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AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
/ SUVAŽIAVIMAS

. Amerikos Lietuvių Tarybos 
43-čias metinis suvažiavimas 
įvyks spalio 22 d. Lietuvių T au
tiniuose Namuose, 422 S. Ked- 
zie Avenue’ Chicagoje. Suvažia
vimo išvakarėse bus dalyvių su
sipažinimo vaišės ALTo būsti
nėje, o po suvažiavimo — ban-, 
ketas. ’i —
: Su\?ažiayime bus sudaryta 
naujai. ALTo.' vahfyba, kur .nu-, 
matoma pasikeitimų.

* RYŠININKAI TARP ALTO
? IR L. BENDRUOMENĖS j 

i.; Jau anksčiau Lietuvių Bend
ruomenė sayo ryšininku prie 
AiLTo paskyrė dr. H. Brazaitį-, 
AiLTas savų, posėdyje liepos 29 jį-, 
savo ryšininku prie L. Bendruo
menės išrinko Teodora Blinšt- 
rūbą, vieną iš'ALTo vicepirmi-t 
ninku. J- - i

x .
PASITARIMAI SU KIRKLAND 

FIRMOS ADVOKATU

JAV Lietuvių; Bendruomenės

tautų reikalui. Esu giliai įsitiki
nęs, kad jeigu mes nenuleisime 
rankų, mums pasiseks”.* *. ’ *

UOLI LIETUVOS REI
KALŲ GYNĖJA

Amerikos liet. kat. moterų są- 
. jungos p;nnininkė Julia A. Mack 
stengiasi .amerikiečių spaudoje I 
kelti Lietuvos reikalus. Neseniai j 
jos laiškas tuo reikalu buvo iš- | 
spausdintas laikrašty “The Eve- Į 
ninp Gazette”. Ji.palaiko ryšius Į 
su kitataučiais ir šią'vasarą gavo j 
iš JAV krikščionių ir. žydų kon-; 
ferencijos diktatoriaus Gershon j 
M: Weisenberg raštą, kuriame ; 
jis kelia--reikalą lietuviams ir žyT- Į 
dams bendrai .tartis, ir išvystyti 
akciją, paremiant žydų ir lietu
vių disidentus, kuriuos užgulė 
sovietinė priespauda.

Laiške jis pabrėžia, kad tokia 
suderinta' akcija i galėtų reikš
mingai sušvelninti abiejų tauty
bių santykius ir pačiose JAV-se. 
Jis primena, nad panašus ryšių 
palaikymas tarp: žydų ir lenkų

M. Chadafi žadėjo nuskandinti lėktuvnešį “F.isenbowerj”, jeigu Amerika 
padės Čadui. Jis nenori, kad JAV lėktuvnešis įplauktų į Sidros įlanką. ;

ge su ALTui atstovavusiu-kun.
J. Prunskiū liepos 22 d. turėjo 
ilgesnį pasikalbėjimą su Kirk
land & Ellis, teisių ..firmos, pasi-. 
žymėjusio^^ąriUJ^,^i^į/-ad-LlięiųY^7

rėje, Milwaukėje,‘-ir Detroite. 
Lailką baigia mintimi, kad ne
reikėtų užmerkti akių ir prieš 
galimy^e^jažmegžti'dialc^ą tarp

V. VOKIETIJOS “ŽALIEJI” KRAUJU
APTAŠKĖ AMERIKOS GENEROLĄ

MIN. H. GENSCHER ATSIPRAŠĖ SEKRETORIŲ SHULTZ, 
HESĖS PARLAMENTO VADAS ATSIPRAŠĖ GENEROLĄ i

BONA-Vak. Vokietija.— Ket
virtadienio popietę Vakarų Vo
kietijos “žaliųjų^’ partijos He
sės parlamento atstovas krauju 
aptaškė JAV generolą.

Hesės parlamenta pirminių- 
kas Jochen Lengeinann, nelau-

y.-
Numat^o^^Įriėmončs, 

bus ‘T’ “
čiams keliąn 
vykdy tų'įMš. 
tokf-pobū^žri^J^*. 
tu teisės bu^geriair ąpia

GINSPABALTIJO

a

V

vefttc" ’i/ftųotąrkris priešin- 
Ųinpri sutekti su san-

&Mfe■ - Wio j e ? NtkąTžtguo j ė

3■ t ištikus lėntŠlbš^kufios n u rodo, 
kiek- javų Rusijoje .užaugina ir 

J . kiek biurokratai payogia.
Įtakingas: Europos parlamento,': 

narys Ottjį; Von Habsburg, dė
kodamas Lietuvos atstovui dr. 
St. Bačkiiii už prezidento Rea- . 
gano paskelbtos Pabaltijo lais
vės dienos proklamacijos teks
tą, rašo:

“Noriu Jums užtikrinti, kad 
tęsiu savo tarnybą Pabaltijo rai gaminti stotis. .

-— Maskvoje Užsienio diplo
matai spėlioja, ,'ar biurokratai 
isyarys Andropovą, ar Andropo
vas išvarys biurokratus.

— , Kanadoje sugedo viena 
skaldomu atomu varoma elekt-

'’/•'Kakarų Vokietijos užsienio 
reikalų ministeris, patyręs apie 
“žaliųjų” atstovo elgesį, tuojau 
atsiprašė sekretorių G. Shultz už 
tokį generolo Paul S. Williams 
įžeidimą.

Generolas Williams yra JAV 
V korpuso kariuomenės virši
ninkas. Hesės parlamentas pa
gerbė šio korpuso karininkus. 
Pagerbimo metu priėjo parla
mento “žaliųjų” atstovas ir ap
taškė jį krauju. Jam nepatiko 
priemonės, kurių vokiečiai ima
si gintis nuo Sovietų raketų.

RADIKALI GRUPĖ PLA- 
NAV^OPLĖŠIMĄ

MANHATTAN, N Y. — Prieš 
keturis mėnesius prasidėjusia
me Brinks užpuolimo teisme 
liudijo netikėta liudininkė.

Teisinau atėjo Sandra Margie 
Mitchefi, kuri prisiekusiems tei
sėjams-pareiškė, kad 1981 me
tais, dviem mėnesiais prieš už
puolimą, visi teisiamieji posė
džiavo josios namuose ir plana
vo, kaip užpulti Brinks bendro
vę ir apiplėšti pinigus. Tai buvo 
radikalių studentų grupė, norė
jusi gauti stambią sumą “revo

liucijai” organizuoti. į
Prokurorui paprašius, panelė 

Mitchell nurodė kelis žmones, 
buvusius jos kambaryje. Panelė 
Mitcell nurodė visą eilę teisia
mųjų, pasakė jų vardus. Mano- 
noma, kad josios liudijimas pa-‘ 
veiks prisiekusius teisėjus.

— JAV LAIVYNAS NEPULS,
— SAKO SEKR. SHULTZ

WASHINGTON, D C— Ame
rikos karo laivai, kurie yra 
Centro Amerikos vandenyse, ne
puls nieko ir nesirengia susi
kirsti su bet kokiais karo laivais,
— Senato komitetui pareiškė 

,JValstvbčs sekretorius G. Shultz.

— Amerikos karo laivai at
plaukė į Centro Ameriką ma
nevrams, bet jie nesirengia ko
voti. Jeigu kas pultų Amerikos.

LIBIJA PAGROBĖ AUKŠTOSIOS 
VOLTOS VYRIAUSYBĘ

CHADAFI SAKO SKANDINSIĄS “EISENHOWERI”. 
JEIGU JAV PADĖS ČADUI GINTIS

WASHINGTON, D.C. — Čado Be to, Libijos valdovas Moa- 
vyriausybė prašo prez. Reaganą | mar Chadafi per Tripolio radiją 
skubios pagalbos, nes Libija į ketvirtadienio vakare pareiškė, 
bombarduoja Čado miestus. kad jis nuskandinsiąs “Eisen-

Prez. Reaganas, patyręs pas- j howerj”, jeigu JAV bandys pulti 
kurinių dienų' įvykius Centro 
Afrikoje, nutarė padidinti siun
čiamos karo medžiagos kiekį. 
Iki šio meto pasiųsta į. Čadą 
priešlėktuvinių patrankų ir 
amunicijos už dešimt milijonų 
dolerių. Prezidentas, pasitaręs 
su saugumo tarybos nariais, įsa
kė skubos keliu pasiųsti į Čadą 
g:nklų už kitus 15 milijonų do
lerių. Priešlėktuvinės patrankos 
iš Vakarų Vokietijos buvo siun
čiamos į Čadą.

Pranešimai iš Centro Afrikos 
sako, kad praeitą vakarą įvyko 
perversmas Aukštojoj Voltoj. 
Dalis Aukštosios Vaitos vyriau
sybės sargų vakar sukilo, užėmė 
visą prezidentūrą, nušovė kelis 
m misterius ir sudarė naują 
A^ukštosios Voltos vyriausybę. 
' -XIhadaii; - pirmas- pasveikino 
naują Aukštosios Voltos vyriau-

Libijos karo jėgas. Čade vyksta 
pilietinis karas — buv. preziden
tas Gukumi veda kovą prieš 
prezdentą Havre. Be to. Chadafi 
pasidžiaugė, kad Aukšt. Voltos 
priešakyje atsistojo nauja vy
riausybė.

— Amerikos kariuomenės va
dai žino, kad Vakarų Vokietijos 
“žaliųjų” partija glaudžiai ben
dradarbiauja su rusais atomi
nių raketų politikos srityje.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $109.

— Doleris pabrango, nes por
tugalai metė rinkon dideles auk
so atsargas.

KALENDOReLIS

Vakarų Vokietijos socialdemokratų partijos pir
mininkas, kartu su silpną širdį turinčiu Helmut 
Schmidt, perorganizuoja socialdemokratų par
tiją, kad laimėtų ateinančių metų rinkimus.

Saulė teka 5:49, leidžiasi 8:03.
. Oras šiltas, vėjuotas, lis.

Rugpjūčio 6: Viešpaties Atsi., 
Sikstas, Anortė, Birštonas, Gil
šė, Mintaras.

Rugpjūčio 7: Kajetonas, Siru- 
tė, švaistas. Varpa, Geistis, 
Drąsa. ** *

Rugpiųčio 8: Kirijakas, Dai
na, Uogintas, Sala, Girvydas, 
Daiva, i -.d'

ANDROPOVAS BANDO 
PAGERINTI ŪKĮ

MASKVA, Rusija. — Jurijus 
Andropovas, vyriausias Sovietų 
komunistų partijos valdovas, 
planuoja pagerinti dabartinę 
Sovietų ūkio sistemą. Jis labai 
gerai žino, kad dabartinė siste
ma negera, bet iki šio meto ko
munistai nepajėgė jos pagerinti. ’ reikšti savo galinga prekyba ir 

j daleliais atsekimais įvairiose 
kasdieninio gyvenimo srityse.

Valstybės departamentas ban
dė susisiekti šu.buvusiu Aukšto- 

karo laivus, tai. jie neieškotų ^sios Vaitos prezidentu, bet ne- 
konfrontacijos, — pasakė sęk-|pąjėgė. Galimas daiktas, kad 
retorius. č. ■ j buvęs A. Voltos’ pnezidentas yra

Ą Šitas sekretoriaus pareiški
mas labai apramino visus sandi-: 
nistus ir įsibrovėlius į Salvadorą 
bei Hondūrą. ’

■ Visi žino, kad JAV naikintu-

suimtas ir uždarytas, bet'jis gali 
būti ir-nušautas. • •

. Tripolio radijas4- tvirtina,' kad 
Afrikoje ’dabar.-yra septynios 
vyriausybės, kiirios yra pasiža- 

vo. kapitonas paklausė Sovietų ’ dėjusios vieningai veikti, kad 
transporto laivo kapitoną, ką galėtų sudaryti Afrikos valsįy- 
jis veža.
sunkvežimius ir kitas smulk
menas.

Šis atsakė, kad veža ■ bių sąjungą.
NDŽAMENA. — Čado vyriau- 

Amerikiečiai netikrino.! sybė trečiadienį kreipėsi į prez.
Reaganą, prašydama pagalbos 
gintis nuo Libijos aviacijos. Tre
čiadienį Libijos lakūnai bombar
davo Faya-Largeau miestą ir

Sekretorius Shultz bando 
išvengti karo

Paaiškėjo, kad sekretorius G.
Shultz, prieš metus atėjęs į strateginius kelius, o ketvirta-
Valstybės departamentą, paruo- dienį Libijos lakūnai bombar- 
šė planą padidinti Amerikos pre-. davo Um Chalubą. esantį apie 
kybą ir išvengti bereikalingos 80 mylių į pietus nuo Faya- 
įlampos. Dabartiniu melu Ame- Largeau.
rika yra pati galingiausia vals- ] 
lybė, ji gali gaminti modernias 
elektronines priemones ir pritai
kyti gamylios procesui.

Sekretorius stengiasi, kad 
Amerika galėtų pasaulyje pasi-

Andropovas yra įsitikinęs, 
kad reikia apkarpyti ūkio rei
kalus tvarkančių biurokratų ga
lią. Jis žino, kad Rusijoj galima 
pagaminti 
ven tojams 
mato, kur 
neranda
ūkio reikalams tvarkyti. Jis pa
ruošė pinną pranešimą ir iš
siuntinėjo jį visiems ūkio tvar
kytojams.

visiems krašto gy- 
reikalingos duonos, 

tie javai nueina, bet 
tinkamų priemonių

— Radikalių studentų grupė, 
nušovusi Brinks bendrovės sar
gus 1981 metais, turės eiti kalė
jimam

— Visi Sovietų transporto lai
vai, norintieji įplaukti į Centro 
Ameriką, turės pasakyti ameri
kiečiams. ką jie veža. Jie turės 
susitikti su JAV karo laivu.

ANGLIJOS KARALIENĖ 
SULAUKĖ 83 METŲ

LONDONAS. — Ketvirtadienį 
Anglijos karalienė - motina su- : 
laukė 83 metų. Į josios rūmus 
susirinko visa karalių šeima. 
Pirmoje vietoje buvo Anglijos 
karalienė Elzbieta H. Anrtoje 
vietoje buvo jos sūnus Charles. 
Kartu su juo atėjo ir jojo žmo-j 
na Diane. Trečioje eilėje buvo 
karalienės Elzbietos sesu6 Mar- j 
garet. Ji buvo ištekėjusi už ga
baus fotografo, bet su ji^o išsi-

Visą tvarką prižiūrėjo kara-į 
lienės vyras Pilypas. Kiekvienas 
atnešė sukaktuvininkei dovanų. | 
Karalienė-motina gerai jąučiasi, j 
sveika, ,

LĖKTUVAI PADĖJO 
NUSKANDINTI LAIVĄ

SEOUL. — Pietų Korėjos ka
riuomenės vadovybė pranešė, 
kad penktadienį Pietų Korėjos 
ginkluotos pajėgos nuskandino 
Šiaurės Korėjos laivą ir užmušė 
mažiausia tris jūreivius.

Penktadienį ąksti rytą įvyko 
susišaudymas tarp šiaurės ir 
Pietų Korėjos laivų, šiaurės Ko
rėjos kariai paleido kelis šūvis 
į. Rietų Korėjos artėjantį laivą, 
bet nepataikė. Tuo tarpu atskri
do Pietų Korėjos lėktuvai, ku: 
rie nustatė įsibrovėlį ir kelis 
kartus puolė kulkosvaidžiais.

i
Šiaurės Korėjos gynybos mi

nis teris vėliau viešai pasiskun
dė, kad Pietų Korėjos kariai už
puolė nekaltą š. Korėjos laivą. 
Šiaurės Korėja netoleruosianti, 
kad .panašūs įvykiai pasikartotų.

— Amerikiečiai turės priemo
nių nustatyti, kokius ginklus 
rusai veža savo laivuose.

— Bettino Craksi nepasitiki 
komunistais, todėl su jais nesu
darė koalicinės vyriausybės Ita
lijoje.

— Varšuvos vyriausybė labai 
pasipiktinusi Solidarumo unijų 
vadų nutarimu tęsti kovą prieš 
vyriausybės nesugebėjimą tvar
kyti susisiekimo.

MILES
•IHiriKHH

onwytt

Japan

500,000

Q Air Batai

Siaurės Korė-

V£A

r.
IOJNSAN

X Korean 
350,000

Korea

AWANJUS \

mH TAULLTL

Q TAEGU

Pietų Korėjos karo jėgos nuskandino 
jos karo laivą, atplaukusį šnipinėti Pietų Korėjos 

vandenyse. Trys jūreiviai užmušti.
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Klausimus ir medžiagą slysti: 4436 So. Washtenaw. Chicago, IL 60632 j

>:♦:

Socialinis draudimas
Paskuti’ii ° is dešimtmečiais vis dažnėjo jaunų mer

gaičių nėštumas. Visiems džiugu, kad jis paskutiniais 
kėliais metais pradėjo mažėti. Tas mažėjimas nepasiekė 
prieškarinių laikų, bet vis dėlto jis mažėja Vak. Europoj.

Švedijoje paskutiniu dešimtmečiu iš 1,000 jaunų mer- 
ggięįų. nėščiomis tapdavo net 64. Dabartiniu metu iš tūks
tančio nėščiomis tampa tiktai 38. Olandijoje iš tūkstan
čio jaunų mergaičių, nėščiomis tapdavo 28, o dabar iš to
kio paties skaičiaus nėščiomis tampa tiktai 13.

Reikalai negerėja tiktai Amerikoje. Iš 1,000 jaunų 
mergaičių iki 1979 metų kasmet tapdavo nėščiomis 95, 
o 1981 metais iš tūkstančio nėščiomis tapo 111.

Yra sudaryti keli fondai šiam klausimui tyrinėti. 
Dauguma kreipia dėmesį į tai, kad jauna mergaitė, pa
gimdžiusi kūdiki, vėl galėtų eiti Į mokyklą ir baigtų bent 
keturias klases.

1 Vienas fondas tyrinėja, kas turėtų būti atsakingas 
mažametės mergaitės nėštumą. Vieni sako, kad pa

laidos kalbos jau paragina anksčiau žaisti su berniukais. 
Kiti kaltę verčia ant knygų ir palaidos spaudos, laisvai 
ir be ribų keliančios šiuos klausimus.

Bet dauguma tyrinėtojų prieina išvados, kad di
džiausia atsakomybė krinta jaunos mergaitės tėvams. 
Yra tėvų, kurie tuo klausimu visai nesirūpina. Užgimusį 
kūdikį jie augina, kaip savąjį, o mergaitė tęsia mokslą. 
Bet ne visi taip daro. .

Krašte yra trys valstijos, kurių įstatymų leidėją,! kal

I i
1 
i
i

Pasakiško grožio Vilniaus priemiestis — Verkiai.

• Ar jūs pageidaujate speccia- 
laus klimato dėl jūsų sveikatos,

• Ar jūs pageidaujate gyven
ti tik suaugusiems skirtoje vie
toje,

« Ar pageidaujate aplinkos, 
kur didelis procentas žmonių 
jūsų religijos,

• Kokių sporto rūšies įstai
gų pageidaujate, ir kokios rū-

} sies sportą mėgstate,
» Kokių teatrų, koncertų, mu

ziejų, knygynų pageidaujate,
» Ar norėtumėte tęsti savo iš

simokslinimą,
s Ar svarbu gyventi apylin

kėje, kur galėtumėt rasti dalinį

i
1

tina mergaitės tėvus už netinkamą auklėjimą ir ruošiami darbžMYj:L <• .-4 
įstatymų projektai kalte sukrauna mergaitės tėvams, S norettiAiėt tokios vietos, 
L. . K r ° įjųr jus galėtumėt verstis bizniu,

i « Kokios rūšies kaimynų pa- 
] geidaujate, ;

• Ar svarbu jums, kad kaimy- 
i nai būtų draugiški ir pan.

Tuo reikalu plačiau skaitykite 
knygą Hugh Downs’ the Best 
Years Book (atspaude Delacore 
Press), kurioj išspausdintas šis 
klausimų sąrašas. Pr. Petitai

įstatymų projektai kaltę sukrauna mergaitės tėvams. 
Jie bus atsakingi už ankstyvą mergaitės nėštumą ir Jiz 
kūdikio auginimą ir auklėjimą. ■ >

Šis klausimas labai plačiai svarstomas kiekvienos! 
valstijos įstatymus leidžiamoje įstaigoje.

Venkite namy gaisry
Maždaug 720,000 namų gaisrų 

įvyko pereitais metais Ameriko
je. Daugiau kaip 5,500 žmonių 
neteko gyvybės. Apsaugos ži
novai teigia, kad esą daug ga
limybių išvengti gaisrų ir aukų. 
Gaisrą sukelia neatsargus rūky
mas, netvarkingi elektros su
jungimai, netvarkingi virtuvės 
įtaisai, elektros lemputės ir vie
lų susidėvėjimas. Gaisrui išveng
ti reikia:

1. Nerūkykite lovoje.
. 2. Sutvarkykite susidėvėjusias 

elektros vielas, mygtukus ir jun
giklius. ’J-

3. Naudokite gaisro detekto
rius ir turėkite visad paruoštus 
ugniai gesinti purkštuvus.

4. Oro trauktuviis virš virtu
vės pečiaus laikykite švariai ir 
be jokių riebalų.

5. Laikykite pečius gazu, aly
va, anglimis, ir mediena kūrena
mus toli nuo baldų bei užuolai
dų.

6. Turėkite paruoštą planą, 
gaisrui ištikus išgabenti jūsų 
šeimos narius saugiai, o tik po 
to šaukite ugniagesius.

Daugiau žinių gali suteikti 
jums “The Fire Safety Book”,
kurias galite gauti nemokamai,* kių rajonuose, tiems asmenims, 
pareikalaudami šiuo adresu: 
John P. O. Gorman. Shell Ans
wer Books, P. O. Box 61609 P.
R. Dept., Houston TX 77208.

Tiems asmenims, kurie yra 
vyresni negu 55 mėty

Federalinė Darbo įstaiga pra
neša, kad yra laisvų darbų įvai
riose New Yorko m. apylin-

Norint išeiti pensijon, rei
kia atsakyti į šiuos 

klausimus:
• Ar jūs pageidaujate gyven- 
mieste, ar priemiestyje,

lūs oaeeidaujate gyven-

kurie yra vyresni negu 55 m. Į 
amžiaus, turintieji ribotas paja
mas, mokantieji anglų kalbą. 
Darbo laikas 20 vai. per savaitę. 
Darbas įvairus: sekretorių, ver
tėjų, socialinio darbo pareigos 
bei virtuvės darbai. Plačiau ką 
nors sužinoti, reikia skambinti 
Keth Koen, telef. 741-7508.

JŪS KLAUSIATE, MES ATSAKOME
ATS. Kad gautumėt nustaty-KL. Mano žmona prašys pen

sijos jai 62 metams suėjus. Žrnc- j tu laiku pensiją, į Soc. See. įstai. 
na gymusi 1921 metais rugsėjo} gą reikia kreiptis prieš keturis 
26 d. :
kada galima pradėti šiuo reika-j 
lu rūpintis? 2) Kokių jai rei-J 
kia dokumentų, jos gimimo datą 
įrodyti? 3) Kokių reikia doku
mentų įrodyti, kad aš esu jos 
vyras ir jau gaunu pensiją?

Pensijos išrūpinimui prašo 
Tamstos pagalbos. Rūpinantis 
pensijos reikalais mes turėsime 
didelių sunkumų nuvykti Į ofisą, 
nes neturime mašinos. Kai tu
rėsime reikalingus dokumentus, 
tuoj Tamstai pranešim. Su pa
garba Pranas Juodka, 4408 So.1 
Wood St.

1) Malonėkite pasakyti, ’ mėn. 62 m. sueinant. Gimimo 
data įrodoma gimimo pažymė
jimu. Jungtuvių paėymėjimu 
įrodoma, kad jūs esate jos vy
ras. Vykdamas į Soc. See. ofisą 
turėkite dokumentą, kad jau 
gaunate Soc. See. pensiją, pagal 
kurią ta įstaiga apskaičiuos ko
kio didumo pensiją gaus jūsų 
žmona.

Į Soc. See. įstaigą ; nuvykti 
nebus sunku, nes mes jums nu
rodysime už 4-5 blokų ofisą, ku
ris apskaičiuos žmonos pensijos 
dydį, užpilžius reikiamas 
mas.

Birutės kalnas ir senos šventenybės
Padavimai apie Palangos mergelę

for-

ti
A

ti arti giminių,

« Viena iš seniausių valstybės ' 
konstitucijų buvo parašyta Phi-; 
ladelprijoje, 1782 metų vasarą.'

G ETTING PREPARED IF IT HAPPENS
Know how to get emergency weather*

Tamados respect no geograobte boundaries. Over 
tw last ftve years 4,245 tornados have touched down in 
46 <aftorw< states. White they can occur anytime. March 

trough Augwet are considered the "danger" months. State 
Ftot and Casualty, a m^or home insurer, offers the 

tugeestjons to.help you get ready for the coming 
toewto Mason:

TORNADOS
U one struck, would you 

know what to do?

Ant Birutės kalno

ft means.
— A Mehonaf Weather Sendee

W Coooerate toly wfth tew enforcement and 
disaster service officials. Check your local 
eews medta for nstrucfcons and information on 
waergency wrvicee awetoMu

W No6fy your hetrorce agent of your loss as 
soon as possibte. He caa advise you what to

casa of a tornado.

(beeement f yoy here one or to interior room'

W Stay wfth your property to guard against 
vandalism or toofreg until law enforcement 
agencies organize grotooteon.
— Protect against additional damage. board up 

broken windows or boles to the wafts or 
Root cover or otherwise protect hrniaNng* 
from further damage by ram or wwkJ. W 
necessary, have uhfhes turned off to pre
vent damage from exgto&iQn or tra.

other low area.

■ Be sure you have the right kind of insurance 
end enough of ft to cxwer dRwioe a tomAdc

W Don’t be rushed Into signing repair con
tracts. Ry by-night repairmen often prey on 
tornado victims. Be sure you know with whom 
you’re dealing. Your r^urancr tgent or ad
juster should be abto to heM. <w ask yeur 
Better Business ^reau or trends or reiatvea 
to recommend someonn.

wi inventory of everything in your 
and keep < in a safe Dtece away from

greet help to speeding payment for your

* Keep receipt* for aft repairs and additional 
bvmg expenses Most homeowners Insurance 
cermets wi3 i-e-mburse these costs ccsua*^ 
losses exceeo.^g $ 100 tba4 aren t reimbursed

Pagarsėjęs Birutės kalnas. į 
pietus nuo Palangos, nėra aukš
tas. bet iš jo galima matyti pla
ti apylinkė ir jūros paviršius. 
Tur būt apie jokį kitą kalną 
ar kalneli Lietuvoje nėra pri
pasakota tiek romantiškų daly
kėlių. kiek apie Birutės. Toji 
vieta tebelaikoma šventa per 
šimtmečius.

Nuo neatmenamu laiku Bi- £ *
rutės kalne buvusi deivės Prau- 

į rimos šventovė, kurioje vaidi
lutės kurstė amžiną ugnį ąžuo
linėmis malkomis. Čia buvo pa- 

i statvtas bokštas, kurio viršūnė. I
liepsnomis apšviescta, tarnavo 
jūrininkams ir kaip švyturys.

Taigi jau vienas faktas, kad 
tame kalne yra buvusi švento
vė sukėlė žmonėse ypatingo?.

i pagarbos. Kitas faktorius, kuris 
prisidėjo prie išgarsinimo tos 
vietos, tai skaisčiausios žemai
čių mergaitės Birutės asmeny
bė. Ji ten buvusi kaip vąidilu-

■ tė ir iš ten ją “pavogė” Kęstu- j 
įtrš. Pagaliau, tame kalne buvo. 
, palaidota ir patPSĮrutė.

Per ilgus laikus, žemaičiams | 
i jau priėmus krikščionybę. Biru- į 

lės kalnas buvo šventvietę, ir
• ’ * - 1čia traukdavo pulkai žmonių pa- 1 

Į simelsti Birutei.

vidurį praeito šimtmečio atsi
rišdavo tokiu, kurie maldauda

vo Birutės juos užtarti nuo vi
sokių bėdų ir nelaimių. Tiems 
maldininkams neateidavo į gal
va, jog jų numylėta Birutė pa
siliko “pagone” visą amžių.

Kad nukreipti žmonių pamal
dumo į kitą pusę, bažnytine vy
riausybė nusprendė pastatyti 
kalno viršūnėje koplyčią, kūną 
nubrėžė architektas Karolis Ma
joras 1869 metais. Ne gana to, 
apačioje tapo įtaisytas Liurdas, 
kuris turėjo išrauti iš šaknų 
Birutės kultą.

Bet kuris tik užeina ant to 
kalno, tas greitai pasineria “ap
dūmojimuose” apie Lietuvos 
praeitį, apie aukurus ir krivius, 
kurie šlovino protėvių tikėjimą 
ir ragino žmones ginti savo 
krašto laisvę. Prisimena taip 
pat ir Palangos mergelė Bi
rutė, kuri ir tapusi valdovo 
Kęstučio žmona, pasiliko var
guolių draugė ir užtarėja, žo
džiu. Birutės kalnas pasilieka 
nebyliu liudininku sugriuvusios; 
lietuvių didybės. Gervė

Trumpai
• 1874 metais Georgia vals

tybėje buvo įsteigtas žemės1 
„kio departamentas.

• Pirmieji Ispanijos doleriai 
buvo laužomi į astuonias dalis 
itiduodant grąžą.

• Mayflower laivas atliko ke
lionę Į Ameriką 2 mylių per va
landą greičiu.

• 1896 melais Marconi per
siųsdavo radijo pranešimus vie
nos mylios atstumu.

• Lyndon B. Johnson buvo 
pirmasis Amerikos prezidentas 
prisaikdintas lėktuvo office.

• Pirmieji “prezels” buvo ga
minami pietų Europoje. Juc«s 
pagamino vienuoliai, kuriais ap
dovanodavo vaikus, mokančius 
poterius.

• U. S. Census Biuro teigi
mu, vienas iš penkių amerikie
čių yra virš 55 metų senumo.

• Lengviausias metalas yra 
magnesium.

• Pirmoji šunų paroda Ame
rikoje įvyko 1877 metais Gil
more’s Garden, New Yorke, su
rengta Westminster Kennel 
Club.

• Maždaug virš 46% visos 
Amerikos žemyno ploto užima 
ūkiai.

• 1985 m. Chįcagoje tarp 
Adams ir Clark gatvių buvo

— Šri Lankoje (buv. Ceilone) 
nužudyti 268 tamilai. o 70,000 
liko be natnt). Namai buvo su- 

Net gi apie deginti. • j 2

M

įsteigta pirmoji greito aętarna- 
vime valgykla (cafeteįija).

Vasaktomija
Apskaičiuojama, kad Ameri

koje sergančių vasaktomija vy
rų skaičius svyruoja nuo 250,000 
iki 1 milijono. Operacija, kuri 
gali būti padaryta ligoninėje ar 
gydytojo ofise, smulki tuba, ku
ri laiko spermą iš bandymu yra 
nuplaunama. Prof. Curtis sa
ko, kad arteriosklerosis, kuris 
pasireiškia riebalų substancijų 
susidarymu viduryje arterijų. 
Straing širdį ir clogging vessels 
leading į skausmą.

L. S., M. D, ,

Kada moteris gražiausiai’ 
atrodo?

Klausimas labai platus ir kiek
vienas gali į jį savaip atsakyti. 
Rašytojai, artistai, medikai žiū
rėdami iš skirtingų kampų daž
nai nesutaria, kokiam amžiuje 
moteris atrodo šauniausiai.

Buvo atsakymų, kad 15 metų 
mergaitė staiga pradeda menkė- 
ti išvaizdoj. Kitos gi pražydi 
tarp 20 ir 25 metų. Kartais ne
gražios išvaizdos po 17 ar 18 me
tų staiga pasikeičia ir tampa 
gražios kaip gėlės.

Medikai sako, jog dailiausia 
moteris būna tada, kai pasiekia 
30 metų. Tos pat nuomonės lai
kosi ir garsus rašytojas Balzak.

Bet, neužmirškit, vyro pažiū
ros i moteris taip nepastovios, 
kaip oras. ' I ’į ĮM

VASAROS iMETU
ir *

Žinai, ta upė tokia mėlyna, 
O tokia vasara žalia.
Šilkinių pievų platumoje 
Saulutės grožis ir valia!

Kai tu užarsi didžius plotus, 
Žaliuosim vasarą kartu.
Kas bus, jei per anksti jaunystę 
Išves per girgždančius vaitus!

Bet neviliok manęs šiąvasar, 
Neišviliok dar iš namu.
Aš sudūmojau drobių raštą, 
Aš baigsiu saulės audimus.

/ >

V' 1 F

71 
r- •

Gražiau už vasarą rėdysiuos 
Gėlėm iš parugių plačių. ' i
Tu parneši po mano langu ' 
Sidabro žagrę ant pečių. . £

Tada tegu sau upės teka i K
Ir tegu svyra sau klevai; z
Čia tu, čia tavo lūpos šneka; ’ t 
Kaip žvaigždė tu atkeliavai r

.Tik neviliok manęs j ,. ,
Neišviliok dar iš namų — / f j if
Aš dar norėčiau pasilikti 3 t ’' f **

Globoj tėvelių mylimų... »
A. M.

Naujienos Chicago. Til. - August k-x 1983



Lietuvių krikščionių demokratų 1 \ 
konferencijos nutarimai

Lietuvių Krikšlic-nių Denio- lio Krikščionių Demokratų Są- 
kratųi Sąjungos atstovai, susirin-

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Chicagos skyrių?

krątųj Sąjungos atstovai, susirin- jungos Poltinės Komisijos ir 
kę į trimetinę konferenciją 1983 partijų pirmininkų suvažia vime 
u. gegužės 28-29 d. Čikagoje, ap-( Quito, Ekvadore. Tuo buvo dar 
svarstę ‘aktualiuosius Lietuvos kartą akivaizdžiai pavaizduota 
laisvinimo, lietuvių politikos bei politinės veiklos reikšmė ir po-} 
krikščioniškosios demokratijos (litinių grupių išeivijoje pras- 
veiklos klausimus ir iš jų kylan. mė.
čias problemas bei uždavinius,' 6. Krikščionys demokratai lai
jausdami atsakomybę kęnčian- j ko tikslinga plėsti LKDS tarp- ' 
Čjai ir kovojančiai tautai ip pa- tautinę veiklą, turint galvoje,}
reigą dirbti dėl jos laisvės ir ne
priklausomybės atstatymo, pri
ėmė sekančius nutarimus:

; 1. Krikčionys demokratiši 
reiškia pagarbą pavergtai ir kan
kinamai bet nenugalėtai lietuvių 
tąutai -ir už laisvę kovojantiems 
broliam? ir seserims, linkėdami 
jiems Dievo palaimos in sėk
mės- Lenkia ^galvas kritusioms 
nelygioje kovoje*, meldžia Vieš
paties malonės kenčiantiems ir 
jėgų bei ištvermės kovojantiems.:

2. Krikščionių demokratų di
dysis uždavinys yra dalyvavi
mas Lietuvos laisvinimo darbe. 
Krikščionys demokratai visomis 
jėgomis remia Lietuvos Diplo
matinę Tarnybą, Vyriausiąjį 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą, 
Amėr^dą Lietuviu Tarybą ir 
reiškia savo solidarumą. ;

3. Krikščionys demokratai 
vertinį Europos Parlamento Pa
baltijui remti rezoliuciją ir dė- 
įtojA jos autoriui’ ir pristatytojui' 
dr/ĮOUo voHiHaįssbųrgui, ją ypa
tingai, rėmusiam parlamento yi- 
cepiimininkui dr. Ėgon Klėpsch 
ir/ kitiems parlamentarams? Ly
giai, vi sųpądėka priklauso VLI- 
Ko pirm. dr. Kaziui Bobeliui, 
VlŽKd'- atstovui •- prie Eurbpos 
parlamento LKDS vicepirmi
ninkui ir Europos LKD Tarybos- 
pirm. Įinž. Adolfui Venskui už 
jo ilgų metų darbą, privedusį 
prie’ šios rezoliucijos. ’

L >Krikščionys demokrataį lai-: 
ko tikslinga tinkamai prįstaty-

kad Krikščionių Demokratų In
ternacionalas yra-pasaulinio mas
to centras, kas leidžia LKDS.pua 
plėsti savo veiklos ’ akiratį,. su
rengiant vieną arba du kasme
tinius ypatingos paskirties fo
rumus, kviečiant kalbėtojais ir 
klausytojais žymius užsienio iri 
Amerikos valstybininkus ir vi-| 
suomenininkus, tvirtai nusista-j 
čiusius prieš totalizmą. •

7. Krikščionys demokratai kvie . 
čia vienminčius ir visą išeiviją! 
budėti krikščioniškos kultūros, 
sargyboje. Komunizmas yra ai- * 
džiausiąs jos ir Lietuvos priešas.} 
Kol Lietuva yra' pavergta, bet j 
koks bendradarbiavimas su ko-i 
munizmu yra nusikaltimas jos; 
interesams. Santykius su paver, 
tais broliais turi žymėti tautinis 
Solidarumas ir tautinė ištikimy
bė.

8. Krikščionys demokratai pri 
taria visoms pastangoms švelnin- ) 
ti visuomeninius santykius, kvie'. 
čiant prie to prisidėti naująją į 

i JAV LB Krašto Valdybą, prita
ria visuomeninio darbo, padalos 
principui bei siekia darnios po- ■ 
lininės veiklos. Artėjant PLB| 
seimo sesijai, linki jam sėėkmės,; 
ypačiai švelninant visuomeni-j 
nius santykius.
■ 9. Krikščionys demokratai dė- 

■ koja . buvusiam Centro. Komite
tui, “Tėvynės Sargo” redakto-i 
riui. Petrui Maldeikiui, adminis-j 
tratoriui Antanui Balyčiui, ki
tiems .sąjungos organams ir vi

.< , Skyriaus valdyba. Sėdi (iš kairės) J. Linkuvienė, dr. L. Kriaučeliūnas ir
i V. Lenkevičienė. Stovi (iš kairės) J. žemaitis ir inž. V. Mastis. :

Neperseniai įvykusiame meti- spauda ir
ti nanjų ir trdimų pasaidio-vals- siems vieriminčiams, dirbantiems 
tybių (Afrikos, Azijos ir Pietų 
Amerikos) ’ vyriausiems ir gi
miningoms politinėms partijoms 
bei - visuomeninėms organizaci
joms Ją-1983 ,m. sausio 13 dJ. Eu
ropos - Parlamento rezoliuciją 
apie: padėtį Estijoje, Latvijoje 
ir ĖijėtŪLvoje; tuo supažindinant

pu Lietuvos , laisvės ir suvęrenL 
t'efo atstatymo r-pylai U f

5. -l^kščioriy|--dęįnęli^far ypa 
tingai, vertina Centro Komiteto 

; pirmininko Vlado Šoliūno išskir
tinai ./sėkmingą Lietuvos ;ir LK-

idėjinį darbą bei kokiu nors bū
du prisidėjusiems prie šios kon
ferencijos surengimo. Kartu 
nuoširdžiai dėkoja visiems lietu
viams, parėmusiems LKDS veik
lą ir spaudai parodžiusiai ben
drą interesų supratimą. Giliau
sią^ dėkoja garbigiems konfe
rencijoje dalyvavusiems sve
čiams ir visiems ją sveikinu-

/ '^anį£.ręncijos Prezidiumas

DČ interesų atstovavimą Pašau- nis už JAV, neskaitant Alaskos.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
.>■ LITERATŪRA, lietuvių Hteratūros, meno b moksli 

IWR m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vins< 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
J. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir V 
Meilaus straipsniai bei ftudijOS, iliustruotos nnotraukomf* h 
M-SL Čiurlionio. M. Sfleikio, V. Kačubos, A. RCkitelė* ir A- Vanr 
kflrybo* poveikslais. 365 puri, knyga kainuoja tik S3.

’ r ___
> DAINŲ SVENTfS LAUKUOSE, poetės, raiytojot tr įsi 

tintų lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminima.! apie dairų 
Ivente* bei Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktai* duomenim!) 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja 32.

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj
tas luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saum 
gyvenimo bruožų apražyma*, bet tiksli to laikcrtarpio buitie* Ute 
ratflrinė studija, suskirstyta skirsneliais. T* 206 puslapių knyfs 
parduodam* tik už > 'i . <

> LEETUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TimalatBfc 
jaomtai pAraiyta rtudija apie Rytprūrins, remtantta Paknlnif > 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs Hekvienan 
Betartai Leidinys fflurtmofau nuotraukomis, pabaigoje duodame 
ritmrardžių pavadinlma’tfr Jų vertiniai J vokiečių klibą. Laba 
landliigoje S35 puaL knygoje yra Rytprflatų kamiūpla. Kaina W

> LAUM1S ElMfi, raiytojoc Petronėlės Orintaftėi ifl
mtnSnal ir mintys apie asmenis ir rietas neprfk. Lietuvoje ir pb 
maišiais bolčerikų okupacijos metais. Knyga tori 234 puslapius 
bet kainuoja tfk U. ‘ 1 J111

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesapra 
lai fcr klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje] tik B» 
Jurgio laiinskd knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą fr pos 
riją. Dabar būtų jį galhna pavadinti kovotoju ui žmogaus teisei 
&ty<s y-a didelio formato, 266 puslapių, kainuoja ffl.

2S, KL Zosčenko tfryba, J. ValaJ&> 
TO 10 sųmo^ngų novelių. Kaina

g?

Į ta: rugsėju 
i vidurdienis, 

užkąsti, bet 
imti. Kas ‘ ukvaty>i^”, galės ir 
pašokti, nes turėsime ir muziką. 
Loterijoje kiekvienas galės iš
mėginti j r savo laimę. * j

Naujųjų Metų sutikimas nu
matyta suruošti Chicagos Lie
tuvių Tautiniuose namuose. Chi
cagos LTS. gos skyriaus valdyba, 
atsisakydama nuo daugumos 
lietuvišku organizacijų noro per 
Naujųjų Metų sutikimo ruoši
mą papildyti save iždą, nutarė, 
kad tokia idėja nėra vykusi, to
dėl iš Nau:ųjų Metų sutikimo 
dalyviu bus imama tik 15 dole
riu- Už tą “grąšį“ kiekvienas 
dalyvis gaus gerą vakarienę, o 
ant kiekvieno dešimt žmonių 
stalo ras vieną bonką šampano 
ir vieną bonką vyno. Be to, bus 
ir muzika. Veiks ir baras.

Iki malonaus pasimatymo ge
gužinėje ir Naujuosius Metus su
tinkant!

mėnesio 11 diena, 
Ten galėsite ne tik 
ir “ant drąsos” pa-

Juozas Žemaitis

Raymond R. Rimkus pa-
1 skirtas The Metropolitan 

Santitary ^District

mias pareigas lietuvis Rai
mondas Rimkus pradės eiti š. nj- 
rugsėjo mėn. 1 d. - Sanitarinia
me Distrikte jis pradėjo dirbti 
1970 m. Raimundas yra baigęs 
bachalauro laipsniu Cheminės 
Inžinerijos mokyklą Puridtie 
universitete, ir diplomą ga- 

, vęs Loyola universitete.
Kurį laiką įis dirbo Tne

White Sands Missille Range ži- nuginklavo lėktuvo grobiką. Jis 
nyboje New Mexico, rakefeįfcan- prie^ kurį laiką buvo tos bendro- 
dyrno aplinkoje; ■ ? : vės atleistas iŠ darbo.

Dirbdamas įvairiose aplinkos 
žinybose, Rimkus visuomet pa
sižymėdavo išmaningumu ir 
darbštumu, už ką yra gavęs ir 
atžymėjimų. Be 4c. priklausš 
įvairioms jo profesijos organi
zacijoms, liečiančioms tiek viĄ 
daus, tiek ir tarptautinius ręi-į 
kalus. , , • į į

Tenka pastebėti, kad 1977 mi 
Raimondui teko būtj n^t in 
Maskvoj, kai ten buvo svarsto
ma Amerikos ir Sovietų Sąjuh-r 
gos technikinis bendiadarbiavk 
mas. į-

Mums lietuviams reikia tik 
džiaugtis, kad turime vis dau4 
giau tokių savo tautiečių, kuJĮ 
riuo didžiuojamės ne tik mes pa-* 
tys, bet ir šio laisvojo krašte?' 
aukštesnio rango žinybos. <

Panaudota speciali The Metro- 
palitan Sanitary District infor-* 
macija. _ ■ -1. ;;J. iemaitU

Kaip atsirado Pennsylva-į

Pabaigoje septyniolikto šimta 
mečio (1682 m.) William Pęnrt 
nupirko nuo Delaware indijonų 
plotą žemės; pradedant nuo De% 
laware upės rytuose, šis plotas: 
turėjo, tęstis tiek .kiek., žmogui 
gali nueiti per tįis dienas.

Willtam Pitts lydimas indijo| 
nu pradėjo keliauti. Bet po pus-2' 
antros dienos, gerokai pavargęs 
nusprendė; jog žemės jam už
teks ir čia’ padarė sieną.

1737 metais siena buvo pra
tęsta iki 70 mylių.

— Pan American bendrovė 
vėl priėmė tarnybon 45 metų 
Spicer Lung,? kuris su sūnumi

lizmą, kuris yra pavergęs, mūsų: 
hiame Tautinės Sąjungos Chica-1 Tuoj pat po pareigų pasiskirsli brangiąją tėvynę.
gos skyriaus narių susirinkime 
buvo išrinkta . nauja < skyriaus 
Valdyba, š. 4h. liepos mėnesio 28 
dieną, ši valdyba pasiskirstė pa
reigomis:

1. Dr. Leonas Kriaučeliūnas—• 
i pirmininkas, Į • į •’ 
J 2. Joana Linkuvienė — 
?. vicepirmininkė, , 
'<■; 3. Veronika Linkevičienė ■— 

sekretorė,
. 4. Inž. Viktoras Mastis — 

iždininkas ir
•. 5. Juozas Žemaitis —r, •

tymo naujoji valdyba pradėję
. ši valdyba 

mielai bendradarbiaus su visoms
svarstyti, kas pirmiausia jei tek- kitoms lietuviškoms organizaci- 
tų atlikti, ir kaip tą viską pa
daryti. Žinant, kad Amerikos’ ros, nesimėtant į ne visai aiš~ 
Lietuvių Tautinė Sąjunga esan-| 
ti- bene pati laimingiausia iš vi-' 
sų kitų Amerikoje lietuviškų 
organizacijų (nešt jos narių tarpe 
nesimato jokių nesusipratimų ir si sąjungos tradicijų, nutarė ir 
išdidumo), ši valdyba stengsis, šįmet ruošti vasaros sezono už- 
kuo galint (daugiau įjungti į šios baigimui gegužinę, bęi.Naujųjų 
sąjungos narių skaičių tokių lie-Į Metų sutikimą. Gegužinė nu- 
tuvių, kurie griežtai nusistatę

.kovoti prieš rusiškąjį imperia-

joms, kurios stengsis beatodai-

kius kelius, kovoti už pilną Lie
tuvos laisvės atgavimą ir lietu
viškos kalbos neužmiršimą.

Skyriaus valdyba, laikydamo-

GIFT PARCELS TO LITHUANIA 
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, 
z *'• *

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENĖ

x*ro»>^i«<>>xi<*:c<*xx*:o>xx*xx*xx*>:x*xx*xr:<*xx*x:
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2ū01 W. 69th St, Chicago, I1L 60629 * TeL 925-2737

- V.; >vJa L AN TI N A S

. ■ JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, III.

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 
. \ . DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

matyta suruošti Saint Mary’s Se
minary žaliuojančiose aikštėse, 
netoli nuo Lemonto. Kiekvie
nas ten atvykęs skyriaus valdy
bos bus maloniai sutiktas. Da-

SUSIVIENIJINIAŠ LIETUVIŲ.AMERIKOJE
- 'seniausia, didžiausia -ir .turtingiausia lietuvių fraternalinė

- organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
. SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti 'ir kitiems, kurie tuos

. L. t .darbus dirba. ; •' : ■; x
SLA -š- išiftokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu

- . apdraudų savo nariams-;\ -i - > ;
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. ' SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
apdraudžia ir Taupomąja apdrauda —•. Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaiunimūi, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai. >

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudąr už , 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik, $3.00 metams.

1 ’ ’ ; ’ - , ■ *' - V*. ** - r -v - •>/* ■. .*
SLA — kuopų' yra visose lietuvių kolonijose? * -K t 

Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjus, , Tr 4 '' •» 
./ jie Jums mielai pagelbės Į SLA įsirašyti. v: i .

■ V. Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:. ‘ ’
' L' ■■ ' 53E2.

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 

Tel. (212) 563-2210 ' •

SLA

50 metų studijavęs, kaip

bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvį lietuviu* 
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 vertimui 
, Ir patarė mums toliau studijuoti.

3 — Naujienos, Chicago, Dl. — Sat-Monday, August 6r8, 1983



THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Daily, Except Sunday, Monday and Holiday« 

by The Lithuanian News Publishing Co., Idc.
173$ So. Halsted Street, Chicago, IL 60601 Telephone 421-6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37494000

As of January 1, 1980 
Subscription Rates:

Chicago $45 00 per year, $24.00 per 
six months, $12.00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months, $12.00 peri 
three months. Canada $45.00 per year; Į 
other countries $48.00 per year.

metams___________ ___ , ~ $40.00
pusei metų  $?? 00 
trims mėnesiam^ _________$12.00
vienam mėnesiui $4.00

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicago j e ir priemiesčiuose:
metams$45.00
pusei metų---------------------- $24.00
trims mėnesiams  $15.00
vienam mėnesiui-------------- $5.00

Kitose JAV vietose:

Kanadoje:
metams  —$45.00 
pusei metų--------------------- $24.00
vienam mėnesiui$5.00

Užsieniuose:
metams - -____________ $48.00
pusei metų — _____ ____ _  $26.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Hals ted Street, Chicago, 
IL 60608. Telet 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

namo, nė vienos lietuviškos biznio įstaigos, kurios jis ne
būtų pažinęs. Apie kiekvieną lietuvį laikraščiui jis turė
davo ką pasakyti. Kada Bridgeportas prisipildė dypu- 
kais, Čepulis rasdavo ir apie juos ką nors pasakyti. Žinios 
buvo trumpos, aiškios, esminės.

Be istorijos ir literatūros, Kaune Čepulis studijavo 
ekonomiją ir teisę. Amerikoje turėjo kaip nors įsitaisyti 
ir duoną užsidirbti. Jis ištyrė teisinę padėtį, išlaikė eg
zaminus ir tapo notaru. Tai nebuvo pelningas darbas, 
bet dokumentų notarizavimas jam atnešė kelis dolerius. 
Jis tiksliai žinojo, ką notaras gali ir ko negali padaryti. 
Kad klientas nebūtų nepatenkintas, jis iš anksto įspė
davo, kuriam tikslui jo paruoštas dokumentas tiks ir ko 

i jis negalės padaryti. Jis stengdavosi išaiškinti, kad klien
tas ir kitą kartą pas jį ateitų. Gavęs teisę, jis paskelbė, 
kad notarizuoja dokumentus.

Anatolijus Čepulis gimė Kėdainiuose, Čepulių šei
moje. Jojo tėvas dar prieš Pirmąjį Pasaulinį karą persi
kėlė gyventi į Vilnių. Tėvas mokytojavo įvairiose Vil
niaus ir jo priemiesčių mokyklose. Anatolijus turėjo pro
gos baigti gimnaziją. Jis taip pat buvo ruošiamas moky
tojo darbui. Jam teko mokytojauti apie trejus metus. 
Tuometinė Vilniaus lenkų administracija nebuvo rimta 
ir savo įsipareigojimų nepildė. Čepulį paskyrė mokyto-

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet, šeštadieniais — iki 12 vaL

Atsisveikinome žurnalistą 
Anatolijų Čepulį

Ketvirtadienį, rugpiūčio 4 dienos vakare, atsisveiki
nome lietuvį žurnailstą Anatolijų Čepulį. Penktadienį jis 
palaidotas. Palaidotas ne ten, kur jis būtų norėjęs būti 
palaidotas, bet ten, kur jam gero norintieji jį palaidojo.

Žurnalistas Čepulis mirė šių metų liepos 23 dieną. 
Sprendžiama apie jo mirties dieną pagal Naujienas. Dien
raštis jam buvo siunčiąmas į'jo kambarėlį. Jis turėdavo 
nulipti iš trečio aukšto ir laikraštį pasiimti. Kaimynai 
juo susirūpino, kai jis. nenulipo’ ir laikraščio nepasiėmė.

Paskutiniu metu Čepulis sirgo artritu,'kuris skau
dino jo kojas ir rankas. Šis negalavimas iškraipė jo pirš
tus. Jis negalėdavo rašyti, o jeigu ką parašydavo, tai rai
dės būdavo iškraipytos, jas būdavo sunku pažinti.

Bet Čepulis būdavo neramus. Jis negalėdavo laukti 
dienraščio, kol laiškanešys jam atnešdavo. Dienraštį jis 
nusipirkdavo, kai Naujienos iš vakaro būdavo išvežioja- 
mos kioskams ir krautuvėms. Jeigu nusipirkdavo iš va
karo, tai jis, laiškanešiui praėjus, nesileisdavo į pašto 
dėžutę, nes laikraštį jis buvo perskaitęs ir svarbiausias

jauti, bet algos už darbą nemokėjo arba mokėjo labai 
netvarkingai. Jam teko mokykloje šalti ir pabadauti.

Be to, lenkai ryžosi Anatolijų paimti karo tarnybon 
ir padaryti Lenkijos piliečiu. Čepulis ryžosi pasipriešinti. 
Patirtis mokykloje jį stūmė nuo lenkų pilietybės. Čepulis 
protestavo prieš karo tarnybą, bet vis dėlto išėjo į karei
vines. Po kelių savaičių jį išvežė Lietuvos pasienio sau
goti. Pasienyje ėjęs sargybą dienomis, vakarais ir nak
timis, susipažinęs su tikrąja demarkacijos linija, jis per
ėjo sieną ir paprašė lietuvius leisti jam pasilikti Lietu
voje. Jis išdėstė pabėgimo priežastis. Svarbiausia, kad 
jis jautėsi lietuviu esąs.

Lietuviai,’iškląusę jo pasakojimų ir patikrinę jo pa-; 
tiektas žinias/ jį pasveikino už sugrįžimą ir leido gyventi 
Lietuvoj. Jis buvo nuvykęs į, Kėdainius, išsikalbėjo su 
ten likusiais tolimesniais giminiečiais, o vėliau grįžo į 
Kauną ir ryžosi ten atsistoti ant kojų. Kauno priemies
tyje jis gavo mokytojo darbą, o laisvalaikiu pradėjo raši
nėti į Lietuvos žinias, visais atžvilgiais jam artimiausią 
dienraštį. Šiame dienraštyje jis yra parašęs apie grįžimą 
į Lietuvą, apie gyvenimą Vilniuje, mokytojo patirtį ir 
pasiryžimą grįžti namo.

Kraštutiniams nacionalistams išsprogdinus Lietuvos 
Žinias, nuvertus Sleževičiaus vyriausybę ir išvaikius 
seimą, Čepulio padėtis pasikeitė. Nustojus Lietuvos ži
nioms pasirodyti, Čepulis pradėjo bendradarbiauti įvai-

M. ŠILEIKIS Karvės sode (Dabar šioj vietoj O’Hara Aeroportas)

NETURTINGŲJŲ SKAIČIUS 
PADIDĖJO

WASHINGTON, D.C. — 1980 
metais pravestas gyventojų su
rašymas rodo, kad neturtingųjų 
skaičius Amerikoje padidėjo. 
Skurdžių ,, juodaodžių skaičius 
yra pats, didžiausias. Pačių juo
daodžių skaičius ne toks didelis, 
jie nesudaro 20% krašto gyven
tojų, bet didelis ję nuošimtis 
maisto, aprangos ir pastogės 
atveju yra žemiausiame lygyje.

Antroje vietoje stovi lotyno- 
amerikiečiai. Gie iškaitomi mek
sikiečiai, puertorikiečiai, kubie
čiai ir kiti, kilę iš įvairių Centro 
bei Pietų Amerikos valstybių

Jie sudaro net 30% neturtėlių.
Pernai tie nuošimčiai buvo 

mažai pasikeitę. Baltaodžiai pra
eitų metų pabaigoje sudarė 12% 
netustingųjų. Dalis jų nepajėgia 
apsirūpinti maistu. Jiems duo
damos maisto kortelės ir teikia
ma kitokia parama.
, . ' •..• . J ■■ i i*

Prez. Reaganas ■įsakė'1 J 
reikalą ištirti

Prezidentas Reaganas, paskai
tęs statistikos biuro surinktus 
duomenis apie Amerikos netur
tinguosius, sudarė komisiją ir 
įsakė nustatyti būdus, kaip ga
lima būtų jiems padėti.

Prezidentas stebisi, kad Ame

rika yra pats -turtingiausias 
kraštas, Afrikos ir Azijos ba
daujantiems gyventojams siun
čia, didžiausius maisto kiekius, 
o Amerikoje atsiranda skurdžiai 
gyvenančių žmonių.

Prezidentas yrą įsitikinęs, kad 
Amerika? gali j ieins.' padėti, turi 

^d,į * tiktai. reikia. ’ nustatyti, 
•kaip praktiškiausia tą pagalbą 
teikti. Pręzidentas žino, kad vi- 

.•sų jis nepajėgs aprūpinti, kol 
nebus praktiškų priemonių prie 
jų -prieiti. Visų amerikiečių pa
reiga šioje srityje neapsileisti.

Atstovų Rūmai priėmė 
įstatymo projektą, liepiantį mo
kėti gydymą bedarbiams.

žinias patyręs.
Paskutiniu dešimtmečiu jis mažai terašė, bet spaudą 

labai atidžiai sekė. Jis skaitydavo ne vieną laikraštį. 
Kiekvieną dieną jis skaitydavo New Yorke leidžiamą 
Novoje Ruskoje Slovo, Chicagoje išeinantį vokišką 
Abendpostą, lenkų, gudų ir anglų kalbomis laikraščius. 
Jis visuomet būdavo gana tiksliai informuotas apie tarp
tautinius įvykius. Nebuvo kito lietuvio žurnalisto, kuris 
būtų buvęs taip gerai informuotas, kaip buvo Čepulis.

Jis atidžiai sekė spaudą Lietuvoje, kai rašinėjo Lie
tuvos Žinioms, kai atsidūrė Vakarų Europoje, apie svar
besnius įvykius jis parašydavo Naujienoms, kai perplau
kė Atlantą, pateko Amerikon kartu su kitais tremtiniais, 
apsigyveno Chicagoje ir tapo nuolatiniu Naujienų korės- i

riuose savaitiniuose žurnaluose ir nutarė tęsti mokslą. 
Jis studijavo ekonomiją, teisę. Studijų nebaigė, nes už
gulė Antrasis Pasaulinis karas. Kai rusai pradėjo artėti 
prie Lietuvos antrą kartą, Čepulis patraukė į Vakarus, 
kartu su tūkstančiais lietuvių. Gyveno sunkų gyvenimą 
Vakarų Europos stovyklose, o, kai pasitaikė proga, atva
žiavo į Ameriką ir apsigyveno Chicagoje.

Ilgus metus Chicagoje jis buvo Naujienų korespon
dentas. Jis mokėjo trumpai ir aiškiai rašyti. Ypač nau
dingi buvo jo rašiniai apie Bridgeportą ir jo gyventojus. 
Rašė jis apie senus amerikiečius, jų įstaigas ir biznius, 
buvo žinių ir apie naujai atvažiavusius, nes daugelį jis 
asmeniškai pažino.

Čepulis buvo žurnalistas idealistas. Teisingai, tiks-

met turėjo 25 centus naujam laikraščiui nusipirkti, tele
fonui žinią pranešti.

Jis priklausė Lietuvių Žurnalistų Sąjungos Chica- 
gos skyriui. Paskutinius kelis metus jis ėjo revizijos ko
misijos pirmininko pareigas. Jis paruošdavo pranešimą 
skyriaus metiniam susirinkimui, nurodydamas visas pa
jamas ir padarydamas pastabas apie organizacijos pini
gų svaidymą kelionėms ir kitoms bereikalingoms iš
laidoms.

Jis gerbė pagrindines žmogaus teises, bet norėjo, 
kad ir kiti gerbtų jo teises. Jis niekam neprimetė savo 
valios, bet nenorėjo, kad kiti savo valią jam primestų. 
Jis buvo didelis tolerantas, bet visuomet buvo pasiruošęs

— Anglijos premjerė Marga
ret Thatcher pergyveno akies 
operaciją. Už poros dienų jau 
galės grįžti iš ligoninės.

— Sovietų valdžia neleido 
20 metų šachmatų žaidėjui G. 
Kasparovui važiuoti į Kaliforni
ją, nes bijo, kad jis gali nebe
grįžti. . •

— Buffalo ligoninėje smarkiai 
susirgo moteris, pradėjusi duoli 
kraują ligoninei. Ją krėtė kon
vulsijos. Manoma, kad įrankiai

pondentu. liai ir aiškiai žiniai paruošti jis nesigailėjo laiko ir pinigų.
Čepulis visą laiką gyveno Bridgeporte. Nėra nė vieno Jis, kaip žinome, uždirbdavo labai mažai, bet jis visuo-

nurodyti, kur yra plyšys netoleranto mintyse ir elgsenoj.
Čepulis mirė sulaukęs 83 metų. Paskutiniais metais 

jis buvo ligonis, negalėjo valdyti artrito iškraipytų ran
kų. Bet Čepulis rašė ir dirbo savo 35-70 metų laikotarpyje. 
Kas norės pažinti dorą, gabų, darbštų ir tolerantingą 
žurnalistą, turės studijuoti jo našaus gyvenimo rašinius.

buvo nešvarūs.

— Dolerio kaina nusistovėjo 
visame pasaulyje. Vakar aukso 
uncija Bonoje, Ciuriche, Tokijo 
mieste ir New Yorke kainavo 
§413.

J. PUŠĖNAS

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

Smartis turi dabar daug laiko iki nakties, 
jis gali pailsėti, apsvarstyti padėtį ir kurti išsi
sukimo planus. Jis negali pasiduoti policijai. Net 
jei jis pajėgtų apsukti visiems galvas ir įtikinti, 
kad jis nušovė besigindamas, tai vistiek jie nagri
nės jo praeitį. Jis privalo ištrūkti. Sutemus, jis 
apsuks vingį, didelį vingį, ir iš priešinogs pusės 
parvažiuos. Automobilį jis paliks kur nors krū
muose. Niekam nematant, pareis ir atsiguls, šei
mai sakys susitikęs draugu, kiek nugėręs ir vėlai 
grįžęs. Žmona, žinoma, patikės, nors jai tas ne
patiks. o policija ar patikės? Jį daug kas matė 
parkinimo kieme, gal kas nors jį atpažino.

Dar kitas keblumas — Sobaldis neras savo 
automobilio. Jis galės pamatyti, kad Smartis kur 
nuvažiavo ir netrukus sugrįš. Jis nesulauks, 
skambins į savo namus ir į Smarčio namus. Nie
kas apie jo automobilį ten nežinos, Smarčio na
mie nebus. Praneš policijai. Jiems bus aišku, kad 
taip to žmogaus nužudymo ir automobilio pa
vogimo turi būti ryšys. Jie įtars jį, kaip drauge 
. u tuo automobiliu dingusį. Jie įsakys policijai 
sugauti S. bridžio automobilį, nes jūomi važiuoja 
žudikas. Kiti apžiūrės lavoną, ateis gydytojas, 
aiškins jo asmenybę, ieškos jo dokumentų kiše
nėse. Suras, kad jis vm buvęs kalinys, bet pas jį 

jokio ginklo neras. Nereikėjo bėgti. Reikėjo pra- • 
nešti policijai, kad nušautas užpuolikas. Jis juk 
ant peirolio, jis baustas už plėšimą ir žmogžu
dystę, nors iš tikro tai jis, Smartis, žmogžudystę 
padarė. Bet jis bus rastas neginkluotas, net peilio 
gal pas jį neras. Jis negalėtų nuogomis rankomis 
tokio stambaus vyro, kaip Smartis, užpulti, būda
mas daug už jį menkesnis, ir jis lengvai galėjo 
atsiginti nuo jo tuščiomis rankomis, nevartoda
mas ginklo. Be to, žmonės matė, kad jį vijau ir 
šaudžiau, ant žemės gulintį dar šoviau ir pabė
gau. Pabėgdamas pats sau pasmerkimą pasira
šiau. Dabar jau baigta, priėjau liepto galą. Nieko 
kito nelieka, kaip tik sau kulką paleisti, tik nėra 
ko skubėti, tai spėsiu padaryti pačiu paskutiniu 
momentu. Dar stebėsiu ir galvosiu, gal kokia gera 
idėja atsiras.

Širdis pagreitintai plaka ir nevilties prakai
tu veidas rasoja. Jis įjungia radiją ir girdi:

— Nubėgo į automobilį ir pabėgo. Policija jį 
vijosi, bet automobilis dingo. Liudytojai nusakė 
užpuoliko išvaizdą ir kažkas užrašė automobilio 
numerį. Policija ieško pabėgėlio, dalyvauja lėk
tuvai. Nukentėjusis nuvežtas į ligoninę, jo gyvy
bė dideliame pavojuje. Išaiškinta, kad jis yra Sur- 
gaila, paleistas Kalifornijoje ant peirolio, baustas 
iki gyvos galvos už plėšimą ir žmogžudystę. Tuo
jau pranešime, kai kas naujo paaiškės, o dabar 
grįžtame prie mūsų programos.

Pasigirsta džiazas ir duslaus karkiančio bal

so daina.
Smartis svarsto, kas toliau daryti. Gal su

grąžinti automobilį Į tą vietą, kur jis buvo. Jei jis 
ramiai važiuos Į miestą, policija neatkreips į jį 
dėmesio, nes jie gaudo automobilį, važiuojantį iš 
miesto. Jei jis pastatys automobilį pirmiau, negu 
Sobaldis ateis, tai bus labai gerai, jis sugrįš 
drauge su Sobaldžiu, lyg nieko nebūtų įvykę. Liu
dytojai matė, kad užpuolikas pabėgo, greičiausiai 
niekas jo neatpažino, vien tik jo aprašymą poli
cija gavo. Jei jį pągaųs besislapstantį ne savo 
automobilyje, tuomet bus blogai. Vienintelė išei
tis — tučtuojau sugrįžti į parkinimo kiemą ir ten 
automobilį palikti.

Jis užveda motorą, išvažiuoja iš krūmų į žole 
apaugusį lauko kelelį. Visur ramu, niekur auto
mobilių bei lėktuvu nesigirdi. Jis pagreitina ir 
rieda vieškelio link. Jau matosi automobiliai, pra
važiuoją vieni viena kryptimi, kiti — kita. Nu
duodamas labai ramų vairuotoją, kad policijos 
dėmesio neatkreiptų, sustoja prie sustojimo ženk
lo. Policijos nesimato. Jis įvažiuoja į vieškelį ir 
normaliu greičiu rieda miesto link. Priekyje su 
signalai atlekia policijos autbmobilis, bet jis pra
lekia pro šalį, Smarčio nepastebėjęs. Netoliese 
matosi skraido lėktuvas ir suka maždaug toje 
vietoje, kur jis krūmuose stovėjo. Užmiršęs bai
mę, jis skuba pasiekti supermarketo parkinimo 
kiemą. Dar vienas policijos automobilis prava
žiuoja. bet į Smarčio automobilį niekas nekreipia 

dėmesio. Jie ieško automobilio, važiuojančio tolyn 
nuo miesto, ieško jo kur ant menkų kelių, bet 
niekam neateina į galvą, kad nusikaltėlis, padaręs 
vingį, vėl grįžtų į miestą ir net į tą pačią nusi
kaltimo vietą.

Parkinimo aikštėje matosi keletas žmonių su 
vežimėliais, kuriuos jie stumia iš krautuvės su 
pirkiniais link savo automobilių. Smartis sustoja 
kiek galima toje pat vietoje, įdeda raktelį į auto
mobilio spintutę ir greitai išeina į gatvę. Geriau 
bus, jei Sobaldis pirmiau ateis prie automobilio 
ir palauks. Smartis tuo tarpu pasivaikščios mies
te, nurims, ateis prie automobilio, ras Sobaldį be
laukiantį ir važiuos namo. Gatvėje niekas jo ne
atpažins, nereikia bijoti. Perdaug bijoti ir slaps
tytis reiškia pats save išduoti.

Eina Smartis gatve galvą iškėlęs, ramiai ir 
išdidžiai, kaip tinka garbingam farmeriui. Įeina 
į krautuvę, pasižiūri šio bei to, nusiperka cigarų. 
Krautuvėje girdisi radijo muzika. Staiga muzika 
nutrūksta ir seka pranešimas:

— žudikas dar nesurastas. Jis nuostabiai 
greitai dingo. Manoma, kad slepiasi kur nors kal
vose. Keliai visi užblokuoti, išvažiuoti toliau jis 
negalėjo.

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

tokiu adresu:
Naajiettoa, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

.............................................................................................................................. .

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wtetch««ter Community klinikai 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd, Westchester, I1L 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

Tek: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-8553
Survlc* 855-4504, 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBS: AKIŲ LIGOS 

S9C7 W«t 103rd Strwl 

Yilmdrw pagal ausitarin^.

OPTOMETR1STAS 

kalba lietuviškai 
2618 W. 71«t SL T»L 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akiniut 
ir “contact lenaea",

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IK 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 43rd STREET 

Valandom antrad. 1—4 popiet,

Gyvačių gaudytojai Indijoj

Žmonės, kurie medžioja gy
vates yra labai įgudę amatinin
kai. Mažas neatsargumas reikš
tų mirtį, o nepatyrimas — biz- 
nišką nuostolį.

Bet kartais šie medžiotojai iš
kerta visokių “šposų”. Apsigy
venus europiečiui toliau nuo 
miesto, pas jį ateina koks nors 
indusas ir siūlo išgaudyti pa
vojingiausias kobras, pasislėpu
sias toj apylinkėj.

Europietis, žinoma, sutinka 
mokėti už kiekvieną paprastą gy_ 
vatę po dolerį, o už baisiąją 
kobrą — po du. Indusas bema
tant užtinka šešių, septynių pė
dų kobras, jas suraito ir krio
kiančias įmeta gardam Europie
tis tik žiūri išsigandęs ir nuste
bęs.

Jam neateina i galvą, kad tuos 
siaubūnus “medžiotojas” pirma 
paslepia krūmuose, o paskiau 
eina jų gaudyti už gerą atlygini
mą. i

Ofife talefamc 776-2880,

FLORIDA

• Kelmės valsčiuje, Raseinių 
apskrityje yra pagarsėjęs Bud
raičių piliakalnis, kuris seniau 
buvo apvestas vandeniu. Iš sto
vėjusios ant kalno pilies jjo į 
tris puses urvai, kurie užsiliko 
iki mūsų laikų.'

DFTP ATTft NATIIHWIKUlilKUiju HAuJILjAvm
turtingai laimėjimo stula*, fee- 
abejo buvo ir laimingų, kurie pa-

Prostatos, inkstų ir šlapuioa 
takų chirurgija.

*

a Vienoje šokių salėje paste
bėta toks užrašasc “Padorūs šo
kiai kiekvieną vakarą, išskyrus 
sekmadienius”.

, _ SL Petersburg, Fla. 3371$ 
TeL (8132 ?21-420t

PERK.RAUSTYMA1

Laidimai — Pilna apdravdi 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chaw 
ir VISA korteles.

LiERtNAS. TeL 925-MM

ii Įvairi y 

ANTANAS VILIMAS 
T»L 374-1883 acte 3744994

SOPHIE BARČUS
RADIJO iElMOS VALANDOS 

ieitadieniaas fr feknubenialf 
nuo 8:30 iki 9M vaL ryto.
Stoties WOPA - 1499 AM _ 

transliuojamos It mūšy studijas
Marquette Parke.

Vedi), _ Aldona D«utw 
Talofu 77S-154J

7159 Sa. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 60429

»II
I

“Lietuvos Aidai”
KAZt BRAZD1IONYT8

kwrii.n nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro- 

VLkx laidos ii WCEV stoties, 
banga 1430 AM.

Detroto Moterų Vokalinis kvartetas: C. Pliurienė, B. Jo- 
nuškienė, N. Sližienė ir A. Tamulionienė, vadovaujamas A. 
S-ižio, atliks meninės programos dalį Mokytojų Studijų 
užbaigimo vakare rugpiūėio įnėn. 20 d. Dainavoje, Man
chester, Mieli. (K. Sragausko nuotrauka)

Mokytojų studijos

Šią vasarą Mokytojų studijos 
bus Dainavoje nuo rugpiūčio 11 
iki 21 dienos. Ir šiais metais jas 
suorganizavo JAV LB vvietimo 
Taryba, kuries pirmininku yra 
mokyt. J. Kavaliūnas. Taigi jau 
bus 17 studijų savaitė, kur su
važiuoja iš įvairių kolonijų mo
kytojai pasitobulinimui ir suben 
drinimui lituanistinių mokyklų 
darbo krypties reikalu. Pedago
ginei sričiai vadovaus mokyt. 
J. Masilionis, Čikagos Aukštes
niosios Lituanistinės m-los di
rektorius.

Pirmoji Mokytojų studijų sa
vaitė įvyko 1967 m. nuo liepos 
30 d', iki rugpiūčio 6 d. irgi .Dai
navoje, Manchester, Mich. Ta
da Švietimo tarybai vadovavo 
pedagogas Jeronimas Ignatonis, 
o studijų pedagoginę programą 
tvarkė mokyt. J. Kavaliūnas. 
Reikia manyti, kad eilė metų to
kių studijų pakėlė darbo našu
mą ir pagilino pedagogines ži
nias, ypač mūsų jaunieji moky
tojai.

Kiekvienais metais mokyto
jų studijų savaitė yra užbaigia- .
ma tradiciniu atsisveikinimo va- Tikroji Žemaitės pavardė bu- 
karu su menine programa, kuris vo Julija Beniusevičiūtė-Žyman. 
šią vasarą bus rugpiūčio 20 d., 
šeštadienį 7 vai. vak. Meninėje 
programoje pasirodys studijų

choras, Detroito moterų vokali
nis kvartetas ir studijų tautinių 
šokių grupė. Meninių grupių va
dovai mokyt. Jadvyga Matulai
tienė ir muz. Stasys Sližys. At
sisveikinimo vakaras yra viešas, 
todėl visi gali jame dalyvauti. 
Po meninės programos bus vai
šės ir šokiai.

BALFo 76 skyr. išvyka

BALFo išvykos O. šadeikų so
dyboje liepos mėn. 31 d. ryte 
lietus pylė kaip iš kibiro, dau
žėsi perkūnija. Publika abejo
jo — vykti ar nenvykti į išvyką, 
bet vistiek susirinko apie šim
tinė, 
buvo 
stojo 
jams
Atvykusieji šnekučiavosi ir vai
šinosi šeimininkių skaniai pa
gamintu maistu, užsigeriant ka
vute ir kitais šaltais-gėrimėliais. 
Be to, buvo ir kitų paįvairinimų:

Nors dangus visą laiką 
apsiniaukęs, bet lietus ap- 
lijęs ir davė išvykauto- 
pąsidžiaugti tyrame ore.

tenkinti grįžo į namus.
Kaip ten bebūtų, bet išvyka 

pavyko.
Rengė BALFo valdyba

Mirė P. Bliūdžius

Petras Bliūdžius, gyvenantis 
2357 Henorah g-vė, Detroite, gi
męs 1904 m. Lietuvoje, mirė 
1983 m. liepos 27 d. savo mimuo
se. Kaip ir daugelis, P. Bliū
džius Antro Pasaulinio karo me
tu pasitraukė iš Lietuvos ir 1949 
metais atvyko į Ameriką, Detroi- 
tan. Dirbo įvairiose Įmonėse, pa 
sitraukė į pensiją ir iki mirties ' 
gyveno Detroite. Priklausė De- < 
troito Lietuvių Organizacijų Cen ' 
trui, ramovėnams, St. Butkaus 
šaulių kp., Susivienijimo 200 
kuopai, Dariaus-Girėno klubui 
ir kitoms organizacijos.

Buvo pašarvotas VI. Baužos 
laidojimo koplyčioje. Laidojimu 
rūpinosi Y. Zaparackienė. Prie 
karsto stovėjo ramovėnų sargy
ba. Rožinį sukalbėjo kum Al
fonsas Babonas. Atsisveikinimą 
su velioniu pravedė Y. Zaparac
kienė. Atsisveikino DL Orga
nizacijų Centro atstovas Anta
nas Vaitėnas ir kitų organizaci
jų atstovai.

Liepos mėn. 30 d. d., po gedu
lingų šv. Mišių Šv. Antano para
pijos šventovėje, nulydėtas į Šv. 
Kapo kapines amžinam poilsiui.

Liko nuliūdę: sūnus Romas 
ir dukra Gražina su šeimomis, 
brolis Albinas-su šeima ir kiti 
giminės Lietuvoje.

Petrai, ilsėkis ramybėje.
nAnt. Sukauskas

Sunkus moters gyvenimas 
rašytojos Žemaitės “Marčioje”

o mirė

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG

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

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

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

PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių 
aukštos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

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

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

S K Y B > A I :

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKIS
GAIDAS -• DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

tienė. Gimė 1845 m., 
1921. Jaunystėje buvo visiškai 
sulenkėjusi. Ištekėjusi už dva
ro tarnautojo Žymanto. Į lietu
vybę grįžo, kai susipažino su 
Povilu Višinskiu. Pirmąją apy
sakaitę “Rudens vakaras” Že
maitė parašė 1894 m. Ji rašė 
daugiausia šiomis temomis: šei
mos sudarymo klausimais, kaimo 
švietimo ir įdvaro bei kaimo san- 
tykių.

Vienas iš geresniųjų žemaitės 
kūrinių yra “Marti”, Jame ma
tome kaimo gyvenimą ir jo sun
kumus. Neigiamieji veikėjai — 
Vingių šeima. Senis Vingis: 
girtuoklis, stiprus ir tironiškas į 
savo šeimoje; jis turi daug sko- < 
lų savo ūkyje. Vingienė: nešva
ri, nerūpestinga, nenori jokios 
naujos tvarkos priimti. Jonukas' 
Vingis: tinginys, apsileidęs, ne-1 
švarus, kaip ir tėvas. Teigiama 
veikėja yra Katrė — marti: šva
ri, tvarkinga, tikra kaimo žmo
nos idealas.

Norėdamas apmokėti savo sko
las, senis Vingis apvesdina sa-

vo sūnų Joną su Katre.
bando Į Vingių gyvenimą įves
ti tvarkos. Sutvarko jų mažą 
trobą, bet Vingienė ant jos pyks 
ta ir išjuokia. Jai padeda abu 
vyrai. Katrę, audroje nukritu
sią nuo šieno vežimo, palieka ko
voti su mirtimi, o visi Vingiai 
gmtuokliaųja. Katrė nesvarbi.

Katrei gyvenimas sunkus. Ji 
bando padėti Vingiams. Tačiau 
Vingiams reikėjo tik Katrės pi
nigų, o ne pačio žmogaus. Ban
do Katrė visa savo širdimi duo
ti meilės, bet pati už tai nieko 
atgal negauna, tik mirtį.

Darius Šilas, VII kl.
Iš “Aušros Spindulėlių”

Marti
i

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS m SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

’ VANCE FUNERAL HOME'
r 1424 South 50th Avenue 

Cicero, UL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

L.

gfre...
se more wHI live

HEART 
FUND
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TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS
Jono 8:32

ŠV RAŠTO
naujasis’ testamentas

LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. {RISTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

AJkstes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
Tel. 974-4410

612-432-3W 
617-268-8744 
203-367-2868

WA 5-2737 
884-1738 
<32-5400 

616-361-5960 
201-342-9! !• 

374-6446 
203-232-6600 
713-777-9542

FO 3 8569 
305-532-7026 
213-727-0884

LO 2-1446 
373-8783 

, <AL 4-5454
CH 3-2583 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-2750 

756 1668 
$W 8-2868 
Rl 3-0440

Apple-Valley, Minu. 55124 
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Chicago, III. 60629 
Cleveland, Ohio <*4134 
Fort Wayne. Ind. 46806
Grand Rapids, Mich. 49505 

Hackensack, N. J. 07601 
Irvington. N. J. 07111 
Hartford, Conn. 06106 
Houston, Texas 77036 
Lakewood, N. J. 08701 
Miami Beach, FL 33139 

Montebello, CA 9C640 
New Haven, Conn. 06511 
Newark, N. J. 07106 
New York, N. Y. 10003 
New York, N Y. 10011 
Philadelphia, Pa 19122 
Philadelphia, Pa. 19141 
Pittsburgh, Pa. 15203 
Waterbury, Conn. 06710 
Worchester, Mass. 01610 
Youngstown, Ohio 44503

West 69 Street 
State Road 
Beineke Road 
Plainfield Ave. NE

Chicago, Illinois 60629 
Tclef. 778-M74

Ii WTIS stotie*. 1110 AM banga.

2S44 W. Tirt Street

72 County Road No. 42
393 West Broadway

1830 Sea view
2501
6089
1807
1541
112 Main St.
1082 Springfield Ave.
1839 Park St.
8517 Beechnut
241 Fourth Street
1352 Washington Ave.
1800 W. Beverly Blvd.
1329 Boulevard -
698 Sanford Ave.
45 Second Ave.
135 West 14 St.
1214 N. 5th Street
4925 Old York Rd.
1307 E. Carson Street

555 Cook Street
144 Millbury Street

309 W. Federal Street

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

Fiiuiiiimmiii::;iiimiHiiiimiiiiiiiiiiiimi!i><<mimiiiiiimmmiimiiiiiimiiiiiiiitfč

M z f LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA .

4348 So. California Avenue
Tel. - 523-3572

, VASAITIS-BUTKUS %

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
in-t-no- — ■__ -- - - -

1446 South 50th Avenue * X
Cicero, Illinois \

Telefonas — 652-1003
JU

I
I
3
a
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SOVIETAS AR RUSAS?
Siiuo reikalu jau esu rašęs. 

Atrodo, kad mūsų lietuviams 
daug kam neateina į galvą, kad 
Rusijos imperijoje jau gana se
niai nėra jokių sovietų, kurie šią 
imperiją, su ne mažai jos ko
lonijų (Bulgarija, čekoslovaki 
ja, Rytų Vokietija, Libija, An
gola, Abisinija, Nikaraguo, Viet
namas, Afganistanas ir dar pu
siau sukolonizuotos — Lenkija, 
Rumunija, Jugoslavija bei viso
kių rūšių palaitžūniškos valsty
bės) valdytų. Man atrodo, kad 
visiems gana lengva pastebėti, 
kad šią kolonijalinę imperiją, 
»u daugelių svetimų kraštų, tie
sioginiai įjungtų Į jos teritoriją, 

' tik ginklu ir teroru (Lietuvą. Es- 
tiją, Latviją, dalį Suomijos bei 

U Rumunijos teritorijų) valdo tik 
maskvinis rusas.

ir įvykius, asmenis bei daiktus 
vadinti tikrais vardais, o ne nu
kaltais nieko nereiškiančiais žo- 
.džliais. (Tuo labiau, sakau — 
mums, nes mes taip skaudžiai 
esame nukentėję tik nuo mask- 
vinio ruso, o ne nuo kokio tai 
miražiško sovieto. Labai juo
kingai atrodo, kai rimti pasaulio 
politikai skelbia kryžiaus karą 
komunizmui, o ne rusui impe
rialistui, kuris tik to komuniz
mo vardu plečia visame pasau
lyje baisų terorizmą.

Jautrūs ir rimti demokratiniai 
politikai privalėtų kovoti ne tik 
prieš priemones, bet ir prieš as
menis, kurie toms priemonėms 
žmones žudo milijonais.

Juozas Žemaitis

i zi;

puoštas paveikslais, ’■adančias 
lietuvių futbolo klubo komandų 
praeitį ir dabartį. Praleiskirre 
šią dieną gražiame Marquette 
parke su futbolo mėgėjais, taip
gi su š:o turnyro rengėjais — 
futbolo klubu Lituanica.

Juozas V atkala

PADĖKA PAVERGTŲ TAUTŲ 
DEMONSTRANTAMS

. Kas gi, pagaliau, tas sovietas? 
Sovietas gi nėra žmogus, lygini 
£aip nacis nebuvo joks žmogus, 
o buvo tik grynas vokietis. įdo- 
jnu, kaip atrodytų, jei Jungtinių 
Amerikos Valstybių pilietį pra
dėtume vaidinti ne amerikiečiu, 
bet kažkokiu jungtiniu? Ar tie, 
kurie tą tikrą rusą vadina kaž
kokiu sovietu, bent kiek gaudosi 
£as jis iš tikro yra?
į Šnipus visam pasauliui ruošia 
ne sovietas, o tik tikras nacio
nalistas rusas. Jei ne mažas pa
saulio valstybių išsigimėlių kie
kis šnipinėja rusų kolonialinės 
įĮmperijos naudai, tai jie yra ne 
kieno kito, o tik to rusų sumo
kami, jie įdirba tik už pinigus, 
iy, anot dr. J. Adomavičiaus, jie 
neturį jokios asmenybės.
■;. Manau, kad bent mums lie
tuviams tektų rimtai pagalvoti

Lietuviu sporto klubo 
turnyras

Spalvingiausias lietuvių fut
bolo klubo ruošiamas turnyras 
Chicagoje š. m. rugpjūčio mėn. 6 
d. Marquette Parke nuo 10:30 
vai. ryto iki 11 vai. vakaro 69 
St. (Lithuanian Plaza Court) ir 
California Ave. Be lietuviu fut
bolo klubo, dalyvaus įvairių 
klasių komandos, kaip pirmos, 
veteranų, mergaičių, jaunuolių. 
Svečių tarpe matysime Croatian, 
Falcons, Eagles, Lightning, Ma
roon, Rams, Peoria. Kickers, St. 
Joe Kickers, Wilmette futbolo 
komandas.

Pavergtų tautų demonstraci
ja miesto centre šiais metais 
įvyko pačią karščiausią dieną, 
kai temperatūra siekė 103 laips
nius F.

Vis dėlto, liepos 22 d. į Da
ley. Center aikštę susirinko gau
sus skaičius lietuvių. Demonst
racija buvo ruošiama protestuo
ti 31-nes tautos pavergimą. Lie- i 
tuviai pasirodė stipriausiai ir su 
daugiausia vėliavų ir plakatų. j

Kaip Captive Nations Coni- j 
mittee of Illinois valdybos lie
tuvaitės narės, norime padėkoti • 
visiems lietuviams, organizaci
joms. ir pavieniams, kurie, ne-1 
pabijoję, karščio, susilanko 
skelbti Lietuvos ir .kitų paverg
tų kraštų nelaimę. Į ,

i
Dėkojame Šv. Mergelės Mari-i 

jos Gimimo parapijos kun. V.! 
Mikolaičiui už sukalbėtą maldą 
ir “Rambyno” šokių grupei su 
vadove Stase Bacevičiene už . 
puikų pasirodymą meninėje da- .dyboje turėjo įvykti piknikas, 
lyje.

UAiPlfTATI FOB

iI 
i

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS y 
IB NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKtUMAli

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I: ?

■'UTUAL FEDERAL SAVINGS 1
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu 5

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

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

BUTŲ NUOMAVIMAS «
1 NAMŲ PIRKIMAS ♦ PARDAVIMAS ’ VALDYMAS 

.♦ NOTARIATAS • VERTIMAL

NmmL — ^ardavlnvei 
RIAL ISTATI FOR SALI

gausiau atsilankyti į gegužinę ir naikina; kartais vėl užeina karš 
tuo paremti BALFo šalpos 
darbą.

Pastaba: karštam orui esant, 
patalpos vėsinamos.

: ČIURINSKŲ SODYBOJ RUOŠ- 
j TAS PIKNIKAS ATIDĖTAS 

i Pikniką rengia R. Liet. Bend
ruomenės E. Chicagos skyrius.

Rugpiūčio 14 d. Čiurinskų so-

Šalia žaidimų, bus patarnauja
ma maistas ir atsigaivinimui gė
rimai, muzika. Bus proga aplan
kyti! mūsų klubo (Liths) patal
pas, apžiūrėti per daugeli metų 
laimėtas taures, ir sienas, pa-

{. Ponia Juzė čiurinskienė pra- 
Daiva Barškėtytė : I neša, kad. šis piknikas atidėtas. 
Ramunė Tričytė Nauja pikniko diena bus pa

skelbta netrukus.

— BALFo apskrities ir skyrių

Mūšy žemė gali virsti 
į ledu kalnus

žemės organizmas pergyvena 
■visokių ligų. Kartais jį apsėda

čiai, labai nepatogūs žmogaus 
gyvenimui.

Mokslininkai nustatė, kad to
limoj šiaurėj, prieš keliolika 
tūkstančiu metų paviršius buvoj 
apdengtas tropiškais žalumy
nais.

Praėjus kiek laiko dabartinę 
Europą ir Šiaurinę Ameriką bei 
Aziją užklupo nepaprasti šal
čiai, sunaikindami gyvybės liku
čius. •:

Taip vadinamą ledų gaayrię 
pakeitė šiltesnis klimatas, ku- 

.riame dabar gyvenam. Bet šito
kia padėtis nėra amžina Gali-Į 
mas daiktas, jog už tūkstančio 
metų ar daugiau JAV ir Lietuva 
taps vėl apdengtos ledų kalnais, . 
kaip kad buvo žiloj senovėj.

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

2 mieg. 
Garažas. 
Francis-

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leHB**.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Avc. 
Tai. 927-3559

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

Gražus mūrinis, 5 kamb.. 
Rūsys ir aukšta pastogė- 
30 pėdų sklypas. 71-ma ir 
co. Nebrangus.

2 butu medinis — 5 ir 4 kamb. 
Didelė" pastogė. Garažas. Arti mo
kyklų. Brighton Parke. $35.000. Ma
žas Įmokė j imas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St.
TeL: 436-7878

D Ė M E S I/O t 
62-10 METŲ AM± VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobili*; 
Liability apdraudimas p*n*lala* ■: 

kinis. Kreiptis:
A LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVL 
ft •

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės Į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
8727 S. West*rn Ave., Chicago, HL 60643

Telef. 312 238-8787
* Nemokam* patamavlmaa užsakant lėktuvą, traukinių, laivų kelio 

slą (cruises), viešbučiu ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
ne kelionių draudimas; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus k.’aštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer 
saujas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik šėlau rezervuos rietas

metinė gegužinė įvyksta^ rugpiū- nepaprasti šalčiai ir viską su- 
čio mėn. 7 d. (sekmadienį) Jau
nimo Centro patalpose. Pradžia
12 vai. dieną.

Gegužinėje veiks virtuvė 
įvairiais valgiais, baras, bus 
vanų paskirstymai, muzika, 
kiai ir kiti įvairumai.

Jaunimo Centro kavinė bus 
BALFo žinioje ir pradės veikŲ 
10 vai. Įėjimo auka į gegužinę 
ir kavinę 1 dol. asmeniui. j 
' .Visi nuoširdžiai kviečiami kuo

su 
do- 
ŠO- i 

i

_ <■<

K

i

Aleksas Ambrose,
2

t CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausią 
... Chicagos lietuvių istoriją..., 

(1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas. ' v j 

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

e

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St

i

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Laks)

Skambinti YA 7-9107

________________________ į ‘ *

. t Bronchitas yra plaučių liga. ■ 
Jis būna laikinas arba chroniš
kas. Pirmutinis praeina po kelių 
dienų, o antrasis užsitęsia gana 
ilgai, pablogėjant rudeni ir žie
mą. Bronchitu sergančio plau
čiai padidėja; jis kosti ir spiau- 
do skrepliais. Neretai bronchitas 
pereina į plaučių uždegimą. S.

t Galvos plaukai taip pat rei-; 
kalauja atidžios priežiūros. Kas 

'dieną reikia juos išmasažuoti ir} 
atsigulti taip, kad galva būtų} 
žemiau kojų. Tuomet daugiau! 
kraujo atbėgs į galvą ir atneši 
maisto plaukams, .1

DR.-ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy-

Dr. A. Guseea — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* b 
lusirūpinima 18.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūr*, sveikata ir 
grožis. ; Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik ----- --------------
Dr< X J. Gtusen — AUKOTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik-

13.00

82.08
G*Hma taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant 51 persiuntimo išlaidom*.

iTW B*- KALSTMD 3Tn CHICAGO, EE

JAU ATSPAUSDINTA

BRONIO RAILOS
NUSI BASTYSI AI

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:

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

1

PUIKUS MŪRINIS 
“GEORGIAN” NAMAS

6 kambariai — 3 mieg., vo
nios, įrengtas rūsys, 'oro vėsin
tuvas, 2 mašinų garažas. Puikio
je Harlem-Fostėr kaimynystėje. 
Arti daugelio bažnyčių ir mo
kyklų. Apžiūrėjimas rimtiems 
pirkėjams pagal susitarimą sek
madienį, rugpiūčio 14 d.

Skambinti angliškai 774-9274

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

SEWER OF FURS
SOME EXPERIENCE WITH 
FURS. WILLING TO LEARN 

TO SEW.
CALL IN ENGLISH 354-0192

I
PLUMBING AND HEATING
(Vandentiekis ir šildymas)

ELEKTRINIS NUTEKĖJIMŲ 
PRAGRĘŽIMAS 

pagrindinio ir plaunamosios bei 
plaunamosios ir vonios drumz

les. Kalbame lietuviškai. 
757-3790

KAIP SUDAROM] 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
oaruošta^ — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėt? “Sūduvos” 
Įleista knyga <u legališkomi? 
brmomls

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoje

Dengiame ir taisome visų ri\ 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171 U

■
■t

.. . Z J
■

♦ - ** r * r
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Pardavfma* h < Taisyme* 
1646 Wwt C«fh SfTMi 
T«L tCpuMte 7-1941

*

Siuntiniai j Lietuvi 
ir kitus kraštui

P. N EDAS, 4059 Archer Avenge, 

Chicago,TU. 60632. j«l. YA 7-596C

Notary Public į
INCOME TAX SERVlCl 

4259 S. Maplewood, TeL'234-7436 

Taip pat daromi vertimai, giminią 
iškvietimai, pildomi pilietybė! pn-. 

šyrnai ir kitokie blankai.
t

JOHN GIB ATTIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

Momeowners Insurance
Good service/Good price 

F. Lapelis, Agent 
3208V1 W. 95th St ;

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai ryto iki 6 vaL vakaro. 

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai d. 
."h pagal maita  rimą 

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Street

Chicago, HL 60629
►

“LIUCIJA”
Miko Lileikio apsakymų knyję* 

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

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pa* 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. H. 60629.

*

ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITIS 
Ir V. BRIZGYS 

Darbo valandos:
Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet. 

Šeštadieniais pagal susitarimą.
•606 S. Kadai. Avė. 
Chicago, Ui. 60629
TeL: 778-8000

FIRKITI JAV TAUPYMO 4ONUS

6 — Naujienos, Chicago, Ill. — Sat.-Monday, August 6-8, 1»S3


