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LANKYTOJŲ ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS
A-ą vassrą Lietuvoje lankėsi
užsienio lietuviai pasakoja apie
“nervingą nuotaiką” tėvynėje.
Tautiečiai labiau bijo susitikti ir
pasikalbėti su turistais. Milicija
ir KGB atidžiau seka lietuvius,
kurie bando nuvykti pss gimines provincijoje. B^rit dviem
atvejais KGB agentai suėmė nu
važiavusius be leidimo pas gi
mines; jię buvo nubausti 30-50
rublių pinigine bauria ir grąžin
ti atgal į Vilnių. Kalbama, kad
pastaruoju' metu Lietuvoje bu
vo nužudyti du patriotiškai nu
siteikę lietukai, panašiu būdu
kaip Helsinkio grupės narys kun.
Laurinavičius.

steigimą jėga okupuotose šahrse”, JAV atstovas, ainba>adorhi?s
James Bucklet pareiškė: “Ji nępašnterkią prievarta pykdyto
440,000 vyrų iimoterų išveži
mo is sovietų okupuotos Estijos,
Latyij'os ir Lietuvos, ar po to
įvykusio 925,000 sovietų piliečių
atkėlimo į Pabaltijo valstybes”:
Anot Buckley, rekomendacija
taip p's-t nepasmerkia Afganiš-.
tano invazijos, sovietų kėlimo
si į okupuotas-Kurilų salas, ar
vietnamiečių perkėlimo į oku
puotą Kampuėeją. - i' (ELTA)
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ŠIANIEN GROMYKA SUSITIKS SU
PREZIDENTU REAGANU
Kremliaus ponai nori palaikyti debatą
atomo ginklų galią

NEW YORK, N. Y. — Trecixlieno popiete sovietų užsienio
j reikalų ministers Andrei Groz< W.*•* ? <*•»*<J:X
myka, buvo užėjęs į JAV atsto
.;«•>*•>*>' ■• < ■’**->**• • < *►•*> <$:;
CHICAGO, ILL. — Illinois
'<&*■ >4:S**^*>*
«e»?
■••<<
vybę, kurioje 3 valandas kalbė
valstijoje prokuroras pataria čijosi su sekretorių George Siiultz.
kagiečiams, ypač vyresnio am
Turini galvoje sovietų spau
žiaus žmonėms, apsisaugoti suk
dos ir “Tass” pranešimus apie
• čia. Jie prižada pataisyti pečių,
; Sovietų Sąjungos santykius su
J vandentekį, vonią ar ką kitą, bet
JAV, Gromyka turėjo aštriai pa
1 kai jiems parodo, tai tada jie
kritilcucti Ameriką, bet nei pats
Į ramia kilų trūkumų ir reikalouGromyka. nei sekr. Shultz nie
j ja stambias sumss. Kartais sukJORDANIJOS HUSEJINAS
ko aštraus spaudos atstovams
į Ii konlraktoriai sugadina, kad
SVEIKINĄ MUBARAKĄ
nepareiškė. Andrei Gromyka vi
I galėtų išlupti stambią sumą pisai atsisakė žurnalistams ką nors
Kairas. Eg. — Jordanijos ka
Reaganas ir Shultz apie
1 nigu.
1
v
pasakyti.
ralius Husejinas, patyręs apie
.“laisvą Rytų Europą”
; Šį mėnesį Willie Nearn Sr. bu
J i
— Klauskite mane ryloj, kai
Egipto grįžimą Į Arabų Lygą,
Iš Baltųjų Rūmų ir Valstybės pašaukė telefonu Egipto prezi
j vo pasižadėjęs pataisyti vandens išeisiu iš Baltųjų Rūmų, tada aš
Departamento ru-gpiūčio mėnesį dentą Mubaraką ir labai nuošir
] nutekėjimą už $50,000 Bridge- Jums atsakysiu į visus klausi
pasigirdo tvirti pareiškimai apie džiai jį pasveikino. Jis žino,kad
porte gyvenančiai Rožės Rolek. mus, bet šiandien aš nieko Jums
Ry-tų Europą. 'Rugpjūčio 17 d., Mubarakas labai daug prisidėjo
Vanden s n u te kė j im o prava 1 y- nesakysiu, — pareiškė GromyVaršuvos sukilimo prieš nacius prie bendros arabų kalbos.
mas kainavo ?150, o jis pareika- i ka.
40-jų metimų proga, preziden
lavo $25,000 darbo pradžiai, c
Jordanijos karalius pareiškė
Sekretorius Srmltz pareiškė,
tas Reaganas pabrėžė, jog JAV įsi tikinimą, kad šis Egipto žing- j Kinijos vyriausybė, 1987 metais paėmusi J long Kongą, pasižadėjo neliesti dabartinių
kitus $25,000 išmokėti iki metų kad jam teko praleisti daugiau
negali pasyviai sutikti su “Rytų snis privers ir izraelitus būti su
galo. Policija sučiupo jo sūnų laiko apie rytoj busimą Gromibankų, dirbtuvių, krautuvių ir pagrindines žmonių teises. Kiniečiai leis komunistinės
Europos gyventojų nuolatiniu kalbamesniais. Izraelitai tiek to
ir kitus dirbančius darbininkus, kos pokalbį su prezidentu Reasistemos priešams išvažiuoti iš Hong Kongo.
(
pavergimu”. Jis , -pareiškė,' kad li nuėjo, kad jie net necį išrinkurie pradėjo daužyti cementi ganu. Sekr. Shultz informavo
‘‘JAV^ atmeta bet kokią Jaltos
nio rūsio grindis ir padarė daug Gromyką apie kiaušinius,ku
naNEREIKIA Airi- KLAUSIMŲ
sutarties interpr^Įąciją, kuri da Cl$ J)
žakis. Į’v'A į , - V riuos rytoj turi aptarti šu prez.
kad
EGIPTAS GRĮŽO Į ARABŲ EILES
LIESTI *
ro- užuommHr<š«^}3ŠrieYika_ sune
Prokuroras Hartigan j atėmė Reaganm
ir
Libija
baigė
Jordanijos
boikotą,
tinkanti
Bowling Green, Ohio.—Pręž-'yNea- i bendrovei teisę laAyti na i Pirmoj vietoj bus liepiamas
ijičijų. Impulsą
lesti
.Saudi Arabija pradėjo prekybą su Egiptu
iį įtakos
Reaganas, kalbėdamas rinkimi-1 mus pečius ar vandentekį. Uii atomo ginklų kontrolės krausi-;
žadėjri;
bį^aukięs^fobiko^
niame mitinge, Ą’pareiškė, kad jiois valstijoje ir paskyrė jžm mas. Gromyka jam pastebėjęs,
DW.
Kairei, Egip — Egipto Hądemokratai dalimi-kalt’ dėl Am- teismą griiodžio 4 dieną. Jis pa- kad Sovietų Sąjunga npn palai
URUGVAJUJ SURUOŠĖ
i sini. .Mubarakas vakar pareiškė,.
basados priedo apgynime Beirti la:rė vyresnio amžiaus žmonėm kyti dabartinį ginklą paritetą.
30,000 DEMONSTRACIJĄ
kad Egiptas vėl grįžo į Arabų
nas
to priemiesty. Prezidentas Car- būti labaj atsargiems, neįsileis* Sekretorius priminė, kad reikia
eilei. - Prieš 5 metus kai .prez.
apdova nojti
Montevideo, Urgv. — Praeitą ietis ir jo administracija pareiš- ti į rūsį nepažįstamų žmonių ir
tt -ąutHgtžfįSūį 'Ož^^iietartis, kol susitarsime,, bet a ty
Aiiver Šariatas nuskrido į Telalįaistris
trečiadienį Urugvajaus sostinėj ^ė, kad šnipinėjimtas Amerikai neleisti jiems taisyti, ko nerei- mo ginklų niekas negali var
fafe ■jizraėliteįst'-i>
■vivą ir pasakė Izraelio parlamen buvo suruošta 30,000 žmoiiiii
Okuls*
dus, generolus
nercikulingas, kad. turime atsi- kia taisvti.
toti.
t
ui
kalbą
apie
reikalą
baigti
kb\
demonstracija.
Sostinės
centre
kįj Tadeušą Bor Komorowski ir
kratvti šnipu?. Jeigu būtume tu_ .
.
,v ,
Prez. Reaganas pirmadienį
vaš ir siekti taikos, arabų vals
-vY
i
! .. 1 eismas
visus
pB^^Škris;'Ą/S^M?"iĄ:'%ieh^-l tybės paskelbė boikotą Egip 1 -demonstrantai žingsniavo• tylo- reje daugiau“smpu,
Stęfaną Rbwėckį.
tai■ amoasa,
, j.-u įšaldė
. .
.
i Nearn
bendrovės ipinigus
ban pareiškė, kad JAV ir Sov. Są
P'tmis užsidegę žvakes
da nebutu buvsi aogrtauta.
,
«
Gfegagvg. •šavivaMybėje, - ah fra- *
ptųgpiūčio 20 d. panašiai kal
tiii.
•
J Demonstrantai reikalavo, kad <
- žmones
v
,,
- 1; kuose ar taupvmo
bendrovėse. junga turi dažniau susitikti
im
apkšte
",
pradės
apkiausinėjiIs
minios
paklausė,
K
įvairiems tarptautiniams • klausi
bėjo!JAV Valstybės Sėkrėtorius me oju^šte < praqes
,
i
,
•
>
i
,
!
ProKuratūra
au
vra
gavusi
4D
Karas
tarp
Egipto
ir
Izraelio
karo
vadas
perduotu
vyriausykada
prez.
Gartens.
toki
dalyka
...
•'
•
nfą apie i'• Ghicagds miešto sver
svęimams aptarti. Pasitarimas pri
George P. Shultzas. Jis tvirti irtą
pasakė.
Tada
prez.
Reaganas'
ne
1;Uskl
^
kuril,0
'
e
žmonės
skundė
krašto
piliečiams.
j
pasibaigė.
Egiptas
atgavo
visas,
bę
patiems
valo vykti kabineto narių, kad
no, kad “istorijos banga remia kątingumo -įstatymo
Į ,j prarastas žemes, bet ligi šio me- Kariai turi pasakyti, kur dingo atsakė, kampanijos menadžeris SI nedo!^ kontrnktorių. Kai nu- pasitarimuose galėtų daryti rei
irtus” ir išreiškė savo įsitikini
Jim Lake nareiškė, kad vyrau-'S,atys žaJas ’tai band-vS
—— Sveikatos jftfniį-.*A»?Majėr-‘ to nebuvo atšauktas arabu boi- 142 karių suimti žmonės.
kalingus sprendimus, šitas klau
mą, kad vieną dieną sovietų pa
1973 metais kariai nuvertė ja tokia nuomonė, kad Carteris h nuskriaustiems žmonėms^ pir- simes yra naujas. Gromyka tucžyic
praneša,
kad
špafib
1
;d/
kotas.
vergti Rytų Europos kraštai at
ir demokratai kongrese kalti dėl, In< J e'2ėn. I.engsausiai Nearn ės pasitarti su Černenka.
Kantrus prezidentas Mubara. žmonių rinktą vyriausybę, suė Amerikos agentu atleidimo.
gaus savo laisvę. Anot Shulfzo, svarstys pasiūlymą paskirti Quen
'faIėJ° aP*allti vyresnio amžiaus
mė čia patikėtus veikėjus ir
“demokratijos ir laisvės troški ta Young miesto sveikatos sky- ka£. ilgai dėrė;osi su arabais,kad bar nepasako, kur jie dingo.
Kada ši žinia pasiekė Kcngre-. zmcnes- senus pensijenierius,
— Kun. F. Skėrys praneša,
jie atšauktų boikotą, o Egiptas!
mas Rytų Europos šalyse yra riaus pirmininku.
reikėdavo ką nors paKariai paskelbė rinkimus ;iu są, tai atstovų rūmu demokra-'klu
kad psbaltiečių evangelikų hūįeina Į Arabų Lygą. Ši žinia bugalinga ir auganti pajėga... Mes
metu
gruodžio
3
dieną.
tai
pareiškė,
kad
jie
apklausiteronų kunigų ir bažnyčios dar«
Prez.-Reaganas žino, ^jv0 paskelbta, kai Saudi Arabiniekad nesutiksim su padalintos
Uragvajiečiai
norėtų,
kad
ka

nės
prezidentą
ir
jo
atstovus,
prok.
sovietų policija, laužydama vi ja trečiadienį pranešė, kad boi
Hrrtigan y-a pasiryžę- Duotoj ų suvažiavimas 1981 ii?,
Europos idėja”. Shultzas pri
ro
vadai
sutiktu
paleisti
visus
kada demokratai mažino agentų nuskriaustiems žmonėms atly rugp. 10-14 dienomis vyko Vo
dūrė, jog Rytų Europos išsilais sus susitarimus, sprogdina arii- kotą baigia ir pradeda prekybą- politinius kalinius.
skaičių ir kaip Reaganas, taupy-, ginti g.^’€arn santaupų, už jo kietijoj, Bonoje,
1 basadas, žudo ūkininkus, gami su Egiptu.
Annabergo
vinimas gali užtrukti bent porą
damas dolerius agentus atleidi-, darbininkų padarytą žalą.
na atoįrib bombas, planuoja už
priemiestyje.
Be to, Sirija ir Libija atšaukė
kartų.
—
Miesto
klerkas
Stanley
T.
nėjo.
j
,
—
imti Vakarų Vokietiją, ir jis yra boikotą Jordanijai.
Kasper Jr. praneša, kad kasdien
Pabaltijo klausimas tarptauti-j pasiryžęs ruoštis prieš sovietų
nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakaro
— 19822 m. Izraelis atmetė
nėję gyventojų prieangio
AMERIKOS MOKYKLOS
miesto centre 402 kambaryje prez. Reagano planą dešiniojo
konferencijoje
NEGAUS ASBESTO
galima registruotis lapkričio 6 Jordano kranto žemių klausi
Pabaltijo klausimas buvo pa
WASHINGTON, D. C. — Pa d. balsavimui, o šeštadieniais ir mu, bet dabar esame pasiruošę
minėtas rugpiūėio mėnesį Me
reigūnai aplinkos švarai palaiky sekmadieniais nuo 9 vai. ryto ii svarstyti. — pasakė premje
xico City įvykusioje tarptautinė
ti psreikalavo, kad vyriausybė iki 4 vai po pietų. Neužsiregis ras Peres.
je konferencijoje, svarsčiusioje,
paskirtų 850 milijonų dolerių travusieji negalės balsuoti.
gyventojų prieaugio problemas.
mokyklose esančiom asbesto sie
— Valstybės departamento
Rugpjūčio 14 d., kritikuodamas
noms panaikinti .bet kongreso
-— Nė vienas kitas prezidentas atstovas paieiškė. kad Jordani
arabų pasiūlytą rekomendaciją,
komitetas nepritaria.
nepasakė tiek daug karčios tei ja gali daug padėti taikai atstapasimerkiančią “svetimų sodybų
tvti Artimuose Rytuose.
I
Kongreso komiteto pirminin sybės, kiek pasakė prezidentas. *
Preridento
žygis
Grenadoje
įti

kas James Florio pareiškė, kad
— Iš Nikaragucs veža Ameri
kino rusus .kad prezidentas ne
kongresas dar šiais metais prokon dviejų kariu lavonus žuvu
šomų pinigų neskirs, nes dar ne bijo krėsti ,l>et jis moka pasau sius helikopterio nel-imėje.
paruoštos instrukcijos, kaip as liui pasakyti, kad jis yra pasiry
besto sienss pakeisti. Naujai žęs tartis
— Maskvoje Anatolijus Kar
statomose mokyklose nenaudo
— Ketvirtadinį aukso uncija povas žengęs.42 ėjimus, yra
ja sienų su asbesto medžiago
ras. kad Kasparovui tuoj kirs
mis. Nustatyta, kad sienose j kainavo $331 ?■*•*matą.
esantis
asbestas
gali
sukelti
vėžį
t
Rugsėjo '
— Simon Peres pareiškė, kad
vaikų tarpe. Laimė, kad vaikai, tas negali pakenkti. Speciali atLijoba, Ti
I esti mokykloje tiktai kelias v»-1 stovų rūmų komisija ruošia tai- Izraelis yra pasiruošęs svarstyti
Saulė teka
ienį 3 landas.
Vakarais ir naktimis i sykles, kaip lengviau atsikraty- bet kurį Jordanijos karaliaus 'Sekr. George Shultz vakar informavo Gromyką apie klausimui,
pasiūlymą karo stoviui abigti. kuriuos prezidentas kels sovietų užsienio reikalų minižtfcriui
kultku mokyklos uždarytos, tai asines-' ti asbesto mokyklose.
HARTIGAN PATARIA
APSISAUGOTI SUKČIŲ

v vii ’Kaukiančias ypatybes, Aes
nuo tokio muisto nukenčia vtsąs
virškinimo traktas.
Jis ‘drauge ieško ir priemenių
su tokiu k arei n i gerus kum u ko
voti. Tos priemonės via vitami
nas E; selenium ir vitaminas C.
Biologijos mokslas dar nėra su
radęs vėžio genų, reguliuojan
čių ląstelių veikimo Nesurastas
dar senėjimo procesas, kuriame
vėžys yra degeneratyvine liga.
Iš žurnale Science
E. Gorė/utat

Ncjvchngi patarimai ir įdomus dalykai

Patartina visiems sriubas valgyti

SKIRTUMAS
K b. m; , kaa >j *ubo^ Lietu-į Sakoma, kiek vra šeinuinrv!
vc^e crack s virti nuo neatme- kių* tiek ir šaltimarsčio, nesi
Mark Twain buvo paklaustas,
nar_ių Lukų. Jau XIV amž. met-i kiekvie’ia moka juos savaip pa-|
koks yra skiriamas tarp klaidos
.a?eiuo>e randama, kąd sriubsnį gaiduti iš turimų peodukių.
ir neapsižiūrėjįęio?
t u vo pi učiai vartojamos >r pą>Nuo senę liaudyje gainįj^aiųųį
— Matot, jei vietoje savo pa
iiaiunainos petražolėmis
sriubų receptais vi$ daužau
prasto lietsargio paimsi sveti
XVI amž. cKaruooe buvo pag naudojamasi visuomemiHo mai~
mą gerą lietsargį, tai bus klai
inęs būsenas (sulUnys), "Kad tinimose klubuose.
da, bet jei vietoje savo gero liet
r.eat-ideotu vandeniu ir vėju°j
sargio paimsi svetimą menkiadėdavo į jį petpižolių. krapųKAIP VERDAMOS
vwfcį, tąi bus neaprinųrėjimaas vogtum, česnakų, muskato, gtMMSIiKOS ŠRIUBOS
pirtr, žirnių, pupelių arba kruo
MOTERIS KAILIU
Brimama
pų kartai rūgštynių.
ATELJE
Pagal senas gamybos tradiei-j
» svogūnai. 1—2 morkos, saiierad
— Norėčiau atnaujinti kaili
jas ir dabar į sriubas daug deda.poro. petražolių.3 lauro lapeliai,
nius, o tiksliau — pakeisti juese
ma įvairiu prieskonių, daržovių
5—6 pipiiąi, druskos, Šri litro
vieną apsitrynusi kailiuką.
Iš gaminamų sriubų gaunasvandens.
Apžiūrėjęs kailinius meistras
me anie 20' c organizmui re-kaMtsa nuplaunama, sukapojar
sako:
lingo vanuens, daug jose eksima į 3—4 dalis, užpilama šąlu*
— Apgailestaujame, madam,
raktinių medžiagų, ypač mėsos^
vandeniu ir verdama ant stip^
kad negalime jums padėti, žvė
žuvų; grybų sultiniuose. Jos-ak
rio> usnies s—
■
,
rys, iš kurių kailių buvo pasiūti
tyvina skrandžio liaukų sekre
Pries pradedant virti iiugraihi
jūsų kailiai, jau seniai išnyciją, gerina virškinimą, todėl
.<omos natos.
Vaizde
matoma?
-Niagara?
krioklys,
koks
jis
yra
r
'
Kaip
tas
iškyšulis
atsirado,
yra
trys
teorijos,
bet
nė
ko.
valgomos pr»eš antrąjį patieka
Užvirus puodas nudengiamas, Amerikos, pusėje šiandien (American FaUs)-. Kaistas da- ‘viena nepilna. Viena, kad kur nors už to iškyšulio vanduo
lą. Jų maistingumui pagerinti
sudedamos pakeptos
daržo lykas šiemet’apsireiškėr tai- naujas prat^rpis arba išky-ibus prąsigręžęs sau statmeną kritimą dar krioklio briaudedamą grietinės, sviesto, pie
t Ne minioje, bet vienatvėj
vės. truputis druskos ir verda- šulys (antras juodas tarpas iš dešinės); matomas viršui nes nepasiekus.; antra, kad krioklio briauna toje vietoje
iškyla gerai gal vejantieji.
no, cukraus, kiaušinių.
upėje apačioje, plaukiančio turistų laivo Maid of the Mist, bus-per amžius sudilusi, dėlto vanduo krinta nuo žemesPrie kai kurių sriubų aLkirai
kartkartėmis nugraibstanl putas Antrasiš juoda? tarpas pačiame dešiniame kriokfio.galę neš briaunos; trečia teorija, kad bendrai per Amerikos
duodama hulviu ar duonos.Sriu
.lyra Luua sala, kur iuFfetąi:
prieiti prie patiesr^riokf pusės Niagarą mažiau vandens beteka. Inžinierių apskaibos valgomeąkajsdren- Net ir ve
Prieš baigiant virti, sudedami
rj Hoirvąnrienš syovė yrą’ 'CŠayimu, 92^ visą Niagaros vandens nukrinta per Pa
stuvėse ar per šventei, antrą k.mo lapeliai, pij.irak pagal sk<y
vąthnšmaNfi&dąl Vėils
.yra. Nuotakos^
sagos Krioklį (Hprsehoe Falls) Kanados pusėje. Bendrai
dieną, jau būdavo verdama sriu
nį pasūdomą.
- kriokly?? ■ Atrodo, aiwrikiecfems teks dąbar
ati- per Amerikos ir Kanados krioklius vandens nuo balan
ba*
f
Sultinys nupilamas į pakaiti^
Sriuba yra jragrindinis pietų lu> spėriai:us pucdUkųs^r lėkš tinkainą pavadinm>ą?^ąsicUriusiam antrajam krintančio, džio. iki spalio mėn miklinta po 106,000 kubinių pėdų
valgis, bet dažnai jos verdankos tes. užbar stoma ^įusR^kintų vaųdens-protarpiui ^taypę- Luna salosiAr ųąųj^ęi?isky- (apie 750,000 galiūnių) kiekvieną sekundę, o kitais laikais
ir vakarienei, o Aukštaitijoje
kulio)..-? ? -'"?'
. ? po '50,000 kūb. pėdų.
, įetražoliu ar krapų.
.-eruau būdavo verdama ir pusPre . o duodama. bandelių
rvčiams.
su mėsa ar grybais, kukulaičių,
karcinngeniškumą žemės riešą
Tvaiideps; ?
~ ‘
Labiausiai, mėgiamos rūkščios ir kt
tų svieste, obuoiių sultyse ir ki
J Jarui gaminti imama: >
kopūstų. raugintu burokėlių;
Sultinys vartojamas įvairioms
Dąug rašoma ir kalbama apie, Mes naikiname nuodingiaū- tokiame-maiste. Jis tyrinėja nitlOO gj. virtos mėses,
svogii
rūgštynių, agurkų sriubos.kurių sriuboms virti.
| no. 20 -gr.. sviesto arba alyvos, k veiką natūralų maištą,' kuris nė sįus žjnogaus pagamintus che : hus ir nitratus, kurie atsiran
pagrindas — šviežios ar rūky
j kiaušinio, pipirų.druskos, pagal Iru žmogaūs na?id(ĮjamaJs che- mikalus.. Jo pastangomis, iš plau da natūraliai, pav., ourekuose,
tos mėsos suItinys-Sriuboje vir
BARŠTELIAI SU AUSY
iiriikalais- užnuodytas.? Bet bio- kams ^dažyti dažų išimti karei- špinatuose. Taip pat tyrinėja
t skoni,
ta' mėsa savartojarna kaip antr
TĖMIS
% -'pigeąiniai chemikalai, iš rūbu ' (hronos'^parudin/mą jnesbs'kepi
| Burokėliu i tverdami; nuĮup tąchemikai,- r^sis pat iekalas.
;;; \ sveiką maistą’savo latioratčrijo. TRIS. Taigi ne vien modernius n imą, kaip neprisotintuose rie
Paimama:
pni ir< stambiai sutarkuojami.<Sriubos be mėsos buvo verda
700 gr- jautienos. 300 gr. bu-j Iš :me>.os. pakepintų priesko- se,. randa daug .. nuodingų che? -technologijos .pagaminti nuo baluose . riebalų rūgštys ir cho
mos pasniko dienomis. Liau<iysave jasolra.
.irų. daržovių, prieskonių ir džio Unikalų pačiuose^ąugaJuoše?
dai .sukelia vėžį. Pav.. vadina- lesterolis lengvai oksiduojasi
i
ye buvo susidariusios raciona rokėliu. 150 £r. prieskoninių
lios mitvbos tradicijos: liebies, daržovių (1 svogūnas, petražo- vintu., grybų išverdama suhi-! Vienas iš t6kui žymiu lyrinė-( mosis root bee:r, kuriame yra- (jungiasi su deguoniu). Tokia
- J toju, yra Bruce 'Ames, kuris ty [sa^afi’asj juodi pipirai, grybos. reakcija sukelia mutagenus, t.y.
sočias sriubas valgj’davc pier iių. krapų, saliero). 6 pipirai, -f nys, Kai mėsa suminkštėja, sulti-lrinėjimo rezultatus plačiai ap |salierai. pastarnokai (parsnips)
tum<. o pieniškas, lengvai virš iauro lapelis, 20 gr. cukraus, ei
mas. parūksti na-J rašo žurnale .‘‘Science’? • Jis sa figos, petražole^, bulves, rubarrinos rūgšties, 1 šaukštelis krak - hys perkosįam
kinamas — vakarienei.
ir-užpila-Jko. kad daug karcinogęr.iruų barai, kava,
juoda arbata,, su
ū
Sriubų skonis labai įvairus, molo. 2 — 3 riekelės džiovintus , mas citrinos i ūgštimi
....
SIBIRE — IR GRĮŽUS Į LIETUVĄ Į RYTUS /
i medžiagų (vėžį ^sukeliančių) ir džiovintos įvairios žolės ir jų
žiūrint iš kokių produktų, ver- duonos. 2—3 džiovinti grybai. 3 ;ma jr.o būrokėFai ir duona.
Uždengus palaikoma-apie 30 net dideliais kiekiais yra netū-f arbata, kaltais medus, f;■ava PL>
litrai vandens.
raliame maiste,. Jo tyrinėjimai pos (didelės plačios), muštar- Dunda ir dunda traukinio ratai,
min. ir vėl perkopiama.,
Ausytėms imama.
niai. Pavyzdžiui. vasarą dažnai
1 stiklinė miltų.
kiaušinio. I gauta <altini šnberiama cu- suranda mutagenu- Ly, medžią das. klienai, sėmenų aliejus u
gaminami šaltibarščiai.
Rieda ir rieda vagonai juodi.
leistas -krak J gos, kurios keičia genus, 80-ty- kilis-salotų rūsys turi savyje
krus. supilam
Saulės nebėra, saulės- nemato,
mola>. ipakaitinama,. bet neviri-Įje procentu vėžį sukeliančiose aucdingumo. .
Ką veža Į rytus vagonai juodi.
'namu .pasūdomą.
•
Lnedžiagose (kaųcinogena?)/z •
Pavaizdavimui galima paimti
Jokia- šviesa neapšviečia vagonų,
Ausytėms š miltų, kiaušinio L* Pav., aalfalfa daigai turi miO’ grybus/kurių 106 gi\ pelių pilTamsa tik tamsa ir tamsa nerami.
ir vandeny įbėius druskos, su-t^ canavanine. Tais daigais rvuose iššaukia angims.
LIETUVIŲ FEDERALINE
minkoįrui vidutinio kicUnno teš-}maith^mos beždžionės ir žmo- ; Saliero^ kurios neatrado svei •
Šautuvų vamzdžiai vien blizga peronuos.
la. plonai iškočiojamą ir supiau- nes suserga imulogihe liga, t.y. kas. bet ligotos, turi savyje
Vis rieda- į rytus vagonai juodi...
KREDITO UNIJA
stoma 3 cm. kvadralėliai<lyg pats žmogaus kūnas būti į daug nuodingumo, jų rinkėjai
Blaškos ir blaškos garvežio dūmai,
1
Sultinyje v’-rta mesa sumala- alergiškas pats sau. Bruce Ames' Lgauna ant rankų išbėrimus.
Laimė manoji sū dūmais kartu.
/ "'
sudedama <mulkrii supiau- sako, kad žmogus, valgydarruię^rUs al*ejus yra karcinogeKASA MOKA
Laisvės idėja vagonuose žūna,
stytas, sveisre pakepintas svogū natūralų maistą; suvalgo- nuo*1 niškas.
Laisvei iš purvo pakilti sunku...
nas, druska, malti pipirai ir vi dingų chemiką Lakelis gramus i * Bulvės, pav., 200gr., jei jo- AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS!
Veža ir veža. Niekas nemato,
sa ma<ė pakepama kentuvėie dieiiį. Pačiuose augaluose esan ; /ra apipuvusios, nubraižyto.^
lieji netūhuūs pesticidaa yra buvusios saulės šviesoje, tokių
Ką veža Į rytus vagonai juodi.
stiprūs
nuodaį,
kad
tie
:
^ugala
?
Tada
supilama
plakta*
kiauši
; i n odi ilgumas yra žal i ngas žmo2615 West 71st St., Chicago. IL 60629 312-737-2110
Dunda ir dunda traukinio ratai,
'■ nis. gerai šmaišoma ir, nedideli galėtų apsiginti nuo visokių va jius kūnui.
Ratuose kūnai pražūsta jauni.
balu ir
niėos rutuliukai dedami antij balo
>r kenkėjų, «, , •--Rūbarbaral,
jei
jie
yra
apipę1445 So. 50th Ave., Cicero. IL 60650 312-656-2201
Arėjas Vitkauskas
tešlos kvadratėliu. Jų kraštai|
•- - .j,
jįį—r į _jr ; į lyje, apvytę, tokie turi daug
ABEJONĖS LIETUVOJ
, patepami’'kų'šiiiio balty mu, su-*
luodiųgtimo.
;
- .*• *
*
TAUPYMO €ERTIEIKATAI
lenkiama kaip trikampė strėlė. L Kimias
E mtas iš surtnąisio
sūrtnąisio sūris d<
dfc
Kavos
turi 250 Omo.
'• K nuodukas
• . <x.
trestai užspaudžiami, kampai dama> ant lenteles ir apibars ■ kaffeinihėi. rūgšties, kuri yęa i---- Daužaisi vis^uaktĮ lig aušros:
:
KURSAS
Si M A
tojnas druska. ?>’ ....
TKKMiNAS
~.uiod<nga. •
Išvykti ąp palikt prie ąžuolo kamieno?
Sūris su knynais valgomas £ Kalįau iui keliai, šokoladas tu- '
■ ' fono';
3 mėa S u
^šviežias arba .aūižiavjnta^
KTTI UŽKANDŽIAI
.cj 2-'t. T t^oobromiao, kuris yra
Mutante kątorgaj praleistos dienos
11.50>
Ii mėnesiu
►
Sūky
k^ni/uni>:
H-60'v
i Tqeių
(.ESNARINe
lAsjfci -pjj 1441S,- L'bai
14.70* r
•J Hjphj
Tam rėfttįa paimti:
,Vil|mžfcn»ic pajūryj®, tusi, savy- į
"Bun rejkatak tawpir. 11.75V
3 HlBlU
v -8—10 I trus rūgusio p eno,
jc nuodų viciuę u? conuicįn*.
Rymojo KriWa Minas toks kertėj
i*
šaukštelis
kmynų.
Pitagoras neleisdavo jų savo
>
^-^•U u.7j'.
Ir gaudė hntowie gimtinės vartų.,
3 MBUZt' V
dtk^kes, pag^l
i
ektq^ms
valgyti.
U475'.
6 mėnesių
Kanetį ar kto
^įlė nesileidžia.
kjir sveikata.
,
* , i . ..,,A
sėklomis šaiianė
11.90'-.
r umsUj
Pūgąv pienai supiikrruis i puo *
’flHUkŠčiar jū kimišmiai, gyvųf I
tkOS'r
2
x
m, šųberiami nuptykvti;
ririj'pWE
turi $ąvyje nuoefe
Į ;*... tano'.
3
na L p>mararnn ir šildoma ‘ antį ląhana.
Varškė gerai ištrinama dubesilpnos ugnie* FJ<ę35— 40 laip.
uelyje-i iidedama, smulkiai piau, Augalai kurie turi aukštis iji
— &MI.0HI) ir <laugau —
soM&ruuą,
I
Kaqfc žj bus diena?
>tytią < esnaka>,majo- sėklas ū jais šeriami gyvuliai
1
-**• " ijj 1n.<■
t
t
k<
esti
s«ibnęę<ię
ska
kMĮCj
.tMJHbBgp
1N
n
IKA moka 12.0'< (metiiūs prieaugis
nesnė kar pienrs štMckifas ?RGalima' kifek'
giau
žemesnėje
temperatūroje,
tai
s 9.42*').
Puoš.ama pe
fekete
Qi
teiT-u. jwtai,
p- K*> pieną svtr&ukiąi varSpa
Lietuva, 11
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VISOS SĄSKAITOS FBPH00.000 APDRAUSTUS
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vartojai

tK trati-
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vus.

Matyfaleno Sulaitienė

riebalų pelartiejūną, pelėdų i

l'Vukrv

l.uio paraj ijos klebonas kun Al subaigiant, buvo pairta- oran
fonsa- Babonas. Atsisvcikinirū^ tūkstančiai balionų.
p avedė J. Zaparackienė, šei-* Reikia pastebėti, kad Reaga’ *_y.'..^ruinpft sava "la>š- Nr. 43):
mo< variu atsisveikino švyturio no kalboi tonas neužgaulus, ma
‘■.Naujienų’' mUkcijai’ (til"Vieniems atrodė, kad Lietu
Jūių šaulių kp. vicepirm. Juc- lonus klausyti, remiasi 3 su pu
-1984. 9. 8 d. "Naujienoj”) va (1795 metų), kaip politinis
zas Kiužius. Po atsisveikinimo se dietų rezultatais. Nėra apsi’
nurodė; “šk<i dabar jūsų lask- ir tarptautinis organizmas, jau
vis; dalyviai sugiedojo Tautos putojimo, deniagegijųs,
kaili
Mįstįgje.jis (Antanas Marma) ra buvo nustojusi egzistuoti gero
I - i mną.
pas kai kuriuos demokratų kai-1984. 8. 22 d.): “Jau anks- kai prieš 1795 m., kad ji buvo
L* X • 1 *
•t
: Sekančia dieną pc gedulingų bėtojus.
į
lošiau, kad froųtininkai bei tik paprasta Lenkijos provinci
j š v. Mišių šv. Antano parapijom
Reagąno kalba buvo perduoi
plkausRhUnkai arba šių laikų ja, kitais žodžiais, k.td ji buvo
bažnyčioje
velionio
kūnas
nuly

ta vietinių televizijų, radijo stoį
l’ėuivhi bajorai talkininkauja niekas. Taip mažčtnug gal
dėtas
į
šv.
Kapo
kapines,
amži

čia, o ir laikraščių puikiai jverį
TfnKams. Jie net buvo pavedę voje Keturių metu seimo vadai,
nam pcilsiui- Nuliūdime liko tinti.
f
Vj Tnunpai parašyti Lietuvos skelbdami gegužės 3 d. konsti
j sūnus Mykolas, dvi sesytės Irę
šiandien, sekmadieni, rugsė
istoriją, kuris "Metmenų’’ žui'- tuciją, kurioj jau Lietuvos var
Ina ir Vilija ir tėvai; Ada ir Ba jo 23 dįehą. Conn., universitetas
haje iŠgvrė Lenkijos 1791 m. ge do nebeliko. Ne tik niekas dėl
ilys Teiyčėnai bei' giminės ir paskelbė davinius, kad Reagai
gūžės 3 d. konstituciją, kuria to neprotestavo, bet toji kon
Į draugai.
has turi 545ž»į Mondele 26'rį
Lietuva paverčiama Lenkijos stitucija buvo Lietuvos vado
Edvardai, ilgėkis ramybėje!
Bushas 57.%>, Farraro 257c 187>
provincija ir t.t.”.
>
vaujančiu sluoksniu, ypač jau
Ant,
Snkauskas
nėra apsisprendę.
‘
. Visa-tai yrą netiesa. Su jo-, nimo. pelitinis idealas per il
-frontininkais bei šalkaus- gus XIX amž. dešimtmečius. ..
Amerikos ^žmonės žino, bė
k'ninkais hieko bendro netu-Į pu^.-Os akimis 1795 m. Lieturęksniu pagalbos, kad ReaWATERBURY.
CONN.
;
rių. Jie man nepavędė parašyti' va j.ajp atskiras politinis ir etRako vasarvietės miškas ir ežeras.
ganas „ yia-^tinkamas Amerikos
jukibs Lietuvos, istorijos. Nei^ ninjs vienetas visiškai “neegziPrezidentas Reaganas aplanke žrųonių-. ręprėzentanlas. Dieve,
“Metmęaų” žurnale, aei niekur stav0. Rusijos politiniuose sluok
Waterbury
jam pariėk/-:/(} ir Bų?hui kartu.
fertU* nėsii gyręs Gegužės 3 d. sniuose nekilo jokio lietuviško ir pažymėjo istorikas dr. K. Ma-i
•’
K. Bagdoną
Waterburys buvo
miestas
fešpistjtucijašAplamai;,
būdatulaitis
(Liet
Taut.
Praeitis,
Iii.
<
I klausimo ligi XIN a. antros pu
“slaunus”. Miestas garsėjo va
maš šioks toks istorikas žinau, sės. "Buvo rik buvusių Lenkijos I kng., ’7 p.): “L'etuvai nepri
Ant juodos dirvos javai dera,
gos; Aukos bus rerkarnos viso rio išdirbiniais visoje Ameriko
SPALIO MĖNUO —
kad- ne -istorike darbas ką hoi’s provincijų arba Lenkijos klaų- imtiną 1791 m. gegužės 3 d. Var- j
se lietuvių parapijose: Šv Anta je, dabar to viso jau nėra. Con b. baltą šųfreš kapsto. (SkirtifBALFO MĖNUO
gir# ar peikti. Jeigu mano ra-' simas”.
‘j suves seimo paskelbtą, nedali-1
inas t&rp .darbščius ir gražios
no. Dievo Apvaizdos ir šv. Pet
.Šyih&s būtų toks palankus len
Ar čia nepalankiai V. Trum-; vaujant jame nei Lietuvos šė Detroito Balto 76 skyriaus vai ro. Pirmus du sekmadienius— necticut miestų tarpe WaterbiP žmonoj. -,
kams, bemanau...”
pa rašė lenkams?.... Tesprendžia natoriams, nei jos atstovams,; dyba pradeda aukų vajų spalio 1 spalio 7 d. ir 14 d. (sekmadie rys užima 5 vietą. Buvęs gero
kai apleistas, bet sumanios rau
naują konstituciją”. Tad lietu- d. ir vykdys iki to mėn. pabai
pats siu eilučių skaitytojas.
-s
niais)
aukų
rinkėjai
su
sąrašu
’
^_Kąd istorikui Vincui Trum-j
kos miesto majoro Bergin. (D)
Tačiau taip nebuvo, nes Lie- dai netik nepritarė šiai lenkui
Lauks ir priims aukas. Balfo va- ‘ miestą gerokai pakeitė.
pai ■ Lietii.vių' Beh drųomęnė pa
i tūva ligi Lietuvos — Lenkijos konstitucijai, bet pasistengė ją*
dovybė maloniai prašo savo au~ j
vedė parašyti Lietuvos istoriją,1
.
19S4 metų rugsėjo 19 d. 1
turėjo savo terito- paiv.rkinti, išleidžiant 1793 mJ rių dr. Basanavičiaus ir IJetu.—tai tvirtino žur. Juodvalkis,
in,mo . .
.. . _,
i
ką įtekti tiesiai rinkėjams, [ vai. po pietų Waterbury apian-,
vos istorijos tėvo S. Daukanto
naują konstitu-Į
loėo'
• • birželio;? d. per Margu- * rija. s?.vo teise ir t.t. Veike Lie- Gardino Seme
konsutunes tuo palengvinsite aukų va- kė prezidentas Reaganas. Nuo*
1982 m.
.
xx
, ■ ■
llkcLiS.
Utd | . ■ _
.._ , .
."v-<
nes
.v.- .’.j..-'• • r
.
,
j■ ’ tuvoie III-sis Lietuvos Statu- Cna, kurioje atstatomos lymos gimimo ir mirties sukakties,
CIO. radijo programoj, darydaJ
, ..
T -.' J :
-- i
. ,
’
pa. Jei del kuriu nors priezas- stabu, kad prezidentą publikai
1
" ,
• t t> -4VŪ- tas. kuriame, anot istoriko du teises Lietuv ir Lenkijai (do- šie pasisakė prieš lenku
daro- cių negaletumete
...
~ aukų įteikti mas apžvalgą apie L. B. veiklą.
.
.
.
..
, , i.
j pristatė šiltais žodžiais' palydePteįąiiūĮ apiė iai .rdšiau “Naujio- M. Jučo, buvo pažymėta, kad .; kumen tvotai išdėstyta dr. J J mas skriaudas lietuvių tautai ir aukų rinkėjams, auką galite pa
Jes miesto meras D. Bergin (D).Į Lietuva yra atskira valstybė su • Jučo “Nuo Krėvos sutaršęs iki, t-t., o tai nepaminėjo lietuviško^e" 198? iii. birželio 11 d.
siųsti Balfo 75 skyriaus iždiniu
; Reagano kalba, kaip ir visos 1
kiausio Lietuvos- Ganytojo ar
’ savo nuosava‘teirtorija. Šis Sta-- Liuglino unijos”, 1970 m.
kui
Vladui
Staskui,
10037
Hazel
1 jo rinkiminės kalbos, buvo po-^
.
O
kad
Lietuviu'
Bendruome• • •— i
r-:
. *•
' tūtas buvo panaikintas, tik 1940
Vienok lenkų
siek J
lenku šovinistai,
šovinistai
d kivyskupo prof. Pr. Karevičiaus
•
.
i
ne yra patekusi 'į frontininKų
ton St. Detroit, Mich. 48239. če
zityvi, klausytojus įtikiriariti,
ip., kada Lietuvos gyventojai darni Lietuvą padaryti Lenkijos jubilėjaus, kadangi, anot pref.
kį prašome rašyti: United LLfŠnkasS.tai gerai tžinoma ir ne-',
glostanti. Kalbos klsiisė ir kė-!
buvo priversti pilnai klausyti provincija arba kaip Lenkijos V. Biržiškos, lenkams spaudžiant,
thuanian Relief Fund cf Ame lė ovacijas 50,000 ininia< Ob-1
kąiįtįą 'Jjųyb/^TĮ^nAma viešai
rosų Įstatymų. Tai patvirtino ir pasiuntinys Charwat Kaune 1940 arkivyskupas Karevičius buvo
rica. Ine.
spaudoje? Ir ' kad frontininkai'
, T T
<
.. .. v-lr . , . . . . , įžymusis istorikas prof. J. Lap- fn. linkėjo' “Kauno' vaivadija”, Vatikano uždarytas į \rienuc>iy'
ganizacija buvo puiki: neteikė- - 1
vra.'vadiiami salkaiiskmmkais, * ,J
.
,
t..
1CU'OTRAGIŠKAI
MIRK
E.
P.
jo žmonėms laukti, nervuo'tįš.J ’-i
- v' ’1ne 1kartą
L; po
ir Lenkija
po lot9 : iie visur tiek Lenkijoj, tiek už naGUARD
.
'
taip patX L
buvo rašoma
r (Lietuva
\
..
noo
TELYČĖNAS
■
‘
j •
x < c. Liublino Unijos, 1932 m, sienyje garbavoja Lėi reklamuo ’ Pagaliau stebift^^^^^111^-?05
Po puikios kalbos ovacijoms ne- '
spaudoj; Gi. tai; norėdamas tvit-. .
.
prisipažinimas: “Aplamai, būda
čjaiL'toarėmti savo 1982. 8. 22d... £._?;.
, ja šią Gegužės 3 d. konstitucijaEdvardas P. Telyčėnas, gimęs '
■į
a-., s
",
<; • “Lietuva* išsaugojo ravo val- O mūsų Šalkauskįninkai bei fron
1948 m. spalio mėn. 6 d. Vokie
straipsmo mintis net pacitavau . ,
..... _.J,
,
•
**
ė> - stvbe. Didžiąja Lietuves, kuni- tininkai yieiiaipc ar kitaip len kai ne istoriko darbas ką nors
tijoje, mirė Detroite automobili
is. dokumentines sti’-dijos V. P..
• •
^aikštystę. ligi 18 amž.. pabai- kams talkininkauja. Jie net rau
'
į lio nelaimėje š. m. rugsėjo mėrvj I susivienijimas
Ulubtattio. “Šalkauskis ir
i
gos.
kai
liovėsi
gyvavusi
Lenkigina
lleuvius
melstis
už
lenkus
i
kau.skthinkai” (1983 m.) : “St.1O. _ .. .
i 18 d., vykdamas į darbą- • Kaip 1
yra seniausia, didžiausia fr
tetiKritj fritiėmaHnė
federatyvinė
resir t.t. Atrodo, kad jų didžiulės kų ; imperialistų • gegužės 3 d. .
>';ė'
| It Lietuvių
organizacija, lietuviams' ištikimai tariaęjaEti.' jau per 97 metu?,
ir daugelis lietuvių su x tėvais
j šalkšiii^iš ■ ' vedė ■ lietuvišką publika”.
pastangos kuo : iškilmingiausiaii konstituciją pasidarytų LenkiSLA — atlieka kultūrinius1 dirbnšj"įėffifa ir kitiems, kurie tacs
emigravo į Ameriką, Detroit an. ’
'Jaimimą i tisptąutihius vandė-|
paminėti -Šv. Kazimiero jubilėjiv jos provincija ir ut. Bet iš tikdarbus dirba.
>
:
čia baigė gimnaziją, priklausė,
V. Trumpos aukštinamoji ge
iįis-. tuOnję|j’^;suprasime, kodėl
su šiuo jungiasi, nes ir lenkai rų£ų,_ lietuyių isįo^kų uždari-1
SLA - išniokėjo daugiau' kalį ’ AŠTUONIS; KLUONUS doleris
gužės-3 d. konstitucija buvo tik <
skautams. Prasidėjus Vietnamo
^a^dięną, ša&autiūnįnkai pasišv. Kazimierą laiko savo tautos nys yra pagal teisumus faktus
apdraudų savo narafflC-.*•'-* t- V4
. lenkų projektu padaryti Lietu
karu i,buvo pašauktas Amerikos
r- e '
S-/’**' *
• lietuvių
A^dtii'ę -fronto bičiuliais ar tiegloboju (plačia.u apie tai rašoma atitaisyt; Lietuvos
SLA
—
apdraudžia
pigiausiomis.
kafnotbis.'
-SLA; neieško pelno,
karo tarnybon, karo metu buvo
vą Lenkijos provincija, kaip ir
nariams patarnauja tik saviŠalp& pagrindu.
as skriau
‘ŠiGg'tipkti’tinkais, .aęmėgsta tik
lenkų ‘Kultūra” žurnale 1934' tautos istorijai pad
. nurodė dr. P. Mačiulis Trys ul
sužalotas, grįžęs iš kariuome
Kiekvienas lietuvis ir -.
Ir jie! das; nežiiirint kas
darė.
;Yo-tiėiuvišktimb,bet tik tarptaum. liepos Nr. ir.kitur).
.
Susivienijime, apsidrausti ikį- $10,000.'- j;. "Į:
timatumai, 48 p.): “Tiktai 1791 j
nės’ dirbo įvairiose įmonėse ir
Aixjx:,™
<
Antanas
Marma
vengia paminėti didžiųjų lietuSLA — apdraudžia5 ir Taupomąja--Epdta'udk' -ė'.Emlavrment
m. gegužės ' dienos projektu bu.pelnė savo pragyvenimą. Vedė
Insurance, kuri-ypač'hairfii^lja'Biųmui. siekiančiais
vw...
,• • ....*vo norima Lietuva padaryti “in.
ir sugyveno sūnų Mykolą. Prieš
aukštojo mokslo ir‘ ją^yygat&ą'Tradžiai. '; i'. ; . ’
•frttUMi patašau; kada jis tvirtina; x..
_ . .. * ', .. .„ ,-i
- • -T i rt. tegrajme .Lenkijos dalimi”, bet
9-nius metus žmona mirė, ir li
SLA — vaikus apdraudžia piįia tąriįfetota -»Ixirauda: ui.
skąd.iis- jierą gajauktai rasęs ąpie:.. ?
„
-j.r-.v~. į. • i
tan nepavyko . .
ko našlys. Velionis buvo gero
$1,000. apdraū&s
"
jų - gegužes 3 d; -.<;
’
būdo, mylėjo savo šeimą ir ar
SLA— kuopų yra visose
,
JAY DRUGS VAISTINĖ
N<r aiškumo dėJuo labiau ji negalėjo būti
mo
timuosius
bei
draugus.
Priklau

ij^^ą^ęitlio^u pa^ y.Triim ridealu lietuviams, nes ji buvo
sė Amerikos veteranams. Buvo
2759 W. 71st St., Chicago, UI.
poį.'pj^ak'ymUs šitio klausimu sudaryta tik lenkų savo imperia. Galifė;-U;**'
pašarvotas V. Baužos laidojimo
TINGAI (ŠP1LDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SALT
-? .-’^k
.žųrnaile (1982 m^ .Iistiniams tikslams atsiekti, kaip
koplyčioje, 25 g-ve.
LITHUANIANUXĮ43^Ų^Įiaį^ęA
Laidotuves tvarkė laidojimo
307 W.SOtlriSt^Nč*
Atdara šiokiadieniais nuo
direktorė J. Zaparackienė. Atsi
sveikinimas įvyko rugsėjo mėn.
21 d. Rožines sukalbėjo šv. An-

. V. TRUMPOS PRIEŠTARAVIMAI

DETROITO NAUJIENOS

'fiajeBo; Vinco Madfino, P. įtaiko, V.

Hfiff Joidų piratinės juocis Vaičiūnienės atsiminimai apie dahn
iftiattii W Jų istoriją fr dgą. Įdomi skaityti ir nedahraofo
Senu, gtaintia autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duamasiim#
bi nfiraliai&fs, Studija yra 151 pust, kainuoja fa.
VikNIšO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj
Fuoto Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne Baisa
gytesilmo brocių aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Mtt
Httelni BtitoSja, smkfntyta dtirsnettaia. Ta 206 puslapių knygi

For constipation relief tomorrovr
■j reach for EX-LAX’tonight c
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
ĮSįĮjSg^
“The Overnight Wonder."
Read label and follow
directions.

Inž. LIūDAS MIKŽYS,

50 metų studijavęs, kaip

remiantis P&kdtaM *
(domūs Hthfeuw

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
j

ATEINA LIETUVA,

gjtfna Ja
1. Dr. Kazio GriniaiK, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
110.00

Ajj® tr pb

pcsls.pi’a
> TOJUS JANONIS.

r —

3. Miko šūeiluo, LIUCIJA, proza. 178 psL

politikoje!
7 -n- ®

Dabtr

JI rsCkni

L Prof. Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I daEs 208 psL

V

_________

86.00
$6.00
$5.00

L Janinos Narnate, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5,00

i. Prof. P. PakarMjo, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTRAUKŲ BRUOtAL 176 psl.
_ «____________

H00

6. J. Venclovoj S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA
) paL.k
-------------------------------------- ------------------

$2.00

NAUJIENOS, 1720 So.

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo Tiriu, Bail Bfet k*8* fr
ftet kur, bet kurta kalba buvo parašyta apie LUtoyf, Uatuvioi
(r lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. J&unhEfa IfproT. X.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, pkdtrf
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tiksHuą vertimui
tr patarė mums toliau studijuoti. >
' ;
Kalu PS. KM yfririUL

E7Q

St^ Chicago, DI. 60flM sfce-

4f

žiavina©
fpelĮo «r4p26 d. vyk4a oet penki, jei ne
šeši, lot- a ngęl iečiai - “prisiekę
4Uninkai: Axneiikp- Lietuvų
Los Ąngeks dcynaus
ii m r.inkaa inž. Antouas Ma
ištinąs su “mažeiki
i nk: is ) Tc.ik,inės S-got Los
-kyriiius pixmiuU»kė
tūta Sald’enė ir jos - vyras fot
as Sakas. Tautines S-sos veikė
'as Bronius Dūda ir Vladas La
kūnas Jie visi, aišku, ddyvsu^
• X me Amerikos Lietuvių Kon
■me-e.
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Chicago $£5-00 per year, $24.00 per
-o: months, fd2«Qu per 3 months. Jn

vienam mėnesiui
Kanadoje:

$45<0u
pusei metų .. ..
.. _______ $24.(Xj
vienaip menesiui _________ $5.0u
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cniiflirya>j
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Užsieniuose:

metalus __
pusei
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M&0U
mot)

Naujienos eina
jsskiriaui
sekgyKirenius, p^rnadieniu& ir iven
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Katose JAV vietose:

Pinigus reikia siųsti pašto Moner
Orderiu kartu iu užsakymu.

NAUtU&NV rasime >tdars kasdien, išskyrus sq^wdieniux,
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaJL popiet. Šeštadieniais — ifc 12 j^ai

Italijos menininko Bernardo Strozzi

*įinUneč:o pradžioje ;pieąta$ paveikslas.

Del prieauglio Dievo tarnybai
V L. BAKUN Ab

i dj, kivd jpicjator-iy ne.skelb.siu,
Į turint galvoje tai, kad jei jų
i pastaugus .nepasiseks - jie ne■ bus dėltp sukompromituoti: Paj bar. jpu po olimpiados - kiti vėTikriau būtu “šąlia olimpia- Los Angeles mieste plevėsuos ir
jąi...^Lięt\ivos ir netik Lietuvos
.dos”. ■(Lrokąi dar prieš olimpis- Lietuvos trispalvė - taigi .nepii- •bet ir Latvijos,-ir Estijos vėlia
4ą Los Angele.-, mieste, rašiau klausomos Lietuvos vėliava- Ta- vos visa olimpiados laikotarpį
“Naui; ienose”, kad XXIII čio- da negalėjau paskelbti -kas aarp (įjxĮevėsavo pnę •
Angeles
sios pasaulio' planipiądos metu i tam žygiu, nes-buvau davęs žo- -Mf|kslo įr L^ąmęuės- MuziejausS, f
; _ -r,
.... _ . —r
kuris yra-visai-sale- (galima ramoteris išskėstomis kojomis ? Matoųač/įk-aįp
“flext door -olimpinio koii‘ ‘ tokius ~iš&ireiš-'
‘
r ziejaus ?• ’-kuriame kaip - tik b»utimi ateitininkų jaunimas paruoštas,’ tad
.

a ?

r. •

Garsus Draugo redaktorius Br. Kviklys vėl papylė
vedamąjį, kuriame kaltina lietuviškų parapijų kunigus,
kad neišaugina jaunimo dvasiniam pašaukimui. Neži
nau, ar p. Kviklys priklauso lietuviškai parapijai? Bet
vis tiek, jei jis .turėtų bent kiek gerų norų, tai matytų
kad pąi'apijų kunigai stengiasi, kad jaunimas įsisąmo^
nintų tikėjimo tiesas. Parapijose yra pradžios mokyk
los, kuriose dėsto vieiiųplės seselės. Čia vaikučiai paruo
šiami ir pimtajai komunijai.
Deja, jaunuolis, baigęs pradžios mokyklą, išeina iš
parapijos globos. Tolimesnį jaunuolio auklėjimą perim.' kinius eilėraštyje naudoja jauna lietuvaitė. Tą: “poeziją””! y
.-..c^ifara^ - prade,
r
.
■
■
n
.
dapt
olrųipiądos
atidarymu ir-bai
jaunimo organizacijos. Pažiūrėkime, kur jaunimo vadai .paskelbė kunigas, ateitininkų vadas. Ir kaip -jaunuoliui
kreipia tą skaistų, tik iš mokyklos suolo išėjusį jaunuoli? kils Dievo meilės jausmas ir pąsiąųkojim,ąs /Kristui, * giant jos ų^ąrymų. '
Ųž tą labai džiugią nepriklau
Ateitininkai išleido, ne lietuvio parašytą romaną,
O štai kitas “ estetikos deimančiukas”) kuri paskelbe i somos Lietuvos vėliavos demon,
apie Paryžiaus paleistuvystės namus. Paleistuvystės na kunigų marijonų Dr.augas. ,(1983.4.1© Tąi-.jjoętęs Eglės . stracįją istoriniu XX1H pliin.mų scenos, taip sužavėjo ateitininkų vadus, kad kunigas Juodvalkės, be pavadinimo .eilėbąštisJ^ įFųįbūt jo tam. piados
~ metų nuopelnai ir padė
ką priklauso mūsų Los Angeles
Bagdonavičius, ateitininkų susirinkime, patarė jaunuo tikrų naktinių pergyvenimų, poetė rašo;. •
:
Lietuvos ggneralįnam garbės
liams tą romaną skaityti 'kaip evangeliją. Jaunuoliai, ku
konsului Vytautui Čekanauskui
...“žalčių apveji iwxp iięiųeni
nigo paraginti ii' skaitė ne -tik tą, bet ir panašią litera
ir ro kolegoms Latvijos ir EstiĮsisiurbi Į lūpas
? \ .■ ■ ■ ios-konsulams.
tūrą. Taip jauniems ateitininkams augant, keitėsi jų pa
•_
prakaitu
nuteki
šlaunim
žiūros Į moralę ir grožį.
Los Angeles atstovai ALTo
.
ir vėl kyli”...
Štai, ateitininkų žurnale, kur viršelyje DAR at
Sm^ažiavime Ir Amerikos Lie>.
spausdinta, pirmųjų, įsteigėjų, ateitininkų priimtas šūkis
Kiek čia moralės ir kiek čia grožio? Tai. taip kuni
tuvh[ X - me Kongrese
“Visą atnaujinti Kristuje”, pasirodė jaunuolės G. Re- gai, jų leidžiamoje spaudoje mokina lietusių jaunimą
meikytės eilėraštis, pavadintas Evangelija, kaip mokino dvasinio grožio, Dievo meilės ir kaip vysk. Brizgys sa Nežiūrint geografinio atstumc Los Angeles “altininkai”’ kun. Bagdonavičius. Tame eilėraštyje paneigiama tei ko, dorovės dėsnių. Todėl ar stebėtina, kad meilės jauni Amerikos Lietuvių Tarybos vei
gimas, kad buvo Kristus. Buvo tik moteris, vardu Kristė, mas nutolsta nuo tikėjimo ir dvasinio pašaukimo?
kėjai ir rėmėjai niekada neat
žodžiu, ateitininkai klysta,’ tikėdami į Kristų. Ir baigia
siliko nuo didesniu lietuviškųjų
O
tas
“
Įsiamžinęs
”
redaktorius
kaltina
lietuvių
pa

kolonijų demonstruojant ALTšį eilėrašti šiaip:
rapijas, kad jos neparuošia jaunimo kunigų pašaukimui. ui moralinę ar ir ekonominę Iš
...“Kareiviai ją išžagino ir pririšo
Kas galėtų pasakyti, kodėl tas dirbęs okupanto “Milici tikimybę... . kuri niekados, per
išskėstomis kojomis tarp kedrų ties upeliu”...
jos” žurnalo redakcijoje, taip įkyriai niekina ir šmei daug metu, netik nemažėja, bet
žvelgiant Į laiko sąlygas - didė
Kodėl ji būtinai turėjo būti pririšta išskėstomis ko žia ne tik mūsų laisvinimo veiksnius, -bet ir mūsų para ja. Stąi ir dabar, i Amerikos
Ignas Petrauskas Lietuviu Tarybos metini šuvajomis? Ar galima šlykščiau išsireikšti apie moterį, kaip pijas?

PASTABUS IŠ TOLO

t

tis ne tik pasaulinės bet ir bažnvlkiės politikos ėjimus Alek-andrcs TEbšys uesemai labai
;tšt r ai reagevo. savo laišku, j
a&rjai
s»vo laišku, j
rytus Amerikos Kataliku Vvskupu konferencijos vardu, ką
padalė Čikagos arkivyskupas
kaidinolas Joseph Bernardin ir
New Yorko arkivyskupas John
O’Cohnor. Tuodu arkivyskupai
( Ęernardįn ir OXLop-noi) WaJi’ngtone, D. C., Atstovų Rū
mu Užsiero Reikalu Komitete
ragino, kad Kongresas persvars
š n:ni Diri(Xiečių Gegiiimė
tytų lėšų MX raketoms paskyD L. K Bi.rutes DiTiųgi Q>j rimą, taip pat. kad stengtųsi atLos Angeles skyrius; rugpiū- gaivinti ginklu derybas su So- o 19 d. Lietuvių Tautiniuose Į vietų S-ga rr t.t.
'"muose siueugė gegužinę, tikAleksandras Dabšys. pagavęs
•u ‘•-iikalti lėšų rūbų aiųntįniųĮ spaudoje tų arki\-yskupų parei
trjkcinpio lietu- škimą Atstovų Rūmuos - reaga
vjąjnš. Los Angeles birutietėk vo skubiai ir aštriai - savo laiš
imi eUė metu vykdo rūbų rin ku kardinolui Joseph Bernarkamą. JabJ dosniai remiamą din’ui (Al. Dabšio laiško kardi
l4>s Angeles ir apylinkių lietu nolo data: Los .Angeles, Liepos
viu. Ruikelbta rūbu priėmimo mėn- 10 d.). Aleksandras Dab
dieną pnrapios kieman suneša šys savo laiške kardinolui Jo
ma t ek dėvėtų ir iiędėvėtų rū seph Bernardui, tarpe kita ko
bu, kad prisikrauna sunkveži- yra taip pareiškęs: “...Jūsų rei
nVs su kaupu. Darbščios biru- kalavimas Atstovų Rūmų. (Ame
tos rūbus vėliau supakuo rikęs) Užsienio Reikalų Komite
ja į siuntinius, kuine, pa<gal jų tu te, kąd būtų sustabdytas- MX
rimus adresus, siunčiami Suval .raketų "gamybos finansavimas kų trikampyje gyvenantiems lie ,maųe labai supykino ir nuliū
tuviams, o taip pat ir kitur. To dino, ir netik mane bet ir be
kiu siuntinių jos jau yra išsiun gales katalikų. Aš negaliu su
lupios šimtais. Tai, suprantama prasti Jūsų samprotavimo, rašo
kamuoja nemažai pinigo pašto Dabšvs kardinolui, nes Sovietu
ir siuntinių pakavimo medžia Sąjunga, bet ne Amerika nori
gos išlaidoms. Toms išlaidoms VŽVjięšpatauti visą laisvąjį pa
padengti ir buvo suorganizuota kulį. Mįisu valstybė (Amerika)
Ši gegužinė “po stogu”. Tauti gamina įvairius atominius gink’(Bus daugiau)
niuose Namuose, praėjusį su ne-'
paprastu pasisekimu, davusi ge
rą “pundą’’ .dolerių toms išlai
— Valery G’^caroą išstūmė iš
doms padengti
1 pąlįtiuėb
Francois MiteNieko nebuvo i pati n go,. J j ranįo Aradovau,janii socialistai.
k i os‘programos/o -tik geri' šilti! J»is jaiann, kad rudenį galės išpietūs, šalti gėrimai, kąAiitė su
iš savivaddvbės
socialiv
.uy.rPvgais - pačių birutiečių vis
■ tos demokratuskas gaminta. Buvo ir loterijaŽmonių .pri.Urmko - kiek salėi c tilpo, arti d viiėjų šimtų. Daly. ĮJfįj
vayo _įr gen Konsulas V. Če-r
v^u 4gi#ią.,
Los Angeles birutiečių valdy-H
bą Šiuo metu sudarė: pirminiu-j j
kė- Alfpnsa Pažiūrienėi vice-:
.piijTGįniukės - (gražina Raibienė
ir Įujra Petronienė, sekretorė
- Stasė Koropkevičienė. iždi-,
uiinkė - -Elena Skirmaiiiienė, na-!Į <
rė - Ema Doxwdartiene ir spau- į
y
dos ir informacijos reikalams .-4
i
Rūta Šakienė. Revizijos komi-':
sija - Veronika Aadrašūnienė ir
Janina Radvenier.ė.

a

Lcn Angeles Lietuvis Pabarė j
Čikagos Kardinolą
Vienas iš daugelio Los Anged
9^1
los l etuviškosios veiklos (dvpu- 1^ * ji—Jj
kinės) pionierių - veteranų, ne
abejotinai lietuvis patrijotas ir Menininko V. Grybo Žemaitijoj
nemažiau “bažnytinis’’ katalikas! pastatytas istorikui Simonui
akėjas, dabar jau tik iš tolo Į
Daukantui i>aminklas
»«|l .1

J. VENCLOVA-

SIMONO DAUKANTO
LIETUVIŠKA VEIKLA
(Tęsinys)

Ir pačių romanų jis nemėgo, kas matyti jo
laiške moksleiviui V. Andrejauskųp X1847-V-III14 d.): “Prašau mokytis ir gilintis savo dalyke,
kuriam pasišventei, o laisvomis valandomis skai
tyti naudingas istorijas arba kelionių knygas, bet
ne romanus, kurie nieko neduoda, tik atima laiką
ir kvailina jauną protą”. S. Daukantas buvo di
delės erudicijos, ir turėjo Įžvalgų samju'otavimą.
Dėl to. kritiškai vertindamas lietuvių tautos įvy
kius, pastebėjo tautos priešų daromas Įvairias
skriaudas bei žalą, ir į tąi atitinkamai reagavo.
Vysk. M. Valančius 18554II-J6 d. laiške AZavadskui tvirtino, kad S. Daukantas yra labai
geros širdies ir prie mokslo labai prisirišęs. Li
tuanistas D. Velička savo veikale “Lietuvių lite
ratūra” (II t., 175) pabrėžė: “S. Daukantas buvo
kuklaus būdo, gabus ir nepaprastai darbštus. Sa
vo gyvenimą paskyręs Lietuvos praeities tyrinėj.'r. •’ ir parašymui istorinių veiklių, kūnais ati
taisytų svetimųjų padarytas klaidas, tą darbą be
atvangos visą gjr enimą dirbo..‘
APIE S. DAI ė INTO MOKSLINĮ PASIRUOŠIMI

( wvo aksieėfte ajenoe) stebin

Kaip jau buvo minėta. S. Daukantas buvo di- - ninku, istorikų paskaitų, tačiau nesuklysime tardelės erudicijos. Todėl tenka nors prabėgomis pa-",-d§jfli) fcad per visas studijas didžiausią dėmesį
liesti jo mokslini pasiruošimą. Studijuodamas įjį^^kyr-ė Lietuvos ir jos --teisės istorijai. Į univerVilniaus universitete, jis klausė pas garsiuosius .sėtetą Daukantas atėjo, kaip .tolįmo antikinio paprofesorius Įvairių paskaitų. Prof. V. Merkys fšaulio bičiulis, o universitete' tapo savo tėvynės
savo studijoj “Simonas Daukantas” (1972 m.) •Tprąeitįes
'
mylėtoju bei tyrinėtoju”.
nurodė: “Didžiausios Įtakos studijų metu turėjo .1. 'Kitas S. Daukanto ^biografas V. Abramaviantikinės filosofijos prof. G. Gro4ekas. Su jo var įčius (S. Daukantas Vilniuj, 1963 m.) teigė: “Produ siejamas klasinės filologijos suklestėjųuas fesoriai, kurių auditorijas §>. Daukantas lankė, launiversitete. Jis stengėsi Įdiegti studentams murks
S gyrė, kaip rimtą, blaivaus proto, reto
imi pažinimo metodą, kovojo su paviršųtįnjiiį^- kruopštumo ir talento vy^ą. Pel' 1820 m. egzami...
- *
_
mu, mokė semtis žinių iš pirminių šaltinių. Gilus r
klasinės filologijos supratimas vėliau matėsi d^u- •(59 rubl.). .. Ne -tik -jatmwnas, -bet ir dauguma
gelyje Daukanto darbų... Atėjęs Į unversafę^ą, sępų prerfesorių žiūrėjo j flftkąklų .žemailįį su ne
prof. Ig. Onacevičius (jo supratimu, tikroji -isto slepiama pagarba... Iš Vilniaus S. Daukantas
rija remiasi sumaniu tautų kilimo ir žlugimo įšyyko 1&5 jp. 4sqvo pąhaj^oj, .a£ro£o. Jsįaip uni
priežasčių išaiškinimu ir tuomet ji tampa valdovų versiteto stipendininkas r užsįfim pasitjobųlinti.
ber tautų mokytoja, gyvenimo vadove) pimųkar- 'Jis kuri laikį buvoKarkiaučiūHteį veikė prof,
tą greta visuotinės istorijos pradėjo dėstyti U* j-Voigtir’ prirf.’ Jr.
Jau nyrėtas D VeLietuvos istorijos kursą. Daukantu išklausė visą lieka (Liet, liter., II t,
papiW fStndijų
Onacevičiaus skaitomą istorijos kursą. .. Apia- pagilinimui Daukantas buvo išvydęs i Karaliaumai -Daukantui didžiausias istorijos autoritetas p*
*čiaus universitetą,
kut apie pusę metų klausė
liko Onacevičius. Jis pritarė jo islįęrijos kąRpep- *isto*ąjAs4>a8kaitų ir tyrinėjo archyvuct”. ėia tenka
cijai ir žavėjosi jo Lietuvos istorijos šaltinį
......pa
<• ’RrtPibUs
$ętW<ių M* lotynų
žinimu. . . Pirmais studijų .metajs J)aukąntas
gerai flpqkėjp <usų, bnĮoi, latvių, vokiečių
klausė: ir krašto teisės kursą, skaitomą
ra^e wl^u, lenkų
Danilevičiaus. Jis po Onacevičiau^ svarbiausias ir^rancūzų kalbomis.
Daukanto, kaip istoriko, auklėtojas... Aplamai ’
iUĮn>S
Daukantui teko klausyti kone visų ĮŽyitfftrudių I
universiteto literatūros žinovų, kalbininkų, teisias
erą mnkšHnį pąsiniošimą,

”

I

S. Daukantas buvo ir rimtu mokslininku. Žinomas
pasaulyje čekų mokslininkas prof. dr. JL Geitler,
kuris buvo atsilankęs Lietuvoj ir buvo pramokęs
lietuviškai, susipažinęs su S. Daukanto istorijos
veikalais, konstatavo, kad šie veikalai gerai moks
liškai parašyti, anot d r. L. Geitler, “rodo jo gilų
mokslų” (plačiau Dr. L. Geitler “Litauischen Studien”, Prag, 1875 m).
(Bus daugiau)

Vakar pasibąigė Aleksandros Vaisiūniėnės
“Vegetariška mityba ir sveikata”. Ji išeis knygos
formoje. Kas norėtų šią knygą įsigyti, tai prašo
kas pa/’ašvti tokiu adresų: Mr. Jurgis Jašinskas,
*61 East 7th St., So. Boston, Ma., 02127.

Kelias dienas Naujienų atkarpoje eis J. Vers
loves “Simąno Daukanto lietuviška ytcįk-””j A
da pradėsime Pušėną.
'
Praeitų metu Naujienų atkarpoje ėjo I. Pušėno romanas “SuHtikimas Montanoj”, šiomis
dienomis pradėsime spausdinti to paties auto
riaus naują romaną “Kova ir meilė”.
Kas norėtų ĮagytiPušėno “Susitikimas Mon
tanoj” ar kitus jo leidinius, prašome kreiptis Į
Genutės leidyklą. 327 put $5. Petras Gervila, 2C08 į
Hobson, Hot Springs, Ar. 71911

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus
'
tokiu adresu:
, Naujienos, 1789 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

r uneral Home and Cremation Service
•* ***'*
..... ...--

'■

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

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

1 AL/, 4gTKĮBMi

7

.. .„-s-

Charles Stasukaitis
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SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

(312) 226-1344

Medicinos direktorius
1935 S. Manheim Rd^ WeercheMer, IIL

VALANDOS; 3—9 d^rbo dienomis

— Joniškiečių Labdarybės ir

Kultūros klubo susirinkimas
TeL: 562-2727 arba 562-2728 įvyks antradienį, spalio 2 d., Vy
čių salėje, 2455 W. 47th Street.
Pradžia 1 vai. po piet. Visi na*
nai kviečiami atsilankyti. Bus
Service 461-8200, Page 06058 daug svarbių pasitarimų ateities
reikalais. Po susirinkimo bus
vaišės.
A. Kalys

GAIDAS ~ DAiMID
M. Stankūnienė,

Vasaris (medžio raižinys)

GENIAUSIA ER DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Mykolas Biržiška -Mall nesutikus pasirašyti, Kap

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

3921 West 103rd Street

— Lietuviu Brighton Parko

Moterų klubo poatostoginis na
Valandos pagal snsitarimu
prie manęt,, paspaudė ranką, ir
K1919-1920 METŲ VILNIUS
rių susirinkimas įvyks ketvirta
j aš buvau švęstas į kitą kaniba- j
dienį, spalio 4 dieną 1 vai. po
rį. Po to buvo dar tardomi ar|
pietų, Anelės salėje, 4500 South
teisiami Janulaitis ir Vigodskis,!
(Tęsinys)
pinsiąs.
Talman.
Narės
kviečiamos
atsi

OPTOMETRISTAS
Čia Kapsukas nusišypsojęs js- kuriems buvo patiekti tokie pat
lankyti
ir
pasiimti
savo
bilietus
Čia
jau
man
vjsąi
Įmantrybės
KALBA LIETUVIŠKAI
pėjo turįs mane grąžinti
kaip ir man. ir jiej
grąži nti kalėjikalėj i- reikalavimai,
J
į
banketą,
kuris
įvyks
spalio
14 pritrūko ir del v-isų trijų, reika
2618 W. 71st St. -TeL 737-5149
man, ligi as teismo reikalavimus | sutiko juos patenkinti. Visi trys
dieną,
Dariaus-Girėno
posto
sa

lavimų
griežtai
pasisakiau
net-,
Tikrina akis. Pritaiko akinius
, išpildysiąs. Susiraukęs, bet jau buvome nuvesti ;atgal kalėji_
lėje,,
4416
S.
Western
Ave.
giamąi,
norsir
būčiau
galėjęs^
ir “contact lenses”.
vis aiškiau imąs jausti tvirtė-i man.
E. Strungys kai kur-sutikti: 1) jokių-, gautųjantį po manim pagrindą, pik Paketui trumpai papasakojau
iu sau teisiu neranda r reikalo iš
tai atrėžiau, jog to jis nesulauk- Jiems savo susirėmimą del kal
sižadėti, bet kas kita, kiek gto> .
. , "...
, .
, ,
.
. ... -.
..
I sias, o man kalėti maloniau bu bos ir atsisakymą pasirašyti pro
— Upytės Draugiško klubo ,. .
bu jas vysdytr—čia ’ nasiiuo-J
... . - - .
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
...
J.. •...
* J. • I šią, negu žiūrėti, kaip jųjų vy tokolą.. Janulaitis man prikišo,
kiau—kai jie is manęs atėmę - - 1
- - - ■
riausybėdarysianti ‘‘vieną kvai kodėl aš jo del to neįspėjęs iš
PROSTATOS CHIRURGIJA
'alio 5 d., Anelės Kojak salėje,
Įgaliojimo raštus; komunistu ne
lystę po. kitqf ^p. jis jau. nė unkšto; nes ir jis būtų panašiai
>00 So. Tąknto
Pradžia
2656 West 63rd Street
virsiąs, bet kaip socialistas -vyk-' : nekHusė,. .fgftikrino.' Opanskio pasielgęs; aš jam. aiškinęs, jpg
Valandos: antrad. 1—£ popiet,
vai. po pietų. Nariai kviečiami, dyšM^savor.jiusistątyirią; jei
• nežinodamas, kuo baigsis mano
^ilankvti. Po susirinkimo bus- revoliucinės' vyriausybės veiki
©fisc telefonas: 776-2880,
vaišės.
A. Kalys mas būsiąs Iriėtu'5>s^.»eprikląu- kė, bniišė,' kitą pataisė, ir per-' krašto žygis”. nenorėjau kitų
skaitęs jį man. davė pasirašyti. dar įklampinti, o kokie bus rei
Rezidencijos teief.: 448 £545
somybei žalingas, t teksią •,prieš Su- tiio''as jokiu būdu sutikti ne- kalavimai ir kad protokolas bus
Dievo ženklinto bėk, ir pėdų tą wriausyfcg.ikovei^galį
. galėjau: 1 )jijš buvo surašy t as surašytas rusų kalba, iš anksto
(t. y. saugokis žmogaus, kuris į greit atsitikti,' i-nes-' jau. pirmie vis delfo rusų kalba (tas, ma nežinojau. Vigodskis mane kaip
neturi laimės, nesusidėk su juo). ji jos žygiai esą Labai nevykę ir' tytį, ’Kapsukui buvo reikalinga jauną barė, kam aš iš viso įsileineaiškū's, pavyzdžiui, pavojin .kitiems jo valdžios žmonėms, dęs
ginčus “s etimi čerJ_ i. tokius
' ’
gas Lietuvai svetimos kahuome^ lietuviškai nemokantiems, pa- tiamii”; kaip buvęs rusišku ir i
nes. partraukimas^kuri revoliu rodyti ir Įtikinti), del ko aš 'vokišku kalėjimų prityręs kali
cinės vyriausybės esanti skelbia
dar savų rašte J^uvau įspėjęs to nys aiškino man. jog reikėję
Prostatos,'inkstų Trr-šlapumo
ma tik talkininke, tuo tarpu kai' kio protokolo nepasirašysiąs; jiems viską pažadėti, ko tik jie
X
takų chirurgija.
ii greičiau atrodo, tikina okupan*.
... 2)-buvo įrašyti-visi mano jau „p
ne norį, kad- tik išleistų, bet išleisto;-2)galedamis“ pasitraukti is
- — -- • - tams nesivaržant daryti tai, kas
sutikti pasižadėrhnai; 3) iš viso
5025 CENTRAL AVĖ
Viliaus prieš raudonajai armi mano žprižiai taip buvo iškreip rėkia tautai ir kraštui. Baramas
HEART
St Petersburg, Fla. 33710
jai jį paėmus,, ašk. vis.'dėlto iš
,
tu, jog vieni Įgijo net prie§ing(Is nesigyniau.
TeL (813) 321-4200
ten
nesitraiflcęs-,.
tad
ir
dabar,
FUND
prasmės., kiti šiaip buvo neaiš
žinoma, liksiąs,-.-bet- žadėti tai—
don ne tik kalėjimo vyresnybę,
ir dar raštu—laikąs sau-per že kūs ar be prasmės.
bet ir. tur būt. vežimu mus pra
ma; 3) jokiu laiduotcjų' neširūlenkusį Opanski. Šis pareiškė
S {veiny atshuny.

k

ANTANAS VILIMAS

ENERGY
WISE

■ TeL 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge
ir VISA korteles.
R. iERĖNAS.
T»l. 925-8063 .

it Floor FaMooBptMist, &LF Corporation

<

Till ’Greit Room’ latest Trend h Interiors.

Cnanc* ttw oil and
3,000 te
3tiOO<nNa»to tvoM
MBHng OMOliTM.

I
f

i
K.
s

I
f

mano draugams, jog naktį ne
galint pristatvti laiduotojų tek
sią jiems dar kalėjime pernak
voti, o man leido laisvam eiti
namo’ čia jau aš į senį Vigcds
ki pajuokiamai pažiūrėjau, tik
jis visai nuoširdžiai mane svei
kino, įsitikinęs ir del greito sa
vo išėjimo. Aš lyg ir ožiškai, bet
visai pagrįstai pareikalavau pa
likti ir mane su draugais kartu
šią naktį kalėjime, nes kaip aš
naktį—del karo padėjimo drau
džiant naktį vaikščiot—per vi
są miestą eisiąs, bet Opanskis
davė man du raudonarmiečiu
palydovu, su kuriais gražiai šne
kučiuodamas parėjau namo.
(Bus daugiau)

Rusai buvo įsitikinę, kad
tprez. Reaganas abi valstybes
prives prie atominių smūgių,
bet savo kalba rusus nustebino.

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

X

-■
1
1

TĖVAS IB SŪNUS

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

TRYS M0DIRN1SK0S KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

-——

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, UL 60650
TeL: 652-5245
nuJŲ KOPLYČIŲ laidojimo šermenin

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

likstes automobiliams pastatyti

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, minais

»
I

TeL 974-4410

t

■Mailed

FEQ6RAL SAW.
be kite

GS

mq

VASAITIS-BUTKUS

teuDymo i*
mitalus risol

|SU apylinkes. tMko aso*
■s a» flAte prirelytj p*.
Ikėji^ą. Mes norėtum bi>
oaodiflgi ir ateityj<

jf

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI \

I

Btyle

•itaa apdraus
Iki FttMXW.

-d

69th STREE

tenai]

MIDLAND
FEDERAL
SAVINGS ,

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

r«t ns>74ob
ANE LGaN ASSOCIAftON

i

4040 ARCHER AVENUE
4O4S5

CHICAGO, IL 60631 '

5 — Naujienoj Chicago,

UI

$

di.'kibij s iškeltais klausimais,
o r.i.risi prašom užsimokėti na
rio mcker'i.
Vaidyba

Jono Gutausko “Tik vienas šuolis”
R»šo STASYS JUREt NAS

Jono Giitau'ko nepažįstu. nedaug. Jenas Gutauskas
Niekad su juo nebuvau susiti poetes.
l'radejes venų lapą po lapo,
kt*. Nė viena jo knyga nepate
ko j mano rankas. Ta mūsų Lie nei nepajutau, kaip pasiekiau
tuvėlė liko nedidelė. Jaunas ją
nei dviejų valandų.
a/ėjau skersai ir išik i, bet jo!
(Bus daugiau)
r.eteko susitikti. Neteko girdė’; ;
j
iš sutiktų žmonių, kurie apie jį
Lutų pa pasakoję.

PRANEŠIMAS

Ecn Varno Amerikos Legio
ne Postas Nr. 986 ir pagelb nis
UAL RSTATI FOR (ALI
UAL SSTATI FOR *AL«
tu vienetas įvesdina nau
.
— ParfttviaM
jas valdybos narius šeštadienį,
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMLNAJU
rugsėjo 29 d. 8 vai. vakaro, pos
U ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKXJIMA1X
to name, 6816 S. Western Ave.
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L
1985 motų naują valdybą su
daro: Konniaudei is — Bruno
Rugsėjo mėnesį Kanadoje, Į
■i u tn
Mikėnas, 1-as vicekcmanderis—
Toronte, išėjo nedidelės jo poAdolf Leberas. 2-as vicekoman- Jce Kulys, Al. Mujerczy’k, Viktoras Utara, ir R. Daley ir vietos
PETRAS KAZANALSKAS, Prezidentu
deris — Jorn Yerkes. Adjutan peliukai dalyvaus Brighton Parka namų savininkų susirinkime
prie jos prisėdau. Nauja knygi
— JAV R. L. B-nės Mar
1212 W. Cermak Road
Chicago, DL
TeL 847-774J
tas — Edward Pocius, iždinin ateinantį.tr^Ldienį, spalio 3 d. 7 vai. p rapijes salėje.
visuomet traukia. O naujas po
quette Parko apylinkės valdyba
kas — Joseph Stanaitis, kape
etas — dar labiau. Minkšti vir
rengia RUDENS BALIŲ š. m.
lionas — kun. Anthony Švedas
šeliai, 91 puslapių knygelė, tuo-1
BUTŲ NUOMAVIMAS
spalio mėn. 20 d. (šeštadienį),
jau pradėjau ieškoti svarbiau
MIC .
P:ui Sjnon, lietuvis John Tjr* ryto pavergtai Lietuvai,
ft MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
6:30 vai. vakaro Šv. Mergelės
sių nunčių. Knygelės aplanke
Kiti valdybos nariai yra: Char landis ir visa eilė kitų įtakingų 1 Gegužinėje bus dovanų pa
NOTARIATAS • VERTIMA L
Marijos Gimimo parapijos sa
v;
les Petrila, Sergio Senese, advo žmonių.
radau trumpų žinių ir apie patį
kirstymas, gera muzika ir
lėje, 6820 So. Washtenaw Ave.,
TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
autorių.
.
katas Konstantinas Savickas ir
Atvykusieji galės klausti sve įvairumai. Laukiame visų gau
Chicagoje, Ill.
dr? John Simonaitis.
čius visus politinio gyvenimo* saus dalyvavimo ir užtikriname
Trumpą meninę programą
9. BACEVIČIUS — BEI JL REALO
Iš knygelės mačiau, kad au
Įvesdinimo pareigas atliks klausimus, o Majerczykas atsa- • tikrai smagią popietę.
Apsidžiau- j atliks p. Linda Burbienė. Bus
torius yra poetas,
INCOME TAX SERVICE
John Paukštis ir Anthony Par- kys į žmonių gyvenimo, saugo
Valandėlė mielai skelbia vi
giau, nes knygelės ir popierius I patiekta šilta vakarienė, veiks
gauskas.
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
mo ir gatvių judėjimo reikalus. sų organizacijų pranešimus ir as
buvo tinkamiausias poezijai. Mū ' baras, dovanų p: skirs tymas ir
'Moterų vieneto valdy’bą srr
meniškus sveikinimus. Visais
su poetai leidžia poezijos knyge kiti netikėtumai, šokiams gros
daro: pirm. Anelė Pocius, 1- a
reikalais kreiptis į radijo valanLAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
les, knygų išvaizdą parenka gra ‘‘Gintaro” orkestras.
ELEKTROS ĮRENGIMAI
2a
vicepiim. — Mary Jurgel,
HOT
SPRINGS,
ARK.
lėlės vedėją, telef. 301 321-9641
PATAISYMAI
Maloniai kviečiame narius,
•žią, bet popieriaus nepajėgia paČIA GERIAUSIA VIETA
vicepirm. — Rita Radcliff, sek- '
arba tašyti 204 Hilltop Drive,
Turto Chicago® miesto !•!€■£,
“
LEISKIT
f
TĖVYNĘ
’
’
\rinkti. Jonas Gutauskas jį pa prijaučiančius ir visą lietuvišką
LIETUVIAMS.
Dirbu ir užmiesčiuose, jrelt,
Hot Springs, Arkansas 71913.
retorė — Jean Pargauskas, iždi- I(
RADIJAS
garantuotai Ir sąžiningai,
rinko skoningai. Popierius sto visuomenę atsilankyti į šį paninkė — Valeria Stanaitis, istoSpalio 7 dienos transliacijoje
KLAUDIJUS PUMPUTIS
tas. Kiekviename p asla puke vie reng'mą.
‘ Leiskit į Tėvynę” radijo lai bus prisimintas poetas Vytau 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
4514 S. Talman Avė.
rikė — Violet Jocius, kapelione
Dilelis butas savininkui. Geras inves
'.V .sT»L 927-3559
nas poezijos trupinėlis. Nespė Dėl informacijos skambinkite
dos
girdimos
kiekvieną
sekma

tas Mačernis, jo 40-tųjų mirties tavimas.
— Stella Walx)l, maršalka —
jai ^pterskaityjti vieną žibančią tel. 431-4616, 434-3713 ir 431Frances Urnezus, vėliavų nešė dienį 7 vai. ryto iš KNOW sto metinių proga ir bus paminėta 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
•1639.
mintį, verti kitą lapą, o m-intis
ties, 1420 AM banga,
spalio 9-toji, paskaitant iš pirkinys. *• • •
jos — Antoinette Barvitz ir Jo-,
DĖMESIO
Pakvietimai
gsunamd
ir
pas
dar gražesnė. Gili ne tiktai pati
Valandėlės vedėja ir prane traukų iš Petro Česnuh’o atsirrri
sephine Waisiliauskas.
62-80
METŲ
AMŽ. VAIRUOTOJAI
šėja Salomėja Šmaižienė, garso nimu knygos “Nužmogujkibji” Didelis, gražiai įrengtas bungalow. Tiktai $126 pusmečiui automobilio
mintis, bet kiekvienas žodis tin- visus valdybes narius.
Nebrangus.
Įvesdinimo apeigas atliks Ann technikas ir kasininkas Petras Į
liability draudimas pensininkams.
Valdyba
.karnai parinktas. Parinktas ne
—
vilniečiu
golgota
lenku
okuShulmistras ir Jean Pargauskas. Šmaižės.
Kreiptis: A. LAURAITIS
*
vien žodis, bet suderintas ir skie
ŠIMAITIS
REALTY
.
4651
S.
Ashland
Av»
n
į
paejoje.
S.
Špaižienž
j
Po apeigų bus vaišės. Visi na- j
Chicago,
III.
muo. Vieton padėtas ir kirtis.
t— Juozas Kapočius, Lietuvių r(ai ir svečiai kviečiami daly-; šių metų spalio numesi su e i-'----------------■—
INSURANCE — INCOME TAX
Tel. 523-8775 arba 523-9191
.
Verti lapą po lapo, skaitai vie Enciklopedijos leidėjas, atvyko vauti.
A. Pocienė na aštūoneri .metai nuo radijo
2951 W. 63rd St
— Jeruzalės radijas . pranešė
ną deimančiuką po kito ir jau į Chicagą, kur planuoja pabūti
valandėlės Įsikūrimo. ' •
Tel: 43.6-7878
kad vyriausybė yra pasiruošusi
tį, jeg autorius yra poetas. No kelias.: dienas. Jis leidžia papil
ga ruošiamu rudens gegužinė. susitikti, aptarti ir spręsti tai
UTARA ŠAUKIA
rinčių poetais būti pas mus yra domą LE tomą. Kas norėtų už
' Anksčiau numatytos gegužinės
RUDENINĮ SUSIRINKIMĄ f vietos, Family parke, teko atsi kos problemas tarp Izrelio ir
daug, bet pajėgiančių būti yna sisakyti papildomą tomą, praOPEN HOUSE
Jordanijos, — pareiškė Izraelio
.šoma telefonu.oti 858-3837. Jei
SUNDAY’ 1—5
CHICAGO, Ill. — Trečiadie sakyti dėl nenumatytų nepato- premjeras PeresARVYDAS
kas norėtu visą LE ar jos leidi
nį, mgs, 3. dieną Brighton Parf.
S.
Luna.
3
bdrm,
raised
}
4805
nių. reikalais gauti tikslių žinių,
j brick ranch, PĄ baths, full base-į
tai prašoma telefonuoti tuo pa ko -namų savininkų susirinkimas ‘ Gegužinė .Įvyks kun. Petro
Įvyks Nekalto Prasidėjimo pa-; Patlabos sodyboje spalio 6 die_ KAIP SUDALOMI ment — can also be seen by ap
čiu telefonu.
rapijos salėje, esančioje 4420 S. ną, 12 vai. Kviečiami visi Hot
pointment. Byr Builder. 974-2693
TESTAMENTAI
FA.
Fairfield. Pirm. Viktoras Uta- Springs lietuviai bei jų svečiai
— Chicagos Lietuvių Spaudos ra primena, kad susirinkimas gegužinėje dalyvauti, paben
Tnc> reikalu jums gali daug
klubo narių susirinkimas įvyks bus svarbus, namu savininkai pri drauti . su tautiečiais ir tuo pa padėti teisininke Prano ŠULO
REPAIRS — IN GENERAL
{vairūs Taisymai
penktadienį, spalio mėn. 5 d., valo šiame rudens susirinkime čiu paremti valandėlės veiką paruošta ir teisėjo Alphonse
7 vai. vak.. Lietuvio Sodyboje,. dalyvauti.
į Lietuviškas ^pusvalandis Hor WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
TAISO ORO VĖSINTUVUS,
Notary Public
6515 So. Kalifomia’Ave. Nariai
šiame susirinkime dalyvaus Springs radijo bangomis, tai lyg išleista knyga su legališkomis
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
INCOME TAX SERVICE
prašom gausiai dalyvauti, nes alderman AI. Miajerczyk, at- mažytė lietuviška salelė sveti formomis.
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
yra svarbių reikalų aptarti. Bus vyks demokratų kandidatas mybių jūroje, rišanti mus į vieKnyga su formomis gauna
BEI KROSNIS.
mą šeimą —. visi vienodai išgy ma Naujienų administracijoje.
Taip pat daromi vertimai, giminių
Herman Dečkyi
vename tėvynės, ilgėsi ir puošė-j Knygos kaina — $3.95 (su periškvietimai,
pildomi pilietybės pra
Tek 585-6624
šymai
ir
kitokie . blankai. 7 ..
lėjame viltį sulaukti laisvės siutimu).
Į

--------- (LA•

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

.

BRIDGEPORTE išnuomoj
mas 6 kambariu butas, švarus ir
šviesus, antrame aukšte. Apžiū^
įėjimui skambinti 226-7040.

PASSBOOK
SAVINGS...

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR
..... JOS KARIŪNŲ LIKIMĄM«h
Interact Rate*
Paid on Sarrnsj

Suaugusi, moteris ieško moterš norinčios gyventi dideliame
bute su šeimininke. Skambinti
733-1283.

InUratt Compounded
Dady and Paid Quarterly

Čekį rašykite ir siųskite:

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

Mutual Federal
Savings andloan
Peter Kazanauskas, Pres.

KAINA — $17. ’(Persi u n turui pridėti S1J
SlŲstf čekį:
♦

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago. IL 60608

Darbo' valandos: Kasdien: nu#
8 vai ryto iki 6 vaL vakaro.
Seated.: nuo 8 vai r. iki 12 vai d.
» Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162
U49 West 63rd Street
Chicago, DL 6062t

Advokatų įstaiga

Tel.: 847-7747

6247 S. Kedzie Avė.
(312) , 4t>-8700

ADVOKATŲ DRAUGIJA

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

r

- ---------- -

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
g&Ema gauti nepaprastai įdomina gydy
tojo, yboomftnės veikėjo ir rašytojo atsiminimu.

Dr. A. J. Gusmu — DANTYS, jtj priežiūra, sveikata fa
Srofia. Kietais viršeliais
64.00
Minkitaū viršeliais, tik
63.08
Or, A. J. Gium — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik -___

V. BYLAITIS
ir V. BRIZGYS

Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

IX. A. GtMfti — MINTYS IR DARBAI, 259 psU liečia 1906
metų įvykiui, Jablonakio ir Totoraičio jaunai dienai h
rjurfrūpinimą —-- - ------------------------------------ 88.00

Vardynas ir trumpa angliška santrauka

GINTARAS P. ČEPŽNAS

Mon.Tue.Frl. >-4 Thur.9-t Sat. >-l

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia

Advokatas

JOHNGIBAITIS •

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608

KOVOS DĖL LIETUVOS

Good service/Goad price
F. Zapolis. Agent
320814 W. 95th SL
Everg, Pirk, Iii." \
60642 - 424-8654

RENTING IN GENERAL
Nu o m o t

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

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

Homeownersinsurance

hm

Gaįfana taip pat užsakyti paštu, atsiuntus Cek| arba
money orderį, prie nurodytos kainoe priėedaat SI peniuntimo iflaldema.

Darbo valaBdoc
Nuo 9 ryto ūš 5 vai popiet
Šeštadieniai* pagal susitarimą.

“LIUCIJA”

C606 S. Kadzh Ava.
Chicago, I1L 60629

Autorius pavaizduoja lietuviu
gyvenimą nuo XX šimtmečio
pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina $5. ‘
Gaunama “Naujienose” ir pas
autorių: 6729 So. Campbell
Ave., Chicago, IL 60629.

Tel: 778-8000

rr set hii
»

