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SUSPENDAVO GRUPINIŲ BOMBŲ 
PRISTATYMĄ IZRAELIUI

' SIRIJOS IR SAUDI ARABIJOS UŽSIENIO REIKALŲ 
MEISTERIAI ATVYKO Į WASHINGTON^ DERYBOMS

WASHINGTON, D.C. — Pir
madienį prez. Reagan suspenda
vo" grupinių bombų (cluster 
bombs} ir artilerijos sviedinių 
siuntimą į Izraelį. Izraelis gavo 
šią amuniciją su sąlyga, kad ji 
bus naudota tik apsigynimo 
reikalams ir tik kariniams tai
kiniams. Žydai" šią amuniciją 
vartoja Beirute, kur gyvena ci
viliniai gyventojai. ; -

Suspendavimas paliečia 4,000 
155 mnŲ artilerijos pabūklams 
taip vadinamų cluster bombs — 
grupinių bombų. Ši siunta buvo 
paruošta išsiųsti šį pirmadienį.

< Baltųjų .Rūmų spaudos sekre
toriaus padėjėjais Larry Speakes 
pareiškė, kad prezidentas per
žiūri Izraelio atsakymą. Vėliau 
prezidentais padarys Sprendimą, 
ar. tą suspendavimą atšaukti, 
ar ne. < V .; : *«J* _ • t t, . » , . J -

Panašiai prez. Reaganas buvo 
suspendavęs 1981 lietai^ lėktu-

LONDONE BOMBA UŽMUŠĖ 
DU POLICININKUS

LONDONAS, Anglija.— Lon-' 
done, Hyde Parko pakraštyje, 
kur trafikas. yra pats tirščiau
sias, antradienio rytą sprogo ga
linga bomba, kuri nuskambėjo : 
po visą sostinę. Karalienės sar
gai ir visa Buckingham rūmų 
sargyba tiek buvo bomba su
krėsti, jog pamanė, kad karalie
nės rūmus nepažįstami asme
nys puola.

Tikrovė buvo kitokia. Hyde 
Parko pakraštyje buvo pastaty
tas nepažįstamas automobilis, 
kuris sprogimu užmušė vietoje 
vjeną trafiko policininką. Buvo 
sunkiai sužeistas ir’ vėliau mirė 
kitas policininkas, kuris artėjo 
prie savo paskyrimo vietos.

Sprogusi bomba išmušė labai 
daug langų ir sukrėtė visą britų 
sostinę. Sužeistųįg skaičius šie-; 
kia virš 4tU nuken-
tkjo nuo trūkinėjančių stiklų. 
.^Liūdniausią įspūdį paliko su

žaloti arkliai. Jojikai dar nebu
vo susirinkę, bet arkliai jau bu
vo par.^o^pakraštyje, todėl dido
kas jų; škaičios^ nukentėjo nuo 
bombos sprogimo. Policininkui 
teko šūviu į galvą pribaigti ark
lius, kad jie daugiau nekentėtų.

Britų policija yra pasiryžusi 
susekti, kas galėjo tą automobilį 
Londone pastatyti. Kviečia vi-. 
sus liudininkus, kad padėtų nu
statyti, tikrus kaltininkus.

NORIMA SUVARŽYTI 
BEPROTYSTĖS PRIVI

LEGIJĄ TEISME
WASHINGTON, D.C. — Rea 

' gano administracija pritaria pa
siūlymui labai suvaržyti “teisi- 
nimąsi “mpilnapročiu” krimi- 

: nuliniuose nusikaltimuose. Kal- 
| Imamasis bus. skaitomas atsa- 
'. kingu, jeigu jis “žinojo, kad jis 
Į šauna į žmogų, norėdamas jį 
nušauti”.

Prezidentas Reaganas į Baltuosius Rugius sukviestiems 
respublikonams ir didesnių orgamzaciįū .nariams pareiš-

įkibęs jėgainės įrengimus; J ‘ 1 
kelias savaites prezi

dentas ipareikalavo informacijų 
apie Izraelio fu bombų vartoji
mą Libane. Begintr vyriausybė 
pripažįsta, kad jiLmatidojo tas 
bombas Libane, bet tvirtina, 
ka/d ' jie . n-en'usiįfengė“ sutarties 
pfmtipamš.<? \ ■

■ / ’ • -U' A ‘ . .* - . " - -

\ Siitąrlyje*-'' aiškiai [ pasakyta, 
kad jas galiįna naudoti tik griež
tai prieš karinius taikinius ir re- 
gųliarihę arabų kariuomenę, žy
dai tuos ginklus naudojo prieš 
PLO’ narius ir prieš Šinjos ka
rius ILibaie'. Žydai Artina, kad 
jie tas bombas naudojo tik prieš 
karinius taikinius. Tik blogai, 
kad tie kariniai taikiniai įreng
ti . civiliu gyvenamuose rajo
nuose.’';^

Jei bus nutarta, kad suspen
davimas galioja, tai galimas da
lykas* kad ir kitų ginklų prista
tymas: bus suvaržytas.

Tos “cluster” bombos gali 
būti numestos ir iš lėktuvų ir 
iššautos iš artilerijos pabūklų.Imi. Dėl to pasiūlymo jis laukia 
Sviediniui ore ar žemėje suiro- Į daugiau žinių iš Baltųjų Rūmų, 
gus, paskleidžia aplinkui šrap
nelius (pellets), kurie plačiau 
išsiskleidę vėl sprogsta. Papras
tai tokie sviediniai nevartojami, 
kur yra civilinių gyventojų.

Tų bombų pristatymo suspen
davimas, sutampi su. atvykimu 
į Washingtoną Sirijos ir Saudi 
Arabijos užsienio reikalų mi- 
nisterių.

Valstybės sekretorius George 
Shultz, manoma, turės spren
džiamą žodį šiose derybose.

DERWINSKIS NENORI BŪTI 
AMBASADORIUMI LENKIJOJ

priešas. Visiems reikia padėti pavergtuosius išlaisvinti.

PREZ. REAGANAS GALI BAIGTI 
VIDURINIU RYTU KRIZE

PASAKĖ SAUDI ARABIJOS UžS. REIKALŲ MINISTERIS
WASHINGTON, D.C.—Į Wa- kas žada priimti palestiniečių 

shingtoną atvyko Saudi Arabi- karius, 
jos ir Sirijos užsienio reikalų 
ministerial. Saud al Faisal, Sau
di Arabijos ministeris, pareiškė, 
kad Amerika gali išspręsti Vi
durinių Rytų krize, jei ji pripa
žins palestiniečių teisę į Pales
tiną ir suvaržys Izraelio karinę 
galią. Faisal pareiškė, kai ara-

WASHINGTON, D.C. — Rea-Jbai priims PLO karius iš vaka- 
gano administracija pasiūlė rų Beiruto, su sąlyga, kad Ame- 
kongresmanui Eduard Derwin- J rika garantuos sprendimą jų 
ski ambasadoriaus vietą Lenki- sugrįžimo į Gazos sritį ir į va
joje, bet Derwinski pasiūlymo karinę Palestinos dalį, vadina- 
nepriėmė, nes jo žmona turi na- mą Jordano upės vakarinio 
mu pardavimo biznį, o vaikai kranto teritoriją, 
lanko mokyklas. Jis turėtų vie
nas gyventi Varšuvoje.

Be to, jam siūloma būti Ener
gijos departamento direktorių-

KALENDORĖLIS -

Liepos 21: Prakseda, Rimvy
das, Gėlė. Lavalis, Brizė, Ski- 
ragis.

Saud al Faisal ir Sirijos už
sienio reikalų ministeris Abdel 

; Halim Kraddam, turėjo pasita
rimus su JAV Valstybės sekre
toriumi G. Shultz.

Faisal pareiškė, kad jis turi 
vilties susitarimui, nes Ameri
kos visuomenė yra priešinga in
vazijai į Libaną.

Be to, ir Senate daugiau ky
la balsų, kad reikia atkreipti ( 
daugiau dėmesio ir į arabų rei-l 

George W. Dunne, Cook ap- kalavimiis. Saudi Arabijos mi- 
skrities tarybos pirmininkas,1 nisteris dabar laukia iš Ameri- 
siūlo keisti mokesčius mokyklų kos “daugiau praktiškų spren- 
reikalams. Jis siūlo panaikinti dimų“, nors pripažinimas pales- 
vietos turto mokesčius (proper-' tiniečiams savivaldos teisių, dar 
ty tax) mokyklų reikalams, o nereiškia jų įgyvendinimo. Bet 
pakelti atitinkamai valstijos mo-'tuo būtų matoma, į kurią pusę 
kainus pajamų mokesčius. Tur-1 krypsta Amerikos politika.
to mokesčių našta gula vien ant' 
nuosavybių savininkų pečių, o 
perkėlus į pajamų mokesčius, 
mokėtojų skaičius padidėtų. Tie 
mokesčiai būtų proporcingi pa
jamoms. Mažai pajamų — maži 
mokesčiai, didesnės pajamos—priežastis vėl pulti arabus, nes 
didesni ir mokesčiai.

Manoma, kad jis norėtų gauti 
atitinamą vietą JAV Valstybės 
departamente.

MOKESČIŲ PAKEITIMŲ 
SIŪLYMAS <

Faisal teisina arabų ^raštus, 
kodėl jie nepriima palestiniečių 
iŠ B'iruto. Jis sako, kad jau du 
milijonai palestiniečių yra ara
bų kraštuose, o atkėlus likusius 
iš Beiruto, Izraeliui atsirastų

Teisingumo sekretorius F. 
Smith pareiškė, kad įstatymas 

, bus netaikomas tik protiniams 
j ligoniams. Kriminalinės teisės 
i sistema neabejotinai pakrypo į 
■ privilegiją kriminalistams, gy 
; ventojų teisių sąskaita, pareiškė 
t sekretorius Smith Senato Teisių 
komitetui.į . • .j Jis pilnai pritaria senatoriaus 

į Hatch (R., Utah) pasiūlymui, 
kuris pašalintų “beprotystės” 

; pareiškimą ginimuisi. Išskiria- 
: ma ypatingus atvejus, kada kal
tinamasis, nežinojo, kad jis var
toja ginklą ir šauną į žmogų, 
o ne į medį.

Tas įstatymas panąikintų keis
tus, vienas kitam prieš ta raujan- 

. čiųs psicbląjįų parodymus teis
me. .

BALTUOSE RŪMUOSE BUVO VISU 
PAVERGTŲ TAUTŲ ATSTOVAI '
PREZIDENTAS REAGANAS DRĄSIAI PASISAKĖ 

Už PAVERGTŲ TAUTŲ LAISVE

(Naujienų specialaus korespondento pranešimas telefonu)
WASHINGTON, D.C. -- Pra

eitą pirmadienį prezidentas R. 
Reagan sukvietė į Washington© 
Baltuosius Rūmus visų paverg
tų tautų atstovus ir pasakė pa
čią turiningiausią kalbą apie 
reikalą kiekvienai pavergtai tau
tai kovoti už savo tautos laisvę. 
Be laisvės nėra gerovės, pažan
gos, maisto ir apsaugos.

Prezidentas Reaganas i 15 mi
nučių sudėjo tiek daug svarbių 
minčių, o vėliau visų pavergtų 
tautų atstovų akivaizdoje pasi-Į 
rašė Pavergtų Tautų Aktą ir pa
kvietė suvažiavusius ir jo kal
bos išklausiusius atstovus Bal
tuose Rūmuose užkąsti, susipa
žinti, svarbesnėmis mintimi 
pasikeisti, grįžti namo ir visa 
energiją nukreipti 4 reikalingai 
vienybei, kad didžiausias tautų 
pavergėjas būtų priverstas at
leisti varžtusjr leistų pavergtie
siems 
Kalus,
didžiausia laisvės slopintoja yra 
Sovietų Sąjunga ir Andropovo 
vadovaujama komunistų partija.

Baltuose Rūmuose buvo lietu 
.Viai, latviai, estai, gudai, lenkai, 
ukrainiečiai, gruzinai, 
laniečiai ir visa eilė 
tautų atstovų. Lietuvių 
dokas skaičius.

Pirmoje eilėje buvo 
tas Jurgėla, Lietuvos 
autorius ir dabartinis

kad šiandien

LIGONINĖ MAŽINA 
MOKESTI

Michael Reese ligoninės vice
prezidentas John Gunn praneša, 
kad nuo rugpiūčio 1 dienos ligo
ninė sumažins mokestį G proc..

Vidutinis ligoninėje dienos 
mokestis 350 dol. bus sumažin
tas maždaug 20 dol. dienai. Taip 
pat bus sumažintas mokestis už 
naudojimąsi “emergency room” 
ir už laboratorijos patarnavi
mus.

Ligoninės klinikų lankymo 
mokesčiai nepakeičiami.

DIRBTINAS LIEŽUVIS
SACRAMENTO; Calif. (A.P.) 

— Geraldine Gordon, 50 metų 
moteris, prieš penkerius metus 
neteko liežuvio po vėžio opėra- 

t cijos. Dabar ji turi dirbtiną Ue- 
į žuvį, kurį kas rylą įsideda sau 
į į burną.

Po 1977 metų operacijos ji 
gavo dirbtiną liežuvį, kurio pa
galba ji galėjo -valgyli. Bet da 
bar dirbtinas liežuvis, padary
tas iš silicone, įgalina ją ir kal
bėti. Ir kalba ji gana aiškiai.

Tokių naujų liežuvių, kurie 
įgalina asmenis kalbėti, jau yra 
padaryta apie pusę tuzino, pa
reiškė dr. Robert Gilles.

— Kiniečiai naudoja fikty
vias prekybos bendroves, stu- 

’ denius ir kitas priemones, kad 
j išgauti Amerikos technikos pa
slaptis savo karo reikalams.

— Sergejus Petrov, 29 metų, 
jau 48 dienas tęšia bado streiką, 
reikalaudamas, kad jį išleistų 
pas žmoną į Ameriką. Jo žmo
na Virginia Johnson, 24 metų, 
nuvykusi į Maskvą, bandė per
kalbėti 
bet jis 
nutarė 
norimi

vyrą nustoti badavus, 
yra neperkalbamas. Ji 

grįžti namo, nes ji ne
matyti j j mirštantį.

— New Yorko meras ’ įsakė I 
policijai ir ugniagesiams prižiū
rėtu kad karščių metu hidran
tai nebūtų l>e reikalo atidaromi, 
nes ne tik miestui, bet ir jo apy
linkėms vanduo yra labai reika-

I lingas.

— Prezidentas Reaganas pa-^ 
tvirtino advokatą Kermelh Darn j 
Valstybės sekretoriaus pavaduo
tojo pareigoms.

izraelitai jau ne vieną kartą yra 
pasakę, kad jie puls visur, iš

— Visi Irako musulmonai ir. kur bus pasikėsinta į Izraelio
Saulė teka 5:34, leidžiasi 8:19.-arabai eina ginti savo žemę nuo valstybės nepriklausomybę.

> ’ * llrino iijitų. Į Nepatvirtintomis žiniomis, Ira-I Oras kad tas, drėgni* ■ ; ’ * Įlrino Šijitų.

— Prezidentas Reaganas įti
kino Sirijos užsienio reikalų • 
ministerį, kad .laikinai priimtų 
Tisus Beiruto palestiniečius. Ma- j 
Domą, kad JAV prisidės prie jų 
nUitinimo. «

afganis 
pavergtu 
buvo d:-

dr. Kos- 
istorijos 

VLIKc 
vicepirmininkas. Į Washingto-
na buvo pakviestas ir dr. Kazys 
Bobelis, bet laikas jam neleido 
vykti j Wasbingtona. Jis neper 
seniai grįžo iš ilgos kelionės ’ 
Australiją, dalyvavo S LA seime 
St. Petersburg Beach, Floridoje, 
ir turėjo ligonių, kurių prježiū 
ra neleido jam išvažiuoti. Tu 
rėjo Washingtone būti ir dr. Ka
zys Šidlauskas, bet ir jam laikas 
neleido vykti į Baltuosius Rū
mus.

i
Dr. Bobelis .negalėjo atva

žiuoti, bet j Washingtona ir Bal
tuosius Rūmus buvo pakvi-sta 
ir atvyko Dalia Bobebenė, vei
kianti Floridos respublikonų 
tarpe.

Iš Chicagos buvo atvykęs 
pulk. Kazys Oksas, čikagiečiams 
plačiai žinomas visuomenės vei
kėjas ir lietuviams labai paslau
gus žmogus. Buvo ir J. Miliū
nas, kuris daug prisidėjo prie 
prez. Reagano rinkiminės kam
panijos, gavo respublikonų cen
tro valdybos pasitikėjimą ir turi 
svarų, iš lietuvių l>enc patį sva
riausią žodį respublikonų tarpe. 
Be jo žinios vargu ar kuris lie
tuvis pajėgs prieiti prie respub
likonų vadovybės.

Į Washington? buvo atvykę, 
aišku, Vytautas Kutkus, dr. Vy
tautas Kamantas ir frontininkų 
“teoretikas” J. Kojelis. Jiems 
pręz, Reagano žodžiai per vieną 
ausį. įėjo, -peMėtą-isėjor nes j’e 
ne paklausyti atvažiuoja, bet 
stengiasi įsakinėti, jeigu kuris 
jų paklausys.

Iš New Yorko buvo atvykusi 
Bronė Spūdienė, iš Scrantono 

du kunigai ir dar keli lietu
viai, daugumoje respublikonai.

BANDYMAS APSAUGOTI 
BANGINIUS NUO IŠNYKIMO

Tarptautinis banginių apsaų: 
;4os komitetas Anglijoje nutarė 
uždrausti gaudyti banginius ko
merciniams tikslams nuo 1985 
metų, sis nutarimas turi būti 
patvirtintas visų 38 (autų, pri
klausančių šiai organizacijai.

Japonai ir rusai, kurie turi 
tam tikslui gerai išvystytą pra
monę, šiam nutarimui labai prie
šinasi. Jie grasina, kad jeigu 
tas nutarimas bus patvirtintas, 
lai jie išeis iš komiteto ir toliau 
gaudys banginius taip, kaip 
jiems patinka.

Pensilvanijos gtil>cmalorius Dick Thornburgh, valstijos sostinėje Harribiirge, liepos 
18-24 dienas paskelliė Pavergtų Tautų Savaite. Nuotraukoje (iš kairės) matome sė
dinčius: Joann Gilbert, gųb. Dick ThoWrtnirgli ir' Louis Skepamias, Etninnių grupių 
komisijos direktorių; st6yR'''ClTBrles čtninių reikalų komisijos pi^nininkąs,

' ■ * i Mackalonis ir Jolih Covifaitis.
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Dėsto šio skyriaus redaktoriai

MUŠ MERGYTES

Minkšta mūs mergytėm toje Šamo žemėj 
Ar tu būsi Gary, ar tu Alabamoj, 
Visi tave myli, visi tave gerbia, 
Ar tu būtum Sorė, ar Kėdainių Barbė!

Buvai tu Europoj paminta, nujuokta 
Ir kampan nugrūsta, lyg ta sena šluota. 
Čia gi sėdi soste tartum karalienė 
Ir gurkšnoji garbę, kaip tą gulbės pieną!

Vyras verda pietus, kojines sau ado 
Tu gi sau tavernoj siurbi citronadą. 
Tavo širdis myli — doleriai kol byra, 
0 rytoj renkiesi vėl sau naują vyrą...

Čia taip visi myli, vaišina po Šatą, 
Ir tavo jaunystė — ligi šimto metų! 
Tai smagu ulioti toje Šamo žemėj, 
Ar tu būtum Maine, ar šiltoj Miami!

Pašinas

MATO TAMSOJE

— Mama, ar tu žinai, kad 
mūsų naujoji tarnaitė ir tam
soje mato?

— Niekus kalbi, vaikeli.
— Tikrai, mainyte. Vakar, 

kai tu buvai išėjusi į kitą kam
barį, mums besėdint tamsiame 
kambaryje, ji pasakė tėtei, kad 
jis nenusiskutęs.

* *
Jaunavedė: — Aš sutaupiau 

30 dolerių šią savaitę.
Jauūavedis: — Tai gerai. O 

kaip tu padarei
Jaunavedė: — Vienas kolek

torius neatėjo. x

MOKYKLOJE

— Kaip mokosi mano sūnelis?- 
— motina klausia mokytoją.^

— Gerbiamoji poniute, — sa
ko mokytoja, — tamstos sūnus 
bus iš tikim jų geras astronau
tas. Pamokų metu jis dairosi ap
link ir atrodo tartum būtų iš
kirtęs iš dausų...

ra prigundė moteris. Gerti 
vyras pats išmoko, dėl tos prie
žasties žmonos bara vyrus už 
girtavimą, — teko girdėti filo
sofuojantį karčiamoje.

* * i
TOKS TAI SKIRTUMAS

Fizikos mokytojas klausinėja 
vaiku, kiek jie išmoko apie 
elektJ-Ą. Kreipdaihasis j Jurgaitį 
jis pAilAūšė:

— Ar tu galėtum mums pa
sakyti, koks yra skirtumas tarp’ 
paprastos elektros ir 'žaibo?

— Mėtote, už žaibą nereikia 
mokėti, — atsakė Jurgaitis.

* * *
AIŠKU KAIP DIENA

— Kodėl laimėjimo simbolis! 
yra moteriškės statula, deivės- 
Victoria formoje?^,

— Tai irgi tavo klausimas!. 
Apsivesk ir žinosi.

gi

PAKLUSO ĮSAKYMUI
Beirute (Lebanone) viename 

naktinių klubų savininkui bu
vo uždrausta iškabinti plakatus, 
kviečiančius aplankyti klubą,ku 
riame buvo vaizduojama šokėja 
lievos kostiume. - ;

Sekančia diena klubo savinin- 
kas nuėmė visus senuosius pla
katus ir užkabino naujus su už
rašu—“Mūsų šokėjos šoka basos 
iki kaklo”...

* * *
YRA PAGRINDO PYKTI

Pasikalbėjimas dviejų mergi
nų tarpe:

— .Už mėnesio laiko aš susi- 
t tuoksiu. -

— Tavo sužadėtinis greičiau
sia kvailiayoja iš džiaugsmo.

— Ne, jis yra įsiutęs. Mat, aš 
Apsivedū su jo tėvu.

Vyras gali priversti moterį 
klausyti, tiktai kalbėdamas į ki
tą moterį.

* ♦
SAVOTIŠKA

*
GUDRYBĖ

TIK TOKIAIS ATVEJAIS

Vaistininko mokinys: — Sa
kykite, kas čia per vaistai, to
je bonkutėje, ant kurios nėra 
jokio užrašo ?

Vaistininkas: — Tai patys ste
buklingiausi, jie duodami tada, 
kai negali išskaityti .gydytojo 
parašyto recepto.

♦ » ♦
VIENAS Iš DVIEJŲ

— Sakyk, Jurgi, ką tu galvo
ji apie tokius vyrus, kurie diė-. 
na iš dienos eina valgyti pietus 
į restoraną?

— Aš galvoju, kad jiems rei
kalinga arba apsivesti, arba 
išsiskirti.

♦ * * ,
— Pirmą karia valgyti, vv-

ŠILTOS DIENOS
šiltos dienos vasarėlės, 
Plonai rėdos mergužėlės, 
Kiaurai malus kaip per rėtį, 
Mat, nenor nieko paslėpti.

Kad kūnelis oro gautų, 
Skaisti saulė paragautų.

Kad gyventi but smagu, 
Mylėt, džiaugtis malonu, 
Jau dainelę aš baigiu, 
Iš jų vieną tik myliu.

Tie jų ploni drabužėliai, 
Vos pridengti liemenėliai, 
Matos graži prigimtis, 
Niekam nėra paslaptis. s

Gamta davė (fcvan&Kų, 
Del mĄ mielų mergužėlių, 
Kaip pažvelgi — malonu, 
Tiksliau sakant, įdomu.

Šiltos dienos vasarėlės, 
Plonai rėdos mergužėlės. 
Kiaurai matos kaip per rėtį, 
Mat, nenor nieko paslėpti.

A. Jūsas

Mes jų grožiu sužavėti, 
Reik daineles padainuoti, 
Apie gamtos gražumus, 
Mūsų širdžiai artimus.

i

Pasakaite ajfte lapę, strazdelį ir varną
Vidury miško, eglėje susikro- ( 

ve strazdelis sau gūžtelę ir pa-' 
dėjo penkis kiaušinėlius, o iš jų 
išperėjo penkis strazdžiukus.

— Strazdel, strazdel, veskis 
vaikelius, kirsiu eglę.

— Lape,, nekirsk! — prašo 
štYazdelis.

— Mesk man vieną vaikelį, tai 
nekirsiu, — atsakė lapė.

Strazdelis išmetė vieną vaike
lį, lapė pagriebė ir nusinešė.

Paskui kitą dieną vėl atbė-’ 
go lapė ir vėl pradėjo gąsdinti 
strazdelį.

Taip strazdelis išmetė keturis 
vaikelius, liko tik vienas.

Lapei nusinešus ketvirtąjį 
vaikelį, strazdelis labai- gailiai 
verkė . ‘

Tuo tarpu skrido pro šalį var
nelė, išgirdo ir klausia jį;

— Strazdeli, strazdeli, 
taip verki?

— Kaipgi neverksiu, — 
strazdelis, — kad lapė 
mano vaikelius nuneštu

— O kam tu duodi? — klausia 
varnelė.

— Ogi, sako, jeigu* neduosiu,

Lapė ptiausk, pliaušk, sudavė

bet matydama, kad strazdelis 
nebijo, paklausė jo, kas jį taip 
pamokė.

— Ogi varnelė, gera žmonelė, 
— atvirai pasakė ant gūžtos- tu
pėdamas strazdelis.

Užvirė lapei širdis ant varnos, 
nusprendė jai nedovanoti. Nu
bėgo į pamiškę, kur varnos 
skraidydavo, atsigulė aukštiel
ninka ir apsimetė negyva.

Pamačiusi negyvą žvėrį, varna 
tuojau atskrido ir ėmė kapoti.

Lapė tuojau capt, nutvėrė ją ir 
jau ketino suėsti.

Bet varnelė ėmė prašyti, sa
kydama:

ko tu

atsakė 
baigia

mesk nianęs nuo kalno, nes tada 
visi mano kaulai subyrės.

Tačiau lapė, norėdama var
nai atkeršyti, kaip tik taip ir pa
darė: nunešė ant aukšto upės 
kranto ir paleido žemyn.

Vaina plast; plast ir nuskri
do sau. Kiek toliau paškridusi 
ir sako:

— Pagauti mane tu buvai gud
ri, bet suėsti — jau to gudrumo 
nepakako. ' / -

(Lietuvių tautosaka)

Šveikas, Tėve. Kur buvai mo moksle. Dail. Adomas Var- 
§? ( , nis mirė Sulaukęs 100 metų ir 6

mėnesių ir visą laiką buvo kū
rybingas,Michelangelo, Ticfanas,: 
Leonardo da Vinci. Kiti muzi
kos srityje sukūrė pasaulinio 
masto muzikos kūrinių, žodis 
“pensininkas” kvepia keiksma
žodžiu. Nereikia nuvertinti žmo 
gaus, kuris išeina į taip populia
rų, bet nuvalkiota pensininięo 
gyvenimą. Kai nebuvo nė pen
sijų, nė pensininkų, nebuvo iš 
ko šaipytis. O dabar? Kas čia 
darosi!

— Gėrii, Tėve, kad tu gini se- 
niorų teises, bet patariu tau per 
daug hesijaUdinti dėl -“patriū- 
bočių”, kurie nežino, ką kalba, 
skaičiau ir aš tą knygą:rašyta ra 
šomąja mašmėle, kai kurios rai 
dėl, pav., o, ė, e užkimštos raša
lu, sunku skaityti. Be to, yra 
gerų apsakymų: Andriaus No
rimo “Dručkis ir Plikis”. -Valen 
tinos Uselienės “Paskutinis žy
dėjimas”, tarp kitko pavaizduo
ja, kaip senas vyras seilę varvi
na, žiūrėdamas į gražią bobą...

— Matai, Maiki, jeigu senis 
Seilę varvina,' žiūrėdamas į bo
bą, tai reiškia, kad jis dar nėra 
senas...

— Gerai, Tėve, iki pasimaty
mo-

— Per švemes būvėti išvykę^\ 
į RocKfordą.. JdatytUtn, kokie 
rockfordiečfai draūgiški ir vai
šingi, tai ne thicagos pikčiur
nos, tiltų statytojai, “Draugo” 
vedamųjų rašeivos, tokie, kaip 
Mykaliokas Drungeliš, iš dide
lio rašto, išeina iš krašto.... Nesu
prantu, kodėl broliukai vienuo
liai savo laikraštyje leidžia taip 
bliūžfeyti ir ŪSėko dėtus žtrio-

žmonių, kurie kovoja ūž Lieu- 
vos laisvę? ŽZbks velnias juos 
apšėdo taip beryti? štai Špyg- 
liuoe ir Dygliuose tūlas Dama
zas Spyglys “Draugo” liepos 3 
d. laidoje parodo tokią savo iš
mintį: J

“Pažymys pabrėžia, kas turi 
teisę rūpintis Lietuvos reika
lais. ALTas' tūri šviesią preitk

Vienas svečias ištraukia šu pir dabar tik ir semiasi stiprybės iš 
štais iš pusiau tuščios stiklinės anų laikų, gyvena iš gerų nuo- 
mūselę, kurią parodo kelneriui,! šimčių.”

— Atrodo, kad'ALTOs prieši
ninkai pavydi /‘gerų nuošim
čių” ALTAs juk rūpinasi Lietu
vos laisvinimo reikalais. Matai, 
Maiki, frontininkų štabo rašei-

sakydamas:
— Tai kiaulystė.
Kelneris atsiprašė, ir atnešė 

jam .kitą stiklą, pilną alaus. Sve
čias padėro muselę prie nuorū
kų pelenines. Kitas Svečias pa-* vos taip kalba, kaip komunistų 
prašė pirmojo svečio:

— Atsiprašau, ar dabar jums ti lietuvių 
ta muselė neebreikalinga? Gal

man paskolinsite? •

VARTOJA NUOVOKĄ

— Ar tavo sužadėtinis žino, 
kiek tu turi metų?

— Priklauso nuo to, kiek jis: 
orientuojasi, kai kalba su pane
le.

t Alec Guinesš. žfnonias bri
tų filmų aktoriais, pareiškė apie 
anglus: ‘
saugiai pereiti į kitą gatvės pu
sę, tai paimkite su savim šunį. 
Anglas neišdrįs panics paliesti 
automobilio ratais”.

“Jeigu norite Anglijoje

IT'S AMAZING!'

Nes sveikatos reik žiūrėti. 
Retus drabužius dėvėti,

HUMP

$ 
HUMP «
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— Tu jai taip atsakyk: O kuo 
gi tu kirsi? — Taip ‘ pasakiusi, 
varnelė nuskrido.

Atbėgo vėl lapė ir sako:
— Strazdel, strazdel, mesk vai-

pasamdyti agentai^ tikslu griau- 
vienybę išeivijoje. 

Kaip galima tokią agitaciją 
skelbti! .

— Todėl jie tėip kalba, kad 
jiems rūpi nuošimčiai, bet ne 
Lietuvos laisvinimo reikalai.

— Maiki, mane pritrenkė ki
ta nesąmonė. Kanadoje išleista 
knyga, pavadinta “Dienoms nu
žydi nt’\ Knyga skirta pensinin
kams pajuokti. Išleido Hamil
tono Pensininkų Klubas Kana
doje. Rašo aštuoūi nužydėję Ir 
dar nepražydę autoriai:, Kazi
mieras Barėnas, Vladė Butkie
nė, Pranas EnskAitis, Jurgis 
Gliaudą, Albertas Jankūnas, An
drius Norimas, Valentina Ųse- 
lienė ir Rūta Klėca Vidžiūnie- 
nė.

— Ką gi gero toje knygoje 
radai, Tėve?

— Sakyčiau, bet tikras riėsu- 
siprotimas! Matyt, kad anie ra- 
sėjai Apie žmcgaūs senatvę ma
žai nusimano Jeigu Kanadoš

POLITRUKO TĖVYNĖS 
MEILĖ

Karo metu vienas politrukas 
įvairiais būdėis išsisukinėjęs 
nuo karo prievolės. Jo žmona 
kartą paklausė:

—; Ar tu bent kiek myli tėvy
nę?

— O kaipgi, myliu, labai my
liu.

NEGALIMA SKŲSTIS
Kas kas pasakė akivaizdoje 

garsaus rašytojo - humoristo 
Bernard B. Show:

— O visgi pasaulis yra nevy
kusiai padarytas! - - .

— Taip, — juokaudamas atšau
kė rašytojas, — bet nereikia už
miršti kokiuose laikuose jis bu
vo sukurtas.

* ♦ ♦

DIDELIS PANAŠUMAS
— Na, Leonidai, seniai nesi

matėm, kaip viskas klojasi? — 
paklausė draugas Ivanas.

— Galiu tik tiek pasakyti, 
jog gyvenu kaip rojuje.

— Ką gi tai reiškia, — kaip 
rojuje?

— Paprastas dalykas, — netu
riu kuo apsirengti, o kiekvieną 
dieną laukiu, kol butų valdyba 
išmes mane- iš buto, nes 
nemoku.

♦ ♦ $

IŠAIŠKINO
Vyras: — Pasakyk man, kada 

prasideda viduramžis?
Moteris: — Viduramžis pra

sideda, kuomet mes pradedame 
atsiminti savo jaunystės dienų 
klaidas ir labai norime jas vėl iš 
naujo pradėti.

♦ ♦ ♦
METALINĖ SENATĖ

— Kiekvienas senstantis žmo
gus vis labiau pamėgsta meta-

— Kaip tu gali tekėti už. šlu
bo. vyriškio? ’ v

— Mano sužadėtinis tik -tada 
šlubuoja, kai vaikšto. ?

už jį

— Kai kodėl tu neini ka
riauti?

— Kvailiuke, juk mane gali 
nušauti, o kas tada tėvynę be
mylės?

du?

I

Nesuprantu, kokiuo bū-

Jiems plaukuose vis dau- 
atsiranda sidabro, dantysegiau

— aukso, o-kojose—švino.

ŽINOJO KĄ DARO •< :
Susitiko du tolimesni'kaimy

nai. Vienas jų taria:
„ — Žmonės kalba, kad tamsta 
dukra išleidai už vyro.

— Taip, kaimyne. Tai būvo is- 
kilminga valanda, kada ą& deši
ne ranka vedžiau mylimą dukrą , 
prie altoriaus.

— O ką darei su kairiaja?
— .Laikiau jaunyklį, kad tas 

išdykėlis nesumanytų paspruk
ti iš bažhyčibs.

* * *

Daili moteriškė — juo kuk
liau apsirengia, — tuo atrodo 
gražesnė. y . ,

J. Waysenhoff

Pensininkų Klubaš nužydėjo,tai 
Chicagos Pensininkų Klubas' 
dir nepradėjo ‘mižydėti”. Chi- 
čafgos pensui inkai VyT&i tVittiJ 
fcdp kuolai. rfAtė, kad Žtoo-j 
gus išėjęs į pensiją pačtarrie dar 

| bingume, turėdlftaš p^tyrflhdj 
I būtų nurašytas ft 
’ Šitaip negalima kalbėti višų 
i pensininkų vardu- Vienas Pen-

Į Alikei p&tką atsine-' 
knygą “Dienoms nužydint” ir 

įme ė į atmatų patinę.
f — Tai negerai 

Knygą reikia gerbę, 
imft sįi Irfęife knyipuž

i -L rtSak. kok^ d’a
meffė. kai pen seninkii trtgau- 
lojami? Atštntirtffjk ką retes
nio amžiaus vyrai davė pasau
liui. — mokslo, nrt&m. ffttkos, 
chemijos, elektronikos, net ato-

padarė. Tėve.
į rankis
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ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO PAMINĖJIMAS

šiais melais sukako 10 metų vauti. Kviečia Minėjimo rengi- 
nuo Romo Kalantos tragiško su- mo komitetas.
sideginimot Detroito Lietuvių 
Organizacijos — Kūrėjai sava-. 
noriai. RamoVėnai, Blrutinin- 
kės, Tautinės S-gos skyrius, St. 
Balkaus ir švyturio Jūrų šaulių 
kuopos sudarė komitetą suruoš
ti Romo Kalantos susideginimo 
10 metų sukakties paminėjimą.

Komitetui vadovauja istorikas 
Jonas Švoba. Minėjimas įvyks 
šaulių stovykloje “Pilėnai*’ prie 
Manchesterio liepos 25 d. šiam 
minėjimui paskaitai pakviestas 
iš pavergtos Lietuvos neseniai 
atvykęs prof. dr. Kazys Eringis. 
Jo ankstyvesnė paskaita apie R. 
Kalantos susideginimą- buvo pa
skelbta Naujienose. Paskaita 
labai įdomi, verta dėmesio iš 
klausyti.

Meninę dalį aliks mums gerai 
žinoma solistė Danutė Petro
nienė.

Norėčiau Naujienų skaityto
jams nors trumpai tą tragediją 
vėl priminti. Buvo taip: 1972m. 
gegužės 14 d., sekmadienį, Kau
no miesto sode, prie Kauno Vals
tybės teatro, lietuviams istori
nėje vietoje, susidegino R. Ka 
lanta. Jis pasirinko susidegini
mui vietą ne atsitiktinai, bet ge 
rai apgalvotai. Jaunuolis:R. Ka
lanta atsinešė su savim į sodą 
indą skystų degalų, apsiliejo 
savo rūbusl, užsidegė cigaretę ir 
padegė savo rūbus. .

Sode esanti moteriškė, pama
čiusi degantį vyrą, išsigandusi 
bėgo iš sodelio šaukdama, kad 
sode kąžkasįsave padegė. Romas 
Kalantas degdamas bėgiojo po 
sodą, šaukdamas “Laisvės Lie
tuvai! Laisves Lietuvai!” Po 
kiek -laiko jis sukniubo ir pra
šėsi pribaigti, pagaliau nustojo 
sąmonės. Atskubėjo greitoji pa
galbą/. nuvėžė ligoninėn. De j a, 
naktį: į pirmadienį, geg. 15 d.r

1 d.

ALB RADIJO KLUBO 
GEGUŽINĖ

Gegužinė įvyks rugpiūčio 
Dievo Apvaizdos parapijos rajo
ne. Pradžia tuoj po 11:30 vai. 
pamaldų. Gegužinėje bus kepa 
nūs šašlikas ir gaminamas lie
tuviško skonio maistas: kugelis, 
koldūnai, balandėliai bei įvairūs 
pyragai. Bus ir kitų pąįvairipi 
mų, laimėjimo stalas.

Atsigaivinimui, šalti ir šilti 
gėrimėliai. Radijo Klubo valdy
ba kviečia svečius iš arti ir toli. 
Visi būsite mielai laukiami. 

♦ * »
ST. BUTKAUS ŠAULIŲ 

KUOPOS GEGUŽINĖ

Gegužinė įvyks rugpiūčio 
d. Adolfo ir Sofijos Vasiulių

sodyboje, netoli Manchesterio. 
Prasrdės po 11:30 vai. pamaldų, 
šauliai vaišins svečius lietuvis 
ko skonio maistu — koldūnais, 
balandėliais ir šiltomis dešro 
mis sju kopūstais. Bus šaltų ir 
šiltų, gaivinančių gėrimėlių. 
Rengėjai maloniai lauks ir pasi
tiks svečius. Žinoma, ir nuošir
džiai vaišins. 

* * *
BALFO 76 SKYRIAUS 

IŠVYKA

15

Išvyka įvyks rugpiūčio 22 d. 
C. ir O. šadeikų gražioje sody-’ 
boję, 28975 Wellington Dr., 
Farmington. Išvyka prasidės 
tuoj po 10:30 vai. pamaldų. Bus 
šilto ir šalto, skanaus lietuviško 
skonio maisto ir kitų paįvairini
mų, lamiėjimo stalas bei įvairūs 
žaidimai pievutėje ir draugiški 
pašnekesiai

Dar kartą priminsiu Naujienų 
skaitytojams apie būsimą BAL
Fo pikniką.

paimtos iš v. Alanto knygutės 
“Gj^vieji Deglai" Nemuno slė 
nyje”). V

; Kokios demonstracijos vyko 
po R. Kalantos susideginimo, 
girdėsime minėjime. “Pilėnuo
se” paskaitą skaitys liudininkas 
prof. dr. K. Ęringis.

Už Kalantos siela bus kalba
mos maldos. Vėliau — deklama
cijos prie paminklo Žuvusiems 
dėl Lietuvai^ laisvės. Stovyklos 
salėje įvyks ir-meninė dalis, ku
ria atliks solistė Danutė Petro- v !
nienė, akompanuojant V. Neve- 
rauskui. Po akademijos — bend
ri pietūs.
.-Detroito ir apylinkių bei 

Windsoro lietuviai mielai kvie
čiami minėjime gausiai daly-

ro va|dybos ir iš BALFo valdy
bos. Vilniaus Krašto Sujungus ir 
draugų vaidu atsisveikino Al

bertas Misiūnas. Po gedulingų 
pamaldų Dievo Apvaizdos šven
tovėje, lupos 8 dieną didelis 
uūrys nulydėjo į Moly Sepulclue 
Kapines ainžinam poilsiui.

Velionis Penas gimė Lietuvo 
„e. Kaip ir datigeJs lietuvių, pa 

j-Jtraukė iš Lietuvos Antrojo 
Pasaulinio kaix) metu. Rele ą 
metų pagyvenęs Vokietijoje, 
1949 m. atvyko į Ameriką — 
Ditroitan. čia dirbo įvairiose 
menėse. Užaugino ir išmoKsh- 

no dvi dukras ir sūnų. Buvo ge
zas ii rūpestingas tėvas.

Nuliūdime liko mylima žmo
na Elena, dukros: B rute ir Re
gina su šeimomis. . "

s Mielas Petrai, ilsėkis rainv-1 - - Į 
oėje Tebūnie tau lengva sve
tinga Amerikos žemė!

Ant. Sukauskas

GANDRAS — ARTIMAS 
ŽMOGUI PAUKŠTIS

Kovo mėnesio pabaigoje ir ba
landžio pradžioje Lietuvoje pra
deda pasirodyti gandrai. Deja, 
Amerikoje jų nėra, todėl apie 
juos čia girdime tik pasakose, 
arba matome paveiksluose bei 
televizijoje. Kartais miestuose 
matome tokių užrašų “Stork 
Store” arba “Stork Town”.

i į -- A - - • v

Lietuviai mėgo gandrus ir 
laukdavo jų atskridimo. Kai
muose ir sodybose jiems paruoš
davo vietą lizdui, į medį užke
liant kokį ratą ar senas akėčias. 
.Visus kitus rengimus gandrai 
atlieka patys.

Žmogus ir gandrąs pradėjo 
sugyventi labai seniąį^:tq^prie
žastis gali būti ta, .-fa’d .a^Hma

gandrai saugumą; ‘'4'- •
; Lietuviai laikė gandrą laimės 
reiškėju, triobų saugotoju nuo 

j gaisro, todėl to pąukščio užmu-

'£•

ROMAS KALANTA

JURGIS JAŠINSKAS

SPAUDOS PABIROS
Atsiminiu žiupsnelis apie Tauragės Mokytojų 

seminariją, mokytojus ir. mokinius
(Tęsinys)

Nacinės Vokietijos ir bolševi
kinės Rusijos karo pradžioje 
Jonas Remeikis, žinodamas, ko
kių niekšybių JTauragės lietu
viams- yra pridaręs, pabėgo į

pa-

ir
po-

sprukti; bet pašauktas pavarde, 
atsisuko ir, tiesdamas ranką 
pasisveikinimui, “nudžiugo”,' iš
tardama 
senam 
pasisveikinimui ištiestos rankos 
ir jos savininką pavadinęs ati-

. mano pavardę, kaip 
>ažįstamam. Nepriėmęs

audra skaudžiai nusiaubė ir mū
sų gimtąjį kraštų ir paskiras jo 
vietoves. Tų aukų tarpe buvo ir ; 
Tauragės mokytojų seminarija 
ir buvę jos auklėtiniai.

Dabar jie, tarytum rudeninio 
viesulo nuo medžių nuplėšti la
pai, vėl susikaupia į viena kū
pėtą ir joj? atgaivina buvusią 
tarpusavio draugystės ir bendro 
darbo liepsnelės šilumą.

(Bus daugiau)

l^jipSlyciž, tuo momentu pa- 
širdie pripuolamai praeinantis 
policininkas. Jį pastebėjęs, ko
munistinis šnipelis Jonas Re
meikis nudūmė į kitą Soboro 
pusę, net jo puošnaus kailinio 
apdaro skvernai supLvėsavo. šį 
pizodą įrašiau tam, kad laura-
Skiai, Sibire iškentėję neįsi 

vaizduojamas kančias ir išlikę 
gyvi, žinotų, kam turi būti “dė
ki nngi”. už tas kančias jiems 
rengusiam.

ŠLUOTOJE “išgarsintas” 
kasnakt (bolševikų slaptoji
icija savo aukas užpuola naktį 
miegančias ir jas areštuoja) 
aukdsmas nekviestų “svečių”, 
paprašiau mano viršininkų Kau
ne, perkelti mane į kurią kitą 
mokykit. Prašymas buvo paten
kintas ir 1940 m. rudenį išvy
kau į naują darbovietę. Tuo ma
no darbas Tauragės seminarijo
je pasibaigė ir kartu nutrūko 
.iesioginiai ryšiai su tos mokslo 
įstaigos mokytojais ir mokiniais. 
Ruvo labai liūdna ir graudu su 
jais visais išsiskirti. Tas skaus
mas dar ir dabar širdį peršia, 
jrishnihus pirmąją, kaip moky
tojo, darbovietę, kurioje, pada
rydamas daug mokyme ir auk
lėjime klaidų, įsitikinau, koks 
sunkus ir atsakingas yra moky
tojo, o ypatingai jaunimo auk
lėjimo darbas. To darbo įpras
minimas, mano praktiniu įsiti
kinimu, yra šitoks: kiekvieno 
mokslo dalyko mokytojas pri
valo būti visapusiškas jo žino
vas, sugebantis tą žinoviškumą 
savo mokiniams perteikti leng
voje ir suprantamoje ^formoje, 
o auklėjimo srityje veikdamas 
savo auklėtinius mokytojas pri
valo vadovautis visiems savo 
auklėtiniams taikomu ir neša-Kauną ir čia sugebėjo prisiplak- tinkamu terminu, pareikalavau

~ pasakyti,-už ką jis mane viešai, hšku MEILĖS dėsniu. Tai, buvo
cĮąmas tarnybą Aleksote^lĮęu*į apšmeižė? Mykčiodamas bandė praktiniame mano, kaip moky
čiame aerodrome. Nežinau^Sbkį aiškintis, bet kai paklausiau, už t°jo, darbe, susiformavęs dės-

ti prie vokiškojo Gestapo, gau-

d^rbą jis ten dirbo. Karią. 19,fe ką jis,įrašė į ištremtinų į Sibirą 
metų žiemą, netikėtai susitikau.
ta lietuvišką išnarą Kauno Laiš- nėtus mario pažįstamus taura
vęs alėjoje netolLSoboro. Buvo i

anksčiau šiame rašinyje pami-

giškius, to nepaneigdamas, pra- 
: “Dovanokite,

,sia piktadarybe
ne-

T

MuSŲ MIRUSIEJI 
metai detroitiečiams

Išimas buvo skaitomas tdidžiau- apsivilkęs brangių,; kailių “fut- dėjo atsiprašinėti: 
ra”. Pamatęs mane, bandė na- atleiskite, tai buvo klaida...

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS J

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 606081

Aleksas Ambrose,

TeL 476-2206
. ............................. 111^ !ĮJWĮW'N|1|!WWJ L ||1M, t

. a 
gailestingi, nes daug lietuvių iš
keliavo į anapus. Kartais šerme
ninėje gulėjo net po du ir ne
visai pasenę, net ir jaunuoliai, 
vos pražydėję, pasiruošę gyve
nimui. į. ;

Liepos 5 d. staiga ir netikė
tai atsiskyrė su šiuo pasauliu^ 
organizacijose veiklus darbuo
tojas, sulaukęs 64 metų amžiaus 
Petras Mareiukaitis. Buvo pa
šarvotas Steponausko laidojimo 
koplyčioje. Po rožinio sukalbė
jimo įvyko atsisveikinimas. Pir
mas atsisveikino Radijo klubo 
pirmininkas Kazys Gogelis. Per^ 
skaitė atsisveikinimo laišką, 
gauta iš DL Organizacijų cent-

KAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

Z608 West 69th St, Chicago, DL 60629. ♦ TeL 925-278Z 

Didelir pasirinkinias geros rūšies įvairių prekią,

' -MARIJA NOREIKIENt

\r Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

>501 W. 69th SL, Chicago, UL 60629 ♦ TeL 925-275J ’

EXLANTINAi <

JAY DRUGS VAISTINE
E7S9 W. 71gt St, Chicago, UL

C rf f ĮSI INGAI IXFTUXJSI RECEPTAI • FAJTNTE 
DUMYNAI • KOSMETIKOS HEDKNYS

Atdara Šiokiadieniais dū«

LIETUVIŲ DAILININKŲ 
į ŽINIAI

•autorius, , į 
paruošė,'sutvarkė ir išspausdino geriausią

• ;Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai). '■ 

664 pšl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15. ‘

Persiuntimas — $1. ’
- . i * N•* ” i

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija-

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,

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

ir patarė mums toliau studijuotu

Krina $25. Kieti virielht Paštas $2.

nis, kurio, deja, nebeturėjau 
progos pabandyti įvykdyti.

Viską klaidingą mokytojo dar
be suprasdamas ir, žengdamas 
į Užmarštį, pasiguodžiu mano 
buvusių Tauragės seminarijoje 
mokinių dėmesiu man: jie, bū
dami išsiblaškę po visą pasaulį, 
parašo man apie savo gyveni
mą ir apįe-'kitų Tauragės semi? 
naristų likimą. Tų, man para-, 
Šančių nuopelnu, turiu beveik 
visų seminaristą, išsiblaškiusių 
po visą pasaulį ir likusių Lietu
voje, sąrašą ir žinias apie jų 
dabartines gyvenimo aplinkybės.

1939-1945 metais pasaulyje 
siautusi II-jo Pasaulinio karo

Bendroji Lietuvių Dailės Pa
roda šiais metais bus atidaryta 
spalio 1 d. Čiurlionio Galerijoje. 
Ine., 1038 Archer Ave., Chica
go, Ill. 60632. Bus skiriamės 
premijos: dail. M. šileikio 
($750) — už tapybą ar skulp
tūrą, Čiurlionio Galerija, Ine. 
($500) — už bet kurios lėchni-< 
kos kūrinį ir dail. T. Petraičio 
($250) — už akvarelę ar gra
fiką.

Norintieji parodoje dalyvauti 
dailininkai atsiliepia laiškais 
galimai anksčiau, atsiųsdami 
$10 registracijai. Parodai gali- * 
ma siūlyti iki 10 darbų; iki rug
sėjo 1 d. atsiunčiarit kūrinių 
skaidres ar fotografijas. Čikagos 
ir apylinkių dailininkai gali pri
statyti pačius kūrinius. . < *

Priimtų parodai darbų juoda- 
balta fotografijos, tinkamos ka
talogui ir spaudai, atsiunčiamos 
ne vėliau rugsėjo 15 d; Darbai 
parodai pristatomi ne vėliau 
rugsėjo 27 d. Vėliau atsiųsti kū
riniai parodoje nebus išstatyti.

Premijuoti kūriniai paliekami 
Meno Kūrinių Fonde, Nepri
klausomai Lietuvai. Kūriniai 
pristatomi ir grąžinami savinin
kų sąskaita.

Jury Komisija, bus paskelbta 
vėliau. s

Lietuviai dailininkai, dalyvau
kite kūrybos varžybose! “Sieki
te ten, kur vyzdys nepasiekia, 
laužkite tai, ko protas nepa
jėgia!”

Čiurlionio Galerija, Ine.

— Mula Chomeini tvirtina, 
kad prie Basros padaryti dideli . 
nuostoliams irakiečiams,, bet 
iraniečiai Basros nepašifekė.

.< ’r ,__________ ;__ _ j fl

— Antradienį aukso upcija 
kainavo $346. ’ ’ I

— Britų geležinkelių darbi
ninkai baigė streiką, v >

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
t LTiĘKATCRA, lietuvių literatūros, meno Ir. moMe 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet neaenstį, Vinet 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V» 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Iž 
M. K Čiurlionio, M. šileikio, V. KaŠubos, A. Rūkitelės ir A. Varno 
kūrybos povedkalais. 365 pust knyga kainuoja tik 83.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, .rašytojos Ir fo
linių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainf “ 
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 92. —

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly. 
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 
parduodama tik už 82.

> Literų V lsKASTS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalauidra 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotai nuotraukomis, pabaisoje duodama 
vitovardžiu pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Laba! 
naudingoje 335 pu*L knygoje yra Rytprūsių šemėJapia. Kaina M,

> KĄ LAUMES LIMB, rašytojos Petronėlė! Orintaltėf ati
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprūt Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 pualapiua, 
bet kainuoja tik 83. >

• J Ll LIŪS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesuprH- 
Im Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą fr po* 
rija. Dabar būtu JJ galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M. .

> SATYRINES NOVELĖS, SL Hoačenko kūryba, 1. Valaičio

I Knyito* <*nn*mc* Naujienoje, 1719 So. Hateted St, Chicago
KMM. Užsakut jrMKl Mari HaMam*,

3 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Wednesday, July 21, 1982
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Chicago $43.00 per yesr, per 
fix months, $12.00 per 3 months. In 
other USA localise* $40.00 per year, 
V'tOO per six months $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
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“Kuomet SSSR 1941 m. už
puolė naciai, Sovietų karo atažė 
Londone mane aplankė ir labai 
nuodugniai, beveik nuolankiai, 
prašė manęs perduoti žinias, ku-

rios būtų įdomios Jo vyri ausy-, 
bei. Aš pasitariau su savo britų: 
kolegomis, kurie sutiko, su są-1 
'yga, kad aš praneščiau, kokias- 
žinias perduoda rusams.

VėltaO pasirodė Londone ki
tas Sovietų žvalgybos atstovas. 
Jis vadinosi Cicajev ir tikrai bu
vo iš NKVD (vėliau pasivadi
nusi KGB). Jis taip pat pradėjo1

-WW-W'
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Naujienos abu kudien, MrfrUat 
sekmadieniui. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 173$ So. Existed St, Chicago, 
it. 80608. Talei. 421-8100.

Orderiu kirto a imkjsž.

NAUJIENŲ raštinė atdari kasdien, išskyrus jelmiadVūlsa,
S vaL ryto iki 5 vii. jopieū šežtsdieniiii — iki 12 Ty

Vienas klausimas Romui šarmaičiui
Skaitytojas paklaus, kodėl mes klausiame Romą Šar

maitį ? Kas jis toks, kad mes kreipiamės Į jį visiems lie
tuviams įdomiu klausimu?

Romas šarmaitis šiandieninėje Lietuvoje yra įtakin
gas žmogus. Jis yra komunistų partijos sudaryto istori
nio instituto direktorius ir didžiausias lietuvių tautos 
praeities klastotojas. Jis nustato kryptį, kuria okupuo
tos Lietuvos istorikai privalo prisilaikyti. Jis paruošė 
Lietuves komunistų partijos istorijos du tomus, kada lie- • 
tuvių dauguma žino, kad Lietuvos komunistų partijos ne
buvo ir nėra. Veikia rusų komunistų partija, kurion yra 
įtraukta.ir lietuviškoji komunistų partija. Bet jeigu lie
tuvi! į komunistų partiją išjungsime iš rusų komunistų 
partijos, tai lietuviškos; komunistų partijos nebus.

Romas šarmaitis 1909 metais gimė Ukmergės apskri
tyje. žuk’ių kaime, mažažemių ūkininkų šeimoje. Bet jis 
padarė didelę karjerą Lietuvą pavergusių rusų tarpe. 
Suvalkijoje komunistais tapo šimtamargių ūkininkų vai
kai. o Ukmergės srityje susidarė komunistų lizdas iš 
silpnesnių ūkininkų.

Šarmaitis buvo Juozo Žiugždos mokinys. Žiugžda, 
perėjęs kelias politines partijas, pasirinko komunistų 
partiją didžiausia lietuvių tautos atstove ir visas savo 
žinias derino su nesamos partijos “atliktais darbais” ir 
“gilia ideologija”. Žiugžda išmokė šarmaitį, kaip reikia 
klastoti praeitį ir iš nieko “padaryti viską”.

• šių metų birželio 24 dieną Vilniuje buvo suruošta 
Zigmo Aleksos Angariečio šimto metų gimimo sukaktis. 
Vilniuje susirinko komunistų partijos įtakingesni nariai, 
jų tarpe ir dabartinis komunistų partijos pirmasis sek-' 
retorius, kad galėtų pasiklausyti Romo Šarmaičio specia
liai paruošto pranešimo apie Angariečio biografiją. Visi 
žino, kad Zigmas A. Angarietis buvo Lietuvos komunistų 
partijos steigėjas. Tiesos pirmas redaktorius, įvairių poli
tinių brošiūrų autorius ir kelių veikalų kritikas.

i kartu su ja Rusijon bėgo ir Angarietis.
Leninui pripažinus Lietuvos nepriklausomybę, Kap

suko vyriausybė buvo išformuota, o Angarietis paliktas 
be darbo. Po kurio laiko jis įsivėlė į Trečiojo Interna
cionalo organizavimą. Kapsukas pradėjo pavydėti Anga- 
riečiui. Angarietis vis dėlto dirbo Internacionale, o Kap
sukas, likęs be valdžios, neturėjo ką veikti. Jiedu pradėjo 
rašyti straipsnius — Kodėl “tarybine'valdžia” Lietuvoje 
pralaimėjo? Kodėl jiedu nepajėgė paveikti Vilniaus dar
bininkų, o šie nesimetė kovon prieš “tautinę valstybę”.

Naujienų skaitytojai žino, kad Zigmas Angarietis, 
Lietuvos komunistų partijos steigėjas ir pirmasis “Tie
sos” redaktorius, pačių komunistų buvo sušaudytas, bet 
pačioje Rusijoje ir komunistų pavergtoje Lietuvoje ne 
visi žinojo, kad komunistai nužudė Angarietį. Keli Vadai 
galėjo žinoti, bet eiliniai, kurie Angarietį pažino, galėjo 
būti girdėję, kad Angarietis pateko nemalonėn ir rusų' 
Maskvoje buvo sušaudytas. Blogiausia, kad žiauriausiu ; 
Angariečio skundiku buvo Vincas Kapsukas.

Romas Šarmaitis, papasakojęs apie visus didesnius 
Zigmo Angariečio darbus, nė vienu žodžiu neužsiminė 
apie tai, kad Angarietis buvo Kapsuko Stalinui įskųstas 
ir nužudytas.

Iš J. Žukausko aprašymo aiškai matyti, kad šarmai
tis, papasakodamas Vilniaus komunistams apie Angarie- 
čio gyvenimą, dar pasakė, kad kino studija paruošė An
gariečio gyveninio filmą,t kurį pavadino “Renkuosi 
audrą”. Bet neUfiĮhm, nei Šarmaičio pasakojime, nieko- 
nepasakyta apie ’ Angariečio, paskutines dienas. -

Kol Stalinas dar buvo gyvas, tai tokias žudynės 
po karo vadindavo “asmens kulto aukomis”. Jokių tyrinę-, 
jimų mirties priežastims išaiškinti nebuvo. Kaltė būdavo 
verčiama Stalinui ar artimiesiems jo ■ bendradarbiams. 
Ką šarmaitis dabar daro, tai jaunesnėms kartoms jis 
iš viso apie Angariečio nužudymą nieko nesako. Jis tik. 
pažymi, kad Angarietis mirė, bet nepasako tų aplinky
bių, kuriose jam buvo atimta gyvybė.

Ar Šarmaitį rusai verčia tylėti apie Angariečio nu
žudymą, ar šarmaitis pats apie tai tyli, norėdamas už
tušuoti nepateisinamą Sovietų valdžios elgesį su ištiki
mai rusams tarnavusiu lietuviu?

Iš visko matyti, kad šarmaitis nori paslėpti faktus 
apie rusams taip ištikimai tarnavusi 6 klases baigusį' 
Angarietį. Tos pačios linijos laikosi ir M'. Tamošiūnas, 
užimąs susenusio šarmaičio vietą partijos Centro komi
teto sudarytoje įstaigoje.

Nejaugi rusams tarnaujančių lietuvių tarpe neatsi
ras nė vienas kuris drįs pasakyti, ką Angarietis nužudė, I 
apvogė ar apšmeižė, jeigu rusams prireikė jį nušauti?

Chruščiovas papasakojo, kaip jie visi Beriją pribaigė.

•■•■ Ą

JŪROS SONATA' FINALE

bendrauti su mumis maldau- > periodą žvalgybos žinių 
jatfčiu, :Įdiiii.ftRuši^v pradėjo 1 davime.

žinoma, buvo .tarminis jferio-|-kb* 
‘ J Račiau įbęndrąyįmas: su dds tarp “aksominių pirštinių” ? ■
iSvvietų žvalgyba 'buvo visą lai- elgsenos pirma j ame r periode ir. 
ką. vienpusiškas; mes suteikda- 
vonie žinių, o gaudavome tik 
naujų pareikalavimų. Nebuvo 
tikro Rytų - Vakarų žvalgybos 
bendravimo. Pvz., praktikoje 
nebuvo jokios kolabbracijos tarp 
Britų ir Sovietų. Jiė 'nepasikeis
davo net ir Žiindmis, kūrfos bū
tų svarbios bendrus karo veiks
mus bevedant; situacija kenks-

pačiu If mums (čekams). Kuo

“nelaikant liežuvio už dantų” 
— antrajame, nes męs dar bu
vome jiems reikalingi. įspėjimo 
ženklai jau rodėsi, kas toliau 
bus, nors tik keli juos pastebėjo.

Po Stalingrado įvykių Sovietų 
šypsenos išblėso. Kai rusų kari
nė padėtis sutvirtėjo, Cicajev’o 
elgesys visiškai pasikeitė. Kuo
met anksčiau jis ateidavo pas 
mane kasdieną ir dėkodavo man 
už viską, ką jis gaudavo, dabar 
pasidarė kritiškas, įsakinėjantis' 
ir netgi grasinantis. Nors mes 
jam suteikdavome visas mūsų 
informacijas, jis.buvo nepaten
kintas, vis klausdavo daugiau ir 
dažnai kategoriškai. reikalauda
vo informacijų, kurių mes gaud

Sovietų karo jėgoms įsiveržus į Vilnių, Kapsukas Nejaugi Šarmaitis .į kapus nusifieš Angariečio rusams’ 
buvo sudarytos, Lenino primestos, Lietuvos ir Gudijos padarytą tokį didelį ^nusikaltimą? šarmaitis, aišku, tai 
vyriausybės premjeras, o Angarietis-buvo vidaus reikalų daro su rusų žinia ir įsakymu, bet mes tą klausimą kle- 
ministeris. Rusų raudonajai armijai išbėgus iš Lietuvos, bensime, kol Angariečio kriminalai bus iškelti viešumon.

jis paliepė man perduoti Sovie
tam ateityje net ir tas žinias, 
kurias gaūdavom iš kitų aliantų. 
Taip, anot Beneš, mes parody
sim Sovietų Sąjungai ne tik ge
rą valią. Tarp tokių perduotų 
žinių buvo nemažai tokių, ku-] neturėjome galimybių. Jis neo
rios turėjo arba galėjo turėti

I tikrai rimtų pasėkų į karo re- 
‘ zultatus. Be to, buvo kasdien 
daug ir svarbių žinių.

Ironiška, kad mūsų detalūs 
pranešimai apie Stalingradą, 
įgalino rusus išsikovoti pirmąją 
pergalę. Ironiška, nes tas įvykis 
užbaigė pirmąją

besivaržė ir pradėjo kištis j mu
sų vidaus reikalus. Kritikavo 
mūšū pogrindžio veiklą, reika
lavo, kad būtų suintensyvinta 
partizaninė veikla ir nesileido 
įtikinamas,, kad sąlygos Bohemi
joje ir Moravijoje paprasčiau- 

; šiai bnvo tam netinkamos.

per- po Eeydricho nušovimo (jis bu- 
, vo vadinamas “Prahos skerdi- * T ’ - A . ... 4 *

m čekų ‘"pogrindiiiinkai ga
jų! gale juo ątsik^iU..'t- .Bed.), 
,Cic$jCv’4s5 -.aft^&CTpas t mane 
Yeikalaūdamas, kad mes. sūorga- 
nizįiotūm^ ’-masyvų. ;» sabotk2ar’ 
“Skoda” . įmonėse • Pilzene. Ten, 
jis piktai pabrėžjė, čekai dirba 

j klusniai ir meistriškai, gamin
dami ginklus, kuriais vokiečiai 
nužudo- Raudonosios - Armijos 
kareivius. Sabotažas/ šakė Cica- 
jav’as, turįs būti. tekios . apim
ties, kad milžiniškos “Skoda” 
įmonės geroką laiką negalėtų 
veikti. ... . r

Jam ‘atsakiau, kad /būdama 
neskaitlinga tauta, tnės negali
me sau leisti tokio veiksmo. Vo
kiečių atsiskaitymas toli per
svertų hausjnę, kuri buvo įvyk
dyta už Heydrich’o nušovimą.

:— Kiek juinš kainavo Hey
drich’as? -— paklausė Cicajev.

— 5,000 mūsų geriausių žmo
nių. ’ :

(Bus daugiau)

— Meksikos policija suėmė 
žmogų, įtariamą' užmušimu 
JAV profesoriaus.'

draugišką” Keliems mėnesiams praėjus jAV taupyk bonu_

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys) —

Šitie žodžiai galutinai nuramino kunigaikš
tienę, kuri tuojau nukreipė kalbą į Tynecą ir jo 
didingumą. Stebino mozūrus ne tik vienuolyno 
turtingumas, bet ir viso krašto, per kurį jie dabar 
keliavo, turtai ir grožis. Aplinkui tankiai gulo 
kaimai su vaismedžių sodais, liepų gojai su gand
rų lizdais liepų viršūnėse, apačioje lyg prisodinti 
aviliai šiaudų stogeliais. Pakeliui traukėsi įvairių 
javų laukai. Kartkartėmis vėjas nubanguodavo 
dar nepribrendusiomis javų varpomis, kurių tarpe 
lyg žvaigždės danguje pasirodydavo melsvos ru
giagėlės ir raudonosios laukų aguonos. Tolumoje 
už laukų kai kur juodavo ąžuolų ir alksnių miškai, 
besimaudydami saulės šviesoje, o kitur — drėgnos 
pievos su galvijų bandomis ir skraidančiomis 
pempėmis. Galima būtų spėti, kad šiose vietose 
gyveno darbštūs ir žemę mylį žmonės. Kiek tik 
akis užmatė, kraštas atrodė ne tik pienu ir me
dumi plaukiąs, bet kad ir jo žmonės yra ramūs 
ir laimingi.

— kazimierinė. karaliaus ūkis, — pasakė ku-
’g?’kšt:enė. , --

— j r Tibras gali juoktis į tokią žemęžiūrėda- 
mas. — atsakė Mika’ojus. Dievo palaima plevena 
viršum sites žen. , tačiau, atrodo, turėtų būti čia 
kiek kitn?p. kaj pradeda varpai skambėti. Tada

kuvos ir Tyneco keliauja vilkolakiai, o ypač pa
vakariais. Dar gali išgirsti, ką kalbate, ir prisi
statyti.

Tuo pat metu Macka, sėdėdamas aukščiau už 
kitus ir galėdamas toliau matyti, patraukė pa
vadžius ir tarė: -

— Dėl Dievo meilės, kas ten? — Kažkoks mH- 
J žinąs iš už kalnelio priešais mus atjoja.

čia niekur negali rasti tokios vietos, kur varpų atsiliepė mozūras, —- nes dažnai keliu tarp Kro- 
balsas tavęs nepasiektų! Todėl ir piktosios dva
sios čia nesilaiko ir bėga net į Vengrijos pasienį, 
kad ten kurčiuosiuose miškuose pasislėpti galėtų.''

— Todėl man ir nuostabu, — pasakė Kristini < 
iš šermukšninės našlė, — kad Valgiris Žavingi- . 
sis, apie kurį vienuoliai pasakojo, galėtų pasiro- i 
dyti Tynece, kur varpai septynis kartus pėr diė- 
na skambina.

Šita pastaba suneramino Mikalojų, kuris tik ■ 
valandėlę pagalvojęs atsiliepė:

— Pirmiausia, Dievo sprendimai yra nenusa
komi, o antra, neužmirškite, kad jis kiekvienam 3 
pasirodymui atskirą leidimą gauna. j

—Tebūnie, kaip kam patinka, tačiau aš džiau- ; 
giuosi, kad nenakvojame vienuolyne.. Mirčiau ® , 
baimės, jei man toks pragaro milžinas pasirodytų.

— Nemanau, nes pasakoja, kad jis ypač gra
žus esąs. ... u •

— Nors ir gražiausias būtų, nenorėčiau, kad ■ 
jis mane bučiuotų siera dvokiančiomis lūpomis. '

— 0 iš kur žinote, kad jis norėtų jus tuo- ; 
jau pabučiuoti?

Į tuos žodžius kunigaikštienė, o su ja ir Mi-, 
kalojus ir abu riteriai smagiai nusijuokė. Pagal 
kitus, nesuprasdama dėl ko, juokėsi ir Danutė,, 
o kunigaikštienės dama, atsukusi supykusį veidą 
į Mikalojų, tarė: }- i

— Mieliau norėčiau, kad jis bučiuotų, o ne, 
tamsta.

— Ei. nešaukite vilko iš miško, — linksmai ilgoko kalnagūbrio,

tiėnė. — NepTiauškTte niekų!
Bet Zbyška pasikėlė balne ir tarė:
— Kaip gyvas esu — milžinas! Tikrai Val- 

giris!
Vežėjas iš baimės staiga sustabdė arklius ir, 

nepalėfedaracas iš rankų vadelių, pradėjo žegnotis, 
nes ir jis, sėdėdamas aukštai ant ožių, pamatė 
hiilžimŠk^ raitelį.'

Kunigaikštienė kiek pakilo ir vėl grtit atsi
sėdo, o Danutė savo gaivą paslėpė kunigaikštienės 
suknios klostėse. Raitieji dvariškiai, išgirdę ne
labojo vardą, ratu susispietė apie kunigaikštienės 
karietą. Nors dar tebejūokaujančių vyrų akyse 
pasirodė baimės ženklai. Tik vienas Mikalojus iš 
Tlgamiskio atrodė nesijaudinąs, ir norėdamas nu
raminti kunigaikštienę, tarė:

— Nebijokite, garbingoji ponia. Dar saulė ne
nusileido, o kad ir naktis būtų, šv. Ptolomėjus 
susitvarkys su Valgiriu.

Tuo rtetn nežinomasis raitelis, nusileidęs nuo 
ustabdė arklį ir nejudėda-

į mas stovėjo. Besileidžiančios saulės spindulių nu
šviestas, jis buvo aiškiai matomas — jo išvaiz
da savo dydžiu toli prašoko įprastą žmogų. Jie 
buvo dabar nuo raitelio ne toliau kaip per 300 
žingsnių.

— Ko jis ten stovi? — paklausė vienas dva
riškių. '

— Dėl to, kad ir mes nerudam, — atsakė 
Macka.

— Žiūri į mus, lyg ndrėdamas kurį išsi
rinkti, — pastebėjo kitas dvariškis. — Jei žino
čiau, kad žmogus, o ne nelabasis, tai prijočiau 
prie jo Ir tvočiau kanklėmis per galvą.

Moterys jau visai išsigando ir pradėjo balsiai 
melstis, o Zbyška, norėdamas pademonstruoti sa
vo drąsumą kunigaikštienei fr Danutei, tarė:

— O aš nujosiu, kas man tas Valgiris!
Danutė beveik, su ašaromis pradėjo Šaukti: 

“Zbyška! Zbyška!”, tačiau jis pavarė arklį Ir 
greitai nujojo, tikėdainasis ir tikrąjį Valgirį kiau
rai ietimi persmeigti. A;

O Macka, sugebėdamas greitai spręsti, tarė:
— Atrodo milžinas, nes įkainiui stovi. Tikrai 

yra didelis ir stambus, bet tikras žmogus. JMu 
ir aš, kad Zbyška su juo nepradėtų ginčytis.

Jodamas risčia, Zbyška, galvojo, ar ietį reikia 
iš anksto paimti į dūrimo padėtį, ar gal geriau 
arčiau prijojus apsidairyti, kas ten per žmogtas

(Bus daugiau)
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VAKARŲ VĖJAI

Funeral Home and Cremation Service

SUSIRINKIMAS

UDEIKIS
M. ŠILEIKIS LAIVELIAI

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandoj pagal susitarimą.

P

TEL. 233-8553 
Service 855-4506, Paga 06058

OR. PAUL V. DARGIS LIETUVOS SENIORŲ VYČIŲ
SYDYTQJA8 IR CHIRURGAS

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

M
 111

112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiųsipinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

Dr. Jonas F. Mažeika
D.D.S. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

I 1982 m. liepos 17 d. 1 vai. 
seniorai rinkosi aptarti delegatų 
siuntimą į Clevelando Vyčių 
kongresą, kuris įvyks rugpiūčio 
5-8 dienomis. Vyksta savanoriai 
delegatai: K. Petrulienė, A. Ga- 
balienė ir K. Vidžius. Pastarasis 
važiuos savo automobiliu ir nu
veš delegatus.

A. Petrulienė, išdirbusi virš 
50 metų Lietuvos Vyčių organi
zacijoje, bus pakelta į Garbės 
narius. Tuo reikalu4 valdyba 
pranešė Centro valdybai, kuri tą 
siūlymą aprobavo. Skyriaus val
dyba įnešė registracijos mokes
tį $50 ir apmokės $170 — kelio
nės ir viešbučio išlaidas.

Off. tet 423-8380
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETRIST AS

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

Tikrina akis. Pritaiko' akinius 

ir “contact lenses0.

3- 
L;

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSL1S IR

' į PROSTATOS CHIRURGU*

2656 WEST Urd STREET
X Valandos: antrad. 1—6 popiet

Ofiso telefonas: 774-2SSG, 
Re&dendiee teist: 444-554*

' F L 0 KID A

Prostatos, inkstų ir ilapumo 
takų chirurgija.

• ' 5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33718 

Td. (813į .321-4200

Rugsėjo 5 d. Seniorai Vyčių 
salėje rengia pikniką. Sudaryta 
komisija. Prašome fantų ir gau
siai dalyvauti.

Mirė dvL narės: Ona Piezienė 
ir S. Zizas. Užprašytos šv. Mi-1 
šios ir pareikšta šeimoms užuo
jauta.

Buvo diskutuota statuto in
terpretacija dėl pirmumo — dar
bų įvertinimo.

Susirinkimas pradėtas^ ir baig- 
I tas malda į šv. Kazimierą, 
į J. Poškus pagamino prieš 55 

metus Lietuvos pavasarininkų, 
kongreso nuotrauką. Ten Lietu
vos vyčių ekskursija iš Ameri
kos įteikė gen. Žukauskui aukso 
kardą. Vienas senioras nupirko 
rėmą. Paveikslas bus pakabin
tas Vyčių -salėje. ^cL

į V. Samaška ir -viena ponia tu
rėjo dalyvauti prezidentūroje, 
skelbiant Pavergtų Tautų Sa
vaitę. Kažkas išjungė...

Vaišindamiesi kavute, šneku
čiavomės aktualiais klausimais.

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraus 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R* ŠERĖNAS. Tai. 925-8061

Vladas Pūtvis

to/

du Pūtviu ir su juo pasitarti 
apie savo sumanymą. Antanas 
Vienuolis-Žukauskas apie

; Fresh Cherries Nest 
In Summer Dessert

b TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
į AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Aikštės automobiliams pastatyti

RA1MJD PROGRAMA

Seniausia Lietuviu Ėadįjo pirėgra- 
aū Naujojoje Anglijoje, iš rtoties 

1360 banga AB, veikia Mek- 
nMieniais nuo 8 iki 8:30 vai ryte, 
pekdnodama vėliausioj pasauliniu 
haiij santrauką Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės

T

5

BUTKUS = VASATHS

T«lA OLympic 2-1KJ

TeU: LAUyHU 1-MTJ

i
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KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

package (3 oz.) mem , 
cheese, softened . ' 

tablespoons tugar 
teaspoons lemon Jules 
teaspoon grated lemon

PETRAS BIELIŪNAS
048 So. CALIFORNIA AVE.

(tACkAWICJ}

M24 WEST 69U STREET R^ubbc 7-1211
SOUlUWfest ECteHRAt, Palo* Hilu, DL 974-4411

package tponge cake 
dewirt eupt (6 capt) .

cup flaked ‘ .
tčarted ' > * f '

Ptt cherdea, jDttnbtoe chcrrid^ 3/4 cup water and 1/2 enp 
OOfV. Cook 6 adhntet. Blend eemstarch and 2 te^feapoona 
Wtaf. Add to charrie*. Cook, rttfrihg constantly, until thick- 
Med and smooth. Add brandy. čooL Combine cream cheeea, 
1 tahlatpoom augwr, lemon juice and peek Mix until smooth. 
Wort outside of dessert eups wRh cream chrtts mixture. Roll

arp wrtw

f ihi eornetarch 
tableepoons water 
tablecpoM* btfcndy, or 

1/2 feetpeon brandy 
flavoring t

— Už šešių mėnesių indėlių 
lakštus, $10,000 m in. deposito, 
nuo liepos 20 dienos bus moka
ma 12.7 proc. O už 3-jų mėn. 
lakštus taupymo bendrovės* mo
kės 11.14 proc.

%,

/

Apdraustai p*rkr«ustyn»t 
ii Ivairly atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
Tek 374-1382 arba 374-59H

(sAūisėjJ v
Pirmame pasitarime tedalyva
vo 5-6 asm’enys,* o antrame 
jaū apie 15. Tų organizacinių 
žygių sumanytojai buvo Matas \ 
šalčius, Antanas Vienuolis-žu-1 
kauskas, Faustas Kirša, Adol
fas Klimas ir kiti...

Naujuoju reikalu ypačiai bu- gQs (
vo užsidegęs ir juo rūpinosi M. į Kplieno bataliono„ organiza. 
šalčius. Nors pagal mūsų rasy-. t<įriai; Spaudos Biuro tarnauto_ 
toją Vienuolį pirmoji ginkluoto, delegavo M.šalči A Vie_ 
būrio mintis kUusi_ kažin kieno- nuolį.žukauska su
kito galvoje. Štai jo žodžiai: 
“Vieną kartą viename iš mūsų 
(Sp. biuro bendradarbių, J. M.3 ;

Rational osteopathic medicine week
TO BE OBSERVED JUNE f-7, 19 QO BECAUSE...

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Doctors of osteopathy, 
D.O/S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

i: FOUNDATION STUDY
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING 

THE 19803.

šešta dieniais ir sekmalieniai* 
nuo 8:30 iki 9:30 rat ryto- 
Series WOPA - 1490 AM 

trausliuoiamos « mū<v rtvdijoc 
Marąuetts Parka.

Ved«f« — Aldona beukut 
trMa 778-1543

7139 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL W629

i MANIPULATIVE
' THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH 
AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT
MENT. *

$.©/S PRACTICE 
HOLISTIC MEWaHE, 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

reikalais krtipts i ialuc Florists — 
gcfiij bei dot ttnj kr a irtu vę, 503. E. 
Broadway, So. 8o«fotL Mm. 09127. 
Telefonas Ten pat gau-
oamc-5 “Naujienos”, dideles pas; 
rinkimai lietuvišku knygų ir lie

(Tėvams ,

.90 PERCENT OF 
iALL D.O.'S ENGAGE 
m PRIMARY CARE 
medical PRACTICES 
WITH OVER 30 PER
CENT LOCATED IN 
SMALL TOWNS 
AND RURAL AREAS.

rašo:
“Nutarėme kreiptis į kitas mi

nisterijas, bet iš pradžių mane 
ir Šalčių delegavo į socialinio 

. aprūpinimo ministeriją pas VIa-

atėjo mintis, kad gera b6tų, jei 
valdžia visus vaidininkus aprū
pintų ginklais”. Toliau gi sako:
“M. šalčius pridėjo dar, kad| dą Pūtvį išdėti jam mūsų su- 
reiktų, kad toji pati valdžia, iš- manyfną ir išklausyti jo nuomo- 

išmokytų mus nės ir patarimų. Velionis dar 
buvo tada s. aps. ministerijoje

davusi ginklus,
ir kaip juos naudoti.”

Nutarta sušaukti dar platesnį pas St. Kairį. Sutikome jį prie 
durų išeinant iš ministerijos. M. 
Šalčius mane supažindino ir 
pradėjo aiškinti, kokiu reikalu 
prie jo atėjome.

— Vyrai, argi jūs neturite 
ginklų? — nustebo mus išklau
sęs velionis: — šitokie neramūs 
laikai, kai sunku atskirti kdrau-. 
gą nuo priešo,,o jūs dargi gink
lų saū nepasirūpinate?! ,

— O tamsta ar turi? — pa
klausė Šalčius.

Velionis praskleidė frenčių ir, 
parodęs didelį pajuostėje ka
bantį parabelį, pridėjo:

—* Aš nė žingsnio niekur ne
darau be ginklo, — mano visa 
šeima ginkluota! Ir giminės... 
Eime pasikalbėsime...

(Bus daugiau)

susirinkimą, vadinasi, jau trečią 
į ir tai birželio 27-tą. M. Šalčius 
I jo redaguojamame ‘‘Saulėteky

je (5-mę nr., VI. 27) štai ką iš
spausdino: ““Valdžios įstaigų 
tarnautojų tarpe yra plačiai pa
sklidusi t mintis, kad tarnauto
jams būtinai reikia mokytis ka
riško muštro. Tuo tikslu Kauno 
įstaigų tarnautojai mano suda
ryti tam tikrą laisvanorių “Plie
no batalioną”, kuris būtų kari
nių instruktorių nuolatos mankš 
•tinamas. Baltaliofias veiktų tik
tai Kaune.-Penktadienį, birželio 
27 d. banko namuose bus įstaigų 
tarnautojų pasitarimas tuo rei
kalu.”, .

J -Jt . e - - • A rlf, 3 -- * »

Šiame susirinkime naujoji 
! draugija gavo Šaulių vardų. Be 
t to, ji įterpiama neseniai su
kurtą Lietuvos Sporto Sąjun
gą, kaip jos sekcija”.

(Jonas Matusas,Šauliu Sąjun-

Kur glūdi priežastis?

— Jei jūs riėbeįvėrtinate 
ką esate paveldėję iš praeities, j 
jeigu jums nebepatinka nuosa-j 
vos dainos, kalba, ir artimesni1 
tautiečiai, (ai galite būti tikri, į 
kad nedaug kas jus sužavės,, 
nors apkeliautumėt visą pasaulį j 
skersai ir išilgai, pastebėjo vie-J 

tainas garbingas mūsų tautietis.

Ndrtt'wert fresh roreet cherries are popular for fresh eating 
of! the stem, but they are the great for creating luscious 

treats likt these Cherry Dessert Nerta. Sponge cake cups fronted 
With (Seam and coconut are the nerts for a spirited ,
^erry sauce.

IŪi same cherry sauce can be used another time to spooa 
Wrar deficite crepes, or layer with ice cream in parfkit fbsses.

Northweet sweet chwrries are on the market from mid-Jane 
io early To make the noct of this short season, uas
&eoh sweet berries whenever the menu calls for fruit. And 
h*eete M SOppty Whife they're at their peak for use throughout

/ S . eipi frash
sweet «hexz5es ,

K

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

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AK-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2b33 W. 71st Street
1410 So. £Oth Avė., Cicero

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650

DUJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORDil

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAI

Liat^vią

Direktorių

fI
I 
g
I

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS



ALEKSAS AMBROSE

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS

(Tęsinys)
Pradėjo rašinėti meno temo- 

nrs tuoj, kai baigė meno mo
kyklą. “Meno žinias” pradėjo 
redaguoti 1932 m.; jos eina ir 
šiandien “Naujienų” Kultūrinia
me priede.

Šileikis priklauso kelioms me 
nininkų organizacijoms, Chicar 
gos Lietuvių Literatūros Drau
gijai, Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugijai ir kitoms organi
zacijoms. Jis yra “Naujienų” di 
rektorius. Jaunatvėje buvo vei
klus socialistų organizacijose.J:s 
pirmas dailininkas, . kuris dau
giausia savo k6riiįdų išstatė ki- 

■ tataučių meno parodose; Meno 
institute, 1932 m. Chicagos Pa
saulinėje parodoje, Michigano, 
Wisconsino ir Indianos univer
sitetuose; Springfielde,. Bostone, 
Decatur, Peoria ir kitur,. Pri
klauso prie įvairių kitataučių ir 
lietuvių meno bei kitų organi
zacijų. Yra Chicagos Meno In
stituto filisterių narys, Čiurlio- 
pio galerijos Chicagos organiza
torius ir 5 metus buvo josios di
rektorius.
pytojas, 
tas.

Antanas
mė c. 1890 m., rodos, Kupišky, 
Baigęs Worcesterio meno mo
kyklą, įstojo į Chciagos Meno 
Institutą 1920 m. Čia jis baigė 
trijų metų kursą ir gavo diplo
mą. Buvo geras portretistas,bet 
peisažų darbu nesidomėjo. Bai
gęs mokyklą, tuoj gavo darbo 
Mayer and Both skelbimų sin
dikato studijoje, bet užėjus de
presijai toji meno sritis nustojo 
savo potencialumo ir daili Val
da nusivylęs išvyko. į New Yor- 
ką ieškoti- geresnės ateities. Ta
čiau savo profesiją apleido ir 
užsiėmė kitokiais darbais. Buvo 
geras stalius.
- ’ Meno Institute beveik tuo 
pačiu metu mokėsi, be jau mi
nėtų, dar šie lietuviai: J. Blaš-

Yra akademikas ta- 
lyrinis impresionis-

Valda (Valadka) gi-

kevičius, P. Kačerauskas ir I. 
Ilakas.Pastarasis mokėsi skuiptū 
ros. Blaškevičius buvo Ameri
koje gimęs, rodos, Pennsylva- 
nijoje. Buvo rimtas ir darbštus. 
Dėl jo pavardės lietuviškumo, 
studentais jį pravardžiuodavo

■ “Studiosus” vardu.
Izidorius liukas studijavo 

[ skulptūrą žymaus skulptariaus 
Albin Polasek vedamoje klasėje 
Art Institute. Baigęs kursą, dir. 
bo Fieldo Gamtos Istorijos mu
ziejuje. Jis ten išdirbo daug me
tų, kaip plastikinis technikas ir 
pas M. šileikį mokėsi tapybos. 
Per porą metų gerai išmoko ta
pyti peisažus ir gerai mokėjo 
piešti. Vėliau K. Jurgelionis ver 
tino :o tapybą ir buvo įsigijęs 
nemažai Tlakio peisažų. Bene 
1927 m. Rakis išvyko Lietuvon, 
tačiau nebuvo patenkintas, įsi
traukęs į ūkininko reikalus.

Petras Kačerauskus gimė 1893 
Lietuvoje. Jis, .buvo penktas ir 
paskutinis senosios lietuvių kar 

. tos studentas Chicagos Meno In
stitute. Išėjęs iš Instituto, ati
darė savo studiją Lietuvių Au
ditorijos viršutinėje saliukėje. 
Vertėsi daugiausia įvairiais ko
merciniais darbais. Yra pagami
nęs keletą lietuvių teatro sce
nos dekoracijų. Vėliau su žmo
na persikėlė į Beverly Shores, 
Ind., kur įsigijo keletą namų ir 
neblogai vertėsi vasarnamių biz
niu. Žmonai mirus, viskas pa
kriko. Daugelis jo labai gerų ta
pybos darbų išsimėtė. ..

Vladas Unduras (1921). .Iš Liė- 
! tu vos atvykęs, mėgėjas skulptor 

rius, dirbo lietuvių žymesnių 
vyrų biustus: Kudirkos, Basa
navičiaus, Maironio ir kt.Vėliau 
sumanė prašyti darbo Chicagcs 
Meno Institute, kaip skulpto
rius, bet iš to nieko neišėjo.Vie
ną dieną nuėjo į muziejų, antra
me aukšte prie Samotrako sta
tulos “Sparnuota pergalė” nusi- , 
žudė?

Po 1930 m. sekė jau naujosios

— Buvusių Lietuvos Policijos1 
Tarnautojų Knvulės klubo val
dyba šaulių Namuose, 2117 W. 
!3rd St., š.m. liepos men. 25 d. 
u ngia pikniką. Bus gera muzi
ka, vviks baras ir virtuvė, ku-l 
rioje bus galima gauti gerų šei- 
m ninklų paruošto maisto vį 
kandžiams. Bus dovanų paskirs- 
timas. Klubo valdyba kviečia* 
visus narius su šeimomis ir na-1 
žįstamais atsilankyti ir links- ; 
inai gražioje šaulių Namų, salėje i 
praleisti laiką ir pasišokti. Pra 
džia 12 vai. (Pr.)

Mamai, Ža»4 — Par4avio^ ■“ f 
UAL BIT ATI FOR

UomI, — P»rd«»lnwi
ABAI ESTATI FOR SALI

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ’’ 1

MUTUAL FEDERAL SAVINGS <
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

'pc«c<ec<*e<f'
JAU ATSPAUSDINTA

X KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pilsi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.
Kaina —$3, persiuntimas paštu — SI.

KNYG^, IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
... . "literatūros DRAUGIJA.'

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,
2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

— Cicero viešojoje bibliote
koje, 5225 Cermak Road, šian
dien, liepos 21 d., 7 vai. vak. bus i 
bus rodomos skaidrės iš 1941 m. 
įvykdytų deportacijų Lietuvoje 
ir tremtinių gyvenimo Sibire. 
Ta pačia proga bus pristatyta 
dr. J. Pajaujo parašyta knyga | 
“Soviet Genocide in Lithuania”, | v
kurią bibliotekai dovanojo AL- I
To Cicero skyrius Birželio trė- l nė išvyka prie Lietuvos Resnub

• -

BUTŲ NUOMAVIMAS 
.•NAMŲ PIRKIMAS ‘PARDAVIMAS ‘VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

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

mimų minėjimo proga. Visuo
menė kviečiama* gausiai daly
vauti

— R. Lietuvių Bendruomenės 
fondo finansų vajus šiais metais 
turi didesnį pasisekimą^ Jau yra* 
suaukota? perpirmą pusmetį! 
virš $4,000. Apylinkių valdybas! 
prašom liepos mėnesį prisiųsti 
pinigus Centro valdybos kasi
ninkei A. Kačinskienei. Pinigai: 
bus naudojami kultūrinei veik-1 
lai- išvystyti. Aukojusiems $100 
bus įteikti garbės ženkliukai. 
Aukokim pinigus ir palikimus 
R. Liet. Bendruomenės kilniems ! 
tikslams. Norintieji paaukoti,] 
kreipkitės. į valdybų pirminių- ‘ 
kus ar į jų įgaliotinius. Valdyba 5

likos Prezidentų eglučių į Inter
national Freindship Gardens, 
Mich., įvyks š.m.rugpiūčio mėn. 
1 d., sekmadienį.

Programoje: 12 vai. Čikagos 
laikų, Lietuvos . vėliavos pakėli
mas - Himnas, ramovėnų sky
riaus pirmininko žodis, organi-' 
zacijų atstovų žodis, gėlių padė
jimas prie Prezidentų pamink
liukų, vėliavos nuleidimas ..Ala 
rija, Marija.

Kviečiami visi LKVS "Ramo 
vė” Čikagos skyriaus nariai-ra- 
movėnai, Lietuvos kariuomenės 
kūrėjai, birutininkės, šauliai, 
jaunimo ir kitų lietuvių organi
zacijų nariai ir Čikagos, Union 11” » y

kus ar j ju įgaliotinius? Valdyba Pier bei ,Sand D,unes lietu^šk°- 
<■- • v-' •_ ■ " ji visuomenė dalyvauti.

--------------- -  - — - --------- - - . Ravomėnai ir birutininkės, sa 
VYKA PRIE LIETUVOS XRES- vomis susisiekime priemonėmis 
PUBLIKOS PREZ. EGLUČIŲ 1 OrganiZuot?i’':š člkaSOs išvyks- 

‘ ta 9:30 vai. ryto nuo Market 
LKVS “Ramovė“ Čikagos sky Parko lietuviu parapijos bažny 

.riaus narių - ramovėnų tradici-

. TRADICINĖ. RAMOVĖNŲ Iš-

lietuvių kartos vaikai, kurie 
mokėsi Meno Institute, būtent-: 
A. Skupas, Ona Radvilienė, Ba- 
lickaitė, Pralgauskaitė ir kt.

(Bus daugiau) -. .

KURIAM GALUI MOKĖTI
DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS, AR VARTOTUS
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE i ' ’

NUO $300 IKI $1,000

Chrysler New Yorker

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER » IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

J030 Archer-VI 7-1515

Naujai pasirodžiusi
, DR. ANTANO RUKŠ0S -

619 puslapių, kietų viršelių knyga
If. .

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

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

» KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti cekj:

" Naujienos, 1739 S. Halsted St. - ' ‘
Chicago, IL 60608 ”

nešti ram. K. Juškaičiui, telef, i 
436-6641.

2 po keturis, medinis', Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas duoda paskolą.
2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas.LKVS “Ramovė” Čikagos 72.ros čampbeU.’ $39,000..- 

skyriaus valdyba

— Paskirtas Valstybės sekre
toriaus pavaduotoju Kenneth 
Dam buvo ilgametis George 
Shultz draugas ir Chicagos uni
versiteto pirmininko pavaduo
tojas.

— Britu: policija jau žino, 
kas gamino bombą Hyde Parko 
sprogimui?

— Britai nutarė neteisti įsi
brovėlio Į karalienės miegamąjį, 
nes lis labai ramiai elgėsi.

i
\

— SŽija nesitrauks iš Liba
no, kol izraelitai nepasitrauks 
iš Beiruto.

■■ L

čios. ♦ Važiuojantieji, ir galintie
ji paimti, tuos, kurie susisieki
mo priemonių netuii, prašomi 
iki š. m. liepos men? 27 d. pra--

— Angola-reikaląujs^P. Afri
kos garantijos, kad jiįfįpuls An
golos teritorijos. Tiklai gavusi 
tokią • karantiją, Angolą^atšauks 
Kubos, karius.

DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdėmius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gnssen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl„ liečia 1905 ‘ 
metų įvykius, Jablonskio :ir Totoraičio jaunas dienas ir 

ruširūpinimą___________ ■ -_____ - ' , ■ |g.oo I
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, i veika ta ir • Į 

; grožis. Kietais viršeliais___ _____ ;________ 84.00 ■
Minkštais viršeliais, tik____ _|3.00 :

Dr. A. J. Gassen — AUKŠTA KULTŪRA — Ž1ADRŪS
ZMONftS. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik __ $2.00
Gulima taip pat užsakyti paštu, atsiimtos ?ekj Arba > 

. ' money orderį, prie nurodytos kainus pri- ū -
bedant SI persiuntimo išlaidoms j

■ ^/NAUJIENOS, ’??' į •' 1
1TH 8c HALSTED ST., CHICAGO, IL I6«6i

— ------------- ....

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TTPS CN It

6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga
ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie.
2 sklypai arti vandens.
Hot Springs Village.

Skambinti tek 436-787S

ŠIMAITIS REALTY
' 2951 West 6Srd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, grolt, 

garantuotai ir sąžirungaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Aro. 
Tol. 927-3559

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

DĖMESIO
62-30 METŲ AMž. VAIRUOT0JA1
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimai pensiniu- 

kams. Kreiptis:
A. LAURAI TIE 

4^45 So. ASHLAMD AVĖ.
■ " ’ TeL 523-8775

11th ANNUAL
WORLD’S LARGEST 

GARAGE SALE v
JULY 23, 24, 25

INSIDE EVANSTON'S MUNICIPAL
GARAGE (Sherman Near

FRI. — 11 A.M. to 9
SAT. — 11 AJkL to 6
SUN. — 12 Noon to 6

EVANSTON’S MERCHANTS 
SIDEWALK SALE 
JULY 22, 23, 24, 25

Sponsored by Evanston Chamber ■ 
of Commerce

Church)
P.M.
P.M.
P.M.

Dengiame ir taisome visu rū
siu stogus. Už darbų garan. 
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

. Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

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

kymai, 184 psl. Kaina §5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
auterių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
oadėti teisininko Prano ŠULO 
išruošta — teisėjo Alphonse 
VELLS ’peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
šleista knyga su legališkomi? 
•ormomis

Knyga su formomis gauna 
.oa Naujieną administracijoje.

i r ’ y* f

....... g

MEH THE CHALLENGE!

Pardavimas Ir Taisymas f 1
U44 Wtsf r*th Street ‘t 
TeL REpublte 7-1*41 ;

SiuntiniaiįLietuvą 
ir kitus kraštus

P. MEDAS, 4055 Archer Avirw^ 

CMcaffo, IIL 6043X TeL YA 7-59W

. Notary,Public « .
INCOME TAX SERVICE *

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

šymai ir kitokie blankai. ;

HOMEOWNERS POLICY

«**!, - 424-1454
s:4?e Co^r.yr^

Advokatas f 
GINTARAS PL ČEPĖNAS 

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

Seštad.: nuę> 9 vai. r. iki 12 vai. d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 i 
2649 'West 63rd Street 

Chicago, Ill. 60629

IF YOU DRIVE AT THS 
^^4/4X4/ SPEJB7 ST'y IM 
THE RfGĄ/T LAMS. SERVE WITH PRIDE IN* 

THE NATIONAL GUARD

6 — Naujienos, Chicago, 8, ID. Wednesday, July 21, 1982




