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TURKAS NIEKAD 
NEBUVUS ROMOJE

ROMA, Italija. — Turkas Se
rai Siti Kadepi tvirtina, kad jįs 
niekad nėra buvęs Romoje'fr 
ry šovęs į popiežių. Jis pažįsta 
Mehmet Ali Agca, nes kartu su 
juo ėjęs į mokyklą.

Paskutiniu metu jis matęs Ag' 
ęa-1979 metais. Su juo nėra bu
vęs šv. Petro aikštėje, į popie
žių^ nešovęs.Jis specialiai iš Tur
kijos atvyko į Romą, kad galė
tų ,liudyti popiežiaus sužeidimo 
byloja- -
!. Teisėjas Severino Santiapiei 
parodė: ąf^Įęusiąnr turkui pa
veikslą ir tame paveiksle paro
dė vytą ir paklausė, ar pažįsti. 
Turkas Kadem nusišypsojo ir 
pasakė, • kad tai ne jis, nes; tą 
dieną Romoje jis nėra buvęs. .

Turkas Kadem papasakojo, 
kad Agca,.jis 1979-m, vasario 
mėnesį matėsi, kai buvo nušau
tais liberalas Abdel Ipekci.. jis 
sutikęs A^gcų su ryšuliu laikraš-

eiusį kur buvo arasomas^Lpekci 
nušovimas. ,

ir nuteistas kalėti iki mirties nž 
Ipekci nušovimą.

; Smarkus sĮiętus Kinijoje sii-
kėlė ^oty^nįus, žuvo

. 4- ^'sprogo

SPROGO BOMBA, NUŽUDĖ DU AMERIKOS 
KARIUS

Kancleris tarėsi su prokuratūra, Gorbačiovas 5 
grįžta prie senos taktikos

kieti ja buvo rami nuo terori
stų.

Vokietijos prokuratūra, gavu-

BONA, Vokietija. — Antra-1 
dienį prie pagrindinės Rhein — 
Main karo aviacijos bazės spro- j 
go nepaprastai galinga bomba, !

■ kuri užmušė du Amerikos ka_ 1• i
i rius.
Į Bomba buvo atvežta prie ka
reivinių ir palikta tame pačia- j 
me automobilyje.

Bomb? atvežusieji žmonės, Į 
' paliko mašiną gana toli nuo A- i 
menkos kareivinių štabo, 
sprogimas buvo nepaprastai 
lingas. Jis sunkiai sužeidė

• žmonių. Prokuratūra i,eško 
! sikėsintojų. 
t
; Penktadienio ryte specialistai
■ nustatė, kad bomba buvo pa-
I gaminta patyrusių specialistų, 
į Ją atvežusieji taip pat buvo pa-!
{tyrį specialistai. Jie paliko bom-1 Amerikos seržantą, 
bą beveik nepastebėti, o spro- j 
girnas padarė daug žalos.

Specialistų tarpe vyrauja įsi-. 
tikjniro&s,, kad Vakarų Vokieti-:

juos gerokai apramino.
Patys įtakingiausieji žuvo ka 

Įėjime, kai nenorėjo atiduoti tu
rimų ryšių ir atsišaudė.

Vokiečiai žinojo, kad terori
stai buvo labai gerai įsitai
sė.

bet I

20

Dabsr aiškėja, kad nuo Nau
jų Metų į Vokietiją permesta 
patyrusių teroristų grupė, kuri 
planuotai veikia. Jie turi gerus 
chemikus ir greitą infoi maciją.

šių metų pradžioje buvo pa
likta galinga bomba prie karei
vinių, fret ji buvo laiku išjung
ta. Dabartinė sprogo ir nužudė

Amerikos aviacijos seržantas 
Michael Bovers pranešė, kad 
žuvo 19 metu lakūnas Frank H. 
Scraton ir kito lakūno žmona.

Lakūnas žuvo vietoje, o mo
teris mirė vežama į ligoni- 

C o 
ne.

Į apylinkės ligonines nuvežti
gaudavo įsakymus iš galingos ' 23 žmonės. Trims suteikta pir- 
>Jugoslavijos stoties. ' moji pagalba, o kiti gydomi.

Nuo 1980 metų Vakarų Vo- - -------------------

į heim g^tt^ė, Kurios centras bu. j

celėje. 'Jie siuntė pranešimus ir

Švendra Togblalet, plačiausiai skaitomas švedų dien rastis, buvo pasiuntęs į Helsinkį kelis savo koresponden- 
Di^hi’aštis paskyrė visą pushpį šuva žiavusių pabaltiečių protestui prieš sovietų karo jėgų Įsi-1 

voržiiiią ir->pabaltiee'ų pavergimą.

VALDO PROTESTUOJANČIUS kusi minia pradėjo ploti.
. < PABALTIEčiUS .•

♦-■..č’: • 7*-.^ yf*. ’ \ . / 1 ‘ r -’T- ’. . . ’ ♦

“ŠALTOSIOS ŽVAIGŽDES” ĮPLAUKĖ Į SOSTINĖS

I Pražilę seniai ir mcteiys, pa
matę žingsniuojantį jaunimą ir 
džiaugsmingai žigiuojant, neiš-

UOSTĄ 8:00 VAL. RYTO, SUKĖLĖ SUSIDOMĖJIMĄ laikė ir pradėjo iš susijaudinimo

Nuotaikos pakilo, kai atplaukę 
demonstrantai pradėjo judėti 
miesto centro kryptimi. Tuojau 
jaunimas pradeda šūkauti: So
vietų Sąjunga — ne, ne! Latvi
ja — taip, taip!

I 
Daugelis žmonių pasitiko de

monstrantus ir jiems plojo. Da
lis žiūrovų prisijungė prie de
monstracijos ir žygiavo kartu į Į 
miesto- centrą. Buvo sekmadie-l 
nis, graži diena, tai daugelis 
žmonių buvo gatvėse ir laukė at- 
plaukusiu demonstrantų. De 
rnonstrantai. organizuotai kelis 
kaltus susuko: — Bravo, suo-l 
miai! Gatvėse, šaligatviuose lau-J

Helsinkis, Suomija. — Prie 
laivo vartų atėjo pagyvenusi ka
nadietė Visma Maksius. Ji tik 
ką buvo atvykusi i Suomiją po 
kelionės Baltijos jūra. Ji papa
sakojo" visiems laive "buvusiems; 
žnidnenJį^ kad Helsinkyje bus] 
suruošta didelė Laisvės demons-į 
(racija. Ji pastebėjo, kad apiej 
šią^ demonstraciją buvo infor-| 
muoti Lietuvos ir Latvijos gyven 
tojai.' ' ■

verkti. Verkiančius pasigavo pa
ruoštos televizijos kameros. Mo
terys apkabino jaunus demon- 
strantus- Kažkas pranešė, kad 
Pabaltijo gyventojai savo tele
vizijoj matys marsuejantį jauni- 

, ma ir susi gudinusias moteris.

DEMONSTRANTAI PALIETĖ 
TAUTINIUS JAUSMUS

šamas, aiškiai sakė: “Sovietų vai- . 
džia laužo Helsinkio susitari
mus!’’ Kitas, — “Laivės visiems 
pabaltiečiams!!’ O trečias sakė, 
— “Išleiskite visus politinius ka
linius!” Keli demonstrantai pa
rodė pabaltiečių paveikslus. Vie
na moteris garsiai sušuko: —■ 
Dėkui, kad atvykote! Mes Jums 
pilnai pritariame!

Į
GYVU GĖLIŲ VAINIKAS 

PRIE PAMINKLO

Kiry. Jis kartu vyko su vienmin
čiu Birgit Firgebo.

(Nukelta į 5-tą pusi.)

Izraelis tremia pa
lestiniečius

Penktadiėtij “Tass*’k paskelbė 
žinia; kad “Baltoji' žvaigždė” ne
būtu įleista' į Suomiją. Ta žinia 
buvo, pakartota sovietu valdžios 
kontroliuojamoje spaudoje.

Eisenos priešakyje atsirado I 
dvi puikiai nuaugusios estės. Jcs ’ 
buvo pasipuošusios tautiniais 
drabužiais. Jodvi nešė dideli vai-; 
niką. n up n tą iš ąžuolų saku ir| 
lapų. Virš vainiko buvo išpuošti; 
trys kaspinai — estiškas, lietu-

Miesto centran žygiuojanti; • 
jaunimas palietė žmonių tauti
nius jausmus.

— Pabaitiečiai ir mes gyveno- •
me tais pačiais jausmais ir to-!
mis pačiomis mintimis! — pas-viskas ir latviškas. Vainikas bu

vo padėtas ties estu Laisvės pa
minklu. pačiame Helsinkio cent
re. Paminklas buvo estų vyriau
sybės sudarytas 1918 metais, ir 
pastatytas 1924 metais.

Prie paminklo pasakė kalbą ge- 
ai žinom > sovietų lasytojo*, iš- 
arytns iš Sovietu Sąjungos. Jis

tebėjo seni suomiai. Kelis sukim 
minion paleido Piką Orzalainen 
Josios žodžiai viską pakeitė.

Visiems plakatas, jaunimo ne-

JERUZALĖ^ Izraelis.— Izrae^ 
lio vyriausybė traukia savo ka
rius iš pietinio Libano, bet Iz
raelio kariai grįžte į tas Libano 
sritis, iš kurių buvo apšaudomi, 
l>e> i t rauki antiej i izraelitai.

Grįžta Izraelio tankai, aviaci
ja ir paruosti pėstininkai Jie nai
kina. degina ir kelia į padangos 
šijitų turimus ūkius ir namus, 
vakariniame Jordano krašte, 
įsikūrę palestiniečiai, dedami į 

ir vežami iš Izra- 
sriciu.

sunkvežimius 
elio užimtų ;

SIRIJOS PREZ. HAFEZ ASADAS 5 VALANDAS 
TARĖSI SU GEMAJELIU

Libano prez. Gemajel pack me Beirute yra bejėgis, bet 
jis tebegina Libano krikščionis

DAMASKAS. Sirija.—Ketvir-bih Beri nori išstumti krikščio- 
tadienį, Libano prezidentas nis iš pirmenybės Libane, bet

Gemajel nenori atsisakyti pre
zidentūros.

Beri pamažu stumia iš šijitų 
vadovybės Irano fanatikus.

Atrodo, kad Libane bus dar 
keletą kruvinų mūšių.

prezidentas 
rido į Da

maską. Aerodrome jį pasitiko 
Sirijos prezidentas Hafer Asa- 
das, stiprios sargybos lydintas. 
Jiedu draugiškai pasisveikino 
ir tuojau išvažiavo i preziden
tūra, c.

Prez. Asadas 5 valandas kal
bėjosi su prez. (lom ijeliu. Buvo 
aptariami patys svarbiausieji 
Libano klausma..

Jsn? Barr.c tvirtina. kad ji 
'mokėjo \isss s£vo sktp

KALENDOReLIS

f

m

Saulė teka 5:52, leidžias

fciJtas, tvankui.

Rugpjūčio 11 d. šv.Klara, Pa
ute, Pūtis.

Rūpinčio 12 d. Sv. Herkula. 
n£$, Laimutė, Erinias Dangun

Rugjiūcio 10 d. sv. Laurynas 
I Laima, Nerimantas.

prie Dariaus Girėno pamink- Į 
s himnas.

i tar

Tokia taika Europoj* 
būti iškovota laisvės kai 
dien mes k. Ibame visų į 
jų vardu, kurie negali 

I džio. Mes ;
k j prim i n 
tieji negal 
me čia su 
ginti tęst

atvykome čia
iii Jums, kad
Ii kalbėti. Me- 
dorinti Jų vilti 
kovą — tarė B

> negali 
na. šian- 
rivergtu- 
tarti žo- 

i Helsin-
pnverg- 
atvvko-

juodžiai, o 400 su_krikšei

reikalauja
tikrai af-

vo nūs?

labai gerai 
palestin. ir i

rikisko likėjimo. Nori.kad 
os papnuisi būtų paskelbt 
scion iškaiš.

muoti apie 
na grįžusius šijitus.

Izraelitai jų netardė ir 
dė. Juos atrinko, nuvežė
maskąu ir paliko. Bet jeigu pa
tyrė, kad palestieji šijitai vėl 
įsijungė i kovas prieš izraeli
tus, tai išvesdavo prie namų ir 
ten psl vietoje nušaudavo.

nustumti 
i’bės pi r-

M#
nežu- 
j IŠ

Frahkfurt
Numb

POLAND J

i

SWITZ.
ITALY

HUNG

VEST 
GERMANY

EAST I
GERMANY 1

Dresden

FRANCE Munich
f AUSTRIA

mus br
toms. —

parodyti savo r 
koms Pabaltijo 

r ė rašytojas l

— Popežius .Ienas Pa u 
čs ketvirtad enį atvyko j Togo, 
kur tūkstančiai tikinčiųjų jį 
pasitiko Leonas aer<xiromo sri
tyje.

s II-
Amerikos 

Frankfurto, h 
riame sprogt 
karius ir su2 
i Vokietija jm

■. esančioje visai netoli 
paliktas autonufelis. ku- 

o galinga bomba, užmušdama 2 Amerikos 
žeidė 20 žmonių. Kancleris Kohl mano kad4



ip;i' ■ i i'ui ■■m,'r ~ 'n 1.1111 .i ~nU" svarstė giedamas namo £io ip

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS " '' "
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

MĖLYNOJI RUGIAGĖLĖ

NOVELĖ

rastine žingine. Buvo karšta die
na. Stabtelėjo kryžkelėje prie

I seno ąžuolo. Čia buvo gaivus pa- 
! vesis. Kažkaip Kastyčiui atrodė 
ir žolė žalesnė, ir saulė skaistes
nė- Pagaliau nusiėmė baltinius, 
permetė per petį ii-, saulės spin
dulių lydimas, žingsniavo savo 
sodybom

Gi nasaulis tikrai sudėtingas 
— pagalvojo. Ii’ padėjo istorijos 
knygą — knygą raudonais virše-

mis pažiūrėjo į jos tam.-ių čer- I _ 
pių stogą Prisiminė knygas ir j 
tėvo žodžius. Eetgi jis žadėjo j 
Rusnei ateiti. Pamąstęs valandė-i 
lę, žingsniavo prie ąžuolo. Rus-' 
nė buvo matyti tolumoje. Ji ar- bėjO5i kaip greit prabėgo laikas, 
’ėjo lėtai, ne>kubėdama, laiky- kaip viskas mažai pasikeitė. Jau 
dama rankoje smilgą. ' *r į mokyklą. Kažin kaip

— Aš išvažiuoju pas dėdę į Kastyčiui? Ar vėl jie mokysis 
Kauną. — tarė ji. — Grįšiu prieš vienoje klasėje, o gal paliko?
pat i ugsejį. .. J v • i Taip mąstė ji vos pramerkti- 

Kastytis norėjo kažką paša- sj akis, pabudusi ankstyvą rytą, 
galvą, pirmąjį rytą namuose po atoste-

J gų pas dėdę. Kai Rusnė pravėrė 
Giįžęs namo, Kastytis paėmė įauginės, saulė jau aukštokai bu- 

Kūygą raurionu viršeliu, išėjo į v0 pakilusi. Spinduliai užpildė 
kiemą. Ne, ne namie- Čia ne , kambarį —pasidarė šviesu. Pla- 

-’nugu, geriau į lankas. Į tą pu'jčiai pravėrusi langą, apžvelgė 
>ę? Ne, ten jis neis., Ten žalo• kiemą, žvilgsnis nukrypo i prie- 
sros- pavogimo išvakarėse jų Mar- angį, kur ant suolelio buvo pa- 
gį nušovė Nuėjo prie upelio. II- dėta puokštė mėlynų rugiagėlių.

— O! —linksmai šūktelėjo.
— Viskas tvarkoje' Bravo Kas
tytis! • i • •

Skubiai atlikusi visą ruošą, su-' 
sitvarkiusi, nulėkė per lauką, 
per gražiai siūbuojančius žoly
nus kryžkelės link prie seno 
ąžublo.

Ji bėgo linksima — juk jie mo-

kyti ,bet tik palingavo 
Taip jiedu išsiskyrė.

Grįžusi iš Kauno Rusnė ste-

— V i. žiūiėk. Ka>iyt, ar gah 
mali ĮKi>akyti kodėl rugiagėlė 

'taip mėlyna9
— Ogi nežinau turbūt, kad 

dęng’i* taip mėlyna^.
Bet argi dangus būna visą 

Ūką giedras ir mėlynas? -- vėl 
lįĮausė Rusnė.

— Taip, kaip ir tavoji nuskin
ta rugiagėlė nevisuoinet gražiai 
mėlyna, ir žydi tik tada, kai dan 
gu> vra giedras ir šiltai, švelniai 
šviečia saulė

Vėl įsiviešpatavo tyla. Girdė-■ 
jo nei kaip žolė auga.

Kastyti, ar tu dar vis pyks
ti ant to.> istorijos mokytojos, 
kuri tau išvedė dvejetą? — nu
traukė tvla Rusnė. w v _

Atsakymo nebuvo. Jiedu pa
kilo. ilgai ėjo nuleidę galvas. Ir 
taip iki pat kryžkelės, kur augo 
didelis ir senas ąžuolas.

* — Rytoj vėl ateisi? — Rakiam
šė Rusnė, žvelgdama pro plaukų 
sruoga. : >

: — Je, turbūt, jei tėvas leis.j 
Žinai, yra visokių darbų ir vn 
už tą dvejetą.

j7 Taip jiedu išsiskyrė: jinai sma 
kščiai žingsnavo namų link, jW 
vis dar lėtai vilko kojas, slegia 
mas savo paniūrimo, visokių 
minčių, kartais paspirdamas ko 
ja akmenėli- ' /

•..Įžengęs į trobą, mate tėvą kaž
-Jsą drožinėjant. Pirkia kvepėjc 
^įiūinaK, ir' nosį iptsiekė' kvap- 
'^nus virių kopūstų kvapas.
; — Prisėstiem vienąkart prie' 
.^knygos, o tąs jau ir rudu e čia 
jjiat! — tarė lėVas. — Ar ištaisy-- 
25?i savo tą dvejetą? Bėginėji viy 
'♦u mergom kaip vėjo pamušalas. 
»Būtrj čia motina, tai pamalyt- 
5jiu... |

5 Kalytis pagalvojo: tėvas šian
dien gerai i nusiteikęs. Priėjęs 
^prie virtuvės krosnies kilstelėjo- 
Tpuodo dangtį vieną, kitą — vis- 
Žkas atšalę. Atsigrįžo, išėjo iš pir- 
Jkios ir nusliūkino iki daržinės, už 
*sii!iopštė ant šiene ir krito 
•kniūpsčias. Ilgai zirzė visokie 
^svirpliai, čežėjo vabaliukai spra- 
*g^ė;o sausa žolė...
♦ Išaušo vasaros rytas — saulė
tas. su įprastine ryto rasa, skaus- 
£čiu dangumi. Kažkoks kurkimas
♦ išblaškė Kastyčio miegus. Pra- 
Jvėres akis rųatė daržinės sijas, 
lant jų voratinklius. Oras kvepė-

gerai sudžiūvusiu šiėnu.
* Jau ir saulė turbūt aukštokai, 

o ti^k darbu laukia — pagalvo
jo. Greitai nusilnvogė nuo čežen- 
čio kvapaus šieno, priėjo pvie 
šuimio. apsiprausė iš kibiro, ku
ris buvo arti pilno ir griebėsi 
darbo. At’ikęs didesnę dalį kas
dieninės namu tuošos, nutarė 
^t-ipirsti, pasidžiaugti tyru rytv 
^ru. kcfris buvo toks malonus ir 
gaivins. Netyčiomis jo žvilgsnis 
nukrypo mokyklos link. Skvrso-

|ai skaitė knygą raudonais virše-1 
liais — istorijos knyga. Bet ko-! 

’dėl mania man sakė kitaip, negu 
<-La parašyta? — klau’sė pats sa
ve. Tikriausiai ir gavo pataisą už 
tai. Norėtų vėl pasikalbėti su ma
ma, išgirsti jos. balsą. Ne, jos jau 
nėra ir nebus.niekada. Ji tenai, 
gale kaime, kūr jis” dažnai nuei- 

zua. Kartais yiėnas, kartais su lė
tu, kartais- h’-abu. Visada ant jos 

»kapo padėdavo baltų bijūnų 
’puokštę' ~ ji Juos labai mėgo.

j ^Tokiomi?. yalandėlėmL krūtinė- 
?fe pasidarydavo neapsakomai 
graudu; ir^akys pritvinkdavo aša- 
il!\U• 
y Atėjo -ir pataisos uiieiia. Uzsi- 
jiftovė dahįaiAišlygų tas kelnes.
apsivilko ilgėm rankovėm bal
tus drobinius marškinius, susi- 
štik&vo. Nesmagu buvo eiti mo
kyklos hnk,- bet kažkoks jaus- 

Rnas stumte, stūmė. Artėjant prie 
taip pąįjšt'tmo narto su čerpių 
Stogu, nesigirdėjo įprastinio kle
gesio, triukšmo. Dar taip nese
niai, ankstyvą pavasarį, čia grio
vyje vaikai plaudavo purvinus' 
batus, vėliau drėgnas ir geliaii-. 
čias raukas šildydavo prie sau

lės įkaitintos lentinės mokyklos 
sienos, kuri net garuodavo Bet 
dabar jis ėjo viehas. Buvo be
veik paskutinės vasaros dienos.

Įžengus į fnokjrklą kvepėjo da
žais. keistai spindėjo nelygios 

* grindys. Mokytojo kambario du
rys buvo praviros. Pasibeldė.

— Labas tamsta mokytoja.
— Labas, Kriauniški, buvau 

sutikus tavo tėvą. Na. eik Į kia- (^disiia).
sę. Aš tuoj atėisiu- , Bėda nearia, neakėja, o vargus

Klasė , visa naujai perdažyta/ pasėja. (Merkinė).
netgi suolai. Kvepėjo nevėdina
mu kvapu. Tik langai nebuvo to 
kre švarūs ir kSikur aptaškyti da- rr 
žais.

Įėjus mokytojai, jis atsistojo.
— Na. ar Skaitei knygas?
— Varčiau truputį.
— Sė$kh. Pasikalbėsime.
— Ilgai sėdėjo Kastytis klasė

je. Ilgai jis išbuvo mokykloje.
Koks sudėtingas pasaulis —

Antanas Motskepetris

LIAUDIES IŠMINTIS'

Akėčiomis lauku nepavažinėsi, 
duetus neturėsi (Merkinė).

Arklio saugokis iš užpakalio, 
karvė* iš priekio, o. pikto žmo- 
gau> iš visų pusių (Dusetos).

Akys giria, už akiu spiria.

Bailus lapo išsigąsta, drąsus 
nuo vilko nebėga. (Vilkija) -

Graži kalba geru darbu neat- 
. stoja, 
t

Glosto badas pilvelį, kad tin- 
’ gėjo rankelė-.

Jūsų charakteįis sti.ridaro iš 
to, kuo remiesi: jūsų reputacija 
iš to, nuo ko išvirsti.

— Sveikas ffvvas, Malki.
— Dėkui, linkiu Tau to paties.
— Ko gi tu man linki?
— Tu man palinkėjai sveika

tos, tai ir Tau jos linkiu.
— Tu mokslus ėjai ir dar te

beini, bet lietuviškai nepramo
kai. Jeigu klausiu ko, tai reškia, 
kad klausiu apie dideli dalyką, 
sveikata, o jeigu kiausi ką aš tau

■ linkiu, tai reiškia antausį.
■ —Šito- dalyko aš dar pilnai ūė- 
suprantu. Už tai aš atvažiavau 
į Chicagą ir bandau įstoti į ka
tedrą

—• Artu Manai,.kad “katedra”; 
tau . - s

— Tam až ir moku 600, kad — O kas šu nukentėjusia? 
išaiškintu. ' V

— Chicagoš katedra Tau nieko
neišaiškins, jeigu Ąinokėtum ir 
700. '

—Kodėl?
— Todė<; kad Clucagos kated

ra rusiška Rusinta katedra — 
vienas dalykas, o lietuviškoji, tai 
visai kitas dalykas.

— O koks skirtumas?
— Rusiškoji katedra gali La

zauskas kirsti ir ALT:ls kirsti. 
Rusiškais klausiniais tas pats. O 
lietuvis to nepadarys- Lazauskas 
gali kirsti, o ALTas, šiuo atveju 
yra bejėgis, jis kirsti negali. Kas 
Įstoja Į AI.Tą, tai ALTo nariams 
nekerta. Tokia jau teisybė ir su
sitarimo laikomi. Susitarimo lai
kosi net ir tuo atveju, jeigu už
kerta. '

— Tai kaip su Kamantų?
— Kamantas lietuviškai kalba, 

bet rusiškai galvoja. Jis neskiria 
ko nuo ką “Jis nesupranta, kodėl 1 
Iteitiviaškai katedrai pinigų ne | 
Juos. JO’H gali neiti mokytas h j 
nemokytas. Jie gali turėti dakta-J 
rų titulus, bet rusiškai katedrai 
nė vieno cento neduos. Ir gėr&i 
darys. Lietuviai turi eiti pas fe-, 
tavi lis. Lietuviai skiria. ką ftuo. 
kb Aš mokslų nėjau, bet aš, iiėl’ 
ir rašydamas, tokios klaidos ne- 
padaryčiau, kokias daro Kama li
tas ir visi mokyti, bet necLtnoky 
;ti 'je draugai.
< — O keip sn nukentėja.sia?

— Lazauskas kirto, kirto slin
kiai,- a jie tyli.

— Tai kodėl tyli?
— Todėl, kad didelė nukentė

jusių, dauguma tyli. Tyli batas ir 
piobas. Pasižiūrėk i statistikos 
duomenys, tai pamatysi, kad dan 
giau tyli negu šneka, c dar ma
žiau rašo.

— Tu pasižiūrėk Vasario 16- 
‘.ąją ginmaziją.

— Ten Vokietijoj, tai kitas da- 
,yka% bet mes Amerikoje gyve 
name.

— Šitas dalykas man neaiškus; 
Kai suvažiuos, tai paklausiu pro
cesoriaus.

— Kai sužinosi, tai ir man 
jkysi/— tarė Maikis.

pa-

PINIGAI
— Betgi, brolau, tu turėtum 

Įsisąmoninti, kad pinigai tai dar 
ne viskas.

— Taip. Aš tai suprantu. Bet 
tu pamėgink įtikinti mano žmo
ną. kad taip yra.

* * *
KALINYS

Lukdžma jo pastabų, tarė:
— Jus aplankiau, bet neradau 

namie.
— Taip, žinau, — ramiai at- 

>akė Puškinas. — Jūs palikote 
savo vizitinę kortelę.

♦ * ♦

NUSIBODO MIRTIES 
LAUKTI

RAIP GAUTI GERĄ PAČIĄ

Esu vyras, turiu galvą, 
gyvent moku šioj šaly. 
Kur tik einu, man saliūnai, 
visur būna pakelyj.

' Atsistojęs aš prie baro, 
nesnaudžiu niekados, 
užsirūkęs sau cigarą, 
traukiu byrą iš bačkos.

Ne tik byrą ir degtinę, 
kiek galėdamas naikinu. 
Ak, kaip reikia namo eiti, 
ak> tu Dieve, kaip stenu!

Galva sukas, kojos linksta, 
akys mato dvigubai.
Jei šeimynos, daug turėčiau— 
visi būtų ubagai.

Turiu pačią labai mielą, 
tik gyvenki k norėk, 
su kočėlu man j galvą,

Anksti lytą atsikėlęs, 
einu visom keturiom, 
o pačiukė man neduoda, 
nei lašiuko pagiriom.

Vyrai, kurie dar nevedę,
kai jieškosit sau pačios, 
tai neimkit tokios bobos, 
kuri bijo karčiamos.

Sitsdraskit sau pačiukę, 
kttri baro nebijos;

. įsitrauksi t po pantukę, 
A-.'ir ant sprando tau nejos!
it . Charles Ambrose

LIEŽUVIS BUVO Už DANTŲ

Bara jpowas; tarnaitę: — Kam 
pasakė frianb žmonai, kada aš 
}Wo grįžau- Ar nebuvau įka
lęs laikytį liežuvį už dantų’?

— Aš tikrai laikau; — aiškina
si mergaitė; ir kai tamstos po
nia paklausė, kada ponas grįžo, 
ižh atsakiau, kad buvau užimta 
pusryčių gaminimu ir į laikrodj 
neturėjau kada pažvelgti-

i

C J*.

ję yra ir įkirtimai?
Kaltinamasis: — G, ašgužmir“ 

sau pasakyti, kad pomidorai bul 
vo koncervuoti, dėžutėje.

TEISME

Vadinas;, kai įvyko susidūri
mas, jūsų priešininko rankose bu 
vo lazda. O kas buvo jūsų ran
kose?

Lankylojas: Kaip matau esa
te vargšas žmogus. Nejaugi nie
kas iš šėmos neaplanko tavęs’ 
kalėjime?

‘Kalinys:
Jie visi v ra čiaIT’S AMAZING!

Plu
šaugo. — O ka 

rto 6 d ?

PASAULIO GALAS t

pras
macui frn

ILGR1MS 
TMEV BROUGHT ĄtOHG NO 

f^ĮLK '.

Garsiojo prancūzų rąžytojo 
Viktore Hugo (1802-lSffS) sku
tėjai bure kalbus žfiiogus ir pa-j 
šakodavo jam visas' nsmjfenas. 
K.'rrtangi tuo metu Prancūzijoj 
buvo kalbama apie paskirtie 
baigą, skuiėj.n< parsakėr

— Dieve žino nė s kal
ba, kad ateina p&satdio pabaigiu 
kan s, Osio 5 d gyvuliai,-
c sansk? 7 viri įmonės.

— Nageli buri! ’Misitko

\ bet nerado jo n*1 
įsi kaip nevariai!

p*raiė am Lp‘!

Skaičiau klaikią istoriją, kaip 
gengstėriu gauja savo vieną rta- 
ri Arkanse nubaudė, priraišioda
mi aivt geležinkelio bėgiu...

— Tikrai klėiku. Traukinys jį
• be abejo sitmalė i ketlietą.
A — O. ne' Nesirlaukdainas 

.raukinio jis mirė badu...

— Jo žmona.
* * 4e

PIRMAS PASISEKIMAS

— Girdėjau, pradėjai rašyti.
— Taigi. į'
— Siuntei Į redakciją?
— Siunčiau, kur nesiųsi?
— Na ir ką, sunaudojo?
— Sunaudojo dalį.
— Sveikinu! Ką sunaudojo?
— Mano pridėta pašto ženkle- 
raštui grąžinti...

* * x

VAIRUOTOJAS
Instruktorius tikrina prade

dančiojo vairuotojo žinias:

įsivaizduokime, kad maši
nai lekiant visu greičiu, nulėkė 
litas, Ką jūs darysite?

•‘-‘ar padidinsiu greiti ir pa
sistengsiu tą ratą pavyti-'

* * * /
PATAI; IMAS

Jei, ponas, nori ko nors pa
siekti savo gyvenime, ‘ai paklau- 
s5’k mano patarimo.

, , , Būtent’
tina, kad j žmona sviedei tik • >_oomidorsr h 4 i Būtent, niekuomet neklatlsvk
pomxtoral^, b, I kodėl jos galvo. patarimu1

PACIENTĖ

Pacientė ligoninėje taria gydy 
tojui:

— Pone daktare, pastebiu, jog 
tamsta netinkamai su pacientais* 
elgiesi: tikrini tamsta mano pul
są- kraujospūdį, beldiesi į krū
tinę, tačiau niekada nepaklausei 
kaip aš jaučiuosi.

— O kaip tamsta jarrtres?
— Ach. daktare, geriau ne- 

klaustum...
♦ *

PRAKTIŠKAS PATARIMAS

Viena anglikė moteriškė skun
džiasi advokatui:

— Mano vyras išėjo nupirkti 
(iėžutę spinach ii- :ki šiam lai
kui nesugrįžo. Tai t u ve prieš 
aštuonius metus. Ką aš turiu da
ryti?

— Atidarykite žirnių skardi- 
— pastebėjo advokatas.

* * *
NEPAAIŠKINO

Teisėjas: Kaitinamasis tvir-
sviedei tik I

plrUl-

D2ENITOR1US

baro

nau?

Egzekutyvu klube prie 
nekasi du egzekutyvai.

ją džehuoriųT Kaip atiwic? į
— Dar m galiu pasakyti? tki

Šiol daT nemačiau jo blaiviam'?

Ka sa^ai Visa laika

TOLIAU BUS GERIAU
>
Grožio salione klijeutė krei- 

piasi Į merginą prašydama iš
plauti galvą. Netrukus ji sušun
ka:

—Bet, pantie, jūsų rankos ne 
.Tvarios'

— Nieko niHrftab&ift Jūs. esa
te pirmoji, kuriai šiandien 
iii' galvą.



Rugp. 1012, 19X5, Nr. 25(327)

Socialinis draudimas ir aprūpinimas 
Redaguoją PRANAS AULAS

Klosimu* ir medži.8ą siVs»i; 4f36 So. W.shtena-*, Chicago. IL 60632

VI metai

Dail. Poceviciutė

i4

Natiūrmortas. Aliejus

n

SENIAUSIOS KNYGOS
PASAULYJE

VYR. AMž. ŽMONĖS NEMOKAMAI TEIKIAMA 
PAGALBA IR PATARNAVIMAI'

Southwest Multi - Purpose 
centre, 6717 S Kedzie Avė., iš j 
ankrto 1 sav. užsiregistravusieji 
senjorai gauna papiginta kaina 
pirtus. Tel. 476-8700. . . '

Senior Central Southwest 
centre, 2354 W. 63rd Str. Tel. 
436-3431.

Jei kam. skubiai reikia— grei
toji pagalba, ąmbulansas, poli- 
cija,: skambinkite tel. 911.

Finansinė pagalba (nejudo- 
mjo turto tur to mokesčių suma
žinimui) — reikia užpildyti vaid. 
Circu t breaker formą.

Nemokama klinika, 5607 So.

Pulaski Rd., registruotis telef. 
582-4038.

Nemokamai teisinę pagalba 
seniorajns teikia va. Legal Aid 
Bureau, United Charities of 
Chicago Central Service, 64 E. 
Jackson Bldv., tel. 022-5625.

■Informacijų papigintiems vai 
stams seniorams gauti reikia 
kreiptis į Chicago area of Senior t 
Citizens Organazition, Inc., 53 
W. Jackson Blvd., telefonas —’ 
341-5476. ’ Į

Maisto kortelėms-Food Slaps 
ir kortelėms gauti skambinkite 
tel. 663-5470. —Petitas

NEMOKAMAI VAISTAI NUO 
ŠIRDIES LIGŲ

Illinois Atstovų Rūmų pirm, 
sen. M. Madigan praneša, kad 
dabar - galima vaisinėse nemoka- 
nfai gaili vaistiį. nuo širdies li
gų. Tokius > vaistus galės gauti: 
a) sulaukę 65 m. amž., arba b) 
nedarbingi asmenys (disabled); 
seniorų metinės pajamos neturi 
būti dEdešnės-' $12,000;' Ye turi 
užpildyti yad, Circuit Breaker 
formą 11-1363

Norį nemokamai gauti širdį 
gydančių.i vaistų, turi pažymėti 
pildomoje. Circuit Breaker for
moje.

Įsidėmėtina, -kad įkartu su už. 
pildyta vaiįtaųis gauti anketa, 
kurią atsiųs Illinois Despt. of 
Revenue, reikia si j sti $80 (vie-j 
nam asmeniui). Po to,..gausite 
“vaistų kortelę, Tokia vaistinė 
yra: Norlen 'Pharmacy, 3949 
W. 63rd Et.

Mūsų turimomis žiniomis, se
njorams nemokamai vaistus 
duoda Cook. apsk. vaistinė ir 
Fantus .klinika, jei tiems liga:

tte. ■■■' Ua

šių savaičių laike susirgus trims 
t "Imante j ms ir prsidėjus atosto
goms, Lietuvių namuose atlie
kami darbai naujų jėgų pastan
gomis.

Dažnai pasitaiko, kad sekma
dienio popiečiais tenka psikliau 
ti mažesniu patarnautojų skai
čiumi Tu namu vadovai dėkin- 

Esą dideles d\r-į gi svečiams, kurie supranta rei- 
pasi tenkina 

bo unijos. Atskaitymai tai pen- mažesniu patarnavimu.
sijai įvesti 1966 m. sausio 1 d.! Lietuvių Nnmų adminstraci-

> ištrauką,
$5,000

1 
J

Neseniai Kanados min* pirm.] 
B. Murodey parlamente pareis-J 
kė. kad I senatvės pensijos tega- j 
lės bnl' padidintos tJ: 1986 m. 
bąlant io m 
vietės savo nariams mokaz dar-, kalų svarbumą ir

no Bridglporto apylinkėje. Jis dose dalyvavo virš šimtas žila- 
mirė liepos 9 dieną.

Adolfas gimė JJetuvoje. R 
šeinių apskr., Andnjavos 
Sausių kaime.
Pasiliko smarkiai nuliūdę

par.,

žino-

r

SENATVĖS; ^PENSIJAS

ji tebėra menka, jps neužtenka ja gavo testamento 
pragyventi. Dėl to palikta senat 

-vės pensija, kuriai gauti nerei-Į 
kėjo įmokų, gi Kanados pensi- Į 
ja,kuriai įmokas padengia darb 
dariai ir darbininkai.Min. pirm.

..Mulpney grąžins' senatvės pen-, tikslui tos aukos ateityje būsan- 
sijai ligšiolinį jos didinimą pa- čios panaudotos. Ta padaroma, 
gal pilną infliacijos procentą, I kai skelbiama’'1 veiionies pavar- 
nors iš tikrųjų tas podidinimas( dę. Į 
tėra reikalingas neturtingiems 
pensininkamš, kurie gauna pen • 
sijos papildą. - , I

Mįn. M. Wilson suplanavo dvi 
giūpes: senatvės pensijos didini ( 
mo sumažinimą tiems, kurie ne-, -e > į
gauna neturtingiems duodamo 
papildo, bet netaikyti jo papil
dą gaunantiems, kurie yra bū
tinos didesnės paramos. Esą jie ■ 
gyveną iš tikrųjų žemiau ne-’ 

yturtėlių. ribos.

psga] kurią L.N.
palikimą.

Ta pačia proga pranešama, 
kad visi Įnašai skelbiami “L.N. 
žiniose.Valdvba nutaria kuriam

Pranešama/4<ad nors šiuo me 
tu yra atostogų metas, tačiau L. 
N. socialiiįų reikalu pagelbl- 
ninkams darbas nemažėja. Pas
kutiniu mėtų jie turėG net tris 
poesėdžius* kad galėtų geriau 
aptarnauti; pagalbos reikalingus 
žmones.

ADOLF4 KAULAKĮ 
AMŽINYBĖN PALYDĖJUS

Adolfas su žmona Sella gyve-

5-vTš TORONTO LIETUVIŲ
PENSININKŲ NAMŲ ĮVYKIŲ

Teigiama, kad paskutinių sė

1JR nL Jime yra vertingi, niekuomet nesensta., VIn«
Irivit, Igną llapefio, Viaco Maciūno, P. Jcmiko, V. Stankui 
i, Rankflo, 4r. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir 7 
■eilaui straipsniai bai rtudijoa, Iliustruotos nuotraukom!* % 
ML K. Guriionio. M. Sfleikio, V. Kalubos, A. Rūkitelė* ir A. Tarti 
Hryfios pove&riaia. J85 puri, knyga kainuoja tik U,

Sril lokių 'pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalai 
Jveatei bei Jtj IrtorlJl ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojat- 
tfsms, gėriu tlr autorė* puikiu rtūiumi ir surinktais duomenim^

t VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūic
ttx Tuok? Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sanes. 
gyvenimo bruožų apraiymai, bet tiksli to laikotarpio buities Et? 
natūrinė atudija, »u«ktrrtvta skirsneliai*. Tt 200 puslapių fcnyr

įlomiai paraižyta rtudijs apie Rytprūriua, remianti* Pakalni* > 
Labguvo* apskričių duomenim!*. Aprašymai Idomū* kiekviena? 
SetovfuL Leidiny* Hluatmotai nuotraukomis pabaldoj* duodamu 
vttavardfip pavadinimai * ir Jų vertiniai J vokiečių kalba. Labs, 
aamfinfoje S3S puaL knygoje yra Rytprūah; lamėlapia. Kaina

> <4 GAU1T19 LMMJL rašytojom Petronėlė* Orintaftėa atr 
mlnknal ir minty* tpt« tamenia ir vietas neprik. Lietuvoje Ir pfr 
malaiala bolševiku okupacijom metai*. Knyga turi 234 puslapi®; 
bet kainuoja tik <3L

> JUL1U8 JANONIS, poetas fr revoliudonlerlua, neaupna 
tu ir klaidingai interpretuojama* gyvenime Ir politikoje! tik s> 
ftrgJo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
Mją. Dabar būtu JJ galima pavadinti kovotoju uš žmogau* t*lM» 
Kkyfa F*t <fid*Mo formato, 265 puslapi*, kainuoja

T IATTKTN1® NOTTLtS. ». loačenko ttryba. f. VaJalB.

s

lienė Ona Kaulakienė, kuri gy
vena Mitmi, TTa ir čia skubiai 
atskridusi, sūnėnas dr. Juozas 
Gudauskas su žmona Giedre ir 
šeima Los Angeles, CaL, o Flo
ridoje pusbrolis Zigmas Kaula- 
kis su šeima ir brolienė Magda
lena Kaulakienė sn šeima; gi 
Chicagoje — švogerka M. Dod- 
man ir Jonė Žėlvis su šeima.Lie- 
tuvoje liko brolis Petras Nevar

galvių vyrų bei moterų. (Mote
rų kuopos atstovė p. Kapačins- 
kienė teigė, kad bažnyčioje pa
maldų metu buvę apie 150 be* 
simeldfiančių).

Po gedulingų pamaldų, velio
nį lydint į šv. Kazimiero lietu
vių kapines, palydoje dalyxvo 
keletas kunigų, pažinome “Lai
vo” red. kun.Vaiką ir tėvų ma
rijonų provincijolą V. Riipšeli. 
Velionį Į kapines palydėjo pora 
dešimčių automobilių, tačiau 
nemažas būrys Adolfo pažįsta
mų liko prie bažnyčios durų....

Dalyvis P. Š.

Adolfas Priklausė -S.L.A 156- [ 
tai kuopai, kųj’ios. ilgą?laiką bu
vo finansų sekretorium, liar pri 
klausė B'ridgeporto■ ^mti Savi
ninkų draugi] ai, Liet/ ~ Vyčiams 
ir kitiems.

.... . -g .?

šio Rudmino koplyčioj, k 
lionį aplankė daugelis? tsbliečių, 
draugi] bei- pažįstamų.

Liepos 22 d. Šv. Jurgio baž
nyčioje įvyko geduhng^s pamal
dos už Adolfo sielą. Gražų pa
mokslą kunigas pasakė, lietuviš
kai, g visos pamaldogU ii- gies
mės — angliškai, šiose jpsmal-

, t
Adolfas buvo pašarvotas Jur- 1 

ve-

E

1946 m. Egipte, netoli Lukso- 
ro, valstiečiai atsitiktinai atkasė 
molinį inaą, kuriame buvo keli 
tomai rankraščių keptų kalba. 
Knygų viršeliai buvo iš minkš- 
os odos. Kai ku.in rankraščiu * 

papirusų lapeliai buvo numeruc-. 
fi. Rašysena labai grakšti-

Iš pradž’ų rankraščiai buvo 
padalyti i kelias dalis ir parduo I 
ti labai pigiai. Bet galiausiai vy
riausybė atpiiko tuos rankraš- 
čiu<, ir mokslininkai pradėjo 
juos tyrinėti.

Paaiškėjo, kad lai sensacingas 
radinys: 13 Luksore rastų tomų 
pasirodė esą seniatL^io- iš iki šiol 
žinomų rankraštinių knygų. Jn- 
nesko sudarytoji tarptautine 
inckslininkų grupė ir EAR vy
riausybė išleidžia šių rankraščių 
faksimilinį leidimą. 1972 m., ku
rie Junesko paskelbti Tarptauti
niais knygų metais, išeis šių kny
gų vertimai anglų, o vėJiau pran 
cūzų kalbomis.

Kas rašoma tuose rankraščiuo
se9 Juos palike mistinė gnosti- 
ku sekta, gyvavusi Artimuosiuo
se Rytuose mūsų eros pradžio
je. G-nostikai teigė radę būties 
pažinimo paslaptis. Rankraščiai 
datuojami TU — IV m. 
žiais, bet, gal būt. kad 
rie jų yra dar senesni.

e. 
kai

am-

<^weno

M-r<l in' s j s įsakę*, atgabenti s# 
b'.t jie nuskendę 

auifroje. Jis lauksiąs, kol ban
gos išmes auksą į krantą.

Po audrų, kur gulėjo Pr-terie- 
laivo likučiai išmesti ant kran* 
to, Agila rado daug gintaro. Tai 
ir byvęs jai skirtas brolio Nag
lio auksas. Ji tapo turtinga.

Pavydūs žmvnės apkalbėjo 
Peterį. Jis išplaukė j jūrą ir ne
begrįžo. Jo ieškoti išplaukė ir 
Agila. Ji patekę į drir.lzaką ir 
nebegrįžo.

Kiekvieną vakarą, kai marių 
i*al<3S Iclb-i uždegdavęs kran_ 

žvejai iSgirsdavę Agilos bal- 
Ta vakarą kažkas nebrįžda- 
iš marių. Tai keršijusi Agi'

šeriai tyrius,

v‘r- 
są. 
vo 
la.

Racine, W
GEGUŽINĖ 1

Graži vasara bėga risčiomis, 
vargindama savo kaitra. Visi 
ieško pavėsio gamtoje ar po sto
gu. Visokių gerų darbų ir lietu
viškų reikalų rėmėjas Racine 
Lietuvių Moterų klubas ruošia 
atgaivos išvyką—gegužinę rug
pjūčio mėn. 11 d., 1 vai. po pie
tų gražioje Vinco Bagdono so
dyboje ant Mičigano ežero kran 
to, 901 Sheridan Rd., Kenogho, 
wis. ;

Klubietės vaišins svečius šil
tais ir šaltais valgiais bei viso
kiais gėrimais. Puiki atgaiva 
nuo vasaros karščių ir gera pro
ga paremti lietuviškus reika
lus, kūrie.mūsų moterims ypač 
rūpi. i'

Visi kviečiani, visi laukiami.
Jurgis Milas

Senovėje prie marių 
laivdirbys.Jis turėjęs sūnų Nag
lį ir dukterį Agilą. Naglis asista
vęs didelį laivą, išplaukė laimės 
ieškoti. Agila laukusi brolio 
prie marių. 

, I '''

'Kartą audra išmetusi į kran
tą svetimšalį Peterį. Jis papa
sakojo ,kad užjūrio krašte žu
vęs Naglh,i karvedys, jos brolis.

Įdomus dalykai gaunasi, 

kai Mažosios Lietuvos melodijos 
lyginamos su Aukštaitijos, že- 
maitios Dzūkijos ar Vilnijos 
melodijomis. _ (

Nors žemaičiai etnografiškai 
neatskirti nuo Mažosios Lietu
vos, tačiau jų melodijų pjūdin- 
gumas neveikė Mažosios Lietu
vos brolių.

žemaičiai nedaug turi skirtin 
gų melodijų tipų, bet ir tie pa
tys yra labai būdingi ir svaotiš- 
ki.

Svarbiausias tipas yra papra
stas struktūros 9-nių taktų me 
ledija, daugiausia oktavos ap
imty malorinėj tonacijoj su bū
dingai šokančiu kvartos’ inter
valu, pabrėžiant užtęstą ir sti-l 
priai akcentuotą kvintą.

Tokių melodijų Mažojoje Lie
tuvoje vis dėlto retai girdima; 
daugiau užtinkami giminingų 
dzūkų ir suvalkiečių melodijų 
ipai, kurie ritmiškai sudėtin
gesni ir kurių apimtis plates
nė. ' m. l. r

!
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvi^ fratemaline 

organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 meto.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuot 

darbus dirba. . \ .
SLA išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS A3LLT0NUS doleriu 

apdraudŲ savo narianu. '
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelnos 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietu,vis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

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

SLA kuopų yra visose lietuvių kolonijose. ~
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų _veikėjui • 
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New Yorfc, N.Y. 10001

TeL (212) 563-2210
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• 2ŪTES7INGAJ ioPILDOMI RECEPTAI * FANNIE MAY SAL
DUMYNAI ® KOSMETIKOS R.KTKVKNYS

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI

1. Dr. Griniaus, ATSMNDdAI IR MINTYS, 
GI tom**...... .......................... ........ ......    flO.OO

Atdara šiokiadieniais nuo
i paL ryto iki 10 vaL vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. XLHLMAN, B.S., Registruota*

or constipation relief tcmci 
» reach for EX-LAX tor.igh
Ex-Lax helps resrr- vour system's oun natural 

rhythm overright. Genuy. Dependably. Try it toni 
You’ll like the relief in the morning 
Chocolated or pills, Ex-Lax is__^ 
“The Overnight Wonder’’

Read label and follcrr 
directions.
C Ex-Lax, Inc.. 19S2 R) metų studijavęs, kaip

f

K

2. Prof. Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. J6.TO

$6.00

3. Miko Lileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. --------—....

Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ____________

J. Vendevea, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VI

$5.00

$5.00

ęs.ra$ė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, k** 5ef k&3» tr 
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvį, lietuviui 
tr lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kurt Jaunium ir proi. 3L 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tiksliu* vertimu# 

tr patarė mums toliau studijuoti- 4

5.

8. ąi;«

M-00

CO pri. |2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St.. Chicago, HI. 60603 slųs- 
> kite cčkjn’prldSkt* vieni dolerį pereiuntimo tžlaldoaiA.
i

Kai** fM. Kieti rtrieliaL

E22SL IXB B. Hilstea st„ BKlago, IE KBC

šeštad. — Pirmad., Sat. — Mon.. August 10—12, 19*5
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lyvavę hėt 10,000 Amerikos liėtutiii, b paškuMniūe^e 
rinkimuose į JAV Krašto Tarybą tik virš -6.000 balsuo 
tojų, įskaitant ir tuos balsuotojus “paštu”, dėl kurių 
keliamos abejonės ir kurių rezultatu* buvo atakavusi 
Reg. JAV Lituvių Bendruomenė.

Grįžtant prie Diplomatinės Tarybos ir VLIKo, ne
noriu prikišti tų klaidingų pažiūrų rašeivoms nesąži
ningumą, bet jie tuos savo pažiūrų rašinius turėjo pa
tikrinti su mūsų tarptautinės teisės ekspertais.

Nelabai geros mūsų visuomeninės veiklos rezulta
tas, jei tikroji situacija apie Lietuvos Diplomatiją ir jos 
šefą paaiškėjo tik po keturiasdešimt metų.

Bendra išvada, kad mes neturime vadovautis įvai
riais perdėjimais mūsų visuomeninėje veikloje, tuomet 
mums nereikės 
mam* atromti.

aikvoti laiko ir rašalo tiems perdėji-

Dr. Kazvs Šidlauskas </
25 cents per copy

Nu© sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicago j e ir priemiesčiuose:

metams$45.00
pusei metu$24.00
trims mėnesiam*  $15.00

Užsieniuose:

metams ________ .__________  $48.00
pusei metu  $2žL0u

Naujienos eina kasdien, išskiriąs! 
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Existed Street, Chicago, 
IL 60608. TeleL 421-8100.

BALTŲJŲ RŪMŲ SUKVIESTOSE KONFE
RENCIJOSE

vienam mėnesiui , 
Knooe JAV vietose:

$5.00 Pinigus reikia austi pašto Eone? 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 viL

VISUOMENIŠKAS NESĄŽINGUMAS

Pagal straipsnio antraštę, turėtų būti aišku, kad kal
ba eina apie lietuvių išeivijos visuomenę ir jos ap
raiškas.

Kaž kaip pas mus atsitnka, kad įvairios liietuvių 
išeivių problemos laisvame pasaulyje pristatomos su di
deliais perdėjimais ir netikslumais. Iš<to tik kyla ginčai, 
daug bereikalingų rašinejin^ų, ko mes turėtum išvengti. 
Tas liečia tiek mūsų, politinę, visuomeninę arija kultūri
nę sritį.

Prieš daugelį metų buvo mesta mintis, kad Lietuvos 
laisvinimo byloje, mes turime grupuotis apie Lietuvos 
diplomatus ir jų šefą, nors šalia jų, mes jau nuo 1944 
metų turėjome VLIKą, kaip Lietuvos Vyriausiąjį Lais
vinimo organą.

Kuomet VLIKas buvo suskilęs, kelioms organizaci
joms iš jo pasitraukus, vėl buvo skelbiama, kad mes ga
lime turėti kelis Lietuvos laisvinimo veiksnius (“Tal
ką”), ir kad Lietuvos laisvinimas gali eiti dar geriau, 
kuomet bus tų veiksnių konkurencija.

Šioje srityje tenka prieti prie pasaulio lietuvių kul
tūros centro — Lietuvių Bendruomenės. Niekam netu
rėtų kilti abejonės, kad šitoks išeivijos lietuvių kultūros 
centras yra labai reikšmingas.

Deja, labai apgailėtinas faktas, kad tai Lietuvių 
Bendruomenei kaž kaip apkvaišo galva dėl jos valdomų
jų organų sudarymo, visuotiniais visų lietuvių balsavi
mais. Visas dėmesys buvo atkreiptas į tuos visuotinius 
visų lietuvių balsavimus ir buvo atakuojamas VLIKas. 
ALTas ir BALFas, kurie tų rinkimų neturi.

Galbūt, didžiausias visuomeninėje veikloje nesąžinin
gumas buvo padarytas JAV Lietuvių Bendruomenės, 
kuri po tų visuotinių “Amrikos lietuvių rinkimų”, pa
skelbė, kad jie turi gavę mandatą, atstovauti visiems
Amerikos lietuviams, nors tuose rinkimuose nebuvo da- tarptautinėje plotmėje iškelti kolonialinę padėtį Lietu

Į

Washingtone įvyko dvi svarbios Baltųjų Rūmų Sū- ‘ 
kviesos konferencijos: Pavergtųjų tautų savaitės pas
kelbimo iškilmės ir Europos Saugumo ir Bendradarbia
vimo (Helsinkio konferencijos 10 metų sukakties pro- 
ga) klausimu pasitarimas. Abiejose dalyvavo Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirm. Teodoras Blinstrubas. *

Pavergtųjų Tautų savaitės paskelbimo iškilmes lie
pos 25 d. pradėjo atvykusių dalyvių pasveikinimu Linas 
Kojelis, Baltųjų Rūmų ryšių įstaigos direktoriaus pava
duotojas.

Toliau Gynybos sekretoriaus pavaduotojas William 
Furniss painformavo apie JAV plečiamą gynybinės 
strategijos iniciatyvą; Amerikos Balso direktorius Eu
gene Pell papasakojo apie sėkmingas pastangas plėsti 
ir stiprinti JAV informaciją plačiame pasaulyje, ypač 
skiriamą ' tautoms už geležinės uždangos.

Paskutinis kalbėjo JAV viceprezidentas George 
.Bush, apibūdindamas susidariusią padėtį ir JAV pasi
rinktą veiklos liniją.

Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo reikalais 
konferenrija įvyko liepos 26 d. Čia irgi ją atidarė Li-

s vaizdas is Panemunės Žiū

SOVIETŲ DELEGATAS OTAVOJE PUOLA 
KUN. SVARINSKĄ

kalstamas veiksmas. Jei lietuvių 
partizanai (ir juos neva rėmęs 
Svarinskas) yra kalti, tada kal
ti ii ^pries'nacių okupantus kovo
ję prancūzų ar italų pogrindinin
kai, jugoslavų partizanai- ir lea-

F / ■' - - -

Kun. Alfonsas Svarinskas bu
vo linksniuoj'amas Otavos žmo
gaus teisių konfefėričij'oije gegu
žės,-22 d. "Sovietų delegacijos vi-! 
cėpirmiiiinkaš Kotidrašėvas pe- 
neigė Vakarų kaltinimus, kad sb 
vietai kalina, žmonės už religinę 
veiklą ir pareiškė, jeg niekas ne
buvo Įkalintas už religines pažiū
ras ar religijos praktikavimą- 
‘‘Nors sovietų delegacija yra nu
sistačiusi prieš individualinių at
vejų diskutarimą, mes panaudo
sime Svamioką kaip pavyzdį” — 
kalbėjo žmogaus teisių žinovu 
tapęs KGB karininkas.

Anot Kcndrašėvb, Svarinskas 
buvęs “21 žmones nužudžiusios 
ir' jų. nuosavybę sudeginusios 
grupės-’ ryšininkas, turėjęs tris 
suklastotus pasus. Nors Vakaruo- 

religi-
jis tesąs papras

tas “nusikaltėlis’.
Debatų metu, JAV-bių delega-

tį epizodą birželio numeryje 
komentuoja ELTOS , biuletenis 
an'glų k. Pokaiio metais, rašo ' , ____
ELTA, Sovietų okupacinėms pa-.
jėgoms Lietuvoje . pasipriešino f Ąisak ELTOŠ, ainerikiėęių dę- 
strprus partizanų :sįjūdis, kurį! legato komęntaras buvo• taiklus, 
rėmė platūs tautos stuoksniaL Į.i Mėgindama nukleipti dėmesį į

'Toliau Valstybės sekretoriaus pavaduotojas Euro
pos reikalams Mark Palmer painformavo apie turimus 
rūpesčiu^ ir viltis Europos reikalu.

Ambasadorius James E. Goodby, JAV atstovas Eu
ropos nusiginklavimo ir pasitikėjimo ugdymo konferen
cijoje, papasakojo apie Amerikos pastangas 
srityje.

Ambasadorius Richard Schifter, žmogaus 
ekspertų konferencijoje Otavoje, vadovavęs JAV 
gaėijai, nupasakojo pasitarimų eeigą, apibūdino 
kvos Moko šaltumą šiais reikalais ir vakariečių darytą cijof pirmininkaj Kičardsis Schi. 
spaudimą, kad Sovietų Sąjunga laikytųsi savo tarptau- fteris au sykius pareiškė Kchd- 
tinių įsipareigojimų šioje srityje. I rašęvui, kad jis netiki jo aiškini-

Jų pranešimu5 papildė Europos Saugumo ir Ben- mais. Neįmanoma tikėti, kad “21 
dradarbiavimo JAV komisijos štabo direktorius ir ge- ■ įmonių nužudymo” bendnmn- 
nereralinis patarėjas Michael Hathaway.

šioje

Kondraševo tvirtinimus reikią, 
žiūrėti labai skeptiškai, nes soviė 
tiražai teisingumo organai tuo rne 
tu elgiasi labai sauvališkai, "net 
ir pagal dabartinius .sovietiniu^’ 
standartus ir daūgumia tais me
tais paskelbtų nuosprendžių pa
sirodė nieko bendro neturintys 
su tikrove Tai pripažino- ir nu - 
kščiausieji sovietinės valdžios ob ; 
ganai, kaip pvz., Chruščiovas sa
vo 1956 metų vasario mėnesį pa
sakytoje kalboje, kurioje jis pa-

larįapĮ»is< (if neįrodytus) kun. 
Svarinsko nusikaltimus anksty
vaisiais -pokario metais, Sovietinė 
delegacija tėmėgino nuslėpti da
bartinių kaltinimų trapumą.

- • ELTA

TEŠTAMENTINL AUKA

A. a. dr. J. Bartkūs testamen
tu Amerikos Lietuvių Tarybai 
paliko 1.000 doleriu Vykdyda
mi jo testamentą, šią auką ALT-

" i - 4 4. • -x _ 1 ui persiuntė id sunūs inž. Eu-smerke nepaprastus teisetumoj .. ‘A Si • • j T
pažeidinėjimus Stalino laikais.

Be to, rašo ELTA, jei Svanns- 
kas ir būtu rėmęs lietuvių lais
vės kovotojus, tai nepadaro jo 
“nusikaltėliu”- Lietuvių partiza
nu kova buvo savigyną, prieš> - A A x ~ 
okupacines pajėgas. Tokia savigi- • v ^NŠJI-
na, tarptautinės teisės akimis,1 
vra teisėta; agresorių teisminiai 

kas būtu buvęs apkaltintas tiktai' organai neturi teises nei teisti, 
| “antisovietine agitacija ir propa- nei teisinti, nes patsai jų būvi- 

Amerikos Lieturių Tarybos pirm. Teodoras Blinst-! ganda”, tvirtino Schifteris. mas okupuotoje šalyje-yra nusi- 
rubas raštu per L. Kojelį įteikė paklausimą, ar negali
ma imtis stipresnių priemonių, kad Maskva būtų pri
versta pildyti Helsinky priimtus įsipareigojimus žmo
gaus teisių reikalais, prašymą, galimybėms atsiradus,

teisių 1 se jis aukštinamas kaip 
dele- ; nis kankinys”,

Mas

genijus A. Bartkūs ir duktė Ire
na Budrečkienė. • Amerikos Lie
tuvių Taryba su nuoširdžiu dė
kingumu mini velionį ii- reiškia 
•padėką jo -šeimai.

voje ir Lietuvos teises Į laisvę ir padėką JAV delegaci
jai už gynimą žmogaus teisių Otavos konferencijoje, 
drauge ginant ir Maskvos skriaudžiamus lietuvius.

ALTo Inf.

Chicagcje liepos 22 d- buvo iš
kilmingai paminėtas Dariaus ir 
Girėno. — Atlanto nugalėtojų, 
ryžtingas, tragiškas žygis. Mi
nėjime kalbą pasakė ir Amėr. 
Lietuvių Tarybos pirm. Teodo
ras Blinstrubas.

ALTo Inform. Biuletems

*l«kiT» JAV r<»rpvftr»

Dr. K. Šidlauskas
APifc tWiuAWs LHeTOMVs Vr 

demokrAH^ PAMfU

^Tesrfifš^

Kaip studijos autorius ’tiksliai pastebi, visų 
partijos padalinių lyderiams tunka spręsti klau
simą, kaip pakirstyti ribotą skiriamų ir rinki
minių vietų skaičių atskiroms tautinėms gru
pėms, ką jiems tenka daryti tik tikintis iš to ati
tinkamų rezultatų.

Politinės svarbos atžvilgiu autorius Chica- 
gos tautines grupes klasifikuoja taip:

1) Lenkai,
2) Italai, •/
3) Bohemai /čekai7,
4) Lietuviai,
5) Slovakai,
6) Graikai. x
Vadinasi, autorius yra tos nuomonės, jog 

tarp tautinių grupių Chicagos politikoj pirmą 
vietą užima lenkai.

Lietuviai šioje lentelėje atsiduria ketvir
toje vietoje.

/.utorius sako, kad 'ieną kitą grupę tenka 
i s ii t‘. ~cs ji esanti tik dirbtinomis gyventojų 
<urašymo kiLufikacjomis sukurta.

Kai kuriu tautinės grupės, kaip pvz., vo- 
l.icčiti, vali kai k is gauti išstatymą tos gropės

- J______ w —

kandidatų rinkimuose, noI-s pati grupė nedaro 
jokių organizuotų pastangų tokiems rezulta
tams paniekti.

Skiriamos valdžios vietos tokiai grupei ne
daug turi reikšmės, nes grupė neturi savo orga- 
niząrijos siekti tų rezultatų,

Šitokia g'iipė demokratų partijos nelaiko
ma tautine grupe ir neįeina į šios studijos tau
tinių grupių sąrašą.

Kas liečia “rusų” grupę, tai galima pasa
kyti, kad Cook apskrity nerandama iš šios gru
pės aktyvaus pasireiškimo.

Tikrų rusų skaičius Cook apskrity tUri būti 
nežymus. Kaip minėta, didelę dalį “rusų” suda
ro žydai, o tarp menamai tikrųjų rusų mes vėl 
randame dalį ukrainiečių, nusistačiusių prieš 
tikruosius rusus.

Kaip buvo aukščiau minėta, airių ginę trėh- 
ka išskirti iš Chicagos tautinių grupių sąrašo, 

|nes ji yra demokratų partijoje Chicagoje domi
nuojanti grupė, kuriai netenka vesti kovos dėl 
savo grupės politinio pripažinimo.

Švedų ir kitų skandinavų gropes tenka iš
jungti, kaip demokratų partijos į nuostolius nu
rašytas grųpęs, nes jos nedaro pastangų 
gauti iš demokratu partijos kokio nors pri
pažinimo

Čekoslovakų grupę tenka padalinti į čekų 
|ir slo'akų grupes, nes tik bohemų (čekų) 
grupė vaidina nemažą vaidmenų Chicago'' po-

_wjjir RiTmTwriMniiiii 11 r.wnii-i m u—irr -ii~ iirrrnrrTrnn 
litikoje, o apie slovakus nedaug ką galima 
išgirsti.

Į austrų” grupę įeina įvairios tautybės, 
kaip lenkų, kroatų, slovakų, dalmatiečių ir kitų, 
nesudarančių Chicagos politikoj jokios atskiros 
austro” gropės ir neturinčių reikšmės nei vie

noj Chicagos politinėj partijoj.
Iki I-mojo Pasaulinio karo pabaigos ir Lie

tuvos nepriklausomybės atgavimo Jungtinių A. 
Valstybių gyvehtojų surašymuose nebuvo lie
tuvių kategorijds.

Lietuviai tais laikais buvo užrašomi “ru
sais” arba “lenkais”, nors jų įvažiuodavo į šį 
kraštą tūkstančiai.

Vienas kalbininkas, rašęs šio šimtmečio pra
džioje studiją, apie Chicagos miesto gyventojų 
kalbas, prieina išvadą, kad 1903 nu Chicagoj bu
vo per 1I,TXX) lietuviškai kalbančių gyventojų. 
(Sari D.Buch, A Sketch of the Linguistic Condi
tions of Chicago, 1903).

Nbrs Viešniai* laikais buvo į vėsta lietuvių 
tautybės katėgbrija į Jungtinių A. Valstybių 
gyventojų surašymo davinius, bet tie daviniai 
vargiai duoda tikslų vaitdą, nfes dalis lietuvių, 
įrašyti pilietybės dokumentuose kaip buvę Rusi
jos arba Lenkijos piliečiais, ir ateity buvo to
kiais užrašinėjami, nors iš tiesų pagal kilmę iu 
būta tikiną lietuvių.

Patikrinęs ir interpretavęs statistikos davi
nius, disertarijos autorius prieina išvados, kad 

1952 m. Cook apskrity turėtų būti bent 100,000 
lietuvių kilmės amerikiečių.

Patys amerikoniško* politikos lietuviai vei
kėjai linkę tą skaičių padidinti bent iki 150,000, 
arba 175,000 gyventojų.
- Nors Chcagos lietuvių grupė nėra nei pati 

didžiausia, nei viena didžiausių šio miesto gy
ventojų tautybių grupių, bet savo skaičiumi ji 
yra reikšminga pu«ė, bent tokia ją laiko demok
ratų partija.

Kaip minėta, kitos daug škaitlinggsnės Chi
cagos tautinės grupės dėl įvairių priežasčių yra 
daug mažiau svarbios demokratų partijai, negu 
lietuvių grupė.

Autorius pabrėžia, kaip svarbiausią faktą, 
kodėl lietuvių tautinė grupė y>a tinkamas ob
jektas, studijuojant Cook apskrities tautinių 
politiką, tai būtent, kad demokhatų partija pri
pažįsta Chicagos lietuvius tokia grune, su kuria 
yra tikslu palaikyti politinį bėndradarbia- 
vima. - - ' ■ ' . .

Aptaręs bendrais bruožais Chicagos lietuvių 
grupę, knygos autorius kiėk smulkiau aprašo 5- 
kias pagrindines Chicagos miesto ribose esan
čias lietuvių lietuvių kolonija?: Rridgeportą, 
Westsides, koloniją. Brigthon Parką, Marouette 
Pa1 ką ir Roeelando kolonją.

• (Bus daugiau)

Sat. — Mon., August 10—12, 1985



Funeral Home and Cremation Service

> -I ’

TeL: 562-2727 art* 562-2728

Iraku įmesto centras

Service 461-8200, Page 06058

*

OPTOMETRISTAS ‘žmogžudystė, pagrindinis re-
rikto ir busąs buvo pilnas poli- PresUos įrankis Stalino laiku, v?2618 W. 71st St. TeL 737-5143

ir “contact lenses”.

ernako ir Putino likimai.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103id Street 
Valandos pagal susitarimą

_ INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street 
Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Kasdien nuo pirmadienio iki penk- 
tadienio 8:30 vai. vakarn.

Visos laidos iš WCEV stoties,

KAZĖ BRAZDžIONYTĖ
Programos vedėja

VYRIAUSYBĖS PAREIGŪ
NAS TARĖS, — NE!

jį “Lietuvos Aidai”

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

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

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

“Lietuvių Dienų” žurnalo bir
želiu numeryje yra J. Vitėno pa
sikalbėjimas su Liūtu Griniu- 
nri.Ruošiamasi teisti Sovietų Są_

Telef. 476-2345

TRYS MOTINIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS Ali I o.MOBILIAMS PASTATYTI

Laucius, jo eilėraščiai: Lyra ir 
Satyra. Lietuvių išeivijos kul
tūros klausimas. Klevelando lie
tuvių veikla. Pasisekusi premi
jų šventė — V.R. Julija švabai-

DR. PAUL V. DARGIS./ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community kiinlket 

Medicinas direktorius

1931 S. Manheim Rd^ Westcfwater, IIL 

VALANDOS: 3—9 dirbo dienomis

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
viršeliai, Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

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

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

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

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

s Kultūringasis pasaulis su
žinojo apie lietuvių liaudies po- Į 
eziją, jos dainas, kaip tik iš Ma- > 
žosios Lietuvos, kai P. Ruingis

& i 1747 m. paskelbė tris pirmuosius i 
pilnus lietuviškų dainų tekstus. > 
Tačiau tautosakos rinkėjų būta j 
ir anksčiau. Be pėdsakų dingo' 
Jono Šulco (1684-1710) užrašy-l 
tos dainos. Stabų patarlių rinki- Į 
ni buvo sudaręs Jokūbas Per-Į 
kūnas jaunesnysis (1665-17—),! 
apie tai mini Moerlinas 1706 m-, ■ 
bet nėra žinios, kas su tuo rin-1 
kiniu atsitiko. Pirmuoju dainų 
rinkėju tenka laikyti. Ad. Frd. 
Schimmėlpfennigą (1699-1763), į 
kurio užrašvmai nežuvo, bet vė-'* 
liau buvo panaudoti Rėzos.

“Mažoji Lietuva” '

Suomių policija valdo protestuojančius pabaltiečius Marčenko bei laisvų profsąjungų 
steigėas Aleksėj Nikitin.

draugams, kad sekmadienio va- į Autorius cituoja JAV-bių Hel- 
kare sektų Helsinkio televiziją. organizacija, kuri prane- 

Pasibaigus demonstracijai kai . šė, kad nao 1980 keturi lietu. 
Kurie vyrai padėjo savo plaKa- > Yįų įr (ju ukrainiečių kunigai bei 
tus prie paminklo, kai viskas bu- Į ukrainiečiu vienuolės žuvo 
vo baigta. Bet apie 50 jaunuolių i ‘ įtartinomis aplinkybėmis”. Jie 
ryžosi pasiekti Sovietų ambasa-, vįsį įmvo valdžios kritikai ir da- 
dą turėdami viltį suruošti to- j ]yvavo disidentinėje veikloje. Ei- 
kią demonstraciją prieš sovietų žniogaus teisiu gynėju žuvo 
ambasadą. Bet visose gatvėse ir, automobilių katastrofose. “ 
baLkonuose buvo uniformuota; Londono universiteto profe- 
ir civiliai apsirengusi policija,' norius Peter Ptedaway nurodo, 
be to jų buvo gatvėkariuose ir į kad padaugėjo pranešimai apie 
automobiliuose. tautinių teisių gynėjų, religinių

Staigiai vienas autobusas atvy-, disidentu, nepriklausomų profsą- 
ko, Dunojaus greitasis, einąs tarp j jungu ir panašiu organizacijų na- 
Helsinkio ir Buda'pešto, Heisin-įrių mirds.
kio policijos pasamdytas atsira-1 
do prie sovietų ambasados dist-

-Suomijos vyriausybės pareigū
nai leido suruošti demonstraciją 
Helsinkyje, bet neleido nešti sa
vo vėliavų. Sovietų vyriausybe 
nenori, kad Suomijos televizija 
rodytu pabaltiečių vėliavas, nes 
Suomijos televizija matoma Esti
joje o tai būtų suomių kvietimas 
estus sukilti.

Jau minėta ponia Visma Mak- 
sius jau pranešė savo Suomijos

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tel. 927-1741 - 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

r tėvas ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

“Ne žemės derlumu, ne dra-i 
bužių įvairumu, ne šalies gražu-’ 
mu, ne miestų ir pilių tvirtumui 
gyvuoja tauta, bet labiau išlai-; 
kymu ir vartojimu savo kalbos, 
kuri didina ir išlaiko bendrumą, 
santaika ir brolišką meilę. Gim
toji kalba yra bendras ryšys, vie
nybės motina, pilietiškumo tė-t taras — lietuviškas auksas. So
vas, valstybės sargas. Sunaikink j vietų milicija '^usekė^’ marš- 
kalbą — sunaikinsi santaiką, vie- j kinių fabrikėlį. Sovietai puola 
nybę ir dorovę’L

Kun. Mikalojus Daukša

cininkų Sovietu ambasados nie
kas negalėjo pasiekti ir jos pul- 
ti, nes u buvo apsupta iŠ visų j 
Įiusių.

ŽYBTELĖJUSI ŠVIESA

Laisvės demonstracija buvo 
pirma kibirkštėlė Baltijos Lais
vės kovai. Turime viltį, kad ji į 
sužėruos visuose Scvictijos plo
tuose , — pareiškė Bukovskis 
šiam švedų dienraščiui.

Šone Olofson Sveuska
Dagbladet reporteris
Vertė Elia Andersen

vaidina svarbų vaidmenį visuo
meninės kontrolės i'epertuare”, 
rašo autorius, AFL-CIO laisvų 
profsąjungų instituto tylimo di
rektorius.

* * *
VĖL EINA A. KLIMAIČIO 

“OSTNACHRICHTEN”

2533 W, 71 st Street
1410 So. 56th Ave., Cicero

Po ilgos pertraukos vėl pradė
jo eiti Vienoje Algio Klimaičio __ 
leidžiamas ir redaguojamas laik-1 
rastis Ostnachrichten. Kadangi į 
šis svarbus periodinis leidinys ne ! 
gali išsiversti vien iš prenumera
tų, jam skubiai reikalinga finan
sinė parama. Ją siųsti šiuo adre
su: Ostnachrichten c/o A. Kli- 
maitis, Zentralsparkasse und 
Kommerzialbank VIEN. Kto. 
Nr.: 783 034 119. Redakcijos adre 
sas: 1040 Wien, Graf-Starhem- 
berggasse 9 4, Austria.

A. Klimaitis taip pat yra vie
nas Šveicarijos leidžiamo infor
macinio biuletenio Christen in 
Not redaktorių. 

* * *
ARTĖJA ALT METINIS 

SUVAŽIAVIMAS

7

S t
I

Florida e th Avenue

Aikštės aul' inobiliams pastatyti

J

»!4Ji

EVEN ON THEGET

7159 So. Maplewood Ave. 
Cbicsęo, IL 60629 

Telef. 778-1545

MIRTIES KOMANDCS UŽ 
GELEŽINĖS UŽDANGOS

Vtdėfa — Aldona Daukus

. VANCE FU

Prostatos, inkstų ir Šlapumo 
I takų chirurgija.

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. iERĖNAS. TeL 725-3064

Anglų kalbos skyriuje randa- 
dama: Pabaltiečių vergija. Nau
jas narys Helsinkio taryboj. Gin

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

transliuojamos iš mūšy studijos 
Marquette Parke.

se norėjo alimJi nešiojamą radi
ją iš 1G metų berniuko. Jis ,gy_ 
ėsi ir buvo nušaulas. Motina 
rauk’a (JA teisman, reikalau-

alas g: aslai iliustruotas, 
je inž. Liūto GGriniaus 
ika L" kt. klausimai.

Ofiso tolofonas: 776-2S3C,
Rtnaenciįos 443-5545

— Ginkluoti Amerikos mai-j 
šalai gins lėktuvų keleivius nuo 
grobikų.

.L[{AL HOME

Jaunas ficluvis pabėgo iš Afri
kos.

f

■

SAVINGS

Rr

ANC LGaN ASSOCIATION

ARCHER AVENUE
Chicapo, II. 606.12 
CHICAGO, IL 60632

*

I

w. 69th Street 
icago, IL 60629 
Tel. 925-7400

A
J*

I
f

50 HARLEM AVE 
|L 60455 

T r i. S98-94OO

»H0W M SEAT BELTS 
HELP TO PROTECT YOU , 
JN AN AUTO ACCIDENT!

• ACCORDING TO THE 
WSTITUTt FOR SAFER 

^LIVING, AMERICAN MUTUAL
L1AWUTY INSURANCE COMPANY THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY 
FROM BLOWS AGAINST 
PARTS OF THE CAR, LESSEN 
THE DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF THE CAR, 
AMD INCREASE SURVIVAL 
CHANGES

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN 1$ A 
NOBLE VIRTUE*’ • WH£N //£'S
MINING. NEVER-TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. ' 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

Apdraustas pencriustymes 
£ ivairiŲ itstLRny. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

SOPHIE BARČUS

THE ODDS ARE 
AGAINST THE 
IRATE DRIVER 
WHO TRIES TO 
HIGHWAY.

The Wall Street Journal gegu
žes 16 d. numeryje išspausdinta
me straipsnyje. Adrian Karat- 
nycky rašo, kad nuo 1980 m. 
labai pagausėjo politiniu cponeii 
vii žudymas. Kun. Jerzy Pope 
liuškos nužudymas nebuvęs izo
liuotas įvykis, o tiktai “ledkalnio 
viršūnė". Nepriklausomo lenkų 
Helsinkio Komiteto ir “Solidoru- 
mo”. pogrindžio spaudos žinio
mis, nuo karo stovio paskelbi
mo, mažiausi. ; 104 lenkai, pasi
reiškę neoficiailų organizacijų ar 
protesto veikloje, tapo smurto au 
komis.

Pasak autui iaus. panašūs pes 
linkiai matomi ir Sovietu Sąjun
goje, kur k?ikurie politiniai ka
limai kasmet numarinami kalė
jimuose ir prievartinio darbo la
geriuose dėl nuožmiu sąlygų. 
1984 metais U kio likimo susilau
kė ukrainiočh: poIrtk.Jimoi Olek- 
sa Tichy, Ju :i Lit vi u ir

Metinis Amer. Liet. Tarybos 
>uvažiavimas įvyks lapkričio 2 
d Tautiniuose Namuose, Chica- 
goje. Čia bus paminėta ir vieno 
iš ALT steigėjų — L. šimučio 
mirties 10 m. sukaktis.

ELTA

Wt AJ»f

1424 South
Cicero, III. 60650 

TeL*. 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

STEPONAS C. LACK ir SuNuS
I.ACKAWICZ

Lai'’ - i .į Direktoriai

2424 West Street — Tel. RE 7-1213

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

>ji-

—,—„—,——, - . - -

FEDERAL SAV- 
NGS apCrneuja taupymo ir 
įamų pr^kolu rūkalus visos 

apylinkės. Dėkojame 
'ums už mums parodyta pa

ėjima Mes norėtum bū- 
ims naudingi ir ateityje.

6»'Railos apdrausto* 
t vi $100,000.

MIDLAND
FEDERAL

ASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1146 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 6 5 2- 1 0 03
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• R. Lietusiu Beiidruoirienė'' 
E >t Chicagos Apylinkė r?ngc. 
gegužinę š. m. rugpiūcio 18 o. 
sekmadienį K. ir J. čiurinskų so 
dybojj 11233 W.SOth Courth SI. 
John, Indiana. Pratlžra 12 vai. 
dienų.

iš Marquetie Parko kisses 
autobusas,kuris išeis 12 vai. die
nų, tuojau po lietuviškų parrvi
dų, nuo 69-tos ir Washtenaw 
gatvių kampo, prie bažnyčios. 
Norintieji gegužinėje dalyvauti, 
prašomi registruotis šiais tele
fonais: J. Brgd'žiik, 131-3713. 
J. Kreivėnas — 434-4639 ir A. 
Repšienė — 431-46-15. l*rašome 
skambinti, nes vietų skaičiijs 
ribotas.

Žmonių pageidavimu iš Cice
ro išies kitas autobusas nyo šv. 
Antano parapijos salės ir sustos 
Brighton Parke ,ties 44th ir Ca 
lifornia Avė. Cicero registrac- 
tis šiais tel, A. Skopas 863- 
5135, A. Dumčius 863-6-192 ir 

--St. Pranckevičius 656-2550. 
Brighton Parke skambinti V.Po 
cius 523-0148.

Jau kelių metų praktika pa
rodė, jog pas K. ir. J. čiurinskus 
Suvažiuoja iš visų apylinkių di
dokas lietuvių skaičius. Maž
daug vidurkis siekdavo apie 200 

..svečių. Kokia šio gausaus daly- 
įvavimo paslaptis? Ogi ši: labai 
graži apylinkė, po medžių pa
vėsiais sustatyti gražiai padeng- 
|i;stalai, geras ir įvairus mais- 
jtas jnalonus patarnavimas, ver 
liagos dovanos laimėtojams, 
yelks baras, šokiai prie gero.

STASYS ŠAKINIS
>• LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 

: Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

i ir iš vidaus.

^Skambinti Y A 7-9107
•> •> I

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės U Lietuvių Įstaigą:

; -i - '

American i Travel Service Bureau 
į. >727 S. Western Ave^ Chicago, HL 60643

- V- ' Telef. 312 238-1787 - ■'
B ~<r--nr5w»g jatisBartioM užąkuBi. lėktuvų, traukinių,. Irtrą kaHo- ’ 
(eruisea), viešbučiŲ ir automobilių nuomartmo -rezervadias; Parduoda- -. 

kelionių draudimui; Organizuojame kelioriės i Lietuva ir kitus kraštus; Į 
iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teikiame infer-'; 

vįsaia kelionių reikalai*. ■ 1 ' ' 'i
• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvai*, tik r-elxu rezesTuon rtetas 

;*aksto — prieš 45-SO diem* *’•—•S-:-

PSrtldiHOjp ,

.rh^usia gausaus d:»ly. 
p^ežastis v ra: šeiminiu 

ir
vavimo
kų vaišingumas, nuoširdus 
m-Jonus sutikimas kiekvieno 
svečio. Kaip žinoma, K. ir J. 
čiurinskai yra daugelio patrio
tinių organizacijų nariai bei 
slambūs rėmėjai, tai neapvilki- 
m? jų triūso, reng’ant šią gegu
žine.

Gausiai dalyvaukime šioje iš 
vykoje - gegužinėje ir linksmai 
praleiskite sekmadienio popie
tę gražioje gamtoje ir malonioj 
nuotaikoj.

Tad visi j gamtą — pas K. J. 
čiurmskus’ Iki pasimatymo!

A. Repšienė

1985 .m. š. AMERIKOS LIETU
VIŲ LAUKO TENISO PIRME

NYBĖS

1985 m. Š. A. Lietuvių lauko ’ 575 West Big Beaver, Troy, Mich 
teniso pirmenybės Įvyks š. m. ;
ingpiūčio 24-25 d.d., Oakland U- 
Diversity aikštėse, Rochester, ' 
Mich., tarp Pontiac ir Roches- j 

rter, Į šiaurę nuo Detraito. Vykdo ; 
,—Detraito LSK Kovas.

Pradžia — 9:00 ryro punktu
aliai. Registracija — nuo 8:00 r. j

Programa: Vyrų A vienetas, j 
vyrų B vienetas, moterų viene- ’ 
tas, vyrų senjorų vienetas --- 45 
m. ir vyresni, jaunių vienetas — Į 
18 m. ir jaunesni, mergaičių vie
netas — 18 m- ir jaun., jaunučių ’ 
vienetas — 14 m. ir jaunesni. Vy i 
rų A dvejetas, vyrų B dvejetas ; 
ir moterų dvejetas. Jei laiko ir-f- 
vietos aplinkybės leis/A- bus; 
vykdomas ir mišrus dvejetas, j

Klasifikacija; pagal zaidęjG 
■i'nžių 19T5 m ' ugp'ūč:o ?4 d.

Dalyvauti leidžiama tik vie
name vienete plius dvejete.

Didvvnvima^ at'riras visiems 
lietuvių žaidėjams, atlikusiem.-. 
1985 m. metinę Šaltas S-gos na
rio registraciją. Neatiikusiems — 
Lūs galimybė tai-padaryti vie
toje. i

PRADMĖS mokestis: Vyrų A, 
vyrų B, moterų ir senjorų viene
tai — $7.00. Jaunių, jaunučių ir 
mergaičių vienetai — $4.00 Dve- 
letai — po $3.00 kiekvienam žai
dėjui • i

Dalyvių registracija atliekama 
iki š- m. rugpiūčio 19 d., pasiun- 
čiant dalyvio registraciją ir prad 
mės mokestį už vienetus varžy
bų vadovui, šiuo adresu: Dr. Al
gis Barauskas, 3018 Patch Dr., 
Bloomfield Mills, MI 43013. TeL 
(313) 258-6535. !

Čekis rašomas: LSK Kovas. Re 
gistraciją siųskite tik už viene
tus. Dvejetų registracija bus vyk 
■domą vietoje.

Į Kaip pasiekti Oakland univer- 
j sitetą? Važiuoti I—75 į šiaurę, 

iki University Drive išvažiavimo, 
tada University Dr. važiuoti iki 
Oakland University Campus (į

J šiaurės rytus) ir sekti Sports 
i Arena ženklus.
j. Apsistoti galima šiuose mote-' 
i lh.io.se (rezervuojantis paminėki-J 
J te “Tennis Kovas”): Drury Inn,;

Tel. (313) 528-3330. (Č40.00 dcu-j 
ble). Važiuojant 1-75 į šiaurę, ‘ 
priimkite Big Beaver Rd. išva- ( 
žiavimą.

Northfield Hilton, 5500 Croo
ks, Troy Mich. Tel. (313)879-2100 t 
(-55.00 double). T

Važiuoant 1-75 į šiaure, paim- 
_ ___________ _____ ____ I 
'____________________________ i
t - V;

ap-

SIŲSKITE PINIGUS 
; I LIETUVĄ 

1 RUBLIS
i- --$1.85 ' :

(įskaitant perlaidą ir 
■ drauda)-.-
Mažiausioji perlaida 30 ruh- 

lių.Persiuntimas paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant vistS 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
Įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas. j:|

Visi mokesčiai pitaai garaik
• tūpti,. Jūs - gausite jįįkyita^. 
mą! Jis teisėtas,‘ir atraustas.

GRAMĖRCY
Shipping, 'Ine. - A 

< - 744 Broad St. • įf'
Newark, N. J. 07102 -į 

Ėst 1947 < !

UAL 1ST ATI K» SALBUAL UTATV SALI
Xmme — Pardavimai

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERWTNAWf 
B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAia.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Preridentw

|212 W. Cermak Road ; Chicago, HL TaL S47-774J

kite Crooks Rd. išvažiavimą.
Galutinis varžybų formatas ir 

pravedirnc sistema bus nustaty- 
ta po dalyvių registracijos termi- 

j no ir priklausys nuo dalyvių 
skaičiaus.

Varžybų sistemą nustatys ir 
žaidėjų skirstymą (seeding) at
liks šalfas S-gos lauko teniso ko
mitetas susitaręs su varžybų 
vykdytojais. K-to vadovas yra 
Antanas Bartkus, 2825 W. 86th 
Place, Chicago, Ill 60652. Tel. 
(312) 737-7117.

Smulkias informacijos išsiun
tinėtos visiems sporto klubams 
ir kaik biriems tenisistams. Pa vie! 
niai, klubams nepriklausą žaidė
jai, dėl išsamesnių informacijų 
gali kreiptis j bet kurį sporto 
klubą ar tiesiai į Pr. Barauską.

Šelfas Centro V-ba

— R. Lietuviu Bendruomenės 
East Chicago Apylinkės gegu
žine įvyks sekmadieni, rugpjūčio 
18 d., o nė 11 d., kaip buvo pa
skelbta. Vieta: K. ir J. čiurinskų 
sodyboje, 11233 W. 80th CL, 
St. John, Ind. Platesnė infor-

Tuo-reikalu jums gali daug 
padėtf;teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphcmse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga sir legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų! administracijoje. 
Knygos kaina $3.95 (su per
siuntimu).. ’ ■ '

macija bus paskelbta vėliau.

— Lietuvių Tauragės Klubas 
gegužinė įvyks 1985 m. rugpjū
čio 11 d. 12 vaL popiet šaulių 
Namuose. Veiks virtuvė, baras,] 
loterija, šokiams gros E. Knoll 
orkestras. Maloniai kviečiame 
narius ir prijaučiančius daly-

GELBĖKIT SAVO GYVYBĘ!

“Tačiau Viešpats sėdės soste 
per amžius: Jis pastatė teismui 
savo sostą.Ir Jis teis pasaulį tei
singai; Jis teis tautas, kaip rei-. 
ksilauja tiesa.” Ps. 9:7,8;

Ši radijo programa bus girdi
ma šį antradienį, 8:45 vai. va
kare, banga 1450 AM per “Lie
tuvos Aidus”. ;f

Sekmadienį per Sophie Bar
čus radijo banga 1490 AM 9 v.! 
ryto išgirsite “Gerąją Naujieną I 
Letuviams” su tema: “Baimė ir. 
ramybė”.

Jau išėjo 10 Dievo Įsakymų' 
knygelė. Kaina Čikagoje ir apy
linkėse $1, o į kitus miestus pri- j 
siunčiame už 82. Mūsų adresas: ’ 
321, Oak Lawn, IL. 60454. 

—
I round homes & 1

— Chičagoje kyla gaisrai ara_1 • 
bu -kvartaluose.

Miko šilęikio apsakymų knyga 
“Liucija” Jau afspausdiųta.

Autorius pavaizduoją lietuviu 
gyvenimą nuo XX Šimtmečio

• pradžios iki II Pasaulinio karc.
22 -ilgesni ir trumpesni- apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir.pas 
autorių: 6729*50. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

for,]n^r&a*fiį>ĮU

BUTŲ NUOMAVIMAS 
B NAMU PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

* NOTARIAT AS • VERTIMAI

OKU RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪS1 TV*-., Q 

f. BACEVIČIUS — BELL REALT3 
INCOME TAX SERVICE :.t-

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, įrengtas bungalow.
Nebrangus.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuossvybės — kitur

FOR SALE BY OWNER
LAKE INCOME PROPERTY

Estate type home in lower MI
CHIGAN. 150’ lake frontage x 
525’ deep on clean spring fėd 
lake, sandy beach. In addition 
to .estate home, there are 2 year 

. summer1 cot
tage, 2 car garage & boat house. 
Write or call OSCAR OLSON: 

. 36004 Mill Lake Rd-, Gobles, 
,MI 49005. teL: 616/628-2557.

ęąVĘRNMgNg HOMES

EXPERIENCED UPHOL-

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turto Chicanes miaifo loMni. 
Dirbu ir užmiesčiuose, gratž,

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Tilman Ave, 

Tel 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ-AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobili® 
liability draudimas pensininkams 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ave^ 

Chicago, IIL
TeL 523-8775 arba 523-9191

Dengiame ir taisome visų rū^ 
šių stogus. - Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIEIA
6557 S. Talman Avenue

Chicago, IL 60629 j
434-9655 ar 737-171' ,

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Msplewood, Tel. 254-745?

iškvietimai, pildomi pilietybės pn-

. property.
■•6000

HELP WANTED — MALE 
Darbininkg Reikia

*Nature s Remedy.
for GENTLE, OVERNIGHT REUEf Of CONSV.UTK)N

STERES & CUTTERS
Full or part time. Top wages & 
benefits. Steady vork, year 
round.

ĮSIVAIZDUOJAME KAIP UŽ 
TIKRINTUS ŠIUOS GERUS 
DALYKUS:

Next boe you .need a laxative. get rebef 
the Natures Remedy way. Gently 

Overnight.
Its natural Active ingredients are so 
dependable you can take Natures 
Remedy tonight and feel better

PO*» details

GET 
FREE 
GIFTS 
FROM 
NATURE'S 
REMEDY

F. J. FURNITURE —Lombard, 
Illinois

Call Mike — 627-0016

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky ir Darbininkių

BEFORE AFTER1. MŪSŲ REGĖJIMĄ,
2. MŪSŲ KLAUSĄ,
3. MŪSŲ PAJĖGUMĄ 

VAIKŠČIOTI.

Šiandien, vartojant ambulatorinę kojų operaciją, labai mažu įpjo
vimui, dauguma kojų problemų gali būti pataisytos gydytojo 
įstaigoje. Gydymas daromas be skausmo ar nepatogumų „įr.,, 
daugumoj atvejų nepraleidžiant dienos mokykloj ar darbe.

DR. PAUL NADZIKEWYCZ
DR. SEVERKO HRYWNAK

ŠEŠIAKAMPĖ KOJŲ KLINIKA
4956 W. IRVING PARK RD. 

Chicago, Illinois 60641
Reikia iš anksto susitarti — 685-8400

ŠIE NEPATOGUMAI GALI BŪTI PATAISYTI GYDYTOJO ĮSTAIGOJ:

GENERAL OFFICE

PASSBOOK 
SAVINGS...

tnter*«t Rate* 
Paid on Savinfi

ui for 
financing

AT 0UI 10W IATB

In^eef
My and Paid Quarter^

2212 WEST CERMAK ROAD - CHICAGO, ILL 60608

Peter Kizanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

Need 15 former COMPTOME-, 
TER OPERATORS or FILE, 
CLERKS for 3 to 4 day per 
month position. Loop location. 

726-5422.

REPAIRS — IN GENERAL 
|valrO« Taisymai

TAISO ORO VfiSINTUVUS, 
šaldytuvus, skalblmo 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
□ e - m a n D e č k y « 

TeL 585-6624

• Kojos didžpirščio iškrypimas
i • Geltoni, stori nagai

• Kieti kojų pirštai
• Nuotrynos kojos viršuje.
• Įaugę nagai

Skausmingi užpenčiai 
Suartrit ėjusios kojos 
Sportininkų žaizdos 
Vaikų kojų bėdos SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

TOHN GIBAITIS
idvokatų įstaiga

1247 R. Kedzie Ave.
(3120) 776.8700

Advokatai
GINTARAS P. ČEPLNAS

Darbo valandos: Kasdien: nu» 
9 vaL ryto iki fl v&L vakaro, 

težtad.: nuo 9 vai r. iki 12 vai <. 
b pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2«4! West 63rd Street ;

Chicara, UI 60521

ADVOKATŲ DRAUGIJA J
V. BYLAITIS į 

ir V. BRIZGYS
Darbo Talandoc 

Nuo 9 ryto Iki 5 vai. popiet, 
leštadieniais pagal susitariiaą.

UD6 S. Kadzl* Ava. 
Chicago, IIL 60629
TeL: 778-8000

■ ....................................................... n. J>.-.

Triaminic® Syrup 
Triaminicin* Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at

C T«5 Dorvy LaboratodH, tXriikwi df 
Sandoz, inc . Nrbritka 68S0L,

šeštad. — Pirmad., Sat. — Mon.. Aujfuat 10—12, 19§5

lh.io.se

