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Over One Million Lithuanian 
In The United States

60,000 LIKO BE PASTOGĖS, SAVO DARŽŲ 
MAISTO

— Ohio Hamilton prisiek 
jų teismas nutarė paskirti 
ties bausmę Alton Cc-lemar 
6 metų mergaitės nužudyrr

Praeitos savaitės vidų 
Craks provincijoje žuvo 40 
chų ir indų. Tarpusavio k 
turi baigtis Indijoje.Pasienyje žuvo 45 Asamo po

licijos kareiviai i>r 5 musulmonų 
policijos vadai.Sužeistų skaičius 1 
šiokia 250, skaičiuojama tiktai 
ligoninėje esantieji. Kas buvo
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PRAEITĄ SAVAITĘ MIRĖ IEVA TAMULIONYTĖ - 
MIZARIENĖ

Jeigu ne Vilniaus. “Tiesa”, tai būtume nežinoję, kad mirė 
pažangioji- moteris

CHICAGO, Ill.—Jeigu ne Vii-1 nė sudegino jo palaikus ir nu
vežė į rusų pavergtą Lietuvą, į ; 
Alytą, Švilonių kaimą ir ten pa_ < 
laidojo.

Kai buvo nuvažiavusi su pele
nais, tai jai pasiūlė pasilikti ru
sų okupuotoj Lietuvoj įsikurti.' 
Bėt ji atsisakiusi, kapitalistinė j 
santva’rka Amerikoje jai geriau j 
patikusi.

Josios tėvai Tamulioniai leido 
ją į mokyklą, kad galėtų dukrą t 
pamokyti, bet to mokslo j’ ne- ! 
panaudojo. Ji nedirbo demok- Į 

■ raratijos gerovei ir nedavė ru- | 
sų pavergtiems lietuviams atsi
kratyki primestos vergijos.

niuje einanti “Tiesa”, tai btttu- 
mę nežinoję, kad New Yorke 
mirė Amerikoje gimusi ir už 
Rojo Mizaro ištekėjusi Inva Ta- 
mulionytę Mizarienė.' Ji giųič 
New Yorko priemiestyje Mas- 
peth 1906 metais. Ji baigė Mas- 
pėth pradžios mokyklą ir baigė 
New Yorko prekybos kolegrją.Ji 
pradėjo dirbti “Laisvės” admi
nistracijoje, susipažino su Miza
ra ir visam gyvenimui susirišo 
su komunistais.

Paprastai komunistų tarpe 
aukštesne mokyklas lankiusių 
žmonių nebuvo. Pats Mizara jo
kios mokyklos nebaigęs.Ji buvo 
daugiau pamokyta, negu jos vy
ras ir su komunistais dirbusieji 
lietuviai.. Josios tėvaš- buto so
cialistais prieš Pirmąjį Pasaulmj 
karąbet-kai socialistų tarpe įyyt 
ko škylimas, tai jie pasuko į ko
munistų pusę. Kartu su jais pa
suko jų. duktė lieya. Ji' pramoko 
rašyti lietuviškai jr pasirąšyda-

Visa'$ w t. 
lietuvja^l^ 
čiau. dažniU .komi2 -SF“< - *
jų sjsfete,. .... . , _ 
zn^ '^^ąįjkdavo, ir-,;.nenorėjo 
nięįęapfejuc^ žinoti-
pų Ąfizarienė’-’sekėRpjų Afįęt-;
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davo.'; j, '■ -:;U":
Ka^^ferara’1925,in. Edądėl- 

fijoje. pradėjo nuo socialisto pu- *-’■*« 9 • * ' • > • ' 
kniaukti ■ .socialistų .spaustuvę 
tai Mizarienė prie’ to prisidėjo, 
padėję viską parvežti į Chičagą 
ir pati Čia kuriam laikui, pasili
ko.

Iki 1925 metų Chicagoj ėjusi 
“Vilnis” tiktai 4 nedidelių pus
lapėlių ,o kai Mizarai atvežė 
Chicagon socialistų spaustuvę, 
lai pradėjo eiti penkis kartus į 
savaitę. Ilgus metus socialistai ir 
dauguma .. lietuvių . Mizarams 
akis badė, bet Mizara nekreipė 
į tai jokio dėmesio. Panašiai el
gėsi ir Mizarienė.

Mirus Rojui Mizarai, Mizarie-
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Kruvini mūšiai eina Vakarų Indijoje, tarp Asamo 
ir Nagos provincijos

New Dehli, Indija. — Praeitą, vienas dalykas kontroliuoti 
savaitę įvairiose Indijo-s vietose į šiaurės ateinanti vandenį, 
ėjo kruvini susirėmimai tarp si-1 mano, kad p ajėgs mokėti c< 
chu ir indų Amricar mieste dar ix> -r pietiniai Indijai už vai 
viešpatauja didelė įtampa.

Premjero Rajiv Gandhi pa
siųsta kariuomenė į Aukso šven 
toves sritį išvengė naujo perver.i 
smo.

Penktadienio vakare prasidė
jo kruvinos kovos tarp Asamo ir 
Nagos provincijų vakarinėje 
Indijoje.

Asamo pakraščių sargai 
licijos dalinys.. įsiveržė į 
pasienį ir reikalauja, kad 
palikta plati tuščia zona, 
niekas neįsivrežtų į Asamą.

Kovos prasidėjo penktadienio 
vakarą ir tęsėsi iki pirmadienio 
vakaro.

nj.
Jeigu indai nemokės, tai 

įsivaizduoja, kad galės sus 
(lyti svarbiausių upių vanc 
Bet tokios jų svajonės. Jie r 
no,kad nesustabdysi upės b 
iro....

Didelė sichų dalis veikia 
tu su dabartine vyriausybe, 
dijos prezidentas yra sichas, 
jis buvo didelis Indircs Gar 
ramstis, jis pritaria ir dab 
nio premjero vedamam 
bui.

KAIRAS, Egiptas. Jihąn Sa-.. 
datienė nužudyto Egipto prezi* 
■dento Envar Sadato žmona, iš- 

‘ tisus penkis mėnesius dėstė egip 
tiečiųkalbą ir istoriją Washing- j 
trme-esančiame American unri 
versitetė. Ji rengėsi dar pabūti 
porą •savaičių- Amerikoje, o vė
liau g^ūtį . Egiptą. Bet kai pa- 

’ tyreį - ftak ing^- teisėj .
jas st

žmoottsi teises,'.'taU-yi .paskubėjo 
j,Kairą; ..•_; . . ’ .

.Ji kibai nustebo; kad -per paų 
-.skutiniuosiūs-5 mėnesius Egiptas 
''gerokai^ pasikeitė.. Prieš pusmetį 
’Kairo gatvėse nesutikdavai mo- 
;terų- su vualiais, tuo tarpu dabar 
■'ją nustebino didelis moterų skai
čius, ..užsidengusių, savo vei
dus. ’ ; J; V ■?

Anksčiau’jauno vyro nematy- 
‘ davo su barzda, jaunimas būda
vo švariai nusiskutęs, tuo tarpu 
dabar, ji gatvėje pastebėjo dido
ką barzdočių skaičių. Ją apėmė 
baime, kad pažangom Egiptas 
keičiasi,, darosi pavojingas.

— Pinnadien| aukso uncija 
kamavo $321.00.

— Atstovų rūmai pradėjo 
pasitarimus ateinančių mėtų 
biudžetui.

POPULATIONS
India-

• MiHipnX-':'\

Pokistan

AREAS (Square MilesL 
India 
1,261,597 

Pakistan ( 

310,403 

Bangladesh 
55,126

Savaitės pradžioje Indijos šiaurėje žuvo 40 žmonių, . 
o savaitgalyje vakarų Indijoje, Asamo ir Nago provin
cijoje žuvo 54, o sužeistų skaičius siekė 250.

—Izraelitai nemano .kad Men 
gele mirė Brazilijoje. Jie ir to
liau bandys ji surasti.

—JAV nesirengia Nicaraguos 
invazijai, bet sandinistai privalė 
nesiveržti į kitas Amerikos val
stybes.

— Skokie srityje salmonella 
susirgo 197 gyventojai. Pataria 
vengti valgyti rūkytos jautie
nos.

Vakar Michigan ir Wis- 
connsin valstijose vykusios aud
ros metu žuvo 3 žmonės, o 31 
sužaloti.

bu-
Jie 

kan 
bal-

VENGRIJOS PARLAMENTAN “IŠRINKO” 25 BE- 
P AKTINIUS ATSTOVUS

Praeitą sekmadieni Vengrijoje vyko “parlamento 
rinkimai”, bepartiniai gavo daugiausia balsų

BUDAPEŠTAS, Vengrija. —
Sekmadienį visoj Vengrijoj 
vo “parlamento” rinkiniai, 
patys stebisi-kad bepartiniai 
didatai gavo daugiausia 
sų.

Vengriją valdo komunistai. 
Krašte leista veikti tiktai komu
nistų partijai.

Vengrų “parlamentas” ren
kamas iš 371 atstovų.

Matyti, kad Vengrijos komu
nistų partijoje nebuvo daugiau 
atstovų, jeigu leido pastatyti 
25 partijai nepriklausančius ven 
grūs.

Patys komunistai stebisi, ką 
jų rinkti ir pastatyti 25 beparti. į 
tiiai kandidatai gavo daugiau j 
balsų, negu komunistų partijos 
nariai. Jie mokėjo pakalbėti ge
riau. negu komunistai, sako ko
munistai.

Balsuotojai negalėjo pasirink 
ti pageidaujamų kandidatų, ta 
balsavo už bepartinius.

i
Į lengvai sužeistas ,tas gavo pir- kvėpavo, 

mąją joagalhąjr išėję namo. - j
- Pats pavojingiausias šio puoli- j 
limo dalv-kas vra, kad Asamas į 
reikalauja palikti Nagos previn.. į 
cijos tuščią zoną, kad musui-1 
monai negalėtų įsiveržti į Asą-j 
ma. j‘ i

Abi provincijos priklauso In-1 
dijai, bet neapykanta tarp indų ■ 
ir musulmonų yra tokia didelė.! 
kad sugyvenimas neįmanomas. Į 

India Gandhi turėjo siųsti ka- j 
reivius į Asamą, kai ten v?ržė- j 
si musulmonai iš Bengalijos, o 
kai karius pasiuntė į Pakistane 
pasienį, tai prasidėjo kovos tarj. 
Asamo ir Nagos.
Indijos premjeras Rajiv Gand, 

hi ruošiasi abkiKti Ars-’1-''7' 
l>et vargu ar jis turės < 
palikti neramų kraštą.

Alrcdo, kad Amicaro
Į ir vėl susiorganizavo. Jie 

pabaigoje Ame-j vaįdo Aukso šventovę. Jie yra 
. ; ži- į pasiryžę užimti visas šiaurės pro

i

I

1 
!
i
i
i

—Ohio teisėjas svarsto 22 
tų Debros Denise Brown 
kuri žudė žmones kartu si
ton Coleman.

— Chicagos spaudos d 
ninku unija leido Chicago 
bune darbininkams slreil 
Nori didesnio atlyginimo.

KUBIEČIAI TEBEBĖGA Į 
AMERIKĄ

MIAMI, Fla.— Praeitą savai
tę dvi kubiečių grupės atvyko į j 
Miami ir prašo leisti jiems čia 
pasdikti.

a sos

jau
Kada gegužės j 

rika pradėjo .š Miami duoti ži 
nias kubiečiams, lai diktatorius | vincijas ir tapli ne’priklausomo- i 

mis.
i 

Dabartiniams sichams rūpi;

KALENDOReLTS

— Meras Harold Washington 
planuoja šią vakarą aplankyti

Castro nutraukė paskutiniu me
tu pasiračytą sutarti, atsiimti 2,- 
800 kubiečių, pajėgtų i, Meriel 
uostą ir pas ųsti i Ameriką..!AV 
vyriausy !>ė uždarė 
juos maitino ir gydė, 
ligoniai ir nuteisti 
tai.

imt’, 
tį ir

i bą.
Dabar kubiečiai negali 

bos pasiekti Ameriką. Jie
Į leklima išvažiuoti į Centro ar 
! Pielų Amerika nas gimines, o 
i kai kubiečiai grįžta, tai susto- I i ja Meriel uoste ir atsisako grįž-Į 

i j Kubą, nes ten ne pyra- '

Birželis 
ap., Dainį

Lietuvių Tautinių Kapinių vaizdas. Šių metų Kapi
nių Puošimo Dienų grojo Zalubos vardo orkestras.'

— Rugpjūčio 20 dieną S 
molinos Clementon univer 
kalbės J. P. Stevens benJ; 
atstovė Tina Kaiser. Krisiu 
stin duktė.

— Argmtinos prez. 
nareiškė, kad Argentina 
kalingas sumas Tarpi; 
monetariniam fondui -k; 
keti.

aki-
sutar-
į Ku- j

kub'eėius,
Tai buvo

kriminalis-

.tro buvo sutikęs juo 
Bet jis nutraukė 
jis nepriima atgal

gaur.a

ana b/ai

moKvxic.m

rjos policija i 
Vengi 'ės kaulu

dinistus vadovauja Bev< 
lįunsa.

nž 
jiems pavyko išnaikinti I 
sti ir La Penca vietas, e 
40 kilometrų asfuiiiojt* nu

deniui, kad Vakarų Europos 
valstybes nori, kad Amerika lai
kytųsi susitarimo atomo rake
toms Europoje laikyti.

: k.' i <fr. M 
B-zJ/jc.

s-loję turk
rinko '

B :vo 3

— Prancūzas Jacques Coslcau, 
Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:21. Į jūrų dugno tyrinėtojas, sulaukė 
šiltas, lis. • 75 metų.



TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI

Geriausia ir sveikiausia elgsena vasaroj 
yra KES1SAULINIMAS, o tik tyrame ore. 
buvimas: praeis generacijos, kol žmonės 
pradės šitos tiesos prisilaikyti

(Visiems lietuviams sektina elgsena)
SAUL1N1MXS1S. Pradžioj tik trotkšla Taip ir menkina savo 

trunų>ai. kelias minules saulin i sveikatą visi persikaitinantieji. 
kis. ....................... ...... ’ ' .................. “
saulinimosi laiką. Dėvėk saulės 
akinius. Naudok odos apsaugai 
tepalą. Niekada nepersikaitink. 
Metų metais persikai tina nt SU
MUOJASI saulės spinduliais 
odos pakenkimas. Tada gali 
VĖŽYS odoje atsirasti. Kuo 
karštesnė diena, tuo daugiau 
gerk naudingų skysčių — van
dens, vaisių sunkos, valgyk daug 
vaisių, daržovių. Ypač daugiau 
pasili>usiems pensininkams toks 
elgesys yra patartinas. Didelis 
prakaitavimas, net ir nejunta
mas, reikalauja kūno . prarastų į 
skysčių atstatymo, todėl nieka
da neapsileiskime tamė reikale.

SAUL1NLMXS1S NĖRA VEI
KAS DALYKAS. Visi besisauli- j 
nanlieji atsiminkite, kad sau- Į 
Imtis yra NESVEIKA. GRY
NAS oras, o ne saulės kaitra 
smogui naudą neša. Kol. nįės 
atsisakysime saulėje kaitinūpoši, 
prisieis bent prisilaikyti viršpraĮ

SVEIKAS VASAROJIMAS

Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

Naujausių moksle žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

V

Palengva kasdien ilgink j Taip elgiasi visi kiti silpnažmo- 
giai, kurie nepajėgia atsikratyti 
rūkymo, ■ girtavimo, persivalgy
mo. užsisėdėjimo, ištvirkavimo 
r kitų kitokių menkysčių.

Daugelio nuomonė — 
asilų nuomonė

Atsiminkime, kad mes ne 
sada privalome prisilaikyti dau
gelio nuomonės, nes jau romė
nai sakydavo: vox muhoi-um — 
vox asmorųm: daugelio nuomo
nė — asilų nuomonė. Tik TAU
TOS balsas yra DIEVO balsas. 
Juk senovėje daugelis tikėjo į 
raganas, visokius velnius, -lau
mes ir visokius kipšus bei kitus 
kitokius nesamus dalykus. Žmo
nės dėl to kentėjo ir kitus kan
kino. Dabar žinom, kad aršiau
sias velnias ant šios žemės yra 
jėgos ĮGAVĘS, liet asmenybe 
.^ĘSUBRENDĘS Į tikra žmogų

vi-

duotų nurodymų. Mat, surikutokių'“vėlniU”-!5^1ri^yn^i 
įpratusiam atsisakyti ir net ne
sveiko Įpročio, ypač tada, Ra' 
terip nesveikai besielgiančiųjų 
yra masė apie mus. Daugumas 
taip elgiasi nežinodami kaitini- 
mosi saulėje žalos. Kiti nori pa
sirodyti pusnuogiai, o treti-— 
tokių pusnuogiu pas] žiūrėti

reikia IŠSIAUKLĖTI n a u įį ą 
žmogų nuo pat jo užgiminiofir 
jį* apšviesti šių dienų mokslo pa
grindais. Tiktai tada visi “vel
niai’’"pranyks iš mūsų'nusiteiki
mų ,Įr aplinkos. Tada mes pa
jėgsime tikrai laimingu' čia ant 
ž jiiėss gyvenimu džiaugtis.

imas — triuW- Chicagos Lietuvių Moterų klubas 
ruošia Gintaro balių

Savanoris-kūrėjao mok. Juozas Tamulis simboliškai gerbia 
žuvusius už Lietuves laisvę lietuvius karius - savanorius - 
partizanus Lietuvio sodyboje, Aivudo pažmonyje. Šalia jo 
(kairėjej Anelė Kirvaitylė, Marija Naujelienė, šio skyriaus 

tvarkytojas, Stasė Liškevičienė ir Alfonsas šidagis.
(M. Nagio nuotrauka)

Todėl visi ir visos dar visokiu, . . ....................Iivelnių n raganų neisvanusios is- 
savos pastogės, griebkimės žmo- 
niškiausios veiklos: auklėkimės 
ir švieskimės, dar šiandien viso
kiais visokiausiai niekais užsi
iminėti paliovę. Tada ir su sau-

degus, SAUSAI ją aprišk ir tar- 
kis su gydytoju.

2. - ŠILUMINIS IŠSEKIMAS 
(heat exhaustion) --tai VIDU
TINIAI sunki negerovė. P

Kai sunkiai, smarkiai didelia- 
, t ;_____ me karštyje dirbi, išsekini škys-

linimusi bus tvarka: žmonės nebėrus iš kūno pavojingai gausiai 
tik klausys, bet ir pildys gydyt, Išsidėmėtina J<iekvienam jr nfe- 
tojo patarimą: "nesisaulinkimej kada nepamirština IŠVAIZDA 
nes toks elgesys odą sirgdina, ją ir nepamirštinas tokio ligonio 
sendina ir vėžį jon prišaukia”, gydymas.
Kol minėtai dvejopai mes nesu-j Veidas — IŠBALĘS. Oda — 
stiprėsime: nesubręsime ir ne-Į ŠALTA, sumurkusi (cluinsyj. 
apsišviesime, tol ne tik šio sky
riaus, bet ir viso pasaulio gydy
tojų patarimai bus tik žirniai į 
sieną.

‘71. NUDEGLALLS SAULĖJE.
0<ia paraudusi ir karšta. Gali ji

GYDYMAS. Užtepk nudegi
mui skirtu tepalu (burn oint
ment) , ccld kremu, vaselinu, ar 
nesūdytu sviestu, jei nieko kito 
neturi. Tas lengvais atsitikimais 
palengvina skausmą.

Jei išpūslėja oda daugiau nu-

Prakaitavimas — GAUSUS. Al
savimas — lengvas.

IŠSEKUSIOJO G Y D YMAS. 
Nunešk, nueik, jei gali, į JPA- 
V£ŠĮ.- Gulkis ar guldyk tęjįžĮ ąnt j 
nugaros. Galva — kiek ŽEMYJE 
(ne aukštyn). Atsegiok rūbus. 
Gerti — duok po truputį, gurkš
niais SŪROKO vandens. Tarkis 
su gydytoju. '

Kiekvienas išmokime kaip to
kiais atvejais elgtis. Blogai tvar
kant tokią padėtį, ®ab ji blogėti 
iki mirtino stovio. Tas žinias ap_ 

: tarkime vyrai ir moterys savo 
būreliuose, pokalbiuose. Pats 
laikas mums visiems iš tuščio į 
kiaurą .pils'tyti ir taip tokiems ir 
panašiems' niekams laiką leisti. 
Išmintingi ir’ žmogaus vardo 
verti asmenys taip nesielgia.

Kuris daugiau išmanome, 
švieskime kitus. 0 kiti tą tiesą 
priimkime ir geresniais, ‘lietu
viais tapkime. Tada saū. ir arti-' 
mui tinkamiau pasitarnauti pa
jėgsime. Bent kartą liaukimės 
puoštis plepalais. Pradėkime gė
rėtis gerais nusiteikimais, žmo
niškomis kalbomis ir Artimui 
teikiama pagalba, kai jis jos bū
tiniausiai reikalauja.

3. SAULĖS SMŪGIS (heat- 
Stroke): tai mirtina blogybė, jei 
skubi ir tinkama pagalba nesti 
suteikiama. Už tai būtinai dabar 
visi sužinokime kame reikalas ir 
kaip gelbėti tokiu atveju, kuris 
neretai vasaros metu, ypač lau
ke essnt, pasitaiko.

Tokia mirtį nešanti negerovė 
atsiranda dėl perdidelio persi
kaitinimo saulės karštyje. Įsidė
mėkime kūno pakitimus šiaihe 
mirtiname negerume, kurie yra 
SKIRTINGI 
gerumo 
karščio.

Veidas 
drėgnsa kaip c? r

ulės smūgio gydymas

kį ar eik pats į pavėsį 
lokį uldyk ant nuga

ros. galvą — kike pakelk 
(nenuleisk kaip išsekime). Rū
bus atsegiok. Trink kūną alko
holiu ar drungnu vandenin. Gir
dyk — mažais gurkšniais (jei 
tkri sąmonę) sūroko vandens. 
Vežk ligoninėn, šaukis greito
sios pagalbos ar gydytojo.

Buiinai išmokime kiekvienas, 
kaip šitokį ligonį reikia pirmiau- 
da gydyti, nes minutės jam ar
tina mirtį, jei skute ir tinkama 
pag-lba neous jam suteikta.

Jei esi sode, lauke, miške, toli 
qho namų ir saulės smūgis arti
nasi, apsiliek ar apdiek tokį žmo
gų turimu skysčiu, rūbus atse
giojęs (vandeniu, sunka, net 
pienu...) ir šalto ar turimo 
skysčio ger ti jam duodamas.

Užbėkime negerumui 
už akių

Nepersikaitinimas ir daug nau
dingo skysčio gėrimas ir dažnais 
protarpiais toks elgesys apsau
gas žmogų nuo minėtų nemalo
numų. Būtinai dėvėk priedangą 
galvai ir veidui. Ne laikas svei
kata rūpintis, kai jos neten-

l

Vasarą, kiekvieno kiemas yra 
mūsų pasaulis vasaros džiaugs
mui aptui-ėti ir privatumui už
laikyti. Tik gėrio nepaverskime 
aegerumu, Taę-atsitiks, jei mes 
nesagriebsiiiie atšargumo ne tik 
sausinantis, bet :ir kitus” darbus

Gtol&ro balius įvyks birželio 
rtlėn. 23 dieną Palmer House 
viešbutyje, kuriame bus pnsta-

dek kojas, o ne strėnas. SLP\- 
NĖS — turi būti stiprios ir pa
tašytos. ĮRANKIAI — palikti 
ant žemės gali sužaloti žmogų: 
įsidūrimas ir paivirtimas yra 
tais atvejais galimas.

Elektrinė žolei piauti mašina 
yra pavojinga paliesti, ką nors 
taisant, jei ji neišjungta. Praša
link. iš pievos akmenis, šakalius 
it saugok nuo vaikų; dėvėk san
dus batus.

KURMLARAUSLU turi būti 
sulyginti, nes gali būti prie
žastimi nelaimingo atsitikimo. 
ŠIUKŠLĖS gali sukelti gaisrą ir 
žmogus gali įsidurti padą, jeigu 
jos netvarkingai užlaikomos. 
Atsimintina, kad krūmų viršū
nes piaunant elektriniu piūklu, 
jis gari išeiti iš kontrolės. Visa
da būk atsargus.

'ELEKTRINES 
būti gana storos

Denise Vaikutienė.
darbšti

tylos 13 lietuvaičių gintarėlių, 
šio 25 metų sukakties baliaus 
pirmininkė yra energinga ponia 
Genovaitė Bargailienė, antroji 
ponia
Klubo pirmininkė
Hilda Kuzienė. Daug darbo ir 
pasišventimo aukoja choreogra
fė _ “cotilliono” direktorė po
nia Genovaitė Maluškienė (bu
vusi Giedraitytė).

Sudaryta daugelis komitetų, 
kur ie su entuziazmu darbuojasi, 
kad kuo sėkmingiau pavyktų su
rengti šią tradicinę šventę.

Klubo garbės pirmininkė — 
Lbtuvos gen. konsule ponia Ju
zė Daužvardienė 1959 metais 
įnešė klubui sumanymą su
rengti gintarėlių pristatymus. 
Po daugelio metų mes matome 
tą josios svajonę tapusią Chica
gos Lietuvių Moterų' klubo tradi
cine švente.

Klubietės su džiaugsmu ir pa
sididžiavimu priėmė ponios J. 
Daužvardienės sumanymą ir pa
ėmė atsakomybę ir privilegiją 
kasmet ruošti šiuos pasirodys 
mus, kuine garbingai perstato 
Lietuvos kultūrą ir meną.

Jaunos lietuvaitės supažindi
namos su tradicinėmis Lietuvos 
dainomis, šokiais, gintarais ir 
rūtomis. Gintarėlės pajunta di
desnį džiaugsmą ir pasį$džiavi- 
mą savo tauta ir. kįĮĮne. Šie ren
giniai sujųdindy-n^/fik lietuvius, 
bet Ir aihėffkretišką spaudą, ra-

VIELOS turi 
(heavy duty), 
ir įžemintos. 

MAŽI VAIKAI, jei neaptverti, 
gali imti vaikščioti ten, kur 
jiems nepatartina. SVETIMI 
ŠUNYS gali būti ligoti ir pavo
jingi: nepasitikėkime jais.

MAUDYTCLĖS turi būti visą 
laiką aptvertos. Jose vaikai vi
sada turi būti suaugusioje sau
gomi. GAZOLINAS, DAŽĘ TIR- 
PINTOJAI turi būti uždari ir 
padėti vietoje, kitaip jie gali su
kelti gaisrą,taip pat-rir apsi
nuodijimą, jei įkvėpuosi ar j uos 
išgersi. «,

■Visi paprasti dalykai yra tol 
paprasti, kol žmgous TINKA
MAI su jais apsieina. Tada Iš
vengiama didelių negerumų, o 
šią vasara tokių dalykų nė vie
nas negeidžiame, todėl prisilai
kykime čia virš paduotos ABĖ
CĖLĖS mūsų elgesiams.

susidomėjimą.liętaįį^tr^ų kul
tūra. Balių pelrižiš'-yra '’skiria
mas stipendijoms tik lietuviams 
studentams-tems.

elgsimės, jei užbėgsime negeru
mui už akių, negu jį apturėję 
vargsime įvairiopai.

Juk niekų darbas yra nekovo
ti su širdies negerumais, vis rū
kant, girtaujant, kraujospūdžio 
pakilimo netvarkant, nesuliesė- J 
jant nutukus ir nesimankšti- i 
dant, o laukiant dirbtinos šir-l 
dies. Panašiai elgiasi šitoks nie-' 
kadėjas: jią gerai valdiškoje 
tardytoje uždirba, bet turėda
mas, kaip jis sako, “good time”, 
neturi pinigų automobilio ap- 
d ra ūdai; o kai girtas būdamas, 
su pustrokiu sužaloja artimo 
nuosavybę, prasideda didelis 
Margas tokiam ir visai nekaltam 
irtimui. Tokie ir panašūs tipai 
dar nėra TIKRAIS žmonėmis 
tapusieji. Tokių tvarkymui turės 
būti išleistas įstatymas — taip, 
kaip nepatikimui šuniui deda
mas gagančius, taip ir nuo virš 
minėtų nenaudėlių turės būti 
apsaugomi padorūs žmonės. Mes 
Paliegę š vergovės, panaikinę 
vergijas ir baudžiavas, negalime 
toliau būti nenaudėlių priespau
doje h' kentėti dėl nežmonišku
mo tokių, kurie baiiavojimui iš
leidžia pinigus ir girti būdarhi 
<udo žmones ir naikina jų nuo
savybes. lai tikri galvažudžiai 
r visuomenė turi pajėgti elgtis 
<aip su tokiais.

Taigi, per šią ir per visas kitas 
ateinančias vasaras sali gok imės 
ne tik saulės žalos, ne tik girto 
artimo pavojingumo, bet ir apie 
.>avo namus būdami venkkjie 
sigyti galimų negerovių. Štei 

,;iė.
PURŠKALAI PRIEŠ VABZ- 

Dfctl’S pakenks, jei jtrtjs vartosi 
ir laikysi ne taip, kaip reikia.

KEHmAS LAI — atsar
giai priKfefc, laftykis gaisre ab 
saugos priemonių

Dalyvaudami -Gintaro baliuje 
atliksime tradicines pareigas ir 
kartu pagerbsime mūsų grakš
čias lietuvaites.

Teodora Kuzienė

. Tokie ir panašūs tipai

anorwne tru* faster thtffi ever before

plan where you bun t

nt- 
del

nuo virš minėto 
kūno išsekimo

i 
| M

S&: ■

nieM-JM
amonyje une-lĘ '1985

Bronė
'y'

(M. Nagio nuotrauka)

SAUSAS (b ne 
išsekime, kuris 

nėra toks pavojingas). Jei karš
tyje verdą s .-susas ir žmogus ne
gerai jaučiasi, žinok, kad mirti
nas stovis, saulės smūgis artina
si. Veido oda — RAUDONA (c 
ne išbalusi, kaip išsekime). Kfi. I 
no oda KARŠTA. (o IK šalta,' 
kaip išsekime). Temperatūra

Vladas šlaitas
BIRŽELIO MĖNESIO DIENOS

Karštos ir sunkios 
buvo birželio mėnesio dienos. 
Baimė ir depresija 
vaikščiojo Ukmergės miesto gatvėmis. 
Tai ištrėmimo dienos.
Rusų kareivių milinės.
Šautuvų buožės.
Ir traukiniai,

ė i baisią. ir žiaurią ir tolimą Rusiją.

°’ .mano sesės ir broliai,
kurie kartą patekot i traukini ir nebegrižot, 
arba grižot po daugelio metų pusiau sudaužyti. 
Toks jau mūsų gyvenimas.
Bet gyventi visvien reikia, 7
ir tikėti Į. daug gražesnį gyvenimą reikia, 
nes praradus tikėjimą,
mūsų visas gyvenimas būtų nevertas grašio.

krūtinėn...
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Gimiau Papilio Kubiliuose SENELĖ LAZDELE

Jonas Jokubonis

paskai-
Kristus

i i 
i

Prieš porą metų Naujienose j buvo šalti, bet kai praeitą sa- j 
parašiau kelis praeities įvykius, “ ' * -~.i-.-i- n-- on.

bet nesveikata ir kiti dalykai 
privertė mane juos nutraukti.

Keli pažįstami — ir visai ne
pažįstami ir negirdėti bei iki šiol 
nesutikti sutikę klausia, ko
dėl; aš:-, tuos prisiminimus nu
traukiau. Pasakiau, kad senat
vė, negalavimai, atsiradę įvairūs 
skausmai, vaikščiojautieji iš vie

(Tęsinys)

Kitas medalikas, jau daug di
desnis, toks kaip liaudies kiauli- 
ninkės. Vienete pusėje kožkeks 
barzdečius, o kitoje — kūjis su 
piautuvu. Tas būsiąs kalamas 
Maskvoje ir duodamas kulto tat 
nams, kurie duoda patalpas ir 
laimina priešvelykinius pusry
čius.

— Kas tas barzdočius? Ar Ju
desius? — vaptelėjau.

•— Pilietė nesiklausei 
tos, jei negirdėjai, kad
kunigų išmistas. Jei tas išmisla.--, 
tai ir tavo tas Judesius išrnisl-as. 
Ką pilietė veikei per marksizmo 
-leninizmo paskaitas, jei nežinai 
kieno žodžiai parašyti ant meda
lio? Kas parašyta?

— Religija — liaudies opiu
mas, drauge Kripeli, — perskai
čiau.

— Negi užmiršai, kad tie žo 
džiai didžiojo Karolio Markso, o 
ne kokio kulto tarnų išgalvoto 
Judošiaus?

Susigėdau ir persigandau. Juk 
pasirodžiau visai - beprotė. Par
tija teisingai padarytų, jei iš
vežtų i ligoninę. Išpylė šaltas pra* 
kaitas. Tai nenorėčiau.-, .

Drg. Kripelis pasako gerą nau
jieną:

“Nusipelnę “Spalio Revoliuci
jos pirmūnai! Noriu jums, pra
nešti gerą naujieną: j jūsų kol
chozą bus leidžiama atvvkti 
Amerikos veršiams. Tai jūsų pir ‘ 
mininkc drg. Zaleckio niropel-

Restauruoti Perkūno namai Kaune dabar

vaitę temperatūra pakilo iki 80 ; 
laipsnių ir vėliau pasiekė net iki 
85, tai aš labai g^rai pasijutau, 
grįžo iškeliavusi energija, pasi
vaikščiojau pačiame name, kie- • 
me, darže ir net aplinkui namą., 
Aptaisiau prieš.: 44 metus namo ? 
priešakyje pasodintas pėdos J 
aukščio eglutes. Viena tiek 
aukštai išsitiesusi, kad iškėlė 

ners vietos į kitą, privertė mane, galvą virs stogo, o antroji ją ve- 
padėti’plunksną. Pirma norėjau jasi. Ši buvo bedžiūvanti, josios

; spygliai parado ir pradėjo kristi. Hų atstumoje nuo Papilio 
Nutariau pasižiūrėti 'ir surasti, lakinėje Kubilių pusėje jis turė- 

. kokia galėjo būti priežastis. Ra- j j° derlingą, ūki.

vieną kitą; dalyką aprašyti, bet ; 
paskutiniu metu man buvo taip 
smagu, kad jau nereikia rašyti. 
Žinojau, kad senatvė spaudžia. 
Ir žinojau, kad juo tolyn, tuo 
bus blogyn. Kiti seniai mano, 
kad jie atsigaus, sustiprės ir vėl 
norės rašyti, kaip anksčiau rašė. 
Bet aš žinojau, kad tas pasitai
symas? jau nebegrįš. Ne tik jis 
nebegrįš,, bet juo tolyn, tuo tas 
spaudimas bus sunkesnis. Be to, 
kils mintys,? kuriam čia galui 
man save varginti' ir negrįžtamą 
praeitį aprašinėti? Kam ji įdo
mi? Mano aprašomo laikotarpio 
senių jau beveik nėra. Jaunimui 
praeitis neberūpi. Jie svajoja 
vien apie) ateitį.

Aš niekad? nfetikėjaū stebuk
lais, bet šį pavasarį įvyko ’ste
buklas. .Visa žiema ir' pavasaris..

vapncs. kalkes iš-lupinėjau ir at

va

Mano tėvas. turėjo du brolius 
ir dvi sesĮris. Vyriausias tėvo

vežiau; įvairiausių geležies droš- į brolis, malid^jdėdė buvo Jokū
bų iš savo dirbtuvės ir suverčiau > bas Jokubonis. O jauniausias 
Į pakastą duobe. Vėliau užver- j dėdė buvo: Jonas Jokubonis.1 £><X-t\.CLO’L<i U.U.O'LA . V ClldU. UZ. V — Į 

čiau nukritusius eglių spyglius ir 
užvertęs juodžemiu, apipyiiau 
vandeniu. Mano eglutė tuojau 
atsigavo ir pradėjo vytis pir
mąją.
Atsikvėpęs vėl paėmiau plunks

ną ir pradėjau prisiminti 90 me
tų praeitį. Kad būtų aiškiau apie 
ką eina reikalas, prisiminsiu vie- ! 
na kitą praeities klausimą- Aš 
1985 metų spalio 12 dieną — už

Aš turėjau dvi tetas, tėvo se
seris. Vyresnioji buvo Elzbieta, 
Jokūbo, Stanislovo ir Jono se
suo, ištekėjusi už Jurgio Prons- 
ko. Ji buvo nutekėjusi prie Bir
žų girios/ Tas Pronskas, kuris 
buvo Amerikoje ir gyveno Chi- 
cagoje ,ta£ buvo mano pusbrolis.

(Bus daugiau)

Mano tėvas buvo Stanislovas 
Jokubonis. Kubiliuose, trijų my-

LlTMtATORA, lietuvių fiteratūroa, meno h? mcž^i

Srivė®, Igno, šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoc 
f. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir T 
Seflaus rtraipeniai bei rtudijos, Iliustruotos nuotraukomis i 
M.K. Čiurlionio. M. šfleikio, V. Kašubai, A. Rūkštelės ir A. Vanr

y DAINŲ. SVENTfiS LAUKUOSE, poetės, nlytojoi ir tn 
Salį lokių pirmūnės Juosės Vaičiūmeaės-atsiminimai apie dainą 
kvarta bei Jtį Irt ori ją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoja 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais dudmenimir 
bai nficulisl&Iai''Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

■f V1EN0O ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke a^r&Jj 
te? luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne ssuss- 
gyvenimo bruožų apraiymar, bet tiksli to lafkcrtarplo buities Htt 
natūrinė studija, susk irstytą skirsneliais. Ta 206 puslapltj knyr 
parduodama tik ui | -< i

> LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamafaW- 
Romiai paraiyt* studija apie Ryt^rūaiua, remiantis Pakalnią i 
Labguvos apskričių duomenimis ApraiymaJ jdomūs HekvStnanr 
lietuviui. Lddinyi Diurtruotu nnotraukoraX pabaigoje duodama 
TitovardUų pavadlnlmai^tr Jų rertlnlaj J rokleehj kalbą. Ea^f 
aaudlnfojt S35 pu*L knygoje yra Rytprūsių tanMayla. Kaina M

-į K4 CAUins LIMA, ralytojcs Petronėlės Orintaltėf atF 
minimai tr mintys apie umenis Ir rietas neprik. Lietuvoje Ir pte 
mairiala bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 pualapiar 
bet kainuoja tfkrU. _ • i *

> JULIUS JANONIS, poetas tr revoliudonicrlua, nerspr® 
Lt* ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje! tik a< 
htrgfo Jalinsko knygoje iple Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe 
siją. Dabar būtų JJ galima pavadinti kovotoju ai žmogaus teis* 
Kayfa y~a dideMo formato, 265 puslapi*, kainuoja *0.

I < KATTXIN1S NOTTLfiS, M. loe^enko ktryb*. J. VaiaiSi j4- Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

— Numeris trečias. — tę^ė drg. 
Z-deckis, — Tą bažnytkaimio . 
koplyčią reikėtų aptampyti. Lan . 
gai išlaižyti-.. Reikėtų stiklo, biš- i’

Į kį maliavos...
— Budit. — pakėlė delną drg.

Miklovas. *
— ...Kitką uždengsim vaini-lx 

kais ir atkviėsim iš kur nors kul
to tarną šiems metams. Na, šiais 
metais kaip ir viskas. Tik į dar
bą visi.

Kitais metais iškviesim Ame
rikos. lietuvius jėzuitus j drau
giškas soclenktyues Velykoms 
sumalti, bet tai aptai sini metų ga 
le. Dabar nėra laiko. Tuojau pra
dėsim pakeltkojo repeticijas.

i A... Vol. ir būčiau užmiršęs-.. Vi;- 
! sos jaunesnės bandykit prisisuk- 
i t: prie amerikonų. Apvesdir.sim, 
! apmokinsim ir galėsit šauti į Ame 
’ riką tiems laukiniams kultūros
pūsti. Drauge Liudmila, kaip?

— Aš jau žinosiu kaip! Tik 
apie tą kultūrą...

— Nesirūpink. Turi gerą bal—’ 
są, parnešim čia, o ten mūsų 
kadrai tave perims. Sukis prie 
kokio senio!

— Prie senio?! Ai kokio tuš- 
čiakišenio!9 ISu tokiais gyventi?

— Nesirūpink, sakau. Ten esa
me pasiuntė piršlį. Jis sutvarkys.

•— Chorošo, krasavica, choro- 
Į šd, — pakėlė delną drg. Miklo

vas.
Magdelės laiško pabaiga:

Matai, draugele, kaip pas mus 
viskas šventiška. Biški rūpi tos 
pakeltkcčc repeticijos. Kažin ka 
da tas kelnes gausiu, o mano apa
tinės kaip ir kiauros... Gal rasiu

nas, ičkėlufcio jūsO* kolchozą į 
aukštybes. Būkite su veršiais 
malonūs, duokit gerai p?.valgyti, 
ictografm kitės. Su švpsena lū
pose d;augai. Jei pasirodys koks 
kulto talijas — fotoiafuckilės su 
juo! ,

— Be. jie šmeiš ir moluos su
grįžę, — pastebėjo liaudies mel
žėja Liudmila- ’ < ;

— Kartoju: fotografuckites, 
Galit kiyžius prisisekti. Galit io 
iančir.s laikyti rankose. Galit į 
ausį pašnibždėti, kad giminės >r 
Įrangai nukentės, ’ei- atidarys 

'-nukį.
Sakau: fotografijos, fotografi

jos, fote-grafijas. Ar kraštas, ku
riame persekiojama religija, lei
džia kulto tarnams švęsti jubi
liejus? Ar kraštas, kuriame pei- 
ekiojama religija, leidžia iš vi-, 

so pasaulio atvykti kulto tar
nams? Pilni Amerikos lietuvių 
laikraščiai bus vyskupų fotogra
fijų su auksinėm kepurėm, baž-; 
nyčių. besimeldžiančių tarr.sybi-, 
ninku. Jau dabar jie turi albu-Į 
mus pilnus bažnyčių, kuriuose 
Įrodyta, kad Tarybų Lietuvoje 
jų daugiau, negu kad buvo dik
tatorių vergijos laikais prieš Rau 
donosies Armijos išlaisvinimą, 
kurį šiemet švenčiame. Meluos? 
Čiorto aki meluos- Mūsų kadrai 

w J?’ • 1duos atkirtį: pakiš fotografijas 
po nosim. Viena fotografija at-j Amerikos- 
stoja tūkstantį žodžių. ; - - •

Kurie dar neparašėt iškvieti-’. 
;nų — darykit dabar. Nevėlu? 
Sv.darysim sąlygas visiems at-Į 
vykti. Iškvietusiems kulto tar
nus bus atlyginta Tuo būdu išei- rio sėja... Reikės visiems ii-: pri- 
vijos liaudis spiaus tiesiai Į akis ridėti-.. Gal kaimynininiai kol- 
Suvienytų Amerikos Nacijų vai- chozai biški maisto...

narini.! — Budit, — pakėlė delną cr- 
sakiau, ganas drg. Miklovas.

— Numeris antras. Sucrgani- 
’ zuoti tautinių šokių grupe. Pa

šoksim, kai atvažiuos. Žinoma, 
šoksim pakeltkojį. Pakeltkojis 
jiems sukelia meilę mūsų Tary
binei Lietuvai. Fiiūū... Reikia 
bent šešių vyrų... Jaunesnieji 
išvažiuoja į miestus šokti... Ado- 

, mas šlubas... Kaip čia-..
i — Nikif... Drauge pirminin
ke, — atsiliepė liaudies melžė
ja Liudmila, — kodėl moterys 
negali apsirengti vyriškai? Vie
no tetrūksta. Va, Magdalena ne
nutukusi ir nesukumpusi. Ir krū
tinė, kaip lenta. Priklijuosim 
ūsus-..
i — Piliete Magdalena, — krei
pėsi tiesiai į mane drg. Zaleckis, 

.— ar šoksi pakeltkojį?
Pajutau progą atitaisyti kvai

lystę, kurią pasakiau apie tą Ju- 
došių. Gal nereiks į tą bepročių 
ligonine... Pakėliau kumšti ir di- 
džiu balsu sušukau:

— Didžiosios Visasąjunginės

Kad neužmirštumėt ką 
nusipelniusi 
drg. o 
mano kalbos kopijas. 
“Spalio Revoliucijos”n 
pirmininkas drg Zaleckis pas
kelbs jums planą, kurį:apsvarstė 
me orieš siKirinkmĮą”’.! J -

Drg. Nikiforo Zaleckio planas: i 
Visi buvom ’ ‘dioziaž^uj audin- 

ti organų atkvėptu'dėjęsi. Drg. 
Liudmila pradėjo plote Atsisto
jo, kalbėti pirm, dr^^il šckis. 
, .— Didžiai gerbiami Į«c ieji or- 

' > .į

i liąįŲ^sl Melžėja 
'. Liudmilą.. Petrovą ir J -1’ ~ ~1šdalins1 

Dabar

; JA Y DRUGS VAISTINĖ5 !
2759 W. 71st St., Chicago, BL

• BtFESTINGAJ IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS RETKYTNYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vzistinlnkxj

i TeL 476-2206

I 
For constipation relief tomorrow

> reach for EX-LAX tonight t
Ex-Lax helps restore your system’s own natural 

rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax 
“The Overnight Wonder?

Read label and fbllcr 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 19S2 <

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
1. Dr. Kaito Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 

(U tomu ____—___________ —__ ________ __ -____

Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl —...._____________

H dalis, 229 psl.

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

>10.00

2.
86.00
>6.00

85.00

>5.00

gsyfW jxiaame* 1TW 04. H*J»M1 BL. TRAUKŲ BRUOŽAI 176 psL __

6. J. VenckvM, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

M.OO

pO pri. |2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St.. Chicago, Bl. 60606 ilųs- 
klM ėekį Ir pridffkt* dolerį peraiunt±a>o likldomt.

i

Sanai, nusipelniusi liaudies mel- 
žėja, nusipelniusi liaudies kiau
lininke ir visi Spalio revoliuci
jos” piliečiai!

Man yni didelė garbė ir ma
lonumas, kad turėsime veršių iš

Tušti, rupūžės, neatvažiuos... 
Garbingoji Partija nustatė tokį 
planą:

1. Paruošti užtenkamai ėdalo 
amerikonams. Hmmm...’ Pavasa-

Pą- 
šok-
vei>

šaulio Revoliucijos labui — 
siu pakeltkojį! Pasakysiu 
šiams, kad esu laiminga, 
buožė vyras nukratė kojas Si
bire ir vaikai banditai nebestmai- 
šo po kojų... tik aš tų vyriškų 
kelnių neturiu...

— Budit kelniasa, staruška, — 
maloniai nusišypsojo drg. Mik- 
lovas-

Taip visiems smagu pasidarė- koki lopą.- Nenorėčiau, sugadinti 
kad toks didelis organas prakal- skarojęs, kur man anais metais 
v--- 1 .-vi- .- -r-r- • J..._ . , - |?

Širdis plyi£ą. pusiau, kai pagal- 
. Nukelta į 5 pusi.

bėjo lietuviškai Visi pradėjo atsįuntėi. 
ploti ir šaukti uraaa... Gal ir ne
reikės Į tą ligoninę...

[ SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia’ ir turtingiausia lietuviu * fraternalinė 
organizacija, lietuviams Ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kuris tuoc 

x darbus dirba. ■ '' g
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS ISLUONUS doleriu 

apdraudų savo nariams. ' 'f"
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu, 
rJekvienas: lietuyis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir. Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo,ir Jų .gyvenimo pradžiai

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudos sumą*, temoka tik S3.00 metami.

< i

Kreipkitės į savo apylinkės kuopų, veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės Į SLA Įsirašyti. ’ r

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 • 1

TeL (212) 563-2210

Ini LIUDAS MIKŠYS, 
K) metų studijavęs, kaip

700 pn&iapiij knygą, kurion sudėjo viską, kx* Bet kada tr 
Set kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
(r lietuviu kalba. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. JL 
Rūgs pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarš 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tiksliai vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

Kabu JM. KJefl rtriehiL Paštu

—~7
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cijoje. Mulos ir senos mečetės buvo atsilikusio kaimo pa
grindas. Agca priklausė prie turkų konservatyvaus jauni
mo, kaime Agca bendradarbiavo su šilkais vilkais”. Jis 
pats nepriklausė prie šių vilkų, bet gyveno jų idėjomis, 
o kai “pilki vilkai” rengėsi išsprogdinti Ankaros teismo 

| rūmus, tai ir Agca prie jų prisidėjo. Jis turėjo bėgti į 
[Graikiją, o iš ten jau spruko į Bulgariją, kur pateko 
komunistų įtakon. Ten jis patyrė, kad popiežius yra mu-1 
sulmonų priešas, ir kad jis toks piktas, jog reikia jį 
nužudyti.

Iš Bulgarijos Agca nuvyko į šveicarjią, Ciuricho' 
miestą. Ten suėjo keturi turkų tradicionalistų organiza- j 
ei jų nariai, apsvarstė tarptautinę būklę ir nutarė bendro
mis jėgomis pasiruošti, nužudyti popiežių ir pabėgti 

i Keturi turkai nutarė nužudyti popiežių, bet visiems buvo
$45.00 ‘ aišku, kad visą reikalą planuoja bulgarai. Vienas bulgarų , 

viceministeris davė turkui pinigus pasikėsinimui orga- * 
, .š nizuoti, Agca pasižadėjo šauti. Kitas bulgaras taip pat i 

, ruošėsi šauti ir dingti, o trečias "bulgaras pasižadėjo ; 
ffiįĮ ginklus iš Šveicarijos pervežti į Italiją. Bet visiems buvo ( 
---- - ; aišku, kad viso darbo priežiūra yra sovietų agento, kuris

vŽS!!qhS,>) ySS nenori rodytis, bet kuris turėjo žinoti kiekvieno žingsnį, 
tadienius. Leidžia Naujieną Bendro- Rusas nurodė, kur ginklus pirkti, rusas pasakė, kas turi 
vė, 1739 So. Halated Street, CbiOgO, r >
IL 60608. Telet 421-6100.
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$12.00
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$24.00
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Dr.
Pinigus reikia siųsti pašto Money' 

Orderiu kartu su niša rymu.

T. A. LEGACKAS

Šis tas apie Vatikano finansus

Romoje teismas svarsto svarbius 
tarptautinius reikalus

išmokti modernišką ginklą vartoti.
Vienam turkui bulgarų mjnisterio pavaduotojas davė I 

i pinigus ir liepė atskaitomybę duoti rusui. Kitas bulgaras 
; liepė Agcai važiuoti i Austriją, užeiti pas Grillmayerį ir 

naujienų atto. i nusipirkti patogiausią brauningą. Už du ginklus ir de-
.........  . . : simt dėžių šovinių su apkabomis Agca sumokėjo 60.000 

šilingų ($2,800). Įsigijęs ginklus, turėjo važiuoti į Siriją. 
Netoli Damasko kareivinių Agca ir Orai Celik mokėsi 
vartoti nusipirktą ginklą ir pagaminti bombas. Toje pa- 

, čioje Sirijos teroristų mokykloje vėliau atsirado grupė
Prieš dvi savaites Romoje prasidėjo nepaprastai jaunų ispanų terorizmui pasiruošti, ginklus vartoti ir 

svarbus tarptautinių santykių teismas. Teisiami turkai taip savo valią priniesti Ispanijai. Iš? Vakarų Vokietijos- 
ir bulgarai, kurie suorganizavo ir įvykdė pasikėsinimą atvyko jąunų vokiečių grupė, kuri tūrėjo pasipriešinti 
prieš popiežių Joną Paulių lĮ-ąjį. "

Patš svarbiausias klausimas, kąs suruošė pasikėsi-’ 
nimą? Kam rūpėjo nužudyti pbpiėžių? Kas surado pasi
ryžusius jaunus žmones pasikėsinimui įvykdyti? Kas 
juos apmokė vartoti ginklus? Ir pats svarbiausias klau
simas, kas davė pinigus pasikėsinimui suruošti ir pasi- 
kėsintojams pabėgti iš pasikėsinimo vietos?

Pradžioje teismas ėjo labai lėtai, pasikėsintojas 
Mehmet Ali Agca jau buvo nuteistas ir visam amžiui 
padėtas į saugų kalėjimą. Turkas Agca kėsinosi nužu-. 
dyti popiežių, bet jam nepavyko. Šalia jo buvusieji vyrai . . , . . . - ■ . . . . 3
įgavo reikalingos drąsos ir puolė moderniškiausią gink- nubaustas kalėti iki mirties. Jis pakeitė savo nuomonę, 
lą turintį pasikėsintoją, atėmė 'iš' jo ginklą ir pašaukė apie popiežių ir krikščionybę. Jis kalėjime įsitikino, kad 
policiją. Visa tai vyko Šv. Petro aikštėje, kurioje buvo sanchedrynas pasmerkė Kristų ir kad Pilotas nusiplovė 
didelė minia pasiklausyti popiežiaus žodžių, girdėjo tris rankas. Jis žino, kad Kristus buvo nekaltai nukryžiuota? 
šūvius, matė sužeistą ir jėgos netekantį popiežių ir, nežiū- ir kad jis pats, nežinodamas kas pasaulyje darosi, kenčia' 
rėdami i pavojų, nuginklavo pasikėsintoją, pašaukė poli- kaip Kristus "kentėjo. Bulgarijos ir Italijos advokatai 
ciją ir atidavė jai pasikėsintoją.

Italijos policija,, vyriausybė ir dauguma italų reika
lavo pakarti pasikėsintoją ir baigti visą reikalą. Bet vy
riausybės narių tarpe kilo abejonių. Jiems nebuvo aišku, Kristus, 
kuriais sumetimais jaunas turkas bandytų nušauti po
piežių, kurio jis nepažino ir apie jį Turkijoje nieko ne
girdėjo. Kad popiežius yra musulmonų priešas, jis pa- žiu organizavo rusiškoji meška. Ji buvo pasiryžusi ne 
tyrė tiktai Bulgarijoje. - tiktai popiežių sumauroti, bet josios vaikai organizuoją

Turkų kariuomenės vadai, įtaigoti Kemal Pašos, buvo teroro veiksmus visame pasaulyje.
demokratijos šalininkai. Jie atskyrė musulmonų bažny
čią nuo valstybės ir paskelbė demokratinę konstituciją.
Bet turkų kaimas buvo atsilikęs. Jis buvo karių opozi- Į Afganistaną “Kabulo valdžios prašomi”, jie 1979 metų

demokratinei Vokietijai. 1,1 ; ■ i 1
Turkas Omar Bagči, Šveicarijos kalnuose pas ūki-, 

ninką; auginę^ vynuoges ir taisęs kelius, vežė AgcaV riu-, 
pirktą brauningą. Bagci suskubo išvykti į ŠvėiėarijĮ, bet1 
šveicarų policija -jį suėmė ir -atidavė italams. Pasiuntė 
Romon ir Bagcio pasą. Bagci teismui pareiškė, kad jis 
praleido visą mėnesį Turkijoje, savo kaime, pas tėvus. 
Kai prokuroras nurodė, kad jo pasas visai ką kitą rodo, 
tai Bagci prisipažino. Jis tikėjosi, kad sumažins bausmę, 
jei prie visko prisipažins.

Bet geriausias liudininkas buvo Agca. Jis jau buvo

rankas. Jis žino, kad Kristus buvo nekaltai nukryžiuota? 
ir kad jis pats, nežinodamas kas pasaulyje darosi, kenčia

Agcos nesupratę, kai jis pasakęs" esąs Kristus. Turkas 
norėjęs pasakyti, kad jis kenčia kaip Kristus kentėjo, 
bet itališkas vertimas to turkiško sakinio buvo — kad jis

(Tęsinys)

, Sindon pradžioje dirbo Mila
ne kaip apsiskaitymų ir visokių 
finansinių pajamų patarėjas. Tu
rėdamas ryšius su Gambino šei
ma per 17 mėnesių sau pirko 
P’rmą banką, padedant mafijai. 
Jis žinojo, k?<! geriausia taisyklė 
vogti iš banku ytia tą-banką nij-: 

; piękti. Jis pjrko. sau _ daug bąm 
■kų,į Kardinolui Montini padėjo 
pastatyti seniems -žmonėms .gy-' 
ten ti'r pastatą, sukeldamas 24 ■ 
mil* diolįriųį Pusę (jų.pinigų- bu-' 
vo gavęs-iš mafijos, pusę iš kitų 
šaltinių.’kad Italijoje nejsigalėtų 
komunistži. 1964 m. Sindona 
įsigijo kitą banką ŠVeiėarijoje, 
tenevoej^ Tas bankas daugiau
sia priidgtųsė Vatikanui. Tame 
banke ir ;Continental turėjo sa
vo šėi'ų.'-pSjnidonus bankai buvo 
lyg laidįninkai nelegaliems pini:, 
gų p^rėjimąans iš Italijos. Sin
dona priklaasė masonams, ku
rie save laikė' organizacijos P-2 j 
nariais. * '

Popiežiaus Pauliaus VI tikslas 
buvo parduoti Xogaros sukurtą 
Vatican Incorporated ir atsisa
kyti nuo kapitalizmo. Jis savo 
enciklikoje 1967 m. pabrėžiamai

pada- 
o tuo

tarpu Vatikanas tiirėjo dau
giausia Real Estate visamfe pa- 
saūlyje, buvo didžiausias part
neris su Michele Sindona. Pini
gai iš Smdonos banku Italijoje 
per Vatikano Banką ėjo į Švejj 
žariją-. 1968 .m. Vatikano kon
troliuojamas bankas- Banca 
Un-ksue buvo bėdoję, Sindona 
nupirko to banko kontrolę. Ban- 

■. kaš savo depositats iš 35>»mil. pa- 
. kilo iki 1'50 ftiil. Praktikoje tąy 
• na hkaš Buvo Sindonos apgrobi

sakė, kad turtas turi būti 
linamas su neturinčiais,

> tas of Zūrieb. : T9W4 rtifet 
tais Šimfena nupirko iš VaiiO- 
no Socielą Generate Immobi- 
liarė-.143Hnil. Šerų, vienas -Šeras- 
SSOrticųi Dar nupirko tais pat 
metais iš Vatikano dviejų ■dide
lių kompanijų sūrus.' Mafija ir 
P-2 atsakymas, kad Sindona ui: 
viską moka, mokėjo jis nelega
liais depositats iikBanca Privalą 
Financiaria. Paskutinę savaitę 
1969 m. gegužės mėn. Sindona 
perkėlė $5 mil. Į Zurichą, pas
kiau j Lichtenšteiną, iš ten vėl 
i Italiją. Ta $5 mil. suma užmo
kėta Vatikanui.

gruodžio 26 dieną užėmė Kabulo radijo stotį ir privertė 
Agca teismui daugiau pasakė. \ isi turkų “pilkieji afganistaniečius pasišalinti iš strateginių pozicijų, kad 

vilkai” labai gerai žinojo, kad pasikėsinimą prieš popie- rusai galėtų užimti visą kraštą, o dabar malūnsparniais, 
tankais irt lėktuvais naikina afganistaniečių pasiprieši
nimą. Jie pavergė Lietuvą, Latviją ir Estiją, kad galėtų 
išnaudoti pavergtas tautas. Jie bando įkelti koją į Centro 
Ameriką, kad galėtų pavergti pietus ir šiaurę. Kas jiems 
bando rimtai pasipriešinti, tai tuos apšaukia pažangos ir 
demokratinės santvarkos priešais.

Kremliaus valdovai yra pasiryžę valdyti pasauli ir 
jie naudoja visas priemones tikslui pasiekti. Jie Įsiveržė

css. Ai

I. PUSĖN AS

KOVA IR MEILĖ
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS

(Tęsinys)
Reikėjo tau, vaikpalaiki, praleisti tokius 

pavojus, kokius aš praleidau, tuomet būtum vyras 
ir galėtum kalbėti. Tavo visi pavojai buvo dre
bėti kur per langą jlindus prie lašinių palčių, ir 
dar ne sykį tavo kelnės sušlapo, kai policija su
čiupo, o dabar štai, pasiėmęs revolverį, kas per 
vyras. Greitai kas nors tą revolverį iš tavo nagų 
išmuš ir prieš tave patį pastatys.

— Gerai, pamėginsiu, argi iš tikro aš nesu
gebu ginklo pavartoti. — Jis atsuka jį tiesiai į 
Domą. — Na, ar parodyti man savo sugebėjimus, 
ar spustelti gaiduką? Sakyk, ko tyli? Bijai? 0 sa
kai. kad aš nemoku ginklo vartoti. O, jau neri
mauji. matau, kaip drebi. Aš mygtuko dar ne- 
spausiu, dar leisiu tau padrebėti, savo vyriškumą 
parodyti, o paskui gulėk tame alksnyne, kol poli
cija tave suras. Būk didvyris, Lietuvos kūrėjas, 
per frontus perėjęs, mirčiai į akis žiūrėjęs ir ga
vęs galą namų sekmadienio vakarą, saulei be- 
kryps'ant į vakarus, čia šiame alksnyne, kaip 
jiif.dvab.'.lrs. karvės koja primitites. ' • $ ?

Sudarda už krūmų vežimas. Vincas nusuka 
revolverį ir žiūri Pasirodo arklių galvos ir pil
nas vežimas žmogių. Vinco akys stebi kiekvieną

sėdintį. Vežimas rieda keliu, artinasi prie tos vie
tos, kur juos stebi Vinco akys ir blizga revolveris 
rankoje. Štai, vežimo viduryje — Agutė... Balta 
jos skarelė blizga saulėje, ji kažką kalbasi su ki
tomis moterimis ir gardžiai juokiasi. Arklius 
valdo sėdį priekyje du vyrai.

— 0, tai Svario šeima, ir Agutė vidury. Ma
tai, kokia ji graži, žiūrėk, kaip linksmai ji kab 
basi, — sako Vincas, ir visas jo kūnas pasiruošia 
puolimui.

— Ką tu, kvailiau, manai daryti: pulti ir pa
grobti ją žmonių akivaizdoje. Juk tu mus 
išduosi. Ar tu užmiršai, kad mes esame 
bėgę ?

— Juk aš tam ir pabėgau, kad galėčiau 
Agute susitikti. Šios progos aš nepraleisiu, 
aip aš nebūčiau bėgęs.

Vincas įsikiša revolverį Į kišenių, atsistoja i 
ir išeina iš krūmų ant kelio.

— Sveiki, vyrai, gal truputi pavėžintum 
mėtė ?

Vyrai sužiuro ir moterys nutilo. Agute rim
ai nusigando. Ji mate ir žino, kad Vincas areš

tuotas, tai kaip dabar jis čia? Najaugi jį taip 
greitai paleido? 0 gal jis pabėgo? Tuomet kaž
kas gali būti....

— Kad mes neturime vietos, — sako vyrai. ► 
—Tau netoli j pareisi

— O as noriu pasivėžinti su panelėmis, — 
savo Vincas ir tuo pat momentu šoka į ve- ! 
žimo vidų.

— Kur tu čia dabar? — sukliko moterų bal
sai. Vyrai

kti 
sta

Vinca;
Ir f

lauk iš

sukirto arkliams, norėdami pa- 
arkliai staiga trūkteli. Vincas vir- 
vežimo, išsitempdamas drauge ir

abu
pa-

su
Ki-

Kol vyrai sulaikė arklius, pasidarė dide
lis tarpas. Agutė tučtuojau atsistojo ir ima 
šaukti:

— Vincai, paleisk, paleisk, Vincai, paleisk, 
■lekvailiuok. .. Kur tu mane tempi? Ko tau iš 
nanęs reikia? Sustok, Vincai!

Vincas nieko nesako, tik skubiai visa jėga 
"raukia ją Į alksnyną. Vyrai sustabdo arklius, 
uaduoda vadeles moterims, ir botagu nešini sku 
ba gelbėti Agutės, bet Vincas spėja dingti krū
muose, nepaleisdamas šaukiančios Agutės, bet 
jos šauksmas tuojau pasidaro duslus ir nutilo. 
Vyrai buvo belendą Į alksnyną toje vietoje, kur 
dingo Vincas, tik staiga juos sulaikė šūvis ir 
kulkos zvimbesys; čia pat pasigirdo Vinco gra
sinimas :

— Eikit šalin, nes tuojau krisite vietoje: aš 
us abu nusausiu^

Vyrai sustojo. Kaip jie gali kišti savo gal
vą Į krūmus, kur jų laukia Vincas su re- 
vobeeriu rankose, kaj tuo tarpu jie teturi vien 
tik botagą.

— Matai, koks rppūže..... Ką dabar darome?. 
Argi mes jam teisįb’eritokiu būdu pasigriebti 
mergaitę? Jis ją išptri'ėvąftatis

— Bet jis turi ginklą. Ką mes galime jam

I Sindona labai žavėjosi David 
Kennedy, kuris buvo pirminin
kas Continental of liinois. Jis 
buvo prezidento Nix-ono parink
tas Treasury Secretary. Tas 
banka sbuvo Vatikano investa
vimams JAV-se.

■Marcinkus gimęs 1922 m. sau
sio 15 d. Rekomenduojant kar
dinolui Stritch, 1952 m. paskir
ta^ Vatikano:valstybės sekrė-
itoriaus ofisą, 1959 m. buvo Bo
livijoje ir Kanadoje. Gerai mo
kėjo' kalbas, buvo vertėju. 1964 irc v ' ' mietais --.apgynėipoprezių nuo 
mraisuohų hpnros mieste, tapo 
popiežiaus kūnsargru. ' 1964 m. 
lydėjo, pc,piožių į Indiją. Kai 

buvo išrinktas popie- 
■ žiuMii, jo asmeniškas.■ pa tarėjas 

ir- pfižĮuj'ėtdj^š'- buvo Marcin- 
; ka us draugas. K ai popiežius pa
darė Marcinkų vyskupu, jis tuo.

-ja utnivo ?paskirtas. Vatikano 
Banko stfae'loiauiHil^

Nūo 1.916 metų Institute per 
ię Opbre di Rėhgiohė vad. Vati- 
caii fiank iurėjo daugumą Šerų 
Banka Cat tolica Aėl ;Venet o. Į va i- 
cios diecezijos Yėnėcijos regione, 
turėjo . mažus procentus šėrų. 
kurie nedarė mažiau negu 5% 
banko .kapitalo. 11)72 m. tarp 
Venecijos ir'Vatikano buvo su
tarimas, . kari Vatikano Banko 
5T%. serų, buvo lyg ir apdrauda, 
kad kas. nors, to banko nepar
duotų. Tas bankas buvo Italijo
je turtingiausias, ■. daugiausia jį 
sudarė Real Estatas šiaurinėje 
Italijoje..

(Bus daugiau)

— 26 metų Tammy kils į erd
vę su kitais astronautais. Ji bus 
jauniausia moteris erdvėje.

padaryti su botagu?
Domas, pasislėpęs alksnyne, mato, kaip 

Agutė, užimta burną, visomis jėgomis draskosi 
ir stengiasi iš Vinco rankų ištrūkti. Ji gan sti
pri, gi pavojuje jėgos padvigubėja. Vincui sun
ku ją sutvarkyti; ji ištraukia rankas, stumia jį 
nuo savęs, braižo jo veidą. Pagriauta aukštel- 
ninke drėgnoje anksnyno žemėje, ji spardo jį 
kojomis, keliais, jos batukai nukrinta į didelę žo- 
’ę. Paskutinėmis jėgomis ji kovoja, jos veidas 
ima mėlti, ji negali laisvai kviepuoti, matomai 
silpsta. ' • .

Vincas užgula Agutę, mėgina drąskyti jos 
rūbus, bet jam trukdo vienoje. rankojė' laikomas 
revolveris. Jis perdaug užsiėmęs, aistroje pas
kendęs, užmiršta net atsargumą, pasideda re
volverį ir siekią po suvelta jos suknele.'

Domui užverda viduje, jis nebegali- laukti. 
Staiga šuoliu pagriebia numestą revolverį, šau
na pro šalį ir sūsupka:

t Nustok, kvailv. aš tiiojau tave čia parte 
riu. kaip šunį. Palik tą męrgoitę, tu rupūže, ar 
tu nematai, kad ji tavęs nenori. Ar ttį #Wulvs 
esi? Pakarti tave reikia, revolverio kųlipka bu? 
*ąu perdaug garbinga mirtis' Stokis tuojau i r 
klausyk mano komandos...,.-

(Būs daugiau)i JJBF
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Lietuvos Aid

Tel: 562-2727 arba 562-2728

JŪRATĖ IR KASTYTIfV. ŠVABIENĖ

B

1538 S. Manheim Rd, WeMchaMar, HL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

KAZĖ BRAZDŽIONYTE
Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos is WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p.

iš WTIS stoties, 1110 AM banga.
2646 W. 71st Street 

j
Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

TEL. 233-3553
Service^461-8200, Page 06058

avo pareigas į

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastchestor Community klinikos 

Medicinos diroktorius

viršeliai. Pasiųsime poeziją, ka 
tokiu adresu:

Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 6060S

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

SENELĖ SU LAZDELE

Dr. ALG. KAVALIŪNAS (Atkelta iš trečio puslapio) 
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur* Į voiu, kad tu badauji. Turiu dar
ginis venų išsiplėtimo hemo, želį prie lango. Maželytis toits, 
roidų gydymas. katinas peršoktų, o kiek visokių

S PITT.AŠKT RD daržovių pasisodinu, net bulvių 
Chicago, UL 60629 ’ Por^ kelmukų pernai turėjau.

Tel • 585-2802 Greit jau šviežių svogunlaiškių
._•*/ __________  Į ir ridikėlių turėsiu Pernai dvi

I saulėgražas užauginau. Kiauii- 
DB. FRANK PLECKAS ninkei kartais ką palopau, tai

OPTOMETR1STAS man vas Pasukdavo po sauja kiau
KALBA LffiTUVSKAI liainėšlio į Tiesą įvyniojusi.

W18 W. 71st St. Tel. 737-5US Kad tu
” - ■ ■ - - ' i užaugo-- Kaip kubilo dangčiai.

Viena galvą pati sutriaukšnojau, 
o kitos sėklas supyliati į terbelę. 
Sutriaukšnosiva. kai atvažiuosi-

Dr. LEONAS SEIBUTISI Turėjau ir rūpesčių su tom i 
saulėgrąžom. Po to, kai Ameri
kos prezidentas išnuodijo parše
lius, paskui vis atsibusdavau pra 
kaito išpilta, vis sapnuodavau, 
kad tas liaudies kenkėjas slen
ka su kirviu nukirsti mano sau
lėgrąžas.

Vargšai tie Amerikos ūkinin
kai. Regisi, jie nė tokių darželių 
neturi, jei miršta badu.

Iki pasimatymo išlaisvinimo 
šventėje, draugele! Pavalgysiva! 
Pamatysi, kaip šoksiu pakeltko- 
jį...

Tavo ištikima draugė Magdelė | 
Nežinau nė ką bepradėti...

Varsšė mano Magdelė .. Iš aša-

ir “contact lenses”,

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: an trad. 1—4 popiet,

miroies Komisiją išrinkti] 
ulius Girnius, Ričardas] 

■ndzegolskis ir Jonas Vitkus-1 
teismas pdsiliko s(?nos 

es: pirm. dipl. teis. Justi- 
iikošins, pavaduotojas inž.
K. Valiūnas ir nariai — 

)liiis Lenartas ir dr. Jonas

Atsk'ra rezoliucija visi tarybos 
riai įpareigoti aktyviai prisidė- 
prie valdybos ruošiamų ren-!

ginių.
V. Bartusevičius ii dr. J. Nor- 

kaitis paprašyti paruošti padė
kos raštus Bonnos ir Hesseno 
krašto vyriausybėms už paramą 
Vasario 16 gimnazijai ir Vokieti
jos Lietuviu Bendruomenės.

Uždarydamas sesiją, pirminin
kas išreiškė pasitenkinimą, kad 
ji buvo konstruktyvi ir vaisinga.

V. L. B. Biuletenis

STRADIVAR1US

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

Į

I

5

iI

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service
I

i

I I
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

| IŠiaurinės Italijos mieste Kre- 
monoje 1644-1737 metais gyve
no siiiuikų dirbėjas Antonio 
Stradivari, kurio vardas ir dabar 
dar yra plačiai žinomas tarp mu
zikų ir muzikos mėgėjų.

A. Stradivari ar Stradivarius 
per savo ilgą gyvenimą yra pa
dirbęs apie du tūkstančių smui
kų, bet iš jų iki mūsų laikų var
gu yra išlikusių keli šimtai.

Stradivari skaitomas žymiau
sias smuikų dirbėjas, jo padirb
tieji smuikai pasižymi nepapras
tu skambumu, garso grynumu ir 
kiekvienas smuikininkas svajoja 
kada nors įsigyti “tikrą Stradi
vari smuiką”. Sakau “tikrą”, nes 
kai Stradivari padirbtieji smui
kai vėliau labai pabi'angoį:fei at
sirado pamėgdžiotojų, kurie ant 
paprastų smuikų nesivaržydavo 
uždėti Stradivari parašą ir su- 
klastuotus metus.

Kodėl Stradivari dirbti smui
kai skiriasi nuo kitu savo skam
bumu? .Atsakymo niekas nežino. 
Vieni sako, kad A. Stradivari mo 
kėjo medį smuikams džiovinti 
saulėje, kaip niekas kitas nemo
kėjo ir nemoka. Kiti tvirtina, kad.1 - 
paslaptis yra jo vartotuose da- 
žuose ir vai nišiuje. Stradisvario-1 
paslaptis nėra dar atidengta.

A. Stradivari buve amatinin- , < 
kas, bet jis išsiskyrė iš kitų ama-| 
.ininkų savo genijum. Tame gal j 
ir yra visa jo smuikų paslaptis- !

ŽINIOS LŠ VAKARŲ VOKIETIJOS
dingu žinių, kurias reikia atitai
syti. mokykliniuose vadovėliuo
se nebėra vietos ir Lietuvos var
dui, reikia kalbėtis su Deutsche 
Welle radiju dėl žadamų įvesti 
transliacijų Pabaltijo kalbomis ir 
t.t. Jonas K/ Valiūnas pažadėjo 
pateikti- leidinėlį vokiečių kalba 
apie Lietuvą. Referentu politi
niams reikalams išrinktas mo
kyt- Kostas Grodbergas.

Kiek anksčiau Vasario 16 gim 
nazijai remti fondo pirmininkas 
mž. Juozas Šabas painformavo 
apie to. fondo piniginę apyvartą 
nuo lSŠ3. iki šios dįėnos. Gautą 
auku gimnazijai 76.&77Į54 DM, 
statybai -- 5.972, DM iš paliki
mų— 43.027,30, DM ir palūkanų 
—2.025, 91 DM, Iš .viso- gauta 
127.602, 75 DM. Per tą patį lai
kotarpį išleista: gimnazijai — 
61. 5000, — DM, statybai —t 
29.000 DM, stipendijoms---
3.890 DM ir- teismui — 118,40 
DM. Iš viso išleista 94.508,40 DM.;

■ šiuo metu fondo sąskaitoje yra 
' ’33.094,35 - -

Sudaryta komisija š Alinos Gri
nienės, Vingaudo J. Damijonai
čio ir dr. Viliaus Lenarto lė
šoms Lituanistikos katedrai telk
ti. Čia pat spontaniškai suauko
ta 515 DM. >

Dabartinė valdyba (pirm inž. 
Juozas Sabas, viėepirm. vyr mo
kyt. Vincas Bartusevičius, sekr- 
rėtorė mokyt. Marija Šmitienė,

(Tęsinys)
Statybų priežiūros Įstaiga, iš

duodama leidimą remontuoti pi
li, reikalauja, kad būtų paskir
tas darbu prižiūrėtojas. Taryba 
nutarė leisti valdybai pasamdyti 
apmokamą asmenį pilies atsta
tymui prižiūrėti.

Patvirtinta valdybos pateikta 
provizorinė 1986 sąmata 88.120 
DM.

Svarstytas Informacijų leidi
mo padažninimas ir jų turinio 
pagyvinimas, Redaktorius siūlė 
‘"Informacrų” leidimą atskirti 
nuo reikalų vedėjo pareigų, pa
vedant ji atskiram asmeniui. 
Klausimas liko neišspręstas.

Ilgiau apsistota prie politinių 
reikalu komisijos steigimo, nu
rodant, kad jos lauktų daug dar
bų, nes trūksta išsamesnės infor
macinės knygutės vokiečių kal
ba apie Lietuvą, vokiečių spau
doje ipesirodo apie Lietuvą klai-

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON DU tUNED KOPLYČIOS

1 —

tėvas ir SONUS ■
MARQUETTE Ft IN KRAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MO^NIŠKOS KOPLYČIOS
ATKšTkS AlrlD.MOBILDLMS pastatyti

I 
o II 
i 
I

«
S

Florida

/ Fresh Cherries Nest

I
I

Ofbo Mafonas: 776-2330, 
kasaendios talaf.; 448-5545/

■  —ĮMĮ

Apdraustas parkraustym^ 
fe Ivairiy atstumu. 

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 ar 376-599S

— Rumunijoje komunistine 
valdžia surado paliktas 20.000 
biblijų popieriui gaminti masę.

SOPHIE BARČUS
toeata liks itChe:

I another time to rpooThk ©

1Vedėja — Aldona Daukus

1
y

— Naujienos, Chicago, 8, III.C?

. F». MT MfAPT

4

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629 

Telcf. 778-1543 package rpoeg* cake 
dessert cups (6 cups) 

cup flaked coconut.
toaiteO

package (S ox) ertam 
cheese, softened 

tableapoom nigar 
teaspoons lamo n Julos 
teaspoon grated lemos

®p ’witor
cup sugar
tablespoons cornstarch
tablespoons water

i i
2

£

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Stoties W0PA - 1490 AM 
transliuojamos iš mūšy studijos 

Marquette Parko.

1/2 teaspoon brandy
1 flavoring

f Ht eherriea. Cotntoe cherries, 8/4 cup water and 1/2 eup 
Cook 6 tnhautoa. Blend cornstarch and 2 tableapoona 

. Add to ebosriec Cook, stirring constantly, until thick*
Otoed and smooth. Add brandy. Coot Combine cream cheese, 

xhtarpoons sngar. lemon Juice and peek Mix until smooth. 
M ovtoide of dessert cups with cream cheese mixture. Roll 
toast*i eononut. Spoon etaeef atPooR faM **ntaou Mek.ee

z t. mpa Ncrtoweat fraah 

<1/2

»M0W DO’SEAT KELTE 
HELP TO PROTECT YOU 
W AN AUTO ACCIDENT!

•ACCORDING TO THE 
INSTITUTE FOR SAFER 

LIVING AMERICAN MUTUAL 
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY 
FROM BLOWS AGAINST 
PARTS OF THE CAR, LESSEN 
THE DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF THE CAR, 
AWD INCREASE SURVIVAL 
CHANCES

Miesto erspm, ©r io? cream m paruii glasses.
©a market from, mid-June 

ly AfifaM. To dike the most of this short season, m 
cherries the maau calls for fruit. And

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

JL ŠERĖNAS. Tai. 925-8063

rom aplaistyto laiškelio nuvokiu, 
kad supranta, nabagėlė ir mūsų 
padėti. Supranta, kad jų kadrai 
ir mus čia yra apsėdę, mus, ku- 
i ie dar nesame pavirtę į veršius. 
Ak. ir dar kaip išjuokia. tyčio
jasi, spiaudo, tiktai ie dar ne- 
jasi, spiaudo, tiktai jie dar ne
versti pakeltkojį šokti...

Senelė su lazdele

j VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, 111. 60650 
Tel.: 652-5245

TRUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai;
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

gah eating 
t for creating luscious 

Sponge cake cups frvrted 
i the nests for a tpiriied

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE**• EXCEPT WHEN HE'S 
MVfNG. NEVER TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED, " 
SOONER OR LATER HE 
WAY DO THE 
UNEXPECTED/

EVEN ON THE

THE ODDS ARE 
AGAINST THE 
IRATE DRIVER 
WHO TRIES TO 
HIGHWAY.

Aikštės automobiliams pastatyti 11 1

___ . - - - - - aiMqfcy

STEPONAS C. LACK ir SuNuS
l,A( KAWICZ

Lai<’ jHi.iu Direktoriai

2424 West 69: h Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southwell Hwy., Palos Hills, Illinois
Id. 974-4410

V AS AI TIS-BUT K US

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003 Į '



MOKYKLA

Š m. birželio 1 d. įvyko K»»<* 
ti’ono Donelaičio Pm<1žics ir A i- 
kštesnio<ios Lituanistines mo
kslo metų užbaigimo šventė, 
šventę atidarė ir pravedė moky
toja Regina Kučienė.

Maršui gnjant i salę įžygiavo' 
(i skyriaus mokiniai ir 19 laidos' i 
abiturentai-tės. Visi šventės da-| 
iyviai, pritariant akordeonui su-j 
giedojo JA.V ir Lietuvos himnu-- I

Pasve-kinus i šventę atvyk:i-( 
sius, vyskupus Vincentą Brizgi J 
evengeliku vysk Ansą Trakį, I 
spaudos atstovus, iš Australijos 
Šventėje dalyvavusius porūši 
Kantvilus ii mokyklą rėmusius 
asmenis. Visu skyrių mokytojai j 
ir mokytojos iššaukė į sceną Sa-Į 
vo mokinius ir išdalino pagyri
mo lapus bei pažymėjimus.

Pradžios mokyklos mokinukai 
Lidija Gražulytė ir Audrė šlė- 
nvtė padėkojo mokytojams užl 
iu auklėjimą ir lietuvišką moky
mą.
-Šiais metais pradžios mokyklą 

baigė: Balaišytė Audra, Ply^- 
kytė Aurelija, Gražulytė Lidija, 
Juškaitis Edis, Mikelevičiūtė 
Vita, Norvilas A.ras, Pabedinskas 
Vytas, Šlenytė Audrė ir Utzz. 
Andrius.

Aukštesniosios mokyklos met
raščio “Atskleistos durys” sutik- ; 
tuves vadovaujant mokytojai Re
ginai Kučienei, keli mokiniai pa
skaitė štame metraštyje tilpusius 
rašinius. Žurnalistų Daužvardžio 
Fondo pirmininkas Bronius Juo
delis. pasveikinęs spaudoje reiš
kiančius mokinius: Vida Brazai
ty tę. Danutę Penčylaitę, Rimą 
Polikaitj. Joną Variakojį ir Po
vilą Bin doką. įteikė jiems po 
knygą “Žurnalistika”. Aukštes-Į dengiamas puikus stogas, o pa- 
niosios mokyklos mokiniai gau
na pagyrimo lapus.i

49 laidos abiturientams daly- 
vajant, direktoriui ir mokyto- 
įanfs, įteikiami mokslo baigimo 
ątesjatai. Baigė šie mokiniai: Ei
lutė Lidija, Bindokas Paulius, 
Brazaitytė Julija, Izokaitytė Ra
sa, Kirklys Andrius, Lukošiūnas 
Rimas. Paškutė Daina, Paulikai- 
.tėRima, Puodžiūnas Stepas, Ru- 
daitytė Taiyda, Rūbas Paulius, 
Šlapkauskas Gintas ir Variakojis 
Jonas. Jie visi dar gavo po tris 
knygas, kurias mokyklai dova-

ų \aiuii Hrmieji žingsniu. Atvk 
nantiem> mo’tslo metama Tėvu 
komitetas bus žios sudieties: Pir
mininkas Vytautas Dumbrvs, Vi- 
cepiim. Raimundas Gierstikis, iž
dininkė — Birutė Pibedinskie- 
nė, sekretorius Eugenijus Pau- 
’ius. renginiu vadovės: Irena Ar- 
dickcnė. Ramunė Glowacki irj 
Monika Kabliavskienė, ūkio rei
kalams Rima Bankienė. Revizi-.

I n«»jo T uit xs Fondas Juozas Ka- 
p«jč u n A. K jrūza Knygos* 
Dialogas su lietuviais, Petras Ka-

( lūža n Vlikas ir lietuviai. Abitu
rientų vardu su mokykla atsis-

I veikino Rimas Lukošiūnas. Iš’ 
1 kviestiems į sceną mokytojams 
’ mokinukai kiekvienam prisegė] 
i po grąž ą gėlytę. Buvo įteikti
pažymėjimai ir keliems suaugu-i los komisija: Rimantas Gužutis, 

I šiem ‘mokiniams” norintiems iš- Lakštuonė Vėžienė i ----- -
Į inokti lietuviškai kalbėti.
I Vicedirektorė ir klasės auklė- 
I roja Danutė B ndokienė savo kal- 
i boję pažymėto, kad yrp buvę 
džiaugsmo, vargu, rūpesčių, pa
sisekimų ir nepasisekimų. Sakė 
ji savo mokiniams yra buvusi 
motina, pamotė,draugė. o kartais 
ir ragana.

Visa tai dariusi, kad mokiniai 
geriau įsisavintų lietuvių kalbą 
ir pamiltu Lietuvą. Mokiniai jai 
a t s i d ėko j o g ri a usmi n ga is deln ų 
plojimais- Sveikino: vyskupai 
Vincentas Brizgys, ev. vyskupas 
Ansas Trakis . šaulių — Vladas 
Išganaitis ir Lietuvninkas, kuris 
dar įdavė ir 200 dol. čekį.

Tėvai komiteto pirmininkas Jo 
nas Variakoiis pasveikinęs atsi
lankiusius svečius, palinkėdamas 
abiturientams sėkmės, iškvietė 
į sceną visus mokyklos mokyto
jus ir įteikė po didoką gražų 
gėlių puokštę. Direktorius Julius 
Širka, savo kalboje, apgailesta
vo, kad lietuvių tarpe lietuvybė 
blėsta. Aštrokai pasisakė prieš 
Lietuvių Bendinomenės Švieti
mo Tarybą, kuri mažai, rūpinasi 
lituanistinėmis mokyklomis. Li
tuanistinė katedra gauna šimtus 
tūkstančių, 
riama tik

Lakštuonė Vėžienė ir Marija 
Utz.

Sėkmės šiai mckyklai-
Stąsys J:(škėnj.s

Aid. Al. Majerczyk

KKAL ISTATI PO*. 1AL*UAL KTTATI FOK <ALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
a .AMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

R NOTARIATA1 • VERTIMAL

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM z 
IR fEMATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKRJIMAI1

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fe

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

?21Ž W< Cermak Road Chicago, DL TbL M7-774J

7IBŲ RCŠIĮ} DRAUDIMO AGENTŪE1 

J. BACEVIČIUS — BELL REALT3 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

o mokykloms sky- 
skatikai. Sakė, kad

matai visai silpni. Šioje mokyk
loje anksčiu mokinosi per 3G0 
mokinių Dabar tik 177 mokiniai.

Meninėje dalyje viėi blokiniai 
gražiai ir skambiai padainavo 
dvi daineles: Palankėj, palankėi 
ir Ri dog day, rigdi do. 8 klasės 
mokiniai pašoko tautini šokį Su
batėlė- Akordeonistas — Arūnas 
Poliknitis. Šventė baigiama dai
na: Su mokslu į rytojų. Sekma
dieni mokiniai išvažiuoja į Le
mentą pasilinksminimui: Dar rei 
kėtų pastebėti, kas kiekvieną m ė-■ ' 
nesi mokykla išleidžia; laikraštė-

Viktorui Utarai, 2616 V/. Moni- ’ 
gomery, telefonas — 847-0664, . 
arba 767-0600. Jis jums mielai
patarnaus visais reikalais.

V. B.

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE..

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

giau visokių atstovų iš ligoninių, 
daktarų, dantistų ir kt.

Brighton Parko lietuviu festi
valio komitetas toks: Viktoras 
Utara lietuvių namų savininkų

šeštadienį 1985 m. liepos 6 j draugijos prezidentas. Joe Ku- 
d. nuo 11 vai. iki 11 vakaro bus j tvs kaip vyriausias vadovas — 
trečioji Brighton Parko Lietuviu Į pirmininkas. Carole Balzekaitej 
Šventės diena. Mums paskirtai lr Bob LounselI rengėjai. Leidi-] 
vieta yra nuo 43-čios iki 47-tos’ mo rengėjai Eric Sherwwod ir
So- Western Blvd. — Parkway 
—vidurinė pieva.

Visus šiuos reikalus sutvarkė 
Aid. Al. Majerczyk 12-to Wordo 
atstovas. Tą dieną bulvaras bus 
uždarytas nuo 39-tos iki 47-tos 
gatvės. Pastatyti mašinas bus ga
lima nuo 43-čios iki 39-tos Sc.j 
Western Blvd. I

i
Praeitais metais daugiau negu I O O L

30.000-čiu žmonių ten praleido 
visą dieną. Ten buvo apie 100 vi
sokių būdelių. Maisto, rankdar
bių, medžių drožinių, paveikslų; 
ir kt. Kas tik ko norėjo — ga-l 
Įėjo visko įsigyti, nusipirkti.

Šiais metais žmonės galės pasi
džiaugti lietuviškom polkom, vi-? 
sokios muzikos pasiklausyti. Pa
žiūrėti šposininkų, magikų ir 
daug daugiau visokių dalyku pa 
matyti.

Šiais metais taip pat bus dąu-

Donna Galinaitytė; muzikos ir | 
lietuvišku dainų rengėjos Vida 1 
Baronaityiė ir Ramona Slons- 
kytė; sveikinimo komitete Eliza
beth Gora, Renee Baran ir Lucy 
Michalezyk; vietos išrūpinimo 
narys — Lerdy Brodian: į laik- Į 
raščius rašymo ir nuotraukoms ■ 
rūpinasi lim Kelly ir Rasa Lin- 
takaitė; saugumo — .Andrius 
Markulis.

Kiti komiteto atstovai: Brone' 
Rusteikienė, Joe Yerkes, Gailė.' 
Eidukaitytė ir Adrian Aragones.

Šie daktarai atvyks: Frank 
Baker II M. D..Mindangas Si-; 
liūnas M. D., Ken Yerkes, D. 
D. S., Dalė Petreikytė D. D. S.,: 
Ramunė Maciejauskienė, D. D. j 
S-, Augusta Šaulytė, AID, ir Do-1 
niatas Siliūnas.

_______ __________ f 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos, 
__ ________________— ___——— į Dilelis butas savininkui. Geras inves- T- j ravimas.

K U UI p u 1 I g mūrinis su garažu. Pelningas 
------  .___——--------- pirkinys.

------------ - i --------- t 
j Didelis, gražiai įrengtas bungalow-' 
į Nebrangus.

SLA 134-tos Moterų Kuopos 
susirinkimas įvyks ketvirtadie- j 
nį, birželio 13 d., 12:00 vai. r. j 
Great American Savings patai- 
pose, Ghicagoje. Maloniai kvie

čiamos nares dalyvauti. Bus k a- : 
vu te. Valdyba

— Stockholme prasidėjo 2(? 
valstybių konferencija.

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 
_ °r _ 
Triaminic-12® Tablets

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.

kaip galima gautfdeidinią parda- / 
vinėti, / prašome paskambinti

-CM985 Dorsey 
Sandoz. LrK\,£incolh,

■

Naujienose galima gauti t -
AUGUSTINO PAšKONIO

PASSBOOK 
SAVINGS^

l. see ui for 
financing.

■ y out LOW UTS

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel: 436-7878

HELP WANTED — MALE-FEMALF 
i Reikia Darbininkę ir Darbininkiy ;
i

WANTED HAND SEWER-
FULL OR PART TIME 

HIMMEL FURS 
2201 W. 95th S., CHICAGO 

Tel. 779-7000

MISCELLANEOUS 
įvairūs Calvkal

PARDUODU dulkių valytoj ą, 
!fdu dreseriųs.

694J&S. Washtenaw^.
—T' -

EPAIRS — iWtNERAV 
įyalrūs.TatsynĮBi

■ ■ - ,~į*-ijaį'" ■ "j¥i^r - ■ y^r--- 4l • ■

REPAIRS

TAISO

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR 
JOS KARIŪNU LIKIMĄ

BEI

Tek 585-6624

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00. 
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekį rašykite ir siųskite:

Interest Rates 
Paid on Savings

lnt*rwt Compounded 
Oaiiy and Quxteriy FSLIC

n

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, D!., 60608 Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK F.OAD : CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

ELEKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI '

Turto Chicagos miesto hlfcų, -
Dirbu ir užmiesčiui

^rantuotai ir sąžinlnšaL , *
KLAUDIJUS PUMPUTIS :

4514 S. Talman Ays, ,
Y ToL 927-3559 ' ,- '

DĖMESIO
62-80 METŲ AM± VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininktrrs.

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 $. Ashland. Ava., 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

sig stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS I
6557 S. Tai man Avenue-

; Chicago, IL 60629

434-9655 ar 737-171

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, T«l. 254-745C

F. Ja polis,'>!<sent 1 
»0S& W, Mth St 
Everj.pM-k, M 
J0642 - 424-8654

Ssft Fr« Fn t* c«ss)0y Cmm>? 
Ksac C«9c«x: Ūo<»npa?. SactS

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKšOS

619 puslapių, kietiĮ viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA •-* S17. '(Persfuntiirui pridėti $1J 
Siųsti ČekĮ:

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, DL 60608

SERVING CH1CAGOLAND SINCE 1905 .

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

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

Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI!

Advokatai '
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: noe
9 vaL ryto iki 8 vaL vakaro.

Seštad..* nuo 9 vaL r. iki 12 vai t 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
I84» West 63rd Street

ADVOKATU DRAUGU A 

V. BYL ATTIS ' 
ir y. BRIZGYS ’ 
Darbo valandoc .

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimu*.

Dr. A. — MINTYS LR DARBAI, 259 pal_ liečia 1905 
metą įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 

'• mukūpininu______________________________ _

Dr. A. J. Gusaen — DANTYS, ją priežiūra, sveikata b 
grožis. Kietais viršeliais

Minki ta ta viršeHrda, tik

Dr. 2L J. Gowen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
CMONP3. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik

Gslim.1 taip pat užsakyti pašto, atsiuntus čekj arb» 
mooey orderį, prie norodytos kainos pri

dedant SI peniontimo Klaidoms.

88.00

84.00
83.00

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta "Sūduvos” 

' Išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujieną administracijoje. 
Knygos kaina — $3.95 (su per-

iieniais pagal rasitariOA
8606 S. K*dzle Ava.
Chicago, I1L 60629
Tel: 778-8000

world on fire

N AU JIENOS, 
M3 KAEBTMD IT, CKCACO, E IMU

F2.08

fi —. Nauįiano®, Chicago, ĮĮ, DI. Tuesday, Jun® 11. 1985




