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— Sri Lanka pakraščiu 
gai nužudė ir sudegino •>*•)

— lianas jėga■■^įmėta'rmd-’ 
riėms: Dievo idėją.parei^ėj^prėip 
jero Ghorilėini sešub,? Badri Cho 
meini Tehrani. . ' j \'į

Sacharovas pranešė: 
įdėjo badauti, jąorį iš-

Gegužės 21 d. šv- Hospiciju 
Šv. Valensas. Aldona, Rimteni

ARGENTINOS VYRIAUSYBĖ UŽDRAUDĖ IŠVEŠTI 
Iš AMERIKOS DOLERIUS

Dideli bankai kaltina 
vyriausybę

CASTRO IEŠKO RYŠIŲ SU 
PIETŲ AMERIKA

HAVANA, Kuba. — Iki šio 
meto diktatorius Castro buvo be 
veik izoliuotas nuo Pietų ir Gen- Į 
tro Amerikos, bet dabar jis šten-' 
giąsi užmegsti diplomatinius ry
šius su Brazilija, Argentina, 
Urugvajum, Peru ir kelioms ki
toms valstybėmis.

Argentinos generolai eis į 
kalėjimą

— Belgijos žuvaulojai atida
vė kopicžiui savo laivo mažytį 
modelį.

NAUJAS WASHINGTONO UŽTIKRINIMAS 
DĖL LIETUVOS

Diktatorius Fidel Cltro bando užmegsti diplomat!
Brazilija, Argentina,- Perų ir Urug-

Floridoje vykusieji gaisrai padarė daug žalos At 
lanto pakraščių gyventojams ir miestams.

geso Ame
dar nebu.

— Prezidentas Duarte yra įsi
tikinęs; kad Sahratioro kariai ap 
valvs krašla nuo įsibrovėlių.

K Kąs ’ liečia bū^to uosius sųsiti 
kirtins^šU Šekrėtoriumi - .Gbrba 
ciovu-, galite būti, tikri, kad siusi-

Valstybės: departamento Rytų 
Europos skyriaus direktorius Ri
chard E Combs, atsiuntė Ameri
kos. Lietuvių Tarybos pirminin
kui Teodorui Blinstrubui raštą 
(gegužes 15 d. : data), kuriame 
praneša, kad Baltieji Rūmai yra 
Valstybės departamentui pave
dę atsakyti į ALT raštą, kuriuo 
buvo p.rez. Reaganas prašomas 
nuvykus į Vokietiją pasikąibejt- 
miiosė su kancleriu Kohl iškel
ti ir Lietuvos laisvės Į klausimą 
bei šį reikalą Įvesti j pašikalbėj i - 
mu su Gorbačiovu programą. .

Toliau Valstybės Departamen 
to Rytų'Europos skyriaus direk-: 
torius R. Ę. Combs ALTo pir
mininkui rašot ; -
f, “JAV vyriausybė jau nuo se
niai atsisako pripažinti prievartą 
(vykdytą' Lietuvos, - Latvijos ir 
Estijos inkorporaciją i Sovietų 
Sąjunga.- šis abiejų JAV partijų 
nusistatymas buvo patvirtintas: 
kiekvieno prezidento nuo pat 
Franklino-D. Roėsevelto ir yra 
kertinis mūsų Pabalį ijo akmuo.

Prezidentas drauge su jinn U 
yra - susirūpinęs žmogaus teisių 
padėtimi Pabaltijo respublikose 
ir mūsų vyriausybė daugelį kar-

Teisininkas Antanas Valukas profesoriavo John 
Marshal teisių mokykloje

— Sovietų valdžia pasigami
no naują ginklą', . kurį parodys 
Vakarų Europai.’ Jos' prisilaiko 
veikiančiu susitarimų-.

na 
pradėt 
tais.

Thomas O'Neil, Jr. pata- 
V aklybės departamentui 

pasitarimus su sandinis-

— Like gyvi Move vadai gra
sino sudeginti visus ir kartu su 
jais žūti. «

BELGRADAS, Jugoslavija. — 
Mitka Pianine pranešė spaudai 
kad už poros savaičių ji važiuo
ja į Ameriką, kad galėtų gauti 
Jugoslavijos ūkiui reikalingas 
paramos.

Reikalai taip susiklostė, kad 
krašto gyventojai prilipo liepto

— Kancleris Kohl abejoja ar 
verta leisti dideles sumas “Žvaig- 
džiu kėrui'’ plėstu

•Preitais metais Kuba gavo 
iš Argentinos $400 milijonų po. 
skolą.
Kitu laivu Castro pasiuntė vai

stų Bolivijai ,o į Gijaną pasiun
tė 15 busų, kurie gali eiti siau
rais pašlaičių keliais. 7

Amerikon Castro bando Įkišti 
nosį, bet jam gana sunku, nes 
prez. Reaganas reikalauja su
stabdyti šnipinėjimą.

Castro agentai atvažiuoga į 
New Ycrką. Jungtinių' Tautų 
pcsėdžius, bet prekyba negali 
verstis.

jienų atstovui pasakė, kad lietu* 
viai turėtų didžiuotis Antanu 
Va tuk u.

Mes visi didžiuojamės jo 
laktu ir jo drąsa. Ką jis šiandien, 
pasakė apie Amerikos bankus ir 
Amerikos teisėjus, nei vienas 
prokuroras taip nepasakė.Mums 
malonu, kad turime teisininką, 
pajėgusį pasakyti teisininkams 
didelę teisybę.

Teis. A. Valuko kalba šiomis 
d'enomis pasirodys Naujienose.

— Meksikoj suimtas Ja*e Sa 
lažas, kuris kovo mėnesį Jo 
liet mieste nušovė policinin

SPRINGFIELD, IL. — Lai
mutis Nargelėnas, Illinois poli
cijos viršininkas,pataria visiems 
automobilistams nuo gegužės 
22-ros iki gegužės 30-tos dienos 
susisegti savo diržus ir turėti ma 
šinoje saugią sėdynę vaikams.

Federalinė vyriausybė paskel
bė tomis dienomis saugumo sa
vaitę.

Visame krašte tomis dienomis 
visi turės važiuoti susegtais au
tomobilių diržais, kad keliauto
jai prie jų priprastų .ir kad ga
lėtu nustatvli, kiek ta savaite vi- 
same krašte įvyko automobi
liais važiavusių sužalojimų.

— Pirmadienį popiežius pa
tarė Belgijos katalikam; kovoti 
prieš visuomenės negeroves.

riausybė 120 dienų uždraudė vi
siems Argentinos bankams iš
vežti turimus dolerius Į už
sienį.

Didieji Argentinos bankai la
bai nepatenkinti šiuo nelauktu 
vyriausybės nutarimu.

Pasirodo, kad. privatus Ar
gentinos bankas, buvo. sūrėjęs 
savo santaupas į didelį Italijos 
lian-ką. kuris praeitais ' metais 
bankrutavo.

Neteikę indėlių į Italijos ban
ką, < arg.entiniečiai pradėjo mo
kėti savo skolas doleriais.

Vien tiktai praeitą savaitę or- 
gentiniečiai išvežė daug dolerių 
užsienin.

Vyriausybė, patyrusi, kad ir 
kiti yra pasiryžę vežti pinigus į 
užsienį, prieš dvyliktą nakties, 
uždraudė dolerių išvežimą.

Argentinos generolus, nuver- 
tus us prezidentės Pcronicnės vy 
riausybę, teismas yra pasiryžęs 
nuleisti ilgiems metams kalėti.

Iki šio meto lebeliūdija tiktai 
generolų nuskriaustieji, netekę 
broliu, tėvu, kaimvnų.

Pirmon eilėn liudija prieš 
gen. R. Coatė, buvusi Buenos 
Aires policijos vadą. Tvirtina
ma, kad jis asmeniškai sušaudė 
daugiausia argentiniečių.

Gen. Videlia, nuvertęs prez. 
Peronienę, bet jis nesikišo į 
žmonių areštus. Visą tą reikalą 
jis pavedė kitam kariškiui, kuris 
pats areštavo ir teisė argenti- 
niečius.

Ilgi metai gali tekti preziden
tui, suorganizavusiam ekspedi
ciją argentiniečių j Falklando 
salas.

Kariai argentinieč ai nebuvo 
nebuvo pas:ruošę. šimtai jų žu
vo nuo šalčio ir nuo britų arti
lerijos.

.rę^bj^;.^ę>ėį<^ąpie 
ipgaiis” .kilnumo;, bei 

.ląisyiš-'ą^tat^ą vripiris lpaverg 
toto*?;teptoms, Jūs-įgalite .būtii^ky 
iŲ^^įįis; mintyje lūrę’jpjt 'Pą-. 
balotožmpnęšb;
ęrięšpąrĮdą. ’ riešančpį režimu Į aū-

Prez. Raul Alfdnsin nutari
mas uždrausti išvežti dolerius iš

Š:s Alfonsino nutarimas pavei
kė visus stambius bankinin
kus.

Argentinos privatūs bankai 
vakar buvo uždarytį.

Bankininkai tvirtino, kad da
bartinė vvriausvbė neturinti fi- •r *-•
nansinės politikos .

Kada italai nunešė santaupas, 
Įlankėliai neteko užnugario, tai 
didieji bankai tvirtino, kad vy- 
riausvbė neturi finansinės po-

Subankrutąvus dideliam Italijos banksį Argentinos 
taupymo bendrovės neturi santaupų

BUĘNiJS . AIRES, Arg.— šę£- Ii tikos, o kai sustabdė bankų tu
rimų i|olerių išvežimą, tai šau
kia vyriausybės finansinės poli
tika esanti negera.

Vyriausybė yra pasiryžusi do 
lenais mokėti tarptautinio mo
netarinio banko skolas.

is Alfonsino nutarimas pavei
kė visus stambius kankinin- 
kur.

Jie planuoja imtis priemonių 
neduoti vvriausvbei doleriu .

ClNDIAN\ 
J---- j RIVERĄ

OKEECHOBEE J ST- 
■s I LUCIE

rūpinimas žmogaus teisėmis bus 
programoje”.

ALT Inįormacij'i

TEISININKUI VALUKUI SUTEIKĖ LAISVĖS 
PAŽYMĖJIMĄ >

600 teisėjų, advokatų, teisininkų klausė Š. Illinois 
federalinio prokuroro

CHICAGO, IL.—Praeitą penk
tadienio didžioje Palmer House 
šokių salėje John Marshal teisių 
mokykla įteikė John Marshal 
Laisvės pažymėjimą už pavyz
dingai einamą advokato ir fede
ralinės vaklžios prokuroro pa
reigas.

BOGERTOCA, Pa.— Paskuti
niu metu iš Rytų Pensilvanijos 
pievų kyla į paviršių radionas.

Chemikai nustatė, kad šis ge. 
sas kyla iš žemės gilumos. Tai? 
pat nustatyta .kad radionas su
kels plaučių vėžį, jeigu žmo
nėms toks ilgiau kvėpuoti.

Tikrintojai aplankė kelis na
mus, kuriuos-e rado radiono.

Keliuose namuose rad'ono 
spinduliai buvo tokie tiršti, kad 
tų namų gyventojams sudaro 
rimtą pavojų.

Radiono spinduliai 
mės gilumos esančios 
čios medžisges.

Iki šio meto tekio
žemės g luinoje

Jeigu reikės žongti d^r vieną 
žingsni, tai gyventojai neteks 
kantrybės.

Visa bėda Jugoslavijoj 
ta, kad krašto gyventojai nepa- 
sigamina tiek maisto, kiek kraš
to gyventojams būtinai reikia.

— Mes negalime tokiau besirū
pinti ir mes negalime grįžti prie 
neekonomiškos būklės, — pa
reiškė premjerė Planine. — Šio 
darbo turi imtis drąsus žmogus.

Ji paeriškė, kad ji yra pakan
kamai drąsi ir vyks į Washing- 
teną prašyti pagalbos.

Antanas Valukas, gimęs 
j cagoje, mokėsi Marquette 
į kc pradžios mokykloje, o 
Į baigė aukštesniąją mokyklą,tai 
; įstojo į John Marshal teisės mo* 
! kyklą, baigė geriausiais laips- 
j niais ir tuojau gavo darbo pro- 
j ku ratu roję.

Tuo metu fedoraliniu prokū- 
I roru buvo James Thompson,da* 
! bartinis Illinois gubernatorius, 
Į John Marshal mokyklos profe

sorius dėstė teisinius pagrindus.
A. Valukas pasisavino, jais va

dovavosi ir bendė juos taikinti 
gyvenime. Būdamas prokuroro 
James Thompscno pavaduoto
ju, Valukas, tuometiniam pro- 

; kurorui patiko ir su j.uo ištisus 
, keturis metus'd:rbo .Valuko !&- 
I vas yra teisėjas šiaurės Chica- 
, gos pasienyje.
Į Teisininkas Anton Valukas 
Į buvo paskirtas dėstyti įrišę John 

Marshal teisių mokykloj. Į Va
luko minėjimą atvyko didokas 
skaičius jų mokinių.Daugelis jų 
atvyko su savo šeimomis, kari 
galėtų pasiklausyt: pasižymėjir 

; šio John Marshal mokyklos tei
sininko ir profesoriaus.

Kada pagarsėjęs prokuroras 
Dan Webb pasdraukė iš federa- 

į lines valdžios prokuroro parei- 
‘ gų, jis patarė Teisingumo sek- 
’ retorini paskirti savo pavaduo
toją šiaurės Illinois prokuroro 
pare-gonis.

i Be to, r.l'neis gubernatorius 
i patarė prezid'ntir paskirti A. 
: Valuką tom - pareigoms.

Vienas K2 me u C.hicagos ad
vokates, sriėie buvu iam Nau-
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BENDRAS MAISTAS

Skautai pasitinka pavakarį

<iau- 
pienc

makaronų, 
tuos “en-

ors skundžiasi pavargę dieno?
Vienatve, tu esi palaiminta viešnia,

Prezidentas Reaganas la 
bsi patenkintas Salvadoro pre 
zidentu Duarale, vykusiai kovo
jančiu prieš maištininkus.

Great
American

Naujausių moksle žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

If net prisimeni mane tada. 
Kai ūkanas negali išblaškyti vėjas 

Roma Jaloveckaft/

utoBrttai !• jmm« thai 
Mt <t dreams. And, UA Sarta#* 

el pin# to make

Tu sėdi prie manęs tada, 
Ir as jaučiu giedresnę dieną;
Kai glostai mano veidą tu vėsia rank 
Jauki ramybė širdyje palieka.

maisto gamyklų . i
Ar dar ilgai mes taip kveilio- 

sime? Neduok Dieve, kad tokius 
mūsiškius tik karsto lenta tie
sintų. Išmintingas mūsiškis turi 
PATS ir DABAR išsitiesinti sa
vo geresnės sveikatos įsigijimui, 
o nelaukti, kol giltinės dalgis jį 
ims tiesinti, dar savo gyvenimo 
rudens nesulaukus.

GĖRIMAI: naudotini tiktai 
naudingi gėrimai, ir mažiausiai 
po šešis puodelius paroje. Van
duo, pienas, vaisių sunkos, tai ir 
visi naudingi, naudotini lietu
viui gėrimai.

ĮVAIRENYBĖS: jodo turinti 
druska teikia kūnui naudingo jo
do. Visokios prieskoniuose nau
dojamos žolės vartotinos pagal 
kiekvieno skonį.

Beina, kad NORINT SVEI
KAI GYVENTI, REIKIA PRA
DĖTI SVEIKAI MAITINTIS. 
Taip elgiantis, prisieis atsisakyti 
daugelio nesveikų, nors labai 
pamėgtų maisto gaminių.

i gyvuliniais rieba 
(general diet) ne-

Vienatve, tu esi keista viešnia, 
Iš mėlynų dausų atėjus. 
Tu visada prisimeni mane, 
Kai šūkauja graudžiai įšėlęs vėjas,

turi maitintis bendru mai$t 
Štai jis.

— Beirute vakar buvo užmuš
ti 5 žmonės, kai Libano .kariai 
kovojo su šijitaįs ir druzais.

Tada, aišku, nereikės, kaip 
amerikiečiams, menkinti savo- 
sveikatą vien GERITOL naudo
jimu. Tik prisiminkit,. kaip tie- 
prekybininkai tunka ir m'onija 
žmones: jie perša valgyti be ge
ležies duoną, o čia pat parduoda 
geležį (geritol) gydymuisi nuo 
geležies s tokus.-Dar prideda deg
tinės Į tą savo neva vaistą, o 
kas supyks, degtinės nusipirkęs 
ir ją gurkšnodamas?! Taip ir 
sukasi begalvis, lietuvis prekybi
ninko jam užtaisytame sūkury
je. Už tai nuo dabar ŠALIN iš 
prekybininkų apgaulės rato 
kiekvienas mūsiškis turėtų eiti!

BULVĖS IR JŲ PAKAITA
LAI: bulvės yra naudingos; vita
minu C ir mineralais. Jų pakai
talai yra tešlainiai: Įvairiausi 
makaronai, ryžiai ir kitokie teš
lainiai. Jre turėtų irgi būti pilnų 
grūdų, čia jie vadinami “enrich
ed”. Lietuvis, tik negaudamas*

DUONA: duonos ar javainių 
(c~reals) reikia valgyti bent ke-| 
tūri'^įfrttis^ar daugiau dienoje. | 
Lietuvis čia turi naudoti tik} 
PILNU grūdų duoną (wholel 

grsinj ir tokius javainius. Ne-i 
!s:-mė šiam kraštui, kad fabri-j 
kantai čia nesirūpina žmonių 
sveikata, o neišmanėliai žmonės 
seka jų nurodymais. Jie išima iš' 
javų miltų svarbiausią - naudin
giausią dali — javo luobelę, sė- I 
lenas, ir prideda • kiek vitaminų, į 
ir.tokią duoną vadina ENRICH-t

pilnu grūdų miltų 
naudos tik iš bėdos 
tiched”.

Mėsos ir jų
LAI: mažiausiai šešios uncijos 
ar daugiau dienoje. Prie mėsų 
prisiskaito visos mėsos, paukš
tiena, žuvis ir kriauklėtos žuvys 
(shellfish). Mėsų pakaitalai yra 
kiaušiniai, sausos pupelės ir žir
niai, riešutai, žemės riešutų 

Į- sviestas, sūris, sojos pupelės. 
Kiaušinius naudotina tik dėl jų 
baltymų. Trynių lietuvis nenau
doja, o reikiamą vie taurino A 
kieki ne iš trynio, bet iš morkų 
apturi. Taip pat nenaudoja lie
tuvis raudonos mėsos, o balty- 

• mus gauna iš sojos pupelių ga
miniu, kiaušinio baltymų, žu. 
vies, kalakutienos, paukštienos 
be odos naudojamos.

-• Mėsos iri-jų-^akailalai sutei
kia kūnui B grupės vitaminų ii 
geležies, o taip pat ir baltymių.

RIEBALAI: lietuvis naudoja 
tik .augalinį aliejų, ypač saf- 
flower oil. Nauda: vitaminas A, 
riebalinės rūgštys ir energija — 
kalorijos.

Nesakykite: kodėl dabar ligo
ninėse GENERAL DIET gauną 
ligoniai apturi sviestą, margari
ną, o ne šio skyriaus peršamą 
saulėgrąžų oil? Ligoninės ne
prisitaiko taip niuansuoati prie 
žmogaus kūno reikalavimų. Lie
tuvis, ir sveikas dar būdamas 
(ar tokiu besijausdamas) valgo 
sveikai: be gyvulinių riebalų, bei 
cholesteroliu gausaus maisto. 
Ligoninėse toks maistas (be gy
vulinių riebalų, be cholestero
lio) teikiamas tik TOKLAS DIE
TAS gydytojui prirašius.

Neilgai prisieina žmogui ligo
ninėse pabūti, tai toks su cho
lesteroliu bei 
Eis maistas i 
pakenkia lietuviui, jei jam bū
tinai reikia ligoninėje kitus rei
kalus tvarkyti. Bet ir taip, kiek
vienas lietuvis turi tapti MEDI
CINIŠKAI RELIGINGU, tik 
sveiko maisto jis turi prašyti sa
vo gydytojo.

SRIUBOS: visos visokios sriu
bos, tik čia lietuvis irgi turi ba
zuotis ant NERIEBIŲ, pieniškus

DARŽOVĖS: mažiausiai du 
kartus per dieną jų valgyti rei
kia. Valgytinos visos, visokios 
daržovės, Įskaitant ir tamsiai ža
lias ir tamsiai geltonas — jas 
kasdien reikia naudoti. Gaus kū
nas iš jų pakankamai vitaminų, 
mineralų, sėlenų (fiber-) ir vita
mino A — iš žalių-geltonų dar
žovių pastarasis atsiras kūne.

VAIS1AI: du kartus ar dau
giau (geriau keturis kartus )- 
per dieną vaįgytini. Visus vai_i 
sius ir jų sunkas neikia naudoti^ 
Įskaitant kasdien bent vieną citf 
rininį vaisių ar jo sunką bei vie-? 
na pomidorą ar jo sunką dėl vi“ 
trnrno C pakankamo prieini-?' 
m o. Visi vaisiai suteiks kūnui 
vitaminų, mineralų ir labai rei
kalingų sėlenų;

ED bread (ar cereals). Nė vie
nas lietuvis n'turėtų būti pre
kybininkų apgaunamas: jie pra
šalina dešimtis naudingų dūlykų 
š rnntų, o pridedu tik kelis. Ir 
dabartinė .valdžia . čia leidžia, 
jiems taip .elgtis. Tas sveikatai 
neina į gerą. Nuostabu, kaip 
žmonės /kaip avinai seka tokį 
niekdarių:/; jie nevalgo pilnų 
grūdų duonos, lokių javainių 
(cereals),, s negauna jų kūnas 
būtinų jam SĖLENŲ (fiber), Už 
lai prekybininkai iš javų gami
na VAiSTUS-SĖLENAS ir par
davinėja.-< Jie taip elgiasi savo 
bizniui palaikyti, bet kodėl lie
tuvis turi savo sveikatą men
kinti, nevalgydamas tiktai lįe- 
tuviškso, pilnų grūdų duonos, o 
jam būtinas sėlenas pirktis iš 
vaistinės? Jau didesnio pusgal- 
viškumo reiktų su gėla žvake 
paieškoti. Todėl gana tokios avi- 
niškos elgsenos: mes, lietuviai, 
naudokime tikrą, pilnų grūdų 
(whole grain čia vadinamą, jos 
tikrai ganėtinai čia yra, <tik val
gykime ir tik tokios reikalauki
me) duoną ir tokius javainius, 
(cereals). Tada mūsų kūnas pa
kankamai turės būtinų kūnui 
vitamino B; grupės, geležies ir 
sėlenų-

niuose ir jaučio kepenyse, bet 
tie dalykai nevartotini dėl cho
lesterolio gausumo juose.

Vi lamino C gausiai turi visi 
vaisiai, ypač citrininiai, ir visos 
daržovės. Magnio yra žalių lapų 
daržovėse, sėklose ir riešutuose.

Matom, kad senovės lietuvių 
ir dabartinių NESUGADINTOS 
MITYBOS lietuvių maistas yra 
mums ŠIANDIENINIAM MAIS
TUI pavyzdys. Lietuviai kai
miečiai mito tais maisto gami
niais, kurie dabartinės medici
nos yra patariami naudoti. Juk| 
lietuvių sveikatą sunkiausiose 
dienose palaikė statinės raugin
tų kopūstų agrukų, burokėlių, j 
grybų... O kur daržovėmis ža
liuoją lietuviškieji daržai, kur 
jų sed/i, pilni vaisių: obuolių, 
■■lyvų, vyšnių, serbentų, agrastų, 
kriaušių... Kur lietuviški miš
kai, pilni riešutų, grybų, žem
uogių, bruknių... Kas čia apsa
kys tą deituviško maisto sveiku
mą anais laikais. Todėl lietuviai, 
labai vargiiami. visų teriojami, 
atsilaikė ir visiems kitiems savu 
darbštumu, sumanumu ir iš
mintingu gyvenimu buvo pa- Į 
vyzdys. Nenuostabu, kad tikri 
lietuviai, atvykę j šį kraštą, vy
rauja moksle, darbe ir sugyvev 
nime su kitais. Tik tu aįtidai- 
įyk, ir/ pamaty^i ri^an^^etųyj 
Vedėją" dirbluvėjef'-'’prbfešonų 
universitete. . .

Įdomi yra Merkinės kaimo 
dvaro istorija. 1767 m. iš Itali
jos grįžęs Povilas Bžostovskis nu 
pirko Merkinės dvarą, prie jo 
prijungė Turgelių palivarką. Ta
pęs kone 80 valakų žemės savi
ninku, P. Bžostovskis nutarė sa
vo valdose panaikinti lažą, pa
keisti jį išperkamuoju mokesčiu, 
žemę išdalyti valstiečiams. Taip 
atsirado trijų kvadratinių mylių 
Pavlovo respublika. Gyvavusi 
apie 30 metų, Lenkijos-Lietuvos 
seime patvirtinta, ši respublika 
turėjo savo konstituciją, herbą, 
net pinigas, turėjo savivaldą, iž.-i 
dą, savišalpos kasą, mokyklą. Jos 
prezidentas Povilas Bžostovskis 
skatino valstiečių ekonominę ga
lią, rūpinosi jų gyvenimo kultū
ra, švietimu. Kaiuyiliniams dva- 
iininkams tai labai nepatiko, bu 
vo mėginama kenkti. Todėl dva
ras buvo apriestas pylimu, pasta
tytos patrankos, vaistiečiai suda
rė spalvingai aprengtą kariuome 
nę. Pavlovo respublika domėjo
si ir joje lankėsi pažangūs Vil
niaus k unį^rsiteto profesoriai, 
dailininkas- Smuglevičius nuta
pė jos gyvenimą vaizduojantį 
paveikslą.

Lietuvių tauta, artojų,'dųpnos 
augintojų tauta. Jeigu romėnai 
metų mėnesius vadino .karalių 
vardais,.tai lietuviai net du mė
nesius metuose paskyrė rugiui, 
rugsėjis, ir rugpjūtis įaųižina 
duonos augintojo meilę rugiui. 
O kiek patarlių priežodžių susie
ta su duona.

Baltos duonos tinginys neval
go. 1928 Alytus.

Baltos rankos — juoda duona. 
1930 m- Joniškėlis.

Darbštus duoną gamina^’ tin
ginys badą augina. 1928 Alytus.

šeimininkę iš duonos, pažinsi. 
1957 m. Kamajai.

Pirkta duona peilio bijo. 1955 
Kupiškis.

Alkanam ir juoda duona, ska
ni. 1928 m. Pasvalys.

Maisto grupė

PIENAS ir jo gaminiai 
šiauštai du puodeliai (ar 
giau) dienoje. Visokie iš 
pagaminti maisto dalykai 
gūsis pienas, sūris 
gurias — vis lai 
naudotini dalykai, 
teiks kūnui 
tymų, vitaminų A, 
B-2 (riboflavino 
naudingas sveikiems plaukams 
ir nagams, geram, regėjimui ir 
sveikai odai, štai nuo ko reikia 
pradėti savo plaukais rūpintis, 
o ne už kokio tai Vitalis, ai- pa
našių niekų griebtis, kaip dabar 
ne vienas mūsiškis kad elgiasi — 
niekus daro.

VSTSKČ, 
kiekvienam 
Pienas su- 

kalcio, fosforo, bel- 
' vitamino 
Pastarasis

Nieko daugiau nesuteikia tik
rai lietuviškai keūmaitinančia- 
jam B E N DRAS MAISTAS. 
Toks maistas yra pagrindas mi. 
tybos, todėl čia jį prisiminkime. 
Kitokio maisto nereikaiaujanĮšj

Į' gijimui geros mitybos ir jos 
p. laii ymui naudojama BEND- 
BAS MAISTAS, via ligoninėse 
vadinamas GENERAL DIET. Jis 
yra pagrindas visoms kitoms 
dietoms. Jis naudojamas VI
SIEMS suaugusiom?, kuriems 
neneikia jokių maisto pakitimų. 
Šis maistas yra pakankamas mi
tybos atžvilgiu, nes turi pakan
kamai mity binių medžiagų, vi
taminų ir mineralų. Tik vaikai 
iki 3 metų ir vaikų susilaukian
čios moterys turi naudoti .prie
dui maistą, turintį gausiai gele
žies. Ne geležies piliules pir
miausia turi naudoti minėti vai
kai ir minėtos moterys, bet 
maistą, gausų geležimi. O gele
žies daug turi šitie dalykai: aust
rės, mielės, kiauĮSfiai, slyvos, 
džiovintos vynuogės^ pilnų grū
dų duona ir toki? javainiai ir 
’entils.

Idant geležis žmogui gerai 
tarnautų, kūne turi būti pakan
kamai kalcio ir vario. Kalcio 
gausiai yra piene ir sūryje bei 
varškėj. Vario pakankamai yra 
pilnų grūdų duonoje ir javai
niuose, burokėliuose, apelsinuo
se ir žalių lapų daržovėse.

Įr vėl: kačei reikia imti kantu 
su vitaminu A, C ir D ir su mag- 
niumi, norint, kad jis veiktų; 
kaip reikiant. t j-:

Vitamino A gausiai yra mor
kose. pomidoriuose, kiaušiniuo
se, špinatuose, piene, geltonose 
ir geltonų lapų daržovėse, o taip 
pat ir tamsiai žalų lapų daržo
vėse. Dar petražolėse, persikuo
se, abrikosuose ir saldžiose bul
vėse. Nors jo gausiai yra try-

vaisių dąrihivių. žuvies, mėsiškų 
sriubų. Valgyklose kartais sriir

ba iMgjampja — taip ji esti G5- 
VULJKTA1S RIEBALAIS per
krauta. Tokią sriubą lietuvis 

Į turi pilti ne į savo skrandį, bet 
į KANALIZACDOS vamzdį. 
Štai kur ta mūsų dažnocse val
gyklose patiekiama sriuba pri
klauso. Bet kur tau, lietuvis; 
pensininkas, visą gyvenimą per 
barzdą čia Amerikoje taukus 

Į varvinęs, apsieis be “dešros, 
kiaulienos ir taukų...”, nes jau 
toks jo valgio idealas yra Į jo 
kraują įsigėręs. Jis reikalauja 
negaruojančios kaišios sriubos, 
tokią ją ir patiekia mūsų val
gyklose.

Jūk jau pieno 2$< negali gau
ti mūsiškėse parduotuvėse, nes 
tokio niekas nepreka. Štai tau, 
moteriške, devintinės: mes kren- 
tame kaip rudens lapai dar pa
čiame pajėgume būdami nuo 
sklerozės aukų, o sklerozę per
kamos iš mūsų valgyklų liei 
krautuvių ar neva lietuviško

Lietuvės moteriškės Alvudo pažmonyje. Lietuvio sodybos gė
lynuose kkusosi kultūrinės programos: (iš kairės) Aldona 
Pankienė, Ada Vainerienė, Marija Naujelienė ir gale eilės 
gail. sesuo Ona Ankienė. ‘ (M. Nagio nuotrauka)
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% Em. Gorinienė
GIMINĖS

(čia surašyti tikri gyvenimo jvyiai, tik pakeistos 
pavardės ir vardai)

dar jlgai gyvensi, matysi mane 
su meno pačia laimingą, man ne
bereikės vienam tuese dideliuo
se namuose gyventi.

Vincas su antra žmona vestu
ves atšventė, motina nors ir li
gota, nuvažiavo į bažnyčią, nes 
taip Vincas norėjo. Bet i puotą 
ji nebeturėjo sveikatos nuvažiiio 
ti. . Į

Po trumpo laike Vince antroji 
žmona Veronika susilaukė duk
ters. Kas buvo tos dukters tėvu, 
buvo daug spėliojimų, nes Vin
co antroji žmona tu įėjo daug 
draugų, kurie pas ją dažnai lan
kydavosi. Vincas Mikšys, pasili-; 
kęs vienas biznyje, teturėjo ma-;

; ža laiko būti namuose. Mergaitę! 
prižiūrėjo auklė,, o Veronika vi
sur važinėjo ir visur buvojo. 
Samdyti tarnai tvarkė jų visąj 
ūkį ir namus, su aukle jų buvo j 
trys. Kodėl gi ne? Turtingo žnio! 
gaus kišenė gali už viską mokėti. O O w J

I I
( Pamažu prasidėjo nesutarimai! 
tarp žmonos ir vyro, nes žmona 
turėjo perdaug draugų, ką vy
ras gerai nujautė ir pamažu dau
giau ką patyrė.

Vinco motina Joana staiga už
merkė akis- Vincui buvo didelis 
ir tragiškas smūgis. Jos laidotu--} 
vės buvo labai iškilmingos. Su- J 
važiavo ir lėktuvais atskrido į 
daugiau giminių ir pažįstamų. 
Kapinėse Vincas savo motinos 
pasikukčiodamas verkė, bet jo 
antrojo žmona neatvyko į Vinco 
motinos laidotuves. Tą pastebė-j 
ję visi lietuviai labai pasipiktino i - 

' Gal Vincas verkė prisiminęs mo
tinos spėjimą, kad ji tau gali pa
daryti štibelių, dabar jis 

j tuos žodžius sau kartojo.
Mažieji mergaitė gražiai 

i keturių ...---- -- ------, j-—— ...—-----  (. ......
nepadarys. Mes jau ir seniau ku . Sykį jam, susiginčijus su

. ... « T Iv   __ V 1 _ T • 1 •______ • 

Vincas palinguoja galvą, pasi
žiūri į savo moliną, nenori jos 
i:aga<dinti ir išvažiuoja. Iš tik
rųjų Prancisekas nuslydo iš ke
lio. Motinu Zosė pasako Vincui 
viską, pasuke apie jo nuotykius 
su draugais, kaip karą sudaužė 
v.iživ.odanias, policija jį arešta 
vo, motina ėjo pas advokatus, 
pinigų daug leido, kad jį pdeis- 
tų. Prancisekas žadėjo pas’tai- 
syti, važiuoti mokytis į Ameri
kos kolegiją, baigti mokslą ir 
sekti -avo tėvo pėdomis. Paža
dai liko pažadais- Zosė daug ver 
kdavo, d.ėjo visas pastangas sū
nų išauklėti geru žmogumi.

Vincas, to didelio keliu milijo- 
nų biznio vienintelis savininkas, 
dažnai sukinėjasi tarp Montrea- 
lio prancūzų, neskrisi jo pagalbi- 
niųkai yra prancūzai, kitaip jis 
savo biznio neišlaikytų. Pasitai
kė jam sutikti, gražią, simpatiš
ką, dar jauną prancūzę, kuri bu
vo turėjusi vyrą ir su juo du 
vaikus, bet su juo jau išsiskyru
sią. Vincas buvo jai gera žuvelė, 
į kurią buvo verta mesti meške
rę. Prancūzai dėjo visas pastan
gas Vincą ir tą jauną prancūzę 
surišti.

Kai Vincas atvižiuoja pas mo-1 
tina, kuri jau senesnį amžių be-' 
turinti, ir visokių negalavimų, 
jis jaiisako: ' !

Mam, aš sutikau Veroniką, ji 
graži, jauna, labai meili, aš jai 
taip:pat patinku, noriu ją ženy- 
tis. ■_ . , ‘ :

— Kad tu jau senas dėl jaunos 
pačios. Žiūrėk, kad ji tau kokių 
štibelių neišdarytų. Su tokiom 
leidėm reikia būti atsargiam.

— Tu žinai,motin, kad aš jau: 
senas vilkas, ji man tikrai kažko 1 jau buvo kokių

tikrai

M. Stankūnienė Gelmiy pasaka" (Tempora)

Pamažu mergytė vėl priprato 
prie tėvo ir auklės, o Vincas ma
nė, kad visi nemalonūs reikalai 
tuo ir baigsis, tegul tėvai kalbės 
apie skyrybas, jis su viskuo su
tiks, tik Anettė pas jį pasiliktų, 
jis sau kalbėjo ir svajojo duoti 
jai geriausią auklėjimą ir moks
lą.

Tik staga Montrealio laikraš- 
čiai stambiomis raidėmis skel
bia, ka ddidelis biznierius Vin
cas Mikšys, po Įsibrovimo iį jo 
puošnią rezidenciją, rastas negy
vas, suraišiotas ir nužudytas ke
liais peilio smūgiais. Anettė ras
ta savo kambaryje beverkianti- 
Iš ryto atėjusi namų tvarkytoja 
ir atrakinusi duris, išsigando to 
kią tragediją matydama.' (Tuojan 
pašaukė policiją. Prasidėjo viso-

paveldėję savo tėvų darbštumu, 
savo pačių sumanumu, apsukru
mą, nuėjo vėjais.

Mykolo sūnus išėjo bomauii, 
vagiliauti.

Vinco dalis pateko gengste- 
liams. Motinos nujautimas buvo 
geriausias patarimas. O X

OTTO HABSBURG KALBĖJO LIETUVIAMS

damas mus tėvynainiais stivicny 
tos Europos prasme. Kalbą cru
de o sakydamas, jog tik 2G n etų 
turėjo Lietuva tautinei kūrybai. 
Bet ir per trumpa laikotarpį ji 
įrodė, ką gali pasiekti laisva tau
ta. Daug kalbama apie Hitlerio 
diktatūrą. Ji nebūtų buvusi to
kia baisi ir taip išplitusi, jei Sta
linas nebūtų jos rėmęs. Li .tu
sių nuopelnai dideli tėvynėje ir 
svetur. Pavyzdžiui gali būti ir Ši 
gimnazija, kurios auklėtinius ir 
mokytojus čia matome. Tai rodo 
kultūrinį tų žmonių gailiną.

Kalbėtojo nuomone, gerieji 
Sovietų Sąjungos laikai jau pra
ėję, jos plėtimasis sustabdytas. 
Maskva pasodinta prie derybų 
stalo Nuclaidininkai įtaigauja,

i
11 

augo, 
metų.

savo 
ri laiką valgome dideliame ho-, žmona, už kelių dienų jam sugrį 
telyje, pasakiau pasiliekame ir • žus Į namus, nei žmonos, nei 
ant nakties kartu. Dabar mums j dukrelės Anettės neberado na- 
abiein. tereikia tik apsiženyti. I mie. Rado tik paliktą laišką, kad

— Aš tau vaike, nieko negaliu ( žmona ir Anettė išvyko į Flori- 
pasakyti daugiau, aš jau sena/dą. Vincas įtūžo. Kaip gali kas 
galiu netikėtai numirti, tik dak-Įnors jo dukterį kidnepinti be jo- 
tarai .gyvastį palaiko- Daryk,' sutikimo, be jo žinios. Jis nutarė 
kaip tų išmanai. Pakavok mane, šį reikalą ištirtį. Suranda pnva- 
šalią’niąno vyro, man. bus gera- tų detektyvą, kad jis susektų ir 
eū Ijiiiz) drauge ilsėtis. į' išaiškintų, kur jo žmona ir duk-

— Nekalbėk, maru, niekti, tu’ tė,-if 'jam viską praneštu.

Vincas pasineria į kasdieninį praleisdavo, 
darbą, bet laukia žinios apie sa
vo dukrelę. Po kelių savaičių jis 
gauna išsamų pranešimą apie 
viską. Tas detektyvas buvo įpa
reigotas su jo žmona šnekėtis, 
klausti jos sąlygų, kad tik Vin
cas savo dukrelę vėl namuose 
turėtų.

Visi reikalai išsiaiškino taip. 
Vinco žmona su savo dukrele ir 
draugu išskrido ir .gyvena Miami 
Beach dideliame hotelyjė. žmo
na reikalauja iš jo 30.000 dol., 
jeigu jis nori mergytę vėl pas

'.save turėti. Tik dabar Vincas su
prato i kokius spąstus jis yra pa
tekęs, kad jo žmona priklausan
ti gengsterių grupei, kad jis turi 
savo gyvenime būti atsargus.

Vincui atvežama jo dukrelę. 
Kiek džiaugsmo jis turi ją savo 
namuose turėdamas! Bet Anette kie apklausinėjimai, 'tardymai, 
sugrįžusi Į namus, ir pažaidusiĮ bet iki šiol nesurasti kaltininkai, 
su tėvu sako:

— Aš noriu savo mamas, aš 1982 metų vasario mėnesį- dar ne 
noriu su ja žaisti, leisk man pas 
mano .mamą važiuoti.

Tėvas nažino, ką sakyti, kaip įvertinamas 
elgtis tokiu atveju. -Jis vėl pasi- neskaitant namų, vilų, užpirktos 

auklę, prie daug kur žemės ir dar<;daug ko 
ku- kito.

Mikšių didžiulė prekyba, ku- 
i išvystė du pasišventę?- broliai,

Visas Mikšiu biznio invehtorius

buvo suskaičiuotas, bet apytiks
liu žibančiųjų teigimu, buvo 

keliais milijonais,

1S&X m. metraiti*. J&ma yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vin<

L Raukčfo, tfc. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir V 
Meilaus rtrtipsniai bei rtudijos. Iliustruotoa nuotraukomis % 
M. K; Čiurlionio. M. iįleikio, V. Kašubo*, A. Rūkitelės Ir JL Virt

Ti!ą Jokių pirmūnės /uorės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafe 
Žventea bei j u iftoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoja) 
Heros, gėrintis . autorė* puikiu rtiliumi ir surinktai* duomenim* 
bei ukkuli*lal*. Studija yra 151 pusi., kainuoja

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke tprsk 
bv luoao Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne satust 
gyvenimo bruožų aprašymai, bet tiksli to laikotarpio buities Ht< 
matūrinė studija, luskintyta skirsneliais. Ta 203 puslapiu knyr

Įlomiai parašyti rtadija apie Rytprtiius, remianti* Pakalni# 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomfls kiekvienai 
lietuviui Leidinys Birurtruota* nuotraukomis, pabaigoje duodam 
rltovardiit) pa vadinimą'* ir Jų vertiniai J vokiečių kalbi- Laba
xAū«ftngoj< S33 puri, knygoje yr* Rytgrūtlų UmAlxpU. Kain* P

> K4 CAUM13 L1MX, raiytojos OriBtiftė* tt»
mtnlknai Ir mintyj <pl« temeni? Ii rietas nepilt Lietuvoje Ir pt 
maigiais bolievfkų okupacijom metais. Knyga tari 334 pnalapia 
bet kainuoja tik S3,

> TŪLIUS JANONIS, poetM Ir revoliucionierių*,
l&i ir klaidingai interpretuojamai gyvenime Ir politikoje) tik « 
Margio J&ilnsko knygoje apie Juliau* Janonio gyvenimą Ir po 
ilją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju oi imogaui triar 
Kayf* y^ (fidrilo formato, 265 pualapią, kainuoja X

> IATTMN1S NOVXLtS, M. Bcečenko ktryba I. Vafadfc 
ferSma*. >»• fA tnyfoje fra 4« ninojtan nevalią. S?

Ibryfsw gjrxxmoi ITW B*. IV,
g Ctsakas? gsila.

šaukia jos buvusią 
kurios ji buvo pripratusi i 
ri mergytę mylėjo, nes jos mo
tina vis daug laiko ne namuose i

Lietuvių kultūrinei veiklai tiki čiami politiniu egoizmu, 
nuoširdi Joana Mikšienė buvo į -Nedaug bėra likę 
duosni. Taip pat savo giminių 
okupuotoje Lietuvoje neužmir
šo, joms dovanų nuolat siuntė. 
Jei būtų pajėgusi nors mažą lie
tuvybės žiburėlį savo vaikuose! 
Įžiebti, gal tokia tragedija jos 
šeimoje nebūtų įvykusi.

1983 metu žiema Miami sutik
tieji lietuviai iš Montrealio pasa
kojo, kad Mikšių biznis, vertas Į 
kelių milijonų, patekęs į žydų i =- 
rankas. 1

(Tęsinys)
Hūttc ifeldo viršaitis FdmundĮ 

Mani konstatavo, kad kiekviena 
metai-, vasario mėn. lietuviai ir 
visos Vokieti ir net kitu, kraš-1 
tų susirenka šiuose savyivakiy- 
bės nainuc>e savo šventės švęs
ti. Tai rcilo, kokia ji jiems bran
gi. Vokieti jo' lietuviai sugebėjo! 
įsijungti i šio krašto gyvenimą, t 
neatsisakydami savo kultūrom ir į 
tradicijų kurias perte’kia ir jau-1 
narai kartai. Vyksta sklandus 
bendravimas: mes lankomės lie
tuvių renginiuose, o lietuviai - - 
vokieč'ų. Lietuvių įsikūrimas 
Hūttonfelde įnešė į šios vietovės 
gvvenima įvairumo.

Gauta daug sveikinimų raštų, 
taip ju Europos Bendruomenės 
teismo prokuroro dr. C. O. Lenz, Į jog Vakarai turėtų atsižvelgti i 
keliu Bundestago nariu, Vokieti- 
ios estu centro komiteto ir kitu. V

Programos vedėjas, prieš 
kviesdamas dr. Otto von Habs
burg šventinės prakalbos, nuro
dė, jog vokiečių spaudoje skaito
me apie užmirštas Pabaltijo tau
tas. Jos nėra užmirštos, tik ne
turima drąsos apie jas kalbėti, 
nenorint pykinti sovietų. Sako- 
rna, nieko negalima pakeisti, 

į Taip teisė ir teisingumas pakei-

Nedaug bėra like lietuviu, 
prieš 66 metus savanoriais kovo
jusiu už mūsų tautos la:sve at
statymą. Vieną jų turime čia tu
rėti Tai buv. Vasario 1 gimna
zijos mokyt. Kazys Motgabis. Jo 
pasirodymas buvo publikos su
tiktas ilgu plojimu.

Taip pat ir dr. Otto von Habs
burg išėjimas prie kalbėtojo sta
lo. Jis kreipėsi į lietuvius, vadin

>ovietų saugumą. Betgi tik JAV- 
bės pajėgtų grėsti rusams. Jcs ga 
Įėjo sovietus paklupdyti tada, 
kai jie neturėjo branduolinių 
ginklų. Tai rodo, kad amerikie
čių pavojus gali būti tik įsivaiz
duojamas.

Bismarkas sakė, kad durtuvais 
viską galima atlikti, tik ant jų 
sėdėti negalima. Sovietai sėdi 
ant durtuvų. Jie nepripažįsta 
šventos apsisprendimo teisės. Ir 
Vakaruose dar turime žmonių, 
kurie tos teisės reikalaujančius 
apšaukia šaltojo karo kurstyto
jais. Grėsmės židinys sovietų im
perijai rusena ne išorėje, bet jos 
viduje, šio šimtmečio pabaigoje 
Sovietų Sąjungoje bus daugiau 
islamišku tautu žmonių negu ru
sų. Ir jie pareikalaus save teisių-

—*(Bi^ydaugiau)

(Pabaiga)

Paprastai tautosakos rinkini:.! j | 
pradedami arimo daina “Aš ^"įs 
dainavau” — apie visas jau iš- į | 
dainuotas, vieną tik nedainuo- į 
tą dainužę, kurią padainuos pa- Į Į 
vasario dienelę, ardamas ūbą' f 
(lysų, datų) laukeli. Įsidėmėti- | 
na arimo dainos garbė! Pirmoji |

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraterr?linė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

S LA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. * *

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą, temoka tik S3.00 metams.

SLA ~ kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų ve^ėjui^ 
jie Jums mielai pacelbes į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai J SLA Centrą:

IJTHUANLAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 

TeL (212) 563-2210

dama gimsta iš didelio noro dai
nuoti, nepaprasto poezijos pasi
ilgimo:

Aš padainuosiu ir tą dainužė- 
lę
Pavasario dainelę, ariant ūbą 
laukelį.
Laukeli ariau —
Gražiai dainavau,
Kad patikčiau mergelėm — 
Drobelių audėjom.

Lietuviu Tamo.wLi

PIRKITE JAV TAUrcMO oONU-c

JA Y DRUGS VAISTINĖ

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax is^ 
“The Overnight Wonder!’ 
* $ 
Read label and folia* 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. I9S2

2759 W. 71st St, Chicago, BL
RCFESTINGAJ IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI » KOSMETIKOS REIKMENYS

' Atdara šiokiadieniais nuo
’ I ?aL ryto iki 10 vsL vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkai

For constipation relief tomorrow 
, reach for E X-LA Xto night <

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALDIA GAUTI:

1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
(D tom J r........ ... ........................ ........ ... ................. .......... 810.00

2. Pro*. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. 56.00
H dalis, 229 psl.?6 00

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl.----------- - 55.00

4. Janlnoe Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. __  14.00

6. J. VeuelevM, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psl 12.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, ID. 60608 riųs-
kite čekj hr prkiSkte vieną dolerį pereJuntimo IšlaMoma.

700 puslapiu knygą, kurion radėjo viską, ksj bet k»3a Ir 
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium Ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

ir patarė mums toliau studijuoti.
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A. Cooper Skupas

rimtų, demokpatimu rinkimų iš
juokimas, tik rinkim®!* farsa*- 
Tik visuomenės erzinimas. Paga- 
l.au ir pešios LB-nts autoriteto 
visiškas suniekinimas.

LB rinkimų kompaniją skel
bia kad bus salima balsuoti ir 
peštu, bet taip .pat nė žodžio ne
užsimena apie balsuotojų sąra
šą. Tai iš tikrųjų kas ir kaip ga
li sukontroliuoti, oatikrinti at
siųstų balsavimo lapelių patiki
mumą, jei reikalaujama balsavi
mo sąrašų?

Aiškiai tariant, balsavimas paš 
tu yra pats lengviausias būdas 
su-ukti balsus ir '‘laimėti” rinki
mus. Po to, gausiai pasijuokti iš 
pralaimėjusių, kad šie dešimt kar 
tų kandidatavo ir vis palaimė
jo šitaip demagogiškai ir buvo 
.šjuokti 7-tosios taiybos kandi
datai. L. B nės diktatoriams ne
pritariantieji ir nepatikimi.

Trumpai, aiškiai tariant, L. B. 
tarybos rinkimai vedami be bal
noto/ų sąrašų yra niekiniai ir pa 

tys rinkimai yra tik farsas! To
kie rinkimai nedaro garbės nei 
jų skelbėjams, pravedėjains, nei 
šitokių rinkimų kandidatams. Pa 
galinu, kyla visai rimtas klausi
mas, jei rinkimai neaiškūs, ne-

Cikagos. miesto vaidas j patikiini ui rimta visuo_ 

meninė iristitucija ir turės drą
sos pripažinti L. B-nės manda- 

j tą, tariamai išrinktiems tarybos 
j nariams, ar net ir jačiam JAV

tikos dekanas, tuo mėtų j'Au buv$š komUftiiti| partijol 
narys, ryžosi pats nuvažiuoti į Maskvą ir reikalauti 
kad Maskva pataisytų padarytą klaidą. Jis susirado rei
kalingus rusus pareigūnus ir juos įtikinėjo, kad atstatytų 
Lietuvos švietimui reikalingas išbrauktas biudžeto su
mas. Ką rusai prof. Kazlauskui prižadėjo, mes nežinome. 
Jis klausė jų aiškinimų tris valandas ir išvažiavo trau
kiniu į Vilnių. Vilniun jis nebegrįžo; Už savaitės jo lavoną 
išnešė paviršiun Neries vanduo.

Lietuvių kalbos specialistai žinojo, kuo visa tai kve
pia, Maskvon jie nesirengė dar kartą važiuoti, bet jie 
ieškojo kitų priemonių iškeltam klausimui aiškinti. Pro
fesorius Zinkevičius pradėjo ruošti “Lietuvių dialekto
logiją”. Tai didelis darbas apie lietuvių tarmes. Jis pla
čiai rašo apie kapsus. Jie vadinasi kapsais dėl to, kad be
sako “kaip”, bet “kap”. Kaip pavyzdį, jis rašo, kad kap
sai “kapsi, kepsi”.

0 dzūkus jis vadina “ciktais” arba “ciktūnais”. Vie
toj žodžio “tik”, dzūkai sako “cik”, todėl žmonės juos 
vadina “ciktūnais”. Einant nuo Žiežmarių, einant per 
Kietaviškes ir Vievį, į pietus žmonės juos ciktuoja. Savo 
knygon profesorius įdėjo net 75 žemėlapius.

Kiekviename žemėlapyje buvo nurodyta, kokia tarme 
ir kokioje srityje lietuviai kalbėjo, šitame milžiniškame 
darbe buvo nurodyti tarmių pavyzdžiai, tarmių užrašy- 

urdenu'lartu^X Money vardaj. Pažymėti ir kalbos specialistų tikrinimai.
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Lietuviu kalbos kilmė c.

Knyga buvo plačiai paskleista ne tik pačioje Lietu- 
į voje, bet ir Rusijoje, Latvijoje, Ukrainoje^ Vokietijoje,’ 
Į Švedijoje, Suomijoje bei Estijoje. Nebuvo kalbininko, ku
ris nebūtų gavęs knygos egzemplioriaus. Labai atidžiai 
ją skaitė rusai kalbininkai. Lietuviškai retas supranta,, 

į bet žemėlapiai ir tikslūs jų paaiškinimai privertė kalbi- 
! ninkus pakeisti savo nuomonę tais klausimais, kurie su-

Šiomis dienomis iš pavergtos Lietuvos grįžę Ameri- ^ėlė sovietų biudžeto kapotojų pasipiktinimą. Tolimesni 
kes lietuviai parvežė vieną egzempliorių kalbininko Zigmo Akinimai įtikino Toporovą, Nepokupną ir kitus. Ko 
Zinkevičiaus parašytos 390 puslapių knygos “Lietuvių > nepadarė J. Kazlauskas, važiuodamas Į Maskvą, tai at
kalbos kilmė”.

Jeigu jam būtų reikėję rašyti “Lietuvos, istorija”, 
“LieturiiVtaVtosr istoriją”v fąk profesoriu^-butų turėjęs 
b ’dcs. kaip turėjo prof. -U: Kazlauskas. beV prot Zinke
vičiui “Lietuvių kalbos kilmę” ne tik leido parašyti, bet 
šiais metais okupacinės valdžios įstaiga leido ir ją spaus
dinti. Vilniuje galima knygą įsigyti, bet Amerikoje tuo 
tarpu yra tiktai vienas egzempliorius. Yra susidariusi 
didelė eilė knygai skaityti. Patekome ir mes į skaitytojų 
sąrašą. Teks laukti eilės. Tuo tarpu teko paskaityti tiktai 
Vytauto Ambrazo šios knygos vertinimą.

Pasirodo, kad “Lietuvių kalbos kilmės” bus keli to- : 
mai. Prof. Zinkevičius yra įdėjęs labai daug darbo į lie-, į)UV() teisus. Savo knygon jis surinko gausybę faktų, bet 
tuvių kalbos problemas. Į savo darbą jis įtraukia ir savo ! nemokėjo taip aiškiai suklasifikuoti, kaip padarė prof, 
studentus. Taip jis pasielgė ir su “Lietuvių dialektolo-1 Zinkevičius ir kiti lituanistai. Jie vadovavosi pačių rusų 
gija”, kurią išleido 1965 metais. Dabar šis profesoriaus 
darbas yra reta knyga, bet mums teko ją įsigyti prieš 15 
metų, kai Lietuvoj spausdintas knygas žmonės dar ga
lėjo išvežti.

Vilniaus universitete susipratę mokslininkai, lietu
viai kalbininkai išaiškino, kad lietuvių kalba yra senesnė 
negu rusiškoji. Šitas klausimas mokslininkams buvo aiš
kus, bet rusams nepatiko, kad lietuvių kalba būtų buvusi 
senesnė negu rusiškoji. Jie uždraudė lietuviams moksli
ninkams šia kryptimi toliau dirbti, šiam klausimui tirti 
universitetui nedavė pinigų. Lietuviams mokslininkams 
pavyko įtikinti Lietuvos komunistus ir jie sutiko skirti 
šiam klausimui būtinas algas profesoriams. Bet kai Mask
va tai patyrė, tai ji nubraukė universitetui reikalingas 
lituanistinėms klasėms sumas.

.Prof. J. Kazlauskas, Vilniaus universiteto lituanis

liko, Z. Zinkevičius; pateikdamas šimtus ir tūkstančius 
faktų, moksliškai suklasifikuotų, sii yisais laiko ir vietos 
nurodymaįsJ. Prbf.: Zinkevičius neužsiminė apie rusų
kalbą,; bet faktais pasakė žinantiems rusams daugiau, ner; 
gu profesorių kalbos; Prof. Zinkevičiaus, Lebedžio, Pik- 

1 čilingio, Kabelkos mokslo darbai rusams daugiau pasakė, 
negu pasikarščiavęs Kazlauskas. (Iki šio meto nė vienas 
rusas nepaskelbė, ką Maskvon nuvažiavęs J. Kazlauskas 
rusams pasakė, kad jie nutarė neleisti jam grįžti Į Lie
tuvą ir tęsti darbą Vilniaus universitete.)

Praėjus dešimčiai metų, sovietų-kalbininkai atlyžo. 
Jie pripažino,- kad Maskvon atvažiavęs prof. Kazlauskas

L, BENDRUOMENĖS TARYBOS RINKIKAI BE 
SĄRAŠŲ - TIK RINKIMŲ FARSAS

I. PUŠĖNAS

KOVA IR MEILĖ
LIETUVOS LAISVES KOVŲ ROMANAS

(Tešifiys)
Vakare beimąs užsidarė svirne. Rugių aruode 

buvo paslėpta ne pinigai, bet panašiai į pinigų 
dydi sukarpytas laikraštis. Kai apie vidurnaktį 
bernas pajuto imant langelį, jis dar geriau pasi
slėpė, kad, pasišvietę su kišenine lempute per lan
gelį, vagys jo nepamatytų. Kadangi langelis buvo 
mažas, ir suaguęs žmogus per jį įlįsti negalėjo, 
tai bernas laukė, ką jie dabar darys. Kaip tik 
vaikas įlipo ir pradėjo pamažu grabalioti sau ke
lią link durų, bernas staiga griebė vaiką, užėmė 
jam burną ir tyliai pagrasino tuojau pasmaug
siąs jei jis bent menkiausąi garsą išduos. Dabar 
jis žinojo, kad vagys lauks durų atidarant ir kuo 
greičiausiai šoks į vidų prie aruodo. Todėl bernas 
priėjo prie durų, laikydamas vaiko burną, ir at
sklendė skląstį. Durys atsidarė į vidų, vagys 
greitai įlindo į svirną, pasidarė lengvas bruzde
sys. Tuomi pasinaudojo bernas, tyliai išėjo lau- 
Itt. išsitempė vaiką ir pranešė šeimininkui. Ir 
t.Ji) Malicrius su savo vaikais pakliuvo į paspęs
tus jiems spąstus.

Teismas, -žinoma^ Malioriaus ir jo sunaus 
Vinco už tai n'paglostė: jiems teko gerokai pa-

jKrašlo. vaidybas pirmininkui?
Taip pat suprantama; jog šito

kie netikri, nepatikimi ripkimai 
nepasitamaus^ nei; -išeivijos soli- 
dibūžĮjjiL priešingai sukels dar Lt . Pal-McU ŪS. V tfZMCJ Vif

; •• ><^\?ffi»ro?H!^--tarpusavi erzeli’; Tssaufe visv.s. bąl-suoti,- kas-.Tik.-, J . d . ia- . “T•,»-.• M'ri kartelį■«-.darrioltau pastmns he-

vinto lapelius į jų-riė§bjinnąid<į• želę. O ;až» ytokių Hkk,-

. . •- t o' k'--T- f kada kas gales užmiršti ar pavoju sąrnsar LB.-nes manipuliato-Į c i-
rianis nerėikalingiy neš '.nepato
gūs. - Tenka, pąsakyti^kad tam-.

O tikra dalis? pildįikauįlojiĮ vis-dėt- 
'y 

Sąrašus- visai- net neužsimenama, 
ktis.reiškia, jbg bus balsuojama.

' " • ' 1 1 A

Plačiafi skelbiama, kad bus vyk- čiati. Pav. Floridoje,. Miami šilu-

L - ; • kitsiame gegužės’8 d.jau vaikš
čiojo po pikniką LB rinkimu ko
misijos žmones ir gfrriai ■kvteste

(Jonii LB Taryrbcs rinkimai s m:; hų Aušros kuopos piknike. 
l'J' <r J. - y V. - ’• - A t' 4 -gegužės- riiėn. 18-1& dienomi.-:. 

Kviečiami visi Ii etų v i si balsuoti, 
kas-tik tltri 18-Hka metų. Balsuo 
tr v.ž. pastatytos kanaidatus. Tjk 
jau žĮn&Įba, neskelbiama; kad' 
kandidatų daugumas yra, tiesio
giai at netesiogiai parinkti fron- 

riįrfiųk.ų partijos aktyvo. L. B-iiei 
'diktuojančio. Tik jau labai gai> 
rtai triūbirojama. kad • rinkimai 
bus demokratiški, kad bus prisi
laikoma rinkimų taisyklių. < 
hašs,svarbiausia, apie balsuotojų

f nių balsavMiių:pašekniesx.^Na, ir

. Juk nė kartą šitaip ir buvo 
padaryta — balsavimai pravesti 
be sąrašų- Reikia tik prisiminti 
septintosios tarybos linkimus, 
kurie buvo skandalingai susukti 
ii- privedė net ir prie pačios 
LB-nės skilimo. Teisingai ta
riant, prie LB. suskaldymo.

Propagandiniai rinkimų skel
bimai ir šiuokart gana patrauk
liai skamba, bet tenka žvilgterė
ti į realybę, o ji liudija aiškiai

^įteisinti mažo politinės grupelės 
toki politini siautėjimą, — išei
vijos erzinimą ir jos skaldymą?

Kad šitokia politinė grupė eg
zistuoja.- aktyviai reiškiasi L. B- 
nėje, tai liudija net pats JAV 
Krašto valdybos pirmininkas, 
dr. A- Butkus. Dirvoje savo 

e užvardintame: "Ben 
druomenės Rūpesčiai Rinkimų 
Išvakarėse”, šiame savo rašiny
je A. Butkus liudija, kad L. Ben- 

Na, ir ištikEųjų,.;kaš gali ga druomenę mahipuiiuoja grupe- 
rantuoti, kad .j ta1 jų -balsų rirr- į lė žmonių jis juos suveda į klu- 
kimo dėžę ir glŠtų vietovių pa- >' bei j ir šitaip apie juos rašo • 
našias dėžes, p privačius/mainus 
narsineštas 'pernakvoti”, nebus 
sumesta tiek balsavimo lapelių, 
kiek jų reikia L.' Bendruomenės 
visuQtm'.imui'ibxiyti?... Tad ir 
tariame,’ jog šitoks balsavimo 
būdas, 
yra visiškai nepatrkimasį yra+tik

to . pab^ilsžyo, U)Asiijau<lęgc> leng
vata, ka J-Jutiikatt: .ne^ęil^etuTai- 
ko gaišinti. Bet Tnii’o ir tokiu, 
kurie' gapal griežtai -atsisakė da
lyvauti štaine riftiĮ^ųpiame far
se ir rinkėįajns"Pąsa^: daug kav- j straipsnyje 
eros tiesos 'del be sąra; I druomenės
Šu. ... ■ ' ri'Į- , ■ išaltiniais, bet niekur nesakė, kad Pabaltijį ir Rusijos 

šiaurę buvo apgyvenę lietuviai. Jie nepaliko jokių doku
mentų, bet paliko upių ir kalnų, lygumų ir slėnių, laukų 
ir miškų vardus, kurių rusai negali išaiškinti, bet lietu
viams jie aiškūs kaip diena.

Atrodo, kad įsidrąsinęs prof. Zinkevičius pradėjo 
ruošti milžinišką darbą apie lietuvių kalbos kilmę. Vil
niuje jau pasirodė pirmas tomas. Kiek tų tomų bus, tuo 
tarpu nežinia. Nenorime pranašauti, kartais gali kitaip į priešingą!. Spaudoje skelbiama, 
atsitikti, negu Vilniaus lituanistai ruošiasi. Kalba eina kad rinkimai prasidės 
apie tris, o gal net ir penkis “Lietuvių kalbos kilmės” 
tomus.

Taip pat skaitytojams norime priminti, kad profeso-i „ .
rius Zinkevičius paskutiniame savo darbe tvirtina didelę prieš Kristaus gimimą. Savo tvirtinimus jis įrodo faktais, 
sensaciją. Lietuviams istorikams jis tvirtina, kad į Euro- Visi atidžiai skaitysime prof. Zinkevičiaus ir kitų jo 
kes šiaurę lietuviai atsidangino keturis tūkstančius metų bendradarbių ruošiamą istorinį darbą.

sėdėtų bet tas jų nė kiek nepakeitė, tik dar la
biau jie užsispyrė ir pasiryžo vogti taip, kad nie
kas daugiau jų nepagautų.

— Kodėl aš toks kvailas buvau? Kodėl aš ne
supratau, kad man spendžiamos pinklės, ir pats 
į jas galvą kišau, kaip pelė į slastus. Reikėjo man 
tuojau suprasti, kad jis tyčia pinigus man aruode 
rodo. Būsiu daug gudresnis. Kai tik pinigų vie
toje suradau laikraščio gabalus, tuojau man buvo 
aišku, kas čia darosi, tik buvo jau pervėlu, — nuo
lat sau priekaištavo ir mąstė Maliorius, turėda
mas laiko daugiau, negu vienus metus kalėjime.

Vincas sėdėjo kalėjime trumpiau, nes jis teis
mo buvo rastas mažiau nusikaltęs, nes jis turėjęs 
vykdyti tėvo paliepimą. Parėjęs namo, greitai 
užsimiršo, kad sėdėjęs kalėjime už vagystę, gjo 
su jaunimu, šoko vakarėliuose ir net nepastebėjo, 
kad tie, kurie žinojo jo praeitį, šalinosi jo.

Linksma vasaros sekmadienio saulė, gerokai 
jau pavėluotai išritino Vincą iš lovos. Jis atsisto
jo, pasirąžė, pamėgino sumuštą ranką — nieko. 
Dar kiek skaudi, didoka mėlynė atsiradusi, bet 
jokių blogesnių pasekmių nesimato. Jis gali ją 
valdyti ir laisvai judinti. Suspaudė kumšti, ga
lingai pakėlė ir palietė lubų balkį:

— Aš tau, muzikante, nedovanosiu, tu dar 
pajusi šio kumščio jėgą, — pasakė jis balsiai, lyg 
Alfonsas girdėtų.

— Ką tu, Vincai, ten niurni, kelkis, pusryčiai 
jau gatavi. į bažnyčią pasivėlinsi, — pasiardo

; gegužes 
18-19 dienomis, faktinai jau pra
dėti visa dešimčia dienų anks-

balsavimas be sąrašų

Tie
sa, tas Bendruomenes klubas yra 
gana uždaras. Savo tarpan jie 
nedaug kų teįsileidžia. Įdomiau
sia. kad kiekvienas t > klubo, na
rys skaito save išmintingiausiu 
visais bendruomenės reikalais. 
Be B. klubo pritarime ir palai
minimo tikrai sunku patekti ir 
Į Tarybą, o dar sunkiau į jos 
vadovaujančias pozicijas. Yra, 
žinoma, išimčių. Jų tarpe pas
kaitau ir seve. Bet tai uivo jų 

(Nukelta į 6 psi.)

motinos balsas iš virtuvės. ' 'fgyti vienai dienai? Jei daugiau pasiimdavo manos
— Keliuos,-keliuos, ateinu, — nekantriai at-" 

sakė Vincas, atidarė kamaros duris ir įėjo į trobą. 
Asloje stovėjo nedailaus darbo kėdė su vandens 
bliūdu, Vincui praustis. 

< r

nuo žemės ir paršihęšdavo, taigi, ko nesuvalgy- 
dąvo ir kitai dienai ^pasilikdavo, sugesdavo. Už
tat ir turi dabar sėdėti. Kitą kartą gal Dievui 
ir man paklusnesnis bus.

Perbraukęs kelis kartus šlapiomis rankomis 
sau per veidą, nusišluostė į rankšluostį ir atsisėdo 
prie stalo. Čia pat -jau sėdėjo ir laukė pusryčių 
Broniukas, tik tėvo nebuvo, jis dar tebesėdėjo 
kalėjime dėl anos nelaimingos nakties nepasise
kimo. Motina tuojau atnešė garuojančių kukulių 
Hiūdą ir riebaus padažo.

— Vincaų juk tu užmiršai persižegnoti. — 
pasakė ji, pastebėjusi, kad Vincas jau kanda, pa
sidažęs kukulį.

— Kada tu vakar parėjai? Aš vėlai nuėjau 
gulti, bet tavęs dar nebuvo.

— Valgyk savb kukulius, ne tavo reikalas, — 
piktai atsakė Vincas B poniukui.

-— Vincks jau užaugęs, tai jis gali ir vėlai su
grįžti, o tių Broniuk, pavalgyk ir bėk pažiūrėti 
karvės. Vincaų ąr eisi į bažnyčią? Negražu šio
kią dieną namie seilėti* Nueik į bažnyčią, pasi
melsk už vargšą tėvelį. Jam ten labai sunku vie
nam. Ate, sakau, tai. vis manęs neklausyti. Visada 
sakiau, neimkite d&Ug, tik tiek, kiek reikia. Ma- Į 
tai, sugalvojo pšailhiti visus lajinius, tiek, kiek 
nepakelia. O štefttartie rašte ar Dievas neįsakė 
žydams neimti manos daugiau, negu reikia vai-

Kur gi-čia busV’incas namie sekmadienį! Ne 
tas amžius: Žmonių sambūris traukia Vincą, ypač 
jei ten rtięrgaičių atsilanko. Jam nelabai svarbu, 
ar tai būtų bažnyčia, ar turgus, ar vakaruškos. 
Žinoma, bažnyčioje mergaitės neglėbesčiuosi, jo
kių viliojančių žodžių jai nekalbėsi, bet užtat ge
rai gali apsidairyti per žmonių galvas ir matyti, 
kuri kaip atrodo, o kartais ir akimis pažaisti. 
Juk taip malonu, kai pastebi patinkamą mergaitę. 
!mi su lengvučiu šypsniu į ją žiūrėti, ir už valan

dėlės akys, kaip susitarusios, sulimpa. Suliepsnoja 
ugnelė;ir nžlieja burianti banga. Pasimiršta ir 
bažnyčik, hebesigirdi giedojimo, net ir nieko dau
giai nebesimato, tik vieno; fo? aky« O pr <kui rei
kia išeiti anksčiau iš bažnyčios, palaukti prie du
rų, kol ji išeis. ,

(Bus daugiau) ’

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK , 

-mėnrašti -’N Ali HEMO»"



Chicago, Illinois 60629

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p

iš WTIS stoties, 1110 AM banga.
2646 W. 71st Street

Etiopijos uostuose atvež
tas Amerikos maistas genda, 
bet neduodamas badaujantiems.

TeL: 562-2727 arba 562-2728

Service 461-8200, Page 06058

r a vasaris Lietuvoj e-

ir “contact lenses”.

Florida

PIRKIT? jav TAUPYMO cOhu.

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
K

LACKAWICZ

2424 West 691 h Street — Tel. RE 7-1213

■■ ' ' ■
1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarime

I

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street ;

. Valandos; antrai. 1—4 popiety

DR. PAUL V. D AEGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WastchesUr Community klinikos 

Madidno* direktorius

tW® S. Manheim Rd. Westchester, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

Laids Direktoriai

Servings: Six 
Cost: Moderns

OPTOMETRIST AS 
KALBA LIETUVIŠKAI 

26X8 W. 71st St Tel 737-5149

Leidimai — Pilna ipdrtuds 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tel. 925-8063

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

GFtse t«l»fonas: 776-2SS0, 
Ktzidencijes teltf.: 448-5545

—j- ■'■■■nTnnnwwiHI———mimimiiiiiIiMnun

VANCE FiJ 'T.RAL HOME

H. VILIAUS

ModernioB poezijos knyga. Kaina 5 dot Minkšti 
viršeliaL Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 Funeral Home and Cremation Service

Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis venų išsiplėtimo hemo. 
roidų gydymas.

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, IIL 60629
Tel.: 585-2802

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija,

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 3371Ū 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Apdrausta? parkraustymej 
Ii Ivalriy atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 ar 376-599*

SOPHIE BARČUS

Vedėja — Aldona Daukus

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš mu*v studijos 
Marquette Parke.

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629 

Telef. 778-1543

X

HT

QO PERCENT OF 
ALL d.o/s ENGAGE 
tN PRIMARY CARE 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER
CENT LOCATEDIN 
SMALL TOWNS 
AND RURAL, AREAS.

Telefonas — 652-1003

Naujienoms Chicanes 8, Ill. May 21,

M “Lietuvos Aidai

Telef. 778-5374

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMU AGE AVENUE 
Tel. 927-1741 --1742

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI (Augustino nuotrausaj

Zarasišldų klubo narių pus
metinis susirinkimas įvyks 1985 
m. gegužės 26 d., 2:30 vai. po
piet, Jaunimo Centro kavinėje. 
Nariai prašomi gausiai daly
vauti. L S. Rudokas seki.

AMERIKOS VĖŽLIAI KELIAU
JA I FLORIDĄ

AUGUSTA, Maine. —Ameri-. 
kiečiams pavyko nustatyti, kacįj 
didieji Amerikos vėžliai rudeni 
nukeliauja į šiltus Floridos van
denis, ten praleidžia žiemą, o pa
vasarį ir vėl atkeliauja į Maine 
įlanka.
Maino universitetą, baigusi Ma

ry Derullo, gavusi valdžios rei
kalingą pinigų sumą, i 
kad vėžliai yra- gana judrūs, 
labai pamažu kereplioja, bet 
kiekvieną rudenį jie nukeliauja 
apie šimtą mylių i F loridos van
denis, ten praleidžia žiemą, o 
pavasa.rį kai vanduo apšila, tai 
vėl grįžta i Maino įlanką. Tyri
nėjimus ji pradėjo 1978 metų ru 
denį, o baigs 1987 metais. Bet 
Ji jau tiksliai nustatė, kad kiek
vieną sezoną jie keliauja į Flo
ridą.

NI PUL ATI VE 
THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH 
AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT
MENT,

NkTfOHAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
TO 3E OSSEfiyED ^£&O_ &ECAUSIE ♦.

DOCTORS OF OSTEOPATHY 
““ D-O-'S, ARE THE FASTEST 

GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

I FOUNDATION STUDY 
’ PROJECTS A 71% GROWTH 

FOR THE OSTEOPATHIC 
profession DURING 

THE 19BO3

PINEAPPLE SPARERIBS
Pork tad fruit go tsH together, tad the combination oi 

■jo*reribs rtth tbs rweet and sour taste of pineapple i£ 1 naturaL
Before bring cooked over a charcoal outdoor grill, rpare- 

ribr should be precooked by being boiled until tender. Tbir 
procrsi of partial cooking is called parboiling.

If you are unable to devote the time or the refrigerator 
space to the mari nation procedure in this recipe, just omit the 
step. The riba will taste r little less of pineapple, but they'l 
Ctill be quite delicious.

Thia rather robust dish is Ideal for a barbecue party. For 
fer^er groups, allow 1 pound of spareribs for each person and 
increase the amount of basting sauce accordingly. Accompany 
the riba with cold potato or macaroni salad, sliced tomatoe*. 
toasted French bread, and the pineapple sauce for dipping.

Serve beer, iced tea, Sangria, chilled rose wi&e, or the white 
Tine yoc -<*ed to make the sauce — a cold Chablis or Soi^ t

Grilled Pineapple Spareribs
of difficulty: Eaty

V. Sirvydą?

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AME
RIKOJE UŽUOMAZGA

(Tęsinys)

Kuopų pagrindą patvirtino n 
kun. J. Žiliams 1897 metų Susi-, 
vienijmo konstitucija. Ji skelbė, 
kad “Susivienijimas lietuvių 
Amerikoje susideda išįtietUviškų 
draugysčių ir kuoipų.“ Pavieniai 
nariai gali būti priimami tik iš 
tolimų vietų, kur arti nėra ir 
negali susitverti kuopos. Šiaip 
pavieniai privalo prisirašyti prie 
vietinių draugysčių ar kuopų”.

Kuopos “gali susitverti ne nia 
1 žiau kaip iš trijų narių, vyrų ar 

nustatė,' moterų, tik ne vienos šeimos”- 
Jie ' Didesnėms kuopoms leista išsi-

rinkti savo valdybas ir įsivesti 
vietinę ligoje-pašalpą. Susirinki
mus privalo šaukti kąš trys mė
nesiai. .------ - -

Seinias išrinko tą pačią Centro 
Valdybą: prezidentu kun. A. 
Burbą, sekretorium Motiejų Vil- 
kauską. iždininku Silvestrą Pau
kšti, tik pridėjo viceprezidentą 
kun. Simną Pautienių.

Seimas buvo darbingas ir “lie
tuviškas bei. vyriškas”, kaip kun.

S.@/S PRACTICE 
HOLISTIC MEDIČI NĘ 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY 

A. Burba vėliau ji organe api
būdino. Tiesa, pripažįsta atsira
dęs vienas, -“nedabrendėlis”, ku
ris norėjęs “šiokį tokį armyderį 
pakelti”. Kas jis buvo ir ko no
rėjo, nežinoma, bet tai buvo jai:

■ ženklas esančios ooozocijos.

SUSIVIENIJIME STIPRĖJA 
’ SAVtšALPA

Aštunto seimo paruošimui pre
zidentas kun. A. Burba Vienybė 
je Lietuvninkų. (1893 m. spalio 
11) paskelbė ilgą straipsnį apie 
lietuvybę ir Susivienijimą. Di
džiausia kliūtis lietuviui sąmonė- 

.ti, sakė, yra savo tautos istorijos 
u^įnojimas. Knygos ir laikraš
čiai jau. daugeli iii. aki s pravėrė, 

-kad fu tauta kadaise vra buvusi 
narsi ir galinga, Hoi'S tėvynėje 
dabar ją persekioja lenkiškoji 
dvasiškąja ir “žvėriška masko
liaus letena” Tautinis susiprati
mas jau daugeliui protus prablai-' 
vė, o kai kuriems Ąftėb kraujas 
užvirė noru visomis pajėgomis 
lietuvių vardą pakelti”.
Pareiškė, kad “ačiū Dievui’’ ir 

“iš mylistos Dievo” Susivieniji
mas jau ruošiasi savo aštuntam 
seimui, nežiūrint “baisių neprie
telių, kurie visomis pajėgomis

< poundi tptrerk*, 
trimmed of excess hJk

can (BŪ <ml) crashed 
pineapple, undrainsd 

etrp lemon Juk® ,
el orei garlic, mine®4 
tablespoon® toy uuot 
tablespoon molaa^ 

brown enfar
tablespoon* Tegetabk 4) 

oU *
teaspoon pepper

< Parboil the spareribs Is simmering water for 30 minute*.
• Baee the ribs in a rootinf pan and pour the pineappte 

jdlce orer them. If the juice doesn't quite cover the riba, tor 
e£f with vater. Refrigerate foe 24 hours.

• Meanwhile, prepare the basting aavce. Combfcoe 
crushed pineapple and Its Squid, the wine, lemon juice, garite, 
soy sauce, molasses or rugar, oil and pepper, Ln a saucepan 
Bring to ■ bofi and simmer for 10 minutes.

e When ready to grill, place the ribs 6 to 8 Inches show a 
medium hot t5re4 and cook, turning frequently, for 30 minute®.

< During th® last 15 minutes of eeoking, baste often 
pineapple aauee, saving some of it to serve vlth the rib*.
• Remow ribs to a warm platter, cut Into Individual r&*»

rūpinosi ji išardyti piktomis kal- 
' bomis ir pramanytais centro vai 

dybos išjuokimais”. Prie neprie
telių priskaitė nevien lenkinin
ką Bačkauską su jo Saule, bet ir 
“bedievius”. Tautiniu pagrindu 
įkurtąjį Šliupo Susivienijimą pa
miršdamas, kun. Burbai pasako
jo, kad Susivienijimas buvęs len
kiškas, bet iš to kailio dabar išsi
nėręs. Sakė: “Pradžioje labai 
šlubavo iš priežasties neišdirbi- 
mo aiškaus ir stataus kelio, ku
riuo galėtų, drąsiai, žengti, pir
myn ir būti visiems lietuviams 
nauda netik tautinė, bet ir me
džiagiška”.

Prezidentas iš anksto prašė de 
legatų, kurie bus išrinkti būsin- 
čiam seimui, elgtis “išmintingai 
ir vyriškai’'. Ypatingai bijąs vai

dų,- piktumų- ir - “skaldymosi į 
partijas” Skaito: -“Tegul kvepia 
lietuvybės reikalai ir- labas bei 
nauda brangiajai tėvynei Lietu
vai”. Prez:dentas kvietė visus 
Amerikos lietuvius i vienybę, ne 
žiūrint iš kur būtų kilę, iš Kau
no, Vilniaus ar Gardino rėdybų, 
ar iš Prūsų Lietuvos. “Juk visi”, 
sakė, “esame vienos motinos vai
kai. Mūsų visų turėtų būti vie
nas siekis: lietuvystės labas”.

(Bus daugiau)
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4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON i H HONED KOPLYČIOS

TĖVAS IK SŪNUS 
MARQUETTE El i NERAL HOME

2533 W. 71 st Street
1410 So. 52th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS ttt-SONIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AinoMOBUJAMS PASTATYTI

1424 South 50th Avenue 
Cicero, 111. 60650 

Tel: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir Inidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes a 11 f < ■ 111 o tūliams pas tatyti

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

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois
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Iškilmėse su vėliavomis dalyvaus šauliai (Vyt. Didž. rinktinė), i

j i

gražias kapines, 
artimuosius. Kapinių

iš draugijos a t si- 
kitas narys, rike-

I
i

UAL HfTATS FOK SALI 
»»■«> — F.rtfariHMH

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

ir Moterų 
laisvę žu- j

Battalion, j

UAL MTATI ^OS
BhJML • , A «—

plie ksta gili užuojauta.
-Nutarimų raštininkė Eugeni- 

Strungys perskaitė praeito 
rinkimo p:ot<Aolą ir kitus 

buvo pjinili kaip

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
^’Nebrangus.

Iškilmės pr-sklės lybiai 11 valanda ryto šia tvarka: nuo teigėjų 
įrankio praskils ?is?na ir žygiuos ik: paruoštos estrados. Eisenoje 
programoje dalyvaus Petro Zalubos vadovaujamas dūdų or- 
stras.

11.EKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI y 

TvHy Čhicfigos ItWwg, 
Dirbo Ir užmlesžiuc^ 

t&rantuofai Ir .
KLAUDIJUS PUMPUTI;

- 4514 S. Talman Ava, 
. > . TeL W-355> . v ’

Pritaikytą tai dienai invokaciją sukalbės kunigas dr. Eugenijus 
?rulis. Lietuvių Taurinių kapinių prezidentas.
Giesmių programą atliks operos ■.olistas Algirdas Brazis ir Petro 

dubos dūdų orkestras.
Pagrindinę kalbą pasakys lietuvių reikalų rėmėjas kongresms- 

is Marty Russo.

Iškilmėse dalyvauti pakviesla Lietuvos generalinė konsiūė Juzė 
sužvardienė

KAPŲ PUOŠIMO DIENĄ - MEMORIAL DAY” 
1985 nt gegužes 26 dieną, sekmadienį,

LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPINĖSE 
ĮVYKS ĮSPŪDINGOS APEIGOS

Iškilmėse dalyvaus Cob r Guard, l’.S. Army, rust 
8 Infantry. V
Amerikos legienierių Darisis-Girėno Postas N r. 271 
ix.liary Unit Xr. 271 dalyvaus eisenoje ir pagerbs už 
įsius karius.

eo Lithuanai, skautai.

Prašome visus dalyvius pavaikščioti po ši 
įžiūrėti puikius paminklus, prisiminti savo 
taigoje pareigūnai sutriks jums pageidaujamų informacijų.

Taip pat prašome susipažinti su nauju Columbarium (specia
ls urnoms laikyti patalpos) priestato projektu, kuris bu!s išsta- 
rias kapinių įstaigoje.
risus lietuvius kviečiame dalyvauti ruošiamose apeigose.

Lietuvių Tautinių Kapinių Vadovybė

‘ J*

užrašus. Visi 
skaityti.

Kas metai 
skiria vienas
liauja amžinybėn, bet vis dėlto 
draugija išlaiko savo narių skai
čių, n?s per kiekvieną susirinki
mą vis įsirašo naujų narių, šį 
kartą irgi taip buvo: prisirašė 
trys nauji nariai — Sue (llieplis, 
Mai tin S rog, Eva Apanavičius. 
Jie buvo pri iuti vienbalsiai.

Valdyba pas velkino susirin
kusius narius su pražvintančiu 
pavasariu ir moteris — Motinos 
dienus proga. Jenas palinkėjo 
gražiai prateisti Motinėlės dieną 
su savo šcim'onris-.

Buvo pranešta, kad serga 
Frank Vaitkus, Mary’ Neberieza, 
Antanas Povilonis, Elena Tamo
šaitienė. Jiems visiems buvo pa
linkėta greit susveikti. Nariai, 
kurie-galite, prašomi aplankyti 
sergančiuosius.

Po susirinkimo buvo vaišės ir 
malonūs pasikalbėjimai. Po to 
nariai skirstėsi į namučius.

•Sekantis narių susirinkimas < 
jvyks birželio 28 dieną. 1C- w

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAJR9 
a fEMAT-S NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSJMOKUIMAIK 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

į 2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tri. M7-7741

BUTŲ NUOMAVIMAS
E MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

B NOTAR1ATAS • VERTIMA L ,

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTUI*

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-22

LB Krašto valdybos pirminm- 
Ėugenija Strungys, koresp.! ^as Butkus viešai ir aiš-

į kiai paliudijo, kad šventą tiesą 
i L. Bendruomenė negali laisvai 
I demokratiškai tvarkytis, nes ja 
j manipuliuoja.; — jai diktuoja 
j grupelė žmonių. Tai didelė pa- 
I garba priklauso dr. A. Butkui, 
I išdrįsusiam viešai prisakyti, kas 

mažytis neapsižiūrėjimas. B- klu uedasi LB-nėje: kas ir kaip ją 
bo nariams ju tariamos galios ne- 
pavydžiu. Gaila, tik, kad jų pa-j 
žiūros gana siauros ir labai sava- 
r.audiškos ir visai netclerantin- 
ges k taip galvojančių asmenų 
nuomorei. Tokia laikmena vi- 

l aiškai neatitinka Bendruomenės.
Chicagos Lietuvių Suvalkiečių ;dė:?i bei ios nrinciūOms. 

draugijos narių susirinkimas J Mp;o? pižiūros Pw> 
įvyko balandžio 26 dieną Ane-]hai siaurina. Kadangi 
lės salėje. Pirmininkas Leonas fmormi negali pakęsti 
Vasiliavas atidarė susirinkimą, Į

Lithuanian National Cemetery
LIETUVIŲ TAUTINĖS KAPINĖS ;

201 So. Kean Avenue, Justice, IL 60458 (312) 458-0638

KAIP sudaromi . Suvalkiečiu draugija 
TESTAMENTAI *

Tuo reikalu Jums gali daug 
žadėti teisininke Prano ŠULO 
saruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkornis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujieną administracijoje, 
.knygos kaina — $3.95 (su per
siuntimu).

b
K

i
I

R

r*

L. Bendruomenės Tarybos 
rinkimai be sąrašų — tik 

rinkimu farsas
Atkelta iš 4 psl.

daugelis 
būti rria- 

. ■ nipuliuojami. Tas juos atstumia 
pasveik-.no gražų būrį susirinku- jr į0 jįe nenori L. Bendrau
siu narių ir pranešė liūdną ži- ynenėie dalwauti”. Tai tikrai 
nia. kad mirė viena mūsų drau-; ^enta tiesa ka dr. A. Butkus čia 
gijos narė — Petronėlė Bieliū- pasakė, paliudijo. (Plačiau skal
nas. Velionė buvo pagerbta at- tvti Dirva, gegužės mėu 9 d. lai- 
sistojimu ir vienos minutės tyla, dą). Dr. A. Butkus liudija šven- 

Jai buvo suteiktą gėlė, o šeimai tą tiesą. j

Naujienose galima gauti ‘
AUGUSTINO PAŠKONIO

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

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

Čekį rašykite ir siųskite:

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

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

— Lietuvių Pensininkų Val
dyba rengia išvažiavimą į Rock
ford gegužinę birželio mėn. 8 d. 
Bilietus išvažiavimui galima gau- j 
ti pas VI. B'razionį tel. 776-4595 > 
arba pas J. Skeivį tel. 778-6536.

manipuliuoja.
Tiesą tariant, dr. Butkus pa

liudijo tai, ką L. Bendruomenės 
cpozicira seniai žinc ir skelbia 
L. Bendruomenėje demokratija 
yra suniekinta. Bendruomenėje 
viską diktuoja politiką grupelė, 
priešinga išeivijos daugumai.

Paprastai nauji rinkimai žadi
na vilti, kad nauji išrinkti stos į 
veiklą neujja energija, nauju už
sidegimu ir. ją sustiprins, pagy
vins, patobulins. Betgi iš šių LB 
-nes rinkimų, nieko gero ir nu
galima laukti: jeigu jau patys 
rinkimai yra nedemokratiški, tai 
ir demokratijos atstatymo LB-! negalima, nėra elektros ir išmuš-. 
nėję negalima nė laukti. O kur ti langai, 
nėra demokratijos, ten negali bū 
ti

INSURANCE — INCOME TAX 
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

DĖMESIO.
62-80 METU AML VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiai autcmobiHc 
liability draudimas penMninkss^, 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ave^ 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191 •

PAVEIKSLUS RODĖ ŠV.
JURGIO SALĖJE

i

Keliautojas Vladas Rasčiaus- 
kas geg. 3 dienos vakare, savo 
kelionių vaizdus rodė Chicagoje, 
Bridgeporte Šv. Jurgio, parapi
jos salėje.

Naujienų tilpusiame aprašy
me buvo praleista paveikslams 
rodyti vieta, tai Bridgepcrto ple-1 
piai pasakojo, kad ji buvo rodyta 
ten, kur jokių paveikslų rodyti

NEW ON MARKET!
Spotless 4 bedroom brick, 
finished basement, enclosed 
paneled porch. 2 car brick 
garage. Priced to sell fast 
— $65,500.

Call Bill: .
ZITTEL REALTORS 

792-1716

tuojame ir esame apdrausti

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Telman Avenue ■

Chicago, *L 60629 "

nei sėkmingos veiklos. ]
A Beržiene kainavo $315.00,

Penktadienjuuk^.' unci j a 
į -' .

EE.NTTNG IN GENERAL
N u o m o f

PASSBOOK 
SAVINGS

taa us tory

Suaugusi moteris ’ ieško mqį 
terš, norinčios gyventisdid^liarr^; 
bute su šeitriinmke. SkaįribiitS.

■733-1283

XT our low UTS
WITH RIPAWINT

10 Ė ML VOVR .įįic OMI

r

Irrterwt Compounded
Oaily Paid Quirtedy

With .
Rate*

?a«d on Savings

;c/

2212 WEST CERMAK ROAD :CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

. ? - i? J? 7? >:Savmąsandlioan

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 <

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai ~

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewcod, Tri. 254-745

Taip pat daromi ver&riai,- girnfeg 
iškvi^amai, pildČHni'piĖriybėsįpš 

jymai ir .kitokie, blaškai.

tMSVBAKCI

Everg.-'. Park. TU. A 
r 40642 - 424-8654' r

. tsss Etrtfc Arą

Tel. 585-6624

MISCELLANEOUS 
Įvairūs dalykai

DĖMESIO MEŠKERIOTOJAI
Parduodame naujausias mes- , 

keres, kabliukus, tinklus, špū- j s 
leš-‘Teels”, “live bait”. įgeidi-
mus. Taip pat taisome. Atdara 7 7 
dienas.
Savininkai broliai Matulevičiai

Windy City Fishing Tackle 
7106 W. Archer

Advokatas
GINTARAS P. ČEP1NAS

Darbo valandos: Kasdien: nūs 
9 vaL ryto iki 8 vai vakaro.

Seštad.: nuo 8 vaL r. iki 12 vai i 
h pagal susitarimą

TeL 776-5162 y 
.i I44J West 63rd Strwr, 

Chiea<o, IH 60629 :

u

Į . • - - • V"' ~ -

ADVOKATŲ DRAUGDA
V. BYLAITIS; \

ir V. BRIZGYS :
Darbo valandoj ■ 

Nuo 9 ryto Dd 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal ruitariou

«606 S. Kadzla Ava,' 
Chicago, 11L 60629
TeL: 778-8000KOVOS DĖL LIETUVOS

18.00

F4.00

F2.W

Nauįienoi^ Chicago^ ui. Tuesday, May 21^ 1983

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

KAINA — £17. 'fFerefuntiirui pridėti $1) 
SiŲstf čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, BL 60608

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvi ii 
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.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima ganti nepaprastai įdomina gydy

tojo, -riBOomenė? veikėjo It rašytojo ataiminimua

Dr. A. GiMes — MINTYS IR DARBAI, 259 psU liečia 1905 
metų 'vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai Ir 
susLrūpinlnu _______________________________

Dr. A. J. Gugsen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais_________________

Minkftaig viršeliais, tik-----------------------

Dr. A. J. Gu«en — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik------

G<!laui taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj arb» 
Tiooey orderį, prie nurodytos kainos pri- 

dedaat 81 yeraiuntiino Išlaldoma




