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227 LENKUS
ATIDĖJO BOLIVIJOS 

PREZIDENTO PRIESAIKĄ
LA PAZ, Bolivija. — Bolivi

jos kariuomenės vadovybė nau- 
I j u krašto preąidentu išrinko 
i 46 metų generolą Guido Vildo- 
jso. Trečiadienpjis turėjo būti 
1 prisaikdintas prezidento paiei-

MASKVON SUVAŽIAVO DU ŠIMTAI 
: ŠVEDŲ—TAIKOS ŽYGIUOTEI

* ANDROPOVAS JUOS PASITIKO SU MUZIKA, NUO
ŠIRDŽIAI SVEIKINO “TAIKOS ŠALININKUS’

..7. . <4 - - d A J
MASKVA, Rusija.— šiandien 

į Maskvos stojį. įsirito traukinys, 
atvežęs 200 “taikos šalininkų”. 
Maskviečius nustebino ant va
gono prilipdytas ilgas baltų rai- 
džiiį plakatas .“Taikos žygiuo- 
tė!” .Stotyje buvusieji maskvie
čiai skaitė, ir stebėjosi, nss nie
kad anksčiau jie nematė įva-:

. 'v . ■ puičUAUiiiULS urtrziueutu udici-ziuų^člų .vagonu su AlėįĮjs paskirtai valanda;
® " ‘ ■ /' *- * “ ir susirinkus oficialiems parei-1

Bet dar labiau įuoš “taikos gūnams, kariuomenės vadovybė 
Salininkus” nųštėbmo, tad toje' pranešė, kad gen. Vildoso prie- 
pačfeje stotyje laukė'IŠ.yyių or-1 saika yra atidėta. Kodėl atidėta, 
kestras, ''pasitikęs "švedas, įva- nepaaiškino.
žiairiisius į Soyietu sostinę. Boliviją' valdo ;kariuomeiiės 
Mafekxdėčiai ;žin^<J,7^5^niekas vadai. Prieš 10 mėnesių krašto 
neleis į stotį .tokios grupes mu-1 prezidentu buvo prisaikdintas 
iikantųį .grojančių taikos mar-4 ’ "
šus/ /'■” / ,/ / >.;/• -

_• Andropovui įsakyta
/ pamėgdžioti vokiečius

J“ pAUAiULlllU 17L1VV7 VI1A1 j

■U generolas Olso Tomelio. Jis ap- ‘ 
, tvarkė krašto vidaus reikalus, 

bet,Tieriėmė ekonominių reika
lų. Vienam kariuomenės vadui! 
aštriau pakritikavus prezidentą;

Maskvoje kalbama, kad pala jis atsistatydino. Dabar kariuo- 
Andropovas įsakė -sUorganizuoti menės -vadovybė prezidentu pa- 

3skyrė kitą generolu, bet atidėjo 
atsĮršninsien^-švcdams'? J* “ ’ ’

. . Ne tik Vak. Vokietijoj kancle
ris Schmidt, bet; ir vokiškoji 
spauda' pasakojo apie' gyvento- “Firebirds” ir “Camaros’’ auto
ji!'nuotaikas, nukreiptas prieš mobiliu savininkams kreiptis 
atominį karą, Rgšąį pradėjo su-* pas pardavėjus, kad pataisytu 
organizuoti, protestus ^>rieš ’ da- degal^/tek^^ą. iš lai&ū.. Už 
bartinę vokiečių vyriausybę. Tie ' pataisymą' niekoj>neręikės mo- 
^festai■. pei^metė į'.Relgiją, 'keti; ;
Olandiją, Liuksemburj
"Hjfet, Vokiečiai -kėlė' fc

nėra. Sovietų valdžia išleidžia degalus" į motorus, 
didžiausias sumas: karo reika
lams, o pačioje Rusijoje niekas

Maskvon atvažiavo 2(X) švedų — Taikos žygiuotei organizuot], švedus 
pasitiko Maskvos dūdų orkestras ir apie 300 žmonių.

•Ang-
"kada

JARUZELSKI PATARĖ SUIMTIESIEMS 
GRĮŽTI Į DIRBTUVES, NAMO 

PALEIS IR DAUGIAU SUIMTŲJŲ, BET LEŠEK 
VALENSA NEGALĖS GRĮŽTI { DANCIGĄ

visai nepadėjo. Apie grįžimą 
prie komunistų valdininkų kon
troliuojamų unijų ir kalbos ne
gali būti; unijų kontrolės atida
vimas komunistams sukeltų dar 
didesnį lenkų ūkio suirimą^ 

Jaruzelskis pareiškė, kad Le- 
šek Vąlensa negalės grįžti į 
Dancigą, nes jis;yra labai piktai 
nusiteikęs dabartinės vyriausy
bės atžvilgiu, j. Valensa ir keli 
šimtai kitų sunktųjų neprisidės 
prie ūkio reikalų pagerinimo. 
Dalis suimtųjų bus paleisti, jie 
galės grįžti į dirbtuves.

Paskutinėm dviem dienom ka
rių kontroliuojama spauda gana 
šiltai atsiliepė apie popiežių. 
Lenkai esą katalikai ir jiems 
bus labai malonu pamatyti len
ką popiežių. Buvo susidaręs 
įspūdis, kad lenkų generolai yra 
nutarę leisti dabartiniam popie
žiui ateinantį mėnesį atvažiuoti 
į Lenkiją ir dalyvauti Čensta- 
kavos 000 melų minėjime. Tam 

JikskriF esą, lenku, ^vyriausybė 
pasiuntusi į Romos'vidaus rei
kalų ministerį J. čyrėką.

Bet trečiadienį paaiškėjo, kad 
ministerio tikslai buvę*, visai ki
tokie. Jis skridęs į Castelgan- 
dolfą, papasakoti popiežiui apie 
įtemptą nuotaiką Lenkijoje. Jis 
pataręs popiežiui dabartiniu 
m?tu į Lenkiją nevažiuoti. Po
piežiaus kanceliarija ketvirta
dienį paskelbė, kad dabartiniu 
nrclu popiežius į Lenkiją nębe- 
važiuos.

VARŠUVA, Lenkija. — Gene- 
; rolas Vaitiekus Jaruzelsksi, da

bartinis Lenkijos premjeras, 
krašto apsaugos ministeris ir ko
munistų partijos sekretorius, 

I pranešė, kad kariuomenės vado- 
! vybė nutarė išleisti iš kalėjimo 
• daugiau negdt' 1,200 suimtųjų. 
I Tikrumoje kariuomenės vado- 
1 vybė trečiadienį išleido iš kalė- 
j jimo 1,227 lenkus?

Praeitų metų gruodžio 13 die- 
! na kariai suėmė apie 3,100 len- 
! kų darbininkų priklausančių 
i prie Solidarumo unijos. Jeigu 
j būtų pajėgę, (ai būtų suėmę žy
miai didesnį unijų vadų skai
čių, bet jie laiku buvo įspėti ir 
'dingo iš namų. Unijos veikėjus 
areštavo kariai ir speciali' poli
cija.

Pradžioje buvo specialiai pa
ruošti teismų tardytojai suim
tuosius klausinėti. Bandė išaiš 
kinti, kokie Buvo jų tikslai, ren- 
gėši suruošti bylas ir bausti pa 
vyzdinėmis-bausųiėrnis, bet vė
liau jokių bylų nepradėjo. Ka 
riuomenės * vadovybė buvo įti
kinta, kad; suimtieji negali būti 
teisiami. JŠis klausimas buvo 
atidėtas, b dabar nenusikaltu 
rieji buvolpaleisti.

BUCKINGHAM RŪMŲ 
SARGAI MIEGOJOIRANO LĖKTUVAI BOMBARDAVO

BAGDADO KARO CENTRUS
IRAKAS APSKAIČIAVO, KAD BASROS SRITYJE 

IRANIEČIAI NETEKO 12,000 KARIŲ

BAGDADAS, Irakas. — Tre
čiadieni, 6 vai. ryto, du Irano 
lėktuvai bombardavo Irako sos
tinę, bet didelių nuostolių nepa-

— 1981; metais keli Nikarag- jėgė padaryti.

— GM /pardavė -^QiMO/auto-' 
kurie blogai įŠvirkščia GABESNIEJI ČADO 

VADAI ŽUVO

balso nepakelia už taiką, prieš vos lėktuvai atveždavo ginklus
’ ■ . wK_ • • M * • X • ' I j* | Jatominį kąrą. ]
~. Reikia’ many Ii* kad netrukus 
paaiškės/ kas tie 200 atvykusių 
švedų yra,-ir kas jiems kelionę 
į Maskvą apmokėjo.

ir maisto f nurodytas Salvadoro1 
sritis, tvirtina Torrealba.

v

— Brežnevas prižadėjo Nika
ragvos premjerui duoti pagal-1 
bą, bet patarė jos prašyti ir iš 
Amerikos.

. SRi lanka suvaldys 
ORO PIRATUS

COLOMBO, Sri Lanka (buv. 
Cejrlonšs).x— Šri Lankos parla
mentas priėmė įstatymą, kuris 
leis dabartinei valdžiai patrauk
ti teisman oro jriratą, pagrobu- tinis, valdžios pasirašytas įsta- 

, kuris leidžia valdžiai 
bausti oro piratą, atimti iš jo 
gautus $300,000 ir atiduoti savi-

reiškė, kad Šri Lanka buvo pa- 
sirašusi įstatymą bausti oro pi
ratus. Pagal tą įstatymą Stefala 
buvo suimtas ir atiduotas Šri 

t Lankos valdžiai. Buvo tarpiau

si Irano lėktuvą ir gavusį 300 tV7nas 
tuksi, dolerių už lėktuvo ati
davimą.

Šri Lankos valdžia pareikala- nlnklml. D^į tų piniįų7au”su- 
vo, kad jiems atiduotų 33 metų naudojo advokatai
Stefala Ekakanajale, bet advo
katai .įrodė, kad valdžia negali 
traukti jo teisman, nes krašte 
nėra įstatymo, kirtis baustų .oro 
piratus, i. '■ t

Parlamentas trečiadienį pri- 
ėm^įstatymą, leidžiantį valdžiai 
bausti oro piratus. Bet Stefala 
pagrobė Irano lėktuyą, kai tokio 
įstatymo dar'nebuvo.

Parlamento pirmininkas pa-

Helmut Schmidt
KALENDORIUS

Liepos 23: Apolinaras, Tarvi- 
las, Ilgė, Gentis, Kintė, Tartvilis.

Saulė tek* 5:36, leidžiasi 8:20.
Į Oris iiltaš, dėbėkioUt, K*

Vak. Vokietijos kancleris 
Helmut Schmidt tvirtina, 
kad Maskvos agentai kurstė 
vokiečius pasisakyti prieš 

atominiuš ginklus.

Iraniečius pasitiko priešlėktu
vinės patrankos. Irakiečiams pa
vyko numušti vieną Irano lėk
tuvą. Kapitonas buvo užmuštas 
sprogimo metu, bet lėktuvo me
chanikas pajėgė išsigelbėti. 
Lėktuvas nukrito, bet kitas la
kūnas išsigelbėjo. Jis yra ira
kiečių nelaisvėje.

Tuo pačiu metu Irako avia
cija bombardavo Irano naftos 
statines Kuzeslano srityje. Jiems 
pavyko sukelti didelius gaisrus 
keliose vietose. Irako lakūnams 
pavyko grįžti.

Basros srityje žuvo K 
L 12,000 iraniety

Į Bagdado dienraščiai skelbia, 
kad per paskutines septynias 
dienas iraniečiai kelis kartus 
bandė pasiekti Basra ir įsiveržti 
iki naftos laukų, bet jiems ne
pavyko. Iraniečiai kelis kartus 
įsiveržė į irakiečių paliktas 
spragas, bet vėliau buvo at
mušti. Fanatizmas yra panašus 
į didelę drąsą mirti. Irakiečiai 
stebėjosi, kaip toks didelis ira
niečių jaunimo skaičius galėjo 
lipti tiesiai ant kulkosvaidžių 
ir žūti.

Dešimties mylių ruože iranie 
čiai keliose vietose bandė pra
laužti frontą, kad galėtų veržtis 
gilyn, bet net ir iraniečių tankai 
nepajėgė priartėti prie Basros. 
Manoma, kad Irano kariai ban
dys prasiveržti šiauriniame pa 
sienyje.

NIDŽAMENA, Čadas. — Pra
eitą menes, buvęs krašto apsau
gos ministeris Hisele Hab're no
rėjo sulaikyti buvusį Čado pre
zidentą Gukomi, bet jis laiku 
suskubo persiristi kiton upės 
pusėn ir išsigelbėti. Jis neteko 
prezidentūros, bet jis dar gyvas. 
Jeigu įžengtu į Čadą, tai ir gy
vybės netektų.

Rimčiausiu kandidatu Čado 
prezidento pareigoms buvo de
mokratų partijos vadas Ahmat 
Acyl. Jis buvo populiaresnis, 
negu dabartinis premjeras Hab 
re. Vakar Acyl buvo nuskridęs 
į Lai miestelį, pakalbėjo ir ren
gėsi skristi į Nidžameną. Sku
bėjo sėstis į užantį lėktuvą ir 
kažkokiu nelaimingu būdu pa
teko į propelerį Ir buvo vietoje 
ištaškytas.

Habre neteko rimto kandidato 
Čado prezidento pareigoms.

LONDON, Anglija. — Scot-I - Patys lenkai priėjo įsitikini- 
land Yard, ištyręs kaip Miclųel 'nio, kad kalėjimuose ir stovyk 
Fagan pateko į karalienės mie
gamąjį, priėjo išvados, kad ka
ralių rūmus saugojusieji sargai 
miegojo ir nematė, kaip 33 me
lų vagilis pajėgė nepastebėtas 
įeiti į karalienės miegamąjį, at
sisėsti ant lovos ir apie 10 minu
čių su ja pasikalbėti.

Pasirodo, kad Fagan, pasirin
kęs patogiausią vielą prie gele
žinės tvoros, užlipo per ją, per
šoko ir priėjo prie karalių rū
mų. Jis buvo pastebėtas prie 
tvoros, bet policininkai nekrei
pė į jį reikalingo dėmesio.

Fagan susirado vandentiekio 
vamzdį ir juo užlipo ant stogo. 
Kada sargybos buvo keičiamos, 
jis nusileido į kiemą ir įsigavo 
į rūmų kambarį, kuriame buvo 
sudėtos labai vertingos pašto 
ženklų kolekcijos. Bet iš to kam
bario negalėjo išeiti. Tada jis 
vėl išlindo laukan, pavaikščiojo 
ir rado tarnaitės langą atdarą. 
Jis įsigavo į vidų, įėjo į kara
lienės miegamąjį ir su ja pasi
kalbėjo, kol užsimanė cigaretės.

lose suimtieji buvo laikomi be 
jokio pagrindo. Tuo tarpu lenkų 
dirbtuvėse* ^darbas čjo vėžio 
žingsniu. /Dauguma suimtųjų 
buvo dirbtuvių prižiūrėtojai, 
skyrių vedėjai. Juos suėmus, 
dirbtuvės buvo paliktos be prie
žiūros. Visi dirbo, bet darbas 
nėjo pirmyn. Kariuomenės vadai 
priėjo įsitikinimo, kad naudin
giau paleisti suimtuosius.

Bet Jaruzelskis nesutiko pa 
leisti visų suimtųjų. Jis pabrė
žė, kad nebus išleidžiamas Dan
cigo streiką sukėlęs ir vėliau So 
lidarumo unijos vadu tapęs L. 
Valensa. Jaruzelskiui labai ne 
patikusi Solidarumo unijos va
dovybė už dažnai ruošiamus 
streikus. Streikai, girdi, ardą 
Lenkijos ūkio reikalus. Kelis 
unijos vadus įkišo keliems me
tams į kalėjimą, bet tas ūkiui

— Pranešimai iš Bolivijos 
sako, kad generolas Guido Vil- 
doso Calderon trečiadieni vaka
re buvo prisaikdintas preziden
to pareigoms. Jo prisaikdinimas 
buvo atidėtas 10 vai.

— Prcz. Reaganas rengiąsi 
tartis su prezidentu Miterandu 
apie ekonominnę paramą Sovie
tų valdžiai.

—Prancūzijos prezidentas pa
sižadėjo padėti rusams gaminti 
vamzdžius, kuriais natūralios 
dujes iš Sibiro pasiektų Vaka

rų Europą.

— Ketvirtadienj aukso uncija 
kainavo 8343.

STOKA KALCIO KELIA 
KRAUJO SPAUDIMĄ

BOSTON, Mass. — Dr. David 
A. McCarson, medicinos žurna
le tvirtina, kad kalcio stoka ke
lia kraujo spaudimą. Kraujo 
spaudimui yra daug kitų prie
žasčių, bet kalcio stoka yra vie
na tų priežasčių.

Jis pataria visiems amerikie
čiams valgyti maistą, žmogaus 
sistemai duodantį kalcį.

Dabartiniu metu dr. McCar
son dėsto mediciną Pcrtlando 
mieste, valst. Oręgono univer
sitete. Jis visą laiką vedė moks
linius tyrinėjimus. Jis yra įsiti
kinęs, kad yra ryšys tarp kal
cio stokos ir aukšto kraujo

Britų policijos vadovybė 
atleis kelis policijos pareigūnus, 
atsakingus už Buckingham rū
mų saugumą.

— Nepažįstami asmenys sun
kiai sužeidė Filipinų užsienio 
reikalų miriisterį Emanuel Pe-1 
rez ir nušovė miniaterio sargą.1

— Britų Scotland Yard jau tu
ri tikslių žinių apie Hyde Parke 
išsprogdintas airių bombas.

— Maskvon atvažiavo grupė 
švedžių, kelios norvegės^ danės 
ir olandės, bet daugumą sudaro 
maskvinės politikos šalininkės, !

spaudimo.

% George Shultz

Sekretorius Shultz pataria siekti David vasarvietės nu<a- 
'• rimų, kol paseksime lailfij Artimudiė Ryluose.



LEIDEJAS-J.A.V. UETUV1Ų BENDRUOMENES CENTRO VALDYBA
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Redaguoja Z. JUŠKEVIČIENĖ. Raštus siųsti: 1616 So. 49 Ct., Cicero, HL Redakcinė komisija: ST. JUŠKĖNAS, A. PLEŠKYS, A. REPŠIENĖ.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ VĖL LEIS 
NAUJĄ LIETUVOS ISTORIJĄ

V.Kutkaus vadovaujama Liet. 
Bendruomenė Jtelbiasi savo ofi
cioze, Pasaulio Lietuvyje, kad 
užsakiusi parašyti naują Lietu
vos istoriją ir kad jau yra pa
kviestas ir šios istorijos redak
torius, V. Trumpa.

Kultūringai visuomenei pažį
stamas tik, kaip istorijos moks
lo mėgėjas.

Na, o tautininkų leidžiamas 
savaitraštis Dirva paskelbė, kad! 
Lietuviu fondas jau ir subsidiją^

džiamai Lietuvos istorijai. (Dir
va. birželio men. 17 d.).

Kas reiškia, kad reikalas yra' 
tikras: L. Bendruomenė leis ir 
vėl naują Lietuvos istoriją. Tik 
nesiskelbia kodėl prireikė, kas' 
verčia L. Bendruomenę leisti 
po kitos, vis naują Lietuvos is
toriją. Aišku, kad tai yra paslap jam net Muravjovas, 
tis, kurią gana lengvai galima 
atspėti. L. B-nės vadų ir vadu
kų slepiamas simpatijas rytų 
politikai, norą įsiteikti okupan
tui...

tės turės ta istorija?... Koks rei
kalas beverčia rašyti — leisti ir 
jai išmesti desėtkus tūkstančių 
dolerių, taip labai reikalingų, ir 
kultūriniams ir Lietuvos laisvi
nimo reikalams? Jei jau šitaip 
neatsakingai yra švaistomi vi
suomenės pinigai, reiškia L. B- 
nės vadai nejaučia atsakomybės, 
nejaučia pareigos skaitytis su 
plačia išeivija, su aukotojais, 

i kurių ne vienas gal ir nuo savo 
geresnio duonos kąsnio atsisa
kęs duoda, aukoja lietuviškam 
reikalui...

Kas čia darosi, kam skiria lėšas 
Lietuvių Fondas?

“Iš kitos pusės”— Dirva, 1982,. 
VII. 24 d. rašo:

“Tai nėra visai nauja idėja-Se-^ 
natorius Proxmire (Wise.,dem.) 
jau seniai dalina savo “Golden^ 
Fleece” award’us federalinėms 
įstaigoms, eikvojančioms lėšas 
abejotinos vertės reikalams,pvz. 
blusų romantikos tyrinėjimui.- 
Mūsų veiklai išsiplėtus ir, kiek
vienu atveju, praretėjus, ir čia 
pasitaiko panašių atvejų. Štai. 
P- Lietuvio 6 Nr. skaitau apie • 
lietuvių pirštų ir delnų nuo-j 
spaudų studiją, “atliktą Angli-. 
joje ir apmokėtą Lietuvių fon
do lėšomis:

“Žmogaus pirštų -ir delnų grio 
vėliai (ridges) susidaro dar. 
prieš kūdikio gimimą. Galvoja-, 
ma, kad gimdos aplinka turi’ 
šiek tiek Įtakos į griovelių su-> sų artimumas latviams ir

Lietuvių liuteronai lietuviško jaunimo šventėje Chicago ja.
tomi dvasiškiai, parapijonys ir jaunimas. (Martyno Nagio nuotrauka)

Aplamai radome, kad ant

pų ir 32% užraitų... Sulinktus 
šiuos duomenis nutarėme paly
ginti su kitų panašių studijų 
duomenimis apie lietuvius ir

tojus... Atrodo, kad didesnis ry-

kraštų, kuriu gyventojai kalba 
panašiomis kalbomis. Stiprus

artimesni ukrainiečiams. -Len
kai, kurių -kalba yra slavų kil
mės su. lietuviais nesiriša. (Ar 

J tik pas juos nebus daugiau užBe to, negana, kad Naujos Lie
tuvos istorijos redaktorius yra 
tik istorijos mokslo mėgėjas, jis 
yra užsitraukęs ir tautinio : są
moningumo šešėlį. Iš tikrųjų, 
kaip V. Trumpa gali parašyti 
tinkamą Lietuvos istoriją, jeigu 

lietuvių 
tautos korikas, nėra priešas! Jis 
rašo, kad tam tikra prasme, Mu 
ravjovas tik geru pasitarnavo 
lietuvių tautai?! (Skaityti Met
menys, I 1982. nr. 43).

Tiek gerai, kad V. Trumpa sa
vo galvojimo neslepia: jis aiš* 
kiai sako ir rašo, ką ir kaip jis 
galvoja. Tad dabar visi žino, ko
kio politinio įsitikinimo redak-

Kas tvarko Vasario šešioliktos gimnaziją - 
Kavaliūnas ar generolas Petronis?

RAŠYTI — LEISTI NAUJĄ 
LIETUVOS ISTORIJĄ. NĖRA 

PATEISINAMO PAGRINDO

Pirmas dalykas, . L. Bendruo
menė vieną Lietuvos istoriją! torių yra pasikvietę L.Bendruo- 
jau išleido Lietuvos Fondo lėšo
mis, tai V. Liulevičiaus, su mo
kinių talka redaguot: ą “.Lie
tuvos Tautos ir Valstybės Isto
rija”, kur Nepriklausoma Lie
tuvos gyvenimas yra pasibaisė
tinai suniekintas, net nė pats Lie 
tuvos okupantas prastesnę, bai
sesnę Lietuvos istoriją nebūtų 
išdrįsęs, parašyti. Baisu net da- 
lesti, negi tai L. B-nės vadai ir 
vadukai su Lietuvių fondo val
dytojais būtų užsimoję ir dar 
vieną Lietuvos laikotarpį 
liulevičiškai suniekinti?

Anot inž. Rudžio pasakytų žo
džių š.m. birželio 13 d. Cicero 
ALTo skyriaus paskaitoje,- mi
nint pavergtos Lietuvos 3S^k- 
vos įvykdyto i r tebevykdomo 
genocido sukaktį, lietuvių tarpe 
yra kurmių. Prie* tokių kurmių, 
kurie pradėjo ardyti Vasario 
16-tos gimnazijos veiklą, “Tė
viškės” draugijos agentai ir pri-

šitaip

gerų,Faktas, kad turime ir 
tinkamų Lietuvos istorijos kny
gų, — istorijos mokslo autori
tetų, parašytų* kaip tai: A.Šapc- 
kos, kurios yra išleistos net ke
lios laidos, dr. V. Sruogienės 
A. Geručio, redaguotą, net pen
kių istorijos autoritetų parašy
tą, anglų kalba išleistą Lietu
vos istoriją: Lithuania 700 Years. 
Be to apstu Lietuvos istorijų pa 
skiro laikotarpio* lokalinių, kaip 
tai: Chicagos lietuviai. Pensil
vanijos lietuviai ir Lt. B. Jonai
tis pateikė spaudoje gana ilgą 
sąrašą išleistų istorijų ir mono
grafijų. (Skaityti Naujienose 
1982. VII. 2 d. laidą).

Tad ir tariama, kad L. Ben
druomenei leisti ir vėl naują 
Lietuvos istoriją rimto pagrin
do nėra. Juo l- biau. kad išeivija 
turi daug * degančių uždavinių.

menės vadai rašyti naują Lietu
vos istoriją.

Nėra net abejonjs, kad V. 
Trumpos redaguota Lietuvos is
torija bus tik proslaviška,— tik' 
proslavistinės politinės krypties 
istorija. Na, ir jei jau šitokia is
torija ir bus išleista, tai ji už
trauks amžiną gėdą ir panieką 
visai išeivijai. Šitokia istorja 
liudys apie iševijos tautinį nu- 
sipimą ir visišką politinį pasi-: 
metimą, tai baisu ir pagalvoti!... 
Jegu jau L. B-nės vadai pasi
metė politikoje, eai bent Lietu
vių fondo valdytojai privalėtų 
susirūpinti ir pastatyti griežtą 
reikalavimą, kad nebūtų sunie
kintas ir dar vienas Lietuvos 
laikotarpis, taip, kaip jau yra-
suniekintas Nepriklausomos Lie! įvairiausių priemonių. Maskvai 
tuvos laikotarpis, V. Liulevi- 
čiaus, su mokmių talka, reda
guotoje istorijoje. Pareiga būtų 
ir visos kultūringos išeivijos bu
dėti, gintis, kad visai išeivijai 
nebūtų užtraukta amžina gėda 
ir pažeminimas. Reikia žinoti, 
jog tyla reiškia pritarimą, o tuo 
pačiu ir kaltės prisiėmimą.

A. Guoda

vinės svarbos uždavinius 
nės gyvybės puoselėjimo 
vintus, kaip tai: jaunos

Kaip matome iš delnų jr pirš
tų moksliškai nustatytas ir gu-

dams. Kad tos tautos mūsų kai
mynės, galėčiau Lietuvių Fon
dui pasakyti visai dovanąi.
Įdomu, kiek-kaštavo -toks -pa

pildamas įrodymas? Gal galima

(794) yra aprašymai ir gausy
bė prirašytų įspūdžių apsilan
kiusių pavergtoje Lietuvoje Va
sario 16-tos gimnazijos mokinių 
ekskursantų. “Tėviškės”' drau
gijos agentė- korespondentė .Si
gita Vaitiekutė (nulotinė gim
nazijos ekskursantų pavergtoje 
Lietuvoje palydovė) laikraštyje 
rašo, kad Aurelija Vaičekaus-r 
kaitėr atsilankiusi savo mokyk
los klasėje, kuri prieš išvykimą 
į JAV mokėsi, savo draugų ir 
bendraklasių negalėjo atpažinti. 
Mat, visi suvyriškėję ir subren
dę, o Kauno Laisvės Alėjos ji 
negalėjo atpažinti, nes ji taip 
išgražėjusi.

Džiaugėsi ir nepaprastą pa
žangą matė bei gerą gyvenimą 
pastebėjo Angelė Mažeikaitė (iš 
Venecuelos)., Birutė Dirgėlaitė, 
Stefanas Kairys ir Inga Bitau- 
taitė iš V. Vokietijos, tai Vasa
rio 16-tos gimnazijos mokiniai. 
Nepaprasta pažanga stebėjosi ir 
amerikietė Rūta Aidytė bei iš 
Vokietijos Lina Kemeraitytė. 
Pastarosios motina Gražina Ke- 
meraitienė buvo ekskursijos va
dovė.

Iš Vasario 16-tos gimnazijos, 
be jau paminėtų mokinių, buvo 
dar ir šie: Ingrida Pan cery tė, 
Gintarė Kotke, Artūras Pance- 
iis, Arvydas Heprštas, Tomas 
Veršelis, Irena Šultytė. Tame 
pačiame laikraščio numeryje 
‘'atrado Lietuvą” ir pramoginių 
plokštelių dainininkai Alfredas 
ir Stra Šulcai matomi įdėtoje 
Kapočiaus nuotraukoje. Vasario 
16-tos gimnazijos mokinių nuo
traukomis yra užpildytas visas 
“Gimtojo Krašto” penktas pus
lapis ir pusė ketvirto puslapio.

Ar jau gimnazijos mokinių 
di ausinė tiek pairusi, kad ją val
do ne gimnazijos direktorius J. 
Kavaliūnas, bet ^Tėviškės’ drau< 
gijos pirmininkas J. Petronis ir. 
jo kurniiai-agentai? Ar JAV 
gimnazijai remti būreliai netu
ri jokio balso? Ir kodėl į tai ne
atkreipia dėmesio BALFo cent
ras, kuris kas mėnesį * siunčia 
gimnazijai tam tikrą sumą pi
nigų? Nesirūpina nė Liet. B-nė, 
kuri per seitną Torinte pasiža
dėjo Vasario 16-tos gimnazijos 
reikalą ištirti ir sutvarkyti, bet 
iki šiol jokio veiksmo nebuvo.

Vieno gimnazijos mokytojo 
teigimu. Vasario 16-tos gimna 
zijoje jaučiami vėjai, panašūs 
į tuos, kai “Liaudies seimo” pa
rinkta delegacija buvo “įgalio
ja” nuvykti į Maskvą ir papra
šyti pavergti Lietuvą, kad ji 
būtų priimta į Maskvos komu- 

| nistinės imperijos tautų šeimą 
15-ąja respublika.

Galime susilaukti, kad, gal, 
tokios Gražinos Kcmeraitienės

I suorganizuota mokinių elęsknr- 
I sija į pavergtą Lietuvą, sakysi
me, sekančiais metais pasiva-

darymą, bet šie grioveliai jau 
būna pilnai sudaryti keturių mė 
nešiu gemale, ir jų raštai bei iš
vaizda nesikeičia per visą žmo
gaus gyvenimą.\Yrį;Įtry^JąBkLK^ 
griovelių raštai (patems): a)’ būtų paskirti ir premiją už^lię-
lankas, 2) kilpa ir c) užraki 
tas...

Po ilgų jaunų lietuvių delnų 
ir pirštų tyrinėjimo:

tu visko atitinkmesssa “Gofden 
Fleece” terinii^--sukūįmui? Pa
reikalavimas jau atsirado.”

vm.

Vasario 16-tos gimnazija Va
karų Vokietijoje — išeivijos 
lietuvių^ pasididžiavimas. Joje 
lietuvis jaunuolis išmokdavo 
svetimu kalbųfc>beL.iSVarbiausia, 

pramokdavo ir lietuvių 
kalbos. Kaip ir pridera rinitai 
mokslo įstaigai, ar rimto auklė
jimo lopšiui, tam tikrą laiką 
gimnazijoje buvo prisilaikoma ir
rimtai puoselėjama mokykloje- siplakė. Per lietuvius kurmius 
drausmė, mokiniai privalėjo jos 
laikytis ne Ūk mokslo metu, bet ) siūlyta apmokėti kelionės išlai- 
ir atostogose. | das, pavažinėti krašte, suruošti

“turistams” p a silinksminimus, 
arkliais pajodinėjimus. Nemažai 
Vasario 16-tos gimnazijos mo
kinių “sustiprino” savo lituanis
tiką Vilniaus Kapsuko universi
tete. Pasirodė,—lead “lituanisti
ka” nepateisino komunistų tiks
lų, nedavė jiems naudos, tad 
Vilniaus Kapsuko universitete 
“lituanistikos” kursai buvo už
daryti.

Dabar visas pastangas nukrei
pė į gimnazijos mokinių grupi- 
unes ekskursijas apsilankymui 
pavergtoje Lietuvoje. Grupines 
ekskursijas “Tėviškės” draugi
jos agentai organizuoja ir kituo
se lietuvių išeivių gyvenamuose 
kraštuose. Beveik kiekviename 
“Tėviškės” draugijos laikraščio 
“Gimtasis Kraštas” numeryje 
rasi aprašymus ir pasikalbėji
mus davusių atsilankiusiųjų pa
reikštų įspūdžių apybraižas. 
Nėra naujiena, kaip liaupsina 
komunistinį režimą okupuotos 
Lietuvos dail. Jonynas, Bostono 
inž. šhto ekskursijų grupės na- 

atsargiai, riai. “Gimtojo Krašto” nr. 18

Tokiu gražiai veikiančiu išei
vijos lietuvių kultūros ir moks-, 
lo židiniu atsirado nepatenkin
tų. Tikėtina, kad nepasitenkini
mas ir pastangos ką nors daryti 
kilo Maskvoje. Po komunistų 
partijos Maskvoje studijų ir 
ieškojimų kaip tą gražiai ir kul
tūringai veikiantį vienetą pa
traukti savo pusėn, partijos nu
tarimas buvo pavestas Maskvos 
statytiniams pavergtoje Lietu
voje, Maskvos skyriaus na
riams. w • -

Kaip biaurų kūną galima pri
dengti gražiu rūbu, taip komu
nistai, savo tikslui pasiekti, turi

leidus, Lietuvos komunistai ar 
Lietuvo komunistų vardu ir bu
vo įsteigta įstaiga, kuri keitė 
savo pavadinimus, kol. pagaliau, 
sustojo prie “Tėviškės” draugi
jos vardo ir savo apgaulės tiks
lui pasiekti pasirinko nekaltą 
pavadinimą: kultūrinių ryšių su 
tautiečiais užsienyje.

Prisišlieti prie jaunimo rei
kia labai švelniai.

gimnazijos mokiniams buvo pa-

4.

6.

7.

spręsti lai- j 
ytus gyvy-1 

tauti- 
UŽda- 
lietu-

viško> šeimos, lietuviškos mo- i 
kykios. parapijom. Rūpintis litu-j 
anistkiio švietimo daiktinių j 
vaizdinių priemonių leidmo reį-j 
kalu. Išeivijos vaikui trūksta] 
skartiuiiųypač istorinėmis temo- ! 
mis ir 11, ir t .t. Tad koks ceika- I 
las gnebtis už mokslo veikalų 
leidimo, kada ;aučia<na toks di
delis kultūrinis batgaiciavimas' 
šiandien? Į

Kitas rimtas klausimas kodėl ■ 
L. Bendruomenės vadai pakvie ' 
tė Riyti naują Lietuvos istoriją 
tik istorijos mokslo mėgėją?; 
Įprasta. kad mokslo darbus į 
dfcbu mokslmmkai,tų sričių spe 
dalintai. žinovai. Jei tik mėgė
jas rašyt, tai kokios mokslo ve ė ,

į a Vokietijoje

JAV R. Liet. Bendruomenės Centro 
Valdybos Vadovybes sąrašas

1. Dr. Vytautas P. Daugis, 1938 So. Manheim-Bd., West
chester, IL 60153. Tel. (312) 562-2727 ar 865-1456. 
Kazimieras Čiurinskas, 11233 W. 80th Ct., St. John, 
Indiana 46373. Tel. (219) 365-4184.
Adelė Gabalienė, 5523 So. California Ave., Chicago 
IL 60629. Tel. (312) 778-1036.
.Zuzana Juškevičienė, 1616 So, 49th Court, Cicero. 
IL -60650. Tel. (312) 652-8546.
Aldona Kačinskienė, 5120 So. LaPorte Ave., Chicago 
IL 60638. Tel. (312) 735-5424. .
Jonas Kreivėnas, 6824 So. Talman Ave., Chicago IL 
60629. Tel. (312) 476-6649.
Danutė Liepienė, 1615 So. 50th Ave., Cicero IL 60650 
Tel. (312) 656-6649.

8. Kazys Rutkauskas, 710 Highview Ave., Rockford 
IL 61107. Tel. (815) 399-4759. ' , ’
Dr. Vladas Šimaitis, 605 Nolton Ave., Willow Springs 
IL 60480. Tel. (312) 839-5568; Office (312) 436-7K78.’ 
Stasys Tikuišis, 4808 Upland Drive, RockfortL IL 
61108. Tel. (815) 399-2565. -

I

TARYBOS PREZIDIUMAS
L Dr. Valentinas Plioplys, 1633 Arlington Ave. Rock

ford, IL 61107. Tel. (815) 964-06.14.
Kan. Vaclovas Zakarauskas, 6812 So. Washtenaw 
Ave., Chicago, IL 60629. Tel. (312) 776-4600
Andrius Juškevičius, 1616 So. 49th Court, Cicero IL 
60650. Tel. (312) 652-8546. ’
Antanas Tauginas, 1621 Lambard Aven. Cicerą U 
60650. Tel. (312) 863-2739.
Antanina Repšienė, 1016 Linden Ave_ Bellwood IT
60104. Tel. (312) 544-3880. ; ’

9.

10.

3.

5.

KRONIKA
R. L. B. KULTŪROS TARYBAI 

RENGIA IŠKILMINGĄ MAI- I 
ROMO MINĖJIMĄ 

■ ■ t r 1» t . -r - - - -

Paskaitą ^įkaitys dr. Ur. Motu- 
šienč. "Di jni/kines deklamnos 
Maironio eilėraščius. Sul. xPan- 
kįenė atliks vokalinę 'Jirtogramą, 
jai akompanuos raųz. .AI. Jur
gutis. . ‘ į

Rengėjai deda pastangas -kuo 
prisijungti prie pavtrjrtos Lie- lšf,lnunglau atžymėti lietuvių 
tuvos mokyklų ir pa
keitus vardą toliau tęs mokslą, 
tik sustiprins gimnazijoje poii- 
erukų kura^ Galima
juokauti, bet negalima tyla ato
kiai padėčiai pritattj ir lauktų 
kad laikas Vtdcą išlygins. Išei
vija privalo pabusti ir atsibusti’ 

f ę CK Vainotas 
C8 <

•1 — Naujienos, Chicago, 8, Ill.

difts gimnazijos o&ciaWa delega-1 
cija ir per felronj paprašys’

tautos žadmlcyo —tfkiromio — 
guninio-mirtits swkaktis. Minė
jimas įvyks Marffuttoei’artko lie- 
tnvių parapija nal&je A.m. rug
pjūčio mėo. 29 -daęną. - / ,

ViM 'rnarketęark'cčjiCiĮ lietu- 
vii’ yra fcvjefiami ft- 
Dalyvaukite! \

T



V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI

(Tęsinys)

Gi Lietuvos Šaulių Sąjungos 
sumanyme bei įkūrime tiek Ma 
to Šalčiau, tiek kitų partizanų 
vienetų įkūrėjų idėjos toli gra
žu nebuvo Pūtvio šauliškosios 
idėjos pradininkės, kurias jisai 
vėliau tęsė ar tobulino. Priešin
gai, Šaulių S-gos įkūrime, po il
gų ir atkaklių Vlado Pūtvio pa
stangų ir dažnai gana smarkaus, 
bet garbingo idėjų susidūrimo,' 
Mato Šalčiaus ir daugelio kitų 
sumanymai užleido vietą Pūtvio 
sumamymams, Pūtvio ideologi
jai, ir pagaliau darniai įsijungė 
į jo rūpestingai paruoštą pla
ną.
ĮPo šių žodžių tebūna man lei
sta sugrįžti prie mano pirmykš
čio pareiškimo,:; jog Vladui Put-' 
viui ir jo bendradarbiamst suė
jus į kontaktą su Matu šalčium 
bei Šalčiaus bendradarbiais iš 
Spaudos Biuro prasidėjo antro- 

,ji Lietuvos- Šaulių Sąjungos kū
rimo stadija.

1 Ateidamas į Mato Šalčiaus ir 
Spaudos Biuro vyrų šaukiamą 
susirinkimą '1919 m. birželio -2? 
dieną, Vladas Pūtvis* kaip jau 
minėjau, su stavim atsinešė tur
tingą kraitį: 1) Šaulių S-gos ideo
logijos pagrindus; 2) pirmuosius 
šaulių Sgos įstatus; 3) savo ir 
bendradarbių patirtį partizanų 
organizavime ir ginklų supirki
nėjime iš vokiečių Žemaitijoje; 
4) ginklų bei-'amiūnicijos sandė
liuką; 5). ginkluotos organizaci
jos branduolį, kuriame jau ci
tuotais Vienuolio žodžiais šaulių 
idėja buvo tada įsikūnijusi, .kai 
Spaudos Biure apie tai buvo, dar 

' tiktai svajojama;6) savo duotuo
sius patirimus Spaudos Biuro 
vyrų-delegacijai. — M. šąulčiui 
ir A. Vienuoliui-žukauskui. ’Ša
lia to, Pūtvis parūpino pirmą
sias patalpas Šaulių Sąjungos- 
centrui — savo butą Donelaičio
gatvėje bei finansiškai ir kt. bū-' Q Bagotam giminių netrūks..

dais parėmė besisteigiančią or- 
ganizaciją. ‘

{'pirmuosius Kauno partizanų 
būrio susirink* mus bei pratybas 
Vytauto kalne dalis dalyvių at
vyko M. Šalčiaus bei Spaudos 
Biuro kvietimo dėka. Bet taip 
pat nemaža dalis atvyko arba 
pasil ko Vlado Pūtvio įtakos ar
ba pakvietimo dėka. Per Pūtvį į 
Kauno partizanų būtį atėjo: a) 
jo jau anksčiau sudarytos gink
luotos šauliškos grupės nariai 
(k. a. Bernardas Kodaitis, An
tanas žmuidzinavičius.Tadas V va 
nauskas) ir taip pat b) jo tiesio
giniai pakviesti asmenys antro
sios LŠS kūrimosi stadijos metu 
(k. a. Rapolas Skipitis, priėmęs 
Pūtvio pasiūlymą 1919 m. bir
želio mėnesį). Pūtvio įtakos dė
ka partizanų būryje — ir vėliau 
Šaulių Sąjungoje — liko c) eilė 
asmenų, atsiliepę į Šalčiaus pa
kvietimą spaudoje (k. a. Vincas 
Daudzvardas) arba pripuolamai 
sužinoję apie mankštą Vytauto 
kalne (k. a. Mikas Milkelkevi- 
čius). Prie pirmosios a) kate-] 
gorijos priklausė ir pirmosios 
Kauno partizanės—šaulės Emi
lija Pūtviėnė,Honorata Paškau- 
skaitė - Ivanauskienė (pirmoji ! 
iš moterų dalyvausiu šaudy-J 
muose Vytauto kalne), 
Pūtvytė-žmuidzinavičienė. 
Pūtvytė, Sofija Pūtvytė ir kt.

Adv.Rapolas Skipitis taip pri
simena Vladą Pūtvį šaulių Są
jungos kūrimo metu:

“Vlada Putvinski man teko iš 
"arti stebėtij kai jis kūrė Lietu
vos. Šaulių Sąjungą, iš jo lūpų j 
girdėti ’ jo mintis ir pagrindinį su aP*e narių, 
tikslą, kurio jis siekė per šau
lių organizaciją...

1919 m. birželio mėnesio kaž- 
, kurią dieną kreipėsi į mane Vla
das Putvinskis su pasiūlymu 
dėtis į organizaciją kovai su val
stybės priešais. Girdi, suomiai j 
jau tokių organizaciją turį. Tūk] 
stančiai civilinių gyventojų esą j 
tos organizacijos nariai. Jie yra J 
išmokomi vartoti kariškus gink
lus ir kariauti. Jie labai daug pa 
gelbėjo savo kariuomenei išvyti 
rusus iš Suomijos ir susitvar
kyti namie, Tą suomių organi
zaciją jis man pavadino vokiš
kai - Schuezenkorps, nes apie 
ją žinojo iš vokiškos spaudos... 
Taigi; V: Putvinskio pasiūlymą’ 
priėmiau, nes reikalas buvo de
gantis. ■

((Bus daugiau)

Lietuves nepriklausomybės laikais 1937 meiais Kėdainiuose pastatyta gimnazija

ALEKSAS AMBROSE

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS

(Tęsinys) ”

1913. 3. 27 ir 27 d. įvyko pir
masis L. V. seimas, Lawrence, 

Marija! Mass. Dalyvavo apie tuzinas de- 
Ona j legatų. Svarstytas ir priimtas įs- 

4 tatų projektas ir išrinkta centru 
valdyba: pirm. — M'. A. Nori
mas, pirm. pav. — A. Jankaus
kas, sekr. — S. Bugnavičius, ižd. 

•—. Urbonas ir dvasios vadas- — 
kun. A.Jusaitis. Per pirmuosius 
metus suorganizuota 12 kuopų,

— Vietnamas prieš kelias die
nas buvo atšaukęs savo karo jė
gas nuo Tailando pasienio, bet 
vakar ir vėl į pasienį nu tarė pa- j 
siųsti savo ginkluotas pajėgas:

KAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

2608 West 69th St, Chicago, EL 60629 ♦ TeL 525-2787, 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

i MARIJA NOREIKIENi

i

viską patriotizmą... Išrodė, kad; 
plačioji visuomene ir gausioji į 
jaunuomenė žus socialistų kos- j 
mopolitiškuose rūkuose. Bet už
stojo nauja gadynė. Atsiradus 
vyčiams, padvelkė nauja dva
sia. Vyčiai į savo vėliavą ir 
obalsiuis padėjo kryžių ir tau
tines emblemas. Ten rasite ir

kus; jis pradėjo į Vytį įleisti ir 
anglų kalbą, nes senuosius na
rius ateivius pradėjo nusverti 
jau čia augęs jaunimas, kurio 
daugumai lietuviškas žodis bu- kardą. Vyčiai pasiryžo būti Vy- 
vo sunkiai suprantamas.. Vyčio 
žurnalo reikšmę buv. redakto
rius B.' Zujus taip apibudina:

‘’Vyčiai savo organo žadina
mi ir raginami tikrai daug nu
veikė Dievui ir Tėvynei. Prieš 
vyčių atsiradimą Amerikos lie
tuviai, neišskiriant ir gausin
gos anų laikų jaunuomenės, dau 
gumoje iš Lietuvos, iš jos žalių
jų kaimų, buvo stipriai apsvai
gina laisvamaniškos ir cięįEkiš-į 
k<s akcijos. Katalikų datbuotcĄ 
jų buvo mažai, spauda -jųtmei>4 
loitė. Tvirkinimo darbą vąfe 
gausi laisvamanių ir socialistų 
spauda su armija agitatorių, ku- 
riė buvo apnykę visas kolom

tauto ainia.i

1

1914. 4. 14 d. buvo suorgani
zuota vyčių 4 kp. A. Aleksis su
organizavo tos kp. chorą ir per 
trumą laiką jį vedė. Vėliau cho
rui vadovavo J. .Kudirka ir <T. 
Balsis. Per keliolika metų bu
vo laikomi vakariniai kursai su- 

. augusiems lietuvių ir anglų kai |
bu. Šioje kp. daug darbavosi L. • 
Šimulis:
,1914. V? 7 d. įsteigta 5 p. Or
ganizatoriai: kun. F. Kudirka, darių Sąjungai $100 ir tapo gar- 
K. Pakštas, kun. P. Juras, dr. A. bes nare. Turėjo vakarinę mo- 
Rakauskas, M'. < Mažeikienė, A.
Rugienius ir Ą. Bacevičius. Pir- 
.mame susirinkime įsirašė 16 na

trių. Kuopa turėjo dramos sek- 
jas. Jie plūdo Dievą, Bažnyčią, ciją, beismolo.krepš., rut. ritini-

Trečias kongresas .įvyko 1915.
7. 1 ir 2 d. Chicagoję. Nutarta 
steigti savo organ^^ž^cd^Vy^ 
tis. Redaktoriais išrižį^yAį M.~ 
Račkus ir K. Pakštai, Pirmasis 
adm. — Leonardas Šimutis. Iki 
1917 . 7. 9 d. Vytiį būvo. leidžia
mas kas dvi savaitės, > nedidelio , i *
formato, 16 pusl.;įdabar eina sy
kį į mėnesį. ; *' •
.1927 m. Vytį redagavo P.Zcįul- tikėjimą, neretai ir patį lietu- mo sekciją ir kita. Dramos sek-

Pasivaikščiojimas gryname ore f
— mūsų sveikatai naudingas

zoologijos pusės žiūrint, būdu jis pagerins savo sveikatosis 
žmogus priklauso prie began-’ stovį, 
čiųju gyvūnų, vadinasi smar-| 
kus judėjimas yni susijęs su kū-( 
no vidaus* degimo procesais, ku
rie išlaiko kūno šilumą — mai
stas, kurį organizmas priima, 
daugumoje yra paverčiamas į 
šilimą. Reikia, kad žmogus dau
giau judėtų, tuo jis pagerina pro 
dūktų virškinimą.

K^ekviens žmogus žino, kad 
fizinis darbas yra* sveikas, ne
svarbu koks tai 1 
ar tai fizinis darbas savo namų Į 
darželyje ar upėje plaukimas; Nors 

baseiną (nežiūrint į am-j tarpe yra įsivyravusi 
ar dviračiu pasivažinėji 

mažiausia — bent koks 
pasivaikščiojimas gryna-

Vaikščiojimo metu žmogaus 
raumenys sunaudoja daugiau cu 
kraus,tuo būdu cukraus koncen- * 
tracija žmogaus kraujujs ato- 
matiškai sumažėja. t

Yra pastebėta, kad sportinin
kai po sporto varžybų praranda 
iki 6 — 8 svarų kūno svorio. 
Bet iš tikrųjų, tai yra išprakai
tuotas' arba įškviepuotas 
duo. Ir

, , i v I valgio, bebutu darbas. , mas.

van
tas svoris po vieno kito 
vėl iš naujo atgauna-

a^ba 
žį‘u), 
mas, 
nors 
me ore.

Ne be reikalo žmonės dažnai 
kalba apie “virškinimo pasivaik
ščiojimą”, kuris pagerina kūno 
medžiagų apytaką.

Galima kiekvienam diabeti
kui (cukrine liga sergančiam) 
patarti/kad jis pasi vaikščiot u 
gryname ore ilgesnį laiką, tuo

cija rengė vakarus ir vaidini
mus. Visados patarnaudavo ka
talikiškoms Northsidės draugi
joms, suvaidindama įvairius vert 
kalus. Lietuvai ginti vajaus me
tu kp. nariai sudėjo $500. Pa
dėjo organizacijai įsigyti spaus
tuvę, aukojo į Ausinio Kardo 
Fondą, siuntė dolerius pavasari
ninkams. Kuopoje aktyviai vei
kė E. Vilkelienė, V. Strunka, B. 
šniaukštaitė ir kiti.

1914. 10. 29 d. Šv. Kryžiaus 
parapijoje Matas Zujus suorga
nizavo 13 kp. Ji paaukojo Lab-

iš šitos pusės, žmonių 
nuomo

nė, kad sportuojant numetama 
daug kūno svorio. \

Jeigu maisto priėmimas < nėra 
sumažintas, tai, pvz., 25-rių va
landų plaukimas upėje arba ba
seine sumažina žmogaus kūno 
svorį 200 gramų.

Yra patirta, kad sportininkai 
po varžybų praranda iki 7^sva
rų kūno svorio. Bet tai yra iš
prakaituotas arba iškvėpuotas iš 
kūno vanduo.

Pažymėtina, kad tas prarastas 
sportuojant svoris po vieno ki
to gero pavalgimo vėl atgauna
mas',, į. /f • - .

Būdinga, kad vis dėl to pasi
vaikščiojimas yra geras kūno 
svoriui sumažinti priemonė •: ir 
tuo atveju, jei žmogus, vaikščio
ja ne prieš valgį, ne po valgio, 
bet vietoje valgio. '

Įsidėmėtina, kas. svarbiausia, 
tai reiktų eiti pasivaikščioti ta
da, kai ant stalo matosi tortai, 
saldi, kavutė bei .įvairūs keps
niai

Magd. Š-iiė

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, - 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

_. Čhicagos lietuvių istoriją
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai., Kaina $15.

~ • Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

kyklą ir 1919 m. buvo įsteigti 
kursai, kuriuos vedė kun. Bū- 
čys. ' •

1914. 9. 1 d. Kaupo ir šimu
čio pastangomis buvo suorgani
zuota 16 kp.

1914. 2. 8 4; Visų Šventų pa
rapijoje buvo suorganizuota 8 
kp. Po kiek laiko pakriko, ir 
1950 metais buvo vėl atgaivin-

■ 1915 m. Ciceroje įsikūrė 14 kp. 
Pirm. K. Mikalauskas,- sekr. S. 
Šlėgaitė. Kuopa turėjo dramos 
,sk. Veikėjai: kun. O. Ežerskis, 
K. Mikalauskas, A. F. Pocius ir 
Šlėgaičio šeima.

. (Bus daugau)

t Geri darbai miškuose sle
piasi, pikti — keliais vaikščioja.

MEET THE CHALLENGE!

rSERVE WITH PRIDE IN ' 
iTHE NATIONAL GUARD

> LTTERATORA, lietuvių literatūros, .meno-Jr moksle 
1954 m. metraštis. Jame yri vertingi, niekuomet nesenrtą, VIhe« 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir Vi 

'Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis tf 
M. KL Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės Ir JL Varna 
kūrybos poveikslais. 365 pust knyga kainuoja tik S3,

t DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos fr tau
tinių lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dain| 
šventes bei jų istoriją dr eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusk, kainuoja F2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apr&šy- 
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

įdomiai paralyta liudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės h 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys fliustruotM nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžiŲ pavadinimai ir Jų vertiniai J vokle&Ų kalbą- Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūshj iemėlapla Kaina M,

Cosmos Parcels Express Corp. ,' ’
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

JC50I W, 89th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2731 <

' T. rjLANTINAB V

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 studijuoti.

| -7 |25. Kieti ririeHiL Paitw |2. ‘ W

R W“ NAUJIENOS '
1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608 '

KĄ LAUMtS LIME, rąžytojo* Petronėlės OrinMtėf ttifr 
minimai ir minty» apie lamenis ir vietas neprft Lietuvoje ir plr- 
maistais bolževiktj okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
■bet kainuoja tik 33.

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik B4 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimu ir poe* 
aijS- Dabar bfltp jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapiu, kainuoja

'• BATTRIN18 NOVELES, M. Zoačenko Wryba, 1. VahMie 
vertima*. J06 pat knygoje yra 40 aąmojtagg nevėlią. Kaina

Knygos gaunamo* Naujienose, 17W So. Habted St, Chieaga, 
IE RMM. pteakait pafti, MbModa

3 — Naujienas, Chicago, 8, I1L Friday, July 23. 1982
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•’IRKITE JAV TAUPYMO BONUS

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI

atsakė Povala.

M&oo 
eu.Q0

Žbyškai,
Tai taręs, priartėjo prie kryžiuočio, kuris už 

keleto žingsnių sėdėjo nejudėdamas kaip geležinė 
statula ant savo aukšto kaip kupranugaris žirgo 
fr su didžiausiu abejingumu klausėsi pokalbio. 
Macka per daugelį karo metų buvo kiek pramo
kęs vokiečių k^lbos^'todėF dibar pradėjo kontū
rui aiškinti, kas įvyko, pastarojo gimtąja kalba. 
Jis kaltino jauną vaikino amžių ir jo staigumą, 
nes jam atrodė, kad pats Dievas siunčiąs jam ri
terį su povo plunksnomis. Pagaliau pradėjo pra-

— Vatikano spaudus agentū
ra paskelbė, kad visos šnekos 
apie Vatikano banko .Vestą bįz 
nį su Londone pasikorusių ČaM 
neturi jokio pagrindo.

Nue Minto pirmos dlen«3 
DUnrišžšp tiir.ce:

Hž ką gi M.DU -rūsčiai bafa 
“Naujienas’’? N&gi,' kad jose 
buvo parašyta, kadnėra reikalo 
kreiptis j Kongreso narni -pata
rėjus. kada galima tiesiai kreip
tis Liėtuyos bylos .laisvinimo 
reikalais . į kdbgA^aiiūs. Bet 
ta mintis nepatiko Mj5r. nusta
tytai “procedūrai”, lankant kon- 
gresinanu. Ir is. tikrųjų, jeigu 
galima kreiptis tiesiogiai Į.kon- 
gresnianus, tai ko gi dar gaišti 
Igiką? Ką kongresnianaš pasa
kys •— patarėjas įvykdys:. .

rą, tai aš su juo ir Rausiuos.
— Tas riteris yra aukštos kilmės ir todėl ne 

su kiekvienu kausis,
— Kaip? Lyg aš diržo ir pentinų nedevėčiau? 

Su manim nors ir kunigaikštis gali kautis.
— Teisybė, bet jam šitaip nesakykite, ne

bent pats užsimintų apie kautynes. Na, tegu Die
vas jums ten padeda.

— Eisiu už tave akių svilinti, — tarė Macka 
bet palauk!

Blogiausia buvo su Egiptu. Egipto prezidentas buvo 
pakviestas Į labai svarbų pasitarimą taikos reikalu, bet 
Mubarakas pasitarimų nenorėjo vesti Jeruzalėje. Begi
nąs pranešė Mubarakui, kad jis gali nevažiuoti, jeigu 
nenori, bet jeigu važiuos, tai turės būti Jeruzalėje. Begi
nąs norėjo, kad Jeruzalė būtų Izraeliui pripažinta pirma, 
negu tas pripažinimas buvo apsvarstytas ir patvirtintas. 
Beginąs vartojo prievartą ir norėjo, kad ta prievarta' 
būtų pripažinta. ’ * - v'

Yra pagrindo manyti, kad Beginąs, šaronas ir kiti 
Izraelio kariai,' apsiginklavę Amerikos ginklais, ryžosi, 
išnaikinti palestiniėčius, -gimusius ir visą laiką gyvenu
sius izraelitų užimtose srityse, su jais nesusitaria, bet 
nutarė kaltus ir nekaltus išžudyti. Jie' užmiršo, kad tai 
negalima daryti. Beginklių žmonių žudymas yra tarp
tautinis nusikaltimas.

Prez. Reaganas tai priminė Beginui. šekr. Weinber- 
geris priminė šaronui, 'pagaliau Reaganas priminė Hai- 
gui, bet niekas nesidarė. Pagaliau prezz. Reaganas pa
prašė Shultzą, kad imtųsi priemonių baigti tarptautini 
nusikaltimą. Po to prez. Reaganas sustabdė kekinės amu
nicijos siuntimą. Atrodo, kad be tokių šovinių izraelitai 
turės trauktis.

Argentinos generolai, prievarta pagrobę valdžią de
mokratinėje Argentinoje, ryžosi prievarta pagrobti Falk
land© ir kitas salas, nepriklausiusias. Argentinai. Ge
nerolas B. Meųendez pareiškė, kad argentiniečiai kovas 
pralaimėjo. .. Būtų gerai, kad iš šių Įvykių argentinie
čiai pasimokytų. .. Atrodo, kad pasimokys.

Sovietų Sąjunga, susitarusi su Hitleriu, pavergė Lie
tuvą, Latviją ir Estiją, prisijungė prie Sovietų Sąjungos 
ir dabar nori, kad tą prievartą pripažintų. Tos prievartos 
nepripažino Rooseveltas, nepripažino Eisenhoweris, ne
pripažįsta ir prez. Reaganas.

Iš Libano turės trauktis izraelitai, kaip iš Falklando 
salų pasitraukė argentiniečiai. Iš Lietuves turės'trauktis 
ir rusai, nes Amerika ir Europa nepripažįsta prievartos

gi tas užsirūstino?” —- jau gali
ma suprasti, kad tai užsirūstino 
— Visu lietuvių už tautos lais
vę , laikraštis. Taigi M. Dr. visą 
savo pykti ir nukreipia į “Nau- 
j ienų’ paskirties antrinę, paras tę; 
Bet tol*. M-Dr? “kūnpįys”,’ liė-

. tik ^“NaujieĮų^. antrinę 
paraštę, .o ne įaijtraščįc leidėjps 

’ar straipspiu rašėj-us, 'aėžkAs 
kita-- kaip M. Drangos pasikalbė
jimas ’ pats' su - saviht- Juk. nieks 
nepraktikuoja kaltinti .laikraščio 
antraštę, ar laikraščio’ turinį, 
bet jo redaktorius ar straipsnių 
autorius. ■ z t- ’ ■ .

Vienam mėnesiui 
aukose JAV vietose:

metam* ________

>45.00
>24.00
t L00

122.00
HA 00
I €00

taip ūmai jį apėmė pyktis ant Zbyškos, dėl kurio 
neatsargumo dabar jie pateko į tokią sunkią 
būklę, kad, kreipdamasis į jį, sušuko:

— Geriau tu būtum žuvęs prie Vilniaus! Ką 
gi tu, šerne, galvojai?

— Na, — atsakė Zbyška, —* prisiekęs mel
džiau Jėzų, kad man vokietį atsiųstų, or pamačius 
povo plunksnas ir apsiaustą su juodu kryžiumi, 
lyg koks balsas man šaukė: “Pulk vdkietį, nes 
čia stebuklas!” Na, ir puoliau -*• ir kas būtų ne
puolęs ?

— Klausykite, — pertraukė Povala, — nelin
kiu aš jums blogo, nes aiškiai matau, kad šitas 
jaunuolis nusikalto daugiau dėl jaunatviško ne- 
apgalvojimo, kaip dėl blogos valios. Man būtų ma
lonu išnykti iš čia, lyg nieko ir nebūtų įvykę. Bet 
tai galėčiau padaryti tik tada, kada tas komtū
ras pažadėtų, kad karaliui nebesiskųs. Prašykite 
jo: gal ir jis pasigailės jaunuolio.

— Geriau tegu mane teisia, o kryžiuočiui ne- 
silenksiu! — sušuko užsidegęs Zbyška. - 
dera mano bajoriškai garbei.

Povala pažvelgė į jį rūgščiai ir tarė
— Blogai darai. Vyresnieji už tave geriat! 

žino, kas riterio garbei dera ir kas ne. Apie mahė 
žmonės yra taip pat girdėję, bet tau sakau, jei 
man tas būtų atsitikę, aš nesigėdyčiau prašyti 
dovanojamas.

Zbyška susigėdo, bet apsižvalgęs atsakė:
— Čia žemė lygi, tik reikėtų ją truputį su

trempti. Užuot vokietį atsiprašęs, labiau norėčiau

Ejnixdoje:

puiei metų ____

Chicago  j e ir priemiesčiuosa: 
metamu_______________

pusei metų _____________
trims mėnesismi .

Tik pė ilgos, nevykusios saki- 
nių rezgynės, paaiškėjo, kad at
siliept* kritiškai komunistinė 
“Vilais”, kad: “mes tais pasiū
lymais tik beviltiškai dairomės 
išeities, kaip išsikrapštyti iš nu
sibankrutavusios Lietuvos lais
vinimo politikos”.

čia tinka tokia išvada: nerea
lus pasiūlymas, toks pat nerea
lus ir atsiliepimas. Žinoma, iš 
okio laikraščio, kuris tarnauja 

Lietuves pavergėjui, kitokio at
siliepimo ir nelauktina.

M. Dranga rašo: “Žinodami, 
kokia “liaudis” tą laikraštį lei
džia ir prirašo, puikiai sūpran- 
'.aine, dėl ko jis mūsų idėjas va
dina “pasiutimu”.

Ką gi Drunga vadina idėja > 
Argi pasikviesti JAV Kongreso 
narių pagrindinius asistentus 
pietums, ar juos aplankyti yra 
idėj a ?! Kiekvieną nusičiaudėji- 
mą laikyti idėja nėra tikslinga.

Pagaliau po tuščių — spygliš- 
kai dygliškai M. Drangos berei
kalingai prirašytų sakinių, skai
tytojas sužino, kokiame kitame

rastis rėkia, tai jau nepaprasta jautraus M-Dr. -sakink) 
prigimties dovana žmogui, tai 
sugebėjimas, kuris nenublunks- 
ta ir prieš amžinybę.

M. Dr. išmone, mūšų politinę 
bylą reikia kelti Kongreso'narių 
įstaigose per.kongresmanų asis
tentus.. Mat, juos: “lengviau jyb- 
rituoti ar pakviesti ypįetų^'negu, 
pačius senatdrius ar kongresma-. 
sifs”.- Keistą’ MvDr; galvosena; 
jeigu siūlo kreiptis ’ j iuoš/ ktF-’ 
riūos lengviau vizituoti ar pietų 
pasikviesti. Jeigu jau toks M.Dr, 
argumentas tinka, tai lengviau
sia vizituoti ir pietų pasikviesti 
Kongreso rūmų durininkus. Tai 
išvada iš M.Dr. filosofiškos gal: 
vosenos.

Visa blogybė, kad p. M. Dran
ga, kai tik jam reikią paminėti 
“Naujienas”, tai jis smarkiai 
nervUojasi (“gauna nervus”) ir 
kas blogiausia — gauna ir pilvo 
skausmus, todėl jis ir vbngiU 
jas vadinti tikruoju pavadinimu. 
Todėl ir šį kartą “Naujienas’* 
pavadino (kabutėse) “Visiį lie
tuvių už tautos laisvę” laikrąš- 
:čiu. žinoma, kaip sako, norėjo 
pasijuokti-iš “Naujienų” ir pa
rodyti savo aukšto lygio išmonę 
laikraščio vedamųjų rašyme. 
Bet, deja, laikraščių skaitytojai 
tokių M. Dr. “išminties perlų” 
nepageidauja^

Kam M. Dr. daro priekaištus 
savo vedamajame straipsnyje — 

laikraštis negali surikti — iš-lieka neaišku: nenurodo, koks 
duoti balso. Taigi, p. M. Drunga nenaudėlis rašėjas “Naujifenose” • 
turi tik džiaugtis savo atradi- savo parašytu straipsniu taip

laikraštyje buvo atsiliepta į tą mu, juk galėti girdėti kaip laik- įžeidė p. Drūngą. Bet iš tokio 
jų pasiūlymą. Štai tie M. Drun- 
gos piepalai: “Bet lygiai tojs pa
čioje pykčio tonacijoje, tik kita 
gaida, suriko toj pat gatvėj (tu
ziną blokų į šiaurę) (nuo “Vil
nies’’), leidžiamai in kitas laik
raštis; -A jau nebe “liaudies”, o 
tiėsiąi “Visų lietuvių !už tautos 
laisvę”. Ir ko gi tas užsirūstino? 
Nagi už tai, kad jam .įrodo, jog 

’SiSlydanii iSj r’nienėsį lankyti 
kiekvieno Kongreso nario pa
grindinius asistentus, mes... 
tyčiojamės iš geraširdžių “Drau
go” skaitytojų (bal. 30 d. “Nau
jienos”). Girdi: kuriam galui 
Amerikos lietuviams aplankyti 
Kongreso atstovų pagrindinius 
asistentus? Jeigu jau eina lan
kyti. Kongreso narius, tai ku
riam galui laiką bereikalingai 
leisti su asistentais.”

Reikia stebėtis, koks muzika
lus ir kūrybingas yra M. Dran
ga — sugeba nustatyti pykčio 
lyginimo tonacijas, o tai labai 
svarbu, nes mes dar neturime 
tokių vyrų, ir dar kas svarbu — 
toj pačioj pykčio tonacijoj iš
skiria kitą gaidą. (Kiti mano — 
toj pačioj tonacijoj turi būti ta 
pati ir gaida.)

Bet jau matyti žmogus pačios 
gamtos apdovanotas buvo, ko 
kiti neturi: juk girdėti kaip su
rinka laikraštis, tai jauK miels 
brolyt, yra kas tai virš gamtos 
dėsniu. O visi kiti mano, kad

— Puolė pasiuntinį, nes jaunas ir kvailas; o 
tokiam lengviau yra veikti, kaip pagalvoti. — at
sakė Macka. — Bet nenuteiskite jo žiauriai, nes 
noriu viską papasakoti.

— Ne aš jį teisiu. Mano reikalas jam pančius 
uždėti. ..

— Kaip tatai ? — atsiliepė Macka. paniurusiu 
žvilgsniu vėl apžvelgdamas visą žmonių būrį.

— Toks karaliaus įsakymas.
Po šitų žodžių stojo tyla.
— Jis yra bajoras, — tarė pagaliau Macka.
— Tai tegu riterio garbe prisiekia, kad at

vyks į bet kurį teismą.
— Prisiekiu sayo garbe! — suriko Zbyška.
— Gerai. Kas jūs esate?
Macka pasisakė pavardę ir herbą.
Jei jūs esate kunigaikštienės Janušienės dva

riškiai, tai prašykite, kad ji užtartų jus prieš 
karalių.

S45X0 
524-00 
$12.00 
«L00

$4000

syti dovanoti Zbyškos kaltę.
Komtūro veidas net nesujudėjo.' Status ir įsi

tempęs, pakelta galva, žiūrėjo plieninėmis akimis 
i į kalbantį Macką taip abejingai, tarytum žiūrėtų 
ne į riterį ir net ne į žmogų, o į kokį tvoros baslį. 
Macka tai pastebėjo, ir, nors jo žodžiai ir toliau 
liko mandagūs, jo širdis pradėjo virti: pradėjo 
kalbėti lyg verčiamas, o saulės nudegintus skruos
tus nutvieskė raudonis. Buvo galim pastebėti, 
kad, nežiūrint išorinio šaltumo, Macka kovojo su 
savimi, jog nepradėtų griežti dantimis ir neprasi
veržtų pyktis.

Povala tai pastebėjo ir, būdamas geros šir
dies, nutarė Mackai padėti. Jis, būdamas jaunas, 
taip pat ieškojo nuotykių vengrų, austrų, burgun- 
dų ir čekų pilyse, kur jij įgijo didelės garbės ir 
išmoko vokiečių kalbos, todėl dabar šita kalba 
ir kreipėsi f Macką. UnriniakMuiama? ir pabrėž
tinai juokaudamas: \ ; >

—- Matote, pone, kad garbingasis komtūfas 
mano, jog šitas reikalas toks bevertis, kad apie jį 

j ir kalbėti neverta. &e tik musu karalijoje, bet Ir 
visur kitur paaugliai neš vadovu ja protu, todėl 
toks riteris su vaikais nekovoja nei kardu, nei 
teise. ' \ J

.Papūtęs gelsvus ūsus ir netaręs jiė žodlk). 
Ličhtefišteinas pavarė savo žirgą pirniyriyapjfeftk- 
do.mas Macką ir Zbyšką. *' >

nės vadovybė nusavino tas-arabų žemes, kurie karo metu 
buvo pabėgęs ir bijojo grįžti, kurie žemes ištisus dešimt
mečius dirvonavo. Izraelitai amnestavo tuos arabus, ku
rie drįso peržengti Jordano tiltą ir drįso grįžti į savo 
žemę. Jie privalėjo sumokėti atsilikusius mokesčius, bet 
savo žemes jie atgavo.

Izraelis steigė naujas kolonijas tiktai buvusiose ga
nyklose, vežė fosfatus! vedė’vandentiekius ir ten steigė 
savo kolonijas, bet tai buvo tiktai krislelis arabų jūroje. 
Izraelitai galėjo saugiai jaustis, kol ten buvo Izraelio 
kariuomenės daliniai. Bet daliniams išėjus, baigėsi ir iz
raelitų įsteigtos kolonijos.

Izraelio premjeras Beginąs, turėdamas parlamente 
tiktai trijų balsų daugumą, Jeruzalę paskelbė Izraelio 
sostine. Iki to meto Izraelio sostinė buvo Tel Avivas, bet 
Beginąs Izraelio sostine paskelbė Jeruzalę ir pradėjo 
kelti ten valstybines įstaigas. Tačiau Beginąs greitai apsi
žiūrėjo, kad su Įstaigų perkėlimu nėra ko skubėti. Ten 
buvo perkeltos ir užsienio atstovybės, Izraelyje atstovau
jančios Britaniją. Prancūziją ir kitas valstybes. Ne visos 
savo ambasadas perkėlė Į Jeruzalę. Buvo ir tokių, ku
rios nenorėjo ten skubėti, nes nujautė, kad reikės trauk
tis iš Jeruzalės. Izraelis bandė spausti kelias valstybes 
perkelti ambasadas Į Jeruzalę. Britai buvo perkėlę savo 
ambasadą Į Jeruzalę, bet kai išaiškino, kad tuo tarpu 
dar nežinia, ar Izraeliui nereikės atiduoti Jeruzalės Jor
danijai, tai britai grąžino savo ambasadą Į Tel Avivą, nepriklausomoms tautoms pavergti

Ai J«nu*TF L

Chicago H5.00 per ye&r, per 
fix months, $12.00 per 3 months.. In 
other USA localities $40.00 per year, 
V'\00 per six monuu. $12.00 pear 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

su juo kautis pėsčias ar raitas iki mirties arba 
nelaisvės.

— Kvaily! — pertraukė Macka. — Kaip gi 
su pasiuntiniu kausies? Nei tu su juo, nei jis 
su tavim, pienburni!

Ir, kreipdamasis į Pavalą:
Atleiskite, garbingasis pone. Tas vaikėzas 

per karo metus pasidarė perdaug Įžūlus, todėl, 
kad dar kartą vokiečio neįžeistų, tegu nekalba su 
jttūs Aš kalbėsiu, aš prašysiu, o jei komtūras. įvyk-

pusel metų ____
trinu mėnodamg 
rienazn mėnedui

Pastabos dėl M. Dr. straipsnio 
šių metų liepos mėn. 15 i 

“Drauge” M. Drunga parašė ve
damąjį straipsnį “Pagyrų barš
čiai visad prasti”. Gaila, kad jis 
nesiorientuoja, kokie turi būti 
vedamieji straipsniai ir niekus 
rašydamas tik nuvertina laik
raščio lygį ir skaitytojai turi 
gaišti laiką tuščius jo plepalus 
skaitydami. Dalis to jo straips
nio galėtų būti išspausdinta 
“Spygliuose ir dygliuose”, bet iš 
tikrųjų to straipsnio vieta — 
šaukšlių dėžėj. Net ir straipsnio 
antraštės, pagal jo turinį, nesu
gebėjo tinkamesnės surinkti. Jis 
rašo:

“Į mūsų pasiūlymą (“Drau
go” balandžio 29 d. nr.) Lietu
vos bylą taip suaktyvinti, jog 
kas mėnesį būtu aplankyti (ar 
išsikviesti pietų) kiekvieno iš 
535 JAV Kongreso narių pagrin
diniai asistentai, spėjo atsiliepti 
net du “lietuvių laikraščiai”. 

Kodėl M.Dr. rašo “lietuviški 
laikraščiai” kabutėse? Patartina 
M.Dr. pasiskaityti, kokiais atve
jais naudojamos kabutės.Izraelis turės trauktis iš Libano

Izraelis niekad neskelbė, kad jis rengiasi užimti dalį 
Libano teritorijos, kaip jis karo metu užėmė dalį Golano 
aukštumų ir rengiasi prisijungti dalį Jordanijos. Izraelis 
labai norėjo užimti Sinajaus pusisalį ir labai nenorėjo 
atiduoti strategines Sinajaus vietas. Ilgus mėnesius ėjo 
ginčas dėl kelių Sinajaus kalnų pozicijų, bet kai reikėjo 
pasirašyti taikos sutartį su Egiptu, tai visos strateginės 
vietos buvo grąžintos Egiptui. Dar anksčiau Izraelis grą
žino Egiptui naftos yermes, buvusias vakariniame Sina
jaus pakraštyje.

Dešiniajame Jordano upės krante Izraelis jau yra

— Mes nesame jos dvariškiai: iš Lietuvos, nuo 
kunigaikščio Vytauto vykstame. Dievas būtų da- 

kad jokių kunigaikštienių nebūtume sutikę, 
iš šito slJ .’įsitikimo nelaimė berną ištiko.

Ir čia Mr”ka pradėjo pasakoti, kas Įvyko 
mukiėje: apie s;, si tikimą su kunigaikštienę ir jos 
■iydovSis, apie zbyškos priesaiką. Bet pagaliau
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

DR. PAUL V. D ARGIS 
•ydttojai ir chirurgas

Mentei*** dlrakteriw

SUSIRINKIMO 
PRANEŠIMAI

TeU M2-X7X7 *r*e U3rtm

Stfvic* 855-4506, P*»e 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitariiiią.

Našliu Našliukię ir Pavieniu klu
bas rengia metinį pikniką sekmadie
nį, liepos 25 d., Vyčių salėje, 47-tos ir 
CampoelL Pradžia 12 vai. Bus smagi 
muzika, namuose gaminti valgiai, 
veiks baras ir bus įžangos dovanos 
bei laimės šulinys. Visus kviečia da
lyvauti

Komisija ir valdyba

riek laiko kurortą palikti bekil
to vandens. Juk kelialapis į sa
natoriją skiriamas dvidešimt ke
turioms dienoms. Vadinasi, žmo 
gus, pataikęs nelemtu profilak
tinio remonto metu, apie pusę 
buvimo Druskininkuose laiko 
negali gauti procedūrų, dėl ku
rių kitas ir važiavo į kurortą.

Daug metų* kalbama, kad sa
natorijas reikėtų aprūpinti ke
fyru, sufasuotu po du šimtus 
gramų popieriniuose induose. 
Visi žinome tokio fasavimo pri
valumus. Tačiau iki šiol šių pa
togumų taip ir nesulaukiame.

Redakci j os pastaba: Kef iras 
— savotišku būdu raugintas pie-

gaunama jugurtą. ‘'Fasavimas”
— įpakavimas/7

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

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

4600 W. 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

Bendruomenes vagos
(Atkelta iš 2 psl.)

EAST CHICAGOS APYLINKĖ 
RENGIA PIKNIKĄ

Piknikas įvyks ponų Čičins
kų puošnioje rezidencijoje ir 
pasigėrėtinai gražiame, kulti
vuotame sode, Š.m. rugpjūčio 
mėn. 8 dieną. Rengėjai rengia
si ir laukia kuo daugiau svečių.

OPTOMETR1STAS

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

Tikrina akis. Pritaiko, pkininq 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, FŪ5LĖS IB

> PBQSTATO5 CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET

Ofiso telefonas: 776-2880, 
“ End^cilec talet: 441-5545FLORIDA

DR. C. K. BOBELIS 
Prostatos, inkstų, ir ilapuma 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St Petersburg, Fla. 33714 
TeL (813) 321-420f

• i .!

PERKRAUSTYMAI

Lakiimai — Pilna apdraus 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA kortele*.

JL IERENAS. Tat 925-30^

Apdraustai ptfkraustym^ 

ji jv« iri v wtahrnv* 
ANTANAS VILIMAS 

T»L 376-18S2 •rb® 17M9H

lomi, jauku, o apylinkės žmo
nės socialūs, mieli — moka sve
čius mylėti, .tad reikia manyti, ■, 
kad tų svečių ir netrūks...

* * *
CICERO APYLINKĖS VEIKLA
Apylinke gavo stambią piniginę 

anka — tūkstanti doleriu ' fc. V 4-
Paskutiniame R. L. Bendruo

menės apylinkės valdybos posė
dyje pirm. A. Skopas pranešė, 
kad vienas narys, kuris prašė 
jo pavardės neskelbti, paskyrė 
1,000 dol. vieno studento ar stu
dentės stipendijai.

Mokytoja S. Palomenė pasi
skundė, kad jos vadovautas tau
tinių šokių “Ratelis”, dėl mažo 
dalyvių skaičiaus, likviduotas ir 
pinigų likutis perduotas R. Liet. 
Bendruomenės apylinkės valdy
bos kasininkei.

Nutarta per Tautos Šventės 
minėjimą — rugsėjo 5 d. para
pijos salėje aukas rinkti tik Lie
tuvos pasiuntinybės namo Wa
shingtone remontui. Paskaita 
bus kanauninnko Vaclovo Zaka
rausko, o meninę programos 
dalį išpildys akademikės — so
listė Aldona B’untinaitė ir Lilija 
Šleiterytė.

Spalio 10 d. dar bus apylinkės 
valdybos parengimas Vyčių sa
lėje, o lapkričio 6 d. metinis pa
rengimas savo parapijos salėje.

Stepas Paulauskas

MŪSŲ MIRUSIEJI
Aleksandra Miklaševičienė mi

rė 1982 m. liepos 18 d. Gimusi 
Lietuvoje. Gyveno Marquette 
Parke. Liko giliame liūdesyje 
duktė su vyru ir anūkėle, du 
sūnūs ir kiti giminės. Buvo pa
šarvota D. Petkaus koplyčioje.

Liepos 20 d. vakare kun. V. 
Mikolai tis sukalbėjo maldas. 
Atsisveikinimui vadovavo mž. 
G. Lazauskas. Ignas Serapinas - 
paminėjo velionės kilmę, šeimą 
ir kitas motiniškas dorybes. Pa
baigai pakartojo vieną eilėraštį, 
kuris prieš daugelį metų buvo 
paskaitytas vienų iškilmių metu.

Liepos 21 d. po maldų koply
čioje velionė buvo iškilmingai 
palydėta į Šv. M. Marijos Gimi-' 
mo parapijos bažnyčią Mar
quette Parke.

šv. Mišias atnašavo kunigas | 
V. Mikolaitis ir/pasakė prasmin
gą pamokslą. Mišių auką nešė j 
dukra su anūkėle. Mišių metu. 
solo giedojo J. Vaznelis pakai
tomis su Giedraičiu. Vargonais i 
grojo muzikas Giedraitis. ;

Po Mišių velionė buvo paly
dėta į šv. Kazimiero Lietuvių 1 
<ap in nes. Maldas sukalbėjo ku- ; 
nigas V. Mikolaitis. Po maldų 
sugiedota “Marija, Marija”. Pa- ’ 
Lydėjo apie 20 mašinų. f

D. Petkus šeimos vardu daly
vius pakvietė pietų į modernųjį 
“Dainos” restoraną. Pasivaišinę, 
dėkojome šeimos nariams. Sū
nus dėkojo dalyviams už maldas I 
ir už palydėjimą mamytės į am- ! 
žinojo poilsio vietą. Pietuose 
dalyvavo apie 60 asmenų. J

K. P. IP.

PAVERGTOJE T£V¥N£JE
KURORTE NĖRA ŠILTO

VANDENS

SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir gekmalieniaif
BUD 8^0 iki 8M vaL ryto.
Static WOP A - 1490 AM * 

iš mGsę tfvdijot 
Marquette Perka- '

Vedė|« — Aldone Deukuv
TeWfu 77B-J543

7M9 So. MAPLEWOOO AVI. 
CHICAGO, K 6«29

«AOUO PROGRAMA

Seniausia Uetoriq Radijo jrogra- 
m Naujojoje Anglijoje, iš ctotia 
WLYN, 1360 banga AM. veikia sek 
padieniais nuo 8 iki 8:30 vkL ryte 
perduodama vėliausiu paaaulimu 

santrauką. Be to, katnent> 
tai, muzika, dainos, ir MiKdutafc 
P»Mką &ą prwrafiM veda £tep+ 
aaa ir trukti wb Minkei Bizni)

ortin bei dovaxnj ki nutilk >*72- •• 
BriB^rTT. S» *■»- 02127.
TėleioMs 288-M89. Ten pat gau
namo* “Naujienos”, didelis pasi
rinkimas lietuvištų Imyra ir 

juvdtoj edvdnu-

Nuo

Midland pavings tar
nauja taupymo u -am; 
paskolų reikalus visos mfr 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi u 
ateitvie.

Sąskaita* apdrabsto* 
iki $100,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago. IL 6062\ 

T-i 925-7400
8929 SO. maxima avi 

Bridgeview, IL 604x1 
T«L 594-9400

— Palestiniečiai krėtė visą 
vakaru Beirutą, ieškodami pa-pasitenkinimą sukelia tai, kad

kartais dešimt-dvylika dienų ne I grobto amerikiečio David Stuart 
tiekiamas šiltas vanduo, ir žmo-' Dodge ,bet niekur negalėję jo 
nės negali naudotis visais pato- I rasti.
gurnais bei procedūromis. Tiek'-------------------
trūksta ploninis miesto katali-
nės, šiluminių tinklų profilakti- netiki ,kad prezidentui Reaga- 
nis remontas.

Visi žinome, kad nederėtų dželą, kaip jis pasakoja.

Sanatorijos vyr. gydytoja A. 
Baltuškonytė Tiesoje rašo:

dančių kurorto sanatorijoje, ne-

AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PNONE 254-4470

A FUN NEW KOOL-AID ’ REOPE
2 tablespoons sugar 

% cup wc^erUtf 1»Cf Soft 0nnk

sdft dnf* mh ord sugar In wc^er in giosj S»r In mflk.
ScnectOTeecrchSlcnd fhr before seeing. Mokes 4 cup

todomort* of Gwwaf FooOb Ccsporc^ork

— Buvęs prez. Gerald Fordas

nui pavyktų subalansuoti biu-

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

(PAGAL TĖVUS D1DŽGALVYTĖ) 
Gyv. Chicagoje, Marquette Parko apyl.

Mirė 1982 m. liepos 21 d., 7:25 vai. vak., 
94 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno daugelį metų.
Paliko nuliūdę: sūnus Charles Kersell, marti Christine, 

duktė Lucyle Trinchard, žentas Bert, 4 anūkai, 3 proanūkai, 
3 seserys su šeimomis, švogerka su šeima ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas penktadienį, nuo 2 vai. popiet iki 
9 vai. vak., Pętkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 st St 

šeštadienį, liepos 24 d., 10 vai. ryto, bus lydima iš kop
lyčios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po ge
dulingų pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Liet, kapinėse.

Visi a.a. Veronikos Keršulienės giminės, draugai ir pa- 
[žįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
. Sūnus, duktė, anūkai, proanūkai, seserys. 

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

ANTANAS CUKURAS

sulaukusi

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

I _

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

Telet 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
A IRSTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikšte* automobiliams pastatyt!

Ckicaro®
Lieti viij

Laidofavių
Direktorių

AM6ULAMSC 
PATARNAVIMAI

<i.w. Chicagoje, Marquette Parko apyl.

■Mirė liepos 21 dn 12:18 vai. ryto. Gimęs Lietu
voje, Akmenėje, Mųnčelių kaime.

Amerikoje išgj-Veno 33 metus.
Paliko nąlmdę: žmona Janina, pagal tėvus Dūdaitė, 

sesuo Stase T'Kelpšienė, su vyru Vaclovu ir jų vaikai 
Rimtis, jo žmona Marija su šeima, Dalia ir Janina; švo- 

geris Bronius Dūda, jo žmona Agota ir jų vaikai — R Įman
ias, Vidmantas, Kęstutis ir Vytanis su šeimomis; pusbrolis 
dr. Eugenijus Skalikas su šeima; artima giminė Julie Dikšas 
kr kiti giminės, draugai bei pažįstami Amerikoj ir Lietuvoje.

Priklausė Tautos Fondui, Lietuvių Fondai, Korp.! Sa- 
jmogiiia, Marquette Parko Lietuvių Namų Savininkų orga- 
Įaizacijai ir Lietuvių Futbolo klubui.

Kūnas pašarvotas penktadienį nuo 2 vai. popiet iki 
p) vai. vak. Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 \V. 71 st St.

Šeštadienį, liepos 21 d.. 9 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į šv. M. Manjos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gc-

apinėse.
Visi aa. Antano Cukrino giminės, dr

■naoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
fipasktitinį patarnavimą ir atets^ikinimą.

Nukirtę lieka;

žmeaa, sesuo, švogeris, giminės.

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO

DALYSI

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWIOQ

2424 ĮVESI E8th STREET REpubtic 7-12U
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo® Hili*, m, IJ4-44U

BUTKUS - VASAITIS
1445 So. 50th Ave, Clear®, HL T*L: OLympic Ž-1MJ

PETRAS BIELIŪNAS
046 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfgyett, J M71
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PAVERGTOJE LIETUVOJE
' KOMUNISTAI STATĖ SAU 

VILAS
LKP pirmasis sekretorius P. 

Griškevičius pripažino, kad val- 
I džios pareigūnai, state sau už- 
\ miestyje vilas, bet dabar tok’a 
_ statyba bus sustabdyta. P. Gris- 
, kevičius pasakė: 
<

“Smulkiasaviniškos psicholo- 
1 gijos recidyvų tiksliausiai gali- 
Z ma įžvelgti kitame reiškinyje. 
w Turiu galvoje dabar išryškėjusi 

kai kuriu miestiečių siekimą sta 
• tyfi didžiules vilas su kapitali

niais garažais ir rūsiais. Jos bu
vo statomos vietoje sodų name
lių dažniausiai nesąžiningu bū
du. Lietuvos Komunistų parti
jos Centro Komitetas šių metų 
pavasarį priėmė nutarimą, ku
kris nurodo visiems vilų savinin
kams, pažjl'dušiems nustatytą 

'tvarką, atiduoti visus savo sta
tinius ir statybines medžiagas 
sodininkų kooperatyvams. Lie
tuvos TSR prokuratūrai ir Vi
liaus reikalų ministerijai paves
ta nustatyti asmenų, padariusių 
^alą socialistinei nuosavybei,pikt 

’ naudžiavusių tarnybine padėti- 
įni savavališkais tikslais, kaltės 
dydį. Lietuvos Komunistų par- 

, Sijos Centro Komiteto nutari
mas nerekomenduoja vadovau
jantiems darbuotojams ateityje 
statyti vilų”.

ž Ta/‘rekomendacija’’ buvo pri
imta po to, kai Lenkijos darbi- 
hinkai sukilo prieš komunistų 
ąukštų- pareigūnų panašius dar
bus Lenkijoje.

* * * 
į KAI SUVAŽINĖJAI LAPĘ 

I Ką turi-daryti Lietuvos gy
ventojas, kai po jo automobilio 
ratais žuvo lapė?— Tiesos skai
tytojams apie tai aiškina Gam
tos apsaugos komiteto pirminin
kas K. Giniūnas. K 
| ^‘Valstybinė automobilių ins
pekcija įspėjamaisiais ženklais 
^Laukiniai žvėrys” žymi kelių 
.ruožus, kur jie kertasi su žvė
rių migracijos keliais. Todėl au-

mi miškingomis'vietovėmis, tu-, 
ri būti atsargūs. Į

Susidūrimas kelyje su lauki
niais žvėrimis — auto įvykis. 
Apie tai turi būti pranešta rajo
no. kuriame jis atsitiko, vidaus 
reikalų skyriaus budinčiajam. 
V:daus reikalų skyriaus dar-j 
buotojai apie įvykį praneša val
stybinės automašinų ir gamtos 
apsaugos inspekcijų darbuto- 
jams.

Medžiotorų ir žvejų draugijos 
narys A. Rumavičius, paėmęs 
automašinos užmuštą lapę, jos 
kailį turėjo pristatyti paruošų 
organizacijoms. Deja, to jis ri£-| 
padarė. f

Už medžioklės produkcijos 
naudojimo pažeidimą medžioto-' 
’as A. Pvumševičius nubaustas į 

administracine tvarka.Nepraneš, 
damas apie įvykį gamtos apsau- ‘ 
gos inspekcijai, veterinarineij 
tarnybai, medžiotoju ir žvejų j 
draugijai, A. Rumševičius nusi-. 
žengė ir medžiotojų elgesio tai-; j 
svkliu reikalavimas. Jis at-» * vsvarstytas medžioto jų ir žve;ųj 
draugijos Trakų skyriaus val
dybos posėdyje ir įspėtas.”* * *

NĖRA KOMBAINAMS 
PRIEKABŲ

Kretingos rajono Vydmantų 
tarybinio ūkio vyr. inžinierius

1

ii&ii

<*;48r'

; KKAL KSTATU FOB lAU
MmaaI. ŽmU — Pardavimui 
XKAL ESTATE FOR SALK

BUTŲ NUOMAVIMAS ;
_• RAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

{

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IB HEMAIS NUOSLMČLVS MĖNESINIAIS ISSLMOKtJTMAL8. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS . 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą.

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L TeL 847-7747

priekabos. Kombainus teks per
dirbti.

Štai ir stebimės: kur dingsta 
mums skirtos priekabos?”

• * ■ * *
NUBAUDĖ BROKONIERIUS

Biržų rajono gyventojai- S.To- 
liūnas ir A. Karavaičikas nušo
vė briedį, dešimtį stirnų ir ke
turis kiškius. Valstybinė gamtos 
apsaugos inspekcija pateikė bra
konieriams 1,720 rublių civilinį 
ieškinį.

Vėliau brakonieriai perėjo prie 
vagysčių. Vogė kiaules, verše
lius, pi plėšė pauktyną, Biržų 
rajono liaudies teismas nuteisė 
S. Toliūną 5 metams griežto re
žimo darbo stovyklos, o A. Ka-

J. Bočkus rašo Valstiečių Laik
raštyje:

— Pernai mūsų ūkis gavo du; 
kombainus SK-5 su šiaudų: 
smulkintuvais. Prie jų buvo skir; 
tos trys priekabos 2PTS-4A (45 ravaičiką ir A. .Auželį,kuris1 taip 
kub. metrų talpos). Deja, iš Kre 
tingos rajono gamybinio susi
vienijimo priekabų negavome. .

Šiais metais ūkis gavo dar 
vieną kombainą SK-5 su šiaudų 
smulkintuvu. Prie jo buvo skir
tos dvi priekabos TPTS-4, ku-

pat buvo prisidėjęs, po 4 ir 3 
metus (bendro režimo darbo 
stovyklos.

(Iš Eur. Lietuvio)

SKANDINAVĖS KOVOJO 
PRIEŠ ATOMINES BOMBAS *

MASKVA, Rusija. — Grupė 
švedžių, atvažiavusių į Maskvos 
Taikos žygiuotę, Švedijoj pro
testavo prieš atominių ginklų 
karą, bet kai atvažiavo į Sovietų 
Sąjunga^ tai joms būvo. patarta 
pasisakyti už taiką.

Pradžioje maįyfa, j og tai 
būta švedų taikos šalininkų ke
lionė į Maskvą protestuoti prieš 
karą, bet dabar paaiškėjo, jog 
tai yra - ta , pati švedžių moterų 
grupė, kuri Švedijoje ir Norve
gijoje organizavo protestu^' prieš 
atominių Ėom.bų ^vartojimą, o 
dabar Maskvoje planuoja įsteig
ti Taikos šalininkų organizaci
ją. Maskvoje organizatorės vi
sai nekalba apie nusistatymą 
prieš atominį karą.

cisco Renato Torrealba, praeitą 
savaitę atskridęs į Salvadorą, 
pareiškė spaudos atstovams, kad 
jis nuleisdavo ginklus Salvado
ro maištininkams. : -

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
— ■■ ■ — — >■

— Prezidentas įsakę-plaukų 
šukuotojams ir kirpėjariis išsi
kraustyti iš Baltu i u Rūmu ' 2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas.

2 po keturis- medinis, Brighton Parke.; 
$39,500. Savininkas duoda paskolą.

rias turėjome gaurių pirmajame f;, TRUMPAI
ketvirtyje. Jų irgi nesulaukė- '^l -J -
me. 5 1 -

Negavo priekabių, ūkių žerti-j _ Pedagoginio Lituanistikos 
dirbiai negalės panaudoti trijųj Instituto biblioteka šiuo metu 
kombainų su šiaudų smulkintu-p įenka knygas. Knygom naudosis

tomašinų vairuotojai, važiuoda- vais, nes neturi ne vienos tokiosj Instituto studentai bei lietuvių

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
• NUSIB ASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1. ■

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ t Trr- — i-VŲT ’ ’
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

visuomenė. Institutas prašo vi-J 
sus lietuvius prisidėti prie šio j 
būtino jie tuvių mokslinių ir liter I 
ratūrinių turtų išlaikymo ir prė-j j 
zervavimo darbo. PLI darbuo- | 
.tojai mielai atvyks į knygų, j 
aukotojų namus, jei taip auko-4/ 
tojams lengviau. Knygų aukosi- 
irgi nurašomos nuo valdžios r 
mokesčių. Institutas pateiks mo- j 
kesčių formą.

|| (312)’ 434-4545 
5 me dėkingi.

PLI telefonas: 
Iš anksto lieka-I

Kultūros klubo
valdyba^ ru^šią^ąntrą >įšy^ką<į

žemaičiu

| gamtą, į p. Kojakienės reziden- 
^ciją: Lake Villa, Illinois, rug- 
$ piūčio 4 dieną. 9 vai. ryto auto- 
£ busas išeina nuo 4500 S. Talrriah

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

Avė. Ragistruotis pas Rožę, tek 
927-8660, ir pas kitus valdybos 
narius. J. Skeivys, pirm. ; iI 

t .• Didūs mažučių neužjaučia.!

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

t 619 puslapių, kietų viršelių knyga

- KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

■ =- <■- X

I

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka 
' KAINA — $17. (Persiuntimui"pridėti $1) >

Siųsti čekį:

r7' Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

—- Penąsylvanijoš .Square 
Bank bankrutavo, o Continental 
Bank prarado 63 milijonus do-: 
leriu.

— Marshall Field Co; likvi
duoja savo centrinį ofisą Chica
go}, pareiškė naujas prezidentas' 
Angelo Arena.. -

72-ros ir Campbell. $39,000.
6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga-. 
ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie.
2 sklypai arti vandens. .
Hot Springs Village.

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street .

LEMONT — CHOICE AREA
ginkluotos pajėgos 7 large room tri-level brick & alumi-<— Irako g 

antradienį sunaikino dvi Irano 
fanatikų divizijas, besiveržusias:

num. 2% car garage. Large Lot. 
Shaded - trees. Excellent condition.

•e ’ % * •'J -- -------|

— Nikaragvos lakūnas Fran- prieš kulkosvaidžius if artileriją

/ < ' Z - " ATTENTION ? > , " J

',j ’ Serious Job Seekers! ; ;
Would you like to. set your own hours- with practically 

ho limit on ■earnings and.have vacations as desired*
If įso; then why not,conveniently;,work with- us sorting/ 

Bundling,.inail. Receive work and- payments by mail.' 
Start immediately!.

FOR INFORMATION, A SELF-ADDRESSED, STAMPED 
ENVELOPE ASSURES A PROMPT REPLY.

MAIL MARKETING SERVICES
?. O. Box 2590, Ocala,- Florida 32678

PASSBOOK 
SAVINGS...

Intarrst Compounded 
D>4y »nd P*d Quarterly

Mttfi

Internet R>tet 
f aid on Srrinp

sse ui for 
financing 

AT oui LOW 1ATB
WITH At PAYMI fUT

FSLIC

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL 60608 
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747 /

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
Nmjienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, rlsuomenės veikėjo ir rašytojo aUiminimus.'

Dr. A. Gusseu — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905 
įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 

susirūpinimą------------- --------------------------- js.oo

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, tveikaU ir 
grožis. .Kietais viršeliais 

Minkštais viršeliais, tik _____________
Dr. A J. Gossan — AUKOTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik_
G*Bms taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 peraiuntimo lAbddomM.

13.00

12.00

1T1Į S*. HAL8TKD ST., CHICAGO, IL IM»1

HELP WANTED — MALI 
Darblninky Rtikta

PRINTING PRESSMAN

Part time. letter press printer to< 
work on ^Jiehle Verticals. Apply:;

McCRACKEN BOX & LABEL CO
2640 S. Shields
Tel.: 842-5112

4

............. . ...........
i ASTROLOGIJA IR KORTŲ

’j SKAITYMAS — Astrological- 
Tarot Card Readings 

šio
ELEONORA JAKŠTAS 

4104 S. Archer A v?.
Tek 523-3685 (PrĄ

“LIUCIJA”
Miko šileikio. apsakymų knygM 

‘'Liucija7’ jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio f 
pradžios iki II Pasaulinio karo. , 
22 ilgesni ir trumpesni apsa- Į 

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

Ave.. Chicago. IL 60629. ,J

KAIP SUDAROMIi 
TESTAMENTAI ' 

Tuo reikalu jums gali dau( 
>adėti teisininko Prano šUL< 
išruoštą, — teisėjo Alphonsi 
VELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
Įleista knyga su legališkomi 
ormomis;

Knyga su formomis gauna 
na Naujieną administracijoj’

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

—sisspsaf

.... .......................... — 
ELEKTROS {RENGIMAI 

PATAISYMAI
Tvriu Cfaieagos miesto kildte^ 

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

4514 S. Talman Ava.
Tel. 927-3559

DIMESIO
62-SO METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas pensinį 

kimš. Kreiptis: .
A. LAURAITIS 

4M5 So. ASHLAND AVI 
TeL 523-3775 <

Dengiame ir taisome visu rū- 
šiy stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustų

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Pirdivimif fr Taisymai ; 
mstrwf.

TH. REpuMlc 71941 /

' ■— 1 ■■ ■ 1111 g ■
' t • . t’’ ' i-r‘>

Siuntiniai: į Lietuvį 
ir kitus kraštus

f. NEDAS, 4059 Areha
Chicle, IIL 40531 fiL YA' 7-5WS

M. ,š IM K U S ?
‘ Notary Public 1 

INCOME TAX SERVICE -
4259 Š. Maplewood, TeL 254-7450

Taip pat daromi vertimai, gūx»nių 
iškvietimai, pildomi .pilietybės pra • 

šymai ir kitokie blankai.
ii i i ■■ —i——

HOMEOWNERS POLICY

40642, . 424-M54

P. Įkalta, 
w. m R.

Advokatas . T 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

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

1J 1 Tek 776-5162 
2649 West 63rd Štreet 

Chicago, I1L 60629

6 — Naujienos, Chicago, 8, III.




