
f

vemis.
i

išvežti iš Li-

if

ij

The first and Greatest 
Lithuanian Dcdy in America

ČUB TUNO

I Library of Congress
I Periodical Division
< Washington

The LUhueeiaa Daily Newi 
Fwb&hrd by The UUiumUa Newt Pwbiiihing Co., Idc.

1739 So. Halsted Street. Chicago. I1L 60608 
HAymarket 1-6100 

••••••••••••••••••e 
Over One Million Lithuanian 

In The United States

Pabaltiečiai pranašesni Sovietų 
kariuomenės daliniuose

SANTĄ MONICA, Cal. — 
Rand korporacija seka žinias 
apie įvairių ginklų rūšių Sovie
tų karo jėgas ir priėjo išvados, 
kad ne visos Sovietų jėgos to
kios vieningos, kaip iš pavir
šiaus atro’do.

’ Sovietų vyriausybė imą. karo 
tarnybon visas pavergtas tau
tas; Rusai ima. karo tarnybon 
lietuvius; latvius, estus, gruzi
nus, gudus ir įvairių pavergtų 
tautų jaunimą. S. Enders Wim- 
bush ir Alex Alexia v paruošė 
stiidiją apie Sovietų karo jėgų 
nuotaikas, kurią pavadino “So
vietų kato jėgų etninis veiks
nys?’. Ši . studija išsiuntinėta 
JAV karo vadovybei, kad būtų 
informuota apie rusų pavergtų 
tautų kare tarnybdn paimtus 
jaunuolius. <

Sovietų karininkai — 
rusai, ukrainiečiai

Sovietų kariuOTnenės kariniu-;

LIETUVIAI, LATVIAI IR ESTAI PAREIGINGESNI, 
. f APDAIRESNI IR GREIČIAU ORIENTUOJASI

su rusu, ukrainietis eina su uk
rainiečiu, bet į miestą neina ka- 
zachietis su rusu”.

Rusai labai iš aukšto žiūri j 
Azijos ir kitų tautų kilmės ka
rius. Savo tarpe rusai Azijos 
tautų kilmės žmones vadina 
“chrukomis” arba “mongolais”. 
“Mongolo” reikšmę žinome, bet 
Sovietų karys, rusų pavadintas 
“churka”, rejškia — bevertis,, 
lėtas, susigaudyti ir, bendrai, 
kvailas.
• Tuo tarpu pabaltiečiai skiria
si karių tarpe. Jie protingesni, 
daugiau- apsiskaitę, greičiau 
orientuojasi, supranta įsaky- 
mus. Lietuviai, latviai ir estai J 
Sovietų karo jėgose stovi daug 
aukščiau negu rusai ar visokie 

"^ęhurkoš’’., ’ '
Latviai savo tarpe, rusus t va

dina “cukėm”. Tai reiškia, kad 
Sovietų kariuomenėje rusus va
dina “kiaulėm”. Iš rusų gali vis
ko laukti, bet kokios kiaulystės.

KVIEČIA SIRIJOS, LIBANO, IZRAELIO, 
EGIPTO, JAV PASITARIMUS

NORI, KAD AMERIKA SURASTŲ VIETĄ IR APMOKĖTŲ 
VISAS PALESTINIEČIŲ IŠVEŽIMO IŠLAIDAS

WASHINGTON, D.C. Ne- ta taika Libane ir žmonės galė- 
žiūrint j didelį palestiniečių pay tų naudotis pagrindinėmis lais- 
sipriešinimą .vakarų Beirute, 
prezidentas Reaganas ir Ameri
kos diplomatai reikalauja, kad 
Beirute užsilikusieji palestinie
čiai privalo būti 
bano.

Dabar aiškėja, 
j niečių išvežimas 
paprasto pagrindinio žmogaus 
teisių nuostato, būtent: palesti
niečiai sutiko išvažiuoti iš Liba-

I no, bet reikalauja, kad kartu su 
{jais būtų išvežtos ir palestinie
čių šeimos — žmonos ir maža- 

; mečiai vaikai.
1 Labai svarbus klausimas — 
kur palestiniečius išvežti? Jie 
nenori važiuoti į Siriją, nes bijo 
užpuolimo vieškelyje iš Beirutu 
į Damaską. Be to, Sirija sutinka 
priimti tiktai palestiniečių va
dus, bet jokiu būdu nenori pri
imti 6,000 eiliniu kovotojų. Bo 
to, sirijiėčiai žinoj kad Ųeirule 

-yra žymiaHlangian palestinierns 
nėgrr' ofibfali^’^pie ' kalba* 
ina. Jų iš’ tikrųjų yra virš 
10,000. O jeigu prie jų dar pri 
dėti žmonas ir kūdikius, lai susi 
darys didokas tremtinių skai
čius.

Palestiniečiai pareiškė norą 
išvažiuoti iš Libano jūromis. Jė 
juos sutiktų globoti Amsriko 
marinai, . tai marinai galėti; 
lengviausiai.juos apsaugoti.

Palestiniečių išvežimo’ klausi
mas dedamas ant amerikiečių 
pečių. Visi pasiūlymai pačių pu 
lestiniečių buvo atmesti, nes jie 
niekur nenori važiuoti. Susidaro 
įspūdis, kad jie sąmoningai vii 
kiną visą reikalą. Jiems jau leis
ta pasilikti rankinius ginklus, 
Jie stiprina vakarų Beiruto ap
saugas, kad galėtų ilgiau gintis. 
Palestiniečiai su tiktų įpareigot 
amerikiečius surasti jiems sau 
gią vietą ir apmokėti visas per 
vežimo išlaidas.

Atsakingi JAV pareigffnai 
tvirtina, kad prezidentas Beaga- 
nas sutiktų apmokėti pervežimo 
išlaidas, kad tiktai būtų alstaty-

— Meksikoje, Tepec srityje, 
smarkiai bėgęs traukinys nusi
rito nuo bėgių. Žuvo 70 ke-

kad palcsti- 
užkliuvo dėl

Afganistano 
Afganistanu, 
jų neperse-

—• Antradienį aukso uncija 
kainavo $338.

; — Praeitų savaitę Argentina 
paleido lakūną Jeffrey Glovar. 
kuris pateko į Argentines ne
laisvę. Tai buvo vienintelis bri
tų belaisvis.

— Tvirtinama, kad tikrasis 
lakūnės Emilijos Earhart var 
das buvęs Irene Botam. Ji mi
rusi šeštadienį, sulaukusi 78 m., 
Jamesburgh, N.J.

— Sirijos vyriausybė skelbia, 
kad sieną perėjo apie 1,000 Li
bano palestiniečių. Jie nebegrįš 
į Libaną net ir po to, kai izrae
litai išvažiuos.

— Indijoje vakar buvo ran
kamas prazidentas. Manoma, 
kad bus išrinktas 60 metų Zail 
Singh, veiklus Kongreso parti
jas atstovas.

— Kan. Vaclovas Zakaraus
kas vakar išvyko j ligoninę svei
katos patikrinti.

LONDONAS, Anglija. — Bri
tų vyriausybė gavo oficialų da
bartinės^ Ągjentinc^ vy riau^y I>ės

— Iki šio meto Teherano 
aikštėse šūkavo “Mirtis Ameri
kai!”, bet vakar grupė kovotojų 
pirmą karąt sušuko “Mirtis So
vietams!
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ARGENTINA PRANEŠĖ BRITAMS, 
KAD KARO VEIKSMAI BAIGTI

BRITŲ VYRIAUSYBE NUTARK GRĄŽINTI ARGENTINAI
NELAISVĖJE LAIKYTUS 593 KARININKUS

Šiaurės Vakarų Afrikoje siaučia labai dideli karščiai, trūksta vandens 
ir dramblius labai sunku įkinkyti sunkesniems darbams.

Nuo to laiko rusai jau nusto
jo vartoti “churkos” pavadini
mą, bet uzbekus vietos gyven
tojai vadino čiučemekais. Tvir
tinama, kad šitoks uzbekų pava- 
linimas labai jiems nepatiko. 
Jeigu kuris rusas patekdavo į jų 
kalėjimą,, tai tas patirdavo, kad 
uzbekai rusų tikrai, nekenčia.
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rainiečiai. Ta pati proporcija ga
lioja ir puskarininkiams. Bet 
kareivitj daugumą sudaro įvai
rių karo tarnybon paimtų jaunų 
vyrų mišinys. ■'J•’ : -J

Studija rodo, kad Sovietų ka
ro vadoyybefneleidžia karo? tar
nybon pašauktiems vyrams eiti 
tarnybąUgimtmiame savo kraš
te:-Vienos tautos jaunimas Siun
čiamas eiti- savo’ tarnybą visai' 
į kitą’ kraštą. l r ■

Kerių nuotaikas tyrinėjusieji 
dp vyrai tvirtina, kad labai daž
nai etninis klausimas sukelia 
karių’tarpe; riaušes. Tos riaušės 
dažnai esti kruvinos ir vadovybė 
daboja, kad išvengtų tautinių 
nesusipratimų. Gausioje Sovietų 
kariuomenėje nėra’nė vieno bet 
kurios rusų kdmunrstų paverg
tos tautybės dalinio. Visi kariuo
menės daliniai maišyti, vado
vaujami rusų ir ukrainiečių. 
Yra vienas kitas karininkas, ki
lęs iš pavergtos kaimyninės tau
tos, bet tas karininkas privalo 
būti ištikimas komunistų par
tijos narys, pritarti komunisti
nei sistemai ir santvarkai.

“Jeigu karo tarnybon šaukia
mas uzbekas, tai jis siunčiamas 
į Rusiją. Jeigu esi paballietis, 
tai karo tarnybon esti siunčia
mas į Uzbekistaną”, sako stu
dija.

Jau paminėti abu vyrai ap
klausinėje 130 Sovietų karių, 
tarnavusių Sovietų karo jėgose. 
Jie šitaip tvirtina: “Jeigu gauni 
leidimą išeiti iš kareivinių į 
miestą, tai visuomet rusas eina

Įjako ’ m^BTapllausinėtojai. 
— Rusai, kuriems man teko 
tarnauti,; Jautėsi. - tarytum jie 
kankinami mažumos komplek
so; Jie-jįtotesi mažiau žibantieji 
•ir/hurirtianantieji:-’ - ■ *' ‘ \

.. . • ‘ V J >. -• .
f ♦ . r . r • ’ « v -

p s.‘,. Churka paklojo 
r-._ r kelis, rusus y \

V -f 1 '• - ■ *• ' ' .

: 'Viėnamė .daliriyje azijatui tiek 
čhurkos \ąrdąs; kad jis 

neteko' lygsvaros. Jis nesuprato 
aiškinimu i r neišmoko kaip pa
taikyti? kulką "į taikuTtrJam tiek 
įgriso churkos vardas, kad jis 
pasiėmė, '.šautuvą,’ palaukė, Jęol 
Ęus mainomos sargybos ir pa
leido į juos keliojiką kulkų, vie
ną yiet'oj nušaudamas, d kitus 
sužeisdamas. Jis . parodė, " kad 
čhurkos vardas jam įgriso . ir 
kad jis gali pataikyti churkos 
priešams.

PREZ. REAGANAS NUĖMĖ 
EKONOMINES SANKCIJAS
WASHINGTON, D.C. — Pre

zidentas Reaganas, patyręs, kad 
argentiniečiai oficialiai pranešė 
britams apie karo veiksmų pa
baigą nuo birželio 14 dienos, 
tuojau įsakė atsakingoms JAV 
įstaigoms, bankams ir užsienio 
prekybai panaikinti visas eko
nomines sankcijas prieš Argen
tinos vyriausybę.

Argentines vyriausybė Ame
rikos bankuose turėjo dolerių 
atsargas, kurios buvo įšaldytos, 
bet prezidentas įsakė tuojau 
nutraukti visas ekonomines 
sankcijas ir pranešti Argentinos 
vyriausybei, kad gali naudoti 
Amerikoje buvusias atsargas.

Amerikos bankuose buvo įšal
dyti 6 milijonai’ Argentines do
lerių, bet dabar įšaldytos sumos 
vėl yra vyriausybės žinioje.

j — Premjeras M. Beginąs pir
madienį pasiskundė Izraelio par
lamentui, kad Amerikos para
ma mažėja. Atleidus sekretorių 
A. Haig, Izraelio atstovams da
rosi sunkiau Washingtone.

rasią, per Šveicarijos
konsulatą Buenos Aires mieste,' 
kuriame -pasakoma, kad karo 
veiksmai, pradėti šių metų ba
landžio 2 dieną ir baigti birželio 
14 dieną, skaito baigti.

Šį pranešimą britai laiko ofi
cialiu Argentinos vyriausybės 
pranešimu apie karo veiksmų 
dėl Falklandd salų pabaigą, —'■ 
parlamentui pirmadienio vaka
re pranešė premjerė Margaret 
Thatcher.

Tuo pačiu metu premjerė pa
sakė, kad imsis priemonių ati
duoti Argentinos vyriausybei 
593 karininkus, kai tik pajėgs 
tai padaryti. Dabartiniu metu 
minėti karininkai laikomi Falk- 
’ando salų vandenyse esančiame 
transporto laive St. Edmund. 
Karo eigoje šis laivas atvežė 
britų karius Falklando saloms 
išlaisvinti, o dabar jame laiko
mi, maitinami ir prižiūrimi Ar
gentinos karininkai, vadovavę ir 
pralaimėję kovas.

Argentinos štabas nepajėgė 
itgabenti pakankamai maisto ir 
šiltų drabužiu j Falkland salas 
Skeltiems kariams. Su daugeliu 
tariu buvo nutrauktas susisieki
mas, nes kariai neturėjo radijo 
priimtuvų, o apie radijo žinių 
siųstuvus ir nekalbėti nebuvo 
ko. Sužeistiems karininkams su
teikta reikalinga medicinos pa
galba.

Britų premjerė pranešė, kad 
įuo birželio 14 dienos neįvyko 
jokių karišku sūsirėmimų. Bri 
'ai džiaugiasi, kad Argentinos 
vyriausybė paleido suimtus bri
tus žurnalistui

BEDARBIS ĮSIVERŽĖ Į KARA
LIENĖS MIEGAMĄJĮ

LONDONAS, Anglija.—Buck
ingham rūmai labai stropiai 
saugomi, bet penktadienio naktį 
į karalienės miegamąjį įžengė 
Londono bedarbis ir atsisėdęs 
ant lovos krašto, pradėjo su ka

raliene kalbėti apie sunkėjančią 
ekono'minnę padėtį ir nedarbą.

Karalių Rūmai apverti tvoro
mis, spygliuotomis vielomis, pa
sienyje įrengtos televizijos ka
meros, kurios sargams praneša 
apie kiekvieną judesį. Tuo tarpu 
bedarbis mokėjo praeiti pro vi
sas užtvaras ir prieiti prie ka
ralienės.

Įsibrovėlis, praleidęs apie 10 
minučių besikalbant su karalic 
ne, paprašė cigaretės. Karalienė 
cigarečių neturėjo, bet paprašė 
įsibrovėlį lukterėti, d ji tuo tar
pu paprašė vieną sargą, kad 
jam duotų cigaretę. Atėjęs stip
rus vyras davė įsibrovėliui ciga
re! ęir paprašė, kad jį sektų. Įsi
brovėlis buvo atiduotas polici
jai. Visi nustebo, kai Daily Ex
press įdėjo žinią, kaip įsibrovė
lis pajėgė įsiveržti į karaliennės 
miegamąjį.

Artimiausioji ir saugiausioji 
vieta palestiniečiams būtų Egip
tas, bčt palestiniečiai bijo Egip
to. Jie žino*, kad prez. Sadatas, 
pasitaręs su Egipto karo vadais, 
išvarė 18,000 Sovietų karių’dr 
kagėbistų, lai Egipto kariams 
nesunku būtų išvyti iš Egipto ir 
palestiniečius, jeigu jie bandys 
kištis į vidaus reikalus.

Prez. Reaganui kilo mintis 
ant greitųjų Washingtone su
šaukti Sirijos, Libano, Izraelio, 
Egipto ir kitų valstybių atsakin
gus ministerius, kad aptartų 
visapusį palestiniečių likimą. 
Nors prez. Sadalo dabar jau 
nebėra, palestiniečiai dar bijo 
Egipto ir dėl to, kad kraštą val
do’ ta pati karių grupė, kuri iš
vijo rusus iš Egipto miestų ir 
uostų. Jeigu egiptiečiai įsitikinę, 
kad palestiniečiai ir ateityje pa- 
laikys^ryšius su Maskvosagen
tais ir gatls Kremliaus paramą, 
kaip jQ fiavo Libane, lai kalba 
tarp palestiniečių ir Egipto gali 
būti labai trumpa.

Sekmadienį izraelitai paleido 
k lis tūkstančius šūvių į pales
tiniečių laikomą Beirutą, bet 
diplomatas Habibas pajėgė įti
kinti Beginą, kad įsakytų su
stabdyti sušaudymą. Sjistojo ne 
tiktai palestiniečiai, bet ar izrae
litai. Pirmadienį beginkliai pa
lestiniečiai vaikščiojo - vakarų 
Beiruto gatvėmis ir ieškojo pasi
metusiu savo šeimds nariu, v *

Valstybės departamento pa
reigūnas Habib pranešė sekreto
riui Wcinbergeriui, kad. Beiruto 
klausimas labai sudėtingas ir 
varginantis. Habib yra įsitikinęs, 
kad Libanas taps laisvas ir ne
priklausomas.

Liepos <14: Bonaventūra, Vi
dutis, Gardievaitis, Sūnmylė, 
Dzingūnė, Miglovara.

Saulė teka 5:28, leidžiasi 8:25.

' Oras Šiltas, gali lyti.

Son. Percy |>areiškė įsitiki
nimą, kad Senatui bus 
lengviau spręsti užsienio 
reikalus su sekr. George 
Shultz, nes jis pajėgia ap

rėpti visus užsienio poli
tikas reikalus.

— Pakistano valdžia reikalau
ja, kad Sovietų karo vadai leis
tų 3 milijonams 
tremtinių grįžti į 
Privalo prižadėti 
kloti.

IRANO KARIAI 
IRAKO PASIENYJE

TEHERANAS, Iranas. — Sek
madienį Irano sostinėje įvyko 
didelė demonstracija, kurios 
metu gyventojai reikalavo tuo
jau įsiveržti į Iraką. Tvirtina
ma, kad iraniečiai užėmė visas 
tas žemes, iš kurių pasitraukė 
irakiečiai, bet dabar susidaro 
įspūdis, kad Irano karo jėgos 
bandys įsiveržti į Iraką.

Mula Chomeini yra pasiryžęs 
reikalauti, kad Irakas sumokėtų 
Iranui už kovų metu padarytus 
nuostolius. Jis nori, kad Irakas 
atlygintų iraniečiams kovų me
tu padarytą žalą.

m

> George Shultz

Prezidento Reagano naujai paskirtas Valstybės depar
tamento sekretefrius jau perėmė didelę dalį JAU 

užsienio reikalų. - •



V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI

Vladas Kūlvis

(Tęsinys)

ševikai. O savo jėgos nema- ■ 
to.

O lietuvių tautos jėga yra di
delė. be galo didelė. Tik reikia 
ją iš tautos gelmių iškelti...

Kitą ankstų iytą pro pypkės 
dūmus kalbėjo: — Ar tu ma-» 
tai tokį paveiksią: Mūsų taute 
pasiryžusi ir pasiruošusi gintis. t 
Užeina stiprus priešas. Susire- i 
mia su mūsų kariuomene. Pakol į 
mūsų kariuomenė grumiasi su | 
užpuolikais, v*sa tauta visais bū 
daisjai padeda: naikina krašto Į 
viduje šnipus, demoralizuoja 
priešo užpakalį, rūpinasi tvarka, 
maitinimu, sužeistaisiais. Tegu,' 
pagaliau, priešo kariuomenė ka
ro lauke ir nugalėtų mūsiškę. 
Tegu ir kraštą užimtų. Kas E 
to? Kiekvienam užpakaly, kiek- į 
vienoj grytelėj jis rastų mirti-

j ną priešą. Kiekvienas krūmas, 
Į kiekvienas akmuo, kiekvienas I 
i šulinys negalėtų būti užpuoli- 

Jeigu ne mūsų guolių girgž-i mirties nešėju. Galėtų pra
šalima būtų pasakyti, kad- nak-. eiti ilgi metai, o tauta vis gyva 

ir j paliktų ir progai ištikus ji vėl 
nusikratytų priešo.

Bet, neduok Dieve, jeigu prie
šas nuslopintų tautos sielą. Tau-

tyš mums praeidavo ramiai i 
nešė poilsį. Bet anksti, auštant, f 
mano ramus miegas baigdavos. I 
Prie priprasto girgždėjimo pra-j 
sidėdavo Vlado atomanos pusėj f ta tuomet žuvusi, 
neramus pypkės pokšėjimas ir Dabar tas pavojus yra. Kuo- 
čirškėjimas. Trumpais protar- met žmonės klausia: kažin kas 

mus atetyje valdys, — vokiečiai, 
ir 

lenkai, tik užmiršta, kad mes 
savo krašte patys galim ir pri
valom valdytis, M tai jau blo
gai. Tai jau vergų protavi
mas!

Taip negali būti...
Ir pradėjo ilgai vystyti savo 

mintis. Karštai, kalbėjo, ir už
sigavo, kada nuo mano lovos su 
lengvais alsavimais pradėjo skri 
sti į, dausas lengvi ryto sapnų 
vaizdai....

Sekantį ryta vėl: - ;
— Untai! O kad mes taip vi

sus Lietuvos vyrus pakeltum 
ant kojų! Ką mums tada kolča- 
kai. ką bolševikai galėtų pada
ryti! Kad visi vyrai mokėtų 
ginklą vartoti, kad būtų šau
liai! Ana, kai kur, girdėtis, pa
tys kaimiečiai sudaro būrius ir 
pravaro ir vokiečius, ir bolševi- 
<us.Įsivaizduok sau tūkstančius 
•okių būrių, sujungtų į vieną 
organizaciją!...

Taip, aš per saldų miegą, te
kančios pavasario saulės spin
duliuose. matydavau 
tūkstančius, žėrinčius 
meile ir pasiryžimu, 
būrius. Jų visų centre 
čios galės Vladą...

Bet tas -buvo tik įkvėptų sva
jonių ir sapno paveikslas.

0 netrukus, kitą ankstų rylą 
Vladas, savo pypkiavimu ir gar- 

mane pažad;- 
ar bol- nes, atkakliai kalbėjo:

piais girdėjosi aistrus kuštėji-
mas ir pusbalsiu karštai taria- rusai, o gal, saugok Dieve, 

{ ■mi žodžiai.
Atmerkus vieną akį ir pažiū

rėjus į Vlado pusę, pamatyda
vau jį lovoje pasirėmusi alkūne 
dūmų debesyje. Tuomet skubė
davau kuogreičiau vėl užsi
merkti, nes Vladas greit pagau- j 
davo mano žvilgterėjimą ir pa- j 
prastai tuoj užkalbindavo.

— Na. ką? Jau išsimiegojai, 
brolau?

Na, o paskui jau sudiev sal- i 
dus ankstaus ryto miegeli.

Bet Vlado pypkė netrukus 
pradėdavo dar su didesniu įnir
šimu čirškėti, atskiri žodžiai 
dar atiriaū subumbėdavo ir 
man prisieidavo vėl vieną akį 
atmerkti, čia mane Vladas daž
nai ir paguosdavo’:

— Na, mat, jau, regis, tu ne-! 
meigi. O ar tu žinai, kad mes 
galime turėti Lietuvą neįvei
kiamą, galingą. Tokią, kaip Vy
tauto laikais. Dar galingesnę! -

— Nu, kokiu būdu?
....—Ar tu manai, kad galima pa
vergti tauta, jeigu ji nepasiduo
da?'Ne, negalima, Galima su
mušti kariuomenę, bet susipra
tusios tautos sumušti negalima. 
Lieuva nuo seniausių laikų gy
vas tam pavyzdys.

Tik dabar Lietuvoje yra blo
gai. Tautos dvasia labai susilp^' 
nėjusi. Vieniems imponuoja len- siu murmėjimu 
kai, kitiems vokiečiai,

tuomet 
tėvynės 
lietuvių 
degan-

It s Easy..
a WITH

1/2

1/3

1/3

1/2
2/3
1/4
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Creamy Blue Cheese 
Is* Party Perfect

This Blue Cheesv Mold 
rtieets <11 wosc qualifications. 
Evaporated milk makes it 

smooth - easy M 
spread on crackm-or njelba

The best party ideas are 
rich in flavor, Ibok like they 
took hours to prepare and can 
he made in *nV>nrr with 
no last-minute attention

Mold

J. Moteikos paveikslas, vaizduojąs Grunvaldo mūšį. 1410 m. liepos 15 d. lietuviai sumušė kryžiuočius ties Žalgiriu.

Savo kalboje Bavarijos Išras
to ministeris pirmininkas Straus

gal kiekvieno dalyvio laisvą va-

pagal Brežnevo komandą, kaip 
šūkautojai prieš JAV ir NATO 
daro.
Krikščionių Demokratų Sąjun

ga surengė demonstraciją Bon- 
□oje. Ir čia šūkiai buvo už taiką 
ir laisvę, už nusiginklavimą ne 
vien vakaruose, bet ir rytuose, 
už sąjungą ir draugystę su JAV, 
kas, pagal demonstrantus, jei ne 
šitos valstybės, jokia demonstra 
cija nebūtų jau galima.

šios rūšies demonstracijos bu
vo pirmosios vak. Vokietijoje,

vių didelį politinės kultūros su
brendimą — jose nei pėdsako 
nebuvo to laukiniškumo, ku
riuo buvo persunktos taikos ^są
jūdžių rengtos demonstraci
jos. f

(Bus daugiau)

— Žiūrėk, brolau, juk tavo (A. Žmuidzinavičius, “Kaip 
bičiulis Tadas yra geras patrio- Vladas Putvinskis kūrė Šaulių 
tas ir gabus vyras. Imk tu jį ir 
pamėginkit surašyti šaulių bū
rių sąjungos įstatus. Juk tau, 
žinau, tekdavo jau draugijų 
įstatus rašyti. Matai, tas būtinai 
reikia padaryti.

Ir kad ims įstatų įvairius 
punktus vystyti.
'Nelabai aš dar tikėjau, kad iš l 

to viso galėtų kas išeiti. Bet vis 
tik, mėnesiui, praslinkus, galin
gos Lietuvos Šaulių organizaci
jos nors menki įstatai buvo pa
gaminti. Putvinskis paėmė juos 
pas save.

Sąjungą’’, Trimitas^ 1929 m. 
kovo mėn. 28 d., p.p. 196-197.)

Žmuidzinavičiaus prisimini
muose minimasis jo bičiulis Ta
das, .... tai žymusis Lietuvos zoo
logas prof. Tadas Ivanauskas. 
Su juo Žmuidzinavičius ir sura
šė pirmuosius Šaulių Sąjungos 
(šaulių būrių sąjungos”) įsta
tus pagal VladoJPūtvio idėjas ir 
išvystytus paskiras punktus. 
Viename iš ankstesiįųjų Tri
mito numerių ^Vladas Pūtvis, 
Antanas žmuidąįnąvičius ir Ta- 

j das Ivanauskas ir mini kaip pir- 
O rudenį jau buvo neginčija- mojo Šaulių S-gos statuto auto- 

mas faktas: Vlado Putvinskio riai ir pirmieji Sąjungos steigė- 
rūpesčiais ir atkaklumu atskiri jai. 
šaulių - partizanų būriai buvo I 
sujungti į vieną organizaciją. Ji! 
turėjo savo naujus, plačius ir j 
tikslius įstatus, kurie, teisybę1 
sakant, bent savo sutvarkymu ir * 
paragrafų gausumu vis tik žy-j 
miai skyrėsi nuo tų pavasario j 
įstatų.

Stojo į gyvenimą Šaulių Są
junga.

O! Kad ji amž:nai tėvynės lai
mei ir garbingam genialiam sa
vo kūrėjo Vlado Putvinskio at- įstatai žymiai skyrėsi nuo 1919 
minimuni tarp tų ir bujotų!”

Žmuidzinavičius šiuos įstatus 
vadina “pavasariniais”, nes jie 
buvo ruošti ankstyvą pavasarį 
ir užbaigti maždaug per mėnesį, 
taip pat dar pavasarį. Steigian
tis ‘'plieno batalionui” Kaunui 
ginti Vytauto kalne, įstatai jau 
seniai buvo Vlado Pūtvio kiše
nėje.

Žmuidzinavičiaus liudijimu, 
kaip matėme, šie “pavasariniai”

VOKIEČIAI SUTIKO PREZ. REAGANĄ
KAI PRIEŠ IR UŽ REAGANĄ visur pradėjo šaukti už išviji- 
VAK. VOKIETIJOJE DEMON-< mą amerikiečių iš Europos, už 

panaikinimą NATO ir pan.
Akcija prieš JAV, jų 

Reaganą ir prieš NATO posė
džiavimą vak. Vokietijoje buvo 
vedama beveik visose europie
čių kraštuose, priklausančiuose 
NATO. Bet plačiausiai ir sti
priausiai ji vyko vak. Vokieti
joje. Ją vykdė komunistai su sa
vo talkininkais, taikos sąjūdžiu 
ir kitokiais vardais pasivadinu
siais. Šioje akcijoje svarbiausią 
vieta užėmė demonstracijos. Ši
tosios ypač smarkėjo paskelbus 
apie NATO pasitarimus Bonnoj 
bei kad juose dalyvavo ir JAV 
prezįdentas Reaganas. Todėl jau 
iš anksto pradėta demonstruoti

Suvalkiečių Draugija
Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 

draugijos pusmetinis nąrių su
sirinkimas įvyko birželio 25 d. 
Vyčių salėje. Pirmininkas Leo
nas Vasilevas atidarė susirinki
mą ir pasveikino visus atsilan
kiusius narius. Buvcf gražus ju 
būrys.

Nutarimų raštininkės Euge
nijos Strungys perskaitytas pro
tokolas ir kitų valdybos narių 
pranešimai priimti vienbalsiai.

Buvo pranešta, serga

STRUOTA, RĖKAUTA, ŠŪ
KAUTA, DĖKOTA JAM UŽ 
APSILANKYMĄ, Už PAŽA

DUS
Tai bene pirmas JAV prezi

dentas, kuris, atvykęs į Europą, 
aplankė jos didžiąsias sostines, 
pasimatė, paposėdžiavo ir pasi
tarė su . vadovaujančiais politi-

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*d 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 crcar^- 
incss and richness to so many 
dishes.

Blue Cheese Mold
2 envelopes unflavored 

gelatin
cup water 
tabfespOon sugar 
cups' m ay on n wise 
cup chifi sauce 
cup lemon juiec 
tall can (13 fl. oz.)

PET Evaporated Milk 
cup crumbled blue 

cheese
cup finely chopped 

celery
Sprinkite gelatin over water 

in small saucepan. Stir in 
sugar. Heat over low until 
dissolved. Combine mayon
naise, chili sauce, lemon juice, 
gelatin and evaporated milk. 
Beat until «m<x>th. Stir in 
blue cheese and celery. Pour 
into oileb 6-cup ring mold. 
Chill until firm. Makes 6 to 
8 servings.

m. rugsėjo mėnesį paruoštų . ir 
i patvirtintų įstatų, bet pagrindi- 
j nis skirtumas buvo sutvarky- 
i

1

I

1

!

i

mas ir paragrafų gausumas. Es
minė Pūtvio širdyje gimusieji ir 
jo formuluotoji Saulių Sąjun-' 
gos idėja buvo ir liko ta pati.

Kaip jau gana aišku iš Žmui
dzinavičiaus liudijimo, 1919 m. 
pavasari ruošiant pirmuosius įs
tatus, Pūtviui rūpėjo toli gražu 
ne vien tiktai laikinas ir lokali
nis reikalas suorganizuoti vieną 
partizanų būvi Kauno ar kurios 
kitos vietovės ^pginimui, bet vi
są tėvynės gynėjų būrių sujun
gimas i vieną c^ganizaciją, ku
ri padarytų Lietuvą galingą ir 
neįve kiamą. kuri iš “tautos gel
mių” iškeltų didelę lietuvių tau
tos jėgą.

(Bus daugiau)

Arkliai Amerikoje ne tik 
nyksta, bet zn onės užima 
vietas ir dirba kaip arkliai.

ne-

visų jų Reaganas' bus pirmas 
JAV prezidentas, pilęs kurį bei 
prieš kurio kraštą — JAV —bu
vo lieta ir pagieža, demonstruo
ta prieš jį ir už jį, už JAV ir

į Pan.
Antiamerikonizmą Europoj be

ne pirmieji pradėjo Kremliaus 
vadovai
.aisve ir aukšta ūkine gerove 
buvo ir tebėra didžiausia prie
šybė komunizmui. Pagaliaus, jei 
ne JAV, tai' nežinia ar būtų at
sirado NATO, ar ji būtų iki 
.’abar išsilaikiusi ir apsaugojusi 
ikusį laisvą pasaulį nuo raudo

nosios lavos užliejimo. Tai bene 
dus didžiausis pagrindas pasau
liniam komunizmui visaip ko
voti prieš JAV.

Kas liečia NATO priklausan
čius europiečius, tai iš visų jų 
stipriausia yta vak. Vokietija. 
Todėl be JAV, Kremlius ir vak. 
Vokietiją laiko svarbiausia kliū
timi savo siekiamiems grobi- 
mams.

Ir taip akcija prieš JAV,prieš 
NATO bendrai, prieš vak. Vo
kietiją vis stiprėjo bei stiprėja. 
P;^kutiniu metu tokią paskatą 
davė ypač NATO nutarimas Lai
kyti pas save JAV tam tikrus 
atominius ginklus, jei Maskva 
u Washingtonu nesusitartų dėl 

nusiginklavimo, šitą nutarimą 
komunistai su savo talkininkais 
labai taikliai panaudojo savo 
agitacijai tarp europiečių ir 
ypač tarp vokiečių. Pagal juos, 
laikymas Europoj^ JAV atomi
nių ginklų sukels karą, kurio 
centru bus Europa ir kuris su
naikins jos gyventojus. Kad ši
to išvengus, jie visa gerkle ir

T A ' . -v, i uz taika ir uz nusiginklavimą./, nes JAV savo visiška! u . ...**Be to, apie pusantros savaitės 
prieš Reagano atvykimą į Bon- 
ną buvo keliose vietose padary
ta' pasikėsinimų susprogdinti 
JAV karinius įrengimus, esan
čius vak. Vokietijoje. Tokie pa
sikėsinimai daromi ir dabar, bet 
jau dėl JAV laikysenos Libano- 
no reikaluose.
Demonstracijos už JAV ir NA

TO surengė vak. Vokietijos 
Krikščioniu Sąjungos (CSU ir 
CDU).

Bavarijos krikščionys suren
gė Miunchene. Jos šūkiai: tai
ka,. laisvė bendrai, laisvė, vie
toje Sibiro, draugystė su JAV 
ir pan.

lys, Ketvirtis ir Betty Gry- 
^el.- ^ms palinkėtĄ^^i su
keikti. v’

Į draugiją įsirašė; viena’ nauja 
narė — Eifgenija Kerasevičius. 
Ji ’buvo priimta vienbalsiai.

Suvalkiečių draugija vis dar- 
buojasi,’ suruošė porą piknikų, 
kad nariai ir svečiai susitiktų ir 
linksmai laiką praleistu. Į pra
eitą pikniką buvo atvykęs ir 
svečias iš Waterbury, -Conn., 
Juozas Strungys. Jis susitiko 
daug draugų ir pažįstamų, ir 
pasidžiaugė, kad Suvalkiečių 
draugija taip gražiai gyvuoja.

Draugija atostogauja liepos, 
rugpiūčio ir rugsėjo mėnesiais. 
Po atostogų susirinksime’ tik 
spalio 22 dieną.

Po susirinkimo buvo vaišės, 
malonus pobūvis. Nariai skirstė
si, linkėdami vieni kitiems links
mų atefstogų.

Eugenija Strungys

CORNS?
Soft pads protect 
from pain, while 
medicated disks 
work to remove

. coms.

t
DrScholfcZno-pads

S U PEP CONCENTRATED 
deodorižer 

is so effective 
that

2 DROPS DEODORIZE 
A SKbRK!

Just fblM Of odor 
it ootMJ solve

for you . Wtf*oOn,

SUPER

POSTPAID v--------

To order aam check or fhorwy cyder to SCHMID PRODUCTS CO, Ov of 
SCHMID LA8ORATOP1ES. IMG, A. Routt 44 West Uthe NJ 07424

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIRS ON

3 — Naujienos, Chicago, 8 111. Wednesday, Jury 14.
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* 1 *' ” ‘ iii žiūrėdamas ir tvarkydamas se- tuo r» įkalu bu-:

JURGIS JALINSKAS

SPAUDOS PABIROS

rs artimu, o

Atsiminiu žiupsnelis apie Tauragės Mokytojų 
seminariją, mokytojus ir mokjnius t

(Tęsi seminarijps vadovybė kartais 
net iš prigimties garbiniuotus 
plaukus turinčias mergaites pa
reikalaudavo tuos plaukus gluot- 

į niai susišukuoti.. ,
Ypafingų rūpesčių seminari

jas vadovybė ir kartu visas mo

s/minarijos moksleiviams reta i 
kuriam bmo galima nuolat pa-į 
Lakyti ryšius su savo tėvais.
Užtat ju mtkvtn’ai ir auklėto- 7 1 ~ ' J: I. . . w . kvtojų kolektyvas turėdavo, pri-jai turėjo pnsinuh jų tėvų prie į f f___ ______ i
ž ūres pareigas.
vo praktikuojama tokia tvarka: 
kiekvieno kurso auklėtoju būda 
vo paskiriamas mokytojas, ku
ris turėdavo teisę aplankyti sa
vo auklėtinius, susipažinti su jų 
gyveninio sąlygomis ir jiems 
patarti, kaip geriausiai tvarky-

me. Tą pačią t isę turėjo semi
narijos direktorius ir inspekto
rius — vicedirektorius Nebūda
mas kurio nors kurso auklėto
jas, seminaries mokytojas, pa
norėjęs aplankyti privačiai gy
venantį moksleivį, privalėjo bū
ti palydimas seminarijas direk
toriaus, inspektoriaus ar to kur
so auklėtojo, šį nuostatą kai ku
rie mokytojai savavališkai ap
lenkdavo. Kursų auklėtojai, ypa
tingam reikalui esant, raštu 
pasikviesdavo moksleivio ’ tėvą 
ar motiną ir jiems paaiškinda
vo jaunuolio padarytas klaidas, 
oaprąšydami savo šeimos narį 
pšveikti, kad jis tokių klaidų 
arba neapsižiūrėjimų ateityje 
nebekartotu.

Tauragės Mokytojų seminari
jos vadovybe, prižiūrėdama 
moksleivių elgesį, mokslo pa
žangumą ir kitus bendrojo auk
lėjimo reikalus, vadovauda vc’si 
Lietuvos švietimo Ministerijos 
tuo reikalu paskelbtais nuosta
tais, kaitų ir seminarijoje nu
statyta tvarka. Savaime supran
tama,- kad dėl tokios tvarkos at
sirasdavo didelių klaidų ir nesu
sivokimo moksleivių auklėjimo 
klausimus sprendžiant. Pavyz
džiui, švietimo Ministerijos, be
rods. 1923 m. jos leidžiamame 
švietimo reikalams skirtame 
žurnale — ŠVIETIMO DARBAS 
— buvo paskelbtas nuostatas vi
durinių ir specialinrų mokyklų 
moksleivėms mergaitėms. Tame 
aplinkraštyje buvo . nurodyta, 
kokio ilgumo turi būti mergai
čių uniforminės suknutes ir kaip 
tos mergaitės privalo tvarkyli 
savo plaukų šukuoseną : plaukai 
turėjo būti visada gluptniai su
šukuoti ir supinti .į kasytes; tų 
plaukų bet koks papuošimas ar 
garbiniavimas buvo draudžia
mas. šį švietimo Ministerijos 
nuostatą vykdydama, Tauragės

minarisčių moksleivių užmo-] 
kyklinį gyvenimą ir elgesį. Tau
ragėje buvo d’delė Lietuvos ka-J 
riuomenės bazė, čia buvo įsikū- Į 
ręs 7-las pėstininkų pulkas iri 
netolimame nuo Tauragės esan- Į 
čiame dvare — Lietuvos kariuo
menės kavalerijos DRAGŪNŲ i 
vardo pulkas. Nereikia nė aiš-! 
kinti, kad tuose Lietuvos ka-l 
i iucmenės daliniuose buvo gau
sus skaičius viengungių, jaunų 
karininkų ir puskarininkių, ku
rių romantiškas žvilgsnis kryp- ’ 
davo į jaunas ir žavias Semina-] 
rijos auklėtines. Savo ruožtu, Į 
tos, jaunyste ir žavumu spindin-i 
čios mergaitės, nevengdavo pa-! 
žinties ir draugystės su tais ka-i 
riškiais.

Ir kariškiams, ir į juos įsižiū
rėjusiems seminaristėms drau-j 
gyste palaikyti trukdydavo se
minarijoje nustatyta tvarka: se
minaristėms būdavo uždrausta 
draugautis su viliojančias uni-Į 
formas dėvinčiais kariškiais, ’ 
priimti juos savo kambariuose, j draustą 
viešai rodytis su jais, o ypatin-j~e -z-:------—
gai buvo draudžiama joms lan-1 pasaulio kraštuose, draudžiama 
kytis pas jų simpatijų — karių Hntymiai draugautis su savo mo- 
surengtuose pasilinksminimuose j kinėmis) rezultątai> išaiškėjo, 
arba ' “vakaruškose”. .Dėl šio’ kai septymių, šiy^e 
nuostato nesilaikymo ne vienai gramas seminarijos.
jaunuolei tekdavo skaudžiai nu-j ^onas> viengungė rdmįaHtišKais 
kentėti: mokytojų taryba savd 
posėdžiuose nutardavo sumažin
ti elgesio pažymi, o kartais, i

Rako vasarvietės miškas ir ežeras.

SLA prezidento Povilo Dargio raportas 
SLA seimui Floridoje, ' v

(Tęsinys)
ATLIKTIEJI DARBAI

Kalbant apie atliktuosius dar-
Į bus, pradėsiu nuo 1979 m. sei- 
į mo pabaigos.

Pildomosios Tarybos poseimi

I 30-ties metų), nepajėgdavo atsi- 
į spirti romantiškai pagundai ir 
j ilgesingais žvilgsniais kasdien 

lydėdavo savo žavias mokines. 
Jų tarpe buvo ir šiuos atsimini
mus rašantis.

Tų romantiškų žvilgsnių į už- 
i “vaisių” (mokytojams

I ne tik Lietuvoje, bet ir kituose

! lionas, viengungių
žvilgsniais kasdieh sekiotos mo
kinės baigė mok$lą įsefninarijo-

Ii elgesio pažymį, o kartais, pa- Je- iš prisik|Jbmą.šaVo įsi- 
kąrtotinai nusikaltusios, būdavo žiūrėtąsias tapti r jų žmonomis, 
pašalinamos iš seminarijos.

Tai "buvo' negyvenimiškas ir 
skirtingų lyčių traukos dėsnio 
paneigimas, praktiniame gyve-^ 
nime neįvykdomas. Tą įrodė 
faktas, kad seminaristės, ypa
tingai vyresniųjų kursų, su ka
riškiais rasdavo’ būdų susitikti1 
ir sū jais susidraugauti; kai ku
rios, baigę mokslą, su savo iš
rinktaisiais ir apsivesdavo, ty^ 
sukurdavo šeimyninį gyvenimą. 
Po daugelio metų tą nuostatą 
prisimenant, peršasi mintis, kad 
prie to kieto vykdymo bus pri
sidėjęs ir viengungiškas moky
tojų pavydas: iš 11-kos vyriškos: 
giminės mokytojų tik trys buveri 
vedę, o aštuoni, būdami pačia-J 
me vyriškumo žydėjime (jų am-į 
žiaus vidurkis nebuvo peržengęs.

kuriomis kai kurie dar ir šian- 1 .
dien tebesididžiuoja. . ‘

(Bus daigiau)
l ■ • r v ■’ . ’ ’ ;

nis suvažiavimas Įvyko tuoj 
seimo Clevelande, Ohio, t. y.r 
1979 m. liepos-Ju’y B d. Aptarti. 
60-ojo seimo priimtieji nutari
mai bei aktualieji rūpesčiai.’

Tėvynėje, pagal Seimo nutari
mą, turėjo būti įvestas nuolati 
nis angliškas skyrius. 1979 m. 
rugpjūčio^ 27 d. Nem Yorke ta
riausi su sekretore Genevieve 
Meiliūniene ir su Tėvynės re
dakcijos nariu Jonu Valaičiu, 
To pasėkoje, pradedant 1980 m 
sausio numeriu, Tėvynėje pasi
rodo angliškas skyrius “Tėvynė 
Newsgrams”.

Pasitarę su Aktuaru, įvykdė
me ir kitą seimo nutarimą, bū' 
tent: buvo apskaičiuoti ir 1980 
m. per kuopas išmokėti narių 
dividendai: ' r r -

Tiek seimo nutarimas^ tie^* 
Pennsylvania Apdraudos Dėpar? 
famento. egzaminieriai išl^lė? 
naujosios SLA konstitucijos lai
dos paruc’šimo reikalingumą. 
Buvo surinkti visi konstitucijos 
papildymai ir po 1959 m. kons- 
titūėijos išspaušdiĄno pakeiti
mai, bet kadangi šis 1982 m. sei-

lnas turi svarstyti svarbius 
konstitucinius klausimus, buvo 
nutarta bet kokį konstitucijos 
perredagavimą atidėti iki po šio 
seimo. ... j

1
Seimas nutarė sutvarkyti SLA Į 

archyvą. Tenka konstatuoti,; 
kad SLA nuosavybių Komisija,! 
SLA centro tarnautojams talki-j 
nant, gerokai aptvarkė SLA rū
syje laikomą Susivienijimo ar
chyvą, turintį labai daug isto
rinės ir kultūrinės reikšmės. 
Taip pat buvo sutvarkytas SLA

bams ar veiklos sritims, į ku- kinau buvusį Lietuvos Respub- 
į rias įeina vykdomojo organo 

nariai. Pasiskirstant pareigomis,
J į šias komisijas teko įeiti ir 
man: Tautos ir kultūros reika
lams, investmentų, nuosavybių, 
morgičių ir vajaus.

Per paskutinę kadenciją šios 
komisijos sueidavo prieš Pildo
mosios Tarybos suvažiavimus ar 
ypatingais atvejais, kaip Ameri
kos Lietuvių Tarybos metinių 
suvažiavimų metu aptarti eina
miesiems bei specialioms reika
lams.

čia suminėsiu kai kuriuos 
specifinius reikalus.

Kaip žinia, SLA nuo pat pra
džių yra viena pagrindinių. Ame 
rikos Lietuvių Tarybų (ALT) 
sudarančių organizacijų. Nors į 
ALTo vadovybę įeina nemažai 
SLA narių ir veikėjų per pcliti-

I nes ar visuomenines organizaci- 
! jas, SLA, kaip viena steigėjų, 
Į ALTe turi teisę turėti savo re

prezentaciją.
Susivienijimui atstovauja Pil

domosios Tarybos tautos ir Kul
tūros Komisija, kurią šios ka
dencijos metu sudarė Eufrozi- 
na Mikužiūtė.Aleksandras Chap 
likas ir aš. 19,79 — 1981 m. laiko
tarpyje . Aleksandras. Chaplikas 
buvo ALTo iždo globėjas, o aš 
įėjau į ALTo valdybą kaip vi

nes

1979 m. spalio 12 — 14 d. da-
centro ketvirtojo aukšto butas, Į. lyvavąu ALTo direktorių suva- 
kuris išnuomotas SLA sekre-J žiavime ir Clevelande įvykusia-

me Amerikos Lietuvių Kongre
se. Man teko garbė būti to Ame
rikos Lietuvių Kongreso prezi
diumo pirmininku. Taip pat da
lyvavau ALTo metiniame suva-

t or ei.
Pildomosios Tarybos poseimi- 

nis suvažiavimas susipažino su 
Massachusetts ir Connecticut 
valstijų naujaisiais “Insurance
Policy Readability laws”, t. y., i žiavime Chciagoje 1980 m. spa- 
poĮisų aiškumo įstatymais, kiek* lio 18 d. Prieš šį suvažiavimą pa 
jie liečia frąternalines draugi-.^ ruošiau ir lietuvių laikraščiams 
jas?4r jų pajudi j iinus. Apie tai! išsiuntinėjau ;J ’* 1 ‘

; vėliau daugiau pasisakysiu.

Pildomosios Tarybos poseimi-! 
niame 1979jn. liepos - July 3 d. j 
Clevelande susirinko visi septy- 

/ni naujai prisaikdinti Pildomo
sios Tarybos nariai ir sudarė 
septynias darbo komisijas. Tai; 
yra komisijos ypatingiems darr“

atsišaukimą "Su
sivienijimas remia ALTą!”

1981 m. spalio 17 d. dalyvavau 
ALTo suvažiavime , Chicagoje. 
Šiame suvažiavime buvo išrink
ta naujoji centro valdyba. 1981 
m. gruodžio 4 d. Chicagoje Lie
tuvių Tautiniuose namuose 
įvyko naujosios’ALTo valdybos 
posėdis. Pasiskirstant pareigo
mis, man teko vicepirmininko 
postas.Džiugu pranešti, kad AL- 
to C. V. pirmininku vėl buvo

liko** konsulą Antaną Kalvaiti. 
Reikia padėkoti ir pagerbti Vy
tautą Uznį, p. p. Kurus už taip 
puikiai surengtą pokylį, kurį 
pravedė SLA Sveikatos narys 
dr. Vytautas Povilas Dargis.

Esu seniau puoselėjęs mintį, 
kad kiekvienais metais vasario ’ 
pabaigoje SLA centro patalpose 
New Yorke įvyktų Lietuvoj Ne 
priklausomybės minėjimas. To
kie Vasario 16 minėjimai įvyko 
1980 m. kovo 2 d., 1981 m. kovo 
1 d., ir 1982 m. vasario 28 d. 
Juose dalyvavo Pildomosios Ta
rybos nariai (mat, tuo metu įvy 
ko ir Pildomosios Tarybos su
važiavimai) , SLA New Yorko 
5-osios apskrities veikėjai, New 
Yorko ir New Jersey Vaišijų 
veikėjai ir svečiai. Pagrindiniu 
kalbėtoju mielai sutikdavo ir 
būdavo generalinis konsulas 
Anicetas Simutis.

Morgičių komisija, kurios na
riu buvau, neturėjo darbo,
nebuvo išduota morgičių, o se
ni morgičiai jau atmokėti. .

Dėl SLA namo remonto, SLA 
sekretorė savo, .raporte pateiks 
platų pranešimą Jnvestmentų 
komisijos narius iššruhiai 1 pra
neš SLA iždininkė ’-Eufrozina 
Mikužiūtė savo raporte.

Vis vien man, Investmentų 
komisijos nariui, teko dažnai 
tartis su iždininku ir sekretore 
bonų pribrendimo ir .naujų bo- 
nų reikalais. Pavyzdžiui, Ame
rikos Lietuvių Kongreso metu, 
1979 m. spalio 15 d., Clevelan
de įvyko SLA Investmentų ko
misijos pasitarimas su iždininke 
Mikužiūtė, kadangi 1980 m. tu
rėjo pribręsti prieš daugelį me
tų pirkti stambiomis sumomis 
bonai. Nutarėm tais reikalais pa 
sitarti sū investavimo broke
riais ir taip pat‘su Mellon Bank 
atstovais (Mellon Bankas Pitts
burgh, Pa., yra SLA bonų pri
žiūrėtojai, vadinami “Invest
ments Custodians”,).

(Bus daugiau)

s Aleksas Ambrose,

į CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS 

autorius, ! •, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai). 

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
KAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 6Sth St, Chicago, EL 60629 TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, 

MARMA N0REIKEEN2

Inž. LIŪDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

perrinktas SLA veiklusis narys
dr. Kazys ’Šidlauskas.

Kadangi sekančią dieną, tai 
yra, gruodžio — December 5 d. 
Chicgaoj buvo suruoštas pager
bimo banketas SLA Garbės na
riui konsului Antanui Kalvai
čiui, tai ta pačia proga nuvykau 
į banketą ir SLA vardu pasvei-

— Lenkų policijai pavyko su
čiupti septynis Salidarumo slap
tos radijo stoties pranešėjus. 
Suimtieji dabar bus traukiami 
teisman.

— Didokas irakiečių skaičius 
pabėgo j Iraną. Teherane jiė ra
gino krašto gyventojus sukilti 
prieš prezidentą Sadam. ’>,

Silpnam žmogui visi vėjai yra 
skaudūs. j

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
f LITERATŪRA^ lietuvių literatūros, meno Ir moksle 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vine< 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Slankoj 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V» 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis 11 
M. K. Čiurlionio, M. Sileikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės Ir 1. Varna 
kūrybos poveikiais. 365 push knyga kainuoja tik S3.

t DAINŲ ŠVENTAS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir bi
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dain, 
iventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan* 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimii 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

e VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių taaygi

Cosmos Parcels Express Corp. , \ 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

|501 W. 69th St, Chicago, m. 60629 ♦ Tet 925-27S1

V. EALANTINAB

Atdara Šiokiadieniais nnū

a xensriNGAi išpildomi receptai • panku mat au. 
DUMYNAJ • KOSMETIKOS REIKMENYS

A A

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 Eečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 
i ir patarė mums toliau studijuoti.

gjdna $25. Kieti virbeliai. PašUs 32.

LT? 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

’• LEETUVHKASTS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJa,asS« 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnėt !» 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys Muštruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritcrvardžių pavadinimai Ir Jų vertiniai J vokiečių Labai 
naudingoje 335 pusk knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M,

t KĄ LAUMES L1M®, raiytojoe Petronėlės Orlntaitėa attfr 
minimai ir mintys apie asmenis Ir vietas neprik. Lietuvoje Ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 33. ’

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janoflio gyvenimą Ir poe- 
siją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja Mu

• BATTRINfS NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valafčle 
vertimas. >06 p«L knygoje yra 40 sąmojingų novtilų. Kaina

Knygos gaunamos Naujienose, 171* So. HaJctad Stų ChleAga,

3 — Naujienas, Chicago, 8, Ill. Wednesday, July 14, 1982
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tytojamš spėlioti.
Rašo, kad okupantas siekia abi lietuvių tautas dalis 

ne sujungti, o atskirti. Iki šiol mes žinojome, kad išeivi ja 
yra tik tautos dalis. 0 Mykolas Dranga ir pačią tautą 
padarė tik dalimi. Toks išsireiškimas yra rieprebiziškaš. 
Betgi, kas nežinojo, kad okupantas nfekad nesiekė išei- 
vij,os sujungti su tauta, o jos režištencijos sunaikinti. 
Ir tai ją sunaikinti išeivijoje esančiais samdiniais bei jaih 
simpatikaiš. Jokia paslaptis; kad to jis siekia per išei- j 
vijos jaunimą, neš tik jo pagalba tie siekiai yra gerinti-. 
šiai vykdbmi. Tą jis laimėjo per rustj emigrantu jdtltlj- 
mą, to siekia ir per lietuviškos išeivijos jaunifttą: Tžth jis ‘ 
iš laisvojo pasaulio kviečia lietuvišką jauninta, tžirti tiks
lui steigia kursus neva lituanistikai patobulinti. Ar tokie 1 
ženklai nepaširbdė politiniame simpoziume Chicšgbje, 
kuriam, berods, vadovavo Mykolas t>runga? Jdrtib jau
nųjų kalbėtojų pareikštos nuomonės bei pdsiūlyntai aiš
kiai rodo, kur mūsų jaunimas kreipiamas.

Ko okupantas siekia, viliodamas išeivijos jaunimą 
vykti į tėvų žemę? Ko jis siekia šūkiu “Veidu į Lietuvą”, 
arba pažinti dabartinę Lietuvą? Tani-tikslui šur&Rdb to
kių rašėjų, kurie aiškina, kad būtinai reikia bėhdbdd'ar- 
biauti su “Rodinos” veikėjais, naudotis jų patarnavimu, 
lankyti ten pasilikusius tėvus. O kaŲ ten nuvykštama, 
reikia vogtinai pasprukti iš Vilniaus, kad juos ar jų ka
pus aplankytum.

Mykolas Dranga daro įspėjimą, kad jei okupantui 
pasisektų lietuvių tautos dvasinę-mordlinę vieriybę pa
žeisti, jam pasisektų, ’ jei mes savo avašiniiį-mbraliiiių 
jėgų pilnai neišnaudosime. Ką ši jo kabalistika'reiškia? 
Tam reikia tokio aiškintojo, kuris pasakytų; jog tai ne
sąmonė; ..

jis tvirtina, kad okupantas savo ideologijai negali 
laimėti išeivijos, ries nelaimėjo ar nepajėgė laiiiiėti tėvy
nėje likusios tautos. Argi okupantas to šimtaprocentiniai 
siekia? Jis siekia.pavergti ne ideologiniai, o ginklu. Jam 
ideologija yra tik priedanga siekti imperializmo:,agre
sijos; Koftiunistinfe-idedlogija- jis siekia aprriulkiritį žmo
nes,'tuo paruošti d^v^i agresijai; Okupantas nesiekią-tau
tą indbktrmuotrkofcūništjii'e idęolbgiją. Ji jam tarnaują 
paruošti didesnį ar mažesnį skaičių jam kūnų < ir “dūšia”; 
atsidavusių komunistų. Mykolas' Drtihga nepajėgia at
skirti demokratijos nuo diktatūros: Dlktatūrirfiartiė rėži1 
riiė svarbi! turėti keletą tūkstančių pąrtiečiiį,-o per jiioš 
valdyti kraštą. Tai liudija okupuota Lietuva ar Lenkija. 
Jani nesvarbu, kad pavergtoji tauta būtų perdėm įsi
savinusi komunistinę ideologiją. , , .

Ar Mykblaš Druriga ihrino; kad Rusijoje per tiek 
dešimtmečių visi gyvėiitojai yra komunistai? Maskvos 
diktatoriai; iki dantų apginkluotais kegebistais valdo 
milijonus vergų; kurie vykdb tik diktatoriiį

Mykolas Dranga bent tiek turėtj žinoti, kad komų- 
iiistų partija yra privilegijuota itltšė; kuH vdldB Rilšiją 
ir pavergtas tautas. Jai prieauglį paruošia mokyklose ir 
komunistinės organizacijos: TjrriUgo rrišejiš tdrėttj žin.Oti* 
kad Rusiją ir pavergtas tautas kegebistai valdo ne ideo
logija, o teroru.

Pasirodo, kad jis nesusivokia; kas diktatūroje valdo. 
Todėl jis taip lengvai svaidosi užgauliais, žodžiais,, kaip 

Į antai “

Ar geležinė uždangą griauti;
ar ją “remontuoti”?

Mykolas Dranga jau kuris laikas įsitaisė rašyti Drau
gui vedamuosius. Tokie jo rašiniai išreiškia laikraščio 

. leidėjų vedamąją liniją. Atvirai kalbant, joks kitas išei
vijos laikraštis neprirašo tokių kbntroversiriių įžanginių 
ir su tokia neaiškia linija, kokia Draugo rašėjai. Kartais 
juose užsipuolama JAV valdžios vedama politiką tai ke
liamas aliarmas dėl Helsinkio koriferericijos nutarimų, 
kartais pasisakoma už bendravimą su kraštu, ginami 
kapsukiniai kursai, jų lankytojai, apgailestaujama dėl jų 
nutraukimo. , s =
- ■ Mrih-atrodo, kad kovojančios‘išeivijos spaudos linija 
turėtų būti aiški, skatinanti rūpintis sukaupti visas jėgas 
kovai dėl pavergtosios tautos laisvės. Tuo tarpu okupan
tas savo spaudoje stengiasi sumenkinti išeivijos kovin
gumą, kitais žodžiais tariant, ją užmigdyti.

Mykolas Dranga birželio mėn. 29 d. Drauge savo įžan
giniame ryžosi išspręsti klausimą: ar reikia geležinę už
dangą griauti ar ją lopyti? Jis šiuo, tokiu paprastu, Sa
vaime suprantamu klausimu, matyt,, riorėjęs padėmdtist- 
ruoti savo labai “gilią” išmintį, šį klausimą pristato 
Draugo skaitytojams kaip labai sunkią problemą. Na; ir 
rašo ir rašo, aiškina už ir prieš geležinės uždangos “rb- 
moritą”. Lyg jis būtų toji nelaimingoji muselė, Įsipairiio-- 
jusi Į voratinkli, spurdos1' į visas puses, bandydama kaip 
nors išsipainioti. Deja, toks bandyriižls aukštu riibksli- 
niu stiliumi atsakyti į jo paties įkeltą klausimą, liudija 
ne jo mokslinio išsilavinimo plotį, o priešingai — tuščia
žodžiavimą. Paprastai taip yra, kad ku.? gilesnio išsi
mokslinimo žmogus, tuo jis aiškiau kalba ir rašo. Toks 
ir klausimus išsprendžia aiškiomis; visiems suprar/amo- 
miš sąvokomis, nes kas jam aišku, jis tą ii* kitiėmš aiškiai 
parašo ar pasako.

Grįžkime prie minėto įžanginio. Po gan ilgokos Įva
dinės įžangos, pagaliau Mykolas Dranga pareiškia, kad 
vis tik reikia griauti užtvaras ir nugalėti visas kliūtis, 
nes kitaip bus suardyta dvasinė tautos vienybė. Bet kas 
yra tos užtvaros, ypač, kas tos naujos kliūtys, kurių net suprasti, kad okupantas mulkina išeiviją ne per spaudą, 
okupantas dar nepastatė, jis nepaaiškino, paliko skai-! kaip jis rašo — per Naujfeiidš, kurios ybi griėžtiri

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys) z

Mažka nutilo, nes Zbyškos žodžiuose daug 
buvo tiesos. Ir tik po valandėlės pridūrė:

— Bet kunigaikštis Vytautas tave apdova
notų.

— Žinote: vienam jis duoda perdaug, o ki
tam — nieko.

— Tai sakyk, kur pagaliau vyksi?
— Pas Jurandą iš Spychovo.
Macka. nesitverdamas pykčiu, pasitaisė dir

žą ir tarė:
— Kas tavo akis dpdūmė?
— Klausykite, — ramiai atsakė Zbyška. — 

Kalbėjau sū Mikalojiirhi iš Ilgartliskio,. kuris pa
sakojo, kad Jurandas kerštu prieš vokiečius už 
žmoną dega. Eisiu ir padėsiu jam. Pirmiausia, jūs 
pats sakėte, kad su vokiečiais susitikti aš nebi
jau, nes ir juos pačius ir būdus, kaip su jais ko
voti, žinau. O paskui — aš ten greičiau ir povo 
plunksnas laimėsiu. O trečia, žinote, kad povo 
plunksnas he bet koks riterio taindš dėvi ant šal
mo. todėl, jei ponas Dievas, leis man įsigyti povo 
'hmksnas, tai ir/grobio gausiu. O pagaliau4— 
\ak.eu. x:‘isvis, tai ne totorius. Tokį jr miške 
gali įkurdinti — pasigailėk manęs, Dieve.

— Tai ką. v. ;ke, ar proto netekai? Juk dabar 
->ėra kam. ir vier s Dievas težino, kada bus?

AL ŠILEIKIS Waukeganas

J. klAl-šeikiš

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KNYGA
(Tęsinys)

Ko sėnieji bendniomenininkūi 
nepasakojo, ko pats neskaitė 
Apie Lo’s Angeles lietuvius ra

šiusiam pagrindinis žinių šalti
nis yra senųjų pasakojimai, o 
kgd dr: Ęosto R. -Jurgėlos stu- 
dijojė'l. “Lietuviai. Amerikoje 
prieš, n&sinę: imigraciją ir tau
tinį atgimimą? minimas .ir Los 
Angeles lietuvįš^'-anais “Kall- 
.fornį^ ’ ąuį^a’’ '■ laikais .jaū'cįą 
g^yėnęs nelaimingaf iniręš, 
įbendriiomenės istorikui tai ne- 
zinbqja.,^ ---J:

Nežinoma, kad ir Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 75 kuo
pa, Los Angeles mieste įsteigta 
1905 metais, dar ir dabar nėra

likviduota. O žymus buvo tada 
iosarigeljetiš lietuvis K. Lubi
nas, 1905 metais išrinktas į SLA 
prezidentus,, atsisekė tų parei
gų, nuo 1914 metų iki mirties 
per dešimtmečius buvo tos kuo
pos finansų sekretorium. Ta 
proga vertėtų, prišimūiti, kad te 
K. Lubino sūnus Pranas girna 
1910 metais Los Angeles mieste, 
vėliau pasižymėjcf. kaip ("pųilrtis: 
.krepšinio sportininkas. ■ ' ' r

J Nežinoma bendruonienės įis- 
tbrikui; kad tos SLA kuopos' 
veiklos istori joj e, 'kaip. įvairiais 
seifais ir vėlesniais laikais spau
doje ržšyta, buvo vaidinimai’, 
rėihiriias per Atlantą skridusių 
lakūnų, prisidėjimas pinigais

komunistini; krtritį linija labai aiški ir griežta; Jis ją 
mulkina tbkiaiš, kurie gina kapsukiniūš kūrsūš; tuos; ku
rtė tokiuose kursuose atlieka “študiją”, ir per tuos; luirte 
sitiricia s~aVb taikūs i pionierių stovyklas; kurie ten spaus
dina savo knygas ar jas siunčią su dedikacijomis “Rodi
nos” — Tėviškės draugijos oficiozo redaktoriams.- Tai 
tokie yra sąmoningi okupantui pataikūnai; kuriems oku- 
pŽnras jau išmazgojo smegenis:

Paskaičius šį Mykolo Drangos įžangini, klaūši save; 
ko jis juo siekia? Juk tai yra “Rodiiios” — Tėviškės drau
gijos giedamų giesmių išeivijai riiigdaritieji atgarsiai. 
Sunku suprasti, kodėl Draugo įžanginių rašytojai nesi
stengia mūsų visuomenei įkvėpti daugiau rezistencinės 
dvasios prieš tautos pavergėją Priešingai, jie: prieš tuos, 
kurie iškelia okupanto klastą, daro užuominą kad jie pa
taikauja okupantui. Nejaugi jau vėl sugrįžo į Draugo 
įžanginių rašėjų tarpą šoliūniška dvasia — užuominomis 

.... kelti erzelį, kad tuo būtų susilpninta rezistencija?
per Naujiehdš, kurios ybi griežti A. Svilonis

t taip užgaulioja tik plačiagėrikliš; kurio galVbje 
tuštuma.

Jam Naujienos yra sūkbmuriištėjusios. Jis jas ii* kitlį 
spaudą laiko okupanto tribūna. Matyt, jis to nesugeba

— Ir paikumas gi jūsų! Padarė lokys taiką su 
bitininkais: ir avilių neliečia, ir medaus nevalgo! 
Cha, cha! Argi jums naujieną kad, didelei ka
riuomenei nekariaujant ir karalltfi str dbdittb ma
gistru antspaudus pergartibhte prisj&tįatįš; brisiu 
nyje visuomet bus tam tikriį H^štttilHinįį? P&Yyik 
džiui, pagrobia kas kieno ribrš b^hįt; til HŽ fe 
vieną karvę po keletą kaimų šudčfiflk ir pifi’s 
gula. O vyrų ir merginų grobimas? O fnricliu £pr- 
jjlėŠirnas kelyje? Atsiniihkitfe senėsniuošidš teti
kus, apie kuriuos jūs mdri flats pasakojdtė: Ai* btfc 
vo bloga tam nalenčiui, kuris sulaikė keturiasde
šimt vyrų, vykstančių pas kryžiuočitis"? ?idej& 
juos į rūsį ir tol nepaleido, kol magistras atsiuntė’ 
jam pilną vežimą pinigų. Ir Jurandas numato pa
našiai elgtis, nes pasienyje darbo d&riiiteta.

Valandėlę ėjo tylėdami. Tuo metu Visai pra
švito, ir skaistūs saulės spinduliai nušvietė olas, 
ant kurių stovėjo vienuolynas.

— Dievas gali bet kur laimę suteikti, — tarę 
patenkintu balsu Macka, — prašyk, maldauk, kad 
jis tau padėtų.

— Žinoma, viskas yra Jo valioje.
— Tik neužmiršk Bogdanieco, nes,tu manęs 

neįtikinsi, kad ne dėį Bogdanieco, bet dėl kažkokio 
plepalo pas Jurandą į pasienį nutarei vykti.

— Nekalbėkite taip, nes supyksiu. Su džiaugs
mu į ją žvelgiu ir to nesiginu. 0 taip pat ir pri
siekiau jai ne taip, kaip Ringhilei. Mštete kKr 
nors gražesnę už ją?

— Kas man jos grožis? Vesk ją, kai užaugs, 
jei ji garbingo bajoro dukra.

Ii* Zbyskoš veidas rtušrito jaunatvišku ir gra
liu .

Gstli iF taip įtekti: jokios kitos damos, jo- 
kioš kit^.ŽHidiidš! Kii jūsų kaulai susens, galė- 

IhBinti ifiąno ir ’jb^idš vaikus.
. Tai išgibdęš itušijuokė pagaliau ir Macka pa- 

tėftoiti jtiditti: , ’
— Vžtllb1; VdHb! TeHūtia jų tiek, kiek aguo- 

hdt |riTdU. Sefiatveje pagtiodą, o po mirties iš
ganymą suteik mums, Jėzau.

S III
Kunigaikštienė Danutė, Macka ir Zbyška jau 

anksčiau yra buvę Tynece, bet daugelis dvariškių 
hiate tik piriną kartą, todėl dabar dairėši, ste

bėdami didingą vienuolyną, jo dantytus mūras, 
bėghnčinš Išilgai uolų, pastatus, lyg prikibusius 
uolų atšlaitėse ir tam tikrais atstumais mūruose 
įrbhgtas RroVSitfeteS; dideles ih žvilgančias dūksu 
ndo pdtėRdnČioš sallies: is šitų mūrų, pastatų ir 
trobėsių, skirtų JteiiriMfiš vienuolyno reikalams, 
iŠ cfar^ij. išžimėšušių ilbių į&Jhaitėse, ir iš rūpes
tingai išdiltų laUltU pirrhU Žvilgsniu galima buvo 
pSštebeti iš šenbvės čia sukauptus turtus, prie ku
rių vargingos Mozūrijos gyventojų akys nebuvo 
įpratūsios, ir tas vertė juos dabar visu tūo stebė
tis. Teisybė, kad ir kitose krašto vietose, kaip Lu- 
Buše prie Oderio, Polocke, Didžiojoje Lenkijoje ir 
kithr galhna Buvo rsfeti senų ir didingų benedik
tinų vienuolynij, tačiau nč vienas jų negalėjo pri

prie Dajiuį ir Girėnui Čikagoje 
paminklo pastatymo, stipendijo
mis rėmimas anų laikų lietuvių 
studėijtų, kompozitoriai Mikui 
Petrauskui pagerbti iškilmingas- 

f vakaras, surengtas iškilmingas 
Į pasitikimas iš Berlyno olimpia

dos grįžusių lietuvių sportinin
kų, tremtiniais pasivadinusių 

j lį>P šalpa per BALFą, rėmimas 
Amerikos Lietuvių Tarybos, su- 
darinėjimas naujiesiems atei
viams darbo ir buto garantijų,

I — tai eilė darbų rs ŠLA 75 kuo-. 
| pos veiklas, kai dar čia naujųjų 
j bendrucmenininkų nebuvo.

Bendruomenės istorikui joks 
i senelis nėpaį&s&koyt ir jam ne

žinoma, kai! jau 1907 metais 
Los Aiig les lietuviai turėjo or
ganizaciją, angliškai pavadinę 
“Lithuanian Independent Club’’ 
ir jos angliškame antspkude bu
vo raitelis — Vytis. Jie tą ant
spaudą yra panaudoję savo 
veiklą ir į angliškąją visuome
nę liukreipdami. Los Angeles 
viešajai bibliotekai tas “Lithua
nian Independent Club” yra pa
aukojęs lietuviškų knygų, užde
damas tą antspaudą, pvz.: J. 
Šliūpo “Lfetiivių tauta senovėje 
ir. šiandien”, gi bibliotekai do
vanotuose V. Kudirkos raštų to
muose yra įsegta pačios biblio
tekos pagaminta kortelė su įra- 
šli: “Donation Febr. 13, 1918, 
Lithuanian Club To the Los An
gelės Public Library”.

Bendruomenės istorikas neži 
no, jo'g 1944 m. čia įsteigtas 
BALFo skyrius, o kad čia yra, 
bet nežino nuo kada, Amerikos 

iLiė^iįvių Tarybos skyrius, tik 
pribėgėtu ^prasitaria“ - 
- 'Tas’ istorikai nežino, jog 

, j947 m;Jniyo įsteigtas Lietuvos 
Vyčių skyrius ir kad jis tuoj su
rengė Los > Arigelėš - katedroje4 
Vasario 16-šios minėjimą su pa- 
maldb'mis ii? Lietuvos himnu 
ir kad po to bankete surinko 
tŠdd sWkiai tižtfirbirniį 640' do
lerių Lietūkis laisvės darbtii.

Nežino bsndruomėnininkas, 
kTd Čih veikė ir tėbėvėikYa Mo
tetą Katalikių'S-goš kuopa, kad 
Tėvynės Mylėtojų Draugija bu
vo ir savo sutelktomis lėšomis 
rėme knygų spausdinimą; rie- 
žiiidmaš čia b’ėTi^tūo'mėiiihinkūi 
ir Liėtūviū Piliečių kliibaŠ, ne
žinomais tapo ramovėiiai, biru- 
tietčš; šdliliaf £t visa eilė jauni
mo bei kitokių organizacijų.

(Bus daugiaii)

— Mari! Jeritza, buvusi labai 
garsi Čhicagoš operos solistė, 
mirė, sulaukusi 94 mėtų am

žiaus. Apgaileštavo, kad buvo 
labli mažai ją girifėjūšių dai
nuojant.

— Apsuptame vakarti Beirute 
atsirado nepaprastai daug pelių.

lygti Tyneco vienuolynui, kurio nuosavybės bu
vo didesnės už nevienos atskiros kunigaikštystės 
ir. kurio pajamos galėjo sukelti net ir pačių ka
ralių pavydą.

Dvariškių stebėjimasis vis didėjo, o kai kurie 
jų net nebegalėj^ tikėti tub, ką mato. Tuo tarpu 
kunigiakštienė, norėdama sutrumpinti kelią ir 
nustebinti savo palydovės, pradėjo pralyti vieną 

.vienuolių papasakoti seną ir baisų padavimą apie 
Valgirį ŽaringijL Kuris jdi bh^o pasakotas^ nors 
tik stambiais bruo'žaiš, Krokuvoje.

Tai išgirdtišios pulydb'Vėš šilšispietė ratu apie 
kunigaikštienę ir ėjo palėngva į kairią. Anksty
vosios saulės spindulių nušviestos jos visos dabar 
atrodė kaip keliaujaričios gėlės.

— Tegu apie Valgirį papasakoja brolis Hidul- 
I fSs; kūriniu jis vieną naktį pdsfriįlg; — tarė vfė- 
inas vienuolių, žiūrėdamas į antrąjį žmogų jah 
pagyvenusio dnižiaus, kuris ėjo kiek sulinkęs šd- 
lia Mikalojaus iš Ilgamiškio.

— Juk matėte jį savomis akimis, dievobai
mingas tėVb? — ffaklŠdSe kunigaikštienė.

— Mačiau, lyg iš sapno prabudęs atsakė 
vienuolis, — nes tam tikrais laikotarpiais Dievb 
sprendimu leidžiama jam apleisti pragaro tamsy
bės ir pAsirodyti pasauliui.

— Radd tai įvyksta? <
(Biri daugiau)

4 — Naujienos, Chicago — Wednesday, July 14, 1982



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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608.

DR. PAUL V. DARGI* 
•YDYTOJAS IK. CHI KURSAS 

C—M|O|t| kllalAw 
«irMCT*rie(

AW & ManMai R< Wirrrtu Wįl, Ik
VALANDOS: 1—8 darbo

tatn Hadiui 8—3 m 
T«lt M2-X727 arM M1-27K

TEL 233-8553 
Sarvic. 855-4506, P»9« 06058

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

ATSISVEIKINANT SU A. A. 
JUOZU BOSU

Jam iškeliaujant į amžinybę 
gegužės mėn. Imą <1, 1982 m.

A. A. Juozas Bosas buvo'gi
męs 1903 ny Šakių apskr., Su
dargu parapijoje, Uosių kaime.

A. A. Juozas Bosas buvo pa
vyzdingas Lietuvos ūkininkas, 
jis mokėjo ir gražiai sugyventi 
vyzdingai tvarkyti savo ūkį,bet 
jis mokėjo ir gražiai sugyėventi 
su savo kaimynais. Jis buvo vi ii. Šileikis Kopdse. Akvarelė

I Funeral Home and Cremation Service I
I Charles Stasukaitis 1729 S. Haleted St |
I FD. EE. Chicago, IL 60608 I
| (312) 226-1344 24 Hour Service I
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3907 West 103rd Strset 

Valandos pagal susi tarimą.

Dr. Jonas F. Mažeika 
DDA. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street 
Oak Lawn, ilL 

Off. tek 423-8380 
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETRISTAS

KALBA IJETUVIŠKAI
2618 W. 71st St TeL 737-5145 

Tikrina akis- Pritaiko r kini iv;
ir "contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLflS IR 

PROSTATOS GH1RURGUA 
2555 WEST 53rd STREET

Ofiso telefonas: 776-2WQ, 
RačdeadlM fofot: 448-5545

3t

Prostatos, inkstų ir ilapuma 
takų chirurgija, 

5025 CENTRAL AVĖ* 
St. Petersburg, Fla. 3371® 

let .(813) 321-420$

su gerbiamas.
Antram pasauliniam karui iš- 

siliepsnojus, su šeima, pasitrau
kė į vakarus nuo artėjančio rau 
donoj o siaubo. Gyvendamas va
karuose, niekuomet neprarado 
vilties sugrįžti į savo brangią 
tėvynę Lietuvą. Jis daug kalbė
jo ir svajojo dar daug dirbti dėl 
tėvynės labo. Bet deja, jo sva
jonės ir troškimai sugrįžti į Lie
tuvą neišsipildė.

Į Ameriką atvažiavo prieš 32 
metus į Louisiana ir iš ten, vė
liau kun. B.Sugintas padėjo Bo
sų ir Bendoravičių šeimoms at
sikelti į Chicagą, už ką jie buvo 
labai dėkingi kun. Sugintai.

Juozas Bosas ir Bendoraitis 
buvo kaimynai Lietuvoj ir toks 
nepaprastas sutapimas, ’kad abu 
mirė tą pačią dieną gegužės 

j mėnesio 1-mą, 1982 metais.
A. A. Juozas Bosas su žmona 

Marija labai daug dirbo Alvu- 
dui, ypatingai jo žmona Marija, 
labai daug prisidėjo prie Alvu- 
do ir buvo nenuilstama ir nepa
mainoma Alvudo darbininkė. 
Jų vardai Jiks įrašyti į Alvudo 

- steigėjų knygą, o jų darbai nię- 
kuomet nebus pamiršti.

Juozai, daug dirbai visuome
nės labui, dabar ilsėkis Viešpa
ties ramybėje!

Elzbieta Kleiza

Pranešimas

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA L ALDU J LM O ĮSTAIGA

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

I

PERKRAUSTYMA1

FIGHT HEART DISEASE

E h e -

Istorinės medžiagos reikalu
Pakartotinai, jau trečią kartą, FASS leidiniui “Išeivijos 

kreipiamės į Vakarų Europoje, 
Kanadoje, JAV ir Pietų Ameri
koje gyvenančius sportininkus, 
sporto veteranus, darbuotojus 
bei mėgėjus ir nuoširdžiai pra
šome siųsti medžiagą, kuri apim
tų 1944-1980 m. sportinę veiklą 
ir organizaciją.

Pageidautina tiksli sporto vie
netų metrika (įsteigimas, val
dybų ai' komitetų sudžtis, san
tykiai su visuomene, organizaci
jomis, svetimtaučiais ir t.t.). Pra
šome siųsti nuotraukas (jos bus 
grąžintos), kur matomi asmenys 
būtų išvardyti.

Šia proga pabrėžiame, kad vis 
dar laukiame sporto klubų veik
los aprašymų rr specialių straips
nių, kuriuos autoriai pažadėjo 
jau prieš keletą metų. Nė vienas

jų nėra užmrištas. Didelė dalis 
sportinės veiklos Kanadoje ir 
JAV jau tvarkoma, tačiau, ypač 
stokojame medžiagos iš Rytų 
sporto apygardoje buvusių ar 
esamų klubų. Su mažomis išim
timis, itin ’ skurdi padėtis ir su 
buvusia Vokietijoje veikla.

Medžiagą prašome siųsti kaip 
galima skubiau šiais adresais: 
Pranas Mickevičius, 4831 Sc. 
23rd St., Milwaukee, WI 53211, 
USA; arba: Sigitas Krasauskas, 
32 Pasadena Gardens, Toronto, 
Ont. M6S 4R5, Canada.

Medžiaga bus panaudota ŠAL-.Leidimai — Pilna apdraudt 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA kortele*.

R. 1ERŽNAS. TaL 925-8042

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK. 
TO BE OBSERNED JUNE 1-7, 13BO BECAUSE...

R ■ ' ' " ,■■■■■«■■ ■ ■■Apdraustai parkraustymas 
Is Įvairiu atstūmę.

ANTANAS VILIMAS 
Tat 37MWB arba 37M9H

SOPHIE BARČUS
RADIJO SEIMUS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniaif 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stotie® WOPA - 1490 AM 

transliuojamos is mūšy studijos 
Marquotta Parka.

Vede|a —• Aldona Dauku* 
Talat: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 6O€29

RADIX) PROGRAMA

Seninusia Lietuvių Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stotos 
WLYX, 1360 banga AM, veikia fek- 
madieRiais nuo 8 iki 8:30 vai. ryte, 
perduodama vėliausiu pasauliniu 
Ein.14 santrauką. Be to, komenta
rai, muzika, damos, ir Magdutės 
Pasaką. Sū programą veda Stepo 
nas V VaienUtaa Minkai Bta r 
reikalais kftipts J Baltic FlertfU *- 
gėlnį bei dOYiOų krautuvę, Svi. t. 
Broadway, So. Boston, M** ®117. 
Felelonan 948-4M89. pat fMi 
aamcs "Naujienos”, • didelis pasi 
rinkimas lietuviškų knygų ir lie 

tuvitau aovamr .

spor-
to istorija 1944-80’*

Ir išleidimo laikas, ir knygos 
kokybė priklausys tik nuo mūsų 
visų 
mo.

glaudaus bendradarbiavi-

Leidinio redakcija

Vinco Krėvės litera
tūrinė premija

Keturioliktoji Vinco Krėvės 
literatūrinė premija, skiriama 
kas antri metai už grožinės lite
ratūros kūrinį, išleistą išeivijo
je, bus įteikta š. m. rudenį. Pre
miją skiria Lietuvių Akademi
nis Sambūris. Montrealyje,. Ka
nadoje. Iki šiol šią premiją yra 
laimėję sekantys mūsų rašyto
jai: Jonas Aistis, Jonas Mekas, 
Algimantas Mackus, Kostas 
Ostrauskas, Vincas Ramonas, 
Marius Katiliškis, Antanas Vai
čiulaitis, Liūne Sdtema, Jucfzas 
Kralikauskas, Eduardas Cinzas, 
Tomas Venclova ir Henrikas 
Nagys. i ‘

r

Leidyklos arba patys autoriai 
prašomi atsiųsti bent po vieną 
egzempliorių 1980-1981 metais 
išleistų grožinės literatūros vei
kalų šiuo adresu': H< Nagys, 
700-B Champagneur Avenue, 
Montreal-Outremont, Que. CA
NADA H2V 3P8.

Dabartinę LietJ Akad. Sam
būrio valdybų sud&ro: J. Ki
birkštis — pirm.,t H. Nagys — 
vicepirm., A. Ottienė — sekr., 
J. Niedvarienė — ižd. ir A. Kir
čius — narys.

AL Nagys

“CANBERRA” PARVEŽĖ 
2,500 BRITŲ MARINŲ

LONDONAS, Anglija. — Ar
gentinos vyriausybės propagan
dos agentūra skelbė, kad gene
rolo Lami Dožo vadovaujama 
Argentinos aviacija nuskandino 
britų transporto laivą “Can
berra”. Argentinos lakūnai pa< 
leido’ kelias bombas į “Can
berra”, bet nepataikė ir didelio 
transporto laivo nenuskandino.

Britai susodino 4,500 Argen
tinos belaisvių į “Canberra” ir 
nuvežė į Bahia Blanca uosta, 
kur visi belaisviai buvo išlaip- 
dinti. Argentiniečiai savo aki
mis ; pamatė, kad “Canberra” 
nebuvo nuskandintas, bet buvo 
Falklando vandenų šiaurėje. 
Kada buvo užimtas By tų Falk
lando salos udstas, tai iškėlė at
vežtus marinus ir padėjo išlais
vinti visas Falklando salas. Da
bar tas pats laivas į South
hampton uostą parvežė 2,500 
britų marinų.

Didžioji išmintis nieko nepa
darys, jei mažoji neateis į pa- 
galbą.

KNOW YOUR HEART

HELP ¥OUR HEART. FUND

CAT CHAT

— Clevelande, Tennessee vals
tijoje, suimti narkotikų parda
vinėtojai, turėję narkotikų už 
■"5400 milijonų.

UBTUMUM)

11

DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D-O/S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

0 FOUNDATION STUDY 
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING 

THE 19803.

^VOTIH^MTBOL TV DEVICES 
ON ULTRASOUND, 

VtlBLH TO HUMANE 3 
MFKJLLY AW1BLB

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

S

1

i

■i

Aikštes automobiliams pastatyti

Tek: 652-5245.
TKIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE S0RIN1

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
J424 South 50th Avenue

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Telef. 476-2345

Laiddtaviu

Direktorių

A#oei&clj«s

STEPONAS C. LAUK IR SUNŪS
|s. - - ’i

iI

I 
I

AMSULANSC 
F AT A INA V IMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE.

į (LACKAWICI)
J Z424 WEST 6^Lh STKKKY KKjubtic 7'1211
f 1K2$ SOUTH WEST HIGHWAY, Palo# HiL*, UL »74-441(

į ——----------------------- ---------------------------------

(Manipulative 
I THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH 
AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT
MENT. ‘

PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINE, 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURE

'TttZSCfTUFž
AMICUSĄN AHGOQA CKF 
M*M5> CHAMPAGNE CHARUT 
MAS H6 (MN TRISE. MOUSE 

vMTM CASPE7EP 
HATRED HEAT- 

AM OUTDOOR 
LTdfet TMA7SEBVE& 
A5APQR2L

BUTKUS - VASAITIS
144« So. Ava, Ckero, HL K; OLympic 2-1HX

90 PERCENT OF 
i ALL D. O.'S ENGAGE 
M PRIMARY CARt 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER
CENT LOCATED IN 
SMALL TOWNS 
AND RURAL AREAS.

TIPS
NCLUDE SOME PREPARED . 
DP/ R3COS IN YOU* CATS 
these crunchy roqcs 
pvrMce good ExeecsE.' ’ * 
roc Term ano gums, 
HELE TARTAR

' ■ PETRAS BIELIŪNAS -
048 So. CALIFORNIA AVK Tri.: LAIwhu 1-MJI |

v,.,....- : "-4TI‘ - n-..• . 1 - .... ...... ■ .. ,
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ALEKSAS AMBROSE

Valdyba

IN GENERAL

JAU ATSPAUSDINTA

MALE-FEMALE

NUSIBASTYMAI

GIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Chrysler New Yorker

KOVOS DEL LIETUVOS LIUCIJA'

S2.06

Biznio Progos
BUSS. OPP. -

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

14.00
13.00

- Už Miesto Riby 
OUT OF TOWN

F. MEDAS, 4059 Archer Avmkm,1 

Chicago, III. 40*32. Tai. YA 7-59tt

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (

HELP WANTED
Reikia Darbininky ir Darbininkiy

A..TVEKAS
Laikrodžiai tr brttngenybfe

Perdavimai ir TxisywM
Ž644 West i9th StTMf
Tel. REpublic 7-1941

Tuo reikalu Jums gali dauĮ 
a dėti teisininko Prano SULC 
aru ošia. 
VELIAS 
įleista knyga 
irmoinii
Knyga su formomis gauna 

ta Naujienų administracijoj'

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

2 tablespoons sugar 
% cup water

cup milk

REPAIRS
Įvairūs Taisymai

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings

UAL 1ST ATI FO* SALI

— Pavergtu Tautu demunstra? 
cijos Chicagoje įvykį penkta
dienį, liepos mėn. 16; d., 3 vai; 
popiet, Richard Daley Civic Cen 
ter aikštėje. R. L.B. Marquette

Notary Publie
INCOME TAX SERVICE 

4159 S. Maplewood, TH. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra * 

šyrrtai ir kitokie blankai.,

tart Pardavimu 
REAL ESTATE FOR SALI

ON BUSY HIGHWAY, 
Ideal spot for hot dog 

or fruit stand. 
Call 830-1807

vfiko šileOdo apsakymų knyga 
‘'Liucija* jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama ‘‘Naujienose* ir pas 
: autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas duoda paskolą.
2 po 4-ris, medinis,’ įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. .$39,000.
6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga
ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-to$ 
ir Kedzie.
2 sklypai arti vandens. 
Hot Springs Village.

Skambinti tel. 436-7878

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

Advokatą*

GINTARAS P. CEPINAf
Dirbo valandor nuo 9 nL ry* 

lH 6 hL vik- Se^tadienĮ nne
9 vaL ryto Dd 12 vaL d.

Ir pagal ruMtarimą.
M. 776-5162 irta 776-ilfc

U4I Wert Mrd Strwl
CWear^ ID- 8M2f

1921 m. buvo įsteigta Lietuvių 
Vaistininkų Draugija. Pradinin
kai buvo F. Juozapaitis, A.Biel- 
skis, J. Kulis, Pr. Rakas, S. Pri- 
kockis ir kiti. Valdyba: E. Juo- 
zapaitis pirm., P. Rakas — 
vicep., S. Prikockis — sekr. ir 
J. Kulis — ižd., D-ja turėjo apie

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos mieste leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, grrtt, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJOS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tai. 927-3559

— Izraelio karo vadovybė veĮ 
ža iš Libano visus Sovietų gink i J 
lūs., kuriuos . atėmė iš palesti-1 
niečiu.

DĖMESIO
62-80 METŲ AMž. VAIRUOTI AI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas pensiniu 

kims.. Kreiptis: ~
A. LAURAITIS 'i 

*M5 So. ASHLAND AVI, 
TeL 523-8775. s

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

— Indira. Gandhi jaučiasi la
bai išvargusi. Ji aktyviai daly i 
vavo prezidento rinkiminėje 
kampanijoje. , •

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMDiAMtf 
TR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: * . ,

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road -Chicago, HL TeL 847-7747

— Sovietų valdžia šiais me 
tais nori Amerikoje užsakyti žy
miai daugiau rugių, kviečių ii 
kukurūzų, negu pernai.

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS

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

Storulytė, C. A. Stankus, W. L. 
Sowicky, Ji A. Totulis, A. A. 
Tulys, Ch. Ugenskis, A. L Ur
bonas, S. Vasilkas, St. Waish- 
vile. J. J. Venckus, S. Vilimo- 
vitz, Z. Vitkauskas, R. A. Yos- 
Jonaitis, Mrs. Jos-Jonaitienė, J. 
Zabella, D. A. Zajauskas-Zajau- 
skaitė, J. Žilinskas, Zelis, M.Zi- 
marman, C. A. Zuraitis, (Surin
ko vaist. V. Petrauskas).

(Bus daugiau)

Programa prasidės 4-tą vai. p. 
p. su Graikų “Kariatidės” šokė
jų grupe, vadovaujant Irene 
Splagounias iš Bostono; metinis 
rinkimas gražuolės ‘‘Miss Lithu- 
nia of N.E.”;šokių varžybos prie 
linksmos Mickey Haberek or
kestro, kuris gros iki 9-tai vai. 
vak. Bus dovanos laimėtojams, 
šokių kontestu. Už gražiausius 
rankdarbius (mezginius, droži
nius, keramiką ir tapybą), at
neštus į pikniką, Juozas Kairis. 
Fitzmaurice Motor Sales ir Ser
vice savininkas, duos 3 pinigi
nes dovanas: $50, $25 ir $10.

Komitete rinkti gruožuolę 
’‘Miss Lithuania of N. E.”, ge
riausius šokėjus, ir geriausiu^ 
Yankdarbius dalyvauja: Ona 
Ivaškienė, Elena Valikonicnė 
Henrikas Čepas, Gintaras Suba- 
tis ir Klaudius Šakenis.
į Šių metų gražuolė bus apda- 
yanota grožio ženklu, kurt jai 
įteiks pereitų metų gražuolė pa-

tono (buv. Sandaros), kurią jai 
įteiks klubo pirmininkas dr.Put- 
ras Bizinkauskas, raudonu rožių 
buketą nuo Baltic Florists Gė
lių ir Dovanų krautuvės, apy
rankę, vertės 69 dolerių, nuo 
Keefe Brangenybių Krautuvės 
buvusios Ketvirčio Brangeny

bių krautuvės) So. Bostone, 
faipgi $30. pinigais nuo Lietu
vių Kredito Unijos Taupa.

Bus naudingos laimėjimo ir 
įžangos dovanos. Tai tikras do
vanų piknikas! Skanius, lietuvis 
kus piknikinius valgius gamins 
populiari šeimininkė Monika 
Plevokienė ir jos pagelbinin- 
kės.

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai Jdcmius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimua.

Dr, A. Gnsaen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1906 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
lusirūpinimą - ■ ___________________ '

Dr. A. J. Gnsaen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais______ :_________

Minkštais viršeliais, tik______________

Dr. A. J. Gn«en — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____

e

G<Hma taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri-

< dedant 11 persiuntimo išlaidoms.

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • . IMPERIAL ' 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

Wil- Chidagoje buvo registruoti 65 
vaistininkai. ’ Iš jų 24 yra mirę, 
o 1965 m. dar lietuviai operuo
ja 31 vaistinę. Illinois valsti
joje, įskaitant Chicagą, buvo 
registruoti 79 lietuviai vaisti
ninkai, iš ’kurių 36 yra mirę ir 
dar 37 operuoja vaistines.

Chicagos lietuviai vaistinin
kai: V. Ažufiaš. S. B. Balchu- 
nas, B. Balčiūnas, C. R. Balto, 
E. Barkauskas-Barcus, Z. Baub- 
kus, G. Benošius, A. Bielskis, 
Ch. Bliza, M. Brenzaitė, Ch. 
Blinstrub, J. Chesna-Čestakaus- 
kas, Z. T. Cicėnas, M. Čiurlys, 
P. Dalen - Dalinkevičius, A. -A.

DRABUŽIUS BAIGIAMIEJI irį 
LANKOMIS SIUVANTIEJI 
iirbs patogiose darbo apysto-. 
jose ir vėsinamuose kamba
riuose. Telefonuokite:

779-7000 ;

(Tęsinys)
į Prieš Antrąjį Pasaulio kam 
Chicagoje praktikavo iš Lietu
vos atvažiavusieji Ir Amerikoje 
gimusieji šie lietuviai gydyto
jai:^ Ašmenskaitė Natalija, Aš- 
menskas Petras, Biežis St., Bra
zis Petras, Bertash T., Bagocius 
D., Bozinch M., Bondzinski, A., 
Butkevičius J„ Brenza S.A., Da- 
vidonis A. L., Doviatt-Daujotas

A. Dundulis T., Eisen W. M., 
Graičiūnas A. L., Golambiows- 
ki, Girijotaitė E., Girijotas S.,

anos, Chicago, 8, III. Wednesday, July 14, 1982

— teisėjo AJpbpnai 
įeržiūrėta, “Sūduvos* 

su legaliikomr

le V. C., Vėzelis C. Z.y White - 
Vaitkevičiūtė M., Zallys P. P., 
Zubas F. A., žilvitis M., Zimon- 
tas A., Zapel V. F.

Optometristai; Michael C., 
Semer ,G., Vaittush.

Koįų 'gydytojai:.f Andrešūnas 
J. F., Norkus V. ir Butko A. K.

Naprapatai:.. 'Manelis ,F. A., 
NorMonth A. J.

Bušą išleis Gediminas Ivaška, 
Tautinių Šokių vedėjas, nuo S. 
B. Lietuvių Piliečių Klubo 1:30 
vai. po pietų. Bušo kaina į pik
niką ir atgal $4. Norėdami už
sisakyti vietą buse iš anksto, su
sižinokite su Valentina Minkie- 
ne telefonu 269-0489.

Iki linksmaus pasimatymo 
piknike!

Steponas ir Valentina 
..Minkai

A FUN NEW KOOL-AID1 RECIPE
^2 teaspoon Kool-Aid* Brand

Unsweetened Soft Drink
Mix, any flavor

Dissolve soft drink mix ond sugar In water In glass. Stir In milk. 
‘ Serve at once or chill and stir before serving. Makes 1 cup 
or 1 serving.

Ct982 General Foods Cocporaflon,
Koci^AJd. ond Smiung Pitcher Deskri ere reglste-ed ' , 1
trodemata ot General Foods Corpor afion. '

F. Agent
ttMft W. Wth M 
Evatf. Faric, 11L 
40M2, - 424-UM V

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
! Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

Seniaus a lietuviška radijo? nelė Joana Ronukaitis iš So. Bo- 
programa Naujojoje Anglijoje j stono. Ji taipgi gaus grožio tau- 
vedama Stepono ir Valentinos rę nuo Lietuvių Klubo ir Brock- 
Minkų rengia programų 48 me
tų sukaktuvių metinį pikniką 
sekmadienį, rugpiūčio-Aug. 8-tą 
gražiam Romuvos Parke, Bos
tone.

Javois A. G., Karalius A. J., 
Kedzewick J. W., Kovarskas J. 
J., Konokovski Mat., Kulis J., 
Makaras .Ig., Manikas A.J., Ma^ 
gėris Alg., Matuzanskas T. M., 
Montvidas A., Naikelis St., Nar- 
but Virginia, Narijauskas V. S., 
O’Britis C. A., Poška J. J., Pul
suoki L., Račkus Al., Sruogintė 
A. P., Šlakis-Šlakienė, Rutkaus
kas A. K., Ruseli J., Rakauskas 
A. G., Strikolis M. T., Siedlins- 
ki J., Stupnickis M., Szukie- 
veiz J., Stupnickis J. J.j Šimkus

KURIAM GALUI MOKĖTI 
DAUGIAU? :

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO $300 IKI $1,000

Parko apylinkės nariai prašomiį RENT FRee CORNER LOT 
dalyvauti

— Jono Vaičiūno mirties vie
nų metų sukaktį minint, šv. Mi
šios bus atnašautos šeštadienį 
liepos 17 dieną, 7 vai. ryto, šv. 
M. Marijo's Gimimo parapijos 
bažnyčioje, Marquette Parke; 
6812 S. Washtenaw. Giminės if 
pažįstami prašomi Mišiose daly 
vauti.

V. A., Simęnaitis J. J., Tanane- 22 nariu. Veikė apie 10 metų, 
vičius A. J., Juška A. L., 
trūkis G., Winskunas F. C. 
1 a to ris P. Z., Zalecka L 
Zmuidinas S. (Zin), Žilvitis P.

Dentistai Atkočiūnas P. A., 
Blozis G. L., . Cherrw-Černaus-, 
kas C. K., Drangelis K., Dikselis
A. J., Gurckis A. P., Gunen A. 
J., Jacobs A. W., Jonikaitis J., 
Juozaitis A., Kasputis C., Kelia 
J., Kliauga C. K., Kazlauskas A. į 
P., Lauraitis A. R., Lukas A.,} 
Matuzinskas J.M., Marchaitis A., 11 Milarzenvicz - Milašis V., Moc
kus G., Paukštis J. A., Petrulis
B, . Petraitis P.,. Rooth-Rutkus 
B. J., Šimkus J. J., Slakis L. P., 
Siedlinski V. E., Thamas-Tamo- Dargis, Č. P., Dargis, M. L. Dar- 
šaitis S. T., Wisnaw H. M., Stee- į gis> St. Garmus, L. X. Gauda, D.

Giačas, J.Gumalauskas, M.Hay- 
den, - Adamavičius, S. Jacks - 
Butkeviciute, A. Jakubka - Ja
cob, Dr. J. B. Jerome - Jančaus- 
kas, J. Juškevičiūtė - Variako- 
jienė K. Jonaitis Mrs. J. Juoza- 
paits, R. J. Juška, J. Kačnskas, 
S. Kanapeckas, Ch. Kay - Kaka- 
nauskas, C.M.Kareckas, A. Kar- 
tanas, M. Kasakatis, A. Kavalci- 
kas, J. Kazlauskas, J. Keser-Ke- 
šerauskas, Ch. Kudulis, J. Kulis. 
H. L. Kusziejko I Skanderiūtė, 
M. J. Laugaucias,nJ.. Leszczyns- 
ki, Jadvyga Lesčiauskaitė, P. Lu
kas, - Gapšis. J.Malakauskas, S. 
A. Mankowski. K. Mažonis, J. 
Mažonas, J. Mereckis, M..Mes
ser, A. iMustaikis,. W. G. Nau- 
vocki, J. Pann Pankauskas, W. 
A. Pauldon - Paldunavich, E. 
Petrėnas,. W. J. Petrauskas, P. 
Poszka, J. Prėskus, St., Prikoc
kis, S. Poška, I. Pulsuoki, F.’ 
Rakas, J. Rakštis, Raslavičius, 
j. J. Rochkes - Ročkas, M. Sa
dauskas, S. Sharka, J. .šlakienė, 
Fr. Shimkus, F.' P. Šias, Smil
gevičius, An. Steeples - Stulpe
lis. Mrs. Stogis, Fr. Storulis -

V030 Archer-VI 7-1515 HOMEOWNERS POLICY

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

> u 1 i idiU
'U!»I ■ 1




