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Dauguma rusų kovoja prieš savo sąžinę

MIRĖ MUZIKĖ ALICE STEPHENS
Rugpiūčio 2 dieną Oak Fojjest ligoninėje mirė muzikė, cho
rų vedėja Alice Stephens. Ilgus
metus ji vadovavo, miesto cent
re buvusiai muzikos akademi
jai ir gyveno Marquette Parke,
67-toj gavtėje, pirmam aukšte,
visai prieš didžiąją mergaičių
aukštesniąją mokyklą.
Paskutiniais 9 mėnesiais ji
praleido Šy. Kryžiaus ligoninėj,
Brldgview slaugymo namuose
ir Oak Forest ligoninėje, nepa
žindama žmonių ir nepajėgdama
mokėti piežiūros ir užlaikymo
išlaidų. Josios sesuo Berta Red
mond kiekvieną dieną nuvažiuo
davo j Oak Forest ligoninę ir ap
lankydavo savo seserį. Jai tek
davo imti keturis bukus, kad iš
Chicagos. galėtų pasiekti. Oak
Forest ligonių prieglaudą.

Nesupranta, kaip taikos metu mobilizuoja ir
verčia kovoti prieš beginklius

ISPANAI REMIA
GERALDINĄ FERRARO

NEW YORK. N. Y. — DauSAN ANTONIO, Teksas. —
| IŠSPROGDINO KELEIVINĮ j ‘ (ima A f gan is t a ne esančių soVakar buvo sušauktas milžiniš- j
j
PRANCŪZŲ LĖKTUVĄ
j vietų karių kovoja prieš savo
kas San Antonio gyventojų mi
sąžinę, pareiškė karys Nicolai
TEHERANAS,
Iranas. —
tingas. Užpildytai miesto aikš
Žigalin. Keturi sovietų kariai,
šiandien ryte keleivinio prancū- ’
tei meras Henry Cisneros ispa
prieš kelis mėnesius pasidavę afzų lėktuvo grobikai pranešė, kad
niškai šitaip pradėjo:
ganiecių nelaisvėn, prieš 10 die
jie išleidžia visus lėktuvo kelei
— Ispanija buvo Meksikos mo
nų atvyko į JAV, o vakar jie bu
vius, o patys skrenda į Prancū
tina, Italija buvo Ispanijos mo
vo atvežti į New Yorką, kad ga
ziją. Kada keleiviai buvo išleis
tina, o šiandien italų kilmės Gxlėtų pareikšti savo nuomonę Iva
ti.
tai
jie
įsakė
lakūnams
ir
paį
raldina ^arraro kandidatuoja
nais Afganistano klausimais.
tarnautojams išeiti iš lėktuvo. į
JAV viceprezidentės pareigoms-1
Kariai atsisakė pareikšti, kaip
Ją pasirinko demokratų partijas Į
Į Tada visi trys įžengė į lėkiu- į jie atvyko Amerikon ir kur jie
konvencija. Mes, visi ispanų ir į
vą, užsidarė ir kurį laiką ten • dabartiniu metu yra apsigyvenę.
italų kilmės meksikiečiai, porto j
' pabuvo ir išėjo iš lėktuvo ir pa- į
20 metų sovietų karys Nieolai
rikiečiai ir kitų Pietų ir Centro j
sklavė lauke lankiusiai aerodro- j
Žagalin pareiškė, kad didelė so
Amerikos valstybės kilusieji ame •
; mo policijai. Už kelių minučių j
»
i vietue kariu dauguma yra prierikiečiai vieningai stojam už Ge- Į
: sprogo visas lėktuvo priešakys. į
šingi kovai prieš Afganistaną,
raldina Ferraro u demokratus.
! Grobikai reikalavo, kad pran j Buvo skelbiama, kad Afganisšitas San Antonio mero Cis
Amerikos Legiono nariai, komsnd įaus John Paukščio vadovaujami, susirinko prie
; cūzų vyriausybė išleistų ;š ka-1 tano vyriausybė prašė sovietų.
neros
pareikšimas
priimtas
visų
Alice Slavėičikaitė gimė 1905
atstovui Lipinskiui pažymėjimą.
Dariaus-Girėno paminklo ir įteikė k
i Įėjimo ten laikomus arabus, bet | valdžia atsiųsti karius į Afganis
metų lapkričio 29 dieną, Ma- ispaniškai ir itališkai kalbančių
Nuotrauka Martyno Nagio
( j^ncūzįi vyriausybė atsisakė» taną ir padėti atstatyti tvarką,
chester mieste, Gonn., valstijo amerikiečių rinkiminės kompa
; išleisti iš kalėjimo nuteistus ara- į paaiškėjo, kad atsakingi nužu
z
je, kur tuo nietu gyveno josios nijos pagrindam
bu tesosistus. Prancūzu vyriau- dyti, jie neprašė jokios pagalbos
Walter Mondale labai paten
i
. ‘
tėvai. Ji mokėsi New Britain
t
V LUA KUV A
I
sybė
neatsakė
į
grobikų
reik a- * iš Rusijos. Sovietų karo jėgos
aukštesnėje, mokykloje. Ji bai kintas Geraldine Ferraro veikla, j
Sutiko pertvarkyti Izraelio karo jėgas,
TRIPOLIS. Lib. -■ Libano lavlinS- Jle paklojo reikala- 1979 m. gruodžio mėnesi įsiver
gė Hartfordo konservatoriją dai Ji patraukė demokratų pusėn
pasitraukti iš Liba.no, sustabdyti infliaciją
Siatu ėje vra Tripolio mestas, ku '•*"*,Xe«a.vę atsak> mo. «■ žė į Afganistaną ir primetė jiem
ispaniškai kalbančius amerikie
navimo ir muzikos mokslus.
- ..
j .
i ” •
!
j
- - sprogdino visus* instrumentus. sovietinę valdžią. Seržantas Ži
. zli buvo ištekėjusi už muziko čius.— — ^.-2.
riame kruvinas,
kruvinas.kovas
z
'■ name
kovas vedą\sirį-v
vedą^u^ vAQ
.
—Telavivas, Iz.
’ -Treaadienr. ^-r.^rah) atšauki Kanus rs - DHiano k iw.UM.
.
. ... ... - tarne
,
, - Irano Valdžia
suėmė 3 °grol>iKi:-s. guliu, kiek pagalvojęs, pridėjo,
_
Kazio Steponąvičiaus-Stephėnjs,
l ječiai. SirmofMii
Sirijieeiii tarpe vra
yra dvi
daugiausia atstovų pravedęs ii
į
Juos gales teisti už lėktuvo pa kad 99.9% sovietų karių Afga
^įgERT LANCE .
bet vėliau. ^?ji^?:i<persiskyrė.
Simon Peresui pasiūtus, abu ’ srovės, kurios nuomonių skirtuparįąftiiėBlą, Simon Peres tarėsi
grobimą arba atiduoti prsncū- Į nistane kovoja prieš savo sąžinę.
MONDALE
Kartu su Pi-rha^ ^16^/^938 me
■
su l^kąj-'Saįųiru 4 valandas,_;o partijps vada sutarė atšaukti vi-, mai \*eda jas prie žūtbūtinės kfef >žams teisG.
Jiems nepatinka, kai sovietų ar
tais ji y^ž^n^djį'tr^b^^r laįNo*-7<Ws> Min. f^>Bert ketvirtąd.ienį: tarėsi dar puske sas Izraelio karo jėgas iš Liba- vos.lEraeila nakįį Tripolio prįe-į i WAS^GTON.D. C- Mbe mija su žeme sulygina ištisus
- nayYiKauįie^YįAaJ^v^^^TClai' "
'Lan<&V>asfdrŠė*^Salteri&i Mon- tvirtos valandos. Jiedu sutarė no. Libano vyriausybė negalė-.Į.. I"
afgan iečių kaimus ir miestelius.
pėdoje ir kitose&^^^S
dale «Jegn«m&,-tk-rma ps atsisa-1 valdyti kraštą pamėnesiui, kad dama suvaldyti palesfipiečių, ap-'j miestyje buvo' nušautas Ismet Donell 'Douglas bendrovė stato Prie Kabulo sovietų kariai pa
šaudančius Izraelio pasienio po-į Musad, kai jis Važiavo pirma'?Iš ; visd ji Jsųri$č^.^®tįįv®ių ko1 ųg^’S^Į^iaondale rinki? bus pravestos kelios svarbesnės
laivynui E-78 lėktuvus. Dabar leido nelaisvėn paimtus afgazicijas, sutraukė didesnes karo : me automobilyje, visoje ištisoje
koncertų. :Ji surtš^Ok^i^^ą riunė#;-'^į&ipEŠfijos prezidento Izraelio gyvenimo reformos.
jsu beveik baigias, jeigu nebū niccius ir leido jiems pasiimti
jėgas ir įsiveržė į Libaną. Da--! grupėje.
Naujienų _ 50 metų suk®bi|sįpt<> pareigoms ;
tų padarytas nedidelis neapskai- p r' eš t a n k i nes pa franka s.
Pirriidh eilėn bus išspręsta Iz bartinė Libaro vyriausybė nori j
, ,
. .
. . ..
Nu o 1926 inetų ji priklausė'
■
/.y...
Musad buvo nušautas, kai ps čiavimas. Dabar, kada F-18 lėk
Savo laiku politikas ir banki raelio infliacija, pakilusi 109%. atšaukti
Be .Žigulino New Yorke bu
vists-.uzsieniecių jėgas i važiavo rdc
Šusivienijintui Lietuviu Ameri ninkas Bert Lance buvo-įtrauk Šis klausimas kasdien kelią tartuvas turi didelę jėgą kilti sta-Į
iš Libano, įritant Izraelio ir Į M-na srih
vo dar šie 3 prieš 10 dienų at
koj^ Ligos metu ji išleido vi tas į Jimmy Carter rinkiminę pusavę izraelitų kovą, vieni rei
Viena kulka pa čiai aukštyn, .lai jo uodega nė
vykę sovietų kariai: Nicolai Mbv
Sirijos.' Kad šitą reikalą grėb taikė į galvą ir vietoje jį užmu
ra tinkamai .apskaičiuota, aukš
sas' savo santaupas, o dabar drair kampaniją, bet buvo priverstas kalauja didesnių algų, kitiems
can, Aleksei Peresleni ir Juri
čiau išspręsti. Peres siūlo a t-,
šė. Nušautasis vadovavo s?ri- tyn kylanti jėga praleidžia uogaj renka pinigus josios laido atsistatydinti. Pasirodė, kad jis reikia leisti imti didesnias kai
ŠaĮ)ova.lov. Pastarasis tvirtina,
šaukti visas izraelio jėgas iš pie piecių kovojančiai; grupei.
I degos vieną plokštę. Visą lai
tuvėms' apmokėti.
mokėjo labai gerai leisti Atlan nas už pagamintus maisto pro tų Libano. AMei’ikiečiai reika
kad sovietų karo vadovybė jau
Prieš šią grupę aštrią kovą ką jierlaužia. o kitą kartą visai
duktus
.
Daugelis jaunų vyrų ir. mer-Į tos ir Georgia valstijos bankų
pasiuntė į Sovietų Sąjungą Af
lauja ,kad Libįno klausimas bū vedė Sirijos demokratai. Pirma
nulaužia.
gaičių mokėsi pas ją dainuoti ir j pinigus. Jis tuo metu pasitrau
ganistane žuvusiu kariu 100,Darbiečiai parlamente turi 44 tų išspręstas, tada Izraelis gaus jai grupei atrodė, kad Musad gaDouglas
bendrovė,
pastačiu

kė iš rinkiminės kampanijos,
groti.
naujausius JAV- ginklus.
Izrae-!•
•iimiuo. AAiav
nušauti tiktai demokratu si lėktuvus pagal pieną, bet da OGO karstų. Kariams nepatinka
atstovus, o šamiro vadovauja
Velionė bus pašarvota Mar-i nes buvo patrauktas teisman.
sudaro kliūtį.. ,
...
žemas sovietų karo vadovybės
j partijos
nariai.
ma Likudo grupė turi 41. Jie lio kariai Liirane :
bar reikia Įdėti didesnes plokš
Į
Rinkimams
praėjus
Lance
byla
quette Petkaus šermeninėj šeši j
du turi 85 atstovus parlamente. Taip pat veikte spręsti Jordani-j Nušovus Musad Tripolįo prie teles. Douglas bendrovė yra pa 'l’^jsys su Afganistane žuvusiais
nutraukta.
Bankininkas
Lance
tadienį ir sekmadienį.
Rep.
sovietu- kariais.
jos ir kili kuo klausimai, rei- Į
miestyje prasidėjo mirtina kova sirašiusi padaryti 112 lėktuvų
Jiedu turi reikalingus du trečda
liūs, reikalingiems būtiniems kalingi parlanento daugumos. ; tarp šių dviejų sirijiecių grupių. uodegos pakaitas, bet visa tai
Sovietų kariai yra nušovę ne
Svarbiausią, pertvarkyti ka
įstatymams pravesti.
Tuo tarpu niekas nesiima jokių kaštuos $25 milijonai dolerių. vieną rusų kari, žiauriai vykdfm
riuomenę, kad ji būtų vieninga t žingsnių sustabdyti.
Laivynas pranešė bendrovei tuo tį savo viršininkų įsakymus. Už
ir ginkluota tečiais naujausiais ■
jau imtis darbo, nes antraip vi frontėj pavojinga, bet fronto
vartojo bankininkams neprim- ginklais. Karių moralę pažei-;
— Irano valdžia paleido visus sas reikalas gali pakenkti lėk ruože kariai randa progos nu
tinus metodus. Water Mondale dusieji generolai būtų izoliuoti.’
prancūzų lėktuve buvusius ke tuvams ir lakūnams, pasiruošu- šauti aklai įsakymus vykdan
kažkokiais sumetimais norėjo
leivius. Jie gali išvažiuoti, ksda srems vartoti F-18 lėktuvus.
čius sovietu karius.
paimti tą patį Bert l.ance savo
BANDS NUSUKTI
nori, liet iraniečiai jų-niekur
rinkiminės kampanijos vadovu.
$33 MILIJONUS
i neveža,
Dabar pats Lance atsisakė. Jis
WASH IN( TON, D. C. — Spe'
parašė, kad pačiam Mondale bus
cialistai apskilčiavo. kad chemi- j — švietimo taryba atleido
daug geriau, jeigu jis nesusidės
kalus gamiianti Kalifornijos Ruth Love ir parinkę josios pa
su Lance. Mondale priėmė jo
bendrovė sliinga vyriausybei vaduotoją Bird. Teisėjas sustaballsistatydinimą.
$33 inilijcms dolerių.
| dė Ruth Ixrve atleidimą.
ISynanon bendrovė gamino--------------------vaistus, kurie padėdavo gyven-j — Teherane grobikai išsprogtojarns sęnsLntiems ir pradėju-: dino prancūzų pirktą Boeing
siems silpne4 žmonėms atsigau-^ 737, kaštavusį dešimt milijonų
ti ir sustiprėt. Ta bendrovė mo- j dolerių.
kėjo jai pasiirtus valstybes mo- j
•— Meras Harold Washington
kesčius ir bu'b tvarka.
1 uždraudė miesto tarybai svars
KALENOOREL1S
Nuo 1977 melų ta l>endrovė
tyti Ruth Love skundą. Tai esąs
nepristatė savo vaistų prekiavi-į
Rugpiūčio 1’ Sv. Jonas Vran.,
vietinės komisijos reikalas.
Perpetua, Gerimantas, Nemanė mo planą.
Priėjo įsitikinimo, kad ji yra re (
Rugpiūčio 5: šv. Šiktas II Pop., Ilginė bendrevė, sustiprina žmo- nėjo tiems patiems žmonėms,
Nona, Mindaugas, Idita.
•
_niy tikėjimą.
_______ I Sveikatos
_ tie vais- Specialistai ir kompiuteriai apRugpiūčio 6: šv. Agapitas, Afra, tai nesu trumpina ,bet jie sustip- į skaičiavo, kad ta Synonon nuo
rina senstarčioir abejoti prade-’1977 iki 1938 met nesumokėjo
Sirvydas, Jogilė
dančio
tikėjimą. Visa’ valdžiai $X3 milijonus dolerių Prezidentas Miterandas atsisakė tenkinti grobikų reikalavimus.
Saulė teka 5:45, leidžiasi 8:06 Į tai gerai, bet Synanon gamino Dabar byla atsidūrė mokesčių Dabar reikalauja, kad Teherano valdžia juos atiduotų prancūzams
‘ tuos pačius vaistus ir pardavi-' teisme.
teisti ui lėktuvo pagrobimą ir sugadinimą.
4
Drėgnas, tvankus, lis.

Šamir sutiko valdyti Izraeli kartu su Peresu
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A. SVILONIS

0 vis tik smerktina
1
bičiulystė su kagėbistais |

ko mirties angelas, palieka skau Į
dų ir liūdną prisiminimą. Juo
labiau, kada amžinybėn iškėliau
ja jaunas asmuo... loks mir-Į
ties angelas išsinešė balandžio
12 d. vos gyvenimą pradedan
čią Juditą- Tričytę-VanderpooL
palikdama dideliame nuliūdime:
vvra, mielus tėvelius, sesutę,
brolį ir draugus... Aukščiausiojo
planai — nežinomi... Jos tėvelių
keletas draugų įamžino Juditą
Tautos Fonde — Laisvės Ižde
nors maža auka, sekaančiai:
Po 25 dol. — A. Reivytis ir
A. Repšienė.
15 dol. — Jonas Kreivėnas.
Po 10 dol. — Juozas Bagdžius,
Jonas Kavaliauskas ir Marija ir
Justinas Palubinskai.
5 dol. — Jonas Jokubka.
Viso 100 dol.
Už aukas Chicagos T. F. atsto
vybė nuoširdžiai dėkoja.

Tikrai, sunku suprasti, kodėl kaikurie mūsų meni
ninkai, rašytojai bei poetai veda tokią šiltą bičiulystę su
okupanto statytiniais? Jie ne tik vyksta okupuoton Lie-1
tuvon, bet būna ten “Tėviškės” draugijos globojami sve- Į
čiai. Jie ten, komunistinėje spaudoje, išliaupsina kultu- j
rinę pažangą. Ir jų tokius liaupsinimus paskaičius atro- j
do, šiandien lietuviai okupanto pavadintoje “tarybinėje” ■
Lietuvoje g-yvena daug pažangesniu ir net laisvesniu gy
venimu, negu jie gyveno Nepriklausomoje Lietuvoje, i
Man rodos, kad tokie mūsų šviesuoliai turėtų daug aiš
kiau matyti okupanto Lietuvon atneštą vergiją, negu ją
matė tie mūsų kaimo berneliai, kurie tada išėjo i miškus
ir ginklu priešinosi okupantui, kurių tūkstančiai paau
kojo savo gyvybę. Tuo tarpu, tokie mūsų kultūrininkai i
nerado jokios atsparos prieš klastingas okupanto ir jo.
tarnų viliones.
Dr. Kazys Šidlauskas, kan Vaclovas Zakarauskas, Antanina Repšienė ir svečiai R. L.
R. L. B-NĖS ROCKFORDO
Tiesa, tokių buvo jau ir tada, kai Lietuva buvo oku
i
Bendruomenės renginyje.
i
AUYLINKĖ
puojama. Jie liaupsino Stalino “saulę”. Reiškė padėki
už “išvadavimą” iš smetoniškos priespaudos, kūrė kom-\
Atostogų laikas. Niekas ne
kultūringos
jaunimo
išdaigos
:ų
reakcinės
emigracijos
niekšybių
istoriją,
lieka
gėdin

pozicijas “Iš rytų šalelės saulelė tekėjo” (A. Gricius) i
nori ko nors rimtesnio rengti,
vyksta
jau
nebe
pirmą
kartą
išskyrus gegužines. Š .m. lieAtsirado ir tokių, kurie vyko Maskvon “saulės” parvežt, gai Įrašyti vardai tautiečių dėl neapykantos socializmui...
Jaunimas,
mūsų
tautos
ateitis,
i
21 d (šeštadienį) Rockfor.
arba jis ir vėl tęsia savo ilgą rašinį... Užjūryje yra tautie
kurie kūrė odes Stalino garbei.
mūsų tautą pristato svetimtau- >
apylinkės vaidyba, vadovauŠiandien ir išeivijoje turime panašių. Ir tai. ne! čių net gi, buvusių menininkų, kurie praradę sąžinę tiek čių akyse, kaip labai žemo kul-Į jama energingo pirmininko K.
i
tokių tarpe, kuriems visuomenė suruošia pagerbimus degradMvo< jog riet neturėdami nieko bendro su sportu, tūrinio lygio.
j Rutįausįo surengė gegužinę
Bet po kiek laiko paaiškėjo, kad tokie pagerbtieji palai Į siekia tęsti šią nešvarią antiolimjpinę istoriją... Jo rašinys
Ji teisingai* rašo, kad dėl to- J gamtoje
miškelyje. Iš Chica
ko labai šiltą bičiulystę, net su kagėbistais. Jie tie^fik | pilnas tokios ir panašios prieš lietuvio- kagebistiškos pa kio mūsų jaunimo elgesio ma gos nuvažiavo pilnas autobusas
vyksta pavergton Lietuvon, bet nuvykę suruošia paveiks- i ?iežos. Aiškiai jauti, kad tai rašo totaliai parsidavęs žai ’ kalbama, dar mažiau spau svečių, kas padidino gegužinės
lų bei fotografijų parodas, veža ten spausdinti savo raš-1 okupantui samdinys,
doje rašoma. Jos nuomone, to dalyvių skaičių. Kaip visuomet,
Ir štai, mūsų iškilusis, iš Bostono poetas Stasys Sant kiu vandalu vardai turėtų būti ■Su nuoširdumu ir vaišingumu
tus, poeziją. Dėkoja komunistų partijai. Juk dar taip į
neseniai, su giliu širdies karteliu, mūsų visuomenė suti j varas patiki jam sudaryti jo eilėraščių rinktinę. Gal jis spaudoje išviešinti. Žinoma, sutiko mus visus. Reikia pažyI mėti, kad jie yra visi labai vieko okupanto spaudoje paskelbtą “naujieną”, kai kun titano, kad kagėbisto išcenzūruota “Lyrika” pradžiugins šiuo taip nemaloniu faktu turė
tų pirmiausiai susirūpinti jų tė- Į mngi. Didelis tolerantiškumas
Alg. Kezys suruošė Vilniuje fotografijų parodą kurią uos mūsų patriotus, kurie šiandien ten uždaryti įtalė- vai, organizacijos ir tų organiza | vieni kitiems. Mano manymu
globojo okupanto Įsteigtoji “Tėviškės” draugija, kurios f :imuose, Įgrūsti Į psichiatrines ligonines ir Sibiro Gula eijų valdybos, bei jų dvasios va- į tas paveldėta iš didžiojo toletikslas mulkinti melo propaganda užsienyje gyvenančius gus? Nejaugi, šiam poetui ir jo rinktinė^iliustratoriui dovai. Gana tylėti ir dangstyti F ranto a‘.a.dr. Valentino PlioJonynui parūpo už poeziją ir iliustracijas įgauti iš oku jwnimo girtuokliavimą* o kar pi TO.
lietuvius, ypač, jų jaunimą.
Gegužinėje teko sutikti ir kal
Spaudoje skaitėme ir apie Anglijoje gyvenanti poetą panto pinigini atlygi, kokį yra gavęs Vladas'Šlaitas? Bet tu ir jo vandališkus ekscesus.
Vladą Šlaitą, kurio eilėraščiai spausdinami ir Chicagos iš viso, kokia Stasiui Saritvarui ir Jonynui garbė, jai jų GARBINGA SUKAKTIS bėti su ALTo pirmininku St.
Suremtu, BALFo — P. šernų,
Drauge, kad ir jis savo eilėraščių rinkini atspausdino! vardus paliaupsins bolševikinio melo propagandinis laik
Š. m. gegužės- 19 d. 4 vai. po St. Tikuišiu — R. L. B-nės Cen
raštis.
Nemanau,
kad
tokia
kagėbisto
Vytauto
KazakeVilniuje “Vagos” leidykloje. Mūsų išeiviškoje spaudoje
>ietų Vyčiu salėje buvo pagerb tro valdybos nariu, A. Kapazičiaus
paruošta
jo
poezijos
rinktinė,
suteiks
pasigėrė

jo toks žygis, sarkastiškai buvo Įvertintas ir jo gautasis
ia visuomenės veikėja, auksinio činsku, Keršiu, Pocium ir kitais.
jimo
ir
mūsų
patriotams,
kurie
veda
sunkią
kovą
prieš
pasikalbėta su ne tik apy^
iš okupanto užmokesnis 389.93 svarų sterlingų sumą:
kardo gen. Žukauskui įteikėja rBuvo
i
• • i
> . , ■
,
“Tai Lietuvos bedieviško okupanto honoraras, išeivijoje okupantą, jo atneštą Lietuvon vergiją? Be lo, suriku pa Adelėj Gabalienė jos 80-toj o gim linkės pirmininku, bet taip pat
1 tikėti. kad Nepriklausomoje Lietuvoje mitę, lietuvišką , Padienio proga.
gyvenančiam dievobaimingam katalikui”.
luoną valgę ir subrendę tokie mūsų kultūrininkai, tikė
Pagerbimą suruošė jos sūnus
Neseniai tame pačiame “Tėviškės” draugijos ofi-J tųsi sulaukti pinigų ir garbės iš okupanto tarnų...
su šeima, atvykęs iš New Jer
cioze, bolševikinės melo propaagndai skirtame “Gimtaja
sey. Pagerbime dalyvavo virš
me krašte” ir vėl “naujiena” paskelbta apie gyvenančio
200 svečių. Programą pravedė
Bostone poetą StasĮ Santvara, kad ir jis Vilniaus “Vagos’
operos sol- Algirdas Brazis. Be
leidykloje spausdina savo poezijos rinktinę — “Lyriką” R.L. B-NeS VAGŲ SKAITYTO- vra priimtinos. Tik negalima su- kitų organizacijų, reikia pažy
JAI REIŠKIA GILIĄ
prasti jo kaltinimo politiniams mėti, kad dalyvavo JAV R. L
Rašoma, kad knyga leidžiaam Tarybų Lietuvoje, paties
UŽUOJAUTĄ
veiksniams, kurie reiškia pre B-nės beveik visa Centro val
poeto pageidavimu. Bet kas mus, ypač nustebino, kad^
Septintosios Tautinių šokių tenziją. Prie ką čia, toks jos dyba, kuriais A. Gabalienė pri
jo rinktinės sudarytojas yra Vytautas Kazakevičius. Tad
veiksniams kaltinimas? Juk šia
ir klausi save, nejaugi, Stasys Santvaras, misdamas Ame-. Šventės, vyriausia meno vado šventę ruošė LBrtiė, kurios pa klauso. Sveikinimo žodį tarė
vė. Jadvyga Reginienė, Drauge
CV sekr. A. Repšienė. Vaišės
rikos duona, prarado lietuvio išeivio savigarbą? Juk jis ir Dirvoje pareiškė padėką šios grindinis tikslas {kultūrinė veik buvo kuo puikiausios.
pasirinko kagėbistą Vytautą Kazakevičių, kuris jo eilė šventės (Jirigentams, chorų va la, lietuvvbės difeakvm(as. Ta;
raščius išcenzūravęs paruoštų rinktinę. Kagėbisto žody dovams ir visiems šios šventės kokios jis norėtų politinės veik Adelė Gabalienė gimusi, au
ir mokslus baigusi Ameri
ne žodis “sudarydamas” reiškia ne ką kitą, kaip cen dainininkams už jų atliktą pro los, grynai kult^rinėję šventė gusi
je? Jis to nepasiko. Tik grasi koje (iš profesijos, mokytoja)
zūrą. Bet iš viso, klausi save kokia garbė Stasiui Sant gramos derinį, kas liudija jų di na atsakomybe už politinės veik tent tris kartu aplankė nepji
varui bičiuliautis ir patikėti savo eilėraščius cenzūruoti delę meilę tautiniai kultūrai. Ir los nebuvimą, nes tai, jo žo klausomą Lietuvą, nuveždama
•'adėkos pabaigoje, ji s įsiprašo,
totaliai okupantui parsidavusiam t.arnui?
net auksinį kardą. Besilanky
kad jie žiūrovų akivaizdoje dėl džiais tariant, parodo., politinės
Neseniai. “Tėviškės” oficioze skaitėme Vytauto Ka neaiškių pnežasčų tekia > nebu veiklos dideli ntsigyvenilnų ii dama Lietuvoje, susipažino su
zakevičian^ ilgą pilną pikto sarkazmo rašinį, kuriame vo pripažinti, o priskirti nerei sklerozę. Man rodos, jo diag jaunuoliu, už kurio ir ištekėjo
jis išliejo ti*'k k^rčsts tulžies ir pasmerkimą tiems, kurie kalingų ir bevardžių amienųi nozė dėl sklmąsės »do,' kad Antrajam Pasauiiniui karui pra
sidedant, A. Gabalienė su sū
buvo pasiryžę padėti lietuviams sportininkams, atvykti kategorijai. Todėl ir ji, >u to- į 1 uozas Žygas yfc blogas “gydyneliu grižo į Ameriką, vyro tuo
sienas iš ckupoetes Lietuvos Los Andželen į olimpinius kiais dalina~i Ivgia dalini.
laiku neišleido, bet po didelių
žaidimus, jei jie pasiryžtų pasitraukti iš žaidimų ir pa R. L. B-nės “Vegų” skaityto- Į Be to, jam tepatinka, kad pastangų, atvyko ir jis į šį krašsilikti Amenkoie. Jo rašinys pavadintas: “Kranklių liz jai. paskaitę šios vadovės tokį | aukotojų ir titulai buvo pami
pareiškimą, reiškia g’lią užuot nėti. Rūtų idem u žinoti, kiek
das Los Andžek. Ir kuo didžiuojas niekšybių istorijos jaulą p. Jadvygai Regia i v nei. ir
A. Gabalienė buvo ir yra
S;

aukotojas turėtų paaukoti, kad
I aukotojų sąrašuo » figūruotų ir dėlė patriotė, gerai orvntuojasi
$ .politikoje,
priktaujo patriot)
jo turimas tittt| Snėms organizacijoms: Vyčiams.
SUVA2UVUR0 JAUNOM)
LKDS. R. L. B-nei ir kitoms. La
Į
NEKULTCKlNflfR IŠDAIGOS
bai stipriai remia ALTą ir VLlAurelija Ralaiertoeeė jau ant Ką, (gautas pinigines dovar
Juozas fcygas. Dirvoje liepos j rą iš eilės rašo Dė'voje -reporta per pagerbimą, ir savo pridėj
mėn. 19 dienos laidoje, suminė žą apie Septintąją Šokių šven si, paskyrė Tautos Fondui
ir jo šoklų šventės (ilevelsnde, at tę. Ji nesigaili pagyrų rengė
garsius. kurk liidiia. ksd šven jams ir progi-aa^s altikąjanis.
Tebūnie ji pa\^z<t^;u
tės programa žavėjo <talyvius.
tiemV ktrtiį dSntrrtlę Kiturtųs
Jis taip pat deted* ir pamokymų lia labai
faktą mfoų okupanto fortas, pradėjo vii
UeUniikai vistufoNfo, epi* jau- su juo draugauti. Ilgiausių
amoraliai besielgiančiais. Jis kaltina h* Amerikos pre-

papildytoj®!".
visiem* Kerins, kur e fcuvo ori
Manau, kad skaitytojams bus Įdomu paskaitai vie
na. kitą šio jo rašinio ištrauką, kuri atskleidžia minėtos džių sėmenų kategarijr.s.
NEPAGRISTI PRIEKAIŠTAI
kagėbisto pieštą Stasio SaMvaro bičiuko veidą.
Jis raao, kad Tarybinės Lietuvos [^artininkams bu
POLITINIAMS VEIKSNIAMS

l išvengi k sukurią r* dfoadu.sveikiausią metų. Adele!
zMęntą Reaganą. kad oltmptada neteko sportinės reik*
Xpęi, jį __
sunarvriio dide>;s
mės, nes jis leido lovĮniKinę ir antittrjdįof politika paAUKOS TAUTOS FONDUI
♦kamanių
versti olimpiadą politinės konffontacfjt® arens, o į ,nū, • ž.-.rmi,, fokks jo pastabos tenka pasakyti, kari tokios ne-

ir tarybos prezidiumo vicepir
mininku K. Rutkausku organisimais. Reikia konstatuoti, kad
Rockfoido sisa lietuviškoji vi
suomenė dar tebegyvena liūde
sio ir gedulo ženkle, netekus
vadovo, kuris drįso pasakyti
kiekvienam tiesą į akis. Tą bai
sią spragą jaučia ir visi R. L.
B-nės nariai. Dar ilgai truks
iki a .a. dr. V. Plioplio atmini
mas nors kiek išblės iš mūsų
atminties. Ilsėkis ramybėje!
R. L. B-NĖS EAST CHICAGOS
INDIANOS APYLINKĖ

iLiepos-rugpiūčio menesiai —
atostogų laikas. Niekas neno
ri sėdėti kambaryje, bet visi sku
ba į gamtą pakvėpuoti tyru var
saros oru, pasidžiaugti gamtos
grožybėmis (jeigu nėra per karš
ta). Tuo pasinaudodamas East
Chicagos Indianos Apylinkės
pirmininkas ir Centro valdybos
vicepirmininkas finansų reika
lams K. čiurinskas, visai valdy
bai talkinant, savo gražioje so
dyboje rengia linksmą geguži
nę rugpiūcio 5 d. (sekmadieni).
Visi yra kviečiami atsilankyti ir
nuotaikingai praleisti laiką gam
toje, pasivaišinti namuose gamintu lietuvišku maistų, įvai
riais laimėji irtais*' .kojų^pamik li
niniu ir troškulio nuraminimu.
Marquette Parko, Cicero ir
Brighton Parko apylinkių val
dybos organizacija du autobu
sus: vienas išeis iš Marquette
Parko, o kitas iš Cicero (sustos
Biįgflitcn Parke). Skubiai .re
gistruokitės, nes vietų skaičius
ribotas. Pastaba. Kas dar ne
buvote pas J. tK. Čiurinskus, at
vykite, tai patirsite jų nepaparstą vaišingumą. Telefonai jau
buvo anksčiau skelbti, bet dar
pakartosiu: 434-3713 ir 434-4639
M. P., 863-5135 ir 863-6492 (Ci
cero), 523-0148 (Brighton Par
ke)»
,
(Nukelta į1 3 psl.)
F '

£•'
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vo užimtos, o naują gegužinę
galima ruošti tiktai vėlyvą ru
denį. Kiti patarė planuoti ap e
vaidinimo suruošimą. Reikia
apie tai pradėti planuoti. Nu
tarėm planuoti apie naują vai
dinimą. Turėjome nutarti, ką
Į mes vaidinsime ir kur.

BENDRUOMENĖS VAGOS
,

(Atkeltu iš antra puslapio)

ŠIS TAS Iš JAV R. L. B-NĖS D. Tridienė ir A. Vaičiulienė.
Prie vėliavų: J. Bagdžiuk, BraCENTRO VALDYBOS
/Jonis, J. Kavaliauskas, V. KoPASTOGĖS

zica ir Ig. Petrauskas. Nuoširdi
R. L. E-nės Centro valdybos
padėka .
Į
Buvo iškeltas naujįų narių pn
posėdyje, įvykusiame liepos 26
ėmimas. Visi džiaugėmės, kad
Kaip jau buvo valdybos po
d . kuriame dalyvavo ir Tarybos
prezidiumo pirmininkas dr. VI. sėdyje nutarta, taip ir įvyko:
i priėmėm 7 naujus narius, jų
Šimaitis, vicepirmininkas kun. apylinkės valdyba ir kai kurse
1 tarpe ir Stasį Petraitį, kurį m« s
kan. V. Zakarauskas, apylinkių nariai dalyvavo rengtame Lie
! jau skaitėme mūsų gabiu ir pa
’Aldutės — Alice Stephens vadovė
pirmininkai arbo įgaliotiniai Ir tuvių Dienų Festivalyje, įvyku- •
tikimu nariu. Ratelis pradėjo
visa Centro valdyba, buvo svars kusiame birželio 23 d., turėda- J
sparčiai didėti
tyli ir diskutuojami organiza nū ąavo stalą. Buvo parduoda ■
lankė Zaparožėj, kartu su moti
ma: knygos, maistas — dešros j Tustte Parko Apylinkės val^Baigėm gegužinę, kraunam
ciją liečia klausimai. ■
na teko išgyventi visus karo
Man visą laiką rūpėjo ratelio
Dr. VI. Šimaitis, ALTo valdy su kopūstais .virtinukai, kuge-į^3sunkumus. Kai pasioaigė karas, stygų -orkestras. Mes turėjome
TEISINGA PASTABA
bos vicepirmininkas ir taip pat hs, šalti barščiai su specialiai.
tai tėvas su metina nutarė grįžti pinigų ’ ir galėjome užsakyti
Rcsčiauskas
Kongreso rengimo K-to vicepir ■ paruoštomis bulvėmis, lemenaRašo Vladas
namo, Panevėžin. Kartu su jais bent dalį svarbesnių instrumen
Kai kurių lietuviškų radijo
das,
kava
ir
pyragaičiai.
Viskas
‘
nūnrnkas, padarė platų praneši
ios buvo užverstos \ isai nepas grįžo ir Stasys... Aš jam papa tų. Aš patariau valdybai tuo
puošiamų vedėjai nepaskelbia 1
ispaixluota.
Veikė
ir
laimės
šu-.
mą apie ALTo rengiamą Kon
sakojau apie gyvenimą Panevė jau susižinoti su muziku Isiltebėtos. Visi skubėjo, pr
mirties pranešimus taip, kaip jie : j
linys.
Gauta
gražaus
pelno,
ku!
gresą spalio 27, 28 d. Chlcago: vo, patyrimo dirbti prie b.aro žyje paminėjau kelias karo sce čiuku ir galutinai nutarti, su
yra paduoti. Visi žinome, kad
ris
bus
panaudotas
organizacijos
'
f
je. Ypatingai jis pabrėžė, kad
-no susitarti' dėl stygų orkestre.
neturėjo, tai galėjo tas dėžes nas....
yra dvi JAV L. B-nės: vięna žy
reikalams.
Daugiausia
pasidar-į
mes, R. L. B nes nariai, turėtu
Po poros dienų pas mus susi Mums reikėjo su juo susitarti,
; užver-ti popieriais bei skuilumima
su
raide
R,
antra
be.
Bei
rinko valdyba ataskaitiniam :su- kad būtų mūsų stygų orkestro
me skaitlingai dalyvauti kaip bavo šie: D. Tričienė, E.. Micku
■ rai> ir užmiršti.
daugumoje
per
radijo
mirties
sirinkimui Antanas Ai žinąs at- j mokytojas ir kokius instiumenKongrese, taip ir bankete. Visi vienė, J. Jasiūnienė, J. .Bai
pranešimuose
tą,-raidė
R
išlei

pervarKomiteto nariai buvo i
r i nešė visas savo sąskaitas,
. tus pradžioje privalome nu?itam pritarė.,
... džius, Pr. Adomaitis, J. Kreivė-'
džiama.
Ko
tuo
siekiama?
bonką
Į gę. bet kai atsikimšo po
nas, J. Mikalauskienė. Gr. Gie-|
daačias gegužinės pajamas, Jis Dirkti.
Dr. Vytautas Dargis, ;Centre d raitytė ir A. Repšienė.
; alaus ir troškulį numarino. tai atssitojo, su dilele šypsena pa
J
PRIMINIMAS APYLINKIŲ
Susirinkusieji įpareigojo mavaldybos pirmininkas, pranešė
| atsirado energijos ne tiktai sun- dėkojo visiems valdybos na^
Ypatingą padėką valdyba |;
VALDYBOMS . į;
Į ne ir Stasį Petraitį nueiti paš
kad gautas raštas iš ALTo sal reiškia pulk. A. Tvenui, turin
I kesniam darbui, bet ir dainai. iiams.nuoširdžiai dirbusiems'
dybes, pirmininko, kviečiąs įeiti čiam brangenybių krautuvę, lei , JAV R. ’H-nės Centro valdyba
: Neturėjom laiko sustoti ratu ir ’ gūžinėje, padėkojo ir nenaiiams i Isilčiuką ir su juo visą reikalą
aptarti. Jic pritarė mane pasiū
į Dešimtojo Amerikos Lietučių dusiam veltui naudotis elektros taip pat ir vicepirmininkas finan
i kokią dainą užtrakti, bet alus Į ir nasakė:
lymui,ir buvo išrinktas mano
su reikalams K. čiurinskas praT
Tarybos Kongreso renginio Gar energija mūsų “prekybai”.
! mus visus atgaivino. Turiu pa- I
w
•
<.
«
N
mū-ų darbas buvo .ne pagelbininku,
bės Komitetą. Labiausiai visus Apylinkės valdybos narė mok. šo priminti; kad Apylinkių vaT
snkvti, kad italai lengviau kilo ;
finansinį,
nustebino, kada dr. Vytautas Stefanija Kaulėnienė dėl žiemą . dybos suaktyvintų
ant vežimo, geriau juos sukro- ’ veltui. gegužinėje padarėme ( Visi žinojo, kad aš nemėgstu
Dargis padavė Centro valdybos sulaužytos rankos buvo atsigu (šimtininkų) vajų. Kaip paste
vėm. suraišiojom. ir pamažu jau ■ 840.00 litu pelno. Dabar taupy reikalų atidėlioti, tad sekančią
mo sąskaitoje turime 1,163 li
kasininkei A. Kačinskienei čekį lusi į ligoninę.' Dabar jau grįžo j bėta, nariai noriai aukoja,, tik
išvažiavome iš Gojelio.
Vladas Rasčiauskas
dieną mudu su Petraičiu ir nu500 dol. sumoje (specialiems namo ir tikimės, kad po atostJ- reikia jų paprašyti ir paaiškinti,
Aš žiiufau. kad Gojelyje ne tus.
vvkome pas Isilčiuką. Mudu
galima
palikti
vertingesnių
daik
kultūros reikalams). įteikta R. gų vėl aktyviai įsijungs į apy- kam) pinigai reikalingi. . Kaip
Visijbuvo gerokai išvargę,bet
Tais laikais, tai buvo didelis pradėjom kalbėti apie reikalin
tu.Kiekvieną
vakarą
po
pikniko
anksčiau
buvo
skelbta,
nereikia
L. Bnės nario Albino Repšio.- linkės veikla.
tą patį vakarą pradėjome krau
pinigas. Tuojau prasidėjo įvai gus instrumęptus, gerus muzi
z
K.
G
o
j
ely
j
e
at
si
rasdavo
žmon
ių.
iš
karto
duoti
šimtinę,
tą
gali

ti daiktas į vežimą. Ba'gus dai
Centro vkldyba visos prganiza-,
riausi pasiūlymai. Vieni siūlė kus ir ruidenį ruošiamą vaidini
ir
BAMūsų
apylinkės
narys
kurie
apeidavo
visus
kampus
ir
i
ma padaryti dalimis. Aukas ga nuot “Eisime, biolialiai. namo,
cijos vardu p. A. Repšiui taria
suruošti dar vieną gegužinę,nes mą bei didelį vakarą, kuriame
kuris
I
LFo
pirmininkas
Juozas
Mac

patikrindavo,
ar
kartais
li įteikti apylinkių valdybų na namo....”, ir beveik išsiskirsčius
nuoširdų lietuvišką ačiū už tokį
ji lengviausia suruošti ir .aine jau turėtų,- groti mūsų stygų or
daik-J
vertingesnio
kevičius
tyrimams
yra
paguldy

riams. Toliau giedantieji ga ^gegužinės publikai, tuojau pra nepaliko
.-a daugiausia pelno. Kiti pąsi kestras. A
mūsų organizacijos reikalų įver.
tas
į
St.
Lukas
ligoninę.
Linki-Į
li siųsti: dr. V. Dangis, 1938 S. dėjo vilkti stalus, suoluskėdes, to.
-.akė p-ieš gegužinės ruošimą.
tinimą. Reikia pasteboli, kad
(Bįis daugiau)
^virves pjie yėžių^įr.^radėjoni
prieš porą metų A. Repšys per me jam kuo greičiau pasveikti
Petraitis Gojelio ge- Visos vietos šiai vasarai ja buR. L. B-nę įteikė 1000 dol. sti ir grįžti atgal į taip rūpestingai 60153. Ręiląia pripažinti, kad juos krauti
gūžinėje dirbo, sukinėjosi ir
atliekamą
šalpos
darbą.
aukos
pląu^ąfjaii
nė
taip
blo

pendiją p-lei Ramunei T'ricytei.
prakatavo visą dieną. Kada vis
Baradas Aleksas R. L. B-nės i gai, bet galėtą būti dar geriau.
Tebūnie pavyzdžiu kitiems!
kaip gegužinėje’galėjo Ijkti ke ką baigėm, jis turėjo gerą bal
I Marquette Parko Apylinkės na Žinome, kad turime didžių pa-?
lios dėžės alaus. J eiga butume są ir su visais užtraukė pasku I SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
R. L. B-NĖS MARQUETTE
rys ir Venezuelos Dr-jos pirmi triotų ir dosnių aukotojų. Cent žinoję^ kad dar yra keros dėžės tinę dainą. O kai visi išsivaiksPARKO APYLINKĖ
yra seniausia, didžiausia ir - turtingiausia lietuvių fratemalinė
ninkas prieš porą mėnesių tu ro valdvba už aukas iš’ anksto ląįįš&tai būtme alųrpardavę ir čiojo, tai jis pasiliko ir padėjo į g
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
:
‘
suvilkti
stalus,
suolus,
virves
|
R. L. B-nės Marquette Parko rėjęs širdies operaciją, grižo na dėkoja.' • r
kelis litus įmušę Į kasą? Gal kas
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
mo
ir
jaučiasi
gerai.
Deiugu
Jus
apylinkės valdyba ir nariai dair
puodus
i
vežimą.
Man
teko
f
ners
sąmoningai
tuš&anis
alaus
darbus dirba..
'k- .
; Pastaba.
Šis
-• “Bendruomenės
_
I
’
■
matyti.
‘
T
”
vavo vėliavų pakėlime, bažny
f SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS YRIJJONUS dolerių
Vagų” nįumęris skirtas atosto ,dėžėm Užvertė keįns jpilnas dė- su juo važiuoti namo.
apdraudų savo nariams.
i
— žinai ką. Vlajdai, man pa- j
čioje ir akademinėje dalyje —
R. L. B-nės Marquette Parko gų laikui į liepos ir rugpjūčio mė žes alaus, bet, greičiai Fiai , kaa
tiko gegužinė ir žmonės. Aš dir
salėje ALTo Chicagos skyriaus Apylinkės narė Ona Zaurienė nesiams. !Sekantis numeris išeis
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
bau kartu su ratelio nariais...
rengtame Baisiųjų birželio mi staiga ir netikėtai mirė liepos tik rugsėjo mėnesį. Visiems R. tiems ^redakcineKiekvienas lietumis ir lietuviu draugas gali
linki
Aš norėčiau priklausyti rate J
nėjime birželio 10 d. Nuoširdi 2 d. ir buvo palaidota rugp. 1
Susivienijime apsidrausti iki £10,000.
L. B-nės; naftas*.ir prijaučian- lininių atostogų L .
|
liui....
š
parteka pareikšti ponioms ir pa d. Liepos 31 d. 7 \-al. vakare
SLA—apdraudžia ir . Taupomąja apdrąuda — Endowment
—
Poryt
pas
mane
bus
valdy

Insurance, kuri ypač naudinga1 jaunimui, 'siekiančiąm t
nelėms., kurios vilkėja tautiniais įvyko atsisveikinimas su velio
■
F?
■ l*e*aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai
‘
drabužiais. Tos garbingos da ne. Pačiai pirmininkei A. Rep
1 bos susirinkimas, padalysime
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuoti apdrauda: iž
gegužinės atskaitą, o vėliau bus
lyvės-Ibuyb šios: lt Čicėnienė, šienei ’negalint dalyvauti, atsi
SI,000 apdraudos sumą temoka tik S3.0Q metams.
naujų narių priėmimas, tai
p. Dumčienė, Gr. Giedraitytė, p. sveikinimo žodį tarė valdybos
SLA — kuopų yra visose lietuviu kolonijose. ’.
ateik ir tu. Tada šitą reikalą iš
Grigaitienė, Anelė Kernagis, K. iždininkas J. Kreivėnas. Vyrui
Kreipkitės i savo apylinkės kuopę, veikėjus,
spręsime
—
atsakiau
aš
jam.
.
.
2759
W.
71st
St,
Chicago,
m
‘
Končienė, T. Kuzienė, S. Pale- Antanui ir visai jo šeimai nuoNaktį iš Gojelio abu kartu va
Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:
kieriė, L Pocienė, A. Repšienė, širdžiai užuojautą reiškia Mar• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI s FANNIE MVY SAL
žiavome namo. Turėjome pro
DUMYNAI e KOSMETIKOS REIKMENYS
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
gos išsikalbėti įvairiais jaunat
vės klausimais. Jis gimė Ukrai
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
Atdara šiokiadieniais nuo
noj. Jo tėvas buvo gelžkelietis.
TeL (212) 563-2210
J vaL ryto iki 10 vaL vakaro.
Turėdavo važiuoti iš vienos vie
tos į kitą. Pradžios mokyklą ji;
OH m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą, Vir*
^rėvfc, Igno Šapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vzistininiiz
F. rtsučcSo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir T
Seflaus įtrripsniai bd studijos, Iliustruotos nuotraukomis t
•

**

•••

/f

JA Y DRUGS VAISTINĖ ;;

tmj IoMų pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie rbhn

For constipation relief tomonw
> reachforEX-LAXtonight e

Hems, gėrintis autorės puikiu rtffluml ir lurinktaii tfortmenirnW

Ex-Lax helps restore your system’s own natural '
rhythm overnight. Gently. Dependably. Tiy it tonight.
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Overnight Wonder
•

‘f VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano RStc tprsl)
Tai ne sau®?

Read label and follow
directions.

InL LIŪDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

© Ex-Lax. Inc.. 1982

NAUJIENOSE GALIMA GALU
Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
II tomas--------------- ----------- ............... ..................

Maltai! Ir

GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.

bet kjdrnoji tik tl.

______ _______

II dafis, 229 psl. ------- -—»..•— ................ .......

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL.......... .....

fcu Ir UaidhitfiJ fcterpr?twja.mii« gymiime ir politikoje* tik >
laiinxko knygoje tpie JuHwus Jmonic gyvenimą !t
11 j k Dabar

Kayf* v^i

JI rChni

$10.00

$6.00
$6.00

$5.00

Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00

artinti kovoto^ ui tarini teber

formato, Mr- pu^btpnu kitnuoji •*.

Prof. P. Pakinklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl.
_______ _ ______ __ ___

v 1ATYBTMW RFOVTT^ ■ Iceėenkr tfrybe I. VaM»

parašė 700 puslapiu knygą. Earion sudėjo viską, kai bet kada b
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbintpkua, padarė
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė Uksliui vertimui
tr patarė mums toliau studijuoti.
Kaina 125. Kieti vfrieliaL

Faktu fl

6. J. Venclovoj, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKI A
60 psL__________________ $2.00

%I kite čekį

pridėk te vieną dolerį ĮMrshmtuno Klaidoms.

*

r"*

tė ir špringfielde esančius dokumentui, Draugia jokiu
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Nedera apgaudinėti lietinių
Esame Įsitikinę, kad lietuviai privalo žinoti daugiau
negu lietuvių tautos priešai. Juo tos žinios yra tikslesnės,
tuo bus geriau lietuviams. Juo daugiau jie žino, tuo ge
riau jie galės ginti pavergtos Lietuvos teises, tuo nau
dingesni jie bus visai lietuvių tautai.
Tikslias žinias privalo žinoti ne tiktai mokyti vyrai
ir institutus baigusios turtingų tėvų moterys. Tikslias
žinias privalo žinotrthe tik aukštus mokslus baigusieji,
daug pinigų uždirbantieji. Tas žinias privalo žinoti kiek
vienas. kad ir paprasčiausias lietuvis, nes jis geriau ga
lės kalbėti su kitataučiais, bet lietuviui bus jaukiau kal
bėti su daugiau tikslesnių žinių turinčiu savo tautiečiu,
negu mažai nusimanančiu ir tikslių duomenų neturin
čiu žmogumi.

A.

būdu 75 mietų neturi. Pirmas Draugo numeris išėjo 1916
metų kovo mėnesio 31 dieną. Jeigu Illinois valstijos ir
Chicagos miesto savivaldybės dokumentai todo, kad
Draugas išėjo tiktai 1916-tais metais, tai galime skai
čiuoti iš bet kurio galo. Draugas šį metą sulaukė tiktai
68-ių metų.

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
3334 South Oakley Ave.
Chicago, Ulinois

Bet mums nėra jokio reikalo landžioti po miesto
archyvus. Užtenka paimti bet kurį senesnį Draugo nu-1
merį, tai jame aiškiai parašyta, kad pirmas Draugo nu
meris išėjo 1916 metais kovo 31 dieną, šis faktas buvo
Užrašytas pirmo puslapio viršuje, bet vėliau pirmo nu
merio išėjimas konstatuojamas žinias skelbė trečiame
puslapyje, tuojau po laikraščio adresu ir kainomis.

LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY
A member of the Catholic Press Association
$6.00.per year outside ,of Chicago; $7.00 pei* year in Chicago
Cicero; 3c per'copy.
Advertising in “Draugas” brings best results.

Šiame puslapyje mes spausdiname 1945 metų gruo
džio 14 dienos numeryje atspausdintą lietuviškas žinias
apie tuo metu ėjusio Draugo kainas. Amerikoje ir Ka- .
nadoje draugas tada metams kainavo $6.00, o Chicagoje
jo kaina buvo $7.00. Pačiame gale šios informacijos ang
liškai yra parašytos šios dvi eilutės: “Entered as second
— Class Matter March 31, 1916 Under the Act of March

“Įrašytas (pašto Įstaigoje) kaip Antros kadsės siun
tinys 1916 m. kovo 31 d., pagal 1879 metų Įstatymą”. Ka
da laikraštis, atlikęs visus reikalingus formalumus
Springfielde, III., pradedamas siuntinėtr paštu numažin
ta Antros klasės tarifu, Įrašomas Į pašto sąrašus ir tik
tada jis pradedamas eiti. Kol šie formalumai neatlikti,
tai laikraštis neišeina. Po šio Amerikos pašto prahe
Šimo paskelbimo. Draugas buvo skaičiuojamas nuo pir
mo numerio. Draugas savo numerius ir datas taip žy
mėjo, kol Amerikoje atsirado Lietuvoje mokslus baigę
marijonai dipukai. Jie pamažu, nejučiomis pridėjo Drau
gui 7 metus. Ne iš karto jie tai padarė, bet nejučiomis.
Jie išaiškino, kad septyniais metais anksčiau Kunigų
Sąjunga 1909 m. Wilkes-Barrej, Pa., išleido Draugo pir- *
n^ą-numeri. Iš ten jis buvo perkeltas, i Brooklyną, N. Y.,
kur ji perėmė Visuotino kunigų šnšiviėnijiffib seimas, o
1914 m. kunigų susivienijimas atsisakė mokėti Draugo
išlaidas ir tas savaitraštis užsidarė. Jis nieko bendro
neturėjo su šiandien marijonų 'leidžiamu Draugu. Dabari
mokytas dypukas marijonas nutarė šiuo du Draugu su
jungti ir pasendinti dabartini Draugą septyneriais me
tais. Wilkes Barre. Pa. Draugas Chicagoje neprigijo,
nes tuo metu Chicagoje ėjo Katalikas ir ntio' 1914 metų
vasario 19 dienos Chicagoje jau pradėjo eiti Naujienos.
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Metams
$7.00
4.00
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$6.00
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1.75
Dviem mėnesiams ..................................................
Vienam mėnesiui ..................................................
.75
Užsieniuose:
Metams ...........
$8.00
Pusei metų ...................
4.50
Trims mėnesiams ......................................................... *. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.'
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
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Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname,. Jei, neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tajn tikslui pašto’ženkliu Redakcija
.pasilaiko, sau teisę taisyti, ir trumpinti : visus prisiųstus raštus ir ypač
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti
trumpai; it: aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant, didelius
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios '
korespondencijos laikraštin nededamos.

Entered as' second-Clasš Matter Mareli 31; 1916 at Chicago, Ill
Under the Act of March 3, 1879.
President Roosevelt and Prime Minister Churchill:
1. Their countries seek no engrandizenient, territorial or other;
2. They desire to seek no territorial changes that do not accord
with the freely expressed wishes of the peoplęs concęrnęd;
3’. They respect the right of all peoples to chose the form of go
vernment under which they Will live; and the wish to see sovereign
rights and self-government restored, to those who have been forcibly
depri'ed of them.”
. .
ATLANTIC CHARTER, August 14, 1941.

Naujienos Amerikos lietuvių tarpe labai plačiai bu
Lietuvių Enciklopedijos leidėjas • Juožas Kapočius
vo skaitomos dėl to, kad jos stengėsi geriau ir tiksliau
informuoti šimtmečio pradžioje Amerikon atvažiavusius Įdėjo daug energijos ir turto i L. Enciklopedijos leidimą. I
lietuvius. Jos tikslai aiškinti Amerikon atvykusioms lie Kol josios redakcijos priešakyje buvo pfof. Vaclovas Bir
tuviams amerikiečių papročius, prieš šimtmeti ameri žiška ir Pranas Čepėnas, tai joje išgalvotų dalykų nebuvo
kiečiams pripažįstamas pagrindines žmogaus teises, dar galima prakišti, bet kai redakcijos priesakin buvo pa
bo Įstatymus, veikiančias mokyklas' ir galimybes pra statyti kiti žmonės, tai ir joje parašyta,] kad Wilkes-Bar
mokti amato, užsidirbti daugiau duonos, artimiesiems re, Pa., Draugas sujungtas Į vieną ir šias metais švenčia
j6rge videla PADĖTAS i krašto prezidentu ir valdė krašpadėti ir pačiam daugiau apsišviesti. Jeigu Naujienos mas 75 metų Draugo sukaktis, nors Draugas tebėra tik
Už GROTŲ
tą penkeris metus. Jo valdymo
‘I
teisybės nebūtų kėlusios savo puslapiuose, tai lietuviai 68 metų.
rr^etu Buenos Aires policijos va
BUENOS AIRES, Arg. —
būtų jų i rankas neėmę. Juo daugiau prieš Naujienas
Norėdami susendinti Draugą, mokyti dypukai mari Praeitą ketvirtadienį aukščiau das ir kiti minis lenai suėmė
skelbiamos Įvairiausios nesąmonės, tuo didesnis lietuvių jonai jį sujungė su Wilkes-Barre, Pa., ėjusiu ir stovinia sias Argentinos karo teismas nu 6,000 žmonių, daugeli išvedė į
skaičius jas skaitydavo.
vusių savaitraščiu, bet vysk. P. Bučys, kun. F. Kemėšis, tarė gen. Jorge Videla padėti už kapines, iškasė didoką duobę ir
ten sušaudė.
Noras kelti viešumon teisybę Ar dabar naujienie-' prof. K. Pakštas, kun. V. Kulikauskas, ktan. Makauskas ir : grotų.
Prez. Videlo nepaėmė nė cen
čiams kniečia. Klausimas kartais neturi didelės svarbos, kiti iki 1955 metų tvirtino, kad Draugas pradėjo eiti 1916 . Paaiškėjo, kad aukščiausias 1 to iš valstybes iždo ir asmeniš
įis gali būti sprendžiamas vienaip ar antraip, bet geriau, metų kovo 31 dieną. Nejaugi anie dvas škiai būtų tvirti- j teismas nustatė kelis buvusius j kai nenuskriaudė nė vieno žmo
kai žinoma tikrovė. Ateinantį mėnesi Draugo priešaky ne neteisybę? Mums atrodo, kad čia išvardintais žmo- ' Prez- Jorge Videla nusikaltimus, gaus. I>et jis, kaip prezidentas,
Paaiškėjo,
šiandien stovintieji marijonai skelbia, kad Draugas mi- nėmis galima daugiau pasitikėti, negu daktaruotais maPaaiškėjo, kad
kad gen.
gen. Videla turėjo prižiūrėti, kad kiti taip ne
nuvertė demokratinę Argenti darytu. Prez. Videla to nedarė.
neš savo 75 metų sukakti. Bet pasiknisus Chicagos mies- rijonais.
nos vyriausybę

4

ALEKSANDRA VAISICNIENĖ

VEGETARIŠKA MITYBA
IR SVEIKATA
Venezuela, Caracas, 1982 metai
(Tęsinys)
Gysluotis tinka ir vėžio gydymui. Šią gydymo
priemonę siūlo prof. Bettencourt’as. Gysluotis,
kaip įvairių ligų išgydymo vaistas, buvo surastas
arba išaiškintas 1410 metais. Šį atradimą pats
pirmasis atidengė ano meto medicinos mokslinin
kas Teofrast’as Paracels’as. Tuo jo atidengimu
vėliau naudojosi ir jį plėtė mokslininkai Schulte,
Presley Shundy ir kiti vokiečių bei šveicarų gy
dytojai.

Vėžio ligai gydyti labiausiai tinka ilgalapis
gysluotis (Plantaog Cimafon). Jis turi stiprią

ir yra naudojamas artefosklerožės ligai pagydyti,
jeigu tik šia gydymo priemone pradedama nau
dotis pačioje tos ligos pasireiškimo pradžioje.
šiame, Ill-me šio veikalo skyriuje buvo įvarr’f-*'? keletas vaistažolių ir nurodyta; kokias ligas
ir kokiu būdu tos vaistažoles išgydo. Tokių vais
tažolių yra labai daug ir norint jas visas pami
nėk bei nurodyti jų gydomąsias savybes ir kaip
jomis naudotis, prieitų parašyti didelį veikalą,

kihtis, kaip jis galėjo leisti kitiems generolams areštuoti žmo
nes ir šaudyti juos be teismo.
Gen. Videla buvo suimtas ir at
vežtas į kalėjimą.
— Trys prancūzu lakūnai ir
3 patarnautojos pirmuoju Ira
no lėktuvu išskrido į Duban uov
tą, kad galėtu greičiau grįžti į
Paryžių.

— Penktadienį aukso uncij
buvo paskirtas Dabar jis turės karo teisme aiš- kainavo $346.

skirtą aptarti tas visas vaistažoles bei jų naridą "badauk!” Spartakiečiai gerai kai būdami labai
žmonių sveikatingumui.
sveiko, stipraus ir užgrūdinto kūno šaltininkai, lai
IV SKYRIUS
ii
kydavosi labai griežtų maitinimosi dietų ir pasnihkavimo normų.
BADAVIMAS
Anų laikų gydytojas Aurelijus Celsas bada
I
Trumpa badavimo istorija
vimu gydydavo ligonius, Sergančius kepenų ir
Badavimas kaip sveikatos palaikymo ir tai epelpsijos ligomis. O arabų kraštuose išgarsėjęs
kurių ligų išgydymo priemonė buvo žinomas Ge daktaras Avicefla ligoniams badavimą kaip vais
niausių laikų tautoms. Jos šia priemone Sė tą prirašydavo nuo visų Hgų.
Senovės japonai, norėdami paniekinti savo
mingai naudodavosi.
Senovės egiptiečiai buvo Įsitikinę, kad svei priešą, atsiguldavo prie jo namų durų ir badau
kata ir jaunystę galima išlaikyti badavimu. Užtat davo tot. kol priėšifiifikas būdavo įtikintas, jog
jie kiekvieną mėnesi badaudavo ne mažiau tris jis yra nugalėtas, neįsteiges atremti badavimo
ginklo štiphirtio. Indijoje Mdaisviai. reikalaudami
dienas. Ir ši sveikatos bei jaunystės palaikyt
priemonė duodavo gerų rezultatų. Istorikas'H e- sušvelninti skirtą bausmę, naudodavosi badavimo
gmkhi. Abrejnose tuose krtštuOR? badavimas bū
todotas yra aprašęs egptiečius, kaip nepapraSl
sveiką ir jaunystės judinimu pasijytfirrtėią tautą. davo naudojamas priešui augate!i.
Hebraiečiai — izraelitai badaudavo; ir šian
Senosios Graikijos mitybos žinovai pety*
praktikuodavo badavimą ir tuo pavyzdžiu steng dien tuo naudojasi, galėdsMli mirtis!# šeimos na
davosi įrodyti platiesiems gyventojų Shiogsniams rio ir galima pavojaus atėtjii. Taip pfct badauja,
jo naudingumą bei paskatinimą juo naudotis. norėdami išreikšti Dievui padėką — pagarbą,
Mokslininkas Pitagoras buvo įsitikinęs, kad Ba maldaudami apsaugoti nuo bausmės, galimo padavimas padeda mąstymo procesui. Jis be •įlfer- vojmis h- rtčfaimfų. Dar ir šiandien Šiuo maldaHihti handejasi, ją fcatetfdoriuje nustatytomis
traukos išbadavo 40 dienų, ir savo mokiniam^
tardavp* tą I^tį padąryti. < Filosofai Sukrat® U metų dienomis. 1
i f! Jėzus yra išbrida vę po
Platonaš tam tikrais laikotarpiais badaudavo po Musė, pnnafes E
10 diedų teigdami, kad jis praskrtrtdindavo jų 40 dienų be pertraukos.
Badavimas, kaip vaistas mfO jvatrių ligų bu
smegenų funkcinavimą ir Įgalindavo nixwWą
mąstymą bei minčių reiškimą ^lutarkas aevo vo ir tebėra vartojamai jvairjiMS& kraštuose: X
pacientams patardavo vieton vaistų ėmimo, — ir XI šimtmetvje kada dar nebūta cheminių vais

tų, arabų kraštų gydytojai ligoniams badavimą
prirašydavo nuo sifilio ir raupų ligų; Anglijos
žymus gydytojas Chain badavimu pats išsigydė
nuo girtavimo ir persiryjamo ligų, tą vaistą vė
liau siūlydamas ir savo pacientams. Vokietis gy
dytojas Frederick Hoffman (1660-1742) pastebė
jo, kad badavimas pagelbsti išgydyti epilepsiją
(nuomarį), skrandžio žaizdas, skorbntą, pletoriją ir akių kataraktą. Rusijos mokslininkai —
gydytojai tos pačios pažiūros buvo priėję jau
XVIII-XIN šimtmetyje. Maskvos universiteto
prof. Peter Veniaminov patardavo Badauti, no
rint apsisaugoti nuo skrandžio ligų.'paaiškindamas: "...skrandžiui reikia duoti pailsėti ir tik nu
statytam poilsio laikui praėjus ir pradėj'us mai
tintis — valgyti, skrandys vėl galės prideramai
atlikti savo funkcijas”. Amerikietis gydyto i? s
Edvard Dewey prieš šimtmeti rašė: “...nriėrin ;'vados, kad išsilaikysime sve;k’ * k ’•*1kyj*a’r’""i
eamtos dėsnių”. Jis badavimą ligf&iams prira
šydavo nuo vidaus organų sutrikimu, skrandžio
ligų, nutukimo, kitu atveju nuo suliesėjimo ir ner
vų sistemos veikimui pagerinti.
(Rus daugiau)

p&v^ CKĄtTVK lt K»TU$ PARAGINK
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS’*
f
^Rt-5(a&day, Aujrust 4A 1981

K VILIAUS

VAKARŲ

CA

VĖJAI

Sunkai, CA.; J. Stašaitis, Ma.;
R. ir R. Vertai, MA-; Dr. Vyt.
Tauras. IL.; P. Visockis, WI.
Po 65 tol.: P. ir O Dovydai»is CA.: E. Gaškienė, IL.; E. Pi
keli, IL.;
63 dol-: L. Tamošaitis, N Y.

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:

Naujienos, 1739 S. lialsted St., Chicago, IL 60608

Po 60 dol.: Z.Bacevičius.NY;
A Č.erekai, MA: E. ir S.
Cibai, MA.; S. k- A.Dimai,NY.;
A. ir I Draugeliai A. J. Jaku. CA.; C. A. Jurevičius.
B.Mačianskas IL; B. Mickevi
čius. IN.; V. ir A. Patakiuskai,
ML: V ir O. Pavilčiai, IL.; Air R Plepys, FL; J. Preibys
MI.; J. ir S. šimkai. MI; A. ir
E. Stankai, NY.; A ir B. Sukauskai. MI; J. ir M. Uksai. CA;
J. ir V. Vaičjurgiai, MA.; Dr.
T. :r I. Weigand. IL.

Miko šiieikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

u

Westchester Community klinikos

Medicinos direktorius

Autorius pavaizduoja lietuvių
gyvenimą nuo XX šimtmečio
pradžios iki 11 Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas
autorių: 6729 So. Campbell
Ave., Chicago, IL 60629.

1938 S. Manheim R<L Westchester, 111.

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

Tel: 562-2727 arba 562-2728
TEL. 233-8553

Service 461-8200, Page 06058

M. Šileikis

Tuo reikalu jums gali daug
(Tęsinys)
padėti teisininke Prano ŠULO
paruošta ir teisėjo Alphonse
Po S5 doL: E. Grušas, FL.; S.
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” ii S. širncliūnai. ML: B. ir I.
išleista knyga su legališkomis
formomis.
Po 90 dol.* -J. ir O. Bartkai,
Knyga su formomis gauna MML; A. ir J. Dabrilai, MA.;
ma Naujienų administracijoje.
Knygos kaina — $3.95 (su perti j pac.Jtnksminrmą.
siutimu).
Gegužinės pradžia 12 vai. Svečiai laukiami iš Marquette Par
RUOŠIAMA GEGUŽINE
ko, Brighton Paiko, Cicero ir
Graži gamta, tyras oras ir ra kitų apylinkių.
eikš vu trivė: bus dci ų su komi vieta, kiekvieną žmogų nutei
kia maloniai. Pati gamta vilio pūstais,. kūgelio iT kitokių- už
Išlioškusius gaivins
ja ir kviečią. pabuvoti ^pasi kandžių
baras. Bu; gausi-ų fantų loteri
grožėti ja.
'tokia graži aplinka supa J. ja; šckimm gros muz ka.
Automobilių pastatymas ir
ir K. Olurinskų sodybą. Jauki
ir graži vieta prie geru kelių, įėjimas į gegužinę, — nemoka
ir visiems pasiekiama. R. Ben mas. Nepalankiam orui esant,
druomexTes, East Chicagos, Ind., gegužinė vistiek įvyks.
J. ir K. Čiurinskų adresas:
skyriaus valdyba š. m. rugpiūčio 5 dieną ruošia gegužinę ir 11233 W. 80th Court,St. John,
Korespondentas
kviečia nanus ir svečius atvyk- Ind.

3921 West 103rd. Street
Valandos pagal

susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149
Tikrina n kis. Pritaiko akinius

ir "contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR'
PROSTATOS CHIRURGIJA

2656 West 63rd Street
Valandos: antrad. 1—4 popiet,
ketvirtai 5—7 vaL vak.
Ofiso telefonas: 776-2880,

Rezidencijos telėf.: 448-5545

Florida
Prostatos, inkstų ir šlapumo
takų chirurgija.

Nuo 1914 metų

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla, 33710
TeL (813) 321-4200

MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir
namų paskolų reikalus visos
mūsų apylinkės. Dėkojame
Jums už mums parodyta pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

Apdraustas perkraustymas
is įvairiŲ atstumu.

<

Sąskaitos apdraustos
iki $100,000.

ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996
■■

,

2657 W. 69th STREET
Chicago, IL 60629
Tel. 925-7400

v

■

j....-

MIDLAND
FEDERAL
SAVINGS

8929 SO. HARLEM AVE.
Bridgeview, IL 60455
Tel. 598-9400
•

_

Funeral Home and Cremation Service
1729 & Halsted St
Chicago, IL 60608
24 Hour Service

Charles Stasukaitis
FD. LE.
(312) 226-1344

GAIDAS - DAIMID
GENIAUSIA ER DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel. >27-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero
Tetef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

/ VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650
TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI
patarėjai ir laidojimo direktoriai

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

AND LOaN aSSUCIAIION

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge
ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS,
Tel. 925-8063

Po 55 (doL: K. Adomavičius,
MA.; A. Balsvs, NY.; E. Bara
nauskas, NY.; A. ir J. Dačys,
MA.; P. Dalinis, FL.; B. ir Z.
. I Daukantai, FL.; Dr-J. ir S.GimA, ir A. Januškai, MA.; T, Liut butai. MA.; A. Gudonis, FL.; J.
kus, FL A. ir L Lukai. MI.; Dr. ir K. Gurskiai,, FL.; M. ir T. j
B. ir G. Mickevičiai. MA.; A. ir Jurciai, IL: V. Keturakienė,
MA.; E. ir J. Liaukai, FL.; A.
E. Ošiapai, CT.
ir Z. Mažeikai FL.; A. Mažeika,
88 dol.: V. ir J. Šimulis, IL. 1
MA.; K. ir L Nenortai. MA.; K.
Pc 85 dol.: G. Bulotienė, ML
Vaičeliūnienė, OH.; G. R. Vit
V. ir S. Janulaičiai, IL.; A. ir L
kus, CA-; V. Vitkus, N Y.
Urentas, j
Mažeikai, CA.;
Po 50 dol.: J. Ambrizas, IL.;
IL.
Po 80 dol.: S. ir A. Mackevi- V. Aneliauskas. CA.; S. Antočiai, NY.; G.W.Radvoniai, CA.;, naitis,, IL.; B. Ąpanavičienė,
B. ir K. Rakūnai, CA.; Dr. V.t NY.; A. Astravas, MA.; A. ir AAudroniai, CA.; Dr. V. Avižo-j
V. Staškus, MI.;J.Sti:ndžia, Ka-Įnis, DE; Dr. S. Babušis, CA; l
nada.
! A. Bačinskaitė,
t y s, MA Drs. S. ir D. Banaičiai,
Po 75 dol.: Dr. j. ir D. Bilė OR.; K. Bandzevičius, CA.; C.
nai, NY.: A. Dičius. CA.; A. ir
T
? j Beinoras, IL.; A. ir V. BiliūV. Dirkaai. FL.; J. ir S. Galimai, į naį
y M Bitinas, FL; R J
IL.; R. ir D. Ivaškai. MA.; O. i Bliūdžius, MI: A ir D. Bobeliai,
Kaulakienė.FL.; L. ir K.Kynai, NY; S ir G. Bobeliai, NY; A.
FL.; K.Lazauskas. MD.; J. ir I. Bortkevičienė NJ; K. Brazaus- ė
Levickai, IL.; J. Malinauskas, kas, FL; J. Budrienė. OH; V. |
NY.; Dr. V. Mauruis, OH.; A- Bukotas. Kanada; V. čečeta, N. I
ir A. Miliai, CA.; Dr. b. ir O. Y.; L- Černiauskas. CA; kun.M. • Į
Petrikai. Pr. Ražaičiai, OH.J
Čyvas, N Y, J. Daunoras, IL; J
O. ir B, SebastioJiai, IL.; B. ir vysk. A. Deksnys, Italija; Dr.R. *|
A- Seliukai, CA.: krn. A. Sta Dovydaitis, PO; D. E. Empakesys, FL.; J. ir. P. Tamašauskai. ris, C A; Dr. E. Gai liūnas, MA;
ST.. Drs. A. ir A. Valiai, FL.; J.
(Bus daugiau)
-i
ir B. Vasys, MA.: A. Zamoiskis,
Australija, H. 2r.kus, IN.
Po 70 dol.: B ir P. Cečkus, PATS SKAITYK 1K KITOS
PARAGINK SKAITYTI
ML; A.J. Kirstukas, FL.. Dr. D.
ir G. Krivickai, MD.; J. Leščin- DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS'

Vienuolis

TESTAMENTAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

J. L ink"* IL ; R. ir
, CA.; Dr. K. ir O.PaurL.: A ir V. Pažiūrai,
ir A. Petrokai, IL; P.

s

4348 So. California Avenue
t Tel. — 523-3572

4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, IL 60632

JEAN VANCE ir GEORGE S0RIN1
Aikštes automobiliams pastatyti

j

- -

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

SOPHIE BARČUS

TESN
IMTI.

£ADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Stotie WOPA - 14M AM
tr<Mlivo|4vnet Iš musy
Marquette Paries

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street

1 et RE 7-1213

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

— Aldone

ią turėsite taupomoje
ūkany. negu
ings & Loan nemoka

. <s

S.^t3W^M,.5';vi?f.Li<:'

Kįl^K?3ft£Ž^

VAS AITIS-B UTKUS

ūdų. Kasoje
iki $100,000
tional Credit7
negali.

LAIDOTUVIU DIREKTORIAI

cijafi visuose

Kaodlc
V toi

_
s s a‘ i

k ir minima
is taupomo-

r.;

-

.

__

j

1446 South 50th Avenue 7
Cicero, Illinois
\ L

Telefonas — 652-1003 \ XJR

MM W. T
- Naniienna, Cbk-a^o, 8, IR

I

71 Tautines Lietuvių Vyčių Konvencijos
programa

. leidžia š-in. rugsėjo mėnesį Mac: kaus trijų poezijos knygų aau-

• ta.
Mirus mano žmonai Dali ii
(buvusiai Maekuvienei),jos tu*-f
<
tas yra mano paveldėtas u val
domas. Mano teisinius įgalioji
tSAL M STATI FOK SALK
| .
t.tAL UTATR
ŠALK
mus žino Gintas Vėžys, fondo
teuri,
Zimi — F* r n mm!
administratorius. Kodėl ]i> ne-,
atsiklaupė manęs dėl naujc.s laiPASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAS^
dos?
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKtJTMAtt
Visdėlto pagedaučiau, jog
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t
» Mackaus poezi’a būtų ir toliau,
i iliustruojama Dalios, o nauja
laida nesusipintų naujo pava
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu
dinimo iš paskirų poezi.os kny2212 W. Cermak Road
Chicago, HL
Tri. 847-7743
į gu pavadinimų. Atsirastų ir
i daueiau klausimu.*• Todėl pratikusį žodį, kurį žmonės kalba,
sau fomlo administratoriaus 20
— šakių Apskrities klubas
BUTŲ NUOMAVIMAS
dienu bėgyje susisiekti su ma-Į rengia gegužinę rugpiūčio 5-tą jie turį atsakyti teismo dieną.
MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
nim. kad išvengti* juridinių dieną Vyčių salėje, 2455 West Nes remia*'t’s L-vo žodžiais, tu
9 NOTARIATAS • VERTIMAI
sankcijų dėl svetimo turto pasi 47th gatvė. Pradžia 12 valandą. būsi išteisintas, ir remiantis ta
vo žodžiais, tu būsi pasmerk
savinimo,
TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA:
c Atsilankę klubo nariai ir visi tas Alsto 12:35-«i/*
Saulius Šimoliūnas svečiai bus pavaisinti labai ska
Maloniai kviečiame pasiklau
niu lietuviškai gamintu maistu.
1984 m.
24 d.
syti šios radijo programos ant
INCOME TAX SERVICE
Veiks baras ir bus dovanų lai
665 W. Warren
radieni,
8:45
vai.
vakare,
banga
mėjimai. •
Detroit. ML 48201
John Paukštis atidalys Amerikos Lietuvių Vyčių konferenciją
1450 per ‘‘Lietuvos Aidus”.
Sekmadienį 9 vai. iš ryto ra
šokiams gros Ewaldo Knoll
Chicagoje.
orkestras.
dijo banga 1 190 AM per Scphie LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
Sl.EKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI
j
Barčus
išgirsite
Gerąją
Naujie

ČIA GERIAUSIA VIETA
Brighton Parko 36 kuopos bus žymiųjų Lietuvių meninin-j
Nuoširdžiai kviečiame visus
Turtu Chicago mięrtn
ną Lietuviams su lema: “Įdomi
Lietuvos
Vyčiai nuoširdžiai ku kūriniu paroda.......... ė‘ū.00.
LIETUVIAMS.
Dirbu ir užmiesčiuose, frsftj
klubo narius ir svečius dalyvau
j*rintuot*l ir s4Žinir>giL
IŠVYKA
Į
EAST
CHICAGĄ
Knyga”. Malonėkite parašyti.
šeštadienį, rugpiūčio 25-tą d.
kviečia visus draugus dalyti ir paremti mūsų klubą.
KLAUDIJUS PUMPUTIS'
Pi'isiusime knygelę: “l’žrimęsi 9 butu mūrinis. Labai geros pajamos.
vauti 71-j e Tautinėje Konven- formal banquet puikioje Inter-j JAV R. L. B-nės East Chica- j
4514 S. Talman Are.
------------------laisvas”. Mūsų adresas: Lithua Dilelis butas savininkui. Geras inves
cijoje, kuri įvyks 1984 m. rug- national Ballroom salėje, Con-I gos apylinkės valdyba rengia j
_ PaieškMnas Petras Bra.
nian Ministries, P .O. Box 321, tavimas.
piūčio 22—26 .(Jienomis, Con- rad Hilton Hotel. Pietūs bus su i gegužinę rugpiūčio 5 d. (sek-|
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
rad Hilton Hotel, 720 S. ML orimo rib ii gros du orkestrai • madienį) gražioje K. J. čiurins-i1 zauskas. Lietuvpje, kilęs iš Ma Oak Lawn, IL 60151.
pirkinys.
1 .
.
.
v
DĖMESIO
rijampolės, paskutinis jo adre
chigan Ave., Chicago IL.
palinksminiui
ir
sūkiams.
kų sodyboje.
62-80
METŲ
AMX VAIRUOTOJAI
sas buvęs Jersy City, N. Y. Jį Į — Irano policija suėmė 3 ara Didelis, gražiai įrengtas bungalow: Tiktai $126 pusmečiui
Trečiadienį, rugpiūčio 22 die ‘.....$25.00.
automobilio
Iš Chicagos iš\ykstame dviem
Nebrangus;
pažįstančius ar pažinusius, pra bus, kurie pagrobė keleivinį lėk
liability draudimas oensininkimi
ną, Sportsman’s Parke vakaro Sekmadieni, rugpiūčio 26-tą d.
autobusais. Vienas iš Mar
Kreiptis: A. LAURAITIS
šome pranešti Naujienomsį Iš tuvą ir borpba sugadino visus ken ■ ŠIMAITIS REALTY
pakvlis. Pietūs su puikiu smo- 10:00 a. m. Nekalto Prasidėjimo
4651 S. Ashland Ava.
quette Parko, 'V Washtenaw ir
Chicago, UI.
troles instrumentus. Irano vai-j
gasbord' bufetu bus nuo 5:30 bažnyčioje konvencijos užbai-j Lithuanian Pla^a Court 11:30 į anksto dėkojame.
INSURANCE — INCOME TAX
Tel. 523-8775 arba 523-9191
p. m. iki 8:00 p. m. . vėsinamam eimo Šv. Mišios, 14 Str. — Gali- J
džia rengiasi visus tris sušau
J. Širvaitis
: vai. ryto (tuojau po sumos), o
2951 W. 63rd St
dyti.
Sportsman’s klube.kuris yra re- fornia. Chcago.
j kitas — iš Cicero, 15th St. ir
Tel: 436-7878
zęrvuotas Lietuvos Vyčiam? iki
12:00 p.m.M3ria High School. Į 49th Court 11 vai. n.-te. Pake— Lietuviu Tauragės klubas
Dengiame ir taisome visu riX
8:15 p. p. — $8.00.
— Jei moteriškė myli, myli
atsisveikinimo priešpiečiai su’liui šis autobusas sustos Bright- kviečia visus atsilankyti i ren
šio Stogus. Už darbą garanDievo meile ,o jei neapkenčia,
CLEARING APATINĖJ — 2
Ketviriadienj. rugpiūčio 23 i kalakutiena, kumpiu kugeliu Į cn Parke prie California ir 41 giamą linksmą gegužinę. Ge
tuoja me ir esame apdrausti.
neapkenčia pragaro .neapykanta.
dieną, 7:06 p.m. Šv. Jurgio baž-j ir kitais skanumynais. ...812.50 St. Išvykstame bet kokiam gužinė įvyks rugpiūčio 12 dieną,
aukštų, 20 m. mūrinis namas,
ARVYDAS KiELA į
Į visus šioje progrrmc/e mi
nyčieje, 33-čia ir Lituanica, se
šaulių salėje. Pradžia 12 vai.
į 2 butų po 3 miegamaisiais, skle6557 S. Talman Avenue ••
niausioje lietuviu parapijoj Vi-| nėjimus ir pobūvius bilietų dar
po pietų. Veiks virtuvė, Bus
Į pe butas (garden apt.) su 2 mie
Kviečiame
visus
pasinaudoti
dūrio Vakaruose, pamaldos. Po j
dovanų_ paskirstymas,
šokiam:
_
__.s
gamais. Garažas. Parduodamas
šia
proga
ir
linksmai
ir
nuotai

Rezervacijoms
kreiptis
j
John
pamaldų Šv. Jurgio salėj pietūs i
gros geras, Ę. Knoll orkestras.
dėl senatvės. Tel.: 581-1384. ■
>u muzikine programa ir šo Paukšti. Konvencijos pirminin kingai praleisti dieną vaišingo
je p .p. Čiurinskų sodyboje.
kiais..
$12.50.
ką. telefonu 523-0546....... ....
AR GALI ŽMOGUS
Vietų skaičius ribotas. Regis-J
Penktadieni,rugpiūčio 24 die-j
BŪTI GERU?
HELP WANTED — MALE-FEMALE
truotis: Marquette Parke telef. |
ną, Lietuvių Kultūros Vaka-!
Reikia Darbininkę ir Darbininkiy
LAIŠKAS ALGIMANTO
434-3713,
434-4639
ir
434-4645,
1'.
“
Geras
žmogus
.iš
gero
JobyM. ŠIMKUS
ras, Conrad Hilton viešbutyje,I
MACKAUS FONDui < ;
Cicero — 63-5135 ir 863-6492 ir no j^eĮja getą, 6piktas žmogus
Notary Public
5:30 p.m. Programoje: Lietuvių j
GOVERNMENT JOBS
iš pikto lobyno iškelia pikta. Bet
Nustebau “Dr-tuge’’ perskai Brighton Parke — 523-0148.
INCOME TAX SERVICE
Vyčių Choras, Lietuvių Vyčių J
$16,559—§50,553/year.
.
Iki
malonaus
pasimatymo.
aš
sakau
juihs,uė
kiekvieną
nešokiai, Suzuki smuikininkai ir ‘ tęs žinią, jog Algimanto Mac
Now. Hiring. Nour Area.
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Apylinkių
valdybos
įplistas Algirdas Brazis.Taip pat kaus knygų leidimo fondas išCall 1-805-687-6000
Taip pat daromi vertimai, giminių
Ext. R-9617
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

The first

STASYS ŠAKINIS
Naujienose galima gauti

LIETUVIS
' 1 DAŽYTOJAS

AUGUSTINO PAšKONIO

Dažo namus iš lauko

The most aspirin you
can buy for your'
arthritis pain.
Most effective buffers
for vour stomach.

ir iš yidaus.

knygą apie

4612 S. fGulina St
(Tcwn of Laka)

Skambintii YA 7-9107

C

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
ei ruotaatė* keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Ill., 60608

American Travel Service Bureau
6727 S. Western Ave, Chicago, BL 60643
Telef. 312 238-5787

-

> Kjsmokaaii patarnavimas užsakant lėktuvų, tmn kinių laivų kelio
(cruise!), vienbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduodu
ce kelionių draudimas; Organizuojame keliones į Lietuvą ir eitus
Sudarome lAkviettmus giminių apsilankymui Amerikoj® ir teikiame tufe?
maj** visąjį 4ruoniu reikalai!.
• Taupyme skrisdami Chartered lėktuvai!. tik jelxia rezervuoti Tiedft ankxto — prlei 45-60 dienų.

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

ų

PASSBOOK
SAVINGS...

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

KAINA — $17. IPersiuntiirui pridėti $1)
Shjflti čeki:

— r—

KEMP CONCRETE WORK
Any type of concrete and brick
work, tuckpointing. Free esti
mate. 25 years experience.
493-2945 or 643-2864

Advokatas
Darbo valandos:

Kasdien: nne

h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1M9 West 63rd Strwt

Nuomos
RENTING IN GENERAL

Suaugusi moteris ieško mo
ters norinčios gyventi dideliame
bute su šeimininke. Skambinti
733-1283.

ADVOKATŲ DRAUGIJA

T,n*ncin9

REPAIRS — IN GENERAL
(vairūs Taisymai
Chicago,-UL M629

TAISO ORO VĖSINTUVUS,
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
BEI KROSNIS.
Herman Dečkyi
Tek 585-6624

TeL: 778-8000

IQ OD
*** FbM Quarterly

Advokatą įstaiga
6247 SL Kedzie Ava
(312) . <0-8700

*
2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608

Naujienos, 1739 S. Halsted SL
Chicago, IL 60608
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AT OUt LOW IATB

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

F. Zapolis, Agent
3208% W. 95th St
Everg. Park, IIL
56642 - 424-8654

ir V. BRIZGYS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

”

GROSEY’S BLUEBERRIES

Dorsey Laboratories
Division of Sandoz. Inc.

Minkšti viršeliai. 90 psi. Kaina $4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.
Čeki rašykite ir siųskite:

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

— good picking, open 8-6 daily.
Take 1-94 to first Michigan exit
(M239) — right 1% miles to
1000 N. — right 1 mile to Cros
by’s. 219—326-8712.

Darbasr gjarantuotas.

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ
■ -.... -JOS KARIŪNU LIKIMĄ- •

šymai ir kitokie blankai.

Pttor Kaxanauricas, Pres.
M0OB01 ttB*.

ĮJ,

ft 1 • e

Tel.: 847-7747
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— Moterų flirtas tai meške
rė, kuria gaudomos vyrų širdys
ir sielos.

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .
6 — Naujienos, Ctricagn, 8, m

Aavust 4-fi, 19M

