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Sudarytas komitetas kraštui valdyti, 
bet jam pirmininkauja Andropovas
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dr. Kaziu Bobeliu, priminė, kad 
jam teko su juo dirbti kartu ' 
Amerikos Lietuvių Taryboje, o 
vėliau kaip VLIKo atstovu. Po
vilas Dargis pastebėjo’, kad visą 
laiką jam buvo malonu dirbti 
bendrą darbą su dr. K. Bobeliu, 
nes abiems rūpėjo Lietuvos lais
vė ir nepriklausomybė.

Dr. Kazjs Bobelis St. Peters- 
•bųrge turi didelę prostatos, inks-; 
tų ir šlapimo takų kliniką. Jis i 
nustato, ligas ir pats operuoja. • 
Visą laiką turi didoką ligonių! 
skaičių. Be gydymo, jis yra įsi-! 
traukęs į visuomeninį .darbą ne 
tik lietuvių, bet ir amerikiečių 
tarpe.

Kelidnė visus Išvargina, bet 
dr. Bobelis šviežiai atrodė. Dė-I 
vėjo lengvą, tvankiam dienosi 
orui pritaikytą švėrką. Jis atro
dė7 energingas, pailsėjęs, greitai 
■$nėntavdsi.

Į Australiją -dr. .Bobelį buvo 
pakvietusi Australijos ^Lietuvių

ST. PETERSBURG REACH, 
Fla. — Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje seimą, prasidėjusį 
liepos 5 d. rytą St. Petersburg 
Bėach Dolphin viešbučio salėje, 
labai nuoširdžiai pasveikino dr. 
Kazys Bobelis, VLIKo pirminin
kas, vos grįžęs iš Australijos.

Dr. Bobelis Australijo'n buvo 
nuvažiavęs su savo žmona Dalia

. Bobeliene. . Ant pastarosios pe
čių buvo uždėtas SLA seimo 
Floridoje, St. Petersburg Beach

, mieste organizavimas. Vadovy
bė 7buvo susirūpinusi, ar SLA 
seimas bus suorganizuotas, bet 
buvo įpareigoti, žmo'nės, kurie 
visais seimo reikalais rūpinosi 
ir paruošiamuosius darbus atli-

. ko. Iš ilgos . kelionės grįžusi Da
lia Bobelienė susipažino su at
liktais darbais, ir laiku Dolphin

_ viešbučio^ salėje^seižhą' pradėjo.
' • Ji informava yisus apie piktus 

darbus,-pakvietė Kristiną Aus
tin ir Josephine Mileriūtę sugie: 
do’ti himnus, paprašė. Floridos 
gubernatorių tarti žodį' suvažia
vusiems SLA atstovams, paling 
kėjb sėkmės ir išvažiavo į val
džios'atstovų pasitarimą.

Gubernatoriui išvykus. Dalią 
Bobęirenė -'yisą seimo vedimą 
perdavė Povilui P. Dargįuij ŠL A 
Pildomosios/ Tarybos preziden- 
tuiį'/ir; visiems *. valdybos nar 
riairisž/$f'''<j . ž- .t

Šildarįųs mauda tų komisiją 
ir .nustačius, :'kad seime yrą 64 
atstovai," nutarta šeimą skaityti 
teisėtu ir pradėti jo darbus!' ,

Povilas .Dąrgis, susirinkusius 
SLjA seimo atstovus ir tokį pat, 
o gal didesnf.svečiii skaičių sil- nuvertino dolerį, bet vakar jis 
pažindinęs s,u VLIKo pirmininku vėl atsigavd.

Bendruomenės vadovybė. Jis" 
buvo Melbourne, Sydnėjuje, 
Adelaidėje. Visur sakė kalbas 
susirinkimuose, atsakinėjo į 
klausimus ir infdrmavo apie 
Lietuvoj reikalu padėtį.^

SLA seimai labai šiltai plojo 
už dr. Bobelio žodžius, o Jūsų
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WAS1IINGTON, D.C. — So
vietų Sąjungą valdo ne Leoni
das Brežnevas, bet sudarytas 
kolektyvinis komitetas visiems 
krašto reikalams tvarkyti, — 
praneša Los Angeles apdairus 
korespondentas Robert C. Toth.

žurnalistas Toth jau anksčiau 
patyrė šią žinią, bet iki šio me
to jis tos žinios dar nedrįso’ pa
skelbti, bet vakarykščiame Los 
Angeles Times žinia jau pa
skelbta.

^^Doxninikos respublikos sekinėje ^ ^^to.Domingo .— Jdla.didelė poliLinėr. 
įtampa dėl ncknd&bs prezidento mirties.

ŠIAURĖS EUROPOJE SIŪLO SUMA
ŽINTI KARO JĖGAS IKI 700,000

SOVIETŲ VALDŽIOS ATSTOVAI ŠALTAI
‘ SUTIKO JAV ATSTOVO PASIŪLYMĄ

VIENA, Austrija. — Sovietų šiaurės linija eitų nuo Vaka^ 
valdžios atstovai, iškladsę Ame- rų Vokietijos ir Danijos sienos,

korespondentas kalbėjosi su dr. rikos atstovo pasiūlymą suma- 
Bobeliu įvairiais ■ klausimais, ginti abiejų pusių karo jėgas iki 
Pasikalbėjimas bus paskelbtas 700,000 karių, nenusigando, 
sekančiame Naujienų nūme-1 
rjje.

Iki šio meto Sovietų atstovai 
t iš principo priešindavosi kiek- 
Į vienam • Amerikos pasiūlymui, 

Prezidento Rėagano pra- bet vakar Sovietų komisijos na- 
nešimas, kad jis siųs JAV ma- nai pasiūlymą ramiai išklausė 
rinus į vakaru Beirutą, žymiai jr prižadėjo pasvarstyti.

j»■ * *

‘ Prez. Reaganas, sakydamas 
kalbą Vokietijds parlamentui, 
kelis amerikiečių pasiūlymus 
užsiminė, bet šiandien ameri
kiečiai jau oficialiai pranešė sa
vo pasiūlymą.

Pirmiausia amerikiečiai nu
brėžė šiaurės Europos sritis, 
kurias liestų karių sumažini
mas, o vėliau kalbėtų apie kitas 
nusiginklavimo priemones.

Karių skaičių mažintų 
šiaurės Europoje

Amerikos atstovas susirinku
siems Varšuvos Pakto valstybių 
atstovams nubrėžė šį šiaurės 
Europos plotą, kurį paliestų ka
rių sumažinimas:

pro pietinį Švedijos galą, Kara-j 
liaučiaus sritį ir pasiektų Kali
ningradą.

Pietinė kvadrato linija eitų 
lygiagrečiai su šiaurės linija, Ji 
eitų Šveicarijos šiaurėje, paini-i 
tų visą Liuksemburgą, paimlų 
dalį Vengrijos ir paimlų dalį 
Rumunijos.

Rytinė kvadrato linija eitų 
Sovietų Sąjungos teritorija. Nutf 
Karaliaučiaus srities eitų tiesiai 
į pietus iki Rumunijos pa
kraščio.

Vakarinė kvadrato dalis eitu f 
pro Rylų Anglijos pakraštį iki 
Liuksemburgo, kol pasiektų pi 
tinę liniją.

Prezidento Reagano 
pasiūlymas

GRĮŽĘ argentiniečiai
NEPATENKINTI

BUENOS AIRES, Argentina. 
— Didokas skaičius Argentinos 
karių, grįžusių iš Falkland salų, 
labai nepatenkinti buvusia vy
riausybe ir karo vadovybe.

I Kariai buvo išvežti į Falkland
• salas, bet susisiekimas su ka
iriais buvo labai blogas. Jie ne-
* turėjo maisto, šiltų drabužių ir 
amunicijos. Medicinos aprūpini
mas buvęs labai blogas. Grįžu
sieji norėtų traukti vadovybę 
atsakomybėn už netvarką ir ne
sirūpinimą karių padėtimi.

I Kiti ‘pranešimai sako, kad 
Falkland salų kalnagūbriai ir 
pašlaitės apkloti Argentinos ka
rių lavonais, nes britai turėjo 
įsakymą jų neimti belaisviais, 
o vietoj sušaudyti.

Argentiniečiai skundžiasi, kad 
vadovybė buvo labai silpna.

MIRĖ MIŠKININKAS 
JONAS KUPRIONIS

Iš Kalifornijos ALTui prane
šė, kad š.m. liepos 8 d. namuo
se mirė miškininkas Jonas Kup- 
rionis. Jis bus laidojamas liepos 
12 dieną vietos kapinėse. I

Kuprionis gimė 1901 melais 
t Utenos aps., Anykščių vis., 
Kiaušių kaime. Baigė Panevėžio

1 gimnaziją ir Dotnuvos Ž.C. aka- 
‘ demiją. Buvo geras miškinin
kas. Buvo Alytaus miškų urė
das. r

Karui artėjant prie pabaigos, 
išvažiavo į Vokietiją, dirbo Ba- 

’ varijos miškuose. 1946 metais 
• persikėlė į^AV, kurį laiką dirbo 
I Iowa Sioux ^City skerdykloje, 
r Vėliau perėjo į miškų ūkį, dir
bo Texas, Louisianos ir kitų. 
valstijiį miškuose. /Buvo aleili- 
nink^rs'4r skautai

Kuprionis buvo geras miški
ninkas. Amerikiečiai jį pagyrė 
už darba miškuose.

Buvo pavyzdingas ir darbštus 
miškininkas, bet apie politiką 
turėjo labai silpną nuovoką. 
Būtų galėjęs palikti naudingus 
darbus apie Lietuvos ir Amen 
kos ‘miškus, liet įstojo į Žurna
listų sąjungą ir susipainiojo. 
0 kai nuvažiavo į pavergtą Lie
tuvą, tai visai pasimetė. Jis ban
dė silpnesnius žurnalistus pada
ryti , okupanto bendradarbiais, 
bet jam nepavyko. Jam buvo 
pasiūlyta laikraštyje išaiškinti

i tokią.keistą poziciją, bet jis ne
pajėgė ptfsiūlymų pasinaudoti. 
Kelionė į pavergtą Lietuvą jam 
sukėlė didelį nerimą, jis. nega
lėjęs naktimis miegoti ir nepa
jėgęs savo pozicijos logiškai iš-1 Brežnevas išvažiuoja sveika- 
aiškinti. Nerimavo keli laikraš- tos taisyti i Kaukazą ir jis už- 
lininkai, dauguma žinojo, kad sienio diplomatų ten nepriimi-

j Kuprionis bandė išspręsti prob- nės. Beikalais bus sprendžiami 
lemą, kurios nepažino. ministerijoje. Ministeris atsakys

---------- --------  pagal Andropovo nurodymus.

Ar Andropovas paims 
vyr>usybę?

mano, kad Juri 
visai izoliavęs L. 
Sovietų Sąjungos

galios, bandys 
vyriausybę savo

Kas moka skaityti Sovietų 
pranešimus, tai iš paskutinio 

1 komunistų partijos centro komi
teto pranešimo jau mato, kad 
Leonidas Brežnevas jau prarado 
galią partijos centrtf komiteto 
sudarytoje 9 partijos narių gru
pėje, kuri valdo vyriausybę. Tai 
devynių žmonių grupei iki šiol 
vadovavo Brežnevas, bet buvi- 

jnas ligoninėje Ir nepajėgumas 
•valdyti kojų privertė šią grupę 
pirmininku išrinkti Jurį Andro
povą. Brežnevas dar paliktas 
aukščiausiosios tarybos pirmi
ninku, bet įsakymus ministe- 
riams duoda ne Brežnevas, o 
Andropovas.

Apdairesnieji diplomatai anks
čiau patyrė apie šias pakaitas, 
bet jie negalėjo jų patikrinti. 
Manoma, kad Andropovas yra 
žymiai atsargesnis su Amerika 
ir kitomis užsienio valstybėmis, 
negu buvo Brežnevas. Pastara
sis buvo savo rūšies artistas, 
kreipė dėmesį į gestą, labai rū
pinosi apie kitų nuomonę dėl jo 
vaidinimų, luo tarpu Andropo
vas pasižymi atsargumu ir ne
kreipia tiek daug dėmesio į ki
lų nuomonę.

Brežnevas išvažiuoja

r
J. Andropovas reikalauja, kad 

Kremlių valdytų komitetas, 
kuriam jis pirmininkauja.

kiti nurodo, kad 
būdam-s krašto

£
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ižiai sveikino SLA seimą

KALENDORtLIS i
Liepos 10: 7 Brolių Miegan

čių, Švitra, Gitenė, Bertulis, 
Mantrimas, Ežerinė.

Liepos 11: Pijus fcarūnė, Vid
mantas, Lifalana, Alaušas, Uo
gelė, Dartaufas.

Liepos 12: Jonas Gualberfas* 
Skaidra, Margis, Girfeltfe, Žad
vydas, Prūsė, Feliksas.

Saulė teka 5:23, leidžiasi 8:26.
L Or|Į ĮDiH

JERUZALE. — Izraelio karo 
jėgos nesitrauks iš Beiruto, ten 
galės būti jštisą žiemą, pa
reiškė Izraelio štabo viršininkas 
gen. Moshe Levy.

Beirutas izraelitams neberū
pi. Jie galėtų iš Beiruto bet ka
da pasitraukti, bot jie nesiren
gia trauktis iš vakarų Beiruto, 
kur yra įsistiprinusios Palesti
nas Išlaisvinimo Judėjimo karo 
jėgos.

; pasinaudoti kelione j šiaurę, nes Į Paaiškėjo, kad Izraelio ka- 
lik amerikiečiai pajėgs juos ap- riuomenės vadovybė planuoja 
saugoti. Palestiniečiai prisime- naują kelią, kuris e tų slėniais 
na generolo šarono tvirtinimą, *r ^hgvai pasiekiu Beirutą.

NEKREIPIA DĖMESIO 
Į BREŽNEVO LAIŠKĄ

WASHINGTON, D.C. — JAV 
s Dabartiniu metu .šiaurės Al-. vyriausybė nekreipia jokio dė-
lanto valstybės turi 793,000 ge-’mesio j Brežnevo laišką. He
rai ginkluotų karių, čia įeina čianlį Amerikos marinų iškėli- 
Vakarų Vokietija, Belgija, Olan- mą vakarų Beirute.
diia, Liuksemburgas. 1 Arafatas atmetė prezidento

Varšuvos Pakto valstybės turi pasiūlymą, bet didelė palestinie- 
tdje srityje 830,000 karių. j čių dauguma pranešė JAV vy- 

A ..... . ... ... • riausvbei, kad jie mielu noruAmenkieciai siūlo abiejose ,. • .. . v. .... „ ., . . priims amerikiečiu pasiulvmąpusėse sumažinti karo jėgas iki ‘
700,000 karių. Amerikiečiai su
tiktų atšaukti 13,000 karių, o 
likusią dalį atšauktų kitos vals
tybės. Varšuvos Pakto valstybės 
turėtų atšaukti 30,000 karių.

Kai šios karo jėgos būtų su-’ 
mažintos, tai tada bandytų kal
bėti apie antrus mažinimus.

Amerikiečiai laukia Sovietu e iatsakymo. j
Lietuva, kaip makote*. į karo 

jėgų mažinimu neįeina, bet iš, čiams išvežti galioja. Prezden- 
buvusios Prūsų žemės dalį ka-’ tas Reaganas nekreips jokio 
rių amerikiečiai siūlo atšaukti, dėmesio į Brežnevo kišką ir 

_ _____ _ j pastabas.
— Popiežius ketvirtadienį * -------------------

priėmė Šri Lankos (buv. Ceilo-j — Ugandos vyriausybė kalti
no) šokėjas ir pasikeitė su jo- na Libiją maištininkų ginkla-

• kad Izraelis palestiniečių tero- 
I ristus norįs išnaikinti. Palesti
niečiai pasiliki tmerikiečiais, 

| kurių globa išves juos iš dabar
tinės apgulos.

Valstybės departamentas pra
nešė, kad pasiūlymas pakstinie-

Diplomatai 
Andropovas, 
Brežnevą iš 
sprendžiamos 
pats paimli 
konlrolėn.

Tuo tarpu 
Andropovas, 
saugumo komitete, būtų galėjęs 
lengvai tai padaryti, bet jis vy
riausybės kontrolės Sovietų Są
jungoje neperėmė. Kiti tvirtina, 
kad jis ir šiandien gali tai pa
daryti, Jis gali KGB viršininkui 
įsakyti suimti abejotino’ ištiki- 

Įmumo maršalus ir niekas nepa
jėgs pasipriešinti. Apie kitus 
valstybės vadus ir kalbos ne
gabi būti.

Patys komunistai tvirtina, 
į kad Andropovas, besivadovau- 
I damas Lenino kai kada parašyta 
I fraze, nori išbandyti, ar komu- 
. nistų partijos sudarytas komi- 
I tetas gali valdyti kraštą, nepa
mindamas valdžios, kaip tai pa
darė Stalinas, Chruščiovas ir 

1 Brežnevas.
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Iš PRAKTIŠKO GYVENIMO 
VISI PASIMOKOME

Kai kada pasitaiko, kad namu 
savininkas bando įteikti buto 
nuomininkui notą - raštelį,, pra
nešimą apie buto nuomą, o pa-

Kitas pavyzdys: namų savi
ninkas įteikė gerai parašytą notą- 
pranešimą, bet jis, savininkas 
apsirikęs, buto nuomininkui

storasis tą pranešimą numeta* įteikė notos - pranešimo origi- 
ant žemės, nepaimdamas jo į| nalą, o sau pasiliko fotostatinę 
ranką j kopiją.

Dažniausia tą norą - praneši-J Ir šiuo atveju namų savinin- 
mą pats namų savininkas paima kas bylą teisme pralaimėjo, bu- 
nuo žemės, tuo padarydamas di-j 
dėlę klaidą.

Jeigu jūs, būdamas namų • 
savininkas, įteiktum savo nuo- J 
mininkui norą-pranešimą, o pa
starasis jį numestų ant žemės, 
nebandykite jo pasiimti, kadan
gi'toks būdas yra laikomas lega-j 
lišku pranešimo įteikimu. į

Būna atve’ių kad buto nuomi-f 
ninkas ’’pradingsta” ir jo nega
li namu savininkas surasti.

Tuo atveju negalima tokiam 
buto nuomininkui jokios notos- 
pranešimo įteikti. i

Patariama tuo atveju namų 
savininkui neįeiti į nuomi 
ninko butą be nustatytos lega-j 
lios procedūros.

Tada tenka padaryti specia
lias notas - pranešimus, kuriuos 
reikia užlipdyti ant abiejų nuo- 
mminko buto durų.

Šiuo atveju turima byla, kur 
buto nuomininkas nesumokėjęs 
nustatytu laiku nuompinigių. 
pranyksta kaip sakoma “it kam
paras išgaruoja”.

Jeigu namų savininkas atida
ro buto nuomininko duris, ir jo 
daiktus nuneša i namo rusi, tai 
attio atveju prieš namų savi
ninką gali būti užvedama bau
džiamoji (kriminalinė) byla.

Kai buto nuomos sutartis pa
sibaigia ir nuomininkas gyvena 
-10 dienų ilgiau, pagal veikian
čius įstatymus buto nuominin
kas turi sumokėti namų savinin
kui dviguba nuomos mokesti už 
tą laiką.

Pasitaiko atve:u. kai dėl ma
žų neapsižiūrėjimu namų savi
ninkai pinigiškai nukenčia.

Štai konkretus pavyzdys. Na
mų savininkas užveda civilinę 
bylą su defektais — su tekniš- 
ka’s trūkumais, o advokatas 
teisme, atstovaudamas buto nuo 
mjninką, parodo teisėjui tą ma
žą defektą ir teisėjas priverstas 
tą bylą nutraukti.

ga esti nutraukiama. Namų sa
vininkas tuo atveju patyria di
delį nuostolį, nežinodamas ką 
jis daro. Geriausia visada pasi
tari su savo advokatu - teisi
ninku, Uida patirsite mažiau iš
laidų.

Pr. Petitas

CHICAGOS POLICIJOS T AR' 
N AUTOJ AI LAIMĖJO 5% 

ALGŲ PADIDINIMĄ

....UGNIAGESIAI PRIVALO 
ŠIEK TIEK PALAUKTI

įvairiais būdais.
Pavyzdžiui, kalbant su savo 

šeimos nariais, draugais ar pa
žįstaisiais, venkime bereikalin

įsileiskime - į aštrius ginčus,

nėję $250 doL: Medicare ap- 
drauda apmokant vadina
mos ' ^seasonable” kainos. Tuo 
reikalu pasisakysime sekantį 
kartą plačiau. fab.

Šiomis dienomis Chicagos Sun- 
Time pranešė, kad Chicagos po
licijos tarnautojai gauna 5% al
gų padidinimą.

Martin Holand, Chicagos Ug
niagesių unijos prezidentas, sa
ko, kad ugniagesiai gavo 2%-al
gų pakėlimą praeitų metų pa
baigoje artibrazo nutarimu, kai 
Ugniagesių unija pasirašė su

tartį su Chicagos m. administra-’ 
ei ja. 2.5% algos priedą ugniage
siai gausią gruodžio 1 d. Iš viso 
ugniagesiai gausią 7.5% algų 
padidėjimą vieno mėnesio lako- 
tarpyje, bet nuo 1983 metų 
liepos 1 d. fab.

DIDELIS PARADOKSAS PA
SIREIŠKIA CHICAGOS UŽ

KANDINĖSE

Mudu (mano vyras ir aš) be
veik kiekvieną trečiadienį, kada 
vadinamiems “seniorams” duo
dama 10'4 nuolaida, užsukame 
į didelę Zayre parduotuvę įvai
rių prekių nusipirkti. Aš einu į 
tą krautuvę pasirinkti reikiamų 
prekių, o mano vyras užsuka į 
tos kompanijos kafeteriją ‘‘pasi- 
gardžiuO'i” ir minkštu gėrimų 
arba kava pasiskaninti. Tačiau 
apsilankius kafeterijon nustebi
na aukštokos kainos, pvz., už 
kavos mažą puodelį čia tenka 
mokėti 40 centų, už sumuštini 
$1.50—$1.80. Nuo tu kainu, nors

ir trečiadienis, nuolaidų niekam 
neduoda.

Tuo tarpe greta Zayrę kom
panijos krautuvę^ yra McDonal- 
do graži užkandinė, čia kiekvie
ną dieną senįęras (iš anksto ga
ges specialę kortelę, už žuvies 
porciją temoka 70 centų, o 
minkštųjų gėrimų, ar ^avc&puą 
dūką nieko nereikia mokėti — 
duodama nemokamą! 
Nustembame, kad 12 vai. dieną 
metu Zayię kp^ipaųijos parda
vėjos neina Į savo kafeteriją už
kandžiauti, > bet visos skuba į 
McDonalds užkandinę pasiso
tinti. Kadangi pardavėjos' yra 
jaunutės, tai jos šioj užkandi
nėje nuolaidų negauna, bet vis- 
dėl to pigiau pavalgo, negu nuo
savoje kateteri joje.

Beje, Zayre norėjome nusi
pirkti galioną baltų dažų. Kai 
priėjome prie kasininkės už da
žus mokėti, tai kasininkė pasa
kė, kad .10% nuolaidos negalin
ti duoti, nes supervisorius pasa
kė, kad jei prekė yra su para
šu “For Sale”, nuolaida nors ir 
seniorams, kurie patiekia kor
telę, negalioja.

M. Š-nė

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJU

Ar reikią padaryti naują testamentą?
KL. Gal galėtumėte atsakyti į 

pridedamus klausimus mūsų 
; Naujienose.

Aš, dar gerokai prieš vedybas 
■savo būsimajai žmonai, užrašiau 
savo nuosavybę. Mudu dabai;

1 ryti naują testamentą? Ar sena- 
: sis testamentas jau yra nege- 
, raą? Taip pat jį yra Inane pri- 
: rašiusi prie savo santaupų, bet 
senąja savo pavarde. Ji savo 
senąją pavarde nori naudoti vi
sur, net ir savo amerikietiška
me pase (užisenio). Nieko ten 

' nenori keisti. Ar tai yra legalu?
Ji taip pat nenori keisti savo pa
vardės socialinio draudimo kor
telėje. Ar galima visą taip 
palikti ar reikia pravesti, kokią 
nors legalinę procedūrą? Ji yra 
Amerikoje gimusi.

M. V,

£1-
E.

Visiems, kurie mane lankė 
goninėje — A. Abaravičienei, 
Šiandinienei, I. Juzėnai ir kurie 
prisiuntė laiškelius telefonu lin 
kėjo kuo greičiau pasveikti — 
ądv. C. P. Kai. teis. A. Budrec- 
kui. J. Moržinskui J. Galinaus-

Morkū- 
ir apie Medicarę į 

pvz., dąbar, esą, rei-T 
įtui, gulinčiam ligoni-* .

MALONUS ŽODIS NIEKO 
NEKAINUOJA, BET ATLIE
KA GERĄ PATARNAVIMĄ

Nerašytuose mūsų gyvenimo 
įstatymuose, mandagumas už- 

J ima bene vieną pirmųjų vie- 
| tų-

Tiesa pasakius, ne visur mąn.- 
| dagumą galima išlaikyti, nes bu- 
Į na atvejų, kada reikalinga pa

naudoti ir griežtesnį žodį šei
moje, draugijoje ar politinėje 
aplinkoje. Tačiau tokie, atyeįąi 
yra greičiau atskiros išimtys, ne 
gu bendroji taisyklė. >'

mediciniškas humoras

gydytojai ir ligoninės perdaug 
“nulupa” iš pacientų pinigų, va
dindami tai ‘^honoraru”.

Viename žurnale tilpo toks 
humoras:

Medicinos studentas: — Ko
kiais sumetimais jūs padarėte 
tam pacientui operaciją?

Žymus chirurgas: — Dėl pen
kių šimtų dolerių honoraro ga
vimo.

■i*

BIS tz<3SX.
II \M M EVAPORATEDLj VVI MILK J

Creamy Blue 
Is PartyJ

Thr best party ideas are 
rich in flavor, look like th< \ 
took hour* to prepare and can 
he made in advance 
no *iaA ffuhūk ittintior.

Cheese Mold
Perfect

This Blu< Che*-** M<»ld 
jieeu, aU thow> quAiiQopUon*- 
Fa aporated n. ilk makes it 
’'learns *-nQ<»oth , 
T* < xd orf rrackf rs rv mČlo*

toast. While elegant turned 
out of a ring mold, you might 
try chilling the mixture in a 
crock for variety.

The flavor star is crumbled 
blue cheese, accented by a 
combination of mayonnaise, 
chili sauce and lemon juice. 
Evaporated milk helps blend 
the flavors together a'ad adds 
the superior texture.

If you usually think of 
evaporated milk only for pies 
and candies, this recipe will 
illustrate how versatile the 
product can be. For soups 
and chowders, sauces and 
gravies, casseroles and meat 
loaves, evaporated milk kept 
on the shelf can add cream- 
incss and richness to so many 
dishes.

Bhic Cheese Mold
2 envelopes un flavored 

gelatin
1/2 cup water

1 tablespoon sugar 
11/2 cups mayonnaise 

2/3 cup chili sauce 
1/4 cup lemon juice

1 tall can (13 fl. oz.)
PET Evaporated Milk 

1/3 cup crumbled blue 
cheese

1/3 cup finely chopped 
celery

Sprinkle gelatin over water 
in small saucepan. Stir in 
sugar. Heat over low until 
dissolved. Combine mayon
naise, chjli sauce, lemon iuice, 
gelatin and evapo.^ted milk, 
Beat until smooth. Stir in 
blue cheese and celery. Pour 
into oiled 6-cup ring mold. 
ChilUunGI firm Vakes 6 to 
6 >crvjogs.

tys šio krašto įstatymai, nė vie
nas negal ibūti diskriminuoja
mas ir testamento.srityje. Mūsų 
patarimas — padarykite naują 

' testamentą, kad ąteityje jį tvir- 
■ tinant tesime (probate court) 
į neiškiltų bereikalingų ginčų 
: (angliškai tariąt “trubelio”).

pr. s
* * *

KL. Malonėkite pranešti kas 
Chicągoje duoda socialiniais rei-

pati ems ir nervams; > Įsidėmė
kime, kad įsikarčiuodami ir pa- 
reikšdamį piktumą mes nieko 
gero nelaimėsime ir būklės ne
pagerinsime.

Mandagumą galime pareikšti 
ir stengdamiesi padaryti, .kur 
tik įmanoma, ką nors gero ki
tiems.

Nors ir maži patarnavimai, 
gali pagerinti mūsų santykius 
su kitais lietuviais, ir kitų tau
tybių žmonėmis. ir gali suteikti 
progą pasireikšti geresnioms mū 
sų būdo ypatybėms. a

- Pirmoje eilėje tėvai turėtų 
mokyti mandagumo savo vai
kus, ypač vyresnio amžiaus 
žmonių atžvilgiu. Pažymėtiną, 
kad šiuo metu daug kur apie tai 

' kaž kaip pamirštama pareikšti

Man teko girdėti per įvairias 
liet, radijo* valandėles praneši
mus, kad toks ir kitoks asmuo 
duoda soc. - see. reikalais patari
mus, bet apie užmokėsiu nieko 
nesakoma. Gal jūs tuo reikalu pagarbą seniorams. 
konkrečiau pasisakysite. Iš ank
sto dėkoju.

Aš 
^norėjau paklausti; ką jis turė
jo?

Žymus .chirurgas 
šimtus dolerių. 

* * Si
SUSIPRATO KĄ DARYTI

Ligoninėje gydytojas kreipia
si į slaugę : * ’ ; \ r -

—Ar paskambinote' ponui Mi- 
kevičiui, pranešdama,, '-kad jo 

■žmona pagimdė"'trejetą gražių 
kūdikiu? a i.J,

— .SaM^finė aišku, bet pasa- 
kiaU,AjĄnį’ tik apie, vieną 
&M- • * . 4^1

- — Tai keistas dalykas!
dėl? A'-'1:- ‘

— Visai paprastai. Jis

^ędicinos studentas:

Penkis

kū-

Ko-

Magd. š-nė..

man
! pranešė, jog skutasi. Atsargu
mo sumetimais paprašiau, kad 
jis man patelefonuotų, kai už
baigs skustis.

* * ♦
SILPNOKA ATMINTIS

ATS. Legališkai kalbant, pa
sikeitus šeimos statusui, eksper
tų teigimu, reikia padaryti ir 
naują testamentą. Dar noriu 
pridurti, kaip rašot, ji visur 
naudoja mergautinę pavardę. 
Nors ji ir šiame krašte gimusi, 
bet jums abiem taikomi tie pa-

KAIP NUMESTI SVORĮ 
LENGVOMIS. PRIEMONĖMIS
Vieną kitą svąrą savaitės eigo

je galima lengvai numesti išeik- 
vojant daugiau energijos ir su
mažinant suvartojimų kalorijų

Juozas Kr.

ATS.’Mūsų turimomis žinio
mis, bene vienas žinovas Vikto
ras Morkūnas Chicagoje vyres
nio amžiaus asmenims suteikia

. oemokantiems anglų kalbos, lie
tuviškai paaiškina lengvatas, ku| kiekį bent 500.
rias valdinės įstaigos teikia se-j Pusės valandos pasivaikščioji- 
niorams. . Jis trečiadieniais nuo! mas sunaudoja 250 kalorijų. Kitą

kui ir už dovanas (P. ir B.Palec- 
kiams), V. Pajaujui, Galeckui 
muz. ir sol. Mačiuliams, K. To- 
liūnui ir kt. nuoširdžiai dėkoju.

Pranas Šulas

9 vaL ryto iki 4 vai. popiet pa
tarimus ir paaiškinimus teikta 
nemokamai Chicagos m. senjorų 
įstaigoj; Kędzie Avė ir 63rd gt. 
Ketvirtadieniais V. Morkūnas 
socialiniais reikalais patarimus 
nemokamai, teikia nuo 9 vai. ry
to iki 2 vai. po piet Grunwaldo 
Loan Ass’n patalpose

pusę sutaupysime suvalgant ma
žiau riebalų, kaip, sviesto, grie
tinės, pyragaičių, alkoholinių 
gėrimų. Pradžioje toks susivar
žymas gali pasirodyti įkyrus, bet 
po kiek laiko taip priprasime 
prie visko, jog manysime, kad 
kitaip ir negali būti.

Giliai susijaudinęs jaunas vy
ras susitiko su savo numylė
tine ir paprašė jos, kad ji ište- 

į k;ėtų už jo.
Grįžus namo, to vyruko min

tys nei kiek neprasiblaivėjo.
Sekančią dieną jis telefonuo- 

ja merginai:
—z Vakar aš klausiau tavęs 

. ąr sutiktum būti mano žmona, 
bet neatsimenu, ką tu .pasakei: 
taip ar ne?

Mergina ima aiškintis: —: ži- 
na.i, jog esu pasakius: “Ne” tik 
dabar negaliu atsiminti, kariam 
vaikinui?

* ♦ * '

MANO GIMTINĖ.

Nenašūs šaltžemiai ir pustomi smėlynai, 
Molienos kietos, kaip pati buitis, 
Mane pagimdėt, ilgėsio kartaus mokinot 
Ir sielvartu nudažėte mintis...

/

Panemunės paversmių, graužo nederlingo 
Skurdi žemelė mėlynais šilais,

- Aukštai iškėlusi žydrius skliautus didingus,
I mano^širdi andai prabilai,

Lyg nulyta, pilka mano gimta pastogė, 
Sužiurusi ketvirtiniais langais
J dangų, žemę ir pakeleivingą žmogų, 
Sulinkusį po metais ir vargais...

< ■; *

f - '

Iš prieblandų žiūrėdama į šviesą, 
Įš anksčio — i akiračius plačius.
Tų išvydai žygiuojančią nemana tiesą 
Prieš neteisybės smūgius ir kirčius.

O nenaši žemele ir skurdi pastoge,
Iki langų sulindusi j žemes,
Tu džinai pačios smurtų viršūnės blogi 
Ir sunkaus sielvarto pačias gelmes!

Nenašūs šaltžemiai ir pustomi smėlylui, 
Molienos kietos, kaip pati buįtįs, 
Mane pagimdėt, ilgesio kartaus mokinot 
Ir sielvartu nudažėte mintis...

Jonas Aistis

Vicįutinių pareikalavimų ame
rikiečių šeima per metus sunau
doja 22,000 galionus karšto van- 
dens, — maudyklėms, skalbimui 
ir indų plovimui.

Didesnis berniukas: — Mano 
tėvas yra policininkas. Q ką da
ro tavasis?

Mažesnis berniukas: _ Tą, ką
jam liepia mama

2 — Naujienos, Chicago, III. — Sat.-Monday,. July 1982



TOKIOS TOKELĖS
Dabartinis popiežius Jonas kas lietuviškas rankas ir tegul 

Paulius II, anksčiau vadinęsis jo dabartiniai leidėjai nebetam- 
Karol'u Wojtyla, yra parašęs’ pa laikomi lietuviškumo 
svai bią knygą Oscba i czyn 1 x ‘ 
(Pokkie Towarzystwo Teclo 
f izne. Krakow, 1969) į— Asmuo 
ir laipsnis, kurioje autorius iš
kelia asmens neprilygstamumą 
per jo pergyvenimus, žodžiu, 
pspiež’aus asmeniška filosofi/i 
yra itin demokratiška ir palie
kanti žmogui ir tautai apsispren 
dimo teisę. Ištikimas savo^paziū 
roms,‘popiežius pasiliko lenkis-Į 
ka asmenybe ir taip p<it skatina 
tautiškumą katalikų bažnyčioje 
ir visame pasaulyje.

Dėl tradicinio lenkų šori- 
rJzmo lietuvių tautos atžvilgiu, 
gal buvo nieko gero nelaukia
ma iš lenko popiežiaus. Tačiau 
Karol Wojtyla yra galvojantis 
lenkas ir savo filosofija yra ide
alistas. Todėl puadoksiniu bū
du (vien dėl popiežiaus asme
niškų nusiteikimų) lenkai po
piežius tapo paslaugus lietuviš
kam reikalui, vėl įtraukdamas 
Lietuvos pasiuntinybę į pripa
žintų pasiuntinybių sąrašą.

Už tat yra nesuprantamas Ro
mos lietuvių marijono Juozo 
Vaišnoros padlaižiavimas lenkų 
šovinistams, sutinkant, jog prieš 
lietuvių lenkinimą kovojusio 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio- 
Matulevičiaus pavarde- po jo 
mirties būtų suklastota f Matu
laitį - Matulewicz oficialiuose 
bažnyčios archyvuose, v /

. Neatrodo, kad dėl šios niek
šybės tektų kaltinti žmogaus są
monės puoselėtoją dabartinį po
piežių. Jis, gal būti yra pats nu- 
stebęš, kad lietuviai marijonai 
nori '(Sujungti lietuvius ir len
kus, net iškraipydami istoriją. 
Todėl visa atsakomybė už Įieti%- 
viams padarytą žalą krinta lie
tuviams marijonams, ypač Juo
zui Vaišnorai. y _ '* ,

Kad Juozo Vaišnoros lietuvio 
arkivyskupo nulietuvinimas nė
ra /tik atsįtiktinaš, bet išplaukiąs 
iš lietuvių marijonų pažiūros, 
kad lietuviškumas yra nesvarbi 
vertybė, pasirodo ir iš marijonų 
parengiamos mokyklos Maria- 
napolio mokslo programos, kur 
niekui' neprasiveržia lietuviški 
dalykai..

Ar lietuviai gali toleruoti to
kią marijonų nulietuvinimo pro 
gramą? Chicago j e Aušros vartų 
parapija pačių marijonų dėka 
buvo nųlietuvinta, iš parengia: 
mos mokyklos išmeta lituanisti
ka, Romoje lietuvis arkivysku
pas perdirbtas į lietuvio — len
ko hibridą. Taigi šiais lietuviškų 
parapijų metais turi prasidėti 
protestų banga prieš lietuvius 
marijonus. Tegul Draugo laik
raštis būna perimtas į patriotiš-

i puse- 
iėtojais, kokiais jie tikrai nėra.

Pagal to paties * popiežiaus 
minti, žmogus yra atsakirfgas 
už savo nusiteik mus Mums gai
la, kad lietuviai marijonai taip 
negaibingai atsilakė savo lietu
viškos praeities, bet ta^p pat 
mes nebeturime su jais skaitytis 
lietuviškuose dalykuose, kur iš 
jų tegalime laukti tik išdavys
tės. Kažin ar lenkams irgi dide
lis džiaugsmas priimti savo vi
dun tokius benugarkaulius šu
tvė. imus. kaip lietuvius marijo
nus? . c

Ateit ninkąi, Lietuvių Katali
kų susivienijimas, Lietuvos vy
čiai, Kunigu vienybė ir kitos ka
talikiškos organizacijos turj susi 
rūpinti šio skaudaus nulietuvi
nimo niekšingumu ir viešai pa
smerkti lietuvius marijonus^ Jų 
tyla yra lygu pritarimui. Veltui 
Kazimieras Pugevičius praneš 
amerikiečiams apie lietuviams; 
daromas skriaudas Sibire ir Lie-, 
tuvoje, kai tos skriaudos yra da- j 
romos pačių lietuvių rankomis, | 
ir dar kunigų, Amerikoje ir Re-] . 
moję.

Popiežius lietuviams skyrė du 
vyskupus aptarnauti lietuviškų- 
parapijų ir lietuvių kataliku rei j 
kalus —* Amerikoje Vincentą Į 
Brizgi, kuris tapo Amerikos pi
liečiu 1958 metais, ir Vakarų į 

Europoje Antaną Deksnį, kuris 
irgi yra JAV pilietis. Jie irgi tu-4 
ri išdrįsti pasisakyti prieš šias^ 
marijonų išdaigas. O kur yra 
lietuvių katalikų politikų ir in-j 
telektualų drąsa pasmerkti, šį 
tautinį nusikaltimą? Kur pasi
dėjo filosofai Antanas Maceina, 
ir Juozas Girnius? Kur Vra Da
rnusis, Vaitiekūnas, Kisielius, 
Laučka, etc.?

Lietuvių katalikų veikėjų .pa
sisakymas marijo'nų elgesio at
žvilgiu yra šiandien labai rei
kalingas.

Juozas Nendriūnas

V -
V- 5-

Euphrosine Mikužiūtė, SLA iždininkė, informavo SLA 
seimą apie finansinį SLA stovį.

klausomvbtn’uw • v PŪTV10 GYVENIMO BRUOŽAI ir dabar’in ų (\arybtruu ) is
torikų“ (p. 137). Mūšų nuomo- 
ne, skirtumas tarp dangaus ir 
ženris: “taiybiniams“ , istorb 
kai.is viskas buvo pažangu, 
pi agresyvu ir net pavergtiems 
naudinga, ką jik darė ir daro 
caris inė ar bolševikinė valdžia, 
nes ji vistick tokia pat, t.y. ru- 

Q rusas juk negali būti 
blogas. Mes žinome, kaip bc’ša- 

. ikni garbina Aleksandrą Nevs- 
kį, Petrą Didįjį, gen. Kutuzovą, 
net ir Joną Žiaurųjį, kuris labai 
praplėtė Maskvos valstybe, pa
naudodamas panašius į Stalino 
.netcdlis. Todėl ir V. Kojalavi- 
čius isterijos < lietuviškas verti

kas buvo sunaikintas jau jį at- 
aausdinus, nes ten nebuvo nu
risti ‘di-lž’ojo brolio” blogi 

darbeliai.
Galima būtų pririnkti ir dau

giau paklaidų iš to neilgo 
straipsnelio, į kurį reikia žiū
rėti kaip į būsimo' veikalo kons
pektą, bet jau užteks. V. Trum
pa šiuokart aiškiai pasirodė

B. JONAITIS

LIETUVOS ISTORIJŲ PERTEKLIUS
| pagrindais, tačiau labai tvirtai 
Į atsiremiant senąja Lietuvos 

valstybingumo ir savarankišku
mo tradicija. Tą tradiciją ger
bė ir eilė lenkų ir rusų istorikų 
bei rašytojų, kaip J. Lelevelis 
(1786-1Š61), I. Lobojko (1786-

, 1863), J. Kraševskis (1812- 
1887), T. Narbutas (1784-186 
I. Onacevičius (1780-1845), T. 
Čackis (1765-1813) ir kiti. Tik 
Trumpai tai lieka neįkandamas 
dalykas, jam savarankiška Lie'-' 

. t.uvos istorija nustoja egzistuoti 
nežinia nuo kada,

7. Trumpos’ žavėjimasis “ta-

(Tęsinys)
6. Mes negalime sutikti su 

lenkais ir Trumpa, kad *‘1918 
J m. Lietuva buvo visiškai nauja 
i valstybė, beveik nieko bendro 
neturinti su istorine Lietuvos 
didžiąja kunigaikštija” (p. 126). 
Tiesa, prasidėjo nauja gadynė, 
buvd kuriama valstybė demo- 

la ’ kratiniais, bet nebe luominiais

I

1982 m. liepos 1 d. Lietuvos 
atstovas ir Latvijos bei Estijos 
atstovai buvo painformuoti, kad 
Valstybes.Departamentas birže
lio 30 d. aukščiau minėtu reika- rybine istoriografija” yra be ri- 
lu Sovietų Ambasadai pareiškė bu. .Jis rašo1: “šiuo atžvilgiu di- 
protestą. delio skirtumo nėra tarp nepri-

Vladas rutvis

(Tęsinys)

Taip pal Voskresenske 
vis parašė savo utopijų frag-u.ww.m. v r* * v j r j . o

kaip atkaklus rusofilas ir dide-j mentus “Vienos gęstančios Sau
lis pataikautojas lenkams (žr.;
ypač psl. 130-131). Reikia 
pažymėti, kad Trumpa, cituo-j 
dainas visokius lenkiškus ir ta
rybinius autorius, nei karto ne
paminėjo P. Čepėno veikalo, 
kuriame randame tokius sky
rius, kaip: Tauta istorijoje, Lie
tuvos gyventojų lenkinimas, Į 
Lietuva Rusijos valdžioje, Ru-’ 
sinimas, Lietuvių tautinis atgi
mimas ir kt. Juk tai tie patys 
dalykai, apie kuriuos rašo ir 
Trumpa. Ignoruoja Trumpa ir 
V. Maciūno darbą “Lituanisti
nis sąjūdis XIX a. pradžioje” 
(išsp. 1939),; gal manydamas,! 
kad tokio sąjūdžio iš viso ne
buvo. Čepėnas ir Maciūnas rašo 
daug dalykiškiau, tuo tarpu 
Trumpa viską tempia ant savo 
kūkalio, tai prokrustiškas dar- !

lės mokinio ekskursijos apyskai
ta“, “Beprotis” ir “Utopija”; tie 
fragmentai buvo suplanuoti dar 
Šilo-Pavėžupyje. Parašė ir kelis - 
kilus dalykėlius, k.a. “Iš apysa
kos”, “Onytėj laiškas Dievui“, _ 
“Banga“. Ilgėdamasis Lietuves 
ir savo šrimos, be to, dar pa
rašė didesnės apimties veika- 
liuką iš lietuviškosios mitologi
jos — “Baubas“.

Iki frontas bent koresponden
tiniu būdu neatskyrė nuo Lietu
ves, Pūtvis savo rašinius (kai{ 
kuriuos rašytus dar prieš karą 
Šilo-Pavėžupyje, kai kuriuos jau 
tremtyje) siuntinėjo į Vilnių. 
Visa eilė tų raš nių 1911-1917 
metais tilpo “Lietuvos žiniose“, 
“Liuosoje Valandoje” ir “Nau
ju Taku”. .

1917 m. revoliucijos pradžioje 
atgavęs laisvę ir iš Maskvos at
siėmęs vaikus bei jų globėją Ma- 

Pūt- N’emeikšaitę, draugo K. Ba
ranausko kviečiamas Pūtvis nu? 
sikėlė ūkvedžiu į jo ūkį Slani- 
ca Atamanskaja Dono stepėse. 

.Tų pačių 1917 m. rudenį,.norė
damas, kad dukterys tdliau tęs
tų savo mokslą, Pūtvis drauge 
su jomis persikėlė į Dono res
publikos sostinę Novočerkaską. 
Sūnus Vytautas, iš ūkio turėjęs 
išvykti šiek tiek vėliau, karo

^rl skelbę panašias j “trumpiškss”
i teorijas. Mes- ’ jiežinome, ar
Trumpa taip daro ieškodamas 
originalumo, norėdamas pasi
reikšti ir pasakyti savo žodį, 
nors tai būtų nesąmonė, ar no
rėdamas kam nors įsiteikti. Išei- veiksmų’buvo atskirtas nuo tė-

I vijos daugumai tokia “trumpiš- vo ir seserų, ir pats vienas pa- 
į Jka istorija” neįdomi, nepriimti

na ir tuo pačiu nereikalinga.
Nesiseka tatn mūsų Lietuvių pergyveno bolševikų perversmą 

Fondui su istorijomis. Prof. Z. 
mirė neužbaigęs darbo, 
neblogų veikalų apie 
emigraciją Amerikoje, 
parašė K. Gineitis

A. Milukas (1938), V.

siekė Lietuvą.
Novoeerkaske Vladas Pūtvis

Ivinskis 
Turime 

j lietuvių 
j kuriuos

(1925),
Sirvydas (1941), A. Margeris 
(1956), F. Lavinskas (1956), 
St. Michelsonas (1961), A. 

, __ .......... .. . j Ambrose (1967), A.bas. - Ką - jis tuo tikisi įtikinti?
Teko klausyti Kaune lietuvių 
istorijos ‘profesorių Ig. Jonyno,
A. Janulaičio ir J. Yčo paskaitų, 
bet neprisimenu, kad jie būtų

g

writ

JAV-BIŲ PROTESTAS DĖL 
“SOVIET LIFE” ŽURNALO

rr

1789 S. Halsted St., Chicago, IL 50608

“Soviet Life”, Sovietų Sąjun
gos ambasados leidžiamas žur
nalas JAV-se, š. ml birželio nu
meryje atspausdino straipsnį 
“Fighting “Black Deatr” on Li
thuanian Cost”, kuriame Lietu
va pavadinta “Soviet Lithua
nia”, o Baltijos valstybės “So
viet Baltic Republics”. .

Lietuvos atstovas dr. S. A. 
Bačkis, savo ir Baltijos valsty
bių vardu, darė žygių Valstybės 
Departamente, prašydamas dėl 
tokio Baltijos valstybių apibū
dinimo pareikšti Sovietams pro
testą.

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė,' sutvarkė ir išspausdino geriausią

a Chicagos lietuvių istoriją
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

■>

Persiuntimas — $L
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

ir jų aršias kovas su kazokais, 
kada miestas keturis kartus ėjo 
iš rankų į rankas. Gelbėdamas 
šeimą nucf bado, jisai dirbo ir 
gatvėje pardavinėjo cigaretes, 
stipirkinėjo raikomos’ duonos

. trupinius, vėliau dirbo - vienos 
įstaigos raštvedžiu. Nuolat be
sikeičiant valdžioms ir gyvento- 

Kučas' jams pasiliekant be globos, nuo 
(1971). Tačiau tas pats Fondas! ginkluotų plėšikų apsiginti buvo
užsimanė, kad reikia naujos is-Į organizuojami Gatvių Apsaugos 
torijos. Paskyrė 3,000 do’l. ko-’ 
kiam ten Dovydui Fainhauzui, 
“tarybinės Lietuvos” išauklė
tam istorikui, kuris sulipdė la
bai nevykusią knygą “Lithua-I Pūtvis buvo taip sužavėtas, kad 
nians in multi-ethnic Chicago svajojo apie Lietuvei gyventojų 
until World War II” (1977). Iš suorganizavimą savisaugai kaip 

; anksto galima numatyti, kad čia ir kaip Šveicarijoj, Viliaus 
tokia pat nevykusi ir nereika- Telio laikais. • A K . 
lingą bus ir trumpiška istorija, 
kaip galima spręsti iš jos kons
pekto minėtame straipsnyje, kai 
ten yra tokia maišalynė ir daro 
įspūdį visiško pasimetimd.

(Pabaiga)

Komitetai. PūtviS; dalyvavo tu 
komitetų organizavime ir pat
sai su viena iš dukrų ėjo sar
gybų gatvėje, šia organizacija

(Bus daugiau),

Gyvenime turėjau daug drau
gų ir daug priešų. Bet išti
kimiausiu mano draugu buvo 

knyga- ' ' / ' i

' - KAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ
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Atdara Šiokiadieniais nno
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50 metų studijavęs, kaip

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

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina |25. Kieti virieb’aL Paltas E2-

e LITERATORA, lietuvių literatūroj meno Ir moksle 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrią, Vine< 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir Vi 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Iž 
M. K. Čiurlionio, M. Sūeikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės ir X Varno 
kūrybos poveikiais. 365 pust knyga kainuoja tik

t DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos !r tak
tinių Šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daln’f 
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 I2L

t VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraiy. 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už EI.

Įdomiai parašyta studija apie Rytprūrius, remiantis Pakalnės h 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys fliustruotaa nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžią pavadinimai Ir ją vertiniai J vokiečių, kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių temėlapis. Kaina M.

• KĄ LAUMĖS L1MU, rašytojos Petronėlės Orintaltėf ati
minimai Ir mintys apie asmenis Ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 83.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras, 
tai ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe» 
riją. Dabar būtų j) galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 2R5 puslapių, kainuoja W.

• SATYRINES NOVELĖS, M. Eoačenko kūryba, J. Vata&a 
vertima*. JOG paL knygoje yra 40 aąmo^ngų novelių. Kaina KL

Knygos gaunamos Naujienose, 17W Sc. HaJated 3t_, Odeaga, 
IE BMM. Užsakant paltį, pridėCJ loltfl WtlfsaFimj NtaMomA

3 — Naujienos, Chicago, Ill. — S*L-MoBd«y. July 10-12, 1982b
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yra tuščias plepalas. —
Rašo: “Lietuvoje klebonijos buvo kitokios. Jos tu

rėjo sodus ir pievas, kur jaunimas au&ibūrdąvo”. Tai 
būtų lyg ir savotiškas jo priekaištas, kodėl Amerikoje 
lietuviškos klebonijos stovi ne soduose ir ne pievose. 
Todėl ir jaunimas neturi kur susiburti, todėl ir jo veikla 
neišvystyta. Tiesa, Amerikoje klebonijos neturi sodų, nei

LIETUVIŲ BĖNDRUOMENĖS KNYGA
Visai nauja knyga — “JAV 

Lietuvių Bendroviųenės Trys 
D.iirątuięčiai'*. * Išleido JAV 
Liet bendrucjuenės Krašto Vai 
dyba, 1982 — Lietuviškųjų pa
rapijų — ruetaii. Redagavo Bai
lys Raugas, Viršelis Jono Stel-

reklamuojanti turinti tūkstan- 
žiųs narių, tik teišleido tūks-1 
ančio tiražu, negi jos nariai nė 
savomis, knygomis nesidomi?

“Kutkus apie Kutkų”
Tokio pavadinimo rašinėlis! 

ouvo “Akiračių” žurnale, bend-

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrai lekmadienhM. __ 
mo 9 vaL ryto iki 5 vtl popiet Beštadieniaia — iki 12 ysL
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Kalbėkim atvirai apie tikrąsias lietuviškų 
parapijų nykimo priežastis

Lietuvių Bendruomenės vadai paskelbė 1982 metus 
“Lietuvių parapijų metais”. Atrodo, kad toks paskelbi
mas rado nemažą atgarsi mūsų išeiviskoje spaudoje. Tam 
reikalui garsinti buvo Įkurtas komitetas, šaukiami susi
rinkimai, daromi nutarimai, siūlymai. Man rodos, kad ir 
toks sukeltas sąjūdis vis tik rodo, kad Lietuvių parapijų 
metų tikslas ne visai suprastas. Tuo paskelbimu norėta 
atkreipti išeivijos dėmesį ir ieškoti priemonių kaip išgel
bėti lietuviškas parapijas nuo jų išnykimo.

Tuo tarpu spaudoje bei suvažiavimuose daugiau ra
šoma ir kalbama kaip lietuvių parapijose pagyvinti veiklą 
ir kaip sudominti jaunimą,-bet mažai kalbama apie,tai, 
kad iš viso JAV lietuviškos parapijos nyksta, vienos jų 
visai uždaromos, kitos pereina Į svetimtaučių rankas.

Tiesą, kalba ir Įrodinėjama, ką reiškia lietuviams 
parapija. Girdi, ji yra religinis ir lietuvybės centras. 
Kodėl tiek mažai kalbama ar rašoma, kad tų centrų — 
parapijų egzistencija priklauso nuo 'lietuviškos bendruo
menės narių aktyvaus dalyvavimo? Neteko nei skąįtyti, 
nei girdėti, jog kas būtų atvirai tvirtinęs, kad už para
pijų egzistenciją yra atsakingi patys lietuviai parapijie
čiai. O jų iš lietuviškų parapijų bėgimas parodo dvasi
nio ir tautinio sąmoningumo stoką. Jie tą nesąmoningu
mą parodo savo abejingumu ir nesido.mėjimu lietuviš
komis parapijomis.

Tiesa, labai dažnai tenka nugirsti metamus kaltini
mus dėl parapijų nykimo jų vadovams. Lyg jie nežinotų, 
kad joks klebonas parapijos, neišgelbės, nors jis būtų ir 
labiausiai nusiteikęs savo tautai, jei jo parapijiečiai to 
lietuviško, dvasinio ir tautinio židinio nebrangins.

Antai, Vladas Ramojus “Tėviškės Žiburiuose” 
(VI.24) rašo lyg ir kokį parapijų vadovams patarimą, 
kad jų klebonijos nebūtų šaltais bunkeriais. Trumpai 
kalbant, tai labai menkas reportažėlio stilium parašytas 
rašinys ir gaila, kad “Tėviškės Žiburiai” rado reikalą 
jį atspausdinti, kadangi jis neobjektyvus, vienašališkas, 
kaltinantis vien tik parapijų vadovus, kurie, jo išmone,

pjevų, bet jaunimui susiburti, jo veiklai Išvystyti turi 
parapijų sales, mokyklas, o kai kur net ir sporto aikštes. 
Ir senosios lietuvių kartos jaunimas dar ir šiandien jo
mis naudojasi. . -

Ramojus skelbia ir tokį priekaištą:--‘Kodėl klebonijų 
durys uždarytos? O kai jose apsilankai, tai tave prįimą 
raštinėje.” Įdomu, kur Ramojus norėtų būti priimtas? 
Neaišku... Matyt, jis norėtų, kad interesantai būtų pri
imami specialiai Įrengtuose kambariuose, kur būtinai 
būtų ir baras.. .

Jam nepatinka, kam klebenijon atėjusi klausinėją, 
ar jis priklauso parapijai. Klausią, ar esi parapijos na- ų 
rys. Vladas Ramojus, matyt, mano, kad su atėjusių kle- 
bonijon nereiktų susipažinti, panašiai kaip esti tavernoje, 
kur bartenderis neklausia, kas esi, iš kur atėjai, o tik
paklausia, ar tas “skystimėlis”, kuri užsisakei, turi būti
ant rocks, ar ne? Jis, matyt, nežino, kad parapija yra 
organizacija ir kad ją sudaro nariai, vadinami parapi
jiečiais. • l - ~ 7

Grubi netiesa, kad parapijų mokyklos buvo užtrenk-
tos lituanistinėms mokykloms. Pradžioje, bent Chicagoje, 
jos buvo atviros lituanistinėms pamokoms', bet kai litua
nistikos pamokas lankantieji vaikai dėl drausmės klasė
se stokos padarydavo medžiaginės žalos ir palikdavo pa
talpas sujauktas, ir kad dėl to seselės mokytojos ėmė 
reikšti klebonams skundus, tąi tik tada klebonai paprašė 
ieškoti patalpų kitur. Bet kur buvo prisitaikyta prie 
tvarkos ir drausmės, lituanistikos pamokoms dar ir šian
dien naudojamos parapijų mokyklų patalpos.

/Ramojus prisimena ir-Šv. Kryžiaus parapiją ir rašo-, 
kad ji jau išsprūdo iš lietuvių rąnkų. Bet jis. nekelia klau
simo, ir jo nesprendžia; kodėl ji išsprūdo? Jei, jis tokį 
faktą iškėlė, tai būtinai privalėjo išaiškinti, kokios buvo 
priežastys, kąd ji atiteko svetimtaučiams. Bet tie,, kurie 
žino jos praradimo pagrindinę priežastį, Ramojų gali 
užtikrinti, kad jos nebūtų išgelbėjęs nei kun. Linkaus 
vaišingumas, kuri jis prisimena. Be to, vaišingumas jo
kia priemonė parapijai išgelbėti. Parapija ne klubas. Bet 
kur buvo Ramojus tada, kai jos klebonas ir kun. A. Sta- 
šys šaukė gelbėti parapiją? Kodėl Ramojus tada tylėjo? 
Ir kodėl jis nešaukė šv. Kryžiaus parapijiečiams nebėgti 
iš parapijos, kitaip ją prarasite!...

Bet kas būdinga, kad lietuvių parapijos pereina Į 
svetimtaučių rankas po to, kai tūkstančiai lietuvių atvyko- 
iš Europos Į JAV-bes. Kodėl Ramojus to klausimo ne
sprendžia? Juk ši naujoji lietuvių išeivija kaip tik tu
rėjo atgiavinti jau silpstančias parapijas, bet, deja, jie 
Į lietuviškas parapijas, Į tuos religinius, tautinius cent
rus pažiūrėjo abejingai. Sakysim, Chicagoje 'tada buvo 
tiek ir tiek lietuviškų parapijų, bet jie į jas neįsijungė, 
o Įsteigė Jaunimo Centrą, nieko bendro neturinį su lietu
viškomis parapijomis. Niekas tada nekėlė balso, kad tuo 
jaunimas atitrauktas nuo lietuvišku parapijų, šiandien 
jau aiškiai matome padarytą nepataisomą klaidą. Ęeikia 
pasakyti, kad Jaunimo Centras nemaža dalimi pasitar
navo atpratinti jauną lietuvišką kartą nuo lietuviškų pa
rapijų, kuris šiandien jau taip pąt tuštėja, v

niokc. Spausdino Frąaęiscan 
Press, Brooklyn, N\. Tiražas 
1000, kaina nepąžyuiėta. Tarp 
raštų ysą daug fotografijų. 
Keista, kad bendruomenė, besi-

-ai tame žurnale daugiau para- 
,c'ma bėndruomenei gerų žo- 
lž:ų, negu peikiančios kritikos, 
kpie Kutkų ten rašoma: “Da
bartinis JAV LB pirmininkas

Senoji lietuvių kąrta brangino savo sunkiais, uždirb
tais centais įkurtąš parapijas, jų bažnyčias, jas laikė kaip 
religinius ir tautinius židinius. Jie jų nevadino šaltais 
bunkeriais. Jie nesiskundė, kaip Vladas Ramojus, kad jų 
jaunimą atbaidė nuo lietuviškų parapijų ilgas lietuvio 
vyskupo pamoksiąs ar ilgokos pamaldos skautų stovyk
loje. Ąr ne naivu skelbti, kad tie du Įvykiai paveikė visą 
Amerikos lietuvišką jaunimą išsižadėti lietuviškų pa
rapijų?

Juk faktas, kad naujieji lietuviai ateiviai neparėmė
senosios kartos įkurtų pasaulinių ir religinių organiza
cijų, kurioms parapija ir jos bažnyčią buvo jų centras. 
Naujieji ateiviai steigė savas organizacijas, nieko bend
ro neturinčias su parapijų centrais — bažnyčiomis. Buvo
Įkurti ateitininkai, skautai, bet ar jie įsijungė Į lietuviš
kas parapijas ? Jie įsisteigė tolimame Chicagos priemies
tyje ateitininkų namus. Jų nematysi parapijų bažnyčiose 
net ir tokia proga, kai minimi skaudūs birželiniai įvy
kiai, ar Nepriklausomybės šventės minėjimams jie ren
kasi Į priemiesčio svetimtaučių bažnyčią. „

Didelis klausimas, ar Chicagoje Šv. Kryžiaus para
pija būtų atitekusi į svetimtaučių rankas,: jei ne Lemonto 
ateitininkų narnai, jei tie ateitininkai su jų tėvais būtų 
lajinę sekmadieniais tąją bažnyčią. Būkime atviri, ka!bė-( 
kime dėl į lįetuyįškų > parapijų nykimo nekaltindami jų 
vadovų, Bet patys save ir organizacijų vadovus. Taigi, 
lietuviškų parapijų nykimo priežastys ne klebonijose, o 
naujoje ateįvijoje, kuri nenori suprasti, kad lietuviškos 
parapijos lietuvybės išlaikymui yra neapsakomos reikš
mės. Labai'reikia abejoti, ar ir pats Vladas Ramojus 
priklauso kuriai nors lietuviškai parapijai, ir kiek jis 
pats yra uolus lietuviškų pamaldų lankytojas..,

Baigdamas šias mintis, noriu pareikšti vieną kitą 
pastabą ir Broniui Nainiui, kuris “Pasaulio Lietuvyje”, 
LB-nės oficioze, užsipuola A. Svilonį, kad jis tylėjo ir 
negynė New Yorke uždaromų lietuviškų parapijų. Žino
ma, su juo netenka vesti bet kokias diskusijas, žinant jį, 
kaip pasižymėjusį savo nelemtais iššokiais ir kuris yra 
vienas iš tų, kurie pasitarnavo LB-nės suskaldymui; tai. 
liudija jo suminėtas a.a. dr. Dąnįlęvičįus.. Tik jam tiek 
norėčiau pareikšti, kad jis skelbią didelę veidmainystę 
dėl parapijų nykimo. Jis turėtų žinoti, kad tįe, kurie jas 
kūrė ir bažnyčias statė, ilsisi Amerikos kapinynuose. Jų 
vaikai dar jas palaiko. Bet naujosios lietuviškos ateivi- 
jos didelė dalis praturtėjo, paliko lietuviškas parapijas ir 
Įsijungė į svetimtaučių. Tą yra padaręs ir Bronius Nai
nys, kuris pabėgo iš lietuviškos parapijos ir apsigyveno 
priemiestyje, o iš ten skelbią melagingas užuominas 
A. Svilonio adresu. Bet kam tokia jo veidmainystė pasi
tarnaus?
....... A. Svilonįs

V. Kulkus, atrodo, didelę dalį 
Bendruomenei skirto laiko pra
leidžia reklamuodamąsis pats 
save, o ne visuomeninių prob
lemų sprendimui. Jis labai tiks
liai savo pranešimuose išskai
čiuoja su kud jis kalbėjosi, iš 
kur gavo ir kam pasiuntė svei
kinimus, kokiuose minėjimuose 
dalyvavo ir kiek kartų pasakė 
sveikinimo kalbas. Paskutiniu 
metu, jis net pradėjo rašyti 
straipsnius apie... Kulkų”.

Tik atvertus bendruomenės 
trisdešimtmečio knyga, matyti, 
kad jos redaktorius puikiai žino,' 
jog pirm. Kutkus mėgsta rekla
mą, tad pati pirmoji fdtografija 
ir pats pirmasis knygoje raštas 
yra Vytauto Kutkaus, JAV 
Krašto valdybos pirmininko, o 
tik antruoju yra buvęs Loko 
pirmininkas, JAV LB garbės 
pirmininkas prel. Jonas Balkū- 
nas sii savo raštu ir fotografija? 
Kitados žmonių elgesys reika
laudavo garbįngesniam pirmąją 
,vietą užleisti. ; / ‘ ;

Gal steigs religinių 
reikalų tarybą?

V. Kutkaus raštas pavadintas 
“JAV Lietuvių Bendruomenė 
auga, plečiasi ir- stiprėja”. Iš
randa jis naują “tiesą”, jog 
“Per partijas prievarta jungti 
mūsų jaunimą j Lietuvos lais
vinimo pastangas buvo netiks
lu”. Tačiau- nepamini nė vienos 
partijos, kuri prievartą naudo
jo, bet juk yra žinomas tikras 
faktas, kad moralinę prievartą 
nė kartą kaip tik bendruomenė 
vartojo, skelbdama, jog kas tik 
lietuvis turi bendruomenės orga
nizacijai priklausyti.

(Bus daugiau)

Prezidentas Mi.terąpdas 
buvo užsukęs j Vengriją, sie
kiant sustiprinti Prancūzijos, pre 
kybos santykius sų. tą šąlami.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $324.

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

— Jaunas riteris, broliavaikis šito štai bajoro. 
— atsakė kunigaikštienė, rodydama Į Macką, — 
jis tik neseniai prisiekė Danutei.

Vienuoliai tačiau tuo nesistebėjo, nes tokia 
priesaika nieko neįpareigojo. Dažnai būdavo pri
siekiama ir ištekėjusioms moterims, o aukštes
niojo luomo, kur šis paprotys buvo gerai žinomas, 
beveik kiekviena mergina turėjo savo riterį. Ta
čiau riteris, prisiekęs savo damai, dar nebuvo lai
komas jos sųžadėtinju. Dar gi priešingai — daž
niausiai ji ištekėdavo už kito, o patsai riteris, 
priklausomai nuo ištiki mybės jausmo, likdavo jąi 
iš tikrųjų ištikimas, nors ir- vesdavo kitą.

Kiek daugiau vienuolius stebino jaunas Da
liutės amžius, tačiau ir tai ne perdaug, nes tais lai
kais šešiolikametės paauglės jau būdavo kaštelio- 
nėmis. Pati karalienė Jadvyga, atvykdama iš 
Vengrijos, buvo tik penkiolikos metų, o dažnai at
sitikdavo, kad trylikametės jau tekėdavo už vyrų. 
Pagaliau šiuo metu daugiau buvo žiūrima i Zbys- 
ką. kaip Į Danutę, ir buvo klausomasi Mackos, ku
ris, didžiuodamasis savo broliavaikiu, pasakojo. 
a j ; būdu jis įsigijo toki puošnų apdarą. ri

— Pri<' metus ir devynias savaites, — pasa- 
'KOjo. — buvc.ie Saksonijos riterių pakviesti į 
vaišes. Tuo metu nas juos buvo atvykęs iš tohmo 
Uryzų krašto, esančio toli prie jūros, vienas rite

ris su sūnumi, trejais metais vyresniu už Zbyšką. 
Vieną kartą per vaišes tas sūnus, pradėjo Z'hyš- 
ką įžeidinėti, kad esąs beūsis ir bebarzdis. Zbyšką, 

^būdamas karštabūdis, šitokių priekabių nepajėgė 
šaltai pakelti: griebė jam už, veido ų- nurovė be
veik visus jo ūsus. Vėliau už tąi įųrėjofne 
dėl laisvės ir mirties.

— Tai, vadinasi, kovėtės? — pąklaųsę bajo.- 
I ras iš llgamiškio.

— Nes tėvas už sūnų užstojo, o aš už Zbyšką 
. — ir susikovėme keturiese svečių tarpe. Taip bu- 
tvo sutarta, kad nugalėtojas pasiima nugalėtoje 
ir vežimus, ir arklius, ir tarnus. Ir Dievas mus 
pąląimino: abu fryzus paguldėme, nors ir su di
deliu vargu, nes nei vyriškumo, nei jėgos jiems 
netrūko. Didelį grobį gavome: keturis vežimus 
porinius, ir keturis eržilus, ir devynis tarnus, be 
to, du komplektus šarvų, kokių pas mus maža 
terastumei. Teisybė, šahnų netekome per kauty
nes, bet Ponas Dievas mums kuo kitu atlygino: 
geležimi apkaustytoje dėžėje radome graži’ nei
ginių rūbų. Ir tie, kuriais dabar Zbyšk.' vilki, 
ten pat rasti;

Tai išgirdę. Krokuvos žemininkai ir visi mo
zūrai pradėjo daug pagarbiau žiūrėti Į dėdę ir 
brolėną, o ponas iš llgamiškio tarė:

— Matau, kad esate atkaklūs ir stiprus vyrai.
— Dabar tikime, kad šis jaunuolis tikrai įsi- 

gys povo plunksnų.
0 Macka tiktai juokėsi, ir rimtame jo veide 

I žaidė kažin koks plėšrumas.

Tačiau tuo pat metu vienuolyno tarnai pradė
jo kraustyti iš krepšių vyną ir kitus skanėstus, 
O tarnaitės pradėjo pešti iš šeimyninės trobos 
dubenis sų garuojančia kiaušiniene ir dešromis, 
ir visą Uoba prisipildė kiaulinių riebalų kvapo. 
Ifai išvydę, visi pasijuto alkani ir skubėjo prie 
stalą.

Tačiau niekąs nesisėdo priešais kunigaikš- 
i tto-nę- kuri, atsisėdusi ties stalo viduriu, Įsakė 
'Danutei ir Zbyškai užimti vietas priešais ją ir 
kreipėsi Į Zbyšką:

Rūtų gražu, jei valgytumėte iš vienos lėkš
tės su Danute, tačiau neimk jos kojų po stalu ir 
net prie jos kelių nesiliesk, kaip kiti riteriai kad 
^aro, ųes ji dąr perjauna.

Į tąi ji3 atsakė:
— Ne, aš to nedarysiu, maloningoji popia, ne- 

1 bent už dvejų ar trejų metų, kada, Ponui Dievui 
k leidus, galėsiu savo priesaiką įvykdyti ir kada ši 
[uogelė prisirps. O ant jos kojos ir norėdamas ne- 
Igalėčiau užminti, nes jos dar žemės nesiekia.

— Teisybė, — atsakė kunigaikštienė. — Miela 
girdėti, kad esi pratęs padoriai elgtis.

Stojo tyla, nes visi jpradėjo valgyti. Zbyšką 
rankiojo gardžiausius dešros kąsnelius ir padavi
nėjo juos Danutei, o Danute, patenkinta Šaunaus 
riterio patarnavimais, mirksėjo akutėmis ir šyp
sojosi tai jam, tai kunigaikštienei.

Pabaigus valgyti, vienuolyno tarnai pradėjo 
pilstyti kvapnų ir saldų vyną į taures — vyramz 
pilnas taures, o moterims tik po truputį. Tačiau 

Zbyškos riteriškumas vėl pradėjo rodytis atnešus 
riešutus, vietinius ir tuo metu retai dar sutinka
mus — itališkus. Sėdintieji už stalo su tokiu stro
pumu pradėjo juos naikinti, kad kurį laiką, tik 
kevalų traškėjimas ir tebuvo girdimas. Tačiau 
klystų tie, kurie manytų, kad Zbyšką tegalvojo 
tik apie save: jis norėjo pademonstruoti savo ri
terišką jėgą ir susitvardymą ir kunigaikštienei, 
ir Danutei.

Semdamas viešųtųs pilna sąuja, jis jų ne- 
krimto dantimis, kaip į;įū dąrė, tįt spaudė juos 
savo pirštais ir, nuvalęs kevalus, branduolius da
vė Danutei. Jis net žaidimą išsigalvojo: saujoje 
laikydamas kevajus, jis taip smarkiai papūsdavo 
Į kumštį, kad kevąlai ųet palubę pasiekdavo. Da
nutė taip smarkiai juokėsi, kad kunigaikštienė 
turėjo įsakyti Zbyškai nutraukti tą- žaidimą, ta
čiau, matydama, kad Danutė yra ląbai patenkin
ta, paklausė:

— Tai kaip, Danute, ar gera turėti savąjį 
riterį ?

— O. taip, — atsakė mergaitė, ir staiga palie
tusi pirštu šilkinį Zbyškos švarką, paklausė:

— Ar ir rytoj jis bus mano?
— Ir rytoj, ir iki mirties, — atšovė Zbyšką.

(Bus daugiau)
I aM... .R—- .. . fe
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FALANDOS; !■ > darbo dienomte ir

hįąudin^i patarimai ir įdomūs dalykaiT«L: ttirVU arte M2-27M

MŪSŲ PROTĖVIAI LAIKĖ BI
TES YPATINGOJ PAGARBOJDR. PAUL V. DARGUS 

•YDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TEL. 233-8553 
Servise 855-4506, Pa«w 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

Dr. Jonas F. Mažeika
DJ>3. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

OPTOMETR1STAS

KALBA UETUVIŠKAI
2618 W. 71tt SL TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
Prostatos chirurgu* 
2656 WEST 63rd STREET

Ofiso telefonas; 776-2880, 
Bendendlee foieL: Ml 554.R

. FLORIDA

Tuščias avilys buvo statomas 
prie namų laimei privilioti

Seniau medus vaidino svar
bią rolę lietuvių prekyboje. Jis 
kartais buvo naudojamas vieto
je pinigų, sumokėjimui įvairių 
mokesčių ir skolų. Pagal žmo
nių patarlę, bitės atnešdavo lai
mę į namus. Žemaičiai bites va
dindavo “Dievo bitelės”.

Pirkimas ar pardavimas bičių 
skaitėsi blogu dalyku. Tušti avi
liai buvo statomi prie bakūžių, 
kad žmonėms geriau sektųsi ir 
kad juos aplanky tų laimė. J eigų 
į tą tuščią avilį atskrenda bičių 
spiečius, tai jų savininku tampa 
tas, kuris pastatė avilį, ir tas, iš 
kurio ūkid atskrido bitės. Tuo 
būdu tie kaimynai virsdavo 
bendrininnkais ar “bičiuliais”. 
Ūkininkai tikėdavo, jog spiečius 
gyvuos sėkmingai, jeigu, niekas 

' šeimininkui nelinkės blogo ir 
niekas jam nepavydės, ’lodei 
šeimininkas turi kaip nors atsi
lyginti kiekvienam, kuris pa
dėjo nuimti spiečius nuo medžio.

Žmogus, užtikęs svetimą spie
čių, turi surasti jo savininką ir 
tapti su juo bičiuliu. Senasis 
savininkas gi gali ateiti apžiū
rėti savo buvusias bites, bet 

!’reikalauti už jas atlyginimo 
skaitėsi nepadoriu dalyku. Bet 
naujasis savininkas turi pats 
apie tai susiprasti k, pakvietęs 
savo bičiulį į namus, priimti jį 
svetingai, pavaišinti medum ir 
padėkoti jam.

Tokie tai buvo lietuvių papro- 
^4čiai, surišti su bičių globojimu.

moteries drabužiai 
GALĮ PARODYTI JOS 

GERĄ SKONI

Kiekviena moteris trokšta

odai 
rei-' 

kalavimų, ęaęįonalus maitini- Į

jaunai isvaizrfej. (r gražiai 
yra prisilaikymas higienos

ątr re-

(Iš lietuvių tautosakos)

tenkinta, jei atkreipia į pa-

nei pastangų, Xad gražiau sušu- 
kuotų savo plaukus; jos rūpes
tingai prižiūri veido odą ir išti
sas valandas praleidžia krautu
vėse, besirinkdamos tinkames- 
nius drabužius bei beieskoda- 
mos kitokių dalykų, kurie dar

Kad atrodytum jauna, nerei-

Prostatos, inkstų ir žlapuma 
takų chirurgija.

St Petersburg, Fla. 3371$ 
TeL (8132 321-4200

BANKETO EIGOJE
Solistas: — Dabar padainuosiu 

dar vieną dainą, o paskiau ap
leisiu ' jus.

Svečias: — Ar negalėtumėte 
padaryti to atvirkščiai?

Tačiau laikas nuo laiko tenka 
pastebėti storokas moteris, ap
sirengusias perdaug margomis 
suknelėmis, žemo ūgio su pla
čiabrylėmis skrybėlaitėmis ar 
vyresnio amžiaus, kurios yra pa
sipuošusios pernelyg šviesiu ir 
tik jaunoms merginoms deramu 
spalvų rūbais.

• Tai, deja, yra netinkamas ap
sirengimo būdas, nes kiekvienas 
amžius turi savo spalvas ir kiek
viena figūra reikalauja atitinka
mai pritaikytų joms drabu
žių. Tokias mintis išreiškę mo
terų apsirengimo žinovė.

* *

GERA SVEIKATA IR 
VEIDO. GROŽIS

KAIP ATRODYTI JAUNAI

Atrodyti jaunai ar jaunam 
nereikia vartoti' daug kosmeti
kos.

Tas priklauso ir nuo kitų la
bai svarbių dalykų, kaip pa
vyzdžiui, racionalus maitini 
masis, reguliarus miegąs ir.

APELSINO IR CITRINOS 
SUNKA. YRA NAUDINGA 
ŽMOGAUS ORGANIZMUI
Šviežių daržovių ir vaisių 

sunkos, o ypatingai citrinos ir 
į apelsino, yra ne tik sveikas, bet 
ir būtinas mūsų oYganizmui 
maisto produktas.

Labai svarbus vitaminas C 
kaip tik gausiai užtinkamas apel 
sinuose ir citrinose.

Vitaminas C padidina orga
nizmo atsparumą nuo įvairių in- 

Į fekcijų, apsaugo nuo skorbuto 
ligos, kuri pasireiškia apsilpi- 
mu, kraujo išsiliejimu į raume- ; 
nų audinius ir kaulų suminkštė
jimu.

Neseniai buvo patirta, jog vi- 
! tamino C trūkumas paskatina 

dantų puvimą.
' Vitamino C taip pat esama 
obuoliuose, kriaušėse ir kituose 
vaisiuose.

Tačiau didžiausias C vitamino 
kiekiu yra, kaip minėjome, cit
rinose ir apelsinuose.

Naudinga būtų kasdieną iš
gerti tiek citrinos sunkos, kiek 
jos yrą vięname ęitrine, bet ne 
dąugiąų.

Tačiau tokie apribojimai ne-

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKIS
* Į I

Ha skrandžio ligas ir neretai 
iššaukia raudonas dėmes ant 
veido. . I liečia apelsinų sunkos I
' Nepatariama valgyti sunkių j Gew prinokęs apelsinas 
valgių, ypač prieš ęinant poil-j (angliškai vai orenžius) netu-' 
S1Y5 _ . f ri savyje tiek rūkšties, kad jis

Nevalgykite labai rūgščios galėtų būti žmogaus organizmui j 
duonos, nes tas gali sukelti įvai- kenksmingas, 
rius spuogus. , Todėl tokios apelsinu sunkos

Nepatariama valgyti labai sū- • galima išgerti kasdieną net ir 
rios ir su aitriai^ x prieskoniais keliolikos apelsinų, ypač po val- 
mėsos. -

Nevalgykite stovifit ar labai; 
susilenkus.
Stoyint valgant per dąug įtem- i• • .v . '

■ gių, kaip desertą.
* tj. *

BRAŠKIŲ KOMPOTAS 
i - 2 s į

Tam reikalui reikia pusantros’ 
stiklinės smulkaus cukraus su-.

piami pilvo raumenys, o per 
daug susilenkus — -apatinė pil- > , . ,
vo dalis si i spa i iri^i a m a, tada tirpdyti ant ugnies vienoje stik-J 

į.linėje vandens. į
Kai cukrus sutirps, pavirinti, 

dvi minutes. Kai sirupas bus 
dar verdantis, bet jau nuimtas1

dLrandi% ir . žarnoj jnęgąli ,nor-
' maliai judėti ir tąs.kliudo virš
kinimui.

Dėl virs minėtų reiškinių ne-
; retai atsiranda virSkininw kai, nuo ugnies, įdėti- pusę svaro nu-
Yurie trūkumdi ir t£pasėkoje? ir j valytų’ braškių, judinant visą 
inakraži veido odą. 1 ' įlaik^ ind^ kad si^pas apimtų

Patartina nevartoti-neišmėgin-Į u°gas- i
;tų ir nežinomų įvairių veido1
kremų.

Taip pat patartina neiti per^ 
daug vėlai gulti ir nedirbti nak
timis.

Neišmiegotos naktys kenkia 
nervams, veidui suteikia pri-!
slėgtą ir rūsčią išvaizdą, o tas

. darę, žmogų panašų į ligonį.

Braškių kompotą paduoti vai- ‘ 
gytojams šaltam pavidale. To 
kiekio pakanka kętųriems asme
nims.

BRAŠKIŲ SALDAINIAI
I “

Išvalytas ir išplautas braškes 
. reikia perleisti per rėtį. Sutrinti 
košę ir pasverti.

Viename indę padaryti sirupą’.
/ ir’Pagrindiniai dėsniai išlaikyti

PERKRAUSTYMAI

VYRIAUSIA ĮSTAIGA:

Apdraustu peikraustymas 
ii ivairiy atstumu 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arte 3764996

• Senas pavirsta, ir negirtas.' g tokio pąt svorio cukraus

Leidimai — Pilna apdravda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANĄ Į LIETUVĄ IR USSR DALIS 

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

SOPHIE BARČUS
ik D U O iElMOS VALANDOS

šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stotie* WOPA - 1490 AM 

transliuojamo* iš mū*v afvdijoa 
Marquott* Parka.

Vedef* — Aldona Daukua 
T»Wj 778-1544

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

-f 11L ...................
RADIJO PROGRAMA

( Seniaasu Lietuvių Radijo progra

ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
WLYN, 1360 ban£a AM. veikia sek- 
rnadteniais nuo 8 iki 8:3$ vai ryte, 
perduodama vėliausių pasaulinių 
tinių santrauką. Be to, komenta
rai, Įįpnyflpi dainos, ir Maudotės 
Pasaką Šią programą veda Steęo 
nas K Vaieitina Minkai. Binio
rpikalaię kreipts j Baltic Donate - 
gėliy bęi dovanų krautuvę, 502, E 
broadway, 5o. Boston, Mass. 02127 
Telefonas 268-0489. Ten pat gau 
oamcs ‘‘Naujienos”, didelis pasi 
ppfryiiag i^Ėbtyi^kU ir Ijj 

tuvAlrij aovanu.

1776 Broadway, New York, N.Y. 10019 — TeL: 581-6590, 581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai

ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muilai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audimų, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakąro. $ęSta$eniąis ir sek
madieniais — nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:

Miami Beach, Fla. 33139 — 1201 1? St ........... ................ - -
Allentown, Pa. ^-126 Tifohman Straei .......   -
Baltimore 31, M4 — 1#8 Fleet ----------------~
Brooklyn, N.Y. 11238 — 435 tVDonald • Avenue ——,— 
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Ąvemft .... ............—........-
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue - ------
Chicago, Ml. 60629 — 2608 West 69 Street---- - --------
Chicago, HI. 60622 — 2222 West Chicago Aye. —--------------—-
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 State Rd. __
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue —...
Herkimer, N.Y. — AAcKennan Rd. _ ________ -_____
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Cam pa u Avenue —------
Chester, Pa. 19013 — 2819 W. 3 St. ____ ________ _
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Aveniu ...............
New York 3, N.Y. — 78 Second Ąvenue .. ............ ..........
New York 3, N.Y. — 334 E. 9fh St. — -
Philadelphia. Pa. 19123 *— 1013 M- Marshall St. — 
Phoenix, Ariz. 85027 — 22047 hl. Black Canyon Hwy. 
Rahway, NJ. — 47 East Milton Avenue ................—
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Ave. -j-—....
South River, NJ. — 41 Whitehead Avenue_____ —.........
SyH-Y 13204 — 515 Marceliu* Street ———

(305J 4ZW20 
........ 05-1654 
_.... 3*1-4240 

____ 623JMW0 
$yS-Q70p 
4U-2818 
925-2787 
227-4850 
I4S6078 
365-6780

u. (315) 846-3939 
365-8740 
478-2871 
385-655ę 
674-1540 
475-7430 

(ZIS) WA 5-8878 
- (602)

«U) 
(216)

(302)

(301)

rupas bus tirštas, pridėti su-j 
trintas braškes ir maišyti, kad j 
košė sutirštėtų.

Storai paberti smulkiu cukru
mi stiklinę ar molinę lentą, arba 
pusblūdį, ant kurio išmesti ko
šę. Išlyginti są peilio ašmenimis, 
kad būtų ketvirtadalis colio sto
rumo.

Palikti sausoje ir vėsioje vie-į 
tore 24 valandas. Paberti cukru
mi kitą pusbjūdį ir padėtį ant 
jo tešlą, apatinę pusę į vrsų- 
Tokioj būklėj palikti dvi dienas. 
Paskiau supiauętyti gabalėliais. 
Pabarstyti cukrumi.

Galima ilgai laikyti metalinėj 
dėžėj.

Magdalena šulaitienė

«

AMSULANSO 
patarnavimai

TURIMI

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

UMevių 

LAidetavių 

Direktorių

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Aikštė* automobiliams pastatyti
Muse

GAIDAS -DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440 •

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2b33 W. 71st. Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650

JEAN VANCE ir GEORGE SORINT

STEPONAS C LACK IK SuNuS
Je:gu tu bijai tų, kurįę vąV 

do tave, tai būk gailestingas 
tįems, kurie klauso tavęs.

(UCJU^cn
242* WEST 63th STREK1 KEfubbc 7-121J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Falo# H Ilk, pi, I74-441|

BUTKUS - VASAITIS
T<: OLympic Z-1M4

TeL: LAfayetU 1-SI71

KNOW YOUR HEART

942-8770 
3414800 
589-4464 
257-6320 
4X5-9744

«

PETRAS BIELIŪNAS

miHlHHjjlHUllb
— SaL-Monday, July 10-12, 1982

* tMMV • L*4K

HBrWURMEARXfUND

M

«48 So. CALIFORNIA AVE.



HOT SPRINGS, ARKANSAS
“LEISKIT J TĖVYNĘ“

RADIJAS

Baisusis Birželis buvo pami
nėtas birželio 13-tos dienos pi*o- 
gramoje. Pagrindinė paskaita, 
paruošta Sibiro tremtinio Jono 
Kreivėno, knygos “Mirties La
geriuose ir Tremtyje” buvo per-

• skaityta programos vedėjos Sa
lomėjos šmaižienės. Momentui 
pritaikyta muziką ir rašytojo 
Vinco Mykolaičio eilėraštis 
“Tremtinjaf-protestas prieš rau

donąją vergiją priminė tuos 
skaudžius ir tragiškus mūsų tau 
tos išgyvenamus.

Birželio 20-tos dienos progra
ma buvo skirta Joninių papro- 

‘ čiams prisiminti. Ištraukos iš 
.Jurgio Jankaus apysakos ‘‘Pa- 
Sparčio Ž;edas” buvo perduotas 
programoje.

Liepos men. 11-tos dienos pro 
gramoje bus paminėtas rašyto
jas Vytautas Alantas, birželio 

-18 d. atšventęs 80 metų savo 
'.amžiaus sukaktį.
>; Liepos 18-tos dienos progra
moje bus minima Pavergtų Tau- 
jtų savaitė. Ta tema trumpai kal
bės respublikonų kandidatas į

■ Arkansas valstijos senatorius—

Carolyn Sissney.
Abi liepos mėnesio programos 

bus girdimos iš skirtingos sto
ties. t. y. KZNG, banga 1340 
AM, kaip ir visada tuo pačiu lai
ku — 930 sekmadienio rytą. **’

Nupiikus KGUS stotį Hern- 
reich Broadcasting Stations Inc 
— didelei kompanijai, kuri dar 
turi ir kitą KWB0 stotį Hox 
Springs’e ir kituose Arkansas 
miestuose, kuri laiką nebuvo 
pasikeitimų, bet nuo Pepos 3- 
čios dienos įvyksta pasikeitimų. 
Mūrų senoji stotis KGUS, da
vusi pramoginę ar klasikinę mu
ziką, perema, į cowboy - count
ry music stotį, o minėta muzi
ka perkeliama į KZNG, 1340 
AM. banga, kurioje ir bus gir
dimos “Leiskittį Tėvynę” liepos 
mėnesio radijo programos.

Po to teks ieškoti kitos radijo 
stoties, nes dabartiniai savinin
kai nutraukė kontraktą lietuvių 
programoms, taip pat ir serbų. 
Atrodo, kad svetima kalba jiems 
nepageidaujama. Teks ieškotis 
kitos radijo stoties ir jai pavyks 
susitarti, bus pamesta per lie
pos 18-tos dienos programą.

Salomėja Šmaižienė

kun. A.
J. Viskantas,

dvasios 
Skripkus, 
rast. M. 
Eudeikis. 
amžinųjų

Y~ 1 —■

Mamai, tatai — FardarUmA
MEAL 15TAT1 FOM lALt

2 po keturis, medinis, Brighton Parke*. 
$39,500. Savininkas duoda paskolą. .
2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. $39,000.

P
B
p?

p

ALEKSAS AMBROSE

; KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIŲ 
s ORGANIZACIJOS

Lietuvių R. K. Labdarių Są-

C (Tęsinys) Mokestis nuo $87 iki 300 dol.; į
Labdarių Sąjungos kasoje bu- mėnesi-

Vo $120,000. Pastatas buvo apie
$400,000. Pridėjus įrengimus, jungds centrozvaldybon 1960 m.
naujas pastatas kainavo per išrinkta dvasios vadu ir sąjun- 
pusę milijono’ dolerių. 1961 me- gos iždininku* yra" kun. A. M. 
tais priegaludą administravo 9 Linkus, 
Šv. Kazimiero seselės globėjos/ pirm., :
Jos dirba trimis pamainomis, bas — vicepirm., kun. A. Sta
čia laikomi asmenys^ kurie pa- šys — sekret. Sąjungos direk- 
lys gali ^apsižiūrėti. Susirgusieji toriatą 1960 m. sudarė: kun. S. 
•vežami j ligoninę, šios įstaigos 
įgalva yra kun. S. Adorhynas.
'Vietos yra 112-kai senelių, šiuo prel. J. Paskųs — 
metu yra apie 40 kitataučių.

, Antanas Valonis —•' 
P. Cibulskis ir M. Sru-

Ądomynas — pirm., kun: A.. M. 
Linkus, - prel. I. Albavičius ’ ir 

vykdomieji 
nariai, V. Luckus’ — seki*., P.

$4umI. ŽMnš — Psrd«vlmel 
SIAL ESTATS FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKF.TTMA1S.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc ' ” T

MUTUAL FEDERAL SAVINGS1
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermaį Road Chicago, DI. Tel. 847-7747

Fandell — sekret. padėj., A. 
Valonis ir P. Cibulskis j— yick*- 
pinn., kun. A. Stasys — keresp., 
B. Cicėnas koresp. pad.

Lietuvių R. Kat. Labdarių Są-t 
junga Chicagoje turi 9 kuopas. 
Narys moka po $1.20 į metus. 
Sąjunga turi daug garbės narių 
pavienių asmenų ir draugijų. 
Garbės nariu skaitosi kiekvie-, 
nas, kuris sumoka $100 ar dau- 
giau. Kuopos ruošia vakarienes 
ir įvairius pobūvius pinigams 
sukalti šalpai. j

1914. 3. 15 įvyko LRKL Są-f 
jungos 1 kp. steigiamasis susi
rinkimas Šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje Pirmuoju

■ vadu buvo 
p'rm.
Šiaučiūnas, ižd. J.'
Kuopa turi nemažai 
narių, kurie paaukojo Sąjungai 
po S100 ir daugiau. Ši - kuopa ‘ 
daug prisidėjo prie senelių prie-j 
glaudos pastatymo ir įrengimo, j 
1954 m. valdyba: E. Gedvilienė, | 
pirm., P. Turskienė, vicepirm.,{ 
B. Cicėnienė, rast., O. Liaudie-Į 
nė, fin. rast. O. Voznienė,J 
ižd.

Liet. K. Labdariu Sąjungos 2 
kp. įsikūrė 1914. 3.21 Visų Šven- 
tujų parapijoje. Pirmasis susi^ y Batavič;enė ir A. Pau. 
rinkime prisirase 21 asmuo* .. 
-b, v vi x x ziene.Metinio nario mokesčio nutarta 
mokėti po $1.20. Pirmutinė vai-į _ __ 
dyba-:' pirm. —J. Grigula, pav.l 

•—I. Stankus, prot. rast—V. Sa-j * 
vicius, fin. rast. —;N. Urbonas, — 
ižd. — K. Klimavičius, Lėšas 
sukeldavo visokiais būdais: ruo
šė7 vakarus, iškylas, vakarienes, 
rinko iš draugijų ir-pavienių as
menų aukas. Iš surinktų lėšų 
šelpdavo parapijos ribose į var
gą patekusius lietuvius, šitą Tab] 
daros barą kuopa varė ikr 1929 { 
m. Per-ta laika iš kasos išmokė-^„ " ■ _ w . ... 4/tn St. "Ęrasides 12 vai.io pašaipu.575 dolerius. Užėjus L . ,

(Bus daugiau)

— Klaudijus Pumputis, pagy- 
dęs skaudanti petį, vakar grižo 
iš ligoninės.

BUTŲ* NUOMAVIMAS
.a NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTAR1ATĄS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie A ve. — 7

;vr • i 4 z>,i i 6 butu mūrinis. 4 mašinų mūrinis ža-Kaip žinote, Kanada toliau ražas $17,600 pajamų. Arti 64-tos

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos mieste lakfijB*.
Dirbu ir užmiesčiuose, g roll, 

garantuotai ir sąžiningai,
•' KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Taimen Are.
Tel. 927-3559atsisako’ pripažinti dę jure prie

vartinį Pabaltijo valstybių įjun
gimą į Sovietų Sąjungą. Per 
pastaruosius pusantrų metų 
Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo konferencija Madri
de buvo tinkamiausias forumas 
tokiai politikai patvirtinti. Kon
ferencijos peržiūroje, kaip Hel
sinkio* Baigminį Aktą vykdo jį 

, Kana? 
dos delegacija pasmerkė tęsia
mą Pabaltijo tautų pasergimą, 
sovietinės vyriausybės rusinimo 
politiką ir žmogaus teisių bei 
pagrindinių laisvių slopinimą 
Pabaltijo valstybėse.

^Aš galiu jus užtikrinti, kad 
nenumatoma pakeisti mūsų pa
grindinės politikos — nepripa-1 
žinti de jure Pabaltijo valstybių 
įjungimo į Sovietų Sąjungą, ir 
kad mes ir toliau tai Teiksime 
atitinkamuose tarptautiniuose 
forumuose.” * (Elta) :

ir Kedzie.
2 sklypai arti vandens.
Hot Springs Village.

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

I ^***^*V a-zt*^*****^ V

— Chicagos Anglijos-Britani-1 pasirašiusios valstybės, 
jos lietuvių klubo gegužinė bus

| šį sekmadienį, liepos 11 d., Vy- 
j čių salėje-šodelyje, 2455 West

\ Šo
kiams gros Ą. Stelmoko orkest
ras. Visi kviečiami į gegužinę 
atsilankyti. K. R.

. Andriaus sudarytą Lietu- 
-i Ji • l A

MŪRINIS —‘4 butų 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

^l"1" 1 i—
DĖMESIO*

62-S0 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $12$ pusmečiui aufomcblUs 
Liability apdraudimas pemittl©- 

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS/ , 

4M5 So. ASHLAND AVt
TeL 523-8775

u

depresijai, kuopa nustojo vei
kusi, 1939. 2. 26 buvo antru kar
tu įkurta. įsi 1954 m. centro ka- 
son kuopa įmokėjo $5,370. j —j.

Sąjungos 2 kp. įsikūrė 1917 ip.I vos žemėlapį ir išleistą Devenių 
Šv. Antano parapijoje. Statant Kultūrinio Fondo, galima įsigyti 
Švento Kryžiaus ligoninę kuopa j siunčiant užsakymus šiuo adre- 
labai daug pasidarbavo, sutelk-j su: Devenių Kultūrinis Fondas, 
dama didelę sumą pinigų. 1960 ~ ~ 
m. valdybą sudarė: K. Sriubiė- 
nė, pirm., K. Žukauskienė, M. 
Srubas, B. Kazlauskas. J. Slie-

PRIVATE LAKE . 
DEVELOPERS
CLOSE OUT SALE

No money down to qualified buyers: 
% acre improved lot with access to 
330 acre .spring-fed lake (Lake Holi
day). Water skiing, Fishing, Camping,. 
Sailing and Etc. Located 45 miles west 

of Chicago Midway Airport.
Financing up to 10 years.

Call: Ed Shaputis

(312) 552-7467 . į

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

JAU ATSPAUSDINTA
gJ. KLAUSEIKIO KNYGA

darytas Brežnevui eliminnoti, REyp FREE CORNER LOT
sako užsienio diplomatai.

£

i

Chrysler'New Yorker

4030 Archer - VI 7-IS15

KOVOS DEL LIETUVOS

82.00

84.00
83.00

P.O. Box 10782, St. Petersburg, 
FL 33733. Kaina ?6 H- 65c per
siuntimo išlaidoms padengti.

Pardavimu ir Taisymas 
2*44 Watt FHh 5hMt 
Tai REpublk 7-1941

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

— Komunistų partijo’s Cent
ro komiteto nutarimas kraštą 
valdyti komiteto nutarimais pa-

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga. 

6247 S. Kedzie Avė.
. (312) 77.6.-8700

Biznio Progos — Už Miesto Ribų 
BUSS. OPP. — OUT OF TOWN

Dr. A. J. Goesen — DANTYS, jų priežiūra, tveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais _________ _______

Minkštais viršeliais, tik ________ _

Dr. A. J. Gmsėn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

G«Jim* taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba
AtOttey orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant Ji peraiuntiiDO Išlaidoms

K

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
u jiertose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo aUiminimua.

Dr, A. Guoen _ MINTYS ffi DARBAI, 259 pel, liečia 1905 
mėtį jvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 

rosirūpinimą_____________________________ >8.00

---------------------- --------------------- KANADA IR TOLIAU NEPRI- 
PAŽINS PABALTIJO

KURIAM GALUI MOKĖT! inkorporavimo
DAUGIAU^ Kanada vėl patvirtino, jog ir

’ {toliau laikysis Pabaltijo įjungi- 
P^KDAAil NAUJŲ£ AR VARTOTUS |mo nepripažinimu politikos. Šių 

AUTOMOBILIU S. SUTAUPYSITE Įme(ų.kovo ItLdieną laiške KLB

PERSONAL 
Asmeny laiko

■■ ■■»■»■ ■■ ■->»*■■.... .

READER & ADVISER

CARD READING

Advice on al! problems of life. j 
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.

MISS JENA

2746 W. 47th St, Chicago 
254-5969

M. ŠIMKUS ;
Notary Public .*• ? /

INCOME TAX SERVICE * 

4259 S. Maplewood, TeL154-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi-'pilietybės pn • 

šymai ir kitokie blankai.

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS

BEI KROSNIS. f 
Herman Dečkys

Tel. 585-6624

Gyriaus puodas netaukuotas,

Advokatas 
GINTARAS P. OKEANAI 

Darbo valafidoc: nuo 8 vai ryt» 
irt 6 ▼*!. vak- SeSUdionl ano 

t nL ryto Iki 12 vaL d. 
Ir pagal niMtarima.

Tfii. 776-5162 arba 776-5111 
M4I Wart ISrd Strict 

Chkaeo. ID 60629 ,

• — Naujt^io^ Chiq^o, fll. $>t.-MoBd^, Jute 10-1X

i
i 
I

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
' • LITERATŪROS DRAUGIJA. — -•■4

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

£
I

nuo .S300 na si.ooa Montrealįo Apylinkės Valdybos 
pirmininkui V. Piečaičiui, Kana
dos'užsienio reikalų ministerijos 

f Rytų Europos skyriaus vedėjo 
Mr M. Fair

weather rašo:.

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

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

ON BUSY HIGHWAY. 
Ideal spot for hot dog 

or fruit stand. 
Call 830-1807

Siuntiniai į Lietuvį 
ir kitus kraštus

F. MEDAS, 4059 Archer Avenoa, 

Chicago, HL 40E32. TaL YA 7-59W

Ilgametis patyrimas — sąžiningus darbas 
^el ruošiutė* keliauti — kreipkitės J Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave, Chicago, Hl- 60643 

Telef. 312- 238-9787
* Mfenotauau petmuTlnw užsukant lėktuvu, traukiniu, laivu kelk 

<rfu (cruUei), Tleiboėip ir »utomoblUų nuomavimo rezervadjaa; Parduod. 
Be kelionių draudimas; Organizuojame keliones J Lietuva ir kitus taitm 
sudarome Iškvietimas giminiu apsilankymui Amerikoje ir telkiame info? 
nacijas visais kelionių reikaLsda.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvai*, tik -.eina reasrruott rietą 
• inksto — prifii 45-60 dienu.

STASYS SAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lako)

; Skambinti YA 7-9107




