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Chicago, Ill — Trečiadienis,

MIRĖ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ VYSKUPAS 
ANSAS TRAKIS .

Chicagos Tėviškės parapijos steigėjas ir jos klebonas.
Paliko žmoną dr. Adelę ir sūnų 
dartyną šit šeima.
Labai atidžiai sekė lietuvišką 
spaudą. Vysk. Trakis turėjo gerą 
atmintį. Paskutinę pastabą, ku- I 
rią vysk. Trakis padarė Naujienų ■ 
redaktoriui, buvo tokia:

— Apie Stasį Juškėną pasakei 
pačią turiningiausią atsisveikini
mo kalbą, bet iki šio meto dar 
jos nepaskelbei Naujienose. Mes 
visi jos lankiame...

Vysk. Trakis studijavo filoso
fiją ir. sprendė problemą, kai]} 
galima būtų pratęsti laiką. Vie- . 
ni- labai daug jo turi, o kiti visą J 

užkritusių pareigu. Į

Vysk. Trakis taip pat norėjo 
kad būtų galima pratęsti laiką ’ 
būtiniems darbams atlikti, bet 
jam laibas, likimo buvo staigiai, 
nukirstas. Laimingai nužingsnia-1 
vo visus laiptus, o nuo paskuti- 1 
nės pakopos koja, beskubėdama, 
-nepataikė ir vyskupo laiką visai 
nutraukė.

Vysk. Ansas ^Trakis
CHICAGA, ILL. — Vysk. An- 

šas Trakis gimė 1912 m. birželio 
2 dn. Klaipėdos aps., Triušelių 
valse. Kurselių kaime, kur jo 
tėvai turėjo ūkį. Vyskupo tėvas 
buvo Mikas Trakis, o motina bu
vo Trr.dė Baltrytė. -

Vyskupe tėvas Mikas Trakis 
turėjo gerą balsą ir buvo gaky-

Ansas Trakis baigė Vytauto Di 
džiero gimnaziją Klaipėdoje, ku
rios direktorius buvo Jonas Va
laitis ir mokytojavo Antanina Va 
laitienė. ,1934-§ :^nsfeis - jis studi-

TIGRO' SPALVOS UODAI 
' , AMERIKOJE

DALLAS, Teksas. — Prieš po- Į 
rą savaičių keturiose Amerikos 
valstiir 'atsirado margi tigro
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Honduros ir Guatemalos pasienio sargai nepralei
džia Nicaraguos maištininkų Į Salvadorą,. Atrodo, kad 
Nicaraguos valdžia yra pasiruošusi palikti Salvadorą 
ir kitas kaimynines valstybes ramybėje.

Į 350 NARIŲ PARLAMENTĄ, PRAVEDĖ
184 ATSTOVUS

PREZIDENTAS REIKALAUJA PINIGŲ 
KOVOJANTIEMS PRIEŠ SANDINISTUS

Vyks kruvina kova, jei rusai turės prietilti Centro 
Amerikoje.

WASHINGTON, D. C. — Pre
zidentas Reaganas antradienio 
vakare kreipėsi į atstovų rūmus, 
prašydamas paskirti reikalingas 
sumas Nikaraguos kovotojams 
prieš sandinistu vyriausybę.

Ukirtus kelią kcmu.nintams Į 
Salvadorą, Hondūrą. Guatemala 
ir kitus Centro Amerikos vals
tybes. rusai paskubomis veža ka
ro medžiagą ir specialistus į Ni- 
karagua. sudaryti prietiltį iš ku
rio galėtų veržtis į Centre Ame
rikos valstybes. Palei.-tas gandas, 
kad kovotojai prieš sandinistus 
vagia Amerikos skiriamus pini
gus netiri pagrindo. Patys kovo
tojai imasi priemonių, kad vagi
lius suvaldytų, jeigu tokių atsi
rastu.

Prezidentas nurodo, kad Ame
rikai teks vesti kruviną kovą, 
ieigu sovietu karo jėgos Įsistip
rintų Nikaraguoj. Dabar rusai 

1 lėktuvais veža specialistus iš 
___ los į Kanados pakraštį. Ten 
gauna degalų ir veža į Kubą, c- 

. . - i iš Kubos bando viską permesti’cko susitikti su rusais, kurie rei- .. '.. .- -X -h Nikaragua.kc.avo atiduoti jiems sovietu pi-j-.. . | Nikaraguoj įsistiprinę sovietų
........  ’ .. .. i lėktuvai kliū’dj’š Amerikos susi

siekimui s u Centre ir Pietų Ame
riką, Afrika ir Indijos vandeny
ne.
. Atstovu

TOLSTOJAUS ANŪKAS APIE
MC MILANĄ

LONDON; Angį. — Nikolaj, 
Tolstojus, rasų lašėtojo Tolsto-1

■ iaus anūkas, parašė knygą, ku- j 
rią pavadino — M misteris ir j

i skerdynės”, Knyga šiomis die- j 
' nomis pasirodė knygų rinkope. ■ 
, Reikalas eina apie buvusį britų ;
• premjerą Harold McMillan, ku- 
! ris vra 92 metu ir nešioja Strik- ■ 
: ton grafo titulą.

Tolstojus save knygoje tvirti 
J na, kad 1945 metų gegužes mė- 
! nesį 70.000 buvo atiduota sovie- 
Į tų karo jėgoms. Jų tarpe buvo 
1 30 000 serbu, slovėnu ir kroatu, I ' .
i :r 40.000 kazokų ir rusų karių.

Harold McMillan tuo. metu bu_ 
. vo Aleksandro valdžias patarė- 
I 'as. O ka- britu kariai bu-m iškeli
■ ti į ugoslaviją ir šiaurės Ita’i-1 
j ją. įai McMillan ten vyko kartui 
įsu britu kariais. PfktaiT britu j L? T*
I. * x i - • ; Afrik-j koipusui tada wicvavi gcn. Į 
; Charles Keįghitl ĄšCMciliilanui;

valdžia imsis labai griežtų prie
monių prieš teroristus.

Policija yra pasiryžusi išaiškin
ti žudikus ir atiduoti juos teis
mui.

Ispanijos visuomenei jau Įgri
so šaudymai ir žudynės. Sekma
dienį dauguma pasisakys už tvar 
kos palaikytojus ir demokratinę 
santvarką.

Socialistai valdys kraštą keturis metus, stiprins 
demokratiją.

i
MADRIDAS. Ispanija. — Pra- o į šį pravedė net 19 atstopų. 

eitą sekmadienį visoje Ispanijoje Vaskoųijos teroristų grupė, pri
sidengdama 3 vaškų provincijos 
nepriklausomybės vardu, šį kar
tą pravedė 5 atstovus į parlamen
tą.

Trys komunistinės Ispanijos 
grupės sudarė koaliciją, kurio; 
priešakyje atsistojo 73 metų 
Maskvai ištikimas komunistą-; 
Santigo Carillo. Ispanijos komu
nistinė vienybė nepravedė nė 
vieno atstovo i šį parlamentą. 
Nepajėgė pralįsti nei pats Caril
lo. Komunistai vedė plačią rinki
minę propagandą, bet neprave
dė nė vieno atstovo.

■ I’cčjus. '

Britai buVo paeinu Jugoslaviją 
kr Austrių. Dm buvo didokas. 

; skttčius'iĮazok į. ukrainiečių ir 
' k:’ų rusiį'paVhfgt į žmonių . Ti-o- 

iau atidUve 3;CQį} kazoku. Tvirti-! 
aar- a, rusai juos vietoje sušaudė.j 
iš tos grupės niekas niekur gy
va-. nesutik-.: Vėliau,, kazokai ir] 
t i ai pradėjo priešintis, .

Tolstojus tvirtina, kad didelė 
; tu i.’tioųių dauguma žuvo. Likę: 
tiktai motei vs ir vaikai- Visus! 
Kilus sovietų karo jėgos išžudė i 

lietuviams 
pradėjo 

į Rytus. ■ 
vakarus.1 
■rę <-pic

-atsirado
W^oma  ̂juos vykoiriSda^T į krašto parlamen 

Ame^Škpft.ątpiifečšinark^ vėjas
KilK'^Mcifiko solų ir Azijos Felijie Gonzalez

Margas uodas nepap- 
rastaiyjautrųs? Yrą pagrindo ma- 
hytiŲfeįcĘjkišvystė iš savo lizdų 
.-progūsio atomo dujos pasieku- 
sios’^tų'iĄ^ą ir Įvairių salų 
pakraščius; :*V’ .

Jis uodas niekad Amerikoje 
nėra buvęs. Jis ganą, pavojingas, 
užkrečia įvairiomis ligomis. Moks 
lininkai apskąičiavoj-kad jis bus 
ne tik šiaurės Amerikos valstijo
se, bet pasieks Centro Ameriką' ' 
ir Pietų Ameriką, ypač Argen-

tariniftte Jakulteie^Į^^tūrą ir 
evaų^ljkų teologiją..^veicsųijoj 
Bazęiio univengtętę jisk studija
vo teologiją ir filosofijos moks
lus; 1940 .metų- pa vasarą -baigė. 
Bazelio universitetą, o liepos 23 
et ^Tauragėje buvo išventintas 
kunigu. Pastoracini darba dirbo 
Tauragės ir Šilalės evangelikų 
liuteronų prapijese.

Vyskupas. xAnsas Trakis mirė 
ankstyvą birželio 23 d. rytą 0:10 
AM. Birželio 22 dienos vakarą 
su bažnyčios pareigūnais tarėsi 
Tėviškės parapijos bažnyčioj ir 
kelioms minutėms po 10:00 va
karo siaurais laipteliais leidosi j liną ir Čilę, 
į rūsį. Laimingai vyskupas nusi- 
"'eido laipteliais. Jam teliko tik- 
<ai paskutinė pakopa. Jam koja 
paslydo, pakapon nepataikė, jis 
nukrito ir smarkiai susižeidė. 
Jisr tuojau buvo nugabentas į li
goninę, kurios gydytojai jau ne
pajėgė jo išgelbėti. Jis mirė 23

Jis turi nepaprastai stiprias ir 
jautrias kojas. Visas apsikabinė
jęs antenomis, kurios praneša ne 
vien ap;e vėją, žiedus, lapus ir 

, vandenį, bet praneša ir apie žmo- 
vuliu šerius ir nepajėgia išs'kaps- 
gu. Ilgos uodo kojos įsivelia į gy 
tyti. Bet kad pasiekią žmogaus 
odą, tai jis Įleidžia ilgą snapą, 
praduria odą, pasiekia kraujo 
gyslę ir čiulpia. Jis užkrečia žmo- 
<?ų pavojingomis bacilomis ir iš
sineša daug kraujo.

Karo mėtų kun. Trakis bus*o 
Bavarrnje. Hofo mieste. Bam
bergo stovykloje. Schtvcinfurte, 
o nuo 1951 metp atvyko i Chica- 
gą ir buvo paskirtu suorganizuo ! —------------ -—
ti Tėviškės narnpĄą. Redagavo — Iki šio meto vartoti erdvė- 
evangc’ikų liuteronu giesmyną. laivei pripažinti netinkamais.

tą. Penktadienio rytą premjeras 
: pareiškė, kad 

socialistai laimėjo šiuos rinki
mus i r.galės valdyti kraštą dar 
4 metus. .Gonzalez pareiškė įsiti
kinimą, kad bus galimybė padė
ti stiprins pagrindus demokrati- 

( nei santvarkai.
1 Ispanijos parlamentas turi 350 
narių. Socialistai išrinko 184 na
rius. Jeigu jie būtu išrinkę 176 
narius, tai būtų galėję valdyti 
kraštą, o dabar jie turi 8 balsus 

r daugiau negu reikia kraštą val- 
dvti. Buvusiame parlamente jie 

į turėjo 202 atstovus.

. Didieji Ispanijos laikraščiai 
pranašavo, kad socialistai šį kar
tą pralaimės. Jie tvirtino, kad 
laimės buvęs Franko ministeris 
Faryo ir Suarez. Socialistai ya- 
vo mažiau balsų, bet jie gavo 
daugiau baisų negu visas kitas 
partijas sudėjus-

Manuiel Fregos vadovaudama 
Populiari koalicinė partija ture 
jo 105 atstovus Ispanijos parla
mente. Dabartiniu rinkimų metu 
Pragos vadovaujamu atstovų 
skaičius nepasikeitė. Jis išleido di 
deles sumas pinigų rnkiminei 
propagandai, bet vos pajėgė pra-.- 
vesti 105 atstovus.

Buvęs premjeras Adolfo Sua
rez vadovauja Demokratiniam ir 

, Socialistinėm centrui. Praeitame 
i parlamenu jis turėjo 2 atstovus.

ŠVEDAI SAUGO JAV 
AMBASADORIŲ

KALENDORĖLIS

5:17 leidžiasi

Birželio 25 dn. — Vilhelmas.
I Mantminas.
| Saulė teka

Šių dienų Chicagos vaizdas. Viduryje matosi aukš- 8:29. 
čiauaias Chicagos namas Sears bendrovės bokštas. ' Šiltesnis.

ISPANIJOJ NUŠOVĖ 
PULKININKĄ

MADRIDAS. įso. - Ateinantį 
sekmadieni visoj Ispanijoj įvyks 
parlamento rinkimai. Praeitą sek 
madienį premjera; Filipe Gon
zalez buvo nuvykęs Į vaškų sos
tinės centrą ir pasakė kalbą pa
tariančią vasknms nežudyti Is
panijon vyriausybės pareigūnų.

Antradieni Madride, kai neto
li krašto ap-auges mir.Utcrijos. f 
pulk. Carlos Buteiro Fcrcz ir i 
majorai Richardo Javoz d<- Ja- 
netrillas. du žmonės i’sitraukė 
iš laikraščio ginklus, vietoj nušo- 

j vė ne vien karininkus, bot it ei- 
I linį karį, automobiliu atvežusi 
Iabu karininkus pietums, šovu

sieji paleido dar kelis šūvius į 
viršų, sėdo j kitoj gatvės pusėj 
stovėjusį automobilį ir nuvažia
vo.

Madride policija pareiškė Įsi 
tikinimą, kad visus tris karius 
nušovė vaškai. Premjera. Vitori- 
jos mieste patarė nešaudyti Is
panijos panigūnu Vaskonijoj, 
tai jie nušovė juos pačiame Mad"' 
ride.

Ispanai lei lo 
ti savivaldybių 
tarė nevaitoti 
panijos karius 
gu Vaskonijcs 
toliau tebesą ūdys

vasknms ivarky- 
rei kalus. bot pa-, 
ginklų prieš Is- 
bei policiją. Jei- 

nacionalistai ir 
ispanus, tai

STOCKHOLMAS. Šv. — šve
dų policija stropiai saugo Ame
rikos ambasadorių svediio;e. •> v

Trečiadienio vakarą Amerikos • 
ambasadorius Gregory Newell 
buvo pakviestas į švedų pramo
nininko J. Jchnsono namus,1 
esančius Lagna saloje. 25 mylių • 
atstumoje nuo sostinės Macka į 
Valsčiuje. Rezidencijoj buvo 
Jnhnsono žmona ir 5 ju vaikai, j 
šiuo metu Švedijoj vakarai švic- ’ 

>ūs. Vakaiicnė buvo paruošta 3 
vai vakaro, bet saulė dar nebuvo 
nusileidusi, vakaras šviesus. Pra-į 
momninko rezidencijcr atvyko 
Įjoliciios inspektorius Suen Lil- 
ja, policininko lydimas. J’edu bu- frėio 
ve prie sodybos. InspektoriMs 4 ----
Lilja užrii’do kažką žvangždan- j 
ti <odvbos apaugusiose nendrėse, j 
Žiūronu :icou pamatė 2 žmones. 
Vienas nešė i nup autą karišką 
šautuvą.

Inspektorius, nieko nclaukda ’ 
ma.s, paleido i nepažįstamus žmo
nes tris šūvius, o vėliau parei
kalavo. kad pasiduotų. Bet ne
pažįstamieji nepaklausė. Jie pa
silenkė ir pci nendres pasileido 
bėgti. Policija ju nesučiupo, bet 
Įsakė saugoti visą Lnęnn salą, 
tikrinti išplaukiančius. Porcijos 
šūviai nustebino ambasadorių ir 
visą Johnsonn šeimą.

— Antradienį Kalifornijoj Fe 
vprlv H'Hs miestelyje policija su-’ 
ėmė 22 metu Stcvc Levaditi. < 
kuris pavogė brangenybių ir nu
šovė du Įkaitu-, nesutikusius jį 
paslėpti. Policja jį sučiupo ir 
atidavė teismui.

— Richard Miller pripažintas 
kaltu šnipinėjimu rusams

Mistrijoj buvfi'i.'in-
Britai 
ir siųsti

uvo navoj u;
> arešluo i 
lietuviai

jT’kos 
ru r planiu. 
^rj;gtona ir O w
Trumann. 
rj -ąa it

eJ
vi pa 
nuvažiavo į Wa- 
albejcsi -u J>rez 
buvo d- Plius

eoną.da ■ Simutis
■ Jis jau diibo teis

me ir lengvu, be akcemo. kai

rumų pirmininkas 
ęėii pirmininkavo-p > 

sodžiui, kai prezidentas Praga
nąs įtiki; ėjo a.stovus api-. rei
kalą skirti prezidento; prašytą 
100 milijonų sumą, nes vėliau 
teks žymiai brangiau mokėti jei
gu rusų ekspansija į Amerikos 
žemyną nebus sustabdyta.

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $343.

lietuv’a: n»ra so- 
kad rusai paver- 
kad lietuvius pe 
Trumanas tą pa- 

:untė

Tr;:» lanui, kad 
V'iu piliečiai 
cė 1 ietuvą, ir 
siu"- ūdys, Prc z 
či i 'iiena pi-’untė tdegrawa 
t un. Eisenhau? u; k.i ! lior-.vuj, 

u ir esc! j’c neduotų Eįl-
* nes luwv’ai nėi.i sovietu 

•uečiai.

<■
Si

Georf• Shnlti

Sekr. George Shultz su žmona nuskrido į Manilą ir 
nuvežė $200 milijonų čekį, kad dabartinė vyriausybė ga
lėtų atstatyti apardytą krašto ūkį.

Jk. 4 . J
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Dėsto šio skyriaus redaktoriai

ANEKDOTAS TIKROVĖJE

jei tavo tėvelis paskolins 
lt kam H©rs tris dolerius ir skoli- 

SI irmkas Jani sugrąžins tuos 3 do
ll lenus, tai kiek tas žmogus pasi- 
į J liks tavo tėvui skolingas.

— Tris dolerius, pone moky - 
. ’ tojau.

— Vaike, tu visai nemoki skai
čiuoti.

j- — Bet aš gerai pažįstų savo 
tėvelį.

Alabamos gub. George Wal- ta daugelis amerikiečių. Lankan- 
lace pareiškė užsienio korespon-j tis Chruščiovui Amerikoje, po- 
deniams, kad jis buvo priešinga;

„ Paryžiaus susitarimams su komu
nistais dėl Vietnamo,

—Aš žinojau, kad komunistai 
niekilOB«t nesilaiko jokio susi- 
tarimo. Jūs niekuomet negalite

y. jais pasitikėti. Aš nesu konfron
tacijos šalininkas ir tikiu į deten 
tę,'bet atlydžio metu aš ne drįs-

■ čiau į juos atsukti savo nugarą...

SfcoZa

litiniuose sluoksniuose kursavo 
toks anekdotas:
Washiugtone, per iškilmingus 

pietus, Nikita sulig rusų papro
čių tepė sviestą ant duonos ne 
su peiliu, o su šakute. Jo žmona 
Nina tyliai jam pasakė:

— Nikita, su peiliu... Chruš
čiovas paėmė peilį, apsidairė ir 
paklausė Niną:

Komunizmą ir jo vatįūs pažis- _ — Kuriams?...'

ri. Prašymas

■J“";, Stalinas, Trumanas ir Churchi- 
lis .mirė tuo pačiu laiku ir, atė-

.^.-įo prie dangaus vartų. ,šv. Petras 
į ^paklaųsė jų,.ąr jieiuri kokio pas-J

— Tik tu pagalvok! Jie abu 
1 buvo nuogi, pavalgyti teturėjo 

tik tą vieną obuolį ir be to dar 
gyveno rojuje. Aūšku, lygiai 
kaip ir mes, jie tegalėjo būti tik

- -.♦’'PJrmirtims. .židį tarė Stalinas: j
, — „Tegu skradžiai- žemę, pras -|

-meiiga Amerika su. jos kapitaliz-l '—Jėškai darbo! štai apgarsi-
muk nūnaš; jog reikalauja darbininkų

-k

• Tai Ne Dėl J-o

Sakantis -prabilo Trumanas:
Tegul, Maskva su Kremlių-1

mi-~
šaltinis — išnyksta nuo žemės.}

' paviršiaus L. -- \ \ - .Į ir naktį be pertraukos.
-. ■' "'''y .. į * * *
ę,-- Tamsiu šešęliū-apsigaubė šv.). ■
rATet-ro'veidas ir-liųdnai klausia. , • ... to. . . <0■'Aoj duoti sunui- Apolono varda?- Ckurchiho, ko. gi sis non? - - ’
5 -r. JeigiEtu džentelmenu pra-: U ' - , .v\ . x tašfe vra mažai žinomas. 'Jis nep -svmarotis-ispildyti, taiman .oe-p .
‘ t .. ,‘ daug zmomu turi savo .globoje.. -liko pąpr^sytr.-tiktai gero eigaroji -g- " , , A -1° .

. ' ’ y ' , į.' » ' ■ ' i j Gal -toks laisvesms patronas. U- 
J '^tdbus^. - -s\ V&iką ’š*1*5,Lei'ia« PI^ū-

—-■ ■— yų pietr.' ' u ‘ ??

*.r/Konduktorius:'-— Ar tamstai ' ' ~
‘ ■ -t f. * *■ . ‘f
' nemoki perskaityti iškabos: — į
= “Čianerūkoma”. . . . j
J - v ’ " • 1
= -Keleivis:'—Aišku, aš perskai-:
= čiau. Bet čia vra tiok .Lvailu iš-
’ kabu-: “Dažyk lūpas 'buriniams^.
» atspai-iu.pięštiikų”; “S
r kus alyvos pagalba”,

dienomis' ir naktimis.
— Tai ne del manes.

■ priespaudos ir neteisybes —Kodėl? ■
- Juk aš negaliu dirbti dieną

ta

— Tavo tėvas pasiskolino 10 - 
C00 frankų, pasižadėjęs kasmet 
apduoti 2.000. Kiek skolos jis tu
rės po 4 metų?

—10.000 franku.
— Kvailas berniūkšti! Tu vi

sai nemoki skaičiuoti. (
. — Taip, bet užtat aš puikiai 
pažįstų savo tėvą, pone moky
tojau!

Mažas Suklydimas

Našlė nuėjo i antkapiu ganai-1 
nimo biurą užsakyti paminklą 
savo vyrui. Išanksto įspėjo, jog 
akmuo turi būti paprastas, be 
ypatingų pagražinimų, tik su už
rašu "mano vyras” tinkamoj vie
toj.

Po poros savaičių moteriškė 
nueina į tą dirbtuvę ir pažvelgu
si i užsakytą paminklą suranda 
užrašą: “Mano vyras — tinka
moj vietoj”. '

Pasikalbėjimas
Maiklo 
su Tėvu

STIPRESNIS UŽ STIPRUOLI j 
Londono cirke stipruolis iš-j 

spausdavo citriną ir pasiūlydavo
;— “Iš kur tau į galvą atėjo 1.000 svarų tam, kas išspaus dar

— "Matai, mielasis, tąsi švėn
nors lašą. Aišku, niekam nepa
vykdavo, kol vieną kartą smul
kaus sudėjimo v žmogelis iš iš-

ŠILINIO GAUBEI

Aš poemą kūriau, kūriau, 
Keblioj būklėj atsidūriau. 
Aš kontesto nelaimėjau, 
Aišku, nei nepraturtėjau.

Jei aš būčiau tuo laimėjęs,- 
Tiek nebėčiau išgarsėjęs. 
Ima džiaugsmas begalinis — 
Kas nežino, kas Šilinis?

Man-gi ūpo tas neardo, 
Kai man sega vagies vardą, 
Žinot, kurti ir aš noriu, 
Puolu, linkstu visu svoriu.

v - < I ft *
Didis noras praturtėti, 
Dar didesnis pagarsėti.
Tas tą . paines j'padarė 
Ir iškėlė ginčų karą.

Laukiu laiško išsižiojęs, 
Prie pat durų atsistojęs. 
Čekis čia bus kurią dieną, 
Nušvis giedri mėnesiena.

Štai ir yra man laiškutis,

Sudrebėjau atidaręs. ■ ■ ■ • - 
Koks čia veršis juodnugaris?

Vietoj čekio, tikkolionė.
Kuo aš kąjtas^o malonė; z 

į?3są eiles, tos ne mano,
Jos poeto kokio seno.

Be' Te Išgyvensiu

. t Plėšikas iššoko iš Tamsios kertės; U-š . ■ , , , . ■ ■. ]-ir .atstatė revolver-] .į. aukos s&n-
S \k'aųiru5:? . Į

— Atiduok tučtuejesii savo pi- Į
“Vartok '~L ūžpūolikas prašnabždė-

. . u --o---—-priešingai ištekliu tavomezginiais papuoštus krutinęs; -^ ' ’
palaikytojus”. Aš nusprendžiau jsn3“^"
nekreipti nei į.vieną dėmesio. . j;. — Daužyk greičiau .man gai-]

* - * ■ * j -yą,j bičiulį! — suriko užpultasis.
Jo Jau. Nebėra ■ šiame iiiieste .be smegenų aš su-

... ... ; ■ 4... J gebėsiu-puikiai gyventi,, bet be— Ar žinai koki nors paukš-! . . ... . ' ..., . . , . . , j -i ptmgu nei -z-mgsnio negaiesnt), kuris kadaise gvveno, bet da--‘ . •
-u - * - , 1 lbar jo jau nėra, — klausia mo-j 
kinio mokvtoia. 1

— Kanarėlė — atsakė vaikas.}
— Bet kaip tai — kanarėlės j

juk nėra išnykusios? ) kia moterim — turiu
— Jau išnyko. Mūsų katinas > kad tavo skonis buvo nepevge 

ją vakar suėdė.

ištekliu tavo

■Uie p’usę puodelio skysčio: Prit
renktas stipruolis paklausė 
'. — Kas gi'-jūs esate, '

-— Mokesčių rinkėjas, - 
sakė žmogelis.

ai-
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Vakar mačiau tave su kažko-'" 
pasakyti,

są salę “Valio”, “Valio!” Pora 
buvo už baro, kitame kambary-' 
;e. Jie užgirdė šūkavimus, taip j 
pat prisidėjo su save “Valio”- Į 
Tiktai jų balsas buvo stipresnis, j 
Gal todėl, kad jie buvo girste j 
Įėję, o gal turėjo stipresnį balsą, i 
jei dar gerti galėjo. Salėje buvu- i 
šieji negėrė ir savo balso nerodė. į 
bet iš bare- atėję baisas visu siriar Į

kad ir vėlai, kurnu nuaidėjo per visą salę.
Kada nuaidėjo rš baro atėju- J 

į šiųjų dvieju žmonių balso aidai,.}.
1 tai vienas senis atsistojo, viena} 
• ranka prisilaikė prie priešakinės j 
I kėdės.-o kita ranka iškėlė savoj .
lazdą. Kai salė nutilo, tai žila-| 
plaukis tarė:

— Ne Lietuviai balsas, bet se-. 
nelių balsas.

Jo balsas nebuvo toks stiprus. 
Lietuvių balso beveik nesigirdė l 
jo, bet jis -paprėžė Senelių balsą.Į

Salėje.buvusieji pradėjo dairy- į 
tis. Vyrai daugumoje buvo nu-j 
plikę. Kiti buvo visai pra-) 
žilę. Žilos buvo ir materys. Ištik-, 
rujų salėje nebuvo nė vieno jau- 

1 puolio. Nei jaunuolės, neijau-,

JIE BUVO TIKRI SOVIETU 
PILIEČIAI

Maskvoj sakoma yra paplitęs) 
toks anekdotas. Jį oasakoja i au-J 
sį, prieš tai gerai apsidairę.
— Kokios valstybės piliečiai bu ; 

vo Adomas ir Jieva?
— Kam dar klausi? Nėra jo

kios abejonės, kati jiedu buvo 
tikri sovietų čiliečiai?

— Bet iš kur žinai?

riausias.
— Tik tu, susimildamas, nepm 

sitark apie tai mano žmonai.
j — Gali manim pilnai pasitikę-
1 ti. O ,kas gi buvo toji moteris?

— Kas buvo? Mano žmona, 
broleli! _ t

* Daug prietelių prie valgio. ’ 
bet delairoė ištiko, ne vieno ne
beliko?

• Liga raita atjoja, pėsčia išei- ’ 
na.-

» Lengviau yra liepti, negu 1 
dirbti '■

9 Kam lengvai ateina, tani len
gvai ir išeina.

» Laimės ir replėmis nepri
trauksi, o nelaimė pati ateina.

? Pribuvus laimei, atsiras gi-

Mckylclos Valanda

— Jei iš trijų atiaasime tris, 
tai kiek liks.

.—-.Trys, pone mcKytojau.
Blogai, vaiteli! Tik pagal- ; rainės ir prieteliai.

Praeieto šeštadienio ’ vakarą 
Chicagos lietuvių tautiniuose na
muose paslapčiomis susirinko bū 
relis labai gei-ų ii- dar geresniu 
tikslų turinčių lietuvių, 
— pradėjo Maikis aiškinti. Tėvai 
apie juos prasidėjusi ir dar vis 
pasipildantį senų žmonių subu
vimą.

Tėvas patyręs apie, panašios rū
šies susirinkimus,
vis dėlto ten nuslūkylavo, bet. 
tas šeštadienis pasitaikė apyiA 
vankus, tai nebandė į pačią Chi-, 
cagą važiuoti. Jis būtų galėjęs 
pasiimti busą ir jį būtu ten. nu- 

[ vežęs, bet jis ten . neišsirengė. 
Į Jam atrodė, kad jis tvankaus oro 
spaudžiamas, gali primerkti 
akis, užsnūsti, o to jis dar neno-

! rėjo. Ten buvo keli jo seni drau- 
Į gai, tai jis nenorėjo.ių . akivaiz-’ 
j do j e žiovauti. Maikis to nežino

jo ir norėjo jam papasakoti apie 
susirinkusiųjų nuotaikas. Susi
rinkusieji buvo nepatenkinti. 
•Jie degė pykčiu, kad jis nuomo
nes lietuviški dienraščiai nepas
kelbdavo. Lietuviai turi didžiau

■ šią spauda, bet visa ta <
tarytum! susitarus, ka jie bepa-r“1?™’“'į5*“!**,'“**. , . 1 , a . . , jlebejc. kad vardas tinka sene-, rašytu — nebededa,. O teigu kai : .. _ , ,1 j hams ir senelėms. Tas pats dau-j

giskaitos žodis tinka vyrams ir.Į 
moterims.

— Man taip pat atrodo, kad 
i "Seneliu balsas” yra labai- trnka-
1 ' ,• ■ ^ .....: mas pavadinimas, Įsimaise ievas 
Kai]) ten bebūtų senesni žmonės 
turi daugiau patirties. O gyveni-

• me patirtis labai daug reiškia. 
Jaunesni dažnai nagus nusidegi
no, o vyresnieji yra atsargesni-

Numatytas redaktorius susi
raukė. Jam nelabai patiko, kad 
jo pasiūlytas vardus gali būti pa 
keistas, bet jis parodė reikalin
gos kantrybės, nes salėn Įsiveržė 
šunies būdoje ilgus metus dirbę. 
Juozas Žemaitis.

spauda, i .. T. .. . ,| nuolio. Kažkas negražiai dar pas

Nežiūrėjo, kad nematė, 
Kaip tie pirkę maiše katę. 
Lai vėl skaito —pasirodys^ 
Mano perkeistas’’ ten žodis.

Tad ilgai aš. negalvojau, 
Laišką tuoj čia pervoliojau. 
“Return” žodi dar-uždėjau, 
Tokio nėr’ čia pastebėjau.

... . .

' M an nei centas nekainavo,. 
•aišką tuoj čia pervoliojau, 
oosas šaunus, negirdėtai,

Vaip sumano tik poetai. '

J

j ir praleidžia, tai gerokai apibrau-
I ko, kad atoažinti negali Susirin- * ? ’ * ° 7-
. ko nepatenkinantieji lietuviška
! spauda. Lenkai turi tik vieną lai- ! 
i krašti visoje Chicagoje, bet len- į 
; kai neturi tiek daug nepatenki!) • 
! tų žmonių. Jie turi savo biznius.
sulindę Į unijas, siunčia skarma-; 
lūs Lenkijon, tai šiais reikalais 
neturi laiko rūpintis, o lietuvių 
tarpe yra labai daug nepatenkin
tų gražia spauda.

Jie nori išleisti laikraštį, kuri 
dėtu ju straipsnius be jokių pas
tabų ir braukymų Jie surado 

, žmogų, prižadėjo suorganizuoti 
toki lietuvišką laikrašti, kuria
me bus spausdinami visi tie 
straipsniai. -pastabos ir mintys 
kuriu dabartiniai lietuviški laik
raščiai nesjmusdina. Jie surado 
ir toki redaktorių, kuris sutikt. 
tokį laikraštį redaguoti. Tai ne

■ toks lengvas darbas, bet atsirado 
Į rašytojas, kuris sutiko sudėti lie 
’ tuvių minus ir nuomones spaus
dinti. Jis ii laikraščiui vardą su-.

! galvojo. Ji'- susirinkusiems papa. 
. sako:o. kad tą laikrašti reikėti 
1 pavadinti “Lietuvių balsas”. Ka- 
dabar lietuviškuose laikraščiuose 
spausdinama, tai esą ne lietuvi! 
balsas, tai ūktai kelių lietuvi' 
balsas. Bet tie straipsniai, min

' tys, filo-of niai išvedžiojimai, ta 
| yra tikras lietuvių balsas. Visi lie 
I tuviai nepatenkinti. Jie palkr 
1 namu-, laukus, savus laikraščiu- 
tai naujas redaktorius pasiūlė tą 
nauja I. ikraštį. pavadinti "Lietu-

. vių balsu“. Tai bus tikra, lietu- 
! viu bel-as Nepatenkintų lietuvių 
' balsas bus tikras lietuviškas bal- 
, sas-

^a!ėj. jau buvt> apjė'5To gal 
. net rr fr); p jaĮtr^t^ieią dtinAiau 

( negu fiO. arčiai1! prie 70 ir toliau 
j r.no 60. Vienas tuojau’suriko “Va- 
1 lib! Prie jt. tutjan prisidėjo ir 
kiti “Valio“. Balsai, aišku, nesi
derino, bet aidas kartojisi po vi-

.Nieko nelaukęs, gis priėjo prie- 
pricšakyje esančios tuščios kėdės 
ir tarė:

— Rudienei šuo ranką Įkando, 
ai Balfe nieki nebuvo. Ten susi- 
rinko Chikagos žurnalistai. Iš vi ■ 
so buvome 14. Aš jiems pasakiau, 
kad rengiasi leisti naują lakraštį. 
Nei vienam nebuvo Įdomu, bet 
..š atvažiavau.

Vienas Kauno gyventojas pra
neša l.audies ]x>l;cij<-i pareigū
nui, jog dingo papūga.

— Kokios spalvos buvo plunks 
nos?

— Žalios... bet snapas raudo-

-- Ar mokėjo kalbėti?
— Taip, trupučiuką... Bet kai 

i keikia, tai išieiškia tik savo 
•■nomonę. be ne mano...

Vienas vokiečių kareivis pasa
kojo -avo motinai apie .-markius 
mūšius Vargęs miškuose, Pran^u 
a>j-'' '

— Kodėl gi negalėjai pasislėp
ti už medžio9 -- paklausė moti
na.

— Už medžio? Jų neužteko ir 
karininkams! — atsakė jis.

Ima juokas begalinis.
Še tau, Jurgi, ir kepurė,
Kur šilinis- atsidūrė,. ■
Kur-gi dings tas mūs Šilinis i ■

Perkūnas
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Nc?< erf krimsi :r įdomūs dalykai

' SKAUDA GALVA KAŽIN KODĖL?
: f 1 '

galva kažkodėl, ieško-
’• - ' v -. ' -eragalvo-

. ’.r L ’ ’y''- s’/a-š". i nėra
■ įk y:, „s* L litas. Dažniau

•*alvos skausmai atsiranda ________ ___  _____
rakiui nors sutrikimų ar su-Į gana ilgai. Užtenka pakartotinai 

.mų; skrandžio, žarnyno, kę-!
padidinto kraujo spaudi -

> Į'vrgenu kraujagyslių skle-
. nefrir-’ė Įtempimo. • nuo

ge-irki. ■ . ' .. .

lotinos išbėrimus, pūslės, mat-1 
sin's blauzdos odes uždegimas 

r- /ksvotos raudonos ar pigma-
.ės odos dėmės.
Fiksuotos odos dėmės laikosi

■os skausmus gydyti ne tao 
. K";°.:< užtenka tik pasi- 
■ : —raf ore. ypač po
n : ū'-v+ame kambaryje, 

kambarį, pailsėtu
'• tvarkyti darbo, po-

• i _at Iras rėžimą ir skaus 
i pramna. Patartina prie savo 
mų augint: gėlių, daržovių ir 
:raalrikic- praleisti darželyje

:.: , ,•. . i?i: galvos skaus-
tojas- būtinai kreiptis 

<•- gvd.toją ir gydyti pagrrndi-
; rasirg-imą. • .:

■ i-rajant vaistus be gydytojo 
.•tr-'dvmų. pač:ajn gydantis, or- 
. mzmas neretai Įsijautrina, iš- 
jvvsto ii erginiai susirgimai.

sergant egrama, dilgėlinė, 
stva astmatiniu bronchitu, reu 

n Tu. kepenų, skrandžio ligomis, 
raač turi būti atsargios nėščios 
moterys ir be gydytojo paskyri
mo neimti jokių vaistų.

•Jė:gu geriant vaistus, atsiran- 
odos nėžėjimas, paraudimas, 

šbėrimas, pykinimas, pakyla teni 
■mra'ūra (tai dažnai vartojant 
'enic'liną,’ streptifniciną, kitus 
ratibiotikus) reikia tučtuojau jų 
atsisakyti. Tie ' reiškiniai rodo, 
kad žmogaus organizmas labai 
jautriai reaguoja į minėtus vais
us- Pakartotinai be gydytojo vi

rai negalima gerti.
Tabletės nuo galvos skausmų, 

savo sudėtyje, -be(kitu medžią-; 
gų, paprastai tiicilpiramidono^ 
fenacetino :bėĮ ^spermos Dažnai 
imant tabletes .atsiranda ridos 
išbėrimus, panašus į tymų ar skar

priimti vieną ar dali tabletės, ir j 
pranykusios dėmės gali vėl atsi- į 
rasti. Jos dažniausiai atsiranda ’ 
vartojant piramidoną, rnlfanila- j 
nidus ir streptocidą.

Pašalinis vaistu veikimas kar
dais gali būti labai nežymus. Ta-i 
Tau kartais būna labai sunkios
komplikacijos, net mirtis. Todėl 
eigų atsiranda kokių nors vaistų 

i rašai'nis veikimas, padidintas 
1 jautrumas, apie tai būtinai pra
nešti gydytojui. Todėl suteikia
ma pirmenybė higeniškam gyve 
nimo būdui, tinkamai mitybai, 
poilsiui, sportui, grynam orui ir 
saulei. Tik per daug saulėje ne
patartina. nes ir nuo saulės gali
ma labai susirgti. Daugiau ir rū
pestingiau saugokime ir grūdin
kime savo organizmą, kol jis dar 
sveikas. Ir kuo mažiau gydyki- 
mėš patys, mažiau vartokime vai
stų; taip pat ir Įvairių tablečių 
nuo galvos skausmų, ypač nuo 
miego. Pasenusius vaistus išmes
ti. ‘

SVOGŪNO GYDOMOJI 
REIKŠMĖ

Iš visu’ šakniavaisių svogūnas 
(o taip pat ir česnakas) turi dau
giausiai vitamino C. Juk svogū. 
no tik 100 gramų savyje slepia 
299 vitamino C miligramus. Iš 
augalų tik laukinė rožė 10-20 gra 
mų svoryje turi to vitamino 50 
miligramų.

Ir todėl žmonės jau iš senų lai 
kų svogūną vartoja kaip būti- 

į nąį priedą.; Įvairiems vai ūgiams 
gaubti  ti. Mažai yra lygiai ir au- 

Į galų? kuine atstotų-svogūną gy- 
■ domes reikšmės atžvilgiu. Nami
nėje medicinoje, kurią prakti-

| 
i

i Į

I 
1 į

I

1

i

Antanas Petrikonis Peizažas’

kavo ir mūsų protėviai, svogūnas i 
gelbėdavo apetitui iššaukti, krau- ; 
jui valyti, šlapumui sustiprinti, i 
nervams nuraminti.

Lietuvoje kaimo žmonės svo- • , 
gūno pagalba gydėsi nuo sekau-1 
čų ligų: nuo astmos, kosul’o. už- i 
kimimo, gerklės sk;u smų. alsavi- ' 
mo takų kataro. Bet tuo pat m-:- j 
tu svogūnas gelbėdavo ir virški- į 
nimo sukrikimo atvejais. prie 
inkstų akmenų, šlapumo takų' 
ligos, reumatizmo atžvilgiu, he- i 
moroidais sergant, cukrinės li
gos, skorbuto ir vandenligės at- I ” . . . *■ tvėjais.

Net ir nuo kepenų ar inkstų 
ligų apsisaugoti svogūnas, kaimo 
žmonių nuomone, yra labai hau- i 1 
dingas.

Kentas, ar žalias svogūnas, van- ■ 
deny išnprkytas, buvo visada ge- • 
ra priemonė votims gvdvti, nuo 
uodų įgėlimo, nuo karštų vande- j 
niu nupirkimo, 
naikinti ir dar kitais atvejais-

Žinoma, kad net ir gydvtoijai j 
pataria supiaustytus ir piene iš- ■ 
virtus svogūnus vartoti susirgus i 
žarnų sunegalavimui. Gydytojai į 
taip pat pripažįsta, kad svogūnų - 
sunka veikia teigiamai, kuomet 
reikia sumažinti nervinio pobū
džio skausmus, kai žmogui yra 
amputuota kuri nors kūno dalis.

O tą priemonė yra išradę kaip 
tik kaimo žmonės. :

Žinoma yra svogūro dezinfek
cinė reikšmė defteriio ligoje ir 
Lauku uždegimų atveju.

Svogūno ypatybės turi ir čes.

ra net žymesnė. O česnako an- 
septinis veiksmas yra stipres- 
i<. negu karboliaus.

NURODO KAIP GERIAUSIA 
APSIGINTI NUO UODŲ

10. Salctcs skanios tik šviežios tos moterys yra patyrtisloš tik« 
' ir krėtės. Gerai išplauti salotų rąją gyvenimo Laimę. Vien 5% 
. lapei ai, trumpei palaikyti van- teigė, kad senatvės metai joms 
1 Genyje, įpylus į jį pusės citrinos atnešė laimės džiaugsmą. Ir tik
viilčiu ir po to pjaustyti. Nuplau- viena moteris rado 
as sak as galima palaikyti pasū

dytame vandenyje.
11. Vitaminai bulvėse išliks,

]<-i virdme ar kep-ite neluptas.
12. Kad bulvės uetrukinėtų, 

prieš kepant jas pabadyti sakute.
13 Kad išvirtos bulvės būtų

• kanesnės, uždenkite švaria dvi
gubai dvigubai sulenkta servetė
le.

14. Virtos bulvės dus skanes
nės. jei i vandenį įdėsite 3-4 čes
nako skilteles, čiobrelio šakelę 
arba kruopų. :

15 Bulvių piurė — košė bus 
balta, jei ją atskiesite karštu pie
nu.Atskiesta šaltu pienu bus pil
kos spalvos. Kad piurė būtų lygi 
ir puri, reikia bulves sutrinti 
karštas. . . .-

! 1G. Bulvės kaip ir kitos; daržo-
| vės valyti nerūdijančiu peiliu;

gaus nosies užuodžiamo kvapo, Tada vitaminai nepranyks, b ’ran- 
bet uodai jų bijo ir nuo jų. kos nepatamsės. .y
bėga. Apsaugoja tie skysčiai ir j 17. Įč likusios bulvių košės ga- 
nuo čigerių (chiggers). į Ema pagaminti skanius kotletus,

Vartojimo būdas yra užrašy- '■ idė’us 1-2 kiaušinius, susmulkin- 
tas ir yra labai lengvas. Man _ tų petražolių, truputį maltų juo- 
asmeniškai labai palėjo “6-12” 1 duju pipirų ir tam tikrą kiekį. 
(Six Ewelve) Insect Repellent, j džiūvėsių arba miltų. I ’ 
Noriu tą priemonę rekomenduo- Į Magdalena Šulaitiene
ti. kas vyksta i gamta ir kuriam ' 
gresia uodų užpuolimas. Yra ir J 
kitokie, lygiai gerai veikiantieji 
preparatai.

' > reikalinga 
pareikšti, kad laimingiausieji jai 
buvo ’“nerūpestingoj kūdikystės” 
metai.

Iš tu moteriškų nuomonių pa
reiškimo galima padaryti išvadą,: 

’ Į kad moterys, lygiai kaip ir vy-i 
rai, labiausiai vertina tuos meJ 
tus, kada joms ar jiems teko pa
tirti didžiausią atsakomybę ir 
kada jų darbingumas buvo pačia
me aukščiausiame laipsnyje. Tuo 
pat metu moterys, be abejo, yra 
patyrusios ir meiles, pasiaukoji
mo, šeimos nudarymo bei ugdy
mo džiaugsmą. ’ ;

1 TAI ESĄS LAIKOTARPIS NUO 
I . .25 IKI 45 METU

Lie.iuga vasara ypač yra pa.' 
lanki visokių uodų, vabzdžių gau
sesniam atsiradimui. Norintieji 
pasidžiaugti miškų oru ar nakti
nių piknikų lankytejai nuo tų 

i uodu turi nemažai nemalonumų.

Vaistinėse galima gauti nau
jus preparatus — skysčius, ku- Į 
rie tikrai apsaugoja nuo Įkyrių 

nuospaudoms • ir piktų uodų. To s.sysčio Reh 
! lašai ant delno užlašinti, jais del
nus patvinus ir veidą, kaklą, 
sprandą, rankas ir’kojines pavil- 
ginus, leidžia ramiai laiką leisti 
miške ar kitoje uodų pamėgtoje 
vietoje. Nors uodai skyriai ir 
zvimbia, bet nei vienas nedrįs
ta tuo skysčiu apsisaugojusios 
aukos paliesti.

Tie skysčiai yra be jokio, žmc-

TRUMPI PATARIMAI
Neseniai buvo padarytas-Ame

rikos moterų tarpe apklausinė^ 
Į iimas: kokie jų amžiaus metai

w VERTINGOS KNYGOS
-■-•:■• £■ . .....
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rax kainuoja

aCTESTENGAi GPILDOIJI RECEPTAI ’ FANNIE MAY SAL-
DU3TYNAI ’ KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
§ vai. ryto iki 10 vaL vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8; 80 v»L vai,
D. XTHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkas

Beryer’ relieves the major source oi 
arthritis pain Tylenol can't touch.

Tylenol works on minor arthritis pain, 
but does nothing tor inflammation —-----------
Taken regularly. Bayer works on pain 
and inflammation giving last. M j k

effective relief.

Bayer. The wonder drug that -works wonders.'
P-Od and toOew tab*: d^*rtorj 3 pom c—’v.cs -nor- ?scn jC days concur a pr

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. Dr. Hario Griniaus, ATSC4INIMAI IR MINTYS, 

TI tomai ....    flO.OO

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.  įą.oo

II dalis, 229 psl.----------------------------------------------- ---- ------- ?6.00

-e AATYXir»ra Si. ko»čenko taryba, F. VakTk
rtrSmxfi. p«L knyrojs W nevaliu. JI

Ratyf«e fxysejMcfi ya.i?fed SU,
S CSas-'žerž T^Ss>. j jwefea&aE

3. Miko Šileikio, LIUCIJA, proza. 178 p«l. ___________ S5.00

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

5. Prof. P. Pakxrklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. _____________________ ^4.00

6. J. VencDvex, 3. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 PsL --------------------- —----------— 52.05

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago. Ill. 60608 dųa- 
Hte fekj tr pridSkt* rtea* dolerį pėnUuntlnjc EWdoma.

1. Jeigu reikalingas baltymas, j puvo joms laimingiausieji?-Dau-
la: pradurkite adata .kiaušinį- abe jcgyjna -tu- moterų-- pareiskėj- kad 
piose galuose, kad ištekėtų baį-J ląrp 25' ir45 metų. Antroje vi&< 
tymas, o kai prireiks trinic teksa^e -pasirodė teigimas, kad nuo 
tik pramušti lukštą. . ~L'j54iki 25 metų — jaunatvėje —

2. Trinys gerai išsilaikys, neap- —'I

džius, supylus į puodeli ir užpy
lus alyva.

3. Kad virtas kiaušinis lengvai 
nusiluptų, nuėmus nuo ugnies 
užpilkite šaltų vandeniu.

4. Įtrūkės kiaušinis neištekės, I
jei ji virsite gana sūriame van- L 
denyje. j-

5. Kiaušinį be lukšto galima iš j 
virti šviežiame piene arba. vyne, j 
Tai savotiškai skani neplakta 
kiaušinienė.

6. Verdant kiaušinį ant stiprios j 
ugnies tai baltymas greitai su
kietėja. trynys minkštas. Ant vi
dutinės — trynys bus kietas, o 
baltymas skanus ir minkštas.

7. Daržovės p i austyti jati nu
plautas, nes vitaminas C lengvai 
tirpsta vandenyje.

8. Daržovės virti ant viduti
nės ugnies, gerai uždengtame 
puode.

9. Nelaikyti šiltai ir ilgai-jau 
pasam Intus daržovių paūekalus- 
Reikia greitai valgyti.

BSSE

GARSIŲJŲ DRUSKININKŲ ; 
PRAEITIS

Visiems yra žinomas Druski
ninkų kurortas, dešiniojo NenąU- 
no pusėj, ši vietą jau buvo garsi 
pradžioje keturiolikto šimtmečįų,- 
neš per-ją kryžiuočiai žygiūoflėč 
vb Į Lietuvą'; Sūrūs šaltiniai jaiį 
buvo žinomi '.•ir' -taprhęt, bet bau*, 
tfati juos gydymui ligų pradęta 
18-tam, šimtmetyje.

Pirmutiniu žinomu “ddktanf* 
hdvo •' ūkininkas-’ Pranas Shrnįė- 
tis, kuris iš to susikrovė nenąąžą 

. turtą ir prieš mirtį, paslėpė tąip, 
'kad nei vaikai, nei ’kaimynai’be
galėj o rasti.

Gardine seime Į789 metais bū- 
yo kalbėta Įsteigti D re skiniu
kuos e ’ligoninę, bet šis projektas: 
likosi neįvykdytas, neš prasidėjo' 
Lietuvos -padalinimai.- Kurortas7 
pradėta statyti tik 1837 metais. 
Ūi penkete mietų tėį jau sųsi- 
t-'inktiąVę pū keletą y tūkstančių

yra -seniausia, didžiausia’ if turtingiaūte . Sėtuvių 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujifft jaud“per '.Ti metui

SLA — atlieka kultūrinius darbūs,’ gelbsti. rTrfemna, ikįrU' teta 
-. darbus dirba: . . •' - i; '. r.' T -. : J ;.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŽTOO-SlŠ iŠTJJOKTT^- kyy’T 
apdraudų savo nariams. ■' ? ■• ■<-

SLA — apdraudžia pigiausiomis karnomis. SLA neiėūc peižš, 
nariams pa tarnauja tik savišalpos pagrindu.- 
Kiekvienas lietu,vis ; ir ’ be tuvių draugas- gili ; 
Susivienijime apsidrausti- ii. iiO^OO. i' '•

SLA — apdraudžia' ir. Taupomąja' apčraida; -Sido'amėtū .
. . Insurance, kuri- ypač' naudinga- jšuninrttiį xexlizcrm 

aukštojo' mokslo -ft jų’ gyvenimo pradfiaL ųT. '

SLA — vaikus' apdraudžia pigia--terminubta..apdmdm ta . 
21,000 npdraudos sumą temoka' tik -SS.OO'-mctimr.

•SLA—kuopų, yra- visose: lietuviu, kolonijose.- i

Galite • kreiptis ir ttesai | SLA Ceztrs; •• 

LITHUANIAN ALLIANCE QF ’AMERICA' ’

' -- Tel (212.) 553-2Ž16

lux LIŪDAS MIKŠYS, 
K) metų-studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA
isaražė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, ka* bei tt 

kur. bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
tr Hstuvip kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium ir proi. X 
Būga pas geriausius, šimtmečio pradžios kalbininkus, nadar? 
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tiksliu? vertimu" 

fr paWė mums toliau studijuoti

Ealaa 531. KJ-rH TtriktiaL, ą3L

KXEJIXKOS
vS?:-. G®- & 3>lBted St, BPtagn, £D lOOt
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VISAIS LAIKAIS BUVO TOKIŲ, KURIEMS 
IR DUMBLAS AUKSU SPINDĖJO

“Akiračiai’* šių metų balandžio mėnesi at
spausdino Trimako pokalbį apie ‘‘Ateitį”, eilėraščius ir 
jaunimą. Jis Akiračių skaitytojams buvo pristatytas, 
kaip kunigas, lietuvių jėzuitų yienuolijos narys, dirban
tis veteranų ligoninėje is St rich., medicinos mokyklos psi- 
shologijos asistentas. ? ri; ; V H . j

šio mėnrąscb-paklaušėjas, jo klausinėjo ir apie JAV 
vyskupų pasisakytnųs. dėl atominnių raketų, dėl jų ga
nytojiško laiško ir kt. Tačiau, šia proga noriu viena kita 
kritiška pastabėle pasisakyti dėl jo pasiteisinimo, kodėl 
jam nepavyko pakeisti “Ateities” žurnalo kryptį ir kodėl 
jis rado reikalą atspausdinti Gintės Remeikytės sukurtą 
“Jonės evengeliją”.

Jis taip pat nusiskundžia, kad jam nepavyko “Atei
ti” paversti forumu dialogui bei balsu į visuomenę rūpi
mais klausimais. 0 nepavyko dėl pakartotinos “iš vir
šaus” direktyvos, kad “Ateitis” turi būti vien tik ateiti
ninkų laikraščiu. Todėl redaguoti su taip tiksliai iš aukš
čiau nubrėžtais tikslais nebūtų drįsęs nei pradėti. Gaila, 
kad jis nutyli, kas gi tie “iš aukščiau” cenzoriai, kurie da
vė tokias direktyvas nenukrypti nuo ateitininkų žurnalo 
paskirties? Reik manyti, kad tai buvo ne kas kitas, o šio 
žurnalo leidėjai. Bet nereikia tuo stebėtis Juk laikraščio 
ar žurnalo kryptį ir jo paskirtį nustato leidėjai, o ne re
daktoriaus kompetencija.

Be to, jis paklausėjui nusiskundžia, todėl jam nela
bai sekasi nusivylusius skautus, santariečius ar netikin
čius inteligentus atversti į ateitininkus. Bet gi, jo toks už
mojis, ateitininkų žurnalą paversti “misijų” žurnalu, nė
ra suderinamas su “Ateities” paskirtimi. Todėl šio žurna
lo leidėjai pagrįstai Trimakui davė tokias, jo vadinamas 
“iš viršaus” direktyvas. Matyt, jie pastebėjo, kad jų žur
nalo redaktorius ryžosi “Ateičiai” duoti kitą veidą. Pa
galiau- jų toks nuogąstavimas pasitvirtino, kai jie “Atei
tyje'’ atspausdino šlykščiais, seksualiniais vaizdais išsa
kytą ir pavadintą “Jonės evangelija”, kuri mūsų visuome
nėje sukėlė didelę pasipiktinimo audrą. Bet iŠ viso, mano 
nuomone, ar reikėjo Trimakui, jau tiek laiko praėjus ir 
tekiai audrai aprimus, vėl bandyti iš naujo ją sukelti, 
“Akiračių” skaitytojams teisintis ir kaltinti mūsų visuo
menę, kurioje yra tokių, kurie pasmerkia neišklausę nei 
patikrinę tavo intencijos. Jis jiems primena apie jo pa
rašytą brošiūrą: “Moteris ir Kristus”, kurioje jis išdės
to tos “evangelijos” komentarus.

Iš tikrųjų, kurie mažai ką įtikino, minėtos “poetės” 
Gintos Remeikytės geniališkumą sukurti tokią “Jonės 
evangeliją”. Matyt, tie jo komentarai ir “Akiračių” pa
gausėja neįtikino- nes kitaip, jis jo nebūtų prašęs paaiš
kinimo.

Bet iš viso, keista, kad tokiam “kūriniui” prireikė 
parašyti net plačius komentarus. Kažin ar ir plajbojų žur 
naluose švykštiems seksualiniams vaizdams jų redakto
riai, taip pat. rašo komentarus, kuriais išaiškina tokių 
žurnalų pirkėjams, kad tai nėra pornografija, o tik “nau
jos” idėjos menui atskleisti.

Mano nuomone, kad Trimakas būt išmintingiau ir 
garbingiau pasielgęs, jei jis būtų padėjęs ranką ant krū
tinės ir paklausėjui pareiškęs: Mea culpa! “Tokiai evan
gelijai” vieta ne ateitininku žurnale, o tik plajbojų spau
doje.

Tiesa, Trimakas savigmai remiasi kun. |St. Ylos laiš
ku. 13. t ir iš to laiško fteatrada kad jis “Joties evangeli
ja" ir tu k nenterų brošiūra būtų susižavėjęs. Jis tik 
švelniu mandagumu jam dėkoja už brošiūrą ir tik tiek 
L p:trv-L- : pūdis buvo man lyg naujas”. Tokia padėka

Nigara krioklys, iš Amerikos pusės, žiūrint

Pullen, Kului, Kosrheir Peter- 
son. 

m • •
RUOŠTIS SUVAŽIAVIMUI
Amerikos Lietuvių Tarybos 

me mis suvažiavimas įvyks spa
lio 18 d. Taktiniuose Namuose, 
Čkajt.e, kur dalyvaus spren
džiamuoju balsu ir ALT skyrių 
atstovai. Suvažiavimo proga bus 
pagerbtas mūsų išeivijai gražiai 
pasidarbavęs, daug savo energija 
re.škęsis ii Alto veikloje Anta
nas Oils.

ALTo Inform.

NEIŠAIŠKINA KRŪTIES 
VĖŽIO PRIEŽASTIES

BOSTON, Mass. — Tūkstan
čiai patyrusių gydytojų stengia
si nustatyti moters krūties vėžio 
priežast cs.

Iš 11-kos Amerikos moterų, 
viena gauna krūtų vėžį. Kas 15 
minučių 3 Amerikos moterys pa
tiria, kad jos turi krūtų veži..

Gydytojai apskaičiavo, kad dar 
šiais metais, 123.000 .Amerikos 
moterų gaus vėžį. Iš jų 40.000 
mi ’s nuo vėžio.

Gylytojai-pajėgė suvaldyti ki
tas ligas, bet iki šio mete nieko 
negali padaryti krūties vėžiui, 
nes nepajėgia nustatyti jc atsi
radimo priežasčių.

dar nesako, kad Yla Trimakui pareiškė pagyrimą.
Gražu, kad p. B.Gaidžiūnas taip kilniai apibudino 

kun. Ylos asmenį, kuris per gyvenimą ėjo dideliu įžval
gumu. Bet tai neatrodo, kad Gaidžiūnas norėjo pasaky
ti, jog Yla parodė tokį įžvalgumą ir “Jones evangelijai”, 
kurią Trimakas ateitininkų žurnale atspausdino.

Juk beveik visi laiškai, išskyrus tik vieną kitą, ku
riuos Trimakas atspausdino savo brošiūroje, aiškiai liu
dija, kad tikintieji lietuviai katalikai dar yra Įžvalgūs. 
Ar tai neįžvalgiai išsakyta Tomo Tauragio “Naujienose” 
1982. 8. 26. “žmoių išmintis tvirtina, kad ką Dievas nori 
nubausti, pirmiausia protą atimą”. Grupinės beprotybės 
reiškinių išeivijoje jau matėme pakankamai. Tačiau gjil 
pats ryškiausias išprotėjimo pavyzdys — Paties Kristaus 
ir Jo Evengelijos išniekinimas yra paskelbtas buvusio 
jėzuito kun. dr. K. Trimako redaguojamo frontininkų už
valdytame ateitininkų oficioze “Ateitis” 1982, Nr. 6, psl.. 
206 “Pasiklausykite evangelijos pagal Jone”.

Manau, skaitytojas pats įsitikins, kad net bolševikai 
iki šiol nedrįso taip grubiai paliesti tai kas milijonams 
yra šventa, už ką pakenčiami didžiausi kankinimai ir 
kuo remiasi visas žmoniškasis dabarties pasaulis. Mano 
kaimynas paskaitęs šią “evangeliją” pasakė “Nenusteb
čiau, jei toki “Ateities” redaktorių” nutrenktų perkūnas 
iš giedro dangaus!”

Užuojauta nuoširdžios dvasios draugams ateitinin
kams. nes iš gėdos jie nebežino kur dėtis”.

Arba dar viena citata iš Trimako brošiūroje atspaus 
dintų laiškų: “Gintos Remeikytės eilėraštis mane labai 
nuliūdino. Jei jis būtų atspausdintas ateistinėje spaudo
je, galėčiau suprasti, bet kai Evangelija pajuokiama ka
talikiškame žurnale — skandina”. J. Kliorienė.

“Galėčiau užbaigti tas trumpas mintis Kristaus žo
džiais: “Tėve, ateisk jiems, ne.s jie nežino ką daro”. Bū
čiau laiminga, jei toji citata Jums tiktų”. Salomėja 
Idzelienė.

“Man gaila autorės, kad ji pradėjo žaisti šventais da 
lykais. Aš nusivyliau ir redaktoriumi, kuris leido šį eilė
raštį išspasdinti ateitininkų žurnale”. Grasilda Reinytė. 
Trimakas šioj savo brošiūroje primena, kad stoka atvi
rumo naujoms idėjoms ją išstato pavojun neteisingai pa
smerkti. Taip, kai buvo pasmerktas Galiliejus. O tai Baž
nyčios institucijai padarė gėdą. Bet gi, ne visada paly
ginimą' tiesą patvirtina. Taip, Galilėjų pasmerkė tie- ku
rie nebuvo gamtos mokslo žinovai. Tuo tarpu, visi tie, 
kurie smerkė “poetę” Remeikytę ir redaktorių Trimaką 
už Evangelijos išniekinimą, manau, kad jie Bažnyčios 
institucijai gėdos nepadarė. Nemanau, kad jie buvo ne
pajėgūs atskirti pornografiją nuo naujų idėjų. Ir kad jie 
neteisingai pasmerkė “poetę” ir redaktorių, nes tikrai, 
buvo “najos” idėjos: Kristus paverstas moterimi, kurią 
kareiviai išžagino ir ji pgimdė naują žmogų.

Teisingai. 70 melų amžiaus moteris rašė: Trimakui: 
“Nejaugi reikia ieškoti Kristaus gyvenimo kančios gar
bingiausio prisikėlimo tarp nešvankių eilučių”.

“Man asmeniškai yra gėda ir skaudu, kad ateitinin
kų organe pasirodė šitoks Dievo išniekinimas (Ir dar ne
tikslus Šv. Rašto vertimas Kristus prisikėlęs jokio žmo
gaus negimdė ” Rima Janulevičiūtė.

Trimakas aiškina “Akiračių" paklausėjui, kad tik tie, 
pasipiktino eilėraščiu, kurie neigiamai užburtai įkliuvo 
j tas dvi eilutes. Man rodos, kad tokia pasipiktinimo aud
ra, kilo ne tiek dėl “poetės” seksualiai Šlykščios fantazi
jos išsakytos “Jonės evangelijoje”, kiek dėl Trimako, kad 
jis. būdamas kunigas, rado reikalu atspausdinti katalikų

-------------------------------------------------------- ---------------- ------- — AMRIKARE NUŠOVĖ SICHŲ 
žurnale tvkią šlykščią “poeziją”. Nestebėtina, kad atsirą- 7 -■<-
do ir tokių, kurie tokia “poezija” buvo, sužavėti, josInd. Amrikaro 
ties gilumu ir naujumu. Nenustebčiau, kad tokie, šį eilė- • policininkas praeitą sekmadienį 
raštį rekomendotų premijai. Bet tokių, buvo visais lai-' nu^>0’'? įmesto sichų vadą.
kais, kuriems atrodo, kad ir dumblas auksu žiba... .’ ’ ^p^iūoytrunam. -savo dviračiu, kad

Trimakas, baigdamas savo pokalbįpolicijos centrą ir sus- 
ateitininkų federacijos vadas nėištesėjęs, karts nuo karto !*o?ųi Sichas šamerni nekreipė į 
įgeldavo “Ateičiai” už baisų “iškrypimą”. Gaila, kad jis. ':ckio dėmesio. Policininkas 
nutyli priežastį ar priežastis, dėl kurios ar dėl kurių va-' :?traukč sayo ginklą ir nušovė 
das neišcesėjo. Reik manyti, kad jis negalė.jo- pakęsti Icai i 
“Ateities” redaktorius šį žurnalą ryžosi Įrikiuoti į palaj- 
bojiškos spaudos žanrą. Matyti dar ir dėlto, kad ateitinin • 
kų organo paskirtis pakeičiama daugianopu forumu ir įkdbė apgulos stovi iki pirmadie- 
visuomeniniams klausimams spręsti, o netarnauti Ateiti- ni° vidurnakčio.

i revolve- 
' riai, pilni užtaisytų šovinių. Am- 
’ rikare k'lo nerimas.

Premjeras Rajiv Gandhi pas-

ninku Federacijos siekiams.

LIETUVIAI PAS PREZ. REAGANĄ

Pirmą kartą po 11 m. JAV pre
zidentas priėmė lietuvių, latvių 
ir estų delegaciją Pabaltijo lais
vės dienos deklaiacijos pasirašy
mo dieną. Iš lietuvių prezidento 
audencijoje dalyvavo Amer. Lie
tuvių Tarybos pirm. Teodoras 
Blinstrv.bas. JAV Lietuviu Bend 
ruomenės Krašto valdybos pirm. 
Algimantas Gečys ir Jungtinio 
Pabaltiečių Komiteto atstovas, 
einantis pirmininko pareigas, dr. 
Jonas Valaiti. Prezidentas jų aki 
vaizdoje pasirašė Pabaltijo lais-
ves dienos deklaraciją.

Delegacija prezidentui įteikė 
memorandumą, kuriame prašo
ma Lietuvos, Latvijos ir Estijon 
’aisvės reikalą priminti susitiki
me su Gorbačiovu, c taip pat
ir Vienos kenferencijo]e bei
Jungtinėse Tautose. Memoran
dume prašoma stengtis, kad iš 
Pnbolti o būtu išvestos sovietinės 
gnlos, kad būtu paleisti kalina
mi dis dentai ir būtu leidžiama 
rems emigruoti, kad būtų užtik- 
infa religinė laisvė, sustabdytas 

pabaltiečių >iuntima> i Afganis
tano kova v Prinrntas ir neleisti
nas OSI bendradai oiavimas su 
Maskvos KGB.

Prezide ntui buvo įteiktas spe- 
ialiai paruoštas adresas dėko 
.tilt už }e vedamas laisvinimo 
pastangas, šią audencija išrūpi
nant ir pravedant d.aig pasidar 
Savo prezidento vaduotojas 
antykiams su visuomene Linas

Kojelis.

ILLINOIS ATSTOVI’ RT MV 
REZOLIUCIJA DEL PABAL

TIJO

Illinois atstovu rūmai gegužės 
23 d priėmė rozniiuciją N r. 135\ 
kilnoję pabrėžiama, kad Paba’ti- 

! ys buvn okupuotas vvkdant na
ciu ir komunistų su?itarima. kad 
Maskva tuos pavergtus kraštus 
L'.iko didelė e priespaudoje, kad 
gyventojai išretinti gausiomis de- 

I portacijomis. kad Sovietu Sąjun
ga skriaud/ ia |K>baltieciil< lau-

NEPARDUODA VAIKAMS 
GAMINAMO ASPIRINO

LONDONAS, Angį. — Britų 
vyriausybė uždraudė -vaistinėms 
pardavinėti specialiai vaikams 
gaminamą aspiriną.žydama Helsinkio susitarimus

Dėl to Illinois atstovu rūmai j Gydytojai nustatė, kad šis as- 
sketbia. kad Lietuva, Latvija ir pirinas turi vadinamą Roye vais- 
Eetija turi teisę į laisvą ir ne-; tų.kombinaciją, kuri pakenkia 
priklausomą gyvenimą be sveti-J mažiems vaikams. Yra buvę atsi- 
mųjų domiminavimo ir prieSpau tikimų, kad kūdikiai, sr.silpnėję 
Jos. Rezoliucija nutarta persiųs- nuo šio sindromo, mirdavo. Vy
ti Amerikos Lietuvių Tarybos' riausybei nustačius faktus už- 
pirm. Teodorui Blinstruhui, Es. 
tų organizacijų pirm. E. Tocm- 
salu. Čikagos latviu Sąjungos 
pirm. A. Kondrovicc. ši rezoliu
cija priimta pasiūlius atstovams*

draudė tą aspiriną pardavinėti 
ne vien vaikams, bet visiems kraš 
to gyventojams.

PIRKITE JAV TAur'MO oONU"

Klaipėdos uostas 1^31 metais
(J. Laurinavičiaus drožinys)

4 -Nąujienni. r V.’nln.mLv, Juik 25, 1966
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KVTUJlXJB

Tei.: 662-2727 ar be 562-2728

4r “contact leases’*.

KAZĖ BRAZDŽIONYTe

Programos vedėja

Service 461-8200, Rage 06058

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS Hl CHIRURGAS ;
APEC4AL.YBE; AKIŲ LIGOS 

-3921 West 103rd Strsei
V&tados pagal mudtjsirim^

LIETUVIŲ ŠVENTĖ
MARQUETTE PARKE

Lietuvių šventė Marquette Par
ke įvyks š." m. birželio 28 dn. ‘

fi “Lietuvos Aidai”

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

5540 S. PULASKI RD. 
Chicago, HL 60629 
TeL; 585-2802

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WeefchesWr Community kliniką 

Modicinuš direktoriui

1W1 S. Manheim R<U Weetchemr, HL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis Kasdien nuo pirmadienio iki penk

tadienio 8:30 vaL vakarn.
Vūos laidos iš WCEV stoties, 

banga 1450 AM.
St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p.

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

Chicago, Illinois 60629

TeteL 778-5374

DR, FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2518 W. 71st St, TeL 737-5149

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJĄ 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

i Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

-5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-4200

kad ir atstovų rūmai pritars šiam j 
pasiūlymui.

Lietuvoje buvo pradėtos tos rū-

E Liet.

® Gamta žmogui pasiduoda, 
tos ir Artisian sankryžoje. Gat- bet nelaisvėn nesiduoda.

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

1

VANCE F i L. h R AL HOME

I.ACKAWICZ
PERKRAUSTYMAI

Lam u\ .ų Direktoriai

2424 West 60; h Mreet — Tel. RE 7-1213

Xs

SOPHIE BARČUS

—

I

LAIDOTCnV DIREKTORIAI A

—™ ——

Telefonas — 652*1003

j 
i

1

Vedėja — Aldona Daukue

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629 

Tclcf. 773-1541

Naujienos, Clu<i<n>, .9, IT|

I 
f 
i 
i

RADIJO JEIMOS VALANDOS

Se8tmJteni«*s ir sekmadieniais 
nuo 8.-30 iki 0:30 Tai ryto. _ 

Stoties W0PA - 1490 AM 
tr«r»*4iuoj«mo« ii mūšy st ūdijo* 

Marcjvatte Parka.

Leidimai — Pilna apdrau4a 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA kortele*.

R. ŠERtNAS. Tel. 925-8063

■ Lawotu\i(? direktoriai Steponai Č. L^k'il^sūuūs.
Tel. 737-1213.

n< 25, 1936

Moderni* poezijos knyga. Kaina 5 dol Minkšti 
viršeliai, Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus

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

; vėje bus payriavmė;ami lictuvš- 
I ko meno išdirbiniai, rankdarbiai. < 
spauda ir įvairaus mauto gaini-i 
nai.Šventėje taip pat dalyvaus! 
iš Bostono atvykęs Gintaras Ka- Į 
rosas, kuris atstovauja Baltic En.; 
terpreis.

Rengimo komitetą sudaro. J 
Donna Mikužis, Zigmas Mikužis, 
Krutina Likanderis ir Vitas Plio- 
plys.

Kv.ečiami 
risi lietuviai.

Pavergtoj Lietuvoj ’
Mergin'ii Šachmatų

Čempionatas >

Gegužės 14 d. Vilniuje. Meno 
darbuotoju rūmuose. prasidėjo 
pasaulio merginių (iki 20 metų) ; 
šachmatų čempionatas. Vilnietė 
Kamilė Baginskaitė turi galimy
bių laimėti. Ji neseniai laimėjo 
du tarptautinius turnyrus — Len 
kijeje ir Čekoslovakijoje, sėk
mingai žaidė TSRS pirmenybė 
se.

500-toji Transplantacija

Vilniaus klinikinėje ligoninėje 
' ediktą 500-toji inksto persodini- 
Į mo operacija- 22 metų vaikinui 
1 operaciją atliko docentas V. 
•Kleiza, profesorius B. Dainys J 
I chirurgas - transplantolcgas V-J 

pradedant 12:00 vai vidurdienio Dz?dziu!is Prieš šešiolika metų
ir baigiant 10.00 vai vakaro, 59-
toj gatvėj tarp Washtenaw Ave, -jes operaci:os.
ir Western.

į
Atidarymo iškilmėse kalbės i --------

sen. Frank Savickas, buvusi Cht- j — Senatas 9 7 balsais prieš 3. 
■cagos miesto merė Jane Byrne iri nutarė pakeisti dabartinį valsty- 
kiti Chicagos miesto politikieriai, bės mokesčių įstatymą. Manoma, 

Svečius linksmins 3 lietuviški
orkestrai. Vienas 69-tos ir Wash;
tenaw gatvės sankryžoje, antras 
69-tos ir Maplewoud: trečias 69-.

Ofise telefonas; /76-2SS0, 
fcezioencijoe telef.: 44S-5545

j| Mano mylimai žmonai a.a. Josephinei Čiurms- 
■kienei mirus, noriu išreikšti nuoširdžiausią padėką 
grisiems, kurie prisidėjo visokeriopa pagalba jos sun- 
■tioje ligoje. Nuoširdus ačiū šiaurės Indienos lietu-
■ rių parapijų klebonams ir kart. V. Zakarauskui už
■ atliktas apeigas, solistei A. Giedraitienei už giesmes 
■Šv. Mišių metu. Taip pat visiems nuoširdi padėka už 
■^ėles, aukas Tautos Fondui ir Šv. Mišioms. R. L. 
®B-nės sekretorei p. A. Repšienei už gražų atsisvei- 
■kinimo pravedimą ir pasakytą kalbą ir visoms orga- 
■nizacijoms už atsisveikinimo kalbas — dėkoju.

C. Čiurinskas

perkraustymai 
Iš Įvairi y atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996 Nuo 1914 metų
MIDLAND FEDERAL S.W 
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojam0 
Jums už mums parodyti pa
sitikėjimą. Mes Tiorrfurn bū 
ti Jums nauding. ir ateityj0

Sąskaitos apdraustos 
iki $100.000.

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 6C6x9 

Teb 925-7400
ANO LOA*< r rS'XriATTON

8W SO. HARLEM AVE 
Bridgeview. IL 60455 

Tel. 598-9400
chica-^o. it 41*32

PHONt 75< «70

I FOR COUGHS
I THERE'S NOTHING:I STRONGER WITHOUT A
I PRESCRIPTION!

(312) 226-1344

JADVYGA GEDGAUDAS
Gyv. Kenosha, Wisconsin.

Mirė 1986 m. birželio 23 d., 2:30 vai ryto, sulau
kusi 76 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Kelmės 
apskr., Žadvainiuose.

Amerikoje išgyveno 37 metus.
Paliko nuliūdę: 2 sūnūs — Walter, gyv. Keno

sha, Wisconsin, ir Ignas, gyv. Wheeling, Illinois, ir 5 
anūkai; Lietuvoje liko 2 broliai ir 2 seserys bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo motina mirusios Nijolės.
Velionė dirbo St. Cartherines ligoninėje, Keno

sha, Vis., 27 metus ir išėjo pensijon 1974 m.
Priklausė St. Peter’s Catholic Church, Lietuvių 

Bendruomenei- Lietuvių Fondui, Šauliams, Women’s. 
Club or Racine- Kenosha, Wis. ir St. Catherines Hos
pital Auxiliary.

Kūnas buvo pašarvotas Lendman — Mischler 
koplyčioje, 708 — 57 St., Kenosha, Wisconsin.

Trečiadieni, birželio 25 dieną 11:00 vai ryto bus 
mišios St. Peteris parapijos bažnyčioje ir bus laido
jama St. George kapinėse, Kenosha, Wis.

Laidotuvių direktoriai Lendman — Mischler.
Tel. (414) 657-3811.

VYSK. ANSAS TRAKIS

Gyv. Chicago Lawn, Illinois.
Mirė 1986 m. birželio 23 d 

laukęs 74 metų amžiaus. Gimęs 
(Jos krašte. Kurseliuose.

Amerikoje išgyveno 35 metus.
Paliko nuliūdę: žmona dr. Adelė, sūnus Marty

nas, marti Dalia, anūkė Viktorija, švogeris Jurgis 
Padagas su dukterimi Rūta Simoniene su šeima, se- 
;uo Greta Hahn su šeima, gyv. Kanadoje, brolio duk
tė Irma Strolienė su šeima, gyv. New Jersey, 3 bro
liai — Maikis, Jonas ir Martynas su šeimomis, gyv. 
Vakarų Vokietijoje bei kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Budėtuvės įvyks trečiadienį 7:00 vai. vak., Lie
tuvių Evangelikų Liuteronų Tėviškės parapijos baž
nyčioje- 6641 S. Troy St., Chicagoje.

Ketvirtadienį, birželio 26 diena 10:00 vai ryto 
po pamaldų bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapi
nes.

Visi a.a. vysk. Anso Trakto giminės, draugai ir 
pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvė
se irru*oikti jam paskutinį patamavima ir atsisvei
kinimą, c

Nuliūdę lieka:
U - • M 'v ~ . ... ....I ZTnoną, kūnus, warU. anūke, vatninci.

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

SENIAUSIA D? DIDŽIAUSIA I.AiDOJIMO {STAIGA 

4605-07 SO. HERMH AX,E AVENUE 
Tel. 927-1741 - 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDH IUNED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS

2533 W. 71st Street
1410 So. 5t;th Avė., Cicero

Trief. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUM9MOBILIA2US PASTATYTI

1424 South 50th Avenue 
Cicero, 11L 60650 

Tei.: 652-5245 
trijų koplyčių laidojimo šermeninė

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

STEPONAS L. LACK ir SŪNŪS

1102S Southwest Hwy., Palos Hills, dinoifi 
lei. 9744410

VASAITIS-BUTKUS

144C South 50fh venue 
<lccro, Illinois



~ KOOPERACIJA PUNSKE

tf SAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 
* NOTARIATAS « VERTIMAI

sverti ir. dar pepie-
suiaišti. Pavyz-

bume.' negailėdami jėgų, nebuvo 
jokių nornmotij dąrbo valandų, 
n:'o ryto :igi nakties. Kai buvo 
c.-mg pilkėjų, padėdavo juos ap
tarnauti ir buhalteris, ir valcly-

pradžioje; į kg., daugiausiai — 05 kg. ir 
0.25 kg. Tai mes vėlai vakare 
prisvarstydavome, kad jau ry
tojaus dieną būtų greičiau.

štai kokse buvo atlyginimai:

rtovi prie baro).
Prieš 1939 m. k irą pradėjome 

i p'ikinėti iš ūkininkų javtLs. Dii- 
' L., T-l • v. I i lįj'Tll llt'-KllX’fl

Dažnai mintimis ieškome pra
dės ir domimės, kaip gyveno 
ūsų tėvai, seneliai, piosene- 
i. Dabar, kada kooperacijai 
mske sueina 50 metu, verta ši 
apie ją prisiminti.

1935 metais susikūrė Punske 
irtotoju bendrovė ‘Talka*’. Ją,
gapizave mgr. Jonas Pajaujis bus pirmininkas, nežiūrėjo, kad 
abar pensininkas), nenuilstan 1 taj jų darbas. Darbo buvo kas-
veikėjas visuomenininkas. LaJ kart daugiau- Pagalbon priėmė 

i daug pasidarbavo švietimo ir da1" vieną darbininkę Emiliją Ba- 
lltūrcš veikloje mūsų kt-aš u-, ] ūnaitę — Goberienę (jau mi
sai įsteigė ir pieninę Ožkinių rusi).
ime. Aktyvus buve ir “Taikos’' 1 š'rentadie! - "s pardavinėti val- 
ihąlteris Jurgis Maksimavičius j c]2ia neleido, .ai padarė tokias 
tiręs). Jie negailėjo darbo ir ■ slaptas duris, pro kurias eidavo 
gu, dengėsi, kad ‘Taika” plės-j žmonės apsipirkti. Pakuotų pre- 
si, augtų. Pirmininku buvo kių nebuvo, viskas reikėjo pilti 
jstas Cibulskas, žinomas visuo- į krepšelius.

I riniu špagateminįr&as, choru vedėjas, ir aš j
parduotuvės vedėja, — taigi, džiui. cukru mažai kas pirko po 

at i ruų. 'darbuotojų p-- ■ - -1 -• — • - n- 1— :-
,vo tik du — buhalteris ir par- 
vėją. Mūsų kooperatyvas buvo 
risto produktai, smulki galan- 
rija. geležinės prekės, oda me-

1945 metais, po Antrojo Kary 
ąudrii, kada jau pam ižti tvarkėsi 
žmo. iij gyvenimas vėl Įsisteigė 
Punske kooperatyvas, kuris vei
kia iki dabar. Pradž-a buvo sun
ki. panaši į tą prieškarinę. Nie
ks ne.-kaičiavo darbo valandų. Už 
menką plmgą dirbdavome 12-13 
valandų Į dieną. Prekes vežioda
vome iš Suvalkų aiklmis. specia
laus darbuotojo tam reikalui ne
buvo. Prekių vr.ž.nėdavo vedė
jas. buhaher's Ir aš. parduotuvės 
vedėja. Pradžioje buvo 1 ik trys 
etatiniai darbuotojai: be manęs 
dar vedėjas Česlovas Levinskis, 
buhalteris Jonas Šliaužys (m - 
ręs). Tai labai darbštūs visuome
nininkai, darbui atsidėję žmo
nės. Nega'lė’o savo sveikatos, 
visomis jėgomis stengėsi, kad tik 
greičiau ir geriau bendrove 
klestėių. Nežiūrint visu sunku
mu, mes džiaugėmės, kad bend
rovė gpažiai veikia, didžiavomės 
tuo. Pradėjome pirkinėti jaunus 
gyvulius, paukščius, pardavine- ' 
jome mineralines trąšas. Veikla 
plėtėsi, kaskart daugėjo ir dar-, 
buctojų. Dažnai keitėsi vadovy
bė. Mažėjo sąžiningų daibuoto-, 
jų, idealistų, daugėjo materialis
tų, kuriems .nerūpėjo bendrovė, 
o tikąu pelnas. Sunku buvo per
gyventi tie liūdni laikai, kada 
jau jautėsi bendrovės žlugimas.* 
Bet likimas, matyt, to nenorėjo.!

MLAJL KSTATB FOI SALH 
l»sn» — rardavlfcej

RTAL WSTATB FO« !

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMT 
£2 HEMAIS NUUSDdCLMS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIM*.

■ DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ‘

MUTUAL FEDERAL SAVI.’
PETRAS KAZANAUSKAS, PrezldenUi

Ž212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 84*

RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪO <-

9, BACEVIČIUS — BELL REALM 
: ‘ INCOME T.7X SERVICE

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

iokams .ir puspadžiams, benzi-• buhalterio — 75 zlotai į mėnesi, 
s, žibalas, tepalas vežimams, j parduot-’.vės, o drauge ir sande- 
albihėnoš'. Darbas tokioje ivai- j ij0 vedėjos — 60 zl. l kg. cukraus 

kainavo 1,05 zl. 10 kiaušinių'— 
30-40 grašiu, viena silkė iš sta- 
tinės — 10 gr. Silkės pardavinė- 
'arnes buvo vienetais. Išvalytos,

Nors darbo buvo labai daug, U9 ą! 

bet mes — jauni žmonas — nuc- 
! vargio ne jausdavome, i buvome 

■ 1 linksmi, patenkinti, kad viskas 
gerai sekasi. Reikia pažymėti, 
kad tuomet Punske buvo didelė 

,, i konkurencija, nes bemaž kiek- 
I vienas žydas turėjo parduotuvę 
ir dar duodavo kreditan, pas sa
ve visus prašydavo. Tuomet ma
lonę darė pirkėjas, o ne pardavė
jas, kaip dabar. Buvo kelios pri
vačios ir lenkų parduotuvės. Bet i 
mūsų “Talka“ kažkaip visus trati 
kė. net ir lenkai mokytojai, ka- 
rininkai pas mus pirkdavo. Vie- :

j prekių parduotuvėje buvo 
na sunkus. . Į t

lai. kurias prekes „prisiųsdavo j 
ims iš Gardino traukiniu sank-) i
ya “Spolem”, o kitomis apsi-' 
pipdavo.me. Suvalkuose pas žy-

■ Vien n-arkliu vežiodavo 
Markevičius. Reikia pa- 

: a žmogaus nepaprastą.

Taigi kooperacija Punske siekia ną, trečiadieni, 
senus laikus.

Angelė šliaužienė
E. Liet.

Š. Jas 
msko 
mėti t 
rbšturią. Taigi, jisai vienu kur-j 

pąrvoždavo' tuo savo arkliu 
toną prekių:/arba ir .daugiau, 
irtais po lietaus esant bloga ra 
lįųi, šaltėnu miške, gailėda. 
ts arklio, pakalnėje pusę mai- 
iškraudavo, ant . pečių suneš- 

vo i kalną, ir vėl kraudavo į 
rimą.. Dabar tokių “kankinių” 
rai neįsirastų.

Bendipvė gerai laikėsi, turėjo

tik ką baigęs ekonomini, licėjų Į 
Henrikas Radzevičius. . Pradėjo Į 
dirbti buhalterijoje, o vėliau ėmei 
vedėjauti. Darbštus, energingas, j 
sumanus. Jau .griūvančią bendro-: 
vę pastatė ant kojų ir visai veik- j

AMERIKOS .VIDURIO APY
GARDOS GEGUŽINĖ

Čikagos vyčiai nusamdė.du au
tobusus vežti lietuviams Į Ame
rikos Vidurio apygardos geguži
nę. Liepos 4-tą 9:30 vai. ryto au
tobusai1 sustos, prie- Marquette 
Parko ir Brighton Parko lietu
vių parapijos bažnyčių. Kelionė 
asmeniui kainuos 4 dol. ten ir 
atgal. Gegužinė vyks p.p. Pocių 
sodyboje Beverly Shores, India-

Ino, ha ir po kelerių metų jau nas karininkas kartą pasakė: jei-
rdąvihėjome trąšas, cementą, 
ndelis buvo neišbaigtame Ra- 
evičių name (prie baro). Pra-

gu nori sutikti reikalingą žmo
gų, eik i “Talką”, lenkiškai saky-

ęvicių name (prie baro). Pre- j davo _ tį0 ‘-Talki”, — tikrai su- 
rĮbme^gaminti? tuščiavidurius t>ksi. . | vė “Dzūkas'
:ife3^4^?f^^.5^i^šyki’ri.'tį;.bPv0 j .. Keletą kaĮį.ij buyau nuvažiavu--

lai nustatė atitinkamas ‘. gaires.
Jam talkina gera, ilgametė vyri 
buhalterė Irena Baganienė- Kiek
vienais metais bendrovė augai, 
stiprėja; turi gerą pelną. į

1945 metais pradėjome bendre- j noje. pietūs prasidės 12 valand; 
ve trys etatiniai darbuptojal, Oiįr jje kainuos’nedaug — 5 dole 
dabar,” po 40 metų,' yra. jų per 
šimtą. Belieka linkėti' . gražios
ateities, gero pelno -ir 100 metų1 pma pasivaikščioti gražiomis, ro-

Iš tėvų pasąkojlmų girdėjau, Į mantiškomis Michigano ežero 
kad prieš 1914 metu karą taip pat! pakrantėmis. Vyčiai kviečia Či- 
buvo susikūrusi Punske bendro-į ^2gOS lietuvius kartu, dainuoda
vo “DTiit-Gs”, kuri gerai, laikėsi,! mi, važiuoti autobusais ir šauniai

°] ii- jie kainuos nedaug — 5 dole
riai asmeniui. Veiks baras, laimės 
šulinys,.Įvairūs žaidimai. Bus ga-

15

i-LIETUVLŠ DAŽYTOJAS 
W'WTm-Av. > l ' 
t y Bažo'.namus iŠ lauko

1 ■; psrbas garantuotas.

S£ Paulina Su
t- ■ (Tckt: ©f Lake)
p i? iš vidaus.

Skambinti Y A 7-9107

taf ir i kambarį kvietė, vaišine, I - - į
dovanas davė, kad tik pas juos 
imtume prekes. į

1939 melu karas viską sunaiki-.-2, „ . u *■ I
no, nutraukė visą veiklą. Supirk
tus. javus ir likusias prekes pa
ėmė vokiečiai. Nebeliko ir to na. 
mo, kur taip gražiai laikėsi visų 
mėgstama “Talka”. Jis stovėjo 
dabartinių Mickevičiaus ir Ge
gužės 1-sios gatvių sankryžoje. 
Išliko tik cementiniai laiptai, 
daug gražių prisimnimų ir keli 
veteranai...

fa-GLYFLE, OVERSIGHT RFUEF OF CONSTIPATK

Next time you need a laxative, get re^et 
the Natures Remedy way. Gently. 
Oecrėght.
Its natural active hng^ed-erts are so 
dependable you can take Nature’s 
Remedy tonight and feel better 
torncxTo-r.

/REE 
GIFTS 
FROM 
NATURE'S 
REMEDY 
S££ 
PACKAGC 
FOQ DtTAiLS

Siųskitepinigus
t ■ j -'*.

rLietuva W
1 RUBLIS — 81-85 A

(Įskaitant perlaidą v; ;
ir apdrauda) ž' J

Mažiausioji perlaida 30 rub 
liu. Persiuntimas paremtas da
bartine tarptautine pinigu 
keitimo suma; Įskaitant.visus 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
Įvyks prieš pinigu įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. Jūs gausite pakvitavi
mą. Jis teisėtas ir apdraustas.

Gramercy
SHIPPING, INC.
744 Broad Street

Į:'

Dėl rezervacijų skambinti rei
kia E. Pakalniškienei telefonu — 
376-6489. Būtinai reikia užsire- 

1 zervuoti vietą ąutobusejir.' pie- 
1 tus iš ankšto.

Tr imp ai ’

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 100 m. sukakties banke
tas Įvyks,1985.m. liepos 2-rą die-

6:30 vai vak., 
Martinique salėje, 2500 M7ėst 94 
th. St., Evergreen Park, Ill.

Dėl rezervacijos skambinti: 
Theodorai Kuzienei — tel. 925- 
-8744, Annai Jagiellai — tel. 
778-8144, arba Kristinai Austin - 
tel. 421-6100.

Kviečiame norinčius dalyvauti 
SLA šerne atidaryme, pirma- 
lienį, birželio 30 d., 10:00 vai. ry
to, atvykti Essex viešbučio sa
lon 800 S. Michigan Ave., Chica- 
goje ir pabendrauti su suvažia
vusiais mūsų tautiečiais

SLA 6-m .

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE-j

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS. i

JPbutų mūrinis. Labai geros .pajamos. 
Dilelis butas savininkui-Geras hives*; 
ravimas. .

3 butų mūrinis su. -garažu. Pelningas y 
pirkinys. :_____ j
Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus. •: ■ <.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St
Tri.:.436-7878

ApAr.VMyl. f GOVERNMENT HOMES 
------------j from $1 (U repair),; ;

■ - - ■ Also delinquent tax- property;Vęnęcuelos.Lietuvių Draugijos Į 
Čikagoje rengia linksmą gegu
žinę — pikniką, 1986 m. liepos 
6 dieną 12 vai. šaulių Namuose.- 
Nariai ir prijaučiantieji maloniai 
prašomi atsilankyti. Jeigu yra ga
limybė prašome atnešti devanų 
loterijai.

Draugijos valdyba-

Gali 1-805 - 687-6000 ' 
Ext. GH. 9617. • 
for information. •

WANTED REAL ESTAT 
Neri Pirkti

— Pas Niną Naujokienę, gy-1 434-8235. 
venančią Kalifornijoj, Palo Alto! -----------
94301, 1118 Victor St. ir pas sese, 
rj Sila Tamas atvažiuoja brplis 
iš Lietuvos. . Telefonuoti —415- 
321-3843. Liepos ' 4-16 dienomis 
bus pas Mike Petraiti 4348 So. 
Talman, Tel: 312-247-39.74.-

Pirmieji Personaliniai 
Kompiuteriai

>

Šiaulių “Nuklono” gamyklos kc 
lektyvas gegužės mėnesį pagami
no pirmuosius personalinius kom 
piuterius.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
iri ruošiatės keliauti — kreipkitės Į Lietuvi! įstaigą;

American Travel Service Bureau 
5727 S. Western Ave., Chicago, Hl- 60643 

Trier. 312 238-^787

Ieškau nedidelio namo Šv. Ka
zimiero ' kapinių apylinkėje. 
Skambinti prieš 9 .vai. .ryto, —

HELP WĄNTED;-U MALE-FEMALF- 
įJ^kia- Pariiininky .i^Tpąrbininkiv - 

3**u*7*:~~ ------ '■—

• GOVERNMENT JOB£.
816,0^) — $59,230/yėaįA f 

. Now Hiring- jYotri;Aręab:. .-. 
J’’ Cril 1-S05- 587-6090

ĖxL,<R-96Į7
For current federal list

RENTING IN GENERAL 
N u o ra o' t

Butas, 3 kambarių, ramioje apy
linkėje. pigiau už mažą pagalbą. 
Skambinti — 927-6907.

£

Parduodamas ligos 
laimės 'draudimas a' 
siems jš Lietuvos; i 

. kraštų. . Kreiptis:!. J 
Inc. Agency, .465,1.S 
land Ave., Chicago, I 
Tel. 312 523-9191. ’

nae ir taisome i

ir esame aj

ARVYDAS Ki 
6557 S. -Tęlman A

Homeowners discc
K Za polis. Agent 

3208V2 W. ,95th St į 
' Eve~ę. Farid TU..4 ■ f 
13642 - 424-3654 j

State Farm Fire and Casualty Cor pany Į 
l Ottce 8<oom»nąton. W»no<s • •

Advokates;
GINTARAS P/ ČĖPi

$7- rtez-^F.-vafandcs: ' Kirile
- 9 viL sįto: iki 8 vai. va

| .£ešta&£ ntjO wLXm 11

v G Chicago,dil _$OŠ2

riD VOKALŲ DBAUGi

V, BYLAITK
ir V. BRĮZGY8 

_ Darbo valandos: 
«uo 9 ryto Da 5 vai- po

5606 S. Kfdilt Ays 
CMca^, III. £0629

TeL: 778-8000-

Miko šileikio apsakymų knyga 
‘'Liucija” jau atspausdinti 

klitorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
oradžios iki II Pasaulinio kari? 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5/ • 
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729'So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

i" Nature’s

MEET THE

REPAIRS — IN GENEI 
|v»lr<K T«l»ym*I

JOHN GIB Ali
Advokatų Įstaiga

S247 S. Kedzie Av
; (3120) 776-8700

Newark, NJ. 07102
Ėst. 19479

TAISO ORO VĖSINTI 
4ALDYTUVUS, SEAL 
IR DŽIOVINIMO MAS 

BEI KROSNIS.
Harman Dečk; 

TeL 585-6624

KAIP SUDARI 
TESTAMENT 

Tuo reikalu Jums gal 
padėti teisininke Prano 
paruošta ir teigėjo AI 
WELLS peržiūrėta “Sū< 
išleista knyga su legali! 
formomis.

Knyga su formomis 
ma Naujienų administrs

R T E LI

1

Konjaky pasididžiavimą nuo 1715 mėty
imporspd Cognac, 80 (yoot The Jos. Garmau Co, Louisviių KY.

ste (erules), -neit>uaų ir sutoraoblliu nuomavimo rezervacija*; Parduot* 
ac iželionių draudimui; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus faktui; 
Sodarom* lAkvietlmua giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiami: lnfw 
nscijxj visais Kelionių reikalais.

» Taupykite sJcnsduunl Chanered lėktuvais, ttk r-etru i 
į sakrto — prieš 45-60 dienr-

PASSBOOK
SAVINGS

r»id on

ui for
financing;

AT OUI LOW UTD
r JHYWMMVwmt 
«n *n raun wwc<W»

FSL1C

SavingsfandLoan
2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 80606

Peter Kazapauskas, Pres. Tel.: 847-7747 
jVKi json,Tu«.rrl*>A rhur.J-8 s»t. 5-1

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1W5 .

? SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARlj;

1’ 6 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Wednesday, June 25, 1




