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RENGIASI EUROPOS SAUGUMO KONFEREN
CIJAI VIENOJE

PATRAUKTI TEISMAN 3 AUKŠTI SOVIETŲ 
VALDŽIOS PAREIGŪNAI

metu. Jis reikalas buvo aptartas ’ fęrencijos reikalai.
Pasaulio Pahaltiečių Santalkas renginiu Cleyelande rūpinasi Vii-, 
posėdyje liepos 11 d. Santalkai ko vicepirm. V. Jokūbaitis.

’šiais metais pirmininkauja dr. K, Taip pat nutarta parengti dau-! 
Bobelis.

Buvo sutarta lapkričio 4 d. su
rengti pabaltiečių demonstraciją 
Violoje. Šv. Stepone aikštėje, o 
^eančįa dieną — spaudos konfe
renciją. Demonstracijoj : kalbėti 
Vutiko Jean - Marie Daillet, Pran 
cūzgos parlamento narys, Euro • 
pps ii-. Rasaūlio krikščionių de-. 
mokratu unijos viceprezidentas,, 
ir švedas ’ Per ?AhJmark, . buvęs 
Švedijos parlamento, narys 1967- 
-1978 Švedų libceralu parti- 
iis lyderis .197?-. 19.78 .m- iri buvęs 
min. pirm. pavaduotojas 1976- 
-1978. Abu buvę : Kopenhagos 
Tribunolo teisėjai.

Demonstracijoj taip pat daly
vaus Vasario 16 gimnazijos mo
kiniai, kurie pašoks lietuviškų 
tautiniu šokių ir atsiveš Savo or-- 
kestrėlį. Yrą rengiamas bendras 
pabaltiečių ■ memorandumas, ku
ris bus įteiktas Vienos konferen-- 
cijos delegacijomis,v Vienoje taip 
pat bus^j^^^^^baltiečiy 
biuraSj^ilriiamj Algis
Klimais is. AustriįOs? ' -f .' \

Grisesniam.. lietuvių .pasirody- 
mųt^'Europoš. saugumo iribendra 
darbiavirao konferencijos metu' 
Vienoje ruošiama “Laisvės de* 
monstracijos' išvyka”, kurios su- 
organizaviniu .rūpinasi dr. J. Što
kas. Išvyka, truks dešimt dienų 
ir kainuos 1.195’ dol- Be Vienos 
bus apsilankyta - Miunchene ir 
Londone, kur lapkričio. T-9 d.d. 
Įvyks Vliko seimas- - Visi išvykos' 
dalyviai taip pat kviečiami Vliko 
seime dalvvauti. Priėmimas bus 
surengtas Lietuvių Sodyboje. Ti
kimasi gauti žymių britų kalbė
tojus.

liau informacijos anglų ir vokie
čiu kalbomis apie Lietuvą, kuri 
būtų platinama Vienos konferen- ) 
etos metu. V • ♦ . •

Toliau dr. Bobelis plačiai pain- Į 
formavo apie Rygoje rengiamą ' 
Chautaugua konferenciją, kurie - i 
je dalyvaus aukšti Amerikos pa-: 
reigūąai. Šis klausimas taip pat, 
buvo apsvarsty tas Pasaulio Pa-1 neša apie aukas Vitkui, neatsiųs- 
baltieeių ^Santalkos posėdyje.1 
Latviai šįajkonferencijai pritaria 
tačiau' estų^Istevas. grieštai pasi
lakė priešė Vliko valdybos posėri 
cyjcibuve iškelta,'kad JAV aukš
tų pareigūnų dalyvavimas tokio- 

’je konferencijoje nesiderina su 
Amerikos pareikštu Pabaltijo 
valstybių aneksijos nepripažiniįą 
rhų bei kitais užtikrinimais. To
dėl buvo nutarta, kad Vliko ats
tovai apsilankys Valstybės De

Ženevoje eina pasitarimai tarp sovietų ir Amerikos 
komisijos apie ginklų kontrolę.

Čemobilėj dar ir šiandien vyksta sproginėjimai,.
kenksmingi gyventojams - ’

MASKVA. Rusija. — Praeitą 
penktadienį politinis biuras pa
skelbė, kad atleistas iš pareigų 
37 metų atomo saugume minis- 

’ teris Eugenijus V. Kulov. Prane
šimas buvo labai trumpas. Ku
lov buvo atomo skaldymo specia 

i listas, ilgus metus dirbės atomo į > o
skaldymo srityje.

Sekmadienii vakare sovietų 
i Tass agentūra skelbia, kad pa
braukti kriminalinėn atsakomy-
. bėn trys aukšti ministerijos pa- ■ 
į reigūnai- Jie žinojo, kad Če r ne
bylės srityje buvo vedami sau-! 
vališki bandymai, bet jie tų ban
dymu nesustabdė, kurie atnešė 1 * 

j milžinišką nelaimę.

Balandžio 28 dieną įvykęs spro
girnas černobylės dirbtuvėje,' plačiausią pranešimą apie Černo- 
esančioje Pripečio miesto pakraš- Kylėję įvykusį atome reaktoriaus 
tyje, sovietų valstybei jau pada

damos atikctojų sąrašų, ir todėl 
negalima jų spaudoje paskelbti, i 

(ELTA)

LEIDŽLA PASIMATYTI SU 
UŽSIENIEČIAIS

PEKINAS, Kinija. — N. York 
[Times korespondentas besivaikš- 

j čiodamas po Pekino apylinkes, 
i įžengė į tokią sritį, kurion kojos 

neturėjo įkelti. Kiniečiai jį su- 
A laikė, nust. iė, kas .jis toks-.esąs. 
T" Klausinėjo dvi dienas.

Tuo .tarpu iš New Vorko atskrj 
mą sųčOi vadais dėl yeįksnių kon do..’du užsienio reikalų sekreto- 

/f į riaL Jiems;/leido pasimatyti "ir 
Kuzminsko iš pasikalbėti su John F. Burnę. 

LbiičtOnoiįaišk'ą: dėl ^formacijos Atskrido britų žurnalistas. Lei- 
^feįcįjĄ-pabĮė' MaŽjgą- Lfetuvą, bu- 1 do ir jam pasimatyti ir pasikal- 
VopĄ^Įtana' perspausdinti Vliko bėti. Sekančią dieną Pekinan at- 
1959-Hl'ėtaiš išleista memoranda-1 
ir.ą anglų kalbą-, ‘‘Memorandum 
on the Restoration dr Lithuania’ 
s IndependencėTL'.Ųrj -

Posėdyje taip .pat. .dalyvavo iš t 
Niujorko atvykę Tautos tarybos 
pirm. J. Valaitis ir valdybos pirm. 
J. Giedraitis' kurie'padarė pra- 
nešimus raštu ir žodžiu apie Tau-, 
tos Fondo padėtį ir ajiie Kanados L 
Tautos Fondo inkorporavimą.' ATMETĖ SOVIETŲ VALDŽIOS 
Buvo nusiskųsta, kad kai kurios į 
LB apylinkės netvarkingai pra-'

Dri -Bobelis taip pat plačiai 
painformavo apie susirašinėji-

skrido ir Bum’s žmona Ta gale- O
jo su suimtuoju kalbėti apie ką 
ji norėjo.

Kiniečiai nori patirti, Kuriais 
sumetimais jis Įžengė ten. kur 
neturėjo įžengti. Kai patikės, 
tai Btirnę. paleis. Tuo • tarpieji 
vis tebeklausinėja.

PREZIDENTĖ AQUINO PRISAIKDINO KARO 
MOKYKLĄ BAIGUSIUS KARIŪNUS

Corazon Aquino įpareigojo prižiūrėti netolimoj 
ateityje įvykstančius seimo rinkimus

MANILA, Filipinai. — Praeitą 
sekmadienį liepos 2G d. Rizal 
kareivinėse piezic°ntė Corazon ( 
Akiuino prisaikdino karo mc- ' 
kyklą baigusius filipiniečių ka-l

i riūnus.
Kartu j.u prezidente Akiuino Į 

•prisaikdinimo feremonijose da
lyvavo ir gen Fidel Ramos, fili- 
pinu kariuomenės štabo viršinin 
kas ir-\nsa eilė atsakingų kariuo
menės- vadų.

Prezidentės kalba buvo trum
pa ir aiški Ji pranešė, kad bai
giama ruošti laikinoji konstitu
cija. Bus renkamas- seimas kons
titucijai nustatyti. Ji nori, kad 
kariūnai baigę mokyklą prižiū
rėtų rinkimus busimam seimui. į 
Prezidentė pilniausiai pasitiki) 
dabartine karo vadovybe. Ji ži- [

nobylio, neturėjo tei.-ės vesti sau 
vališkus bandymus, o vcuau- tie 
•auvališki bandymai nuvedė prie 
didžiausios nelaimės.

Visi jie žinojo apie planuoja
mus sauvališkus b;ndvrr.us- vi
siems buvo žinomi uždraudimai 
vesti bet kokius sauvališkus ban
dymus. o jie vis dirbo tuos ban
dymus vedė ir vyriausybės nein
formavo apie planuojamus pavo
jingus bandymus. Dabar visoj 
Ukraine! učiama didelė elekt-

U

ros stoka pramonei ir ūkiui.

SVARBIAUSIO KLAUSIMO 
NEPASKELBĖ

MASKVA, Rus. — Praeito šeš
tsdienio vakarą “Tas” paskelbė

pe Gonzalez susitarti su vaškais | ,į dn baiionus nuostoliu.' 
,r pradėti su jais pasrtarimus.. Tai sndaro ie ?2.7 Mijonus 
Premjera, pareiškė, kad jis nesi-1 įje nudstoliai nepaprastei pav0. 
rengia tartis su vaškais, kol jie n • - ’’ imgu nes iki sios dienos sprogi- < 
ueatsisakvs vartoti ginklu ir 1U. v • • •• 1J J - neumai nepasibaigė, o nuocingos

„ ' v S’ ‘ . ! dujos plečiasi ne vien Ukrainoje,- Krašto apsaugos ---
sužeistas vienas admirolas, kuris
pietų metu, dežiuravo laivyno 
skyriuje.

ministerijoj _ }>e^.įrUji|CKe pasaulio dalyse.
i’-rJcc Vii ▼'i- _ _ _ _ '

PAGERBĖ ISPANŲ KARE 
ŽUVUSIUS

MADRIDAS, Lp. — Praeitų , 
metų liepos 18 dieną Ispanijos j 
karalius Juan Carlos atidengė pa 
rninklą vis;ems Ispanijos pilieti- i 
nio karo metu žuvusiems kariams 
ir kovotojams. Tada pirmą kartą

t A „ - , - •' v \ : j; bi!vo pagerbti Ispanuos rcspubno. kad ne vien kanai, bet ir ai- 1 . 1 1
i i - . -i 1 likeriai. žuvusieji karo metudele krašto dauguma nori taikos „ .. .

sprogimą, bet apie to sprogimo 
priežastį pranešime nėra nė vie
no žodžio, kalti užsienio žurna
listai.
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WASHINGTON, D. C. — Pa
kistano premjeras Mahomedas 

j Chan Ziunezo, kalbėdamas su 
I žurnalistais pareiškė, kad šių nie 
' tų gegužės mėnesį jis atmetė so
vietu valdžios pasiūlymą atšauk- 

Į t i sovietu karo jėgas iš Afganis- 
1 tano 4 metų laikotarpyje.

Premjeras Ziunezo. išklausęs 
oficialiu sovietų valdžios pasių- 

Į lymą Ženevos konferencijoje, čia 
' pat atmetė iusų pasiūlymą.

— Jeigu rusai bū<ų- pasiūlę 
svarstyti atšaukti savo karo jo- 

: gas iš Afganistano keturių mėne- 
šių laikotarpyje, tai dar būtų ga- 

I Įima svarstyti rusų pasiūlymą. 
, Rusų karo jėgas galima atšaukti 
į per 4 savaites. bd 4 metai visai 
nesvarstytina, baigė Z unezo.

ir ramybės visame krašte. Ji yra 
pasruošusi skristi i Washingtona, 
kaip prižadėjusi prezidentui 
Reaganni. Kelionės ji neatidė
lios, nes žino, kad kelionė negali 
jai pakenkti.

Prez Reaganas yr? informuo
tas apie buvusio sukčiaus Fer
nando Marcos pagrobtas filipi- ■ 
niečių santaupas ir valstybės ve r i 
lybes. Atrodo, kad šveicaru ban
kai yra protingiausi- Jie nori' 
gauti oficialu rasta iš dabartinė; 
filipiniečių vyriausybės. Gavę 
tokį raštą jie sutinka atiduoti 

! filipiniečiams priklausomą sumą.
Amerikos banku 

įrodymų, kad buvęs prezidentas 
Marcos tikrai grobė valstybės 
banke pinigus

Ispanijos karalius pripažino, 
respublikonų karių uniformas ir j 
leido jiems nešioti karo metu gau i 
tus medalius.

šį metą Ispanijos karalius lei
do visiems karo metu sužeis
tiems respublikonams prašyti 
pensijos. Mažai kas pasirodė su 
respublikonų medaliais, bet atsi
rado keli, kurie paprašė pensi- . 
jos.

— Man tebkn porą metų gy- į 
venti. nenoriu suteršti save var.

Į do paskutinėmis dienomis, — pa
reiškė viena--

— Piniga: man jai: neberūpi.

Sovietų vyriausybė pasižadėjo 
ateinantį mėnesį informuoti tarp 
tautinį komitetą, besirengiantį 
posėdžiauti’ Vienoje, kur vei
kianti sutartis visas valstybes 
pranešti apie nelaimę.

Patrauktas teisman ir apleistas 
iš pareigu atomo saugumo minis- 
terio pavaduotojas G. A. šašari- 
na<. pirmas direktoriaus pava- 
duotefas Aleksandras G. Meškov 
ir instituto vedėjas Ivan J. Je- 
meljancv. Jiems buvo žinomos 
visos atomo skaldymo bandy
mams veikiančio- instrukcijos. 
Jie žinojo, ko negalėjo leis

Sovietų oficialus pranešimas 
sako, kad černobylės pareigū
nai, neklausydami duotų instruk
cijų ruošė sauvaliską bandymą 
atomui skaldyti, bet -nei vienu 
žodžiu neužsiminta, koks tas ban. 
dymas buvo. Ko sovietų inžinie
riai nežinojo apie atomą ir ką 
jie norėjo patirti, Ar jie nepasi- 

. tikėjo duotomis instrukcijomis, 
tetoti nekreipė į jas jokio dėme
sio.

pečio srityje. Prie kiyžkel:ų sto
vi ue eiliniai kariai, bet karinin
kai. Jie turi ddelę raudoną elekt
ros šviesa. Jos pagalba nurodo, 
kur privalo eiti pėsti. c kur — 
važiuoti. 203 ligoninėse, nepagy
domi.

reikalauia| KAROLINA KENNEDY IŠTE
KĖJO Už SCHLASSENBERGO

NACIONALISTAI VAŠKAI
SIAUČIA MADRIDE

KALENDORfiLIS

Tarvilas
Saulė teka — 5:36. leidžiasi —

MADRIDAS, Isp. — Itlaciuna • 1 
listai vaškai Madride paleido G 
prieštankines patrankos šūviu> i I 
Krašto apsaugos ministeriją. Vas 
kai atsivežė stinkvižimi, kuria
me buvo įrengta. prieštankine
patranka. Jiems pavyko paleisti Kūmų pievoje a

i Pirmadienį įvairiose Kalifornijos vietose įvyko
mes drebėjimas, bet žmonių aukų nebuvo. Tenka taisyti 8:18.
įdubę keliai. Karštas, tvankus, gali palyti.

6 šovinius. Penki sprogo ir su
žeidė 9 viduje buvusius žmones, 
o vienas šoviny, visai n< sprogo.

Praeitą savaitę prancūzu po- 
I cija suėmė vašką Manuel Moles. 
Prancūzai žino, kad Mol*1' su
organizuodavo užpuolimus ant 
civilinės gvardijos. Prancūzų po 
licija tuojau ji perdavė ispanam*.

Vaškai pasiūlė premjerui Feii-

CENTERVILLE. Mass. — Ka
rolina K ur ėdy buvusio prezi
dento ir jo žmono- Karolinos , 
Bnnoser Kennedy vienintelė 
duktė, praeitą sekmadienį nedi- ’ 
delėje Cape Cod bažnytėlėje su- - 
situokė su Edwin Schlassberger.' 
Nuotaka buvo 27 metų, o josios 
vyras Edwin ėjo 41 metus.

Daugelis prisiminė mažąją Ka- į 
toliną, kai ii jodinėjo Baltųjų

irklit kais ir džiau Į 
gėsi. Josios vyras yra didelės ar. 
chitektu bendrovė' pirmininkas.

per 2.000 
prez John 

nariai ir
Snrovissu.

<večių Jų tarpe buvo 
F. Kennedy kabineto 
patarėjai: Thccdcrc 
Dnve Powers, R-cnard Goodwin, 
John K Galbrikbt ir kiti Ves
tuvėse dalyvavo 96 metų prez- įsakyti 7,000 
Kennedy motina Rose Kennedy, bą.

Detroit slcyline

rsa

Detroitas.mini savo 285 metų sukaktį ir prašo teismą 
reikuojančių darbininkų grįžti į dar-



bet kiti sakė, jog keTabakas amžių bėgyje buvo 
įvairiai vartotas

Prancūzų ambasadorius Nicot Į 
• atrado tabaka 1560 metais Indi- 

joje. Ir tuomet jis pasiuntė au-j 
gale sėkjas Kotrinai Mediči, Pran

Iš pradžių tabakas buvo tik 
jj uostomas arba kramtomas. Ir jis 

buvo vartojamas tik kaipo gy- 
j duotai®: nuo galvos skausmų, nuo 
• dantų skaudėjimo ir... sąnąriatiii 

' išnarinus. i

niieji rūkyti rytų žmonės. Euro
poje tabakas tebebuvo vis dar 
uostoma* bei kramtomas. Kai 
Napoleonui I buvo pasiūlyta pa
rūkyti pypkę, jis pabandė ir 
metė žemyn: ‘Kokia kvailybė 
rūkyti pypkę!” — pasakė jis 
anuomet ir išėmė iš kišenės tabo
kinę (kaip žinomą, Napoleonas

Vanta* Moterimi

r

ir dotuoji priemonė, pasidarė pran. 
. > cūžų tarpe tiek poputiartis, ’kad' 
į)' valdžia uždėjo jam net ankštus 
'į- muito t mokesčius. Ir kaipo to>j

x ’ priemonės pasekmė, 1637 
Prancųzijpję pradėta tabakas au

Cigaras buvo iškastas ir pra
dėtas rūkyti Kuboje. Europoje 
.cigarai pepiito, lygtai kaip ir pyp 
kės, tik 19-to šimtmečio antroje 
■p.usėj.e. Ir tik ano šimtmečio pa
baigoje, 1883 ni. Prancūzijos ka
ralienė’ Amelija, Liūdo Pilypo 
žmona, Įvedė į madą cigarečių 
rūkymą. Toji mada paplito ir

nervinius priepuolius?
— Jau nebeturi! Mūsų gerasis 

daktaras pagydė stebėtinu recep
tu!

Įdomu.
— Jis mana žmonai pasakė, 

kad tokie priepuoliai yra senėji
mo ženklas.

Teisme

čiau pasklido ųe tik Prancūzijo- 
ię, bet ir visoje Europoj] e, o k 

Tabaką pradėjo pypkėse pir-ten persimetė-ir Į platųjį pasauli.

— Kokiu būdu, kaltinamasai, 
buvai sulaikytas? Ir ką gali pa
sakyti pasiteisinimui?
— Ma? e už apykaklės pagrie

bė policininkas. O dėl pasiteisi
nimų, tai tegu geriau kalba mano 
advokatas, pone teisėjau. Aš jam 
už tai pinigus moku.

tEALIZMAS IR ROMANTIKA

GENERALINĮ KONTRAKTORIU IŠRAŠĖ Iš 
ARGENTINOS PAMPOS

Didesni Lašai

.: — Duokite man tašų nuo pilvo 
t skaudėjimo. a

Aptiekorius. pripila mažą bon-
- kūtę ir paduodamas perkančiai 

sako:
•>. — Poniai kainuos-’ tas du dole

riai.
— Kodėl’ pas j|i< taip brangu? 

Kitoje aptiėkojęįgavau tą patį už 
•A.drigubąi.pigia.uv’ ■

— Ne visai jįajp. Kitęsę’ ap- 
tiekose duoda lasus kaip j»usė 
dydži®, .3 pas -make tašau tai kaip 
geras kopūstas. ’ . :

* * *
Pavėlavo

, Į M
 I 
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 I M * i 1*1
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A I I I

r ■ .
— Ar skaitei laikraštyje, stetip 

sni, kuriame smarkiai kritikueė. .K vjamas tavo nuplėštas pašėikslas?'
— Ąš jau nebępąisau. apie kri-

tiką. Vakar pardaviau tą pavetks-

Religinės Išlaidos

Vyras pažiūri žmonos išlaidų 
užrašus'

— Kaip tai? Dvidešimts dole
riu tu išleidai religijos reikalams?

— O taip, mano mielas. Aš pir
kau Velykoms naują skrybeiaitę.

* ♦ *
Senų Laiku Jom&rke 

r-
Kakwetis perka karvę, pasi

derėjęs, ji-s dar syki klausia, ar 
karvė tikrai yra gera.

— Sakiau gi kad gera. Ji tik 
vieną ydą turi, melžiama —. 
spardos?.

— O t? i nieko nereiškia — nu
siramina pirkėjas. Juk melžti teks 
ne man. bet mano žmonai.

* * *
Sunku Pasirinkti

— Dvipatystės byloje tamsta 
esi išteisintas. Gali dabar tams
ta grįžti pas sav® žmoną.

— Bet pas kurią?

Kad oras susimaišė, tai mes vena. Senelės neturi kur dingti,
visi žinome. Vienur lietus pila 
dieną ir naktį, o kitur viščiukai 
iŠ troškulio ištiesia kojas ir ne
pajėgia pakelti galvos.

Tai Amerikoje,'o ką jau bekal
bėti apie Argentinos pampas ir

tai gyvena argentinietės prieg 
landoje, bet pensininkai nebei
na pas k’antraktdriu, kurie mokė
si sukiotis iš Brazilijos beždžio
nių.

Mokytis galima kiekvieną die-
La Plato. ną, Galima šis tas pramokti ir iš

Čikagos lietuviai turi savo kon ' beždžionės, kaip sako prancūzų
traktorius. Jie pradeda nuo pa
matų, stato į viršų, o kai krek
lais surakina, tai ir uždengia sto
gą. Beižūnuose tai užtaršydavo 
saują šiaudų, o vėliau rišdavo 
ryšulėlius, gražiai sušukuodavo 
Amerikoje taip pat pradeda iš 
apačios ir baigia kreklomis. Bet

rašytojas Balzakas.
Ne žmonės tai sako.
Tai sako Balzakas.
— Kur senmergė veikia, : 

Ten šunie nereikia.
Ji tyliai apvalo senes, 
Iškrapštydama jų kišenes.

Riekus apsižiūrėjo, koją pakė-

Oi, žirge, žirge, žirgeli mano, 
Kas -tavim joja daugiau pas paną?— 
Tu pas Barborą, kurią aš myliu, 
Manęs neneši už šimto mylių— 
O mindyt moka rūtas ir mėtas, 
Kaip tu, žirgeli, ir ševroletas-

Oi, žirge, žirge, žirgeli mano, 
Nė velnio niekas jau neišmano, 
Ir mergos drobių baltų neaudžia. 
Prie televižen vakarais snaudžia.
Ir kam tos drobės, jei pas Borborą 
Sau ševroletas stovi pas tvorą, 
Ir nei ant sniego, akmens ar žvyro, 
Jis nesušąlęs prie bilov zyro.

Oi žirge, žirge, žirgeli mano, 
Te kavalieriai seniai paseno, 
Kur putinėliais tau galvon kirto....
Ir tu, žirgeri, taip nejspirturn ;
Kai spiria nūdien automobilis, 
Tai tuoj iš visko palieka skylės.

Oi žirge, žirge, žirgeli mano, 
Kas ten kolchoze tave pagano?
Praradom ūpą namoliai - grįžti, 
Nebus kaip pievoj Fordo pririšti.
Kaip perlaukt reikia vandenį platų — 
Nęgi uždėsi valtis an ratų?
N^argabensiu ruimų ar fliato
Ifį&eužkliūsiu už Ara^at»> -
įž . . -. • )
^ėn pievoj baubįa margos telycicš,

• Ten nėr -grabon^a^Aokios, koplyčios, 
Tokiais altoriais liktoriais,

.. Kuriuos išvydus, tuoj mirti noris.

Sudiev, žirgeli, geriu Four. Rouses,- ' .1 
Kad tu vis būtum stiprus kolchoze’.
Praspirk burliokui kokiam makaulę, • * 
-Kad jis išvystų Stalino, saulę.. .’ v
Namo negrįšiu, tikras •jfalylrafe, ■ :. f* 
Nebent parvežtų surišęs Vlikas. r

Saliūnas
Dabar Sutaupo

—’Kai pradėjau pati virti na- 
' rauosėftoj dau’^ visko -sutaupau.

— Kokhrigi-būdu? .
s.5 — Mano vytas pusiau mažiau’ 
beval'gd.

■ ' ■ j ■ ■* ■* *

•t Vairuotoja .....

Jauna moteris lekia plentu, 
kiek ttk motoras pajėgia, Jos 
draugė, sėdinti greta, prašo:

— Aš bijau, sumažink greitį, 
viskas taip ir mirga akyse.

— O tu daryk tą, ką ir aš, ir 
nebijosi.

— O ką?
—. Užsimerk.

» » ♦
Mokykloje

Mokytojas: Paskutini kartą 
klausiau, kas už tave uždavinį 
'įsprendė?

Mokinys (mikendamas) • Mano 
tėvas.

Mokytojas: Tėvas, pats vienas?
Mokinys: Ne, ne vienas. Aš 

jam padėjau... 
* * *

Buvo Apdraustas Nuo Degimo

Našlė: Mano vyras mirė
Prašau išmokėti man

dą.
Valdininkas: — Bet gi tamstos 

vyras buvo apsidraudęs nuo ug
nies, o ne gyvybę buvę apdrau- 
dęs.

Našlė: — Jis gi mirė plaučių 
uždegimu! Todėl aš ir noriu ap- 
d raudą gauti.

»

Padėjo Sužinoti

Viešbučio svečiu kambary sė
di jaunas, turtingai apsirengęs 
vyras. Netoliese sėdi jauna naš
lė su kokiu penkeriij metų ber
niuku.

Vaikas prieina prie vyro ir 
klausia-

Į Amerikoje ne visur taip eina. • lė, šoko ir kitan priemiestin nu- 
Į Amerikoje viskas kitaip- Čia sten . ėjo, — baigė Tėvas.

— Dėdė kuo tamsta esi vardu?
— Petras Bagušis.
— Ar tamsta esi vedęs?
— Ne vaikeli.
— Ar tamsta ilgai gyvensi šia

me viešbutyje?
— Maždaug dvi savaites.
Berniukas grįžta piie savo ma

mytės ir garsiai sake:
— Jis yra nevedęs ir gyvens 

čia dvi savaites. Ar aš turiu <ar 
ką nors .paklausti?

* * *
— Grybuose yra nem?.ž;u “A” 

vitaminų.

giasi galimai greičiau pasiekti, 
stogo neužbaigus tuojau leidžia- i 
si žemyn; Stogas dar nebaigtas,' 
bet reikia grindis ir lubas ištepti, ! 
.<ad nepraleistu vandens.

Tokių kontrakterių Amerikoje | 
nėra, juos reikia išrašyti iš p?.m- Į 
pų, vėliau dar reikia nuvežti į! 
Braziliją, kur Ii j a dieną ir naktį. Į

— Tai kaip ten nuo lietaus ap- į 
sisaugoti? •

— Reikia mokytis iš bezožio- į 
niukiu.-

— O ką gali iš jų išmokti?
— Kaip apsisaugoti nuo lie- ■! 

taus.
— O kaip jos apsiaugo?

. — Jos sparnų neturi, išskėsti j 
jų kaip šikšnosparnis negali. Bet! 
jos turi dideles palas. Jos užlipa Į 
ant stiprios medžio šakos, arti j 
prie viršūnės. Kai atsistoja, tai ’ 
savo vaikus priglaudžia, o vėliau I 
-avo palomis vaikus apsupa. Lie-

JEIGU NE KELNĖS - KNYGA 
BŪTU IŠĖJUSI

Visi sako, kad mūsų kalba se-

jo apdrau- ir ‘‘D*’

Golf bru-
rf op 

2!^

ft saoop

SRAJ.S USuOCLV
1-Hr. j

J C1ANV Or TPE 'bWY FLOWER 
Pilgrims perished secpuse. 
.THEY SROUGHV ^M-ONG MO 
l CATTLE %O INSURE FtfPSH MlLK’.

tus gali lyti, kiek tik jis nori. Jis 
išplauna galvą, nereikia jos mui-’ 
linti, o vėliau išneša visas pleis į 
kanas. Lietus nuo galvos bėgt: l 
ant peč;ų. o nuo pečių bėga ant 
rankovių, o ten jau teka žemyn. 
Beždžionė šlapia, bet jos vaika 
sau«<utėl;ai ir šilti.

Brazilijoj, kur šiltas lietus pi-į 
ia diena ir nakti. kur piranės tai-
kosi kirsti kaip piktos širšės, ge
neralini. kontraktorius gali dau, 
ko pasimokyti, bet Čikagoje dau; 
uinkiau

Du šimtai metu parodė. Ka; 
generalinis kontraktai ius priva 
o pradėti nuo pamatų ir siekt 
galimai greičiau uždengti stog^ 
Generalinis kontraktonųs, čia je 
niitų padccamas suorganizavo 
Už patarnavimu, ėmė iš guoer. 
natoriaus, o už duoną ir bulve 
ėmė iš Riškaus ir Ramono. $55( 
mėnesiui. ta; didrl’s pinigas

Bet reikalai pablogėjo, kai 
Riškaus virtuvėn, prie pečiaus ii 
stalo pradėjo tekėti šiltas rašalas, 
c Ramonas savo lovon truėjo sta
tytį nekočią. tai generaliniam 
kontraktor tu* pasakė. >*d retka- 
laš baigtas nuo liejxti pirmo 
dieno., abu išėjo. Kui išėjo — ne 
pasakė. Tiktai tiek aišku, kaj 
daugiau perteralirts kontrakto!
rius nebegrįžo, nes nenoreje, 
kad žmones sužinotų, pas ką gy-

j Vienintelė Vietai
KėkautbjąT■ -^atvykęs i vieifą 

mažesnių miestukų, klausia vie
tinio: - 7 <.

— Ar negalėtum pasakyti man’ 
kur gauti čerkutę degtinės?

— Ar mąiai tamsta aną bažny-

— Ką9! Bažnyčioje?
— Ne- Bet tai vienuoliu pasta

tas, kuriame galima gauti degti
nės...

* *
j TaiDarys Tik Po Vestuvių
! Senyva* žmogus sako šešių me- 
! tų mergytei:.

na, graži, tik deja, kad joje nė
ra vienybės. Dėl stokos vieny
bės, pasitaiko ir kurijozų. Dau
gelis knygų būtų išvydę “Sau
lės šviesą”, jeigu kalbininkai ne
būtų užkliuvę už kelnių Susi
ginčijo vyrai dėl kelnių ne dėl 
ic, kad nežinotu kaip kelnes va
dinti, bet dėl veiksmažodžio. Su

; valkiečiai sako: kelnes reikia 
vilktis, žemaičiai — autis, o rytų 
aukštaičiai — mautis. , į

Jeigu Jablonskis būtų gyvas, 
tai šį re.kalą greit išspręstų. Pa- Į 
lašiu klausimu jis v ra d mg iš-i I*“ ' o
sprendęs Tisai mūsų kalbos pras' 

į ir.e plėtė ir tarmes lygino. Jeigu : 
{kalboje yra trys veiksmažodžiai,i 

tai juos reikėtų ir vartoti. Jeigu 
visur vienodai vadintu bendra 
orasme: žiponą, kelnes. kojas 
reikia “vilktis”, tai nei ginčytis

( nereikėtu. i
i

Bet tr.ip nėra. Ne-ibejoju Kad 
Jablonskis išaiškintų šitaip: ži
poną velkasi, kelnes maunasi, 
kojas aunasi, o kepurę ant gal
vis užsideda. Žinoma, kad lietu- 
: plaučius m prilytų... į 

• Išeną ta;p. kad aukštaičiai*tu
ri daugiau žodžiu kiėkvieifam 
veiksmui įprasminti. Aukštaičiui 
-Lrodo nesuprantama, kodėl kel

mas reikia vilktis aft>a aūtis, kup
met t Am yra tinkamas veiksm 
žodis mautis? Juk sakome: pa:

čiakas, pirštines, kaliošus užsi
mauna, kojas apsiauna, bet neuž- 
sivelka- Velkasi tiktai paltą.

Mūsų kalbininkai turėtų kreip 
ti dėmesio ir i kelnes.

. s— .Maryt. pabučiuok mane.
—h C. r.e* Negalit;' -Nes- Kbm? 

man pasakė, kad mergaitės vy
rus gal: bučiuoti tik po vestuvių 
O mes dar nesame vedę.

* » ♦
T ii Rimta Priežastis

Laiba, turtingo žmogaus lai
dotuvėse atsirado visai nepažįsta 
ma moter.škė. Kurį laiką ji ramai 
..ėdėjo. c vėliau pradėjo garsiai 
ir graudžiai verkti.

— Kodėl ■tams'-i ta p gailiai 
verki? o u k nabašninkas ąebuvo 
tamstos nei pažįstamas, -nei gimi
nė.

— Aš todėl ir verkiu, kad jis 
man bu"0 ne giminė. Jei būtų 
artimas, vis ši tų būtų palikęs.

* sĮc

— Geriau alkanam gulti negu 
su skol-im kelti.
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PARTIZANU PRĄSA — PASIAUKOJIMĄ

Kada koinirrr.istai užėmė Lietu- • w.-i v * vI vą, kurioje, sincitus metų žmonės 
j laimingi gyvenio, prasidėjo bai- 
i si vergija. Rusai pradėjo viską 
| plėšti, žudyti nekaltus žmones, 
! neskiriant nei seneliu,'hei moterų 
< nei vaikų. Tada, liepa kęsdami to- .
* kip teroro, jauni1, vyrai išėjo ko-1 
' voti dėl laisvės/T-apo partizanais 
' ir jų ko.va.thvo labai nelygi: vie_ ; 
*, nas kovoje prięš daugelį ir daug .
jų žuvo. / < r b. s “ I

j j Palikit po. įtųobrjniais kryžiais, 
j Bakoj, ka pJO^Įjtr. taigoj. ■

„ .. , x 1 Kai knnta artimųjų ašaros...
Palikit mus Viešpaties akivaiz
doj-. ' I
a - (kibiro kapinės) 
Pralietai kraujas iegnl užde

ga laisvės liepsną; kuri degtų am
žinai visai žmonijai.

, Jolanta Salytė,'8 kl.

Nuo pat senovės lietuviai .tu
rėjo paj tizanų. Partizanai yra vy 
rai ir moterys, jauni ir seni, kurie 
slaptai .į. ina savo kraštą. Daugu
ma iš jų neturi kuo apsirengti, 
ko valgyti ari kur pasišildyti per Į 
šaltas ar .šlapias naktis. Jie visi 
žino, kad ilgai negyvens, kad 
žus- Bet jie žino, kad mirs už sa-. 
vo.tėvyne ir jie yra tam pasiruo-. 
šę. -j. ,o . . .

Bet ne visi partizanai turi bū
ti “karei-riai”. Kiti aukojasi savo 
kraštui per spaudą, spausdinda
mi patriotinius eilėraščius, atsi
šaukimus ir t.t. Kiti net savo gy
vybę atiduoda. Jie patys save au 
koja mirčiai;’Vienas iš tokių yra 
Romas Kalanta. Vieną . dieną 
Kaune; jis apsipylė benzinu ir pa 
si^ęgė,. Jo paskutinieji žodžiai 
tnjVo: "Taisvės Lietuvai I ” 

--'lį-U -::y ’ - i
•į^alanta jsayo rankomis .dalina 

kSefeviėnarri’pbžariją ir sako,"kad 
nereikia bijoti ištiesti-delnų, kad
žaizdos nedžgytų. Reikia kentė-; siranda gyvybė.

It krauju krikštyti

Partizano mirtis nėra be tiks
lo. Tai yra pamoka ateinančioms 
kartomš.; j
- Imk ir ' laikyki

Balto kaulo žvakidę —
Nekvėpuok..; Neužpūski;
Mėlyno liųe liepsnos... ,
. . ' (Romas Kalanta).
Balto kaulo žvakidė yra simbo

liška mintis'apie partizanus. Li
no liepsna j simbolizuoja visą 
Lietuvą. Linai auga visame kraš- 
tė, apie juos;sfįkurta daug liau
dies dainų. ■;

Niekas neišnyksta iŠ šios že. 
:mės. Kraujo praliejimas“ reika
lingas. Per -išlietą kraują

I

Kuri pris'kėlūpo būgnais dun

J

1£86 M. š AMERIKOS PABALTIEČIŲ IR LIETUVIŲ 
LAUKO TENISO PIRMENYBĖS

1986 m. š A. P .baltiečių indi- 
eniso pirmeny-

1986 m. rtigpiitčio 2 d., o lietuvių 
pirmenybėms Iki rugpidčio 23 d., 
pas varžybų koordinatorių dr. 
A.lgi Barauską, Šiuo adresu:

Dr A. Baiauskas, 3018 Patch 
Dr., Bloomfield Hills, MI ;48813. 
Tel. (313) 258-6535.

Dalyvavimas lietuvių pirme
nybėje yra atviia^ visiems lietu
viams žaidėjams.

Smulkios informacijos yra pra 
nešros visiems SALFAS S-gos J* 'klubams ir kąikuucms pavie
niams žaidėjams, kurių adresai 
yra turimi. ’ ’ ,

Informacijų neturintieji Suin
teresuoti žaidėjai prašomi kfeip-’ 

'lę į lis į dr. Algį Barauską.

ŠALPAS S-GOS GOLF O IR 
ŠACHMATŲ PIRMENYBĖS 
1986 m. individualinės bei ko- i * * *mandinės golfo ir iftdivi4tiąlihės 

šachmatų ŠALFAŠ S-gdš pirme
nybės įvyks š m. rugpįūcip BO
SI d.d., Toronte, Oht.-'.Sjmul^es- 
nės informacijos bus skelbiamo, 
vėliau. , ; . • i _• ,

SALFAS S-gos Centro(Vąldyb-z

vėl at-

čibm lūpom jis taria, kad mato 
nuimta akmenį,- kad Lietuvą, 
kaip ir Kristus, prisikels.

5' Iš tikrųjų, jis nesudega. Jis 
pavirsta dulke? pilka. Jo dvasia 
skraido virš Kauno ir Nemuno, 
kur nė viena-kulka negali į gi pa
taikyti. ■ •

Kitokį partizanai yra' tie, kurie 
buvo ir y m ištremti. į Sibirą.'Ten 
jię.. patys kovojo p rėš šalti, alki 
ir rusus: Bet ’visą laiW yistiek. 
galvoja apie savo tolimą tėvynę:
— Lietuvą."Apie juos poetas.^-. , ____ _
šo'eilėraštyje .'“Sibiro ’kapinės’*-! ‘ /' bagėk^feiauš^pradžiO-

Edvyna. Valkiūnaitė,je,;reikėtų *pasižrufėti į tuome-

Lietuva'ir dabar leidžia naujas 
atžalas. Tai Kalanta. Sadunaitė ir 
kiti, kurie išaugo iš. partizanų 
krau j u pakrikštytos žemės.

■ Jorias Rimkūnas, ! kl.

LIETUVIO INTELIGENTO
PAREIGOS -SENIAU IR

: . .. ...DABAR, -

tinės gyvenimo sąlygas Lietuvo
je. Inteligentas lietuvis buvo pa
liestas ar nepaliestas penkiais 
svarbiais istorijos įvykiais:

a) Lietuva buvo valdoma ru
sų caro,; ;

b) Už£
c) Pr^sge 

mo sąj 
neprik

d) Pi š§£pasaulinis karas 
kurio rnjėtiTdau'g lietuvių, ypač 
inteligentų, pabėgo į Rusiją,

e) Didwji tusų revoliucija.
Inteligentai buvo žmonės, ku

rie žiūrėjo į gyvenimą pazityviai. 
Šie jaunuoliai -nebuvo - paveikti 
tų penkių istorijos įvykių. Tokių ro metu. Didelis jaunuolių skai. ■v- • ! ■ t .1 i --C v / . , .♦

įfefžEjKUdsb ,
feEįėtųvoš" ar girnių 

Jų j įstangos atgauti

s§'pas aulinis

likdavo gyventi ten, bet grįždavo 
į savo namus, padėti tėvams. Jau 
nuoliai turėjo daug energijos ir 
žmonėms padaryti ką gero. Jie 
suprato, kad buvo jų pareiga iš
mokti tėvų kalbą, sužinoti apie 
Lietuvos.. DraeitL ir, unvlėti savo

vfersity, Ro- 
hester, Mich (Detroito piie-

s, . Pradžia 9.GO am. Daly- 
l racija nuo 8:00 am.
girnoje: a) vyrų A viene- 

I ta>. b) vyru B vienetas, c) ma- 
[ teru vienetas, d) vyru senjorų 
1 vienetus (45 m. ir vyresnių), e) 

jaunių vienetas (18 m. ir jaunes
nių), f) mergaičių vienetas (13 
■n. ir jaunesnių), g) vyrų dve
jetas ir n) mišrus dvejetas. Esant 
pakankamai dalyvių ir aplinky- 
hėim leidžiant vyru dvejetas ga-

Į Ii būti vykdomas A ir B klasėse 
Vyrų A klasei priklauso iškiL„ . 

nieji žaidėjai aprobuoti kiekvie
nos tautybės teniso vadovybių.^ 
Visi kiti žaidžia vyru B klasėje. .

Dalyvavimas atviras visiems' 
lietuvių, latvių ir estų žaidėjams.

1986 m. Š. A. lietuvių individu
alinės lauko teniso pirmenybės 
Įvyks 1986 m. rugpiūčio 30-31 d. 
d., Northfield Racquet Club, 155 
Northfield Dr., Watedloo, Ont. j 
Tel. (519) 884-7020. Pradžia 9:00' 
am. Registracija 8'00 am.

Lietuvių pirmenybių progra
ma ta pati kaip ir pabaltiečių. r

Amžiaus klasifikacija abiems 
pirmenybėms yra pagal žaidėjo

v. . v 1 J’ ' nJ ĮlAJV LUCHųiO. UU11U QV?'u^i.V‘

amzų pirmą,., varžybų ieną birželio 28 i Meneheste.
Abejas pirmenybes vykdo SAL S- .

SOCOALDEMOKRATAI D.V 
■ BRITANIJOJE -

LSDP organizacijos D/'Brita- 
nijįoje metinis, narių suvažiavimas

k jus aktualiais klausimais, šuva# 
žiaviuas priėųiė rezoliucijas del 
Sov. Sąjungoje kalinamų social- 

i demokratų ir kitų politinių kali- 
į ntų. Tajp pat buvo pasisakyt, dėl 
Ignalinos atominės jėgainės.

" * , *

Paskirtoje apie Lietuvos $Or 
cialdemokratijos prąejtį crganL 
žarijos pirm. K. Tamošfūų*s 
žvelgė pirmųjų lietuvių’ šbeialis? 
tu veiklą praeitame šimtmetyje^ 
Kaip žinome, ta veikla privedė 
prie pirmosios lietuvių politikė* 
partijos — LSDP įsteigime lygiai 
prieš 90 metų. Partija buvo į$| 
teigta slaptai ie su.-irinkime 189$ 
m. gegužės 1 dieną Vilnioje.

Prelegentas paragino, su važia* 
vinto dalyvius susipažinti su mū* 
sų partijos istoriją įsigyjant Ji 
Vilčinsko knygą “Lietuvos sos- 
cialdemokTatija kovęjė dėl kram
to nepnkhusomiybėš.”

Sukakties proga;-klubo salėję1 
suruoštos vaišės, Ūtffi0šę dartyva- 

; vo viri suvažiavimo daiyyiąįJ? 
Į būrelis svečių. Kai kis nusipir- . 
ko r.auęai išėjusią knygą, q kiti 
ghės įšilti pas V. Motūžą, 
knygą platins Manchestęryje ii 
ĘochtisilėjėJ , 11

Šuvažiavimas praėjo darbia? 
' goję nuotaikoj ei;'
'f * ‘ .* ' I

Pd&iftJs Laidctiivėfį
- * *- - —

— Aha, jūs- riį -pyktoa?.

Dalyvių registracija pabaltie- 
čiu pirmenybėms atliekama’ iki

rintį į religinius zenklūš.
velionis irisą laiką buvo “pažan
gus”, bet tik laidotuvėse pridėjo 
prie jo religinius simbolius...

- — Ii? kas' čia. tokio! — atsakė’ 
komunistas. Jeigu būtų pridę-

'tėvynę: • jy
Daugelis; intėligeritii padėjo

knygnešiams"pernešti knygas iš, 
Prūsijos į Lietuvą arba paauko- ( 
davo pinigų knygos išleidimui 
spaudos draudimo metu. Jie taip 
pat prisidėjo prie Lietuvos ne. 
priklausomybės atgavimo ir Lie
tuvos atgimimo. Daugelis lietuviu 
bėgo į Rusiją 1-jo pasaulinio ka-

dimą, visą laiką pri^|sCjx^>T 
kėjo, kad Lietuva bųš

rio lietuviu klubo salėje.
Pirmii in kž rijant K. Tamošiū

nui-ir sekretoriaujant S. Lauru- 
vėnUi; organizacijos Yykd-. ko.mj-

■ -j^ pęj^ kčijį ir pjaūtirvą, tai
---- -f^įnytųt gįd jįš IŠ-

s.

žmonių ! nebuvo daug, bet jiė.čius pasiliko Lietuvoje, nebijo
’ * • tėvynei ir I dami rusų revoliucijos. Tokiųdaug nuveikė’savo tėvynei ir 

žmonėms. Dauguma inteligentų, j idealistų buvo labai daug; Tie in- 
baigė mokslus Rusijoje, nepasi- teligentai- kovojo prieš rusų spau

pavojų. Jei britų V^ągiaū 
gaivojančių ir sunkiai' ditbanchu. 
jaunuolių, tai Lietflyš būtų iško- 
vojusi savo nepriklausomybę, f

Dabartiniu inteligentų? parei
gos yra yra beveik panašios.. Dar . 
bartiniai veikėjai turėtų’ remti 
Lietuvos pogrindį, leisti laikraš
čius, kurie plėstų žinias apie lię- 
tuvišką ištvermingumą prieš ko
munistų niekinimus ir persekio
jimus. Jie taip pat padėtų panai
kinti rusų įtaką Lietuvoje ir 
priešintis prieš rusų spaudos su
varžymus, Neleiskime koniunis- 
tų spaudiįnui naikinti . lietuvių" 
tautės. Mes, augantys ’lietuviai, 
neturime lesti, kad įvyktų lietu, 
vių nutautėjimas. Plėskrme 
tuvišką dvasią ir nugalėkime- ru
sų priespaudą padėdami Lietuvos 
mokytojams. Įsigilinkime į litu
anistinėse mokyklose teikiamas 
žinias apie Lietuvą, kad tas ži
nias galėtume perduoti savo lie
tuviškajam jaunimui. . . i

Dainius Brazaitis, 7 kl.

T S

SUSfVIENIJIJIAS LIETWIV AMERIKOJ®
. yra .seniausia, ‘ didžiausia ir turKnifauSa... lietuvių freteznatiiw 
. organizacija, lietuviams Ištikimai tarnaujanti ląu^per 67 meta*.

— atlieka kulKMnius dsirb^ ©ėjbįtt tkttieįią, žį 
darbus dirba, ' < '

. ' .. • ' - Į * C-

-Išmokėjo (ftugiau krip.A^rUONŽŠ IfiLZJONUS *
•• apdraudę savo' nariams, v ‘

nariams patariau j a Uk savišalpos pagriadru

- apdrruiažia Tr Taupomąja apdraudiį—- JžMto'šPssti’i
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Bayer’relieves the major source of 
arthritis pain Tylenol camt touch.

Tylenol works on minor arthritis pain, 
but does nothing for inflammation. ___
Taken regularly. Bayer works on pain 
gnd inflammation giving fast. Į f J2 T /.A
effective relief. A

i — vaikus' apdraV<ffia: pigla -■fermfEuota apdttedc - tŠ .
• |X^.^pdrmidoj-*unU:tšEokr.tfk -5S-.OO.me^įK. .

>PH yra . visose V'.~ ' -. .... A

I''

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
ATEINA LIETUVA,

psraAė 700 pualapių Įmygą, kurion radėjo rUtą, Bm 5e< kad* &

Dili

Mi K. čturHonio. M. ifleikio, V. Kaiubcs, JLįKūkitelė* Ir £, JajBc 
HrySoa joveflulate. >65 ptaL knyga fednnoj* tik M

t VLENMO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke *>ržJy 
t&* luošo Adomaičio  "į— Dėdės šerno gyvenimas. Tai, ne tsw 
gyvenimo bruožų įpražyma*, bet tiksli to laikotarpio buities Kt»

Kalą Soklę pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie 3tįw 
Kvėotet befjų frtoriją Ir eigą. Įdomi skaityti te nedaimsojan 
tiems, gėrinift. autorė* puikiu stiliumi ir įurinktda‘dudmanimM

įSomlal y * rąžyti ttudija apie Rytprfldu*, remianti* Pakalni l 
Labguva* &p*krl&ų duomenimis Aprežyma! Jdomtt* Betrienas; 
Keturiui. Leidinys flluirtruotai nuotraukomis, pabaigoj* duodam* 
Yitovardžių pavadinimai* te jų vertiniai J vokleSų fciffią. Ex.5*.' 
Madingoje X3S puri. knygoje yra Rytprūafų iemMapfc. Kain* W

> KJ tAUHIS UMS. rąžytojo* Petronėlės OriHtaftė* iW 
miaimal tr minty* apie omenį* ir rietą* ccprCL Detnvoje te pfr 
maišiai* bollevlkų okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapiai 
bpt kalnndi tfk M. * •** ' K - «- -J

< I / JA Y DRUGS VAISTINĖ
V J 2759 W. 71st SU, Chicago, UI
• ffCFESTINGAJ iSPILDOMJ RECEPTAI- • FANNIE MAY SAL-

< - DUMYNAI • KOSMETIKOS'RErKVHTVVS

t . ; 1 ■ Atdara šiokiadieniais nuo

Boyar. The -wonder drug that works wonders.'

no.oo

J,

i
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-1 LITHUANIAN ATJJANCE OF AMERICA
C3?T W.' SOtirSij ‘

Tet (iii) 563-Ž2181: či .?>:

50 mėty studijavęs, kaip

ta tr klaidinga! Interpretuojama* gyvenime te politūroje; tik *> 
ftrgfo Jalinsko knygoje apie Juliau* Janonio gyvenimą Ir po* 
MJ|. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogau* taiaar 
Kiyfa y-i (Edetio formato, 365 pualapiV kainuoja X,

1. Dr. K*o5e Grin Mus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
(H tom** . —------  - - r    .....................

2. Prot Vaclovo Biržiško®, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. |6.00

MOO

- ------- ~--— -- - -A. —

3. Miko Sileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL
4. Jaunino* Narflnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.
5. Prof. P. Pakarkiio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN

TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. _ ____ 1______

8. J. Veoelevr/, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

F5.00

25.00

tr Hetnvių kaJb^. JI* mok M karta su kurt Jšautam fcr prof. M. 
Būga pa« geriausiu* šimtmečio pradžios kalbininkūK, padaN 
lietuvių kalbą liečiančia* Ištraukas, paruoš MksHui Tertinro*

Ir patarė mum* toliau studijuoti. j

£*Jt** - - '1

0 pal__________________________________ — F2.0*

NAUJIENOS, 1729 So. H&lsted St., Chicago, m. 60608



months

25 cents per copj Užsi

m i Leidžia Naujienų 
Įvė, 1739 So. Ejūaied Street, 
/IL 60608. TeleL 421-6100.

Nuo sju»Io pirmo* cueoot 
Oknrašcię kilnotu

Chicago j* ii priemiesčiuo*B2

rn.

.d S&IUJ
Bj The ££>r.*hlfig Cfc

1735 ik T*tpb** 411-41*1

POVILAS DARGIS SUSTIPRINO SUSIVIENIJIMĄ f 
LIETUVIŲ AMERIKOJE

IW6
Swbecripiivft k*tea;

CLScago

0ttl6T USA

pusei metų_____
trims mėnefli^rn^

vienam mėnesiui
<uo»ė jrAV vietose:

S15.00

Pinigus reikli siųsti paste Mone 
Orderiu kartu >u užsakymu.

*
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SLA Prezidentas
_ „ ........... r- X. • a u Povilas P. Dargis,Povilas P. Dargis, Susivienijimo Lietuvių Ameriko-* \

je (SLA) prezidentas, tiek sustiprino šimto metų sulau- Nuo 1982 m. seimo liko svarbūs uždaviniai, reikala- 
kusią lietuvių fraternalę organizaciją, kad šiandien vi- Vę R. E- Bruce aktuarinės firmos talkos, ypač naujųjų 
si tebekalba apie šimtmetinį SLA seimą, kaip apie tvar- polisų paliudijimo paruošimas, kas patenkintų daugelio 
kingia^sią ir stipriausią lietuvių’organizaciją.. į valstijų draudimo polisų įskaitomumo — readability Įs-

Povias Daręs, dirbdamas Allegeny apskrities teis- Į tatymus. 1983 m. keletą kartą pasitariau -sū Bruce pa
ine, ryžosi neleisti Susivienijimui, bereikalingai bars-’ dėjėju John Sabo, o 1984 m. rugpiūčio '7 d. dar tariausi 
tyti pinigų. Kad ir mažiausioji sumą, bereikalingai ne-1 su aktuaro padėjėju Edward DePersis, kuris sutvarkė 
buvo mėtoma- Būdavo sąskaita, buvo nutarmas ją mo
kėti ir buvo atsakingų pareigūnų parašai-

Kad Amerikos lietuviai žinotų, kaip teko tvarkyti 
SLA reikalus, spausdiname pačias svarbiausias prezi
dento mintis šimtmetiniame seiman suvažiavusiems at
stovams bei svečiams, kad visi Amerikos lietuviai žino
tų. Štai tos prezidento Dargio mintys:

vadinamųjų readable — įskaitomų polisų suredagavimą 
ir išspausdinimą-— Visų valstijų, kuriose SLA įregest- 
ruotas, draudimo departamentai tuo “readable” paliu
dijimus aprobavo. Reikėjo kai ką pakeisti, .kai kurių 
valstijų Įstatymams patenkinti—.

1985 m kovo 29 d- vėl turėjau konferenciją Pitts
burgh, Pa., su aktuaro padėjėju Edward DePersis. ŠĮ 
kartą šw juo aptarėme dividentų sumos dydi ir dividen- 
tų išmokėjimo laiką.

Šalia konstitucinių prezidento pareigų ir Pildomo
sios Tarybos komisijų pareigų vykdymo, teko Įgyven
dinti Jūsų — SLA delegatų nutarimus ir pageidavimus. 
Kalbėdamas apie atliktuosius darbus ir uždavinius, 
pradėsiu nuo 1982 metų Seimo pabaigos.

Pildomosios Tarybos posėiniinis suvažiavimas įvy-

Šių metų vasario mėn. 27 d. Pildomoji Taryba pa
tikrino ir pasirašė vadinamąsias “Metines apyskaitas”, 
kurių notarizuotos kopijos buvo pasiųstos Įvairių val
stybių draudimo departamentams. Pagal šią 1985-ųjų 
metų apyskaitą, Susivienijimo Lietuvių Amerikoje ofi
cialus stovis 1985 m. gruodžo 31 d. buvo toks bendras 
turtas — $3,578,401, kurio sumos $1,485,131 sudaro fon
dams nepaskirtyta perviršius. Esame Įregistruoti 9 ko tuoj po seimo St. Petersbrg Beach,, Floridoje, 1982 
valstijose. Visų draudų bendra suma siekia $3,713,240. j m liepos 8—9 d- d. Buvo aptarti visi SLA 61-ojb Seimo

Grįžkime prie to fondams nepaskirstyto pervir- ( primtieji nutarimai bei aktualieji rūpesčiai. Pildomo- 
šiaus.. Jo santykio su bendruoju turtu nuošimtis sudaro sios Tai-ybos nariai pasiskirstė darbą komisi- 
vadinamą “solvency”, tų išsimokėjimų pajėgumą, 
“solvency” yra draudimo organizacijos finansinio 
vio barometras. ___ ..

Kap jau minėjau, 1985 m. gruodžio 31 d- SLA
viršius pasiekė $1,485,131 arba -$170.94% pajėgumo. Žo- grams”, kuris Į mūsų laikraštį buvo Įvestas 1980 m....
džių, kiekvieno mūsų nario Įneštai šimtinei Susivieniji- Taip pat pakvietėme žurnalistą Vytautą Kasniūną tap- 
mas dengia $170.94 suma. ti nuolatiniu Tėvynės korespendentu, redaguojančiu

Šis. jomis..
sto- ■ Pasitaręs su sekretore Genevieve Meiliūniene ir su 

I Tėvynės redakcijos nariu Jonu Valaičiu, nutarėm ir to
per- | liąu Tėvynėje tęsti angliškąjį skyrių “Tėvynė News-

HENRI PERRUCHOT

GOGENO GYVENIMAS
Vertė Vytautas Kauneckas

nimo sąlygų nemėgsta ir skuba persikelti Į Kon- 
karno- Gerasis Šufas pradėjo "taškuoti”. Syki 
rugpjūčio mėnesį- jam tapant prie Įėjimo Į uos
tą per atoslūgi barškančias uolas, užpakalyje jo 
sustoja kažkoks jaunuolis. Po valandėlės, ėmęs

ANTROJI DALIS
LIESASIS VILKAS 

(1885 — 1891)

I 
TABOGA

(Tęsinys)

“Jei aš jums pasakysiu, kad .per moteris esu 
kilęs iš Arogono Bordžijų giminės atstovo, Peru 
visekaraliaus. tarsite, kad aš labai pretenzingas 
ir kad tai netiesa.’’

“Bet jei .pasakysiu, kad mano šeima buvo iš
matų duobių valytojo šeima; jūs mane niekin
site. Jei pasakysiu, kad mano tėvo gimtinėje ri
ta vadinosi Gogenais, atskirsite, jog tai baisiai 
na>vu. Geriausiai bus tylėti ”

I ‘ jis tyli, tik laikas nuo laiko trumpai drū- 
t°i ritna kokį apgalvotai sarkastišką nuosp^ęn- 
<iį. I meilės intrigas jis žiūri su faneka. “Jokių 
moterų’’ nukerta jis.

GcgeTui o ėtųsi. kad atvažiuotų šufeneke- 
ri:-. iyzi< . atvažiuoti, bet sodraus gyve

nekantrauti, Šufas atsigęžia:
— Jus domina tapyba?
— Taip, jeigu gera! t
Šufas iš to jaunuolio sužinojo, kad jam 18 

j metų,kad jis irgi atsideda tapybai.kad buvo Kor- 
• mono atelje mokinys, bet Kormonas jį pašalinęs 

už tai. jog drįsęs taikyti impresionistinę paletę, 
kad išvykęs š Paryžiaus balandžio pradžioje ir 
einąs po Bretanę, piešdamas, tapydamas ir dek
lamuodamas eilėraščius, kad Bretanė jį žavinti, 
nes tarpais jam atrodą, jog čia gyvenas “savo 
mieluosius viduramžius”, ir kad jis — Emilis 
Bernaras. Abu šie tapytoja1 susibroliauja. 
Šufenekeris pasakojo jam. kad yra Gogenas, ir 
pataria vykti j Port-Aveną. Jis Įteikia jam vi
zitinę kortelę su keliais rekomendacijos žo 
džiais savo bičiuliu:.

Bernaras atsiranda Port-Avene rugpjūčio 
15-tą. Po 4-rtų dienų jis praneša tėvams,, kad 
Gloanek viešbutyje esąs “impresionistas, pa
varde Gogenas’’., “laba1 pajėgus vaikinas”, ku
ris labai gerai piešia ir tapo ".

Tačiau Gogenas jaunąjį tapytoją sutinka 
apsiblausęs. Bernaras, būdamas tikras savo.

skyrių ‘‘Nuo Seimo iki Seimo".
Kada laikinai pakeitėme SLA konstituciją ta pras

me, kad sekantysis jubiliejinis seimas Įvyks po 4 metų, 
o ne po 3, tai reikėjo pranešti visiems valstijų d raudi- 

departamentams-Laimė, visi draudimo departamęn- 
įpie laikiną Konstitucijos skyriaus vykdymo ati- 
ą aprobavo.
ladangi 1982 m. Seimas nubalsavo ir priėmė svar-

tampa stipresnis, tai silpnesnį’Į 
-tumia į šalį. Jis stumia nuo at
neštos mėsos, o vėliau, jei jam 
atrodo, tai pastumi^ ir iš lizdo. 
Labai dažnai brolis išstumia iš 
lizdo seserį. Kartais ir sesuo taip 
padaro, jeigu ji stipresnė už bro
lį-

Amerikoj arai veisdavosi WYo- 
ming giriose, bet ta.* jie pradėjo

itucimus pakeitimus, S^A Ivonstitucijos nyfcu Ju skaičius vi» mažėja, te
osios laidos paruošimas ir išspausdinimas buvo ati-
s iki po Seimo.
Buvo surinkti visi Konsitucijos papildymai ir 1959 
Konstitciją atspausdinus, pridėti pakeitimai. 1983 

pradžioje SLA naujosios Konstitucijos projektas bu- 
nusiųstas 10 draudimo departamentų žiniai. Kai ga- j dus, •> kiti lizdus pasidarė aukš- 

vome jų aprobavmus, buvo pavesta Įstatų komisijos na-; tų kalnų uoląse. Lizdus jie lip
idui Algirdui Budreckiui išspausdinti naujosios Konsti-i^0 7ft pėdų aukštumoje vieni 
tucijos 1000 egzempliorių. Dabar, pagaliau, jau turime . +.
SLA Konstitucijos laidą, į kūną įdėtos visos Seimų tele> tei neša savo lizdu- h. 
pataisos ir papildymai, pradedant nuo 1956 iki 1982 me- ■ peri kiaušinus, bet jie visuomet 
tų imtinai . į išperi Jeigu kas prie kiaušinių

Pagal Konstituciją ir Seimų mandatus tarpseimi- I prisitaiko, tai arai ta gyvį Čium- 
niame laikotarpyje Susivienijimo reikalus aptaria, ■ 1^elia ir paleidžiu Ju, prie 
sprendžia ir vykdo SLA Pildomoji Taryba reguliariais.į Arui reifeia apie 10 svrrŲ svei_ 
Suvažiavimų posėdžiais; laiką ir vietą nustato Prezi-- kos ir ėdamos mėsos kiekvieną- 
dentas, pagal reikalą.

Man tenka rūpintis, kad nariams būtų laiku ir ge- 
riausiai patarnauta. Užtat teko įsigilint beveik į visus: 
organizaciją ir narius liečiančius klausimus,, ir todėl’ 
teko su sekretore, iždininke ir kitais Pildomosios Tary- Į 
bos nariais, apskritimis, kuopomis, 
ii- su pavieniais nariais atlikti daug Įvairių ir plačių sui 
sirašinėjimų, telefoninių pasikalbėjimą ir net suorga- aA^s Ue”Ga ir aro rau- . . J-, • -/t • -a • .-•meninis. Aras-yra beiesis gintismzuoti asmeninius susitikimus. Nei raporto vietai nei ’ •> - -
laikas man neleidžia išsamiai išdėstyti, kiek manfužim-į Kai.ijaunį and susiporuoja, tai 
daro valandų atlikti prezidento pareigas, atliekant per: krauna sau iizdą, deda kiaušinius 
paskutinius ketverius metus. Be to, SLA reikalais pri- h perLv^kus, eręlį jįe mai 
sėjo tartis su aktuaru R. E. Bruce ir jo padėjėjais^ -O tina* a kiuris .am 
taip pat ir dar su kitų fatemalių organizacijųzbei.>.vai-*-* j ’• --- --
diškų Įstaigų viršininkais.

(Bus daugiau)

ko jais rūpintis- Dar paaiškėjo, 
kad arams geriau veistis Geor
gia valstijoje, padebesyse, aukš
tuose kalnuose. Specialistai pa
gavo visą eilę jaunų aru, juos at
vežė ir paleido. Vieni įsitaisė liz •

dieną. Bet ne visuomet arai mė
singu gyvuliukų gali pagauti.

’-- - - Kartais gyvuliukų nėra. Tada tė-
' j vai atneša į lizdą ežį. Areliai 

ėda ežį, bet jų dygliai sulenda į 
... ! arų kojas ir raumenis ir jiems 

SU organizatoriais Į kenkia. Jie nemoka tų dyglių iš
traukti. Jie gelia ir smailas ežio 
dyglis įlenda ir kenkia aro rau-

SUNKU AUGINTI ARUS

CLAUDLAND, Ga. — Kaip 
anksčiau buvo, šiandien sunku 
pasakyti, bet svarbu, kad arus la
bai sunku, išauginti.

Arai yra labai stiprūs ir toli 
matantieji paukščiai, bet arui už
auginti yra labai daug kliūčių. 
Jeigu žmonės šiandien nepadėtų 
-j rams išaugti, tai labai galimas 

' daiktas, kad arai jau būtų išmirę. 
Jų šiandien jau nebebūtų.

Arai labai retai deda kiauši
nius. Paprastai. galingiausieji 
arai deda vieną kiaušinį į savai
tę. Padėtą kiaušinį arai tuojau 
peri Perint vieną kiaušinį, pa
deda kitą kiaušinį. Abu arai peri 
abu padėtus kiaušinius. Kartais 
padeda ir trečią kiaušinį, bet daž 
liatisiai padeda tiktai du.
Pirmas padėtas kiaušinis pirma 

prasimuša. Antrą kiaušinį dar 
reikia perėti, o pirmas jau cypia 
ir nori lesti. Kartais patinas su 
pate’e tiek susižavi naujai gimu
siu. kad užmiršta nebaigtąjį pe
rėti. jo neišperi ir ji išstumia iš

* j prasimušė, tafisrita iš lizdo., 
L ’ Aras;plė^o ir rija jam žmo- 
1 gaus' padėtą^ mėsą, bet viskas tu- 

s j r r būti taip padaryta, kad aras 
i žmogaus nematytų. Jeigu jis pa- 
mato, žmogų, tai jo atneštos mė- 

; sos neėda.
Arai turi nepaprastai geras 

, akis ir stiprius sparnus, -bet tu-
lizdo.

Be to. naujai išperėti arai vi-
,ą savaite buna akli. Jie npri Į ^papročiu kurių nebekeičia. 
nigisto, jiems reikia duoti mėsos, Į . .. ~________
oct jie nieko nemato. • — Parku sriti praradęs Edmond

Jeigu pavyksta abu ariūkus iš- j siūjQ rJkagos mere rinkti 
perėti,- tai pirmas pražiūrėjęs tam • j„ne gyrne
pa stipresnis. Jis pagriebia dau-l -____________ _ -
giau mėsos iš tėvo ar motinos. J — Kalifornijoj, Nevadoj ir 
Aklas turi tenkintis tuo, ką tėvai j sunkiai krestelėjo Žemė, 
jam Įkiša į snapą, o matantysis! žmonių neužmušė.
griebia iš kžekvie.no, ką tiktai jis j 
pamato. Tėvai nedalija maisto ! 
vienodai. Jie atplėšia gabalą mė- j- T 
<os ir snapu duoda vaikams Bet 
kuris pirmas tą mėsą pagrobia, 
tas surija. Kas daugiau surija, 
tas stipresnis ir daugiau pagro
bia.

Į

Aras neturi jokio solidarumo: 
jausmo. Tėvai rūpinasi savo vai- į 
kais. Ne vienas, tai antras atneša Į 
pievoje ar pamiškėje pamatytą 
žvėrelį. Lizde jį sudrasko, plėšia 
mėsą ir penu Bet kuris pirma 
čiumpa, tas ir gauna.

Daugiau suėdęs, greičiau auga,

beje, neabejotinais pabumais ir savo’didele atei
timi su baisiausiu nekantrumu puola į visą tai, 
kas nauja nors rytojaus dieną jau išsigina, ką 
vakar garbino; savo to momento Įsitikinimus jis 
visada pasiruošęs paremti gausybe teorijų. Žmo

— Izraelio premjeras Peres ta
riasi su Maroko karalium Husa- 
nu apie galimas Izraelio ir aia- 
bu valstybių susitarimą.

— Žurnalistas Kennedy aprašė 
6 “politikavimo’- mėnesius prieš 
pačią Daley mirtį.

— Mokslininkai spėlioja, kad' 
Marse gali būti gyvybė.

— Atskridęs Kinijos inžinie
rius į Denver. Ganiaro Chiang 
prašo leisti jam apsigyventi.

šais jį už bendrojo stalo, tik vienu kitu žodžiu te- 
pasikeičia su tuo divizionistu.

(Vėliau, nutraukęs ryšius su Gogenu- Ber
naras kelis kart prisiminė tą pirmą, šaltą susiti- 
kitą su juo. Kai Gogenas ’‘blogai jį priėmė', jis

gus permainingas- jis visada bando ir staiga ne
perkalbamai užsispiria. Pamatęs !impresionistų 
drobes, jis ėmė pas Kormoną tapyti impresio- 
nistiškai.

(Apie Emilio Bernaro darbo pradžią pas 
Kormoną žr. mano La vie de Toulouse-Lautree- 
“Tuluz-Lotreko gyvenimas”, I, 3),

Šiuo metu jis laikosi Sera divizionizmo — 
i kaip ir Šufenekeris, kaip daugelis kitų tų 1886 
■ metų vasarąl Ir tatai negali patikti Gogenui, 
kurį divizionizmas vis labiau erzina ir kuris 
‘ kiek išgalėdamas, grumiasi su “visais, tais 
komplikavimais”..

(Tie žodžiai — paties Bernaro).
Tai. ką jis gali pasakyti Bernarui, nė kiek 

nepaveikia buvusiojo Rormono mokinio — jis 
‘‘ryžtingai ir su pašaipa kubą” pakabinti vieš
bučio valgomajame rugpiūčio peizažą, atliktą 

i taškučiais.. , .
(Šiuo metu ponios Le Gluanek, Roberto 

žmonos, kolekcijoje Pont-Avene..
Keletą savaičių,- kurias Bernardas išbūna 

Pont-Avene. Gogenas, nors ir sėdi pensione prie-

aiškino tuo, jog parodęs “mažai entūziazmo” 
pastarojo kūriniams (o tatai paneigia viršuje 
cituojamasis laiškas), ir visai nesako, kad anuo
met laikėsi puantilizmo, o Gogenas, aišku, tat 
primygtinai pabrėžia savo “Pastabose apie Ber
narą”. Iš tikrųjų Bernaras buvo puantilistu iki 
1886 m- pabaigos, kai parodoje Anjere išstatė 
keletą savo drobių, atliktų šiuo metodu. Tiesa, 
Bernaras niekad nemėgo užsiminėti apie savo pu- 
antPistinius kūrinius. Didžioji dalis jų dingo. . 
Išlikusieji labai vertinami.

“Liaukimės vienas kitą kaltinę^ — rašo Go- 
Į genas Metai. —Aš palaidojau praiitĮ, ir pyktis 
I man visai nebe galvoje,, lygiai kaip neturiu noro 
1 būti meilus- Mano širdis sausa kaip šitas stalas- 
Į ir dabar, nelaimių užgrūdintas, galvoju tik apie 
darbą, savo da*lę. Tai dar vienintelis dalykas, 
kuns mūsų neapvilia; dėkui Dievui, kasdien 
žengiu pirmyn, ir tikrai a teis, dienu, kai galėsiu 

, pasidžiaugti savo darbo vaisiais.”
(Bus daugiau)

I
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® ‘‘Lietuvos Aidai

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

Visos laidos is WCEV stoties,

KAZĖ BRAZDŽIONYTe

Programos vedėja

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

let: 562-2727 arba 562-2728

Jurgis Savickas

KLAJOJANT

1931 5. Mcaheltn Rd, Wt«tch«»tw( IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomia

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

WaatchesUr Community kliniką

Medicinos direktorių*

6955 So. Campbell, 

Chicago, Illinois 60629

Tele£ 778-5374
Service 461-8200, Page 06058

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

*P1CIALYM: AKIŲ LIGOS 

£W1 West 193rd Street

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doh Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus

imriuje *au buvo vakarietiškai j 
mandagus, be to. labai jautrus1 
kito atžvilgiu. Jis kumštelėjo sa-*

Janina Narūne

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis venų iasipiėtimo hemo- 

.roidų gydamas.
554U S. PULASKI RD.

Chicage, 11L 60623
TeL.: 585-2802

Tu žinai mūsų langą į sodą: 
Ant langinių žiedai nupaišyti... 
O sode žydi amžinos godos, 
Kaip gegutės rauda, kaip gely, 
tės.

JURGIS SAVICKAS

CR. FRANK PLECEAS
* 4'*^ -2 L

OPTOMETRISTAS

2618 W. 71st Si. Tek 737-514S

jr "contact Xease«r’

Dr. LEONAS SEIBUTIS
fNKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

1656 West 63rd Street
Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Tu žinai — buvo linksma ir gera 
Taip klajoti po lauką ir kiemą, 
Nežinoti nei bado, nei maro — 
Ar pavasario saulėj; ar žiemą, 

Tu žinai - darbo dienos rūpėjo; 
Debesėliai prieš saulę auksiniai; 
Visos šventės dainom nuskam
bėjo.
Plačia laisve alsavę kiijt’ne.
Bet dabar jau ir paukščiai 
čiulba,
Ir sidabro upeliai neskardi.
Kai Į ežerą nutupi gulbė, 
Kai gyvenimas pablokštas mer 
di...

ne-

pėsti po si vaikštinėt’ po savąjį 
kraštą.

Kad neįiukdytų dirbančių ūki 
ninku, jie nelankė ;ų kiemuose, 
neklausinėjo kalbą bei folklorą 

‘ į i tyrinėd- mi, jie tik nlanavo r>a- JurgĮl ; j ‘ ,• , .... : darvti uiorn'ų nuotraukų, pasi-vvresms Jųdviejų susitikimo rne1 ; . r ........ .- _ ' , : . • . .. i rankioti Rūpinto ei m (pakelėsetu Petrai buvo jau Šveicarijos1 .
. x T r , ir t. t. Pasiėmę ga\ irzio i tar-studentis o Jurgis — Kauno ca- • ,... . ... .. i ba abu įseJG sumauvta kelione,rištines valdžios g-.nnazięos vy-' ' * ' ’

ręsnės klasės’moksleivis. Visai 
ats.tikrino.i vienu metu nuvažia
vo du jaunuoliai į -Gabrielės. Pet
kevičiūtės dvarą, kur tuo metu 
vasaroio prof. Jonas Jablonskis, 
mūsų žinomas 
žmona

(Tęsinys)
Studentas Petras Narutavičius 

atostoga/o ir drauge mokytoja
vo Puziniškyje, kur jis sutiko' 
Jurgį Savickį. P Narutavičius- 
buvo D-T-keriais metais už <

h<T ne prieidavo šaltinėli, pasi 
semdav.. vandens ; butelį, ten 
pat užs;ką<davo, kaip ir dera oa- 
keleiviams/^š savo terbos. Pir
moji keVonės diena neatrodė nei

kalbininkas,- su bloga, nei varginga. Bet, kai pra 
Konstancija ir vaikais: dėjo temų, jiems paiūpo. kur jie 

j Kastuku. Onyte, Vytautu ir Ju- nakvos? . Pagreitinę 
-lyte (Jonas dar nebuvo gimęs).; jaunuo! ai skubino pasiekti arti-
Be jų. atvažiavo į Puziniškį adv.
Jonas Vileišis su žmona Ona, pa
sirodydavo ir Povilas Višinskis, 
lalčikoiiL ir kiti.

žingsnius

! vo draugą tardamas:
— II fmrt etre poli...
— O jūs ir prancūziškai kal- 

j bate? — išgirdo šeimininkas.
— O mes daugiau taip nekal- 

l besime, jeigu gerbiamas klebo- 
! nas too kalbos nevartojate, — 
j vėl pas'taisė Jurgis.

— Tai iš kur jūo būsite tokie 
šamus jaunuoliai? — spėliojo 
dabar klebonas.

— Aš e u iš Pagausančio dva
ro Savickį, o jis — Narutavičius ! 
nuo Kuršėnų.

— taip ir maniau — patenkin
tas, kad nieapsirikc. klausinėjo 
toliau semsis klebonas.

Atsikėlęs nuo italo, jis 
nurodymus savo šeimininkei. Pa
keleiviai buvo apnasvydinti sve
čių kambaryje, o tytdieną, po 
geru pusryčių klebonas liej^ sa
vo darbininkui, besiruošiančiam 
vykti Į laukus, ekskursantus pa
vėžinti iki pat dievdirbio Padė
koję už viską ir atsisveikinę, lai
mingai jaunuoliai pasiekė svajo
tą, daugybės Rūpintojėlių vietą. 
To kaimo didysis meistras gyve
no mažame namelyje, kur buvo 
jo tikras medžio skulptūrų mu
ziejus.

— Vaje, vaje, kiek čia puikių 
statulėliu,1 — stebėjosi įsibrovę 
svečiai. Čia buvo š\-eatoji Agota 
su duona, ir Šv. Pranciškus su 
paukščiais, ir šv. Jurgis su slibi
nu ir durklu, ir Rūpintojėlis, ran 
ka parėmęs galvą.. Jurgis juos 
fotografavo. Vieną Rtipintojėlį 
dievdirbis savo svečiams padova
nojo, o jie, atsilygindami, įteikė 
meistrui ‘kvepiančio muilo” ga- 

j balėlį (*■ ir metu kaime buvo liuk 
susas1) ir degtukų.

Patenkinti keleiviai-ėjo tolyn. 
Fotografavo vieškelyje sutiktus 
ūkininkus. Priėję miestelį, tur
gavietėje vėl fotografavo. Kaž
kieno įskųsti, buvo net į polici
ją patekę, iki 
esą...

davė

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAiOOJBIO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDI11ONED KOPLYČIOS

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AU1OM0BILIA5IS PASTATYTI

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE Hl NERAL HOME

2533 W. 71 si Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

(Bus daugiau)

-cū^Sj

IAikštes atrtonurbHiams pastatyti

V*dė|« — AJdoru Daukut

7159 So. Maplewood Ave.

Telef 778-1543

Offco /76-2440,
fcaziaenciiot 448-5543

1 
t 
s

i
1

I

....  ——
PERKRAUSTYMAI

RADIJO JE1MOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 rak ryto.

Stoties W0PA - 1490 AM 
transliuojomos ii mūšy stvdi|o« 

M»rqu*tte Pirko.

VANCE FU.ERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

fclefonas — 652-100 3

i n

f s 
! 
I 
i 
i

r lorida

Prostatos, inkstų ir ilapu-mo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ,
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Jurgi, Savickis ir Petras Na- 
ri'tav'čit's 'maloniame Puziniškio l 
prieglobstyje šiek tiek pailsėję l j 
•.r vienas kitą geriau pažinę, arti- j 
mai susidraugavo Abu buvo že
maičiai. dideli tėvynės mylėto-L 
lai Abiejų jaunuoliu širdyse pla ! 
kė kaiš.e.s nepalanžomo patrio
tizmo jausmais ir tų laikų auš- 
cininkų šūkiu:

“Tau Tėvynė, musu jėgos-”
Į Ekskursiją. Vieną gražią, sau 
ą dieną abu gamtos mylėtojai 

susitarė kist’s į ko1 Jonę po visa 
Žemait'jn. Buvo va-uros darby- j 
metis arkliai dirbo lankuose —i 
•ų ir už pinigus negalima buvo 
gauti. ;id ekskursantai nutarė

mą bažnytkaimį.
Klebonijoje. Pasukę tiesiai Į 

klebonijos kiemą, jie rado kle
boną bevakarieniaujantį. Vaišin
gas senas klebonas pakvietė eks
kursantus prie stalo.

— Niekada taip skaniai neval- ■ 
giau rūgusio pieno su šiltomis 
bulvėm.-;, kaip šį vakarą — pasi

I gardžiuodamasj išsrėbė savo lėks
Į tę Petras.

Tačiau klebonėlis, pastebėjęs, 
jog jaunuoliai prieš valgį neper- ta vandens, žolės, 
sižegnoįo, juos tėvukai pamokė.
Gelbėdamas nejaukia padėtį, Jur
gis tuoj atsiprašė. Jis ir paauglio gų.

— Atstovų rūmai patraukė 
teisman federalnį teisėja E Clai-, *■ * * » 
borne. Bylą svarstys senato ats-Į 
levai artimą rudenį. Atstovų rū
mai konstatuoja, kad teisėjas 
Claiborne kvšiu neėmė.

— Sausra Amerikai kiekvieną 
dieną padaro vieną bilijoną do
leriu nuostoliu, 

c *■

Vargas ii be dantų, suėda žmo-

ApdrausUf perkrwstynw 
iš jriiriy atstumu 

ANTANAS VILIMAS 

Tel 376-1882 ar 376-59?*

L*ldlm«l — Pilna *©drav4s 
1EMA KAINA 

Priimam Master Charga 
ir VISA kortele*.

R. I ERĖ NAS. Tai. 925-8063

SOPHIE BARČUS

slGMT HE AP T DIM AM

Nuo 1914 metų
MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytų pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 6C629 

Tel- 925-74C0

8929 SO. HARLEM Ave 
Bridgeview, IL 60455 

Tel 598-9400

AND LOAN ASSOCIATION

40^0 6VCNUE

CHICAGO. IL 64)532 
PHONE 754 4470

FOR COUGHS 
THERE’S NOTHING 
STRONGER WITHOUT A

WHAT /S THE FASTEST GROWING , 
HEALTHCARE FftOFESSION-ANOWHY?

©5TFOPATHIC MEDICINE/ 
Doctors of osteopathy 
D. O.•S, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 
\Q,000 TOCtAY TO MORE 
THAN 36,000 PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/

V.O.'S ARI FULLY UCfNSfOTOPRUCWBC 
DRUGS, PERFORM SURGIRY AND VTlUlZi 
ALL OTHER f C4INTIFICALLY ACCIPTFD 
MIAMI FOR TRIATIN0 IN JURY AMD OB tRSl, 
INCLUDING THl USI OF NUM4IPULATIVf 
THIRAPY. ., v. ‘

jp tffllMARY RIASON

Rapid o«awTM»Txf 
CMPHMtt rr FLAcrt 
OH TBMMtMf
FRACTiTlONIML < -w

WK.IAM

HEALTH CAR t MORt

1424 South 50th Avenue 
Cicero, 111. 60650 

Tei.t 652-5245
ITUJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
i.ackawicz

Laid , hi v iu Direktoriai

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

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
f el. 974-4410

f VASAITIS-BUTKUS

144C South 50fh Avenue 
Cicero, Illinois



RUSU PAVERGTOJE LIETUVOJE nile

Mirė Kun. P. Budrauskns suomeniDj įpareigojimą atlieka 
Gegužė, 7 d Vievyje. Kaire-1 ucly. “ delnas

duriu vvskupijoe, mirė Vievio Ul'e lrPr" n°” v®*:-'n’
kun. Pelnas Budri,m. kad ir .ame nukrora-

*as, gim. 1908 m. Kiminu išven- P0"0- ku«i* b^^tojai lankėsi, 
linas Kaune 1936 m. Luvo ,r šiokių, ir tokių nutiki-

♦ • i , a t 4 z. nm, lad argi akvli tie patruliai,Tą: jau sc ptyruoliktas Lietuvo. j ® . v
ie &fc -metais mires kunigas- ,m: rs,ru'‘> <*'*!“ Jaucia-

KaiUadonu vyskupijoje yra 63 1'“™^^’ Kerei, ir atvejai,
i i- ii a j^s- a „ , • „ kai draugovininkai apskritai ne-bažnycios, bet dešimt neturi sa-i . , H. - išeina budėti!”va kunigo. * * ♦

raše “Laisvos Eu- 
tyrime biulęteny- 
4.), kad “Ėdasi“ 

a galės turėki nei. 
giamų pasekmių estų kultūrai. 
Respublikinė period-ka rusų kal
ba griežč.au cenzūruojama Del 
chroniško popieriaus trūkumo 
Sovietų Sąjungoje, greičiausiai 
bus sumažintas “Ėdasi” estų kal
ba tiražas. Pagal 1979 m. gyve-jų 
surašymą, iš 100.000 Tartų gy
ventoju 20.600 buvo nitai

Radii

Mirė prof J. Budzinsk s

Sausio 12 d., eidamas 83-sius 
inętus, mirė Vilniaus valstybinio 
pedagoginio instituto profesorius 
Juozas Budzinskis — filologas ir1 
pedagogas, kurio įnašas, vystant; 
gimtosios kalbos ir literatūros 
dėstymo, metodikos mokslą, yra 
plačiai žinomas.

Premija
I

“Valstiečių laikraštyje” A. Ra
mulis rašė:

— Premiją — malonus dalykas.
I Eini namo ir jauti, kad kojos pa

čios neša.
1

Tą dieną, gavęs premiją, Klai
pėdos rajono “Pionieriaus” kulū. 
kio traktorininkas R. Gsbalis ir-

1930 m. jis baigė Kauno univer gi skubėjo Beskubėdamas pavar- 
sitete prancūzų kalbos ir litera
tūros specialybę. 1953 m. Jis ap-| jį ir surado draugovininkai. Pa- 
įgynė disertaciją tema “Rašiniai 
įsėptynmetėje-mokykloje (moksl.
vadovas prpf. J. Balčikonis). Pa. 
yąąė vadovėlių, metodikos kny
gų, daug straipsnių.

gc ir atsigulė pailsėti. Besiilsinti

Mirė dr. K. čerbulėnas

PAPIGINA VARINĖJIMĄ 
CHICAGQS BUSAI3 X ! \ į V * 'i ? -

CTA atstovas Dennis Redmond 
penktadienį, l-epos. 25 dieną ir 
kiekvieną paskutinį mėnesio 
penktadlenj bus Bigbtbn Ętmnių 
grupių vyresnio amžiaus žmo
nėms važinėti busais po Čikagą.

Tas pats atstovas išduos kor
teles su fotografijomis, kurios 
palengvins važinėjimą Čikagos 
busais kas dvi savaites ar kas

Sausio 4 d.,’ sunkios ligos pa
laužtas, eidamas 74-sius metus, 
mirė istoriios mokslu daktaras, - v v
męno isterikas ir etnografas Klc- narių stovyklų Palangoje, A. Pa.

čiu h ku. Priešingu atveju iš tu 
septynių šimtinių, kurios dar šil
dė kišenę, liktų liūdnas prisimi
nimas- ” • ■

r ’F 3*C f

Černobylio Vaikai Stovyklauja
Lietuvoje

Šią vasarą Lietuvoje ilsėsis ir .mėnesį pigiau važiuoti, busais, ap-^ 
gydysis apie 240 tūkstančių vai
kų, Jiems statoma daugiau stacio-

DALINS SŪRIUS SENIEMS 
ŽMONĖMS

MAL 8STATI FOR BALK | UAL UTATl PO* BAU

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TDUffitABf

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k r.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentei

2212 W. Cerauk Road Chicago, HL T»L 847-7741

BUTŲ NUOMAVIMAS
R MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARJATAS • VIRTIMAI

flBŲ ROSIU DRAUDIMO AGENTŪRĄ

». BACEVIČIUS — BEIT REALU
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE;

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.
Parduodamas ligos ir ne

laimės 'draudimas atvykū- 
siems jš Lietuvos ir kitų

mensąs rerbulėnas.
1941 na. jiš.baigė Vilniaus uni- 

vįprsitetąt apgynęs diplominį dar
bą “Kaimo skrynios Užnemunė
je”. Beveik 50 ; metų K- Čerbulė- 
nas paskyrė menotyrai, sukaupė 
daugybėj medziigcs apie liaudies 
buitį ir ineną: -Jis paskelbė dau
giau kaip 300 darbų.
- ■ ■ ■ '-Į ■' *' ->■%. »

Liaudies rDrangcvini-nkai \ > 
: i' t. <

“Tiėšą” birželio mėn. nusiskun 
dę draugovininkais:

“Liaudies draugovininkais ir jų 
veikla pasigirti galima, deja, ne 
visur ir’ neA’isada. Pernai drau
govininkai išaiškino mažiau tei- 
0tvarko's pažeidimų negu metais 
įnksęiąų. Anaiptol ne visi drau-

nemunėje ir kitur Dalis vaikų at- • 
vyko iš Baltarusijos Gomefio ra
jono, labiausiai nukentėjusio nuo 
Černobylio atominės jėgainės ava 
rijos. Birželio 10 d. tuos vaikus 
aplankė P. Griškevičius, Lietu-: 
vos KP Centro komiteto pirma
sis sekretorius, su .palydovais.

rūpins keleivius Čikagos busų Ii-. 
nijomis žemėlapius, kad galėtų 
greičiau susigaudyti.

. t a
Kas nori platesnių informacijų, j

tai gali patelefonuoti ? Ievutei į vyrams ir moterims veltui dalins

Ketvirtadienį liepos 24 die
ną, nuo 1:00 iki 3:00 p. pietų vi
siems Brighton Parko pašto zo- 

j noje gyvenantiems pensininkams

Szot 376-6565, papasakoti jai, ko 
būtinai reikia, tai ji tuojąusir pa
tarnaus. •

valdžios sūrius liepos 24 dieną.
Visi laiku atvykite prie Penkių 

bažnyčios, esančios 4327 S. Rich
mond St. Be sūrio dalins Diena 

. Biržėnų Klubo pobūvis - ge->ir Visi. kurie.
.gužinė, įvvks liepos mėn. 27 d-./! Brighton Etnic senior service, 
sekmadieni, 12; vai. Šauliu na- ' P^0 stoti eilėn, ir gaus minė- 
muose, 2417 W. 43 Str. . '' j Skambinkite -

Bus; įvairaus‘lietuviško maisto v/6-6565.
‘tu mieste. Rusu kalba ■ ir veiks baras, y

• BESS

RUSINIMAS ESTIJOJE
Estų spauda paskelbė dvi ži 

rifas apie naują rusinimo inicia-1 
tyvą Tari __________

. , J V f VUl Viu -L V Ut.CAJ.XAU. JLUjJlJJAU • V/

bus pradėta dėstyti varkų darže J Dovanų paskirstyme laimėsite m. sukakties prosą rugsėjo 21 d.
It-t/VCA S j w <4 TV* įnirti I • v , - . -j. ’ : .J - »

- ------------- ----- r -—4 ir; daug. Martinique restorane rengiamas 
geriausių estų laisrascio kiUi Įvairių vertingų ’ dovanų-pobūvispaminėrhnas. Tam 

rusišką lamą. Visa tai Gros smagus‘Pikesiras. j tikslui ruošiama Knygelė su- isto-
line ap>žv£lga, sveikinimais ar

su

Lietuvių2 Tautinių Kapinių

.Klubo valdyba
V. Pocius, sekret.

LUKOMINĄ IŠ IGNALINO 
PERKELIA Į MASKVĄ

MASKVA, Rusija. — Nikolai 
I. Lukomin paskutiniais 3 metais 
vadavavo Ignalino reaktorių’ sto
čiai. bet dabar užims pavaryto 
Kulovo vietą.

Anksčiau Lv.kominovas vado
vavo prie Leningrado esančiai 
atomo reaktorių stočiai, esančioje ' ” . v fSosriovy Bar pamiškėje, o pas
kutinius 3 metus gyveno Snič-

8 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves-i 
tavimas. ’ ' > -ž

3 butų mūrinis su garažu. Pelninga t 
pirkinys. ’ ; v ’

1 — 1

Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
Nebrangus. . >

Inc. Agency, 4651 _S. Ash
land Ave., Chicago, Illinois. 
Tel. 312 523-9191.

INSURANCE — INCOME TAX 
’. 2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878 ’

liuese. Taip pat pradedama leisti biržietiške alausbačką 
vieno 
‘‘Ėdasi’
nebuvo paskelbta pagrindiniuose ;. Valdybe
Icikrašči'.iosejr ėstai užsienyje, praleisti

Visus

sužinojo apie--šias naujienas iš fcėnais.

.1 ....... ' -.7 .. 7- - ■

feT^SYS ŠAKINIS
ilXEFBVteDAŽYTOJAS

1'1 Dažo namus, iš lauko 
f- y'- - * 1

i ; Darbas garantuotas.

j4612 K Paulina St
: (Town of Laka)
r' ir iš vidaus.-

1 h:.- ’ - - -...-. •

Skambinti YA 7-9107
1'

L ĮT~ir ii r _ i - i i ■ .. c- ...

“Ėdasi” laidos, kuri buvo išga- Į __ _
benta į užsieni. Ankstesni bandy 
raai išplėsti rusų kalbos mokymą 
sukėlė dideli nepasitenkinimą 
estų tarpe ir privedė prie “moks 
lefvių sukilimo” 19804ais .metais, 
kai apie 3.000 jaunuolių Taline 
sukėlė triukšmingas demonstraci
jas. Netmkus’-po to, 40 estų inte
lektualų pasiuntė “Pravdai” at. 
virą laišką, kuriame jie solidari- - 
zavosi su moksleivių protestu. 
Dar nežinia, ar rusų kalbos dės
tymas vaikų darželiuose apsiri-

I kuose ir vadovavo Ignalinos sto- 
■ x;“i.

Lukaminovas priklausys tiė- i 
šiai nuo Genadijaus šašamiro,’ 
kuris prižiūri ir tvarko pramonei 
reikalingoms stotims. Jis buvo 
priešingas Černobylėje veda-, 
miems neleistiniems bandymams. Į 
Kulovas liks be naujo paskyrimo,' . . 
bet kiti jo bendradarbiai jau su- zlnJiero r - J i
imti ir atiduoti teisman. 1

I šiai 
1 
1

i 0

GOVERNMENT HOMES : 
from $1 (Ų repair).

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

Ext. GH. 9617. 
for information.

tuo jame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S- Tąlman Avenue ■ 

. - Chicago, IL 60629

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti i.

F" —----------- ---7
Į Homeowners discounts 

>. Zapolis, Agem
I- 1208X6 W. Wth St 

Everg. Pirk, III.
40642 - 424-8654

State Farm Fire and Casualty Company 
Home OHce B coming too. Ilbncis I

^Nature’s Remedy-
for GENTLE, OVERNIGHT REUEF OF CONSTIPATION

Next time you need a laxative, get relief 
the Nature’s Remedy way. Gently. 
Overraght.
Its natural active ingredients are so 
dependable you can take Natures 
Remedy tomght and feel better PaacaGE

FOA OC TAILS

GET
FREE 
GIFTS 
FROM
NATURE'S 
REMEDY

Siųskite pinigus 
į Lietuvą j

1 RUBLIS — $L85.;
y--. *1^ -. ■ ■

(įskaitant perlaidą 1;
ir apdraudą)

Mažiausioji perlaida 30 rub
liu. Persiuntimas paremtas da
bartine tarptautine pinigu 
keitimo suma; įskaitant vims 
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

i mirusiųjų paminėjimais. Vieno 
puslapio1 kairia $100, pusės pusi. 
$60, ketvirtadalis — $40. Užsa
kymus siųsti iki liepos 15 dienos. 

Pobūviui’-bilietai $25 asmeniui T - i j □. i •• -x, a—- - • T . . •, ke, kąd tokiosSĮjHJQS-<Į&jŠveican-
„ , . . Jis-negili Švei-Kapimu is- •? 7 -. . ,. t- ’' ‘| carijoj buvo padėti ne tik Filipi

nų bankų, bet ir jo pinigai.

Ieškau nedidelio namo Šv. Ka- 
/ kapinių apylinkėje. 

Skambinti vakare 434-8235 
-f T .* '

— Ferdinando Marcos pareis.

Newark, N.J. 07102
Ėst. 1947

—-

* ■ Konjaky pasididžiavimą nuo 1715 mėty.
Imported Cognac, 80 croc*. The Jos Gemeeu Co, LoutsviM, KY

Kreiptis 
tiesiog 

'■taigą tę

r.direkt orius 
Taut'. Kanin:

458-0638.

Liet .TĮųr-agės Klubas rengia 
linksmą" ? gegužinę — pikniką, 
1986 m\ rugpi'ūčio 10 dieną 12 vai. 
Šaulių Namuose. Nariai’ ir pri
jaučiantieji; maloniai prašomi at
silankyti Jeigu yra galimybę pra 
šome □tneštį..vdo.vaniĮ laimėji
mams. ’• ...

— Prez Reaganas nesiima jo
kių represijų prieš Pietų} Afriką. 
Vysk.- Tuto nepatinka prez Rea- 
pano kalba. ;

HELP WANTED — MALE-FEMALF 
Reikia Darbininkų liįįDarbininkių 

^bvERN&NT JOBS.
į- ?16,040 — $59,230/year. .
ė ; Nošt Hiring. Your,Area.

- Call 1-805 - 687-6000 
Ext R-9617 

For current federal list

Advokatai
GINTARAS P. CEPŽNAS

Darbo' valandos: Kasdien: nūs 
? 9 vai ryto iki 8 vai. vakaro.\ - :

iėšted.: nąo'S VaL r. lki
-X. ; pagM suai tarimą. —"?

TeL 776-5161 v? <
Utt West 63rd Strwf:

Pirmą® elektrinis traukinys 
Suv. Valstijose paleistas 1887 m?

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
i ei ruoiiatėa keliauti — kreipkitės j Lietuvių Įstaigą:

^įggįjį American Travel Service Bureau
1727 S. Western Ave^ Chicago, HL 60643

Telef. 312 238-F787
K. {ramokOLU paunuTuaai lėktuvą, traukinio, ItlTą keLU-
(erul*e*), vienbučių ir automobiliu nuomavimo rezervacUas; Parduoda- 

ce keljonlq draudimus; Organizuojame keliones 1 Lietuva Ir kitus kt-aktus; 
Sudarome iikvietimuB giminių apsUankjTtiul Amerikoj* ir telkiame tntec- 
naoje* . jsaia Kelionių reikliais.

• Taupykite akrudanil Chartered lėktuvais, tik rtara resermoq vietas 
8 anksto — prieJ 45-00 dlenv- | .

Miko šifeiklo apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729*80. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

ir V. BRIZGYS
Darbo rslandof: 

Koo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
ieštadieniais pagal luatariisą 

*406 S. K»dih Ava, 
CMcaęe, 111. 60629

TeL: 778-8000

g
IOHNGIBAITIS <

Advokatų jstaig*
6247 S. Kedzie Avė. j i 

(3120) 776.8700 ;

PASSBOOK 
SAVINGS...

' ia tat way W wvvflgotafM

see u* for 

financing^. 

AT OUt 10W UTTS

Daffy tad Paid Quarttafy

WISE

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO. ILL. 60608

Pater Kazanauakaa, Pres. Tel.: 847-7747
VmSi MtoA.Tu<.Frl.>-4 Thur.*-i tat. >-X 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

Ltaft um oi dtewsstar 
to ones a day. after the 
evening meal, and cut 
•occeealve um oi waiar į 
•nd alactrlcity. I

tert ta atėnietei j

REPAIRS — IN GENERAL.
|v»lrOi Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
■ ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
He.’Man Dečkyi 

TeL 585-6624

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gall daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruosta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos“ 
Kleista knyga su legališkomii 
formomis. -•

Knyga su formomis gauna7 
m a Naujienų administracijoje

6 — Naujienos, Chicago, 8, DL Wednesday, July 23, 1986 jį

grie%25c5%25be%25c4%258d.au



