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VEŽIKŲ UNIJOS PREZIDENTO SŪNUS }
■

DOLERIS PAMAŽU ATSIGAUNA, Už AUKSO UNCIJA TEMOKA TIK $282
IŠ TRANSPORTO BENDROVIŲ VEŽIKŲ PREZI

DENTO SŪNŪS PAĖMĖ $100,000 KYŠIŲ 
■ ■ - - z

. DETROITAS,. Mich. —-rGa- 
lingos Amerikos vežikų ų^jjos 
pirmininko Frank Fitzsimmons 
49 metų amžiaus tokio paties 
vardu sūnus turės aiškintis teis
me dėl kyšiu.

Pasirodo, kad- galingo /.vežikų buvo
prezidento sūnus iš didelių 
transporto . bendrovių vien tik 
šiais, metais jau buvo išlupęs 
$100,000. Prisiekusiųjų teismui 
liudijo kelių Detroito trarispbr- 
to bendrovių pareigūnai. Jie tu
rėjo parodyti dokumfehtus, ro
dančius, kad jaunas Frank Fitz
simmons nesikišo...į jujųjos rei
kalus, bet pinigus1 lupti jam 
'tiktai rūpėjo... V ų —

KYŠININKUI BUS- ŠUNKU 
IŠSISUKTI -. -

"Detroito prisiekusiųjų 
mas, nutardamas traukt 
man_‘~Frank—Fitzsįmnrons—Jr.; 

,_ pats iššaukė tžaošpoffc/bendro-
vių atštoYtis,- iškilose jų paro- 

__ dymus. ir matė čekiais mokėtas

"Šviesesnis savaitgalis"

Chicago Motor Club prane
šė, kad šį savaitgalį Cook ap
skrityje atidarytų gazolino sto-

du praeitus mėnesius.
Praeitą savaitgalį atidaryta 

buvo tik 23 nuošimčiai stočių, o 
.šį savaitgalį bus 32 nuošimčiai. 
Tai vadinamas “šviesiausiu” sa- 
vatgaliu nuo birželio 10 dienos.

GAZOLINO KAINOS

>1

PREZIDENTO CARTERIO ATSILIEPIMAS ATSI-
7 LIEPIA TARPTAUTINĖJE RINKOJE

teis- 
t'eįs-

sumas. , - '
Bendrovių atstovai . tymsterių 

unijos sūnaus išluptus pinigus 
buvo . priversti sumokėti. Vado 
Fitzsimmons sūnus pats gauda
vo gerą atlyginimą ūž kiekvieną 
įdėtą darbo valandą, bet tuo jis 
nesitenkino. Reikia manyti, kad 
ir jo tėvas buvo informuotas 
apie gaunamas sumas, bet jokių 
įrodymų pries tėvą nebuvo. 
Teisme turės' aiškintis ir kiti 
unijos nariai.

Gazolino kainų vidurkis Cook 
apskrityje šiuo metu už “pilną 
aptarnavimą” (full service) ga
lonui: regular $1.015; premium 
$1.08; be švino regular $1.06 ir 
be švino premium $1.10.

Pačiam prisipilti (self-ser
vice): regular 99.6c; premium 
$1.Q7; be švino regular $1.04 'if 
be švino premium SI.08.

Apie 63 nuošimčiai 'stočių 
Cook apskrityje tūri pakanka- 

^maj-gaZblino: ” —■'

, Kisingeris pataria . 
stiprinti apsauga

WASHINGTON, D.C. — Dr. 
-Henry Kisingeris, buvęs .Vals- 
tybės sekretorius, patarė Senato 
komitetui patvirtinti dabartinę 
strateginių atomo ginklų sutar
tį, bet. jis nori, kad sutarties pa
tvirtinimas būtu surištas i 
krašto apsaugos reikalams išlei
džiamomis sumomis.

Jis turįs žinių, kad sovietų 
valdžia išleidžia žymiai -daugiau 
pinigų krašto apsaugai. JAV 
privalo reikalauti, kad sovietų 
valdžia neišleistų daugiau, negu 
dabar išleidžia. Jeigu sovietų 
valdžia išleistų daugiau, tai pa
sirašytas nutarimas netektų ga
lios. šitoks nutarimas galėtų 
būti prikergtas prie sutarties 
laiško forma

Sustabdė ginklų 
siuntimą į Airiją

WASHINGTON, D.C. — JAV 
vyriausybė, prisilaikydama kon
greso nutarimo, sustabdė ginklų 
pardavinėjimą Airijai. Vyriau
sybė ir Kongresas nori nustaty
ti, ar Airijai parduodami ginklai 
nenaudojami pilietiniam karui 
plėsti.

Prezidentas ir krašto saugu
mas žinojo apie veikiančius su
sitarimus tarp JAV ir Airijos 
vyriausybių. Airiams buvo par
duodami ginklai kraštui ginti, 
bet jie neturėjo teisės naudoti 
tų ginklų kitiems kraštams 
pulti, šiaurės Airijos konfliktas 
verčia prezidentą ir valstybės 
departamentą atkreipti dėmesį 
i veikiančias sutartis, kad Ame- 
rikos ginklai nebūtų naudojami 
kitoms žemėms pulti.

Amerikiečiai negarsina, b<ri visą laiką siunčia į erdvę “Keliautojus”, 
i kurie teikia žinias, bet nebegrįžta į Žemę.JAV APGINKLUOS NAUJĄ NIKARAGVOS KARIUOMENE C

-HONG-KGNGE- SI AUTĖ-B AISF AUDRA. PADA-----
RIUSI MILIJONINIUS NUOSTOLIUS

Maistui paskyrė 
$620 milijonų

WASHINGTON. D.C. — Vy
riausybė žino, kad su maisto 

'kortelėmis- yra “surišta apgaulė 
ir suk iavimas. Sekretorius Ca-

; MANAGUA, -:-Nikaragva.
JAV—pasižadėjo - apginkluoti- 
naują Nikaragvos kariuomenę, 

_pare’škė įtakingas sandinistąs

jį .

Izraelitams plaukai 
stojasi

lifaūu stengėsi- maisto paskirs
tymą tvarkyti, bet jam nesisekė. 
Tarnautojai suči’’ sukčius,
bet teisman j’ , retai patekdavo. 
—- --LT--

WASHINGTON, D.C. — Ne-? 
spėjo Senatas patvirtinti G. Wil
liam Milleri finansų sekreto
riaus pareigoms ir New Yorko 

i bankininką Paul A. Volckerį 
'Federalinio Rezervų Banko ta- 

. rybos pirmininko pareigoms, 
doleris tuojau pradėjo atsigauti 
tarptautinėje rinkėje:--------

Praeitos savaitės pradžioje už 
vieną aukso unicją Šveicarijos 
bankai mokėjo po $307. tuo tar
pu penktadienio ryte tie patys 
bankai temokėjo tik $282. Per 
savaitę dolerio vertė kaitaliojo
si. Arabai gavo didoką dolerių 
kiekį už parduotą auksą, bet kai 
sovietų didysis lėktuvas atvežė 
į Zurichą didoką aukso kiekį, 
niekas rusams jau nepasiūlė 
$307 už unciją. Jie gavo $304 
už dali atvežto aukso. Sovietu 
ekspertai tikėjosi mažiausia 
$307 už unciją, beTTokio pasrū-- 
lymo rusai nesulaukė. Jiems 

. buvo reikalingi-fdoleriai. o ne 
auksas. Dali atvežto aukso par- 
davė už $304, o kai palaikė dar 
porą dienų.- tai .tegavo tik $302.

Daniel Ortega. Dabartinė vy
riausybė žino, kad JAV amba
sadorius, vykdydamas Amerikos 
valstybių sąjungos nutarimą, 
ragino prez. Somozą išvažiuoti 
ir baigti pilietinį karą.

Prezidentas Somoza pradžioje

KALENDORftLIS

Vienbalsiai patvirtino 
Millerį ir Volckerį

WASHINGTON, D.C. — Se
natas ketvirtadienio vakarą 
vienbalsiai patvirtino W. Millerį 
finansų sekretoriaus pareigoms, 
o P. Volckerį Federalinio Rezer
vų banko tarybos pirmininko 
pareigoms. Visi Senate buvę se
natoriai 98 balsais patvirtino

labai griežtai pasipriešino, bet 
vėliau įsitikino, kad negalės lai
mėti pilietinio karo, nes yra li
kęs be amunicijos. Kitos vals
tybės atsisakė teikti bet kokią 
paramą .Nikaragvos vyriausybei, 
išskyrus Argentiną ir Izraelį. 
Pastarasis kelis kartus lėktuvais 
atvežęs aviacijai ir automa- 
tams reikalingų šovinių, bet pa- 
galba buvo labai silpna.

TIKISI GAUTI MAISTO 
IŠ įTAV

D. Ortega, įtakingas chuntos 
narys, pareiškė, kad, be ginklų, 
Nikaragvos vyriausybė tikisi 
gauti ir kitokios paramos iš 
JAV. Pirmon vieton, dabartinė 
vyriausybė norėtų gauti iš 
Washington© maisto, nes tarpu
savio kovos padarė daug žalos 
valstybei. Paskutinių šešių sa
vaičių laikotarpyje gyvybės ne
teko 40,000 darbingų žmonių. 
Daugelis tebeguli ligoninėse. 
Krašte turi būti atstatytas susi
siekimas, kurio dabartinė bloga

raelio atstovams plaukai atsisto
jo. kai oficialiai patyrė apie 
JAV valstybės departamento 
ryšius su Palestinos išlaivinimo 
organizacijos atstovais.

Izraelio diplomatai tuojau pa
klausė, kur ir kada tie santy
kiai užmegzti, bet jiems nebuvo 
atsakyta į šį klausimą. Jeigu 
nuo Begino priklausytų, tai iz
raelitai tuojau mestųsi mūšin, 
bet į šį klausimą oficialūs pa
reigūnai jiems nieko neatsakė.

Iki šio meto Valstybės dapar- 
tamėntas nepalaikė jokių-“ryšių 
su palestiniečių organizacija.

ris bandys si reikalą ' ležčiau 
tvarkyti.

Kongreso nariai paskyrė 620 
milijonų dolerių maistui pirkti, 
kad niekas šiame turtingame 
krašte nebadautų. Vyriausybė 
ir Kongreso nariai seka. kad 
nebūtų spekuliuojama ir kad 
sukčiai nepraturtėtų.

Bet .labiausiai sovietų agentus 
nustebino penktadienio prane
šimas. kad aukso uncija teat
neša tiktai S282. Antradienį 
aukso uncija tekainavo $295. va
kar ji nukrito iki $292. Rusai 
tikėjosi dar didesnės sumos. Jie 
planavo gauti bent $300. bet 
aukso vertė kiekvieną dieną 
mažėjo. Ketvirtadienio popietę 
Šveicariją pasiekė žinia, kad 
gali būti patvirtinti Milleris ir 
Volckeris atsakingoms finansų 
pareigoms, tai doleris pradėjo

Juodžiai skundžia teismui 
Parkų distriktą

, Grupė Chicagos advokatų 
ketvirtadienį įteikė U.S.Distrik- 
to Teismui skundą prieš Chica
gos Parkų distriktą. kaltinant 

. diskriminacija, prieš juodžius ir 
civilinių teisių pažeidimu suda
rant parkų programas.

Byla esanti iškelta po to. kai 
Sun-Times ištisą mėnesį straips
niu serijomis kėlęs faktus apie 
rasinį favorizavima. nniitjni pa
taikavimą. blogą šeimininkavi
mą. apleidimą, vandalizmą, pa
vojų ir kt. piktnaudžiavimus ad
ministracijos sistemoje, kuri 
Chicagai kasmet kaštuoja po 
$160 milijonų (Sun-Times rug
pjūčio 3 d.). “Parkų programos 
sudaromos nesisekimui”. kalti- 
na- Narwy- Jefferson,- Vidurvaka- 
rrų bendruomenių tarybos di- 
xektore. kartu.su. kitais juodžiais 
nusiskųsdama teismui, kad apy
linkėms kintant, pėrėfnahC iŠ 
baltųjų į juodąsias rankas. Par- 

-----kuodistriktas to nepaisąs^-

Izraelio kariai įsiveržė 
i Libano 
V

TEL AVIVAS. Izraelis.— Ket
virtadienį gerai ginkluotas Iz^ kilti .Rusai nutarė auksą par- 
raebo dalinys įsiveržė 14 mylių duoti penktadienio kainomis.

Įtampa netiksli 
ligoms nustatyti

BOSTON. Mass. — Gydytojai 
specialistai ir tyrinėtojai nusta
tė, kad reikia tiksliau nustatyti 
širdies negalavimą. Iki šio meto 
gydytojai naudodavo įtampą 

i tam tikroms širdies ligoms nu
statyti. Bet dabar pasirodė, kad | žygio.

. v •

į Libano teritoriją, apsupo vie
ną kaimelio namą ir rado jame

Dolerį pakėlė ne tik prezi
dento Carterio pasiryžimas su-

septynis palestiniečius. Visi sep- stabdyti dolerio smukimą, at- 
tyni vietoje buvo nušauti. I -

Izraelitai buvo nustatę, kadį Blumenthalį ir sekretoriaus pa- 
iš minėto kaimelio dukart buvo

tyni vietoje buvo nušauti. leisti buvusį finansų sekretorių

reigoms pasirinkti buvusi Fede-
suorganizuoti užpuolimai į Iz- falinio Rezervų Banko tarybos 
raelio žemę. Kad palestiniečiai pirmininką. William Millerį. Be 
nekartotų ir nesiveržtų i Izrae- to. nutarimas Federalinio Rezer-
li. buvo imta; i tokio griežtaus

šiuos du vyrus krašto finan
sams tvarkyti.

Prezidentas pasitikėjo Blu- 
menthaliu, kol pas jį buvo dar
bo planas. Bet kai jis, paklaus
tas. atsakė prezidentui, kad 
JAV arabams už naftą turės

padėtis trukdo maisto vežimui. 
Sostinė gali gauti maisto iš ūki
ninkų, bet mūšių metu išgriauti 
tiltai neleidžia atvežti ūkininkų 
produktų. Tuo tarpu Nikarag
voje nėra Castro kareivių. Jų 
nebus, nes valdžia jų nenori.

mokėti prašomą sumą, tai pre
zidentas jau nutarė ir pradėjo — Buvo manyta, kad dujų su-

įtampa nėra gera priemonė šir
dies ligoms nustatyti.

Bostono universiteto ligoninė 
įsigijo labai jautrius instrumen
tus įtampai matuoti. Keli ban
dymai tyrinėtojams parodė, kad 
įtampa —nevisuomet duoda tas 
pačias pasekmes, kurių gydyto
jai tikėjosi.

Specialistai džiaugiasi, kad 
jiems pavyko nustatyti, kada 
įtampa padeda ir nepadeda. 
Gydytojams tai yra didelis 
praktiškas patarimas.

Nušovė 3 metų mergaitę
CHICAGO. — So. Phillips 

ir 86-tos gatvės sankryžoje dvi
račiu pravažiuodamas paauglys 
banditas mirtinai pašovė 3 me
tų amžiaus mergytę Davitta 
Haynes, kuriai kulka pataikė į 
galvą. Ji mirė bedarant opera
ciją Michael Reese ligoninėje.

Be jokios priežasties banditas 
peršovė mergaitę, šaligatviu 
einančią su dėde.

Rugpjūčio 4: Perpetua, Jonas 
Vian„ Undinė, Nemune, Neri
mantas.

Rugpjūčio 5: Nona, Sikstas II 
Pop., Idita, Namgina, Mindau
gas, Vidigaila.

Saulė teka 5:46, leidžiasi 8:06.
Oras šiltas, vakarė atvės. v

ieškoti kito žmogaus šioms pa
reigoms. Prezidentas nepaken
čia planų neturinčio ir nevei
kiančio sekretoriaus.

— Tuo tarpu krašte dar yra 
pakankamai gazolino, tai su 
racionavimu nesirengia skubėti, 
bet apie metų pabaigą raciona- 
vimas bus įvestas, . r i

tartis su Meksika lengvai bus 
atnaujinta, bet dabar aiškėja, 
kad atsirado kelios kliūtys. At
rodo. kad Meksikos vyriausybė 
nori re;kalą surišti su meksikie
čiu teise dirbti JAV-se. fe

— Popiežius Jonas Paulius II 
šiais metais rengiasi dar nu
skristi į Filipinų salas; V £•

Labai smarkus lietus
HONG KONGAS, Britų kolo

nija.— Ketvirtadienį visoj Hong 
Kongo srity siautė labai didelis 
vėjas ir lietus. Pradžioje vėjas 
nudraskė daugelį stogų ir išmu
šė daug langų, o uoste apvertė 
daug laivų ir laivelių. Vėliau 
pradėjo pliekti baisi perkūnija 
-ir lietus. Debesys mušė tiesiai

— U.S. Steel bendrovės paja 
mos padidėjo 24%.

į kalną ir vertė vandenį. Nuos*

. vų banko tarybos priešakiu pa
statyti Paul Volckerį, kuris va
dovavo New Yorko Federali- 
niam Rezervų bankui, doleri 
gerokai sustiprino. Prie to dar 
prisidėjo ir Millerio pareiškimas 
imtis priemonių dolerio išplau
kimui sustabdyti. Jis pasiūlė 
pirmon eilėn uždėti, mokestį iš
vežamiems Amerikos javams. 
Pradžioje ėjo kalba apie mokes
čių uždėjimą arabų valstybėms 
išvežamiems javams, bet vėliau 
paaiškėjo, kad sekretorius W. 
Miller prašys mokesčio visiems 
ir visur išvežamiems javams. 
Amerikiečiai galės duoti javus 
badaujančioms tautoms, bet 
arabai, rusai, kiniečiai ir kiti, 
norintieji gauti Amerikos javų, 
turės mokėti Kongreso paskir-

toliai siekia milijonus, o žmonių j mokestį.
užmušta tik penki. j Tokio mokesčio dar nėra.

Visi apgailestauja, kad vie- Kongresas dar negavo įstatymo 
nas keleivinis laivas, artėja nrie • projekto, bet sovietų javų pirk- 
uosto su 500 keleivių, buvo nu-, Hai jau pasiekę Londoną prane- 
skandintas tolokai nuo uosto, šė apię lietaus padarytas žalas. 
Visi žuvo. . • - I Doleris pradėjo, kiltu kai už-

Skunde teismui Parkų distrik- 
tas kaltinamas diskriminacija 
prieš juodžius jų daugumos ap
gyventose apylinkėse, visiškai 
skirtingai negu baltųjų daugu- 
gos apgyventoje apylinkėse.
Vienintelis Chicagoje, dar yra 

likęs Marquette Parkas, kur 
baltieji dar “lygiateisių" teroru 
neišguiti.'

•- MAJORĖS-PLANAS
Chicagos miesto šeimininkė J. 

Byrne ketvirtadienį pareiškė, 
kad Parkų distrikto įliejimas į 

-miesto administraciją yra_ vie=
nas iš pirmaeilių uždavinių. Pa- 

. klausta, ar kritikai nekaltins,' 
kad tai yra siekimas užgrobti 
valdžią, majore atsakė: Jie taip 
sakys, nežiūrint ką aš darysiu”.' 
O Parkų distrikto prezidentas 
Patrick O’Maloney pasakė: Aiš
ku. majorės tikslas yra gauti 
Parkų distrikto kontrolę.

J. Califano gynė 
sukčių teises

WASHINGTON. D.C. - Sek
retorė Patricia Harris pareiškė 
aukštesniems departamento tar
nautoja n;r. ' nd adv. Califano, 
sučiunęs šukėm, jynė jo pilie
tine rmes. Jis informuodavo 
ki^.A .eną sukčių, kokias‘teises 
jis turi > kaip jis gali gintis nuo 
sukčįavu.no ir apgavystės.

Califano ilgūs metus dirbo 
socialinės apdraudos srityje ir 
gerai žinojo veikiančius įstaty
mus, Bet jis, būdamas advoka
tas. taip pat žinojo ir sučiuptų 
sukčių teises. Jis versdavo de
partamento tarnautojus infor
muoti kiekvieną suimtąjį apie 
jo turimas teises. Nauja sekre
torė nieko nesakė apie patvar
kymą informuoti k.ckvier.?.

sienis pamate., kąd.amerikiečiai 
ryžtasi dolerį pakelti ir stem 
grasf -ta i padaryti.' -i « * ■ U

kartu.su
suk%25c4%258d%25c4%25afavu.no


i Ponų Karaicių “Gintaro*’ vasarvietė Union Pier, Mich

dvi" 
toki 
tei- 

pas-

PANAIKINTA SENATIS IR ŽUDYTO 11-51 l!'į

Kad išvengus teismo, prade
dant ateinančiais metais žmog- j 
žudžiai turės slapstytis visą sa
vo gyvenimą. Į čia įeina ir na
cių laikų žudytojai. Tokį Įsta
tymą š.m. liepos pradžioje pri
ėmė Vakarų Vokietijos parla
mentas. Iki dabar užteko 
dešimties metų. Jei per 
laiką žudytojas išvengdavo 
S’ngumo organų, tai vėliau 
tarieji neturėdavo teisių traukti 
jį baudžiamai atsakomybei. Iš
imtis tebuvo padaryta žudyto- ■ paremti jiems, parlamento daų*

Įrodymu trūkumu ir teismai 
i nūs skundžia. Gi Vakarų V0- 
kiet’joįe teismai yra objektyvūs. 
Jie tebaudžia tik įrodžius ap- 
katl nto kaltę -henuginčytinaiš 
įrodymais. Kiek tenka stebėti, 
jie la kosi ir principo, pagal kuįį , 
geriau išteisinti kaltąjį, nei be 
patik:naų įrodymų nubausti n$- į 
kaltaju ‘ Todėl-7kuo toliau, tuĮĮ; 
daugiau pasitaiko ir išteisininįiB 

Nepaisant į pareikštų san>. 
protavimų įvairumą ir motyvų

Namai, Ž«m4 — Pardavimu: 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

guma panaikino senatį visiemj 
, o ne^fėn žudyto*

jams žydų ir kitų Trečio Reicho 
metu, šitiems senatis buvo pra
ilginti. Ji baigsis š.m. gruodžio 
31 dieną. Jei iki šitos dienos 
anieji žudytojai nebuvo ar ne
būtų patekę atitinkamiems tei
singumo organams, tai vėliau jie 
būtų visiškai laisvi nuo teismi
nio persekiojimo, 

ąc
Svarstant šį klausimą parla

mente buvo pasiūlymų atskirti 
eilinius žudytojus nuo žudyto
jų Trečio Reicho metu, nes pas
tarieji žudė ne vien valdžiai lei
džiant, bet ir jai pačiai veikiant. 
Be to, uniformuoti buvo tada 
net verčiami žudyti. Gi po karo 
visi jie aktyviai įsijungė į krašto 
atstatymą ir j demokratinės 
tvarkos įvedimą bei palaikymą 
jame. Pagaliau'po taipTlgo”lai
ko yra sunku įrodyti ir kaltę! vėlesnius žudytojus visą jų gy- 
baudžiamai atsakomybei pa- venimą. J. Kairys
trauktųjų. Taigi, kai kurie par- --------------- -—
lamentarai buvo už baigimą by-j » Tari sparnus, be| nelaksto?' 
lų nacių laikų žudytojams. ' (Malūnas) : U-.

žudytojams, 
jams Trečio Reicho metu. 

■l *

h 
If t

Nors Trečiojo Reicho žudyto-^ 
jų yra jau tūkstančiai visaip 
nubaustų ir įtariantiesiems iš
keltos bei keliamos'bylos, bet, 
kaip nukalbama, yra dar ir vie
naip ar kitaip besislapstančių^ 
tai krašto viduje, tai užsienyje. 
Galimas dalykas, kad jie tikė
josi kaip nors datraukti iki da
bar nustatytos senaties ir gal
vojo apie vėlesnį gyvenimą be 
baimės dėl persekiojimo bau
džiama tvarka. Dabar turės nau-., 
jai persiorientuoti.

Taigi, nuo ateinančių ' metų 
pradžios Vakarų Vokietijos tei-, 
singumo organai galės perse- j 
kiotUkiekvieną Trečio Reicho ir '

J. Kairys

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

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643 

Telef. 312 238-9787

— Juhus R. Kuzas iš South 
Holland, Ill., ALT-Sandaros vei
kėjas, Lietuvių Prekybos Rūmų 
direktorius ir Chicagos Lietuvių 

^Tarybos pirmininkas, ' laimėjo 
redakt. J. Pronskaus $50 pre- 
mij§,- Skietų inąūjįems. skaitytom 
jams. Dvi Tikusias, premijas:, 
dail. M. šileikio kūrybos, pa; 
veikslą? ir '-M*. Miškinytės $50 
grynais laimėjo' buvę nauji 
skaitytojai, savo prenumeratą^ 
nepratęsę arba panaikinę. T<5š* 
premijos lieka ir toliau PlatiiiP 
mo vajaus^ -komisijos žinioje.

I šiomis dienomis pasirodys Pla- 
> tinimo vajaus naujas skelbimas.

— J. Pikšilingis, Stayner, 
Ont., be raginimo pratęsė pre
numeratą, o savo gerus linkėji
mus atlydėjo $7, auka. P. Sime- 

Taitis iš Mount Hope, Ont., ap
gailestaudamas “Keleivio” liki
mą, iš kuklios pensijos atsiuntė 

ž $2. Dėkui. Taip pat dėkui tąutię- 
j čiui iš Toronto, užsisakiusiam 
' Naujienas vienerįems metams, 

bet pavardės prašiusiam ne
skelbti.

■ Parko atsiuntė $2. Tos apyliir
j kės tautietis užsisakė Naujienas j
■ 6 mėn. ir įteikė $2 auką, bet pa

vardės prašė neskelbti. Dėkui 
visiems. Visi skaitytojai prašo
mi remti Naujienas ir ;
tinti. Visi lietuviai kviečiami 
i jas atkreipti savo asmenišką 
dėmesį, gerai su jomis šbsipa- 

. (žinti ir pareikšti savo asmenišką 
nuomonę jas užsisakant.. Nau
jienos siunčiamos susipažinimui 
dvi savaites nemokamai.

d ’BALF’o rengiama tradicinė 
gegužinė,: įvyks .š-m. rugpjūčio 
5 d. (sekmadienį), 12 vai. Jo-i 
hynų sodyboje? Balf’o piknikai 
kasmet sutraukia daug šalpos 
darbuotojų, aukotojų ir bičiu
lių. Maloniai kviečiami ir šiais 
meteis skaitlingai dalyvauti ir 
tuo parodyti Balf’o ,darbuoto
jams savo palankumą. (Pr.)'

— Biržėną klubo pobūvis- 
gegužinė įvyks rugpiūčio 5 d., 
sekmadienį, 1 vai. popiet, Vyčių 
salėje ir sodelyje, prie 47-tos ir 
Campbell. Bus įvairaus skanaus 
lietuviško miesto, veiks baras ir 
bus gausus dovanų paskirsty
mas. Visą laiką gros biržėno:

jas pla-jleries'

“Lietuvių Dienų” žurnalo bir
želio mėn. “numeris 'jau išsiunti
nėtas skaitytojams, bendradar- 
b ams ir platintojams.

Šis “Lietuvių Dienų’’ numeris 
yra skirtas kompozitoriaus Ju
liaus Gaidelio 70 amžiaus ijc 50 
kūrybos metų sukakčiai atžy
mėti. ' ■ ' ’ ‘ ; /

Viršelyje jo portretas su ta 
proga jam įte;kta choro dovana. 
Daug nuotraukų iš jo vadovau?- j 
jamų vienetų ir šeimos. Įšsa* 
mus E. Ribokienės straipsniš 
apie jo kūrybą, pagerbimąj bio-į 
grafjją-ir.nuveiktus darbus mu-Į ■ ,  
zikinėje srityje. _ .|, Registruokite savo namus 

biznius, sklypus pardavimui jai 
26-tus metus veikiančioj įstai 
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

Du butai, medinis su skiepu ir ga
ražas. švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 
Proy.

Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas 
auto garažas. Avers ir 26-ta.

Medinis namas su geležies (Hard 
ware) prekių krautuve. Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS. „ .

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

PEFRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, EL Tel. Virginia 7-7747

y v

Ponia Anelė Kovalskas Aš
Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukiniu laivų kelio- „ . kf V 7 ‘

niu~tcruises)“viešbučių~ir automobilių- nuomavimo rezervacijas; Parduoda- ^ngnipn i^arKę^ ^ prąpęsaaipa-

įeidimą $7 auką. Tos ąpylipUęš
tautietis užsisakė . Naujienas

me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus k/aštus; | prenumerata, parėmė NauiienU 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- - 
macijas visais kelionių reikalais, —.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
IA anksto — prieš 45-60 dienu. 3 mėn., tikslu tinkamiau Įsusipa- 

.žinti, todėl. pąyąrdėsvprašė ..ne; 
skelbti. Dėkui ųž auką ir už dė
mesį Naujienoms. ’

— Ponia
frinės Čikagos, 'pratęsdama prę- 
'numeratą, ąteiuntė^fcailhą;, Vi
lius Vąriakojis, -iŠ Marųįette

SPECIALUS 
IŠPARDAVIMAS

Romas ir Dalė, “Avalon Gal- 
savininkai, nuoširdžiai 

kviečia visus į krautuvės metinį 
išpardavimą, kuris tęsis tik vien 
ną savaitę, rugpiūčio- 2 8 d. Ga-i 
lėsite pasirinkti kristalo išdir
binių bei p6rcelano servyzų, ivai. 
rių auksini^ ir gintarinių papuo
šalų “Lladro”-Dresden ir kitų 
importuotų figūrėlių/ taip pat 
daug daugiau gražių prekių. 
Pirkite dabar Kalėdų dovanoms 
ir sutaupykite. Nuolaida tos sa
vaitės bėgyje nuo 10% iki 40%. 
Atdara: pirm, ir ketv.’9:30-8:30,

DAR NEVĖLU

PALIKIMAS. Modernus apie 20 m. 
2 butu mūro namas ir mūro gara
žas. °rengtas beismantas. Prašau 
teirautis ir perduoti savo telefoną 
apžiūrėjimui iš anksto. Viliojanti 
kaina.

LABAI ŠVARUS 2 butu namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

Tuščias sklypas, tinka naujo namo 
statybai Marquette Parke.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

t
MODERNUS z aukštu mūro namas, 

apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

REAL ESTATE

i

kitomis dienomis 9:30-6 ir 
sekm. nuo 10-ryto-iki ū -vtVj---------

AVALON GALLERIES
4243 Archer Ave.,

CHICAGOJ • i
Tel. 247-6969

Juozo šmotelio

ATSIMINIMij“
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ii

Gausus namų pasirinkimas 
----------- pietvakariuose---- ------

BUDRAITIS REALTI 

įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

Ramonio orkestras. Visi malo* j įdomi 250 puslapių knyga su, 
niai kviečiami linksmai praleisti! krauta autoriaus troboje, 
sekmadienio popietę su biržė- 
naisl Įėjimo auka $1. (Pr.)

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at

MARQUETTE PARKE parduoda
mas namas ir taverna. Dėl informaci
jų skambinti tel. 776-4956.

SPECIALI 20% NUOLAI
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI
MĄ. Auksiniai. įt sidabriniai rę 
tež elfai, žiedai, gintariniai karo
liai, auskarai ir kiti papuošalai

vykti ir knygų .pasiimti. Kitui 
gyvenantieji prašomr~užsisa-

RENTING IN GENERAL
---------Nuomos-----

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkam* 
------------------ Kreiptis:—-—?

Knygos kaina —”3 doleriair
Autoriaus adresas:

7114 S>. Campbell Avė.,
Chicago, IL. 60629.

kolekcijas. Mokame aukštas^ ....
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac-! . Ema ! glr,ą.T "am0, ““r1'
ramento - prie Archer. i ema " ~ ZIUrl? (K,r'

. . ;; . •I vis ant pečių)
7 Tel. 247-5081 (Pr.) I

IŠNUOMOJAMAS 5 kambarių ap
šildomas butas, yra karštas vanduo.

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775 * * r

Tel. 839-8597.

nes monetas bei pašto ženklų J

j ' MARQUETTE GIFT. PARCELS SERVICE
[ 2501 w; 69th St., Chicago, Bl. 60^29. — TeL W A 5 2737

• » ■ K r .

- • Surazgiotas, sumazgiotas, po 
karklyną žvirblius . vaiko? (še-

NAMU REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

Laikrodžiai ir brangenybes
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
TeL REpublic 7-1941

You cannot spend tomorrow u 
vwhat you have not saved today. o 

So the wise save for tomorrow 
by joining the Payroll Savings 
Plan today.

Because mighty U.S. Savings. > 
, Bonds from little paycheck . 
allotments grow.

And a Bond every payday * 
could keep your doctor-to-be 
away. At medical school. Or take 
you away. On vacation.

z| So do put off for tomorrow 
what you can save today. Join the

ų Payroll Savings Plan.
For, remember, a rolling Bond 

' gathers no moss. But it does , 
gather interest.

Which is why a Bond in time^ 
saves. " "

MARDA?NOREIKIENS

2608 West 69th St, Chicago, fill 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. '

U ~ 7^ MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

SIUNTINIAI I LIETUVĄ

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

įnamei* ica. j

SLA —išmokėjo-daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
___ _ apdraudų save- nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na- 
—ams patarnauja tik. savišalpos pagrindu.

denijime apsidrausti fld $10,000.

audžia ir Taupomąja apdrąųda — uuuv.mk-. ,, 
•arise, kuri ypač naudingajaunimui. sletiančiarU' ’'

Endowment

1 aukštojo, mokslo ir jų gyvenimo pradžiai. M

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

SLA —kuopų vyra visose? lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
t »vo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

. Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą: »*
• ■ ‘w-

UTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA ’ 
Nw* York, N. Y. 1000 

ithtiniK $07 w. »t»i 
f TH (2TI)tr*f:

t

F ii 1

iT~iZ

71 * .« » V I, Į hdii

ENERGY 
WISE

Llmlt use of di swasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Don’t be a Born Loeerf

TESTAMENTAI i
Tuo reikalu Jums gali dau i 

padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėja Alphonst
Wells peržiūrėtai, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomh 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00, 

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

AKINIAI ATSAKINGI

Susitiko du medžiotojai:
— Ką aš matau! Tu jau me- 

džioji briedžius! Kiek prisime
nu, anksčiau tu tik zuikius me
džiodavai. Ar seniai pradėjai 
briedžius šaudyti?
Į ’— Nuo to laiko, kai pamečiau 

akinius. _____ _______ .
■

i
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TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jono 17:117

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS 
Jono 8:32

ŠV. E \ŠTO
NAUJASIS T1 STAMENTAS

IR PSŽkLMAf ’
LEIDINYS LIETUVI I JGWBA. ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIK 4IAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠE INIO FORMATO.

KAI? A $3.

LITHUANIAN MINK ’RIES, P.O. Box 321, 
Oak Lawn Ill. 60454 .

i

= i
i
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Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P N EDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

------------- MI Š TMKUS-------------

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

H0ME0WNERSP0UCT
F. Zapolis, Agent f 
3208 Vi W. 95th Si 
Everg. Park, UI. 
60642, - 424-8654 V

IMiVtOlff

State Farm Fire and Casoalty Company

ADVOKATAS 

CHARLES P. KAL A AisocUUi f
2649 West 63rd Street. u

Tel. 776-5162
Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v.
Vakarais tel. RE 7-5047.
Raštinė Teikia jau daugiau kaip

40 metų, patarnaudama klientams. | 
_______ — ---------

MOVING
Apdraveta* parkrauatymaa V 

U |vairiv »t«tumv.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996
----------------------------------------------------------------------------

SKAITYK PATS IR PARAGINĘ 
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”
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Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS

III metai Rugpjūčio 4, 1979. Hr. 31 (91)

Klausimus ir medžiagą siusti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632 
__________ ________________ ______ __________________

VYRESNIO AMŽIAUS ASMENS VADOVAS

(SENIOR CITIZENS GUIDE)
Illinois Atstvų Rūmų atstovas (U-to Distrikto) 

Lee Prcsccn, besu įpindamas vyresnio amžiaus asme- 
menimis, rūpinantis socialiniais patarnavimais, nese
niai buvo susitikęs su Joe Bergman, direktorių iš Lt. 
Governor’s Senior Action Center, ir Idelle Goode, direk
tore iš Majoro ofiso Senior Citizens and Handicapped; 
be to Lee Preston susitiko su seniorais Florence Levin, 
Kazimieru Baltrukniu ir Irving Green, aptardamas 
reikalingas programas ir veikimą. Tais reikalais Lee 
Preston išleido brošiūrėlę, kurios svarbiausias mintis 
čia šio skyriaus skaitytojams patiekiame.

FINANCING PAGALBA
Vadinama C i r c u i Breaker programa numa

to metinę išmoką grynais pinigais rezidentams 65 metų 
amžiaus ar vyresniems, taip pat nedarbingiems )disab- 
ed) asmenims. Jie gali turėti metinių pajamų nedau
giau, kaip $10,000. Teiąė tokią išmoką gauti ir jos dydis 
priklauso nuo to, kiek nuosvybės mokesčių ar nuomos 
asmuo sumokėjo, santikyje su jo pajamomis. Papildo
mų informacijų galima gauti telefonu, paskambinus į 
kongresmano oiisą tei. 973-49000 arba paskambinus Se-
nior Citizens H o 11 i n e 793-3v3 i Lt Governor’s 
oiisą Chicago j e.

Vadinama Circuit Breaker programa nunia- 
bių pašalpa) numatoma metinę išmoką grynais pini
gais suma nuo 50 iki $100 vyresnio amžiaus žmnėms ir 
nedarbingiems asmenims, kurie per metus uždirba ma
žiau, negu $10,000. šiai programai apskaičiavimas au
tomatiškai padaromas, “j 
mą. Papildomų informacijų galite gauti aukščiau nuro
dytais telefonais.

Vadinamą H o rh e "šT e a d Exe’m p t i o n (rezi
dencijos pardavimo išimtinę) gali gauti 65 metų asme
nys, jeTjie:i-1) valdo vienos seimos (single-family) ną- 
mą, kondominiumą, judomą (mobile) namą arba koope- 
ratyvinį namą, 2) nuomoja namą ir ųž jį. moką. s mokes-

pildant “Circuit Braeker” for-I
. ... . . -. i

čius, arba moka už namą mortgidžius. Mokesčių sumą 
žinimas siekia iki $1,500 per metus. Tai reiškia šutua

i j,!

Giovanni BielliniMoteris ir vaikas

LIETUVOS DARBO RŪMAI KĖLĖ DARBININKŲ 
GERBŪVĮ IR ŠVIETIMĄ

Kadanili AI. šumauskas sa
vo prppągąndiniąnie leidinyje 
(žiūr. Naujienų (liepos 29 d. 
nr.), iškraipė istorinius faktus,
apie Lietuvos Darbo Rūmų

-veiklą —darbininkų^ -gerbūviui- 
p.Cgęrinli, Įr švięlįinųį pakelti, 
spausdiname iš “Lietuvos Ai,

Nr. 22 (5231)^40.-144) 
s utį-unų >inkį. straipsnį “Iš Dar-

i bo Rūmų, /veiklos”.. N., Red.
1

Į kusįjpsrir daug kitų ekskursijų

—Darbo Rūmų turizmo sky
rius surengė keletą vasarojimo 
stovyklų, kad daibiiiinkai pra 
leistų sveikai ir produklmgai 
savo poilsio dienas.
—Praėjusiais—melais-darbinin
kams buvo suorganizuota 3: ke
lionės grupėmis, 41 iškyla, 6 
prof esi nės eksk Unijos, 40 vie- 
tes pobūdžio ėkskarsijų, 3 ra- 
joninės ekskursijos, 30 vidaus

konstituciją, ‘.‘Kongresas nega
li išleisti įstatymo, respektuo
jant religijos institucijų, arba 
praudžian laisvą pratybų.; ar
ba suvaržyti kalbos laisvę ar. 
ba spaudų, arba teisę laisvai 
susirinkti, ir Įteikti vyriausy
bei peticijas.’’...

Federaliniai teismai, tačiau,
gali daryti kų tik nori.

17 dienai — John Wayne bu
vo amerikietis.
—18- -dienap’— ^vtekitr- ki l ur,- 
bet Amerikoje gali; neturtinga 
kaimo mergina, kaip Ruth Car.

pymą nuo 75 iki $100 per metus nuo jūsų nuosavybes 
mokesčių sąskaitos (property tax bill)-!“

Tie asmenys, kurie turi teisę į Homestead E^ęmp 
tion, taip pat turi teisę į Circuit Breaker piniginę pa
galbą ir turi užpildyti atatinkamą formą.. Formas ir in-įn dalyvaus 
formacijas galite gauti Cook County asesoriaus įstai- -kalbos kursų .atidaryme,.^ 
goję, 118 N. Clark St., tel. 443-6155 .

Illinois pajamų mokesčių—S tate I n r o m e Tax!
- papildoma lengvata 65 m. asmenims( exemption) yra 
$1,000 kiekvienam šios valstijos piliečiui. Valstijai ne
reikia mokesčių mokėti už gautus pensijų pinigus.

Federalinis_pajamų mokesčių — Federal Inco-
m e T a x— Įstatymas numato papildoma lengvatą $756
kie^vinam aklam asmeniui arba 65 metų ar 
amžiaus asmeniui.

(Bus daugiau)

vyresnio
pr. s.

čekiai nepadengia būtin 
veninio išlaidų. Apie tai 
bia žinovai.

skel

-— (iuttenbergo biblijos eg
zempliorius buvo apdraustas 
3JX) lūkslancių dolerių sumai, 
kai Kongreso biblioteka pris- 
tatė ją TV kompanijoj pasi 
naudot1 kelioms minutėms pa
rodyti TV programoje.

— Pirmutinė rašomoji 
šinėlė buvo išrasta 1868

ma
in.

Turkijos >ulionas (miręs
1771 d) turėjo 582 sūnus ir ne

Su vidutinio didumo pie
štuko grafitu galima nupiešti 
35 mylių linijų.

— Vienas kilovatas (l,(MK; 
vvalų) yra apytikriai toks elek 
Iros kiekis, naudojamas 1 va
landą, kad gautume prosui 
vušftrtvrir

~ šiomis dienomis Darbo 
Rūbui liaudies universiteto 1, . .. .,—,. - ibei įskilu. ’ dir. Foimsis iscvko 1 Vilnių,i -
riir vieloje%udpažins su dai- Pažymėtina ,kad Darbo Rm 

■ fiht i 1 mai pasistatė nuosavus 3 aukštų
“ * Įtikti* ' V- JLj t 11 1 L* v

arb ninku lietu-' moderniškus namus Kęstučio 
ir Aytauto prospekto kampe. 
Tuose namuose gražiai

Darbo Rūmai prieš kurį lai-j darbininkų teatras 
ką Vilniuje įsteigė darbininkų5 ■ - - - ’
informacinį biurą, kuris teikia 
darbi n inkams dovanai patari
mus socialiniais, teisiniais ir 
ekonominiąją klausimais. Be 
to, artimiausiu laiku Vilniuje 
būš įsteigtas darbininkų kultū- 
rinis klubas,—kuris organizuos- 
chorus, orkestrus, valdybes gru 
peles.

— Šiuos metu veikia 14 dar
bininku kultūros klubu ir 9 tai 4, C- r

kųs klubai, kuriuos subsidijuo-| 
:a Darby Rūijąai. Be <---- -
kultūriniuose klubuose biblio-i 

įteku. įsteigtos ir kilnojamosios,1 
bibliotekėlės, kurios 1 
mos ten, kur yra daugiau dar
bininkų.Pernai per pirmąjį pus 
meti kultūrinius klubus aplan. j 
kė 182,2(5* žm nės, reiškia 20 j 
— 39f; daugiau negu per tą 
pati laiką aplaukė 1938 metais. ; 
Apskritai, reikia pasakyti, kad!

• Darbo Rūmų kultūrinių klubų j amerikietis, 
veikimas, palyginus su 1938 m.,I W dienai N-

> Amerikoj

— ———— ----- —.— veikė
f muz. Ma- 

kačino vadovaujamas didelis 
choras,. darbininkų valgykla, 
liaudies universitetas, didžiulė 
įvairių šakų sporto sąjunga-su 
sporto sale, biblioteka, kultū
riniu klubu, “Darbo” redakci-
ja ir Rarbo Rūmų adininistra-.

’cija su socialinių, teisinių pa- 
tarimų skyriais ir kt. Apie šių 
skyrių veiklą D. R. dadbuoto- 
jai žadėjo paradyti atskirus 

; reportažus.
’ !?”į P6!3.’'v*są Darbo, Rūuiiį-vei- 

Į kūną nutraukė Spvietų Sąjuir 
j gos įteiktas LiętuA’ąi ultimalu- 
j Uląs ir 19-10 m. bbielio 15 d. 

s uncia- j ok.Upacij.a.... J. Vbaca.uičius

Geri dalykai apie
AMERIKĄ .

(Tęsinys)

Muhammadti dienai Ali

bei

rasirv/. logaus dar- — Vyresnio amžiaus asine 
lys, nuo 63 m. amžiaus, gaji 
{auti mokestinių lengvatų.

•is nieko nebijo 
už tą, kurio vi>

pianu m > 
metu ndirlM XV,

įmonės 
pajčgu- 
pra pešė 

Ftnk ral Reserve I arvba.

mcsnlų (peanuts) l sva
ras luri daugiau proteinų, ne
gu 1 svaras jautienos. Todėl

Glūcago Heights. Dalwr 
be j i rūmai pričiųė bilių pa- 
laikinli sales taksus maistui ir 
vaislmus. Kiękveiuas laukia su 
dideliu dėmesiu ką darys gub. 
l'honuojias. Tų mokesčių pa- 
laikmiinas atsiliepia i kiekvie
no gyvenimą, ypatingai dau
giausia p&sięcią tuos, kurie gy

padidėjo daugiau nei 30' f
- 19.39-10 mokslo melais vei
dą Darbo Rūnių \uorganizuo_ 
i 13 vietose bendro lavinimosi 

kursai, kuliuos lanko apie 1000 
darbininkų. Be to, šiais metais 
jinnatyta įvairiose vietose sn- 
rtiošli ir speciaMnio lavinimosi 
kniksų. Be jau veikiančių kur
ni Kaune, dar numatyta
eilė jų suorganizuoti ip provin- ’XteVl praėjo,. kajįdokįoS teises 
cijose. Stalių ir šaltkąlvių, braiĮlgiju moterys, ir Juodi .žmonės.

, ; veikiai dienai -rrKomųnistinė Ki- 
kiekv ienoje i nŪą neturi “Superboyv.1’' žai- 

lankylojų. dymų-
ULdteūaJ — Mącj' Vtekford

neturtinga^ kainiie- 
rut Lance pagarsėti

su ateitimi.
11 dienai -— Aiucnrią dįivė 

pasauliui Gore VidabK
12 dienai—Warren G. Har

ding buvo. aiiwrjkicU&r:
13 dienai — Ameriką buvo 

sukurta principtr kati visi žm<
visa 'nes yra’gimę lygūs, 'ir tik 200

\ pa? vyresnio amžiaus žmo- 
nėno pensininkams, kurių dėl 
infliacijos gaunami Soc. See.

labiau nedarbingus asmenis, 
kurie apsunkinti medicinos -iš 
lakiomis. Juc Raiuciri

ter Stapleto pagarsėti ir t urė
ti ateitį. ————

19 dienai — čia nėra prob
lemos amerikiečiui galvolį ir 
kaipa jų išpręsti —- kaip ilgai 
.Saudi Arabija padidins savo 
-naftos ųirodukcijų^---------

20 dienai —Amerika pasau
liui davė Irano šachų.

21 dienai —Ameriką, kai ka
da turi gerų orų.

22 dienaį — Ądol(as Hitleris 
.nebuvo amerikietis.
-r 9 ' V

23; dienai —Niekur kitur, bet

Jūs klausiate,
- MES ATSAKOME

KL Mudu su vyru turime ne
susipratimą su Edison elektros 
kompanija. Mes gauname če. 
kius vėliau, negu sąskaitas už 
elektrą. Dabar Edison komp iš 
mūsų reikaaluja $45 deposito, 
nes mes vėluojame tas sąskai
tas apmokėti. Mes to padalyti 
nepajėgiame. Kompanija pra
nešė, kad jei mes to depozito 
nejnešime, tai ji išjungsianti 
mums elektros srovę. Malonė
kite padėti Mozella C.,

ATS. Mes kreipėmės į Edi
son komp. administracija jū’ 
sų reikalu. Al. Westbrooks Jr., 
kompanijos viešų reikalų pra
nešėjas, atsakė, kad Edisono 
kompanija nuo depozito rei
kalavimo atsisakė.

KL. Prie 9315 S. Clyde'Ave., 
nuo pr. metų spalio mėn., gat
vė įr alley vakarais neapšviestu 
šešis kaitų gyventojai skam
bino Majoro įstaigai, tačiau tai 
neatnešė teigiamų išdavų. Pas
kutiniu laiku šioj apylinkėj 
pradėjo siausti vagiliai.

Mary Gūnovich iš 
Soustsidės

ATS. Charles Bucklev iš Elec
tricity biuro mus pranešė, kad 
“Electricity biuro darbuotojai 
raportąvo^kad jie jau pakeitė 
pagedusius kamščius (defecti-’ 
ve fuse), foto celeš, ir lempas, 
kad pagerėtų apšvietimo są
lygos.”

paskirtą teisine globėja (legal 
guardian), Soc. Sec. ofisas "pra

mentus pasiuntė. senelių na-1 
mams, bet tie namai -tuo reika
lu nedavė jokio atsakymo. Aš 
nuo lapkričio mėn. nesu gavu
si iš Soc. See. išmokų. Suma, 
kurių jie man skolingi, yra 
virš $2,000. Aš esu didelėje bė
doje, nes man susidarė daug iš 
laidų mokant teismui ir advo
katui. Padėkite man.

Mrs. C. D., iš 
, Soutsidės

T e šlamento reikalais

KL. Mūsų ūkyje dirba jau 
23 metus darbininkas. Jis gy
vena mažame namely. Monta. 
nos valstijoj, nemokėdamas 
nuomos. Jis sako, kad neturįs 
jokių giminių. Mano vyras sa
ko, kad jis taupus žmogus. Jis 
santaupas laiko tarne pačiame 
banke, kur m niųdu. Mano \y- 
ras banko, paklausė apie testa
mento sudarymą tam darbinin 
kjįi-/Ba.nkas^ atsakė kad tai nė 
ra reikalinga. Bankas pasakė, 
jeigt^jis mirs bę sudaryto, tes- 
"mnenrortaTjopinigai^eksriTon“ 
tanos valstijai. Noriu pakiaus- 
ti ar iš tikrųjų taip atsitiks?

, ........ \ - Ieva B-nė

ATS. Montano valstijos įs. 
' tatymas (Code Sec. 91-502-509) 
numato, kad jei dėl turto ne-' 
kelia įpėdiniai ar giminės teis 
sme ieškinio, tai jis tgnka Mon 
tanos valstybei.

ATS. Jacob Krch, iš Social 
Security Administracijos ofiso 
Chicagoje, pranešė, “Rekcirdai 
rodo, kad ji turi pradėti gauti 
čekius nuo rugsėjo 3 d.”

KL. Daugeliui, teko matyti 
CTA busuose ir traukinėliuose 
virš sėdynių iškabas, kad toji 
vieta yra rezervuoįųmą invali
dams ir senjorams. Visa bėda, 
jauni žmones tas vietas užima 
ii' ignoruoja vyresnio amžiaus 
asmenis arba nedarbingus žmo 
nes. Noriu duoti CTA admini- 
sacijai dvi sugestijas, būtent, 
nupieškite pirmumo ^.ženklus 
didesnėmis raidėmis uS^saky- 
kite buso vairuotojui, ’kad jis 
dažniau pririiintu keleiviams 
rezeruoti nurodytas vietas in- 
validams bei senjorams.

■ < Jonas Riceriš Norių ąpyl.

, ATS. CTA yadovag 'fhomas 
Buck pasakė .,kad. j įsų.. laiško 
kopijos persiųstos Generalinei 
Operation Division, kų,d atk
reiptų1 dėmesį į tas dvi geras su 
gestijas dėl sėjdįoms vietos, in
validams bei sejiibrams.į Mes 
įsitikinę, kad busų keleiviai 
atkreips į tąį didesni dėmesį.

Studentai -gali gauti išniaka^

KLU Manot duktė gauna slu- 
dentėsrišiiioką& po to,kai. jos tė
vas įpraeitą mėnesį mirė, šla- 
lonėkitė paaiškinti, ką* reiškia
“studento*^ lermįnąąri”sąryšy
Soc. See. .išmokomis? ’ ' - •

.i-;. -Jojję ‘ŠrĮiė
_____ * - y,.'-;, .

ATS, Neyędę sūnūs ir duk
terys gauną Soc. See. išmokas

jei jie yra 18, 19, 20. ar 21 mė
tų ir yra pilno laiko studen
tai. .

Jeigu studentui’, ’ darbdavys 
apmoka už mokslą, nogėda
mas, rkąd"TnoKyįJą,lankyAų, tą.

studentui nemokamos

kaip Any Carter padaryti—vė
siems įdomią.

24 dienai—Žmogų JAV nu
skraidino, į mėnulį ir ten jį 
įtaisė (fixed), taip,kad Ckylab. 
nukristų Australijoje.

25 dienai — Amerikoj ter
mostatas vasarą turi būti nu
statytas ant 78 laip.,o žiemą 65 
iaips., bet nėra pakankamai in- 
vestigalorių jus patikrinti.

20 dienai — Jei tai nebus 
Amerikai, tai nebus ir Frisbee.

27 dienai—Niekur kitur, tik 
Amerikoj gali kaimietis, kaip 
Į'ongsun Park pagarsėti ir bū
ti laimingas.

28 dienai—Princesė Lee Ra- 
dzvyiL yra amerikietė.

. 29. dienai—Susumavus Ame
rikoj nemirštamus dvasinius 
poreiškius, jie paeiliui taip su- 
rjkjivtini: “Duokite munjs jū« 
sų išvargusius ir varkšųs^ iš
blaškytą minią, kurie nori ąt* 

LsL
muosius pasiekti jūsų kran
tus;; pasiuskit mums šiuos 
vandens audru blaškomus be
namius, tik žinoma išskiriant 
bet kokį .svetimtautį, * o Svar
biausia —t. pabėgėliais prigrū
stus laivelius” .

30 dienai- — James Schlesin
ger yra amerikietis.

31- dienai — Niekur kitur, 
tik JAV neturtingas, kilęs iš

Negauną. Soę. See. išmoką
KL. Aš turiu, seserį senelių 

namuose. Circuit lesinąs Chi
cagoje paskelbė’, kad sesuo yra 
-nedarbinga: Mano—prašymas 
teisino patenkintas ir aš esu

VYRESNIEJI, AfcOM* 
NEDARBINGIEJI

Amerikiečiai kurie neteko sa
vo mąistp. markučių.. (food 
stamp) išmokų, pagal uąują 
įstątyiųo, papildytą gafę^ gau- 
tį daugiau. 'nąuękūrių ąekuŲ-

La isvėje; ne le i ūžia

pasinaudoti nacionaline televi
zija taip dažnai.

Michael Killian, 
iš Chicago Tribune

tymo projektų., jie turės, gali
mybių. detąlujųpti,'šąįo. lįędįci- 
rios ii- dantų, gydyuj.<£ ’lįąjęįss, 
buto nuomos,, ir k L išlaidus.

ra? CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON ‘ ~''r7 *

EXPRESSWAY DRMMr
DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.

YOU'LL RUN INTO TROUBLE *F 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE

jiiiiiiMifeiį^^

V

žybos k u įsuose, kurie 
dviejose viebse, 
gtu|x je yra po 10 
Vyriškų ir moteriškų draliužių 
kirpimo kursus lanko apie 100 laIH> amerikielcw kąi jj-apleį<|- 
darbininkų. Kursusoe panio- ■ Kąnadą. .
kės vyksta vakarais - 16 dienai — Pagal Amerikos, kaime, kaiji Juumy Cąi tec gąli

Supęrboyv.l

IF YOU DRIVE AT THE 
SPEED STAY IN 

the r/grt lane.

nXūJIBNO^ CHICAGO •klLt-Saturday^Auguj^ 4,



menu.

Lietuvių -tis, iki nepatenkinti -sav^ink^kuopcsvice-pirm. -Povilas-Tydav
• . v . • 1 "T* "v* *7 7 7 1

JAY DRUGS VAISTINE

asmenų.
Pobūvi pradėjo ir jį pravedė

N. Anglijos šaulių rinktinės ka
pelioną pranciškoną kun. Ra-

jausis kad šis reikalas bus nu- pirmiausia pakvietė tarti žodį 
spręstas jų nenuskriaudžiant.

0* ?

__ 310.00

A

“■MEb

LOS ANGELES KULTŪRINĖ KRONIKA
Ą. BERŽIENE

MOTERYS - SĖKMINGOS TAU
,: Čia yra skaitlinga lietuvių ko
loniją ir stipri muzikos garsuo
se;. Turi išradingų muzikos va* 
dpvų ir gerų, dąinininkų-ių. Šio 
miesto liet, dainos meno didvy
ris yra komp. Bronius Budriū- 
nds. Jis savo esmėje yra voka
linis, žinomas kaip puikus chor
vedys, chorinės muzikos kūrė
jas. Jau virš 25 metai kaip var
gonininkauja Šv. Kazimiero liet, 
parapijoje. Turi suorganizavęs 
stiprų, gerą chorą, kuris aptar
nauja savą bažnyčią, surengia 
religinės muzikos koncertus, iš
pildo programą parapijos meti
nėse šventėse bei tautos minė
jimuose, dažnai su visais vietos 
šolista’s. Programose yra turėję 
■Stambių, sudėtingų kūrinių: Th. 
Dubois oratoriją, Septyni Kris
taus žodžiai ir paties dirigento 
parašytas kantatas bei dainas. 
■Jų repertuarą sudaro virš šimto 
'dainų ir pusšimtis giesmių. Da
lyvavo visose JAV ir Kanados 
lietuviu Dainų šventėse. Choras 
ne kartą garbingai atstovavo 

■b’etuvius Los Angeles miesto 
Board of Education, Tarptauti
niame Institute ir televizijoje. 
Iš parapijos choro iškilo daini
ninkai: Birutė Dabšienė, Janina 
Cekanauskienė, Rimantas Dab- 

—šys—tr,--reikalui esant, ateina į 
' talką ir solistas tenoras Anta

nas Pavasaris.

..Santa Barbara gyvena pasižy
mėjusi Liet. Valst. Operos pri
madona V. Jonuškaitė • Leskai- 
tienė, o Santa Monica — komp-. 
Br. Markaitis, S.J. Jis savo su
dėtingais kūriniais pasirodo ne 
tik lietuvių scenoje, bet ir ame
rikiečių.

• ’ Losangeliečiai yra apdovanoti 
hė tik vokalinėmis jėgomis, bet 
ir- nenuilstamais entuziastingais’ 
teatralais. Veikia Dramos sanr 
Jaūris, Kalifornijos : 
Operetės ansamblis, kuris prieš 
;porą metų čia suvaidino opere- 
■tę “čigonų baronas”, J. Strauso. 
’1978 m. rudenyje pastatė muz. 
iOnos Metrikienės muzikinę le- 
gendą “Gilandą”. Libretas~Nijo- 
įes Jankutės-Užubalienės (“Kūl-

grindos” versija). Pagrindines 
roles atliko J- Čekanauskienė, 
B. Dabšienė, A. Pavasaris ir R.

Dabšys.
Svarbus yra Onos Metriklenės 

vaidmuo muzikinių vaidinimų 
pastatyme. Jos suorganizuotas 
Operetės ansamblis davė gerų 
rezultatų. Apart sceninio veika
lo. ji turi nemaža parašiusi ir 
dainų. Turime kitą moterį, pa
sižymėjusią kūryboje — muz. 
Giedrę Gudauskienę. Operetės 
kolektyvo dainininkai taip pat 
yra dažni mepinių programų 
solistai. Be jų neapsieina beveik 
nė vienas svarbesnis renginys. 
Paįvairinimui dar pasikviečia ir 
s kitų kolonijų meninių jėgų. 

Jų nuolatinė gabi akompaniato- 
rė yra pianistė R. Apeikytė.

Los Angeles lietuviai turi 

•daug progų savo sielą atgaivinti 
lietuvišku bei tarptautinio mas
to

TINĖS AMBASADORĖS

Siūlo mokėti $200 
už ne tq motorą

DETROIT, Mich. — General 
Motors bendrovė 1977 metu mo
delio Oldsmobile automobiliams ; 
įdėjo Chevrolet motorą. Net ir 
67,000 tokių atsitikimų — buvo. 
Reiškia, garsino ir paėmė pini
gus už vieną motorą ir įdėjo pi
gesnį. Skundas pasiekė vyriau
sybę. Sudaryta komisija įsakė 
sudėti garsintus motorus arba 
atlyginti savininkams. General 
Motors prižadėjo sudėti moto
rus. Bet vėliau apskaičiavo, kad 
jai bus geriau pasiųsti kiekvie
nam mašinos savininkui
$200 čekį kaip atlyginimą. Jeigu ; sį kUOpoS nariai ir daug bičiu- 
savininkas sutiks, su $200, tas ^ej svečių, virš šešiasde- 

'reikaTas-bus~baigtas. Jeigu ne, f gimt
dar reikės ilgiau teisme aiškin-

♦
- k 
' A

UŽMEGZTAS KULTŪRINIS RYŠYS, LAIMĖTAS 
DĖMESYS

Tautiniu originalumu išpuoš
ta salė šventiškai nuteikė kiek
vieną įžengusį sveti. Buvo iš
kabinti tautimo rašto audiniai, 
juostos, istorinės Lietuvos vaiz
dai, romant.ka alsuojantieji. 
Graži, didelė tautinė vėliava bu
vo pastatyta greta Amerikos vė
liavos. Ant stalo puošėsi gyvos

TAUTINIS

At 
■ 
E

Michiąnos lietuvių moterų bu
rei :s, vadovaudamasi principu, 
kad kiekvienas geros valios, tau- 
tin ai gyvas betuvis yra savo 
tautos ambasadorius, surengė 
tautinės reprezentacijos susipa- Į 
žinimo vakarą savo gyvenvie- ( 
teie — kurortiniame kaimelyje 
Michiana. Mich. Vakaras įvyko
š.m. bepos 21 d. parko admi- gėlės, žaliavo rūta, 
irstraciniame pastate, dalyvavo Vakarą atidarė vietos klubo; 
virš trijų šimtu žmonių. Dauge- pirmininkė Marge Hurley, airė,1 
l:s ju salėje t:lpo tik stačiomis, I praktikuojanti katalikė, gilaus 

socialinio pajautimo ir tautinės 
tolerancijos asmenybė. Padariu- i 
si trumpą išvadą, ji vakaro pro- 
gramai vesti davė Janinai 
Marks, kuri profes’onaliu gabu
mu pasigėrėtinai šį vakarą ir šok:u mokytojas ir grupės vado- 
pravedė. Ji dėvėjo originaliu 
tautiniu drabužiu ir visa savo 
laikysena pasigėrėtinai repre-isu žmona artistiškai pademonst- 
zentavo lietuvę moterį, už ką jai. ravo kelis tautinius šokius, jų 
publika pakartotinai ir skardžiai tarpe ir Oželį. Į šią demonstra- 

’ ciją protarpiais vis įsijungė pa
nelė Ellan Livcinas. Ji pagrojo 
akordeonu. Publika programą 
dėmesingai sekė ir artistams il
gu plojimu padėkojo.

(Bus daugiau)

o buvo nemažas būrys tų, ku
rie salėje negalėjo tilpti. Dau
gumą sudarė kitataučiai Ir buvo 
gana daug profesionalų: gydy
tojų. advokatų, teisėjų, plataus 
masto biznierių ir 1.1. Buvo ke
liasdešimt ir saviškių iš apylin
kių ir vietinių, net vienuolika

Ramunė Tričytė

Renata ir Jonas Variakojai pa- 
deklmavo pora lietuviškų eilė
raščių. Jiedu publiką giliai su- 
jaudmo, kuri jiems atsilygino 
ovacingu plojimu.

Fr. Zapol.s. Vyčių tautinių

vas aiškino apie lietuvių tauti
nių šokių charakteristiką ir abu

. - ■ . '..i.
gydytoju, su dr, Z. Danilevičiu
mi priešakyje. Jis yra vienas 
pirmųjų lietuvių šioje kolonijo
je įsikūrusių, šis vakaras pra
ėjo išskirtinai draugiškoje nuo
taikoje ir garsas apie puikias 
vakaro nuotaikas plačiai nu
skambėjo, aidas pasiekė ir 
Chicagą. ------ --------------------
r Vietiniai gėrėjosi vakaru ir 
sakė, kad dar niekad šioje sa
lėje nėra buvę vienu kartu tiek 
daug žmonių, kiek šįkart pri- 

Juozas Stašaitis, Bosto-.laikrodėlis ir toliau primintų! gįrinko. Tenka pastebėti, kad 
būti tokiam pat punktualiam, j buvo išvystyta puiki informaci- 

Žinoma reikia pasakyti, kadį ja. O meniški skelbimai, iška- 
ir visi dalyviai sukaktuvininką! binti pasivaikščiojimo takų 
apddvanojo įvairiomis dovano- kryžkelėse, žadėjo praeiviui ne- 
mis. Sukaktuvininkas Juozas! 
Stašaitis nuoširdžiai visiems 
padėkojo ir pareiškė, kad ruo
šiasi trumpiausiu laiku apleis
ti Bostoną ir tolymesniam gy- 

u-Į-venimui—planuoja- persikelti—i 
Brocktona.

Pianiste Raimonda Apeikyte

BOSTON, MASS
PAGERBTAS INŽINIERIUS JUOZAS STAŠAITIS

Inž.
no Jono Vanagaičio šaulių kuo
pos pirmininkas š/in. liepos 

į mėn. 14 d. atšventė savo 65-ta- 
įjį gimtadienį. Ta proga buvo 

P° i jo namuose susirinkę beveik vi-

• Vaikščiojo mergele po pieq faelį šakalį, kuris savo gražioje 
vą ir išbarstė perlus, Mėnulis j jr ]abaj įdomioje kalboje išryš-

Po Juozo Stašaičio . gražios 
kalbos-buvo, sudainuota^ p, Sta- 
šaičiams ilgiausių metų, tuo ir 
baigėsi oficialioji dalis. .

lės ir surinko.

MINI-MART
(Under New Ownership)

2812 W. MARQUETTE ROAD_ _ _ _ 925-4825 |

T-Bone Steak.....................................$2.29/pound
Round Steak ................ ................... $1.69/pound
Ground Beef .................. ..................... $1.99/pound
or $1.39/pound when buying 5 pounds or more.

Roll Steak........................~............... $2.99/pound
Pork Chops ....................................... $1.19/pound

SCOTT PETERSON DELI SPECIALS:

Sliced Bacon
Polish Ham .
Boiled Ham

$1.39/pound
$2.89/pound
$1.79/pound

Produce:

Cabbage .....................................
Carrots —..................................
Tomatoes .....................  ;.......
Pepsi, Coca-Cola, or RC 8 fl. oz.
Flavor Kist Cookies.................
Milk ...........................................

. $0.19/pound 

. $0.29/pound
$0.49/pound 

.. $1.49 + dep. 
3 p. for $1.00 
..... $1.69/gal.

FREE DELIVERY OVER $10.00

Užeikite* Apžiūrėkite mūsų prekes, šviežią mėsą 
ir žemas kainas. Ko nematote, tai paklauskite.

Esame Jūsų artimiausieji kaimynai, norime 
būti Jūsų draugai.

Sutaupysite daug laiko ir pinigų.

pareiškė, kad netik dirbo Juo
zas organizacijose, . bet jas la- 

jbąi paremdavo stambiomis pi-
• niginėmis aukomis.

Vėliau kalbėjo šaulių rinkti
nės pirmininkas Algirdas Zen- 

Į-kus, Brocktono šaulių kuopos
• pirmininkas Petras šaulys, Wor- 
cesterio šaulių kuopos pirmi
ninkas Vladas Gedmintas, Lie
tuvos veteranų Bostono sky-

j riaus pirmininkas inž. Bronius 
Galinis, L. M. K. Federacijds 
Bostono klubo pirmininkė Ele
na-Vasyliūnienė, Antanina Liu- 

ųtkonienė,—Kazys^šimėnas,-Povi
las Žičkųs ir Albinas Šležas. Vė
liausiai kalbėjo pobūviui vado
vaujantis kuopos vice-pirminin- 
kas Po'vilas Tyla, savo trumpo
je bet gražiai koncentruotoje 
kalboje, pasveikino Juozą jo 
gimtadienio proga, nušviesda
mas jo didelį darbštumą ir di
delę energiją organizacijdse, 
ypatingai šaulių, ramovėnų, 
skautų eilėse. Pabaigęs savo 
įdomią ir gražią sveikinimo 
kalbą pakvietė kuopos kasinin
kę Janę Bajerčienę, kad ji įteik
tų visų šaulių kuopos vardu 
jam padovanotą ypatingai gra
žų rankinį laikrodėlį. Jane Ba- 
jerčienė įteikdama dovaną pasa
kė: Broli Juozai, buvai visuo
met labai punktualus, lai šitas

P. Z. Stašaitienė pakvietė vi
sus prie vaišių stalo. Na ir bu
vo įvairiausio gardžiausio mais
to, labai daug prigaminta. Tai 
čia didelė padėka ir pagarba p. 
Stašaitienei. Labai ačiū Jai už 
tą vargą ir didelį triūsą; Reikia 
pasakyti buvo įvairiaus skonio 
ir “Valerijono” lašų. Kas jau
tėsi turis nervus juos lengvai 
galėjo apraminti.

Oras tą dieną pasitaikė labai 
gražus ir ant gražios. pievutės, 
po medžių pavėsiais visi daly-

'eilinį priėmimą. Plakatus sukū
rė dail. Janina Marks, šio ren- 

■ ginio vyriausia vadovė. Be to, 
apie šį lietuvių vakarą ir klubo 
vadovybė pranešė savo nariams 

-biuletenyj.e_.__Tąd ir prigužėjo 
svetelių iš arti ir toli... O ren
gėjų stiprus organizuotumas lė
mė ir patį pasisekimą.

Vakaro programą-sudarė-trys- 
pagrindinės dalys: lietuviška 

-Raina ,-muzika ir tautinis šokis, 
lietuviško skonio maisto stalas 
ir tautodailės-knygos stalas^

"j- Kaip matoma, vakaro progra
ma buvo turininga ir plačios ap
imties, rengėjoms teko atsida
vusiai darbuotis ir jos savo pa
reigą puikiai atliko.

plojo.
Studentė Ramunė Tricytė bu

vo specialiai iš Chicagos atkvies
ta kaip paskaitininke. Ji kalbė
jo apie kunigaikščių Lietuvą ir 1 S 
-apie- dabartinę—jos—vergovinę 
padėtį. Kalbėjo gana trumpai, 
bet aiškiai ir suprantamai išdės- Į 
tė savo mintis. Pagarba šiai ga
biai jaunuolei.

St. Balzekas, Lietuvių muzie
jaus direktorius, taip pat trum
pai kalbėjo apie etninį reikalą, ja 
tautinę šaknį, didžiavosi būda
mas lietuviu. Užsiminė apie Pa
vergtųjų tdutų reikalą JAV Se
nate ir apie Pavergtų tautų sa
vaitę. Du mažamečiai vaikučiai

Kalbininkas ir gydytojas
Kalbininkas atėjo' pas gydy

toją ir guodėsi bloga savijauta.
— Kiek laiko miegi kiekvie

ną dieną? — klausė ji gydyto- 
s. Kalbininkas atsakė:
— Tai yra labai mažai. Aš 

galvoju, kaip jūs iš viso esate 
g was?

— Matote, aš miegu 8 valan
das kiekvieną naktį.

2759 W. 71st St., Chicago, Ill.
» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI ’ ® FANNIE MAY SAL- 

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo------------
9 vai. ryto iki 10 -vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

TeL 476-2206

viai-labai gražiai tarp savęs be- 
sisnekučiuodamiesi praleido 
maloniai iki vėlumos laiką-

Mes Jono Vanagaičio kuopos 
šauliai, prašome brolį Juozą 
nepamiršti mus ir progai pasi
taikius visuomet aplankyti. Lin
kime Jums gražios ateities, 
daug, daug sveikatos ir gaidiš
kos laimės ateityje.

Vladas Bajerčius

• Plėšrioji žuvis, vardu ba
rakuda gaiido kitas žuvis savo
tišku būdu.. Ji plaukioja aplink 
būrį mažesnių žuvelių ir jas 
gązdina, kol jos is baimės su
sirenka j krūvą arti viena ki
tos. Tada barakudų puola į jų 
vidurį ir sumedžioja, kiek jai 
patinka.

VELTUI ĮVERTINAME
JŪSŲ NAMA

KALBAME LIETUVIŠKAI
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-tos)

member

RELB
*n» citv miocaymxi srtvrca

TEIRAUKITfiS
TELEFONU 

254-8500

MAGIŠKU

■

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

I. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.------ $10.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis.

Minkšti viršeliai $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai ..................... $15.00

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psi.
Minkšti viršeliai

Čeki reikia išrašyti:
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 

Chicago, Bl., 60608
Pridėti dolerį palto išlaidoms.
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six month*, $10.00 per 3 months. In 
other USA leealitiet $30.00 per year, 
118.00 per ii months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.
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Naujienos eina kasdien, liakdriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1W So. Halcted St, Chicago, 
m 60606. Teist 421-6100.
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Dorovė visiems turi rūpėti
Vakar minėjome, kad universitetą baigusi ir lite

ratūrą mėgstanti artistė Nijolė Martinaitytė įpareigo
ta aiškinti ateitininkams sendraugiams, kad “Stripty- 
zas” nėra toks nedoras, kaip Naujienos savo laiku prieš 
tokią literatūrą pasisakė, bet tame veikale yra ir-labai 

Literątūrą studijuojanti ir kitiems Ją aiškinti pasi-j 
ryžusi artistė Nijolė, atrodo, turi labai skystą ir blan- j 
kią sąvoką apie literatūrą. Negirdėjome Ją vaidinanti 
ir neturėjome progos Jos literatūrinių vertinimų klau
syti, bet vien tas faktas, kad ji ryžosi pornografinį Lie
tuvos komunistų atrinktą darbą drąsiai įkalti sendrau- Į 
giams į galvą, kaip modernų ir vertingą kūrinį, tai su- ■ 
sidafb Įspūdis, kad josios literatūriniai vertinimai la-1 
bai jau lėkštus ir sąvokos rimtesnėmis mintimis visai ne
pagrįstos.

Be to, jeigu ji drįso ryžtis aiškinti sendraugiams J sjrodė nė vieno rimtesnio vertinimo, kuris būtų įžiūrė- 
besikeičiančias literatūros sąvokas ir jaunimo dorovę I jęs “Striptyze” literatūros šešėlį. Veikalas buvo pas- 
naikinančias sąvokas įpūsti sendraugiams, tai josios ver-1 merktas kaip yra pasmerkta visa pornografija.- Net 

aukštoji bažnyčios vadovybe uždraudė jį platinti. Tuo 
tarpu forntininkai,. turėdami tik jiems vieniems žino- 
mus tiksfūs, užsispyrę bando saviškius'įtikinti gražiais 
žodžiais ir puikia Jų muzika. Kad žydas gali išmokti 
lietuviškai,- nemokėdamas kitos kalbos, tai ne dyvas^ 
bet negali kelti į aukštybę jo lietuviškai aprašytą Pary
žiaus ir Romos žinomą pornografiją. Dar galima būtų 
suprasti, jeigu Jis būtų aprašęs Vilhiatis kdmtiništų 
partijos vadų pirtis, kuriose savaitgaliais buvo ruOšia- 

Striptyzas” buvo parašytas ir Pergalėje atspausdintas mos orgijos, kad visas kraštas vaitodavo ir bijojo stfi-

tinimai yra abejotinos vertės.
___ Visa eilė lietuvių, studijavusių literatūrą ir skai
čiusių literatūros kūrinius, žino, kad pornografijos vei- 
kalai nekelia skaitytojų -dorovės, neragina Jaunimo koP-
ti aukšton pakopon, nestiprina jo pasiryžimo siekti 
aukštesnių idealų, bet murdo Jį purvan, daro bejėgiu, 
bevaliu ir labai lengvai atsisakančiu siekti laisvės pa
vergtiesiems ir gerbūvio artimiesiems.

Skaičiusieji aiškiai žino, kad pornografinis Mero
4L

vien tiktai lietuvių tautos naikinimo sumetimais. Rusas 
okupantas parinko tokį lechoko Mero kūrinį, kuris vaiz
duoja supuvimą ne tik Paryžiuje ir Romoje, bet laužo 
dorovinius, lietuvių tautos dėsnius, gelbėjusius pačiais 
sunkiausiais lietuvių gyvenimo laikais. Lietuvį mirtin 
vedė stiprūs doroviniai dėsniai. Lietuvį tremtyje ir 
sunkiose- sąlygose-apgynė didžiosios moralinės_ tiesos.
Lietuvis bėgo nuo palaidumo, jam buvo nesuprantamas 
supuvimas._________ - ■_______

Lietuviai neturi Loto, ištvirkavusio su savo dukte
rim. Lietuvės moters niekas nepavertė į druskos ak
menį Mirties jūros pakraščiuose. Net ir senais Per
kūno laikais, lietuviai neištvirkavo. Jie buvo dori ir pa
reigingi. Nebijojo mirties, lietaus ir perkūnijos.

Sunkiausiais caro laikais, Kražių skerdynių metu 
ir per sukilimus lietuviai nepuolė neviltin įr nelaužė do
rovinių nuostatų. Taip elgėsi ir elgiasi lietuviai katali
kai, reformatai, visai netikintieji arba abejojantieji. 
Jie galėjo netikėti Bažnyčios nuostatais, bet jie visuo
met prisilaikė pagrindinių dorovės dėsnių.

Sunkiais okupacijos ir pavergimo laikotarpiais lie
tuvės moterys išsilaikė žymiai stipriau, negu kai kurie 
vyrai. Visa nelaimė, kad dar neatsirado nė vieno rašy
tojo, kuris būtų pajėgęs iškelti drąsą ir kitas dorybes 
pavojingiausiais kavos momentais ilgus metus besitę
siančios vergijos, žinome vieną, kitą pasiaukojimo epi
zodą, bet niekas dar neaprašė didelio Pasiryžimo, kieto 
užsispyrimo ir pasiaukojimo. Prisimintina, kad šian
dien tie, kurie turėtų pirmon vieton statyti lietuvių ko
vos ryžtą ir stiprią valią, skleidžia ir leidžia moralę žemi
nančią ir lietuvius žlugždančią komunistų literatūrą. 
Ne tik rusų revoliucija, bet ir porevoliucinis laikotar
pis nepraturtino rusų literatūros. Revoliucijos metu, 
jei neskaityti “Taškento — duonos miesto” nieko vadi
nami sovietų literatai nedavė. Nieko vertingesnio ne
davė čekistas Gudavičius, nors jo knygoms išleisti skir
tos stambios pinigų sumos.

Liūdna, kad frontininkai, prievarta pagrobę lietu
vių katalikų kelias organizacijas, kažkokiais sumeti
mais pradėjo Amerikoje leisti’Vilniuje išleistas komunis-
tines knygas. Kuriais sumetimais jie pasirinko pornog- paruoštą komunistinę Pornografiją!

“STRIPTYZO” PUSLAPIAI
Lietuviai marijonai, vietoj religinių raštų, išleido 

pomografišką “Saują skatikų”, kurios vienas lapas per 
klaidą vakar pateko į ši puslapį. Kad kiekvienas sendrau
gis, įskaitant ir jų “švietėją” Nijolę, galėtų geriau nu
šviesti Mero žodžių spalvas, vartojame visus tris “Sfrip- 
tyzo” puslapius.

___ O kam? — paklausė jis, dar niekaip nesupras
damas.

— Galėtum numanyti kam, — atsakė ji. — Nusirenk.
__O kur lova? — kvailai paklausė jis.
__ Lovos nėra ir jos visai nereikia. Tam reikalui skirtas 

specialus įrengimas, labai patogios staklės. Gali pasižiūrėti.
Ji mostelėjo ranka į vidurį kambario stovinti prietaisą.
__ Visa tai atliekama čia, šiame kambary, ir ant šitų 

staklių, — pridūrė ji.
— Bet aš nenoriu. Aš nieko nenoriu, — pasakė jis.
— Tau taip atrodo. Tave taip veikia seni įpročiai, < 

kuriais tu turi atsikratyti.
— Bet aš tikrai nenoriu nieko. Nenoriu!
— Tai pagaliau neturi jokios reikšmės, — atsakė ji,- 

jau visiškai nuoga stovėdama greta jo. — Nusirenk.
Jis pradėjo nusirenginėti. Jis pakluso jai.
— Jokie jausmai čia nereikalingi, nebūk kvailas, ~- 

vėl prabilo jinai. — Tu turi daryti viską, ką aš tau paliepsiu. 
Ir viskas. Ir daugiau nieko. Tiesa, su tokiais, kaip tu, visai 
šviežiais, man kiek maloniau, tuoj pats pamatysi ir vėliau 
.gal prisiminsi, bet apie tai aš negaliu ir neturiu teisės kal
bėti. Renkis greičiau. Nežiopsok. Tam reikalui skirtas tam 
tikras laikas, ir per tą laiką mes turime Su tuo dalyku su
sidoroti, nėra čia ko snausti.

Ji paliko jį, jau beveik nuogą, vieną ir nuėjo pirmoji 
prie prietaiso. *

— Jau? — paklausė jis luktelėjęs.
— Dar ne, — atsake'ji.
Jis vėl palaukė, bet jį krėtė nemalonus šaltis, jis susi

gūžė ir neiškentęs vėl paklausė:
. — Ką man dabar daryti?

— Tuoj...
— Ar jau eiti prie tavęs?
— Taip, dabar jau gali. Ateik. Man reikia įsitaisyti taip,
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ratinį lechoko Mero rašinėlį — sunkti spręsti. Lietuviai 
nemėgsta pornografinės literatūros, Iki’ šio meto iiėpa-

bų, bet, jis to nedrįso padaryti-, Vilniuje nedrįsta apie 
tai slandžia lietuvių kalba parašyti ir išleisti. Bet Lie
tuvos pirtyse vykusių savaitgaliu Mėras nėaPfašė. jis,- 
Paryžiuje ir Roihoje nebuvęs,- parinko tų ihieštų lū- 
ponarus...

Liūdniausia, kad aųkšttiosiūš mokslūs baigusi iher- 
gaitėvyžosi įtikinti lietuviūs ko įjie “ 
Ji nori parodytT~gra'žias lietuvių ž-od

' nematė.- 
'as.—kad 

visas lietuvių dėmesys paskęstų “Striptyzė”; o ne ke^ 
voje prieš okupantą.

“Striptyzą” galėjo išleisti bemokslis lietuviškas 
bernas, o “Striptyzo” spalvoms ryškinti nėteikalingas 
universiteto titulas. Toks veikalas, netūfįš dorotėš pa
grindo, negalįs stiprinti lietusių, dvasios — taišvėš' ko
voje nereikalingas.

Jeigu lietuvių katalikų grupelė nestivaidys Oktipati- 
to knygas leisti ir platinti pasiryžus'iiĮ žtiio'nių, tai pla
čioji Amerikos lietuvių visuomenė turės imtis žygių 
prieš šiuos vienybę ardančius ir moralę naikinančius 
veikalus. Pirmon vieton turėtų žingsnių' imtis patys' 
katalikai, bet jeigu jie pavojaus nemato ir nettifi jėgų 
pasipriešinti dorovės dėsnių smukdymui, tai žodį ttitės 
tarti kitų tikėjimų atstovai, netikintieji ir kiti.

Lietuviai negali leisti mažai grupelei naikinti ko
vai reikalingo Jaunimo. Pornografija naudinga tiktai 
pasipinigautojams ir dorovės dėsnių žlugdytojams, dir
bantiems kartais su lietuvių tautos ptiėštį žfiiia.

Iki šio meto Amerikos -lietuviai klebonai apsaugo
davo lietuvius nuo vietinės pornografijos. Lietuvius jie 
pažįsta, žino priemones DOfriografijai sustabdyti. Bėt 
jeigu Pornografijos imasi ateitininkų vadai, o klebo
nai užmerks “Striptyzui” akj, tai mums teks kelti vie
šumon ir jų nenorą pasipriešinti doriems lietuviams 
smukdyti. ,

Mes norime, kad Lietuva būtų laisva,' graži ir do
ra. Mes norime, kad jaunimas ryžtingai siektų gimta
jam savo kraštui laisvės. Apsisaugoję nuo vietinės pdf- 
nografijos, negrūskime jaunuoliams pavergtoje Lietuvėje 

labai nekantrus ir nesupratingas. Aš tau atleidžiu tik todėl, 
kad tu dar šviežas. Pats nežinai, ko nori, ir neįsivaizduoji, 
kaip teisingai elgtis. Arba gaišti, kai reikia skubėti, arba 
skubi, kai reikia lukterti berit ki^k. Neužmiršk, kad viskam 
skirtas tam tikras laikas, net nusirengimui ir atsigulimui, 
o paskui — gulėjimui, tam dalykui fr vėliau atsikėlimuL

, Jis klausėsi jos ilgos keistos kalbos, nelabai ką girdė
damas, ries galvojo apiė Mttką, bet ėmė artėti prie jos, jau 
atsigulusios, jam staiga įdomu pasidarė, kas gi čia taip, 
kaip tai daroma ir kokiu būdu galima prisilaikyti šiame 
reikale tekio didelio tikslumo. - - ‘

Jis artėjo prie jos,- gtffiiičies ant pusminkštės nuožul
nios lentos, prie jos, išskėtusios rankas ir aflošusios galvą 
atgal ir kiek į šoną. Jos kojos buvo suglaustos, tiesios, bet 
tarytum kabojo orė, niekur nesiremdamos, ir jis eidamas 
ieškojo tos nematomos atramos, negalėdamas įsivaizduoti, 
kokiu būdu tos kojos, galinčios, matyti, susiglausti ir pra- 
šiskesti, tįso toje pačioje plokštumoje kaip ir visas kūnas, 
niekur ir nieko nesiremdamas.

■=—- Dabar prisiglausk, — tarė ji.
Jis dai^r klausė ir vykdė kiekvieną jos žodį.
— Uždėk ranką čia.
Jis taip padarė.
—- Švelniai kelk ją ir paskui leisk- žemyn,- tai bus kaip 

glamonė. Pasižiūrėk, kaip' aš darau.
Ji palietė ranka jo petį,- ir jos pirštai nusliuogė kaklu, 

o paskui nuslydo žemyn.
Tada ji rankas vėl išskėtė, kaip ankščiau.
— O dabar? — paklausė jis.
— Padėk antrą ranką čia, — pasakė jinai.
Jis padėjo.
— Tik riėkūterik, iš to Jokios naudos. Taip daryti 

galima. \
ne-

■

— Bet aš nieko nenoriu,' atsakė jis. — Ir visai ne
kutenu tavęs? heišsigalvok. Paprasčiausiai nenoriu, hr tiek.

—- Nesijaudink, — nuramino jinai. — Viskas bus kaip
numatyta, kaip turi būti.

Savo kūnu jis jautė visą jos kūną, standžiai įrėmusį 
į jo krūtinę savo apvalias krūtis, bet jam viskas buvo vis tiek.-

Ir jis neištvėrė.
— Eik tu po velnių, ir viskas, —pasakė jis.
Ji patylėjo valandėlę, o paskui tuo pačiu lygiu, ramiu 

balsu, kaip anksčiau, paliepė:
— Atsistok ir atsitrauk-truputį. Gerai jau, ką darysi. 

Mes visai nesilaikome grafiko.
Jis tuoj pat-pakilo ir ą^ifr^ukė;-
— Pasižiūrėk į mane iš tolo ir sūgrįšk. Pamatysi, vis

kas bus gerai. ...
Ji vėl išskėtė rankas delnais į. viršų, ji sutraukė išskės

tais kojas- ir tEdejo jas, trūpiifį lifiktėlėjūsi peY kelius, vieną 
ant kitos ir atlošė galvą atgal ir bent kiek į šalį.

ir jiš krūptelėjo, pamatęs ją čia pat, priešais, ranka_T.V, >-•* ~  -į . j. į~ j ? t» -i-r- *'  pabicJKiciiiicj, r nuKryziuoią. liesa, neouvo zaizuų nei r<niw 
košėj nei kojose, nėi pbrvėžtaš šonas buvo ir veidu netekėjo 

□sraujas,- bėt jis matė nukryžiuotą ir staiga pajuto ir 
pamatė save’, prikaltą prie još tokiojė pat rėnkū; kdjų, galvos 
ir nuogo kūno padėtyje; kaip ant kryžiaus.

Jis Aepasakė nė žodžio;
Jis apsisuko h’ pasileido iš to kambario ir iš tų namų; 

palikęs ją, nukryžiuotą moterį; kSrp Savo' krežių, ir rūbūš 
palikęs,- negalvodamas apie” savo nuogumą, nes ir tas nuo
gumas neteko staiga jokios prašinės.

Jis staiga prisiminė tris ždttžiUs.
Jis pasileido tekinas? skubėdamas, apie jokį laiką ne

galvodamas — apiė minutes rėi šimtmečius, pasileido dus-" 
damas gatve ir nekantriai atplėšė bariuko dūris.

Mergina...

liūs žmones atleisti iš miesto
aprūpinamu darbų.

gyvos jų organizacijos. Jie su
pratę klastą sukels reakciją, 
kuri g<rii baigtis liūdnomis pa
sėkomis.

Amerikos lietuviai siunčia 
sav'd atstovus į Altą ne ją griau
ti, bėt joje veikti paVergtosicfe 
Lietuvos laisvinimo Veiklai ir ją . 
ginti niro tą, kurie kėsinasi ją j 
sužlugdyti. Organizacijų valdy-1 
bos seka savo astovų veiklą Al-1 
toje, kad jie neimtų vėsti savo | 
politikos nenaudingos Altai. ,; 1

Spaudoje buvo rašyta dėl Lie
tuvos Vyčių astovo, kuris ban- | 
dė jungtis prie tų, kurie ryžosi j 
Altos darbą susilpninti. Bet nie- 
kad L. Vyčiai neleis to daryti. ' 
Jie niekad neleis,- kad jų atsto- I 
vai vykdytų barzdukinės B-nės - 
užmojus Altą sužlugdyti.

(Pabaiga/

M. Bilandikas išmoka 
rinkimines skolas

Buvusio Chicagos miesto me
ro Michael Bilandic rinkimų 
komiteto paskelbti duomenys 
rodo, kad jis keturiems savo vy
riausiems rinkimų kampanijos 
talkininkams išmokėjo $30,000. 
Patronažo šefas Thomas Dono
van ir biudžeto direktorius Ed
ward Bedore gavo po $16,000 už 
“naudingus patarimus”, nors 
jcfū trys savaitės buvo praėju
sios po’ rinkinių pralaimėjimo.

Automašina nakties metu 
įvažiavo pro langą

Du Chieagdš priemiesčio Oak 
Lawn gyventojai Peter ir jo 
žmona Darrah trečiadienio nak- 
fį_ 2 valandą po vidurnakčio bu
vo išgąsdinti ir pamanė, kad 
lėktuvas užkrito, o-iš miegamo
jo atbėgę į svetainę rado'npa
prastą svečią’ — tūlas Kevin 
Barret', 20 niėtų, policijos veja
mas neteko kontrolės ir jo bal
tas Vega automobilis įsmuko 
pro langą į svetimus namus ir 
užvažiavus ant sofos ‘sustojo.

da visus Sveikus, tai yra — ’•Pe
ter su žmona ir keturiais vaikais,
Barret if Jo automobilį Vega.

Majore Byrne skelbia 
taupumo metus

■ Chicagos majore rugpiūčio d.Jį 
paskelbė,- kad 1980 m. miesto - 

’ biudžetui subalansuoti teks vi- 
. sas išlaidas sumažinti 10 nudŠ.
; “Mes nešame aliarmuojančioje 
bėddjė kaip New Yorkas ar Clė- 
velandas, bet jei neuždėsilii 
dangčio, netolimoj ateity prob- į 
lemos gali atsirasti”, perspėjo

kad reikės kai kuriuos rieVeife- ■

— Meksikos įlankoje nukritęs 
bdkštas vis tėBe'vė'tčia naftą jū
ron. Naftos liežuvis jau artėja 
prie Brownsville, ’ Teksas vals
tijoje.

— Atroddf kad Nikaragva 
fėrigiaši pnė ndtijų pdrlamentb 
rinkimu.

liėtiino, kad jie turi būtinai jų

Sodelė Fėdefaeija randa fėi- tėti nuvyktišiūš š’afd Saldybės 
kalą mažinti Altos veiklai aukė- darius susitarti; d iilt pasiinfor- 
jamaš pinigines aukas? Juk ką iiiiioti, kd B-hė Hdri ii Altos.- Tie 
galės nuveikti tėkš Veiksnys J punktai ir yra B-nės pareikšti 
kuris beturės finansinės para- AHai reikalavmidi Ir šiūljdrifii. 
riios? kodėl Vašafio 1 tosios Altą turi laisvę minėtus 
šventės proga F-ja nutarė juri^-1 piifikrus priiiftti dr he. Ji juos, 
ti ir LB-hės reikalus? Juk šijkėip nepriiriitiHtiš: atmetė. O su
renka nario mokestį ir aukas■ Įtikimas ššVO Atstovams įga- 
beveik per ištisus metus.

Aiškd toks Federacijos nutd- fHdėmimą remti yra ženklas, 
rimas gali užimponuoli tik kM Federacija siekia Altą j>a- 
tieiris, kurie yra pasiryžę žūt laidoti. Bet kodėl F-jos vadai 
būt AHą sužlugdyti, 'tiesa, nė-Įčiiifesi Altdš gridrifho darbo? 
sąmonintam aukotojui gali irn-j^ūbku otšak^ti. Bet vienaip ar 
ponuoti ir tai, kad tuo bus pa
gerbta aukotojo apsisprendimo 
teisė.

Federaeija įtaigoja, kad Alia; 
ndri įr nėtidri, ttrtt priihitį Bo- 
chesietyje sugalVoius 6 punk
tus; kuriuos AHa priėniHsi tu- 
bėtiį p'ati sivė pdlaidoti. ji pri
mygtinai įtaigoja; kad jos at
stovai Altoje turi remti ir bal*’ 
suoti už minėtų pūnktų priė- 
minią. .Ii šaro nutarimo krei
piasi ir į kitas organizacijas; 
kad ’ if jos minėtus punktus 
remta ii*' už jų priėmimą bal
suotų. Reiškia F-ja remia tokį 
susitarimą kurio nėra buvę; Juk 
Rochesteryje lėbukd šiišitarini 
mo. Altos V&WybS ncįgiiliėvd sikiėję rankas. Jie dar gyvi, dar

kitaip kalbėki yrft viš tik skan: 
ddias! Ar tbkiatn tikštai fronti- 
riiiikai užgožė Fėdferaciją?

liūtų įdomu žinoti tų -tarybos 
riAfių vardus, kurie lėti suvariau 
rithe dalyvavo. Tada. būtų ne
sti rikli pasaityfir kad tori fmvd 
didėlė dauguma frontininkai, 
Bei barzdukinės B-nės vadai ir 
vadukai.

Tokia taryba, kuri jungiasi šu 
riėhdruorttene -grianti -lalsvmt- 
įbO darbai UebštOvduJa ALR 
fUHalikų. Ir jei F-ja -bandys 
vffidyti sato Daijlavoje tokį 
iiiiiarimą — Alios grioviųto uį- 

reik tikėtis, kad Amerb 
kdš lietuviai katslikdi ticšėtlės

Mėsa truputėlį atpigo
CHICAGO. — Vartotojų pa

tarnavimo departamento prane
šimų jautienos mėsa truputį at
pigusi, bet Illinois universiteto 
agrikultūros ekonomistas, tvif- 
tina, kad rudeniop vėl pabrangs. 
Praeitą savaitę buvo pristatyta 
daug kiaulienos ir vištienos, dėl 
to jautiena buvo nupigusi mid 
2 iki 12 nuošimčių, bet jautierift 
(beef) vėl pabrangsianti, ndS Į 
Gfe’fUrikai hdri vėrštas ptiėŠ f 
parduodant dar-užauginti ir dėl - 
to iki 1980 metų vasaros kainds - 
būsiančios aukštos.

— Kšp. Jdsdph DiLfeonardi | 
labai gerai pažįsta Chicagą ir ži- ’ 
no kurian užkampin kiek poli- 
cininku re’ktg pasiųsti.

— JAV Senatas atmetė Atstd- I 
Vu rtlmti pafuoštą planą gazoli* j 
nui racionuoti.

- gT.—---- j- z
hAUMBNOfc CHICAGO I, ftL: Sattmtay; Attgtfcf 4, 1979 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 Weal !G3rd Strwt 
Valaftrina nagai ridu ta rima

TEL. — BE 3-5893

Vytauto bažnyčia Kaune

1
i1

Tikrina aklą. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

VaL sfai suMtarim^. Uždaryta treč.

DK.LEONAS SEIBUTIs 
1HKSTŲ, pūslės ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

t VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirta. 5—7 vau rak. 
Ofiao MMfa 776-23*0 

Rezidencijos telef.: 443-5545

{ J. VENCLOVA

LIETUVOS POLITIKA,

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĘ CHIRURGIJA 

4449 So. Paladei Rd. (Crawford 
NteJiral Building) Tol. LU 54445 
Pxuna ligonius pagal susitarimą 

Jei neštai lĄepįft, sKamoiuU 374-BUU4

DR. PAUL V. DAUGIS 
gydytojas ir chirurgas 

W*c*d*Mt«r Community klinika*
M»<(icina» djroktorius - 

1931S. Menhoim Rd.z W»stcn««t*r, JL. 
VALANDOS; 3—9 darbo Hipnam i? ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
^»L: 562-^27 arba 562-2728

UiLEKANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI

LR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Į 

Bendra praktika, spe«. MOTERŲ Ilges, j 
Ofisas 2652 WEST 5nh S1R5ET 

UI. PR 6-1223
OfTSO VAL.; pirm.. antrątL, treciad.

J. Venclova yra padaręs, parašęs ir išleidęs visą eilę 
“Lietuvos ir lietuvių tautos praeitųliečiančių knygų. Jis 

naudojosi lietuvių ir užsieniečių studijomis bei doku
mentais^ “Lietuvos politika” yra paskutinioji jo studija. 
Šią ir kitas J. Venclovos knygas galimą gauti, jeigu jos 
dar neišparduotos, “Naujienose”. N. Red.

gailai nušalinti Kęstutį) . . . Kę- kiečiams puolant Kęstučio vai- 
stutį Krėvos kalėjime pasmau-jdomas žemes. Vadinasi vyriau- 
gė Jogailos tarnai, jo kambarį-. aias Lietuvos valdovą^ Jogaila 
niai: Brąt, Prokšta, Kučuk irtatsisakė ginti nuo pri šų puola- 
Lisica”. mas Lietuvos valstybės vakari-

8) Prof. G. Vernadsky (179- nes sritis. 13ĮĮ2 m. nauja sutar- 
239>: “Kęstutis buvo tautinisįtimi sų vokiečių ordinų Jogai- 
lietuvių didvyr/s”.

9j J. Hertuianowicz: “Thę 
( famę of Kęstų!įs. rang noį only 
throught L i t b u a n i a, but 
throughout all Europe. No 
greater kuigli.t eyer lived ■ . . 
he spent his life in defending

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

la laisvą vaiia vokiečiams atida
vė Žemaičių kraštą iki Dubysos 
upės. Apie šią išdavystę istori
kas dr. M. Jučas (Lietuvių ka
ras su kryžiuočiais, 196-1) taip 
rašė: vPražūlinga Jogailos po
litika, privędė prię (o, kad Or
dinas teveik šimKueV žiauriai 
koveijo dėl žeuLąitijos, ją ga
vo iš Lietuvos yakiovo Jogailos 
(1.382)”. čia tenka pridurti, 
kad šis logailoo atidavimas že
maičių vokiečiams, buvo viena 
iš. pagrindimų kliūčių vėles
niems Uje4įų.yos valdovams tvir
čiau isitvirtinti Lietuvos pajū
ryj.

; Tais pačiais metais Jogaila 
su kryžiuočių ir Vilniaus sve- 
tiiutaųgių. miestiečių pagalba 
nušalino nuo valdžios Lietuves 
karalių Kęstuti ir klastingu bū
du jį nužudė, o po to, norėda
mas pridengti save niekšišku
mą, jis Kęstutį senovišku papro
čiu iškilminga’ palaidojo. Jo
gailos parėdymu buvo ir dau-

"Saulė ir skydas yr< Viešpats, malonę ir garbf its suteikiau Vfol- 
pats neatsako, serą ti<nuŲ kurie elgiasi nekaltai". — Psalmė
Mūsų tekstas suteikia daug paguodos Dovido klasei, Dievo mylimie

siems, pateptiesiems, Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yra 
šaulį ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
nuu viso, kas galėtų juos sužeisti. Visa turi išvien veikti naudai tu, kurie 
jį myli ir yra jo pašaukti, kaip jo nutarta- Turėdami tad tokius palaimin
tus užtikrinimo žodžius, džiūgaudami mes galime žiūrėti i ateitį, pilnai ti
kėdami, kad tu rėsi me dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
prirengtas ir siūlomas nuolankiems, pasišventusiems ir ištikimiems Jėzaus 
Kristaus pasekėjams,

tues, ęoųrągę and military 
qualities (ųj him the lovę 
of the entire ęountry which 
was greatly ręjųįcvd”.

1 U). ’ Dr. ■" T. 'Qljns (1 (H -62) :
“Kestutįs, wh,o has been riglit- 
ly regarded thę greatest nation
al Rew' of Eįįhųaiiia, valiantly 
defended tid$ country during 
half ą century against the Teu-j 
tonię osder”.

Tokiu bųdų iąloiikai liudija, 
jog Kęstuti^ vedę aiškiai tautiš
ką poĘtiką, ųepasidave jokioms 

I svetimoms jįąkoms. griežtai
.jF’ Įlaikėsi lietuv^ko gyvenimo bū

do, buyo tikras savosios tautos 
vadas, žynųąij^įa^ lietuvių tau 
tos didvyris ūė tautiškumo beiJ •> - * UHXVMVIUU UUTV Al VI-A U.

lietuviškumo lyškiansias pavyz- „įau ijetuvių patriotų nužudy-
- • ' ’ į ta. Apie šiuos skaudžius įvykius

Be to,. Kęstutis, kaip ir Lie-;istorikai byloja-1
l ■ - • - - į) Dr. A. Kučinskas (77-183
sireiškė, kąjp geras politikas, ir 189). “Penktą nakty Jogailos 

ppraĮjiatąs__sav_o Jautos aleitį^Ią- įsakymu—Wo—Kęstutis—pas^ 
toriko H- Gersdorf (4G-53) lu-i niaugstas (Dlugošą III, 411), . . . 
pomis tariant, kada Kęstučiui ni rašydamas ordinui, jis

SV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika & Evans

dys.

! tavos karatus. Mir.dav.gas, pa

Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

EUDEIKIS
‘ ' '“ t 111, 1 <3.0 \ VIC’Įlieto UI UJllU-L, j 10

įSiųlė 1319 m. Įęnk;.i apsikrikš-Į (Vytautas) pabrėžė, kad jo pus
tyti ir kiek vėliau \engrai, lai;įbroliai (Jo'gaila ir Skirgaila nu- 
jjš pirmąja sąlyga statė Lietu- Įžudė jo tėvą (Codex apist. Vi- 
vds atskiros provincijos reika-| t0]<jį,13, 3) 
kj . Reiškia, jis jau tuo laiku1 skunde pažymėjo, kad jo 
prąmat^ Riek .daug žalos gali tina (Birutę) J.
padąryti lietuvių tautai svetimį_(scrįPj rer pnųss.) ... N 

sapaštalai, kas. yėliau ir įvyko.• negali abejoti, kad Krėvos tra-•
gėdija (Kęstučio' mirtis) Jogai
los sukurta ir iki galo Įvykdy- 

! m.). Jogailos u”, 
budelių buvo nužu-i

GAIDAS -DAIMID
Pataikaudamas savo žm.o- 6j Dr. D. Alseika (2-9): “di

noms rusėms, • Algirdas valsty-'sų kronikininkų liudijimu, net 
binį savo dvarą padarė rusišku jo (Kęstučio) priešų buvo^tąi 

žmogus taisingas, doras, kara
tai mylįs savo' tautą ir darbo;Tas. pats. H. Qersdorf tvirtino, 
žmones tiki as savo taulcslkad Kęstutis lĮ^vos pilyj rug- 
vadas. Jo žmora tikra lietuvąi-jpiūčio 15 d. (138'2 
tė-Birutė buvo visos tautos m-y- pavedimu i
Ema ir gerbiama lyg kokia die- dytas. TadiTlerėtų. atsižvelgiant' 
vJtū. Kęstutis nepateko svetį-;.į lųbai didelius Kęstučio, nuo-;

j valdovas ’ AlgirdS ' padėjo pa-Į uų&ų ĮLak.'.L Jis brangįruą ųrpelnus. Lietuvai bei hetuvių| 
Į Grindils ■ lietuviu ’ rusinimui. Ir 'mylėjo' • savo, kalbų, vien, lietąjį (autai, rugpmčio 15 d. laikyti: 

KaTLai kai1jėjo“ 71.^NT7o“Kęstti-jKtdųvių 7tą_ųĮųs tautine- švente.t 
ęrų mirties, —kuri 1382 .m

nil vi- n .IO45<liloS

. ottTHOPgnAx-PROTE^jSTASjir senąją slavų kalbą padarė
. Aparatai - Protezai. JMO. oan-F, cuiūu. Gpaoatr paflalba iulorna. Lietuvės valstybine kalba: 

prof. M. KojaįPyiČ -(74-92): 
“Prie Algrido rųsū' kalba pasi- 

]darė lietuvių aukštesnio luomo 
T«t«f.x PRgjĮReęt *-5QM; ■ | kalba irn,et Lietuvos valstybi-

- Ii C| M. 1 D A Į grindus lietuvių • rusinimui. Jr 

; Įtaia buvb ’ p&Jįaiinįthu, rusinti
lietuvius, kada Lietuva buvo 
pavergta^earistinės Rusijos—nes 
rusai laikė Lietuvą, rusišku 
kraštu, kadangi “joje jau 14-16 
a. buvo rusų kalbą rašomi teis-j 7) Prof- Į. 
miniai ir kiti dokumentai” ” ' "
(Spaudos 
nw byla, 
tavai bei 
tragiška, 
savo įpėdinių Lietuvai valdyti 
i$ savo sūjųj ne išinįųtingiųusia 
Švitrigailą, bet siįppavąjj, sava
naudį Jogaila.

Kęstutis

Prostatos, inkstų ir šlapumo

St. Petersburg, Flą. 33710
TeL (813) 321-4200

DR. A. MILIUS

5d37 Central Avė.
,,' . Petersburg, Flą. 33710

. 321-1004

PfcWRAU$TYMAl

Leidimai —. Pilna apdraudė 
WSAkAJMA 

R. |E;£<l*Ai

SOPHIE BARČUS,

Ytm rr>™ <t *ws,

ne kalįą”.' Reiškia, Lietuves

kiti dokumentai 
draudimo panaikini- 
1973). (pagaliau Lie- 
iietuvių tautai buvo 

jog Algirdas paskyrė

pasi-
ųj.ii budeliai, prasidėjo mūsų 
tautos tragedija-.

Jonynas

J,ogajįą3 -tąęęs Lrctuyos vai-; 
i dovų, nę tik nevedė tautinės pp-; 
•jEtikos, bet pasireiškė savo vai-j 

vos didvyrio Kęstučio įtaka la-Įsjtybės išdavystėmis. Visų j)ir- 
bai b.uvo plačiai’ paplitusį po vi-j ura pradėjo biciuhuo.lis su di- 

-• šįė pjrkliai (sve-;džiausiu tuo laiku Lietuvos
o uępątenkintiTp.rješu_kryžiuoėiais- 1379 m. jis 

lietuviška, tautiška ‘ padarė slapią sutartį su vokie- 
I laukė progos ęių ordinu, kuria Jogaila atsisa- 

prieš jį sukilti (jie padėjo Jo- k< teikti Kęstučiui pagalbų, vO-

sąjLie(ųvą_. . - Šie pirkliai (sve 
tinitaueiair)- buvo 
Kęącuęio 
politiką, tc<Įė!

. . Vytautas savu 
nio- 

nužude Jogaila
Liekas

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tek 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

(Bus daugiau) MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS.

Jogaila

BiCOZENE Telef. 476-2345

PATARhiAV4MAS

TeL: Y Arda 7-3401

Tel.: OLympic 2-100J
'r'XVvN-. . .

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfąyette 3-35 Y2

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

¥

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Chacagos

Liętųvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

Z --------------------- 1

Powerful antnidi j 
drug you can buy 

without an Rx!
Stop itching fast of external 

vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find-even 
severe itching^ can be treated 
with a special d-rųg. You can 
now get this1 anti-itch drug 
ingrędient with no description 
i n.B i C O ZE N Ep . Lise o.nj y as 
directed. The medically proven 
creme for 
itching.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Two Clues For The Dessert Case
Suspen&ę builds as. dessert 

timę approaches. Will the meal 
"end with fhe obvious- or tak e~ 
g new twist? Add, an element 
of surprise with Caramel Nut 
Brownies and Graham Cracker 
Cake with Lemon Syrup, Mak
ing these treats is no mystery 
when you use'Squeeze Parkąy 
margarine. Becauseit’s a liquid 
margarine, it eliminates melt
ing and mixing problems. It 
solves measuring puzzles, įoo. 
No one. will detect how simple 
these desserts are to make, 
but they’ll all want to know 
“whodunnit.’*

Caramel Nut Brownies 
1-1/2 cups packed brown 

sugar 
1-1/4 cups flour

? teaspoons baking 
powder

3/4 teaspoon, salt
1 cup shopped peanuts

oj nuts
1/2 cup Squeeze Parkay 

margarine
\ 2 eggą

2 teaspoons vanilla

y 1—Kęstutis—
herojiškiausias Lietuvos—va.Uk>; 
vas.. Štai, ką ąpį£ jį kalifą is/.o- 
riniai šaltiniai bei istorikai: .

1) Seniausioji kryžiuočių kro
nika (Scrip, rer, Prus., III, 593): 
“Pats Kęstutis, buvo teisingas ir 
^arįngąa”.

2) Eenkii J. Diųgosz (\ 66): 
“įš visų Gedimino sūnų Kęstu
tis buvo gudriausias, darbščiau
sias ir iš jų mandagiausias, ge
ros širdies ir teisingas’*.

3) Prof. dr. V. Antonovič (6- 
102): “Lietuvoj ir Žemaitijoj 
Kęstutis tampa nepalenkiamu 
kovotoju dėl krašto nepriklau- 
scmiybės ir įgvja ge-riausią au
toritetą ic populiarumą. Drauge 
jis buvo susijęs su krašto gyven
tojais papročiais ir šeimos ry
šiais. Kęstučio žmona Birutė, 
kurios vard.is išliko tautos at- 
inintyj ir padavimuose, kaip 
dainose ir legendose ... Ji, sulig 
padavimu, prieš ištekant, buvo 
Palangoj vaidilutė prie amži
nos ugnies”.

1) Dr. (i. Storost (137-29): 
“Kęstutis buvr* tikras lietuvis. 
Jis mylėjo lietuvišką gyvenimo 
būdų ir kalba savo šeimos ir 
savo dvaro Trakuose buvo lie
tuviška”.

5) Prof. M KojaloviČ x (71- 
93): “Kęstutis ypatingai pasi- 
žyų^ėjo lųęilę ir atsidėjimų tau
tiniam lietuviško gyvęnįiųo bū
dui”. ' : "

i

‘•'F" ’

LietuvĮv M'Mi kaadien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00

raL ryto.
VedaĮa Akkra Deukua

Telefu HCmteek 4-2411 

7159 $». MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL. <0629

w j J

£ “Lietuvos Ajdaf
-KAZĖ BRAZDŽĮONYTĖ

Programos radijo

Kasdien nuo pirmadienio Ud 
penktadienio .9 rab vak.

Visos laidos iž W0PA stotim, 
banga 1480 AM.

St Petersburg, Fla., 5:30 vaL p.p. 
'iš VUS stoties 1110—AM banga.

' Ž646 W. 71at Street 
'Chicago, IBiftois 60629 
, . Telef. .778-5374

- ju i f. .. ’ėe^i ■»■■■»'■  ------------- -

PHILLIPS « LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE.

fe

S x
A

2/^ cup packed brown 
sugar

1/4 cupSįąueęze ?arkay 
margarine

1/4 cup milk
V3/4 cups sifted con- 

fectiouer^' sugas 
1/2 teaspopn vąpHla ’

Combine brown sugar, ftour% 
baking powder, salt ąnd 
nuts. Add margarine,* 
and vanilla; mix welk Spread 
evenly ui greased and floured^ 
15-1/2 x 10-1/Ž-inch jęlly 
roll pan. Bake at 350°* 2^ 
minutes.

Combine brown sugar, mar
garine and milk in saucepaq. 
Simmer, stirring constantly, 5 
minutes. CocJ slightly. Blend 
tn confectioners’’ sugar and

beat until smooth. Add vanil
la; beat well. Spread on warm 
brownies. Cut into- bars,

Graham Cracker Cake
1 cup sugar

1/2 cup^Squeeze Parjcay 
margarine

2 eggs, separated 
1-1/2 cups graham cracker

crumbs
1 cup flour
2 teaspoons bak ng

powder 
1/2 teaspoon sajt.

1 cup milk
Lemon Syrup

Combine sugar and marga
rine; add egg yoM* one at a 
time, beating well after each 
addition. Add combined dry 
ingredients alternately with

milk, mixing well after each 
addition. Fold in stiffly beaten 
egg whites Pour into greased 
and floured 9-inch square pan. 
Bake at 350°, 40. to 45 min
utes or until wooden pick 
inserted in center comes oui 
clean. Serve with:

Lemon Syrup
3! I cup sugar
1/3 cup Squeeze Park ay 

margarine
1/4 cup water

1 egg
3 tablespoons lemon 

juice
1 teaspoon lemon rind

Combine ingredients in sauce
pan. Stir over medium heat 
until mixture boils. Cool

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138.1131

“ STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS T
(LACKAWIGZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, JU. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YĄrds 7-1911

Į M MAUJ31NOS, CHICAGO I, ILL Saturday, August 4, 1973 J
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Naudingi patarimai ir įdomus dalykai
O Stipri bičių šeima, neišlei- irai miltai, “unbleached

: mniHiiiii įji/ij linu!
•• miuHUiii smiltynui

(su 
lis metais nė vieno spie-į piemenuko atvaizdu). Pienas 2 
gali turėti iki 8O,(KiO šei-;proc. Mi tų dedama iki tokio 

, tirštumų, k »d idėjas keptuvėn 
šaukštą tešlos, nereikėtų jos ly
ginti: ji pati pasiskleistų. Kepa- 

i ma ant alyvc’s, silpnos ugnies. I 
Mielės su rudu cukrumi siu. 

maišomos ir vandenyje atskie- 
džianios. Po to supilamos į mi
nėtą parengtą tešlą ir mažiau
siai vienai valandai šiltai laiko-’ 
ma, kas 15 minučių gerai išpla-’ 
kant bekylančią tešlą. Todėl rei-/ 
kia įmaišyti tešlą didesniame 

inde. i
l Į dviejų galionų tešlos kiekį 1 
įdedama gerai išplaktus tuzino 
kiaušinių baltyipus. Truputis 
druskos. Rudo cukraus pagal 
skonį. Tryniai nenaudojami.

Patiekiami blynai, su obuolių 
koše, ar be jo's —*su vaisių ar-1 
bata. Galima i tešlą įtarkuoti* 

kų dažymo preparatus ir juos morkų bei įdėti kriaušių ar. 
vertina. Pabaigoje straipsnio Į obuolių košės. Tai pasilpusiems 
vartotojams duodami šie pata- asmenims daugiau stiprinantis, 
rimai:

I. Nevartoti dažymo prepa
ratų dažniau, neku reikalinga. 
Pakanka dažyti vieną kartą į 
mėnesį arba net kas 6 savaitė. 
~ 2. Nelaikyti dažų ilgiau, ne
gu nurodyta arba reikalinga.. 
Jei instrukcijose rašoma laiky
ti tik 25 minutes, tai tiek ir lai
kyti, o ne ilgiau.
“3. Vartoti daug vandens po 
dažymo išplovimui skalpo bei 
odos. Tuo nepakenksite plaukų 
spalvai. ...

ciaiH
mos narių.

© šio rudens moteriškos ma
dos pereina iš revoliucinio į kla
sinį stilių. Pamirškite maišo 
formos sukneles, mini sijonė
lius ir kitus Marijos Magdale
nos stiliaus drabužius- Šį rude
nį elgantiškos penios ir panelės 
rėdysis pagal Sears kataloge 
propaguojamą madą. Kostiu
mėlis yra 3 dalių: siauru kalnie- 
rium bliuska, plačių pečių bet 
aptemtas ir diržiu sujuosiamas^ 
švarkelis ir žemiau kelių sijo
nėlis su nedidele išpjova prie
kyje ar šone. Dominuos švie
siai raudona geltona ir juoda 
spalva.

3 Consumer Reports 'rug- 
piūčio nr. aptaria įvairius plati-

I sveikas patiekalas.”

Paieškoma Šulcų šeima, prieš I Pas. karą gyvenusi Medi- 
. ninku km; prie Kėdainių ir iš ten atvykusi Amerikon. Jonas 
. ir Boleslovas Šulcas atvyko į Čikagą, kur gyveno Šulcaitės

Aleksandros mamos sesuo Bilinskienė su šeima. Vienas 
Šulcas yra žuvęs, kitas buvo vedęs ir turėjo šeimą. Vienas 
jų turėjo siuvyklą su daug darbininkų. A. Šulcaitė buvo 
ištekėjusi už. Zaleskio. Ji mirė 1964 m. Jų paieško Bleižgių 
šeima Lietuvoje. Jie patys ar jų ainiai bei turį žinių apie juos
prašomi rašyti: Mr. Mykolas Gražys, 10459 S. Hamlin Avė.,

—(Pr4-

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavlmw 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSJMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

4. Stengtis, kad galvds oda 
turėtų kuo mažiau kontakto su 
"dažais.

5. Stengtis. trumpinti plaukų 
dažymo perijodą. Vyresnio am
žiaus moterims dažyti plaukus 
nepatartina. Taip pat nepatar
tina juris dažyti nėštumo peri jo
de.

• Duodu Marijos Rosienės, 
Lietuvio sodybos vyr- šeiminin
kės, miltinių blynų receptą, at
spausdintą Draugo 177 nr. dr

3 Keptos kepenys yra svėi-I 
kas ir organizmui naudingas!' 
patiekalas, patiekiamas su šu- m- kiekvienam amerikiečiui te- kiui bus įteiktas Lietuvos Drau- 
tintais svogūnais arba su kep- ko P° 3.3 svaro raugintų agur

kais lašinukais ir vartomis. bul-.^L S’ 1977 m- jiems jau teko 
vėmis ar bulvių koše. Visa bė- P° svarus. Lietuvišku būdu 
da, kad vaikai kepenų nemegs-{rauginti agurkai yra skaniausi 
ta ir reikia juos įpratinti. Koli J? sveikiausi, 
jie įpranta, reikia kepenis piaus-j M. Miškinytė
tyti plonomis diuožlėmis ir kep-1. 
ti su duonos apkepinau^ . įST??* ~ ~ ■ ■nw ,

• . Vasarą stowklau j ant ar v TRUMPAI f 
iškylaujant lengva pagaminti i ' -■ ■
gn’bus su ryžiais. Reikia: 10l *
ui)cijjų~ kenutes jkondensuo tots t ’ — TJletuvos Vycių 66-asis Sei~^ 
grj’bų sriubos, pusės pūbdukOt-mas įvyks rugpjūčio 15-19 die* 
vandens, 4 unicijų konservuotų s nomis Čikagoje. Seipio metu bus 
grybų^ 2 šaukštų sviesto arba Įvairių renginių^ kuriuose kvie- 
margarmo, vieno" ir puses puo- čiama dalyvauti visuomenė. Ket- 
duko jau virtų ryžių, žinomi! yirtadienį, jrugpiūčio 16 d 
Minute rice vardu, ; šaukšto kare Marquette Parko lietuvių 
smulkiai kapotų pėtrūškų ’r, parapijos salėjė .bus kultūrinė 
šaukšto citrinos- sunkos. Sumai-į vakaronė.' Penktadienio vakare 
šyti sriubą, vandeni, ■nūsūnktuš-Lyyčių salėje:bus< šokiai- su pro-? 
grybus ir sviestą 2 kvortų puo- • grama .Seimo..banketas bus šeš:

Radisson viešbutyje.

va-

u.. de įr S rvžlUS’ ^dieiū ~
“Kelias į Sveikata” skyriuje- lr. minutę Lzdengti ir. Kongresmanųį Edw. Dęrvins-

■ X ..-i t'.-,-.-. . L-'iaH- uzgesmtr ugny arba_nue jos mų,------- ------—Naudojami Ceresota kvieti-.- T • , ■J pinti. Lai pabūna o minutes, c
po to sudėti petruškas ir citri- 

' " “ * inos sunką. Receptas yra 4 ąs
IETUVIS lĮmenims.

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St.

(Town of Lake}
Diž© namui iš fa»/ko /r ii 

□•rbis sirantuofiL

Skambinti YA 7-9107

%
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• Amerikiečiai pamėgo ran 
gintus agurkus — pickles. 194'

r"—
J. VENCKAUSKAS
REMODELING
Atlieka įvairius namų 

teisymo darbus.
Tel. 582-7606

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai* gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

TeL 247-5081

Kviečiame visus, kurie domisi Florida, 
suvažiuoti į SUNNY HILLS 

Rugpiūčio 25, 26 ir 27 d. 
taip pat spalio 27, 28 ir 29 d.

Dėl informacijų kreipkitės į:

=

I E 
E

V. Belecką, Sunny Hills — 904-773-3333 
M. Kielą, Chicagoje 312—737-1717
J. Mikonį, Clevelande 216—531-2190

D. Dulaitį, Detroite 313-280-2969
J. Zubavičių, New Jersey 201—381-3198
R. Kezį, New York — 212—769-3300 
_________ ? i > j '

E 
I

B
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PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
Chicago, III. Tel. Virginia 7-7747

— Turistiniai važiuoju į Ka
nadą. Galėčiau paimti 2-3 žmo
nes. Skambinti Juozui telefonu 
247-4377. (Pr.)

—Dail. Česlovo Januso iš New 
Yorko kūrybos paroda numato
ma atidaryti spalio 20 d. Phila- Į 
delphijoje. Ją ruošia ir globoja 
L:etuvių Tautinės S-gos skyrius, j

i — Illinois valstijos loterijoj ( 
rugpiūčio 8 <1. Big Pay Day lo-‘ 
Šime laimėjo 5194, 39, 5 ir 2005.1 
Treasure Hunt lošime laimėjo 
43, 17, 12, 46, 06 ir 07.

• Pranešama giminėms, drau
gams ir pažįstamiems, kad rug- 2212 W. Cermak Road 
p.ūčio 5 d. bus atnašaujamos už 
a.a. John Conrad jo mirties me
tinių proga šv. Mišios. Visus 
nrašome pasimelsti už jo sielą. 
Liūdi jo žmona Stella Conrad, 
gyvenanti 4343 S. Troy Street, 
Chicago, Illinois 60632, telefonas 
LA 3-4961.- Taip pat trys jo 
dukterys: Angela, Connie, Jill 
ir jų vaikai.

— Horoscopes or Astrologies.
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces, 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai- 782-3777 or, 
925-8392. Professional Member. 
American Federation of Astro-!------------- — --
logers. (Pr.) M. L. S.

__ S Vyrių seimo banketas, la-^ Gausus namų pasirinkimas 
bai iškilmingas, bus rugpiūčio 181 pietvakariuose

' vakare R8.disson viešbutyje, či~!—------------------------------------ —
kagoje. Visi lietuviai kviečiami D R^A I T J S RE AJ/T1 
dalyvauti. Įėjimas $17.50 asme- |vąin apdrauda —INSURANCE 
niui. Vietas rezervuoti tel. FR BUTŲ NUOMAVUSIAS—paren- 
6-6489. Tuo pačiu telefonu pas
kambinus bus galima gauti in- o o
formacijų apie kitus įdomius 
Vyčių seimo parengimus. (Pr).

BALF’o -rengiama tradicinė

1

go medalis. Bankete bei seime 
kalbės neseniai iš pavergtos 
Lietuvos atvykę Lydi ja ir Ro
mas Giedrai.

— Tradicinė Jūrų šauliu Die
na bus rugpjūčio 12 d. Wind
sore, prie St. Clair ežero, J.M. 
Kižių sodyboje, 12208 Riverside į

gegužinė, įvyks š-m. rugpjūčio
5 d. (sekmadienį), 12 vai. Jo-

Dr. Ruošia Detroito ir Windsoro I nynil sodyboje. Balf o piknikai 
jūrų-šauliai..—~ = kasmet sutraukia daug šalpos

{darbuotojų, aukotojų ir bičių-j 
lių. Maloniai kviečiami ir šiais* 
metais skaitlingai dalyvauti ir{ 
-tuo paro'dyti -Balf’o darbuoto
jams savo palankumą. (Pr.) 
^^^Birzenų ~ktūl)o pob~ūvis~- ' 
gegužinė įvyks rugpiūčio 5 d.,

■ ’sekmadienį, 1 vai.popiet,“Vyčių- ‘ 
salėje ir sodelyje, prie 47-tos ir 
Campbell. Bus įvairaus skanaus 
lietuviško miesto, veiks baras ir 
bus gausus dovanų paskirsty
mas?- Visą laiką gros biržėno 
Ramonio orkestras. Visi malo
niai kviečiami, linksmai praleisti

— Lietuvių Respublikonų IlZž- 
nbis~.Lygos išvyka bus rugpiū
čio 26 d. dr. Briedžio sodyboje,

. Lemonte.
—■—- Korp! Neo-Lithuania--suva- 
žiavimas ruošiamas rugsėjo 1-3 
dienorms-Tabor-farmoje—Sodus,- 
Mich. Rugsėjo ’ 6-9 d. ten bus

. Santaros-Šviesos-suvažiavimas.
—Dail. Albino Elskaus darbų 

ir vitražų paroda bus rugpiūčio 
’3-31 d. Vasaris galerijoje, Bar 
j Harbor, Maine.

MARIJA NOREIKIENfi

2608 West 69th St, Chicago, Uli 60629 • TeL WA 5-2787

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

nais. Įėjimo auka $1. (Pr.)
— DENGIAME ir taisome vi

sų rūšių stogus. Garantuojame 
už savo darbą. Esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA. Skambinti 

:_____TeL 434-9655. (PR) _—

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, I1L 60629. — TeL WA 5-2737

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
i savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

307 W. 30th St. <
TH. (212) 543-2210

$1,000

DA PRISTAČIUS- 4Į-SKELBI
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi
nes monetas bei pašto ženklų 

aukštas 
Sac-

kolekcijas. Mokame 
kaimas. PATRIA, 4207 So. 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

SPECIALUS
IŠPARDAVIMAS

Gal-

Registruokite savo namus 
biznius, sklypus pardavimui jai 
26-tus metus veikiančioj įstai 
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

Du butai, medinis su skiepu ir ga
ražas. Švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 
Troy.

Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas 
auto garažas. Avers ir 26-ta.
Medinis namas su geležies (Hard 

ware) prekių krautuve. Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tas 
2951 W. 63rd St- TeL 436-7878

DAR NEVĖLU
PALIKIMAS. Modernus apie 20 m. 

2 butu muro namas ir mūro gara
žas. ‘rengtas beismantas. Prašau 
teirautis ir perduoti savo telefoną 
apžiūrėjimui iš anksto. Viliojanti 
kaina.

LABAI ŠVARUS 2 butu narnas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

Tuščias sklypas, tinka naujo namo 
statybai Marquette Parke. " g

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu’šildymas.' .'apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800. .. ...

MODERNUS 2 aukštu mūro -namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-720b-arba-737-8534-

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

TeL 767-0600.

ESTATE SALE
6 room brick bungalow, full base
ment and attic. 2 car garage. Near 
Maria High School. Low 30’s.

LEO L. PARKER
& ASSOCIATES. INC.

767-2562

___ BUSS. QPP. — IN TOWN
Biznio Proga — Mieste

MARQUETTE PARKE parduoda 
mas namas ir taverna. Dėl informaci- 
jų skambinti fet._ 776-4956. '________

HELPWANTED — FEMALE
Darbininkiy reikia

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos mįęsto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greitu 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559 j

DĖMESIO;
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis:
—------- A. LAURAI TT S -

4645 So. ASHLAND AVĖ. ’<
- 523-8775 -5—~

BUDGETEER MOTOR INN
17003 S. Halsted St. - Harvey

MAIDS
Will train. No Experience necessary. | 

APPLY IN PERSON

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą, 
ir kitus kraštus

P N EDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980

4
---- f-TESTAMENTAI .-

I 
Tuo reikalu Jums gali dan j

padėti teisininko Prano šulo j v
paruošta, — teisėjo , Alphonsr 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomū 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ina Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00, 

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

---------- M. - < I MK M'S---____ _
Notary Public

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewcod. Tel.. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

šymai ir kiloki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent r 
3208'/2 W. 95th SL 
Everg. Park, III, 
60642, - 424-8654 V

iMtua*wcf^

State Farm Fwe and Casualty Company

Romas ir Dalė, “Avalon 
leries” savininkai, nuoširdžiai 
kviečia visus į krautuvės metinį 
išpardavimą, kuris tęsis tik vie
ną savaitę, rugpiūčio 2-8 d. Ga
lėsite pasirinkti kristalo išdir
binių bei porcelano servyzų, įvai
rių auksinių ir gintarinių papuo
šalų “Lladro’’-Dresden ir kitų 
importuotų figūrėlių taip pat 
daug daugiau gražių prekių. 
Pirkite dabar Kalėdų dovanoms 
ir sutaupykite. Nuolaida tos sa
vaitės bėgyje nuo 10% iki 40%. 
Atdara: pirm, ir ketv. 9:30-8:30, 
kitomis dienomis 9:30-6 
sekm- nuo 10 ryto iki 5 v.v.

AVALON GALLERIES 
4243 Archer Ave.,

CHICAGO.
Tel. 247-6969

luozo šmotelioATSIMINIMU SKIRSNELIAI
Graži, lengvai skaitoma ii 

įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriau? troboje.

i

ir

ADVOKATAS ♦
CHARLES P. KAL A 

2649 W»*t 63rd Str»«L
T-l. 776-5162

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. Šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047.
Raktinė veikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudaaa klientams, jį

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago. TL. 60629.

Apdrausta* parkrauttymaa 
II įvairiu atetumy. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-1arba 376-5996

— Grįžusieji tvirtina, kad’SKAITYK PATS IR PARAGINĘ 
Aliaskos vandenyse yrą labai DAR KITUS SKAITYTI 
daug žuvies. * DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS"

i ~ NAUJJ«NQ», CMįCĄM l/IU. Saturday, Aufust 4, 1979




