėjęs ,
miteto ilgametis sekretorius manęs suimti. Krata buvo gani
kun. F. Dogelis, kun. J. Tumas, paviršutinė ir švari: tokių staigi
daktariens Emilija Vileišienė r menų, kokios p a v, 1920 m. pa
i cš Lsios Vilniaus vyrų gimna- baigoje pateikė lenkai, kur e, bi
! zijo.s vardu. Mums atsakė gim- kratydami, mano žmoną ir brolį
(Bus daugiau)
! nazijes direktorė Ona Brazaus; kabė - Mašiotiene. Tą pat die’ r.ą atlikau savo gimnazijos moSTEBUKLAS
į kytojų trrybos posėdį ir su saI vo navauotoju Mare, šikšniu . -- Ponas mokytojau, aš nesu.
' aptariau gimnazijos darbą tuo pranta, kas tai yra stebuklas,—
sako moksleivis.
atveju, jei būčiau suimtas.
Kitą dieną praleidau atlikda
Mokytojas smarkiai patraukė
mas gimnazijos, švietimo minis jį už ausies ir klausia:
terijos ir tarybos darbus, bet ir
— Na, ar jauti?
rengdamasis suėmimui, kuris
— Oi, jaučiu, jaučiu, skauda.
atrodė neišvengiamas, ypač pa
— Na, matai, tai būtų stebu
tyrus apie Kapsuko atvykimą.
Ir tikrai 18-9 naktį, (iš antra klas, jeigu nejaustum.
dienio i trečiadienį), virtuvės
Į duryse pasigirdo skambutis. Pa
cijos judėjimo, čia prie “Rū šokusi iš lovos mano žmona jas
tos'* klubo, čia prie ‘Visuome at darė. Įžengė kažkoks vaikė
nės*’ le’dimo. 1917 m. lietuvių zas, pristatydamas jai prie krū
konferencijoj gyvai rėmė nepri tinės revolverį, o paskui jį keklausomyhės reikalą .o nuo pu luri durtuvais apsiginklavę rausės 1913 m. vis karščiau agitavo dearnvečiai. Žmonai protestuo
jant, kad prieš moterį atkreipia-,
pasreiškė Vilniaus taryboje Ži-1 mas ginklas, vaikėzas (J. Opannodamas ji fed ir nepriklausau-; skis, 1918 m. gerai žinomas voti Lietuvos ir Gudijos komunis ronežiečįams, 1927 m. kaip Mins
tu nartijai, bet vis (kito artimą ko čekistas gudų sodiečių buvo
Vilnių užvaldžiusioms grupėms.' nuzl,d>'tas) 8rlcžt:ii Pareiškė: .
kreipiaus dabar į jį. prašyda —-Tak nado!
Patraukusi pečius, karingą vai
mas pranešti raudonosios arini
kėzą ir raudonarmiečius žmona
revoliuciniam komitetui mano nuvedė i mana kambarį kur jie

K$ip atrodė “Anykščių Šilelio” autorius
< Antanas Baranauskas jaunystėje
|

»
iiams palikdavo pinigu mokes
(Tęsinys)
čiams užs’mokėti,.sesers vaikams
Žc;nės ūkio darbų Antanas, davę kraitį. Sesuo Rozalija vis
penimo, užtat jam ir nesekda tikėjosi, kad brolio nupirks dauvo. Būdavo, tėvas išleidžia jį giau žemės. Antanui dazuai
akėĮi. Iš jo darbo jokk s naudos! a p ie tai ožsi mi nd?, vo.
Jje&uvrido arklių, ir gana. Suka —Ar duonos neužtenka,
— P'
Valdžias j viėhą. pusę, arklys ei- sakęs Antanaspą, kur jam reikia. Taip basas
nedra
pasekioja paskui akėčias, į grun šiai atsakiusi sesuo.
;
tu« g’muša kojai ir nebeg Ui pa —Tai ir gana, ko daugiau no
eiti. Taip kartą, virs pradėjęs rit? — užbaigdavęs Anianas. ■
akėti, apvertė akėčias, atsistojo
Namiškiams A. Baranauskas
Į£Tj£. ji? ir parvažiavo kieman, pinigus siųsdavęs brolio
Jono
JPsvftjatę's Krolis Jonas ėmė jį vardu ir liepdavęs
tam tikrą
barti. Antenas piktai at-ikirto: dalį išdalinti broliams ir sese
— Akėk pats, jei nori, žemės rims, o likusius atiduoti sveti
ąš nedirbsiu, geriau eisiu moky- miems, kurie vargsta ir reika
lingi paramos.
i
/^itikjnčr ir tėvus, kad iš sū
Nemėgo A. Baranauskas iškil
naus žėmėš darbininkas niekam mių Jam sugadindavę nuotai
tikęs'. Tad nusprendė jį pamo ką, kai, būnant vyskupu ir lan-‘
kyti ir išvežė į Rumšiškės rąš- kant parapijas, žmonės <utikda~ ,
Mikas Šileikis
tipinių mokyklą.
( ve su gėlėmis, vainikais, berže
A. Baranauskas buvo kieto liais kelia- nukaišiodavę.
.
j
būdo? Jam berašti iii nkaujani —Kam viso to reikia!—šaky d a-» nauskas nuveže smuiką profesoSkuode caro žandarai pripaž- vęs Baranauskas. —Man neškin- riui ir grižo labai peteiykinias: į
ho jį kažkuo kaltu ir įsakė ry- kit gėlių, nelaužykite berželių, — ti do skripka, kad profeso-|
kščjiv^rėstį. I| tikrųjų Anta- nepinkite vainikų...
rius labai apsidžiaugė ir nepa-’
(Tęsinys)
Paš nebuvo kaitąs. ‘ Dėl to laba i i( Vyskupas A. Baranauskas at-1 gailėjo šitokios sumas? —stebė
įsižeidei'Atsilenkęs kišeninį pei-j■ važiuodavęs į svečius pas bro josi Anupras.
Per laiką nusistatys Lie! .IVO.
Jt'r suspaudęs jį rankoje, yįsas li Anuprą. Brolio vakai buvę
i S'
Brolis po Antano mirties par valdžios forma, ne
išraudęs, sūsuko: .J 0- • ’■ dar nedideli. Kartą Antanas pa sivežė jo vyskupišką žiedą. Dar’ kaimynais griipuosis
,—TegjL tik,paliečia; arba pa^ ėmęs Jonuką iš brolienės ran ilgai pas Anuprą buvo poeto sikišę i veldžics dal kus. būd
pulsiu į rekrutus, . arba nudobę ku ir uasisodines ant keliu. Bu- “Kelionės Peterburgan” ir ki mi jau apsisprendusi
' siu kaip šunis, bet rykštėm ma vo apsirengęs vyskupiškais dra- ’ tų dainų ir eilių rankraščiu, lespubkkcs piliečiai
CZIOS I
nęs' mčpfaks.1 ■ *
'
:.
bužiais. Vaikas kaip vaikas, ėmė laiškai, knygos su autografais, formą spręsti palikdami Lietu-’
? Rykščių r A< Baranauskas ne- > ir suvilgė vyskupo kelius.-. Mo- Karo audrų metu viekas žūva. vos liaudžiai.
gayp. Žandarai kaltinimą atšąu-J tina pagriebė vaiką ir nebesu-’ Išliko vos keletas stambesnių
.t. Gini I
GA 4-:
’L nežinia, ar įsitikinę,
_ i—kad
j !
•
i ■» j
y?
tik
sivaldydama
čia pat pradėjo jį. daiktų. Mano ap^ihnkimo me
Antanas nekaltas, ar pabijojo ■ mušti?
i tu tebebuvo sieninis laikrodis, Andrių Domaševičių vieną Lie
didesnio inciento.
Vyskupas staiga prišoko prie’ kuris Seinuose kabėjo vyskupo tuvo< socialdemokratu partijos j
įAntario. brolius'Joną ir Antfpi - jūs,' "suėmė ranką ir sušuko: —* valgomaame, aliejiniais dažais' steigėjų ir Lietuves nepriklau- i
rą Baranaudęus^ ..kaip 1363 ■ m. JBrolien, ką darai. Vaiko negali-i tapytas ųąvęikslas.
somybės šūkio pūmųjn kėlėju
sukilimo dalvvius, caro valdžia ma mušti. Ko anas kaltas!
Gal būt kai kam atrodys, kad Nuo 1905 m. pažinojau Įį ne tik j
adresą, kad žinotų, jog aš ne-į”
"Jįųivo ištrėmus! į Sibirą. Ukmer
§i puolė vyskupui bučiuoti nevertėjo?*1kalbėti apie poeto vai. kaip ištikimą partmį :: draugą,
sislėpiu, ir prireikus su:mtų ma- |
gėje' ..Antanas kartą susipažino Į ranką, vos ne verkdama•
kystės išdaigas. Gal tegu jio lik-Į bet ir kaip lengvai'pagaunamą
su kažkokia Tamašauskiene, tu- —Vyskpėli, šitokia sarmata, tų mūsų atmintyje savo jaunys- i masinių judėjimų ir dfegtingų ne namie, ne gatvėje, kurioje j
suimtas gelėčiau būti ir įžeistas |
rėjtįšia ryšių su valdžia, įtakin kur dabar akys dėti.
j tėję, vėliau — dogmatikas, o se žygiu įspūdžių. 90-aisiaJS metais i i drįsusių ir įnachalėjusių vaike- |
ga moterimi. Kartą Tamašaus-, —Nu, ir kokia čia sarmata? — ’ natvėje - asketas: O vis tiktai gyvai pasireiškęs įVilnikus dar- j
zu. Per ištisus mėnesius “Dzien. |
feibn^ paprašiusi Antaną pasko- nusišypsojo Antanas Baranaus- - tegu šios nuotrupėlės iš toli bininkų tarpe ir už tai įdavęs ne i
nik Wilenski”, paskui ir kitomis
iiĄtr'jai -šimtą rublių- Už tai ji ' kas. —Visi tokie buvome!
mos praeities'būna ta maža ply į tik keletą, bet ir-Sibire 5-ruis kalbomis laikraščiai tiek pylė *
pažarįėj-o Joną su Anupru išvąTurtų A. Baranauskas nekro^ telė, paryškinančia ’ poeto as metps gyventų til^giįžęs, 1905
pamazgų prieš Valstybės Tavy- į
ditoti/įs'tremties. A. Baranaus. vė. Skolindavęs pinigus netur menybės: paveikslą.
į -1906 m. revoliucijoj judėjime’
bą, o nuo gruodžio mėn. komu-į j
kas paskolino. Ir tikrai, netru tingiems, dažnai juos šelpdavęs.
O. Sedelskytė.... I Vilniuje bene plačiausiai pagar
nistu ir nckomunistų spauda, j j
kus'broliai grįžo. Anupras bu Kai poetas mirė, kasoje rado
. ij
sėjo, gavo dėl to kurį^aaką Tilx
’
paciai
bjaurino
darbininxu
vo paleistas pripažinus, jag. kaip tik šimtą rublių. Anupras, grįž
7. Tavo ligo, kaip mano svei- žėn pasišalinti iš kiSrį grįžęs
nępii'namėtią paimtas netęisė- damas iš laidotuvių, parsivežė ’ kata
i dėjosi čia prie keopera- suomennei nesitraukusių nuo, I
bendro darbo su Valstybės Ta- į
pasigailėta kaip tėvo, lagapiną smulkmenų, dalį kuy >—
ryba ir jos vyriausybe social de- |
ipaljjoįsįo. didėlę šeimą, septy- ■ gų, smuiką. Kažkoks muzikas
. mekratu (manęs, A. Janulaičio, j
'nfe-.vaikus, •' "i.S, ' ; Įt profesorius iš Petrapilio, sužiĮ
J. Paknio ir net St. Kairio) j
. pA^aauį Baranauskui^ ‘'būnant ,.nę>ję5 apie poeto smuiką, para
\ varda, jog mano atsargumas, j
ku’nįgiĮ; Arelįąd .vyskūpit,; barnis-: še laišką Anuprui, prašydamas
nurodomas ne tik esmens sau- ■ į
kjįė /
/^is • jo didelių '/dova atvežti smuiką į Petrapilį, ža
2759
W.
71st
St,
Chicago,
Hl.
mimo sumetimu, bet ir valdžios |
nu.?: Bet šis, parvažiuodamas tė- dėdamas sumokėti tūkstantį rub
įgaliotinio autoritete reikalo at- |
bevydavo. Bro- lių auksiniais- Anupras Bara• BuPESTINGAJ IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SALrodė visiškai pagristas, su kuo s
DUN. YNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
sutiko ir draugas Andrius. Ma- |
Atdara šiokiadieniais nuo
no prašyme jis išpildė, praneš- |
damsa apie mane raudonajai ka |
LfcrfaiATDRA, Dėtuvių Etantūros. meno Ir moEž<>
ro komendantūraiz kuri buvo |
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.

4320 ATSIMINIMU

JAY DRUGS VAISTINĖ ‘

THE NSW GUARD

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE |
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia Dėtuvių fraternąlinė
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti- jau per 97 metus,

^LA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiem s, kurie tuos
darbus dirba.
*
SLA — išmokėjo daugiau kaip ASTUONŽS^įgiJJONUS doleriu
apdraudu savo nariams,
- «'s I;*< - .?*••’ ’
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško petoc:
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas lietumis ir lietuvių draugas gali
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment
Insurance, kuri ypač naudinga-jaunimui, siekiančia^aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai,
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudą: rf
$1,000 apdraudos suma temoka tik SS.00 metam,

SLA —kuopų yra visose lietuvių kolonijose/.^v Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjui,
jie Jums mielai negelbės i SLA įsirašyti
:■
Galite kreiptis ir tiesiai j SA Centrą: <; - ‘ .

LITHUANIAN ALLIANCE OE AMERICA
307 W. 30th St., New York;NXlt^JL <
Tel (212) 568-2210
Cv
L

Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vins<

D. XT HLMAN, B.S., F^sistmotas vaistininkai
I.M«tA8o, dr. Kario Griniau*, taip pat K. Mafuaevifiaun Ir Y
Mril&ua rirelpmlal bei studijos, fHustmotoe nuotraukomis t

DAINŲ iVENTSS LAUKUOSE, poetės, rašytoja Ir trs
ĮMi loki? pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie datm

For constipation relief tomorrsrf
, reach for EX-LAX tonight c

ripriflndaK Studija yra 151 pusi., kainuoja |%
>VifiNBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprais
tw fuom Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne muk>
gyt^dmo braoiij aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Utį
stumia ausktrstvti skirsneliai*. Ta 206 Duslaalu knvar
1 L

TS, Henriko TomoTamalastttprisfua, remiantis Pakalnis >
Aprašymai jdomfia kiekvienai

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 irgC.
“The Overnight Wonder?

»Read label and foHo’*

hĮ w-

directions.
© Ex-Lax. Inc.. 1982

50 metų studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
> 14 LA m*" ŪMI

ronėfe OrfBtaftM aW
■eprtt. Lietuvoje tr pfr

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ IJETUVISKŲ KNY

įrtadj boiie^kt;
kainuoja tik H.

GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl
ir >oHtikojel tik Be 3. Miko §3eikio, LIUCIJA, proza. 178 psL

ir LialrEnctl 3‘zrpr*
Dabar bCtq ” fx’irsx '
K*rf> r*» <S<M8c form* to,

1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
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$6.00
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$5.00

4. Janinos Narinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00
5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl___ _____

parašė 700 poslapių knygą, kurion sudėjo viską, bu Bet Lz3z h
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvį, Hefertm
(r Metuviq kalbą. Jis mokės! kartu su kum Jaunium Ir prof. R.

lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslini verUmos
tr patarė mums toliau studijuotL
Kaina PS. Detf vtridUi.

rdtu (1.

6. J. Venclovos, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
(Wfaw

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, HL 60608 rftja-

*

8. Halsted St, Chicago,
I — Naojlenoa, Qkteajo, g,
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Antanas pmm

Netiksli, bet priekabinga kritika
(Tfsinys)

šiaurius tik prieš poią (dabar
jau trfjtlq) metų, taigi jau po
“Stipliaušku šioje L.K.D. kon
by The Utbuaaum h'ewj Puhhahing Co, Inc.
liW5 nv Jie Linkio susitarimu. Iš
ferencijoje pasisakymu LreluvtJs
t le v, vieną bendrą padamen.
I7» Se. Hakted towL CMcmo, IL frO4»(M T»Japh<x* 4Z1-41M
pavergimo ir išlaisvinimo klau
tą vigams trims Europos bend
simais*.
'ECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS X7494000
ri* mmėips Europos anglies ir
Nėra prasmės nagrinėti visas
pieno bendruomenei. Europos
Postmaster: Seed address changes to Naujienos
Vliko valybos pirmininko kal
• ki:> hsndruomenci, kitaip dar
1738 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
bos. Tcaiėl čia bus peržvelgiama
vadinamai Europos, bendrąja nu
to “stipriausio pasisakymo’^ tik
ka, ir Europos atominės energiAs of January 1, ItaO
metami ________
$40.00 tai mažyte iškarpele . pasakaite
ios bendruomenei - nustatė
pusai metų_____
SubscriptlM Raiwki
$22.00 apie Europos parlanieužą”.
trims mėnesūanųi
1(157 m k-ve 25 J. Romoje pasi
$12.00
Chicago $45 00 per year, $24-00 per
Toks Br. Nemicku paJ^kyTietLam meneemi
$4.00
rašytoji k<mvf»i:ija. ir jis pir
ix months, $12.00 per 3 months. In
mas yra užgaulus, žeminantis
other
USA
localities
$40.00
per
year,
,
Kan
,
dAia
.
mą kurtą su>irinko serijas 1958
£2^ f¥l npr «i« mnnth?
«19 nA
$22.00 per six months, $12.00'
per I
ne tik VLIKą, jos valdybos pir
p. kovo mėn. taigi septyniolika
metama ______
$45.00
aree months. Canada $45.00 per year;
pusei metų ___
$24.00 mininką dr. K. Bobelį, bet ir >ne*ų prifš Vieko valytos pirmi
vLber countries >48-00 ner year.
vienam menesiui
$5-00 Lietuvių Krikščionių Demokra
■•liuko skelbiamąją ęo cimties
tų S-gą Dr. K. Bobelis nėra nei
25 cents per copy
'»riežastjv.
Užsieniuose:
Stalinas, nei Hitleris, ar kitas
Dr, K. Bobelis savo kalbametama ____ __________ ___ 148.00 koks žiaurus diktatorius, kurio
pusei metų___________ ___ $28.00
■e - paminėjo dar ankstyvesnį
Nuo sausio pirmom dienos
pasakymas
yra
šventa,
neginči

Dienraščio kainos:
?urope§ parlamento pradžios ar
jama ir visiems jo pavaldiniams
Naujienos
eina
kasdien,
išskiriam
•’arizavhną negu Br. Memicko
Unica^oje ir priemiesčiuose:
jckĮnadieniu*, ptrmadieaiua ir »ven privaloma tiesa, šis Br. N. or1 957 mota’ tik nenurodė tiksladiemus. Leidžia Naujienų Bendro
metams _______
$45.00 vė, 1739 So. Halaied Street, Chicago well’inis palyginimas yra nevy
it" datos. Dr. K. B. sako: “Bct
puoei metų ------$24.00 IL 60608. Teief. 421-61U0.
kęs
ir
įžeidžiantis.
trims menesiams
$15-00
’irtieji Europos politikai. kaip
rieuain menesiai .
Br. Nemickui nepatinka ir Mensueris ((miręs 1967), De
Pinigus reikia siųsti pašto Monej
.
» retume.
Orderiu kartu su užsakymu.
dr. K. Bobelio teigimai dėl Hel 'r.-rperi fjn. 1954) ir Schumanns
sinkio baigmeninio akto, bet čia <m. 1963) suprato, kad Europos
priekabių jis neieško ir perei valstybės pačios vienos nėra pa;
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu^
na prie Europos parlamento. Jis jėgios atsjspirti galiūnui kaip;
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vii.
(Br. N.) sako “ ..neteisingai tei Sovietų Sąjunga. Dėl to jiek pa-j
giama Europos parlamentą su- mažų pradėjo grupuotis ir or-I
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Kas nualino — Lenkijos ir Rusijos ūkį?

Tilžės vandas iš &»<'.»r>unės žiūrini

ranč ų valstybių tautu atstovų
nių partijų, o ne kokių ten
m. lupos 14 d. ‘Drauge” [ “valstybių tautų atstovų”, ži
Nr. 1?J, pj. 4 yra įdėtas straips-’ noma, tuos politinių partijų atneįis pavadinimu “Rinkimai į, stovus galima pavadinti ir tauEuropos parlsmenlą”. Ten sa I tų atstovais. Br. N. nepasako
koma: Euro]>cs parlamenta s tu-; kaip tie “tautų atstovai” patenri 434 atstovų vietas, ir jame da- Į ka į Europos parlamentą, ar jie
lyvauja 10 Europos Bendruome-į yra renkami žmonių balsavinės
šalin:’ * ir eina tų šalių isnes šalių:
yaJdžįos^skfriaini.
vardi n i mas. Toliau: “Parlamen -:
tik partijos,! Br- Nemickas vėl teigia: “Ir
šj pareiškimą.1- ;
• . ;
.
' Br. N.' bereikėjo priekaištauja te gali dalyvauti
trečia Vl’ko valdybos pirminin
— Teroristai neprivers amerikiečių trauktis iš Li dr. K. Bobeliui dėl pavadinimo kurios per rinkimus gavo ne
kas susimaišė aritmetikoje (paEuropos Tautų Parlamentas, o maž’au 5'< balsų. (1984) Birže-;' sakydamas 424, o reikėjo pasa
bano.
■ ...
. . i
i l;o 14 ir 17 d. vyko nauji Kal^aWalter Mondale, demokratų pąrtijos kandidatas ųe Europos Parlementas. Savo,
kyti 434 atstovai, A. PI. (.r su
naudojo tuos abu pa! vinKli i
parlamentą”.
kalboje
i
sipynė politinių partijų pakupasikėsinimą Beiruto priemiestyje pareiškė:
vad.nimųs. Juk ir pats Br. N. j1 Teišva.rdinta tik 8-ios valstybės : lose”. Nieko sau ‘ puikus” išsi
— Kartu su visais amerikiečiais aš smerkiu šį pasi sako: ‘Antras Europos parla kiek kuri jos partija gavo bal-' reiškimas. Aš manyčiau, kad
sų procentais ir kiek kuri par-!
baisėtiną teroristų žingsni prieš amerikiečius. Jeigu šio mentas susideda ne iš įvairių tų a pravedė atstovų į Europos ĮKi'lit nė'£’ pakulose susipynė
oasibaisėtino žygio žudikai gali būti atpažinti, tai aš no valstybių politiniu .partijų, kaip parlamentą. Čia tepažymėsiu tik jjats Br. Nemickas ‘tvirtinda
riu parodyti prezidentui Reaganui, kad aš pilniausiai dr. Bobelio .sakoma, bet iš Eu- . dviejur^yiresnių E. valstybių mas, Europos parlamentas susiropos bendruomenę sudarančių!
pritariu prezidento imamoms priemonėm tokius veiks valstybių tautų atstovų”. Jei fu pelitiniu partijų atstovų skai : deda iš ‘ valstybių tautų atstoI vų”. o ne iš valstybių politiniu
mus sustabdyti.
Europos parlamentas, anot Br.’ čfų: “Vakarų Vokietijoje pra. partijų atstovų- Ir kada 1983
N-? sudarytas jš “valstybių .tau laimėjo liberalų partija, gavusi m: sausio 13 d. Europos pari.iGeraldina Ferrara pareiškė, kad ji, kartu su didele
lik 4.8'r balsų ir i Europos par. I
tų atstovų, tai logiška jį vądin-,
amerikiečių dauguma jaučia liūdnumą dėl tokių bepras ti ir Europos Tautų Parlamen lamentą ji nepateko. “Žalieji” mentas priėmė Pabaltijo vals
tybių dekolonizacijos rezoliuci
mių žudynių.
tu. Sakykime, jei pavadinsime ravo 8 29; balsų ir 7 vietas par-, ją už ją balsavo partijų o ne
Pasipiktinęs atstovų rūmų pirmininkas Thomas Vokietijos Federalinė ar Fede- . lamente. Krikščionys demokra-’i valstybių atstovai.
tai su krikščionių socialistu ko
O’Neil Jr. pareiškė savo pasipiktinimą tokioms žudynėms ratyvinė Respublika, arba Fede alicija gavo 46^ balsų ir 41
(Bus daugiau)
ratyvinė
Vokiečių
Respublika,
1
ir nesupranta kaip tokios žudynės Libane gali Įvykti
arba Vakarų Vokietija, čia nė vietą, socialdemokratai _ 37.4
Rugpjūčio 11 d. per Vilnių ir
antrą kartą. Amerikiečiai nesiėmė priemonių prieš to-1
balsu ir 33 vietas.
ra jokio, esminio skiitumo. Čia i.
apylinkes praūžė nepaprasta
kias žudynes, ar nesilaikė nustatytų taisyklių, gal kas Br. N. visai bereikelo netiksliai
joje konservatoriai gavo, vėtra, kuri miesto gatvėje iš
kur nors netvarkoje.
priekaištauja tik žaisdamas žo-| 40,8
balsu ir 45 vietas, dar-' vertė kelis aukštus topolius. Me .
Baigsime šios dienos Įžangini krašto apsaugos sekreto džiais ir bereikalo gaišina savo biečiai - 36.4% balsu ir 22 vie džiai virsdami skersai gatvę nu
ir skaitytojų laiką.
tas socialdemokratai ir libera-: traukė troleibusų laidus.
riaus Casper Weinbergerio pareiškimu:
Manau, kad Br. Nemickas la lai kartu ;!*,5'ž balsų ir 14 vie-. Nuo vėtros nukentėjo ketu
— Tai pavyzdys, kokie mis priemonėmis teroristai
bai klysta tvirtindamas, kad tų.
rios dešimtys medžių, o liūtis
veda kovą prieš kiekvieną. Tai pavyzdys kokio pasiauko Europos parlamentas yra suda
Iš čia pasakyto matome, kad1 užtvindė gatves, Per keliolika
jimo reikalaujama iš unifoi'muotų žmonių. Nėra tokio rytas ne iš politinių partijų, bet dr. K- Bobelis teisus. Europos; minučių iškrito 52 milimetrai
atlyginimo, kuriuo galėtume jiems sumokėti.
‘Europos bendruomenę suda- parlamentas susideda iš politi-; lietaus.

gainzuoti Europis parlamentą,
Prancūzų politikas Robertas
Sehumanas pirmasis sušaukė
Kodėl katalikų bažnyčios pareigūnai ir lenkų vadai
Europos ekonominę kpnferendabar stengiasi rinkti aukas vakarų valstybėse, o ne rytų
ei ją”.
I
Robertas Schumunas jau 1950j
valstybėse? Jei komunistai moka sugriauti, tai tegul ir
m. gegužės 9 d. davė pradžią,
atstato tą sugriautą ūk j. Net ir JAV žada paskirti 1C
Prezidentas Reaganas, patyręs apie žūti pasiruošu vadinamam. Schuiranc planui milijonų dolerių.
sią teroristų pastangas išsprogdinti Amerikos ambasa Europos anglies ir plieno bend
■ O dąr- leido 4e%kų’komunistų vadai su, Jaruzelskiu dos rūmus, esančius Aukar priemiestyje, tuojau paskelbė ruomenei- '

Teroristai neprivers amerikiečių
trauktis iš Libano

priešakyje, solidarumo darbininkų upijąi veikti ir atsta
tyti sugriautą ūki. Ne,
♦

. • • ■

Nors ir paleido politinius kalinius, bet unijos vadams
jau pasiūlyta išvykti Į užsieni. Tad kodėl krašto piliečiai
privalo išvykti iš savo tėvynės? Ar negeriau būtų tuos
pinigus paskirti Afganistano kovotojams ar okupuotos
Lietuvos pogrindžio kovotojams?
Okupuota Lietuva rusų komunistų daugiau alinama,
ji neturi nė vieno katalikiško laikraščio, bet okupuotai
Lietuvai pašalpos JAV neduoda, tad kodėl reikia šelpti
Lenkijos komunizmą?

Jei Lenino - Stalino komunizmas nebūtų šelpimas
nuo pat pradžios, tai jis jau seniai būtų išnykęs. Norint
kcmunizmą sunaikinti, nepakanka svaidyti akmenis Į jo
šakas, o šaknis vis patręšti. Reikia imti kastuvą ir kirvių
nukapoti šaknis. 0 dabar kas daroma?
Nagi tariamai skolinami pinigai, kad rusai pirktų
mūsų grūdus. Bet ta paskola niekad negrąžinama. Pa
saulinio karo metu JAV prezidentas H. Trumanas gra
žiai išsireiškė; “Jei tavo kaimyno namas dega, argi -tu
nepaskclinsi jam kibiro gaisrui gesinti?
Ir prezidentas H. Trumanas paskolino Stalinui JAV
laivus, bet Stalinas po karo laivų negrąžino. Tad ir da
bar, kad Lenkijos komunizmas nežlugtų. reikia jį gelbėti,
kad jis pajėgtų ir toliau smaugti darbininkus.
Antanas Marma
ALEKSANDRA VAISICNIENĖ

VEGETARIŠKA MITYBA
IR SVEIKATA
Venezuela, Caracas, 1982 metai
(Tęsinys)

“Toks garsus mano pacientas mano motinai
buvo sukėlęs didelį rūpestį. Ji baiminosi, kad aš
nepajėgsiąs ji pagydyti ir dėl to man priekaišta
vo: “niekad nereikia norėti tapti garsiu”. Tačiau
mano tėvas visuomet man kitaip sakydavo: “Daug
lengviau medžiojant pataikinti i didėlį žvėrį, ne
gu Į mažą”. Motina prieštaravo: “Profesionalai
gydytojai yra labai galingi, jie. tave sunaikins
ir, ko gero. Įgrūs Į kalėjimą”.
Kada tik M. Messegue atvažiuodavo Į Capd'Ail, visuomet susitikdavo savo kaimyną, (ordą,
kuris tuo metu gyveno “Capucina” viloge. Ši
vila savo vidaus Įrengimais buvo prieinama tik
aukštuomenės pareigūnams. Joje kartais apsi
stodavo ir Winston Churchilis.
Vieną rytą suskamba mano telefonas:
— Ar tai jūs, ponas Messegue? čia kalba
Winston Churchil. Norėčiau su jumis susitikti
u pasišnekėti. Man jau artinasi senatvė.ir no
rą čir u ;-’in/'ti. kas man leidžiama daryti'ir kas
draudžiama. Manau iau pats laikas tuo susirū
pinti.
*
— Kmu ju*h (usiaugai, ponas prezidente. —

Greta paciento Harriot, M. Messegue visus žymiūnus vadindavo prezidentais.
Sekantį rytą Messegue susitiko lordą jo vi
loje. Parko nuošalėje, po kvepančiomis pušų ša
komis atvykėlis pamatė garsiojo “buldogo” —
Winston Churchilio siluetą. Jis vilkėjo ankštu
kostiumu ir dėvėjo šiaudinį skrybėlę. Lūpose ka
bojo legendarinis cigaras. Jų pokalbis vyko ap
linkoje, tarytum tyčia parinktoje istorinei nuo
traukai. Churchilis kalbėjo visą laiką tapydamas
savo pasirinkto peisažo paveikslą.
Jis paklausė manęs, ar man patinka jo pie
šinys. Man jis atrodė baisus, tačiau aš jo negy
riau ir nepeikiau. Tai pastebėjęs Churchilis su
murmėjo:

— Jūs nedrįstate man pasakyti teisybės*- Ta
čiau jei ne paveikslas, tai bent po juo parašas
šio to vertas. Aš tapydamas pailsiu. Aš pasikvie
čiau jus pasikalbėti ir gauti patarimą. Mano Tttiomone — gyvenimas prasideda nuo aštuoniasde
šimt metų ir kadangi aš dabar esu 79 metų.'tai
nuo sekančių metų man laikas pradėti rimtai gy
venti.
,
— Ar jūs, pone prezidente, esate susipaifofs
su augalaįs? , k,
—i Ar tti tais, Nurie dėdami į maistą? Taip,
aš juos labai gerai* pažįstu. *0 kitus mažai-, nes
Dowing gatvėje jų auga labai mažai.
—Su visais tais augalais, kurie pateikiami
jums valgių lėkštėje, aš gydysiu jūsų kosulį. Ir

tiktai su žaliais < česnaku, kopūstais, svogūnais,
mėtomis ir dar. pridėsiu laukinių vaistažolių.
Churchilis pakreipė galvą ir nieko nesakydamas,
čiulpė savo cigarą. Ar jūs, pone prezidente, nepasiryžtumėte liautis rūkyti?
— Jūs, gydytojau .esate žiaurus: norite, kad
mesčiau rūkyti ir vien laukinėmis vaistažolėmis
maitinčiausi ?
— Tos gražios vaistažolės labai tinka dabar
tinei jūsų padėčia?,’o dar gražiau gydys jūsų ko
sulį.
:
Po pirmojo pasikalbęjimo pastebėjau, kad W.
Churchilis yra nepalyginama asmenybė ir cha
rakteris. Talentingas kalbėtojas ir kupinas ašt
raus humoro.
Pasišnekėjus ilgiau, pasidarėme
atviresni ir draugiškesni. Atsisveikindamas visu
rimtumu palinkėjau premje-’ui, kad nuo šiol jo
maistas susidėtų iš daugelio rūšių daržovių, vie
toję žąsų kepenėlių, pašteto, Tulūaos dešrelių ir
Roquerfort xuna. Laisvąlaikiu patariau pasismaguriauti Violetos lapeliais- jTuo ir baigėsi mano
pirmas vizitas pąs W. Chufcilj,
Jis visuomet jautėsi esąs sveikas ir nemėgo
gydytojų. Jo vienintelis gydytojas buvo obuolys,
apie kurį taip išsitarė: “Kada obuolys ateina į
namus, gydytojas iieiha iš nana|’’.
AtsisvetkitKtane* pasakė: “Jei jite> gydyto
jau, sulauksite mano amžiaus ir gyvensite, tai
tikrai įsitikinsite’ jog mąno mitybos metodas irgi
byvo geras. Ai gėriau, rūkiau ir nedariau mankš
tos ir, be viso to, esu geroje formoje. Nebloges

# # # A

nėje kaip ir jūs. Nesupykite, ką čia pasakiau yra
juokas. Aš jumis pasitikiu ir prisipažįstu: aš
jaučiuosi labai blogai. Man net cigaras rūkyti
nebepatinka. Tačiau viešumoje turiu reprezentuotis: stiklas, kurį aš laikau pakėlęs rankoje,
palieka neišgertas .o cigaras netraukiamas, sa
vaime surūksta. Be cigaro spaudos atstovams aš
negaliu pasirodyti, nes jie visi yra įpratę matyti
mane su cigaru. Jaunystėje, kai buvau karo pa
tarėju Kuboje, pripratau prie cigarų, kurie anuo
metu tenai veik nieko nekaštavo. Tai viskas, kas
man pasiliko iš Kubos prisiminimų.
Nuo 1950 iki 1957 metų gydžiau W. Churchilį.
Jo gydymosi laikotarpis man, kaip vaistažolių ži
novui, sudarė didelio malonumo, nes jis, nors hu
moristiniai priešindamasis, pildydavo visus ma
no nurodymus. >
(Bus daugiau)

SUSTTIK’MAS MONTANOJ

Praeigų me+u Naujienų atkarnoje ėjo I. Pu-*
šėno romanas “Su-itikimas Mnntanoi”. gionr’s
dienomis pradėsime snausdinti to naties antoriaus naują romaną °Kova ir meilė”.
TX*

Kas norėtų įsigyti Pušėno “Susitikimas Mon
tanoj ai kitus jo leidinius, prašome .kreipti* ti
Gerutes leidyklą. 327 psl. $5. Petras Gervila, 2003
Hobson, Hot Springs, Ar. 7191&
•

4—Naujiena'

•

Sat-Mnoday, Sept. 22-21. HJKt

VAKARŲ

Maus atsiradimo, laiko disku
tuoja daugelį metų istorikai,
archeologui, architektai. Jau pa
t i diskusija rodo, kad tiesa yral
ginčytina. Juk nepajudinamų
tiesų niekas neneigia. Naujieji
arcbeoiofiniei kasinėjimai mū
rinę Vilniaus statybą nukėlė į
XIII a. vidurį, parodė, kad tuo
metu Vilnius buvęs svarbiu
amatų ir prekybos centras. Gali
ma prikišti, kad gyvenvietė—
dar ne miestas, kad miestas turi
savus požymius. Galima Vil
niaus nelaikyti miestu, bet gali
jis būti sostine. Miesto atsira
dimui nustatyti reikalinga tvir
ta, patikima ir autentiška da
ta. Ja galima laikyti 1323 m.,
skelbiant Gediminą Vilniaus
įkūrėru- Bet kalbama, kad Vil
nius egzistavęs jau Mindaugo
laikais. Nurodama net konkre
ti data _ 1250 m Šiais išvedžio
jimais nieko neteigiama, nori
ma tik atkreipti dėmesį į tau
kad Vilniaus įkūrimo laikas te
bėra neaiškus. Miestas be savo
įkūrime datos - kaip žmogus
be gimimo dienos. Bet, jeigu
sutiksime, kad Vilnius, kaip
miestas, Įsikūręs 1323 m., tai
1973 m. turėsime švęsti 660
-ąsias Vilniaus miesto įkūrimo
metines. Šis jubiliejus taps tra
diciniu, nu.o kurio, norėsime
mes to ar ne, vėliau nabegalima
bus atsiriboti. Todėl šis reika
las nėra vien mokslo ginčų ob
jektas.

VĖJAI

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

MOČIUTĖMS LIETUVOJ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Westchester Community klinikos
x

Medicinos direktoriui

,1933 S. Manheim Ret, Westchester, 11L
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

•

TeL: 562-2727 arba 562-2728

■*

Service 461-8200, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

3921 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

kad aš lietuvaitė
ir gera mergaitė,
žalias mūsų kraštas,
rūtomis nusėtas,
Baltijos pakrantės
gintarais žymėtos.
Ten gyvena mūsų
broliai ir sesutės,
atvažiuojant laukia
mylima močiutė.
Mes ją aplankysi™,
karštai pabučiuosim,
savo tyrą meilę
jai padovanosim.

Valandos: antrad. 1—4 popiet

Xszidencijos telef.: 448-5545

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

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

Apdraustas perkraustynus
B įvairiu itstumy,
ANTANAS VILIMAS

Tai 376-1882 ar 376-5996

■

B. Vytienė

NEGALIMA NUSKĘSTI
DR. FRANK PLECKAS Iš Afrikos grįžo pasaulinis ke
liautojas ir pasakoja savo nuo
OPTOMETRISTAS
tykius, ypač kaip pavojinga bu
2618 W. 71st St. TeL 737-5149 vo persikelti per didelę upę rais
to gilumoje.
Tikrina akis. Pritaiko akiniu g
^Lelngvdi galėjai nuskęsti
ir “contact lenses”.
tamsta...!” sujaudintai pastebėjo
vienas klausytojas.
'“Nuskęsti? Tai absoliučiai ne
galima !
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
“Kaip tai ne?”
PROSTATOS CHIRURGIJA
“Krokodilai, nebiįtų ladę”! ?
2656 West 63rd Street

Ofiso telefonas: 776-2880.

f -4

KNOW YOUR HEART

£

r—t nl

I

Funeral Home and Cremation Service
1729 S. Halsted SL

Charles Stasukaitis

(312) 226-1344
J

GAIDAS “ DA1MID
ENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I

Vilnius — lietuvių tautos simbolis

Pagal miestų datavimo tvarką
Gediminui priklauso Vilniaus
Vilnius->—lietuvių tautos isto- • mas -liečia visas gyvenimo sri- įkūrimo garbę, o 1323 m. ir to
rijos simbolis. Jame tarsi veid tis: miestu valdymą, gyventoj ų liau lieka Vilniaus įkūrimo me
rodyje atspindi ilgas ir sunkus ■soęiąlilię. struktūrą,jų skaičių, tais. Čia užmirštamas svarbus ir,
.mūsų tautos-kelias į šiandien, miesto kultūrą, buitį. Apie mies tur būt^ esminis dalykas. Gediį ! -j, y-4
.
‘
‘
'j
•niinis kalba ne. apie bet kokį
u ‘Naujausi archeologiniai,-'-duoBraunc^wtU^Li' paties V^IniiĮ, bet -.karališkąjį, f. y. sos
ii^nys'^EikiiTOmaihn&dd/'k^ jau
tinę. O miesto vardo paminėji
I-jo tūkstantmečio pabaigoje
ir miesto 'gyventojai. -Visi jie mas ir miesto-sostinės paminė
Neries ir Vilnios santakoje esan.
mėgsta išgerti' midaus, alaus ar jimas toli gražu nereiškia vie
ii kalva buvo panaudota pilia
ba vyno. Kiekvienam leidžia ra ną ir tą patį. Štai Berlynas at-,
kalnio įrengimui, o XI - XIII
miai įeiti ' į savo- namus, atsisėsti sirado 1307 m., susiliejus dviem
amžiuje išaugo medinė pilis.
prie židinio ir -vieną gurkšnį ko- gyvenvietėms, o Brandenburgo
Tuomet pilies kalne stovėję vie- . . .
. .
,
....
• .
kiQ nors gedima, išgerti nemo- centru tapo tik 1486 m., Prū
/nos patalpos mediniai namai.
, .
' T 1
t ,
x - j• kamąi-ir paskui išeiti
sijos sostine virto dar vėliau.
Jau miesto atsiradimo pra.
r. , ...
apimant legendomis. Ne Po «ies mokomu karų ku- Taigi nuo mieste- iki sostinės
tik vienas Gedimine sapnas rei- «“« pergyveno nųeshecKi Vil- Berlynas ir Vilnius ėjo ištisus
kelmgss miesto atsinsdimni aiš- «“ jmė atsigauti '.tk XVIII šimtmečius 1323 m. Vilniaus
vardo paminėjimas reiškia, kad
kinti.
:
r
, a- pabaigoje... . .- ;
jau tuomet Vilnius buvo cent
Nepaisant
mišrios
tautinės
Vil

XIV a. Vilnius jau turėjo išr
ralizuotos Lietuvos valstybės
niaus
gyventojų
sudėties,
Vil

tisą pilių sistemą, siauras gat
sostinė. Taigi, jeigu mes ir mi
nius
visuomet
,
turėjo
didelę
veles, kurios mediniai namukai
nėsime 1323 m., tai turėsime
reikšmę
lietuvių
tautinės
kultū

buvo ties’og užlipę ant medi
minėti ne Vilniaus, kaip mies
ros
vystymuisi,
šis
akcentas
la(
nių grindinių. XVI a. Vilnius
to, įsikūrimą, bet Vilniaus, ka'p
bai
svarbūs.
Jau
XIX
air
j
virto stambiu mie^u, kuriame
XX a. pradžioje/ kaip galima Į Lietuvos sostinės, sukaktuves.
gyveno apie 20 tūkstančių žmo
spręsti, . Vilnius vėl atgimė
nių.
NAFTININKŲ LAIKRAŠTIS
Istorinio Vilniaus nagrinėji- kaip senasis lietuvių tautos kul
Mažeikiu4 Anaftos nėr dirbimo
tūros ■ ir visuomeninio gyveni
mo centras,. išryškėjo . siekimas gamyklos dirbantieji gavo pir
paversti ji; ir politiniu tautos mąjį savo daugiau tiražo laikraš
centru.
/ ; pi H čio “Fakelas” numeri.
E.L.

PERKRAUSTYMA1

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

i

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

—

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, ILL 60650
TeL: 652-5245
fRJJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI
P* tarėjai ir laidojime direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI
Aikštes automobiliams pastatyti

MOVING
L*idim«i — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge
ir VISA korteles.
JL ŠERĖNAS.
Tai. 925-8063

E-=
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SOPHIE BARČUS
i

KADMO ŽKIMOS VALANDOS

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A
NOBLE VIRTUE— EMEfT WHEN NE't
MIVtNG. NEVER TAKE ANOTHER
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED.
SOONER OR LAT
MAY DO TH 6
I UMEXPECTE n Z
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Iz^mencan Kįtphen I
^Anthony Dias Blue

Port ftfid fruit go 'reD together, ssd the combination of
with thaeweet and sour taste of pineapple k a naturaL
Before being cooked over a charcoal outdoor grill, spare*
As tkMMld be precooked by being boiled until tender. This (
pfoe^s 9? parHai cooking is called parboiling.
If
are enable to devote the time or the refrigerator
to the Carination procedure in this recipe, juxt omit the
Step. Th® rib® wiH tarte t little less of pineapple, but they ’ll
be Cį^ite deBdotic
This rather robust dish h Ideal for a barbecue party. For
groups aBo^ 1 pound of spareribs for each person and
>t of
aasce accordingly. Accompany
potato or me^arnni salad, sliced tomatoes.
and the pineapple sauce for dipping,
ų Sangria, chilled rose wine, or the whits
b the
s cold Chablis or

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street

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

Sis

SET EVEN O* T* E

•MOW 0C «AT lai!
WUJ TO nOTSCT YDŲ
m AM AUTO ACCUKNTI
•ACCOWtlrt TO TRl
WtSTITUTfc FOR UFB
MOKAM MUTUAL
i
UAB1UTY INSUUNCt COMFANX
i
TRNO TO USTXAIN TO I0BY
1 nOM BLOWS A3AW
MATS OF TWC CAR, LBStM
TO PA.Hm OF BEIM6
ThkOWM OUT OP TO CAK
AH0 WCUAI5 mYlVAL

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

Pineapple spareribs

VASAITIS-BUTKUS \
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1446 South 50th Avenue \ JĮ ’
Cicero, Illinois
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Telefonas — 652-1003 \
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Lietuvos Vyčių 112 kuopos poatostoginis ’
susiiinkuiias I

tų pradžias Lietuvoje buvo 765
gaisrai. Tai — šimtu daugiau,
negu pernai.

10^4 in. rugsėjo 18 d. 8 vai. tiems trims nariams įteikti už Į

Iš šio skaičiaus 70 gaisrų kilo
žemės ūkio objektuose, jų pa
darytas nuostolis — 322 tūkstan
šiai rublių, pernai šis skaičius
buvo dvigubai mažesnis. Nuo
met pradžios liepsnoje jau žuvo
1,110 tonų pašarų ir 207 gyvu
liai.

Marquette Parko parapijos sa-[ ve’klą žymenys. Ponia Janeli
Įėję įvyko susirinkimas. Valdy padarė nuotrauką.
tes piiin. P. Binkis, pradėdamas
IKan. V. Zakarauskas ma’da
■ susirinkimą, pasveikino dalyvius. baigė trumpą susir nkiir.ą. Pirm
Lvasics vadas kan. V. Zakaraus P. Binkis pakvietė kavutei.
Būdinga .kad Vyčių jaunimas
kas sukalbėjo maldą į šv. Kaz'mierą.
Sekretorė perskaitė dirba ({rauge <u suaugusiais. Vy
.sccmnkimo protokolą. Priim čiai savo veikloje pasižymi darnuirra, sutarimu tarpusavy. Tai
trs be pataisų .
Skyrių vedėjai padarė trum s; daro malonią nuotaiką.
pus pranešimus iš veiklos. Dėl
(Mūsų ateivių organizacijoje*
ateities veiklos pasekite spaudą. įsigalėjo, tarytum, širšynai: pei
Iš Apygardos valdybos daly kia valdybas, jų veiklą, rašo ano
vavo Ir? Šankus ir A. Brazys niminius laiškus, pažviegia te
su žmona. Suteikė informacijų. lefonai. Tsi darbas žemos nu>
Išrinkta
naujai kadencijai relės žmonių... Pasimokykime
valdyba. Kan. V. Zakarauskas darnumo iš tėvynainių kovojan
čių žūt būtino kovą!
K. P.
perskaitė priesaikos tekstą.
Kleb. A. Zakarauskui ir ki-

RUSŲ PAVERGTOJE LIETUVOJE
MIRE AGR. V. VAZALINSKAS
Liepos 7 d. Vilniuje mirė ag
|
ronomas Vytautas Vazalinskas,
į
dirbęs žemės ūkio mosklinį dar
i
bą dar nepriklausomybės
kais.

Karo metu dirbo agronomu
Krasnodaro krašte, o po karo
dėstė Dotnuvos Žemės Ūkio aka
demijoje eilę metų buvo žemės
ūkio ministeriu, o nuo 1965 m.
Ministerų tarybos pirmininT
ko pavaduotoju. 1980 m. išėjo i
pensiją.
Periodinėje spaudoje rašė
žemės gamybos klausimais.
* *

Gimęs 1910 m. kovo 16 d. Seduvoje, Vytautas Va žali nskis
1930 m. baigė Dotnuvos Žemės \
Lkio adakemiją ir sekančiais] "SUVARTUKAS“ PORTU
metais gilino studijas Danijoje.
GALIJOJE
Grįžęs į Lietuvą, dirbo Lie
Rugpjūčio mėn. pradžioje Per
tuvos Žemės Ūkio tyrimo įstai
tugalijoje įvykusiame tarptau
goje, propagavo žemės ūkio nau;
tiniame folkloro festivalyje da
jovęs.
lyvavo Plungės saviveiklininkų
Spaudoje siūlė gilinti žemės! šokių ir dainų kolektyvas ‘'Su
ūkio reformą ir plėsti koope vartukas”.
raciją.
“Suvartukas” yra vienas po-

Pernai favupiūties metu kilo
5 gaisrai grūdų sandeliuose.

SENTRY'S
Flea & Tick Collar

KŽS Fjess. fcžs 1OCS

tftAL ISTATI FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM!

ua

EH PEMATS NUOŠIMČIAIS

MĖNESINIAIS ISSIMOKUDLAU.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

KREMLIAUS DIKTATORIUS
JKYRINA ‘‘AMERIKOS
BALSAS”

1212 W. Cermak Road

Maskvos budeliams daug bė
dos kelia laisvojo pasaulio radijc transliacijos komunistinės
imperijos žmonėms. Duo„ų tie
komisarai bet ką, kad tik ka
lėtu nutildyti ‘‘Amerikos Bal
są”, Anglijos BBC, Vokietijos
Deutsche Welle ir panašias pro
gramas, kuriomis komunistinės Rus:jcs žnicn ir pavergtų
tautu vergai informuojami apie
pasaulio Įvykius.
Sovietai negali pakęsti ‘Vaka
riečiu kišimosi i ju vidinus rei
kalus”. .Jie bando pakenkti ra Įmanomą, Bet žmonės klausosi jo”,
dijo bangoms, sukelia daug ne
ir daro sayo nuosprendį apie
malonaus elektrinio triukšmo,
kad tik padaryti klausymąsi ne- ' Maskvos ginklu įsteigtą ir pa
laikomą “rojų”.
j _

“Suvartuko” meno vadovė ir
vyriausioji baletmeisterė yra kul
tūros švietimo darbuotoja D.
Radvilavičienė.

GAISRU

4$

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

BUTŲ

Chicago, HL

MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
f N0TARIATA4

ENERGY
WISE

liters 8v«ry 3,000 tt
8,000 miles te r-.'-riC
wasting gasoline.

NUOSTOLIAI

“Tiesos” duomenimis, nuo me

J. BACEVIČIUS — BEI J. REALT1
INCOME TAX SERVICE

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ELEKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI
Turtu Chicagos miesto
Dirbu' ir užmiesčiuose, greit,
jarmtuotai ir s^žininęaL
KLAUDIJUS PUMPUTIS4514 S. Talman Avė.
T.I. 927-3559

ČIA GERIAUSIA VIETA
LIETUVIAMS

Jotijos Sūnus

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
pirkinys.

AUGUSTINO PAšKONIO

Dažo namus iš lauko
ir iš vidaus.

knygą apie

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJj
Tiktai $126 pusmečiui automobi!
liability draudimas pensininke?
Kreiptis: A. LAURAITIS .
4651 S. Ashland Ave^
Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

tuojame ir esame

ARVYDAS K1E1A ,
6557 S. Tąknan- Avenue

M. ŠIMKUS
Notary' Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood, Tel. 254-745

Nuomos

Taip pat daromi vertimai, giminii
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokie'blankai. -

BRIGHTON PARKE išmiomojamas butas . (2 kambariai),
rūsyje su apšildymu. Pageidau
jamas senyvas žmogus, kuris
negeria ir nerūko. Skambinti
927-7248.
. ,

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

f

. Homeowners insuraėcs
* F. Zapolis, Agent
320814 W. 95th St
Everg. Parlą IH.
60642 - 424-8654

Darbas garantuotas.

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR
-......... JOS KARIŪNU LIKIMĄ
........

4612 S. Paulina St.
.

fI

(Town of Laka)

T*. -L’-^rT"*

B SERVE WITH PRIDE IN.
F THE NATIONAL GUAR#

Skambinti YA 7-9107

Minkšti viršeliai. 90 psi. Kaina $4.00.,
Už persiuntimą pridėkite $1.00.
Čeki rašykite ir siųskite:

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas

I

^el ruošiatės keliauti — kreipkitės Į Lietuvių Įstaigų:

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

American Travel Service Bureati
9727 S. West»rn Ave^ Chieagn, IH- 60643

Telef. 312

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

S^>

I i

**

Advokatų įstaiga

gSuawe

Advokatas

—.

;

GINTARAS P. ČEPĖNAS

)

Darbo valandos: Kasdien: noo
9 vaL ryto iki 6 vai vakaro.
nuo 9 vaL r. iki 12 vai A
It pagal sn si ta rimą

. "x

Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

'TeL 776-5162
1449 West 63rd Street

n

I

Autorius pavaizduoja lietuvių
gyvenimą nuo XX šimtmečio
pradžios iki II Pasaulinio karo.

-

' ..... ". -JI JJ.I

Oti rtetx

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

Rn aštf C®ssr*r’C/*»ac7

J

238-9787

» WenotaiMr jMtaraMTUnu nisakent lėktuvų, traukinių, lai™ telk
S
w automobilių nuomavimo rexervacliaa; Parduodi
oe kelionių draudimui; Or^aniruojame kelionės i Lietuva h- kitus kiSS
Sudarome iškvietimus glminiv apsilankymui AmertkS ir
visais Kelionių relkalsd*.
Humame Hirer

STATI «A£S

JOHN GIBAITIS
6247 S. Kedzie Avė.
(312) ii b-d700

I

T

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

i

i-Naųjiėnose galima gauti

• VERTIMAI.

įsų rūšių draudimo agentūia

Tennesee valstijoj, Knoxville apylinkėje, sudegė vakar
didel is Corn Agua javų sandė
lis.
l]s- Vienas žmogus žuvo. Gaisras kilo del sprogimo javų sanhelyje, 10 sužeistų.

___
_____ r
Birželio

TH. 847-774

NUOMAVIMAS

24 dienos Vilniaus
| “Tiesa”, patalpi:ino ruso įlietu-,
Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
Nebrangus.
viai, kuriems Amerikos Balsas
yra reikalingas, kad atlaikytų'
ŠIMAITIS REALTY ’
savo lygsvarą tokių šmeižtų nei
INSURANCE — INCOME-TAX
rašo) Grigorijaus Demenok’o
poemą apie “Amerikos Melagių — Jihsd grupė palaiko ryšius
2951 W. 63rd St
Balsą”, kurios įvade nurodoma,* 511 Irano Choineini ir gauna iš
Tel: 436-7878.
jog “Amerikos Balsas” užtvin-j jo ginklus.
do eteri antitarybiniais prasimai
— Galima apžiūrėti šeštadie^
— Sofia Loren vakar sulau
nymais, bandydamas pateisinti
ni ar sekmadienį nuo 1 iki 6,
Baltųjų Rūmų militaristinę po kė 50 metų. Ją pasveikino Geor
i
litiką. 110 siųstuvų 42 kalbomis gia valstijos gubernatorius.
8127 So. Sawyer
T
i
transliuoja, beveik 1.000 valan
— Italijos prezidentūros ce l'St. Denis, savininkas, švarutėlės
dų laidų per savaitę.
1 remonijose dalyvavo JAV am plytos, Cape Cod, 3-4 miegamie
O poema numegsta šitaip:
ji, saulėti porčiai, įrengtas rūsys;
basadorius Maxwell M. Rabb.
įrengtas baras. Daug priedų, 2
Amerikos lietuviai, kurie ap> lanko okupuotą Lietuvą, grįžę ARKITE JAV TAUPYMO BONUS autom, garažas, 38x125 pėdų
sklypas.
pasakoja, kad “Amerikos Bal-j
1
434-4661
59,900..
šas” lietuvių tarpe yra labai po- Į
• pnliarus ir, pagal jų pareiški- 1
mus. suteikia “vienintelę pro į MEET THE CHALLENGE!
RENTING IN GENERAL
gą sužinoti kas darosi, kas naui

vi veiklos kolektyvų. Jame šo
ka, dainoja, groia mokytojai, in
žinieriai. darbininkai, tarnauto
jai., moksleiviai,

Sergeants

tri

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas
autorių: 6729 So. Campbell
Ave., Chicago, IL 60629.

Į

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

8

ADVOKATŲ DRAUGIJA

I

V. BYLAiTlS

|

Dari

ai

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

KOVOS DEL LIETUVOS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia

Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA *— $17. '(Persitmtiirni pridėti S1J

Naujienos, 1739 S. Halsted SL
Chicago, IL 60608

Naujienose galima gauti nepaprastai {domius gydy
tojo, yisuonKenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus,

Dc. A.
— MINTYS IR DARBAI, 259 paL, Beda 1906
Tug reikalu jums gali daug
metų f vykius, Jsblonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir
padėti teisininko Prano ŠULO
fr^rapinlin^ —-- -------------------------------------paruošta ir teigėjo Alphonse
Dr. A. J. Gussm — DANTYS, jų priežiūrą sveikata ir
WELLS peržiūrėta “Sūduvos
išleista knyga su legaližkomf
formomis.
Minkitaii virielliis, tik_______________ |
i
Knyga su formomis gauna
Dr. A. J. Gtusen — AUK1TA KULTŪRA — ŽIAURUS
j
uja Naujienų ad minis* ra ei j oje
tMONfiS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_ Į
Knygos kaina —
Gafima taip pat užsakyti pažtu, atsiuntus ftekj urbs
Stoeey orderj, prie nurodytos kainos pridedant II

world on fire

