
VOL. LXVIII Chicago, Ill. — Ketvirtadienis, Thursday, July 16, 1981Price 25c

r

Library uf Coc|r 
, Periodical Division Gr 
jvasj,infltonz D c

The First and Createjt 
Lithuanian Daily in America

Į The Lithuanian Daily News 
Published b> The Lithuanian News Publishing Co^ Inc.

, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 111. 60608
į HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

ST. KANIA TURI DAUGUMA, VES REFORMA
. PASITRAUKĖ Iš PAREIGŲ ČIA
' DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

NESĄŽININGUMAI CENTRINĖS ŽINIŲ AGEN
TŪROS VIRŠŪNĖSE

• 'Z

WASHINGTON, D.C, — Max ei jos ir asmenų, su kuriais
Hugel, ČIA direktoriaus pava- ba, gerovei, jis yra pasiryžęs re-

dir-

duotojas, prižiūrįs tos drganiza- zignuoti. Jo advokatas Judah . 
ci j os operacijas, antradienį pasi- Best pareiškė, kad Hugel neuž- = 
traukė iš pareigų ir iš agentūros. • dirbo nė cento iš nelegalios l 

į praktikos ir nediskreditavo sa-jt 
vęs, sayo šeimos, bendrovės ar Į 
JAValstybių.

ČIA direktorius William J. i į 
Casey priėmė" Hugel rezignaci- į 
ją su apgailestavimu. Jo vieton -j — 
paskyrė ilgametį ČIA tarnautoją ŪĮį 
John Stein. 56 metų Hugel pra
dėjo' agentūroje tarnauti vasario ; 
mėnesį, kviečiamas direktoriaus į 
W. J. Casey.

Baltųjų Rūmų kalbėtojas Da-1 
vid .Gergen pareiškė, kad prez... 
Reaganas yra nustebęs įvykiu ir 

bet 1

Washington Post dienraštis rašė, 
kad jis jsuteikė slaptų informa
cijų dviem Wall Street broke
riams ;-apie akcijas firmos, ku
rioje anksčiau tarnavo. Tost įdė
jo’ pasikalbėjimą su investuoto
jais New Yorke Thomas R. Me-’ 
Nell i.r jo broliu Samuel F. Me-. 
Nell. Jiė tvirtina, k3tkl979. me-: 
tais Max.Hugel. neteisinga infor-. 
maeija įkalbėjo jų iuvestavimo. 
firmą investuoti, į- Hūgęl Elec
tronics $131,000. ,-.

Pirmadienį išleis t din e ČIA pra
nešime spaudai Hugel.- paneigė apgailestauja'; rezignaciją, 
kaltinimus, kaip nepamatuotus Teikąlą laiko baigtu.; Teikąlą laiko baigtu.

ir netikrus, tačiau dėl organiza- -------------

BANDO APKARPYTI PARTIJOS 
SEKRETORIAUS GALIA

KANIA KALBĖJO PUSTREČIOS VALANDOS
apie sunkią Ekonominę būklę

Sovietų valdžia, pavergusi šimtus tūkstančių-R y tų Europos gyventojų, laiko vergus prievar
tos darbo stovyklose; kad gamintų maistą Sovietų kariams..

>Įįrę Balys VošiĮras

NUMUŠĖ SIRIJOS NAIKINTUVĄ
SUSIRĖMIMAI SU SIRIJOS LAKŪNAIS ĮVYKO 

SIDONO IR-DAMOUR PADANGĖSE .

RUZALĖ. — Izraelio laku- —

VARŠUVA, Lenkija. — Sek- 
. retorius Stanislovas Kania ant- 
; radienį kalbėjo’ suvažiavusiems 
partijos atstovams pustrečios 

] valandos, suglaustai paliesdamas 
'J , svarbesnius įvykius, bet kalbos 

pabaigoje jis aiškiai pasakė, kad 
Lmkija žygiuos kartu sH Mask- 

1 va “socialistiniu” keliu. Jis dar 
pabrėžė, kad Lenkijoje būtinai 

. reikalingos partijos reformos. 
Suslovas tiesiog įsakinėjo' paty 

' rusiems partijos nariams refor
mų reikalą atidėti, so- Grohiyka 
veik prašyte prašė nedaryti re
formų lėnkų komunistų, pąrtijo 
je, bet pats sekretorius tvirtina, 
kad reformos bus pravestos. 
Sekretorius Kania -yra įsitikinęs, 
kad reformos šalininkų Šiame 
suvažiavime’ bus -žymiai dau- 
§iaU- \ '' : ‘

Aiškėja; kad Šo’vietų atstovai, 
• atvykę į lenkų komunistų parti- 
. jos suvažfeyimą, organizuoja-sa-

nėmis rengiasi Kąhiai:pakėhkti.

.A .T&i--aAfr&čRėnp sužeidė, o vėliau 
^.fnumušė Sirijos MIG-21 lėktuvą

• CHICAGO, Ill. — Balys Vosylius, ilgus metus redagavęs 
Naujienose ėjusį Skautų skyrių, mirė šių metų liepos 15 dieną. 
Jis bus pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje liepos 17 d., 
o 7 vai. vak, bus atsisveikinimas.

Vųsylius- ilgus-metus dirbo, didelėje Mail Order bendro
vėje, esaničoje 35-oje Chicagos gatvėje. Vasaros atostogoms 
važiuodavo į rytų valstijas, kur gyveno’ jo sesuo.

Vosylius turėjo labai lengvą plunksną, vartojo gražią 
lietuvių kalbą ir pavyzdingai redaguodavo Naujienose ėjusį 
Skautų skyrių.

PERVES PINIGUS IRANUI

. WASHINGTON (AP.).— Iždo 
departamento lęalbėtojas Marlin 
Fitzwater, - pranešė, kad apie 
$2 bil. vertės Irano aktyvų, ku
rie buv. prezidento J. CarteYio 
buvo? įšaldyti JAV bankuose, 
baigiant šį pirmadienį bankų 
operacijas, buvo pervesta į New 
Yorko Federalinio rezervo ban
ką. šių pinigų dalis turi būti per-

vesta Iranui Ugi šio šeštadienio, 
pagal teismo nurodymą.

Keliolika ’ Amerikos prekybi
nių ir gamybinių bendrovių pa
reiškė pretenzijų į.apie bilijoną 
dolerių, tddėl tokia suma bus 
pervesta į tarptautinio tribunolo 
dispoziciją, kol paaiškės tų bend
rovių pretenzijų realumas.

f

KALENDORĖLIS

Liepos 16: škaplierienė, Dan
guolė, Dudutis, Vytartas.

Saulė teka 5:30, leidžiasi 8:23.
Oras atvės, Hi. .

Briuselis tampa Eurcpos centru

Prancūzai labai apgailestauja, 
kad gen. Charles de Gaulle įsa
kė amerikiečiams išvežti visą ka
ro medžiagą ir Amerikos karius 
iš Prancūzijos. Negavusios vie
tos Prancūzijoje, šiaurės Atlan
to Sąjungos valstybės nutarė iš
sikelti į Belgiją. Dabar į Briuselį 
skuba dipldmatai ir karo Vidai 
iš įvairių kraštų. Ten šiaurės At
lanto S-ga turi visą eilę svarbių 
įstaigų, karo centrą, susisiekimų 
įren^mų, aerodromą ir kt

Ėibang, teritorijoje, praneša’ofi- 
.cialys-Tzraelio aviacijos prane
šimas. ■ a ‘ -■ -

Izraelio' lakūnai išskrido bom
barduoti palestiniečių karo me
džiagos sandėlių Sidono ir Da
mour srityse, esaničose apie 50 
mylių į šiaurę nuo Izraelio ir pie
tų- Libano sienos. Sirijos naikin
tuvas, pastebėjęs bombarduoti 
besirengiančius- Izraelio lėktu
vus, tudjau pakilo ir bandė artė
ti prie bombonešių. Tai pastebė
jo Izraelio- naikintuvai, daug 
greitesni už MIG-2U, prie jo pri
artėjo ir apšaudė. Sirijos lėktu
vas buvo sužalotas, o vėliau buvo 
pribaigtas.

Izraelitai gali gintis 
nuo palestiniečių

Atrodo, kad Izraelio karo avia
cija gavo leidimą pulti palesti
niečius, kurie ruošiasi įsiveržti 
Į Izraelio teritoriją.

Izraelyje padarytas naujas su
sitarimas dar nepaskelbtas, bet 
Izraelio lakūnų pradėti puoli
mai pietų Libane rodo, ka^ ame
rikiečių stivaržymai naudoti 
JAV gamybos lėktuvus atšaukti, 
nes jie ten vykusiai naikino ka- 
ęo medžiagos sandėlius Sidono 
Ū Damour srityse.

JAV smerkė Irako bombarda
vimą, nes Irakas negamina 
ginklų, bet JAV leido’ pulti karo 
medžiagos sandėlius pietų Liba
ne, nes iš ten ruošiami ginkluoti 
Įsiveržimai j Izraelį.

—Netikėtai paleistas šūvis pa
taikė į lėktuvą Floridoje ir jį 
numuša.’ Dir lakūnai išsigelbėjtf.

( — Trečiadienį ' aukso uncija 
kainavo $417. „

jc— Pastininkai streikuos, jevgu 
įitfns nebus pakeltos algos. "

k M .. LĖKTUVU BENDROVĖ 
PATARNAVIMUS

NEW YORKAS (AP). — Pan Sovietų atstovai -nekreipė dėme- 
i American lėktuvų bendrovės. s’° i konferencijos 
! naujasis pirmininkas William Sau<^® provmeijuodeięga-
ŠH. Waltrip pranešė, kad šį ru-^s, kvietė J savaT-karilbarius 
I denį sumažins skridimus iva’^Us ?^C. eK-
j panaikinant kai kuriuos į yžsie- į KŲĮ^-Į^ėtų pakenkti šą e- 
•’nio kraštus; bus atleista iš?darbo toriui■- >

• - ■---■<> VieraaŠAsvarbesnių klausimų
iv/v ai M4X ąpte? ±,AW LOLA- • ir.

jų. Vietoj nuostolingų k e- ■ buv°T^g^eWri^ūs nnkimjfc^ ei 
rėjo Įsiveržti į burmistrės Jane lionių į užsienius, bus padidintos',SU-žinar'a* t»ūuj. tu- 
Byrrie įstaigą. Kartu su jais pa-;vietinės — j New Yorką, Miaini rėj^-pirt^ diehą rinkti sekreto 
sirodė ir didoka grupė žmonių.'ir vakarų pakraštį, tuo įstatant tai $Įanįslovas Kąnią -bū£ų 
Tai buvo daugiausia meksikie- bendrovę į pelningą instituciją^ ’ džĮiĮgiįpaą balsų, ii būtų iš 
čiai, vedantieji biznį Humboldt. Bus nutrauktos kelionės į Len- rink-Įas J^rtijos sekretoriumi. 
Parko apylinkėje. Ten buvo už- kiją ir Turkiją, gi sumažintos į '^1S hutų įtnrėjęs didelę inrciatj- 
daryta 41 taverna, bet kelioms Australiją, Naująją Zelandiją, vą ir didęlę galią. Bet pirmą die
ve! buvo leista atidaryti biznio Guaną, Manilą, Hong Kongą ir sekretoriaus neberinko, 
duris, nes pašalintos priežastys, ■ Singapūrą. Padidintas kelionų * Vietoję sekretoriaus rin irao, 
kurtos nulėmė jų uždarymą.' skaičius į Angliją, Vakarų

Grupė, pralindusi pro polici- kietiją ir į Japoniją, 
jos saugomą užtvarą, tikėjosi! 
pasiekti burmistrės kambarį ir; 
pareikalauti- pasiaiškinti, kodėl į 

jiems neleidžiama atidarvti ta-Į 
vernų. Kaltinimai, kad jie turi; 
ryšius su kriminaliniu elementu 
neturį pagrindo, sakė jie.

Jiems nepavyko pasiekti bur- \ 
mistrės įstaigos, f 
neleido. Kurie nesiskaitė Au poli-, lo ženkla iki 2o centu. Jiems at-’

NORĖJO ĮSIVERŽTI Į BUR
MISTRĖS ĮSTAIGĄ

CHICAGO,. III.—Penki smar- apie 10% arba apie 1,100 tar- 
kūs vyrai praeitą antradienį no- nautojų.

bet

visą partijos Centro komitetą. 
Partijos Centro komitetas imtų 
visą atsakomybę už partijos dar
bą. Partijos Centro kc'mitetas 
turėtų rinkti ir partijos sekreto
rių. Tuo pačiu metu, įvedus šias 
reformas, partijos Centro komi
tetas duotų instrukcijas partijos 
sekretoriui. Sekretorius ir šian
dien turi duoti atskaitomybę 
partijas Centro komitetui, bet 
susidaro skirtinga padėtis, kai 
sekr. torius renkamas skyrium. 
Rusai patys pasiūlė reformas, o 
tos reformos gerokai suskaldė 
lenkų komunistų partiją. Šitas 
klausimas turės būti išspręstas, 
bet šiandien neaišku, ar dabar.- 
tinis sekretorius gaus balsų dau
gumą. Taip pat darosi neaišku, 
ar išrinktas partijos Centro ko
mitetas išrinktų Kanią partijos 
sekretoriumi A

Į. konferenciją suvažiavo 1,955 
atstovai Dauguma suvąžiavusių- 
j^yrą-.Sta-n«-tevo Kanios ir -re
formų -'’alininkai, bet jie nėra 

• tinkamai suprganižuoti.
■i Apie Sovietų karu jėgų inva
ziją niekas 'nebekalba. Visiems 
aišku;.'kad bus pravestos refor
mos, kurių rusai nepajėgs sulai
kyti; Rusai-,'imsis visų prieme
nių; kad Lenkijos reformos ne-, 
pasiektų kitų pavergtų tautų 
komunistų partijos narių ir pla
tesnių darbininkų sluoksnių.

— Teisėjas jsakė Nash Burial 
Inc. bendrovei, 164# W„ Morse 
Ave., grąžinti pinigus visiems 
klientams, nes toks apdraudimas 
esąs apgavystė.

— Ketvirtadienį, apie 9 vai. 
vak./ Chicągoje bus matomas 
Mėnulio užtemimas. Jis tęsis

kaip būdavo iki šio’ meto, Varšu- 
! von suvažiavusiems Lenkijos ko

munistams’buvo pasiūlyta rinkti iki 11:47 vai. vak.
PAŠTININKAI NORI 
DIDESNĖS ALGOS

'WASHINGTON, D.C. — P'š- 
4t to tarnautojai, susiorganizavę į 
, dvi unijas, pareikalavo iš Pašto 
’valdybos gana stambios pinigų 
* sumos. Jie patys apskaičiavo, 

Policininkai neužteks pakelti laiško paš- j

cijos nurodymais ir bandė jėga ; r0(j0; kad teks pakelti laiško per- 
veržtis, buvo sulaikyti/Penki jų Siuntimo karną iki 23 centų, 
turės vėliau aiškintis teisme, ko-1 . " . . *
dėl taip Sriėžto elgėsi su tv.r- v G>'-en,0)ai <«>-
, << . . 1 Kirtimu tamAiitmu fpikiBinniskosiprižuirėtojais. bartinių tarnautojų teikiamais 

’ i patarnavimais. Laiškai ateina j 
Į pavėluotai, nusiunčiami į kitas 
į vietas, dar kiti pakeliuje dings- 
j ta. nunešami kitiems adresa- 

BELFASTAS (UPI). — Ry-.tams. PaštininkaT’reikalaujar’di- 
šium su mirtimi šeštojo Maze desnės algos, bet tuo pačiu mėtį 
kalėjime IRA kalinio, šiaurės. turėtų galvoti apie geresnį pa- Į 
Airijos miestuose vėl kilo nėra-. tarnavimą, pramokiiną gerai ir 
mumai. Belfasto mieste jaunuo- tiksliai adresus skaityti.
lių būriai mėtė Molotovo koktei
lius-ir įvairius daiktus į karei- 
viiir i“ j policininkus.

NERAMUMAI ŠIAURĖS
AIRIJOJE

— Exchange National banką? 
pranešė ,kad per antrąjį šįų'me;. 

berry apskrityje sužeistas šū- ’ tų ketvirtį vertybės popierių apy^ 
vi u į nugarą policininkas ir šū- varta padidėjo 16 nuošimčių,Vo 
viu į ranką kareivis. Abu šūviai pelnas pakilo iki 48%.’ ■ ' 
nėra gyvybei pavdjingi.

, - -------------- ■ — FedĮracija laukiniams žvė-,
— Shell na£tds bendrovėzgra- rims ir paukščiams./apsaugoji 

dėjox ieškot i naftos Georgia vąls- reikalauja, kad būtų atleistas 
tijos’. pakrantėse. Gręžimai už- sekretorius James (Ų, Watt, .nes | 
truju.apfe 200 dienų ir kamuos jis neepajėgia tinkamai eiti sa- 

’ 24 milijonus dolerių. vo pareigų. Ą
F- k-i. i . - - . — -
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Izraelio lakūnai liombardavo palestiniečių karo me
džiagos sandėlius Sidono ir Damour srityse. Numes- 
.. . - tos. bombos sukėlė didelius gaisrus.
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ŽMOGAUS JUDESIŲ KULTŪRINIMAS
4.

(Tęsinys)

Klubų krypimas į šonus

Vikst-viksl klubais į šalį, lai 
dešinėn. tai kairėn. Šios moterų 
ci-'em s ypatybes: trumpas žings
nis ir sėdynės kraipymas. Kada 
kūno svoris perkeliamas nuo vie
nos kojos ant kite’s ir kūnas per
eina statmenai su žeme, užpaka 
1 nė koja baigia žingsnį galais 
peštu, tuomet klubas leidžiamas 
kTk galima į dešinę ir ta pa! 
tvarka į kairę. 1 uomet kūnas 
per klubus išlinksta į šonų 
kartojasi tai dešinėn, taf kairėn 
Laike išlinkimo į šonų kūno ilgi.' 
sumažėja apie 2 cm. Kūnas, 
prieš išlinkdamas į priešingą šo 
na, vėl grįžta į normalų aukšlį 
ir perėjęs statmenai su žeme vėl 
leidžiasi žemyn.

Šis ėjimo būdas, dėvint žemais 
kulnimis balus, dar yra šiek tiek 
Lengvesnis, bet sunkiai įmano
mas (dėvint aukštais kuininin 
balus) einant ant galų pirštų — 
kūno svoris labai vargina koji 
pirštus.

Bendro ėjimo būdo, kuris lik
tų visiems, nėra ir negali būti 
Kaip skirtingi žmonės savo išo 
re, psichika, taip ir jų eisena 
skirtinga. Bet yra visa eilė nei
giamų ypatybių, kurios mūši, 
eiseną žaloja: visokie susikūpri
nimai, sulinkimai, kelių atkiši 
mas pirmyn, kojų pėdų išsuki 
mai, šleivumas mūsų eisenoj ne
turi rasti vietos.

Čia, nors trumpai, susipažinsi 
me kaip tvarkyti mūsų eisena — 
ėjimo būdą. Jokių vaistų ir gy
dytojo čia nereikia — reikia tik 
mūsų valios — noro savo jude
sius kontroliuoti.

Kojų pėdos pirštų išsukimai į 
lauko, ar vidaus pusę yra leng
vai pataisomi. Reikia tik pasi
ryžti ir nuolat nepamiršti, sto
vint ar einant, kojų pirštus at
sukti į reikiamą padėtį ir tai*: da
ryti, kol įprasite į taisyklinga 
kojų pirštų laikysena. Na, dar 

Great 
American 

Dream 
Machine.

AZBfiOat. j* th* pfeev that fe mad* 
ouž ai bant. And, UJS. Saving 
Bends have been helping to mak* 
happy dreams come true for year*.

blow, Banda mature Ib leae than 
rix yaaxx That means your dreams 
caaacme true fester than ever before.

You can buy share* in your parti
cular dream by joining we Payroll 
Savings Plan where you etek, or th* 
l*cnd-a-Month plan where yoi bank. 

' Before you know il your Axoa^cu 
■■re -rr. wulbe a reality.

patartina daryti mankštos pra 
tunus ir taip kojų pirštus grą
žinti į taisyklingą padėtį.

Svyravimas į šalis-šonus yrL 
.engvai tvarkomas, tik įpraski- 

l.ne vaikščiodami viršinę kum 
ialį laikyti tiesiai ir pranykt 
vyravimas į šalis.

Kimo kilnojimą aukštyn - že < 
; nyn — stypciojimą lengvai ga 

inie prašalinti — užbaigdam 
Jngsių, kada kūno svoris per- 
Kcllas nuo vienos kojos ant ki 
os, nustokime pasistiepti am 
.ojų pėdos piršly. Juk nėra rei 
<alo einant kas žingsnis kūnų 
Jlnoti aukštyn-žemyn, jeigu bt 
o kilnojimo-stypciojimo mūsų 
‘isena yra gražesnė, lygesnė 

! Normaliai vaikščiojant, truputy 
:ūnas pakyla aukštyn - žemyn.

i .ai natūrali ėjimo ypatybė. Tik 
i eikia truputį savikontrolės n 

digvai pakeisime nevykusius
' eisenos judesius.

Kada eina susilenkęs — sėdy
nę atkišęs per daug užpakalin — 
ą neigiamą ypatybę reikia ša 
inti. šiuo atveju yra svarbu 
baikščioj an l nenormalų sėdynės 
dkišima užpakalin mažinti — 
mkli priešingon pusėn. Be lo, 

♦ ra mankštos pratimų — kryp
tingų (tinkamų) sėdynės grąži 
.nmui į normalią padėtį.

Kojų kelių per didelį atkišimą 
pirmyn nepakankamą kojų 
.štiesinią per kelius, vaikščio
jant, jei jis yra didesnio laipsnio, 
nėra lengva pašalinti, čia jau 
vien gerų norų nepakanka — rei- 
Kia daryli mankštos pratimus. 
Alai, kojų užpakaliniai raume
nys ir kelių sąnarių sausgyslės 
(raiščius) yra per trumpi — rei
kia juos mankštos pratimais iš
tęsti (daryti labai pamažu, ne
pertempiant). Einant — stengtis 
daugiau ištiesti kojas per kelius. 
Na, ir daryti savaitėje 2-3 kartus 
atitinkamus pratimus, o tokių 
pratimų yra pakankamai 

j tiestom rankom, lenkiantis 
liemenį, nelenkiant kojų 

per J cūzai 
per

USA į7 .
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI I

Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

J Dr A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą|8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais S4.00 .

Minkštais viršeliais, tik 83.00 ■

Dr. A. J. Guksen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik 82.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, IL 60808

kelius, pariekti rankų pirštais 
Tojų pirštus, ar žemę ir kit.). 
Tų pratimų aš čia neapr.šinė- 
siu, tik noriu priminti, kad prie£; 
darant lokius pratimus — reiki 
padaryti lengvą, apimančią vi 

kūną, mankštą ir tik tuo 
met pereiti prie reikiamos rū 
sies pratimų.

Kilos nepageidautinos mūsų 
eisenos ypatybės: kaip galvom 
nenormali laikyrenu, rankų j u 
desiai, pečių laikysena, kluK 
kraipymas į šalis yra lengva 
pašalinamos. Tik reikia atkrupt 
reikiamą dėmesį į savo išorę 
savo judesių kontroliavimą, j 
tobulinimą.

Šiame straipsnyje paminėjai 
nūsų eisenos neigiamas ypaty 
?es, kurios gan lengvai pašali 
lamos. Bet yra žmonių, kurie 
:uri ir daugiau neigiamų, kaip 
izinių, lai]) ir dvasinių, ypaty 
jių, kurios yra tvarkomos žy
miai sunkiau, lai įgimtos ar au
gant įgytos, ar ligos paliktos 
mūsų kūnui neigiamos ypatybės. 
Bet šiame straipsnelyje jų nemi
nėsiu. Tai būtų atskira tema.

DVYNUKAI

Prancūzijos karalius Karolis 
kartą tarė savo dvynukui bro
liui:

—Tu karaliaus rūmuos (dva
re) turi tokią jtaką^ kad galima 
manyti tave esant karalium, o 
mane karaliaus broliu — dvy
nuku. Gal pasimainysim?

Jo dvynukas brolis į tai nie
ko neatsakė.

— Na, ar nesigėdytum būti 
karalium. — Toliau tęsė kara
lius Karolis.

— Ne, pone, bet gėdinčiausi 
turėti tokį dvynuką brolį.

OJEUulNALUS KARAS
$

— Kur dingo ispanai, kad jie 
nebekariauna?

— Kaip tai?
— Nugi iš vienos pusės vokie

čiai su italais, o iš kitos pran- 
su bolševikas, o ispanų

nesimato.

1410 metų liepos 15 dieną Žalgirio mūšis ėjo visu smarkumu. Menininko Moteikos pieštas mūšio vaizdas.

MIRTIES LAGERIUOSE IR TREMTYJE I
- VERTA DĖMESIO KNYGA

LIŪTAS IR ŽMOGUS

Iki šiol mes turėjome septy
nias vertingas knygas, kuriui 
autoriai pavardėmis, vietovėmis • 
ir tikrais faktais aprašė, kaip 
Sovietų Rusija naikina mūsų 
tautą.

Pirmiausia pulk. Petruitis
Į 224 pusi, knygoje, išleistoje 

1952 m. Vokietijos krašto val
dybos “Kaip jie mus sušaudė, ap-
rašė savo pergyvenimus kalėji
me, pakeliui į mirtį ir pabėgimą 
iš Červenės mirties slėnio.

Antra, Tautvaišienės “Tautų ■ se, 
kapinynas Sibiro tundroje”, 136 
pusi., išleista 1962 m. Socialde
mokratų Sąjungos.

Toliau, Kipro Bielinio “Teroro' 
ir vergijos imperija Sovietų Ru
sija”, 312 pusi., išleista 1963 m. 
Socialdemokratų Sąjungos.

j Dvi stambias knygas parašė 
j mokytoja Stefanija Rūkienė — 

“Vergijos kryžkeliuose”, 448 
pusi., išleistą 1968 m. Vilties 
draugijos, ir “Grįžimas į laisvę”,
528 pusi., išleistą 1970 m. taip 
pat Vilties draugijos.

Šaulė Elena Juciūtė parašė 
“Pėdos mirties zonoje”, 544 psL, 
išleistą 1974 m. Simo Kudirkos ! Kaina 12 dol.
šaulių kuopos. •

Armonienė parašė bene “Pa
lik ašaras Maskvoje”, kurią man 
kažkas “nuskaitė**. • ■ ‘4

Šįmet, 10 metų sukakčiai nuo 
didžiųjų lietuvių trėmimų į Si
birą, literatūrą, kaip Sovietų 
Rusija naikina mūsų tautą, pra
turtino Sibiro kankinys Jonas 
Kreivėnas — “Mirties lageriuose 
ir tremtyje”, 306 pusi. Išleido 
privatus komitetas; redagavo E. 
Jasiūnas; meninis dailininko J. 
Tričio viršelis.

Jonas Kreivėnas, šaulys nuo 

1925 m., buvo paskirtas ir kelis 
metus ėjo Antrųjų Gudelių šau
lių būrio vado pareigas; vėliau, 
persikėlęs į Alvitą, buvo išrink
tas valdybos pirmininku ir šioms 
pareigoms vis būdavo perrenka
mas. Dabar priklauso Vytauto D. 
šaulių rinktinei.

Jonas Kreivėnas aprašo Lietu
vos okupaciją 1940 m., areštą ir 
kankinimus Marijampolės kalė
jime, kelionę iš Tėvynės Į neži
nią, gyvenimą mirties lageriuo- 

ligas, gyvenimą tremtyje, 
sunkų kelią į laisvę, pastangas 
emigruoti j JAV-es ir jose įsi
kūrimą.

Knygos pabaigoje duota 26 
puslapiai anglų kalba — knygos 
santrauka ir Garbės leidėjų, rė
mėjų ir prenumeratorių sąra
šas, be kurių paramos ši knyga 
nebūtų pasirodžiusi. Prašęs pa
ramos ir iš Lituvių Fondo, bet 
buvo angliškai atsakyta, kad 
šiais metais nesą pinigų; reikės 
palaukti.

Knyga kietais viršeliais gau
nama pas autorių, 6824 So. Tal- 
man Ave., Chicago, IL 60629.

Paštu — 13 dol.
Cicerdje knyga gaunama pas 
šaulį Antaną Dumčių, 1507 So. 
49th Court.

S. Paulauskas

TĖVO SŪNUS

Elgeta atkišo praeinančiam 
ranką ir praeivis jam į delną 
įdėjo dešimtuką.

Elgeta, kurs praeivį žinojo, 
pastebėjo “Jūsų sūnus man po 
daugiau duoda ’..^

“O, jis tai gali. -Jis turi tur
tingą tėvą”, atsakė šis.

Būt stipriam, tai pranašumas,
Bet daug vertingesnis būna protingumas.

. Noriu duot pavyzdi čia aiškų,
Kad Jėga be proto mažai ką reiškia. ;

* * * 7

Pririšęs krūmuose tinklus,
Žmogus ten laukė grobio, 
Bet per klaidą vietoj jobio 
Pats pakliuvo liūtui Į namus.
Liūtas suriko: — “Niekše, tau mirtis artėja”, 
Parodęs savo aštrių dantų baltumą.
Tavo paskutinė valanda atėjo.
Parodysi dabar tu savo jėgą ir vikrumą;
Giriesi tu esą mus viršyje su protingumu;
Mano naguos laikydamas tave aš pamatysiu, 
Ar tavo protą savo jėga nesuvaldysiu”.
— ‘‘Ne jėgą, o protas man pirmenybę duoda”. 
Žmogus atsakė, “ir tai yra mano'paguoda.
Išdrįstu pasigirti,
Kad protu aš kliūtį nugalėsiu,
Kurios, tu galėsi tuoj patirti,
Jėga įveikti negalėsi”.
-“Apie žmonių pagyras aš jau pavargau klausyti”.
—“Ne melas čia, galėsi tuoj matyti. 
0 jeigu kartais aš tau pameluosiu, 
Tai už tą savo gyvybę atiduosiu.
Žiūrėk: tarp krūmų šių, kaip tu matai, 
Yra įtempti tinklai.
Einam lažybų: katras iš mūs pralįs.geriau.
Jei nori, aš lįst galiu pirmiau;
0 ten tu pamatysi,
Kaip naudodams jėgą pro tinklą tu pralįsi.
Tie tinklai tai ne akmeninė siena;
Net žvirblis juos pajudina kas dieną 
Ir jie praleidžia net vabalą kiekvieną;
Net vėjas pro juos kiaurai praeina.
Vienok jėga tu jų nenugalėsi
Ir varžybas pralaimėsi”.
Su panieka apžvelgęs tuos tinklus,
—“Bandyk pralįst”, pasakė liūtas išdidus,
Čia žmogus, nelaukdamas nieko, tuoj sukruto, 
Pralindo pro tinklą ir laukia liūto.
Kaip iššauta iš lanko strėlė liūtas į tinklą šoko 
Bet jis pro apačią pralįst dar neišmoko.
Jis trenkė i tinklą, kuris atlaikė
Ir įsipainiojo jame
(Tą tinklą jam žmogus ir taikė).
Protas jėgą -nugalėjo
Ir žmogus liūtą tuoj nudėjo.
Kad aptati tokį žiaurų nutarimą,

(V. Petraitis, Pasakėčios, 217 psl., .kaina $3.) 
gaunamos Naujienose.



DETROITO NAUJIENOS
DETROITO ŠVYTURIO JŪRŲ ŠAULIŲ NEPAPRASTA ŠVENTĖ*

Prieš du metus Švyturio Jūrų 
Šaulių stovykloje “Pilėnai” bu
vo pradėtas stalyti paminklas 
Žuvusieins už Lietuvos laisvę, 
padarant kopiją stovėjusio Kau
no Karo Muziejaus sodelyje pa
minklo. Dabar tas paminklas 
stovi pastatytas ir jau pašzsn- 
tintas. šio paminklo mecenatai 
— Nelė ir Klemencar Urbšaičiai 
iš Detroito. Reikia nepamiršti, 
kad prie šio paminklo prisidėjo 
ir šauliai švyturiečiai, parody
dami gana daug rūpesčio. Ners 
paminklą atidengė ir pašventino 
liepos 5 d., bet iškilmės jau bu
vo pradėtos liepos 4 d. 11-tą vai. 
vėliavos pakėlimu. Vakare, 7-tą 
vai., įvyko balius, kuriame daly
vavo apie 100 žmonių. Iš Čika
gos dalyvavo Daukanto kp. šau
liai su pirm. E. Vengiansku ir 
nariais — P. Malėta, A. Malė- 
tiene, V. Zinkum, N. Martinkum, 
V. L’tara, G.-Kuzmiene, M. Gy- 
diene, V. Kulbokiene, U. Zinkie- 
ne, V. Karaliene ir Z. Krasaus
ku; iš Floridos — Ant. Grabaus
kas ir V. Udrikienė, ir daug sve
čių iš Ann Arbor, Toledo, Wind- 
soro ir Detroito apylinkių.

Po vaišių: vyko meninė dalis 
kurią šu humoru atliko Stasy? 
Garliauskas —' žvilgsnis į “Pilė 
nus” ir kažką dar pridūrė. Eg
zotinį šokį pašoko Bronė Lun 
gylė: Publika meninės dalies at- 
likėjam šiltai paplojo. Ant kai 
rfelfo buvo padegtas laužas. Prk 
Ižužo — dainos ir ratelių šokiai; 
Dainoms vadovavo muzikas- Sta
sys Sližys, pritariant akordednu. 
Ro laužo, salėje vyko šokiai iki 
vėlumos.; ?' - "i

Jūrų šauliai, St. Butkaus ir Ci- . 
cero T. Daukanto Jūrų šauliai. Į 
Baltijos ir Gabijos skautai taip 
pat dalyvavo su vėliavomis.

Paminklo atidarymui ir šven- 
tinimui vadovavo švyturio Jūrų! 
Šaulių kuopefe pirm. Bronius Va-! 
liukėnas. Paminklą atidengti pa- j 
kvietė mecenatus — Nelę ir Kle-1 
mensą Urbšaičius. Paminklą 
pašventino kp. kapelionas kun. 
K. Simaitis ir pasakė tam mo
mentui pritaikintą trumpą kal
bą. Prie paminklo padėjo gyvų 
gėlių vainiką kūrėjai savanoriai 
Kazimieras Daugvydas ir Stasys 
Šimoliūnas, persirišę per pečius 
tautinėmis juostomis. Palydovės 
buvo Angelė Būkšnienė ir An
gelė Šukienė.

t£5
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1981 ui. kovo men. d. VL Pūtvio siūl ų kuopa surengė gra'.ų, iškilmingą Juozų ir 
Juzių pagerbimo pobūvį. Varduvininkai Juozai (iš kairės į deš.): Jankaitis, Budrevi- 
čius, Povas, šarapnickas, Juzė Dčvidaitien'ė, Venslovaitis, žiurinskas, Kczeris, Stanait s, 
Eataitis, Kaliaskis, Morkūnas, Petravičius. (St. Dapkaus nuotrauka')

Mecenatas K. Urbšaitis per
skaitė ilgoką laišką, primindc-

Į mas žuvusius šaulius dėl Lietu-
Ta proga, prie paminklo, Rita i vos laisvės ir kai kuriuos pasi- 

Kasputienė davė skautininkės. 
įžodį ir prisiekė. Įžodžio apeigas

Ateities tiltas kinti, kodėl jų tėveliai negyve
na su jais.

(Iš Ateities tilto)

JUOZO PAJAUJIO KMGA 
TAUTOS FONDE

CHICAGO, Ill. — Jau išėjo 
dr. Juozo Pajaujio knyga “So
viet Genocide in Lithuania”. 
246 pusi., kieti viršeliai.

Knygą greičiausiai gausite, jei 
parašysite Tautos Fondui, 315 
Highland Boulevard, Brooklyn,

Dr. Pajaujis pals kovojo už 
Lietuvos nepriklausomybę, bai
gė aukštuosius mokslus, buvo 
seimo narys, sėdėjo kalėjime ir 
kovojo už Lietuvos nepriklauso
mybę ir demokratinę santvarką.

ž Paminklo: šventinimo
i į apeigos

Šventinimo apeigos įvyko lie
pos 5 dieną. Stovykloje “Pilė
nai? 10. vai; prie žuvųsįems už 
Lietuvos Laisvę paminklo, ant 
dviejų Stiebų buvo pakeltos Lie 
t’tivos- ir JAV vėliavos, dalyvau
jant uniformuotiems šauliams
ii svečiams. Keliant vėliavas, 
giedojo Marija, Marija... Vėlia
vų ceremonijoms vadovavo šau
lys Juozas Kinčius. Po vėliavų 
pakėlimo, šauliai ir svečiai rin
kosi į salę pamaldoms.

■ Šv. Mišias atlaikė Švyturio 
šaulių kapelionas kun. Kazimie
ras Simaitis. Jam talkininkavo 
kuopos pirm. B. Valiukėnas. 
Per pamaldas giedojo šv. Anta
no 'parapijos moterų choras, 
vadovaujant muzikui Stasiui 
ŠEžiui. Po pamaldų, visi rinko
si. prie paminklo.
/’Šauliai dalyvavo uniformuoti 
irisu kuo’pų vėliavomis. Jų bu
vo: Kūrėjai savanoriai, švyturio

darbabųšius statant šį paminklą.
Vėliau vyko sveikinimai. Svei- 

atliko vyr. skautininke Jūratė kino Kūrėjų Savanorių vardu 
Pečiūrienė iš Ann Arbor. Skau-1 teis. Stasys šimoliūnas, LŠST 
tininkei K. Kaspųtienei padova-1 Centro valdybos vardu E. Ven- 
nojo kaklaraiščio žiedą su ginta- į gianskas, buvęs Centro valdybos 
vėliais ir iš skautų gyvenimo] pirm. Vincas Tamošiūnas, Flori- 
vaizdų albumą. Žodį tarė buvęs Idos Palangos kp. atstovė Vera 

i skautininkas, dabartinis ■ skautų 
mokytojas, Jonas Asminas, 
ikautininkas Leopoldas Heinin- 
*as ir vėliavnešys skautas .Ra
mutis Bulota. Užbaigai visi su- 
Įiedo’jo Lietuvos himną.
Po paminklo pašventinimo, sa-i 

įėję įvyko akademija. Akademi
jai pravesti pakvietė kp.. vicepir
mininką Alfą -Šukį. Kuopos pir
mininkas B. Valiukėnas perskai
tė pasidarbavusių ir aukotojų są
rašą, perstatė mecenatus Nelę ir j 
vlemensą Urbšaičius, priminė j šaulių kp. vardu|:Myjtbl8S.'. ĮĮŠt- 
raminklo projektuotoją (jauĮ kus, Detroito Lietfev^i0rgani^-
mirusį) Jurgį Baublį bei pa-1 cijų Centro pirm. ;%S^įRiymbn- 
minklą pastačiusį Mykolą Aba- i das Sakis, Jūrų šųnliųČKlaipėdoS* 
rių. Kartu išvardijo ir kitus, tal- į Cicero kp. pirm. j. ’Mikulis, Ro
ką prisidėjusius: Petrą Bukšnį, j mo Kalantos kp. St. Perersbųrg,

Organizacijų 
ir Amerikos 

vardu — An-

Kulbokienė, Floridos Romo Ka
lantos kp. vardu Ant. Grabaus
kas, LB Krašto valdybos pirm. 
Vytautas Kutkus, 
Centro valdybos 
Lietuvių Tarybos 
tanas Sukauskas.

.Raštu sveikino: LŠST Centro 
garbės narys prc'f. dr. V. Man-, 
tautas, Vytauto Didžiojo rinkti
nės vadas VI. IšganaitįĘ,^^įl-. 
niaus šaulių rinkiinę^l'iCanadoje 
pirm, šiaučiulis,pirm, šiaučiulis

Vincą Rinkevičių, Stepą Lungį, 
Antaną šiurkų, Petrą Jocių, 
Judzą Kiričių, Balį Teličėną, 
pradininką Mykolą Vitkų bei jo 
mirusią žmoną Nelę, ir vėliau 
perėmusį kuopai vadovauti Alfą 
Šukį, nes jo iniciatyva buvo pa
statyta saviems reikalams salė, J 
kurią dabar planuojama ] 
dinti j

*

Akademijos metu, projektuo
tojo, velionių Jurgio Baublio, 
žmonai Elenai ir dukrai prisegė' 
po gėlę. Vicepirmininką Alfa 
Šukį apdovanojo šaulių žvaigž
dės ordinu, o parengimų vadovą 
Petrą Bukšnį — šaulių žvaigž
dės medaliu, žymenius prisegė 
Centro valdybos narys Edmun
das Vengianskas, o pažymėji
mus įteikė Švyturio Jjūrų šaulių 
kp. pirm. B. Valiukėnas; atesta
vo' buvęs šaulių S-gos pirm. Vin
cas Tamošiūnas.

j s. . . vr
Fla., pirm. Ant. GĮuddnis, Mairo
nio šaulių kp., Sjidbury, Kana
da, pirm. Ant. Juozapavičius^ 
Dariaus ir Girėn44^Wį.
Sidnėjus, Auslraiij4,-Fibiūjjjihr. 
kas S. Pocesa.

Paminklo šventinimo apeigos

JONIUKO IR IRKOS 
PANAŠUMAI 

f

Šatrijos Ragana buvo mokyto
ja — auklėtoja. Ji pradėjo rašy
ti apie 1395 m. Vienas iš gra
žiausių jos kūrinių yra “Irkos 
tragedija”. Čia kalbama apie ma
žą mergaitę, Irka, kurios tėvai 
išsiskyrę. Tėvas, palikęs šeimą, 
gyvena Kaune. Irkos motina taip 
pat neskiria dukrai daug laiko, 
nes pas ją lankosi ponas Gurs
kis. Irkai nieko netrūksta: ji

[ turi daug žaislų, šuniuką ir net 
tarnaitę. Tačiau Irka yra nelai
minga, kaip ir Joniukas. Jų 
skausmai yra panašūs.— artimų 
jų praradimas. Niekas nesirūpi
na Irkai paaiškinti, kodėl tėve-J Jis labai gerai pažino didžiau- 
lis negrįžta ir kodėl mamytė1 
tiek daug laiko praleidžia su sve 
timu ponu, o ne su Irka. Joniu
ko mamytė taip pat daug laiko 
oraleisdavo su jo mažuoju bro
liuku, bet ne su Jonuku. Irka 
pradėjo galvoti, kad mamytė jos 
daugiau nebemyli ir, pasiėmus 
šuniuką Džimį, išvažiavo pas 
tėvelį. Nuvažiavusi į Kauną tė
velį, atrado svetimą, jauną po
nią, sėdinčią tėvelio kėdėje. Nus 
tebusi Irka pasisakė, kad pasiil-

MIKO ŠILEIKIO STAIGMENA
Tulikas Šileikis, virš 50 metų dėdavo jam parinkti ryškesnius 

ėjęs Naujienų spaustuvės vedėjo šešėlius turinčią eglutę ar nend- 
pareigas ir spaustuvę pavyzdin-1 rę. Šileikis piešė, o Paulina sau
gai tvarkęs, ir seniai peržengęs 
85 metus, amerikiečius nustebi
no nauja staigmena.

Ilgus metus jis dirbo Naujie
nose, bet dar ilgiau jis piešė pa
veikslas. Pramokęs spaustuvi
ninko amato’,' jis įstojo į meno 
mokyklą. Pirmuosius žingsnius 
atliko Bostone, vėliau mokėsi ir 
baigė Chicagos Meno institutą. 
Ne tik baigė, bet pasižymėjo pa
čiais gražiausiais Michigan eže
ro kopų vaizdais. Jo ko'pos buvo 
tokios gyvos, tokios natūralios, 
kad žmonės negalėjo jomis atsi
grožėti, lyg užkerėti vis dar kar
tą ndrėjo pamatyti.

f^eatsT^naiftemiėtų, bot tup; 
laiku visi/Chicago's meno
listai sutiko, kad jis yra geriau-1.dešimtmečius\1-j|}’vento antrojo 
;šias;kopų piešėjas ir tokiu jį pri- aukšto.. Kelis durtus krito, daik.-

. joažiiio. Tai, aišku, padėjo šilęi- tų nepakėlė; 
jkftli.Jj^tiiobranginihkas,-. bet.už i " '
kefeo^ichigah ėžerp ,kopų..-4ar- turėjo'skubeC'į'^igoninę, nes ne 
bus jis uždirbo . daugiau,' nėgu-i vieną kartį susilaužė šonkaulius, 
geriausi7'-spaudos - darbininkai Frankas, kojas. Kai tik atsigau- 
Chicagoje. - - . j'davo, tai imdavosi jei ne teptu-'

Šileikis buvdūe vienas. Jis pa-, ko, tai plunksnos. Jis rašė apie!
•milo zarasiškę Paulipą. Ji dirbo meną, lietuvius menininkus, me--j gon sudėstė ir šiandien turime 
^iū'ci^bš^d^Bą,Visuomet ’ ’ -
‘ būdavo pžiširuošūsT palydėti" Ši
leikį į Michigano kopas. Ji pa-

padi j Praėj° Pakilioje nuotaikoje. Sve- 
} čių atsilankė apie 400. Tokio
gausaus skaičiaus nebuvo tikė
tasi, todėl šeimininkės net mais
to’ uritrūko. ?

Amerikoje yra vienintelis toks 
paminklas už žuvusius lietuvius 
karius, kurie kovojo dėl Lietu
vos laisvės, ir reikia minėti, kad 

šventinimo ceremonijos 
gerai pavy’ko.

.10 
na

ga-

PAVERGTŲ TAUTŲ 
FESTIVALIS

Įėję kaitinosi ir lietuviškas dai
nas niūniavo, uogas, grybus ir 
.iešutus rankiojo.

1975 metais Mikas neteko Pau
linos, o tuo metu prasidėjo jo 
nelaimės. Abiejų mėgtas Hum-. 
boldt Parkas keitėsi. Lietuviai 
kitur keliavo, o Į senus butus

1

kraustėsi puertorikiečiai. \ ieną j gusi tėvelio ir atvažiavusi jo ap- 
gražią dieną jie įsiveržė į Šilei-I lankyti. Ponia piktai atrėžė, kad 
kio butą. Daug ką išnešė, bet: tėvelis neturi laiko su ja užsiim- 
brangiausius dalykus paliko. Pa- j ti. Irka susmuko prie minkšta-
veikslų buvo keli kambariai, 
įsibrovėliai žinojo', kad nepar
duotas paveikslas jiems buvo
bevertis. Jie išsinešė šiltus kaili
nius, pirštines, .kepures, batus/ 

.; /baltinius,' bet rpaJiko paveikslus.
i - , ! .v Į
'* Šileikis turėjo; išsikraustyti iš

/'-įjarvežti negalėjo, 
susitrenkė...Nevieną kartą jis 

i4'fuigoninę, nes ne

davo, tai imdavosi jei ne teptu-

šuolio ir pradėjo verkti.' Ji nėtu-. 
rėjo kur eiti, kaip;, ir Joniukas, 
nes niekas jų nenorėjo. Jie abu 
lieka su savo gyvulėliais; Irka 
su šuniuku Džimiu, o Joniukas 
— su žąsiukais. ■ 4 .. .

Reikėjo jiems abiems paaiš-

sius lietuvių tautos priešus, su
rinko daug istorinės medžiagos 
ir paruošė labai do'kumentuotą 
studiją apie Sovietų karo jėgų 
ir rusų policijos lietuviu tau
tos naikinimą ir žiaurų išnau
dojimą.

ATOSTOGOS REZORTE

Ponas Rašeiva išsinuomoja 
atostogoms praleisti ramią puoš, 
nią vilą, esančią nuošaliai gra- 
ž.ame miške. ■ . -č- ;

— Ar tikrai čia tiek ramu, 
kad rašant t niekas netrukdo? — 
jis dar atsiklausė išnuomoto jų* 
i — Ale garantuoju . tamstą! 
Visiška tyla ir ramybė* ■—,-už- 

■ tikrino savininkas. — Kątik du 
anksčiau čia atostogavusius nuo
mininkus banditai pačiu dieno
vidžiu nužudė ir niekas nė cypt 
negirdėjo! • 1 ’

gė su. dviem- ryšuliais. - .
— Atvežiau savo knvga, — 

tarė įžengęs.
Praplėšėm ryšulį. Na, gi, 180 

puslapių.“Liucija”. Tai visą gy
venimą rašyta knyga ir dėta į 
dėžes. Praeitais metais vieną 
rankraščių, dėžę ištraukė, kny-

ENERGY 
WISE

no galėrijas*uf meno paveikslų! pirmąją, paties šileikio knygą 
lietuviŠk'Į' nūkniaukimą. Lietu-j “Liuciją”.

, ■ F t 't » • • *

Festivalis įvyks liepos men.
17-19 dienomis Detroito vidur- 
miestyje, prie' UĮiėsį Hart Plaza.f 
Festivalyje dalyvauja ir lietu
viai su maistu .ir nameliu. -Vadei
vai: B. Brizgys, Eugenija Bulo
tienė, Bronius Valiukėnas ir An
tanas Sukauskas. Kultūriniam 
nenialiui ir Galerijai vadovauja 
Stefanija Kaunelienė ir Juozas 
Jasiūas. Jie turės ir lietuviškų 
dirbinių.

Dalyvaukime kiek galint gau
siau. Ant. Sukauskas

vių meno paveikslus nukniaukė 
tie, kurie buvo prižadėję švieti
mo centro nepavogti. Niekas 
taip vaizdžiai menininkų kovos 
neaprašė, kaip tai padarė Šilei
kis. Reikia tikėtis, kad apie lietu
viškąjį nukniauktą meną netoli 
moję ateityje pasirodys knyga; Žinos, kuo jis gyveno, kas- jam

Sr , .v, našiausiais metais rūpėjo, šilei-M. Šileikis paveikslus piešė, „.-'v «T . .. „ ,; . . v. . yra.nupiešęs Luiciją , bet

Iš šileikio; laukėme gamtos 
vaizdo, paveikslo, portreto, bet 
nesitikėjome, ’ kad -jis paruoš 
knygų. ...s t

- * -J • • • - •

Kas nori tikrą šileikį pažinti, 
tas privalo'paskaityti “Liuciją’’.

i

Lknft use of dlswaatar 
to once a day, after the 

. waning meal, and cut : 
excessive use of watertraipsnius rašė, knygas spaus-- dabar £ į- SZS”

hnn IiaI Co-Vrt L-nvrtnt ik niplraH
tęs sukeltas:mintis. .

Reporteris ’

s
dino, bet savo knygos jis niekad 
neparašė ir neatspausdino. Kny
gą jis rašė visą 80 metų, bet prie 
knygos apipavidalinimo niekad 
neturėjo laiko. Praeitą antradie
nį jis visus nustebino. Rytą įžen-

r
t

2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629 * TeL 925-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ
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50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,

ę
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Registruotai vaistininkai 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
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Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.
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2759 W. 71st St, Chicago, Ill

« lenSTWGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY 
. DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

SAL-

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

I
I 
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA^ lietuvių literatūros, meno ir moksle 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstų, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankau 
J. Raūkčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V« 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ šVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja S2.

• V1ENE0 ŽMOGAUS gYV Ea LMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

• LIETU FISK ASTS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis,, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į' vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusk knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina ?fl.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3. ’

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų ir poe
zijų. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja ?6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygoa gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
IE 60608. Užsakant paltu, pridėti doteq peradunūmo Išlakiom*.
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Naujienos iš tikro gyvenimo
Vakąrykščiame Drauge Mykolas Dranga parašė įžan

gini “Naujienos iš pasakų pasaulio”. Visuomeninio lietu
vio gyvenimo liepto galą priėję frontininkai nepajėgia 
sunaikinti Naujienų ir apšmeižti Naujienų redaktoriaus, 
todėl nusisamdę Mykolą Drunga nešvariam darbui at
likti. Iki šio meto vartoti frontininkų šmeižtai, melai, 
anoniminiai pamfletai nieko nepadėjo. Naujienos ėjo, 
kaip ėjusios; jų redaktorius gina, kaip gynęg, lietuvių tau
tai ir Amerikos lietuviams brangias idėjas. Vietoj Nąu- 
jienac visai paklupdyti, jos stiprėja, jų skelbtos laisvės 
ir demokratijos idėjos vis labiau tvirtėja net ir tarpe tų 
žmonių, kurie drįso sunaikinti demokratinę santvarką 
pačioje nepriklausomoje Lietuvoje.

Naujienų priešai buvo įsitikinę, kad prieš Naujie
na^ užtenka išleisti šmeižtų ir melų paskvilį, bet jie vė
liau įsitikino,' kad paskvilio neužtenka. Tuo labiau, kad 
nė vienas iš tų 80, kūne svarstė priemones prieš Nau
jienas, nedrįso pasirašyti pavardės. Lietuviai tiek jau 
susipratę, kad slaptiems kaltinimams, pasakoms apie 
“nuteisimą už akių”, svetimo aukso vežimą ir panašiems 
šmeižtams bei melams netiki. Frontininkai nusisamdę 
M. Drunga, kad pristatytų Naujienų redaktorių pami
šėliu esant. Jis ir neteisybę parašo, ir melo prideda, ir 
Drangai nesiaiškina. Drunga redaktoriui net formalų 
laišką parašė dėl vienos žinios, bet redaktorius net nesi
teikė jam atsakyti.

Drunga nežino, kad redaKtoriai gali į laiškus ir ne
atsakyti. Tai jų privilegija. Yra ir daugiau drangų, kurie 
atsakymų negauna. Jeigu redaktorius žino, kad rašymas 
bus bereikalingas laiko eikvojimas, tai jis gali ir. neat
sakyti į drangų laiškus. Tuo tarpu Drunga, negavęs 
atsakymo, bandė Draugo skaitytojams skelbti, kad Nau
jienų redaktoriui trūksta vieno balkio. Apie'Naujienas jis 
tiek daug visokių nebūtų dalykų prirašo, kad skaitytojas, 
Drangos nepažįstąs, gali pamanyti, kad iš tikrųjų Nau
jienose tikrai redaktoriaus pasakos teskelbiamos.

Neatsakėme į Drangos laišką, neatsakysime į jo pa
skelbtas pasakas dienraštyje. Vietoj pasakų, sustosime 
ties tremtinių gyvenimo tikrove. Galėtume paskelbti tik

tą istoriją, kąip Drunga rą|ę Vyriausio Lię^uvos Išlais
vinimo ^omiteto isteriją, kąip susitarę su VLIKo atsto
vais, kąip paėmė tūkstantį ir kitą, ir kąip nieko neparaše. 
Jaunam studentui buvo duota progos parodyti mokykloje 
įgytas žinias ir mokslo metodus, bet nieko iš to neišėjo. 
Mokykloj suolą jis trynė, bet atsakingumo jausmo netu
rėjo. Imti pinigus ir neatlikti darbo yrą nedorą. Nesvar
bu, kokias pažiūras žmogus turėtų, iš VLIĘo paimti kęUą 
tūkstančius, prižadėti darbą atlikti ir sutartu laiku ne
tesėti — tai garbės nedaro. Tas įvykis užprotokoluotas ir 
įtrauktas į susirinkimų posėdžius.

Jeigu bus reikalo, prie šio klausimo galėsime ilgiau 
apsistoti, bęt gyvenimo tikrovė yra įdomesnė, negu M. 
Drangos pasakos.

Prieš savaitę Drunga parašė Draugo įžanginį apie 
“Mūsų partijos ratai be vežimo”. Ar jis turėjo galvoje 
paties Drangos partiją, ar Draugo leidėjų partiją, nau
jas redaktorius nesiteikė pasakyti. O gal jis turėjo gal
voje visas lietuviškas politines partijas. Tuo reikalu jis 
rašo:

“Tuo tarpu lieka tik keturios abstrakčios gali 
mybės mūsų partijų veiklos laukui, būtent: praeities 
nepriklausomoji Lietuva, ateities nepriklausomoji 
Lietuva, dabarties okupuotoji Lietuva ir dabarties 
gyvenamasis kraštas, pav., Amerika, Kanada ir kt.”

(Draugas, 1981 m. liepos 7 d.)
Bet kad be “praeities nepriklausomos Lietuvos” ir 

“ateities nepriklausomos Lietuvos”, buvo “dabarties ne 
priklausomos Lietuvos socialistų demokratų partija, prie 
kurios Drunga buvo prilipęs kaip erkė, apie tai jis nerąšo-

Jis iš “dabartinės neprikalusomos Lietuvos politinės 
partijos” čiulpė viską, kas ten per ilgus metus buvo su
kaupta. Jis net tapo tos “dabartinės nepriklausomos Lie
tuvos” socialistų demokratų laikraščio Keleivio redak
toriumi. Drunga taip gerai mokėjo prisitaikyti prie tos 
partijos ilgus metus ėjusio laikraščio, kad jis ėmė tris 
kartus didesnę'savaitinę algą, negu bet kuris iki to meto 
buvęs Keleivio1 redaktorius. Jis tol ėmė didelę algą, kol 
išėmė paskutinį atsarginį dolerį.

Eidamas dirbti Keleivio redakcijon, jis pasižadėjo 
taip puoselėti laikraštį, kad jis būtų ne tik bujojęs, bet ir 
gavęs naujų skaitytojų ir padidinęs tiražą. Drangos'tė
vas, patyręs apie sūnaus pažadą, kreipėsi į visą JAV Lįet 
Bendruomenę atsišaukimu, prašydamas pagalbos suk
čiaus nugyventam Keleiviui. Drangų vesta kampanija 
Keleivio iždan atnešė $25. Greičiausia, tai buvo M. Dran
gos tėvo auka kampanijai padėti. Mykolas Drunga iš 
Keleivio iždo išėmė tūkstančius?o nauda Keleiviui buvo 
labai mažutė, aguoninė. Keleivio leidėjai gailėjosi, kad 
jie prasidėjo su M. Drunga. Jeigu būtų ieškoję kitokių 
kelių, tai Keleivis, ko gero, dar ir šiandien būtų ėjęs.

Nesuprantame, kuriais sumetimais Draugo leidėjai 
pasiėmė Drangą redakcijos tarpam Turint galvoje, kaip 
jis rašė VLIKo istoriją ir ką padarė su Keleiviu, būtų 
labai didelė klaida manyti, kad jis Draugui būtų naudin
gesnis. Kitaip galvodami, leidėjai labai klysta. Suktas 
sukčium lieka. Melagis ir toliau meluoja. .

Ar manote, kad VLIKą ir socialistus apstatęs gudra
galvis bus naudingas Draugui? Drangą pažįstantieji bėgs 
iš Draugo. Nejaugi negalėjo paimti nuošalyje stovintį 
kataliką ir įtraukti į darbą? Turint pakankamai savų 
žmonių, kuriam galui imti nenustovėjusį?

Naujienas ir jų redaktorių galima pakritikuoti ir su
kritikuoti sveikais argumentais, bet ne sukčiaus pata-l 
rimais ir kito pasaulio pasakomis.

CAPTIVE NATIONS WEEK, 1981
BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMEHIC?

A PROCLAMATION '
“t '

Twenty-two years ago, by a joint resolution approved 
July 17, 1Q59 (73 Slat. 212), the Congress aulherized and 
requested the President to proclaim the third week in July 
as Captive Nations Week.

Last January 20 saw again a change in Administration 
under our Constitution, the oldest written document of its 
type in continuous force in th.e world. The pe:£sful and 
orderly transfer of power in response to the sovereign will 
of our people is sometimes taken for granted by Americans. 
Yet events in some other areas of the world should remind 
us all of the vital, revolutionary ideal of our Founding Fa-’ 
tliers: that governments derive' their legitimacy from the 
consent of the peoples they govern.

During Captive Nations Week, Americans should realize 
our devotion to the ideal o'f government by consent, a de
votion that is shared by millions who live in nations domi
nated today by a foreign military power and an alien Marxist- 

. .Leninist ideology.
■ ■ This week, Americans should recall the series of historical 

tragedies —beginning with the broken promises of the Yalta ' 
Conference— that,led to.the denial .of the most elementary ' 
forms of ipersphal freedom and-human dignity7 to millions 
in Eastern Europe and Asia. ,

In recent years, we have seen successful attempts to 
extend this oppression .to Africa, Latin America and Asia — 
most recently in the brutal suppression of national sover
eignty in Afghanistan and attempts tol intimidate Poland.

During Captive Nations Week, we Americans must re
affirm our own tradition of self-rule and extend to the peoples 
of the Captive Nations a message of hope — hope founded in 
our belief that free men and women will ultimately prevail 
oVer those who deny individual rights and preach the su
premacy of the state; hope in our conviction that the human 
spirit will ultimately triumph over the cult of the state.

While, we can be justly proud of a government that is 
responsive to opr people, xve cannot be complacent. Captive 
Nations Week providerils with an opportunity to reaffirm 
publicly our commitment to the ideals of freedom and by 
so' doing maintain a beacon of hope for oppressed peoples 
everywhere. .•

NOW, THEREFORE, I, RONALD REAGAN, President 
of the United States of America, do hereby designate the week 
beginning, on July 19, 1981, as Captive Nations Week.

I invite the people of the United States to observe this 
week with appropriate ceremonies and activities and to re
affirm their dedication to the ideals which unite us and 
inspire others.

IN WITNESS WHEREOF. I have hereunto', set my hand 
this thirtieth day of June, in the year of our Lord nineteen 
hundred and eighty-one, and of the Independence of the 
United States of America the two 'hundred and fifth.

RONALD REAGAN

NUDCRE ŽURNALISTĄ 
SĖAN TOVLAN

BEIRUTAS, Libanas. — Pra
eitu antradienį Beiruto gatvėje 
buvo peiliu nudurtas britą ir 
Amerikos žurnalistas Sean Vov- 
lan ,o kai jis nukrito, tai jam dar 
buvo’ paleista kulka j galvą.

Scan Tovlan buvo geras, do
ras ir teisingas žurnalistas. Jis 
girdėjo daug visokią istorijų, bet 
jis nesiųsdavo savo laikraščiams 
žinios, kurios negalėjo patikrin
ti, savo akimis pamatyti. Ne vie
ną kartą jam buvo pripasakota 
įvairių arabiškų dalykų, bet jie 
ten ir pasibaigdavo. S. Tdvlan 
skaitėsi padoriu žurnalistu, ne
paperkamu. Jo žinias mėgo ži
nių agentūros ir noriai ieškojo 
laikraščio skaitytojai.

ijean Tovlan turėjo gerų drau
gų bęilų ir prancūzų tarpe. Jis 
sekė gyvenimą, mėgo pasikeisti 
mintimis su kitais žurnalistais, 
bet niekad nesiųsdavo nepatvir
tintos žinic’s.

—Lenkijos kCmpartija paskel
bė, kad bus pradėta byla prieš 
buvusį Lenkijos premjerą Piotr 
Jaroszewiczl Jis kaltinamas at
vedęs Lenkiją į dabartinę krizę. 
Partijos centro komitetas siūlo 
atimti iš kitų Lenkijos buvusių 
vadų visus medalius ir garbės 
pažymėjimus.

— Antradienį Paryžiuje buvo 
paminėta Bastilijos Diena. Pra- 
maršavo 6,000 prancūzų karių.

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGIMIMO 
SĄJŪDIS

(Tęsinys)

Kiek buvo nepersunku nustatyti programos 
minimum turinys, pasinaudojant išaugusio Va
karuose socialistinio sąjūdžio patyrimais, tiek 
politinės programos klausimas buvo partijos stei
gėjams naujas ir sunkus spręsti, atsižvelgiant į 
Lietuvos tuometinę padėtį carų imperijoje. Leng
vai sektinų pavyzdžių čia nebuvo.

Kas politinėje LSDP programoje b.uvo visai 
aiškiai pasakytą, tai siekimas atsiskirti nuo Ru
sijos ir federacijos ryšiais apsijungti su istorinės 
praeities bendrais — lenkais, gudais, ir ukrainie
čiais. Partijos antrame suvažiavinie, vykusiame 
Vilniuje 1897 metais, formula buvo šitaip pakeis
ta : “Laisva atskirų kraštų federacija su įstatym- 
davystės ir administracijos savivaldą valstybėje, 
kraštuose, provincijose ir bendruomenėse”. A. 
Moravskis savo straipsnyje “Kultūroje” (1931, 
Nr. 4) taip paaiškina pakeistą formulą: tai turė
jusi būti federacinė, demokra’tinė respublika, su
daryta iš tikrosios Lietuvos, jos sulenkėjusių da
lių ir. gal būt. >rie jos prisidėjusių Gudijos bei 
Latvijos, jei jos at iškirtų nuo Rusijos.

1899 metais Vilniuje vykusiame trečiame par

tijos suvažiavime formula dar kartą buvo pakeis
ta: “Lietuvos autonomija, susijungus laisvos fe
deracijos ryšiais su tomis kaimyninėmis tauto
mis, kurios pripažins Lietuvai tą autonomiją”. 
Neturėtų klaidinti žodis “autonomija” — jis tuo
metinėje partijos programoje reiškė ne tą, kas su 
autonomijos sąvoka buvo siejama pačioje parti
joje jau vėlesniais laikais. Jei Lietuva turėjo-fe- 
deracijon dėtis laisvu noru, tai jai reikėjo visų 
pirma atgauti visišką politinį savarankiškumą ir 
tik po to rinktis bendro valstybinio sugyvenimo 
partnerius sufederaotoje respublikoje. Tokią pro
gramos interpretaciją patvirtino ir ketvirtasis 
partijos suvažiavimas 1901 metais, kuris po su
važiavimo išleistame atsišaukime pasisakė: “Par
tija laiko už savo siekį suorganizavimą vįsų spėkų 
lietuviško proletariato, kalbančio ne tik lietuviš
kai, bet ir lenkiškai, ir išliuosavimą iš tautiškos, 
politiškos ir ekonomiškos nelaisvės. Įrankiu bus 
apšvietimas, siekiu gi — proletariato iškovota 
Lietuviška demokratiška respublika federacijoje 
su kaimyniškomis tautomis”.

Kad ir dažnai programos formulavimai buvo 
keičiami, partijos politinių siekimų esmė pasiliko 
ta pati — demokratinės respublikos siejimas ir 
federacijos principas santykiuose su kaimynais. 
Paskutinėse formulose tie kaimynai nebeišvąrdi- 
jami, ir priežastis, dėl ko klausimas taip buvo 
duodamas, buvo ta, kad LSDP mestas federacijos 
Šūkis nerado gyvo atgarsio nei ukrainiečių, nei 

latvių socialdemokratuose, nekalbant apie gudus, 
kur socialitsinio sąjūdžio tuomet ir nebūta. Bent 
kiek buvo keista, kad Panevėžio “litvinai”, galvo
dami apie Lietuvos politinę ateitį, buvo iš karto 
nusistatę separuotis ir nuo Lenkijos, jos neminė
dami. vėliau ir kaip partnerio sufederaotoje res
publikoje, nors PPŠ federacijos principą vertino 

' labai palankiai. Į pirmųjų ęlesdiečių nusistatymą 
i Lenkijos atveju darė neabejotinos įtakos politinė 
Lietuvos praeitis. Politinis Lietuvos separatizmas 

! nuo Lenkijos, kuris organiškai reiškėsi nuo pat“ 
Liublino unijos ir iki pat 1863 metų sukilimo net 
bajorų valdomoje respublikoje, buvo sayas ir 
LSDP kūrėjams, neužmigusiems, kad per visus 
polftięūo sugyvenimo ilgus šimtmečius šįlėktos 
Lenkija mokėjo visakeriopai išnaudoti Lietuvą, 
nustumdama ją į Lenkijos provincijos padėtį. Ar 
bus sudemokratinta Lenkija geresnė Lietuvąi, tai 
kėlė pagrįstų abejojimų. Juos stiprino jau pirmais 
metais pasireiškusi PPS agresija Vilniaus ir net 
Lietuvos atveju.

Ęurįąįs motyvais partijos kūrėjai rėmę savo 
polit^ąį nup Rusijos separatizmą?

Pagrindiniai jų buvo šie. Lietuvos ūkis yra 
žymiai toliau pažengęs kapitalizmo jame vysty
mosi kryptimi,' kaip Rusijoje. Ir savo vystymosi 
tendencijomis, ir savo padėtimi Lietuvos ūkis ar
tėja prie Vakarų. Pramonė Lietuvoj, baudžiavą 
panaikinus, sparčiau vystėsi. Tai teikia Lietuvos 
darbininkams galimybės sparčiau susiprasti ir 

susiorganizuoti, daugiau sverti krašto reikalų 
tvarkyme, sėkmingiau siekti savo buities pageri
nimo ir savo galutinių idealų įgyvendinimo. Ūkiš
kai atsilikusi Rusija, žemas kultūrinis liaudies 
lygis, silpnas darbininkų susipratimas ir dar 
silpnesnis jų sąjūdis būtų stabdys Lietuvos darbi
ninkams ir visam kraštui jo pažangoje. Nusista
tymą skirtis nuo Rusijos skatjno dabartis. Carų 
režimo taikoma Lietuvai ūkinė, tautinė ir kultū
rinė priespauda kėlė baimės, kad rusiškas nacio
nalizmas ir sudemokratintoje Rusijoje bus ne- 
daug geresnį ir trukdys normaliai vystytis Lie
tuvos gyvenimui^ federacija su kaimynais — lat
viais, lenkais, gudais ir ukrainiečiais, kurių kraš
tai buvo taip pat daugiau pažengę ir Vakarams 
artimesni, leido tikėtis, kad jų politinis išsilais
vinimas gaŲ ir anksčiau įvykti, kaip pati Rusija 
iškovos sau konstituciją.

Ar be visų šitų motyvų LSDP kūrėjų neveikė 
ir istorinės tradicijos?

Taip manau. Neatsitiktinai sufederuotos 
Lietuvos bendrais buvo numatomi buvusieji Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės kraštai — Gu
dija ir Ukraina, latvius prikergiant prie federa
cijos ,turbūt, iš giminystes jausmo.

(Bus daugiau)
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ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie Šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart AveiTue, 
Chicago, IL 60632

c»x>»:

INKSTŲ, KUSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. . 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rszidenciies te i at: 443-5545

Prostatos, inkstą ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAJ

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

SOPHIE BARČUS

ir

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAJ

2618 W. 71st St. Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

*0 v. DARG1S 
avnvTQjA* m

'*'♦*♦*• C^-mvnity
?flr*Woriui

'ALAKDGS: 3—0 darbo dienomis 
kibs antra ieitadienj 8—3 
T»L> W-V27 iHu U2-272*

Laidotuvių Direktoriai

Paveiksle matome 1933 m. Šančiuose pastatyta aukštesniąją mokyklą

bandys minėtą auksą ištraukti.

DEIKIS i

Chicagos Lietuviu Načliy ir NašFu- 
kiy klubo metinis piknikas iyyks sek’ 
madienį liepos 19 d., Vveių salėje, 
47th ir Campbel.. Pradž a 12 vai- 
Komis ja gamins nam e darytus val
gius. Bus labai smagi muzika ir kitų 
įvairumų. Kviečiame visus dalyvauti.

Komisija ir Valdyba

A. HAIG PRAŠNEKO 
APIE TAIKĄ

i atrodo. Jeigu tai iš tikrųjų būtų 
'"Titanikas’, tai lada teks orga
nizuoti leidimąsi į gylį.

Dokumentai rodo, kad laive

Sekr. A; Haig

NEW YORK, N.Y. — JAV yra 
pasiryžusios įvesti labai griežtą 

j ginklų kontrolę, — pareiškė 
^Valstybės sekretorius A. Haig, 

kalbėdamas su John Chancelo'r, 
televizijos atstovu.

— Taika yra galima tiktai tuo 
atveju; jeigu Sovietų Sąjunga 
padoriai elgsis visams pasauly
je, — pareiškė sekretorius. — 

j JAV ves pasitarimus su Sovietų 
i Sąjunga dėl atominių ginklų 
kontrolės, bet tai bus tiktai vie
na viso svarbaus klausimo dalis. 

’ Jeigu Sovietu valdžia nesutiks

Kilusi nuo Vystyčio. Mirė su
laukusi per 80 nie:ų. Amerikoje 
išgyveno 32 metus. Gyveno 
Bnghton Parke. Vyras mi ęs 
rr.eš dvejus metus. Nuliūdime 
Ekj dukterys, anūkai ir kiti gi
minės. (Ne.eko laikraščiuose 
rasti mirties pranešimo.)

Turėjo būti laidojama iš
Brighton Parko parapijos. Ka- sivaišinę, 
dengi klebonas Mozeris susir- 

' gęs, vienas kunigas atostogose, 
i o kitas įsipareigojęs šv. Mišias 
• atlaikyti, tai šeimos nariai, norė- 
: darni su šv. Mišiomis mamytę 
' laidoti, prašė laidoti iš Šv. M.
i Marijos gimimo parapijos baž- 
nyčios laidoti. Į

' Buvo pašarvota liepos 5 dieną
■ D. Petkaus koplyčioje. Vakare 
. maldas sukalbėjo kun. F. Kirei-' 
'lis; kiek vėliau kan. V. Zaka-. 
rauskas.

Liepos 6 d. koplyčioje maldas 
1 sukalbėjo kleb. A. Zakarauskas.
Jis ir bažnyčioje atlaikė gedu
lingas Mišias ir pasakė gražų pa
mokslą. i

AarLu auką nešė duktė Dan- 
guciė-Helen ir žentas Vincas

- - -=- Į eįtą penktadienį grįžtančios r&-
įvesti pilnos ginklų kontrolės, daro bangos rodė didelio laivo 
tai nebus galima pašalinti karo luobą.
pavojaus.

— Visi susitarimai ir sutartys 
.ginklams sumažinti privalo būti 
leigvai ir greitai patikrinami. 
Jeigu negalim;, patikrinti esamų 
ginklų, tai kr.’o pavojus su

; daro didelis, - pareiškė Haig.

Palaidota T. Ivaškevičiene
Rakauskas.

I šy. Kazimiero Liet, kapines 
palydėjo kun. A. Zakarauskas iri nuskendo 1,439 žmonių. Be to,
prie kapo sukalbėjo maldas. j ‘Titanikas'’ vežė į Ameriką la-

J kapines palydėjo 18 mašinų.1 bai didelį aukso kiekį. Narai 
'ie'uase dalyvavo 40 asmenų.

Likusioji seimą, palaikydama 
lietuviškas tradicijas, pakvietė į 
Gold Coast restoraną piatų. Pa- 

1:30. vai.,' padėkoję,
snirstėmės į namus.

“Mirusios vyras buvo Vilkaviš
kio skerdyklų vedėjas. Aš vie
nintelis vilkaviškietis dalyvavau 
jo žmonos laid&tuvėse.

Tebūna Tau lengva ši svetin
ga žemelė!

K. Paulius

UŽTIKO NUGRIMZDUSIO 
TITANIKO LUOBĄ

NEW FOUNDLAND, Can. — 
Mokslininkų if specialistų gru
pė 90 mylių atstumo j e nuo Ka
nados krantų užtiko 1912 metais 
nugrimzdusio “Jitaniko” luobą. 
Pastaroji ekspedicija 1912 me
tais nuskendusio laivo ieškojo 
penkias dienas jau nustatytame 
iš anksto ruože, bet tiktai pra-

Praeitą šeštadienį padaryti 
paruošiamieji darbai, kad šią sa
vaitę būtų nuleistos foto kame
ros, pranešančios laive esan-

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIĄ

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

Iff
|W

6845 SOUTH WESTERN AVE, 
TeL 737-3600-01
9837 SOUTH KEDZ1E AVĖ. 
TeL 422-2000

ATIDARYS BERLYNO- 
HAMBURGO PLENTĄ

HAMBURGAS, Vokietija. — 
Tikimasi, kad ateinančių metų 
lapkričio' mėnesį bus atidengtas 
plentas tarp Hamburgo ir Rytų ; 
Vokietijos. Visi paruošiamieji i 
darbai eina tvarkingai, pagal iš 
anksto paruoštą planą. Tiksliai 
dar nenumatyda diena, bet ap
skaičiuojama, kad plentas lap- Į 
kričio mėnesį bus baigtas ir ga
lės būti pradėtas naudoti prekių 
ir žmonių susisiekimui. Apskai
čiuojama, kad plentą bus galima : 
pradėti naudoti lapkričio 16 d. i

Šio plento pastatymas kainuos 
apie 1.2 bilijono vokiškų mar- 

‘kių. Plento statyba turėjo būti 
atsargiai atlikta, kad plentas 
būtų saugesnis ir stipresnis. Va-; 
karų Vokietijos Respublika iš
leido 390 milijonų vokiškų 
kių vien paruošiamiems 
bams.

tiems žmonėms kaip tas radinys kas senas: jis jau su ūsais.

PATS SKAITYK IR DAR KJ. 
TUS PARAGINK SKAITYTI j 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS"

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
T«l. 376-1882 arba 376-5996

jo žmonai Petronėlei, dukrc’nis Jeanne Itozu^p ii Estelle 
Schlipf su šeimomis bei artintiesiems reikiamo nuošir
džią užuojautą ir kariu liūdime.

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

MARQUETTE PARKO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ORGANIZACIJOS 

VALDYBA IR NARIAI

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kil A.M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet šeštadieniais ir sekma- 
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukvs 
Talat: HEmlock 4-2413

jį “Lietuvos Aidai
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Proflramo* v*dėj«

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

the living and dining 
through the use of the 

elegant brick-pattern 
covering. It is GAF’s

VANCE FUNERAL HOME 
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL : 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

CHARLES BRAZIU; 
mirus,

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

i

The 'Great Room' Latest Trend In Interiors

Walls between rooms in 
the home began to disappear 
tn the early 1950’s when the 
so-called “open floor plan” 
in interiors enjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home building was caused 
by returning veterans of World 
Warn.

The desire for something 
different Irom the two-story 
homes many servicemen had 
left when they went off to 
war turned the new “ranch
style” houses into a trend. 
Climbing stairs became passe 
as all-one-level living was 
embraced by new families 
coping with the post-war baby 
boom.

Now as we enter the 
energy-conscious 1980's, the 
open floor plan reappears, 
looking fresh and new. How
ever, this time it bears a 
different name. It is called 
“the great room” whicn in
corporates living, dining and

W- - »-• -

i

Telefonas 523-0440

mar- 
dar-

— Mamyte, kas čia?
— Mažas kačiukas.
— Apsirikai, mainyte, kačiu-

W54 So. MALsTED STREET TeL linn 7T311

>

AMSULAHSO 
PATARNAVIMAS

*

4
TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSfc

BUTKUS - VASAITIS į
1446 bo. bOUj Ave^ Cicero, AL TeL: OLympic 2-1003 t

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS

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

Tetef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

CaicAgofl 

Lietuvi? 

Laidotu vi? 

Dir ek tori?

-4 
food preparation activities in- . 
to one huge space.

The spacious “great room” 
shown here features an eclec
tic group of contemporary 
furnishings. The open-plan 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen visually 
with 
areas 
same 
floor 
handsome sheet vinyl in the 
“Newburgh Brick” pattern in 
White.

This GAFSTAR Softred 
floor has an easy-care no-uai 
surface. The deeply textured 
pattern has the look of 
real brick, yet retains its 
natural shine with little main
tenance. The Quiet-Cor foam 
interlayer provides comfort, 
warmth and noise reduction. 
Available in 9’ and 12’ widths 
at your nearest home improve
ment center or building supply 
dealer.

I

PETRAS BIELIŪNAS
4343 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. U1UANTCA AVĖ. TeL: YArda 7’1138 - 1131 !

I

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ2

2424 WEST 691K STREET REpublic 7-1211
11023 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* HUU, DL >74-4411

PHILLIPS - LABANAUSKAS'
5307 So. LITUANICA AVE. TeL: YArde 7-3401

-Sfer- J- L” r»
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— Mjr. Kęstutis J. Gedimin- 
Litis paskirtas Morgentown uni
versitete, West Virginijoj, dė> 
tyli Atsargus karininkų mokyk 
Icje. Jis yra Irtigrs P.’tsborųh ; 
universitetą ir Generalinio š abo 
kolegiją, Fort Senvcnwcrlli.

A

— Dr. Jenas B. Genys, Mj v 
land universiteto prefesori is 
pakviestas skaityti paskaitą Ja 
•ponijoje. Jis yra AL To atelova. 
VVąshiimtone.

A. Rep— K. Leonailienė ir 
šieni registruoja keleiv 
basu į Tarptautinį Draugystės 
coda Michigan valstijoje liepos 
26 d. Registruotis iki liepos 2(1 d. 
Išvyk^^ęie Lietuvos prezidentų 
eglučia organizuoja LKVS ila- 
morė ir Birutės draugija.

— Dr. Leonardas Jokūbaitis 
iš Hillside, NJ, baigė Medicinos 
mokyklą Ruthei's univ<

i tuvos Vyčiai pagerbs At- 
Rūmų narį Charles F. 
urly iš FiladeLijos sav 
metu Scranlone. Bankete 

ia 22 d , jam bus įteik 
s Drar o medalis.

Puvergty Tautų Savaitės 
rnas — d e m o nstracijos 

įvyks liepos mėn. 18 d.
d’"aį) miesto centre. R.

Marquette Parko apylin- 
dyvauja su vėliavomis ir 
ais. Nariai prašomi gau-j 
ilyvauli. Ponio's dėvės tau-j

Valdyba į

R. L.B-nė^ Vadovybė pri- [ 
men i ir prašo Vfcžs Ifį visus R. j 
L.B-nės namsr&arnis dalyvauti] 
Pavergtų Tautų protesto de-j 
i n oils t raci j o j e. Pavergtų T a utų

□ testo demonstracija įvyks 
. Eepcs mėn. 18 d. 12 vai.

ruous.

ką atlieka Massachusetts 
s.:eto Medicinos centre, 
ster, Mass.

J dvy^a Katkuvienė, daly- 
: Lietuvos Valst. Opercs 
i Me pastatyme, pagerbta 
i!‘ ':i Operos bankete.

į tv: -

' Chicagos miestcr centre, Richard 
! J. Daley Plaza. Ponios ir pane 
{lės pasipuošia tautiniais rūbais.

R. LJB-nės Vadovybė

kymai, 184 psl. Kaina §5.
(jaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

DM, paštui 441,90 DM, raštinės,f 
banko, spaudiniams ir kt. reika- ‘ 
lams 561,53 DM.

Draugija nuoširdžiai dėkoja 
vęiems rėmėjams ir laukia j-J | 
aukų ir ateity. Draugijos valdy
ba tęsia veiklą tes pačios sūdė-j 
ties. Į revizijos kc'misiją išrink- . 
ti: pirmininkas Petras GudslisJ 
nariai — Liudvikas Dirsė ir 
Manfredas šiušelis. "‘Labdaros’* j 
adresrs: Jonas Glemža, Conven- 1 
train 33, 7260 Calvv-tiirsauj Į 
Banko sąskaita: Labdara e. V. 
Konto N r. 1185168, BLZ 6005- 
0101, Landesgirokasse, 7000 
Stuttgart.

— Veronika ir Viktoras Sut- 
kai, stambūs lietuviškų institu
cijų ir spaudos rėmėjai, š.m. ge
gužės 25 dieną Bad Kreuznache 
(Vak. Vokietija) atšventė auk
sines vestuves.

(Vokietijos LB Inf.)

m A

PATS

TUS

BALFO GEGUŽINĖ

Dariu ir Girėną

BALFo Chicagos apskrities ir 
skyrių valdybos rengia įdomią 

. ir linksmą gegužinę, kuri įvyks 
j šių metų liepos 26 d. (sekmadie- 
|nį) 12 vai., Jaunimo centro pa- 
įtalpose ir aikštelėje. Gegužinėje 
] bus paruošta skanių valgių, 
veiks kavinė, laimės šulinys.

Kad laimės šuliniui nepritrūk
tų dovanėlių, lamoniai prašome 

j pasistngti jų paaukoti ir priduoti 
; savo skyrių valdyboms, ar 
BALFo centrui.

Jaunimo centro salės vėsina
mos. Maloniai prašome visuo
menę gausiai dalyvauti.

BALFas (Pr.)

LIUCIJA”

SKAITYK IR DAR KI

PARAGINK SKAITYTI

LABDARA
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS’'

— Fardtvlmei 
XEAL ESTATE FOR SALI

Namai, lemi — Pamlrdw-ct 
REAL ESTAT3 FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSLMOKEJIMA1S.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

yiSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 5
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Sekmadienį, liepos 19 d., ly- zas. Prisidės ir Moterų-pagelbi-J 
. popiet, Marquette nis vienetas, vadovaujamas Ma-!

ry Martin. |
Visos lietuviškos organizacijos 

kviečiamos iškilmėse dalyvauti 
su savo vėliavom 
tautiniais drabužiais, jei galima.

Platesnių informacijų galėsi
te gauti paskambinę Walter Kal
vaitį lel. 582-2170.

giai 2 vai.
Parke, prie Dariaus ir Girėno pa
minklo, stovinčio prie 67-tos' ir 
California galvių sankryžos, bus 
paminėta garbingų lakūnų mir
ties 48 metų sukaktis.

Minėjimą ruošia Amerikos Le
giono 271 postas, vadovaujamas 
komandieriaus Bruce Neberio-

Miko šileikio apsakymų knyga 
"Liucija” jau atspausdinta.

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

Metiniame "Labdaros” drau
gijos susirinkime 1981 m. gegu
žės 8 d. Stuttgarte pranešimą 
patiekė valdybos pirmininkas J. 
Glemža. Nurodė, kad be rūpes
čių Vokietijos lietuvių mokslei
vija, suteikta parama Brazilijos 
LB valdybos Įsteigtam studenti
jos rėmimo foridui. Žymiai pa
sunkėjus moksleivijos padėčiai, * 
"Labdaros” draugija sustiprino 
jai paramą * drabužiais ir pini
gais. Pernai mūsų rėmėjai buvo 
dosnesni, šalpos galimybes padi
dino Vokietijos lietuvių bend
ruomenės valdyboj suruošta 
Šokio šventė, kurios pelnas pa
skirtas "Labdaros” veiklai su
stiprinti.'

Praėjūsais metais "Labdara” 
gavo: nario mokesčio 1.559,30 
DM, aukų šalpai ir stipendijoms 
12.971,65 DM ir įvairių aukų 
1.211,34 DM; išleido: šalpai ir 
stipendijoms 13.070,85 DM, dra-

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali darų 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Al phons 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos" 
išleista knyga su legališkomi 
formomis.

Knyga su formomis gauua 
ma Naujienų administracijoje.

j 73-čios ir Richmond 6 kamb. (3 mie- 
1 gami), mūrinis, garažas, šildymas ga- 

zu. Didelis ir gražus kiemas. $48,000.

•72-ros ir Washtenaw 5 kamb. (2 mie
gami), mūrinis. 2 mašinų garažas.

j >51,500.

32-ros ir Artesian 4 butų mūrinis. 
$10,000 pajamų. Kaina $75,000. į

55-tos ir Kedzie 5 butų mūrinis su 
garažu. Pajamų $16,000. Savininkas 
duoda paskolą iš 12%.

Marquette Parko apyl. liuksusinis 12 
butų, pajamos virš $35,000. Savininko

i paskola rimtam pirkėjui.

Pensijos ir kompensacijos iš Vokh 
tijos ir iš kitų kraštų, pilietybės popi* 
riai. Įvairiu valstybės formų pild 
mas. Interesantų reikalais lankom ’ 
valdžios ir savivaldybes įstaigose b< 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pei ’ j 
sijas ir bedarbių pašalpas bei kitu 
panašius reikalus. ' Sutvarko Medicai 
ir kitas sąskaitas. Padeda neturtir 
giems gauti iš WE2TARE ir kitų ista i 
gų įvairias pašalpas: buto, nemokam * 
gydymo, nemokamo maisto koriu. Į 
les ir kitką. Taip pat paruošia im ’ 
gracinius dokumentus ir iškvietė 
mus i Ameriką. Sudaromi testaments 
ir asmenų paieškojimai. Be to. išri ; 
pina metrikus ar jų pakaitalus. Krei] 
tis asmeniškai arba laiškais.

ŠIMAITIS REALTY
Notary’ Public 

Insurance, Income Tax 

2951 West 63rd Street

Tel. 436-7878

Pirkite senoviškai
> 2 butų mūrinis namas, naujas 

į stogas ir porčiai. Modernūs ra- 
bužių ir kt. persiuntimam 618,80 ČEPULIS NOTARY PUBLIC diatoriai, gazo šildymas. Mar-

o narės suj SLA ekskursija -■ kelionė i Karibų Jūrą
Susivienijimas Lietuvių Ame

rikoje pirmą kartą organizuoja 
kelionę i KARIBŲ JŪRA laivu 
"CARNIVALE” nuo šių metų 
lapkričio 8 iki 15 dienos (vieną 
ištisą savaitę), • . . - - ?

Laivas išpląukįą *iš MIA^II,.

Income Tax Service
3259 SOUTH HALSTED STREET 

j (Trecias aukštas, Įėjimas iš fronto) .
Bus progos pailsėti saulėje, j CHIC^į>> 

užmegzti nauju pažinčių, aplan-: x. j \ i v*w.vaw\v?mw4W<wkyti dar nematytas salas, ke- 
i

'uette Parke. Sena kaina $52,000

g 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

,n Miinwrm n • nr
ELEKTROS ĮRENGIMAI | 

PATAISYMAI
Turtu Chicagos miesto leidimu . 

Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 
garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Av®. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ A>AŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
, A-LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ.
1 Tel. 523-8775

GENERAL REMODELING * 
Į • Alumin, langai, durys, medžioI 
' apmušimai. • Staliaus darbai, ce- 
i mento laiptai, porčiai, stogai 

ir visa kita. #
| FETINGIS CONSTRUCTION 

7152 Sc. Kaazie Avenus
1 Tel. 776-8505

Dengiame ię taisome visę rūį 
šių stogus. darbą garan- 

• tuo jame frešSmę apdrausti.
j" ARVYDAS

.6557 S. Talma n ,Avenue L: 
t Chicago, 41 60629 t /?

434-9655ar737-lZlZ

s

Galite kreiptu ir tlecUl i SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERICA
Naw York. M. Y. 10001 

WT W. JOtk M.
TaL (111)

Heckchams i 
arj Bracelets j 

J Earrings, Charms,s 
/ Religious Medais!

1-L.d.ivds ispia.ur.iji is aii.-iįiii,. 
Floridos, ir aplaižys tris įdo

mius tropinius uostus -ir vals-. 
lybes: SAMANĄ - /Dominikos 
Respublikoj),. SAN JŲ AN (Puer
to Rico), ir ST. THOMAS (J^ĄV 
valdomą salą). - ■ ’

Kaina laivu vienam asineęiui 
(po du į kambarį) prasideda 
nuo $800 (aštuo"ni šimtai dole
rių). Be to, reikia pridėti kainą 
lėktuvu iš jūsų miesto (namų) 
į Miami, Fla. (Round Trip)

Šia kelione gali pasinaudoti, 
visi, nežiūrint ,ar Jie yna ar nėja 
SLA nariai, v'- ’ y.’';- ' ■ ’■’-1

Kelionės kainoje įskaitoma: 
patogi kabina-kambąrys, skanus 
maistas, įvairūs pasilinksmini
mai laive

pe. Svarbu, kad ncatidėliotu- 1 
•mėt, o dabar, .tuojau, regist- g 
..pūotumėtės ir užsisakytumėt sau I 
jįjive vįetas.

Pasinaudokite, šia-, proga įdo- | 
miairir linksmai praleisti ątosto- | 
gas, pasidžiaugti JŪRA ir tropi- _ 
nės saulės šiluma. !

Dėl informacijos ir registraci- — help wanted — male 
jos prašome iki liepos 25 dienos, Darbininkę Reikia
kreiptis į: . ..

, - AMERICAN TRAVEL SER-
' ' VICE BUREAU,

9727 So. Western Avenue
Chicago, Illinois 60643
Tel. (312) 238-9787 > .

SUSIVIENIJIMAS LIETU-.
VIŲ AMERIKOJE

Genovaitė Meiliūnienė TELLER & VAULT ATTEN- 
SLA sekretorė . DANT WANTED. Lithuanian 6

English speaking. Excellent ben
• efits. Apply in person.

UNION FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSN. 3430 S. Halsted St.

JOHNGIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

FOR :

NoworUsedor 
Old Broken Jewelry

Wofches, Bracelets
Pins, Rings,

Class Rings, Dental Gold ... Any Karat

Turn If Into CASH!
Dig Out Your Old Treasures *— 

Put The Money In The Sank & Draw Interest.

WE PAY THE HIGHEST PRICES!
LOCAL BUYER, BUYIMG WITH INTEGRITY

i

p'J

j Statybai gražus sklypas 
Marquette-Parke.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

I
Laikrodžiai Ir brangenybė®

Pardavimas Ir Taisymai 
2546 Wast 891h Strset 
Tel. REpubtlc 7-1941

CUSTOM UPHOLSTERERS 
ALSO SEWER

A -1 U P H O L S T R Y 
900 N. Franklin 

280-1166

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reiki*

miscellaneous
Įvairūs Dalykai

SEWER AND 
PLUMBING 

e •
ANY RODDING AND 

DRAINING — $30.

Siuntiniai į Lietuva 
ir kitus krantus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, HL 6C632. Tel. YA 7-5980

s

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra reniausbų didžiausia tr turtingiausTa lietrviu tratemaltnė or- 

oniLacijflL lietuviams ištiknnai tarnaujanti jau per 92 metus-

SLA —atlieka kultūrinius darbus, gelbsti tr kitiems, kurie tuot 
darbus dirba. <

SLA —išmokėte daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerii 
apdraudu savo nariams.

apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieiko pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugo gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

^LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
j ravo apylinkės SLA kuopu veikėjui jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA įsirašyti. *

If not open — no charge.
»

CALL 656-8387

M. i 1 M K U $
Hetary Public

INCOME TAX 5EKV1C1
4251 S. Maplewood. Tai. j

įTaip pat daromi vertimai, gimini y Į 
} Iškvietimai, pydomi piiietybos pva«| 

iymai Ir kitokį blankai.

<

HOMEOWNERS POLICY
3

— Neišlaikiau, nusdčiaudė- 
jau ir pabudo šeimininkas.

P & F SEWERAGE & PLUMB
ING. Rod anv drain line for $25. 
£ not open, no charge. We install 

flood controls, pumps and valves;
We install complete bathrooms 

and basements. x 
523-1962

PARDUODAMAS trijų miegamų 
)adidinamas namas rūsyje ir pa
stogėje, greta didelis sklypas, 
)iisė bloko nuo Archer Avenue.

Tclcfonuoti 817-2637 
tiktai po 5:30 vai. p4>.

SLOGOS PASEKMĖS

už ką pakliuvai? — 
klausia kalinys savo naują ka
meros draugą.

— Persišaldymo* pasėkos...

r. Zapoiis, Aęent 
w. 95th St 

Ev»rg. P»rk, III. 
40642, - 424-8654

State farm Foe and Casualty Conąpžny

ADVOKATU DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vik. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatas

GINTARAS P. ČEP1NA3
Darbo valandos: nuo 9 vaL ryt* 

iki 6 vaL vak. Seitadienj nuo 
9 vai. ryto iki 12 vaL d.

Ir pagal susitarimą.
TU. 776-5162 arba 776-5161

264$ West 63rd Street
Chicajfo, D]. 60629

6 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Thursday, July 16, 1981




