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THE LITHUANIAN OAILY NEWS

ŠAKALYS VL LIETUVIUS

etuvą

RYŠIAI SU LATVIAIS.

RASTAS NUSIKALTĖLIS

Naujdkų šaukimo tarnybos 
direktorius Bernard Rostker ps-

Rytų Europiečių Etninės Kon
ferencijos Amerikoje sudėtin 
įeina Amerikos Lietuvių Taryba, 
JAV Latvių Sąjunga, Estų Ta
ryba, Amerikos Lenkų Kongre^

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

KUBIEČIU KARIUOMENĖS DIVIZIJA PADEDA SOVIETAMS AFGANISTANE

Ov<r One Million Lithuanian 
In The United States

? Rugsėjo 7: Regina, Augusta 
Cs, Drungė, Vaišvila.

žiuotų, nes kitaip jie šaus. Dan
ko, kuri vairavo mašiną, nepa
klausė ir pradėjo važiuoti. Tada 
kitas vyras paleido šūvius per 
priekinį langą ir sužeidė J. Deg
nan į veidą ir į ranką. Užpuolėjai 
po šūvių pabėgo. Danko, kuri 
liko nesužeista, nuvežė Julię į Šv. 
Kryžiaus ligoninę.

Dabar gautas Vatikano Vals
tybės sekretoriato laiškas, pra
nešąs, kad šv. Tėvas gavo' AL
Tos laišką, už jį dėkoja ir siun
čia savo’ laiminimus. 1 ‘ ;

— Teisingumo departamentas 
atšaukė teisme iškeltą bylą prieš 
Progressive žurnalą, kuris norė
jo išspausdinti duomenis, kaip 
pagaminti vandenilio bombą.

MOKINIŲ PERVEŽIMAS 
VYKSTA GANA RAMIAI

— Senatas vienbalsiai patvir
tino veteranams pašalpų padidi
nimą. 10 proc. pragyvenimo pa
brangimo priedą gaus apie mi
lijonas karo veteranų pradedant 
sausio 1 diena. Panašų įstatymą 
anksčiau buvo priėmę Atstovu 
Rūmai.

šeštadienis-pirmadienis — Saturday-Monday, September 0-8, 1980

SOVIETAI ĮJUNGĖ BULGARUS, ČEKOSLOVAKUS 
IR RUMUNUS Į AFGANISTANO OKUPACIJĄ

Julie Deg
nan, 19 melų, ir jo’ draugė Nan
cy Dunko atvažiavo į automo
bilių pardavimo įstaigą ant 
Western Ave. ir 71-osios gatvės, 
norėdamos pirkti mašiną.

Kuomet jds įsėdo į savo auto-

distrikte 
federali-

' Rugsėjo 6: Rega, Petronijus, 
Ūkėja, Varmonė, Jargailis, Goš
tautas.

Artėjančios Mądndo konferen
cijos reikajaiš :ĄETės Ąurrninin- 
kas dr. K.SifllaUskaš dėl bendrų 
pastangų? palaiko' ryšį šu Pasau
lio Laisvųjų Latyių Sąjunga. Tup 
reikalu raštais pasikeista su Pa
saulio Latvių Sąjungos vicepre
zidentu 0. R. Pavlovskiu.

Rugsėjo 8 dieną sukaks 550 metų nuo Vytauto Didžiojo mirties ir numatytos jo karūnacijps

BANDYMAS IŠKEISTI SŪNŲ 
Į AUTOMOBILĮ

mas u£ pi'odomą.,dėmesį lietu
viams i ir yprasydajnas - ateityje 
užtarti okupantų persekiojamus 
liietuvos’'tikinčiuosius. .! \ '

FELMINGTON, N.J. — James 
Green, 29 metų, ir jo žmona Pa
mela, 21 metų, bandė iškeisti 14 
mėnesių sūnų į automobilį.

Su pasiūlymu jie atvyko į Pa- 
tinella automobilių pardavimo 
įstaigą. Savininkas tuojau pa- 
sklmbibo policijai if-sutiko at
likti keitimo operaciją, policijos 
prašomas. Tėvai, gavę 1977 m. 
Chevrolet Corvette, sūnų paliko 
raštinėje. Savininkas stebėjosi 
tėvų elgesiu, jų šaltumu. Ramiai 
sūnų padėjo ir išeidami net ne
pabučiavo jo.

Tėvams tik išvažiavus nauja 
mašina, juos pasivijo oplicija ir 
abu areštavo.

BILLIO GAUTU PINIGAI
— NĖ PASKOLA

teismo, 
rugsėjo

— Prezidento Carferio admi
nistracija patvirtino susitarimą, 
kuriuo bus galima Žymiai pra
plėsti tarptautinio O’Hare aero
dromo patalpas. Vakar Wash
ingtone buvo paskelbtos susita
rimo tarp Chicagos miesto ir fe
deralinės valdžios sąlygos.

iacio- 
nalinis -Frontas Amerikoje, 
Amerikos Čekosldvakų Tautinė 
Taryba, Š. Amerikos Vengrų ko- 

. mite tas, Amerikos Rusų Kon
gresas. (ALT Informacija)

WASHINGTON (AP). — Joe 
Lisker, teisingumo departamen
to atstovas, kuris apklausinėje 
prezidento' brolį Billy Carter, 
pasakė, jog jis tikisi, kad tie 220 
tūkst. dolerių, kuriuos Billy ga
vo iš Libijos valdžios, yra ne 
paskola, bet dovana, už ką jis, 
Billy Carter, yra kuo nors įsipa- 
reigavęs. Į klausimą, ar jis ma
no, kad tie 8220,000 yra paskola, 
Lisker trumpai atsakė — Ne.

Pirmieji $20,000, kuriuos jis 
gavo 1979 m. gruodžio 27 dieną 
buvo gauti už tai, kad jis paruo
šė Ali el-Houdari, Libijos atsto
vui Washingtone, vizitą Baltuo
se Rūmuose.

gistravosi nustatytu laiku. Iš'nu
matytų 3,880,000 turėjusių re
gistruotis, dir. Rostker skelbia, 
kad Įstaiga gavo 3,593,187 re
gistracijos korteles iki rugpjūčio 
mėn. 22. dięijos. Jis mąjgo, kad , i** U' Y?- '-a.!• L

Rugsėjo 8: Marijos Gimimas, 
Tautos Šventė, Daumantė, Sirpė, 
Rėdą, Geružis.

-Sąulė-teka 6:21, leidžiasi 7:17.

'Oras šiltas, lis. •
* - ♦ &

Kubiečiai buvo atskraidinti 
lėktuvais prieš apie du mėnesius 
ir jau dalyvauja kautynėse su 
laisvės kovotojais. Partizanai 
pastarosiose kautynėse nušovė 
keletą Kubos kareivių. Jie atpa
žinti iš skirtingų uniformų ir 
identifikacijos kortelių bei ženk
lų. Diplomatiniai sluoksniai ne
galėjo šių pranešimų nei patvir
tinti, nei paneigti.

Vėliausiomis žiniomis, Sovie
tų kariuomenė puolė partizanų 
kontroliuojamas vietoves Panj- 
shir slėnyje, šiaurėje nuo Ka- mobilį, du vyrukai per mašinos 
bulo. Ypatingos kovos vyksta, langą pareikalavo, kad jos neva-

El-Houdari buvo pakviestas į 
Baltuosius Rūmus,, kada admi
nistracija kreipėsi į Billy Car
ter, ar jo santykiai su Libijos 
valdžia negalėtų padėti išlais
vinti Amerikos diplomatus iš 
Irano.

NAUJOKŲ REGISTRACIJOS 
PASISEKIMAS

. Washington, d.c. — Kon- 
gresas išleido įstatymą, kad lai
ke liepos mėn. dviejų savaičių 
vyrai, gimę'1960 ir 1961 metais, 
turi registruotis pašto įstaigose, 
naujokų kariuomenėn šaukimo 
reikalu. *

LiDrs “ oi congress ur. 
periodical Division 
Washington, D. C. 20540

Visame krašte, pirmąją mo
kyklos lankymo dieną, mokyklų 
“desegregation plan” vyko gana- 
tvarkingai.

St. Louis mieste teisėjas pa- 
reikalavo pervežti iš vieno mo
kyklų distrikto į kitą 7,000 mo
kinių. Pervežimas vyko tvarkin
gai. Austin mieste, Texas, per
vežta 12,000 vaikų, o Pittsburgh© 
— 12,500.

Į Soldan aukštesniąją mokyk
lą, St. Louis, buvo atvežta 1,100 
baltų vaikų ir juodukų nuošim
tis nuo 99% nukrito iki 39%^ 
Taip pat ir Clevelando mokyk
lose juodųjų ir baltųjų mokinių 
santykių išlyginimas vyksta tvar- 

buvo dažni. Pagrindiniai kingai. Bet pilnas sulyginimas 
antisbvietinė propa- prasidės tik mėnesio pabaigoje, 

j nes vyksta derybos su autobusų 
vairuo tojais.

Los Angeles miesto mokyklų 
vadovybė laukia sprendimo Ka- 

ilifornijos apeliacinio 
Mokslas ten prasidės 
mėn. 16 dieną.

Ir mažame mokyklų 
Benton Harbor, Mich., 
nis teisėjas įsakė vaikus vežioti 
iš vienos mokyklos į kitą. Mo
kyklų vadovybė rūpinasi, kaip 
geriau tą atlikti.

RYTŲ EUROPIEČIAI 
Už LENKŲ DARBININKUS
.Rytų Europiečių Etnine Kon

ferencija Amerikoje (AEEEC) 
pasiuntė telegramą Valstybės 
sekretoriui Edmund S. Muskie, 
reikšdama nusivylimą tokiu ri
botu Valstybės departamento 
atsiliepimu į įvykius Lenkijoje. 
Telegramoje pabrėžiamas reika
las ryžtingiau  ̂paremti lenkų 
darbininkų keliamus žmogaus

Vladas šakalys pasiekė Švedi
ją iš Lietuvos liepc's 19 dieną, 
pėsčiomis ir slapstydamasis, per 
20 dienų nuėjęs apie 600 kilo
metrų kelią, per Kareliją ir Suo
miją.

Vlado šakalio giliu įsitikini
mu, visi, kurie gali, turi likti 
Lietuvoje ir savo gyvenimu ir 
darbais kovoti už lietuvių ir Lie
tuvos laisvę. Deja, šis nusistaty
mas jam nebebuvo įmanomas. 
Būdamas vienas iš 45 Maskvos 
memorandumą pasirašiusių as
menų, jis buvo Sovietų saugumo 
tardytas ir birželio 1 dieną turė
jo būti suimtas, ir jam grėsė 
10-15 metų bausmė. Tai būtų bu
vęs ketvirtas jo nuteisimas. 
Nuo trylikos metų amžiaus jo 
susidūrimai su saugumo orga
nais 
kaltinimai 
ganda ir prikla usy m as.ąn tiso vie
tinėms organizacijoms.

Šakalys kalintas- pirmą kartą 
-nuo 196txM£ kovę 4>dį«-8»-f967 
metų kovo 4 d.; antrą kartą — 
nuo 1969 metų sausio 4 d. iki 
1973 m. sausio 4 d.; ir trečią 
kartą kalintas nuo tų pačių mė
tų, 1973 m. birželio 1 d. ijei 1978 
mėtų birželio 1 d. Reiškia, jis 
prateįda 16-įsavo gyveniirfb metų 
MordavįjoSį Archangelsko , pri 
verčiamojo darbo stovykloje ir 
Vladimiro kalėjime.

Vladas šakalys, asmeniškai 
kalėjimuose susitikęs kitus pat
riotus lietuvius, politiškai su
brendo, papildydamas motinos 
ir kitų lietuvių įdiegtą jausmą 
ir brendimą, gavo žinių apie 
Lietuvos praeities kovas už lais
vę, Rusijos carų, lenkų ir vo
kiečių kryžiuočių pastangas Lie 
tuvą nutautinti.

VladLs šakalys yra gerai susi 
pažinęs su užsienio lietuvių pa
stangomis padėti pavergtai tau
tai ir Lietuvos laisvės kovoto
jams, išblaškytiems po Rusijos 
kalėjimus, priverčiamojo darbo 
stovyklas ir ištrėmimų vietas. 
Jis pabrėžia padėką lietuviams 
laisvuose vakaruose už moralinę 
ir medžiaginę paramą kalinan 
tiems ir jų šeimoms.

Lietuvos politinės bylos reika
lu Vladas Šakalys yra nuomo
nės, kad nuo 1945 metų į užsie
nį išsikėlęs VLIKas nuolatos at
stovavo Lietuvos pogrindį ir ko
vą už valstybingumą, ir šito ke
lio turi laikytis. Yra labai svar
bu, ^kad Lietuvos laisvinimo ko
va užsienyje būtų vedama vie
ningai, sujugntomis jėgomis.

Vladas šakalys Lietuvoje pa
liko žmoną Genovaitę (Laurins- 
kaitę), penkių metų dukrą Ind
rą ir 9 mėnesių sūnelį Nariman
tą Vytį, ir motiną Oną šakalie- 
nę. Jis tikisi, kad žinia apie jo 
laimingą pabėgimą yra pasieku
si jd artimuosius, bet yra ir gi
liai susirūpinęs savo artimųjų 
ateitimi ir saugumu, kurie nie
kuo nėra nusikaltę Sovietiniam 
režimui. -

Sustiprėjus lietuvių pasiprie
šinimui okupaciniam režimui, 
Sovietai sustiprino represijas. 
Areštų banga paskutiniuoju me- vasario 9 dieną. Iš profesijos jis 
tu ypatingai sustiprėjo ir, gali- yra optikas. (Elta)

VLADAS ŠAKALYS KALBA APIE KOVOJANČIĄ LIETUVĄ

ma laukti, siprės ateityje. Oku
panto represijos nukreiptos. į 
įvairių įsitikinimų grupes ir pa
vienius asmenis, tad prieš visą 
lietuvių tautą. Į šį spaudimą 
Lietuva atsako susitelkimu. Pa
sipriešinimas tampa svarbesniu 
už bet kokius įsitikinimus, reli
ginius ar intelektualinio lysj® 
skirtumus. Lietuvių tautos isto
rijoje svarbiausiu reikalavimu 
tebeliko ne kaip gyventi, bet gy
venti, ar išnykti.

Pirmas Vlado šakalio susipa
žinimas su lietuvių išeivija įvy
ko spaudos atstovams sušaukta
me susitikime š.m. rugsėjo 2~d. 
Washingtone, Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto pa
talpose.

Šakalys gimė Vilniuje 1942 m.

Liepos 23 dieną Metropolitan 
operos smuikininkė, 30 metų 
blondinė Helen Mintiks, buvo 
rasta negyva, numesta nuo ope
ros rūmų stogo. *

Dabar policijos suimtas Metro
politan teatro darbininkas Craig 
Crimmins prisipažino, kad jis 
ją buvo užpuolęs keltuve į aukš- 

■ tą. Jis norėjo ją ten išniekinti, 
| bet kada ji priešinosi, tai jis ją 
I keltuvu iškėlė anf Operos rūmų, 
i stogo ir vėl prasidėjo imtynės, 
,nes ji vis priešinosi. Jis “nieko 
neatsimena ”, kas vėliau atsitiko 
ant stogo.

Crimmins, išstojęs iš aukštes
niosios mokyklos, prisipažino, 
kad tą vakarą jis gėrė ir rūkė 
marijuaną ir to įtakoje jis už
puolė Helen Mintiks keltuve.

ISLAMABADAS, Pakistanas, prie Salang greiteklio, jungian- 
— UPI žinių agentūros praneši- čio Kabulą su Sovietų Sąjunga 
mu, Afganistano partizanų kal
bėtojas ketvirtadienį pareiškė 
korespondentams, kad ko'vai su 
pasipriešinimu Sovietų okupaci
jai atsiųsta 10,000 kubiečių ka
riuomenės divizija. Taip pat at
siųstas tam tikras skaičius pa
tarėjų bei instruktorių prižiūrėti 
ir vadovauti Sovietams išlikimai 
Afganistano kariuomenei.

Islamo fronto kovotojų kalbė
tojas Mangai 'Hussain pareiškė, 
kad rusai nori svetimomis ran
komis palaužti afganistaniečių 
pasipriešinimą Sovietų okupaci
jai. Nuo birželio mėnesio Afga
nistane yra bulgarų, čekoslova- 
kų ir rumunų kariuomenės da
liniai.

PERŠAUTA MERGAITĖ

CHICAGO. HL

ALTAI Iš VATIKANO
= ; - X? . - ■■ , - -•

' Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm. dr/K., ši,dlaašl§as buvo pa-

į ATITAISYTI SOVIETU MELĄ FILME
'* Kai kuriuose, miestuose rody- teisių reikalavimus, kurie išplau
tas iš Sovietų šaltinių susuktas kia ir iš Helsinkio susitarimo 
filmas “Unknown War” netei- dėsnių.
ringai.kalba apie Sov. Sąjungos 
“išvadavimą” Baltijos valstybių. 
Filmas ir kitais atžvilgiais nė- 
tęisingas Lietuvos klausimu.

ALTos Informacijų komisijos 
narys Antanas Adomėnas - Van'sas, Amerikos Ukrainiečių Kon 
.Reerian deda daug pastangų tas;greso komitetas^Bulgarų N 
klaidas atitaisyti ir/priversti,' ~
kad JAV Mokytojų sąjunga, ta 
filmą rekomendavusi, savo re
komendaciją atšauktų. Tub klau
simu A. Adomėnas pakviestas 
kalbėti lenkų susirinkime rug
sėjo 17 dieną Chicagoje. Jis pa
laiko ryšį.su vengrais; žydaisŠr 
kitomis tautybėmis . šio - filmo 
fėikaiu. Pasinaudodama jo in- 
fprmaciją, WCEV radijo stoties 
vadovė L. Migąla padarė per sa
vo stotį atitinkamą, pranešimą.

A. Adohiėnas, lankydamasis 
pas savo;-tėvus Massachusetts 
valstijoje, aplankė- Hartfordo 
universitetą (Connecticut vals
tijoje), kuriame studijavo, ir 
paliko ten keletą leidinių apie

resnid amžiaus vyfU užsiregisl- 
raviųias. Tokių, klaidu j o mąpy- 
mu, 4)hs ne ' dątigiau,/kąip 1%. 
Jis tiki, kad .dauguma jaūpuolių 
yra patriotai ir pąklnso prezi
dento iir Kongreso reikalavimui.

Komiteto, prieš registraciją 
atstovai, kun. Barry Lynn ir Chi- 
cagosi kunigų' atstovas Ron 
Freund .abejpja tto'procento tiks
lumu, teisingumu m siulo duoti 
specialistams šių davinių pro
centą patikrinti. Jie mano, kad 
tokį patikrinimą turėtų padaryti 
Kongreso’ General Accounting 
Office ’ < . "

Įstatymas numato, kad neuž
siregistravusieji gali būti bau
džiami penkeriais .metais kalėji
mo ir $10,000 bauda.

ITALAS PASIEKĖ 
EVERESTO VIRŠŪNĘ ..

PEKINAS, Kinija. — Reinold 
Messner, 35 metų amžiaus, pSts 
vienas pasiekė Everesto viršūnę 
(29,028 pėdų aukščio) Himalajų 
kalnuose. Lipimą į kalnus jis 
pradėjo iš Kinijos pusės ir nusi
leidęs apsistojo Pekine.

Viršūnę pasiekė rugpiūčio 
20 dieną. Tai pirmas atsitikimas, 
kad vienišas kalnų keliautojas 
kopėjas pasiekė aukščiausią kal
nų viršūnę.
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VIEŠOSIOS PAGALBOS REFORMA ŠIAME KRAŠTE 
BUVO SENIAI REIKALINGA —-

Welfare .Rights organizacijos 
vykd. direktorius Frankie W. 
Jefer praeitą mėn.Pittsburghe, 
Pa., kalbėdamas tiems žmo
nėms, kurie gyvena vien tik iš 
viešosios pagalbos pašalpų, 
tarp kitko pasakė:

“Welfare sistemoje reikia 
padaryti kai kurias reformas. 
Mes norime darbų, Duokite , ii’.*.'man darbų, o as apruinsiu- 
žmones. Žmonės patys nori pa 
sitraukti iš Welfare sistemos. 
Kiekvienas galvojąs žmogus 
supranta, kad iš $172 per mė
nesį gaunamos pašalpos nega
lima žmoniškai pragyventi.” 

1 r < ■Pre. Cąrteris užpraeitą sa
vaitę su Edvardu Kennedy su* 
tiko, kad reikia rasti naujų 
darbų ekonominiam gyveni
mui pakelti ir infliacijai nu
galėti. . . ; .

. Pensilvanijos gubern. Dicl» 
Thornburgh pasakė, kad jis 
pasiūlė išbraukti 80,000 asme
nų,kurie gali dirbti,iš valstijos 
Welfare sąrašų.

Wright Investor Taryba, ge
rai pasižymėjusi investicijų ad 
ministracinė firma, neseniai 

" išleidusi sperialų dviejų dalių 
" raportą, kuris gali jūs nuste

binti.
Recesija, teigia Wright fir

ma, kad prez. Carterio admi
nistracija tikisi, jog 1980-81 
metais krašto biudžetą suba
lansuos su $30 bil. deficitu, ta-iviešo pobūdžio rūmus. / t . f.

. čiau Whright sako, kad tjefįcj7 r. Nors tie bedarbiai.nesukūrė senl0ral ar.■ 
tas sieksiąs $100 bil. Sistine koplyčių, Bethoveno

Per pastaruosius 30 metų simfonijų, bet Amerika tapo

kiek vienas šio krašto prezi-
dentinis kandidatas pažadėda
vo sumažinti Wasliingto- 
no biurokratiją it subalan
suoti biudžetą. Tačiau, kraštas 
tapdavo senesnis ir įkrisdavi į 
didesnes skolas. The Whright 
firma sugestijonubja, kad vie
toje sumažinti mokesčius, fed. 
valdžia surastų naujų darbų 
šiais dvejais būdais, 1) suma
žinant paskolų procentus ver
slams, kurie subsidijuoja pri
vataus sektoriaus darbus ir 2) 
jeigu Welfare dar yra reika
linga, įdėti pinigus į nacio- 
linį kapitalą pajamas (assets), 
k. a. užtvankų, kelių įrengi
mus, jų atnaujinimą, jėgai
nių statybą, energijos tyrinė
jimo projektus, į geležinke
lius ,arba kitus viešo pobūdžio 
įrengimus.

Tie,, kurie neatsimena, 1930 
m. didžiosios krašto depresi
jos, reikia jiems priminti, kad 
tais laikais buvo daug tokių 
naudingų darbų atlikta.

Pvz.,jauni žmonės dirbo prie 
civilinės koncervacijos korpo 
(CCC), stovyklų, kuriuos pa
imdavo jš miesto gatvių; nu
veždavo juos i miškų, sveiką 
orą ir sukurdavo parkus bei 
kt. rekreacijos vietoves. .

Kiti bedarbiai dirbo prĮe 
vadinamų Korks Progress ad
ministracijos (WPA) projek
tų, k. a. statė tiltus, kelius ii

!
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MIRĘS CHARLES McCUNE LABDARAI PAUKO
100 MILIJONŲ DOLERIŲ

The Pittsburgh Press dien
raštis rugs. 17 d. pranešė, kad 
viengungis Charles L. McCune 
niultimilionierius, į>ankinin-; 
kas paliko $107.5 mil. vertės; 
nuosavybę. 95 proc. to paliki-, 
nio skirta įkurti fundacijas iš
mokoms įvairioms labdaros 
Įstaigoms išmokėti.

Mr, Mc(june, kuris mirė nuo 
širdies pireupOlio Mercu ligoni 
niriėje Pittsburghe pr. m. spa
li© 16, būdamas 84 m.amžiaus, 
paliko nemažą palikimo .dalį 
dukterėčiai Alary McCune Ęd-į 
wards Marysidel ir brolvaikiui 
John R. McCune iš Oklahomos, 
ir jų palikuonims. Velionis .taip- 
pat paskyrė $2.5 mil. jo dar
bininkų pensijos planui.

tas sieksiąs $100 bil.
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i veda advokatė Elena Arma- 
• nienė, 3 Lexington St. Balti-

*

cialin. reikalais, paaiškinimo 
lietuvių kalba,. galite kjrėiptiaį 
į Soc. klubo reikalų vedeją A. 
Čepulį, 3261 So. Htdsfed SL, 
Chciago, UI.

ih » it
KL. Pasakykite ar mano žmo

na (ar jos advokatas, ar teis
mas), gali sužinoti kiek aš tu
riu pinigų banke, jei ji reika
lautų skyrybų ?Mano taup.kny- . 
gėlės yra mano vardu ir tik aš

dais, išskyrus dvi knygeles, 
ant kurių aš esu strustee dėl 
žmonos.Nei žmona, nei.yaikai 
nieko nežino apie mano banko

K; ... . •stipresne ir nugalėjo ekonomi-; 
nę krizę. .
Niekas nesiūlo, kad neregiai, 

as- 
menys eitų į gatves viešųjų 
darbų dirbti. Siūloma idėja 
yra paprasta — išleisti toksų 
mokėtojų pinigus tam, kad su
rastume daugiau darbų, Ar ne 
laikas atgaivinti tuos senus W* 
AP projektus, kurie dar ir da-^ 
bar būtų naudingi.

Reikia visur pridėti 
rankas. Arba padedant

savų 
žmo-

I nėms, padedant patiems sau, 
j kaip prez. John Kennedy pa. 
| darė, Įkūręs Taikos korpuso 

(Peace Corps) organizaciją.
Pit.sbiir(/ietix*c'F. Stepanauskas 

(Pasinaudota Pittsburgh Press 
redaktoriaus W. Alan ėdito- 
rialu).

Daugiau negu pusę nuosavy
bės —- $54.7 mil. sudaro Texar 
co a.šlakai. Jis turėjo 
serų, iš alyvps kompanijų sta- 
kų, Tai paaiškėję^ po to, Ųai 
jis mirė, iš nuosavybės invento 
toriaųs užpildyto parėjimo, 
patiekto Registre of Will įs*; 
taigaū r. . įį
Velionis turėjo $13.4. .mil. .Ex-; 

xqb stakų, $4.3 mil. investuo
tu Mobil komp.; $3.1 ihil. Ča- 
lifomijos Standard Oil., $3.1 
mil. Indianos. Standard Oil; 
dąugiau $1 mil. Atlantic Rieb- 
field C o i, st akų.
. McCne, . kuris buvo 27-metus 
Union Nat Banko prezidentų 
ir 5 metus buvo pirminmku; 
taip pat turėjo $1312 mil. ban
ko staku. . .

t.. j v4"
Jis buvo trečios generacijos 

McLune Assn. Union Nat. Ban 
ko prezidentas,. ’ r

Jo fa !-ma ($929,000 vertės),i 
164 akrų žernės plotas randasi 
Coraopolis High Road, Moon 
Tornship. Firmos įrengimai 
per varžytines parduoti už 

>195;ą90.
• .t • . ■ f

Mc. Cųne turėjo $1.8 mil. če- 
. kių sąskaitoje Union Nat. Ban
ke, kai jis mirė, jis taip ,pat 
turėję kitą $3.5 mil. specialioj 
sąskaitoje. \ r <xz

Tarnautojų. , pensijos . plane 
jau buvo sudėta $2.5 mil. ap
rūpinant 20 asmenų, kurie dir
bo McCune farmoje ir ofise. 
Iš šio pensijų fondo tarnauto

jams bus mokamos 80 proc. 
algos, kuri jiems iki to laiko 

.buvo mokama, velionies mir-. 
ties metu. Jis taip pat autori-

KL. Aš skaičiau spaudoje, 
, kad kaliniai gauna- Soc. See. 
; išmokas, nors jie būtų uždary- 
i ti už geležinių grotų^ Ar tai 
l yra tiesa? Monika

ATS. Soc. See. administra- 
cia tuo reikalu mums atsiuntė 
tokį paaiškinimą. Jeigu kas 
turi teisę į Šoc. See. išmokas, 

I tai jas ir gauna. Soc. See. iš
mokų nemoka, jei asmuo yra 
nuteistas už žmogžudystę ar
ba nuteistas už subversivinius 
veiksmus prieš JAV-bes.* *

Į KL. Mano tėvas yra nedar
bingas ir negali išeiti iš namų.

. Kaip jis gali užpildyti aplika- 
j ciją nedarbingumo išmokoms 
gauti, jeigu Jis negali nueiti į 

‘ Šoc. See. įstaigą ? Elena
ATS. Jūsų tėvas gali pas

kambinti į artimiausią Soc. 
Cec. įstaigą. Iš tos įstaigos at
vyks į tėvo namus tarnauto
jas ir užpildyts reikalingus for 
muliarus

Įsidėmėtina, kad Soc. See.
Jšmo- 

®ū?įetis F. Stepanauskai kas Padeda mokėti tik po va

zavo pensijų- plano patikėti
nius, kurie numatys papildo
mą grynais pinigais išmokėji
mą skubiais atvejais, (emer
gency). .. . .

Iš apie $100 mil. nuosavybės 
bus įkurta McCune Fundacija,
kari bus dedikuota jo tėvo at-j . Is1 Minėtina, kad Soc 
minimai. , , 4

| dm amo Waiting period”-—5^. 
PRTF. ;QBffCAGOS ESANTIS k!Ų “ėnesill laukimo laikotar- 

TRAILEEUU PARKAS pi° lr Jeigu nedarbingumas 
i yra pastovus. pr. fab.

knygeles. A. L.
ATS. Atrodo,, kad pagal ban 

ko taisykles, nei žmdna,nel jos 
advokatas negali iš banko ži
nių gauti apie jūsų santaupas. 
Ypatingais atvejais, teismas 
gali nutarti, kad bankas suteik 
tų žinias apie santaupas.

Pvz^ vienas Chicagos ban
kas pagal savo taisyklės tre
čiam asmeniui suteikia taupy
tojo sąskatos žinias, jei toji 
šalis yra kredito biuras ir ar
ba jei pats taupytojas tuo rei
kalu duoda bankui sutikimą.

, • Viename Ispanijos vienuo
lyne užtikti duomenys, rodą, 
kiek kainavo Kristupo Kolumbo 
kelionė Amerikon. Apskaičiuo
ta, kad Amerikos atradimas 
kainavo 500,000 gerųjų, aiiksuLIKVIDUOJAMAS cw.ua vw,Wv * 

Spaudoj pasirodė žinia, kadj Jeigu jums įeikia so-Į padengtų, dolerių.
Chicagos priemiestylje iki šiol 
gražiai, veikė Trailerių stovė
jimo vietovė. Dabar tų trai- 
rįų savininkai ^ayo iŠ to Į>ar-| 
ko, administratorių praneši- 
mą,kad iki 1981. m. sausio 1 d. 
iš to parko išsikeltų, nes nori" 
nia toje vietoje statyti kondo- j 
miniumas.

Tame parke traileriuose gy
vena daugiausia seniorai, ku
rie pragyvena iš Soc.' See. iš- 
mokų ir daugiausia, yra šei-1 
mos .su vaikais, kuriuos miesto 1

• '. .-.i; I
namų savininkai Į savo gyve
namus namus neįsileidžia, va- 
.yinsi nenorį tokioms šeimoms! 
išnuomoti butų., Menimiems as 
meninis yra sunku per trumpą 
laiką susirasti naujų vieto-

pr. petitasvių.
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ŽINOVAI TVIr'tIN'A, KAD ŠIOS SEPTYNIOS 
SVEIKATOS TAISYKLES GALI PRAILGINTI

ŽMOGAUS GYVENIMĄ ‘ s

WASHINGTON, D.C. — Sekant septynias papra
stas sveikatos taisykles žmogus gali prailginti savo, gy 
venimą: vyrai iki 11 metų, o mterys — ki 7 metų. Prie 
šių naujausių išvadų priėjo neseniai paskelbtos eksper
tų studijos., . ■*

Tarp 6,928 kaliforniečių, kurie daugiausia prisilai
kė žemiau nurodytų taisyklių nuo 1965 m. iki 1974 m. 
jų tarpe buvo maž’au mirties atvejų, nėgu buvo nu
matyta. . ’i

Tie žmenės, kurie neseka nors trijų taisyklių, miršta 
mWiau rates, negu Oe; kurie seka se

ne
ra-

apie tris kartus
sius ar septypius nurodymus. Moterys, kurios seka 
daugiau trijų taisyklių, miršta dVigubii 

ta, kurios seka 0 ar 7 nurodymus.
Štai septynios sveikatos taisyklės:
* Nerūkykite cigarečių;

Užsiimkite reguliariai lengvu sprt&':
Alkoholį vartokite su saiku arba vengite jo;

* Miegokite naktį 7 ar 8 valandas; r
* Išlaikykite vidutinį svorį;
’ Valgykite pusryčius;
* Nieko nevalgykite tarp reguliarių yalgių. , 
Šos taisyklės neseniai buvo išspausdintos. Jas. .. M . - Pa;

ruošė Califorhijos universiteto (Los Anįfelės) 3ekanau 
Lėster Breslaiv ir Dr. James Enstrorh. Dekanas Lės^er 
Breslaw yra vienas iš preventyvinių susirgimų gydy 
mo srities autoritetų.

Atskiroje tyr nėtojų grupėje Dr. James Wiley ir Dr 
Terry Cajnavo iš Califoraijos Sveikatos departamento 
nustatė, kad patys kritiškiausi punktai yra penki pir 
mieji. p .

PASUKOS YRA NAU
DINGAS MAISTAS

Maža žmonių atkreipia dėme
sį į tai, jog pasukos, angliškai 
vadinamos “buttermilk”, turi sa
vyje daug naudingų maisto da
lių. Neseniai buvo patirta, jog 
kai kurios pasukų cheminės 
'substancijos, padeda kaulams 
augti ir palaikyti žmogaus kū
no tvirtumą.

, Toliau, pasukos yra geriausia 
priemonė nuraminti troškulį; 
jos taipgi sukelia apetitą ir pa
deda suvirškinti maistą skilvyje.

Taigi, šiltesniam orui užėjus, 
pasukas galite vartoti kaip mais
tą ir kaip gėrimą. Pasukos yra 
-nebrangios ir skanios gerti.

JŪS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

Liūtas stirną miške gaii^p^?y 
Jis jau pasiekti ją artėjo, 
Godžiu žvilgsniu jĄ lydėjo 
Ir apie sočius pietus svajojo. 
Atrodė, kad. galas stirnos;jau arfcėjoi ;f j.4
Gilus tarpeklis skersai jos kėlią ėjo;
Stirna, sukaupus visas jėgas, kiek -ji galėjo, 
Nėrė, kaip strėlė, padarius ilgą šuolį, ; i 
Ir ant kito kranto ji papuolė.
Liūtas staiga sustojo, išsigandęs tarpeklio p£ty- 

4)ės. 
čia liūto draugė, lapė, nelauktai atsirado.
—“Nejaugi”, sako ji, “prie tavo visos galybės 
Tu nusileisi stirnai, kuri jau beveik be žado? 
Nors tarpeklis platus, bet tu neturi paisyti. 
Jei tik panorėsi, •
Tu tikrai į kitą pusę peršoksi 
.Ir galėsi ją pavyti. '
Mano žodžiais tu tikėk 
Ir vytis stirną paskubėk. / 
Be tavo jėgos ir šaunumo 
Padės tau ir vikrumas”.
čia sukunkuliavo liūto kraujas; 
Stovėt garbė neleido.
Visu greičiu jis bėgti pasileido, 
Vienok tarpeklio peršokt nesugebėjo 
Ir į bedugnę triukšmingai nudardėjo. 
0 ką gi jo širdinga draugė, lapė, dafė? 
Jos planas pasisekė, kurį jinai sudarė. 
Ji į tarpeklį pamažu sau nusileido, 
Ir matydama iš liūto negyvo veido, 
Kad nereikia daugiau jam pataikąuti, _ 
Savo draugo mėsą pradėjo užkandžiauti.

.... V. Petraitis
Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS pagal Krylo

vą, 217 psl., gaunamos Naūjierise, Kaina $3.
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KL. Ar aš galiu gauti pašal
pą kaip nukentėjęs? 1945 ni. 
buvau Vokietijoj kaip pabėgė
lis, vilkėjau Lietuvos unifor-, 
nią. Vokiečiai tuo pasinaudoki 
jo, paimdami mane į jų ka-į 
riuomęnę; įjungė mane į. ka-' 
žin kokį batalioją ir pasiuntė 
prie Frankurto, prie Oderio 
į frontą. Po 3 mėnesių buvau 
sužeistas, dūlėjau ligoninėse.1 
Uiėbius feerlyrią, buvau, per-( 
tcejlas į salą prie Olandijos 
Jienos, į.karišką ligoninę. Man 
buvo pa<faryt<»s <Tvi operaci
jos. Toj ligoninėj išgulėjau 8 
nien. ir 1946 iii. mane iš ligoni
nės išrašė. Ar aš galiu gauti 
'pašalpą, kaip nukentėjęs nuo 
.lacių ir kur, turėčiau tuo rei- 
Italu kreiptis? •• f. K.

ATS. Atrodo, kad jūs pra
leidote visus nustatytus termi- 
oiis tokioms pašalpoms gauti. 
Nukentėjusių ir sveikatos nu
stojusių lietuvių tokias bylus 2 — Naujienos, Chicago, Ill., Sat.-Monday, September K8, 198Q

cw.ua


VLADAS RASCLAUSKAS

f' IŠPLAUKĖM MEŠKERIOTI 1 ’ Ji. !U Skridimas iš Chicagos į Alias
ką išvargino. Nervus gerokai 
patampė ugnikalnio nuolatinis 
gaudymas” stiprių kulkų į erd- 
v|. Gierokai apramino kelionė iš 
Keč&ano į Valijos kunigaikščio 
salą ir. j indėnų vasarvietę.

Apramino dideli miškai; Lėk
tuvui pakilus ir pasukus į kairę, 
nieko kito-nesimatė kaip miškai 
įr miškai; K viršaus atrodė di- 
delė-žalia pieva. Net nesimatė 
linguojančių medžių viršūnių. 
Paskuį jau matėsi vnduo-ir įvai-

užšąldv

IŠ ARGENTINES

AR TAI PAŽANGA?

lįėliai ir iipės. Tai 'buvo,'kąip ke
lionėje patyriau, didžioji Ton-; 
gaso giria. Tai pati didžiausioji 
girįa, visoje Ąmerikoje, ■. Niekur 
nebuvo' tibk daug’medžių ir to
kių didelių tų'medžių plotų,

Šeimininkas ; buvo apdairus. 
Gavęs žemėsę prasikirto vienoje 
pašlaitėje' saugią vietą ir pasi- 
stąfė yasarvietę. Taip viską įtai
sė; kad galėtų ten vasarą ir žie
mą'gyventi.'Jis, matyt, ir tau
pyti mokėjo, Aliaskoje doleris, 
sakyčiau,' pigesnis,, žmonės dau
giau jų uždirba, užtat ir yietos 
gyventojams' reikia būti apdai- 
rįerųs; kad galėtų prasimušti ir 
pradėti biznį. Apie medžio dar- 
bUSjjis; turi gerą supratimą. Su
gebėjo pasidaryt 12 gerai įrengtų 
kambarių.- pakirto, medžius fikr 
taip Savo vasarvietei pastatyti1, 
o hįisą kita jiš paliko.

Aliaskos Tongasd girios me
džiai aukšti. Liemenys labai 
aukšti,fbe-;šąk)ii;: Žemesnėse vie
tose medžiai apaugę samano
mis Tos-samanos, ko-gero, juos 
saugo nuo šalčių. Man sakė, kad 
medžiai;apšąla:ir apledėja, tai 
šalčiai jų nesuskaldo. Žiemos ten 
būna labai šaltos; Jeigu medžiai, 
neapsaugoti, tai šaltis juos su- 
sk’ąjdo,! o ;vėjas lengvai juos lau
žo.1 Bet-išlaužytų giricfe medžių 
nemačiau.

^Getrai pailsėję .ir užkandę pus
ryčius, nusprendėme važiuoti 
meškerioti. Mes susidraugavome 
su dviem' Texas moteriškėmis,

jau kelinti metai atvažiuojančio
mis meškerioti. Jos mėgo žuvį. 
Prisigaudydavo po porą šimtų 
svarų geros žuvies, ją 
davo’ir grįždavo namo.

Vasarvietėje buvo 12 kamba
rių, bet meškerioti išplaukėm 
net keturiolika. Laivą valdė ka
pitonas, savininko draugas, 
pažino laivą ir gerai žinojo Pa- 
cifiko vandenis, plakančius Va
lijos kunigaikščio salos pakraš
čius. Visi pradėjome taisyti savo 
meškeres ir sukti valus, kad, 
reikalui esant, nesusipainiotų, ir 
nesusipintų. , 4

— Kas pirmas ištrauks žuvį, 
tai tam sudėsim po penkinę, ■ 
pasakiau visiems, ,...

. j Ą . Į Sakoma, kad paveikslas pasa- 
, Visi sutiko. Aš piririis išsi- j_0 daugiau> nej tūkstantis žo- 

traukiau jienkinę ir padaviau j^ių. Fotografijos, ypač senes- 
Kapitonui. Pasakiau jam, kad jis ngS vaizduojančios įvykius prieš 
būtų teisingas ir saugotų visų 20_60 ir daugiau metų, dažnai 
meškeriotojų sudėtus pinigus. į cHclelę istorinę reikšmę ir 
Ilgiausiai pinigus krapštėsi Tek-! vertę Daugelis lietuvių, senes- 
sas moterys. Pinigą, matyt, jos! niosįos įr naujesniosios kartos 
labai saugojo. Kol pinigą ištrau-j ateivių, turi atsivežę nuotraukų 
kė ir. vėl apsisegtojo jr užsisags-j jg Lietuvos. Svarbesni įvy-

Vladas Raščiauskas keliauja po pasaulį.

-IDENTIFIKUOKIME FOTO NUOTRAUKAS.

tė, tai praėjo daug laiko. Bet po 
penkinę atidavė kapitonui. Joms 
atrodė, kad aš sugalvojau išdai
gą) kad iš jų išsilovčiau po pen
kine. Kapitonas paskelbė, kad 
jis turėjo $70 ir atiduos tam, 
kas pirmas ištrauks pirmą Pači— 
fiko žuvį.

Kol kiti susikrapštė, mano 
.meškerė jau buvo vandenyje. 
Pavyko' paleisti ten, kur didelės 
žuvys šokinė j o, sveikino atplau
kusius Amerikos meškeriotojus.

nes, vaizduojančios įvykius prieš

kiai čia Amerikoje ar kitur, už
fiksuoti fotografijose prieš 20-60 
metų, yra taip pat svarbūs pra
eities dokumentai, turį didelę 
vertę.

Fotografijos vertė yra menka 
ar ji yra visai bevertė, jei neturi 
metrikos, t.y. neturi antroje pu
sėje užrašo, kas joje yra pavaiz
duota. Užrašant, antroje pusėje 
reikia pažymėti įvykio datą, vie
tovę, ir kas toje fotografijoje 
yra pavaizduota. Trumpai ta- 

Vieha užsikabino ir pradėjo ju-į rian^ ' kada, kur ir kas. Jei 
dinti mano meškerę. Pamažu, tikslios datos neatsimenama 
pradėjau traukti. Matyti, kad] (“etų, mėnesio ir dienos), tai 
buvo didelė žuvis, šiaurės van- j teikia įrašyti bent apytikriai 
denų Ivdeka. metus. Įrašant vietovę, reikia

— Ar aš nesaikau, kas jis nu-1 pažymėti ne tik miestą, bet ir 
v . . « . . . -.1 Trlzi-Io -.T-r • TU ifinino-

Centre Chicagoje, ar pan. Išvar
dinant asmenis, reikia pažymėti 
fotografijoje .pavaizduotų asme
nų e linę tvarką, pvz.: pirmoje 
eilėje iš kairės į dešinę sėdi: Jo
nas Jonaitis, Petras Petraitis 
ir t.t. Jei asmuo neatpažįstamas 
ar pavardė nebeatmenama, jo 
vietoje reikia pažymėti klaustu
ką (?) arba (neatpažintas). 
Taip pat, jei fotografuotojas ži
nomas, reikia pažymėti ir kas 
fotografavo.

Fotografiją metrikuojant, t.y. 
darant užrašą antroje jos pusėj e, 

' reikia ją padėti ant kieto pa
grindo, kad rašant, raidės ne-Į 
Įsispaustų į gerąją pusę.

Šitoks fotografijų identifika
vimas yra labai svarbus. Daug 
žmonių tos reikšmės nesupran
ta, ir jiems mirus, tokios foto
grafijos tampa bevertėmis, žūs
ta, nes niekas nežino, kas jose 
yra pavaizduota. Man pačiam 
teko lietuviškuose muziejuose ir 
archyvuose matyti dėžes nuo-

kad jos turėtų tinkamą metriką.
E. Jasiūnas

sįneš pinigus? — tarė vyresnioji 
Texas moteriškė. — Jis žino, 
kaip žuvis gaudyti ir iš nieko 
pinigų pasidaryti.

Pamažu žuvį traukiau, bet ne
buvau tikras, kad man pavyks 
ją išvilkti į laivą. Mačiau, kad

tikslesnę vietą, pvz-: Tautiniuo
se Namuose Chicagoje, Jaunimo

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN- 

B; " CIAM0S TREČDALĮ METŲ!
R?-; Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo * asmenišką demesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

U210POLERIŲ.
1 ■ Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus 1 plati
nimo vaj’aus talką!

: .1 ' > RH TJ»13
F Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimą skaitytojų 
K^ūkalais prašomi pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.
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CHICAGO, IL 60608 ,

buvo virš 20 švarų dažyta lyde
ka. Man labiausiai rūpėjo, kad 
ji neištrūktų. Traukiau artyn, 
bet lengvai, kad nenutrauktų 
valo. Pastebėjo ir kiti. Jie pri
minė kapitonui, kad man pa
dėtų. '• : ?
■ ' žuvis priartėjo prie laivd, at
leido valą, šoko į viršų ir-nėrė 
gilyn. Ji mane paveikė; Nesuge
bėjau jos ištraukti. Mano meške
rė lingavo, o špūliukė atsuko be
veik visą valą. Man jau atrodė, 
kad ta didžioji žuvis viską nu
nešė. Prakaitas išpylė. Abiem 
rankom suspaudžiau meškerę, 
kad ir jos neišneštu. Man būtų 
buvusi didelė gėda. Tuo tarpu 
prie manęs atsirado kapitonas 
su tinkleliu. Jis žinojo, kad di
delę žuvį sunku ištraukti.

Man vėl pamažu pradėjus 
traukti artyn rusvą lydeką, ji 
pradėjo stipriau bastytis. Vieną 
kartą buvo veik iš vandens iššo
kusi, bet netrukus ir vėl nėrė į 
gylį. Atleidau -truputį špūlę, kad 
nenutrauktų valo, bet pamažu 
ir vėl sulaikiau ir pradėjau 
traukti žuvį artyn.

(Bus daugiau)

J. SONDA SVEIKSTA

Jackus Sonda taisosi Cape 
Code ligoninėje, Hyannis, Mas
sachusetts. Po širdies atakos jis 
buvo nuvežtas į šią ligoninę, kur 
jam dar buvo padaryta vidurių 
operacija. Atkaklus žemaitis at
laikė ir širdies ataką, ir vidurių 
operaciją, ir dabar jau yra per
keltas iš Intensive Care skyriaus 
į bendrą ligoninės dalį. Greitu 
laiku bus išleistas iš ligoninės ir 
grįš į Bostoną.

Jackus Sonda yra susitrumpi
nęs pavardę iš Sondeckio-į Sori- 
dą. Jis yra gimęs 1893 metais 
Alsėdžių valsčiuje, Telšių apsk. 
Gimnaziją baigė Vilniuje 1914 
metais. Paskui studijavo gamtos 
mokslus Petrograde iki 1917 m. 
1924 metais baigė ekonominius 
mokslus Halles universitete Vo
kietijoje. Buvo •: Šiaulių ; miesto 
burmistru, Šiaulių srities koope
ratyvų veikėju^ Šiaulių miesto 
ligonių kasų direktorium, vėliau arcnyvuose niaiyu ue-z.es įzuv- . . , , , .X 1 7 7 ir Vilniaus ligonių kasu valdytojų,traukų, kurios netun metnkų ir . . J• ' • • ! Amerikoje ;ilgą laiką redagavo
laikraštį “Keleivis”. ‘ -r

Linkime mielam Jackui Son- 
dai greit sutvirtėti. ... f

Bostonietis

Pagal turimas žinias, planuo
jama statyti saliūną. Paklausus, 
kam jis reikalingas, pirmininkas 
atsakė, kad saliūnas duos paja- 
mą. Saliūnas būsiąs dviejų 
aukštų,.

Mieli lietuviai! Prašėme aukų 
ne saliūno statvbai. Seneliu ži
diniui yra reikalinga ramybė, 
kad seneliai turėtų poilsį. Be to, 
jiems yra reikalinga ir tinkama' 
priežiūra, ypač susirgus. Ten tu
rėtų gyventi ir slaugė.

O ką duos saliūnas? Triukš
mą, šokių muziką, dainas irt t.t. 
Šitoks triukšmas, pagal miesto 
valdybos nustatytą tvarką, šeš
tadieniais galės tęstis iki 4 vai.' 
ryto, o sekmadieniais iki 12 vai. 
nakties. He to, Buenos Aires lie
tuvių kolonijose jau turime net 
tris saliūnus: Susivienijimo Lie
tuvių Argentinoje, Lietuvių Pa
rapijos ir Lietuvių Centro. Bet 
ir šie jau nėra užpildomi lietu-, 
vių, nes mūsiškių skaičius jau

• Iž anksto bė raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.

Pavardė ir vardai ________
Adresas - ------------------------------------------------------------------------

•Užsakau Naujienas kaip dovaną savu 
yri naujas skaitytojas. Priede —----  dot
Pavardė Ir vardas ------------------------------------
Adresas ___---------------------------------------------

L. t kuris

Sponioriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujieną pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas --------------.----- ---------------------------------------- -
Adresas ------- ----------------------------------------------- ------- ------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokią įsipareigojimą.
Pavardė ir vardas-------------------------------------------------------------
Adresas —---- 1---------- - -------------------------------------------------

yra praktiškai bevertės.
Fotografijų metrikavimas už

ima šiek tiek laiko, bet kiekvie
na prie tokio darbo sugaišta va
landa vėliau gali turėti neįkai
nuojamos vertės. Jei turime to
kių senesnių be metrikos foto
grafijų; sėskime' neatidėliodami 
prie darbo šiandien. Patartina ir 
ant' naujų fotografijų-neatidėlio
jant užrašyti tą svarbųjį kas, 
kur ir kada, nes po kelių metų 
datos, pavardės ir., vietovės už
simiršta.

Šiais laikais . yra labai, paplitę 
albumai, Į kurių - lapus įdėtos 
nuotraukos pačios prisiklijuoja. 
Tokiė;albumai‘ yra blogi tuo ąt-. 
žvilgiu, kad nuotraukų įrašai' 
dėl cheminio poveikio išblunka, 
pasidaro nebeįskąitomi. Kartais 
tokie albumai sugadfįajr pačias 
nutraukąs, ar tai jos būtų spal
votos,-.ar balta-juodos. Praktiš
kiausią" nuotraukas įdėti į “se
nos mados” albumus, kur įty£r- 
tinimui reikia panaudoti specia- 
liūs kampučius- Nors tokie kam
pučiai čia Amerikoje -jau yra 
nebepopuliarūs, bet.- jų .dar ga
lima rasti fotovreikmenų par
duotuvėse.

Fotografijas galima laikyti ir. 
ne albumuose, bet labai svarbų;.

Į

• Šimtu vytas, šimtu pintas, 
šimtu pavijotas, ant to paties 

•koto? (Kopūstas).

Nuo pat įkūrimo 1968 metais, 
Lietuvių senelių židinys, darė 
didelę pažangą. Pirmoji židinio 
valdyba buvo sekanti: V. Gri
gaitis — pirm.;'- J. Čikštas — 
vįcepinn.; J. Mičiudas — ąekr.; 
J. šiušis — ižd.; A. Mičiudas, 
kun; A. Steigvilas ir P. Gudelę- 
vičius buvo valdybos nariai. 
Valdybai teko. didelė darbo naŠ-. 
ta: ieškoti pritarėjų, rinkti au
kas statybai ir Lt. Daugiausia 
dirbo šiušis, Grigaitis ir J. Mi
čiudas. _

Pirmuosius: du nanielius ati
darant ir šventinant, susirinko 
gražus, būrys lietuvių. Pritarimas 
ir ąukos augo. Po trijų metų 
Sfen. židinyje jau turėjome ke
turis namelius. Su visuomenės 
pritarimu, valdyba stengėsi 
darbą tęsti toliau.

Deja, J. Mičiudas pradėjo ne
pildyti savo paregiu. Viskas 
smarkiai brango ir buvo sunku 

įgauti reikalingų statybai me
džiagų. Turėjome nenumatytų yra žymiai sumažėjęs, o jauni-, 
nuostolių. Per vieną valdybos 
posėdį J. šiušis padarė J. Mičiu- 
dui'teisingą pastabą.

Iki 1977 m. Senelių židinys jau 
turėjo dešimt užbaigtų namelių, 
o- dar du buvo pradėti statyti. 
Tais metais, vieno komiško val
dybos posėdžio metu, vietoj j. 
šiušio buvo' paskirtas L. Ryšelis.

Norint seneliams židinyje ap
sigyventi, jie turi sumokėti’ga
na aukštą sumą. Dū buteliai^ dėl 
aukštos kairios, jau virš metų 
laiko kaip stovi tušti. Norinčių 
ten gyventi lietuvių senelių yra, 
bet negali sumokėti valdybos 
nustatvtos aukštos kainos.

Nuo 1968 m. liepos mėnesio1 
nebuvo šauktas visuotinis susi
rinkimas, neaptarti svarbiausi 
Senelių židinio reikalai. Paklau
sus pirmininką V. Grigaitį, ko
dėl nešaukiamas visuotinis susi
rinkimas, garinamas atsakymas; 
kad, J. Mičiudd nuomone, jo ne
reikia. Gaunasi įspūdis, kad V. 

.^Grigaitis nešioja tik pirmininko 
'vardą1, ■ bet viską tvarko J. Mi
čiudas. 

r 4* •
_ _______________________ : *

mas, dėl nutautėjimo, šliejasi 
prie vietinių argentiniečių.

Gaila, kad Senelių židinys yra 
tvarkomas lyg diktatoriškos val
dybos, nešaukiamas visuotinis 
•susirinkimas, neaptariami rei
kalai, daromos bereikalingos iš
laidos.

»Lietuvių kolonijoje vyrauja 
pažiūra, kad saliūno statyba Se-: 
nęlių židinyje yra nereikalinga. 
Reikia tinkamesnės šių senelių 
priežiūros, reikia duoti lengves
nes apsigyvenimo sąlygas, nerei
kalaujant tokių .didelių pradinių 
sumų, kurias tik maža dalelė te
įstengia sumokėti.

Turime atsiminti, kad lietuvių 
sudėtos aukos‘yra Senelių židi
niai. Jiems senatvėje yra reika
linga tinkama priežiūra, o ne sa- 
liūnai, kurie juos nervuos, var
gins ir neduos užpelnytos ra
mybės. S.J.N.

• Geltonas kaip saulė ant 
vienos kojos, kai pajuoduoja —į- 
vaikus vilioja? (Saulėgrąža).
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Lietuviai nekenčia okupanto
(Tęsinys)

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Kitose JAV vietose; 
metams _____

— 13 metų nėščia mergaitė ir 
jos 15 metų draugas kaltinami 
nušovimu jos seno tėvo. Jis buvo 
paraližuotas nuo to, kai prieš 4 
metus jo žmona jį peršovė.

Užsieniuose: 
metams - 
pusei metu

nes ir gavo laikiną įvažiavimą.
Šakaliui kelionė buvo pavojinga. Trijų menęsįų

bent kelis šimtus ir amerikiečių 
—nelietuvių publikos. Kad juos 
“privilioti” — reikia duoti ką 
nors ir jiems, apie ką būtų skel
biama iš anksto. Ir tai būtų štai 
kas: šventės programon turėtų 
būti įtraukta ir viena ar dvi ame 
rikiečių liaudies dainos (dainuo
jant angliškai) ir vienas ar du 
amerikiečių liaudies šokiai (folk 
dance). Nebūtinai, kad jų turė
tų išmokti Pietų Amerikos ir Eu )

net nesulaiko, nors žino, kad tokių 
tuose nėra. Jeigu švedai kurį kad ir 
ko, tai privalo juos paleisti

$45.00
$24.00
$ 5.00

$22.00 
$15.00 
$ 4.00

tuvių tautos priešų. Jis žino, kad jo šeimą seks, tar
dys kiekvieną drįsusį ir siųs prievartos darbams drį
stančius su juo palaikyti ryšius.

Pavergtoje Lietuvoje kupantai bijo visko. Jie bijo 
kiekvieno, kuris bet kada buvo baustas. Jie žino, kad 
baudžia lietuvius be pagrindo, todėl jie gali tikėtis Jcęr- 
što. Jie patys viską pavagia, bet bijo, -kad lietuvis pa
keltų nuo jo paties augintos obels nukritusį obuolį. Oku
pantas įsidrąsino tiek daug, kad gali lietuvį bausti už 
-kiekvieną nukritusį obuolį. Jie galėjo Šakalį bausti už 
išėjimą iš namų be jų leidimo. Jie gali bausti ųž bandy-- 
mą pasiekti užsienį, ir jei pastebės einantį per sieną ar 
plaukiantį į jūros gilumą... Jeigu pastebės išeinantį ar 
išplaukiantį, tai gali vietoje nušauti. Ne vienam, bet 
šimtams šitokių būdu atėmė gyvybę...

Rusai bijo ne tik paprastų lietuvių, bet ir pačių 
lietuvių komunistų. Nėra nė vieno lietuvio komunistę 
užimančio didesnę vietą krašto administracijoje, kurio 
nesektų kiekvieną žingsnį. Kiekvienas, -lietuvį sekantis 
komunistas, turi pranešti paskirtam šnipui, 
vykdo pareigas pagal įsakymą.

Lietuviams kmunizmas yra svetimas. Komunisti
nė sistema stengiasi. panaikinti visą, kas lietuviui buvo 
brangiausia. Panaikino politinį pasiskirstymą, . panai
kino visas partijas. Daugybė įstatymų velstybės -turtui, 
saugoti, neapsaugojo’ to; turto. Komunistai yra pinnae-’ 
ji komunistinį valstybės turtą vogti. Už “valstybipio 
turto” vogimą,, komunistų partijos nariai nebaudžia-' 

mi. Tuo tarpu paprastas pilietis baudžiamas visų įsiaV 
tymų sunkumu. Lietuvoje rusai turi -dideles privilegi- 
jas, jie turi geresnį maistą, darbą. Aukštesnieji -parti
jos vadai turi asmenines pensijas, tuo tarpu paprasti 
žmonės gauna mizeriją. Komunistų vaikai eina į aukš
tesnes mokyklas, nepartinio vaikąs privalo būti labai 
gabus, kad priimtų jį į aukštesnę mokyklą. Neturin
čiam teisės eiti į aukštesniąja mokyklą, uždarytos, du
rys geriau apmokamam darbui.

Įvedė griežtus įstatymus, draudžiančius pasiimti 
vaisių, daržovių, pašaro paliktai karvei, 'todėl įsigaliojo 
visame krašte didelės “kombinacijos” Tai yra papras
čiausi kyšiai. “Kombinacijos” eina nuo vyriausio iki že
miausio. “Kombinacijos” tiek yra prigijusios, kad apie 
jas niekas ir nekalba. Jeigu k.dmunįstnės sįstėmos prie- 
šas, atnešęs “kombinuotą” voką, o pati “kopibinacija” 
siekia bent 1,000.00 rublių, tai jis tikslą pasiekia. Sekre
torius padeda savo portfelį, “kombinuotą” voką įsibe
da ir pradeda kalbėti. Nei lenkų, nei rusų carų laikais 
niekas tiek neišnaudojo lietuvių, kiek jubs išnaudoja' 
rusai šiandien. Niekas lietuvių tiek nekankino ir nė- 
persękįojo, kiek dabartiniai okupantai. Nięko lietuviai 
taip labai nekenčia, kiek jie nekenčia rųs.ų okupantų,.

ktas gal kiek į kitokį jo kilmės 
aptarimą. - v:
r - ’ 1 \

Taigi, Tautinių Šokių šveitė 
neatkreipė viešosios opinijos dė
mesio kokio buvo norima ir. lau
kiama, nes tai kas apie šventę 
amerikiečių buvo pasakyta ir 
parodyta pet pačioje Čikagoje 
(niekur daugiau) — buvo ma-

Ką daryti, kad amerikiečiai 
daugiau dėmesio atkreiptų į to
kias mūsų šventęs? Rengėjai, 
turbūt, “receptų” gauna daug ir 
visokių. Gal į tą rinkinį tilps ir 
mano pastaba.

Kaip sakiau — tautinių šokių 
šventė mums, lietuviams, yra 
visai viskas, bet dėmesio neat
kreipęs įvykis amerikiečiui — 
neliętuyiųi. O vis dėlto būtų 
malonu tekioje šventėje matyti

pusei metų -------
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

- bulai juos atliekant Siūlau šito
kį “receptą” pasvarstyti ir 1984 
m. šokių šventės programą pla
nuojant. Turbūt nieko daugiau 
nekainotų, o nauda, esu tikras, 
būtų didelė-

Na ir galiausiai, vis dar apie 
tautinių 'šokių šventę, dar vie
na mano pastaba. Ir tai būtų tos 
šventės politinis momentas — 
Amerikos prezidento atveju. 
Buvo kalbama pačioje šventėje,

- dar daugiau kalbama ir rašoma 
apie tai po šventės. Reikalas su
kasi apie tai, kad prezidentas 
Carteris, kviečiamas, šventėje 
atsisakė dalyvauti. Netgi ponia

F ęa^tęf’ięnė. Pačioje šventėje, 
>■ kai kuru kalbėtojų, buvo'paleis
ta' labai-heapdairių, politiniu po
žiūriu; -pastabų Carterio ir Bal
tųjų Rūmų kryptimi išviso, 'net 
rinkiminiai grasinančio pobū- 
džio. Kur' kas garsiau “triūby- 
jama” dabar po šventės.- Aiš
kėja dabar, kad prezidentūra 
siūlė, atsakydama j kvietimą 
prezidentui, į—tautinių -šokių 
šventę atsiųsti prezidento -šei
mos atstovą — sūnų. Bet sako- 
koma ir rašoma dabar, kad ren
gėjai atsisakė jį priimti ir reika
lavo, kad atvyktų arba pats pre
zidentas arba jo žmona. Na, jei 
šitai yra tię§a, tai tokiu elgesiu 
buvo pademonstruotas lietuviš
ko nekultūringumo pats aukš
čiausias laipsnis. Betrūko tik, 
kad -kas nors šventėje, Baltųjų 
Rūmų kryptimi, būtų parodęs 
liežuvį... (Bus daugiau)

Kanadoje: 
metams - 
Tusei metų _
vienam mfiAeKini

ropos jaunimas, užtektų, kad 
padainuotų ir pašoktų tik Ame
rikos lietuviu jaunimas. 'Į)ąr 'di
desnio dėmeshio tokia šventė '. • ■ -X vFt,: ’T. ■ - - t - . ; . s-
sulaukti!, jei būtų dedikuota 
Amerikai — liepos 4 d. proga. 
Esu tikras, kad apie tai iš anks
to, paskelbus, amerikiečių dėme
sys būtų kur kas didesnis tokiai 
šventei’, negu buvo dabar, kai 
buvo rengiama tik lietuviams.

Prieš eilę-mėtų, dabar jau ne
beatmenų, čia. Los Angeles gas 
troliayo Jugoslavijos, Vengrij os 
ar'Sovietų Rusijos liaudies me
no ansamblis su ' dainomis ir šo
kiais, net sava muzika. Stebė
jau publiką ir jos reakciją į tai 
kas isęęnoje rpdprpa. Kol buvo 
šokgma tik atvežtieji Rudniai 
šokiai,'tai publika reagavo ga
na simpatiškai, bet ne entuzias 
tiškai. Bet kai buvo pašoktas 
vienas amerikiečiu liaudies šo
kis, tai publika sukilo ant kojų, 
maniau kad stogas lėks nuo sie
nų, toks buvo plojimas ir švil
pimas, baisus entuziazmas. Dvi 
amerikiečių dainos ir pora šo
kių pataisė visą gastrolių turinį, 
kuris rytojaus spaudoje buvo 
stambiai atžymėtas — pirmoje 
eilėje pastebint amerikiečių šo
kius ir dainas, nors ir nevisai to-

$45.00 sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-
$24.00 r - ----------- --- - --
$12.0(1 IL 60608. Telef. 421-6100. 4
c* An A

Naujienos eina kasdien, išskiriant 

drovė, 1738 So. Halsted St, Chicago,

Laikraščiui “Southwest News- 
Herald” vistiek priklauso padė
ka už davimą vietos tokiam il
gam straipsniui, kuris pirmoje 
vietoje (pirmame puslapyje) pa 
puoštas dviejų skilčių hūotrau- 

lįętuvis’^a, kurioje matome “keręno- 
šiaus” rengimo komitetą: Algį 
Regį,Dalią Stankaitis, Frank 
Brady, Įurįs, kaip aldermanas, 
skaito Lietuvių Dienų paskelbi
mo proklamaciją, Joną Talkų
jį, . Zigmą ;Mikužį jr.^ Frę0ą 
Paninį-ir.'Saulių Čyvą. -TJijiaų, 
kad ar ^tik; kuris nors iš jų nėr. 
bus šokių šventės proga mūs su- 
grąžinęs į pagonybės laikus... 
Žinoma, jeigu ir taip, ant laužo 
(pagonybės laikų) jo dėti nesiū
lyčiau. bet būtų gerai, kad se
kančiai šokių šventės propagan-

Sovietų prievartos darbų stovyklose ir didęlįame Rusi
jos politinių kalinių kalėjime Vladimire, sugebėjo vis 
tik ištrūkti iš Sovietų Sąjungos, ir jau pasiekė Wa- 
shingtoną ir Vyriausioje Lietuvos Išlaisvinimo įstaigo
je informavo lietuvių spaudos atstovus.

Šakalys, neturėjęs progos susipažinti su buvusiais 
nepriklausomos Lietuvos veikėjais ir nieko iš jų nepa
tyręs apie Lietuvos praeitį, jau suaugęs, matė Sovietų 
atsiųstų Maskvos agentų baisų išnaudojimą, ryžosi pats 
ieškoti žinių apie neprikk, Lietuvą, apie lietuvi j pas
tangas savarankiškai tvarkyti savo reikalus, pats pra
dėjo i priešintis, pkupanto labai didelei sauvalei. Jis 
susirado dar gyvų nepriklausomos Lietuvos žmonių, 
juos išklausinėjo apie nepriklausomo gyvenimo laiko
tarpį, ir ryžosi įvesti kovą už Lietuvos laisvę ir. demo
kratinę jos santvarką.

Vladas Šakalys, nujausdamas, kad. okupantas ir 
vėl rengiasi jį ‘suimti ir ilgiems metams uždaryti kalėji
me arba ten jį pribaigti, ryžosi bėgti į užsienį.”-Jinpats 
buvo įsitikinęs, kad savo krašto ateitimi susirūpinę- lie
tuviai neprivalo bęgti iš Lietuvos, bet tie, kuriems iš 
naujo gresia galėjimas, tai privalo bėgti ir infoptnuoti 
savo tautiečius apie rusų atneštą “rojų” ant žemės.

Šiandien pirmame puslapyje spausdiname Eltos pa
ruoštą Šakalio pasikalbėjimą su lietuviškos spaudos at
stovais. Šią vasarą Šakaliui pavyko iš rusų pavergtos 
Lietuvos pasiekti Suomiją. Jo laimė, Šakalio nepaste
bėjo ne tik rusai, bet ir suomiai. Jeigu suomiai būtų jį 
suėmę, tai Šakalį būtų tuojau atidavę rusams. 
Toks jau yra laisvosios Suomijos susitarimas su rusais. 
Jeigu suomiai nebūtų su rusais susirišę savotiškomis su
tartimis, tai jiems būtų nereikėję savame krašte suim
tų žmonių atiduoti rusams.

Švedai nepasižadėjo atiduoti rusams laisvės ieškoti at
vykusių žmonių, nors jie leidžia Maskvos agentams važi
nėti po didžiausius Švedijos plotus, sekti geležinkelių, 
stotis ir miestus, švedų policija juos pripažįsta, kaip' 
“Sovietų ambasados” ar “konsulato” tarnautojus ir jų dažnai besivadinančių komunistais.

Nuo sausio pirmos dienos 
Disnraščio kainos:

Jhicagoje ir priemiesčiuose:
metams________
pusei metų ____
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

As of January L 1980 
Subscription JUtw

Ė . T » » " r

Chicago $45.00 per year, $24-00 per 
*ix months, $1200 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

vo reikalus ir išvažiuoti iš Švedijos. Jis žinojo/ kad 
Amerikoje yra lietuvių didokas būrys, S todėl ir ryžosi

; P. KESIŪNAS

; TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
; 3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

Z — Iš kurtu čia dabar? — nepaprastai nuste
busi klausia Ramunė.

Nemažiau nustebo ir Rūta, be.t' Rajn.unei ji
1 nieko neatsako.

— Tai tu su Bičkovu neišvykai?
-- Bičkovą gali pasilaikyti sau — jis man

_ nereikalingas. Bet pasakyk, ko tu čia jieškai? — 
. pyksta Rūta.

— Abi mes, tur būt, atvykome čia turėdamos
- tą patį tikslą, todėl nėra reikalo mums, ir pyktis, 
j — Aš nesu Bičkovo agentė, ir jis zmanęs čia
Z nesiuntė.
2 — Taip pąt, kaip ir maųęs... fięristębiu,- juodos mjjitys, nors ji vis dar norėjo daugiau ti-. 

kad tu mane taip. įtari — tayę vietoje, if aš ne .ki- keti Ringaudo žodžiais, negu Ramunės.
Ramuųė tuo laiku išsiima iš savo rankinuko 

pluoštą įvairių popierių ir ima juos vartyti. Ji 
vis dar tebegalvoja ir nesiskubina išdėstyti savo -

kad tu mane taip. įtari — tąvę. vietoje, if aš ne .ki- 
; taip galvočiau. Bet kartais gi1* ’ * K 
Z — visai be piktumo aiškinasi

Bičkovą daugiau nebegrįšiu.
— Kodėl ? — jau švelniau paklausia Rūta, ste

bėdamos, kad į jos užgauUojizpųs Ramunė atsako 
; paprasta šypsena. . -s

Ar varbu kodėl... Geriau pagalvokime, 
kaip išvaduoti tavo sužadėtinį.

— Mano sužadėtinį tuojau išvaduos Ringau
das, — atsako Rūta.

. TW?U paaiškinsiu viską, kažką rąšy- iengvai neapgausite”, pagalvoja jis.
dama į vieną lapą, atsako Ramunė.

Ramunė suprato, ką jis galvoja, todėl pra-

pas

kad. J F**

<
■ Kad tokių mergaičių būna, tai niekam nėra

— Ką tiktai- nori... Pas Bičkovą tu manęs ne-
... — pridėjo Rūta, pagalvojusi ir kaž

kaip keistai pažiūrėjusi į Ramunę.
Bet Ramunė jos visai nebegirdi; ū tik rau-

• -v 1’ 11

— Moskite jūs įtarinėję'inus. Kur jūs rasite 
tokią mergaitę, kuri ateitų vidurnaktį į pačią sto
vyklą, apžiūrėtų viską ir tuojau grįžtų pranęšti, 
ką ji čia matė. j

< — Tikrai?!... — suabejoja Ramunė.
— Žiųoma, pats Ringaudas pasakė.
Ramunė žijūri į ją ir linguoja savo galvą.
— Vargšė, tu Rūta, tu taip patikėjai, 

ji šiąnakt išvaduos...
'i — Kodėl tu abejoji?

— Aš labai nenorėčiau tavo džiaugsmą pa- 
yęrsti Uždėsiu, bet tu turi sužinoti visą tiesą įr^ 
jieškoti kito būdo jam išvaduoti.

— Tai tu manai, kad Ringaudas man melavo?* šiuri gi.
— Jis tau nemelavo, bet jie nieko negalės p^ 

daryti... Išvaduoti juos begalime tik mes. f
— 0 aš taip pasitikėjau... — nusiminusi su-iriasi po. savo rankinuką ir vis pamažu kalba: “ži

noma, nepamiršau nieko... aišku...”
— Tai ką aš turėsiu daryti? — nekantravo

dejuoją Rūta.
Abi mergaitės nutyla: Ramunė pradeda gal

voti, kas dabar veikti; juk ji iš namų eidama jąjf 
turėjusi sugalvojusi visą planą, tik Ringaudui ne
supratus jos gerų norų, viskas buvo pasikeitę, 
bet dąbaLgali pądėti jai Rūta. 0 Rūtą vėl prislėgė 

sumanymo Rūtai; reikia numatyti kiekvieną 
smulkmeną. ;

— Ar tli galėtum, Rūta, dar šiąnakt nueiti 
į miestą? — klausia ją Ramunė, tebevartydama 
savo rankinuke popierius.

— Dabar, nakčia į miestą?... — nustemba 
Rūta.

— Taip, dabar, kad rytoj anksti rytą gale- savo pypkę, prisikemša tabako ir užtraukia stip-
turn jau pradėti rūpintis, nes greit gali būti 
per vėlu...

— Žinoma, galėčiau. Dėl ję aš viską padary
siu,.siųsk mane, kur tik nori.,.

— Tavo, sužadėtinio likimas dabar tavo pa
čios rankose, bet tu turėsi atlikti nelengvą uz-

Paiy^ę^s l?ųxį, sugrįžta ir Niaųra.
Kodėl jūs nemiegate? — klausia jis, pa

matęs abi mergaites.
— Nėra kada miegoti, reikia ką pors daryti, 

atsiliepia Ramunė.
Niaura prieina prie jų ir taip pat issitiesįa 

ant samanų; jam smagu, kad jų stovykloje atsi
rado mergaičių, ir dar tokių gražių. Jau daug 
laiko praėjo, kai jam teko sėdėti greta mergaitės. 
Jis vogčiomis pasižiūri tai į vieną, tai į kitą, bet 
kalbėti su jomis ir dar su dviem iš karto, jis ne
žino apie kį. Palūkėjęs jis išsitraukia iš kišenės 

rų dūmą.
— Gal tamsta galėtum duoti porą gerų vyrų, 

kurie palydėtų šią panelę tuojau į miestą, — krei
piasi į jį Ramunė. j

— Dabar?.... į miestą?... naktį?. ko 
jums ten reikia? Palaukit ryto, — net tris kar
atus stipriai patraukęs dūmą, stebėjosi Niaura 
tokiu keistu jų prašymu.

— Laukti mes negalime, nes reikalas labai 
skubus, — atsiliepia Rūta.

Niaura dar. labiau susidomi šiomis mergaitė
mis, bet visai kitaip, negu pirmiau. Tokios malo
nios mergaitės, nejaugi jos būtų atėjusios pas juos 
šnipinėti, jis negali tuo patikėti. Bet kodėl joms 
dabar taip staiga į miestą?... “Na, jau manęs 

savęs, kad jūs taip padarytumėt O vis dėlto aš 
jūsų leisti negaliu, bent, kol sugrįš vadas.

(Bus daugiau)

4 —Naujienos. Chgo., III., Sat.-Mondav, Sept. 6 8, 1980
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^ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
WeMchecter Community klinika*

Medicina* direktorius
1934 S. Manhehn RA, Westchester, IL. 
VALANDOS; 3—4 darbo dienomia ir 

kas antra Šeštadieni 8—3 va. 
TeL: 542-2727 arba 542-2728

ADVOKATĄ K. VENCLAUSKĄ 
PRISIMINUS

5:5; 1 Moz. 49:9). Toliau Ap

Sakoma, kad sauso nieks ne-j 
klauso, taip ir čia liaudies balso 
ir protesto unijos vadai ir vadu?; 
kai negirdėjo. To pasėkoje .vėl 
darbininkams bus pakeltas fflo-. 
kestis. Dabartinis unijai mokes
tis mėnesyje yra $18-25 ir net 
daugiau, priklausant nuo valan
dinio atlyginimo didumo.

9 Paprastai nusiskundžiama, 
'.kad yra "sumažėjusi darbininko- 
darbo produkcija, bet pašižiū-į 
rėjus Į skaitmenis, dar taip blo
gai nėra. Amerikos plieno dar-; 
bininkas pagamina plieno toną 
per 7.8 darbo valandas, Japoni
jos per 8.9 vai., Britanijos per 
21.8 vai. Prie Britanijos darbi
ninko jungiasi ir visų kitų kraš
tų plieno darbininkų produkci- 
:oje našumas.

■© Skaičiuojant 1969-1977 me
tų laikotarpį Amerikos plieno 
gamyba davė 6.7 % gryno pelno, 
Japonijos tik 1.7% ir. Vakarų 
Vokietijos 2.9%. Taigi, kaip ma
tosi, vistiek Amerikos plieno 
gamyba yra pelningesnė, bet UŠ 
Steel vadovams to neužtenka; 
jie mažiau kreipia dėmesio į plie 
no gamybą ir metasi į cemento,

Minėjimas
*

šįmet sukanka 550 metų nuo. 
Vytauto Didžiojo mirties ir nu
mautos karūnacijos. Kenošha- 
Račirie lietūviškos organizacijos 
sudarė "bendrą komitetą tai su
kakčiai paminėti. Jo pirminiu-1 
•kas yra dr. V. Balčiūnas.

Minėjimas įvyks rugsėjo 7 d., 
8 vai. iš ryto pamaldos Šv. Petro" 
bažnyčioje, Kenosha, Wisconsin. 
2 vai. popiet įvyks minėjimas, 
šv. Kazimiero-parapijos svetai
nėje, Racine, Wis.

Kalbės visuomenininkas Jonas
’ • - - - F * • I

Damauskas. Meninėje progra-; 
mo'je dainos, tautiniai šokiai ir ; 
eilėraščiai.

Po minėjimo bus kavutė. Viši; 
maloniai kviečiami tame ihinė-f 
jime dalyvauti ir prisiminti tą 
didingą Lietuvos istorijos. įvykį^

Jurgis Milas į

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

Vilos laidos iš WOPA stotie* 
bangs 1490 AM.

St Petersburg,.Fla., 12:30 vaL p.p 
ii WTIS stoues 1110—AJA omuk.

2646 W. 71st Slreei 
Chicago, Illinois 6062k 

Telef. 778-5374

4330-34 SO, CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523*0440

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

džmjo mirfiipis. bent kas 
Šitokią “diįdę” progą puoduku 

< su Vytauto Didžiojo atvaizdu 
pasiryžo atšyęsti.

Puodukas baltas. Ant vieno šo
no Vytauto Didžiojo atvaizdas 

• mėlynoj spalvoj. Kitame šone 
jrašyta: Lietuva brangi, Mano 
tėvyne, šalis kur miega kapuos 
didvyriai.

Puo'dukąs turi gerą pasiseki
mą. Juo labai domisi vaikai. Jie 
tuojau klausia; “Kas čia yra, tė
veli?’’ Tuoj jięrifs Viską išaiški
ni, kokius dideĮiiįs Valdovus Lie
tuva, turėjo ir k diria didelė Lie
tuva buvo; kaip Su "Lietuva skai- 

' tėsi kitos Eurdpbs valstybės; 
’ kaip lietuviai, , padedant len- 
j kailis, laimėjo didžiausią tuo lai- 
I kų EuroĮioje niušp
Į Kai ateina kuris iielietuvis,. tai 
j jam j tokį puoduką jpili kavos.
Jis irgi tuojau klausia: “Kieno 
čia yra atvaizdas ir kas čia pa
rašyta?” Ir tada prasideda apie 
lietuvą diskusijds. Dažnai vie
nas'kitas pasako, jog nežinojo, 
kad Lietuva tokia didelė buvo 
ir tokius šaunius valdovus turė
jo; kai kuris net pasako, kad tai 
iki šiol nežinojęs. O kai kuris 
net prisipažįsta, kad jo koks nors 
tolimas giminė buvo lietuvis ir 
klausia, kur tokį puoduką ga
lima pirkti.

Taigi, šitas puddtikas skleis 
Lietuvos^ yardą. Tękd sužinpti, 
kad Vytauto Didžiojo paveikslas 
pieštas ir įrašas padarytas p. J. 
Kaži lėno iš Kenosha, Wiš.

Perkūnas

BUTKUS - VASAITIS
1446 Šo. TiOth Ave^ Cicero, Ilk TeL: OLympic 2-1004

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

Telef. 476-2345

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
"iNKSTlį, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
. 2656 WEST 63rd STRECT
Valandos: antrad. 1—4 popiet,

, ketvirtai '5—7 yaL vak.
Ofiso telefonas: 776-2880,

'O&ncifos fflct; 448-5545

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vhei a
14^ i&L A M

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir 
mądienio iki penktadienio< ’4:00 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:3C 
Tai. rrte.

Vadėfa Aldona Dapkus

P Tale4: JHBmteek 4--413 

7159 So. MAPLEWOOD AV£ ' 
CHICAGO, ILL. 60629

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 Šo. ‘LITUANICA AVE.

tapo garsiu advokatu Šiauliuose 
ir žymiu socialdemokratų vei
kėju. Steigiamajame seime K. 
Venclauskas pirmininkavo so-: 
cialdemokratų frakcijai ir dirbo’ 
teisių komisijoj. Jis buvo Šiau
lių srities kooperatyvų valdybos 
nariu ir nuo 1925 m. Lietuvos 
Advokatų Tarybos nuolatiiiiu 
nariu.

K. Venclauskas rūpinosi švie
timo reikalais ir įgalino savo 
žmoną išauginti ir išmokslinti 
apie 100 naš.aičių. Dar prieš pir-- 
rtią pasaulinį karą Venclauskas 
organizavo ir rašė nelegalioje 
spaudoje, o vėliau bendradar
biavo Vilniaus žiniose, Lietuvos 
Ūkininke ir Lieluvc's žiniosė^ 
Kultūroje ir kt. Jis vartojo sla
pyvardžius A. Targis, .jKazys 
stumbras ir k t. Bostonietis

(Apr. 14:1)-. Čia paveiksluojama jo karališkoji valdžia ir išaukš
tinimas (Psal. 2^9). Apreiškime pasakyta, kad su Avinėliu jo 
didenybėje bus su juo 144,000 jo pasekėjų.

Apie juos mes skaitome: “Tie seka Avinėlį kur tik jis eina” 
(Apr. 14:4). Apreiškimo 20:4 ir vėl kalbama apie juos ir sakoma, 
Kad jie aukojo Savo gyvybes “dėl Jėzaus liudijimo ir dėl Dievo 
Žodžio”, ir kad dėl to “jie gyveno ir karaliavo su Kristumi tūks
tantį metų”. Apie juos Apaštalas Povilas kalba kaip apie “Dievo 
vaikus”, “o jei mes esame vaikai, tai ir tėvoniai: tėvoniai Dievo 
ir bendratėvoniai Kristaus” — Rom. 8:16,17.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Mūzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Danutė Venclauskaitė, gyve
nanti netoli Waterbury, Conn., 
rugsėjo 6 dieną savo name ren
gia savo tėveliui adv. Kazimie
rui Venclauskui prsiiminti pa
minėjimą. Jis buvo gimęs 1880 
metais Juodeikių "kaime, Plun
gės valsčiuje. Taigi, šįmet sueina 
100 metų nuo’ jo gimimo dienos. 
(Mirė 1940 m. Šiauliuose.)

Kazimieras Venclauskis mo
kėsi Licplauky. Palangoje,ir bai
gė giriinaziją Liepojūj 1898 m. 
"Studijavo techniką Petrapilyje, 
naedičiną Vaiguvoje,, bet vėliau 
baigė teisės mokslus Tartu uni
versitete 1903 įlietais. Vėliau jis

Neseniai teko matyti kavai Į-------------------
puodiikus su Vytauto Didžiojo" • Iš "namų išeina kaip smėlio 
atvaizdų, šiais rhętais juk su- grūdelis, o namo pareina kaip 
kanka 550. metų nūd Vytauto Di- duonos rėčkelė? (Ropė).

I>crD2^ctcs Šesiitei Lietuvoje mirus 
mūsų mielus prietelius

*Oh Boy, Homemade Ice CreamF
Jusi listen to the “oohs* and “aahs* and hurry’* whea 

the decision it made that the ice cream fe ready, and the dasher 
fc pulled free of the freezer container! Luscious, and deserving 
of a finger dipped in for a quick tasting, homemade ice cream 
evokes only the happiest of feelings. And when that ice cream 
fe flavored and blushed with bananas and plump strawberries, so 
much the better. The wonderfully smooth consistency comet 

, from the cream of canned milks — evaporated milk, the all 
important ingredient that’s always ready for an at-home ice 
cream making party. . * J

Strawberry-Banana Ice Cream
5 eggt^ij^ 1 quart strawberry,
2 cups sugar cleaned and sliced ,
3 tall cans (5 cups) Pel 3 bananas, mashed

k : Evaporated Milk _ . (about 1 cup mashed)
1. Beat eggs welt Add sugar and beat until light yellow

In color, v w <
2. Stir in evaporated milk.
3. Mash together strawberries and bananas. Mix into o^ap- 

Seated milk mixture.
.. 4. Pour into ice cream freezer container and chum and freeas 

Meording to manufacturer's directions.Makes about 4 quart*.

PERKRAUiTYMUU _ ____

MOVING
LaMImM — Pilna apdrautf* 

- ŽU«A KAINA- 
R. iSRGNAt 
-TM..WA, 5-800

tų direktoriams pakelta po $5^000' 
ir jie gaus vietoje dabartinių 
$35,000 net $40,000 metuose. Tai 
dar viskas; jie gauna gerus su 
kelionėmis, maistu, viešbučiais, 
posėdžiais surištus riebius ekst
ra primokėjimus. Prieš šiuos at
lygintų pasikėlimus konvencijos j kesčių $13,109,000 metuose. Ti-i 
dalyviai vienbalsiai ir garsiai j kroji fabrikb.-vertė gal yra kiek ! 
šaukė “NO”. 1 žemesnė nup pirmykštės, nes]

yra nemažai .skyrių uždaryti ir 
nenaudojami.

• US Steel darbininkų pen
sijų "fondas f tiri maždaug 134 
"milijonus dolerių, kurie daugiau 
šia randasi Mellon National Ban 
k'e ir, žinoma, jie jame neguli, 
bet investuojami, skolinami. Ne
maža to fondo dalis yra inves
tuota į... Japonijos plieno pra
monės modernizavimą. Štai, tau, 
Jurgi, ir kepurė. Rėkia, šaukia | ** * " T - ‘
prieš plieno importą, o iš kitos 
pusės jį remia- ir finansuoja.

'• Geresnė žinia. US Steel 
South Works Chičagoje gavo 
rugsėjo mėnesiui daugiau plieno 
užsakymų ir tuo pačiu, keli šim
tai darbininkų bus pašaukti dar 
ban. Tačiau dar da’ūg jų pasi
liks ir. toliau bedarbių eilėse.

J. J-tis.

DR. FRA.NK PLECKAS
OPTQMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
... 1411 W. 71 St T*L 737-5145
Tikruia Pritaiko akiniut ir

PLIENO LIEJYKLŲ SALIAI
• Paskutinėje plieno unijos plastikos, chemijos, ūkiams trą 

darbininkų konvencijoje tarp šų gamybą ir het į alyvos pra- 
kitko unijos "boso L. McBride monę, kuri duoda metinį pelną 
atlyginimas pakeltas $10,000. j 140% ar net daugiau.
Ligšiol jo metinis atlyginimas į • Už importuoto plieno toną 
buvo $65,000 metams. Dabar jo 1977 metais "buvo mokama $385. 
atlyginimas bus jau $75,000. Ki- "Mūsiškiai plieno gamintojai, ne- 
tiefns jo štabo nariams atlygini- suvaldomai didėjant infliacijai, 
mai pakelti po $7,500 ir dįštrik-J geruliai "daugiau iškėlė plieno 
tų direktoriams pakelta po $5^000 "kairias. Dabar geresnės plieno ■- — ” . A-c w •

rūšies tona kainuoja apie $500-
• Chicagos US Steel South 

Works vertė, yra $1,065,598,000, 
tačiau jis mokesciarris yra įver
tintas tik $98,464,000 ir nuo tos 
sumos sumoka federalinių mo-

DELVYT.TAURAS j 
J7YDYT9JA4 JR ŠHIRŪRGA4 

praktika,MOTirj lljcs.
Gflaaa 2452 WOT 3Wa t\ MIT

OFISO VALu. pint- tatnuL, tračia^ 
ir pankt. £4 ir 4-8 'yaL tik. kštadlr-1 
niaia popiM Jr kiti laikv

llMasv.. _
ES SMITU EVAPORATED 

] VVI I n MILK ;- - - -

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

.:.-L7.• '-J'.?Y!: ? ■■ ■
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APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

Skubam į mokyklą!.

— Didmiesčiuose gyveną as-

*111- H
- 4MM *•««£*.Xi/

Namai, lamo — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemi — Pardavimai 
REAL ESTATE FOR SALE

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. *27-3559

• — y

— Nutukimas; padidinąs as
mens svorį bent 10%, sumažina

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS , 
IR-ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKtJIMAIS. R 

DEL VISy INFORMACIJŲ KREIPTIS V ' 1

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, HL- Tel. Virginia 7-774J

Iii- 3.- ttllHHtMJj utftflillihtr MJJJJĮH atiminiu Itiiti

BUTŲ NUOMAVIMAS -j
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA .

J. BACEVIČIUS ~ BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE ' H

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.

• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.

• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTY

Vilniaus miestas

są ūkininko šeimą, todėl senai
siais laikais gaidys ūkininkui at
stodavo žadintuvą. Gaidžio gie
dojimas vadinamas gaidgyste-” j

e Jei verdant neuždengtus 
kopūstus, Įmesime į juos duo
nos plytą ar šmotelį sausos bul- 
kutės, tai išvengsime nemalo
naus kopūstų kvapo.

e Apskaičiuota, kad įvairios 
sąlygos bei negerovės sutrumpi
na žmogaus gyvenimą:

— Cigarečių bei tabako rūky- 
pagreitina mirtį; net 7-10

tain Pine miestelio prie Blakely 
“■užtvankos. Pradžia 12 vatahdą.' 
Skyriaus valdyba visus kviečia ; 
dalyvauti ir gamtos aplinkoje 
malo'niąi praleisti popietę. ;
(Pr.) Skyriaus valdyba i

— Rugsėjo Aštuntos dienos 
.tautinės šventės minėjimą Chi-I 
cagoje rengia Vytautą Didžiojo’ 
šaulių rinktinė rugsėjo 7 dieną. 
Tą dieną 10 vai. ryto Brighton! 
Parko? parapijos bažnyčioje bus1 
pamaldos, kuriose organizuotai 
dalyvauja šauliai ir kitos patrio
tinės organizacijos su t vėliavo-

- i 1 • £

mis. Pamaldų metu giedos rink
tinės choras, vadovaujamas mu
ziko Vacbergo. 12 vai. VDŠ rink
tinės namuose įvyks akademija, 
kurioje bus paskaita, o meninėje 
dalyje dalyvaus rinktinės choras 
ir tautinių šokių grupė “Vytis”. 
Tiek pamaldose, tiek ir minėji
me visuomenė kviečiama daly
vauti. Įėjimas visiems laisvas.

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
e Skautų Aido birželio nu

meryje sesė Liepa, Gamtos 
Draugystės skirsnelyje, rašo 
apie lietuvišką gaidelį ir pasako
jimus lietuvių tautosakoje apie 
jį.- Straipsnio pradžia yra tokia:

“Lietuvos kaime šis marga
plunksnis naminis paukštis, nors 
nedidžiulis ir naudą benešantis 
tik tada, kai jau iš puodo į sta- 
ją keliauja, yra vienas nepamai
nomų ūkio gyventojų. Kaip įsi- į 
įvaizduotume lietuvio' ūkininko 
'skiedryną, kuriame nesikapsty-
fų keliolika sėklutes ir kirmine- mas 
liūs betenkančių vištelių ir tam metų 
pulkeliui nevadovautų išdidusis — 
gaidelis? • 

; Nors višta yra daug naudin- gyvenimą iki dviejų metų, 
gesnė (deda kiaušinius, jos mė-j 
sa minkšta ir gardi, plunksnos menys miršta net 5-6 metais an- 
.naudojamos pagalvių, duknų 
■Prikimšimui), tačiau ji kažkodėl 
■mūsų tautosakoj nėra tiek mi
nima kaip gaidys. Šis tempera- 
,mentingas paukštis net ir mū
sų simbolikoje užima gana žy- 
•mią vietą.
; Tai šis didele, raudona skiau
tere ir dar puošnesne, marga
plunksne uedega paukštis laiko- 
.mas budėjimo simboliu arba sau 
gotoj u nuo piktųjų dvasių. Liau 
dyje buvo patariama iki “pir
mųjų gaidžių” -(maždaug iki 1 
vai. ryto) lauke nevaikščioti, 
nes tada visur slampinėja pikto
sios dvasios — kipšai. Tik gai
džiui sugiedojus trečią kartą, vi 
sos nelabos dvasios išgarmėda
vo Į savo tamsiąsias buveines. 
Todėl nuo viduramžių gaidžio 
atvaizdą randame ant stogų, 
bažnyčių bokštų, nes gaidys ga
lįs išvaikyti piktąsias dvasias.

Taipgi buvo tikima, kad iš juo 
do gaidžio kiaušinio galima iš
perėti aitvarą.
' Savo skardšiu giedojimui gai
dys pats pirmasis prižadina vi-

ksčiau už kaimuose ir mažuose 
miesteliuose gyvenančius.

— Nevedę greičiau miršta ųž — Susivienijimas Lietuviu
vedusius: 4-5 metais netekeju- Amerikoje, 307 W. 30 St., Nep 
sios moterys ir 2-3 metais neve-. York, NY- 10001, pradėdamas 
dę vyrai. , i ypatingą vajų, parėmė Naujienų

— Vairavimas automobilio su- leidimą $50 auka ir ją atsiuntė 
mažina amžių vieneriais metais. ■ por SLA sekretorę Genovaitę

T . ' Meiliūnienę. Dėkui valdybai ir© Jeigu ruošiatės 1 kokia pra- . .. 6 . v. x . x > visiems sios organizacijos na- mogą ir nujauciąte, jog ten rei- . ■ - i...............................

kės išgerti degtines ar alaus, tai
pirm to suvalgykite kiek galima ; —-Atitanas Dovydaitis, St. Pe- 
daugiau riešutų arba sūrio. Rie- tersburg, Fla., be raginimo pra
žūtai ir sūris turi savotiškų ypa-. tęsdamas prenumeratą, savo ge- 
tybių neitralizuoti alkomolį ir rus linkėjimus atlydėjo šimto 
apsaugoti nuo greito pasigėrimo.' (100) dolerių auka. Dėkui. Taip 
Viduramžiais buvo manoma, jog pat dėkui tos apylinkės tautie- 
riešutai apsaugo nuo piktų dva. čiui, užsisakiusiam Naujienas 
siu ir visokių nelaimių. ' 4 mėnesiams, bet pavardės pra-

Dar mūsų atmintyje lietuviai šiušiam neskelbti.
ūkininkai laikydavo savo pini-’ •• , .x x . .
... ... . v • —Penki Naujienų skaitytojaiginėje dvilypi ncsuta, vadinama ,v TT x . .? . . ■. . .. . : is Hot Springs, Ark., paaukojokemenu, kuris turėjo atnešti lai .T .. ’ ų . ’ , .

me. M. MiSklnytė ,r juos atsrnn-
'_______  (te per vsiuomenes veikėją ir

— Illinois: valstijos loterijoje spaudos bendradarbį Kostą Ple-;

— Horoscopes or Astrological 
Tarot Card Readings. Saturday 

_____________________________ 111 to 5; no appointment neces- 
2549 W. 71st St., nekilnojamo' saiY- ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
turto pirkėjas-pardavėjas ir ap-!^^'^ Rm- 1717. Mes kal- 
draudų atstovas, SLA Apskri- bame H^viSkaL 782-3777 or 
ties pirmininkas ir Lietuvių'925'8392- Professional Member 
Prekybos Rūmų veikėjas, landAmerican Federation of Astrol- 
kėsi Naujienose- Dėkui už vizi-! QSers* (Pr-)
tą, naudingus pokalbius^ ir už j e J. Andriaus sudarytą Lietu- 
$25 auką, įteiktą savo ir žmonos VOs žemėlapį, ir išleistą Devenių 
Pranės vardų. Kultūrinio Fondo, galima įsigyti

— Ponia' Viktorija Kudirka siunčiant užsakymus šiuo adre- 
iš Marquette Parko, pratęsda- sn: Devenių Kultūrinis Fondas, 
ma prenumeratą, atsiuntė $5 ■ P-O- 10782, St. Petersburg,
auką. Ponia M. Januševičius, 1 FL 33/33. Kaina $6 -į- 65c per-j 
pirkdama lietuviškų knygų, $41 siuntimo išlaidoms padengti.

’ ! < • į'. ■ i

— Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus. Už darbą garan- 

“ - esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA, 434-9655

; d (Pr.)

Pranės vardu.

i

likutį paskyrė Naujienoms. Dė 
kdjame. j ;f >*} 3 =»-

— Dėkiii poniai A. Maggenti tuojame ir 
iš Summit, HL, nepailstančiai' ir 
atkakliai kovotojai už lietuvių 
teises, už $5 auką, atsiųstą kar
tu su prenumerata.

:— Naujienų redaktorius M. 
Gudelis, dvi<;> dienas praleidęs į 
Washingtone, grįžo vėlyvą ket-Į' 
virtadienį į Chicago.

— Pirmadienį'Ronald Reagąn 
rengiasi aplankyti Marquette

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma

i

rugsėjo 4 d. Pot of Gold lošime PI- Jis savo rašte paminėjo visų|Parkąir pasikalbėti su ten? gy-
laimėjo 121640. Bingo lošime lai- aukojusių pavardes, bet pagal venančiais lietuviais, 
mėjo 12, 17į 42, 58 ir 61.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą_____ ______ ________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik —____ ........____

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA —'■ ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik.......

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

$2.00

j aukotojų valią, prašė pavardžių 
neskelbti. Visiems nuoširdus 
dėkui už aukas < ir už spaudos 

reikalų supratimą, 'j - . ' - \

— Kazys Mačiukas - Macke,

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
: ir iš vidaus.

Darbas garantuotes.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

— SLA 6-osios apskrities me
tinė konferencija Įvyks Š.m. spa
lio 5- d. 2 vai; popiet Lietuvių 
Evangelikų Reformatų bažnyčios 
patalpose, 5230^-Artesian Avė.', 
Chicago. Įėjimas iš šono.
(Pr.) Valdyba

— Tautos šventės ..proga, rug
sėjo 7 diena, sekmadienį, 10 vai. 
ryto, bus pakeliamos vėliavos 
prie Marquette Parko lietuvių 
parapijos bažnyčios. Kviečiame 
visus lietuvius gausiai dalyvauti.

R. LB Marquette Parko 
(Pr.) apylinkės valdyba

— Amerikos Lietuvių Tarybos 
Hot Springs skyriaus išvyka 
Įvyks rugsėjo 13 dieną už Moun-

Graži, lengvai skaitoma ir 
Įddmi 250 puslapių knyga, su-: 
krauta autoriaus troboje.

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

Autoriaus adresas:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausih, didžiausia ir turtingiausia lietuviu rratemalinė or- 

imitacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

% SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudę 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, siekiančiani 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

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

SLA—kuopę vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopu veikėjus. Jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
S727 S. Western Ave., Chicago, m. 60643

Telef. 312 238-»787
• Nemoknmn patarnavimas užtekant lėktuvą, traukiniu, latrų kelio 

Mę (cruises), viešbučiu ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 
aie kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus Icaštus, 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame Infer 
nacijas visai* kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik relkn lezervuou vietas 
i anksto — prieš 45-60 dienų.

MARU A NOR

1W8 IMh St, CMcare, IIL «0«2l • TeL WA HTfil

MAISTAS II EUROPOS SANDtUŲ
■—jir—wv— - •ą— utJL--

Galite kreiptis Ir tiesiai į SLA Centrą:

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

807 W. JOth Sf.
Tol. 012) 568-2210

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

7501 W. IHk St, Chicago, BL IO«H. — TeL WA 1-2727

Notary Public

Insurance, Income Tax

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. LAURAITIS • r

4645 So. ASHLAND AVI. 
523-87752951 West 63rd Street

Tel. 436-7878 arba 839-5568

NEIGHBORHOOD
-.REALTY GROUP

Well help you moke the right move.

JEI GALVOJATE
pirkti ar Parduoti, 

nuomoti ar apdrausti saVo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų Įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri, ,, . i ir luruue nvinpiuicxi.

7II4 S. Campbell Avė. ] 500_tai pasirinkimui.
Chicago, IL 60629 c'A j t ' ‘ r

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

Knygos kaina — 5 doleriai.
i

PERSONAL
Asmeny Ieško

»' Ieškau savo brolių — Viktoro 
Antano ir Edvardo Menczinškų. 
taip pat sesers Veronikos, kadai
se gyvenusių Vilniaus krašte, 
Švenčionių apskrityje, Ignalinos 
valse., RimŠėnų kaime. Juos pa
čius ar jų šeimos narius prašau 
atsiliepti, gi apie juos žinančius 
prašau pranešti už atlyginimą.

Adam Menczinski 
1756 NE 37th St. 
Ft Lauderdale, FL 33334.

> '

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
, Namai, žemė — Už miesto riby

GENERAL REMODELING

i -Į-. '-ą.

• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, .ce

mento laiptai, porčiai. stogai 
ir visa kita.

FETING1S CONSTRUCTION’ 
7152 So. Kedzie Avenue . 

Tel. 776-8505

DAŽYMAS IR REMODELIAVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus paimu. 
Iš lauko ir vidausl J 

Kainos labai prieinamos.

GEDIMINAS BARANAUSKAS 
4514 So. Talman Avenue 

Tel. 523-0383

A. TVER AS 
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
T«L REpublic 7-1941

HELF WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

GENERAL OFFICE
Must have accurate typing and math 
skills. Approximately 25 to 35 hours.

Can 829-7095
SYKES WAREHOUSE

* 931 W. 19th St.

ATOSTOGAUJANČIUS FLORI
DOJE prašome sustoti L & tA 
Staškūnų “Sapphire Sea Motel” 
vasarvietėje, kuri randasi ant 
Atlanto kranto, gražioje Palm 
Beach apylinkėje, Juno Beach.

Suinteresuoti namų pirkimu 
ar bet kokia nekilnojamo turto 
investacija, prašomi kreiptis į 
Raymondą Staškūną, kuris at
stovauja didžiulę Berg Real Es- 
tate bendrovę. Jis pasirudšęs 
visiems mielai patarnauti.

L. A. R. Staškūnai 
SAPPHIRE SEA MOTEL

Juno Beach, Florida 33408 
Telefonas (305) 626-2444

r- ■ —-------r-----------------------------------

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Av«. 
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980

L ■ ' -------

M. ž I M K U >

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminly 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

iymai ir kiloki blankai.
V y imi lino ..... ■

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolit, Agent f 
8208*4 W. 95th St 
Everg. Pork, UI, 
<0642, - 424-8654

I State Farm F»re and Casualty Company

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai Ir Atostow Vietos

DĖMESIO '
Keliaujant į Floridą ir netu

rint aiškios apsistojimo vietos, 
prašau kreiptis šiuo adresu:

A. Dovydaitis
105 - 59 Avė.

St. Petersburg Beach, 
Florida 33706

TeL (813) 360-1057

REAL ESTATE — OUT OF TOWN
Nuosavybei — kitur

CUSTOM QUALITY BRICK RANCH
3 Bdrm. 2 baths, gourmet kitchen, 
large family rm. with frplc., screened 
porch, att gar., fin. basement, central 
air. Immaculate. $129,000.

Norridge, DI.
Call owner. 457-1565

MICHIGAN — BY OWNER
I *•

TO BE COMPLETED SOON. New! 
1,248 sq. ft. home on wooded lot. 
Frplc., crptd., solid wood cabinets, 
plastered thniout, Jrg. LR, DR, Irg. 
country style kit 2 Irg. BR, 1 den or 
child's BR, 1 pc. fbrgls. tub & shower, 
2 car gar., 3% mi. from schools and 
major shopping stores. Lake Allegan 
access. Approx. 15 mi. from Chgo. j 
Call or write Al Kiella, Licensed 
Builder, Rt. 3, Allegan, MI 49010,

(616) 673-4892

MICHIGAN — BY OWNER
2 YR. OLD 2 BR HOME ON LARGEi 
completely wd/loL Approx. 150 mi.1 
to Chicago. Low taxes & maintenance. I 
Featuring full bsmt, plastered walls;' 
energy efficient construction, frplc. & 
1g. redwcL deck. Many more extras.,
$44,900. Michael Kiella, licensed' __ ______
Builder, 3913 Monroe Rd., Allegan, PATS SKAITYK IR DAR KL

49010 (616) 673-6963 I TUS PARAGINK SKAITYTI 
/ DIENRAŠTI “NAUJIENOS”

ADVOKATU DRAUGU A 
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadiaūais nuo 9 iki 12-toa 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokataj
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandos: nno 9 vaL ryto 
Iki 6 vai. vak. Šeštadienį nuo 

9 vaL ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

Tai 776-5162 arba 776-516S
2649 West 63rd Street

Chicago, UI- 60629

6 — Naujienos, Chicago, HL, Sal.-Monday, September G8, 1980
f




