
r

Library uf Congress Gr.
Periodical Division
Washington, D. c. 20$ 41

The Luhuaniao Daily Non
Published by The Luhuamas New* Pufc.’ffclBf Co^

1739 So. Halsted Street. Cbicagą I1L 6060o 
HAymarket 1-6100

r
—•••••••••<••<<94• 4•••••••••

Over One Million Ly&aanlan 
In The United Setter Z

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
VOL. LXXIII Price 25c

gose svarstyti SLA reikalus. Ji

simu.kinti, ikad neturės jokiu nemalo
numų, o ikad būsimo’ šeimų ats-

kelbė susirinkusiems:
— Sekantis seimas bus šaukia-

pos, bet ji darysianti viską, kad į halsams skaičiuoti komisijai pa- 
Clevėlandą suvažiavusieji atsto- skelbti balsavimų duomenis, pa.' 
vai galėtų labai palankiose saly-
—. _ 1* A •*T

tr atstovės;.

tiesicg prašyte prašė visų atsto- maš Clevelande.
vų-atvykti - Clevelandą • ir įsiti- Jis tuojau nuėjo prie kitų klau t

Chicago, Ill — Trečiadienis, Saturday, July 5, 1986

SŽĖ SEKANTĮ SLA SEKMĄ 
YELANDĄ . , WITH Ob

BANKETAS BUVO MILŽINIŠKAS, NE VISI 
GALĖJO SUTILPTI

Prezidentas nušvietė SLA istoriją. Algirdas Brazis
dainavo. 1

. JOKUBAITIE^Jgy

j Gudelis pasiūlė šaukti jį Chicagoje, nurodė būsimo 
seimo pakaitas' .

CHICAGO, ILL- — Trečia- Iš savo kambarių matyti patys 
dlerį, lįsipos 2 dieną Essex .vieš- aukščiausieji namai visame mies- 
btityją po pietų sųsirriko šimeti- 
nio seimo atstoyai svarstyti toli
mesnius dienotvarkės' klausi
mus..

Jis pasiūlė Susįrinkusiems at
stovams aptarti, k.ur turės būti 
šaukiamas sekantis SLA seimas. 
Pastebėjo, kad seimas įvyks tik
tai už trijų metų. Jis nori, kad 
šeinio 'nariai apartų būsimo sei
mo vietą.

Ona Jokūbai tiemė, susipažini
mo vakare, nepraleidusį -nė yieno 
Stekm|cko orkestro groto šokio, 
tąktas ir garsas pakėlė ranką ųįr 
paprašė sekantį SLA s-mą šaukti 
Clevelande. Ji pastebėjo kad Cle 
velattįde yra tiktai 2 SLA kuo-

Į te. Be to matyti, visas ežerio pa- 
i kraštys. Dienos metu, kada sau

lė gražiai šviečia ir nėra artė
jančios miglosį tai matyti kitas 
ežero kraštas, ’ Michigan© ir In- į 
dįanos pakraštys su išaugusiais 
ten miestais.
Reikia turėti galvoje ir išaugu
sios nepaprastai didelės kainos, 
tuo tarpu Essex viešbutyje kai
nos pakeliamos. ,

Už Jokubaitienės kvietimą at
vykti į Clevelandą buvo paduoti 
38 balsai. Toronto miestas gavo 
taktai 24 balsus, o už Gudelio pa
siūlymą šaukti Čikagoje buvo pa 
duoti tik 2 balsai, nes čikagiečiai 
dar nebuvo laiku suėję į salę.

Pirmininkas P. Dargis, liepė

CHICAGO. ILL. — Praeiu 
ketvnrtadieių prez. Povilas Dar
gis. aptaręs visus dienotvarkės 
punktus, baigė šimtmetinį SLA 
seimą.

Povilas Dargis atrodė perver
gęs. Praeito trečiadienio vakarą,' 
liepos 2 d.7 Martinique salėje pre 
zidentas pasakė pagrindine kal
bą. Jis buvo pasiruošęs kalbėti' 
15 minučių, bet kalba užsitęsė ■ 
beveik valandą.

Martinique salė ūžte ūžė. Su
sirinkusieji gavo šampano, o kas 
norėėjo, tai galėjo gauti ir stiprės 
nės. Visi buvo pamaitinti gera: 
vakariene, Kada atėjo laikas pre -; 
zidento kalbai, tai pats Dargis ■ 
privalėjo susirinkusius nuramin-; 
ti.

— Prašau nutraukti savo kai 
bas, jeigu jūs kalbėsite-., tai aš, įteikė dovanėlę ir 
nekalbėsiu.

Prezidentas laukė, kol min’d* 
nustojo ūžus. Tada jis vėl prade-' 
jo savo kalbą bet šį kartą visi i 
klausėsi ‘kiekvieno jo žodžio. Jei- ’

*ė jo kalbos. Jis minėjo taip gy
vai visus nuteikti, kad būtų klau. 
se ištisas valandas.

Baigus prezidentui supažindia 
i ti susirinkusius su SLA atliktais 
darbais, šeštoji apskritis nutarė 
įteikti jam pavyzdingo 30 metų 
darbo dovaną. Tai buvo meist- 

, ro medžio drožinys, simbilizuo- 
j iąs Žemaitiją ir Viekšnius. Dar- 
' gi* yra Viekšniuose gimęs, Že
maitis. Prie medžio darbo buvo 
rungti du gintaro simboliai. Vie* 
ną paaukojo Utarą, o antrąjį da- 

' vė šniokaitė.

■IZRAELITAS NUŠOVĖ
LIBANO KARININKĄ

• ' :• ■ - t 1. JA^UZĄLRg -Azr. —^Izraelio ;
kąriijKkas, izr^lio karo jėgų 

to atslo.yas. tuojau '■ pake- j Pietą -Libano j uostoj,
i'irs ipawašę' sekantį sei-’ ĮHįšoĄėiLj’bano karį, norintį bemj

visai netoli Amerikos sienos, ver -Lįb^no‘<iųtomobilis vežė civi-į 
ta pasėdzianti ir Kanadbū'e. sp kuris, -taip. pat buvo .•--Libano ų

Teodoras Blnstrubas patarė su kariniukas, bet dėvėjo civilinius 
jirfnfkusiems nutarti, kad pave- drabužius. Izraelio karininkas, 
stų- naujai išrinktajai SLA Pil- pasakė,'-kad libanietis neturi tei- 
donįai- Tarybai, kur geriausiai sės. Įvežti civilio į izraelitu lai- 
šauktriūsimą seimą. Mes’ žino- komą juostą. Prasidėjo ginčas: 
me, <kad bus pakaitos Amerkos tarp civilio ir Izraelio karininko, 
gyvenime, bus pakaitų ir Susi- Nuo žodžių nueita prie kumščių, 
venijime, todėl yoria palikti P. Civilis griebė Izraelio karininką 
Tarybai šį klausimą aptarti.

Naujienų redaktorius M. Gu
delis, įstatų komisijos narys, pa
tarė šaukti sekantį seimą Chi- 
cagoje. Visi žinome, kad Ame
rikoje ir Susivienijime bus dide
lių ?.piakaitų, todėl jis patarė atei- 
nantį seimą šaukti Chicagoje.

Dabartinis seimas vyksta Čika- : 
goję visai prie ežerio ir naujai 
paŠtatytamd ir labai gražiame 
vieąbutvie. Nežiūrint i brange
nybes. šame naujame viešbuty
je kambariai, salė ir kit- pato- 
gumai yra patys pigiausi. Ne 
viename Čikagos 'viešbutyje kai
nos ne buvo tokios pigios, kokios 
jos buvo Čikagoje. Patarnavimas 
švarus ir geras.

j ir bandė ]į pasmaugti. Tada* ka- 
rininkas šovė ir nušovė civili.

Izraelio karo vadovybė tiria 
’.nicidentą. Jeigu bus pagrindo, 
tai karininką atiduos teismui, bet 
greičiausiai, kad bylos nesudary 
Izraelio karys turi teisę gintis.

SLA šimto metų sukaktis sutampa su Amerikos Lais
vės simboliu, stovinčiu Ellis saloje. New Yorko uoste, 

jis viso pasaulio susirinko šimtai laivų, kad galėtų daly
vauti atnaujinto, nudažyto Laisvės statulos sukakties 
šventėje. Niekad New Yorke nebuvo tiek laivų, o mieste 

tiek jūreivių, kiek jų yra šiomis dienomis.

TRAUKIA TEISMAN FEDERALINĮ TEISĖJĄ 
HARRY E. CLAIBORNE

Dangiui dovana ©atiko. Jis ne
įtikėjo jokių dovanų, bet kai 
grąžų atsiminimų simbolį įtei- 

I kė, tai padėkojo.
Vakaro vedėja Kristina Austin

Gertrūdai
! Dargienei pabrėždama, kad be
1 jos pritarimo prez. Dargis nepa- 
į jėg-ų atlikti tiek daug naudingų 

darbų. • ' i
Seiman atvyko ir Jonas Valai- 

gu būtų lėkusi muse, tai būtų su- ; tis su Salomėja Narkeliūnaitė, 
surinkusieji ją girdėję. Bet musių ruošiančius šimtmetinį ‘‘Vieny- 
dar nėra, o Povilas Dargis. gar-, bes” numerį. Valaitis apskaičia- 
siai ištardamas kiekvieną, lietu- į vo kad Čikagoje jis privalo su- 
višką žodį, dėstė kaip buvo su- • rinkti apie tūkstantį dolerių, ku- 
darytas-susivienijimas ir : 
buvo-sušauktas pirmas SLA sei
mas. Jame dalvvavo 11 atstovu.

• > . r * - w V

Tame seime buvo padėti pašal
pos pagrindai’ Tada dar nebuvo 
jukios socialinės apdraudos. šia- 

i me krašte apdraudą Įvedė prez. ; 
Roosweltas, bet lietuviai paty> 
sudarė fraternalią organizaciją • 
ir teikė paramą bėdon pateku ‘ 
siems.

Dargis išvardino pirmuosius 
organizatorius. >ekretorius. pre
zidentus, iždiniukus pa-akc’o ’ 
apie Susivienijime organo “Vie-J 
nybę’\ kiekvieną ch'irakterizuo. 

gyv^niijio ivv- 
ieii atidžiai klac

kaip’lie reikalingi vienam “Vienybes’’ 
numeriui išleisti,*Be to, jis Čika- 

■ goję aplankys kelis, vienybinin- 
’kus, pasirinks iš j u žinių apie se
nąją “Vienybe" ir jos veikimą 
Ameiikcs betuvių gyvenime.

— Alan C. Nelson, imigraci
jų* komisic niūrius reik Jauja, kao 
būtu uždrausta darbo ieškan
tiems imigruoti. Jis nėra prie
šinga* politinei globai, bet neno
ri. kad Amerikon plauktų dar
bo ieškantieji.

bet skaityti jam leidžia. Jis gali 
nuvažiuoti į Maskvą ir nusipirk
ti knygų, bet jo neatpažįsta. Jis 
nusipirko šolichino ramaną, jį. 
-kaito ir pabraukinėja. Kai bu- I 
vo premjeras, tai i omanu sk 
ti negalėjo.

Teisėjas ruošdamas valstybės pajamų lakštus. Įrašė 
tiek pajamų, kiek jis iš'tikrųjų gavo

WASHINGTON D. C. — Ne-tų principų, kuriais vadovauja* 
vadoje gimęs ir ten federalinio teisėjas bet pareiškė j^it’.xinima, 

kad teisėjas b'ts išteisintas.
Savo laiku Nevadoj 78 metų 

teisėjas Clyborne pareiškė, kad 
vyriausybe neturi teisė, piliečių 
padarvti val*tybės auditoriais, 

vesti atsakomybe,
tai ją privalo pravesti audito; iai. 
o ne teisėjas.

Jeigu sonata* pripažintų ji kai 
tu, tai gali atimti jam tci*ę eiti 
teisėjo pareigas ir nubausti $10.- 
000 bauda. Jegu ji ištekintų 
turėtu būti padarytas 
pajamų lakštuose.

teisėjo pareigas einąs tei«ėjas 
s- : Harrv E Claiborne atstovu komi- I -

rieto patrauktas tesman už netiks
liai pajamų mokesčių lakštų pa
ruošimą.

Federalinis teisėjas per metus į Jeigu reikia 
Į gauna $78.800 Tei.*ė ui kaip ir j 
1 visiems kitiems tarnautojams, ai- į 
I ga mokantieji atskaito gana staru | 
bias sumas. Teisėjas Claiborne 1 
1984 metais į pajamų lakštą Įra-, 
šė tiktai 5-54.251 Jis tokias sumas 

Į -rašė į 1979 ir 1980 metu lakštus. Į

Komiteto nariai vienbalsiai

į NUODINGOS DUJOS PASIE
KĖ ŠKOTIJĄ

BALA, Valija —- Gegužės pa
baigoje černobyio krosnyje su- 
sidar’i’sios ir nukritusios nuodin- 
ro skaldomo atomo dujos pasie
kė Škotiją, šiaurės Vairą ir Cam- . 
berhndą Lietaus metu tos dujos ( 
užgulė didžiausias ganyklas, ypa- 
t-’n^ai avhj pievns.

Specialistai uždraudė šiaurės nutarė patraukti teisėją teisman 
Anrliics <rwenfojams piairti avis Komitetas jį kaltine keturai* 
ir naudo*! mė^a. nes jFbuvo pa- • sikaltimais. J_ . *:*
voj;ng-i užk-ėsta. Nuodingos du-1 natas Nevadoj buvo svarst 
jos padarė didelės žalos visai 
šiaurės Anglijai.

Ūkininkai verčia britų vyriau 
sybė imtis žingsniu nuostoliams 
sumažinti.

Liepos 4 dn. AMERIKOS NE- 
PRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ 
Teodoras. Laisvvdė. ,(legaliai gabenti;

Liepos 5 dn. Antanas, Filiome-1 Ameriką.
Ha. ! ---------

K AT.ENDOR f.TTS
. nu-

Jo bylą svarstys sc- 
oma 

jo bvla. Teisėjas pripažintas kai. 
tu, jis suimtas ir atvežtas į Wa- j 
shingtoną. Teisėjas kiekvieną j 
dieną gauna po 251 dolerį Ši su
ma jam bus mokama, kol senatas 
jo bylą svarstys ir pripažins kai- j

■ tu.
Teigėjas turi pasisamdęs adve

Saulė teka 
8:25.

5:20, leidžiasi —

šiltesnis.

— Pastorius Jah n File gavo 5 
metus kalėjimo už padėjimą ne- j

užsieniečius j katą Oscar Goodman, kuris yra i 
konstitucinės teisės * pečiai isth-ri 

- ----- Kada byla bus persiųsta senatui. • 
—Commonwealth Edison tu-Į tai ndv Goodman turės proga 

rėš įrodyti Illinois komisijai, kad pasakyti genamąja kalbą senatui. 
Brondwood atomo reaktorius Jis pareiškė įsitikinimą, kad kinu.

simas yra principinis. Jis neieškojiems tikrai reikalingas.

pri - 
me.

tai

MOLOTOVAS DAR

— Vietnamo vyriausybė 
dėjo padėti surasti karo

MASKVA
Viečeslavą Molotovą per 3 
tu nesimatė nė vieno žodžio, o. 
vakar pasirodė žinia, kad ji< dar 
gyvas, svc’ka- ir gerai gyvena 
Molotovas buvo glaudus Stalino i 
bendradarbis eidamas premjeroj 
pareigas jis vvkdė visus diktato-j 
riaiu u įkvm Bet kni su^idė o I 
su Chruš^’ov.i nuversti norėiu-l 
siais komuni-tais tai jis buvo

kvos pricrrie-ti. Žukovas ton jam I 
paliko pensiją ir leido gyventi. 
Dabar jis pritaria Gorbačiovo 
politikai Rašyti jam uždrausta,

Povilas P. Dargis dirba teisme, vadovauja SLA Pil- 
domajai Tarybai ir per 50 metų veda P. Dargio radijo 
valandėlę. Kiekvieną kaitą radijo programa jis baigia 
ne vien savo vardu, bet primena savo žmoną Gertrūdą ir 
pasako dirbame mudu abu. Išbandydama garsiakalbi, ji 
pasakė, kad gali ir padainuoti kai reikia. . .r i



K.ąs Jam Daryti RAUDONAM “ROJUJE”

KEISTŲ PAMINKLŲ GALIMA RŪT UŽTIKTI 
PASAULYJE

eisią, kad statomi pa
ne tk nusipelnusieras 

s, bet.. ir gyvuliams, 
ms ir panašiai. Jei neti-

te turŪĄkį, tai pekellaukite po 
pasaulį ir patys patikrinkite bent 
šose vietovėse.

Natalijos sostinėje Durbaii pa
statytas bronzinis paminklas plėš 
riajam rykliui (shark), nes gy
ventojai, gaudydami šią plėšrią
ją žuvį, gerokai praturtėję.

Anglijos maudyklėse, vietovė 
ję Bath, pastatytas paminklas 
kiaulėms, nes jos yra šios apylin 
kės vieninteliu ir didžiausiu pa
mainų šaltiniu.

Jonaf sutinka trečią valandą 
ryte save drangą Petrą. Pastara
is eina žymiai svyruodamas ir 
Jškiai nestipriai pastovįs ant ko
jy, Jonas prisiartina prie Petro, 
paima jį už parankė#, papurto ir į

I klausk:
— Petrai, kodėl tu dūlinėki gat! 

vėmis, o neini į namus?
— Aš buvau namuose, bet žmo >

Čeko-lovakijoje prie minerali
niu gydomųjų šaltinių, vietovė
je, vadinamoje Kariove Vary 
(Ka»aliaus Maudyklės), yra el- 
»io paminklas. Padavime sako
ma, kad elnias, beglarąas nuo 
medžiotojų, užvedė žmones prie 
tų šaltinių.

Valstybėlėje Utah stpvį dide
lis žuvėdros paminklas, sakoma, 
kad kitkart čia žuvėdros sunai
kinusios didelį skėriu antplūdį.

Prieš nedaugelį metu Tbuluz' 
aje buvo pastatytas gėlės Chri
zantemos paminklas. Mat iš čia 
chrizantemos paplito po visą pą- 
saulį ir gyventojams- davė gerą 
pehią. — A.. T.

> Mažiausia Blogybė

Graiku filosofas Demokritas 
buvo labai akšto ūgio vyras, 
bet. vedė žemo ūgio merginą. Iš 
tokios juokingai atrodančios po
ros daug kas mėgdavo pasišai- j 
pyti. Kartą vienas pažįstamas L 
net ir atvirai ėmė juoktis. Filo- i 
sofas linksmai atsakė:
z —Ke gi jūs norite? Kaip iš- 

^mintingas vyras, aš pasiiinkau 
pačią mažiausią blogybę.

* *. * ’
Drąsą Pametė - . , b

Bntkaitiš 3 v. r. stovi prie sa? j 
yo našio‘durų. Praeinantis poli , i 
Cininkas klausia- ’*• 
c — Ar raktą pametei?

— Ne raistą, bet drąsą, —at
isakė vyrukas.
a ’ *
Z Sūnus Ir Tėvas

ka:
1 — Nuo tų vaistų mano karvė
Į padvėsė. t

— N&sikarščĮuok, mano taip
gi padvėsė. '

— O kadėl tu apie tai nepa
sakei?

— Dėl to, kad manęs neklau 
sei.

na mane išvarė.
— Kodėl ji tave išvarė?
— Už tai, kad aš negrįžiau Į

Z — Tėveli, kas tai yrą alkoho 
jis? j., .. . y.
Z — Tai toks skystis, kuris pada
lo pasatrfį besisukantį... 
• * * * a 
41 Geras Patarnavimas

* Turistas įklimpo su automo
biliu į duobę su vandeniu ir pur 
■vu. Prisiartino farmerls ir klau- M
jia:
■ — Gal norite, kad ištraukčiau 
•su arkliais,
« Ką gi darysi. Turistas sutiko 
<r farmeris atsivedęs arklius Iš
braukė automobilį ir paskaitė už 
.tai 3 dolerius. Paskiau jis sako:
* — Tai jau septintas šiandien 
Jįoks atsitikimas Uždirbau pini- 
Jjfiį, bet už tai nakties metu ne
galėjau miegoti...
* — O ką, ar gelbėjai kitiems?

— Ne, kasiau šią duobę ir py
liau vandeni...

Pasikalbėjimas
Maikio 
su Tėvu

0 Roseja, ta Roseja, 
Kiek ji kartų pagarsėjo. 
Pažiūrėkim, kas ten dedas, 
Kaip jai puikiai vedas,,

ramemą? -— klausia kunigas Jo- 
ųyko.

— Pievas, — atsakė tas.
, — O kame noterysrė buvo įs
teigta?

— Rajuje.
— O gal atsimeni kokiais žo

džiais? . • • •
— ‘Tegul dingsta tarpe jūsų 

taika ir ramybė”. — Eolas.
* ♦ ♦

Atėjęs į saliūną vienas poli
cininkas paliepė uždaryti, nes 
laikas jau buvo vėlus. Bet pama
tęs kampe sėdintį policijos kapi
toną, jis tuojau susigriebė:

“O, .atsiprašau, mano laikrodis 
skubina visą’ valandą”.

—įfNa, Juodele, jasakyk ko-j 
kie paukščiai yra mums arti-| 
miausi?-— klausia mokytojas.
, — Iškepti — atsakė berniukas, j

■ T F '4 * I

i graužia? — užklausė MaiKis.I o

SENELIU BALSAS BUS BALTAS

— Turiu tau, Maiki pasakyti. 
| kad ne vieną kartą man užėjo 
{piktumas, kai neužsukau į Tau- 
} tinius namus, — tarė Tėvas.

— Tai kodėl tave. Tėvai sąžinė Pios tikrinti?

— Yra keli būdai žinioms pa
tikrinti
i — Jeigu žinia atėjo iš Pran
cūzijos, tai bene tu ten važiuosi

i graužia? — užklausė Maihis. i — Man nereikia važiuoti, aš 
I Sąžinė buvo nerami, nes vy-< parašysiu, laišką ir man draugai 
Iko labai svarbus susirinkimas, parašys.
Suėjo, mieiątorių sukviestas, su- ; 
sirinkimąs. Tame susirinkime bu
vo ir to laikraščio redaktorius. 
Jis gražiai pakalbėjo, o vėliau 
vienas senelis ne vien baltų plati 
ku, bet ir balso neturįs senelis 
patarė savaitinką pavadinti Se
nelių balsu. Vardas prigijo, nes 
susirinko visi seneliai ir senelės, 
ir pradėjo dairytis, ar buvo Į su
sirinkimą atėjęs bent vienas jau

! nesnis žmogus. Jaunesniu galė- 
’ tume pavadinti žmogų, kuris dar 
I nepasiekė 40 metų. Anksčiau 
} amerikiečiai, 
i

Labai Patinka kaip sekasi tau-ganyti savo ave-
12S , , ,, les?"7 — ka aš jąm atsakyčiau?

O gi .štai ka:
— Viešpatie, aš neturiu 

iių, aš turiu tik kiaules.-.

Nekvaila Pastaba
— Ką tu darytumei, jei turė

tumei Rockefellers pajamas?

— Aš jau tikrai žinočiau, kas 
daryti. Bet man labai Įdomu, ką 
darytų Rockefellerls, jei turėtų 
mano pajamas.

* * *

Greitai Atspėjo

— Pasakyk, kiek metu gali tu
rėti ši karvė

— Ne daugiau, kaip du.
— O iš ko atspėjai?
— Ar nematai, kad ji turi tik 

du ragu,

.tojas tyliai klausia kaimyno:
— Kaip tau patinka ši daini

ninkė?
— Labai. Bet ji man labiau 

patinka, kai nedainuoja.
< 3# *

Ne Viską Moka

Važiuojantis dviračiu užgavo 
praeitį. Pastarasis ėmė piktai 
šaukti:

— Ką, ar nemoki suskambinti 
ir įspėti žmones?

— Paskambinti tai moku, bet 
važinėtis dviračiu kaip reikiant 
neišmokau.

ave^

— Laiškais- žinių nepatikrinsi, 
pasakė vienas senelis. — Jei- 

gu nedėsi visų tu žinių, apie ku- 
Has tu čia kalbėjai, tai tavo sa
vaitraštis išeis baltas. Tai ne toks 
blogas dalykas. Mums nėreikės 
skaityti. “Mes turime bėdos su 
akimis, mums reikalingi akiniai.7 O

kas pusmeti turime juos keisti. 
Kai savaitraštis išeis baltas, tai 
išvengsime visas bėdas.

-— Dabar man aišku, ką tu tu
rėjai galvoje, kai sakei, kad “Se
nelių balsas-’ išeis baltas. Gal 

sulaukę 40 metų, tai būtu pats praktiškiausias rei- 
jau mirdavo, nes jau skaitėsi se -1 
nais žmonėmis, bet dabar žmo
nės gyvena iki 73 metų. Valgoj 
tvarkingiau, dirba trumpesnes* 
valandas, tai ir mirtis ateina vė
liau. Jeigu sakysime, kad dabar 
gyvena 73 metus, tai, tokie gan-j 
ma pasakyti, kad nųc 40 jau p ra ! 
?eda senti, o iki 40 tai dar jauni, j 

sodą, tai 
nebūt.į 
nė vie-j 

i

kalas.
Keli buvo atsinešę po tūkstan

tinę, buvo pasirengę prisidėti, 
bet- kai pamatė, kad laikraštis 
turės išeiti baltas, tai kuriam 
■kslui jam duoti tūkstantinę. Pi

nigus jis parsinešė namo ir pa- 
'ėjo į banką.

Pasakojimai, jog senesniais lai 
kais Chicagoie kun. Stepukas 
buvo susipykęs su savo parapi- 
jonais. Vieną sekmadienį jis

Blogas Receptas

Juozas: — Kokių vaistų davei 
savo karvei, kuomet toji sirgo?

Andriejus: — Svarą terpetino
aliejaus,

Juozas: — Ačiū labai už pa- Į jiems aiškina:
tarimą’ Į — Jeigu Viešpats

Pi kelių dienų jie vėl susitin-Į klaustų; “Na, Stepuke, pasakyk
manęs pa -

• Alpių kalnuose yru 4 tune
liai. kurie jungia Pranei?? i ją su 
Italija; Šveicariją ir Austriją.

BĖGS IR U

Pradėjau dairytis p 
nebuvo nė vieno kuris 
770 ar daugiau. Nebuvo 
no jaunesnio žmogaus.

“šrinktas” redaktorius
būti 70 be vienų. Tai buve apie 
69 metų. Tai buvo pats jauniau
sias. Bet visi kiti buvo vyresni. Į 
Jie klausė, klausė ir vienam atė * 
jo mintis pavadinti tą Savaitini i 
laikraštį "Senelių balsu”. Bet tas 
pats senelis jau balso neturėjo, 
tai jis ir aiškiai pasakyti negalė
jo. Eet visi suprato, kad jis pa-š 
siūlė laikraštį pavadinti “Sene, 
šų balsu”. Dauguma pritarė, nes 
-usirinkiire 
jaunuolio.

— Dabai 
kodėl tas b«

nebuvo nė vienu

as noriu pas 
l-.ls bus baltas, 
dalyke nėra, —

Maikis. .
— Balsas 

gali 
net 
balt

mti
negali biiti baltas 
odas, 
s bet

raudonas, a 
s negali bū’

bet pakl.au

Tu manai, 
ti spalvota 
i ink:a>' re

— Aš nedėsiu paskirus
uis liečiančiu 
-iu nulti

imu

planuojamas Sene 
lės būti ir baltas 

Kad balsas negali bū 
tai klausyk, ką “iš 

Liktorius pasakė:
sme

dalykus, aš nelei 
ne vicųo> politinė- par 

i leis šį savaitraštį, a 
■asyti neteisybės, aš ne 
Ibti melo, aš nesKclbsii 
?to- Liet.ivc.- atėjusi i 
s tai bus melagingo 
žinioj.ai neleisiu sjceF

yifenašąliškiĮįiuūų. ;
— Tai apie rašysi. — pa 
av.sė vienas senelU.
—» Aš dėsiu patik imta; ir tei

> tu jas patik

Vienas bolševikų agitatorių-, 
ulbėdamas Čikagoje, suriko: — 
'eješkckite padorios širdies po 
Ikiniais kapitalisto marškiniais, 
ikią ši-dį galima rasti tik pap 
jstose darbininko kelnėse”.

Bere kalo kaikurie nusiskun- 
žia ing pas mus apmiršta me- 
»as. Tai visai netiesa. Nekalbant 
au apie sales, lietuviškas dainos 
kamba ir veik kiekvienoj karčia 
noj.

Štai neseniai teko išgirsti tik- 
ai originališką kūrinį; “Stipi- 
ias dėdė, stebulė tetulė; aš nu 
ažiuosiu pa- savo Uršulę...” 
Gaila, kad nemoku čia užrašyti 

ums pačios gaidos.

Scn’au meile ir vedybo- il- 
?.iau tęsdavo?*, nes mergaičių ir 
i»onių veidai nusiprausii- nepa- 
dkeisdavo. I

Kad
I

i vargu- ir
čiam jas pa-

rei.

Kaip jie ten šeimininkauja, 
Turtus semia visa sauja, 
Vienos kiaulės kiek tai štukų, 
Gema dvidešimts paršiukų.

Vištos deda kožna viena, 
Po tris, keturis į dieną. 
Kožna karvė balta, juoda, 
Penkis gorčius pieno duoda.

Musės peria bičių spiečių. 
Rugiai virsta jiems į kviečius j t
Jie veislingi, kad juos plynios, 
Auga varpos net devynios.

Iš kalnų ten, kad ji galas, 
Teka sveikas mineralas.
Kas jo teiksis pasisemti, 
Tris ' šimtus galės gyventi.

Jų gerumą visi žino — t*'-
Mirties bausmę panaikino,. .1; 
Šalčiu,-alkiu tik kankindams, ;■ 
Lėtą mirčia numarindama. . J-

'• ■' ■■ ■

Jis vėl drožia aštrų kirtL^-sL: -
Sugrąžindamas stai^^-i^rtj, 
Cistką” reikia padaryti, ?

į 7isą štabį. pe^^yti. Z?.

’ Jau murmuoklių atsirado, . y
Nebeklauso Kremliaus vado.

Tokius reikia suvaldyti, <
Kulkoms, šūviais užmigdyti. -

Pas juos viskas- apgalvota, 7 4
Kokiais, metais, kokia. kvota; / - ';’ f 
Kokis skąičitis apleis rojų, 
Kiek turi kristi, jų nuo kojų,

Vergai nauji bus at grūsti,
Net iš Kinijos atsiųsti. ’ 
Kinai pažadėjo, - ■’ . ;
Jie ir antspaudą uždėjot; ‘

“Čistka ■’ — valymas naudinga L - 
Jis jiems reikalingas.
Tuo apvalo savo kelią,
Nepalikdamas nei šešėlio. ■ ■

Kad ne durklas, tai kremlietis-,? 
deniai kulnis būt užrietęs, . 
^et jis giltine pairto; ’
Savo priešų daug iškirto. 7>

■' ' Perkūnas

kia augti, o greit nulūžti galį.

Didžiausia niekšybė, kurią vy
ras gali padaryti moteriai, tai 
uždaryti ją kambary su visu 
tūkstančiu naujų skrybėlaičių ir 
nepalikti kambary nei vieno 
veidrodžio.

— Kodėl jiavogei iš krautuvė- 
laikrodį?

— Matai, pope teisėjau, krau
tuvėje visur buvo iškabinti pla
katai “Naudokitės prosą”. Tai aš 
ir norėjau pasinaudoti.

Bažnyčioj — su sparnais o na
muose. su ragai.

pakl.au


/ *

I ■ VAIZDAI Iš SENOVĖS

Pa\yzdin, hetųyiai ga. binda- si diena, ir jis vėl užlenda už >int- 
vo Vaisgantos dievaitį, nuo ku
rio ypatingai priklausė geras ar 
blogas linų ir kanapių derliuj; 
Lapkričio mėnesio pradžioje, bū
davo švenčiama didžiausia to die
vaičio šventė. Šventę keldavo 
šitaip. Visų aukštoji mergaitė pri
sipildavo skreitą tam tyča iškep
tų, sikėmis vadinamu, paplotė
lių, pasilipdavo ant kėdės ir vie
ną; koja stovėdama, kairėje ran
koje iškėlusi tupėdavo liepos ar
ba skroble karną, dešinėje gi — 
ainių kaušą; taip atsistojusi mels 
cžfvo: “Vaisgantos dievaitį au
gink man linus taip ilgus, ik ma
nim, neduok mus nuogus eiti”. 
Pasimeldusi aną alaus kaušą iš
gerdavo, pripylus gi antrą kaušą, 
rikes išberdavo iš skreito ir alų 
išliedavo ant žemės dievaičiams. 
Jeigu visa tat darydama išsilai
kydavo ant vienos kojos, kita 
neremdamos, tikėdavo, kad atei
nančiais metais bus geri linai ir 
kanapės; jeigu ne, kildavo abe- pasaulį. Saulė - Močiutė
ionė. ..

Senovėje kuone visa Lietuva 
buvo vieni miškai — girios. Lie
tuvis kaip sakoma, “dūšia ir kū
nu” buvo suaugęs su mišku; jis 
atjausdavo slaptingą miško oši
mo kalbą. Didelėse giriose esti 
nepaprastos tankumynės, dide
lės, medžiais aplink apaugusios, 
pilnos kerų - kerelių balos. Visur 
girdis nesuprantami žmogui bal
sai: girios medžių braškesys, pau
kščių čiulbesys ir visokių žvėre
lių ir žvėrių staugesys ir ūbavi
mai. Girioje vienam atsiradus, 
dąęoši .kažkc nejauku. Vsa tat 
dąto į’žmpgu didėlį įspūdį, ir 
lietuvis jausdavo ir tikėdavo 
esant čia kažkokių nematomų 
esyb^ū.'Pėčtat pilna lietuviui ro
dėsi visokių, dvasių baidyklių, 
vilktrasų! Išgirdęs. medį braš
kant ar kokį kitą’nepaprastą baL 
sg įnanė,•‘kad’ kienomors vėlė gy
vena toje vietoje ir vaitoja. Kar
tu su tuo lietuviui rodėsi, kad 
ant Ausų miškų viešpatauja vie
na mišku ir girių deivė Medeina.

Pažvelgęs aukštyn. pamatai 
dar įstabesnių, dar mažiau sup
rantamesnių dalykų, negu ant 
žemės.’"Kas rytas išlenda iš už 
žemės krašto degantis, šviesus 
kamuolys: juo tolyn.į dieną, juo 
't^š?kamūolys kiifc. aukštyn. P9 
dienovidžio tas degantis, šviesus 
kąmuolys persiveria i anęęą dąn-. 
gaus skliauto pusę ir pradeda 

.slinkti žemyn ir žemyn. Baigia-

ro žemės krašto, kad rytmetį vėl 
atsikėlus ir keliavus ir.prasta 
kelione. Tai Saulė — saulelė, gal 
vinto ja. Ji savo spinduliais diena
— dienon apšviečia ir sušildo bt- 
išalstančią žemę. Ji gaivina visus 
gyvius ir augalus, gaivina, o kar 
tu ir linksmina patį žmogų. San 
lė — gaivintoja turi būti ne taip 1 
.sau bet koks šviturys, ji turi bū-1 
ti gera esybė. Taip ji išrodyda- ’ 
vo senovės lietuviui, ir jis ją gar-! 
bindavo, kaip gerą deive. Lie-j 
tuviai tikėdavo, kad deivė, Saulė
— Močiutė, rytas - rytelis pasi
ilsėjusi, nusipraususi, sėda į ug- 
niuį vežimą ir važiuoja baltais 
arkliais per dangų; per dieną1 
privargusi, vakare eina pailsėti.' 
Vakarinė žvaigždė priima ją! 
minkštan patalan, nuplauna ją’ 
pirtyje, kad ji, rytmetį atsikėlu- i 

.si, skaisti, linksma ir šviesi vėl į 
keliautų savo kelionę apšviesda
ma, šildydama ir linksmindama

: labai j 
dažnai apdainuojama senoviško- 
se lietuviu dainose.

Ir nakti deivei Saulei nuėjus | 
pasilsėti, pasaulis 
tamsoje. Čia Saulė - Močiutę pa- j biu “prievartinio Įjungimo į SS-

JAV — SOVIETŲ KONFERENCIJA LATVIJOJE 
IR OKUPACIJOS NEPRIPAŽINIMAS

Birželio 9 d. JAV Valstybėse rugsėjo 15-19 d. Kcr.R-rencijos 
Dępariamento atstovas Bernu>‘d rengėjai yra ‘‘Chautauqua Tusti- 
Kalb pareiškė, kad JAV valdžios tufion”, “USSR - USA Society”, 
pareigūnu dalyvavimas Latvijoje 
Įvyksiančioje amerikiečių — so
vietu konferencijoje turi būti in

nepasilieka | terpretuojamas Pabaltijo vaMy-

keičia Mėnulis - Brolis. Jis taip; P.S-są kontekste”. Konferenciįc- ! 
pat išrodė senovės lietuviui gy-1 ie dalyvaujantys pareigūnai “ne- , 
va esybė, ir buVo garbinamas, į susitiks su jokiais vietimais ari 

provinciniais (Sovietų) parei-Į 
gūnažs” Latvijoje. Baltu:ų Rū-1 
mų spaudos atstovo pavaduoto-j 
jas Larry Speaks ta pačia proga 
j areiškė kad JAV valdžias pa
reigūnų lankymasis Latvijoje ne
reiškia, jog pasikeitė -JAV poli
tika Pabaltijo valstybių atžvil
giu

garbinamas, j susitiks su jokiais 
kaipo dievaitis. Dar ir dabar kai I
kur, kaip štaį Vilniaus lietuviai, 
mėnulio nei vardo nežino: pe 
vadina mėnulį tiesiai dievaičiu. 
Sako dievaitis patekėjo, dievai
tis nusileido, ne mėnulis patekė
jo, mėnulis nusileido. Mūsų dai. 
nos mėnulį taip pat dažnai ap
dainuoja.

Graži, saulėta diena. Ore troš-

J

. , K- t • i Šie pareiškimai buvo padaryti‘•kiL Aplinkui tyla. Visus slegia! v. ... 1 .
sunki, karšta tvanka štai iš ry
tų, vakaru ar pietų pasirodo gar
banotas debesėlis. Jis mažas, 1 
greitai auga, plečiasi ir vis lipa . . , T. , .. , .. „° . 1 T. . -v i įvyks Lielupėje, netoli Rygosaukštyn ir aukštyn- Jis jau is-1 - J . r j . 

augo į didelį debesį, apsiautė 
pusę dangaus. Blyksterėjo, ilga 
sulaužyta, blizganti ugnies laz
da, pasigirdo didelis bildesys — 
trenksmas, kartais drūtas, kaip 
iš kubilo, kartais 
bas, tartum grėbliakočius kas lau 
žytų. Visas dangus švi't - švitėti, 
vienas briausmas pakeičia kitą, 
ir taip be paliavos. Baugu tada 
darosi. Jauti, žmogų-, neapsako
mą .gamtos galybę; rodosi, jog 
esi tik menka dulkė. Perkūnija Į į 
arba griaustinis tai smarkiausias, 1 
o'idžausias, galįhgiausias- gamtos 3

ir ‘Eisenhower Institute”. Pana
ši konferencija praėįu-i birželį 
įvyko Chautauqua miestelyje 
New Yorko valstijoje.

J.A.V delegacijai vadovaus Bal
tųjų Rūmu patarėjas -avietiniais 
klausimais. Jack M tlock. Taip 
uat dalyvaus valst. sekretoriaus 
padėjėja Roxanne Ridgvvay ir 
valstvbės sekretoria is pavaduot, 
Europos reikalams Mark Palmer. 
Taip pat pakviesti d/lvvauti gy
nybos ministerio padėjėjas Ri
chard Perle ir buvusi JAV amba 
sadorė Jungtinėse Tautose Jea- 
ne J. Kirkpatrick, bet jų atsa
kymo dar laukiama.

Vašingtono įvykusioje spaudos 
konferencijoje apie susitikimą 
Lielupėje Mark Palmer pareiškė,

■ i ryšium su privačiu organizacijųr- - 1 - v
j tą pačią dieną paskelbta žinia,

bet I amerikiečiu - sovietų konfe-ikad dalyviai turės progą pasikal
1 rencija Rytų - Vakarų klausimais 1 tėti su latviais- Anot jo, Latvi-

jiegu apsireiškimas, kurį tenka 
mūsų krašto žmogui matyti ir 
patirti. Nenuostabu tat bus, kad 

, , , . į senovės lietuvis matė ir čia rūsta,skaudus, lai-‘ .. . . :galinga dievą, galingesni uz ki- 
tus. Tat Perkūnas, tat vyriausias 
lietuvių dievas, valdytojas viso 
dangaus

joje glūdi “sunkūs klausimai”, 
bet jis mano, kad “n<-i vienas iš 
mūsų nenorime tų klausimų 
vengti”. Sovietų ambasados rei
kalų vedėjas Vašingtone Oleg 
Sokolov pridūrė kad planuoja
moji konferencija svarbi, nes 
‘"publika turėtų žinoti, kokie 
tie klausimai. Organizatoriai pa
žadėjo, kad jokių klausimų ne
bus “išankstinė- cenzūros”. JAV

'IrtvteL Igno SI&peHo, Vinco Mačiūno, P. Joniko, V. Stcnkoi. 
f. Raukflo, <fr. Kazio Griniaus, taip pat K Matusevičiaus Ir Y. 
SšSaui rtrtipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukom U %

tūrybos povefkalalt, 365 pn*L knyga kainuoja tik n.

> DAINŲ IVJENTfiS LAUKUOSE, poetės, ratytojo® h in 
fell lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dais'! 
hratea bei. jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainnojo 
Hemą, gėrintia.autorėa puikiu rtfliumi ir surinktais duomenim^ 
tai užkulisiai*. Studija yra 151 pust, kainuoja IX

t VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
to Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne 
gyvenimo bruofp apralytnw, bet tiksli to laikotarpio buitie® tite 
ratfirinė studija, luskinrtyta skirsneliais. Ta 205 puslapių knyr

Romiai pcraiyt* rtudijs tpie Rytprūsius, remiantis Pakalnis t 
Labguva* apskričių duomenimis Aprašymai Įdomūs kiekvienai 
fetuviui Leidiny* Hiustruota* nuotraukom!*, pabaigoje duodam* 
TttovardHp pavadlnlmatatr jų rerttaJal J roklefių kalbą. EaB*’ 
Madingoje S35 pu*L knygoje yra Ryt>rfl«hj tantopl*. Kaina f*

> KA LAUOS LIMA ra lytojo* PtoonėM* Orlntaftėe *t*
mintinai Ir minty* apie asmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje Ir pi) 
maišiai* bolėevlkp okupacijos metais. Knyga tari 234 puslapi** 
bet kainuoja tik GL ■ ' ■ j • r?»

> TOLIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, nesupta 
lxi tr klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje? tik * 
fnrgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir po* 
riją. Dabar būtų jj galim* pavadinti kovotoju ui žmogaus tto« 
Knyga y~a didelio formato, 265 pualapią, kainuoja M.

F AATTKINW5 NOVKLfS, H. 8o«tonko kfryb*. J. Valalft.

vių lietuvių be estų vargus- susirūpinimas dėl bi'induoluiČs- 
Nors mes neremiame šios kon- jėgainės Ignalinoj saugumo. Me-- 

fei oncijos, me^ blip pat jai nesi- morniidume cituojami Sovietu- 
priešinant sako Amerikos spaudos Lietuvoj pasisakymai- 
Latvių S tjiinga — Tačiau mes kuriuose bnvi iškelti Ignąljnoa- 
raginam visu- Chautauquos de- jėgainės tiūkumai. Taip pat* pa-
legacijos narius -susipažinti su 
latvių ir jų tautos istorija, įskai- 

į tant jų nepriklausomybės metus, 
• 1940 m sovietinę invaziją ir ne- 
I tesėtą įjungimą į SSRS. 
. Latvija šiandien yra okupuota 
j tauta, — tęsia pareiškimas. —
Latviai niekad nenusprendė tap
ti Sovietu Sąjungos dalimi ir,;
pirma proga, entuziastingai pa.} reikalų ministerių Kopenhagoje 

■ nutarimas reikalauti, kąd būtų pr,J 
imta tarptautinė sutartis dėl ger 
resnės' informacijos, kaip susioojf 
roti su branduolinėmis nelaimėj 
mis. į

teikiami Aug. Idzelic V dr. Ka
zio Eringio teigimai apie tos jė. 
gainės poveikį Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo valstybių aplinkai. Pa
galiau pateikiamas Vak. ■ Vokieti? 
jos užsien o reikalų nainjsterio 
Hans - Dietrich Geąscherio bal 
landžio 30 d raginimas, Danijoj 
Islandijos bei Suomijos užsienio

Jrinktų nepriklausomybės atsta
tymą ir teisę laisvai apsispręsti. 

! Jų laisvo apsisprendimo troški- 
1 i*as ypač kritiškos svarbos šian- 
Į dien, kai sisteminga sovietų rusi- 
I nimo politika stato pavojun pa- 

...... . ! <’ią latviu tautos, kultūros ir kal-
delegacijcje taip pat bus muzi- bos gyvĄ.bę Nepriklausomos 
kų, šokėjų ir apie 200 “privačių J;tvill tau'tos'istoi•ija buvpištrin- 
pihcūu . Sutarta, kad spauda J ta jš’ istorijos knygu
galės "atdirai” informuoti aP«« Ą^tvių sažin^ kaHniait kurių ' 

nintelis nusikaltimas yra tėvynės 
ir tautinės kultūros meilė, merdi 

? sovietiniuose konclageriuose.
Pareiškimas užbaigiamas Ame

rikos Latvių Sąjungos padėka, 
JAV vyriausybei, kitoms Vakarų 
valstybėms ir visiems laisvę my
lintiems pasaulio žmonėms, ku
rie išreiškė savo paramą latvių 
neprklausimybės ir laisvo’ apsis
prendimo siekimas. Mes tikimės, 
kad Chautauquos konferencija 
padės toliau vykdyti tuos sie
kius”. ’

konferenciją.
Spaudos žiniomis Lielupės pa

rinkimas viena konferencijos v;e 
tovių buvo staigmena daugeliui, 
kurie sekė JAV-Sovietų dery
bas. Praėjusių metų konferenci- I
jai baigiantis, buvo kalbama apie 
“Juodosios Jūros pakrantę”.

ELTA

AMERIKOS LATVIŲ SĄJUN
GA APIE JAV - SSRS KON

FERENCIJĄ LATVIJOJE

Amerikos Latvių Sąjunga bir
želio 10 d. išreiškė susirūpinimą 
JAV valdžios pareigūnu dalyva- 
vimu rugsėjo 15-19 d. Lielupėje, Į 
netoli Rygos, Įvyksiančioje ame
rikiečių - sovietų konfarenę»į<>je^ 
Są j u n gos paskelbtamė.^ai^^^ 
me primenama “ilgametė JAV’! 
politika, nepripažįstanti smur.tuj 
įvykdvto ir neteisėto Latvijai; ! 
Lietuvos ir Estijos Įjungimo Į 
Sovietu Sąjungą”.

Pasak pareiškimo, JAV Vals
tybės sekretoriaus pavaduotojas 
John C. Whitehead užtikrino 
mus, kad oficialus JAV-dalyva
vimas Chautauquos konferenci-. 
joje jokių atveju nepastatys pa- 
vojun ar nesusilpnins nepripaži 
nimo politikos-.. Be to, birželio 
9 d. valstybės sekretoriaus pava- 
o’uotojas Mark Palmer pareiškė, 
kad JAV rūpesčiai apie padėtį 
okupuotoje Latvijoje būsiantys 
iškelti tarp kitų debatų temų.

Šių užtikrinimu šviesoje, sako
ma pareiškime. Amerikos Lat
vių Sąjunga tiki, kad Chautau
quos konferencija gali suteikti 
unikalią pragą JAV vyriausybei. 
Amerikos piliečiams ir tarptau
tinei spaudai viešai iškelti netei
sėtos sovietinės Latvijos, Lietu
vos ir Estijo okupacijos klausi
mą ir brutalioje sovietų valdžio- 
ie besistengiančių išsilaikyti lat-

1

ELTA

| VLIKO RUOŠIAMAS MEMO-
KANDUMAS TARPTAUTINEI

VERGIJOS '

ELTA š A. 
r

Lietuviu Kalbas Palyginirąy. > 
Žędynąs

a * t

Vilniuje neseniai išleistą? lŲe* 
mentinos Vpsylytės ‘’Lietuviui 
kalbos palyginimų žodynas”. ĮlŪ 
sų kal.bcįę palyginimų — šimti| 
šimtai: tikjrų ir netikrų, atvirų 
ir slaptų, tarminiu ir hteratūpH 
niu. ’■ . Į

*1

. “Dobilo1’ Sukaktis ‘
' ‘ f,

Gražinos Vaišnoraitės vadę- 
vau j amas , valstybinio agropranų) 
ninio -koifuteto mišrus chop^s 
"Dobilas” paminėjo'savo kūry
binės veiklos 20-mefį. Choras su
rengė apie 200 koncertų, keletą 
kartų pabuvojo užsienyje. Cho
rą nuolat lanko 70-80 daininin
kų. Choro solistai: E. Pimpė, O. 
Galvanąuskienė, K. Klingą įr 
R; Žemaitienė.

ŽNRyših’tov'sū’ branduolinės -jė?. '•/’Degtuku 
gamos .nelžme. Černobyly, kiltį * Philips

amerikietis

5.

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvėj fraternally 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau -per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbėt ir kitiems, kurie tucs 
darbus dirba,'- • < « > < •

SLA — Išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS KLUONUS ddleež; 
apdraudę savo nariams. - ; i-’ r

5LA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško 
nariams patartiauja tik savišalpos pagrindu.’- 
Kiekvienas lietuyis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti Iki $10,000. ■. _ ”

ŠIA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — ĮEndosrmėat 
Insurance, 1rin-i ypač- naudinga janftirarrt,' idpHanrirr-: 
aukštojo mokslo Ir jų gyvenimo, pradžiai. , ' •
vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudirid 
$1,000 apdraados sumą-temoka tik $3.00 metams. ■

-■ ' y; * •’_■ .■ ■

kuopu yra visosė lietuvių kolonijose. •
Kreipkitės j savo apylinkės kūOnj veflrėjs*,-’' 
jie Jums mielai pasetbės j SLA įsirašyti. 'r

s
I i 
i

JAY DRUGS VAISTINĖ

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA'
Atdara šiokiadieniais nuo

Tel (212) 56S-2210

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai viistininkui

2759 W. 71st St, Chicago, HL
* R-CPESTINGAT IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY S.KL-
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Bo-fer. The ■wonder drug that works winders
P*od a-v2 looew -<xr>* imw-soh* 3 pair *?»*• than .0 days corj*jr a ph yooar

Bayer’ relieves the malar source of 
arthritis pain Tylenol can! touch.

Tylenol works on minor arthntis pain, 
but does nothing for inflammation. 
Taken regularly Bayer works on pain 
gnd inflammation giving fast, 
effective relief.

Ini LICDAS MIKSI S, 
50 metų studijavęs, kaip

1. Dr. Kazio Griniaus ATSIMINIMAI IR MINTYS,
(D tomas ---------------------------———--------------- ------

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. 
II dalis, 229 psl.--------------------- - ----------------------------

3. Miko Šfleikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. ---------------

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

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

6. J. Venclovai, 5. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

*6.00

$5.00

$5.00

M-00

PO p»L  F2.0*

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago. Ill. 60606 siųs
kite tekj tr prkWkfw vfanjj dolerį perrituithno IžlaJdoir*.

yarašė 700 puatapių knygą, kurion sudėjo viską, Ha Sei ka3« tl 
fcet kur. bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvi, lietuvius 
Ir lietovip kalbą. Jis mokėsi kartu gu kurt Jaunium Ir proi. K, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
Uetuviq kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius Tertfanuf 

tr patarė mums toliau studijuoti. 4

H.

8 — Naujienos. Chicago. 8. IR. Saturday, July 5e J9t6



2& cent* per copy

metanu

934.00

Kitoae /AV vietose;

KODĖL MANĘS N E A T S IK LA U S Ė?

melasa* 
pusei motų

ouo 9 vaL ryte iki 5 v*L popiet. Mtadtealu* __ iki £t ral.

okupaPto Lietuvos sportininkai, užsienin iŠsiųe
rus skina “matuškai” Rosi jai. Todėl jai fe 
rup mimas dėl ALTos vadovų dalyvavimo

THE LITHUANIAN NEWS

Xher countries $48-00 oer year.

Pi«nraščie kalno*;

HO-OC

KOO

Rita Dapkutė ‘Akiračių” mėnraštyje, balandžio 
mėnesio laidoje, pusi. 3, klausia, kodėl Amerikos Lietu
viu Taryba jos vardu kalba, jos neatsiklaususi?

Toks jos viešas ALTui paklausimas bene, bus pir
mas mūsų spaudoje. Mus ne tik stebina jos toks- peklau- 
simas, kiek jos toks naivumas. Žinoma, ir šiuo atveju 
per daug nereikia stebėtis, nes paprastai,, tokie naivūs 
žmonės turi daug daugiau drąsos; negu išminties. Tai 
liudija, kad ir šis Ritos Dabkufės ALTtri priekaištaujan- 
jantis paklausimas. Ji nusiskundžia, kodėl ALTo va
dovai parašė laiškus jos neatsiklausę: Mokslo ir Pra
monės vadovybėms ir Beverly Arts Centrui, kuriuose 
pareiškia, kad jie nepritaria kOnertams, kuriuos atliks 
Lietuvos okupanto atsiųstieji solistai Gavėnios metu 
ir dar Didžiąją Savaitę. Matyt, jos galvai atrodo, kad 
ALTas neturėjo tokių protestų laiškų, jbs neatsiklausus-, 
minėtoms įstaigoms siųsti.

“Akiračių” skaitytojams primena, kad lietuviai 
gali prieš amerikiečius didžiuotis Saboniu, kuris pa
saulyje yra pats žymiausias krepšinio žaidėjas. Tad ji 
klausia, ar ALTas ir dėl jo atvykimu, taip pat, pareikš
tų protestą stadijono savininkams? Man atrodo, kad 
toks jos paklausimas yra labai vaikiškas.

Manykime, kad ši garsenybė vieną dieną, atvyks 
Chicagon ir jis paskelbtų, kad atstovauja ir laurus ren
ka ne okupuotos Lietuvos krepšininkams, o Maskvai. Ir 
dar to negana, jei jis pasigirtų, kad jo vardas tapo gar
sus tik Maskvos dėka, kuri į “tarybinę” Lietuvą atne
šė labai aukšto lygio sportinę kultūrą. Juk tai būtų išei
vijos tarpe melagingos propagandos skleidimas. Ma
nau. kad tada ne tik ALTas protestuotų, bet ir kiekvie
nas sąmoningas išeivis lietuvis patriotas jį apšauktų 
tautos išgama.

Bet gi. Dapkutei jau būtų laikas suprasti, kad 
okupanto Lietuvos sportininkaai, užsienin išsiųsti ne-

MENKI PERRUCHOT

GOGENO GYVENIMAS
Vertė Vytautas Katoneckas

ANTROJI DALIS
LIESASIS VILKAS

(1885 — 1891)

I
TABOGA

(Tęsinys)

Paroda Gogenui davė bent jau tiėk, kad jis 
susidraugavo su graveriu Feliksu Brakmonu, 
kuris iš jo nupirko vieną drobę už 250 frankų. 
Brakmowasi žmogus 53 metų amžiaus, atviras ir 
kartais šiurkštokas dalyvavo beveik visose dai
lininkų kovose paskutiniajame šio amžiaus ket
virtyje. Buvęs Mane idėjos draugas, kaip ir jis 
iš nepriimtųjų Į 1863 metų Saloną. Brakmanas 
lankė “Gerbua” kavinę ir buvo Iškabinęs savo 
kūrinių trijose impresionistinėse parodose.

(Žr. mano La vie de Manet (“Mwn~> gyve- 
n imas . i 1 . ■ <. • i

Jis aistr inai mėgo keramiką ir po 1870 
metų kars. kwri aiką buvo menini* personalo 
viršininkas Sevro porceliano fabrike, paskui is-'

rungtynėse yra bereikalingas, sakyriaib ne išmint 
gas, kitais žodžiais sakant, ji nežinanti ką rašo, o i 
liudija tik galvosenos nesubrendimą.

Nejaugi, Dapkutė dar nežino, . kad sportinink; 
tai ne rašytojas ar solistais. Todėl Lietuvos okupant 
sportininkų užsienin retai pasiunčia ir tai labai rūpi 
tingų “palydovų” globojami, kad tokie nesumanytų j 
sižadėti “matuškos” Rosi jos. Juk j Amerikos spof
olimpiadą,, Maskva neišleido sportininkų atvykti, nes 
išeivijos spaudoje pasirodė tokie įspėjimai, jei lietuviai 
sportininkai otimpiadon atvykę pabėgtų- jie bus išei
vių lietuvių godojami.

R. Dapkutė rašo, kad Sabonio atvykimas butų la
bai naudingas, nes jis išgarsintų Metuvių vardą. Bet 
ji ir vėl ALTos veikėjus pašiepdama “pranašauja”,kad 
ir jie tada vyktų j stadijoną, bet užsidėję tamsius aki
nius ir dar net kepurę užsimaukšlinę, kad jų niekas 
neatpažintų. Kodėl jos galvoje vaidenasi tokia min
tis, kad ALTos veikėjai turėtų tada būtinai į stadijo
ną nuvykti ir tai pasivertę slapukais, su juodais aki
niais ir kepures užsimaukšlinę? Ir kodėl jie turė
tų save slėpti? Ar dėl to, kad jų Dapkutė ne
atpažintų?

Ji Įtaria, ar kartais ALTas nesiuntė tam tikroms i 
Įstaigoms, kad ji nepritaria Į “tarybinę” Lietuvą eks- r 
kursijoms. Nežinau, ar Dapkutė vyko į okupuotą Lie- j
tuvą, ar ji ten išėjo “kapsukinius” lituanistikos moks- i 
lūs? Bet jei ji ten vyko, tai ALTas tikriausiai dėl jos j 
vykimo nesiuntė tokių laiškų. O jei ji ten vyko, tad 1 
klausimas, ką ji iš ten parsivežė? Ar ji matė ir su-1 
prato, kad Lietuva vergijoje? Jei ji nematė ir nieko ne- I 
girdėjo, tai, aišku, kad tokie “turistai” naudojasi Pet
ronio viešnage, jie nieko nemato ir nieko nežino. To
kie “turistai” yra idokrinuojami apie “tarybinės” Lie
tuvos pažangą ir kokia ji šianden graži. Tokią pažan
gą ir jos groži parodo Vilniaus priemiesčių statinius ir 
specialiai propagandinius centrus. 0 k-okia ji buvo 
skurdi, parodo Rumšiškėse etnografini muziejų. Tai, 
suprantama, kad okupanto Įrengti tokiai propagandai 
centrai, nerodo Lietuvos dabartinės vergijos ir lietu
vių nužmoginimo.Tokių turistų neveža Į Sibirą parody
ti gulagų, Vilniaus ir Kauno kalėjimus. Žinoma, tokie 
sugrįžę į laisvąjį pasauli arba jau totaliai išplautais, 
arba jau gerokai paplautais smegenimis. Grįžę, jei ne 
raštu, aprašo vaizdus,, tai žodžiu skleidžia okupanto 
Lietuvoje sukurtą rojaus gerbūvį.

Gražu, kad Dapkutė prisipažįsta esanti patriotė. 
Bet liūdna, kad ji, būdama patriotė, dar iki šiol nebe
supranta okupanto klastos, žinoma, jei ji tą suprans- 
tų, tada ji nesityčiotų iš ALTo.

O vis tik labai gaila, kad ji sakosi esanti Litua
nistikos katedros absolventė ir jau siekianti magistro 
laipsnio. Man rodos, kad katedroje dėstoma, ne vien 
lituanistika- bet jos tikslas įsąmoninti ir paruošti są
moningus lietuvius patriotus. Juk ir okupuotoje Lietu
voje yra taikos išgamų, kurie okupantui talkininkau
ja Lietuvą pasmaugti, nors jie ir lituanistikos moks
lus išėję.

Deja, jie nebuvo įsisąmoninti būti patriotais lie
tuviais ir rūpintis tautos tragišku likimu. Todėl rei
kia būti labai atsargiems su tais kultūrininkais, ku
riuos okupantas atsiunčia skleisti melo propaandos, 
nors jie tikriausiai yra ir lituanistikoje Išprusinti.

R. Dapkutė savo rašinyje “Akiračių” skaityto-

tojo pas Havilaną kur vadovavo keramikos dirb- 
fuvėm« 8-rius metus, iki 1880 metų. Stengdama
sis padėti Gogenui, jis suveda jį į pažintį su vie
nu keramiku Blome gatvėje Ernestu Šaple,' ku
ri laiko “ne menkesniu už kitus”.

Dailieji amatai Gogeną traukia tiek pat, 
kiek ir pati tapyba. Tuojau paviliotas Šaple dar
bų. nepaprastos jo grės flammės vazų kokybės, 
Gogenas iškart priima keramiko pasiūlymą, ku
rį tas jam padaro, susipažinęs su jo skulptūra 

'mis: jis- šaple. būsiąs labai patenkintas, galėda
mas su juo bendradarbiauti; pajamos už savo 
bendrus darbus pasidalysią lygiomis, Brakmo- 
to žodžiais, jų biznis galįs tapti gana pelningas. 
Maloni perspektyva!

(Redukota sukepusi keramika; nuo labai 
aukštos temperatūros ji nusispalvina Įvairiais 
tonais: vario raudonu, mėlynu ir t. t.

Tačiau šj sumanymą būsią galima imtis 
Įgyvendinti ne anksčiau, kaip žiemą.

Gogenas to per daug nesigaili, nes vis la
biau nori šią vasarą nuvykti padirbėti i Bre
tanę. Jam užtektų ir nedidelės sumos, kad galė
tų pabūti'kelis mėnesius Pont-Avenuę su Klovių 

[ir rainiai sau tapyti. ‘‘Jei tau pavyktų parduoti
Mane 
labai 
tenai.

paveikslą rašo jis Metai. Tačiau jis i 
klysta, jei tikėtųsi sulaukti lėšų iš ■

ta pradėjo versti Zola romanus K<.pen-

Mixes vaizdas ii Panemunės žiūrint

j~.nts pasig’ria, k id buvo Chicagos lietuvių operos cho
risto. ji g?! tori lankyti ir tokius koncertus, ku
riuos okupanto simpatikai rengia net ir Didž. Savai
tę. Bet gi„ būti lietuvių choro soliste ir dainuoti lietu
viškas dainas, dar nebūtinai reiškia būti sąmoninga 
lietuvaitė. Juk yra tikras faktas, kad ir ne lietuviai 
dainuoja lietuviškai ir šoka tautinius lietuviškus šo- 
kibs.. Reikia juos pagerbti, nes jie nesityčioja iš: Lie- gyventojų amžiitrii

ttai.-Du trečdaliai jauninto atvy
ko iš kitų broliškų respublikų, 
Mūsų statyba akivaizdus glau
daus internacįcnalipio ben.dradar 
bia-vimo pavyzdys. Atominės 
elektrinės statyboje dirba pen- 
kesdeš'mties tautybių žmonės. 
Suprantama, ir šeimos susiku
ria internacionalinės, ir gyven
vietės mažyliai .išmoksta ne tik 
gimte f os kalbos”, rašoma ' Ne
muno 1986 m. 2-me numeryje- 
Straipsnio autorius tiktai nusis
kundžia, kad -poetai ir prozinin
kai neapdainuoja Sniečkaus “tau 
tų draugystės”.

tu vos laisvinimo veiksnių.
Be to, kas gali Dapkutei uždrausti lankyti tokius 

koncertus? Jei jos galvoje tėra tiek supratimo, kad ji 
nebesupranta, jog tokie koncertų rengėjai, tikriausiai, 
pasitarnauja ne tautos laisvinimui, bet išeiviją ir jos 
jaunąją kartą užhipnotizuoti, kad ten nėra vergijos,, o 
žydi laisvė ir kultūra. Nemanau, kad toks jos nusitei
kimas teikia garbę ir Lituanistikos katedrai. Ir tai, 
jau siekiančiai, net magistro laipsnio’, ji sužavėta “ta- 
rybnės" Lietuvos koncertais ir baletais, o neprisime
na-, kad pavergtoje Lietuvoje nemunai tekėjo ašarų ir 
kraujo?, kad jie dar ir šiandien neišsekę.

Ji klausia, ar ALTas nerašė taškų patriotinei lie
tuvių visuomenei ir kodėl jos neatsiklausė, ar ji pri
taria tokiems koncertams? Ji aškina, jei rašė, tai ir ji 
turėjo tokį laišką gauti. Bet jo negavo. Greičiausiai jis 
užkliuvo pašte. O gal ir gavo, tik dėl sklerozės ji jo 
neatsimena, Jei jau pati prisipažįsta, kad ji yra skle
rozės paliesta. Tai liūdna atestacija. Jei jau jos gal
voje, pasireiškia tokie negalavimo simptomai ir tai 
jos jaunystės amžiuje, tai kas bus toliau? Man rodos, 
kad nereiktų teisintis dėl atminties sumenkėjimo, o 
kuo skubiausiai kreiptis pas gydytoją, kad tą sklero
zė, kiek galint greičiau būtų sustabdyta. Ji turėtų at
siminti, kad okupanto išeivijoje ruošiami koncertai jos 
atminties nepataisys. .

R. Dapkutė “Akiračiuose” pademonstravo savo 
“patriotinius” jausmus.

hagos laikraščiui “Politiken”, kuriame nuo ba
landžio mėnesio duoda atkarpose savo danišką
ją 14-tojo “Rugon-Makarų” to*»o versiją; “Kū
ryboje” — pikantiškas pasirinkimas! — pasako
jama nevykėlio tapytojo Klodo Lantje istorija. 
Keli pažįstami padeda jai auginti vaikus. Go
geną nušalinus., grafienė Molke vėl ėmė rodyti 

:savo kilnią širdį. Šitaip Meta pamažu susitaiso 
savo asmeninį gyvenimą., iš kurio Gogenas. Go
genas skurdžius, išbraukiamas, ir Gogenas tu
rėtų tai žinoti, — jis tai, beje, ir žino.

“Gavau laišką nuo Emilio pasibaisėtina 
prancūzų kalba; ateis diena, kai nė vienas vai
kas nebegalės su manim susišnekėti. Pokštas 
geras, viskas — jūsų, o aš tegul nė burnos ne- 
praveriu. Tavo laiškas labai įdomus, trumpai 
sakant, išeina taip: “Man čia labai gera, mano 
vaikams irgi. Be reikalo judu su K loviu nieko 
neturite.Aš vien tenoriu.kad dirbtume geri drau
gai. šiaip ramiai sau sėdžiu savo kampe.“ Jūsų i 
moterų, ypatinga filosofija, žodžiu, v a e | 
v i et i s.

(Vargas nugalėtiesiems (lot.).

Jei Gogenas svaidos į Metą tokiais žodžiais, 
tai dėl to, kad nesitveria pykčiu ir pervargęs.

1 Žinomų, jig neslepia nuo Mėtos, kad jaučasi nu- 
kriaustas. Jis smarkiai jai priekaištauja, kad

A. Svilonis

IGNALINA — RUSINIMO 
ŽIDINYS LIETUVOJE

Černobylo pusseserė Ignalinai 
yrą ne-ik branduolinės grėsmės! 
centras, bet ir rusinimo židinys;! 
šalia jėgainės pastatytas Snieč-| 
kaus miestelis, “jauniausias Lie- 1 
tuveįe ne tik $avo!isiorra, bet ir | 

... 26-28 me-1

ELTA

Vaiku Teatru Festival's

Gegužės 17 d. Kretingoje pra
sidėjo respublikinis vaikų teatrų 
festivalis, skirtas Tarptautiniams 
taikos metams. Pirmasis pasiro
dė Kretingos vaikų liaudies teat
ras “Atžalynas” su pjese “Ei, 
drauguži, sveikas!”. Festivalio 
metu savo naujausius pastaty
mus parodė moksleivių teatrai. 
“Bendraamžių” kolektyvas iš Jo. 
niškėJio, Kauno “Nykštuko” vai
kų lėliu liaudies teatras, scenos 
meno entuziastai iš Klaipėdos.

•IRKITE JAV TAUPYMO BONUS

nuo jos retai kada būna ar ar visai nebūna laiš
kų. ;

“Tau, matyt, glosto savimeilę varinėti ožius. 
Negi svarbu, kad vien privalumu bus daugiau 
ar mažiau! Dievaži, jei tau atrodo,, kad tu elgie
si gerai, ženk ir toliau tuo pačiu keliu — jis tau 
teikia garbę.”

Gogenas neiškenčia nestatęs pavyzdžiu žo- 
be-Diuvalių poros, kuri,, nors ir patyrusi likimo 
smūgius, “atperka savo skurdą. — anot jo, — 
širdžių vienybe”. Jis jai kandžiai pastebi, kad 
“dalytis vargais ir darbu — tai visai kas kita, 
negu dalytis tik laime“.

Nurodydamas kad šufenekeriui “vis labiau 
Įsipyksta jo žmona, kuri jam anaiptol nėra gy
venimo draugė ir darosi vis didesnė žiežula”, jis 
drebteli: “įdomu, kaip puikiai pavyksta vedy
bos: atveda tave į bankrotą arba prie savižu- 
dystės.”

Bet nors ir labai Meta jį prikankina ir dėl 
to jis kartais būna jai toks kietas atkakliai sten
giasi ją užgauti, jis dar tebetiki, kad jųdviejų 
ryšiai stiprūs, neišardomi.

(Bus daugiau) 1

4—Naujiw^’^



VAKARŲ VEJAI

virfeiiai. Pasiųsime poeziją kai atsiusite pinigus 
tokiu adresu;

Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . “Lietuvos Aidai”

KAZE BRAZDŽIONYTl 
Programos vedėja

VALANDOS: S—9 darbo dianania

T<: 662-2727 arte 562-2728

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

TKU 233-BS53

ServkT461-8200, J»age 06063

DR. A. B. GLEVELKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPKClALYMi AKIŲ LIGOS

W«*t 103rd Strmi

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

Chicago, Illinois 60629

Tdtf. 778-5374

1372 m. rudeni rosy okup. Viiaiuje lietuviai stovi eilėje,

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis
FD.LE. ‘ 
(312) 226-1344

1729 S. Halsted SL 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

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

6540 S. PULASKI RD.
Chicago, ILL 60629
Tek: 585-2802

KAS IŠRADO SVIESTĄ

Arabai tvirtina, kad sviestą iš 
rado kupranugaris.

Seniai vienas arabas pasikro
vęs ant kupranugario nugaros 
grietinės pripildytus ožkos kai
lius, išjojo skersai dykumą. K»i- 
pranugariui žingsniuojant ir kai 
liams su grietine į šonus besitri- 
nant ji sukietėjo i tešlą, 1-----

ŠVEICARAI APIE IGNALINĄ

Šveicarų Rytų Instituto lei
džiamas ZEIT B1L.D <VL 4) iš
spausdino H&ns Rychenerio 
s.raipsrų “Ar sekanti atominę 
avarija bus Lietuvoje”.

Straipsnio autorius sako, kad 
Černobylio reaktyvūs debesys, 
pakeliui 4 švecariją, perėjo taip

kuria Fu’ Lietuvą. ir ten yia ato-l

LR. FRANK PLECKAS
OPTOMSTRISTAS

KAIJA LIETUVIŠKAI 
3618 VV. 71st SL TeL 737-6143 

Tikrina aria. Pritaiko arining

arabas pardavė kaip naują išra- m*nė jėgama- panašios konstruk
cijos, kaip ir uktainiškoji, su pa- 
našais trūktinais ir nepakan
kamu saugumu.
. Tai buvo žinoma dar prieš 
Čr-mobyJo avariją, bet Maskva 
neatk reipė dėmesio 1 satri. s per 
spėjimus.

dimą, pavadintą sviestu.

— Filipinų vyriausybė tariasi 
su maištininkais baigti ko.vas.

Rotacinę spausdinamąją ma
šiną, amerikietis Robert Hoe. 
1840 metais.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTV, PŪ9LRS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
į' 3656 West 63rd Street 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
aervirtad. 6—1 vaL vak.

Ofise tatefWMK /76-2S8Q, 
h«XK»enci(o« 4414545

Telegrafą, amerikietis Morse, 
1835 nt

Aprašęs jėgainės geogtalinę 
padėtą, sib'aipsnio autorius sako, 
IgmEnos reaktoriai yra pasta
tyti be vaindens vėsinimo bokč- 
tų. Tad Ka it’s vandui. išJeidži>-

r I AVARIJA? Dalyvių registracija pabaltie
čių pirmenybėms atliekama iki 

mas tiesai? į Drūkšių ežerą Iš ^6 m. rugpiučio 2 d., o lietuvių 
to kyla dvejoka žala: pakilusi eže P^rnien?bėms iki rugpiūčic 23 d., 
ro vandens temperatūra kenkia' 
augmenijai ir gyvūo.jai, o radio 
aktyvus vaid.’u pavojingas ž;no 
nėms? kurie gyveni prie upių, 
kuriomis tas vanduo bėga į Bal
tijos jūrą.

Jėigainės statybai buvo reika
lingi darbininkai kurie yra atvež
ti iš Rusijos. Tuo būdu padidin
ta krašto rusifikacija.

Kiti Šveicarijos laikraščiai to- 
liau nagrinėja Černobylio avari
jos priežastis. NEUE ZUER- 
CHAR ZEITUNG, pavyzdžiui, 
sako, jog sovietinio tipo atomi
nės jėgainės šalia energijos ga
mino ir plutonį, reikalingą bran- 
duoiinams ginklams. Todėl, esą, 
Kremlius nenori leisti užsienie
čiams patikrinti vietoje, kas at
sitiko Černobylyje.

pas varžybų koordinatorių dr. 
Algį Barauską, šiuo adresu:

Dr A. Barauskas, 3018 Patch 
Dr., Bloomfield Hills, MI 48013.

’ Tel. (313) 258-6535.
Dalyvavimas lietuvių pirme

nybėse yra atviras visiems lietu
viams žaidėjams.

Smulkios informacijos yra pra 
neštos visiems SALFAS S-gos 
klubams ir kaikuiicms pavie
niams žaidėjams, kurių adresai 
yra turimi.

Informacijų neturintieji suin
teresuoti žaidėjai prašomi kreip
tis į dr. Algį Barauską.

Florida

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
3t. Petersburg, Fla. 33710

Tai. (813) 321-4200
CAREERS WITH 4 FUTURE

U. S. Army and
U. S. Air Force

1886 M. š. AMERIKOS PABALTIEČIŲ IR LIETUVIŲ 
LAUKO TENISO PIRMENYBĖS

Š ALF AS S-GOS GOLFO IR 
ŠACHMATŲ PIRMENYBĖS
1986 m. individualinės bei kc- 

nandinės golfo ir individualinės 
šachmatų ŠALFAS S-gos pirme
nybės įvyks š m. rugpiūčio 30- 
31 d.d., Toronte, Ont. Smulkes

nės informaejos bus skelbiamos 
vėliau.
ŠALFAS S-gos Centro Valdyba

H |vairiy atstvntig.
ANTANAS VILIMAS

Tei. 376-1882 «r 376-5M6 Nuo 1914 metų

PERKRAUSTYMAI

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA kertalea,
R. iKRSNAS. TH. 925-8063

MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
iki $100.000.

SOPHIE BARČUS
2657 W. 69th STREET 

Chicago. IL 60629 
TtL 925-7400

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

4605-07 SO. HERMI i ALE AVENUE 
Tel. 927-1741 - 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-COM)! 110 NED KOPLYČIOS

TĖVAS II! SPNUS
. MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 5l)th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AL l'LUOBILIAMS PASTATYTI

RADUO IEIMOS VALANDOS

Seftarteniafe ir sekmadieniais
tmo 8:M iki S:SO vai. ryto. ~ 

~ Stoties WOPA • 1490 AM ~ 

traaaUua|amoa Ii mūag studija*
Marquette Parka.

8999 SC. HARLEM AVE. 
Bridgeview. IL 60455 

Tel. 598 9400

Vedėja — Aldona Daukua

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629 

Tdef. 778-1543

1986 m. š. A. Pabaltiečių indu 
vid”.alinės lauko teniso pirmeny 
bės įvyks 1986 m. rgpiūčio 9-10 
d.d., Oakland University, Ro
chester, Mich (Detroito prie
miestis >. Pradžia 9:GO am. Daly
vių registracija nuo 8:00 am.

Programoje: a) vyrų A viene
tas. b) vyrų B vienetas, c) ma
tėm vienetas, d) vyru senjorų 
vienetas (45 m. ir vyresnių), e) 
jaunių vienetas (18 m. ir jaunes
niu), f) mergaičių vienetas (13 
■n. ir jaunesniu), g) vyrų dve- 
etas ir n) mišrus dvejetas. Esant

pakankamai dalyvių ir aplinky
bėms leidžiant vyru dvejetas gu
li būti vykdoma - A ir B klasėse

Vyrų A klasei priklauso iškilęs 
nieji žaidėjai aprobuoti kiekvie-1

“Aukfinis Amžius” Uetuvos ■■ 
Istorijoje

Lietuva negreit pradėjo atsi
neš tautybės teniso vadovybių, p^i^ėti nuo dvasinio ir politinio 
Visi kiti žaidžia vyru B klasėje. ' -^dgio, kuris ištiko ją v v.autui 

Dalyvavimas atviras visiems | :T)intS- . -
lietuviu. latviu ii estų žaidėjams. ' pabaigoje 16-to šimtmečio 

į lietuvių diduomene atgijo, pasisa 
1986 n. š. A. lietuvių individu- j yįjjdama tiesioginiai Vakarų Eu- 

ulinės lauko teniso pirmenybės j ((> kultūrą. 
Įvyks 1986 m. rugpiūčio 30-31 d.
d., Northfield Racquet Club, 155, f 
Northfield Dr., Watedloo, On:.1., 
Tel. (519) 884-7020. Pradžia 9:00 
»m. Registracija 8 00 am.

Lietuviu pirmenybių progra 
ma ta pati kaip ir pabaltiečių.

Amžiams klasifikacija abiem s 
pirmenybėms yra pagal žaidėjo 
<mžių pirmąją varžybų diena. 
Abejas pirmenybes vykdo ŠAL 

FAS S-ga.

| Vilniuje įsisteigė 1578 metais 
aukštoji mokykla; pastatai mies- 

, tas orad0,o puoštis gražiais pas
tatais.

Iškilo visa eilė kitu . miestų- 
i Pinskas, Lietuvos Brasta, Nasvy. 

ži’is. Kėdainiai. Gardinas ir pan. 
Lietuva vėl pradėjo viruyti vis- 
kuom savo “partnerius” lenkus.

— Č'lėj poli ci a nušovė 3 de- 
I monstra'itus, o 49 suėmė.

VANCE Fu.hRAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, lit. 60650 
Tei.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIĄ i.aidojlvio šermenine

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės anh'rntibih&ms pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
I.A< KAW1CZ

Laid jj’tių Direktoriai

MIDLAND
FEDERAL
SAVINGS

Avo Lf>*N fi““'r’ATlON

CHICAGO IL (K32
PHCNE :JU4M

2424 West 69: h Street — Tei. RE 7-1213 »

11028 Southwest H wy., Paloa Hills, Illinois \ 
lei. 974-4410

VASA1TIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ) DIREKTORIAI ,

Cheracol D
FOR COUGHS 
THERE’S NOTHING 
STRONGER WITHOUT A 
PRESCRIPTION!

VYSK ANSri TRAKUTI

Staigiai netikėtai amžinybėn teėjuR jo žmonai 
Dr. Adelei, finui Martynui su žmona ir dukrele, 
“Tėviškė*" j^rapijai ir visai Evangelikų bendruo
menei reiškiaaujoširdžia užiinjnotą ir kartu liūdi.

Lietuvių Evangelikų Taryba

Naujiena

144C South 50th Avenue 
f-kero, Illinois

Telefono — 652*1003

in. 5. 1*16
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AMERIKOS VIDURIO APY
GARDOS GEGUŽINĖ

Čikagos vyčiai nusamdė du au
tobusus vežti lietuviams į Ame
rikos Vidurio apygaidos geguži
nę. Liepos 4-tą 9:30 vai. ryto au
tobusai 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
noje. Pietūs prasidės 12 valandą 
ii< jiė kainuos nedaug — 5 dole
riai asmeniui Veiks baras, laimės 
šulinys, Įvairūs žaidimai. Bus ga
lima pasivaikščioti gražiomis, ro
mantiškomis Michi gano * ežero 
pakrantėmis. Yyčiai kviečia Či
kagos lietuvius kartu, dainuoda
mi, važiuoti autobusais ir šauniai ( 
atšvęsti Amerikos nepriklauso
mybės minėjimą.

Dėl rezervacijų skambinti rei
kia E. Pakalniškienei telefonu — 
376-6489. Būtinai reikia 
servuoti vietą autobuse 
tuš iš ankšto.

užsire- 
ir pie-

E. P.

Venecuelos Lietuvių Draugijos 
Čikagoje rengia linksmą gegu.. 

ką,-19£6 m. lieposžinę — p
6 dieną į2 vai. Šaulių Namuose. 
Nariai iriprijaučiantieji maloniai 
prašomi Its’ląnkyti. Jeigu yra ga
limybė prašome atnešti devanų 
loterijai. • . ;

Draugijos valdyba

tnė vėliava- 10 vai. pamaldos lt 
trojaus po pamaldų žuvusiųjų 
už Iueruvos laisvę ir mirusių šau
lių pagerbimo apeigos paežery- 
je. Kaip įprasta, į ežero gelmes mini kitą Vilniaus radio progra- 
bus paskan:lintas vainikas.

12 vai. kartu su raanovėnais 
ir birutminkėmis International 
Fiendship Gardens, Michigan 
City. Indianoje, metinės Lietu
vos Respubikos Prezidentų pa
gerbimo apeigos.

Nuo 2 vai. jūrų šaulių Ašokliu ’švalomi^ juos švariai pęrpakuc- 
vasarvietėje risį dalyvių bendri jan* » a’^‘no Bie«aiiitis. 
užkandžiai ir pabendravimas. |

S. Paulauskas

mą. kurios metu buw patarta, 
kad užterštus mėsos irjweho pro 
duktus,pieną, margariną, tauku s 
Ir sūrius galima išvalyti pašali
nant nemažiau kaip 2 3 milimet
rų užterštą sluoksnį..“Sausi pro
duktai — kruopos, cukrus, mil
tai — užterštuose pakie'.ėliuoso

Ketvirtoji lietuvių švente 
Brighton Parke Įvyks A m. he- 1 
pos 12 ir 13 dienomis, tarp 43- 
čios ir 47-tos gatvės Western 
Ave. .

Kaip ir visada šventę ruošia 
Brighton Parko lietuvių namu 
savininkų draugija. Dėl gero pa-

I sisekimo praeitais metais, šventė 
vyks 2 dienas.

Komitetui vadovauja nepailsta
mas darbuotojas Victor Utara, pa 
dedant Robertui Žebrauskui.

Suinteresuotieji švente, arba 
norintieji jai padėti gali kreip
tis telefonu į V. Utarą arba R. 
Žebrauska 778-5232 arba 847- 
-0664 Jie jums suteiks daugiau 
informacijos.

VILNIAUS RADIJAS “ŠVIE
ČIA” LIETUVIUS APIE 
branduolinį; taršą

Sovietų Sąjungos piliečiai nie-

kę iš užterštų zonų." Jis užtikri
no, kad tai “įgalins gyventoju.- 
išvengti radiacijos poveikių”.

Amerikiečių korespoixieiiLi

Ine. Agency,. 4651 S. Ash
land Ave., Chicago, Illinois. . 
Tel. 312 523-9191; i

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas, 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus. .

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.;

ČIA GERIAUSIA VIETA 1
LIETUVIAMS. !

Parduodamas ligos ir ne
laimės 'draudimas atvyku- 
siems jš Lietuvos ir kitų

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TEBMDVAS1 : 
a ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAII. > 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J;

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentai

W. Cermak Road Chicago, HL Tai M7-774J

UAL ĮSTATE FOR SALI | UAL MTATI POI KALI 
Mbmn. Z»6 — PvrtfavUMi . NmmI, taaS — ParOwtaNl f

BUTŲ NUOMAVIMAS
■ VAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VIRTIMAI.

HBŲ RC8IŲ DRAUDIMO AGENTO! 3

V. BACEVIČIUS — BELL REALT1
INCOME TAX SERVICE '

6529 So; Kedzie Ave. — 778-2233

Pavergtoj Lietuvoj
lietuviu Kalbos Komisija

Jau praėjo dveji metai, kai 
pradėjo veiklą naujos sudėties 
Lietuvių kalbos komisija prie 
Lietuvos Mokslų Akademijos. 
Komisijos priimti nutarimai skel 
barni spaudoje, koųieųtuojami 
per radio kalbos valandėles.

Svarbiausias ir sudėtingiau
sias dalykas, kuri bemaž nuo pat 
savo veiklos pradžios ėmėsi svar
styti komisija, — nelietuviškų 
tikriniu vardų rašymas. Šio da
lyko sudėtingumą lėmė tiek ne
vienodos pažiūros į nelietuviškų 
tikrųjų vardų rašymą, tiek ir ne- i 
buvimas tvirtesnių tokiu vardų | 

j rašymo tradicijų. Vien kalbiniu-; 
i kai bei visuomenės veikėjai buvo į 
linkę tuos vardus tiktai origina- J 50 motorvalandų, o antras visą TURKŲ PREMJERAS BUVO 

.KIPRO SALOJ
NIKOSIJA, Kipras. — Turkų 

Premjeras Turgut Ozai buvo 
šiaurnėje Kipro saloje. Ji pakvie 
lė Graikijos premjeras Andre- 
cus Papandreou. Jis kvietė prein 
jerą pasitarti ir baigti Kipro sa
los konfliktą- Dabartinė šiaurine: 
Kipro sala yra atskirta žalia de
markacijos linija iš kurios turkai 
neina į kitą pusę. Pietinėje salos J

dieną nesubirėjęs išlaikė.

Paskui juos išmontavo ir spe
cialistus iš gamyklos iškvietė- 
Anie apžiūrėjo ir atgal gamyk.. 
lon vežti patarė.

Dabar vėl laukia. Ką gali ži- 
Į noti, gal ir sulauks. -Jeigu ne sė- 

Iškilmingai Alytaus rajono} jos laįkotarpyje, tai bent rugia- 
Simno agroprekybinio .tarybinio | pjūtėjė.
ūkio mechanizatoriai išlydėję ij 
gydyklą (tiksliau .—<;Į Nčmenči- 

;nės autoremonto gamyklą) du 
traktorių DT-75 variklius. Išlydė- .

į lo forma, o kiti — juos liėtūvfn- 
i ti, taikyti prie lietuvių kalbos fo
netikos ir morfologijos ypatybių.

j kad nebuvo painformuoti apie ra 
į diacijos poveiki, ar ką . daryti 
j branduolinės taršos atveju, rašo . T. Ridulis

_ ! ■_ I Baltimare Sun dienraščio ) 1986. tyje” rašė:
JŪRŲ ŠVENTĖ v. 4.) korespondentas Maskvoje, *:

Tradicinė jūrų šaulių ruošia- Antero Pittila. Jc straipsnis dali- į 
ma JŪROS Drena šiemet hyks' r*ai remiasi duomenimis iš Lietu- 
liepos 6 d. Union Pier, Mišigane, vos Vilidaus radijo pregramo- 
Qintaro vasarvietės rajone. kurių jis cituoja Keletą

■ “perliukų”.
Dalyvaus jūrų šauliai iš gen.( Kaip lietuvius per Vilniaus ra-

Daufcanto. Klaipėdos ir švyturio (<ijją sausio mėnesį pamokė Vėt- 
jūrų šaulių kuopų ir Vytauto D.i rūnas Bielašaitis, l......
šaulių Rinktinės.

9 vžE 30 min. ryto IČigakos 
laiku) bus iškėlta Lietuvos tau-1

mis. Iš kurių jis cituoja keletą 
“perliukų’’.

branduolinės
•aršos atveju “esminiai svarbu 
bematant užsidėti dujokaukę”.

■
r?

Dažo namus' iš lauko
: Darbas garantuotai.

4612 S. Paulina Si.
(Tcwn of L«k»)

• - ir iš vidaus.

Skambinti YA 7-9107

<
Rekordininkai

“Valstiečių laikraš-

Susitikimas Su /. Žilinskait

Vilniaus miesto knygos bičių-

INSURANCE — INCOME TAX 
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

r

Hridjame ir esame apdrausti.
1

i Jis nieko neminėjo apie radiaci- lankus, lįemonto kokybė pasiro- 
jos ilgalaikį poveikį, bet pareis- dė kaip re+a — vienas išdirbo net 
kė, kad tie, kurie patenka į už- I--------------- ---------------- -------
terštą "zaną, turėtų valyti nuo ra. 
diaktyvių elementų savo dra
bužius, apavą ir nepridengtas Išū 
no dalis. (Standartinė sovietu 
brošiūra rodo kaip pašalinti ‘fra-.į 
dioaktyvias dulkes” nuo švarkui 
juos išplakant šluotražiais ar ša
komis). Bielnšaitis pridūrė, kad 
žmonės gali nuvalyti radioakty
vias dulkes “padėdami vienas ki
tam ir pasinaudodami specialio
mis ar improvizuotomis prieme
nėmis užterštoje srityje ii išvy-

jo ir iškilmingai laukė atyykstaų į Hų draugija surengė susitikimą 
čių. Laukė ir sulaukė. ' " . I su dukart Lietuvos valstybinės

I premijos laureate V. Žilinskaite.
Kniopsciai įmontavę juos u Sat lk^s ir hrimoristės Mrvb.i 

traktorius, užkūrė ir išvadavo i; ipžvt,lgė )iteratūro, ^3/ a
lapskis- Rašytoja kalbėjo apie 
humorą litėratūrojė, išdėstė savo 
požiūrį į kūrybą.

j dalyje.gyvena graikai, sudary- 
I darni salos nepriklausomybę, o 
šiaurinę dalį valdo Kipro salos, 
turkai. i

Gyvenimas saloje sustoja, nesi 
niekas nepripažįsta salos vadovy; 
bės, nes dabartiniu metu salaj 
padalyta. Turkai yra pasiryžę 
teikti salos gyventojams paramą,, 
be prekybos. Saloje yra javų,; 
daržovių ir žuvu.

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair). 

Also delinquent tax property. 
Call 1-805 - 687-6000 

Ext. GH. 9617. 
for information.

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

Teškau nedidelio namo Šv. Ka
zimiero kapinių apylinkėje- 
Skambinti prieš 9 vai. ryto, — 
434-8235.

ši

Homeowners discounts I
A Zapolis, Agent 

12&81A W. >5th St 
Everg. Park, III.

40642 - 424-8654
štate Farm Free and Casualty Company

Home Ottče BJOommgton. ifenos

for GENTLE, OVERNIGHT RELIEF Of CONSTJPAVON

Next time you need a laxative, get reM 
the Nature’s Remedy way. Gently. 
Overnight
tts natural active Ingredients are so 
dependable you can take Nature’s 
Remedy tonight and feel better 
tomorrow.

GET 
FREE 
GIFTS 
FROM 
NATURE'S 
REMEDY 
SFE 
paCKAGf 
FO* D€TAA$

a

Siųskite pinigus 
į Lietuvą

1 RUBLIS — $L85 - J
• • . 1 v"(Įskaitant perlaidą j įj 

ir apdraudą)

Mažiausio ji perlaida 30 rub
lių. Persiuntimas paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant rims 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimą^ '

Visi mokesčiai pilni!4 garan
tuoti. Jūs gausite pakvitari-

Jis teisėtas ir apdraustas.

Gramercy
SHIPPING, INC. ' 
744 Broad Street

Pavasarine,Kūrybos Ekspozicija 

r Panevėžib’parodų rūmuose pa- 
5 vasarinę kūrybos ekspoziciją^ su. 
Įrengė miesto dailininkų sekcija. 
■J Iš viso dalyvavo 43 autoriai 
‘ 142 kūriniais.. -

1

su.

— Iš Černobyl apylinkės iš
vežti 92.006 rusų, kad apsaugo
tų nuo sprogusio atomo skaldan
čio pečiaus. Lėktuvais laisto van
denį ir beria smėli į sprogimo 
vietą.

“Armouikos>’ Koncertai’’

Lietuvos ansamblis “Armoni- I 
‘ ka”, vadovaujamas S. Liupkevi

čiaus, kdnčėTtevbSirijojeir  "Jor-*"
danijoje. PIRKITE JAV TAUr'MC oONu.‘

— Didžiosios televizijos bend
rovės atleis didoką skaičių tar
nautojų ir pranešėjų.

HELP WANTED — A^ALE-FEMALF 
Roikia DarĮjinirtkv i^įJarbinirrkiŲ

GOVERNMENT JOBS.
.' SI 6,040 — -859,230/year.

N o w Hiring. Your Aiea.
Call 1-805 - 687-6000

Ext R-9617
For current federal list

1 Advokztąiyį.,
I GINTARAS P/eŽplNAS ;

£ Darbo valandos: Kasdien: nua
■Lj, 9 vai. ryto, iki S yri. takai*-‘-iv 
į Ažteir niOvaL^W-irYfi.i

- s p jį pagal suMtarinią, .
TeL 776-5162 . .

:l tW West 63Td;Stiiwi

mą.

RENTING IN GENERAL

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti.— kreipkitės j Lietuvių įstaigą:

American Travel Service Bureau
>727 S. Westurn Ave., Chicago, HL 60643

Telef. 312 238-»787
* Mamokmus patarnavimu uijwiant lėktuvų. traukinių, Iširų tell* 

tlą (eruiseO, viaibučių ix lutomoblilų nuomavimo rezervaeijaa; Parduoda 
nt kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvę ir kitos kvaito 
Sudarome likvieumus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teikiame Infor 
nacija* visais Kelionių reikalai*.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik i-eliai reserruocį vieta 
i snk*u> — prieš 45 - 80 dieers*

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

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

Jr V. BRIZGY8
Darbo valandos;

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal lusitarimą

4406 S. Kadzls Ava.
Chfcafc, III. 60629

TeL: 778-8000

: -- ----- :--------------

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
Dradžios iki II Pasaulinio karo 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave., Chicago, IL 60629.

. MEET THE CHAILENGS .

REPAIRS — IN GEN ERAI. 
(valrOt Taisymai

JOHN GISAITIS
Advokatų jstalga

4247 S. Kedzie Ava
(3120) 776.8700

Newark, NJ. 07102
Ėst. 1947

taffy and F«id Quartadr

J

‘ V" '

>

Konjaky pasididžiavimą nuo 1/15 mcty.

PASSBOOK 
SAVINGS

su us for 
financing >

AT 0U1 LOW IATB
WHH RlPAVMtNT

IO f it voun iN<

ISLlCi

Savings and Loan
2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608 

Paler Kazanau&kaa, Pre*. Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGO LA N D SINCE 1925 .

FH E NATIONAL GUARD.

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
tALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
?man Dečkyt 
TeL 585-6624

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teigėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos* 
Išleista knyga su legališkomla 
formomis. z

Knyga su fopnomli gauna 
ma Naujienų a d'mi nUt naci joja.

Saturday, July 5, 1986




