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PONIA K. AUSTIN, E. MIKUŽIŪTĖ 
IR MILERIŪTĖ IŠSKRIDO Į FLORIDA
NAUJIENŲ ADMINISTRATORĖ PASVEIKINS SLA SEIMĄ, 

'KURIS PIRMADIENĮ PRASIDĖS DOLPHIN SALĖJE
• \ ■ : . .\7.. ’J . Z . -
ST. PETERSBURG, Fla. — Valdyba ėmėsi darbo’ praei- 

Penktadienj jau atvyko veik visi tais, metais. Daugiausia darbo 
Susi vienijimo^ Lietuvių Ameri- įdėjo pirmininkas Povilas P; 
koje Pildomosios Tarybos na- Dargis ir dr. A.. Budreckis. Tuo 
riai. Iš Chicago's penktadienį at- reikalu Chicagoje posėdžiavo ir 
skrido Kristina Austin, Pildo- Įstatų komisija, šis klausimas 
mosios Tarybos iždo globėja, užims daug laiko/ nes teks ga- 
Kartu atskrido Jo"sephine Mile- hitinai jį patvirtinti. • 
riūtė ir Ęuphrosine Mikužiūtė, Be to,-už 4 metu SLA minės 
SLA iždininkė, o pirmoji yra. savo\ .100 metų veiklos sukaktį.

Tai vienintelė organizacija/ pa
vyzdingai tvarkiusi- savo- turtą, 
ruošiasi, gražiai šimtmetį pa-

iždo globėją
St. Petersburgan atskrido ir 

kiti. Pildomosios Tarybos nariai. 
Dolphin vkšbufyję jau atsirado 
Povilas P. Dargis, SLA Pildo
mosios Tarybos .pirmininkas, 

. Genovaitė Meiliūnienė, SLA sek
retorė, Aleksandras Čaplikas,

PASTORA veda kovą- į 
PRIEŠ SANDINISTUS

. . SAN JOSE, Kosta Rika.—Ni-
SLA vicepirmiŲrnlfas. atvyko .k^ra^yos = 'koyofojis' Ėden Pas- 
nęt. iš Bostono^ Iš Chicagos taip, jora Gomez labai griežtai- pasi- 
pat atvyko dr. Vytautas P. Dar ' 
gisiį naujai/ išrinktas daktaras 
kvotėjas. Jis atvyko j Floridą 
kartu su žmona.. ;

s Pildomosios' £arybo* nariai

klausimų, liečiančiu metinę SLA 
konferenciją, kuri prasidės pir
madienį, lieęos 5 d;, ir tęsis iki 
liepos 8 dienos. Jau atvyko di
dokas skaičius kuopiį atstovų.

SLA turės spręsti svar
bius klausimus g.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje seimasSt. Petersbnrge 
turės spręsti kelis labai svarbius, 
klausimus. Pirmon eilėn jis tu
rės, perredaguoti visus nariams, 
duodamus ri ddkumehtuš, kad 
kiekvienas‘narys tiksliai supras
tų ju kalbą. A 4 4,

■ Fraternalius ^Susivienijimus 
tvarkančios valstybinės įstaigos 
jau prieš kelis metus buvo nu
tarusios suprastinti apdraustos 
dokumentus, kad jie nesukeltų 
jokių,abejojimų.^ SLA dokumen
tai naudo’ja Amerikos teisinę 
terminologiją, kuri paprastam 
žmogui ne visuomet supranta
ma. New Yorko, Massachusetts, 
Pensilvanijos ir kitos' valstijos 
praeitais metais įsakė visoms 
šioms organizacijoms pertvar
kyti apdraudos dokumentus. 
Gavo tokį įsakymą ir SLA va
dovybė.
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Over One Million Lithuanian 

In The United States

sakė • prieš šandinistus, vedan
čius -Nikaragvą - į komunistinį 
frontą. Pastotą! jau ’ anksčiau 
kritikuddavoT sanSiriistus už ben
dradarbiavimą su komunistais, 
bet dabar jau viešai išėjo prieš

. - - —i- - . . —. W *■ • - — * _ _ -

karagvat o jokios paraipos ne
davė* ir neduos. Kuba pagadino 
Nikaragvoj santykius su Ame
rika; kuri galėjo ir gali padėti 
Nikąraįvar<^J.- ‘

Pąštpra^paga/sėjo dar prieš 
revbliuėiįą, Jc^i jis -užėmė sosti- 
nės Rūiųtis i&;yyku-
šia i s^^tsipnę$iįo /sostines :‘karo 
/jėgoms.;gy- 
nėsi;įftgi Nikaragvos
karių 4

Pąsfofa’* labai// aštriar kriti-' 
kuoja \41oųk> Robelo Callejas, 
kuris -giną kpiriunislinęs požici- Į

ALEKSANDRAS HAIG NEATLIMPA 
NUO SAVO DARBO KĖDĖS '

KIEKVIENĄ DIENĄ SUSIŽINODAVO SU. HABIBU 
IR DUODAVO VALSTYBĖS INSTRUKCIJAS

WASHINGTON, D.C. — Iš- 
jas, bet -krašto ukįo * nepajėgia ' važiuodamas iš savo ofiso, Al. 
sustiprihtt Jiš’krifikudja ir Ar- Haig pasakė, kad į Valstybės 
turo Cruz, kuris anksčiau pri- departamentą daugiau nebegrįš, 
klausė prie Nikaragvos grupės, bet į vasarvietę išsivežė du lar
val džiusios ‘visą kraštą. nautojus ir reikalingus instru

mentus, kad visą laiką galėtų 
— AI. Haig nori įtikinti žur-’ palaikyti ryšį su įvykį^s, lię- 

nalistus, kad jo prezidentui čiančiais padėtį Libane.
įteiktas skundas prieš kelis Bal-| 
tųjų Rūmų tarnautojus yra la
bai svarbus, nors prezidentas 
į jį nekreipė jokio dėmesio.

Mėtinė, Dobilas, šilė,

M, KALENDORRLIS
Liepds 3: Anatolijus, Bijotė, 

Vaidilis, Raudė, Gygas, Avižą, 
Mirganis, Lankstė.

Liepos 4: JAV Nepriklauso
mybės šventė, Elzbieta, Vaidu- 
lis, Žadvinis, Tylė, Aldis, Sur- 
teikė.

Liepos 5: Antanas, Filomena, 
Lakštutė, 
Butginas, Aitonė.

Liepos 6: Izaijas pranašas, 
Ritcmė, Bartnikas, Zėkas, Gun- 
dega. _ , , t.

Saulė teka 5:21, leidžiasi 8:29.
Oras debesuotai, jiltihfrfy,

X “ • f. *4.

Vak. Vokietijos kancleris Į 
LJ 1 4 vio clr ta<SHelmut Schmidt paskelbė, 
kad socialdemokratų ir lais
vų demdkratų koalicija gy* 

vuos ir artėjančių rin
kimu metu.

Teisiniu atžvilgiu Al. Haig 
; dar skaitosi Valstybės sekreto
rius. Jis atsakingas už Valsty
bės departamentą, kol Senatas 
nepatvirtins naujo sekretoriaus. 

|Tada Haig oficialiai perleis de
partamentą naujam žmogui.

Sekr. Haig, gavęs iš prezi
dento Reagano pranešimą apie 
atsistatydinimo priėmimą, galė
jo susirinkti savo daiktus ir iš
važiuoti. Departamente yra de
mokratas Stoessel, kuris yra de
šinioji Haigo ranka. Galėjo per
duoti departamentą kitiems, bet 
Haig, matyt, Stoesseliu nepasi
tiki. Kai įstatymas jam leidžia 
valstybės įstaigoje pasilikti, 
jis nejuda nuo tos kėdės.

Bob Woodward — 
drąsus žurnalistas

Washington Post laikraščio 
reporteris praleido daug/Iaiko 
sekretoriaus Hąig ir prezidexito 
Beagano santykiams studijucfli. 
Jis aprašė visus nesusitarimuš ir 

! nesusipratimus.

I Woodward priėjo išvados, 
! kad prezidento viešas praneii- 
‘ mas, jog priimtas sekretoriaus 
atsistatydinimas iš pareigų, yra 

rtg lygus Haig atleidimui, bet jis 
J

iki šios dienos gina savo teises. 
Atėjusiam į Valstybės departa
mentą politikui Shultz jis pa
skyrė vieną kambarį, bet Vals
tybės departamento atsakomy 
bės jis neperleisiąs, kol Senatas 
jo nepatvirtins ir prezidentas 
jam nepraneš apie patvirtini
mą.

Visa tai yra smulkmenos, bet 
kai atsakingas žmogus labai 
daug laiko paskiria smulkme
noms, tai neturi laiko dideliems 
dalykams. Haig brangų laiką 
leido smulkmenoms ir pražiū
rėjo svarbiausius'klausimus.

— Tuojau po Liepos 4-os;ds 
šventės, Al. Haig grįš į Valsty
bės departamentą ir susirinks 
visus savo bute paliktus daiktus.

tai

— Prez. Reaganas priėmė 
Gvinėjos prezidentą Seku Ture 
ir aptarė galimus prekybos san
tykius.

— Kinijos šokėja Lin Jian- 
vein, naktį pašokusi konkursi
niame vakare, dingo iš Jackson, 
Miss., kolegijos, atvyko į Dalias 
ir paprašė policijos leisti jai 
pasilikti Amerikoje.

— Prekinis traukinys Bronx, 
N.Y^, nukrito nuo vėžiu ir pa
darė milijoninius nuostolius.

— Beginąs norėtų palestinie
čius išvežti iš vakarų Berlyno, 
bet, tam priešinasi ten pasiųsti 
Izraelio kariai.

'VOKIETIJOS KOALICIJA 
NESIRENGIA IRTI

BONA, Vak. Vokietija.— Pra
eitą trečiadienį buvo pasklidę 
gandai, kad Vak. Vokietijos so
cialdemokratu ir laisvu demo
kratų koalicija jau pradėjo irti. 
Vietomis provincijose laisvi de
mokratai jau nutraukę ryšius 
su socialdemokratais ir norėję 
ieškoti jų su krikščionimis de
mokratais.

FALKLAND SALOSE BRITAI 
SULAIKĖ 650 KARININKŲ

NAUJAS PREZIDENTAS PRIŽADĖJO 19X1 METAIS 
PERDUOTI VYRIAUSYBĘ ARGENTINOS CIVILIAMS

BUENOS AIRES, Argentina. t.
— Liepos 1 d. Argentinos pre
zidentūroje buvo prisaikdintas 
gen. Reynaldo B'gnont 13-uoju 
Argentinos prezidentu.

Prisaikdino Argentinos ka
riuomenės vadas gen. Cristino 
Nicolaides. Ceremonijose daly
vavo ir laikinasis prezidentas 
gen. Saint Jean, tvarkos prezi
dentūrą nuo generolo Leopoldo 
Galtieri atsistatydinimo.

Gen. Pignone buvo pakvietęs 
į prisaikdinimo ceremonijas 
aviacijos generolą Lami Dožo ir 
admirolą Isaac Anaya. Genero
las Lami Dožo visai į ceremoni
jas neatvyko, o admirolas Ana
ya, nors atvyko, vis vien neno
rėjo būti jam nurodytoje pa
rinktoje vietoje, o prisaikdini
mo ceremonijas sekė iš publi
kos. Susirinko didokas žmonių 
skaičius stebėti / prisaikdinimo 
iškilmes, bet neliek, kiek buvo 
tikėtasi. ■ ■ * .

PIRMAS VEDĘS KATA; 
LIKU KUNIGAS

SPRINGFIELD, Mo. — Kata
likų bažnyčia neteko daug ku
nigų. nepajėgusių susivaldyti jr 
vedusių. Iki šio’ meto, jei kuni
gas vesdavo, tai turėdavo atsi
sakyti kunigavimo privilegijų.

Bet šiandien. Amerikoje jau 
yra vienas katalikų kunigas, 
kuris yra vedęs ir ketvirtadienį 
vietos bažnyčioje laikė mišias, 
o toje pačioje bažnyčioje sto
vėjo jo žmona. Visa tai buvo le
galu, nes dabartinis popiežius' 
davė specialų leidimą katalikų 
kunigui. Kunigas James Parker 
praeitą trečiadienį vietos baž
nyčioje, prie 50 tikinčiųjų ka
talikų laikė mišias.

Yra pagrindo’ manyti, kad 
daugelis katalikų kunigų dabar 
prašys popiežių, kad leistų ii 
jiems vesti. Jie gali prašyti, bet

Gep. C. Nicolaides perskaife t® W">-» g 
primalta, -didria-*n, IH^ane. 
pakartojo. Jis prižadėjo per du 
instus taip sutvarkyti krašto rel- j 
kalus, kad 1981 metais jis jau) 

>4ąlės perduoti visą krašto vy
riausybę cty'iliains.

Karių " paskirtas prezidentas 
Bignone šiomis dienomis laiko 
veltui neleido. Jis per paskuti
nes 5 dienas sudarė civilinę 
Argentinos vyriausybę. Joje dar^ 
yra diddkas skaičius neKspręs-

Jis yra 51 metų amžtauš/ Jis 
priklausė prie episkopalų baž
nyčios. Jis jau prieš kelis metus 
vedė ir turi dvi dukreles. Iš 

j episkopalų bažnyčios jis perėjb 
! į katalikų'^tikėjimą. Tikėjimą 
1 pakeitė ir jo žmona.
I Popiežiaus leidimas pasirašy- 
,tas 1989 metars. Jis leidžia iš 
j kito tikėjimo į ktaliku tikėjimą 
‘perėjusiems kunigams laikyti via V4i v iv* a Aaaxviun xxv v*'*- , ..... .'r; , v xr. . . j savo žmonas, su kuriomis iki totu problemų. Vienas svarbiau-Į ’ . v _i . k• . .. . . i .. meto’gyveno. Jeigu norėtu žinosiu — kaip ateityje sutvarkyti ; . ,‘ f i • u U- a «• ' ną paekisti, tai ilktu be žmonos, santykius su britais. Argentinos 1 

kariuomenės vadovybė pripaži- i 
no, kad kova su britais dėl 
Falkland salų buvo pralaimėta. 
Britai turėjo geresnius lėktuvus 
ir didesnį moderniškų ginklų t 
skaičių. Be to, britai turėjo ir 
daugiau karo laivų.

Visus britų nelaisvėn pateku- kilis išvežė kartu su paprastais 
sius argentiniečius britai tuojau kareiviais.

Britai neturi jokio plano pa
leido ir'sužeistus argentiniečius. liktiems karininkams. Jie juos 
Britai buvo nutarę grąžinti vi maitina, prižiūri, kfcd galėtų at- 
sus nelaisvėn paimtus Argenti sigauti nuo pergyvenimų dėl 
jos karius, bet vėliau keli pc'li- labai Šalto oro ir blogo maisto, 
tikii Argntinoje parisakė apie Jeigu naujai sudarytoji Argen- 
reikaįą tęsti kovas. Paprastus ’ linos vyriausybė arba preziden-

Nubaustas korėijetis dva- 
išk’.s Sun Myurg Moon didžio- 

’ joje aikštėje surudšė 2,075 jau
nų porų vedybas.

ninkių, bet vėliau puskarinin-Sostinėje buvo svarstomas 
biudžetai ir nė vienas laisvų 
demokratų partijos narys nepa
sirodė parlamente. Politikai pra
leido gandą, kad koalicija jau 
pradėjusi braškėti, neą nė vie
nas laisvas demokratas nepa
dėjo socialdemokratams.

Bet ketvirtadienio vakare 
kancleris Schmidt susitiko su
i Į~y k i p n i n reikalu mintisterju laisvius britai nuseze į Ar- tas pareikštų, kad konfliktas su 
Hans Dietrich Genschler. Jiedu 1 gintiną, bet f>50 karininkų tebe-. britais dėl Falkland salų būtų 
aptarė visas nelaimes, kurias Stanley kareivinėse.

nuvežė j Argentinos uostus. Iš

aptarė visas nelaimes, kurias i^ko Stanley kareivinėse. Pi a baigtas, tai britai tuojau išleis- 
koalicijos iširimas atneš ne tik-| pasilikti visą tų karininkus.

- - tūkstntį karininkų ir puskari-; Britai žino, kiek jų žinioje
yra karininkų, bet argentinie- 
čianis dar neaišku, kur galėjo 
dingti tiek daug karių. Giminės 
praneša, kad yra dingę apie 
2,509 karių. Niekas nemano, 
kad toks d delis argentiniečių 
skaičius būtų žuvęs, bet šeimų 
nariai yra susirūpinę dingusiais. 
Argentinos kariuomenės vado
vybė labai netvarkingai vyrus 
vežė į Falkland salas. Jaunimą 
išleido į salas, bet jų ncaprūpino 
tinkamu maistu, šiltais drabu
žiais ir moderniais ginklais.

Generolas Nicolaides, ginkluo
tų pajėgų vadas, pranešė ka
riams ir krašto gyventojams, 
kad kariuomenės daliniai yra 
pasiruošę atstatyti tvarką ir nu
bausti maištininkus,* jeigu tokių 
atsirastų.

tai koalicinėms partijoms, bet ir 
visai Vokietijai. Viską apsvars
čius, abu vadai nutarė, kad 
koalicija ? naudinga abiem par
tijoms, todėl artėjančių rinki
mu metu abi politinės grupės 
dar glaudžiau bendradarbiaus, 
žinią spaudai pirma paskelbė 
kancleris, o vėliau papildė -už
sienio reikalų ministeris.

(Generolas I^edpoldo Gal- 
tieri tvirtina, kad britai turėjo 
daugiau ir didesnių ginklų, ne
gu turėjo argentiniečiai, todėl 
pastarieji ir pralaimėjo karą. 
Gal fieri, patarė naujam prezi
dentui atnaujinti santykius su 
britais ir atstatyti krašto ūkį.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo |314.

Helmut Schmidt

Al. Haig svajoja, kad jis dar 
gali būti pakviestas valdyti 

Valstybės departamentą.



gėją, kuris nebrangiai kaštuoja,1 
t‘et daug padeda.

Įtaisykime langams užraktus.
kad negalėtų plėšikai jų lengvai’

Liepos 3-6, 1982. Nr. 20 (222)

Redaguoja PRANAS ŠULAS -t
| Klausimus ir medžiagą slysti: <436 $4. W^shtenSw, Chicago, IL 60632

geriausia reklama įsilaužėliams-

■su ftėzfnomu asmeniu arba viė-

žinion.
Venkime balsiai kalbėti ri aiš

kinti kokiu mėta mėkb nėra mū-

Jei mes prisilaikysime čia 
išvardintų patarimų apsaugosim 
savo namus bei butas nuo vagių 
be įsiVeržėiiu. • ' ‘

Antanas P'-lis

{ Socialinis draudimas ir aprūpinimas■ - - - . + * r 1 .
I V metai

PATARIMAI kaip apsisaugoti
NUO PLĖŠIKŲ

ievizijos, rašomos mašinėlės tr 
kitų daiktų numerius^kurie-juos 
tttrt ■ ’'' *

Išvykstant ilgesniam la&ui iš

Šiame krašte užpuolimai rr įsi 
laužimai į gyvenamus namus 
yra kasdlenWai rėiškrniai;visiš- 
Kdi jų išvengti nėra galmybės. 
lačau ferkia kiekvienam ftntis
a&šrguiho priemonių, kadi pristatymą į savo namus, 
j^ėuzymus į gyvenamus butu!s 1 Neužmirškime prie naihū Būrų 
sumažintume mes patys, arba krūvos laikraščių ir laiškų yra 
mums patiems reikia stengtis, 
daryti žygius, kad mūsų butini plėšikains.
būtų nepatrauklūs plėšikams ’ Tokiu atveju, geriausia papii- 
įsilaužti. Tšykime savo kaimynų arba kitų

K lengvai kiekvienam priei-į pažįstamų kad juos -paimtų savo 
namų priemonių, Tries ūia nori
me išvardinti sekančias:

Visuomet užrakinkime duris3 
su geru raktu. Jei Būrų užraktas su namuose, ypač kai kalbame 
yra užrakinamu be rakto, uz- 
trėnkiant duris, pakeiskime uz-į šoje viėfojė. 
raktą, neš tie užraktai yra leng-. 
vai atidaromi.

Taip pat laikykittiė užrakintai 
garažo durisą ■ į v r ; - į

Jei išeiname iš namų, paliki-; 
me vakarais degančią šviesą.

Įsidėmėtina, kad įsilaužėliams . 
tamsus butas parodo, kad nieko . 
nėra namuose.. Tam tikslui ge
riausia naudoti automatinį (tį

MAKSIM^INES SOC/ SEC. . 
. IŠMOKOS , ?.1

_____ _________ ______ _ v„ Patyrime, kad nuo s. m. .lfe- 
mesį) šviesos įjungeją ir išjund pbs mėn. šiame krašte makši-

malinės SOC. See. išmokos ' 65 
rū. asnienims bus padidintos nuo 
$679 iki $720: vyrui ir žmonai 
— nuo $1,018 ?ki $1,093; dviejų^ 

atidaryti. Užraktai * galima įtai-j asmenų vidurkis — nub:S648 iki 
syti uždarytam langui ir trupu-|S695! "motinos ir vaikų viduriks

' * — nūo $860 iki $923; nedarbingo 
‘ašhienš Žmonos ir vaikų, vidur
kis — nuo 793 iki $851?, nedar
bingo darbininko vidurkis -r 

nuo $412 iki $442.' \
Ttto reikalu plačiau skaitykit 

Chicago Tribūne 1992. VII: 1.
t pr, pret-.

itį. pradarytam, bet tik tieki kad 
.vagis negalėtų kaip nors į butą 
/įlįsti.

Jei durys yra be stiklų, .įtaišy- 
kimė stebejifto skylutę. Naujuo

namuose tokios skylutės bū
ta įrengiamos. Neįleiskime į bu
tą jokių nežinomų asmenų.

_ Pastebėjus įtartina automobi
li prie savo namų, užrašykime 
jo numerį. • *

Niekuomet nepalikime buto 
rakto po kilūnėliu arba pašto 
dėžutėje. Taip pat nepalikime 
namų raitų apsiausto kišenėj ed 
kur nors valgykloje. Gali būti 
raktas nukopijuotas, mums nie
ko nežinant.
Niekuomet nepašisakykime ne

žinomiems asmenims, kada iš-
- eisime iš namų.

Dažnai nieko negalvojant pa
sisakome nežinoniems paskam- 
blž&s telefoniL

Nelaikykime jokių vertybių- džibs tarnautojų ėlgos; ateityje 
namuose; saugiau jas yra laikyti padidėsią tik 7%. •
bankuose (safety box). — ——:’
'Geriausia turėti užsirašius te- • Katės maiše niekas/neperka.

siais laikai, -dėką visokiems Paš vyresnio amžiaus žmon^. 
patobulinimams ir geiesiiei šVei.dažniau pfeireiskia ir visokie 
katos priežiūrai,- vyresniė km- hėgalavimai( fcMp antai: vir&i- 
žmonės turi galimyfefų - ilgiau nimo sistemos ligos, Cukrinė li- 
gyventi, negu, kad mūsų tėvai, ba (diabetas), -dvasine deprėsi- 
ir seneliai gyveno.. ’Tačiau kyla 
klausimas:- kas gi;iš tikrųjų nu-

katos priežiūrai,- -vyresnio Jžtm’

bes? Tą nurodo ir nemažai fta-

darbas, tinkamas poilsis fr racio
nali moderuota 'dieta.

Tie žmonės,, kurie ^'a išmesti" 
iš-normalių gyVerrfrhb vėžių, gy
vena trumpiau už kitus.

Paskutinių metų-/tyrinėjimai 
klinikose parėdė, jog kraujas ne 
pakeičia savo sudėties ir sulau
kus vyrešni ahnžių 'žmonėms, ta- 

dyti dabartinės metines / paribį čiau jo kiekis sumažėja.
žJnoVai teigia, kW 90 metų vy 

ri*as turi 3d % rnbžraū kraujo, ne-j
:gu kad jis turėjo jėūnystės lai-. guiriS' 
kais. . ; - -

Susilpnėja taip pat ir hervų^ 
reakcija — vyrėšitio amžiaės; 
žmogus jrteta ir galvoja lėčiau; 
medžiagų pasikeitimai jo orga
nizme taip pat sulėtėja. ;

.KANADOS MIN. PIRM. P. Ei 
TRUDEAU RŪPINASI UŽŠAL

DYTI ALGAS - •/ ’ -4, ’ 1
Pranešama, kad Kanados, mm. 

pihrt P. E. Thidėau ir finansų 
min. McEachen neseniai spren
dė krašto ekonomines proble
mas. Parlamente pritarta • užšal-'

mento narių algas, kurios dvie
jų metų laike padidėjo 47.% fr* 
pasiekė $64,900. Ministerial gau
na po $102,000 per mietus,. 0 
premjeras —$120,400. Yisų Vaf-'

Žmoval teigia, kkd 90 metu vy

IFTTHAPPENSGETTING PREPARED

resoect/vD oec^ap^c £oundarw«x Ov«r 
SM last fve years 4,245 tornadas have touched down ‘n 
4S deferent states WK4e they can occur ąvytime. March 

< ^Trough August are conaWered fKe "danger" months State 
Farm Fire and Casuaty. a major home iMfer, QflersJM 

toapwmg suggestions to heto you get ready tor tbė coming 
tornado teator. . .

TORNADOS
If one struck, would you ,

Wti, dąžiiM sako: kš jau

tas & piršto ir neturi rimto pa-

ocntHtone are ngH tor toHįdbes to

«-ww-Ring" mww « torr&to 
cover. w

— Mbef coevntrHtos use tarns to
ęf s tometto tig^tog; to*** W>r

L

PERLENGVAS PUSRYTIS

Moterį turi pusryčiams su-

tutus sviesto ir išgeria puoduką 
kavos, nuskriaudžia save, — 
tvirtina dr. Phillip L. White, 

, maitinimosi ekspertas.
min Boches, žurnale “Review of I Pasakbulku 
Mėdicme” gan plačiai 
nėjo “Menui Growth”

Priės kiek laiko Chicagos, 
Northwestern universiteto mė

išnagri-1« suteikia 200 kalorijų, du ga- 
kiausi-i baliukai sviesto — 100 kalorijų.

yra to- 
augimas

rirofesoriaus išvados 
kios: Tiesa, protinis 
sparčiau pasireiškia kūdikystės 
laikotarpyje, bet toli gražu nė- 
apsirūbežiuoja tais periodais.

Pajėgumas atsiminti, mokytis, 
kurti mintis gali vystytis ir vy
resniame ar.ogaus amžiuje. Tas 
žmogaus ypatybes inės vadina
me išmintimi.

Minėtas profesorius Boshes 
pataria ir vyresnio amžiaus žmo; 
hėihs fcą nors studijuoti ir sekti1 
gyvenimo procesą, fas j fems iš
eis tikrai i nauda. Fb.eis tikrai į naudą.

SPECIALI INFORMACIJA 

•šių. liepos mėn. 15 d., ket-

jf 
s s
I 
I 
5

c**e tornado .
— Mare a pr^errange^ otoc« to your bocw 

f you haw one or ip intrior roo~ 
or ynd^r starway if yet? doe’t) to ao tor 

\ *w
—you>e ig a mobile horwe. gef out i a 

•Mto « frriWfc. go to L Y not; to to a 
d4Ch or oCw deor^aton

qrwrgmcy serwcei w jfrtitl.

Jt No$#y yw '& yfcr įoS* Ą
XJOOgCS DO^bto. M/ctoMMw lo

your property to'$uiir3 Afiiūf 
, or tooting wM Irw enforcement

sgetoįes orpanizĄprotoctton. '.
— ^dtoct JKfc^tor^ d*r-ege. ^ard Up 

,rbroken widows pr boto a m the. w^s .or

j from further daipage by jam oc *tood-rW 
necessary, haut wtirttoe turned o* to cto*- 

1 vertt darr^ge from eyotoečto or tot.

■IE tSontbe rushedVto signing recSto con
tacts Ry-by-night repermeo ofton prey $*» 
• tocnapo v'Chns Be sure ytou fcnfcw Mb whom 
>et£re dealing, you JnfiMince jQmpt or ^- 
fester should be apto to helg^or a>k yov^ 
Btotter Busness Bufehh or <X 
torecdr<T»er*d sotheone '

® k&pVėcėot 3,
vvrn Most homeowners insurance
oodr&cts wifi rstoibtrcd fhe*e co^f?
tosses exceecfrh $' d v v/n't.ą . .. .

f

Bet tokiuose pusryčiuose trūks
ta proteinų, suteikiančių atspa- 
ruhią žriiogauš PYganizmui. Pri
dėjus kiaušinį ar kiek sūrio prie 
pusryčių, gautum 5 gramus rei
kalingų žmogui proteinų.

M.XH. WVjA/O XAAV-Xi. XV VI., j

virtadienį, nuo 9:30 vai. rytoj

įa, cholesterolio kekio padidėji
mas, kaulų rr-sąnarių skaus
mai. 5' •

Pirmoje eilėje .būkime links- 
daug ką galime atlikti ir patys.

Pirmoje 'ėiljje . būkime links- 
iriėSffes nuotaikos, palaikykime

pažintis ir :draagaukime su ki
tais tokio pat amžiaus asmeni- 
firik domėkimės platesniu ir vi-_ 
šdbmefrhiiu gyvenimu, nuolat 
ką nors dirbtame, pasivaikščio-. 
fcfene arba atlikime lengvą gim- 
naštiką.

Atsiminkime, jog tingėjimas’ 
— fizinis ir- protinfc greičiai!- 
priartina senatvę,. ir.. iššauki a' 
neįralivimus. :

Būkime visada aktyvūs, nors 
ir sulaukę 90 m. amžiaus arba 

net ir daugiau!
Medikė D. Š-

ligi 2:30 vai. po pietų, The Se- j 
nior Citizens and Handicapped, 
Sdutlivs'est Multipurpose Centre, 
6117 S. Kądzie Avė., bus gali
ma kiekvienam atvykusiam nu
sifotografuoti ir su ta fotogra7 
fija įsigyti I.D. kortelę, kuri 
bus galima panaudoti kaip as
mens dokumentas, ^visokiems 
reikalams atlikti.

Visi, kurie jau sulaukę 65 m. 
ar daugiau, įsigis tą kortelę vel
tui. O tfė, kurie dar 65 metų ne
sulaukę; už, Į^Jkpntęlgį turėsimo- 
sė 4 dolerius, h. ’ ,.TX

NEBIJOKITE SENBERNIŲ:

Viena Italijos laikraščio re
dakcija atsako į skaitytojas laiš-

“Nemanome, Jkad.senberniai 
būtų netinkami vedybiniam gy
venimui. Priešingai, po tam tik
ro laiko jie gali tapti gėrhjįs vy
rais ir vaikų globėjais.J įteikia 
tik kantn ti su jais pir- 
jnu(Si^ffeikis metus, iki jie 
&£ipras?’ j į

* *■
ANKSTYVESNI LIETUVIŲ 

PINIGAI KURIUOS PA
SISEKĖ UŽTIKTI

Lietuviai, ktup ir kitos tautos’ 
-sehoVėje, gerėjo įvairius laiko
tarpius, įsigijo tokį pinigą, 
kaip mes jį suprantam Šiandien. 
Ankstyvėšnisfrrr^ M’al kotatpyje 
prekyba vyko mainais, tai yra; 
Keičiant v¥eAą dalyką Į kitą, 
kartais Yu tahl tikru priedu. 
Vėliau vertybės maštū galėjo 
oūti rugiai, gyvuliai, kailiai ir 
pan. Pavyzdžiui, arklio ar jaučio 
Vertė tttfėjo Siekti 10 pūrų rugių 
Ar panašiai, b jeigu kairi trūko 

j ^ftidū, tai Tas pirkosi juos kai-’ 
j liais. Žinoma, tokios trahsafcci-- 

■Į jos buvo keblfOs ir nepraktiš
kos, todėl nOYoins-nienbroms te-

Cook apsk. ligonine numato 12% padidinti, 
kainas už patarnavimą pacientams 3

Ekspertų komisija ^priėjo iš- Į padidinimo Cook apskri-J 
vados, kad pacientų rata Cook ties ligoninės ratą įeina ne tik

išlaidos už kambarį, bet taip: . . 4,. . . A..
x . - j x - -j ieškoti vieno, bendrai pnnri-pat ir gydytojams išlaidos, PageUp 

bmiam personalui ir už vaistus.
(medications).

Nuo šių metų pradžios Cook 
apskrities ligoninėje įvesta Va-

4 ir vadinamą ‘nursery' pneziu-j cnnarna ’aoiiny to pay“ proce-: 
ra vienam kambary bus imama; dura, specialus plafias. Tas pla

nas prikMuso nud paciento turi- 
fnų pajamų ir nūo jo išlaikomos 
šeimos narių skaičiaus. Apie taij 
plačiau buvo parašyta birželio, 
21 d. Chicagos Tribune.

Pr. Fabius 1

apskrities ligoninėje privalo bū
ti padidinta 12%, kadangi pas
kutiniu metu padidėjo mėdici-

Už pacieno ligoninėj’ dienos 
priežiūrą, mtėnšyvinę priežiūrą'

vadinamą ‘'nursery” priežiū-j dinama “ability to pay‘

iki $704. vietoi dabar ešančių 
$630; intensyvinę priežiūra, kai- 
nuo iki $1,630 dienai, o buvo 
$1.500; ir vad. -“nursery” prie
žiūra padidės iki ^1,1650 dienai, 
kainuos, o buvo $750į

JŪS KLAUSIATE MES ATSAKOME
5.. Tokiam pat centre pietuo

se esančiame, 7540 So. Stony Is-
KL. Ar tai tiesa, kad tie pen-. 

sininkai, kurie neturi JAV pi
lietybės dėkumėnfg. tegauna] land Avė.;, if 
16^ mažesnes pensijas? - 1 *6. Tokiam j^at čėritfe, esančia-

Agota B-nė me 2325 W. «Jf Št.

ATS. Tai yra netiesa. Šio kraš
to visi gyventojai turi lygias tei
ses į Soc. See. iSnokas. į

* * . v-
■ Ki. Kur aš gaTiū gauti petyM ffn'rafrre teisme {BrMrimą lafifriė- 
mėjimą - kortelę, kad "galecfat jo 81 šuo. Taį patikhTvts apfe <4 
papiginti kaina važinėti CTA

■. ąų^obasdiš? . ~ ;«
GMT&is rftfris. Eleonorą E.’fa’tchėy.

ATS. Svart'iatisiK Vieta
’ v ad. “Merchandise Mart”, o- bė‘ 

to vyresnio arnžjaas ‘akmėfiys ti> 
kius pažymėjimus gali gauti šič' 
tae Vietose

- 1. Main Bank of 'Chicago, 1965 
North Milwaukee At^ė.;

2. Senior Centro! Nortrwedt
- Inforination atxi Re'ferWl Cert-.
, ter. 2001 Ndrth OeVdn Ave. i

3. T«krtrh tyrt Čferttre esįnč+arti
3622 W. Fulerton Ave.;

4 Tokiam pat centre, esanči*-
Į me 11 So. Kedzie Ave.;

'fc’l ŠUO LAIMĖJO PALIKIMĄ

Fort Lauderdile. Fla. — Vfe-

mil. chM. kuriVos paskyrė sav6 
šunims .užlaikyti .milijonierė

to, 'prekių Vertybės matuotojo 
ir tarpininko.

‘ . Kada atsirado Lietuvoje pi- 
Sfigai, tikra to žodžio prasme, 
sūnku pakyla. Ankstyviausioj i 
Užtikta ‘^niiuia” yra iš 13-ojo 
šimtmėcld. Taip buvo taip va-' 
dinami ‘‘muštiniai’’, arba pailgi 
sftiaUrihiafi gabalai šū keliais 
skersiniais išplovimais arba' 
briSkšliiais. Didžid’jo Lietuvos* 
kunigaikščio Kęšfučid laikais at-' 
sfrado pinigai Šu fierbu — stul
pais. Vytauto Didžiojo gadynė- j 
j e pasirodė pinigai su valsty-j 
bės vytimi, o vėliau pradėjo 
plaukti į Lietuvį ir užsienio va
liuta. S. K.

Mr’ •’ <
Okup. Lietuvoje šiuo metii 

slaptai • cirkuliuoja sekantis eilė
raštis:

Neaimanuok, nesbkinėk, 
Užčiaupęs burną patylėk, 
Ir išklausyk partiečių Šukį: ‘ 
bengiau gyveriti "bus kolūky.

# * T
PRIEŠ VEDYBAS

—. Sveikinu faVe Feliksai. Ši 
diena bus pati laimingiiusia 
ateities gyvenime. —

— Bet palauk, mano —vestu
vės įvykstartik rytoj.

— Taigi, taigi, nuo rytojaus 
ir užsibaigs tavo Laimė!

* * > *
NEGALIMAS DAIKTAS

— Aš gimiau Raseiniuose, bet 
mokyklą lankiau Kaune.

—Negalimas daiktas! Kaip ga
lėjai taip toli nueiti ir pareiti?

* * *
Vienas \ vaikas skundžiami, 

kad jo motina visuomet sakyda
vusi:

—Sūnau, visuomet sakyk tei
sybę, aš niekad tavęs nemušiu.

KMa pasakydavęs teisybę, 
visada gaūdavęs mušti nuo tė
vo.

* » * į
KITAIP NEGALI BŪTI

— Tėvėli, ar yra taipgi . ir 
juodų gandrų?

— ASSkū, d iš kur $ atsiras
tų juddukų?

J prieš 'mfrift’ma patiko sura
šytą testatmCOtą, paga Ikvfrį ji 
'sėVo turtą paskyrė sanaudotj 
jos 81 šunų užlilkymūi.

Neatsižvelgiant į milijonierės 
-gimnfių protestą, teismas jos te
stamentą patvirtino .

Vladas '

<gajei £aUg kO 
^ksHč^CYTl

Kai kurie vyresnio amžaus zrno - 
nsė, teisindamiesi ar nusiskųs- 2 — Naujienos, Chicago, Ill. —i Saturday-Tuosday, July 34, 1982
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F DETROITO
ŠVYTURIO JCRŲ ŠAUUAL 
STOVYKLOJE “PILĖNAI”

DIRBA IŠ PETIES
Birėelio mėn. 25 d.(šetadienį) 

nusprendėva su žmona aplanky
ti šaulių stovyklą. Įvažiuoda
mas pro vartus į stovyklos kie
mą, pastatebėjau tiktai vieną 
automobilį ir prie salės betrū- 
siantį šaulį Antaną Šiurkų. Žmo 
nai taip ir sakau:

— Matai, maniau, kad'rasime 
daugiau, o tiktai viena--Kgs gi 
tuos darbus užbaigs prieš didelę 
šventę?

Netrukus išeina iš virtuvės 
moterų vadovė Angelė Buks- 
rienė ir iš salės pasirodo pirm. 
Bronius Valiukėnas (atrodo, pa- 
1 kęs darbą). Žiūrėk, ką mes pa
darėm, pasakęs, veda mane į pa
statą, kuriamev anksčiau, buvo 
virtuvė, o sykiu ir Valgomasis. 
Ši patalpa dabar jau‘suskirstyta 
Į pęnkiuš miegamuosius kam
barius, ir atrodo kaip koks mo> 
teliukas. Mažesniuose kamba
riukuose telpa po dvi lovas, c 
penktame <iet keturios. Kamba
riukai suskirstyti skoningai, šva 
liai nudažytos sienos.Tai darbas 
staliaus Petro Bukšniaus, talki
nant Vincui Rinkevičiui.

Pirm. B. Valiukėnas ima aiš
kinti,. kad geri ir darbštus vyrai 
skuba atlikti darbus, nes už sa
vaitės — lipos 3 ir 4 dienomis— 
įvyks švyturięčių didelė kuopos 
šventė, 15 metų jubiliejus, Lš- 
ŠT kultūrinis savaitgalis ir šau
lių tradicinė Jūros diena. Tiki
masi daug svečių iš toli ir artį., 
tai reikės visierris dubti nakvy
nes.

Toliau: jis' mane veda į baigia
mą pailginti salę ir į modernią 
virtuvę. Matau šauliai skuba su
šilę: vienas palubėje, o kitas že
miau kala moldingus. Jai Balys 
T.eličėnas ir Vincas Ainkevičius. 
Prie įvairių vandens mamzdžių 
dirba A. šiurkūs. netrulois atsi
rado. ir. elektrikas A. Grigaitis. 
Kito' elektrišinč — Liūdo Sele- 
nio dar nebuvo. Daug darbų at
likęs, jis jau ilsisi namuose.

Pirm. B. Valiukėnas aiškina, 
kad be inž. Mykolo Abariaus šių

NAUJIENOS
darbų nebūtų pradėję. Šiuo lai- 
ku jis namuose kaž kokį su šven 
te surištą plakatą daro. Šie šau
liai dutia pasivaduodami* o kiti 
šauliai — Petras Pocius ir Jo
nas Simpukas dirbs pirmadie
nį.

ŠV. ANTANO PARAPIJOS
1982 METAMS TARYBA

Ją sudaro: Albertas Misiūnas, 
(pirm.), Birutė Barauskienė,Ro
mas Macionis, Stasys Sližys, So
fija Sirutienė, Leonardas Šulcas,' 
Gražina Vaškelytė, Eugenija 
Zubrickienė, Dana Žebraitienė, 
Matas Baukys ir Stasys Šimoliū- 
nas.

GERAI PAVYKUSI GEGU
ŽINĖ'

Š. m. birželio 27 d. ramonėnų, 
šaulių ir birutlečių gegužinė pa
vyko gerai. Ji įvyko Česio ir 
Ono šadeikų sodyboje. Oras pa* 
sitaikė labai palankus. Publikos, 
atsilankė didelis būrys. Atrodo/ 
kad paminėtos organizacijos sa-l 
vo kasas papildė. Buvo ir kitų. 
paįvairinimų. Tie, kurie grižo • 
namo su laimikiu tikrai buvo pa 
tenkinti.

♦ * . *

PAVERGTŲ TAUTŲ FESTL ’
VALIS i

Festivalis . įvyks Ukrainiečių 
centre, 26601 Ryan Rd., Warren, 
Michigan, liepos mėn. 18 d. (sek 
madienį); Prasidės 12 vai. ir tę-

c

jį

Švyturio Jūrų Šaulių šiokioje “Pilėnai”, .Manchester, 
Mich., žuvusiems už Lietuvos Laisvę Kariams paminklas.

. , , ; j ; (Nlaletos nuotrauka)

ja turėjo trejopą tinklą: surasti B. JONAITIS 
stipendijų gabioms mokinėms, * 
kurių motinos yra išbuvusios Fė- | 
mėjomis mažiausiai penkerius 
metus; parūpinti kraitį ir išlai
kymą neturtingoms mergai
tėms, tinkamoms į vienuoles; 
visokiais būdais remti šv. Ka
zimiero seserų užsimojimus bei 
apaštalavimo darbus. Eiliniai 
nariai moka j metus ir pri
sideda prie rėmėjų darbuotėš. 
Amžini nariai moka $100, ben
dradarbiauja rėmėjų veikime ir 
naudojasi visomis privilegijomis 
gyvi ar mirę. Pirmas skyrius įsi
kūrė 1919 šv. Kryžiaus parapi
joje. (Anksčiau vadinosi Akade
mijos, dabar seserų rėmėjų var
du.) šio skyriaus narės remia 
seseris, gelbsti parapijai ir mo
kyklai. Antras skyrius įsikūrė 
1919 Šv., Jurgio parapijoje. Šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmėjų 
3-čiaš skyrius įsikūrė 1919.3.4. 
Jo narių tikslas buvo remti šv. 
Kazimiero Seserų vienuolyną ir

LIETUVOS ISTORIJŲ PERTEKLIUS
Už savo valstybių savaran

kiškumą Lietuvos diduomenė 
labai atkakliai kovojo ne tik 

į Liublino unijos įvedimo metu 
į l.>69 m., bet ir prieš 1791 m. gę- 
’ gūžės 3 d. paskelbtą naujų kons
titucijų, pagal kurią Lietuva 
nebetektų jokio savarankiškumo 
ir pasidąrytų tik paprasta Len
kijos provincija. Netiesa, kad 
Lietuvos pohai (“liaudis” tada

^*8$

pavadinta šv. >Kazimiero Akade- 
“v“ S'mija- Mokinių 1911 buvoiS'mo- s,s 9:00 vrJ. vakaro. Men ne į 4 Mok&. tjk mergaife 

dalis prasidės 3:00 vai. po P'e‘l Pirmąją laidą 1917 baigė 5. Aka-
Vienuolika tautybių atsilan-] ^eiP’ja.'ei.^ė 5? 

,. . .. ... ■ • metus išleido 3o laidas,-211 abi-1knisius svečius vaisins savo pa- .. x , . . . i tunenčiu. 19o2 rudeni naujosegaminto skonio maistu. x ‘ ... ..- ^/r^.T. x 'patalpose atidarė MŠ^iaCįligh. L.e uv.a: savo gauta pelną, 1954 aėjo-anĄrfida.
]eI *°ks. sus'įa7s.’ sklrs V.aSa„ Iš viso išleido 260 ab'rttmehdių. 
no 16-sios iškilmingo minėjimo . .... ‘... .j , .. . (Dabar jos visoje Amerikoje ,vą-
’ DetX ŲapyŽkiu bei Wind' ‘>°vaui*

X . 7 i • uoms; 5 aukstesnemS, 4 ligom-soro lietuviai maloniai kviečia-, x „ L .. . ; . ■ I nėms, 3 katechizacijos mokyk-mi a festivali atsilankyti. -1-j. • ’ . , ■, /• , .“į,4’ . * t X •• * Idms, 1 seneliu prieglaudai/ 1Rengėjai: D. L. Organizacijų . ’ . . -
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Ant. Sukausimas

(Tęsinys)
3. Grynai sovietinė yra ši 

Trumpos tezė: “Socialistinė Ru
sija atsisakė “vieningos ir neda
lomos Rusijos“ sampratoj ir su- Į 
kūrė Sovietų Sąjungą, kaip 
tautinių valstybinių ir autono
minių vienetų federacijų” (p. 
12ti). Tai senosios “stalininės 
konstitucijos“ parafrazė, nors 
gyvenimas parodė, kad tautinė j 
ar j 
tiškai neegzistavo. Naujoji 1977; 
metų konstitucija net ir teore-} 
tinį “federalizmą” išbraukė.

4. Neliesa, kad lietuviška 
“tautinė sąmonė“ išblėsusi jau; 
gertfkai prieš 1795 m. padalini-1, 
mą, kad “tarp tokio lietuvio u’ 
lenko nebuvo • prieštaravimo“ 
(p. 133). Tai lenkų šovinistų te
zė, kad “litvomanai“ atsiradę 

Kazimiero Seserų vienuolyną ir tik “Auszros” laikais arba XIX 
'jų vedamą mergaičių akademi- amžiaus paskutiniame ketvirty- 
ja. Pirmutinė valdyba buvo to- jo, o anksčiau lietuvių kaip to
kia: Emilija Nausėdienė pirm., kių iš viso nebuvę, buvę tik len 
T. Andriušiuniūtė vicepirminin- kiškos kultūros žmonės arba 
kė, O. Sinkevičienė rast. Rėmė-} kraštiečiai“ (krajoxviec).

Istorikai žino, kad tautišku
mas arba etninis sąmoningumas 
Europoje atsirado, tik po Pran
cūzų didž. revoliucijos. Tada 
ėmė kurtis valstybės tautiniais 
pagrindais. Negalima Lietuvoje 
ieškoti to, ko Europoje, tada iš 
viso nebuvo. Anksčiau buvo tik 
valstybingumas arba dar siau
riau — ištikimybė tam tikram

jos rengia įvairius pobūvius., 
kad uždirbtų pinigų vienuolėms.

TĖVAI MARIJONAI įsisteigė 
1673 m. Ordino įkūrėjas buvd 
Stanislovas Papčinskis. Pirmas 
to ordino vienuolynas Lietuvoje 
gavo pradžią 1750 m., kai Prie
nų seniūnienė grafienė pakvietė 
juos apsigyventi Marijampolėj. 
Bet 1864 m..rusų valdžia panai
kino visus Marijonų vienuoly
nus Lietuvoje ir Lenkijoje, tik 
paliko Marijampolėje, nors ir 
Jiems neleido' naujų vienuolių 
priimti. Po kiek laiko ten pasi-- 
liko tik - pats generolas Vincen
tas Senkus. ‘1909 m. Lietuvoje 
žūstančią ' Tėvų Marijonų vie
nuoliją- arkivysk. Jurgis Matule
vičius atgaivino. Lietuvos ne
priklausomybės laikais Tėvai 
Marijonai-’.Marijampolėje turėjo 
įslęjgę gimnaziją^ spaustuvę, 
amatų mokyklą ir Lt. Leido sa- 

veikėjos iš įvairių parapijų. D- vo laikraščius ir spausdino ne
it - A r 5 ^ 1 1 "* ■ . »r ' «

1 Mišinį Argentinoje, .1 . naujo
kynui irrl. Motiniškam Namui 
Chicagoje. Kongregacijai vado
vauja Motina M. Teofilė. Ji yra 
studijavusi Kauno universitete, 
ir_Lįetuvos reikalai .jai supran
tam! ir artimi? f
r’šV.1 KAZIMIERO AKADEML 
JO$ RĖMĖJŲ DRAUGIj&iįsiį 
kūrė 1919.3.4 Šv. Kazimiero-se
serų vienudlynė. Idėją : iškėlė 
Teodora Ąndriuškevičiūtė. "Ini
ciatorius — kįn. >F. Kemėšis. 
Jam -talkino vysk. .Būėys, A. 
Nausėdienė, O." Sinkevičienė ir

.einriias paiuue, j neturėjo reikšmės) mielai pri-
g^užės 3 d- konstitucijai, 

. Į kaip tik priešingai, daugelis jų
prisidėjo prie Targovicos kon- . 
federacijos, kuri buvo kaip tik 
nukreipta prieš tų konstituciją 

j (ne visi jie buvo rusų papirktų 
nors papirktų irgi buvo). Toks - 
Vilniaus vysk. Masalskis nebu- ♦* 
vo lietuviškas etninis patriotas, ,, 
bet jis gynė Lietuvos valstybinį 
savarankiškumų, norėjo įkurti 
atskirą Lietuvos bažnytinę pro
vinciją, kuri nebepriklausytų 
Gniezno arba Lenkijos arkivys- 

i kupui. Užtat lenkai jį 1794 m..
Varšuvoje pakorė, apkaltinę 
parsidavimu rusams. Jungda- 
jniesi su “targovicininkais?, Lie
tuvos didžiūnai kaip tik bandėm 
apginti Lietuvos politinį sava
rankiškumą.

(Bus daugiau)

KOVA SU GIRTAVIMU 
t * * .

Vilniuje posėdžiavo Sovietu 
aukščiausiojo teismo sesija, ku- >

valdovui. Ta tradicija “tarnauti ri svarstė> kaip turi bQli ,taikc. 
ciesoriui” ilgai išsilaikė, pvz.,Įmi jstatym4i kov2i su girtavę . 
mažlietuvis Puskepalaitis labai niu h. aikoholizmu.
stengėsi Pirmojo pas. karo mc-

j tu įstoti savanoriu į Vokietijos
armiją, kad galėtų pasitarnauti
kaizeriui (žr. “Lietuvos pajū-

1982, Nr. 3-4). Atsiminki- 
lenkai, nenorėdami 
Lietuva nutrūkimo,

ciesoriui

ris”
me, . kad 
unijo’s su
Lietuvos did. kunigaikštį vis iš-
rinkdavo Lenkijos karalium.

Aiažai knygų. Turėjo vienuoly-
kiami atsakomybėn visi asme
nys, prisidedantys prie šid nusi
kaltimo.

(Iš Europos Lietuvio)

Atkreiptas dėmesys, jog ne
leistina pernienkai vertinti, 
koks pavojingas visuomenei na-, 
minės degtinės varymas ir kitų 
alkorolinių gėrimų gaminimas 
namuose. Teismams pasiūlyta 
nustatinėti, iš kur įsigyjami 
vertingi maisto produktai, nau
dojami neteisėtai alkoholinių 
gėrimų gamybai, imtis prieino- 

; niu:, kad būtu išaiškinti ir trau-
nūs Sasnavoj, Igliaukoj, Slaba
doj, Miroslave ir Jonavoj.

1913 m. kun. Matulevičius, 
kartu su kun. Kudirka ir kun. 
Kazaku, atvyko į JAV ir pasi
liko Chciagoje. Chicagos arki- j 
vyskupas paskyrė jiems šv. My
kolo parapija. Pirmiausia nupir
ko kampinį North ir Marshfield 
Ave. namą; vėliau pardavė ir 
nusipirko namą prie Šv. Mykold 
bažnyčios; tą vėliau perleido 
seserims.

(Bus duagiau)

zimiero vienuolyne buvo apie įkurta aukštesnioji mokykla, į

1

3 — Naujienos, Chicago, Ill. — Saturday-Tuesday, July 3-6. 1982*

1907 Mount Carmel, Pa. 1911 
pasidarbavus Motinai Marijai — 
K. Kaupaitei, Chiėagoje buvd

• žmonės greičiau pastebi 
ir įvertina svetimą laimę, negu 
nuosavą. - •

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS: 
. - •' LITERATŪRA, lietuvių literatūros,- meno ir'mokslo 
1954 m. metraitis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vine* 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio*, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis 11 
M. K. Čiurlionio, M. Šileikio, V. Kašubos, A. Rūkltelės ir A. Varno

ALEKSAS AMBROSE

KULTŪRINES CHICAGOS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS

(Tęsinys) 460 seselių, kurios dirbo md-
1915.7.24 šv. Kazimiero Sese- kyk,ose ir hSoninėse. Pirmoji 

ru kongregacija tapo inkorpo- šv- Kazimiero seserų kongrega-| 
ruota Illinois valstybėje. Char-i^s ^mokykla buvo ^įsteigta 
teris seserims duoda teisę steig
ti mokslo ir labdaros įstaigas, 
jas laikyti ir vesti. 1953 šv. Ka-

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MARU A NOREIKIENi

rj Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

?501 W. 69th St, Chicago, m. 60629 ♦ Tri. 925-2711
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Atdara šiokiadieniais nuo

Tek 476-2206
i.sti

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUMŲ ISTORIJOS

autorius, <■ 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
? (1869 — 1959 metai).

;' J 664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

— J. Brady, buvęs prez. Rea- 
gano Spaudos sekretorius jr kar
tu su prezidentu sužeistas, nu
vežtas j ligoninę. Gavo kojos ve
nos užsikimšima. /

la jąj j.twtai bit

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, raiytojo# Ir tan* 
ttnltj lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainf 
iventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly.
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų apralymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik ui ¥2. <

• LLE1UV1ŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TtmaĮairstą 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės tr 
Labguvos apskričių duomenimis. Apraiymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys fllustruotaa nuotraukomis, pabaigoje duodam* 
ritovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai į vokiečių kalba. Labai 
naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina

’• LAUMES EIME, rašytojos Petronėlės Orintaitė* *h(F 
minimai ir mintys apie asmenis Ir vietas neprflr. Lietuvoje Ir plr- 
maistais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik 33. <

• JuLIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupn*. 
ta* ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n* 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
«Uą. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 66.

■> 8 AI i KINIS NO V Exits, M. Zoečenko kūryba, J. Valalči* 
vertimas. 30(5 p*L knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kidn*

Knygo* gaunamo* Nmjlenose, 17*» So. Ha!*?ed St, Chicago 
IE ptokof P»FX pridKJ WelAwng,

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bei kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir Dėtuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
Dėtuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.
- A -4

JLdna F25. Kieti viršeliai. Paštas

ITT 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608



THt LmWANtAM DAK-Y MfWI

SEČ0ND-CLA2& P0STAG1 PAID AT CHICAGO. HUNOIB

As of 1, 
Sybecriptloa Bstw

Chicago $45.00 per year, S24XJ0 per 
dx months, $12.00 pesr 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
I'’lOO per six months. $12.00 per 
t±ree months. Canada $45.00 per 
ether countries $48.00 per year.

25 cents per copy

Nm sausio pirmos diem 
Dienraščio kainoa:

Chicagoje ir priemiesciuosK
metams_________
pusei metu _____
trims mėnesiami 
vienam mėnesiui

Aivose JAV rletose:
metams ________

x&ėoecUms
. 132-Ou 
. rutoo
. I A00

ruoštą kalbą, perskaitė ją porą kartų, suprato pačius pa,' 
grindinius kalbos tikslus ir pasakė pašą geriausią karo 
pradžios kalbą. Jis Įtikino visus susirietusius britų, pran
cūzų ir belgų karo vadus ,kad pradžioje bus suduotas 
pat skaudžiausias smūgis ir bus iškovotas didoliš tiltas 
kariuomenei Europon permesti. Amerikos aviacija buvo 
tokia galinga, kad ji pralaužė pažu® pagrindinius froetę 
ruožus ir pravėrė vartus gen. Pataone tankams veržtis 
Į Prancūzijos užfrontę, o vėliau ir į vokiečių laikytas 
fronto linijas. .. ...

Ms.a | Mirus Rooseveltui ir atsistojus Amerikos piiešakyje 
" rtff viceprezidentui Trumanui, niekas juo netikėjo. Jis buvo 

- paprastas pietų miestelio politikas, apie valstybės reika- 
lūs nieko nenusivokiąs. Stalinas net netikėjo, kad Roose- 

1 m.oo veltas būtų miręs. Jam atrodė, kad tai buvo Amerikos 
politikų išdaiga. Labai jau Rooseveltas- buvęs geras Sa-

Nanjienos ViKi'.en, MdriAnt
iexm&dieninx. Nicjien^ Ben-
drovė, 1738 So. St, OdCMfr
IL 90606. Tolei 01-6100.
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$24.00 
$12.00
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vietų Sąjungai. JAV politikai, norėdami keisti politiką 
Sovietų atžvilgiu, Rooseveltą nušalinę, paskelbę jį miru- 
siu, o priešakin padėjo menkavertį žmogų, kuris bus nusi
teikęs prieš Sovietų vyriausybę. Stalinas įsakė Gromykai 
“pamatyti ir paliesti” Rooseveltą, ar tikrai jis miręs. Jis 
prašė ponią Rooseveltienę atidaryti karstą ir savo aki
mis Įsitikinti, ar Rooseveltas tikrai miręs.

Generolas Bradley buvo gen. Eisenhowedo dešinioji 
ranka, bet. jis. neprašė generolo Mar^lialto, kad paimtų 

JAV vyriausybę savo kontrolė®.

Retas karys tampa diplomatu
Labai retas karys tampa diplomatu. Matyt, kad karo 

mokykla jam Įkala jėgos ir drąsos galią, visai nustum- 
dama Į šalį ramią įtikinimo logiką.

Amerikos kariuomenė davė du vyrus, kurie, be pasi
tikėjimo jėga, mokėjo naudoti Įtikinanti žodį. Dažnai tas 
žodis buvo galingesnis, negu brutali jėga. Tai buvo gen. 
Eisenhoweris ir gen. Maršalas. Vienas vadovavo Ameri
kos karo jėgoms, nuvedusioms prie siekamo tikslo, o ant
rasis tapo galingiausios valstybės prezidentu.

Pulk. Eisenhoweris, be pulko vadovybės, suprato I 
pagrindinius klausimus ir mokėjo aiškiai išdėstyti kari- 
ninkams-.;pačius svarbiausius jėgos,,tikslus. Be gero da
linio vado, jame, buvo diplomato gyslelė. Tai pastebėjo 
generolas Douglas MacArthur ir manevrų metu jį pasi
kvietė į savo štabą ir netrukus padarė jį štabo viršininku. ! 
Gen. MacArthur buvo geras karys, jam buvo reikalingas 
diplomatas. Jis nesiskyrė su pulk. Eisenhoweriu ,kol gen. 
Maršalas jo nepakvietė į Washingtona ir neįpareigojo 
Amerikos karo jėgų Europoje vado pareigoms. Generolas 
Marshall-žinojo, kad Europoje, kur buvo įvairių, tautų 
Įvairūs karo vadai, reikėjo kario diplomato.

Gen. Eisenhoweris tuojau parodė savo pajėgumą. 
Generolas Dodge buvo JAV aviacijos viršininkas. Tai 
buvo pati galingiausioji jėga invazijai. Be aviacijos būva 
neįmanoma Įsiveržti Į vokiečių ginamą Europą. Kada 
viskas buvo paruošta, galingiausi Amerikos lėktuvai 
buvo pasiruošę kirsti priešui, aviacijos karo vadas turėjo 
sukviestiems britų, prancūzų, belgų ir kitų karo vadams 
trumpai išaiškinti ruošiamos operacijos tikslus.

Kelioms valandoms generolas Dodge atėjo pas gene
rolą Eisenwoheri ir pranešė, kad jis negalės įvairių tautų 
karo vadams pasakyti reikalingos kalbos. Jis pirmas skris 
Į nacių valdomą Prancūziją, bet jis nepajėgs generolams 
ir kariams papasakoti apie ruošiamą ekspediciją. Gene
rolas Eisenhoweris bandė Įtikinti Amerikos aviacijos 
vadą, kad privalo kalbėti, bet tuojau įsitikino, kad nieko 
iš to neišeis. Generolas Dodge buvo geras lakūnas, bet 
labai silpnas diplomatas. Porą valandą prieš susirinkimą 
jis aiškiai pasakė, kad kalbos pasakyti nepajėgs.

j pasitarimui, priėjo išvados, kad Trumanas esąs labai silp
nas, jis nepajėgs valdyti Amerikos... Jie priėjo, išvados, 
kad kariams reikia perimti Amerikos vadovybę ir Įgalioti 
gen. Marshallą valdyti kraštą iki karo pabaigos.

Gen. Marshallas išklausė atvykusių karo vadų>. pa
dėkojo už pasitikėjimą ir tarė:

— Kiekvienas Jūsų, baigęs karo mokyklą, prisiekėte 
būti ištikimi konstitucijai ir žmonių rinktai vadovybei. 
Dabar Jūs ryžtatės laužyti savo priesaiką. Įsakau Jums 
užmiršti šį žingsnį, tuojau vykti į paskyrimo vietas, ių 
laukti Įsakymų iš karo vadovybės. Jeigu aš dar kartą 
išgirsiu apie pasįryžįmą laužyti priesaiką, tai iš šia kamr 
bario vyksite ne ^.sąvo. ^liųius, bet tiesiai Į kalėjimą it' 
lauksite teismo”. .. , v ,

Generolas Marshall įtikino karo-yadus, kad Amerikos 
kariai privalė'pasitikėti savo krašto'Įstatymais,, jų klau
syti ir juos vykdyti. Generolas Marshak įtikino, kaip va*’ 
dus, kąd bet koks perversmas prieš žmonių laisvai. iš< 
rinktą vyriausybę yra didžiausias kraštui nusikaltimas 
ir visi privalome gerbti išrinktuosius.

Generolas Haig buvo karys, bet ne diplomatas. Be to, 
jis nepasitikėjo, žmonių išrinktu prezideiitu. Jis ^ivaiz^ 
davo, kad yra diplomatas, bet diplomatiškos gyslelės ne
turėjo. Nuo pirmos dienos, kai kilo kalba apie jo pasky
rimą. Valstybės sekretoriumi,, jam. šovė į galvą mintis^ 
kad prezidentas atsisakyt nuo teisės vadovauti Amerikos 
užsienio politikai. Jis norėjo, kad prezidentas absiss^tytų 
nuo šios teisės ir Įpareigotų ji, Valstybės sekretorių, va
dovauti užsienio politikai. Jis net norėjo-, kad: prezidentas 
Reaganas raštų atsisakytų nuo tokios teisės, bėt prez. 
Reagšnas jokio rašto jam nedavė ir nuo. savo teisių ne
atsisakė.

Kaip praneša Washington Post korespondentas Bob 
W oodward, generolas Haig tapo nemėgiamas.nuo. pilnuos 
dienos Baltuose Rūmuose, kai jis pirmą kartą paprašė 
prezidentą perleisti jam prezidento pareigas. - -

Sekretorius Haig praeitą trečiadienį prisistatė į Bal
tuosius Rūmus su ilgu sąrašu skundų prieš Baltųjų Rū
mų pareigūnus, prieš JAV ambasadorius ir kitus atsa
kingus pareigūnus. Jis skundėsi^, kąd tie pareigūnai jhm 
kliudė eiti pareigas. Prezidentas pareiškė, kad. tokiu, at-

■imas, nes narėmis priimamos 
moterys bei merginos ir ne ka
rininkų šeimų.

Losangeliškės birutietės glau
džiai bendradarbiaują su rąrno- 
vėnais ir su kitomis patriotinė
mis organizacijomis rengiąnt 
kariuomenės prisimintino šven
čių pro’gralą bei kitokiose taųti?^ 
nėsę iškilmėse aktyviai pasi- 
reikšdarnos.

Išskirtina ’ birutiečių veiklą 
yra šalpa. Per eilę , metų bąliuo-j 
sę ar kitokiose, pramogose gatn 
tas-lėšas skiria siuntiniams f Si
birą lietuviams bei pkupųoton 
Lietuvon. W

Šiais metais birutietės. krei
pėsi į visuomet kad nebevąr- 
tojatoius drabužius, bet tinka- 
muą dėvėti, skirtų Lenkijos lie
tuviu, gyvenančių vadinamaja- 

kreipti, tačiau yra žymus pakėtė- me Suvalkų trikampyje, šalpai.

BIRUTIEČIŲ DRAUGIJA 
ŠALPOS DARBE

1922 m. Kaune buvo sudary
tas komitetas kariams ligoniams 
ir invalidams šelpti. 1-925 m. ko
mitetas, vadovaujamas Sofijos 
Oželienės, persiorganizavo į 
“Karininkų šeimų moterų drau
giją”, o 1935 .m. vardas vėl pa
keistas į “Kunigaikštienės. Biru
tės karininkų š^ihų . mpterų 

bfiti ka
rininkų žniemos bei jų dukterys. 

' šalia visuomeninės ir kultūrinės 
draugijaIs pfa£- 

Ukaw ; $efgąnčių< kąrių ,Tr: ifiVą-

it - s. -£ • y,. - t ’ K

1951 'm. draugija atgaivinta 
Amerikoje, , kiek išeivijos sąly
gos leidžia, stengiasi nuo pir
mųjų tikslų, savo veiklą nenur

Atsiliepė daug aukotojų, su- 
riskta drabužių gti nei dau- 

, giaU teat IMKiai sumtinių. Peš
tas dabar brangus, tad persiun
timo išlaidoms sudaryti hirutie- 
rės birželio 27 d- Rūus. ir Petro 
Sakų sodyboje, Glendale mieste, 
surengė gegužinę arba pikniką.

Ir šį kartą publikos didelis 
pritarimas birutiečių darbui — 

‘ suvažiavo, daugybė lietuvių iš 
Į įvairių Kalifornijos vietovių, 
įteikia manyti, jog ir pelno su
sidarė taip kimiam šalpos dar
bui

Kai Los Angeles ir apylinkių 
lietuviui savo vasaros pramo
goms arba piknikams vielos tu
ri ieškote privaėicfce sodybose, 
ai tų šeimų, kurios piknikauto- 

į-atns teikia vietos savo sodybo- 
.«•, pasidarbavimas visuomenės 
organizacijų reikalams yra di
delis, žinant, kiek darbo yra 
tokią gausybę svečių savoje so
dyboje priimant ir išlydai t.

šįmet Los Angeles birutiečių 
valdyboje yra: Rū+a Šakienė — 
pirminiakė, Etena Pažėrienė
— vieeptrm.,' AMona Audronie- 
nė — sekretorė, Nelė Apeikienė
— iždiitninkė, Filomena Galdi
kienė — valdybes narė.

Šįmet birutietės minės savo 
veiklos 25 metu sukaktuves 

*. *- %
Liepos 11 d. Tautinės S-gos 

L.A. skyrius rengia vasaros pra- 
mogr Tautinių. namų salėje..

Liepos 25. d. Lietuviu karių ve
teranų sąjungos Ramovės L.A. 
skyrius minės sąv©. veiklos 3d 
metų .sukaktuves. Numatyta pa- 
.mįąĮd^s - švi .-Kazimiero parapijos 
baž^ck>jė^.;VėĮiauįpai®pjjos sa
lėje minėjimo'-akademija. Ra- 
indvėnaftis' d^^-psrmininkauja 
Antanas Audroto®* šios organi
zacijos. Los Angeles mieste vie
nas iš pirmųjų organizatorių — 
steigėjų; • - /

L Klauseikis
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Vej*u jam^geriausia būtųatsistatydihti.
Praeita ketvirtadienį sekretorius Haig vėl šaukė į 

5 Baltuosite Rūmus, kad prezidentas apsispręstų ir nu
tartų, ką su juo. rengiasi daryti, bet penktadienį prezi
dentas paskelbė, kad priėmė p. Haig atsistatydinimo pa
reiškimą ir sekretoriaus pareigoms paskyrė G. Shultzą.

Sekretorius vakar išvažiavo švenčių poilsiui į Virgi
niją, pasiimdamas Valstybės departamento tarnautojus,, 
kad, reikalui esant, galėtų su juo susisiekti.. Išvąžiuodar 
mas pareiškė, kad jis nesitiki grįžti į Valstybės depar-. 
tamentą, bet išsivežė pareigūnus sekti pranešimus įš 
Valstybės departamento. Kol George Shultz nebus patvir
tintas sekretoriaus pareigoms, Al. Haig jaučiasi Įparei
gotas eiti sekretoriaus pareigas.

Jis labai, norėjo tapti diplomatu, bet neturėjo tos 
gyslelės ir net nepajuto, kaip 'jfe iš'Valstybės departa
mento buvo atskirtas. Prie sekretoriaus pareigų jis buvo 
prilipęs* bot paaiškėjo, kad klijai buvo labai skystučiai, mąsi.

UETUVIAI AUTORIAI
ANGLŲ KALBĄ

išleido Antano Baranausko poe
mą “Anykščių šilelis” anglų kai 
bą. -Vertimą paruošė Maskvoje 
gyvenąs žinomas vertėjas į ang- 

Į ių kalbą Pete? Tenapest, viTuje- 
čtO. L- Fažūgio padėdamas.

Padaręs tą pirmą vertimą iš 
lietuvių kalbos, P. Tempestas 
šiuo metu verčia K Donelaičio 
‘‘Mėtųs’’. ' Poemos ištraukos pa
sirodys “Lietuvių poezijos ante- 
h>gijbje”j kurią leidžia ta pati 
leidykla.

— Ketvirtadieni Briuselyje 
buvo suruošta didelė demonst
racija prieš atominį ginkhvi-

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

— Jos motina atvvko iš Lietuvos su kuni
gaikštiene Ona Danute, kuri ją išleido už Jurando 
iš Spychovo. Ji buvo graži ir garbingos giminės; 
kunigaikštienės buvo mylima labiau už kitas dva
ro ponias ir ji pati kunigaikštienę mylėjo. Dėl to 
ir dukterį pavadino tuo pačiu Onos Danutės var
du. Bet prieš penkerius metus, vokiečiams užpuo
lus mūsų dvarą prie Zlotorių. ji iš baimės mirė. 
Tada kunigaikštienė pasiėmė mergaitę ir nuo to 
laiko ją augina. Tėvas taip pat dažnai atvažiuoja 
ir džiaugiasi ,kad mergaitė sveika ir kunigaikš
tienės mylima. Tačiau kiekvieną kartą ją pama
tęs, prisimena savo velionę žmoną ir apsiverkia^ 
o vėliau vėl išvyksta prieš kryžiuočius ieškoti 
nusiraminimo už jam padarytą skriaudą. Mylėjo 
jis savo žmoną, kaip niekas kitas savosios visoj 
Mozūrijoj nemylėjo, ir daug vokiečių dėl jos savo 
galvas nuo jo rankos jau paguldė.

Tuo momentu Zbyškos akys sužibo, ir jis 
suraukė kaktą.

— Tai jos motiną vokiečiai nužudė? — pa-

■•.tiu lė ir nenužudė. Pati mirė iš baimės.
r penk-' riu. me*us buvo taika, niekas apie karą 

■įei negalvojo ir lekas jokio pavojaus nenujautė. 
Kurigaikštis išvydo i Zlotoriij dvarą pilies bokš

to statyti, be kariuomenės, vienas su savo palydo
vais, kaip paprastai taikos metų daroma^. Tuo. 
tarpu užpuolė niekšai vokiečiai be jokio karo pą- 
skelbimo ir be jokios priežasties.,. Patį kuni
gaikštį, nebodami nei Diėvo baimės, nei kad 
iš jo protėvių buvo daug gero patyrę, priešo prie 
arklio ir išsigabeno, o jo žmones išžudė, figai 
kunigaikštis jų nelaisvėje išbuvo ir tik tada, kai 
karalius Vladislovas jiems karu pagrasė, is. hai- 
mės jį paleido. Bet per tą užpuolimą mirė Danutės 
motina, nes jos širdis sustojo plakusi.

— O jūs, pone, buvote tenai tuo metu? Kuo 
jus vadina?, užmiršau.

— Vadinuosi Mikalojus iš Ilgaralškia Buvau 
užpuolant Mačiau, kaip vienas vokietis, povo, 
plunksnomis papuoštu šalmu, norėjo Danutės mo
tiną prie balno prisirišti ir mačiau, khip ji staiga 
išbalo. Mane patį su alebarda parsmogė ir nuo to 
laiko žymę nešioju.

Tai taręs, parodė kaktoje gilų raudą, einantį 
nuo plaukų iki antakio.

Valandėlei visi nutilo,, tik Zbyška vėl pradėjo 
žiūrėti į Danutę ir paskui paklausė:

— Jūs sakėte, pone, kad ji dar neišsirinko 
riterio?

Tačiau atsakymo nesulaukė, nes tuo metu dar
na nutilo. Vienas dainininkų, žmogus nutukęs ir 
sunkus, staigiai pakilo, ir suolas persisvėrė Į vifetaą 
pusę. Danutė susverdėjo ir išskėtė rankas, betį kol 
ji spėjo nukristi ar nušokti, Zbyška puolė, kaip 
Tonkinė katė, ir pagavo ją rankomis.

Kunigaikštienė, pagauta pirmojo įspūdžio, 
sušuko-iš baimėj bet tuojau linksmai nusijuokė ir 
padėjo šaukti:

| — Tai Etanutės riterfe!
K&š jaunasfe Piteri, ir atiduok mums 

eMftifcirikę!
— Vikriau ją sugriebė! — pasigirdo dvariŠ- 

Mųhalsai.
Zbyška artėjo prie kunigaikštienės, laikyda

mas pr» kiūtibės Danutę, kuri viena ranka buvo 
apkabinusi jo kaklą, o antrojoj laikė iškėlusi 
kankles, lyg bijodama, kad jos nesudužtų. Jos vei
das syposjosi, ir ji pati buvo patenkinta, nors 
truputį ir Išsigandusi.
P • Tuo. tarpu jaunuolis, priėjęs prie kunigaikš- 
tifettėsį pastatė prieš ją Danutę, o pats, priktetlpęi 
i/ pakėlęs <alvą, neįprasta jo amžiui drąsa, tarė:

— Kad jūsų žodžiai įvyktų, maloningąjį po
nia ’ Laika* štai tavittgai merginai turėti savąjį 
riterį, 4 ir rttan taikąs turėti: tavąją damą, kurios 
grožį Ir garbę gtttetad. kariai dabar, jums leidus, 
■Oriu pristakti Ur iki mirties Keti ištikimas.

KunigąikŠtieaės veMu prabėgo nusisfcebėji- 
mas. Ne dėl Zbyškos žodžų; tik dėl to, kad viskas 
taip greitai įvyko. Riterio priesaikos paprotys iš 
tikrųjų buvo nelenkiškas, tačiau mozūrai, gyven-. 
darni prie Vokietijos sienos ir dažnai matydami 
Titanus net iš tolimų kraštų, šį paprotį pažino 
geriau už kitų Lenkijos sričių žmonės ir dažnai 
ji sekdavo. Kunigaikštienė apie šį paprotį taip pat 
buvo girdėjusi savo tėvo dvare, kur į tisus vaka

rų papročius buvo žiūrima kaip į taisyklę ir kaip 
Į kilnesniems riteriams sektiną pavyzdį, todėl ji 
Zbyškos pareiškime nerado nieko svetimo nei sau, 
nei Danutei. Atvirkščiai, apsidžiaugė, kad jos šir
džiai taip miela mergaitė pradeda atkreipti į save 
riterių akis ir širdis.

Todėl nušvitusiu veidu kreipėsi į. mergaitę:
— Danute, Danute! Ar nori turėti savąjį 

riterį?
Šviesiaplaukė Danutė iš pradžių pašoko kelis 

kartus aukštyn h*, apkabinusi kunigaikštienę už 
kaklo, pradėjo šaukti taip džiaugsmingai, tary
tum jai būtų kas padovanojęs žaislą, kuriuo tik 
suaugusieji tegali žaisti:

— Noriu! Noriu! Noriu!
— juoko kunigaikštienės akys net ašarų 

prieipiidėy ♦ ja kartu juokėsi te visi dvariškiai. 
Tačiau jt, išsitaisvtausf iš Danutės rankų, krei
pėsi į Zbyšką :

— Na, prisiek, prisiek! Ir ką jai prisieksi?
Tačiau Zbyška, ištaikęs rimtį juokų jūroje, 

nepasikektamas atsiliepė lygtai pagarbiai:
— PHriekhi teti, kad, pasiekęs Krokuvą, pa-, 

kabinsiu »va skydą priė smukles ir prie jo priseg
siu mokyte raštininko pagal visas taisykles pada
rytą užrašą, kad panelė Danutė Jurandaitė yra 
gražiausia ir dorybingiausią mergina. O kas su 
tuo nesutiks,, šauksiu į dvikovą ir ksusiuos tol, 
kol pats žūsiu arba Jis žus, nebent mieliau sutik
tų vergauti. (Bus da^tau)
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Visokiuose skelbimuose dal V. POTVTO GYVENIMO BRUOŽAI

VAKARŲ VĖJAI %
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St™, Chicago, IL 60608 
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angliškos kalbos n<n rntaksinius 
jų poreiškius, kas v"isSkai ne- 
atarinka mūsų kalbos dvasiai.

Dauyimofc mūsų spauda vis 
daugiau ufeikreHa kažkokiu 
kalbiniu šablonu, visai nekrei- 

t pi^ni dėmesio į lietuviškos kalbos 
logiškumą ir tikrai sąmoningus 
išsi reiškimu^.

Juozas Žemaitis

DR. PAUL V. DARG1S
•YDYTOJA8 IR CHIRURGAS KALBOS KAMPELIS

Mietam 4r«kt«dw

F &T iANDOSz > O d&rbo

T*Ls M3-Z7X7 arte* M2-272?

TEL. 233-8553 
S*rvic. 855-4506, Pag. 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Dr. Jonas F. Mažeika
DLLS. — DANTŲ GYDYTOJAS

4600 W. 103rd Street

/Off. teL 423-8380
Valandos pagal susitarimą

Beskaitant visokiu subuvimu, 
susirinkimų ar .pasilinksminimų 
pranešimus, dažnai puola į akis 
labai nevykę jų pavadinimai. 
Gegužines, kadaise ruoštas ža
liuojančioje gamtoje, jau perkė
lėme Į sales, bet pavadinimą 
palikome tą patį. Tokį charak
teringą lietuviškiems papro
čiams išreikšti žodį, kaip vaka
ronė, pavertėme rimtų reika
lų svarstytoms, arba net neri
botam nugėrimui atvazduoti.

Tie, kurie pasiryžę šių dviejų 
grynai lietuviškų žodžių reikš
mę vis terlioti, paimkite bet 
kurį mūsų kalbos dvasią gerai 
suprantančių kalbininkų pa
ruoštą žodyną ir rimtai paskai
tykite.

IŠLEIDO PROF. V. RUOKIO 
MONOGRAFIJĄ

“Mokslo” leidykla Vilniuje 3- 
ieido buv. Dotnuvos žemės Ūkio 
Akademijos profesoriaus Vikto
ro Ruokio monografiją. Knygą 
parašė V. Danilevičius ir A. Mo
tuzas. Knygoje 142 psl.

Prof. V. Ruokis buvo pirmųjų 
agrochemijos ir dirvotyros va
dovėlių lietuvių kalba autoursij 
Jis taip pat buvo daugelio spor
to šakų Lietuvoj autorius.

> įauab x Ui VIS

(Tęsinys)

8 Ir laisvės už dyką niekas 
neduoda.

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
• 2618 W. 71st St TaL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko plonins

ir “contact len-sęs”,

Dr* LEONAS SEIBUTISĮ
INKSTŲ, PŪSL1S 18 ]

PROSTATOS CHIRURGU*
WEST ttrt STREET 

Valandoa: antnd. 1—8 popiet,

Ofise telefone* 775-2880,
RaododlM foiaL: 448-5545

FLORIDA

Prostatos, inkstų ir šlapume 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33718 

TeL (8132 321-4206

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraoda 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge 
ir VISA kortelea.

R. ŠERĖNAS. Tat 925-8043
4

r

Apdraustas perkraustymaa 
Ii tvaMv atafomv- 

ANTANAS VILIMAS 
T.L 376-1812 Mbs 27X5994

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalierūai. 
nuo 830 iki 9:30 vat ryto. 
Stotie WOPA - 1490 AM 

tr»niliuoj.mo« iš mOsy Hvdijo.
M*rqv.tt. P«rk*

Vedėja — Aldone DtiHcut
TelH^ 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 40629

.-■■—I.... į. , M
•RADIJO PROGRAMA

Senibttsia Lietavių Rafij© ųrogra- 
tna Naujojoje AngBfo>, iš stoties 
WLyN, 1360 banga AM. Teikia Kk- 
nadfttfiiaig nuo 8 iki 8:30 vaL įį^- 
perdriddfetna ę^au’Gtoų
iinių sxatr&alca. to, komenta
rai, muzika, darnoj ir Magdutės 
Pasaką, šn p’

rei

apykanta, totorišku žiaurumu.
Kartą — rašo Pūtvis vienam 

savo laiške iš Voskreseiisko 
. jam besėdint giliai susimąsčius 
ant upės kranto, užpakalyje 

į staiga pasigirdę ruso mužiko 
j balsas: “Nu ir į ką tu čia dabar 
žiūri? Ar į akmenį žiūri?” Pūt
vis tik dabar pamatė, kad prieš 

j jį tikrai buvo didelis akmuo. Su- 
i si mąstęs jisai to akmens buvo 
| visai nepastebėjęs. O mužikui 
j ir į galvą neatėjo, kad galvojan
tis žmogus gali matyti ir nema
tyti. Su juo arba su kitais į jį 
panašiais rusų kaimičiais kai- 
bėti apie galvojimo procesą arba 
apie bet kurious gilesnius filo- 

! Sofijos ar psichologijos klausi- 
j mus Pūtviui buvo beviltiškas 
dalykas.

> Baisesnis už tamsumą buvo 
šovinizmas. Kaip ir kitose Rusi
jos vietovėse, Voskresenske ne
trūko juodašimčių arba įvairių 
tamsių gaivalų, kurie nuolat 
ieškojo atlaidos ožio išlieti savo 
pykčiui dėl visokiausių nepasi
sekimų. Kkro metu tas pyktis 
buvo ypatingai didelis, o atėjus 
žinioms a’pie caro kariuomenės 
pralaimėjimus fronte ne kartą 
pasiekdavo, žmogžudiško įsiu
timo laipsnį. Kaip jau trumpai 
minėjau antrame skyrelyje, vie
no tokio įsiutimo metu fanatiš
ka, kraujo trokštanti minia sa-’ 
vo atlaidų ožiu kaip tik ir no
rėjo padaryti Vladą Pūtvį. 
“Germancui” vis baisiau ir pik
čiau grūmojantieji tamsūs gai
valai jau buvo apsupę Pūtvio 
gyvenamucfeius namus ir ruo
šėsi jį užmušti. Nors ąžuoline 
lazda apsiginklavęs, drąsiai iki 
paskutiniosios gintis pasiruošęs 
Pūtvis savo gyvybės tikrai būtų 
pigiai npardavęs, įtūžusi minia 
galų gale visliek jį būtų pasker- 
dūsi arba net sutrypusi ar su
draskiusi į gabalus. Bet mirties 
aky vaizdo  j e Pūtvis iš naujo pa
tyrė ir gerąją rusų sielos pusę 
— savo šeimininkės pagalbą, 
kari; nebijodama minios keršto, 
sugebėjo Taiku pašaukti policiją.

Juodašimtiškąjį fanatizmą ir. 
šovinizmą Pūtvis patyrė ne vien 
šiuo dramatišku — taip lengvai ? 
galėjusiu tapti tragišku — nio- | 

1 mehtu. Per visus tremties metus | 
Voskresenske jisai dažnai ture- | 
jo matyti į jį svaidomus piktus 
žvilgsnius, jam rodomus su- i 

' spaustus kumščius, girdėti jam | 
1 taikomus pašaipius žodžius ir 

grūmojimus. Pašaipos žvilgsniai 
ir žodžiai nesvetimi buvo ir Pūt- 

: vio vaikams, kai jie atostogų 
metu atvažiuodavo pas tėvą.

(Bus daugiau)

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
I

s

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIM1D

SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Santykiams su tėviške nutrū
kus, Pūtvis užsidirbo pragyve
nimą, darydamas medines dė
žutes šfantiniams rusų belais- 
viams Vokietijoje ir tuos siun
tinius adresuodamas. Rusų mo- 

! teris dičkė mušti -sviestą ir vir- 
j ti, garu naikinti blakes savo sū- 
į konstruota mašinėle. Vertėsi jis 
> ir kitais amatais. Pasiilgęs ben

dravimo su inteligentais, susi-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i

K: Olympic 2-1M1

jonui Navikui,
PETRAS BIELIŪNASw.

teL: tAfvHU 1-M71

I

5 — Naujienos, Chicagd, I1L — Saturday-Tuesday, July 3-6, 19S2*3*

AM5ULANSC 
PATARNAVIMAI

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

(gim. DIOR Mietais),
.. m. birželio 24 (Keną staigiai mirus, 

Bauczewe^ Lenkijoje,

(LACKAWICi}
j&<2< WfeCT ;Š9tk BTRĖKT REjubbc 7-1211
ilo^g Southwest highway, p*jo® hum, įjl 174-4411

Liet. Miškininkų Sąjungos Išeivijoj nariui, 
buvusiam Plungės tauškų urėdui,

S Neklausysi tėvelių, sunkią 
turėsi dalelę.

$ Didūs mažučių neužjaučia.

. •’IRKITE JAV TAUPYMO BONUS '

?ŲiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiinuiiinnniiinrnuirTinminuWninūiū'tiijiiu pažino su vietos ligonines gy-
TAVO ŽODIS YRA TIESA

Jono 17:17

Jono 8:32

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS

LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKINLAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321, 
Oak Lawn, BL 60454

= dytoįais ir, žinodamas chemiją, 
= ’ jiems padėjo dirbti ligoninės la- 
§ boratorųoje. Tačiaiftie visi aina- 
‘= tai nepanaikino jį slėgūsios vie- 
- numos jausmo ir rūpesčio sa- 
= vais.
E 1915 m. rudenį Pūtvio' mažes- 
= ’ nieji vaikai, Ona, Sofija, Vytau- 
= tas ir Emilija, ištrūkę iš franto 
x zoūOs, atsidūrė Maskvoje, kur 
j=. gyveno Komiteto fr giminių re
gi1 mianii. Vyriausiajam sūnui Sta- 
Isiui pavyko perpranta prasi

mušti atgal pas motiną; drauge 
sū ja Stasys visą karą ir pra- 

g leido Lietuvoje.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

I

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
ir tiksliai aptarnauja savo gausią klientūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS I LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairiu 
aukštos kokybes prekių prieinamomis kainomis,

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

.COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

40 East 49th Street (Cotner of Madison Ave.)

NEW YORK^ N.Y. 10017 
TeL: (212) 758-1150, 758-1151

S K Y R 1 A I :

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

***• I
Telefonas 268-0489. Ten pat gau I 
narnos “Naujienos”, didelis pasi I 
n n kirn as lietuvišku knygų ir lie I 

tnviŠloi <fov»ntj.

t

III
A
I
&

Apple-Valley, Mirta. 55124 
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgeport, C<xm. 06€10 
Chicago, III. 60679 
Cleveland, Ohio 44134 
Fort Wayne, ln4L 46306 
Grend Rrfpidi, MTeK 4*564 
Hwckemack, M.,3, 07601 
Jrvinįton. N. J. 07111 
Hartford, Conn. 06106 
Lake wood, N. J. 08701 
Miami Beach, FL 33139 

Montebello, CA 90640 
New Haven, Conn. 06511 
Newark, N. J. 07106 
New YoA, N. Y. 10003 
New Yor*. w Y. IVUkl 
Philade*prr», Fa 19122 
Philadelphia, Pa. 19141 
Piftsbvrjn. Pa. HK3, 
Waterbury, Conn. C6710 
Worchester, Mn*. Cl610 
Youngstown, Oh o 44503

3^3 Wfest 9fra*<fw«iy 
1880 
2501 Wefct 69 Street 
6089 SUte Roed 
li07 Hrieeke Road 
63648 Bridge St. N.
112 MkM St.
1082 Springfield Ave. 
1839 ^Wk St.
241 F^rth Street 
1337 WHhirrgfon Ave. 
1800 W. Beverly Blvd. 
IJU9 Berilevird
698 SdrtArd Ave.
45 Sedbdd Ave.
135 West 14 St.
1214 N. 5th Street 
4925 ČM York Rd. 
i»7 6. Carson Street 

555 Cdok Street 
144 Millbury Street 
309 W. Federal Street

812-432-3999 
617-Ž88-8764 
203-367*2863
WA 5-27J7 

884-1733 
432-MO2 

GL 8-2256 
201-342-9110 

374-6446 
203-232-6600

FO 3-8569 
305-592 7026 
213-727-0884

LO 9-9446 
373-1703 

AL 4-5456 
CH 3 2583 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-2750 

7561668 
SW 1-2868 

Rl 3-0440

Maskvą -pasiekę + mažesnieji 
Pūtvio vaikai užmezgė ryšius su 
tėvu ir nekartą pas jį lankėsi. 
Vaikų atvažiavimas jam būda
vo didelis džiaugsmas. Bet, kai 
ateidavo laikas vaikams vėl iš
vykti Maskvon,-sunku būdavo 
su jais skirtis, ir juds pagaliau 
išlydėjęs Pūtvis likdavo dar dau
giau vienišas.' Vienoje tokio vie
nišumo valandoje rašytam laiš
ke dukrai Sofijai jisai save net 
lygino šu liūdnai j tolį bežiūrin
čiu benamiu, klajokliu šunim.

Eilė vietos gyventojų Pūtvį 
užjautė, kiti jį net šelpė. Šiam 
tolimam, nereikšmingam ir ma
žai kam težinomam Rusijos už
kampyje jam teko pažinti rusiš
kosios liaudies siėtos, Tolstojaus 
ir kitų, garsių rašytojų taip iš
garbintą, šviesiąją pusę; papras
tą, tyrą, beveik vaikišką geru
mą, nuoširdumą, draugiškumą, 
šiltai ištiestą pagalbos ranką.

Bet jam teko susidurti ir su 
kita rusiškos sielos puse: tam
sumu, ignorancija, o taip pat ir 
fanatiškumu, šovinizmu, ne-

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

TeL : 652-5245
TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO šERMĖNINi 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

. JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

HEARTJ 
FUND

UkkAfOf

Lieti vi-ę /
lAid*tEviu

Direktorių

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

BUTKUS - VASAITIS

«« 8a. California avė.

jo žmonai Adelei su dukri ir sūnumi, seserims: Anta
ninai Paškęvičienei (Čikagoje) su sūnumis;, Bronei, 
Ėmiiijai^ ir Mdrtai (okup. Lietuvoj) reiškiame nuošir
džią užuojautą ir kartu liOdirtic.

. UK1CVOS mSKININKŲ SĄJUNGOS 
r < IŠEIVIJOJE VALDYBA

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllltll
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Petras Mažinąs iškilmingai 
. atšventė 75-ąjį gimtadienį ,

Birželio 19 d. pavakariais Gintautai, ir Juozas 
Petro ir Juozytės Mažinu puoš rija Stanaičiai.
nūs namai prisipildė svečiais ir j 
v iešniomis.

Vos prisiartinus prie ponų 
Mažinu rezidencijos, pastebi 
šeimininkų stropumą, švarą ir 
darbštumą jų kiemas ir dar
želis pilnas įvairiausių žydinčių, 
tiesiog bujojančių gėlių, rodes, 
kiekviena gėlytė specialiai pri- 
žiūrijna.

Viduj kambariai -meniškai š 
dekoruoti, puikiausiai išdabinti. 
Gi ilgiausias vaišių stalas ap
krautas pačių šeimininkų — 
Petro ir Juozytės gamintais 
skanumynais. Sunku išsivaiz
duoti kiek laiko jiems ėmė tr 
visa priruošti.

į šiose maloniose vaišėse turėjo 
džiaugsmo dalyvauti tokie sve
čiai: Kazimieras ir Joan (Iksai 
su dukra Mary, sūnus Stephen

draugu Karen; Antoinette 
’Kazanauskienė, Leonas ir ponia 
Krajauskai, Juozas ir Stefanija 
Resnai, Bruno ir Bernice Klem
kai, p.p. Edward Jakubauskai, 
•p. Jonas Stonkus su žmona, Ka
zimieras ir Antoinette Norman
tai, celebranto brolis Paul Ma
žinąs, Kazimiera Jankauskas, 
/Teodora Kuzienė; Peter ir Julia

bei Vale-

Prie sUlo kalbėjo 
sas, jo žmona Joan, 
zanauskienė, Teodora Kuzienė, 
Jonas Stonkus ir Kazimieras 
Normantas. Visi svečiai dainuo
dami linkėjo “Ilgiausių metu“. 
Mary Oksaitė plauste didžiulį 
tortą dainuodama Happy Birth
day, Peter!

Dar kartą Petrui ir Juozytei 
“Ilgiausių metų — geriausios 
sveikatėlės”.

Teodora Kuzienė

Case y Ok 
ponia Ka-

Atominei jėgainei 750 tūks
tančių kilovatų galingumo tur
binas gamina Kirovo fabrikas 
Charkove. Tie agregatai ’ bus 
montuojami -Ignalinos atominės . 
elektrinės ‘ energetikos blokuo-1 
se su 1,5 milijono' kilovatų galin-, 
gurno reaktoriumi. I

Prie Ignalinos yra statoma 
tos jėgainės darbininkams gy
venvietė, kurioje jau dabar gy
vena 15.600 žmonių, daugiausia 
ru:ų. Gyvenvietei duotas vardas 
— Sniečkus. |

Kovo 30 d. Vilniuje lankėsi 
Bylų Vokietijos ambasadorius 
Maskvoje E. Vinkelmanas ir ge
neralinis konsulas Leningrade 
U. Damsas. Juos priėmė LKP 
CK pirmasis sekretorius P.' 

ministrų tarybos
R. Songaila ir užs. reik, 

i I 
Vinkelmanas su palyda 
nuvežtas į Kauną ir Tra-

V.W.W.SWAV.

T. ir E. Normantu 
jaunieji

Rūta Locija Normantaitė, Ta
do ir Erikos Normantų dukra, 
Glenwocd, Ill., šįmet baigė 
Bloom gimnaziją. Ji yra garbės 
studentų organizacijos narė.

Rūta Normantaitė, lankyda
ma 4 metus Bloom aukštesnią
ją mokyklą, priklausė ir buvo 
aktyvi narė Key Club ir Mat- 
netes bei National Honor So
ciety. Pirmaisiais metais ji pri
klausė mokyklos tinklinio ko
mandai.

Šį rudenį pradės studijuoti 
inžineriją Illinois universitete, 
Champaign.

Vyresnioji duktė Susana bai-

Griškevičius, 
pirm, 
ministras V. Zenkevičius.

E. 
buvo 
kus.

NUTEISĖ BANDŽIUSĮ PA- 
: BĖGTI

BUTŲ NUOMAVIMAS 
f MMV PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

a NOTARIATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS ( 
IK žemais NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKKJIMAIS.-

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t ••

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, UI Tek 847-7747

NmmL tami —• Pardavimui . _ Mamai, žamė — Fai das Imai 
KKAL ESTATI FOR SALI | , UAL ISTAT1 FOR SAL*

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDLMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE - 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
.. . ---------- --------------- ■ ' . ' X

: KURIAM GALUI MOKĖTU gė universitetą Champaign 1981 
metais — Financing. O vidu
rinė dukra Audra baigė Com
puter / programming De Kalb 
universitete. š. B.

DAUGIAU?
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE
-. NUO $300 IKI $1,000

Chrysler New Yorker

BA1ZEKAS MOTOR SALES
j CHRYSLER • IMPERIAL

PLYMOUTH • K CARS
•. z “U WILL LIKE US”

Pavergtoj Lietuvoj
IGNALINOS JĖGAINĖS 

STATYBA

4030 Archer-VI 7-1515

“Tiesa’’ praneša, kad Ignalinos 
atominės elektrinės statyboje 
jau pradėtas montuoti pirmas 
reaktorius. Kovo 19. d. j staty
bos šachtą buvo nuleista 500 to
nų sverianti apatinė reaktoriaus 
plokštė.

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

Sovietų aukščiausias teismas' valstybinę sieną, J. Pakuckas 
Lietuvoje nuteisė bandžiusį pa-1 
bėgti į užsieįn tariamą disiden- ( 
to Vlado Šakalio draugą Joną 
Pakucką. Kartu su juo nuken
tėjo kiti lietuviai, kurie žinoda
mi paslaptį, parūpino kelionei 
aukso dirbinių ir JAV dolerių.. !

Byla buvo aprašyta: Tzesoje! 
(VI. 13), bet nebuvo nurodytos Į 
nei bendrininkų pavardės, nei 
bausmių dydis. ■*. {

Jonas Valentinas Pakuckas, 
gyvenę Sasnavos gyvenvietėje, 
Kapsuko rajone, ir Mauručių 
kaime, Prienų rajone, buvo tai- imtas visos ‘ respublikos vyriau- 
ges vidurinę mokyklą ir Kauno 
medicinos mokykloje buvo,įsigi
jęs f elšerio' specialyte. j' j
; į jį turėję įtakos “sp Vladu 
Šakaliu praleistas laikas patai
sos darbų kolonijoje”. ' Artimai 
su juo .bendradarbiaudamas, Jo
nas' Pakuckas “perprato ir jo 
atitarybines nuotaikas...” Straip 
snio autorius VI. 'Vaičiūnas* 
rašo: — “Padėjęs V. šakaliui pa-! 
siruošti pabėgimui ir išlydėjęs 
'bėglį į Vavakrus, J.Pakuckis “go- * 
'džiai gaudė “Laisvės”... radijo 
stočių pranešimus...” I
■ ’ “Savo žygiui i “laisvąjį pašau- ’ Pažins,te ties?> 9 tiesa išlaisvins 
lį” J. Pakuckas rengėsi kruopš- •i“’ P°no 17.17 ir 8:32).
čiai ir, panaudodamas V. šaka-} Kviečiame visus pasiklausyti 
lio patyrimą, stengėsi numatyti • • •;
dar visus galimus atsitiktinu-'" x ’
mus, viską apgalvoti iki smūlk- ■ i STASYS ŠAKINIS 
menų. Turėjo mažojo kalibro’ LIETUVIS DAŽYTOJAS 
šaunamąjį ginklą...” i N ’ : * ■ ' "

“Ketindarrias nelegaliai perei- Dažo namus iš lauko

apie savo sumanymą papasakojo 
savo broliui Vytautui Pakuc- 
kui... ir jo žmonai”. Tačiau jam 
sukliudė ‘Tarybinių žmonių bud 
rūmas”. Jo nusikalstamą veiklą 
teismas įvertino pagal nuopel
nus”. ■ .1**'* * *

LANKĖSI DIPLOMATAI

Į Lietuvą “su oficialiu vizitu” 
buvo atvykęs Jugoslavijos am
basadorius Maskvoje M.' Orlan- 
dičius, kuris Vilniuje buvo pn-

’ sybės”. Po to jis lankėsi Kauno 
rajono Rokių kolūkyje, Rumšiš- 

j kių buities muziejuje ir Kau
ne.

Birželio 1 — 2 d. d. Vilniuje 
lankėsi J AVI generalinis konsu
las Leningrade K. E. Skvaje- 
ras, kuris pądarė “atsisveikini
mo vizitą“.

(Iš Europos Lietuvio)

TEISYBĖ, PERVIRŠIJANTI 
RAŠTO ŽINOVUS

..Tavo žodis yra tiesa... Ir

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CftICAGOS LIETUVIŲ 
•: .... —LITERATŪROS DRAUGIJA.
Knygą galima gauti Naujienose ir pas

arba rašant tokiu adresu:

B
K. Januta, - |

i

LARGE JUICY 
CHERRIES t

’ready-juJy-U-at- ’the> JOHN4 1 
HANCOCK' FRUIT FARM,' 
La Porte, Jnd. Free pie and ‘ 

ice cream July 1, 2 & 3.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lako)

Skambinti YA 7-9107

Mr. K. Januta,
2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

1-94 East to exit 40A, 7 miles- 
east on Rt. 20, '3 miles north 

on Fail Road
Tel. (219) 778-2096

Naujai pasirodžiusi
’■’V DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršelių knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

šios mums visiems taip svarbios , x . _ .' ~ .
. 2 po keturis, medinis, Brighton Parke,

temos S| antradieny liepos men. $39 500. Savininkas duoda paskolą. . 
6 dieną, 8:45 vai. vakare per 2 p0 4-ris, medinis, įrengtas skiepas. 
“Lietuvos Aidus” rad.'jo banga 72-ros ir Campbell. $39,000.

: 6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga
ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie.

2 sklypai arti vandens.
Hot Springs Village.

Skambinti tek 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
. .. . , . n M D oo. i 2951 West 63rd Street : uanian Ministries, P.O. Box 321, Į

1 T ™ 1---------------------------------------------------------

“Lietuvos Aidus’ 
1450 AM.

“Geroji Naujiena Lietuviams” 
girdima ir. psr .Sophie Barčus 
radiją, kiekvieną sekmadienį 
9 vai. ryto, banga 1490 AM.

Parašykite mums, pareikalau
dami knygelės “Užgimęs lais
vas”. Prisiusime dovanai. Lith- j

Oak Lawn, UI. 60454.

DUONOS DIDELĖ ROLĖ
KASDIENINIAME MAISTE

Nuo senų laikų duona buvo 
žmonijos pagrindinis maistas; 
naudingas ir nebrangus, šian-naudingas ir nebrangus, šian- ; 
dien daug kas duonos (ypač, bi- Į 
jautieji nutukti) vngia. Tai yra 
klaida, dėl kurios galima nu
skriausti save. Duonos analizė 
rodo, jog, be pagrindinių sudė
ties dalių, joje randasi vitami
nų, druskų, proteinų, mineralų, 
karbohidratų ir pan. Visa tai rei
kalinga tiek darbo energijai, 
tiek ir poilsio metu, širdies, 
kvėpavimo, virškinimo, veiki
mui palaikyti. I

Cukrus ir miltai mūsų orga
nizmui yra, nelyginant, gazoli
nas autotnobiliui ar kuras kros
nims. Naujausieji tyrinėjimai 
įrodė, jog duonos vartojimas ne
iššaukia nutukimo. Be kalorijų; 
kurias gauname/iš duonos, ji 
mums teikia vitaminus B ir E; 
Duona padeda ir virškinimui; 
nes verčia žarnas tinkamiau at
likti savąjį darbą. K.

© Širdis, kurioje nėra meilės; 
tai tuščias aruodas.

.Itgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jti ruošiatfet keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
*727 S. We«»rn Ave., Chicago, DJ. 60643

' ū Telef. 312 238-9787
• Neuxatoaua patanunmw užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelk 

dų (eruisea), vieJbuflų u automobilių nuomavimo rezervachar Parduodi 
« kelionių draudimui; Organizuojame keliones I Lietuvą ir kitus taktu? 
Sudarome iikvletimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teikiame lnf<r 
nacijų visais kelionių reiksiali.
s skriAdaml Chartered lėktuvai*, tik įeina retervuou vieta,
a įimto — prieš 45-60 dienu.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI • 
Naujienose galima gauti nepaprastai {domius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimus.

Dr. A. Guinea _ MINTYS IR DARBAI, 259 pal, liečia 1905 
metij Jvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
»usir4pinimą _________ ______________

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

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Guasen — AUKJTA KULTŪRA ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ____
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri- 
4edaat $1 persiuntimo išlaidoms.

18.00

MOO
M.00

82-00

IT*? 8*. HALSTED ST, CHICAGO, IL 99999

2 po keturis, medinis, Brighton Parke,

MŪRINIS — 4 butu namas. Dideli 
kambariai. Labai . gerame stovyje. 
Garažas. Geros pajamos. Marquette 
Parko apylinkėje. Esamus namo mor- 
gičius — 14%, galima perimti kartu.

Skambinti angliškai po 6 vai. vak. •

Tel. 767-4592

PERSONAL
Asmeny Ieško

READER & ADVISER
CARD READING

Advice on all problems of life.
If you need help or are worried, 

. she will advise you on all life’s, 
affairs — love, marriage, health 
and happiness. Will also tell you 

how to succeed in life. w

MISS JENA
2746 W. 47th St, Chicago 

254-5969 ’.

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininky ir Darbininkių*

MARRIED COUPLE to run 6 
story elevator building. Must be 
clean, experienced. References 
required. Call Ms. Jackson Mori, 
thru Friday, between 9 & 5 PM 

’.346-8195

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 776-8700

“LIUCIJA"
Miko Šileikio apsakymų knyga 

“Uncija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psL Kaina 55.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729, So. Campbell

Ava.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
laruošta, — teisėjo Alphonse 
•VĖLUS peržiūrėta, "Sūduvos” 
kleista knyga su legališkomū 
onnomi*:

Knyga su formomis gauna, 
na Naujienų administracijoje

• Laukas akylas, miškas — 
ausylas.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI t 

Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, ' 

garantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
ToL 927-3559

DĖMESIO
62-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tikti! $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:'

A. LAURAITIS
4S45 So. ASHLAND AVI. 

' TeL 523-8775
l rLri:

Dengiame ir taisome visu rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, Il 60629 
434-9655 ar 737-1717

Ar T V ERA S J
Laikrodžiai tr bnngtnybfc

Pirdivimas ir Taisymas
U44 West f9th Straat ;
T»L Republic 7-1941 j

/ ■ . - r. . . - • ' 1
Siuntiniai j Lietuvą i | 

ir kitus kraštus j
F. MEDAS. 4059 Archer Av*n®%

CM090, IIL 60432. T«l. YA 7-59W l____________■ i

r 4^ PuMū v <
? INCOME TAX SERVICE

4259 5. Maplewood, Tel, 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra • 

šymai ir kitokie blankai. "

HOMEOWNERS
F. A*e«f

W. U 
■ Evers. Park, UL 

40641, - 424-MM
Male F re r.

AdVOtttM

GINTARAS P. CEPINAl
Darbo nbrndoc nuo 9 vaL Tyte 

tri 6 vat vak. Sedtadieni mo 
9 vaL ryto iki 12 vaL d.

Ir tusi tarimą,
TA 77M162 arba 77»-51M

W«t Mrd Street
CMcace, ĮH- fOttt
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