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KARD. VISENSKIS PATARIASSIEKTMTAIKOS
CARTERSJAV NEPRIPAŽĮSTA NETEI 
r SĖTO LIETUVOS ĮJUNGIMO j SSRS f

Birželio 23 dieną prezidentas 
J. -Cartęris patvirtino nuolatinį 
JAV-ių nusistatymą nepripažinti 
prievarta įvykdyto ir neteisė
to Estijos, Latvijo's ir Lietuvos 
Įjungimo į Sovietų Sąjungą. Sa
vo aštuntame pusmetiniame pra 
nešime JAV-ių Europos Saugu
mo ir. Bendradarbiavimo Komi
sijai; jis pareiškė, kad Sovietų

leidus jį ir stebint normaliomis' 
sąlygomis, būtų galima nustd- j 
tyti,' ar jis psichinis ligonis. Visi 
psichiatrai žino, kad ilgas žmo
gaus laikymas nelaisvėje gali su 
kelti vadinamą “reaktyvinę psi
chozę”. Nėpaleidus jo, bet koks 
Jcitokis gydymas, ypač naudo
jant narkotikus, ne tik nepage
rins kalinio būklės, bet ją pablo- 

valdžia tebeardo ir tebevar- gins ir pastatys pavojun jo svei-
katą ir gyvybę. “Tarptautinės į 
Amnestijos” iniciatyva, Žyprės. 
reikalu rašomi individualūs ir. 
grupiniai laiškai Kazanės Ypa-Į 
tingos psichiatrinės gydyklos ad_ j 
ministracijai ir Sovietų Sąjunj 
gos Generaliniam prokurorui į 
Rudenkai. ’ " (Elta) i

4

gina estus, latvius ir lietuvius, 
kurie pasirašė 1979 m. rugpiūčio 
mėn. paskelbtą “Baltų Atsišau
kimą”, t: y. protestą prieš Stali
no — Hitlerio paktą. Cartęris 
nurodė į Helsinkio ^sutarties 8-jį 
principą, kuris patviYtiria visų 
tautų lygią teisę laisvai apsi
spręsti savo pačių politinį stovį 
įr vystyti savo politinę, ūkinę ir 
kultūrinę raidą be kišimosi iš 
Šalies. JAV prezidentas pridū
rė,, kad valstybėse, kurios ne
leidžia veikti jokiai politinei opo 
zicijai ir varžo laisvos išraiškos 
teisę; sunku nustatyti ko-nori 
jų eiliniai tautiečiai.

BELGIJA IR TOLIAU NEPRI
PAŽINS LIETUVOS

i ANEKSIJOS

“Belgiją^niekąd dė. j Ufe nepri
pažino -SSRS .įvykdytos, Lietu
vos aneksijos ir nemano Įnbdi- 
fikucįi. savo oficialaus .nusista
tymo vengti bet kokio veiksmo, i -4. ’ , • V " itari gaižų implikuoti:, . tokjW gyventųiaf suk.ltų

pripažinimąNšios-pozicijos laiko
masi ’.ir Latvijos bet Estijos at
žvilgiu”-. Taip rašomą. Belgijos 
Uzsienitį: reikalų ministerijos' at
sakyme (birželio .4 d.) .VLIKo 
pirmininkui Dr. K. Bobeliui.-^

RUSAI NESIVERŠ 
Į LENKIJĄ

VARŠUVA, Lenkija. — Lenkų 
valdžia gąsdina gyvento jus gali
mu Sovietų karo jėgų įsiveržimu 
į Lenkiją^ bet visoje Lenkijoje

siųsti savo karo jėgų iš okupuo
tų kraštų; Jeigu Sovietų karo 
jėgos išvyktų, tai. vietos gyven
tojai ne tik paskelbtų streikus 
prieš komunistus,‘ drįstų

a :
Dabartinių ' diėlų SoviŠĖte^^< 

džia negalėtų siųstiyėgų iš Ufe?'' 
rainoSį Latvi j os ar ’Sgulgarij ds,
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“A mn e s t y Ų lūiternatįėnal” 

(Tarptautinės Amnestijos) sek
retoriatas Londone' (kreipėsi į 
visas medikų organizacijas, ra
gindamas jas susirūpinti polit
kalinio Algirdo Žyprės likimu ir 
prašyti, kad jis bematant būtų 
paleistas “žmoniškumo sumeti
mais”. Šiuo metu Žyprė laiko
mas Kazanės Ypatingoje psi
chiatrinėje gydykloje “barbariš
komis sąlygomis”*. Žyprė buvo 
ilgą laiką alinamas psichotropi
niais vaistais Mordovijos lagery
je, o nuo 1977 metų Kšzanės gy
dykloje. Tarptautinė Amnestija 
pažymŲkad net tikro nusikaltė
lio negalima laikyti tokiomis są
lygomis. Be to, Žyprė niekad ne 
buvo psichiškai nenormalus. 
Jam nustatyta “reaktyvinės psi
chozės” diagnozė, kuri; jei ji ir 
būtų . teisinga, gali būti, iššauk
ta tų nežmoniškų sąlygų. Tik pa-

prieš fi&ųtdkūpačiją'. T, .
Jeigu į Lykiją"veržtųsi Sovie

tų karo jėgos, esančios Rytų Vo
kietijoje, tai: vokiečiai-dar grei-, 
čiau sukiltų nėgiį'lenkai, nes ir 
vokiečiai laukią progos atsikra
tyti Okupanto. •-

Gierėkšą” nori greičiau baigti • 
streiką^ tai todėl ir gąsdina gy
ventojus galimu rusų įsiveržimu, 
bet lenkai nujaučia, kad dabar 
rusai Lenkijon nesiverš.
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Maryland-Delaware:
12,634

i Population
į 14,781,000

(Pennsylvania: ’ 
11,793,909

vyriausybe vėl kritikavo Reagano ir George 
- Bush poziciją Taivano klausimu. Kinija nenori, 

kad užsieniečiai kištųsi į šį klausimą.

ASTUONI PUERTORIKIEČIAl NUTEISTI 
PO AŠTUONIS METUS KALĖJIMO

JIEMS KELIAMA FEDERALINĖ BYLA 
Už SUKILIMO RUOŠIMA

j CHICAGO, Illinois. — Liepos 
30 d. Cook County Kriminalinio

i teismo'Jury-teisėjų buvo pripa
žinti kaltais 10 FALN organiza
cijos narių, balandžio pradžioje

Amerikos ir tam tikslui vartoja 
teroristines priemones. FBI duo 
menimis FALN atsakominga už 
63 bombardavimus ir už 40 gaiš 
ru. Laike šių teroro veiksmų žu

— Trys transporto laivai pra-; sulaikytų Evanstone. Jų nuosa- vo 5 asmenys ir 81 buvo sužeis- 
vybėje rasta 2 vogtos mašinos if| tas, nuosavybėms padaryta nuos 
13 rinklu bei šaudmenų. Du or- O v c
ganizacijos nariai — Luis Rosa 
ir Alycia Rodriguez už ginkluo
tą plėšimą buvo tuojau nuteisti

laužė streikuojančių Prancūzi
jos žvejų blokadą Le Havre 
uoste. Prancūzijos Laivyno lai
vai apšaudė žvejų laivus van
dens sviediniais Antifer uoste.
Žvejai streikuoja jau trečia sa- 30 metų kalėjimo. Grupės vado 
vaite, protestuodami prieš žu- žmona Marie Torres yra išsiųsta 
vies kainų mažifiijną, benzino New Yorką ir ten teisiama už 
kainų kėlimą ir žvejų iš darbo dalyvavimą sprogdinime 
atleidimą

' KALENDORĖLIS

Rugpiūčio 28: Adeliuda, Au
gustinas, Tarvilė, Mantibutė, 
Liūtas, Rinkvaldis.

Saulė teka 6:12, leidžiasi 7:32.
. - - - v

Oras šiltas, lis.

Prezidentas Cartęris pasirašė 
įstatymą, skiriantį reikalin
gas sumas pinigų galin

giems ir labai greitiems 
lėktuvams statyti.

i ras, nuosavybėms paaaryta nuos
I tolio už ape 3,5 milijonų dole

riu. 4*
FALN Evanstono grupei ruo

šiama federalinė byla už sukili
mo rengimą.

namo 
Manhattan apylinkėje.

Antradienį Cook Apskr. Kri
minalinio teismo teisėjas Fran
cis J. Mahon nubaudė pagal 
Illinois. įstatymus likusius 8 
FALN organizacijos narius: Car 
los Torres, Freddie Mendez, 
Adolfo Matos, Elizam Escabor, 
Dickie Jiminez, Carmen Valen
tin, Ida Rodriguez ir Dylcia Pa
gan. Už nelegalų ginklų laiky
mą ir konspiraciją daryti gink
luotus plėšimus jie gavo po 8 
metus kalė'imo. Už gerą elgesį 
kalėjime jie gali būti paleisti 
po 4 metų. Teisme jų elgesys 
buvo labai blogas. Jie nesiteikė 
ateiti į teismo salę išklausyti 
sprendimo.

FALN portugališkai reiškia 
Fuerzas Armadas de Liberation 
National — Nacionalinio išlais
vinimo ginkluotos pajėgos. Ji 
siekia Puerto Rico atskirti nuo

— Čikagos visi paplūdimiai 
buvo uždaryti dėl bakterijų ir 
kitų taršalu vandens paviršiu
je. Dabar vėl jie atidaryti. Par
kų distriktss tiria vandenį tris 
kartus kiekvieną dieną. Mano
ma, kad taršalai ateina iš Ham
mond vandens filtravimo Įren
gimų.

GIEREKAS PRAŠĖ KAR
DINOLO TALKOS

VARŠUVA, Lenkija. — Tre
čiadienį paaiškėjo, kad pats ko
munistų partijos pirmasis sekre
torius E. G erekas, matydamas 
kiekvieną dieną vis didėjantį 
streiką, kreipėsi' į kardinolą S. 
Vyšinskį, kad padėtų baigti 
streiką ir prašytų streikuojan
čius grįžti į darbovietes.

Kardinolas Vyšinskis sutikęs 
paruošti specialią kalbą ir Gie- 
rekas įsakė televizijai tą kalbą 
perduoti visiems lenkams.

PAGROBĖ KITĄ AME
RIKOS LĖKTUVĄ

NEW YORK, N.Y. — Kai ku
biečiai įsitikino, kad iš Miami 
aerodromo jau negali pagrobti 
JAV keleivinių lėktuvų, nes po- 
icija ėmėsi priemonių jiems to 
neleisti, tai jie atvyko į New 
Yorką nusipirko bilietą į Miami 
ir kai lėktuvas iškilo, jie išsi
traukė butelį benzino ir grasi- 
sinančiai suriko “Kuba! Kuba!” 
Kapitonas jau žinojo, ko jie tuo 
norėjo ir nesipriešino.

Prieš 10 dienų Amerikos poli
cija Miami aeroporte sustiprino 
sargybą, kai vienos savaitės bė
gyje buvo pagrobti net šeši JAV 
lėktuvai ir iš lakūnų pareikalau
ta, kad juos nuskraidintų į Ku
bą. Tada FBI agentams ir poli
cijai pavyko sulaikyti kelis įta
riamus grobikus ir reikalas buvo 
aprimęs. Dabar grobimai, matyt, 
prasideda iš kitur.

PADIDINO SUMAS 
KRAŠTO APSAUGAI

WASHINGTON, D.C. — Kon
gresas nutarė 52.8 bilijono dole
rių padidinti ""krašto“apsaugai 
skiriamas sumas. Prezidentui 
reikia tiklai pasirašyti ir įsakyti 
skirtus pinigus naudoti apsau
gos tikslams.

ši suma bus naudojama nąu- 
jiems lėktuvams statvti. Av»«:i- 
jos pramonė padarė didelę pa
žangą paskutiniais metais. Pri
taikyta visa eilė naujovių, ku
rios iki šio' meto nebuvo taiko
mos. Ypač dėmesys bus kreipia
mas į bombonešius.

Brežnevui nauji Amerikos lėk
tuvai sukels didelio susirūpi
nimo.-

KINIJOJE ĮVYKS KELIOS 
PAKAITOS

PEKINAS, Kinija. — šeštadie
nį Pekine prasideda Tautinis 
liaudies kongresas, kuris tesis 
dvi savaites. Jame bus padary
tos kelios esminės pakaitos ko
munistų partijoje ir valstybės 
gyvenime.

Svarbų pranešimą padarys 
Hua Guofengas. Jis patars suva
žiavusiems kongreso nariams 
keliais laipsniais nuvertinti Mao 
Cetungą, kurio pozicijos dabar 
nevisos pateisinamos.

Manoma, kad krašto premjeru ■ 
bus išrinktas dabartinis vice-! į 
premjeras žao Žijang. Kinijos 
kariuomenės vaddvybėje bus pa
liktas 82 metų Salas Xe Jania- 
jung ir 78 metų generolas Xu i 
Chiang-guan.

GEN. CHUN
P. KORĖJOS

DOO HWAN — 
PREZIDENTAS
Korėja. — Gene-SEOUL, P.

rolas Chun Doo Ilvvan trečia
dienį l>eveik vienbalsiai buvo iš
rinktas Pietų Korėjos preziden
tu. Tik 15 iš 2,540 Vienybės kon
ferencijos narių nepasisakė už 
generolą Chun Hwan. Antradie
nį generolas C. IIwan atsisvei
kino su Seule stovėjusios ka
riuomenės vadais ir oficialiai iš- 
tojo iš kariuomenės.

Kai vyko pasisakymas už 
naują prezidentą, niekas nesiūlė 
kito kandidato. Elektoriams ne
buvo pasirinkimo, turėjo bal
suoti -už vienatinį kandidatą.

NAUJA VALDŽIA GĄSDINĄ 
SOVIETU INVAZIJA

350 TŪKSTANČIŲ LENKŲ METĖ DARBĄ 
IR LAUKIA TOLIMESNIŲ ĮSAKYMŲ

DANCIGAS, Lenkija. — Naii- 
ja Lenkijos vyriausybė atsiuntė 
savo atstovus į Dancigą ir Leni
no dirbtuvėse veda pasitarimus 
streikui baigti. Atstovai labai' 
norėtų, kad streiko komitetas, 
susipažinęs su valdžios daromo
mis koncesijomis, galimai grei
čiau baigtų streiką ir įsakrtų 
darbininkams grįžti į darbą, bet 
streiko komitetas neskuba. Jis 
nori surašyti visas koncesijas 
į naują vyriausybės ir streikuo
jančių darbininkų dokumentą, 
kad ateityje valdžia pildytų vi
sus reikalavimus.

Tuo pačiu metu vis didesnis 
pietų Lenkijos dirbtuvių darbi
ninkų skaičius sustoja dirlię. 
Pranešimas po pranešimo plau
kia i streiko komiteto būstine, 
pranešdami apie prisidėjimą 
prie streiko' ir reikalavimų. Ant
radienio popietę Lenkijoje strei
kavo; 350,000 darbininkų. -_Nie
kad Lenkijoje nebuvo tokio di
delio streiko.

Trečiadienio rytą Lenkijos te
levizijos stotys visiems lenkams 
perdavė . vyriausybės kalbą, ku
rią gąsd^io artėjančia Sovietu 
karo, jėgų „okupacija. Dabartinė 
vyriausybė.*priminė, kad Sovietų 
Sąjurfga turi turėti laisvą, susi- 
siekimą su Rytų Vokietiją; Jeigu 
tas susisiekimas bus sutrukdy
tas, tai'Sdvietų kam jėgos įsi
verš į Lenkiją ir sutvarkys susi
siekimą.; Valdžios komentatoriai 
tvirtino, kad bereikalingai- pra
tęsiamas streikas gali užtraukti 
visai Lenkijai naujus streikus 
kurie jau dabar erzina rusus, ta
rytum tyčia jie būtų paruošti 
prieš juos.

Bet-labiausiai visus nustebino 
Lenkijos vyriausio kardinole 
S. Vyšinskio kalba, antradienį 
transliuota televizijoje. Kardi
nolas patarė Lenkijos gyvento
jams siekti taikos ir ramybės 
Jis priminė Lenkijos gyvento
jams tuc’s laikus, kai Lenkija 
buvo nušluota nuo žemėlapio. 
Kardinolas sakė, jog tai buvo pa
lys sunkiausieji ir pavojingiau- niįest0

DIDELIS CHEMIKALŲ 
GAISRAS CHICAGOJE

CHICAGO, Ill. — Pirmomis 
treiėadienio valandomis pietinėje 
Čikagos dalyje kilo didelis gais
ras, sutraukęs pusę Chicagos. 
gaisrininkų. 3615 S. Iron St. bu
vo didelė Tenneco Chemical 
bendrovė, gaminusi įvairius pro
duktus.

Bendrovėje buvo laikomos 
greitai degančios ' medžiagos. 
Kaip tie chemikalai užsidegė, 
tuo tarpu neišaiškinta. Policijos 
ir ugniagesių specialistai tyrinė
ja gaisro priežastis.

Gaisro vieton suvažiavo net 
325 gaisrininkai su gesinamomis 
mašinomis. Ugniagesiams pavy
ko apginti apylinkę nuo dides
nio gaisro. Ugniagesiai išsiskirs- 

rtė tiktai saulei užtekėjus. Sep- 
i tyni jų nukentėjo bekovodami 
i Su šiuo dideliu gaisru.

— Federaline komisija antra
dienį dvi valandas klausinėjo 
Billy Carterį apie jo pastangas 
nuimti valdžios draudimą pris
tatyti Libijai,.aštuonis kariškus 
C-130 transporto transporto lėk
tuvus. Libijos valdžia šiuos lėk
tuvus užsakė ir sumokėjo pini
gus. bet administracija nėdaVė 
leidimo juos eksportuoti. ‘N;

— Iš New Delhi pranešamą, 
kad dėl partizanų intensyyįh 
puolimų visiškai uždarytas greit 
kelis tarp Kabulo ir Pakistan©. 
Taip pat pranešama, kad parti
zanai užėmė ir kontroliuoja gū
desnę dalį Jalalabado miesto.

siekti tai-

Vyšinskis 
televizijos

šieji laikai. Jis pakartotinai pa
tarė visiems laikams 
kos ir ramybės.

Niekad kardinolas 
nekalbėjo per lenkų
stotis. Kartais paimdavo iš jd 
kalbos vieną kitą sakinį, o dabar 
jis kalbėjo net 45 minutes. Be 
to. kardinolo kalba buvo trans
liuojama tiesiai iš čenstokavos

Brežnevas, nutilęs apie Len
kiją, išmetinėja JAV ir Vo
kietijai, kad jos nenori tartis 
apie vidutinio siekio atomo 
raketas. Jis būtinai nori šiuo 

reikalu pasirašyti naują 
’ * - sutartį.

Pirmadienį ir antradienį prie 
streiko prisidėjo dar 100,000 
Lenkijos darbininkų, šį kartą 
streiko banga palietė pietų Len
kiją. Ten sustojo visos dirbtuvės 
ir dirbtuvėlės. Sustabdytas visas 
susisiekimas. Niekas niekur ne
važiuoja ir nieko nėveža. Kaip 
ilgai moderni valstybės gali būti 
be susisiekimo?

Susidaro įspūdis, kad visa šių 
dienų I-enkija nori prisidėti 
prie šio streiko, nes kiekvienam 
atrodo, kad streiką pradėjusieji 
laivų statybos darbininkai lai
mėjo pirmą žingsnį. Valdžia 
pripažįsta darbininkams teisę 
organizuoti unijas, ir valdžia 
nesikiša į unijas.

Eina kalbos, kad Vengrijos 
komunistai patarė nesiųsti karių 
į Lenkiją. Jeigu Sovietų kariai 
įsiveržtų į Lenkiją, tai turėtų 
neigiamos įtakos visiems Veng
rijos darbininkams ir jie galėtų 
pradėti statyti savo pareikala
vimus. ~



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS. NERIMĄVIČIUS

Apie karalių ir artoją
'Medžiojo kartą karalius po 

girią Pagiryj ūkininkas arė 
dirvą. Karalius priėjęs tą ūki
ninką užšnekino, klausdamas, 
kodėl-jis, senyvu būdamas aria, 
k:ba va kų neturi.

“Turiu tris vaikus”, atsakė 
ūkininkas, “ale kas iš jų? vie- 
rąs yra ubagas, antras vagis, o 
trečias žmogžudys.”

Nusistebėjęs karalius klausė 
ūkininko, kodėl jis savo vaikus 
taip blogai išaugino, kad vienas 
liko ubogu, antras vagiu, o tre
čias žmogžudžių.

“Išauginau, rodos, gerai”, at
sakė karaliui ūkininkas, “nes 
ubagas, nors yra ubagu, nepra-1 ga”, 1913 m. leidinys).

ŽMOGUS SUVALGĖ MEDĮ

Ką žmogus gąli padaryti už. 
10 tūkstančių dolerių parodė 
Zionsville gyventojas Jay Gwalt 
ney, Indianoje, laimėjęs Chįca- 
gos radio WKOX stoties pirmą 
prizą $10.000 už “suvalgymą” 
medžio — 3^4 metrų aukštumo 1 
beržo su visomis šakomis, la
pais, žieve ir šaknimis. Su pini- i 
gaiš jis dar gavo “bizarų kuni- ‘ 
gaikščio” titulą. Valgymas tru
ko 3 dienas. “Kunigaikštis” pri
pažino, kad biauriausia buvo 
beržo žievė: “Labai karti, sta-vie- čiai baisu”.

* * ♦

šo, Vagis, nors yra vagim, neva
gia, žmogžudis, nors yra žmog
žudžiu, neužmuša ” Karalius ne 
suprato ir prašė artojaus, kad 
pasakytų aiškiaus.

“Yra taip”, tarė artojas,
nas iš mano sūnų yra ubagu, mc‘ 
kiną špitolėje vaikus, už dyką 
nieko neprašo, ant duonos užsi
dirba; antras yra kunigu, ima 
viską nuo žmonių, bet nevagia;' 
o trečias yra daktaru — žmog
žudžiu, žudo žmones, bet nieką 
neužmuša”.

Karalius pripažino, kad tai 
teisybė ir artoją apdovanojo.

(K. Jurgelionis, Mįsnių kny-
I '1011 ™ lo.'rlinvcl

3,817 metrų ilgumo dešrą. Jie j 
sunaudojo 250 avelių žarnas. 1

• šias magaryčias užbaikime Į 
M. Putelės romantišku eilėraš
čiu “Dainuok”:

Žydį žiedas, žalias lapas...
Laimę tolimą sapnuok!
Kol nepridengė dar kapas, 
Tu gyvenimą dainuok!

Siga Pašilytė

Pasikalbėjimas
Maikio 
su Tėvu

LIGONIAI

■ • Tinginio svajonė: autemati 
ne žolei piauti mašina, kontro
liuojama iš vėsaus kambario.

• Kas yra labiau pageidau
jama: sveikata ar turtas? Tas 
yra brangesnis, kurio neturite.

• Jeigu jūs galvojate, kad pa
sikalbėjimai nieko nekainuoja, 
tai pasižiūrėkite į telefono sąs
kaitą.

• Iš Kremliaus atėjo neoficia 
Ii žinia, kad iš slaptų dokumen
tų seifo dingo sekančių rinkimų 
rezultatai.

t. Ne veltui Kremlius tvirti
na, kad vakarai serga: Japoni 
jos premjeras mirė, Izraelio — 
susirgo širdies l'ga, Britanijos 
premjerė atrodo išblyškusi, Vo
kietijos kancleris Maskvoje vė- 
mė, o Carteris jau nesijuokia.

• Ventura, Cal., aukštesnis 
teismas priteisė mokėti vienam 
gydytojui ir advokatui $18.000 
iš Ojai Valley Inn restorano, 
kad jo savininkai jiems neleido 
įeiti į patalpas be kaklaraiščių- 
Jie aiškino teismui, kad reikala
vimas pagrįstas Ivtine diskrimi
nacija. Jury’ teismas testorano 
savininkus išteisino.

• Mr. J. Carmen Garcia iš 
Valle de Santiago, išauginęs 50 
svarų kopūstus, 10 svarų svogū
nus ir 5 pėdų agurkus, pareiš
kė, kad sėklas ir nurodymus ga
vo iš Rosicurian vienuolyno, bet 
re iš Agrikultūros departmento.

• Ainx.en-Provence, Prancū. 
zijoje, mėsin nkai sumušė pa
saulinį rekordą, pagamindami

NEKENKSMINGA KRONIKA

— Pradžioje šio šimtmečio 
Fordas įsteigė savo dirbtuvę ir 
pradėjo gaminti Fordo automo- vaidinimą, 
biiį modelį T, gazolinu varomą. 
Po kurio laiko New Yorko fi-1 
nansįninkai pasiūlė Fiordui bili- Į 
joną dolerių už jo dirbtuvę-For- 
das gi atsakė jiems: “Kas iš to?! 
Aš turėsiu pinigų, bet neturė
siu darbo”.

Tuom derybos ir užsibaigė.

— Garsus išradėjas Thomas 
Edisonas kartą pažvelgęs į For
do automobilį pareiškė. “Dabar 
tai jau atėjo galas arkliams”.

— Vienas anglų politikas, gy
venęs pereitame šimtmetyje, 
taip atsiliepė apie vieną aristo
kratę: “Tai yrą labai inteligen
tiška asmenybė, deja,ji nenori 
pripažinti, kad yra ir daugiau 
orotingų žmonių”.

— Po pamaldų jauna mote
riškė prieina prie kunigo ir svei- 
kindma pagiria jį už pamokslą: 
— “Pamokslas buvo puikus. Vi
sas nuodėmes, kurias jūs sumi
nėjote, esu pastebėjusi pas 
vo kaim'nkas”.

sa-

DAINUOJAMA MĮSLĖ 
Vaikščioj’ mergytė 
po rūtų daržą 
Pindama vainikėlį.

Atnijk mergyte, 
Atmįk jaunoji, 
Mano smūtnas 
mįshižes:

Kas yri be kraujo,
Kas lėk be sparno, 
Kas yra be žiedelio?

Akmuo be kraujo, 
Vanduo be sparno. 
Papartis be žiedelio.” 
O taipgi ir aš 
jaunas bernytis,
Neturiu, sąy’ mergytės. 

(Mįslių, knygą, 1913 m. leidinys)

PAGRAŽINIMŲ KAINA .

Brangiausiai kainuoja krūtų, 
papilvės ir šlaunų sumažinimo 
operacijos — po $3,000. Veido pa
kėlimas $2,800, užpakalio suma
žinimas 2,500, krūtinės papildy
mas $2.000, posies pataisymas 
$2,000; akių blakstienos $2.000, 
pataisymas ausų $1.600, smakro 
papildymas $750; plaukų perso
dinimas po $20 už daigą. Kainas 
paskelbė GEO žurnalas.
(Sandara)

* * *.
PAVĖLAVO-

Vyras su žmona atskubėjo į 
teatrą prieš prasidedant vaidi
nimui Ištraukęs iš kišenės bi
lietus, padavė kontrolieriui. Tas 
pažiūrėjęs, grąžino atgal ir sa
kė:

— Jūsų bilietai, yra vakaryks 
čiam spektakliui...

Vyras patraukia pečiais ir at
sisuka į žmoną:

— Ar aš. nesakiau, kad taip 
ilgai besirengiant pavėluosim į

* *
Nekalbėk šunies poterių — 
Negeisk svetimų moterų, 
Nes septintas sakramentas 
Nėra toks argumentas,
Kuris apsaugotų ir išvaduotų
Nuo alimentų...,

. .Žinovas

Nėra priemonių

-— Visą savo gyvenimą nemė
gau ir dabar nemėgstu dviejų 
dalykų: snobų ir su žieve virtų 
bulvių, — pasakojo savo drau
gams anglų rašytojas Somerset 
Maugham. Vienas jį paklauąė: 
. — Ka tie dalykai turi bendro?’ w 'V

žmogus — gyvulys pusėtinai keistas. Ne, vargu ar 
: jis bus kilęs iš beždžionės. Senis Darvinas bene bus šiuo 
klausimu šiek tiek pamelavęs.

Labai jau žmogaus veiksmai — visiškai, jei taip tar
tume, grynai žmogiški. Nei kokio, žinote, panašumo į 
gyvulių pasaulį, štai jeigu gyvuliai kalba kuria nors., sava 
tarme, tai vargu bau jų pašnekesys galėtų būti toks, 
kokį aš anądien girdėjau?

O tatai buvo ligoninėje. Ambulatorinio priėmimo 
metu. Aš kartą kas savaitė, kaipo vidurių ligonis, gydaųs. 
Pas daktarą Opuškiną. Geras toksai, suprantąs medikas. 
Jis jau penkti metai mane gydo. Ir nieko, liga nepablogėjo.

Taigi štai, ateinu į ligoninę. Užrašo mane septintu 
numeriu. Neras kas veikia — reikia laukti.

Štai sėduos koridoriuje į kanapą ir laukiu.
Ir girdžiu — laukiantieji ligoniai šnekasi. Pašneke

sys pusėtinai tylus, pusbalsiu, be rėkavimų.
Vienas toksai dėdė, pakankamai plačiasnukis, su pus

palčiu, sako savo kaimynui:
— šitai, sako, mano tu mielasis, ar tai Čia tavo.liga1 

— kyla. Šitai apjauti ir ištrint — štai ir visa tavoji liga. 
Tu nežiūrėk, kad mano, veidai išsipūtę. Ašenai betgi labai 
sergu. Aš inkstais negaluoju. . ' ,

Kaimynas kiek užgaulingu tonu jam.atsako:- i * 
— Mano ne tiktai kyla. Mano plaučiai nusilpnėję. Ir 

štai dar riebalinis auglys prie ausies. Ir akys blogai mato?
Plačiasnukis sako: . -
— Tatai vistiek. Ar šitos ligos gali prilygti inkstams! 
Staiga viena laukianti dama, miline skara apsigaus 

yičių, Kudirką, vyskupą Valan-Į busi, kandžiai sako: ’
— Na ir kas, tegu būtų ir inkstai. Tikroji mapo se

serėčia inkstais negalavo — ir nieko. Netgi siūti ir lyginti 
galėjo. O jūsų sudėčiai jūsų liga mažai tepavojinga. Jūs 

j dėl šios ligos negalit numirt. , - ■
Plačiasnukis sako:
— Negaliu aš numirt! Ar jūs girdėjote? Ji.sako, dėl 

šios ligos aš negaliu numirt. Daug jūs^-piliete, suprantat! 
O dar kišatės Į medeiinos pokalbius!

j Pilietė sako:
— Aš, drauge, jūsų ligos -nemažinu^ TatąpT'aip pat 

Taip,, mjeląs Mąįkio su Tėvu savaranki liga. Aš šitai pripažįstu. O aš prieMsib sakau,

Aš Frank. Kraistopitus, dauge-1 j imą, tuomet prisiminsi ir gal j 
a oatnnku inžinierius, rašau' sutiksi senus patriotus: Basana- ilio gatunkų inžinierius, rašauI sutiksi senus patriotus: 

Maikio su Tėyu prašomąs. Tė.-' 
vas nefyliną o Maikįs mokpsi, 
bet dar neišmoko rašyti.

Visų pirmą_sv.eikinu visus Nau 
j ienų skaitytojus ir linkiu vi
siems linksmo bei aiškiai supran
tamo skaitymo. Džiaugiuos, kad 
jūs neuždaroj; aklinai savo pini- 
J x r * 4111 U.VO1LAO 11CLU.V1U.O, V OU. Aai 111-

ginės.ir kart-kartemis pasivn- eliu bumo^ Kapsukąj
čiat auką Naujienų kęhonei pa- Sniečkų tuoS) kurie dar var.

! do neturėdami parsidavė ru- 
I sams.
i

čių, Pijų Grigaitį, -Leonardą 'Ši- į 
mutį ir kitus, ir kitus. Ir jie mie 
lai klausinės tavės, kokie vadai 
dabar vadovauja lietuvių tau
tai.

Tau bus miela prisiminti žy- • ■ 
miuosius lietuvius, o su kartu-

remti.
Dabar sveikinu poną iš Brigh 

ton Parko .Mąjkio su- Tėvu ger
bėją. Jo raštas apie ,tikėjiipą-ne-/UCJCJ. U V ICIOUCLO apie -------T?’ ~  —-----   O —---------------------- y.AAV/VlU u. J

tikėjimą gerai parašytas ir tin- gerbėjau, nekritikuok ano ku- kad manoji liga, gal būt, rimtesnė, negu ĮVail’Ūs jūSŲ 
ka spaudai, tik nuneštas, ne, į iugėlio, kuris komentavo tikėr inkstai. Aš sergu vėžiu.
redakciją, bet į .Maįkjo su.Tėvu jįmą-netikėjimą, nes,tai yra pla 

tus. klausimas; nepyk jei kas 
pavadins tamstelę tikinčiu arba

kambarėlį- Matyt taip buvo lem

Gerbėjas, rašo,girdėjęs žymaus 
kunigėlio komentarus apie tikė- 
jimą-netikėjimą. Tasai kunigė
lis pasakojęs, kad esą daug lie
tuvių, kurie žiūrėdami per moks 
lo akinius, tikėjimo nemato ir 
laiko nesančiu arba nerimtu da
lyku. Taip galvodami žmonės pra
randa tikėjimą, tampa netikin-
tys.

Sakai, kad tamstelę pagavo 
— Tarp jų yra tik toks skirtu-1 upara. Bereikalo pasidavei. Ti

mas, kad bulvę galima pagėrin- J kėjimo dalykuose būk tvirtas 
ti, pridedant druskos ir sviesto, j. k_aiP Samsonas. ,

Tamstelės pusėje tiesa: nėra 
netikinčių žmonių. Didžiausi, fa
natiškiausi ateistai ir tie tiki 
bet jų tikjjimas neduoda jiems 
malonumo. Niekam, priverstinas 
tikėjimas neduoda malonumo 
Bet jis yra ir žmogus negali ne
tikėti.

3 snobo' pataisyti negalima.

Blogesnis už petikėlį

. — Man sakė, jog e;i miręs, — 
sušuko profesorius, netikėtai su
tikęs vieną savo kolegą, r

— Juk matot, jog esu gyvas, 
— nusijuokė pastarasis.

— Tai negalimas daiktas, — 
atkirto profesorius. — žiųogus, 
kuris man apie t ii pranešę, už
sitarnauja daugiau pasitikėjimo, 
negu tamsta.

« « a-
Viengungių pokalbis

— Kodėl ta:p nulindęs, kaip že
mę praradęs?

— Susipažiųau su labai gra
žio, mergina...

— Tai turi džiaugtis, o ne
liūdėti.

— Ankstesnės negaliu atsi
kratyti.

u r• C e A

j Tačiau tikėjimas tikėjimui ne
lygu. Tikėti ir tųrė+i tikėjimr 
yra du skirtingi dąlvkąi. Tikėji
mas yra daiktas, tikėti — veiks
mas. Nuo veiksmo gali susilai
kyti — sustirti, kaip žirnių kir 
minėlis. o da'ktas- bus, kol jc 
neišsižadėsi.

< Nelaimingi tie, kurie išsižada 
tikėiįmo.

Tikėjimas įgaliną mus svajo 
ti, gėrėtis turtais,'kurių neturim 
bet jaučiam jog tai mūsų: duo
da mum teisę keliauti tolimas 
kelioųes, matyt.nematytas šalis 
draugauti su dievais, su šven
taisiais ir užsitikrinai sau kur 
nors ramią vietelę, kurios niekas 
neatims, niekas, neužims. Kol 
gyvi, kol vaikščipiaro, žeme, ga
lim jausti, jog tai mūsų žemė 
nors neturim dvdo-nė vienai pė- 
dąi. Kai žiūrim į gražiuosiuv 
miesto pastatus, tikė imas įgali 
na mus jausti jog tai mūsų mies- 

j tas, nes esam, vienutė .jo dalelė 

i; Kas galvoja apie pomirtinį gy. 
I vertimą, gąi sugalvoti sau gra. 
žiausją vietą danguje. Anapily 
ar sąyo senoje tėyų bakūžėje su. 
kūemisyėlėmis.

1/ Kol jaunąs ir kupinas energi
jos, tikėjirno ras- sSttr ateitį, gra
žulis Xyvenjmoj aieitįj irf merge
lę. meilinę ųž visas kitas meK- 
gjples; ir su tą męrgele jis su. 
kurs jhimą^ garsesnę už kitas 
šernas.

1tyJei patnojxzipa^ pa veiks tikė-
4

Plačiasnukis sako:
— Vėžys nelygu vėžiui. Kitas,.vėžys — visiškai ne-

netikinčiu. Abu pavadinimai ga-1 kenksmingas vėžys. Jis gali per pusę.metų pagyti. : t 
Ji būt teisingi. Aš, daugelio ga-j Dėl tokio nepelnyto Įžeidimo pilietė visiškai nublanko 
tunku inžinęrius, kartais nebeži-Į ir sudrebėjo. Paskui suplojo rankomis ir pąsakėj ' '■

— Vėžys per pusę metų. Matyta! Na, nežinau, kurį 
tatai vėžį tu būsi matęs, še va užsiauginęs žandus per

Ji būt teisingi. Aš, daugelio ga-Į Dėl tokio nepelnyto Įžeidimo pilietė visiškai nublanko

lnau kam tikėti, o kam ne.
Bū£ linksmas ir ramus! Lai

mės visiems naujieniečiams.

PROTINGAS ATSAKYMAS

Kartą kvailys paklausė išmin 
tingo:

— Pasakyk man, kam yra rei
kalingas žmogui protas?

Truputį pagalvojęs išminčius 
atsakė:

— Tam, kad neatsakytų į.kvai 
lūs klausimus.* * *

NENORĖJO PAKEISTI 
NUOMONĖS

Vienas studentas,. turtingų tė
vų sūnus, pasiskolino iš jau
no Bernard Shaw vieną svarą 
Po daugelio metų, kai rašytojas 
jau buvo pagarsėjąs tas žmo
gus atvyko pas Shaw ir sako:

— Atsiprašau j tisų, kad, taip 
ilgai užvilkinau tą skolą. Štai 
svaras, kurį aš buvau pasiskoli
nęs-

— Meldžiu jį pasilaikyti ir 
toliau — atsakė Shaw. — Dėl 
to kvailo svaro neverta man 
keisti nuomonę apie jus.* * *

GALĖTŲ UŽSIRŪSTINTI

Puošnaus rezorto maudynė
je senesnio amžiaus moteriškė 
bando įspėti jauną merginą:

— Ką pasakytų tavo mamytė, 
oamačiusi tave tokiame apnuo
gintame maudymo kostiume?

— Tikrai ji užsirūstintų! Ji 
užpyksta pamačiusi, kad aš jos 
^drabužius dėviu.

• . Mėsos darželis, o misingio 
“vorelė? (Žiedas ant piršto)

AforąJės interpretacija 
Teologijos., žinovas 
Ir visų kitų dalykų 
Nemota mergos iš lovos. 
Nors pašerto ir prapliko, i 
Sako; artimą. iu y lėti 
Pats Dievulis jam įsakė. 
Suskiai turi tik tylėti 
Ir sau sriubčioti baltakę.

M. Putelė

Plačiasnukis pilietis norėjo, tinkamu būdu atsiliepti 
į Įžeidimą, bet mostelėjo ranka ir nusigrįžo. 1

Šiuo metu vienas laukusių piliečių, nusišypsojo Jr 
sako: - ■ - į . -

— O iš tikrųjų, piliečiai, ko jūs čia įsigeidei, girtis? 
Laikas jums būtų atsisakyti tokio juokingo įpročio — 
didžiuotis savo defektais.

Ligoniai pasižiūrėjo į kalbėjusį ir tylėdami ■ ėmė 
laukti priėmimo.

(M. Zoščenko Satyrinės Novelės, 200 psL, kaina $2,’’ 
gaunamos Naujienose.)

Modernaus jaunimo banketas.

Naujienos, Chicago, 8, III. Thursday, August 28, 1980



^ES, CALIFORNIA
Kelios dienos skauty stovykloje

skautai ir skautės pradėjo dvie
jų savaičių stovyklavimą San

iuti.
Gamta turi ir kitos įtakos

Bernardino kalnuose, į šiaurę 
nuo Big Bear ežero. Vieta — pa
čios skautijos nuosavas kalnų 
pušynas. Jame įrengtas virtu- 
Veš namas. Yra vandentiekis ir 
elektra. Stovyklautojai miega 
palapinėse.

f- - , - fcfc. J I
1 Šįmet jaunimui judėjimo me

tai: vieni su Viva Europa kelia- 
vdjT linksmindami kitų kolonijų ! 
liętiiyius; nemažas būrys važia- 

jSah Franciscb miestą de
monstruoti, prie Sovietų S-gos 
konsulato; tautinių šokių šokė
ją^ Alyvavo, Čikagoje šokių 
šventėje; riš ten dalis patraukė 
stovyklauti su čikagiškiais skau
tais Rako stovyklavietėje; būrys 
vyresniųjų skautų keliavo į Ka
nadą, į: skautišką mokyklą. Taip 
tad po tokių išvykų pirmąją sa
vaitę į Big Bear stovyklą, Ram- 
bynu pavadintą, tesuvažravo 
59?skautai,-ės.
l’.-'Uiri’ii į* :
-Stovyklos viršininku paskirtas 

patyręs ,- skautų veikėjas Vaclo
vas Sviderskas, jo pagelbinin- 
khi rirrpagelbininkės ^astovyklių 
viršininkės: Vanda Zelenienė, 
Irute Koklienė, Šaulius Vizgir
das,’ ’Dobilas Steįkūnas.

•Ų^jo/viršininkas Mindaugas 
Gėįigaudašį - Iždininkė. Petrutė 
V^iūHonė, 'virtuvės šeimininkės 
Violeta Gedgaudienė ir Danu
te* Janutienė. Medicinos sesuo — 
Aldona Venckienė.

Gamtos sukelti darbai ■ 
ir “neprašyti svečiai’'

jcf Jį. -'f* v- I O A

-Po žiemos stovyklos rajone 
apstū pušų konkorėžių ir skujų. 
Tai'.smarkiai degainti medžiaga. 
JUįjąlapihių rajone-.ir apie val
gytos mamą turi būt pašalinta, 
hęs to reikalauja valstybės prieš 
gaisrinės apsaugos inspektoriai, 
kurių vienas jau į trečią stovyk 
lą-yįmo.’dieną-atvyko, patikrino, 
rado gerai stovyklą sutvarkytą Varniene. Paukštyčių- viršinin-

J

oras, žemės kirminėliai pagrau
žė vėliavų stulpų pamatus, vė
liavų kartys išvirtusios- Bend
rom jėgom atstatyti pamatiniai 
stulpai, vėliavos iškeltos.

Stovyklavietė toli nuo gyve
namų vietų, valdiško miško ap
supta. Beveik kasmet ją aplan
ko “neprašyti svečiai” -----  pa
daužos ir vagys — padarydami 
nuostolių. Šį kartą rasta, jog 
vagių įsilaužta į ligoninės kam
barį- Išmušta -siena į laiptus, 
mėginta įsilaužti į virtuvę, bet 
pataikyta sieną laužti tokioje 
vietoje, kur virtuvės pusėje pri
tvirtintos spintelės. Nepajėgę 
šitaip virtuvėn įsibrauti; antra
me aukšte, palėpe vadinamame, 
atlupo grindis, išlaužė virtuvės 
lubose skylę ir “šeimininkauta” 
virtuvėje. Nedaug ką rado vog
tino, nes maisto atsargų ten 
daug nelaikoma, bet būta “kul
tūringų” vagių nes nė šaldytu
vai, nė vandens šildytuvas, nė 
virykla ir nė kitoks inventorius 
nesugadintas.

Skautavimo programa

G J

JONAS RIMŠA “Motinystė’’ (Aliejus)

Rukštelytės-Sundstrom rečitalis «
Praeitą sekmadienį, fugpiū- 

d. 5-tą valandą fepiet.
:e American Conservatory of 

116 S. Michigan Ave., 
įvyko solistės Eglės Rūkštely- 
tės-Sundstrom rečitalis-koncer- 
tas- šis parengimas lietuviams 
buvo staigmena, pasiklausyti dė 
biutantės gražaus Sopi ano dai
navimo. Publikoje buvo daugiau 
kitatauč ų, negu lietuviu, gal dėl 
to, kad nebuvo koncertas garsi
namas lietuvių spaudoje. Tiktai 
“Naujienose” trumpai buvo pa
minėta. .

Eslė Sundstrom yra ponų A. 
Rūkštelų. kurie gyvena Florido
je, jaunesnio1! dukra. Taigi me
nininkų šeimos narė. Tėvas An
tanas Rūkštelė žinomas dailinin
kas, mokina taip pat solistė, o 
Eglė dailininkė ir muzikė. Mo
tina buvo atvvkusi j dukros kon
certą iš St. Petersburg, Fla.

i Da’navimo ji mokėsi jau mi
nėtoje konservatorijoje ir pas 

( motiną. Turi malonų soprano 
, balsą, spalvingą klasikinės mu- 
j zikos interpretavimą.

CIO

Programa susidėjo iš keturių 
dalių, su vienos minutės pert-

ROCKFORDO ŽINIOS <
Lietuvių klubo metinis pikni-i 

kas įvyks sekmadienį, rugpiūčio 
31 d., Lietuvių parke. Pradžia* 
12 vai. Naujo derliaus saldieji 
kukurūzai, su (padažu svieste, 
yra šio pikniko tradicija ir pa
mėgtas skanumynas.

Skanus maistas ir gėripiai

rauka. Gražiai padainavo Schu- 
berto An die Music, Giordąni — 
Caro mio ben. Scarlatti — Ru- 
giadose, Odorose; Mozarto ir 
Pucčini kūrinius atliko pasigėrė
tinai. Plojimams nebūva galo. 
Paskutinėje dalyje padainavo 
Jakubėno Plaukia antelė, Bu- (linksmai nuteiks gamtoje pikni- 
driūno — Tykiai, tykiai Nemu- kaujančius. Vaikams bus kon- 
nėlis teka, Gruodžio — Aguonė- kursajj dalyviams prizai ir kiti 
lės, Šimkaus — Kur bakūžė sa-» malonumai. Kviečiame gausiai 
manuota, O greičiau, greičiau. į atsilankyti. ! -

Solistė Eglė plojimais buvo j Programos paįvairinimui‘klu- 
iššaukta daugiau padainuoti. Bu vadovybė planuoja kviestu 
vo apdovanota trejais gėlių bu- Čikagos šaulių jaunimo šokėjų 

grupę, kuri gražiai reprezentavo, 
lietuviams? lietuvius ir gražiai pašoko rug-*

ketais. Paklausiau: Kodėl nesu
rengiate koncerto f
Jūs taip puikiai dainuojate. Ji.piūčio 2 d. Rockforde Founda-
nusišypso;o- J (įOn for International Coo’pera-

Tenka pridurti, kad Eglė see- tion piknike.

grupę, kuri gražiai reprezentavo.

« *
Balfo piknikas įvyko rugpiū-

no j e puikiai atrodo: aukšta tie
si moteris, gražioje suknioje, 
auksiniais bateliais. Josios laiky- ■ £į0 23 dieną. Nors ir negausus 
sena pavyzdinga: jokių nereika- , skaiėiunii5 bet praėjo linksmoje 
lingu žestų nedaro. Akompana- ' nuotaikoje.
vo Wilbur Kruse. Koncertas vy- I 
ko konservatorijos Collins Reci
tal Hall, 4 aukšte. '

Jaunai solistei, kartu ir daili
ninkei, linkėtina gražios sėkmės.

' ' M. Šileikis

BOSTON, MASS.

* -JC

voveruškų laimikių
grybautojai iš Wis-I

Su geru 
grįžo mūsų 
consin. Prasidėjo grybų sezonas 
ir pas niusris : \

Rockfdrdietis

Ūkinius ir svarinimosi darbus ke buvo Alma Paplauskienė, 
dirbant, kartu nepamiršta skir-' vy1*- skaučių viršininke buvo 
ti skautavimo programai. Rug- ■ Angelė Sodeikaitė. Skautų pas- 
piūčio 9 d. stovyklautojų beveik, tovyklės viršininkas Saulius Stan 

. padvigubė’o. Suvažiavo paukš-, čikas, vilkiukų — Jonas Bužė- 
^tytės ir vilkiukai ir nemažai vy-I nas? Saulius Vizgirdas vyreo- 
resniųjų skautų. Stovyklos vado', niųjų skautų pastovyklės vado
vybė pasikeitė. Vac. Sviders-vas- 
kas viršininko pareigas perdavė 
už save jaunesniam, bet vyr. 
skautaui Gediminui Leškiui, o 
pats likosi jo padėjėju- Šėkas Al
gis ir Romas Žemaitaitis perė-j L;eįuvos karalių ir kunigaikš- 
mė ūkvedybą. j diena, Broliškumo diena,

Sviders-,vas-
Vykdant skautiško lavinimosi 

• j ir tautinio auklėjimosi progra
mą stovyklos dienos skirstytos 

] specialiom temom, pvz.,: Did.

kūtėmis apšviesto paminklo pa
kylom už nepriklausomybę žu-| 
vusiems pagerbti trumpas pra-j

DETROIT, MICH.
Išvyka Naujienoms 

paremti ••
Naujienų išvyka įvyks rugpiū

čio 31 d. 12 vai. Onos ir Česib 
šadeikų jaukioje sodyboje, 28975 
Wellington Dr., Farmirigtbn. 
.Norint vietovę pasiekti, važiuo
kite Middlebelt Rd., tarp 12 ir

Dzierzeski iš Belmont; už tango y
— Janina Kouropoulis iš Chelms- j 
ford ir Stanley Urbonas iš Dor- Į 
cliesterio; už twistą — Sharon i 
Gailius iš Waltham ir Stanley. 
Dzierzeski iš Belmont. . z
Dėkojam komitetui (Onai Ivaš-

13 mylios. • Važiuojant .iš :pietų 
pusės —- kairėje pusėje.

Rengėjai maloniai kviečia 
Detroito, 'Windsoro ir jų apylin- 
ki ųlietuvius išvykoje dalyvauti. 
Šeimininkės paruoš gerą, skanu 
maistą; o naujieniečiai vyrai pa
girdys gaivinančiais gėrimais. 
Maldinai laukiami jauni ir seni.

Naujienoms. Paremti 
Komitetas

MINKŲ RADUO PIKNIKAS

Rugpiūčio 10 d. Romuvos par- 
kalbėles pasakė. Penkios skau-: ke, Brocktone, įvyko lietuvių ra
tes deklamavo iš patriotinės poe' dijo programų 46 metų sukak- 
zijos. Lyg kapų rimtis. Net ir tuvių metinis piknikas, šįmet 
Lietuvos himnas negiedotas, bet 
patylom lyg malda sukalbėtas..! išrinkta Sandy Gailius iš Walt- 

Eisenos dalyviai vėl nuo pa- j ham, o antroji buvo išrinkta Mo- 
minklo pasiėmė žvakutes ir tuo nika Plaškus iš Bridgewater, 
pačiu keliu grįžo prie Kalantos j Pikniko dovanas laimėjo: 
kryžiaus. Tai vienas iš įspūdin-jl) Magdalena Lendraitienė iš 
gųjų vakarų stovykloje. Gal jų. So. Bostono; 2) M. H. Lebednick 
įdomių įspūdingų buvo ir dau- 1 iš Lowell; 3). Jonas Žilinskas iš 
giau, bet tik čia rašau apie tas Į So. Bostono; 4) Robert Camp- 
kelias dienas, kurias skautų sto- į bell iš Dorchesterio; 5) Ilona 
vykią atidarant ir po dviejų Baranauskaitė iš Sd. Bostono; 
savaičių vėl atvažiavęs jos uždą-j -6) Maika Lospennato iš Revere; 
ryme dalyvavau. > 1 *---- Tz------1—°-

Škautų kapelionu yra kun. 
prof. Bartuška. Jis tris kartus 
stovyklą aplankė,' mišias atlaikė. 
Vieną kartą neatvažiavo, bet

“Miss Lithuania of N.E.” buvo
kienei, Elenai .Valiųkonieneį, 
Henrikui Čepui, Mykolui Dran
gai ir inž. Klaudiui. šakeniui), 
kuris padėjo mums sėkmingai 
pravesti programą, išrenkant 
gražuoles, gražiausius rankdar
bius ir geriausius šokių šokėjus. 
Taipgi dėkojame Gediminui 
Ivaškai už jo pagalbą šokių kon-» 
kursuose. . 

‘ . t . . . S s •
Dėkojam biznieriams, So. Bos

tono Lietuvi^ Piliečių Draugijai 
ir Ketvirčio brangenybių krau
tuvei už:paaukotas dovanas pik-, 
nikui. ’■

Taip pat-dėkojam visoms šei? 
mininkėms, kurios iškepė ir at
vežė į pikniką visokių skanumy-' 
nu. Ypačiai dėkojam mielai, pik
niko šeiminirtkei Monikai Plevo-- v - ’Ųj J : ę
kienei . ir' j.os pagelbinirikėms; 
šeimininkui Vytautui Jurgėlai ir 
jo pagelbįhihkams bei visiems, 
kurie darbavosi, kad piknikas. pikniką, 
sėkmingai .praeitų. Dėkojame ir

mė ūkvedybą.
Virtuvės šeimininkystę pėrė-' Pionieravimo diena, -Nėpriklau- 

mė Birutė Viskantienė, Rūta ■ somybės diena, Partizanų diena, 
Mulokienė, Irena Budrienė ir į Sporto olimpiados diena ir t. t. 
Angelė Mošinškienė. Skaučių 
pastovyklei vadovavo Daiva Ju- kai, tai Rambynas Kalifornijos 

■ sionienė, pakaitom su. Danguole, kalnuose. Ten Milvydo seselės, - 
broliai tėviškės sapnus sapnuos.

Šūkyje minimas Milvydas yra 
Juozas, gimęs 1914 m. Telšiuose, 

I statybos inžineriją baigęs, buvo 
; Kaune profesoriaus asistentu, 
j 1941 m. karui prasidėjus ėmėsi 

ginklo bolševikus iš Lietuvos 
vejant, žuvo kovoje. Nuo pat 
gimnazijos laikų buvo veiklus 
skautas, tad jo vardu ir šių me
tų stovykla pavadinta.

Nepriklausomybės kovotojų 
pagerbimo vakaras

Rugpiūčio 15 d. Partizanų die- 
! na. Vakarinis laužas trumpesnės 
programos, ir ta pati lyg melan
choliška- Susirikiavo skautai ir 
skautės tamsumoje su žvakutė
mis. Žvakės, apsaugotos — ne
pavojingos gaisrui, užsidegtos 
prie Romui Kalantai pastatyto 
paminklinio kryžiaus. Daugybė 
žiburėlių, lyg švento Jono vaba
lėlių, nakties tamsumoje per 
mišką slinko prie paminklo žu- 
vusiems. Virš. Leškys ir pava
duotojas V. Sviderskas prie žva-

DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
ČIAMOS TREČDALI METŲ!
lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas

Bays-asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.
5U Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati* 
irimo vajaus talką!

’ 'j'- Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO,'IL6 060 8

'• ’ Iš taiksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas; laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dot
Pavardė ir vardas ____________ ______________ ;___________ .
Adresas ,_________ __ __________________________ _

'• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede __ L__. doL
Pavardė, ir vardas-------------------------------
Adresas ____ ________ :------------------------

kuris

Stovyklos šūkis: .Gražūs miš
7) Anna Krasnakevich iš So. 
Bostono.

Įžangas dovanas laimėjo: 
ii) Nr. 077690; 2) Nr. 077564; 
’3) Nr. 077602; 4) Nr. 077737 ir 

lėktuvą turįs Kęstutis Pažemė- 5) Nr. 077604.
nas jį atskraidino. Nuo Los Ar>- Dovanas už tris gražiausius
gęles miesto centro iki stovykT ; rankdarbius laimėjo: 1) Birutė 
los yra 110 mylių. Rugpiūčio 15 ; §akenienė iš Dorchesterio — $50 
d., per Žolinę orei- J..Kučingis.jgrynaįS) kuriuos dovanojo So. 
atvažiavo. Kaip ir. kitais metais, Bostono;-Liet. Piliečių draugija; 
taip ir šiais, jis atvežė skautams^ 2) Ąnn Kwesell iš Brocktono — 
lauktuvių — šaltos košės ir ki
tokių valgio produktų. Pėr mi
šias preL‘Kučingis, be.grynai re

$25 grynais; 3) Barbara Gaili ū- 
nienė iš So. Bostono—_$10.

, šokių kontestuš laimėjo: už 
Ilginio pamokslo, dar nepagaile- . ir papės” polką — Ed-
jo jauniesiems skautams y pat-j muncj jr Eranceš’Gailius iš So. 

Bostono; už Jaunimo polką — 
Aldona Gradinskaš is Noriwoodo

(ir Juozas Dapšys iš So.-Bostono; 
už yakagm Brenda ir-Stanlev

riotinės veiklos paskatinimo. 
Priminė jis, kad biivo laikas, 
kai dabartinių skautukų tėvai 
čia stovyklavo. Linkėjo, kadkir 
toliau būtų, tęsiama lietuwsko- 
sios skautijos veikla. <

Pabaigtuvės "ir dovanėlės

Rugpjūčio 16„d.^Vėliavas nu
leidžiant buvo skaitomi įsaky
mai apie laipsnin pakeltuosius, 
apdovanotuosius ir pasižymėju
sius ■ stovyklautojus. Ir jaunimui

Priminė jis, kad būvo

renda

ijgų' pa
paijei-

Sponaoriaua pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą h 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ doL
Pavardė ir vardas---------------------------------------------------------
Adresas __ —---------------------------------------------- ■■■■

Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų. 
Pavardė fr vardas____—_——__________________ _ ..
Adresas . —---------------—---------------------------------------- --------

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

t RŪPESTINGAI I5PILDGMI RECEPTAI i'TANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaisttninkaa

TeL 476-2206

Išėjusi U spaudos ir galima gauti knygų nnkoji

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos Į krašto politiką. 102 p*l. Kaina 1150.

Knygos bus išsiųsto*, jei 11.50 čekis arba
bus pasiųstas tokiu adresu:

Money Orderis

173> So. Halsted

— Darbo department© parei
gūnas pareiškė Senato' komite
tui, kad Amerikoje yra apie du 
milijonai darbininkų, visiškai ar 
dalinai praradusių darbingumą 
dėl buvusios profesijos.

visiems, kurie pirko ir pardavi
nėjo laimėjimo bilietus.* Specia
liai dėkojame visiems atsilankiu
siems į šį 46 metų sukaktuvinį

* J .1 'J/

Steponas ir Valentina. Minkai

ir ‘jse: 
gūi|amsj£iįriąeiriazaf duota. Pa- 
sidžiaug^-i^i šalies stebint buvo

I kuo: kriyiĮŠs; Renės Vizgirdienės 
! padarytį tautodailės tdrožinėlaai 
* ir Uk reta pirktinė, amerikoniš

kosios į. prekybos > suvenyrinė 
prekė, j.' . s.'

Su losarigęliečiais - stovyklavo 
ir iiš kitur, atvykusio jaunimo: 
Nida Griniūtė iš/ Wąshingtoįne, 
D.C., Tomas Dundzila iš Čika
goj, Darius Novickis iš San 
Francisco, Brigita Novickytę iš 
S.F., Daina ir Viltis Janutaitės 
iš Berkeley, Rūta Matulionytė 
iš Reno, Nevada, Arūnas Leškys 
iš Las Vegas, Dovas Zaunius iš 
Santa Barbara, Calif. Jei kokią 
pavardę praleidau, atsiprašau. 
Stvoykla baigta rugpiūčio 17 d.

J. Klauseikis

*0U«! UOG 1F.EDS 
VITAMINS

A Sergeant*
re ptt at

e T® 79 VdWr'Monoe C^c***y. t «wbs^5sry o# 
A h Rotk*n Co Vrrfff^a 23ZJ0

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo

I. 954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą! Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcfniko, V. Stankos,
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. RūkŠtelės ir A. Varno 
kūrybos'poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei; jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikcftarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio JaŠinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psL knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
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Bendruomenės jau neužtenka
Kai atvažiavo pirmas tremtinių laivas su 300 lietuvių, 

juos pasveikino New Yorke tada posėdžiavusieji Ameri
kos Lietuvių Tarybos nariai.. Jie džiaugėsi atvažiuojan
čiais įvairiais veikėjais ir kvietė juos įsijungti į Ameri
kos lietuvių vedamą darbą. Susirinkusiems jie pasiuntė 
telegramą, prižadėdami įsitraukti į darbą ir kartu dirbti.

Didelė atvykusių lietuvių dauguma panašiai pasielgė. 
Jie įsitraukė į Amerikos gyvenimą, susirado butus, dar
bo, pramoko kalbos, išlaikė reikalingus kvotimus ir dau
gelis įsitaisė savo profesijoje.

Bet atvažiavusių tarpę buvo pędidelė.gpipelė, nesi
tenkinusi senų Amerikos lietuvių ■ vestu; darbu. ALTa 
jiems patiko, bet ALTos jiems neužteko. ALTa pajėgė 
įtikinti'’Kongreso komitetus ir tuometinę vyriausybę, 
kad nereikia pripažinti Lietuvos įjungimo į Sovietų Są- 

. jungą. Jie pajėgė įtikinti prezidentą Trumaną, kad. ne
galima leisti rusams gaudyti Vakarų Europon pabėgusių 
lietuvių ir vežti juos atgal į Lietuvą, nes Lietuva nėra 

- Sovietų Sąjunga ir lietuviai nėra Sovietų Sąjungos pilie
čiai. Jie padėjo pravesti įstatymą, kuris įleido pabėgusius 
lietuvius be nustatytos kvotos; jie išsiderėjo jg* vyriau
sybės, kad ne tik įleistų lietuvius tremtinius, bet ir at
vežtų juos į Ameriką.

Kai atvykusieji pamatė ALTos atliktus darbus ir įsi- 
• tikino šio krašto laisvėmis, tai jiems atėjo mintis viską 

-geriau padalyti, negu iki šio meto lietuviai buvo padarę. 
ALTa buvo gera organizacija, bet jie buvo pasiryžę .su
daryti didesnę ir geresnę. Jiems atėjo mintis sudaryti 
JAV Lietuvių Bendruomenę. ALTa apima tiktai įvairioms 
draugijoms, klubams, grupelėms priklausančius lietuvius, 
bet Bendruomenė apims visus lietuvius. Jie sudarys tokią 
lietuvių organizaciją, kuriai priklausys visi lietuviai.

Pradžioje ALTa Bendruomenei padėjo. Vežiojo

mokyklą, išleido vieną kitą vadovėlį ir privargo. Kultū
rinis darbas jiems buvo sunkus ir nuobodus. įteikėjo ilgai 
posėdžiauti, važinėti į susirinkimus, bet nebuvo pinigų. 
Jie pradėjo reikšti pretenzijų į Lietuvos laisvinimo rei
kalams skiriamas aukas, sukėlė erzelį ir nesantaiką. 
Pačioje Bendruomenėje kilo nesusipratimai. Vieni no
rėjo laikytis susitarimų su ALTa, o kiti buvo linkę prie
šintis ALTai. Susidarė dvi Bendruomenės. Viena pripa
žino ALTos vestą naudingą darbą, o kiti ryžosi priešintis 
ALTai, jeigu jis nesutinka duoti Bendruomenei reika
lingų pinigų. Bendruomenės vadai nebuvo tolerantai, jie 
nebandė įtikinti kitaip galvojančius narius dirbti bendrą 
lietuvišką darbą, bet patraukė juos teisman. Byla dar ir 
šiandien nėra pasibaigusi. Visi dabar pripažįsta, kad yra 
dvi Bendruomenės, kurios neturi bendros kalbos, o apie 
bendrą darbą ir kalbos negali būti. Abi pusės laukia ape
liacinio teismo sprendimo.

Tuo tarpu šiais metais JAV LB vadovybė išrinko 
Visuomeninių reikalų politinį komitetą. Politinės progra
mos neturi, politinių savo principų nesuformulavo, bet 
jau įėjo į politinį Amerikos lietuvių gyvenimą. Dabar, 
rodos, galėtų rasti bendrą kalbą su ALTa, bet Bendruo
menės komitetas ir klausyti nenori apie ALTą. Jie nori 
būti savarankūs ir valdyti Amerikos lietuvius to komi
teto pagalba. Jeigu jie būtų į Bendruomenę sutraukę vi-' 
sus Amerikos lietuvius, tai galėtų jiems aiškinti savo poli-: 
tinius tikslus, bet jie visų lietuvių nesuorganizavo, visiems, 
negali savo minčių dėstyti. Washingtone suorganizuotas' 
Visuomeninių reikalų komiteto suvažiavimas sutraukė 
tik 72 žmones su atstovais ir svečiais.

Bendruomenininkams aišku, kad Gečio vadovauja
mas komitetas labai mažai ką padarys. Reikia imtis kitų 
priemonių. Draugo redakcija, privedusi JAV LB prie 
akligatvio, praeitą savaitę atspausdino Igno Budrio 
straipsnį, liečiantį JAV LB reikalus. Jis pripažįsta, kad 
JAV LB gali suruošti dideles tautinių šokių šventes, Lie
tuvių dienas, koncertus, operas, bet nepajėgia atlikt) to 
didelio darbo, i kuris darytų įtakos į visuomeninį Ameri
kos gyvenimą. n j.

Ponas Budrys yra įsitikinęs, kad reikia sudaryti fe
deraciją, į kurią būtų įtraukti latviai ir ukrainiečiai. 
Jeigu būtų sudaryta tokia federacija, tai lietuviai turėtų 
įtakos kiekviename Amerikos mieste. Be kitų dalykų, 
p. Budrys Drauge rašo: ' '

“Aš manyčiau, kad išvystymui šios veiklos reikia 
ko nors dramatiško ir didingo. Siūlyčiau sušaukti 
masinį suvažiavimą Washingtone. Šis suvažiavimas 
turėtų būti pristatytas kaip subuvimas Amerikos pi
liečių, kilusių iš pavergtų tautų. Svarbu akcentuoti 
“Amerikos piliečių”. Tas yra būtina, jeigu mes no
rime turėti įtakos JAV politinėje veikloje. Tikslas 
būtų suburti 100,000 minią. Suvažiavimas turėtų būti 
reklamuojamas per visą Ameriką su specifiniais rei
kalavimais. Vietiniai “mini” subuvimai ir užanga- 
žavimas vietinių prieš suvažiavimą atkreiptų dėmesį 
informacinių įstaigų ir duotų platų forumą pačiam 
suvažiavimui. Laikas mums nustoti prašyti ir pra
dėti reikalauti. Dauguma mūsų esame JAV piliečiai 
ir turim teisę savo interesus ginti, tik reikia susi-

Bendruomenės vadus, organizavo jų kalbas, apmokėdavo 
keliones ir vaišindavo. Sutarė su ALTa, kad Bendruo
menė rūpinsis Amerikos lietuvių švietimo ir auklėjimo 
reikalais, o ALTa tęs savo politinį darbą, kuri dirbo iki 
šio meto.

Bendruomenė perėmė vieną kitą lietuvių sukurtą

burti.” (Draugas, 1980 m. rugp. 25 d., 4 psl.)

Jeigu jau siūloma, vietoj Bendruomenės, sudaryti 
“Amerikos piliečių” federaciją, -tai ar negeriau pasižiū
rėti į ALTos principus ir vesti ALTos vestą ir vedamą 
darbą? ALTos atstovu^ visuomet priimdavo prezidentas 
ir Kongreso komitetai, tuo tarpu į tokį didelį renginį,

“tipiškas Naujosios Zelandijos gamtos Vaizdelis.

VL. BAKCNAS

Pastabos ii tolo
(Tęsinys)

Dar vis besirengiant Čikagon 
— Vladų vardinės. Taigi ir ma* 
■no,< birželio 27 d. ^Ta, vardinių, 
diena praeidavo ir visai tylomis, 
kartais kiek ir “svyruojant”,- 
kartais visai nepastebėta. Bet 
šiemet, kažkaip/labai neoficia
liai apdairių • Kalifornijos Lie- 
tuvių Radijo Klubo moterų —•’ 
pirmininkės Danutės Kaškelie- 
nės ir parengimų vadovės Onu
tės Maeėnienės iniciatyva buvo 
surengta., vardinės trims Vla
dams, kurie daugiau ar mažiau 
turi labai artimų ryšių su radi
jo valandėle: Vladas -Gilys —. 
programų koordinatorius ir vie
nas iš keturių nuolatinių valan- J 
dėlės vedėjų-redaktorių, kaip ir 
aš pats ir Danutė Kaškelienė 
esame vedėjai-redaktoriai, tokio
se pat pareigose yra ir klubo 
valdybos vice-pirmininkas Hen
rikas Bajalis. -Gi Vladas Šimo- 
liunas — buvęs valandėlės ben
dradarbis. Taigi, birželio 27 d. 
vakare, Tautiniuose Namuose 
(jų pirmininkui J.- Petroniui 
gastroliuojant su “Viva Euro

pa” Clevelendę —.jis mat yra 
tos trupės administratorius, tos 
rūpestingos moterys- (D. Kaške
lienė ir O. Masėnienė su kelio
mis kitomis Radijo- Klubo arti
momis bendradarbėmis) -suren
gė mum, trim Vladams tokias 
vardines, apie kokias nei vienas 
mūsų ir sapnuoti . negalėjo.’ 
Kviesdamos rengėjos sakė, kad 
bus “kukli” vakarienė Tautinių 
Namų viršutinėje salėje — su 
svečiais. Stebėjausi — kodėl ta 
“kukli” vakarienė rengiama vir 
šutinėje salėje, o ne apatinėje, 
kurioje vakarieniauti lengvai ga
li sutilpti virš 30 asmenų. Ži
noma, tokio kvietimo, ypačiai 
kai esi kviečiamas klubo pirmi
ninkės, kad ir neoficialiai atsi
sakyti negali ir dėlto, kai atėjo 

■laikas abu su žmona punktua
liai atsiradome toje viršutinėje 
salėje. Tikrai, kad labai buvau 
nustebintas tuo ką pamačiau: 
puikiai parengti stalai, papuošti 
daugiau negu bet kuriame kita
me baliuje, gana šventiškai ap
sirengusi publika, kurios buvo 
jau gausu ir dar vis, kiek pavė-

kaip Šokių šventė, prezidentas net sveikinimo nepasiuntė.
Budrys mano, kad su federacija noriau skaitysis 

amerikiečiai, bet jis nepaaiškina, kodėl nesiskaitė su pas
kutinės Šokių šventės organizatoriais. Amerikiečiai ir 
šiandien noriai skaitosi su ALTa. Ar negeriau eiti pra
mintu taku, negu ’belstis į užrūkytas duris?

lavusieji, tebesirinko. Priekyje 
buvo parengtas stalas coctail’- 
iams su puikiu ir gausiu “hors 
d’oeuvre”, prie kurio jau vaiši
nosi ir sveikinosi atvykusieji. 
Kai nustatytu laiku susėdome 
prie stalų vakarienei, vėl rei
kėjo stebėtis netik vakarienės 
paruošimu ir papuošimu, bet ir 
dalyvių “margumu”, o ypačiai 
skaičiumi. Kai vėliau klausiau 
ponią D- Kaškelienę kiek svečių 
buvo, tai jos žodžiais: “90, nes 
tik tiek buvo kviesta ir nei vie
nas kviestųjų neatsisakė daly
vauti”. ..

Buvo, galima sakyti, nepa
prastas balius, rengtas privačiu 
pobūdžiu, ir tai buvo ne vaka
rienė, bet tikras balius: su kal
bomis (kaipgi), gėlėmis, net Ha
vajų vainikais (trims Vladams: 
geltona — žalia — raudona spal
vomis), dainomis, kupletais (Ąlo 
yzo Pečiulio ir Liūdo Reivydo) 
ir vaišėmis, vaišėmis, vaišėmis.:. 
kurios nei vieno cento nekaina
vo nei Radijo Klubui nei*-kitai 
organizacijai, nes viskaš^buvo 
padengta iš asmeninės (priva
čios) rengėjų ir svečių kišenės. 
Buvo nuoširdžių linkėjimų, pa
lydėtų plojimais, “Ilgiausių, me
tų” su šampano tostais, prie ka
vos su prancūziškais konjakais, 
tortais, labai gyvais pokalbiais 
su pažįstamais, savais ir sveti
mais. ..

žodžiu — buvo balių balius, 
kokio niekas ir niekam iki šiol 
čia nebuvo surengęs vardinių 
proga. Taip bent pastebėjau ki
to, bet jau tik “baliuko”, proga, 
kąi sekantį penktadienį visi trys 
Vladai surengėme vakarienę, ir- 
gij Tautiniuose'Namuose, rtik jau 
mažojoje-apatirrėje salėje, mū
sų vardųvinio baliaus rengėjo
mis ir jų padėjėjomis. Šia proga 
buvo tik “vakarienė”, trukusi 
irgi gerokai iki po vidurnakčio. 
Čia dalyvavo, rodos, 15 asmenų.

Reikėjo dar kiek “nusnausti” 
namie, nes tą pat (šeštadienio) 
rytą buvau nusistatęs vykti (Či
kagon (lėktuvo bilietas jau bu
vo kišenėje) — VI-tosios Tauti
nių Šokių Šventės proga.

* *
Taigi — vykstu Čikagon, lie

pos 5 d. rytą. Pagal mano žmo
nos tarnybą naudojuosi kai ku
riomis privelegijomis ir oro ke
liais keliauju tik pirma klase — 
kas ypačiai buvo vertinga šioje 
kelionėje Čikagon, po “baliuko” 
Tautiniuose Namuose. Keleivių 
DCIO pirmoje klasėje buvo ne
daug (vis dar bijoma skristi 
DCIO lėktuvais, nors man tai 
nesudaro jokio skirtumo-) _

(Bus daugiau)

— Irano prezidentas prašo 
premjerą Rajai leisti islamiš
kam parlamentui svarstyti 52 
amerikiečių likimo klausimą.

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

Tik po geros valandos jis gauna įsitikinti, 
kad tos norimos pagalbos bus labai ir labai sunku 
gauti — kiti stačiai šaipėsi iš jo, kai jis pasako, 
kad norįs užpulti partizanus miške. Kadangi jis 
buvo aukštas partijos pareigūnas, tai pagaliau 
pagalba buvo pažadėta, bet ne tiek, kad būtų ga- 
l'ma brautis į mišką. Dabar jis vėl prisimena 
Bičkovą.

Antrąjį kartą Bičkovas išėjo iš Grauzmano 
su nauju įsipareigojimu — ateinančią naktį jis 
turėjo išvilioti partizanus iš miško.

* # *
Kai Ramunė, visą naktį nemigus, rytą nuėjo 

pas Bičkovą, šis jau buvo geroką! išgėręs. Jai 
įėjus, jis labai nustebo, matyt, nebesitikėjo, kad 
ji ateitų. »

įėjus į kabinetą, Ramunei pa^daro labai ne
smagu, ypač kai pamato jį tokį paniOtusj ir piktą, 
bet ji susivaldo ir visai paprastu balsu paklausia:

— Kaip išsimiegojote, p. Bičkovai? ,
— Kaip miegojau? — šiurkščiai atsiliepia jis, 

mesdamas i jb nik tą žviygsnį. — Gerai, — pridėjo 
dar palūkėjęs.

Ramunė mete, kad jis širsta ir kad jos pasi

rodymas jį erzina, bet tyčia nekreipdama į tai dė
mesio, ji visai ramiai nusivelka savo paltą, ap
tvarko plaukus, pasipudrina ir atsisėda ne prie 
savo staliuko, o priešais jį, prie jo stalo.

Bičkovas primerkia gudriai sako piktas akis 
ir žiūri į ją norėdamas patirti, ko ji nori iš jo, ko 
ji dabar atėjo. Ji sėdi ir tyli, laukia, kad jis pra-* 
dėtų ką nors kalbėti. Jis taip pat tylėdamas paima 
jau pripiltą Stikliuką ir išgeria. '

— O manęs taip, ir nepavaišinsite ? — šypso
damos bando ji pajuokauti ir prablaivinti niūrią 
Bičkovo nuotaiką.

■Jis vėl pasižiūri į ją, bet jau nebe taip piktai.
— Prašau, — atsako jis pildamas, paėmęs iš 

stalo spintelės stikliuką, degtinę.
Toks jos elgesys jį nervino; jis žinojo, kad ji 

atėjo kažkokiu ypatingu tikslu pas jį, todėl buvo 
atsargus.

— Už mūsų būsimą laimę!... — pusiau juo
kais, pusiau rimtai, sudauždama stikliukus, pa
sako ji.

Bičkovas į jos tostą neatsako nieko. Tylė
damas išgeria ir pastato stikliuką ant stalo; jis 
nenori pasirodyti mulkiu ir laukia, kas bus toliau.

Jūs, tur būt, h* užmiršote, ką man pa
sakėte vakar vfikarą? — vis šypsodamos tęsė to
liau Ramunė.

Nepamiršau, — jau aiškiai supratęs, kuriuo 
ginklu ji nori pradėti kovoti, drąsiai atsako jis.

— Tai aš turiu suprasti, kad jūsų pasiūlymas 

tebegalioja? — vėl paklausia ji, bet jau rimtes
nių tonu.

— Pilnai, jeigu tu...
Jis nutilo, nepabaigęs sakinio, nes dar nebuvo 

aišku, ar -ji juokauja, ar pradeda kalbėti rimtai.
Ramunė pamato, kad jis perdaug gudrus, ir 

tokiu tonu kalbant, nieko iš jo neišgausi, todėl 
pradeda jau visai rimtai:

— Aš galvojau visą naktį ir nusprendžiau jū
sų vakarykštį pasiūlymą priimti, jeigu, žinoma, 
per tą pačią naktį jūsų nusistatymas nepasikeitė.

Jos nuoširdumu Bičkovas netiki. Po vakarykš
čios pamokos jis pasidarė daug atsargesnis. Be to,- 
visą naktį praleidęs nesumerkdamas akių, buv4 
labai nervingas ir piktas. Jį erzino kiekviena 
smulkmena. Net mylimiausią savo draugą, me
džioklės šunį, paspyrė koja, kai šis, pamatęs anks
ti rytą atsikėlusį šeimininką, norėjo prisigerinti, 
manydamas, kad ruošiasi medžioklėn. Ramunės 
dabartinis apsilankymas dar labiau jį nervino: 
ji priminė jam visus vakar vakarą patirtus ne
malonumus.

O vis dėlto, kai ji dabar gana maloniai šyp
sojosi jam, jo širdį ėmė kutenti nuostabus jaus-' 
mas: mietai jis pamirštų visas savo skriaudas, 
jeigu tik nušvistų nors mažiausia vritis^įaimėteį/joB 
meilę, šiam jausmui atsispirti jis' buvo bejėgis, 
todėl nusprendė tęsti žaidimą’toliau.

Dalinai jam grąžino viltį viena smulkmena: 
rytą jis patikrino jos stalčių — jis buvo tuščias.

“Meškerė pagauta”, pagalvojo jis nusišypsojęs.
— Aš savo žodžių veltui nemėtau, — ką pa

žadu, visuomet tesiu, — atsako jis po ilgokos 
pauzos.

— To aš iš jūsų ir tikėjaus — kitaip galvo
dama visai pas jus nebebūčiau ir atėjusi, — visai 
rimtai pareiškia Ramunė.

Bičkovas vis dar abejoja. Kad labiau atsi
rištų jos liežuvis, jis pripila iš naujo stikliukus 
ir paragina išgerti.

— Ačiū, gali dar pamanyti, kad busimoji jūsų 
žmona mėgsta girtuokliauti, — pastumdama į šalį 
stikliuką, atsako ji draugiškai.

Toks jos žaidimas Bičkovą pradeda svaiginti; 
jis prieina prie jos, pabučiuoja jos ranką ir pa
prašo atsisėsti ant sofos. Atsisėda ir jis pats 
šalia jos. -

— Juk tu žinai, kad aš seniai tave jau myliu, 
kodėl tu vis nenori tikėti manimi? — labai švel
niai pradeda jis po ilgos pauzos.

— Jeigu jūs tikrai norite, kad aš tapčiau 
jūsų žmona, tai turite įrodyti, jog esate labai 
geras žmogus...

Ji ima žaisti savo nosinaite, tai suvyniodama 
ją ant smilio kairiosios rankos piršto, tai vėl išar- 
dydam^? Bičkovas pasižiūri į ją Įtardamas; jis 
s&ngjlsi atepėti, kas slepiasi už šių gudrių jos 
žodžių. ‘

(Bus daugiau) ’
* ... ,-”,U :
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VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

GORDON FUNERAL HOME

1729 South Halsted Street, Chicago

Mažeika S/EvansRAŠTO TYRINĖTOJAI

JOKŪBO KREGŽD LAIDOTUVĖSJ- Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TeL: OLympic 2-1004

Tel.: LAfayette 3-3572

YArds 7-1138 - 1139

■■

AMBULANSO 
PATARNAVIMASChicago*

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYB* AKIŲ LIGOS 

3907-Wwt 1C3rd Street 
Valandos pesai sofitarima.

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo

XX/LL. RUN INTO TROUBLE IF 
THERE^S a SUDDEN STOP WHICH 
MOU5*E FOLLOWING TOO CLOSELY

IF YOU DRIVE AT THE 
3//V/Ą/4Z4/ SPEED ST'y 
THE LANE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

DON 'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARĘ ALLOWING SAFE, 
FOLLOWING DISTANCES.— ' "

“Lietuvos Aidai 
.KAZE 8RAZDt>ONYTl

cup Miracle Whip 
salad dressing 

white bread slices^ 
toasted 

ham slices 
tomato slices

6845SOUTH WESTERN AVE. 
Tel.737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000

Praeito sekmadienio popiety
je, po sunkios bet trumpos li
gos, amžiams užgeso inž. Jokū
bo Kregždės gyvybė. Artimieji 
ir draugai žinojo apie sunkią 
Kregždės kovą su mirtimi, ma
žai buvo likę vilties ją laimėti, 
bet jo netekimas skaudžiai suk
rėtė visus. Jo asmenyje išeivija 
neteko darbo didžiūno, nes jo, 
būta ir veikta įvairiuose veiki
mo baruose.

5025 CENTRAL AVĖ.
S tvPetersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

DR. K. G. BALUKAS 
aKUUILUA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

4449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Modkal Bunding) ToL LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitaria*.

Jei neataliepia, skambinti 374-8004

SOMH CH1CAGO MOTOR CLUB. TIPS ON

txwssMiy mtMMr

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

Viso* laidos is WOP A notify, 
banga 1490 aM

St. Petersburg* Fla., 12:30 vai. p.p 
M W bWUCd llAU—xxJJfl.

2646 W. 71st bixeex 
Chicago, Lilinoia PUOAk 

1’eleL 778-5374

patį Vilnių, iš kurio turėjo bėg
ti. Panašiai Kregždės, kaip ir ki
tų, mūsų laikų tremtinių vardai 
ir darbai sugrįš į tėvynę, jei tu
rį išliekamos vertės. Prie tokių, 
be abejonės priklauso ir su mu
mis atsiskyręs Jokūbas Gregž-

GYOYTQJAS IR CHIRURGAS 
WoFchestor Community klinikos 

Medicinos ^rektorius 
imi Monheim Rd. WostcMor, tU 
VALANDOS: 3—8 dirbo dienomis ir 

kas sutra šeštadieni 8—3 v-L 
TaU Stt-2727 arte 562-2728

• Vienoj statinėj nevienodas 
alus? (Kiaušinis)

Extra strength 
relieves problem itching.

It’s called BiCOZENE® and 
it has 20% more anesthetic 
than Lanacane® BiCOZENE’s 
extra strength anesthetic safely 
cools all kinds of problem itching 
virtually on contact. And 
BiCOZENEs antibacterial action 
speeds healing of itchy genital or 
anal areas.

Look for BiCOZENE Creme in 
the purple box at your pharmacy. 
Or ask for “By-Co-Zeen’.’

Extra strength. Use on/yf as 
directed. BiCOZENE

; ŠILEIKIS , 0. P.
ORTHOPKDAS-PBOTEZISTA5 
Aparatai- Protexai. Med. ten 
dažai. Sptelali.tetelM 
(Arch Supports) ir t I

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, HL

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HID*, HL 974-4411

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

Dr. LEONAS SĘIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656_Wa5T_63rd^STR_ĘET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtacL 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos feleL: 448-5545

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero 

Telef. 476-2345

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tel 927-1741 —1742DR. FRANK PLECKAS 

OPTOMiTRl’sTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
201 W. 71 St T*L 737-5145 

Tikrina alda. Pritaiko akiniua ir 
. “contactlensea”

VąL agal apaitarim*. Uždaryta treč.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVE.

Kodėl sunkia širdimi pergyve
name Jokūbo Kregždės mirtį? 
Todėl, kad buvome ir esame įsį- 
tiknę, kad. be lietuviškos išeivi
jos veiklos įvairiose srityse, ko
vojanti tauta už. savo išlikimą ir 
laisvę netektų savo svarbiausios 
atramos, be kurios ilgai neatlai
kytų vis didėjančio ir naikinan
čio spaudimo.

Didėjant amžiaus naštai ir re- 
tėjant lietuviškos išeivijos vei
kėjams, ypač stovėjusiems va
dovaujamuose postuose, mus su 
krečia kiekviena mirtis ne vien- 
skausmu, bet ir nerimu, nes vis 
sunkiau išlikusįems tenka su
glausti gretas^ idant atlaikyti ko 
vos pozicijas. Ta prasme Jokū
bo Kregždės mirtis paliko dide
lę spragą ne vien reformatų gyį. 
verime, plačiau lietuvių protes
tantu tarpe, bet ir lietuviškoje 
išeivijoje.

šios eilutės yra skiriamos ne 
Jokūbo Kregždės asmenybės ir 
jo veiklos apibūdinimui, kas bus 
atlikta vėliau, bet jo laidotu
vėms. Velionis gimė 1903. X 23 
d. Lyglaukiu- viensėdyje, buvu
siame visai netoli Biržų miesto, 
skaitlingoje šeimoje, iš kurios, iš
ėjo net keturi žymus Lietuvos 
veikėjai.

Jokūbas Kregždė 1924 m. bai 
gė Biržų gimnaziją ir vėliau

PERKRAUSTYMA1.

MOVING 
Leidimai — Pilna , epdreuda 

ŽiAAA KAINA 
U fJOUjUkC 
TaU WA 5

— Trys, valstybės — Olandi
ja. Salvadoras ir Haiti — nusi
leido arabų valstybių reikalavi
mui iškelti savo atstovybes iš 
Jeruzalės. Jos jas perkėlė. į Tel 
Avivą. Jeruzalėje liko 6 valsty
bių ambasados bei atstovybės. 
Olandijos atstovas dėl perkėli
mo atstovybės pareiškė apgailės 
tavimą.

DR. VYT. T AURAS j 
GYDYTOJAI- IB. 0HIXUR»AS 

apM. MOTIRŲ !!»«.
OftoM 2452 WKST Ata frlfilT 

T*L PI M223
OFISO VAL4 pinu tntni, trcčiad. 
ir pankt. 2-4 ir.G4.Y*l* fcftądlr-1 
niair 2-4, YaL popiat ir kita lidjra 

nagai Rgaftarimg

PHILLIPS- LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE.

Lietwviy Kalb.; pjj>
maaxenio iki p^Kiaaieiwu. 4;uu 
4:3u vaL valu sesuuiemaxs xi 
sexmaaiema^ Txuo o.ou 
>'*L OU>.

Vadėj* Aldona Dauicu>

7159 So. MAPLEWOuO 

CHICAGO, ILL. 6U>29

į».

B. Dundulis, kalbėjęs varpinin 
kų filisterių vardu, plačiau api
būdino ne vien velionio, bet ir 
jo brolio Petro, buvusio Steigia
mo seimo atstovo ir vėhau Že
mės Banko direktoriaus, bei bro 
■lio Kosto išrinkto į I ir II-jį Lie
tuvos seimą, taip pat iš liaudi
ninkų sąrašo, kas beabejonės nu 
lėmė ir jaunesnio brolio Jokūbo 
idėjinį kelią. Lyglaukiu Kregž
džių šeima buvo ypatinga savo 
nuopelnais lietuvių tautai, iš ku 
rios brolis teis. Jurgis su šeima 
žuvo Sibiro kacetuose. Jokūbas 
Kregždė išlaikė savo šeimos 
garbingą vardą tinkamoje aukš
tumoje, užsipelnęs mūsų pagar
bos ir liūdesio.

Dr. agr. J/Briedis, ats^Veikin 
damas Biržėnų klubo vardu, pri 
siminė, kaip besislapstydamas 
nuo NKVD-istų persekiojamų 
buvo atsidūręs Lyglaukiuose, 
slapstėse rugiuose, girdint šau
dant politinius, kalinius. Šito 
momento neužmiršo per visą sa- 
'vo gyvenimą, ir su dėkingumu 
širdyse prisiminė visą Kragž- 
džių giminę ir ypatingai Jokūbą 
Kregždę su kuriuo teko arti
miau susidurti Biržėnų klube,

St. Paulauskas tarė atsisveiki
nimo žodį Valstiečių laudininkų 
sąjungos vardu. Pažymėjo,, kad 
velionis buvo paskirtas rinkimų 
komisijos pirmininkų .ię .turėjęs 
pravesti naujus Valdybos, rinki
mus, bet- mirtis nutraukė. jam 
paskirtą uždavinį.

V. Karosas 
(Bus daugiau)

Psst.. . looking for a good sandwich tip? Place your bid wfUi 
Fiesta Stack-Ups, a chib sandwich variation from the Kraft 
Kitchens. Open with Miracle Whip salad dressing-"The Bread 
Spread," on a triple deck of toast. It adds smooth flavor to.* 
full house of luncheon meats, green pepper, cabbage aad 
jalapeno pepper process cheese food slices.
For easy serving, cut the decks into triangles and secure with, 
picks. When friends call, deal them Fiesta Stack-Ups, a surp bet 
for lunch or party time.

Fiesta Stack-Up
1-1/2

SOPHIE BAKCU
GMimv, ________

cupa shredded
Kuminer aausege riice^ 
green pepper rings^ 
Kraft jalapetTo pepper’ 

single* pasteurize^ 
process cheese food

For each sandwich, spread one slice of toast with *alad. 
dressing; top with ham slice, 2 tomato slices, 1/4 cup, 
cabbage, second slice of toast, 2 summer sausage dices, 
gpreen pepper ring, cheese food slice and third slier of toast* 
spread with salad dressing. Cut into triangles; secure with pick' 
6 sandwiches

kad Jėzus “matys ilgai pasiliekančią ainiją”. Aštuntoje eilutėje 
pasakyta, kad jis bus “išplėštas iš gyvųjų šalies"’, ir kad nebuvo 
nė vieno* kuris butų galėjęs apsakyti jo giminę; mat, Jėzus buvo 
nevedęs ir todėl neturėjd prigimtos ainijos, kuri būtų jo “giminė”.

Bet vistiek pranašas sako, kad jis “matys savo ainiją”, kitaip 
sakant, jis turės vaikų ne paprastuoju keliu, bet būdamas pasaulio 
Atpirkėju, jis. turi galios duoti žmonėms gyvenimo ir dėl to jis 
bus jų gyvybės davėjas arba tėvas. Pranašas rašo, kad dėl to jis 
matys savo sielos vargą ir bus pasotintas. — Izaijo 53:11.

•Kauno ų-te studijavo ir. baigė 
statybos inžineriją, kurios srity
je, dirbo iki pat nepriklausomy
bės. netekiipp. Veikė varpinin
kuose, liaudjnįnkuose, studentų 
evangelių draugijoje, buvo Žal
girio korporacijos pirmininku. 
Išeivijoje buvo, veikliu Kolegi
jos nariu, “Mūsų Sparnų’,’ ilga
mečiu redaktoriumi, Devenių 
Kultūrinio. Eondo leidžiamų kny 
gų paruošėju spaudai ir savo 
veikalų autoriumi.

1932 m. vedė dantų gydytoją 
Viktoriją Korsakaitę, su kuria 
sulaukė vienintelės dukros Jo
nės, ištekėjusios už inž; Valenti
no šerno, kurie" drauge su anū- 
kais-Monika ir. Tomu. paliko gi
liame nuliūdime. J. Kregždė 
,mirė.rugpiūčio_10 d. savo žmo
nos rūpestingoje globoje. Prieš 
pat.miriį, valandėlei atgavęs pil 
ną. sąmonę, pareiškė savo susi
rūpinimą dėl “Mūsų Sparnų” 
likimo, pavesdamas kitiems: tęs
ti j darbą. Po lių žodžių užmi
go. amžiams.

Velionis buvo pašarvotas Pet
kaus Marquette Parko koplyčio 
je, kur antradienį 7. vai. vaka
re . ivykp-- atąsyeikinimas.. Kpp-. 
lyčia skendėjo gėlėse ir buvo 
sklidinai. tu^įdyta, atėjusių su 
juo atsisveikintu Atsisveikini
mas pradėtas trumpomis pamal
domis,, kurias laikė, gen. supt, 
kun. St. NeimaT.as.ur. supt. kun. 
P. Dilys, palydint vargonais Dai 
nai Mieįiulytei. Minėjimo pro
gramą pravedė kun. & Gerulis.

Pirmas.prabilo trumpu žodžiu 
Kolegijos pre'z. M.- Tamulėnas, 
Jr., iškeldamas J. Kregždės nuo
pelnus ir pareiškęs Kolegijos ir 
visų reformatų vardu nuoširdžią 
užuojautą žmonai dr. Viktorijai, 
dukrai Jonei su šeima, inž. K. 
Klybui su šeima ir-.kitiems.

Senį kun. A. Trakis savo žo
dy j e pabrėžė didelį Kregždės 
troškimą vėl sugrįžti į savo tė
vynę, Ta. mintimi vedamas pas
tatė klausimą ar is tikrųjų troš
kimas taip ir liks neišsipildęs. 
Priminė iš istorijos, kad pirmos 
kolegijos steigėjai Vilniuje, kaip 
dr. Kulvietis, Rapalionis. Za- 
blockas ir Mažvydas, turėjo bėg 
ti nuo persek ojimo į Karaliau
čių, bįet praslinkus šimtmečiams 
jų vardauir daębąį. sugrįžo į tą
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(Pr.) . Hemai, žem* — Perdexl hm* 
REAL ESTATE FOR SALE

Hemai, žemi — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEM.US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel. Virginia 7-7741

f

7

Patiksliname klaidingą informaciją
VI-tosios Tautinių šokių šven-j nojęs. O jeigu nežinojo, tai ga-' 

tės leidinyje, 146 puslapyje yra 
sąmoningai klaidinga informaci
ja. Cituoju:

“MELROSE PARKO LITUA
NISTINĖS MOKYKLOS TAU
TINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ, Melro
se Park, Illinois”.

1952 metais vietinė LB apy
linkė, steigdama lituanistinę mo 
kyklą, įtraukė į programą ir 
tautinius šokius. Šiame 28 metų 
laikotarpyje mokyklos mokiniai 
dalyvavo trijose šokių šventėse 
bei daugelį kartų išpildė progra
mą Vasario 16 d., Motinos Die
nos ir kituose minėjimuose. ■U’Ų.‘ -J \

Vl-je Tautinių Šokių šventėje 
8. šokėjai pasirodys vaikų gru- 

/pėje- Dabartiniu metu šokių vie- 
*neto vadove yra Astra Valytė, 
!o administratoriaus uždavinius 
jatlieka nenuilstantis Jonas Ru-

į

r

Įėjo rasti LB valdybos posėdžių 
arba Tėvų K-to posėdžių proto
koluose.

II “Daugelį kartų programą 
išpildę Vasario 16 d., Motinos 
D enos ir kituose minėjimuose.”

Man, išdirbusiai 22 m. Lit. Mo 
kykloje, visada mokiniai išpildy 
davo programą Motinos Dienos 
minėjimuose.

III “Dabartiniu metu šokių
vieneto vadove yra Astra Valy
tė”. k

Išdirbau mokykloje nuo 1952 
m. vasario 2 d. iki 1974 m. ru
dens. Tame laikotarpyje L. Vai
čekauskaitė ir C. Tranauskaitė, 
kadangi jos buvo per jaunos, 
(bet dėka p. Šilingienėš) baigė 
tautinių šokių kursus ir vėliau 
narnamomis mokė’tautinius šo
kius.

Vėliau, joms atsisakius, į jų 
vietą pakviečiau Astrą Valytę, 
kaip geriausią šokėją, mokyti 
kitus mokinius. ; i

Astra gražiai, lietuvišk oje dva

• — Horoscopes or Astrological 
Tarot Card Reading*. Saturday 
11 to 5; no appointment neces-| Jt' 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 Nj' 
STATE St... Rm. P717. Mes ka!41 
bame lietuviškai. 782-3777 oi ’ 
925-8392. Professional Membei ] 
American-Federation of Astrok, 

' Qgers.

. -r- .Noriu gauti darbe mažojd 
šeimoje. Prašau skambinti tel 
778-0820.
•S i . 1 s

t

b‘M Jį
y - J a t p

Žolinė ir .minusio prisiminimas 
' Lietuvio sodyboje v '

į Man, dirbusiai Tremtinių or- 
fganizacijoje, vėliau LB Apylin
kės valdyboje ir mokykloje nuo 
ipat jos įsikūrimo dienos, visi 
įšie faktai yra labai gerai žino
mu.
i ■ PATIKSLINU
; Melrose Park Lituanistinė šeš 
!tadieninė mokykla buvo įsteig
sią 1952 m. vasario mėn. 2 d.
į ’ Ją įsteigė tėvai ir iniciatorių 
^būrelis, padedant buvusiam pre
kybininkui - Petrui Metrikiui 
-gauti patalpas Šv. Jėzaus Širdies , _ , . . . .f f. , ,, . i kad neatsakingi informacijų tel-parapijos mokykloje. ».... .............. - ; . .
’ 1952 m. jokios LB nebuvo. LB 

Jįšisteigė tik 1953 m. Iš pradžių
^mokykla vadinosi: Melrose Park 
Lituanistinė šeštadieninė Mo
kykla, kurią išlaikė tėvai ir rė
mėjų būrelis.

; Daug vėliau (tikros datos ne
atsimenu), bet ne anksčiau 1957 
įnetų, aš pati, būdama tos mo
kyklos vedėja ir LB Apylinkės 
valdybos sekretore, viename po
sėdyje pasiūliau’ mokyklą įjung
ti į LB. Visi posėdžio dalyviai 
tam mielai pritarė.
f Vėliau mokykla vadinosi: LB- 
nės Mėlsose Parko Lituanistinė 
šeštadieninė Mokykla.
i Nenorėčiau tikėti, kad sutei
kusysis šias žinias būtų “iš dan
gaus iškritęs” ir šių faktų neži-

Lietuviai iš seno šventė žo
lių šventę dėkodami Dievui va
sarai baigiantis už subrandintu 
derlių, lygiai ir šv. Mergelei Die 
vo Motinai Marijai už globeį, jote 
Dangun Žengimo šventėje. Eida
mi į bažnyčią pamaldų, dįenpje 
visi nešėsi rankose savo žerri- 

' 1 J' \
dirbystės vaisių ženkluš: ' javų 
varpas vaisių bei daržovių .lapys 
ir šakeles ir puokštės gėlįų, su

šioje išauklėta mergaitė (pagar- rūtomis, kurie po pamaldų,kuni- 
ba jos tėveliams) mielai ir są- gO buvo pašventinti' “ri^mtf aF- 
žiningai atliko tautinių šoktų saugai”, 
vadovės- pareigas; Tikrai labai, j .
gaila, kad taip greitai “nenuil?-! Pinmnihkas dr-Ado-
tantis” administratorius,‘dirbęs . Savičius rugpiūčįp; Ų7. d.,pie
vos 6 metus, eina prie mokyklos pažmonį trumpu įvadu, kvies 
uždarvmo * j damas atsilankiusius •'bendrai pa

Dar“ karta pakartoju: gailą, simelsti, kas ir buvo---padarytą, 
-■ t. Alfonsas .šidagis ;Sųgiędojo(fDįe- 

kėjai iškraipo faktus ir tuo klafF ve> laimiiik mūsų tėvjmj. ’Anta- 
dma visuomenę.. / • ! nas Kevėza^deklambvb hdvbiėti

A Repšienė lėraštį: Pnstminiipasi^blintų: Igp 
------------------L . j tuvoje”. Bęto^r

epažįstamų žmonių buvo j venimą lietuviųrišeiyijoje ’su-g^ 
I venimu tėvynėje, tai tvirtu įsiti- 

‘ j kinimu pareiškė/ ifbg ’gj ~
— Kinijos Tautinis liaudies. svetur tutjime brandinti 

kongresas rengiasi’išrinkti dat>' §®ri’ kaip
biausia šeimose* i
kartas, įdiegti jiems g^jer^gus 
iki subrendimo į pilnf^ę,®^^

— Praeitais metais amerikie-. kad šviestų žmojiij'ai getais 
čiai sveikatos reikalams išleido, darbai-r ir

Anelė 
Užaugę tr fs, ’.^įįtųsi ‘ tevyri'fer’' au

— Lenkijos streikas yra gry- aukojos šm 
nai Lenkijos vidaus reikalas, — naKlimav;
trečiadienį iš Maskvos paskelbė'sos ir meiles molgytoją-Jėzų Kris 
žinių agentūra Tass. Į*• O \ I r-a g

— - ■ ■ . ---------; ? fonsas ’šidkgi^dfeėtu ; dąinavo-

—Feljetonistas A. Sula Bridge, 
porte ni _ 
užpultas ir sumuštas.

gelį jaunesnių žmonių valsty
bės pareigoms. I

212 bilijonų dolerių.

DR. ANTANO J.. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus. ;

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą. ............................. .........................

įDr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ________ ______

Minkštais viršeliais, tik_________ ____

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik.......

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

54.00
$3.00

$2.00

J.X XX V J. AU ±X V KJ,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu rraternalinė or- 

ganriacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA— atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoi 
darbus dirba.

L • , 1 į

SLA — išmokėjo daugiar kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams, ’ ;

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis, SLA neieško pelno, na* 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiais 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrsuda: ui 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopu vyra visose Lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
| savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Joms 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Gulite kreiptis Ir tiesiai 1 SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
New York, N. Y. 10001 

307 W. 30th St. 
tol ail) Mi ni*
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| j tų. Marcei inii-jŠėpulionis: ir Al-

vo, Bp to :buvo.-pam.įnėUK-;pries 
rųetuš įniręs- alvudietiš. aktorius

■ Alfas Brinką, r daug mėtų pei
kęs AĮvū^ė kaip. vaikų teatro, 
direktorius,^montažus su: vaikahT 
per radiją garsinęs, deklamato
rius ir kultūrinėje programoje 
artistiškų ^ vaidmenų \atl^ėjas. 
Dr. Adomavičiui vedąnt/’^^da

: lyvavusieji. sukalbėjo bendrą . 
maldą/ Antį Ke^ėžą įskaitė. §a- 
vo eilėraštį, detjjjęuptą a. a: A- 
Brinkai, jo metįngs- mirties S’i-: 
kakčiai. Jo pagerbimui buvoysu- 
dainuota keletas dainų.; Duetu ir 
pavieniai dainavo Alfonsas. Ši- 
dagis įry-Marcelinas į>pulion:s

Suvalkiečių Draugija
Cfricagos Lietuvių Suvalkie- 

kiečių Draugijos pusmetinis su
sirinkimas įvyko birželio mėn, 
pabaigoj, Vyčių salė:e; vadova
vo draugijos pirmininkas L. Va- 

įsilievas. Pasveikinęs visus susi-, 
> rinkusius, pranešė, kad mirė na- 
j rė Marija Žalpienė. Ji buvo pa- ’ 

vienos

Pabaigai visi bendrai gie
dojo giesmę Marija, Marija; Dr. 
Adomavičius dėkojo visiems su
sirinkusiems už dalyvavimą ir , , x . ....
paskelbė''MnaWti ’^kroatei I gerb‘a Tį .r
pugplūėra 24‘J. ĮvyMiiti Albu- ""n“tes.įos se,n,ai Parelk£
do * valdybos posėdį 4 i vai, p. p. 
Lietuvio Sodyboje. Sėkmingai

ta gili užuojauta. .
Praeito susirinkimo protoko-

veikė Marijos Bdsienės vedama huvo priimtas be pataisų, 
užkandinė- fj Prieš rišsaskirstant.

jo spaudimas
visiems.-,j

O. Alffiminzenė
* h ■■ 
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BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
1

Draugijon įstojo keturi nauji na- 
• riai: E. Stungys, E. Griygel. A.

Abraitis ir Kl., Čižauskas. T’ava- 
ąaririio pikniko komisija prane
šė, kad piknikas pasisekė labai 
gerai, Buvo padėkota Barkaus 
radijo, vadovams už pikniko gar 

j sinimus ir spaudai — Draugui 
įlbei Naujienoms už skelbimus.

j

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su'.f
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos. ?
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton U
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina. Į

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago* miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai *r sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

to'“ Orit’ ‘tapo N'ąujienų’ Skaityk

Dovanų aukotojams, visiems 
. prisidėjusiems darbais, p. Venc
kaus orkestrui ir maloniems pik 
niko svečiams 
girdus ačiū.

ŠIMAITIS REALTY

Lit

mo vajų; Ta pro;
homsfits

ai nuo

uz nuolati- 
iftiviškais reikalais

buvo tartas nuo- I
r

Notary Public

Insurance, Income Tax

! Susirinkimo
;veikinti visi Jonai, Petrai ir Po- 
’: vilai jų vardadieniams paminė 
įti, o Petrui Vilkeliui sugiedota 
Ilgiausių metų, jo gimtadienio ! 
proga.

- - - - H

proga buvo pas

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas'pensininkams 

Kreiptis:
A LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVI. A1 
523-8775

; Rudeninis piknikas įvyks rug- u 
sėjo mėn. 14 dieną, sekmadienį jį 
jtik po 12 valandos Vyčių patai- Į

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

REALTY G7OJP

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, .ce

mento laiptai, porčiai. stogai
ir visa kita. -'

: FETING1S CONSTRUCTION 
~ 7152 So. Kerfzie Avenue

Tel. 776-8505 A

į

* We’ll help you make the right move.

I JEI GALVOJATE 
j PIRKTI AR PARDUOTI, 
ųuomoti ar apdrausti savo nuo 
‘savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti j mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

/irs 500-tai namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 5. Pulaski Road

Tei. 767-0600
Independently owned and operated-

iA „ a j.

įpose — 2455 W. 47 Street. Pik
nikui vadovaus Draugijos pir- 

Ange-1 ^nininkas L. Vasilievas; jam pa- 
I’rr^TkA^ R Zw. "D

jis. Bus ir geras orkestras. Nuo
širdžiai kviečiame visus lietuvius 
jatsilankyti į šį parengimą.
' Sekantis Draugijos susirinki- 
hias įvyks š- m. spaliu mėn 2^ 
idiena, 6 vai. vakare. Nariai ne 
pamirškite atsilankyti, nes ture 
sime ivairių klausimų. Po suei 
'gos bus į.ir vaišės.
1 O Švirmickas, koresp. .

V. Per-■ įgėlbės B. Žemgulis ir P. Vilke- 
r iinkė- 
t:es, at- 
rai $20

1

auką. DėkodanS|’ftiiėląi priside
dame prie sveikii5ii|ijĮ ir gerų 
linkėjimų-
* * •

A—--Placidas: >, Vie
na; Ont., -bę- raginimo pratęsda
mas prenumeratą, savo--* gęrus 
ilidkėjimtiš atlydėjo’ $10 au^ą. 
-Dėkui. Taip pat;, dėkui Torontp

jienas vieneriėi^sijjnetams, bet 
pavardės prašiusiagfineskelbti.

—- Dėkui Ėdi Var'ėkAj&i, St. 
Petersburg Beach, Fla., už anks 
tybą prenuineratos’ pratęsimą ir

ta proga atsėstą $7

' -— Tonmto Lietuviu Namai / ■- . • : s. -f . .pastaruoju metu parėmė įvai- 
riaskki ii lurim s ir visuomenines

k u n’uorganizacijas aukOTniš,> 
bendra' vra $”.243, -5.

f<The Overnight Wonder’

Are yov. uncomfortable -vith your laxatKr* Then mes* 
the little, white pill they call "The Overnight IVonderf Just 
one pill at bedtime safely, surely stimulates your system s 
own natural, rhythm. Overnight. So in the morning, yev’re 
back on the bright side; Comfortably! It’s 
a good feeling.

What is “The Overnight Wonder”? 
Ex-Lax* Pills. That’s right—pills from 
Ex-Lex. Look for the white box. ■*

Use only as directed.

i

» 5. .
J — Pietų Afrikos kabinete 
įvyks kelios esminės pakaitos 
Premjeras Pieter Botha rengia-
ši keisti įstatymus prieš 
džius.

juo’

į Juozo šmotelio 5
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitomaGraži, lengvai skaitoma ir 
įderini 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti.. Kitur 
gyvenantieji 
kyti paštu.

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

prašomi užsisa-

adresas:
Campbell Ave,

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Namai, žemė — Už miesto r iby

DAŽYMAS IR REMODELIAVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus paimu.
Iš lauko ir vidaus. - j

Kainos labai prieinamos,57*' ,

- GEDIMINAS BARANAUSKAS
4514 So. Talman Avenue

Tel. 523-0383

Laikrodžiai ir brangenybė* 
Pardavimas ir Taisymas-.
2646 West 6<Hh Street
Tel. REpublic 7-1941

>■■■ . <

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Ave. i 
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5930

į

2Wg WM SU, CMcar®, UI. W«2> » Ttl W A 6-178*1

PERSONAL
Asmeny leiko

MAISTAS Ii EUROPOS BANDELIŲ

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
1501 W. IKh St, CMcaro, DL W«2>. — Tel. WA 1-2737

Vidutinio amžiaus išsilavinus’ 
lietuvė našlė; kultūringa, mo
kanti 5 kalbas, elegantiška i; 
gražios išvaizdos, ieško tokių pa; 
savybių • lietuvio vyro - draugo 
Galimos vedybos. Prašau rašyti:

Box 243 Nr., % Naujienos 
1739 So. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

Ieškau savo brolių — Viktoro, 
Antano ir Edvardo Menczinskų, 
taip pat sesers Veronikos, kadai
se gyvenusių Vilniaus krašte, 
Švenčionių apskrityje, Ignalinos 
valsč., Rimšėnų kaime. Juos pa
čius ar jų šeimos -narius prašau 
atsiliepti, gi apie juos žinančius 
prašau pranešti už atlyginimų.

Adam Menczinski 
1756 NE 37th SL 
Ft, Lauderdale, FL 33334.

ATOSTOGAUJANČIUS FLORI
DOJE prašome sustoti L & A 
Staškūnų “Sapphire Sea Motel” 
vasarvietėje, kuri randasi ant 
Atlanto kranto, gražioje Palm 
Beach apylinkėje, Juno Beach.

Suinteresuoti namų pirkimu 
ar bet kokia nekilnojamo turto 
investacija, prašomi kreiptis į 
Raymondą Staškūną, kuris at
stovaują didžiulę' Berg Real. Es
tate bendrovę. Jis pasiruošęs 
visiems mielai patarnauti.

L. A. R. Staškūnai 
SAPPHIRE SEA MOTEL

Juno Beach, Florida 33408 
Telefonas (305) 626-2444

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Teip pat daromi vertimai, giminiy 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent f 
3208/j W. 95th SL 1
Evarg. Park, 111.

I State ^arnn aafl Casualty Company

miscellaneous
]vtirO« Dalykai

198T TRAVEL TRAILER
35 foot PARK MODEL. Air, 
never used, luxurious, guaran
teed. Original cost $11,000. Must 
sell, unusual circumstances — 
$6,600. Call 736-8034

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS; 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

%

DENTURE WEARERS
. r- a major r 

advancement ®

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai ryto 
iki 6 rak vak. šeštadieni nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

Tel 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, UI. 60629

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS”

6 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Thursday, August 28, 1980




