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KAIRAS. -— Egipto preziden
tas Mubarakas labai aštriai kri
tikuoja izraelitus, įsiveržusius į 
Beirutą ir žudančius ne tik pa
lestiniečius, bet ir beginklius 
vietos gyventojus.

Mubąrakas mano, kad pales
tiniečiai turėtų pasinaudoti Su
dano prezidento Nimeiri pasiū
lymu ir važiuoti -tiesiai į Suda
ną. Sudano, prezidentas nori, 
kad palestiniečiai ' nebandytų 
pulti kaimyninių valstybių iš 
Sudano teritorijos.

Mubarakas nemSno, kad po 
užpuolimų Libane palestiniečiai 
pajėgtų ptthr izraelitus ar kitas

BONA, Vak. Vokietija. — Li-j 
bijos diktatorius Muaniar Cha-’ 
dafi, atvažiavęs'pasitarti su V. 
Vokietijos vyriausybe, patarė} 
vokiečiams atsikratyti Vokieti-.

Amerikos bazių. Jis}

— Automobiliu statvba turi 
vartoti naujus statybos metodus, 
tvirtina inžiniėriai, jeigu nenori 
atsilikti nub užsienio kompeti- 
cijOs.v

Philip Habib pirmadienį Jeruzalėje susitiko su premjeru Beginu ir pra 
dėjo tartis apie saugų palestiniečių išvežimą ir taiką Libane.

tautas. Dabartiniu metu pales
tiniečiai nieko nenori, bet sau
giai su savo šeimomis išvažiuoti 
iš Libano. Jie pripažįsta, kad 
Izraelio užpuldinėjimai privedė 
prie tokio smarkaus Izraelio ka
ro jėgų užpuolimo.

— Sovietų Sąjunga negal 
padėti Nikaragvos grupei, pa 
grobusiai vyriausybę

AMERIKOS KARIUOMENĖS 
VADAI RAUKOSI

— Nikaragvos kpt. R. Torre- 
alba, atskridęs j Kostą Riką, at
sisakė grįžti atgal, nes Nikarag 
voj? įvesta komunistinė san-

MASKVA, Rusija. — Balti- 
morės slaugė Elena Kuzmenka 
prieš 3 metus nuvažiavo f -Ru-

SKOLINS 7 BILIJONUS DOL. 
SOCIALINEI APDRAUDAI
BALtl^O^E^ Md. —^ęirmą 

karta ątsakmgr-tpareigūtfai' pa
reiškė, kad Socialinei Apdrau- 
dai. šiais metais teks skolinti iš 
kėlių apdraudos fondų.

Komisionierius John Soahn 
tvirtino, kad spalio mėnesį teks 
paskolinti-vieną bilijoną, o lap
kričio mėnesį Teks skolinti net 
6 bilijonus doįėriu.

Soahn mario, kad teks pakelti 
mokesčius ir sumažinti išmokė
jimus, kad galėtume be skolų 
išsiversti. •

Liepos 28: Inocentas, Vikto
ras, Gintautas, Narytė, Agaras, 
Tulminė.

, JERUZALĖ, Izraelis. — JAV 
8:plomatas Philip Habib antra
dienį pradėjo pasitarimus su 
Izraelio premjeru ' Menachem 
Beginu apie dabartinę padėtį 
Libane ir visuose Artimuose Ry
tuose.,' - - ■ ■ ■ ■ • ..

•' - ; ■ * ; ■ * . f ■ z.- , *

ĮTabibąs priminė Begiriui, kad 
atėjo , įaikas baigti žudynes Li
bane. Izraelio karo jėgos vis sie
kia payodytrpalestiniečiams, ką 
jie. neprivalo daryti.. Tokie spro
ginėjimai, kurie pirmadienį vy
ko Vakarų Beirute, nuaidėjo ne 
tik per visą Libaną, - bet ir per 
visus -Artimuosius Rytus. Izrae
lio artilerija palietė palestinie
čių, ginklų sandėlį keliauaūkščio 
namo; rūsyj e. Tas sprogimas 
palietėme tiktai tą penkių aukš
tų namą,, bet ir visą apylinkę.

siją, pamilo ir vedė Juri Belon- 
benikovą, kompiuterių specia
listą. Sovietų valdžia jo tada 
neišleido. Ji išvažiavo viena. 
Baltimorėje pagimdė dukrą 
Ekaterinę. prižiūrėjo ir augino 
ją du metus ir su ja nuvažiavo 
į Maskvą. Elena manė, kad šį 
kartą Sovietų valdžia jį išleis. 
Jis net kelias dienas pabadavo, 
bet rusai į lai nekreipė jokio dė 
mesio ir neleido jam išvažiuoti.

Žmona nutarė grįžti ,į Balti
more Išvažiuodama pareiškė, 
kad ji nesigaili atvykusi, nes tu
rėjo progos parodyti tėvui jo 
dvejų metų dukrą...

KINIEČIAI ALAUS SKARDINĖMIS 
APSIGYNĖ NUO UŽPUOLIKŲ 

LAKŪNAS IR PATARNAUTOJA SUORGANIZAVO 
APSIGYNIMĄ NUO TAIVANIEČIŲ

> BEIRUTAS, -Libanas. —: Pir
madienio ryla pirmuosius šū
vius į vakarų Beiruto priemies
tį- pataikė * Izraelio artilerija, 
bet kai pasipylė to namo dūmai, 
tai j juos galingas bombas pa
leido suderintu laiku atsiradę 
Izraelio lėktuvai.; paleistos 
bombos pataikė į tikslą ir su
kėlė j padanges ne. rikiainamą, 
bet ir*.Visą namo rūsį, kuriame 
buvo' sukrauti palestiniečių ran
kiniai ginklai;/* ‘'

Trys Izraelio lėktuvų bombos, 
pataikiusios > didoką ‘ palesti me
čių ginklų sandėlį, sukrėtė visus 
didesnius vakarų- Beiruto namus.

-Pirmi pranešimai sako, kad 
namui įskilus į'padanges, rasta 
15 lavonų’ b 47 žmonės buvo 
sunkiai’sužeisti.

Jordanijos karalius patenkin
tas susirikimu su diplomatu P. 
Habibu? Londone. Karalius ne
nori nieko bendro turėti su pa
lestiniečiais. ;

Kabinetas svarstė javų klau
simą liepos 15 dieną. Tada įpa
reigojo prezidentą susitarti dėl 
kainų ir javų kiekio.

Prezidentas Reaganas plana; 
vo tartis dėl naujas javų sutar
ties? su Sovietu valdžios atsto
vais. Norėjo keltį kainas ir ap
tarti naujus javų išvežimo 
klausimus, bet pirmadienį, pasi
taręs su prekybos sekretoriumi 
ir kitais, nutarė pratęsti dar 
vieneriems metams veikiančią 
sutartį..

Iš Sovietų pirkliu aiškėja, 
kad Sovietų žemės ūkis yra ap
verktinoje padėtyje. Javų ru
sams trūko praeitais metais, jų 

M , trūksta šiūis metais, ju trūks irjoj esančiu Amerikos bazių. Jis, . -v/ y, . ; _ .; .. v x • 1 .! ateinančiais.’Sovietu žemes ūkiolaikraštininkams patarė, kad . . l n‘ .ii- ' ministerial kiekvienais metaisEuropa daug lengviau susitvar-; . • -, . . ...... • ' ’skelbia bloga derliu. Vienaiskytu, jeigu dabarumai kanuo-: 1 1 . , ., 1 • -vi u - xr 1 . metais* supuva bulves, o kitaismenės vadai iškeltų is Vakarų 
Vokietijos JAV karius ir panai
kintu ten esančias karo bazes.

— Rugpiūčio 31 ruošiama va
karienė, kurios metu bus ban
doma pradėti Richard M. Daley 
kampaniją mero pareigoms. 
Kainuos po $100. Jeigu R. Datey 
nutartų nskandidatuoti, tai pi
nigai bus grąžinti.Į skelbia blogą .derlių

* metais* supūva bulvės
: metais Sudygsta į gubas susta
tyti javai: ,

Prezidentas, pasitaręs su So 
pirkliais, nutarė pratęst- : 
veikiantį susitarimą. At-1

Didelė Vokietijos gyventojų • vietų 
dauguma pasisakė prieš JAV dabar 
karių atšaukimą iš Vokietijos,1-----
nes tada įsiveržtų į Vakarų Vo
kietiją Sovietų karo jėgos. Cha- 
dafi net pasižadėjo padėti vo-j 
kiečiams atsikratyti amerikie
čių. Jam buvo atsakyta, kad vi-j 
sa tai labai brangiai kainuotų.!

Laikraštininkai jam atsakė/ 
kad tai būtų įsikišimas į kitų 
valstybių vidaus gyvenimą. Visa 
tai (urėtų būti pačių vokiečių 
klausimas. bet ne Sovietų 
agentų.

einančių metų sutartis įsigalios 
nuo šių metų spalio 1 dienos ir 
galios iki ateinančių metų rug
sėjo paskutinės dienos.

Rusai pasižada ateinančiais 
metais pirkti 6 milijonus tonų 
javų, Jie pirko tokį patį kiekį 
javųtrjjiais melais, bet jie tuo
jau fl’icfčjo didoką kiekį javų ir 
šiais melais. Pranešimai iš Ru
sijos rodo, kad jiems reikės ja
vų ir ateinančiais metais. Rei
kės tiek arba dar daugiau nagu 
šiais metais, nes Sovietų ūkyje 
bus nelaimių ateinančiais me
tais, kaip jų buvo praeitais ir 
užpraeitais.

Sovietų valdžios atstovai turi 
prezidento pasiūlymą dar pra
nešti Maskvai ir sulaukti atsa
kymo. Tiktai tada prezidentas 
paskelbs oficialų pranešimą 
apie šios javų sutarties pratęsi
mą dar 'Vieneriems niettms.

Bet prėz:dento hėdds tuo ne
sibaigia. Amerikos ūkininkai 
praeitais ir šiais melais užsiau
gino tiek javų, kad sutartys su 
rusais visų javų neišpirks. Ame
rikos javų reikia Indijai, Afri
kai ir Pietų Azijai.

Prez. Reaganas pirmadienį 
pratęsė dar vieneriems me
tams javų pardavimo su
tarti Soviftų Sąjunga.

NEW YORK, N.Y. — Liepos 
26 dienos rytą New Yorke mirė 
socialistas demokratas ' Jonas 
Pakalka, sulaukęs 98 metų am
žiaus. '

Lietuvoje Jonas Pakalka bu
vo žinomas kaip kooperatinin
kas, buvo Paramos organizato
rius ir ilgametis jos pirminin
kas. Amerikoje, Kairiui ir Bieli
niu! mirus, Pakalka buvo Lie
tuvių Socialdemokratų delega
cijos tremtyje narys ir net pir
mininkas.

Spaudoje mažai terašinėjo, jo
kių atsiminimų neparašė. Mano- ’ 
ma, kad jis bus laidojamas ket
virtadienį. Laidotuves tvarko jo 
žmona.

Pirmojo Pas. karo metu jis 
buvo išvažiavęs į Rusiją, o kai 
karas baigėsi, Lai grįžo į Lietuj, 
va ir buvo išritiktas : Kudirkos' 
Naumiesčio meru. Vėliau dirbo 
kooperatyvuose Kaune, o nuo 
1949 metų gyveno New Yorke.

JERUZALĖJE PHILIP HABIB TARIASI 
SU IZRAELIO PREMJERU BEGINU

BEGINĄS LABAI SUSIRŪPINĘS PASIKEITUSIOMIS NE TIK 
: . AMERIKOS, BET IR KITŲ TAUTŲ NUOMONĖMIS

susirinko ties Jane Byrne namai 
paskyrimą trijų l^altodžių į Ch 
įstaigos komitetą. Policija suėm 
■dvmą ir nuvedė į kalėjimą, ku

grupė juodžių 
ir protestavo prieš josios 
cagos namus tvarkančios 
14 juodžių už tvarkos a

jie turės aiškintis teisme

PEKINAS, Kinija. — Praeitą 
sekmadienį rusų gamintas kelei
vinis lėktuvas vežė 150 turistų 
ir keleivių iš Chiano miesto į 
Singapūrą. Kai lėktuvas pakilo 
ir artėjo prie Chiano, tai penki 
vyrai pareikalavo nuvežti juos 
į Taivaną.

Lakūnas pareiškė, kad netu
ri pakankamai degalų. Tada 
jiems buvo liepta skristi į Hong 
Kongą, gauti degalų ir skristi į 
Taivaną. Lakūnai pradėjo suki
nėtis, įtikinti, kad artėja prie 
Hong Kongo, bet tikrumoje jie 
artėjo prie Šanchajaus.

Patarnautoja davė visiems pa
tikimiems keleiviams kinie
čiams po skardinę alaus išgerti. 
Sutartu laiku visi pradėjo muš 
ti lėktuvo grobikus. Juos gero
kai apdaužė^ Kada lakūno .pava
duotojas išėjo ir rengėsi eiti į 
išeinamąją, tai įvyko sprogi
mas, palikęs skylę išeinamoje. 
Jeigu kuris įsibrovėlis parody
davo gyvybės žymių, tai skar
dine su skysčiu jam kirsdavo 

•į galvą.
Pilotas nesitraukė nuo vairo. 

Jis išgelbėjo lėktuvą. lakūnas 
buvo gerokai supiaustytas, ypa
tingai rankos, bet jis apsigynė, 
išvežtas į ligoninę. Sužeista bu
vo ir patarnautoja, bet ir ji gyva.

Policija suėmė visus penkis 
kiniečius, norėjusius patekti į 
Taivaną. Jie bus apgydyti, atv
ilioti teismui. Visi turistai tu
rėjo progos išvažiuoti. Tai buvo 
pirmas nevykęs užpuolimas ke
leivinio lėktuvo Kinijoje.

HOUSTON, Texas. — Čia yra 
įsteigta astronautų mokykla. 
Parenkami patys geriausi, stip
rius nervus turintieji lakūnai, 
kad juos apmokytų, kaip nau
jomis priemonėmis lakūnai ga
lėtų pakilti i erdvę.

Astronautų mokyklon priėmė 
ir kelias lakūnes. Vadovybė ti
kėjosi, kad astronautės, pakilu
sios į erdve, galės pravesti kelis 
eksperimentus, kokių negalės 
padaryti paprasti lakūnai.

Bet astronautų mokykloj la
kūnė Margaret RJiea Scdon pa
milo lakūną Robert L. Gibson. 
Jiedu dar nespėjo baigti astro
nautų kursų, kai Margarita pa
gimdė 7 svarų astronautuką, ku
riuo astronautei reikės labiau 
rūpintis negu erdvės dalykais. 
Visos pastangos ją apmokyti nu
ėjo niekais, nes sūnus jai labiau 
rūpi, negu erd/vės žinios.

Aukštesnieji karininkai rau 
kosi, kad bereikalingai buvo 
mėtomi pinigai.
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VIETOJ GINČŲ DĖL KAINŲ, PRATĘSĖ 
DAR METAMS SENA SUTARTĮ,

ATEINANČIAIS METAIS RUSAI PIRKS ŠIČŠIS 
MILIJONUS TONU AMERIKOS JAVŲ

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reaganas pirmadienį 
sutiko dar vieneriems metams 
pratęsti veikiantį susitarimą su 
Sovietų Sąjunga. Vyravo įsitiki
nimas, kad susitarimas javams 
parduoit pasibaigs rugsėjo pas
kutinę dięhą. į

Sovietų agentai paskutinėmis 
dienomis užsakė didelius kie
kius rugių, kviečių, kukurūzų, 
miežių ir kitų javų. Rusai prašė 
pratęsti sutartį ilgesniam laikui, 
bet nieko iš to neišėjo. Tada 
Sovietų valdžia nutarė panau
doti paskutinius šių metų mė
nesius ir užsakinėjo įvairius 
javus.

VAKAR ATSISVEIKINO 
VIKTORĄ KAROSĄ

Antradienį. 7 vai. vak., Cice- 
roje, Butkaus koplyčioje, čika- ’ 
giečiai atsisveikino žurnalistą ir 
visuomenės veikėją V. Karosu.

Velionį buvo galima aplankyti 
antradienį nuo 2 vai. popiet iki 
9 vai. vakaro. Jis bus laidoja
mas trečiadienį, 9 vai. ryto.

Toje pačioje koplyčioje 
šarvota ir Teresė Kairelienė, 
gusi ta, pačia* liga ir mirusi 
pas 26 dienos rytą.

Trečiadienio rytą Teresė 
vežama j vietos katalikų bažny
čią, o vėliau laidojama Lietuvių 
Tautinėse kapinėse. |

Visi žurnalisto Viktoro Karo*-, 
so ir Teresės Kairelienės arti ! 
mieji ir pažįstami kviečiami da-f 
lyvauti atsisveikinime ir laido- ’ 

,tuvėse. J ’

ž.
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AR ESATE PASIRUOŠĘ 
IŠEITI POILSIN?

Jeigu taip, tai joaskafhbinkite 
ar užeikite j Artimiausia Soc. 
See. įstaigą.

— Jūs galite gauti sumažintą 
SCC. See. pensiją, esant 62 (ar 
63 ar 64 mėtų amžiaus ir pilną, 
jei išeitumėt 65 metų amž, kar
tu dar gautumėte Medicare ap
draudė, — pasakė Soc. See. įs
taigos vedėjas.

— Gal jūs nežinote, kad Me
dicare apdraudą galite gauti ir 
neišėję poilsin? Tam geriausias 
laikas pasirašyti Medicare Me
dicinos apdraudą (Medical in
surance) yra trys mėnesiai

amžiui įrodyti dokumentą ir so
cialinio draudimo kartelę, kad 
įmokėjote Social. Sec mokes- 
aus.

Jei jūs turite vaiku, kurie tu
ri teisę į mėnesinius išmokėji
mus, tai turėtumėt pristatyti 
Soc. See. įstaigai vaikų gimimo 
metrikus.

Nors jūs ir neturėtumėte rei
kalaujamų dokumentų, užeiki
te į Soc. See. įstaigą, kurios tar
nautojai mielai jums patarnaus, 
suteikdami reikalingas informa
cijas, — pasakė Soc. See. įstai
gos vedėjas.

Bostono Lietuvių Tautinių šokių grupė, vadovauta Onos Ivaškienės, 1957 metų birželio mėn. 30 d. atvykusi į Chicagą

prieš jums sukankant 65 metų 
amžiaus.
: Tam reikalui jūs turite kai 
kuriuos dokumentus pristatyti 
į Soc. See. įstaigą, kaip antai:

Socialinio draudimo įstaigų 
telefonus jūs galite rasti telefo
nų knygoje, reikia žiūrėti į So
cial Security Administration la
pus. Pr.

konkrečių žygių nepasiekė.
Tokius faktus žinant, mūsų 

tautiečiai turėtų parodyti dau
giau rūpestingumo testamentu 
savo palikimus tvarkant.

Pr. šul.

ir šokusi Pirmojoje Lietuvių Tautinių šokių šventėje.

MENTĘ SURAŠYMŲ .
tis 1982. 5. 24 išspausdino dė- mento neperašė. Arba tautietis 

Kanadoje išeinąs T.Ž. svaitra- parašė testamentą, o kiek vėliau 
mesio Vertą Pr. G. (vyr. red.)- 
straipsni “Kultūriniai lobiai”,ku 
riame tarp kitko rašoma:

“Apskaičiavus visas išeivių tui 
rimas nuosavybes ir pridėjus jų 
santaupas, susidarytų ne tik 
milijonai, bet ir milijardai dole
rių. Bet jų likimu niekas per 
’daug nesisieloja —turimas lėšas 
saugo bankai, o; nejudamos nuo
savybės taipgi turi savo apsau
gą. Tie turtai atiteks teisėtiems 
įpėdiniams — asmenims arba 
organizacijoms. Vienintelis rū
pestis, kuris kyla toje srityje, 
yra tas, kad palikimai neatitek
tų sovietams, kurie juos panau
doja savo tikslams, o teisėtiems 
įpėdiniams palieka tiktai trupi
nius”.

Šioje vietoje norime pridurti, 
kad dar ir dabar daugelis mūsų 
tautiečių neparašo tinkamų ts- 
stamentų, kad palikimas tektų 
jų pasirinktiems įpėdiniams. x O 
jeigu tautietis ir seniau parašė 
savo testamentą^ g jo gyvenimo 
aplinkybės pasikeitė (vedė, įsi
gijo naujo turtš, šeima padidė
jo arba- sumažėjo), gi testa-

savo turtą įdėjo į banko trust, 
nieko nepranešdamas testamen
to vykdytojams. Pvz. toks atve
jis ištiko, kai tautietis vėliau tur 
tą įdėjo į banko trustą. Šiuo at
veju, nors testamentas buvo ge
rai surašytas, o turtas paskirtas 
po testatoriaus mirties—broliui,; 
gyvenančiam ok. Lietuvoje. Ta
čiau bėda iškilo, . kai testato- 

. riaus brolis mirė, o jo dukros— 
pametė (išmetė) visa susiraši
nėjimą, gi testatorius niekam 
nežinant, tą turtą įdėjo trustą 
viename Chicagos banke. Dabar 
testamento vykšdytojai negali 
tą turtą paskirstyti, nes nežino 
trulstistų pavardžių, minimas 
bankas jų nepasako.

Mihurio brolio dukros dėjo 
pastangas turtą gauti per testa
mento vykdytoją ir jo advokatą.

* Nors pastarasis kreipėsi į tą ban 
ką, (anksčiau jame jis pats bu
vo patarėju),bet trustistų pavar 
džių nesužinojo.
Turimomis žiniomis 

dukros jau kreipėsi į 
sipą Vilniuje,, tačiau

i įgaliavo New Yorko advokatų 
' firmą, visdėlto ir ta firma dar

CHICAGOS VIEŠUS KNYGY
NUS APLANKIUS

Vyresnio amžiaus žmonėms of Lake) užklausiau dienraščių 
kurie turi daugiausia laisvo lai
ko, geriausia ir kultūringiausia

PATARIMAI TESTAMENTA j Vleta;.tal Ch^g0S VV knyg^T 
SUDARANT ' 1 nai- č,a kasdlen tenka matytj 

1 daug seniorų; vieni skaito kny
gas, žurnalus, bet dauguma — 
dinraščius. Bet visa bėda, kad 
tų dienraščių mažoka, o “Nau
jienų” net su žiburiu dienos me
tu nerasi.

į Man teko aplankyti Brighton 
sikeitė, ir jūsų testamentas su-{ Parko, Town of Lake, prieš 35

■ darytas prieš 3 — 5 metus, tai 35 g. ir Archer g. k. knygynus.
’geriausias patarimas — sudary-| Visur vienodas trukumas pasi-

Kaip žinia, kiekvienas asmuo 
turi įvairių projektų, kuriuos 
reikia įrašyti testamentan, ku- 

įris pradeda galioti po testameto 
sudarytojo mirties.

i Jeigu jūsų šeimos padėtis pa

skai- 
noriu

mūsų

kitę naują testamentą.

DIDESNIŲ MOKESČIŲ 
IŠVENGIMUI

XVIH to širhtmecio pabaigoje
Englijos valdžia krovė ant žmo
nių vis dedesnius mokesčius,kas 
sukeldavo krašte didesnių ki
virčui ir skundu.

Sąryšuje su tuo, Jonathan 
Swift, garsaus veikalo “Gulive- 

. ro kelionžs” autorius, nugirdęs, 
kaip viena moteriškė džiaugiasi 

■ pavasario grožybėmis, atsiklau
pė ant kelių ir pradėjo jos

poniute, kal- 
nes valdžios

minėtos 
Jurkomi- 
pastaroji

“Susimildama, 
bėkite patyliau. 
agentai uždės mokesčius ir tant 
tų, kurie gėrisi pavasario džiaug 
smais!”

Alkaną papenėk, aklą paly
dėk.

air, and it’s time to trade 
those cool summer salads for 
hearty, hot meals. Since you 
tesy be just as busy this fall 
be yee 'wae this summer, rely 
eįr yonr nricrowave oven for 
Butritiaw; meals that won’t 
ffwvipnBr your time. Savory 
Ctnrf and Cheesy Herb 
fewt. tmn the Whirlpool mi- 

oven coofcboohk are 
fnfiy jbteaKers that need only 
B tassed awfod and instant 

i hę.
MVmtT fwm BO48T

1 tessfM9
Mfr Bewper

K irtiim
*

I

Imk avtf
dfrr MMtpfrL stir M esmr. 
tateE, Ifrhi *■ mid yw-
egar. PUrc roast in 13x>x2- 
fnch baking dish Paur rBfrnip 
toixtiire oMer roajH. Cook, cov
ered at medium for 45 rainuti. 
Hrve dtth a turn. Add 
onion aft 41 greecr pepper. Cdok. 
covered al mediwn for 3ft ho 45 
minutes «r ffiT tender. gffvinr 

a half turn once Skur tot 
pbasi jinne* ami
Servuos.

ekfri « Arrdded
BdfrMdF efreMlr rleeM*

NMtowy JfrKt efrtoe

1 teaspoon dry mmtard
Z tablesp<*orts milk

i err
1 snipped parslty
1 tablespoon snipped chives
1 loaf French bread

On PWET plate, layer bacor between paper toweling. Cook at 
hiqft lįr 4 miuMbes Ctumble bacon and set aside.

TFtjwrap mean* cheese and pl^ce in small mixer bowl Hear 7 
at low ar uU softened Add cheeses and dry mustard. 

Heal miik in 1-cup glass measure at high for 15 seconds. Pccrr 
hrtw cheese mndun* Beat tflT fluffy. Beat in egg StUthi 
cl lives, and bacon. Cut French bread in 1-inch slices Cittuag Xo 
but fldt through bottom crust Spread with cheese rnlxMi“ 
leaf Ob waxed paper Cook at high for m to 2 minutes or tiH 
heated through. Servings: 8

MICRO TTP. A great many recipes start wfth errfHnr
cHcry in butter till tender. Tn the microwave oven, iv’s so eawy 

to do. Just combine the chopped vegetables with the unrhelted 
btfrtrr a cooir. nryf-.r ? fe 2

Stir once about h^TTwaf through to coat all the

reiškia — mažai laikraščių, o ir 
tie greit “išgaruoja”, kas kas 
’nukniaukia”.
Kai aš vienam knygyne (Town

ir vietinio savaitraščio, tai tar
nautoja man atkirto:

— Dienraščius kas nors 
to, o vietinį — aš ir pati 
paskaityti.

Keletą kartų aplankiau
burmistrės Jane Bime “gio’oo- 
jamą” seniorų centrą S. Kedzie 
ir 64 gatvė, kuris neseniai pas
tatytas ir tarnautojai ten turi 
atskirus kambarius, bet patarna 
vimu negali pasigirti: jei nori 
gauti pietų, tai čia reikia užsi
sakyti prieš savaite; savaitraš
čiai — senoki,o dienraščių —nė 
vieho neradau. Ten lietuvių 
kalba spaudos, tai nė kvapo!

Nustebusi skaitytoja M. S.

JŪS KLAUSIATE, MES ATSAKOME

— Dėlko vaikinai myli, tas 
merginas, kurios rūko cigare
tes?

— Dėlto, kad kur rūksta dū
mai, ten ir karšta, gali žiemą 
pasišildyti. ' ’ r

* * *

— Ar tu supranti mane?
— Ne, — atsakė kitas.

* . * ♦
PAS ČIGONĘ

i — Tiek tik galiu tamstai pa
sakyti, jog būsima įjūsų žmona 
bus graži, išmintinga ir pasitu- 

Jinti,
t — Tai būtų labai gerai, ’ bet
- ar negalėtum man pasakyti; ko
kiu būdu pasiliuosuoti nuo .da
bartinės žmonos?

* * *
BLOGA JB&KLĖ ■ £

'c ' ■

j—^Na, o kaip dabar/ su jūsų 
iieiniga?

— Vis blogiau it Sfogii^ po
nas daktare. Dabar-jau nebega
liu užmigti ir net tuomet, kai 
reikia keltis. ' ’•

♦ * *
BET JI VISTIEK BANDO

Maža Marytė kaž ką piešia

KL. Pasakykite kada ir kam 
mokamos nedarbingumo pensi
jos šiame krašte,

Vladas Sep.
ATS. Šiame krašte nedarbin

gumo pensiją gali gauti ne tik 
apdraustieji Soc. See. progra
moje, bet ir kiti, asmenys. Pvz 
nedarbingieji visą gyvenimą 
(aklieji iš prigimties).

Esama kelių kategorijų asme
nų, kurie gali gauti nedarbin
gumo išmokas. Tos išmokos mo
kamos nedarbingiems 
ninkams, nedarbingoms
.ėms ir suaugusiems, kurie 
nedarbingi nuo vaikystes

kai abu bendrai pildė mokesčių 
(jointly) pranešimą, jei vėl ne- 
apsivedė ir jei išlaiko vaiką ar 
posūnį-podukrą. Tuo reikalu pa 
sitarkite su mokestinių formų 
pildytojais. A. Č.

* * *
KADA ŠALIMA GAUTI 

SOC. SEC. IŠMOKAS, JEI ESI 
NEDARBINGAS

Kazys: — Ką tavo žmona sa
kė, kai tu vėlai parėjai vakar

popietyje.
-- Ką tu darai, dukrelė? —

darbi-
naš-
yra
die-

KL.Malonėkite paaiškinti, ka
la Soc. See. įstaiga pradeda mo
kėti nedarbingumo pensiją-iš- 
mokaSę jei darbininkas taip su- 
legaluojcu kad visai negali įmo
nėje dirbti?

Vladas I-kas

naktį?
Draugas: Daug nekalbėjo:

Aš vistiek būčiau traukęs lauk 
tuos dantis.

* * *
Du gudruoliai susiginčija dėl 

sąvokos, ką galima vadinti kvai
liu. 4

— Kvailys, — pasakė vienas, 
tai- toks žmogus, kuris išreiškia 
savo mintis taip, kad kitas jo ne
suprastų.

klausia mamytė.
— A, mamyt, rašau laišką 

Birutei.
— Bet gi tu, dukrele, nemoki 

dar rasvti! .
— Tai nieko, mamyt. Birutė 

juk irgi nemoka dar skaityti.

Mokslininkai teigia, kad sau- 
flė, dėl savo spinduliavimo, ne
tenka apie 2 milijonus tonų sa
vo svorio kas sekundę.

nų.
Pažymėtina, kad įstatymo rei

kalavimai yra skirtingi kiekvie
nai nedarbingų asmenų katego
rijai.

Suaug4ę asmenys, kurie ne
darbingi nuo vaikystės, gali 
jauti Soc. See. išmokas kaip ap 
Įmušto darbininko išlaikomieji 

' (dependent), jei darbininkas dii 
bo darbą, kuris buvo Soc. See. 
padengtas. * i

Apskaičiuo:ama, kad šiam* 
krašte yra 250.000 asmenų, gau
nančių nedarbingumo išmokas 
kadangfi jie tapo nedarbingais 
nuo vaikystės dienų. Tėvui išė
jus pensijon ar tapus nedarbin
gu ir pradėjus gauti Soc. See 
čekius, jų išlaikomi vaikai irgi 
gali gauti išmokas.

Tuo reikalu daugiau žinių 
galima gauti pas A. Čepulį — 
3259 S. Kalstei St. Avy.

P. S. Testamentų reikalais — 
prašomi skambinti teief. CL. 4- 
Z965 (vakarais)

* ♦ «
KL. Malonėkite man paaiš

kinti, ar tikrai galima mokėti 
mažesnius mokesčius į Soc. 
See fondą, esant našliu arba 
našlei?

ATS. Tas darbninkas, kuris 
nustojo darbingumo, dirbdamas 
:uri Jaukti šešis mėnesius (vad. 
waiting period), kad gautų Soc. 
See. išmokas. Vėliau Kongresas 
;į laukimo laikotarpį sumažino 
ki penkių mėnesių.

Jei nedarbingas dirbantysis 
atgaus dargingumą, o vėliau jo 
vėl naujai nustos, tai Soc. See. 
administracija tuo reikalu pa
aiškino, jog tapus antrą kartą 
nedarbingu (disabled), viene- 
rių metų laikotarpyje antrą kar
tą nedarbingu laike metų po su
laikymo Soc. See. išmokų mo
kėjimo, tuomet antrą kartą ne
reikalaujama naujo laukimo pe
riodo (no more waiting perioa 
requested).

Smulkiau tuo reikalu lietuviš
kai gali paaiškinti Chicagos soc. 
klubo reikalų vedėjas A. Čepu
lis (3259 S Halsted St., UI auk
štas). Testamentų reikalais — 
galite teirautis tel. CL. 4-7954 
( po 7 vai. vakarais).

Pr. Tevcia

NEREIKIA MOKĖTI 
MOKESČIŲ

ATS. Sužinojome iš Soc. See. 
jštargor kJd C našliai
?r našlės gali mokėti mažesnius 
moke^rrers į Roc. See fondą už 
tuo« metus, kai mokant mokes
čius Už tuos metus, kai apMcar- 
tomas mokestis, kaip vienerius 
metus p neš šeimos nario mirtį,

Ontario gyventojai, sulaukę 
>5 ^r drfttgirfiTVtteidžia- 
mi nuo Chrtirio sveikatos ap- 

s draudos įmokų į
Nemokama apdrauda įsigalio- 

| ja pirmąją dieną mėnesio, ku-1 
riame asmuo sulaukia 65-toįo 
gimtadienio.

INSTIT

LUBttJTY IMS 
TEN® TO

AND INCREASE SURVtVAl 
CHANCES.

THE ODDS ARS 
AGAINST THC 
IRAK DRIVER 
WHO TRIIS TO

•MOW DO SCAT lart 
HELP 
IN AH

FOR SAFER 
LIVING, AMERICAN MOTVAL 

HANCE COMPANY THEY , 
RAIN THE BODY.. ,
AGAINST .<* -J

• TO TRUST IN YOUR TELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE*” EXCEPT WHEN HE'S 
DRIVING. NEVER TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED, 
SOONER OR LATER HE į
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/
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ST. CATHARINES, ONT.

M. Šileikis

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
ta su kitomis, ir našiai pakreip-

V. ŠAKALYS - KARIO REDAKTORIUS galingesnis, stipresnis, kadangi
mano , maža jėga tiksliai suriš-

Rudenį tesiųsk piršlius ir'nie
ko daugiau. > į jĮĮMjį

zacijai ir nariams.
(Bus daugiau)

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJOS

Įspūdžiai iš SLA 61-ojo seimo
,i (Tęsinys) •• »

Bendrai paėmus, 61-asis SLA 
seimas, Seimo rengimo komite
to buvo vykusiai suorganizuo
tas. SLA seimų banketas su me- N I ■ . ■

nine programa įvyko liepos 6 d. 
viešbučio salėje/ Banketo metu 
salė buvo pilna svečių.

Banketo programai vadovavo 
Dalia Bobelienė. Bankete kalbė
jo ALTo pirniinb-kas dr. K. Šid
lauskas ir SLA prezidentas P. P. 
Dargis. Abu kalbėtojai susilau
kė iš svečių gausių plojimu 
Svečių malonumui grojo gera 
muzika. Vdsų nuotaika buvo ge
ra ar nors daugelis buvo jau vy-. 
resnio amžiaus* bet , šoko lyg 
būtų jauni. - . ' į ,

Be abejo, kas pagyveno kele
tą metų* atvykęs iš pramonės 
miestų į sveiką, švarų St. Pe
tersburg apylinkę, tas sustiprė
ja, atjaunėja ir parengiamuose 
mikliai sušoka žemaitišką polką.

Bendrai paėmus, 61-ašis ŠLA 
seimas ; buvo gyvas * paklausi
mais, aktualus Pildomosios Ta 
rybos pranešimais. Po Pildomo
sios Tapybos pranešimų, jeigu 
kam nors kas buvo neaišku, ar 
norėjo daugiau žinių, Pildomo j 
Taryba nuoširdžiai išaiškindavo; 
Kiek ilgesnės diskusijos užsitęsė 
dėl anksčiau, pirktų bonų, kurie

šiuo metu laikomi, gaunant tik 
3L ar 4 procentus. Apie tuos in
vestuotus bonus su žemais pro
centais gana plačiai išaiškino 
SLA iždininkė E. Mikužiūtė. Be 
to, Pildomoji Taryba ne lik SLA 
seimo darbo knygoje rašo, kad 
Susivienijimo Lietusių Ameri
koje kapitalas yra JAV valdžios 
griežtoje kontrolėje . kas liečia 
SLA kapitalo investavimą; de- 
tališkai ir godžiu SLA seimo de- j 
legatams išaiškino, kad SLA 
PUdomajai Tarybai vykstant su 
/aidžios egzaminnieriais apsau
goje ‘laikomus bonus patikrinti, 
dar lydi ir ginkluotas specialus 

• policijos pareigūnas, kad nepa
žeistų sąžiningumo taisyklių. 
Nėra taip, kaip kiti mano, kad! 
SLA Pildomoji Taryba su SLA 
kapitalu gali elgtis ir jį tvarkyti 
kaip privatus asmuo, kad tvar
ko savo santaupas. SLA, Pildo
moji Taryba pagal savo nuožiū
rą gali operuoti ir investuoti be 
valdžios kontrolės tik 10% SLA 
esamo kapitalo. .

Ziono priemiestis

(Tęsinys)

Anksčiau mes buvome be;ė- 
B'et ir čia, tas 10% SLA kapi- ] giai, mūsų karšti norai bejėgiai, 

talo yra surištas su atsakomybe, > Mes tuomet buvome mažas at- 
ir jo negali panaudoti ten, kur vaizdas neorganizuotos tautos, 
gali nešti nuostolį Susivieniji- - Dabar mes. lyg sumažintas pavi
mo Lietuvių Amerikoje organi-j datas suorganizuotos demokra

tinės valstybės. Savo, noru mes 
pastatėm ant savęs viršininką, 
kurs padarė iš mūsų, mums pa
tiems reikalingą jėgą. Jaučiuos

įbrėžtą autografą — A. Vana- r 
k1 gas.' Kadangi 'per tuos metus jo- | 

i kio kalinio tokia pavarde ar to
kia slapyvarde, 'atrodo, nebuvo 
(tiksliriausi lageriuose pas tuo 
metu sėdėjusius kalinius), tai 
manau; kad tai tikrai buvo jo . 
autografas.
. Vėliau, apie 1969-1970 metus; 
pas mane buvo įnikęs tardymo 
metu lankytis -KGB majoras ša
ninas, dirbęs ’ operatyviniame 
ąkyriųje. . t .. . . .. . . \ '

Tardant ir grasinant, kartais 
jis pakeisdavo kalbos toną ir su
artėjimo tikslu mėgdavo pasi
šnekėti pašalinėmis temomis, 
pasigirti apie sėkmingas kovas 
su “banditais”, kuriose jis daly
vavo nuo karo pabaigos. Kartą 
jis pasigyrė, kad asmeniškai da
lyvavo suimant A. Vanagą. Apie

\ * (Tęsinys) ' . .
j Partizanai buvo apsupti ir 

kautynės truko iki ryto. Neto
liese esančios sodybos gyvento
jai girdėjo protarpiais tarp šū
vių ir partizaniškas dainas. Tik 
vienas tos k-ovos dalyvis liko 
gyvas ir ėjo Gulago keliais. Da
bartinis jo likimas man nežino-1 
mas. ’ ..: . -■ -. '

Išdavikas Kitkauskas gyvena 
Vilniuje^. Žirmūnuose .ir,dabar.; 
Ilgą laiką dirbo saugumo fech- 

/ nikos inžinieriumi. Elektros 
skaityklių fabrike, vėliau pana
šiose pareigose Skaičiavimo ma
šinų gamykloje. Pastoviai ;geria 
ir mėgsta girtiems pašnekovams 
aiškinti, kad jis mokėsi žvalgy
bos gudrybių pas. amerikiečius, 
todėl nėra tik pilkas žmogelis.

Gydytojo' Z. rolė pogrindžiui kokį nors A. Vanago teismą nei 
tuomet taip ir nepaaiškėjo. Ji 
paaiškėjo vėliau, kada jis sėk
mingai išdavė- paskutinį Lietu-

* vos partizanų vadovą A. Vana
gą (Adolfą Ramanauską).

1961 metais man sėdint Vil
niaus KGB rūsyje, knygoje :<5Ja- 
nftaikos Maronai”, išleistoje 1957 
metais (taigi, metai po A. Vana
go suėmimo), radau nagu

Šaninaš neužsiminė, nei girdė; 
jau iš kitų šaltinių. Atrodo, kad 
buvo teisiama tik jo žmona.

šaninas sakė, kad daug kartų 
kalbėjęsis su A. Vanagu. Iš to 
sektų išvada, kad jis buvo kan
kinamas žinių gavimo tikslu. 
Kaip tik tuo daugiausia ir užsi
imdavo operatyvinis skyrius. 
Ypatingai žiaurūs kankinimai

\ MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787,
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Cosmos Parcels Express Corp.
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■ >501, W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2781
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Atdara Šiokiadieniais nuo <

būdavo atliekami rusų čekistų. 
Tuo laiku lietuviu buvo KGB 
dar nedaug, o ir kankinimuose 
jie nebuvo, pakankajgaLjarityrę, 
lyginant su- “vj-resn^tisiž^-br^ 
bais”. / ' & ’

Neteko girdėti,- kad kas nors 
nukentėtų ryšyje su A. Vanago - 
Ramanausko areštu. Tai reiškia, 
kad kankinamas i jis nieko, neiš
davė ir mirė dįdvyriškaŲ kaip 
tūkstančiai kitų.

(II, 115 — 117).
Bet pirmųjų rikiuotės pamo

kų entuziazmas ir darbas —tai 
tik viena medalio pusė. Kita pu- 
$ė — klūtys ir sunkumai Šaulių 
Sąjungos iš šio mažo, Vytauto 
kalne besirengiančio būrelio iš
riedėjime — yra daug mažiau 
žinoma ir patiems šauliams, į 
Šaulių vėliau įstojusiems, ir mū
sų visuomenei. \

Savo 1920 m. rašytam straips
nyje “Kaip atsirado Lietuvos 
šauliai ir kuriuos uždavinius’ 
pasistatė” autorius Vladas Pūt
vis taip palygino mažąjį kalba
mąjį būrelį su. Lietuvos .Š£ullii|

T/
Auga visokių rūšių4 .p^rti^ 

ž&nų kuopos, garbės milicijos, 
piliečių apsaugos organizacijos 
ir t t. Nelieka _kurčias ir Kau
nas. Nors Kaune valstybės dar
bo sūkury maža kas turi laisvo

rašo įstatus, besistengiant taip 
juos pritaikyti, kad ant jų pa
grindo galėjų susitelkti visi pi
liečiai nekareiviai vienoje tėvy
nės gynėjų organizacijoje ir ia- 
sti budus kuo našiau pritaikyti 
savo jėgas.

Į Įstatai p;iske!biami platesnia- 
.jai visuomenei. Išbarstytosios 
vietos jėgos daugiausia tuos įsta 
tus priima ir jungiasi į Lietuvos 
Šaulių Sąjungą, pasiduodamos 
laikinam Kauno grupės, kaip 
centrinės, vadovavimui.

Kovoje su vokiečiais, bermon
tininkais mūsų koriuomenei pa
deda žemaičiai ir šiauliečiai, jau 
kaip Lietuvos šaulių Sąjungos 
nariai. Taip pat ir lenkų pafron
tėje vietos partizanų daugumas 
yra L’etuvos šaulių Sąjungos 
nariai.”

I 
spiria. Susiranda žmonių, kurie J 
pajėgia dar atkirpti savo skurdų’ 
poilsio laiką. Jie sudarę būrelį,' 
renkasi •į Vytauto kalne ir mo
kosi ten rikiuotės ir karo moks
lo. Jie organizuojasi, kaip Lie
tuvos sporto sąjungos skyrius ir 
pasivadina “šauliais”. Jie pradė-

vos šaulių Sąjungos pilnas or
ganizacinis planas pradžioje daU 
gumos tarpe nerado didesnio at
garsio ne dėl piktos valios arbrt 
kokių nors asmeniškumų.

Noru gnti Kauną nuo prieši
ninkų užsiregistravusiems vy* 
įams Pūtvio siūloma orgąniza* 
ci j a — nesuprantama, jo kalbos 
— perdaug teoretiškos ir filoso- 

k f'škos. > <
Pirmųjų susirinkimų dalyvio 

M. Mikelkevičiaus liūdijimiįdau 
gumas žiūrėjo “tik šios dięnos 
įvykių” bei mąstė “tik apie prie 
mones tos.dienos pavojams pa
šalinti”; ir todėl Pūtvio “toli
mos perspektyvos kalba” dauge- 

i bui buvo nesuprantama, o Mi- 
kelkevičiui atrodė net “fantas- 

; tiška”.
Prie Pūtvio idėjų pradžioje 

nesupratusios Kauno partizanų 
būrio didelės daugumos priklau
sė ne tiktai Matas Šalčius, bet 
taip pat ir eile asmenų, kuriuos 
būrin atsivedė arba pritraukė 
patsai Vladas Pūtvis.

(Bu sdaugiaų)

(II, p. UI).
Net ir šitie Vlado Pūtvio žo- 

i džiai apie ilgainį reikalo sutvsr- 
į kymą ir vietos tvarkingos orga

nizacijos sudarymą tolį gražu 
pilnai neapibūdina to sutvarky
mo skausmingumo, neatvaiz
duoja šaulių Sąjungos organi
zacinio proceso sunkumų ir kliu 
čių. O tikrumoje kelias į tvar
kingą, suvienytą, idėjinę Šaulių 
Sąjungą buvo toks -akmenuotas, 
jog jis vos nepasibaigė tragedi
ja ir pagaliau pakrypo geroj on

LALoI V d Lili let oCimidlj « u IL L71C1L1V j a 9 e
j j u pusėn tiktai Pūtvio nepaprastoda savo darba nervingoje lenkų . < - . .v, _ - • ,•, , . \ i ,, •__ ‘ žemaitiško atkaklumo dėka,sąmokslų ir gaisrų kuriamoje. ,
darbo atmosferoje, kuriuos da-Į Sunkumai Pūtviui prasidėjo 
rė išeiną tuomet iš Kauno vo-j kartu su antrąja šaulių Sąjun- 
kiečiai. Į gos organizavimo stadija. 1919

Ilgainiui, jaučiamas reikalas- m. birželio 27 d. į Spaudos Biu-

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

/ B, . j 1

Tuo reikalu jum* gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULU 
•paruoštą- — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėtą, “Sūduvos*’ 
šleista knyga su legališkomis 
ormomis. * !
Knyga-su formomis gauna- 

na Naujienų administracijoje.

sutvarkyti ta gaivalinė srovė ir 
suprasti, susilieti, susiorganizuo 
ti: žodžiu, iš atskirų tėvynės gy
nėjų darbininkų būrelių suda
ryti vieną tvarkingą neprikišu-j 
somybės gynėjų pilietinę orga-j 
nizaciją, kuri .galėtų teikti pa-j 
galbos mūsų, kariuomenei, negu1 
atskiri, dažnai netvarkingi, bū-{ 
riai. j viso krašto partizanų būrius ap-

Gyvenimui liepiant, ar geri a jungiančią-, tėvynės gynėjų or
an, blogi, turi rastis jo paliepimų’ ganizaciją. Tuo reikalu jisai kai 

;vykdytojai. Tokiam darbui pa-į bėjo per pirmąjį susirinkimą/ ir 
togiausia. - vieta yra gyvenimo j per kitus susirinkimus, kantriai 

laiko, tačiau bendras, reikalas centras. Ir štai, , Kauno šauliai įtikinėjo paskirus būrio narius,

t 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

i Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
’<v 50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
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 

(r patarė mums toliau studijuoti.

| T' rK*ina >25. Kieti virieliaL Paltas 82.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

ro vyrų šaukiamą’'Kauno parti-' 
zanų; būrio steigiamąjį susirin
kimą atėjęs su pavasariniais’ Lie 
tuvos Šaulių Sąjungos įstatais,; 
Sąjungos ideologija, ir t.t., Vla
das Pūtvis, nuo pat pradžios iš 
Kauno būrio bandė padaryti jo 
suplanuotąją atskirą, nuo kitų 
organizacijų nepriklausomą ir

stengėsi rikiuotės pamokas pa
pildyti ideologiniais pakalbiais.

Pūtvio idėjos tuojau pat susi- 
| dūrė su organizuojamojo Kau- 
Į no būrio dalyvių žymiai skirtin 
į gomis idėjomis. Kaip anksčiau 
} pabrėžiau, .susidūrimas buvo 
J smarkus, bet garbingas.. Į Vy- 
f taueo kalną visi rinkosi idealiz- 
Į mo, psaiaukojimo, kilnių tikslų 
.vedami.

Tad Pūtvio siūlomas Lietu-

Changt the oil arid f Į 
/ filters every 3,000 to- 

6,000 miles to avoid ’ 
waiting gasoline. <

- r* k. ■' * *

Don’t be a Bom Loterf

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir. .mofafc 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nešenstą,' Vine< 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Slankoj 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir Vi 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis to 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir JL Varno 
kūrybos poveikei ais. 365 puri. knyga kainuoja tik 83.

e DAINŲ SveNTSS LAUKUOSE, poetės, ralytojos.b 
tintų Šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
Iventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

9 VTEN1SO ŽMOGAUS G Y VeNIMAS, Antano Rūke apraJy- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sansal 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyfi 
perduodama tik už 82. I

• LIETU V1AKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TsmaSsuski 
Įdomiai parsiyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės h 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs klekvienain 
lietuviui. Leidinys ffiustruotas nuotrankomk, pnbaigoje duodama 
vftavardžlų pavadinimai Ir Jų vertiniui j vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M,

> KJ DAUMJ8S UIMt, rašytojos Petronėlės Orintaltėf atfr 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bollevikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 83. 1

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesnpn*- 
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio JaJinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe
zija. Dabar būtų JJ galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M.

« 8ATTRINtS NOVKLtS, SL Eosčenko kūryba, J. VaH3« 
vertimas. >06 pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 12,

Knygos gaunamos Naujlenoee, 17W So. HaMed St, Qdctg^ 
IE V06M. UiMkiwt paltį, frfdKJ loieff mhnQaio ■eMomfc

3 — Naujienos, Chicago, 8, HL Wednesday, July 28, 1982
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Burlaivis '’Cutty star*

grubus elgesys.
Savb grubumą Rėmėlkytė parode Žhk fit tūo, kftd jll 

dvylikos eilučių eilėraštyje grubiai pacitavo iš Mero 
“Striptyzo”, kaip Paryžiaus lupanaruOse buvo pHevfcf-i 
taujamos moterys.

Galimas daiktas, kad Masftionis pražiūrėjo ir Jonės

kyti. Jeigu jis būtų savo pareigą atlikęs, tai Ginta vargti 
būtų tokį pseudonimą pasirinkusi.

Bet didžiausią .grubumą padarė Vyriausias Ateities 
redaktorius. Jis tvirtina, kad niekas iki šio meto ne 
svarstė Dievo lyties klausimo. Tai pžisiėmuri svarstyti 
drąsioji Ginta. Tuo tarpu šitas klausimas veik kiekvieną 
šimtmetį panašių į Gintą buvo keliamas ir trimakų dto- 
notvarkėn įrašomas. Jeigu Dievas yra Tėvas, tai tik Ginta 
su kun. Trimaku tokius klausimus iš nėujo gali kelti.

Mums atrodo, kad Ateities orientacija patekę | gre
biu žmonių rankas. V i- \ -

Grubi mergiotė
Šiomis dienomis išėjo 6-asis Ateities numeris. Ateitis 

yra Ateitininkų federacijos leidžiamas katalikiškos orien- bepasitikėtų...: 
tacijos mėnesinis laikraštis.

Ateitis — nedidelis žurnalas, bet jis turi daug redak
torių. Vyriausias redaktorius yra kun. dr. Kęstutis Tri
makas. Amerikos lietuvių tarpe jis išgarsėjo susituoki
mais -ir atsituokimais, bet tas visai jam nekliudo tvarkyti 
svarbiausius Amerikos ateitininkų reikalus. Lietuvos 
ateitininkai kun. Trimakui jau būtų neleidę redaguoti 
katalikiško jaunimo žurnalo, bet Amerikoje, dr. Kisieliui . 
Įvedus modernaus gyvenimo pakaitas, dr., . Trimakui 
leista ne tik redaguoti-žurnalą, bet ir nustatyti moder
naus gyvenimo orientaciją. ” ' ’ ’ ’

Dėl visa ko, kad-nekiltų bereikalingų kalbų, sudaryta 
visa eilė antraeilių-redaktorių, kurie galėtų atsistoti ant 
karnos, jeigu vyriausias redaktorius, nesuvaldęs savo' 
jausmų, vėl leistųsi Į Clevelandą arba atgal. Kad reikalą 
būtu galima greitai išspręsti, tai į Ateities redakciją su
dėjo visus Kuprius. Antraeiliais arba paprastais redakto
riais paskirti: dr. Roma Kuprienė, Juozas Kuprys, Vida: 
Kuprytė ir nieko bendro su rašymu neturintis advokatas 
Saulius Kuprys. Kiti redaktoriai yra bebalsiai, todėl jų 
ir neminėsime, nes Kupriai vyriausiąjį galėtų lengvai su-’ 
valdyti.

Kad kalbos nežinantiems redaktoriams niekas nieko j 
primesti negalėtų, tai rankraščių kalbai taisyti paskyrė 
J. Masilionį. Masilionis tikrino ir Gintos Remeikytės “Pa
siklausykite Evangelijos pagal Jonę”. Remeikytė rašo:

“Vestuvėms Ji (Kristė) iškepė grubios rugių 
duonos ...”
Jeigu Masilionis rankrašti būtų matęs, “grubios duo

nos” Remeikytei ir nebūtų leidęs kepti. Lietuviai “gru
bios” duonos nekepa. Jie kepa rupią duoną. Grubi gali 
būti kepėja, bet ne duona.

Kad Remeikytė yra grubi, lietuviai patyrė iš Drau
go redaktorių simpoziumo, suruošto jėzuitų kavinėje. Ji 
pirmoji pasiūlė Naujienas uždaryti. Kodėl jas uždaryti? 
Todėl, kad ji nepažino Naujienų, nežinojo jų vedamo dar
bo, neturėjo laiko ir noro su Naujienomis susipažinti, to-

Ignas Petrauskas

Meluoja Draugo vedamųjų rašytojai
Į

M. Drunga, Draugo redaktorius, 1982.7.18 d. davė 
Drauge vedamąjį. Jame jis cituoja Vilnies straipsnį, ku
riame rašoma, kad “Lietuvos reakciniai nacionalistai su. 
Lietuvos laisvinimo politika nusibankrutavo taip, kad ne-! 
bėra nei vieno rimtesnio dypukb, kuris šiai jų politikai i

* c

Ir toliau duoda savo išvadas: “... Deja, ši komu-1 
nistų pastanga brūksnis į brūkšnį atitinka pačių “reor
gų” pastangas vaizduoti, kad būtent jie ,yra išeivijoj pas
kutinieji Lietuvos laisvės kovos mohikanai...” '(Kieno', 
“vedamieji brūkšnis Į brūkšnį atitinka”, duosiu kitą. 
kartą. — I.P.)

Tai vėl Drungos skleidžiamas naujas melas. Argį-i 
Draugo redakcija taip nusigyveno, kadKe melo neguli pą-: 
rašyti vedamojo ? Tegul Drunga pacituoja nors . vieną" 
kinį nš Naujienų, kūr-būriį paašake^a, kad Rėobg.iūietfl 
Bendruomenė. laiko /save Lietūvoš; . lalsvmimb veiį:»iįų. 
R.L.B-nė niekuomet 'mesiskeĮbę, kad ji yra Lietuvos ;lais-s 
virtimo veiksnys, o juo labiau,'kad “paskutinis”, kaip 
Drunga rašo. Ji, kaip ir dauguma Išeivijos lietuvių, Visadk. 
rėmė ir remia Lietuvos laisvinimo veiksnius — VLllKa -ii*; 
ALTą, kaip vienintelius veiksnius kovai ūž Lietuvos lais
vę. Tik atskiri Bendruomenės nariai dažnai iškelia oku
panto pataikūnų darbus, kuriais norima tuos mūsų veiks-- 
h'ius suKŠekiriti ir griauti. Tie ašmenys, iškepami ttį pa
taikūnų darbus, visada duoda spaudoje citatas ir nurodo 
tų šmeižikų tikslus. Todėl tokie drungos ar kvykliai -Įpy
kę ir griebiasi šmeižto ir net melo prieš tuos asmenis. 
Argi marijonai kunigai, dienraščib ūi^inistriatetriąi, taip 
žemai puolę, kad leidžia laikraščio vedamuose skelbti 
melą? Vedamasis atstovauja dienraščio, 'o tuo pačiu ir. 
marijonų kunigu autoritetą.

Ntiesą Drunga rašo, kad “. .. šitaip “partorgų” ir 
“reorgų” pastangos susiliejo į vieną tašką.. .” Kviklys 
ir Drunga, rašydami apie okupuotą Lietuvą, praleidžia 
žodi “okupuota” ir rašo tiesiog Lietuva :ąrba dabartinė 
Lietuva. Jie, kaip ir pridera okupanto pataikūnams, lai
kosi tos nuomonės kaip ir okupantas, kad rusai 1940 me
tais Lietuvą išlaisvino, tai kaip rašysi, kad ji bkuptfotk'? 
Taip rašo okupantas okup. Lietuvoj, taip Jis, okupantas 
nori, kad ir jo talkininkai lietuviai išeivijos spaudoje - 
taip rašytų.

Drunga, ištikimas partijos dvasiai, rodo nė Uk, kad5

J. KLAUSEIK1S

IŠ SAVOS IR SOVIETINĖS SPAUDOS
jaunimo vasaros Stovyklos

(Tęsinys)
Vaistažolių Surinkimas :

Kiekvienas vidurinės mokyk
los mokinys okup. Lietuvoje 
esąs. įpareigotas .per atostogas 
surinkti vieną kilogramą vaista
žolių. Jos turi būti sudžiovintos,! 
,tad reikia pritinkt-i nuo 4 iki 

. 6 kg- vaistažolių,'jąs sųdžio-- 
. vinusį susidarytų, kilogrąmo svo- 
■Inį. Vaistažoles šnperka v&lsty-. 
(45ė-kri^frkSrti įunktoėsėf l>ėi 
-den-trihėše k-^jbnu N-ai^hėsė.' 
IL/1 M -ivv t- .' , •

Ramunėlės, medetkos, mėtos, 
dilgėlės, šalpusniai, žemuogių 
lapai, ■ avietės, šermukįniai, 
-mynai, -liepų -žfedai, ajerai,, 
kiaulpienių šaknys, puplaiškiai, 
apynių ^spurgai, .pušų pumpurai,, 
jaunų ąžuolų šakos ir daugybė 
kitokios augmenijos esama 4in- 
kamos vaistų ir kosmetikos ga
mybai. ■ t

* * 'S:
Dviratininku nelaimės ž - V

1981 m. okup. Lietuvoje žuvo'
11 dviratininkas, 204 sužeisti, reikalingi tvarkai palaikyti kraš- 
Nėsilaikymas eismo taisyklių ir to viduje, o ne Įsiveržimui į Na

"kai ktir automobilistai, neužlei-- 
džlą dviratininkui pirmumo, 
kū’rjani toks pripažintas, tai Visi 
nelaimių priežastys.

Jaunesni kaip -14. metų vaikai; 
dviračiais važinėti tegali aikštė-, 
se ir kiemuose, kur neįleidžia
mi eūtomdbiKai. Jaunieji dvšž- 
tinninkai turi turėti dviračių 
vairuotojo pažymėjimą, išduotą 
mokykloje, išėjus praktikos' įr« 
teorijos eisiu o taišyklįų.-kursiu

,v ;y L ■
ANGOLA N^ATŠAtl'KŠ 

ktfedš kari V
LUANDA. — Angola negali- 

-atšaukti Kabos kareivių iš An- 
-gološ, prfežidentas dės ^Santos 
•pareiškė JAV. atstovui, -atvyku
siam į Luandą. ?

Pietų Afrika būtų sudkuši at
šaukti -savo karius -iš -Nanribijos, - 
jeigu Angolą būtų Įsakiusi Ku-» 
t>oš ka'riams važiuoti namo arba 
’©vykti į Etiopiją. Dos Santos-- A. 
aiškino, kad tokių sąlygų nega-i dėiitųi, kad jis ..pątš parduoda 
įima, štatvti, nes Kubos kariai?

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI

mibiją.
Kubos kariai bandė įsiveržti 

į šiatifės Angoloj esančią Žairę, 
bet vietos gyvent^ai, .prancūzų 
padedami, .juos privertė trauk
ais.

BEIRUTAS. Libanas. — Kiek
vieną kartą, kai palestiniečiai 
užpuola izraeltių pozicijas, Iz
raelio aviacija ir ^artilerija ap
šaudo ir užmušą - bent 50 palej- 
,Uniečių.., ■. , i m..,. ■

,I.Sjkmą.dieni palęštiniečiai nu- 
-šfjyeyiena,\karį .Beiruto uosto 
srityje, įfirraadiąrip; rytą jž- 
raelio^aviaicija puolė ne tik uos- 
tcršritg' bet' ir patį -vakarų Bei: 
rūta, tags! pklestiniečių pa- 

■'sk'elbtas žinias, izraęktar užmu-

Arafatąs visiems savo drau
gams pasakojai, kad. turi galimai 
.greičiau - išviziitoti iš vakarų 
Reirūto. nes ižibbli t4į jau žino 
kiekvieno :nainb tįsį. .

Vokiečiai primeta prezi-

Lietuva jam ne okupuota, bet ir viešai pareiškia, kad tuos 
•laikraščius, kurie nepaklusnūs .partijai-, Peikia uždaryti.^ 
Jau yra taip atsidavęs partijai, kad įsikarščiavęs užmirš
ta, kad viešai kalbėjęs ne partijos suvažiavime kur nors 
okupuoto j Lietuvoj, bet Jaunimo Centre, laisvame krašte, 
kur partija dar neturi galios. Užmiršta, kad čia tų laik- 
tasčių, kurie nepritaria partijos linijai, negalima uždą-; 
rinėti. Tai toks asmuo ir vadinamas “partorgas”..

Tai tavo nuomonė, p. Dranga, kaip “partorgo” nuo< 
monė, NIEKUOMET NEGALI SUTAPTI su R. L.B-nės 
(kaip tu ją pravardžiuoji — “reorgų”) nuomonė.

įfcrvta Maskvai, bfet^ yŠfeaėSąriis 
ir prancūzams jis nenori leisti 
pardtidti /pliėhįo vamzdžiu rih’tū- 
raįitfiiis dujbjfffš atvežti iš Sibiro 
į Vakarų Europą.

— >Pre2rdentas ftfeaįatefc .tori 
prancūzu Valstybinės bendro
vės pažadą rrėpėtdtioti rusėtos 
spsciah’u įTėngibnĮ Įtaij&hs 
■stonįti vamzdžiuose, bet prez. 

' M i te randas letdo JJubs "patotioti. 
Prez. Reaganas irnsft priemonių 
prieš tą. bendrovę. ,

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $357.

sandrą. Nėra tokios dienos, kad tuščiomis ranko- čiui tapus Lenkijos karaliumi, neišmatuojamos 
mis iš jo grįžtų. Lietuvos if rašų žemės pasidarė atviros Krokuvo

Taip besikalbėdami priartėjo priė Krokuvcrs. Į prekybai. Del tb šis Skėstas dienomis augo ir 
Jau nuo pat Tyneco pilnas keleivių kfelias Čia dar i "Žmonių škaičrtffln. fr tSrtais ir statyba, ir virto 
labiau buvo užkimštas. Jie sūtiko Žemininkus, ke-1 
liaujančius į miestą savo pąvaldimh| priekyje, kab- Į 
tais šarvuotus, o kartais tik tauriniais rūbais S* I 
šiaudinėmis skrybėlėmis. Kai kurie kediavo raiti, 
kiti važiavo su žmonomis ir dukterimis, ištriskn- > 
siomis pamatyti iš ankšto skelbtas rungtynes. Viė- ‘ 
tomis visas kelias buvo užkimštas pirklių veži
mais, kuriems nebuvo leidžiama Kreklą Aplenk-1 Pusikaltęs, eina dabar tiesiog lyg vilkui į Įgerklę. 
ti, kad miestas iš jų galėtų surinkti term tikrus frio-; 
kesčius.. Vežimuose buvo vežama druska, vaškas,'
javai, žuvys, gyvulių odos, kanabfcš Ir mėdfeiai. įft- ^|į>reto fcėtiaa Įuž kitus, kas laukia nusikaltojo, to- 
ti vežimai, prikrauti šilko, alaus statinių ir kitokių 
prekių, keliavo iš miesto. Krokuva jau būvb gerai
Įžiūrima: karaliaus daržai, ponų ir miesčionių, iš gaikštienei, — ar sakyti karaliui, kas įvykto, Ar ne. 
visų pusių siautė miestą, o už jų kyšojo nitfrai if į 
bažnyčių bokštai. Juo arčiau miesto, tub ^fsfhaš ’ 
didėjo, o prie vartų sunku buvo tr prašiSkVe/htl ‘

— Tai miestas! Kito, turbūt, Visžrthė T>Ašaū- ■ bdūžs’ldėgtų... 
lyje tokio nėra, — tarė Macka. \ *

— Visada kaip mugė, — ats'akė riėriAs pa
lydovų. — Ar seniai čia buvote?

— Jau seniai. Ir stebiuosi, tarytum pįrmą 
kartą ją matyčiau,' nes iš laukinių kraštų g] Įž- 
tame.

ėnė, — man tik grandį, o jai visą Į — Kalba, kad Krokuva karaliaus Jogailos lai- 
tū lapių kaiNūs, o jai ?abahnius. įku smarkiai išaugo.
j ! arabus tiek nemyli, kaip Alek Ir buvo tiesa: Didžiajam Lietuvos kunigaiks-

— O kiek metų jis turėjo?—paklausė Zbyška.
— Jaunas buvo!
Povala. jodamas iš dešinės kunigaikštienės 

pusės, pasilenkė prie jos ausies ir nupasakojo visą 
būklės rimtumą ir kartu prašė, kad jį pas karalių 
paremtų, kai kalbės Zbyškos reikalais. Kunigaikš
tienė, kuriai Zbyška patiko, šitą žinią sutiko šu 
liūdesiu ir nerimu.

— Krokuvos vyskupas mielai su manimi susi
tinka, — tarė Povala, — tai gal jį paprašysiu 
užtarti ir gal karalienę, nes juo daugiau bus už
tarėjų. juo geriau jaūbuoHūi...

— Jei tik karalienė jį užtartų, plaukas nuo jo 
galvos nenukristų, — tarė Ona Danutė, — nes ka
ralius ją ir už jos šventumą ir už jos kraitį be 
galo gerbia, ypač, kai jos nevaisinguimo dėmė yra 
nuplauta. Be to, Krokuvoje yra ir karalienės my
lima sesuo, kunigaikštienė Aleksandra — ir prie 
jos kreipkitės. Aš taip pat padarysiu tiek, kiek 
galėsiu, bet ji yra jos sesuo, o aš tik seserėčia.

— Myli karalius ir jus. brangioji kunigaikš-

Vfeftfft pasaulio miestų.
— Kryžiuočių miestai taip pat neprasti, —

dėl to, kad galės būti arčiau Danutės.
Tuo tarpu Povala paklausė Macką: .
— O kur sustosite?
— Smuklėje.
— Smuklėse seniai nebėra laisvų vietų.
— Tada vyksime pas pažįstamą pirklį Amjle-

Ktj i

U ne tiek, — su tam tikru liūdesiu at 
raik:

mi:
i

Ka<3 tik mes ten kaip nors įsigautumėm, —

Jovalą galvojo ką kita, būtent, kad jaYmasis 
Zbyška tik dėl savo jaunuoliško pasikarščiavimo

svečiais. Jūsų brolėifas, Tridp kunigaikštienės dva- 
! riškis, galėtų ir pilyje sustoti, bet būtų geriat, 
kad jis nėrimžnšyįų karaliui po kojų. Neabejoju,

Yi'&s, o šitai atftkfe’ pa-rėikalatri lūfko. Žinote, kadGriežtas kietas karo metu, bet stambibje savo 
krūtinėje turėjo iš tikrųjų balandžio širdį: <jis su- i jums bus gera-ir saugu pas mane. , - '

Macka buvo kiek neramus, kad Povala tiek
<tėl gailestis dėl jaunuolio neramino riterį.

— Galvoju ir galvoju, — kalbėjo vėl forni-

'Kry^inbfcini nėpašiškūndūs, jokios ir bylds ¥iebū- 
tų. bėt, jei pariškųš — gal gėriau iš anksfcb viską 
papašakdti, kad pgšVtfi karalius staigiu pykčiu

— "Galėdamas ką nbrs pražudyii, kryžiuotis 
tisuotnbt "pražudys, — atsakė kunigaikštienė, bet 
aš iš anksto noriu jaunuoliui patarti įstoti į mano 
dvariškių tarpą, gal tada ir karalius ne tiip žiau
riai baustų mano dvariškį.! 'k \ •* L *.y v

Tai pasakiusi,, ji pasaukė Zbyšką, kuris, pa
tyręs apie dalykus, nušoko nuo arklio, apkabino 
jos kojas ir džiaugdamasis sutiko būti jos dvariš
kiu. Tai darė nė tiek dėl didesnio sauguftio, kiek

i su Zbyška, stebėdami juos apsupančius, daikfcifc, 
I trumpam tlŽTfHtšo -satto Lietuvoje, ir
pasienyje jie buvo regėję tik atskiras pilis, o iš 
miestų tik vieną Vikrių, tiėvykbsiai pastaity- 

■ dintą lt nudegintu, re griuvių ir felenų kau- 
‘ būriais. Čia gi ir pirklių mūriniai namai ir daige
lis medinių namų buvo ištaigingai pastatytą su 
aukštai iškilusiais ir išraitytais stogais, stitcli- 
niais langais, įrėmintais švininiuose rėmuose, ku
rie dėl eVsirwšanrių saulės- iipTndblių redaiydkvo 
degančių namų įspūdį. 1

» . <. f , ->

(Bus daugiau)
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R. VILIAUS

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 * I Funeral Home and Cremation Service

DR. PAUL V. DARG1S 
•YDYTOJA4 IK CHIRURGAS 

WMtetector C«Mwaity kliaiM, 
WiiirticlAM direktorių,

A Rd, WoetaheNw. IL.
VALANDOS: 4 4 dirbo dienoffilg ir 

Km sEffi MUdie&l 8—3 m.
TeLi iO-VTJ arte S42-27XS

TEL. 233-8553 
Service 855-4506, Page 06053

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street

Valandos pagal Kisitarimą.

Dr. Jonas F. Mažeika
DDJ. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street 
Oak Lawn, HL 

Off. teL 423-8380 
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St TeL 737-5149

Tikrina aki k. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

TINKAMESNIS MAISTO 
VARTOJIMAS SENES

NIEMS ŽMONĖMS
Apie maisto vartojimo daly

kus šiais laikais gydytojai labai 
mažai ką nors pasako. Ypač nie
kad smulkiai nenurodo, koks 
tinkamesnis maistas senesniems 
žmonėms yra sveikesnis.

Kai kurie senesnieji žmonės 
yra įpratę prie savo valgio var
toti alkoholinius gėralus, degti
nę, alų, krupniką. Ir daugelis 
tokių vartotojų dažnai įgauna 
įvairius sveikatos negalavimus. 
Taip pat kai kurie žmonės, bū
dami pasenę, dar daug ruko vi
sokias cigaretes, pypkes, tad 
toks rūkymas pakenkia svei
katai. ' ^4

Seniems žmonėms reikia ži- • 
noti, kaip gaunamas maistas 
turi būti tinkamai sukramtą- 
mas. Gydytojai paprastai pata
ria, kad įdėtas burnoje maistas 
turi būti gerai sukramtomas. 
Bet reikia žinoti, kad ne visi 
žmonės, ypač senesnieji, turi vi
sus dantis. Taigi, tokiems žmo
nėms tenka prisilaikyti tam tik-

Charles Stasukattis 
! FD. LE.

(312) 226-1344
....... num, n

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
ssgamaEaaBMS'i.jj.ii.4

GAIDAS-DAIMID
Tolumoje matyti Vytauto Didžiojo pastatyta bažnyčia

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLtS IR 

PROSTATOS CH1RURGUA 
\ 2456 WEST68rd STREET

Valandoc antnd. 1—4 popiet, 
ietvirtad. 5—7 nL vsk.

2. Ofiso telefone*: 776-2830, 
iKidtecilM toleLu 446-5545

KNOW YOUR HEART

FLORIDA

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ. - 

St. Petersburg, Fla. 3371fi 
TeL (813) 321-420«

HELP ¥OUR HEART FUND

/ " - - 
PERKRAUSTYMA.I

MOVING 
Leidimai — Pilna apdravda 

1EMA KAINA 
Priimam Master Chargt 

ir VISA kortelei.
R. iERKNAS. T*L 925-3063 

% IM

MOVING 

Apdrausta* pwfcraustymaa 
ji jvairiv afatumę.

ANTANAS VILIMAS 
TeL J76-1M2 arba

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmalieniaif 
nuo 8:30 iki 930 vai ryta 
SWm WOPA - 1490 AM 

& musę studija* 
Marąuatte Pirka.

Ved«fr — Aldono Dtuku* 
TtMj 77W543

7159 So. MAPLEWOOD AV L 
CHICAGO, IL 60429

RADIJO PROGRAMA

Senhmsia Lietuvių Radijo prat
ina Ke u jojoje AngTffaja iŠ stoties 
WLfX, 1360 banga AM, veikia atk- 
rnadfeaiaiii mx> 8 iki 8'30 vai. ryte, 
?er4uodarr^a vėliausią pasaulMią

1 žinią santrauką. Be to, Lomeata- 
rai, ansdka dainos, ir Magnates I 
PasAą. Aią programą veda Stepo I 
nas ir V lie a tina Minkai. Biznio I 
reiMMs farfpts f Baltic Florists — I 
gėli< M dovaną krautuvu ML E. I 
Brotrfway, So 8bę^on, MaM. 0J127.1 
Telefonas 268-0489. Ten pat gau- I 
oauxM "Naujienos”, didelis pasi-1 
rinkim hetuvi Aką knygą ir_ tie-1 

tuviAką flovaną.
..Ųl. II1..LI , W. ........ . ................................................ .

Lietuvos Vyčių centro valdybos 
susirinkimų ištraukos

Vienas posėdis buvo Centro narius su jų pareigomis. 
Pirmininkės Loretos ir Jokūbo 
Stukų gražioje rezidencijoje, 
esančioje Watchung, New Jer
sey.

Valdybos ir komitetų nariai 
perdavė įvairius raportus. Pen
kios naujos kuopos buvo įsteig
tos arba atgaivintos: 40-ta kuo
pa, East St. Louis, Ill.; 63-eia 
kuopa, Lehigh, Pa.; 117-ta kuo
pa, Darien, UI.; 117-ta kuopa, 
pa,Darien.HL; 118-ta kuopa, Ha
zelton, Pa.;ir 150-ta kuopa, Kan
sas City, Kansas.

Atlanto pakrančių apskritys 
sėkmingai suruošė vadovavimų 
kursą ir ragino kitus sekti ir su
pažindinti naujus kp. valdybos

Kitas posėdis įvyko 19-to Vy
čių Valstybinio Seimo priėmi
mo komiteto mieste, Cleveland, 
Ohio. Įvairūs raportai buvo pra
nešti ir nariai-svarstė svarbius 
reikalus, kaip Liet. Vyčių isto
rijos spausdinimas, kuris pasi
rodys 1988-tais metais, per or
ganizacijos 75-kių metų sukak-1 
tį. Vytis Jonas Valauskas iš St. | 
Petersburgo finansuos jos išlei-i 
dimą); Šv. Kazimiero 500 metų 
sukakties minėjimas; ir ką atei
nančiame seime reikės apdova
noti auksiniu “Lietuvos Drau
go” medaliu.

Bet didžiausioji darbotvarkės 
dalis buvo apie paskutinius pla
nus ateinančiam seimui.

.... i -Posėdžio dalyvius pasveikinoru taisyklių. . , ' .. x
t' seuno rengimo komiteto pirmi-Daugehs senesniųjų žmonių . , /. . . . . - ninkas Karolis Macutas ir Die-vra neteke krūminių dantų, o;? . .. \ i. . , 4 • vo Motinos Pagalbos parapijosturi tik pnesakimus dantis. Bet. A tr - i i

prisilaikant tam tikrų taisyklių, j v d .p , .. , . .• Yr -j nas Macutas pranese posėdžiuimaišia salima sukramtyti. Kai . / .; . j , • x o seimo laiką (nuo 5-tos iki 8-tosį burna įdedamas maistas, ypač ...... x .. . . ,.. - ._v. . j . , . ; rugpiucio) ir pateikė jo dieno-stambesnes rusres, tad tokiu H J
momentu užgeriama nedidelis . * . .niuiiicL u & Seimo rastine bus Harley Hou
kiekis kokio "nors šilto skysčio: . J. , i, . . se of. Cleveland-East patalpose, arbatos, kavos, sriubos. lokiu . < . . OIT. .!
būdo vskas buna gera, suk,am-, biJ 
tOma' A. Kelmutis i Scim° «idarymo Mišios bus

Į rugp. 5-tą, 3-cią vai. p. p. Po 
' _! Mišių bus užkandžiai, o 6 v. v.

prasidės pirmasis seimo posėdis. 
Seimo posėdžiai vyks visą penk 

. tadienį ir šeštadienį.

rupg. 8-tą, sekmadienį, Dievo ; 
Motinos Nuolatinės Pagalbos j 
bažnyčioje. Po jų bus atsisvei- ? 
kinimo priešpiečiai Lietuvių i| 
klube.

Koncertas ir šokiai bus penk- j 
tądien!, o banketas — šeštadie- (j 
nį, Harley House.

Jaunieji turės savo atskirą sei į 
mo dienotvarkę, bet prisijungs 
prie visų užbaigiamajame posė
dyje šeštadienį po pietų, kuria- 

Į me bus renkama nauja centro 
i valdyba. . į

Seimo metu bus trys simpo
ziumai: “Lietuviškos parapijos 
metai” — moderatorius kun. A.; 
Jurgelaitis; “Lietuvos reikalai” 
—moderatorius dr. J. Stukas; ir 
“Pagerinimai ir veiklos pagyvi
nimas kuopose” — moderatoriai 
Maney Miro ir Povilas Bin-! 
kis. ' j

Sekantis Centro valdybos po
sėdis bus per seimą, rug. 5-tą, 2- 
ą. ą . Harley House, Clevelan- 
de.

L. Vyčiai kviečia ne tik na
rius, bet ir kitus lietuvius da
lyvauti seimo parengimuose.

Irena K. Šankus,
Centro valdybos Viešųjų 

reikalų vadovė

Paatrimas mūsų šiandieni
niams veikėjams: “Kad ir daug 
geru darbų būtum padaręs, at> ; 
mink, kad dar daugiau liko jų 
nepadarytų”.

ANTANAS ŠAKALYS
K Gyv. Chicagoje, Marquette Parko apyl.

3 Mirė 1982 m. liepos 26 d., 12:55 vaf. ryto, sulaukęs 
f 77 metu amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Skuodo vis., tziuo- 

iHbės kaime. .
Amerikoje išgyveno 33 metus.
* 9

Paliko nuliūdę: žmona Jadvyga, pagal tėvus Mažrimaitė, 
duktė Adelė Plienienė, žentas Juozas, 3 sūnūs — Antanas, 
marti Rita; Romas, marti Charlene, ir Bronius, marti Jūratė, 
10 anūkų. Lietuvoje liko brolis Pranas su šeima; mirusio 
brolio ir seserų vaikai bei kiti giminės, draugai ir pažįstami 
Amerikoje ir Lietuvoje.

Priklausė Šaulių rinktinei, Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų organizacijai ir Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoje.

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį nuo 2 vai. popiet iki 
W10 vai. vak., Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st St.

Ketvirtadienį, liepos 29 d., 9 vai. ryto bus lydimas iš 
H koplyčios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po 
ĮĮį gedulingu pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių 
Hkaj4nė&. įį

Visi a.a. Antano šakalio giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 

paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę Seka: ,
žmona, duktė, sūnūs, brolis, giminės.

< -

■ "i-

Laidotuvių Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

Seimo uždarymo Mišios bus tau bus daug skaidresnė.

ILACKAWIC11
2424 WEST STREET REaubEc M211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, PsJoa HIIm, I1L >£4-4411

MARGARET SOBOTA
Gyv. Kalifornijoj. Anksčiau gyv. Chicago, Ill.

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 3 vai. popiet, Lack- 
Lackawicz koplyčioje, 2421 XV. 69th St.

Penktadienį, liepos 30 d., 10 vai. ryto, bus lydima iš 
koplyčios j šv. M, Marijos Gimimo parapijos bažnyfig, o po 
gedulingų pamaldų bus laidojama kapinėse.

Mirė 1982 m. liepos 25 d., 11:30 vai. vak., sulaukusi 
71 metų amž.aus. Gimusi Kewanee, Ill.

Paliko nuliūdę: motina Antanina Saboluck, sesuo Kstclle 
Christian, jos vyras Edward, dvi sesers dukterys — Madelyn 
Weaver, jos vyras Jerry ir jų vaikai Kimberly bei Jerry, ir 
Kathleen Scania, jos vyras Vincent ir jų duktė Angela; pus
brolis dr. Anlltony Kudzma su žmona Violet bei kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami- Velionė buvo žmona mirusio 
StanFcy ir duktė mirusio Charles Kumet.

Visi a.a. Margaret Sobota giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

'Naljudę liekai
Motina, sesuo ir kiti giminės.

laidotuvių direktoriai Slėptinas G. Lack ir Sūnūs.
Tel. 737 1213.

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
M f 1410 So. 50th Avė., Cicero

. Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TKLJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO SERMEN IN i 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINT

Aikštės automobiliams pastatyti
Mažiau galvok apie eemalo- į 

nius dalykus ir kiekvieną dieną

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

LlaCavių 

LtidatEvių 

Dir ak torių

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

-------- —---- —---------------—.... .. K

BUTKUS - VASARIS (
1444 8a. 50th Ava, Ck»ro, UL T<: OLympic 1-lMf I

I* I
PETRAS BIELIŪNAS , 

go. California avė. t©l: LAi^ycu* i~&i7| 

________
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FOR SALE BY OWNER

teniso

NUSIBASTYMAI

Chrysler New Yorker

2818 Avenal St., Los Angeles, CA 90039

F2.00
KAINA

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

P. MEDAS, 4059 Archer Ąv«ws, 

Chlc*go, Ilk 40432. T»U YA 7-59W

LAKE GENEVA AREA - 
RETIREMENT OR YEAR 

ROUND GETAWAY

M.00 
43.00

ma meldėsi už Falkland 
žuvusius karius.

a 4030 Archer-VI 7-1515
ASV.Y.7A1.1AS7,>i-,WA'.'.W.,1

Brick 2 flat, 2-6’s- 
Location 59th & Troy, 

Call after 6 P-M.
499-1074

Laikrodžiai tr bringenyW 
* . • X • 4 . c "

Pardavimai'ir Taisymu V. 

2*44 Wait fOth Street. 
Tak JIEpūNte 7-1941 ' 4

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKšOS

SI7. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čeki:

2 tablespoons sugar 
% cup water

cup milk

M. Š IM KU S
. ‘ Notary Public \

< INCOME TAX SERVICE ’

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

. šymai ir kitokie blankai

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO $300 IKI $1,000

— Amerikos ūkininkai džiau
giasi, kad jiems nereikės laikyti 
aruoduose rugių, juos nupirks 
rusai.

F. ZsseLU. A^eirf

IveFK Park, 111. 
46642, . 424-U54

Itgoal 2em4 — Pardavimui 
UAL ESTATE FOR XAL1

— Smolenske susirinko 30,000 
taikos šalininkų pasveikinti at
vykusių švedų komunistų, pro
testavusių pr.eš atominį karą.

— Kiniečiai norėjo pabėgti į 
Taivaną, bet lakūnas pajėgė 
juos suvaldyti ir atiduoti teis
mui.

Namai, :Um4— Fardavimm 
RMAL ĮSTATE FOft SALI

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

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street :

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

D t ME Š I O ' 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui auton-tcBUic 
Liability apdraudimas pensžnis- 

kams. Kreiptis:
A. LAU RAITU 

^45 So. ASHLAND AVI.
4 . TeL 523-8775 4žuojame bet kokiam orui esant. 

Kelionės asmeniui $3. Autobuse 
vietos ribotos. Iš Marquette 
Parko norintieji dalyvauti pra
šomi- skambinti tel. 434-3713, 
376-7019 ir 476-8319. Brighton 
Parke, 523 0148. Rengėjai (Pr.)

2 bedroom raised ranch. 3 car 
attached garage. Beautifully 
landscaped on 1 acre. 7 years 
old. Central air, fireplace. Pri
vate setting. Also 2 story barn 
style building — storage or pos
sible rental unit. Priced to sell 
— §98,500. Call for appointment;

(414) 279-6897 
or (414) 248-8660

$4 ir V. žal- 
AVashington, Ill. — 

$3. Dėkojame visiems.
— Chicagos Lietuvių žuvau- 

tojų-Meskeriotojų klubas rengia 
pikniką, kurįs įvyks* šių metų 
rugpiūčio mėn. 1. dieną, sekma
dienį, šaulių namuose, 2417 W. 
43-ta gatvė.. Gros/ Evaldo Knoll 
orkestras. Bus šalti, karšti už
kandžiai ir loterija. Veiks baras. 
Visuomenė kviečiama piknike 
dalyvauti. Klubo valdyba (Pr.)

— Rugpiūčio 8 d., sekmadie
nį, dalyvaukime išvy koje į ponu 
Čiurinskų puikų.sodą, 11233 W. 
80th Court, St. John, Indiana. 
Ten bus East Chicagos R. LB 
apylinkės gegužine. Iš Chicagos 
ruošiama ekskursija dviem au
tobusais. Iš Cicero, nuo 15-tos 
ir 49th Court, autobusas išva
žiuoja 12 vai. . Pakeliui sustos 
Brighton Parke/ prie California 
ir 44-tos. Iš Marquette Parko 
autobusas irgi išvažiuos 12 vai., 
nuo^9-4esrir-’WashteijaytT. Va-

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAL

■ “LIUCIJA” i
Miko šileikio apsakymą 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.

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

Advokatas
Gintaras .p. -čepsnąs 

Darbo valandoj ’ Kasdien: huo 
9 vai ryto iki 6 vai vakaro.

šeštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vai (L 
Ir pagal susitarimą.

? TeL .776-5162 •' i 
2649 West 63rd Streėt 

Chicago, DL 60629

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:

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Toriu Chicagos mieste 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžininga L ų 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Ava, 
Tel. 927-3559

NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPI 
JOS APYL. — 44-tos Ir Artesian. 
2 butai po 2 miegamus kiekvienas 
Pilnas, rūsys ir pilna pastoge. 2 ma
sinu garažas. ■ Parduoda savininkas. 
Prašo $44,000. Skambinti 422-0133.

cago, III. ■— $6, Juozas Jurkšai 
tis, iš Sari ta .Monica, Calif. —

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings
$10 v ' ' .

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

‘ L Tel. 523-3685 ' (Pr

— A. Vaičekauskas, iš Fair- 
; view Heights, 111., atsiuntė $10 
i Naujienų paramai, širdingai dė- 
j kojame už šią ir nuolatinę pa- 
I rama. 1

Senatoriaus Frank Savicko paskelbti duomenys rodo, kad 
nusikaltimas ir nedarbaš labai rūpi apylinkių gyventojams. 
Savickas džiaugiasi, kad patys gyventojai rūpinasi savo apy
linkių gerbūviu ir stengiasi mažinti nusikaltimus-bei ne
darbą. Savickas išsiuntinėjo gerai paruoštą pranešimą apie 

nusikaltimus ir priemones kovoti prieš nusikaltėlius.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

-1923 m. kapinių globėjai nu
pirko dar 40 akrų žemės po $00 
dol. už akrą. Buvo išleista Lie
tuvių Tautinių Kapinių, istorijos 
brošiūros kapinių 25-kių ir, 50

— Anna Zemeck, iš Seattle, 
Wash., užsisakė Naujienas vįe j 
nerlems metams. Dėkojame. ■ j

— Iš Amerlcrna Sumelių t

III., gavome žinią, kad mirė 
Frank Urbsn (Pranas Urbonas). 
Jis buvo Naujienų skaitytojas ir 
rėmėjas nuo 1929 metų. Nuo- 

iširdi užuojauta nuliūdusiems gi- 
! minėms.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
. N*oji«iose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo at»iminimnj.
Dr. A. Guseen — MINTYS IR DARBAI, 259 pal^ liečia 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
■ rusirūpinima____________________________ _

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

Minkštais viršeliais, tik____________ _
Dr. A. J. Gu«en — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

2MONRS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo išlaidoms.

REAL ESTATE — OUT. OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

metų sukaktuvėms paminėti. 
Sudaryti Kapų Priežiūros Fon
das ir Amžinas Gėlių Fondas. 
Asmenys, norintieji, kad kiek
vieną metą jų artimųjų kapai 
būtų papuošti gėlėmis, padeda į 
šį fondą mažiausiai bent )00 dol. 
Iš gaunamų procentų perkamos 
g ėlės ir papuošiami kapai. Abu 
šie fondai yrą valstybės audi
torijų priežiūroje.

(Bus daugiau)

Kaip ir kasmet, JAV karo ve
teranų — legionierių Dariaus - 
Girėno postas, š.m. liepos mėn., 
jų žuvimo metinių proga, su
ruošė šių mūsų garbingų vyrų 
prisiminimą.

Šiemet jų pagerbimas įvyko 
liepos mėn. 25 dieną prie Da
riaus - Girėno paminklo Mar
quette Parke, kurį pravedė pos
to komandierius Casimir Nogs.

Iš lietuvių organizacijų daly 
vavo tik R. Liet. Bendruomenės 
Marquette Parko apylinkė — 
ALEKSAS AMBROSE*

. KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOK2JIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS £• ' ' >

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L TeL 847-7747

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • IMPERLAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

1913 m. pastatė nedidelį me
dinį namelį, kuriame buvo i- 
rengtas kapinių ofisas. Jis buvo 
nugriautas, kai 1937 m. buvo pa
statytas dabartinis m6rinis ka
pinių administracijos namas. Šią 
me name stovi varinė spinta ur- 
noms laikyti (colmbarium), į-'kad neužmiršhn 
rengti mikrofonai garsiakal-. .ir g6ros valios
biams, čia laikomi visi rekordai,
ir čia turi būti kasdien vis* gaū-‘ — Sekantieji, skaityto j ai pra- 
sėjantieji administracijos doku-^ t$sė prnumeratą pusmetį ir pri- 
mentai. įdėjo Naujienoms paremti: Ą.

į Bartašiūnas, iš So. Boston, 
Mass. — $8, Aleksandra Gerti-

. tienė, iš Amsterdam, NY — $8, 
i.-Jonas Kutra, iš Santa Monies, 
i Čalif. — $8, Anna Schwager, iš 
j Brookfield, Ill. — $8, Emily 
(Goren, iš Chicago, Ill. — $6, AL 

| foiisaš Kizlaitis, iš Cicero, Ill. — 
f ‘ $6, J. Klimovičienė, iš Chicago,

Ill. — $6, J. Plausinaitis, iš Chi-

1912. 5. 30 d. Lietuvių Tauti
nės Kapinės buvo oficialiai ap
darytos. Į kapines suvažiavo ir 
ąųėjo apie 6,000 mūsų tautiečių. 
Draugijos ėjo organizuotai, su 
vėliavomis-ir muzika. Į atidary
mo iškilmes atvyko Chicagos 
mero atstovas Lee Mathias, ku
ris pasakė trumpą kalbą, pagir
domas lietuvius už iniciatyvą 
steigti savas kapines. Kapinių 
Otidarwmo kalbas pasakė F. P. 
Bračiulis ir Kl. Jurgelionis, gro
jo K. J. Filipavičiaus vadovau
jamas orkestras “Lietuva”, giel 
dojo Lietuvių Socailistų 81 kuo
pos choras.

Visa britų karališkoji šei- 
salose

A FUN NEW KOOL-AID ’ RECIPE
teaspoon Koof-Aid*Brand

*• ffnsweetened Soft Drink
Mix, any flavor

Dissolve soft drink mix and sugar In water In glass. Stir tn milk. 
Serve at once or chin and stir before serving. Makes 1 cup 
ori serving.

C *982 benerol Foods Corporcnon.

KooLAid. and me Smifiog Pitcher Design ere regisJe^ed 
frodemcxks of General Foods Corporation

I! KURIAM GALUI MOKĖTI
S r-, .nr...,.

— Geriausia Kinij 
žaidėja Hu Na prašo San.Fran 
cisco policiją leisti jai pasilikt 
Amerikoje.

— Lillian šmotelyte Bums, iš 
Oak Forest, Ill., rašo: “Siunčiu 
Naujienoms $50 namui taisyti, 
mašinoms tepti ar kitam reika
lui. Aš žinau, kad tėvas būtų 
norėjęs padėti Naujienoms išsi
laikyti dar ilgą- laiką. Tęskite 
savo. darbą su pasiryžimu.” Dė
kojame Lillian Burns, mirusio 
Juozo šmotelio dukrai, buvusio 
Naujienų steigėjo, direktoriaus, $5, Petras Grinkevičius, iš So. 
spausdintojo ir rėmėjo; Mes nie- Boston, Mass.

jo šypsenos, kauskas,

lietuvaitės, dėvinčios tautinius 
rūbus, pirm. Ignas Petrauskas , XT , T « „ i’ 5 I Pneglaudcs Namu, Oak Lawn,su tautine vėliava; taip pat Gi-K,. !
kagos Ramovėnai su savo vėlia
va. Le to, skautininkas-lakūnas 
Gedlniinnas Janula, kuris sėdė
jo garbės tribūnoje ir lietuviš
kai tarė sveikinimą.

Darius - Girėnas buvo pagerb
ti visos eilės kalbėtojų ir trimis 
saliutavimo salvėmis. Prie jų pa
minklo padėtas vainikas.

S. Paulauskas

HOMEOWNERS POLICY

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

ARVYDAS KIELA 
■*' 6557'S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717




