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ROMOS VALDŽIA NORI ŽINIŲ APIE 
’ VATIKANO IR CALVI BANKUS

AMBROSIANO BANKAS PASKOLINO 
MILIJONUS, KURIŲ NEBEGRĄŽINS

rinėti reikalą, tuojau buvo
imtas Paolo Baffi, seniausio Ita
lijos banko valdytojas. Jis buvo 
atleistas iš visų pareigų ir pa
trauktas atsakomybėn. Vietoj* 
Baffi, buvo paskirtas banko val
dytųjų Vasilio Chiampi. Jis ra
do kelis didelius nenormalumus 
ir atkreipė atsakingų pareigūnų 
dėmesį.

Paaiškėjo, kad Ambrosianc 
bankas sukišo dideles sumas Ar 
gentines generolams, pradėju- 
sims ruošti ekspediciją į Fklk- 
landą ir kitas salas. Kada paaiš
kėjo, iš kur atėjo pinigai karo 
jėgoms apginkluoti, britų finan
siniai sluoksniai pasipriešino. 
Calvi tikėjosi rasti būdąsusitar 
ti, bet nieko neišėjo.

Italų vyriausybė siunčia fin. 
ministerį ir finansų komisiją į 

sko-

ROMĄ, Italija.—Italų vyriau
sybė nekreipia dėmesio į popie
žiaus parinkto užsienio kotrolfe- .... , , . , .

. riaus Vatikano ir kitu Italijos k^d tar^' ,su
- feas:įttakfitri

Numatyta, kad" Ambrtsiffio ’ P^mavnmą, bus aiskus ir 
banko pirmininkas Roberto Cal- Cžįvio nutarime klastoti. Italų 
vi, patekęs ekononunen bėdon, 
nuvyko į Londoną ir pradėjo 
pasitarimus banko ekonominiais 
reikalais.* Calvi, nepajėgęs sava 
ekonominiu reikalų išspręsti, ■ < ^-5
Londonepįikdre? ' . = j dė ^eĄvieųrtifc. Robertu Calvi. 
. ši airiiA labai greitai pliekė mastas'. pakoręs birželio

'‘Aridvysku^Paulius \8 dien^' ?abar Paai^ėjo, kad 
MėrtIriėuš,.Vatikaii6»o vai- ^retore, paskutinėm die 

pareiškė, -kad noms praėjus nuo jo dingimo.
V&ltarid &n&as iiieko bendro. <^ngo ta Milano banko ir užsi- 
ifetdn' jšūŲRoberto Calvi ^do- muse' J1 zlnoJ° aP,e Ambrosiano 
vaujeinr. Ambrosiano banku.' ^nsakojas; Vyriausybė pir- 
ArkuMžreinkus ! pareiškę;'' kad m,aus,a Prade3° « klausinėti 
jiŠtagįbniškai 'yta kalbėjęs su tokR da,ykl*’ P buv° 
Rcbė^^ri,'’beĮ įta^nfekalbė-; Prižadėjusi niekam nepasakoti, 
jęsfinansinės ’aferas, “ ■ '*
išklausęs Gaivi bėdas.

valdžios pradėtas Ambrosianc 
’ banko tikrinimas visai sugriovė 

finansinius Ambrosiano * banko 
pagrindus.

• | Dabar paaiškėjo, kad nusižu- 
f j •_ _ i_____________ a ± i _•

tokių dalykų, kuriuos ji buvo
i.

Jis . ' Dabar keliama viešumon Mi- 
Į chele Sidona likimas. 1974 me- 

Vėliau vis dėlto buvo paskelb- tais bankrutavo Sidonos vado- 
ta, kad Vatikano bankas turi 1,4 vaujamas Sicilijoj bankas; Si- 
proc. Ambrosiano banko Šerų. ’ doną Sicilijoje laikė adv. Luigi 
Jeigu' Ambrosiano bankas ban- Menini. Dabar paaiškėjo, kad 
kas bankrutuos, tai ir Vatikanas tas Menini dirba Vatikano ban- 
praras^alį šėrų vertės. Tie šė- ke. Jis yra ark Marcinkaus pa
rai banko nupirkti, kai ark. P. tarėjas. Romos teismas pakvietė 
Marcinkus dar nebuvo įkėlęs Menini liudyti apie Sicilijos ban- 
kojos į Vatikano,banką.

Reikalai susipynė, .kai buvo 
įvelti tarptautiniai finansųtik
rintojai. Romos vyriausybė ir 
italų finansiniai sluoksniai rei
kalauja, kad būtų priimti italų 
vyriausybės ir finansiniams dės 
niams tvarkomos taisyklės, ku
rios reikalauja Vatikano banką 
imti atsakomybę už Abrosiano ______
banko skandalą, . ir nuostolius; | Didęlės sumospaskolintosPe- 
Romos, vyriausybė nieko nėtu- ru, Nicaragua ir kitoms vaisty
ti prieš tarptautinių tikrintojų bėms, kurias valdo mažos žmo- 
paskyrimą, bet reikalauja, kad nių grupes. Nustatyta, kad Pa- 
Vatikano bankas ir Ambrosiano narnos bendrovės turi 20*% A?n- 
banko direktoriai aiškintųsi rosiano banko šėrų. 
italų teismuose.

Italų vyriausybei pradėjus ty-

ko visišką nusigyvenimą.
Tuo tarpu prokuratūra nusta

tė, kad Ambrosiano bankas yra 
dalinęs labai daug pinigų. Be- 
natrix bendrovei, Manise ben
drovei ir Astrolina bendrovei. 
Joms paskolintos didelės sumos 
pinigų. Policija nustatė, kad to
kių bendrovių visai nebuvo. Bu
vo tiktai jų adresai.
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KALENDORfiLIS
Liepos 30: Judita, -Adflė, Vi

lius, &®ėf Bijūnas, Garbė, 
Kvietia. ; Y * ';

Calvi norėjo, kad ark. Mar
cinkus duotų jam rekomendaci
jas kitiems bankams, bet jis at
sisakė. Bet nustatyta, kad ark. 
Marcinkus yra davęs geras re
komendacijas -Panamos ban
kams.

Italijos finansų ministers An
dreotti ir Italijos banko valdy
tojas Chanti tvirtina, kad ark. 
Marcinkus neturėjęs duoti re
komendacijų Robertui Calvi.

Orai tiltas, giėdrai.

jf

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo 8350.

ŽURNALISTAI NEGAVO 
TIKSLIŲ ŽINIŲ

LONDONAS. — Anglija Gi
nėjo Falklando mūšį, nes Ang- 
ijos kariai buvo geriau gink- 
uoti ir daugiau patyrę kovoms 

vesti. Bet Anglijos žurnalistai 
.kundziasi britų karo vadais, 
nedavusiais tikslių žinių apie 
kovos eigą.

žurnalistai liudijo parlamen- 
’.o komitetui apie sąmoningai 
lucdamas netikslias žinias. Vie

nas laikraštininkas pasakė tyri
nėjančiai komisijai,, kad admi
rolas Woodward, ('vyriausias 
britų karo jėgų vadas, trukdė 
laikraštininkams. Jis prisipazi- 
lęs, kad davęs laikraštininkams 
netikslias žinias, nes norėjęs 
priešą suklaidinti. Laikraštinin- 
kai stengėsi teisingai infor- j 
muoti laikraščius, bet dažnai 
karo vadovybė juos gerokai su
klaidindavo. Jie tiktai vėliau 
nustatė tikrovę.

-Britų karo jėgų vadovybė 
bandys taip sutvarkyti karių1 
aantyklus-'-su-žurnalistais, 'kai 
ateityje, jie būtų, tiksliau infor
muojami.

PALESTINIEČIŲ KLAUSI
MAS DAR NEIŠSPRĘSTAS

JERUZALĖ, Izraelis. — Dip
lomatas P. Habib dar tebėra Iz
raelyje ir tariasi su Beginu apie, 
palestiniečių likimą. Abiem pu
sėm • aišku, ‘ kad palestiniečiai

■B

•• ■

■Prez.ITenaTirRcagan trečiadieni'RaltuoSe Rūmuose apta
rt Indijos ir Amerikos prekybos ir politikes reikalus.

PREZIDENTAS PRAŠYS KRAŠTO
APSAUGAI $29 BILIJONŲ

REAGANAS TVIRTINA, KAD 1984 METAIS REIKĖS 
ŽYMIAI PADIDINTI KRAŠTO APSAUGOS IŠLAIDAS. !

i | WASHINGTON, D.C. — Tre- 
urės^ iškeliauti iš Beiruto. Juo čiadienio vakarą prez. Ronald 

Reaganas pareiškė susirinku- 
kad atei

nančiais metais jis, be jau pa
didėjusių krašto apsaugos išlai
dų, prašys Kongresą paskirti 
dar 29 bilijonus dolerių krašto 

a ■ apsaugai. Krašto apsaugos išlai
dos turės būti padidintos ne tik 
1984 metais, bet ir 1985-aisiais. 

ši žinia labai nustebino susi
rinkusius žurnalistus ir radijo 
komentatorius, nes jie nemanė,

greičiaū, tuo geriau. Palestinie
čiai sutinka .išvažiuoti į Tripolį, ' siems žurnalistams, 
esantį šiaurės Libane.

Atrodo, kad kelios arabų vals
tybės pasiims dalį palestiniečių. 
Net ir Jordanijos karalius, kuris 
pradžioje pareiškė, kad jis ne
priims nė vieno palestiniečio, I 
galų gale sutiko priimti palesti
niečius Jordanijos piliečius.

Paaiškėjo, kad karalius apsi
gavo. Didelė palestiniečiu dau- . , .i kad krašto išlaidos gales padi- guma, apsupta vakaru Beirute,’ ,... 4 .... . .... . r
yra Jordanijos piliečiai. Kara
lius pranešė, kad jis pasirinks 
priimamus palestiniečius, visų 
neims.

Egiptas, Saudi Arabija. Ira
kas, Sudanas sutiko priimti dalį 
apsuptų palestiniečių su šei
momis.

Indijos premjerė Indira 
Gandhi buvo Jungtinėse 

Tautos ir Baltuose 
Rūmuose.

dėti tokia didele bilijonine su
ma. Daugelis laukė iš preziden 
to kitų gyvų'tarptautinių klau
simų, bet niekam į galvą ne- 

Iatėjo, kad prezidentas krašto 
apsaugą dabartiniu metu skai
tytu tokiu svarbiu reikalu.

Krašto apsauga — tarptau
tinė problema

Atrodo, kad prezidentas pri
ėjo įsitikinimo, kad Amerikos 
krašto apsauga tapo pačiu svar
biausiu tarptautiniu klausimu. 
Pasirodo, kad prezidentas kraš
to apsaugos reikalais jau tarėsi 
su saugumo tarybos pareigū
nais. Jis priėjo išvados, kad 
JAV krašto apsaugą reikia pa 
skubinti, kad priešas nepadary
tų klaidos ir nemanytų, kad 
JAV yra beginklės.

Sovietų Sąjunga turi didelį 
darbą pavyti Amerikos aviaciją. 
Izraelio lakūnai, naudodami 
JAV-se gamintus lėktuvus, la
bai lengvai išvalė Libano pa
danges, numušdami Libano pa
dangėse pasirodžiusius Sirijos 
lėktuvus. Sirijos lėktuvai buvo 
išvaikyti, o pačios Sirijos vy
riausybė pranešė, kad jos kariai 
Libano kovose nedalyvavę. Ru
sai jau turi kelis naujesnius 
lėktuvus, bet niekam dar nete

ko jų išbandyti. Patys rusai ven
gia leisti naujų lėktuvų į mūšį.

Paaiškėjo, kad krašto apsau
gos sekretorius Caspar Wein
berger taip pat nori, kad Ame
rikos karo jėgos greičiau turėtų 
naujus ginklus. Weinberger yra 
gerai informuotas apie Sovietų 
karius ir ginklus. Jis yra įsitiki
nęs, kad rusai karo nepradės, 
jeigu nebus tikri laimėjimu.

Sekretorius įsakė štabo virši
ninkui iki spalio 1 dienos patik
rinti esamas ginklų atsargas ir 
jų tinkamumą kovose. Al. Haig 
visa laiką vedė diskusijas su sek
retoriumi Weinbergeriu, bet 
prezidentas Reaganas yra įsiti
kinęs, kad nauji ginklai suval- 
dys Sovietų karo vadus nuo 
nauju avantiūrų.

Be to, yra visa eilė skirtingų 
karo įstaigų, kurių veiklą reikia 
suderinti. Nauji ginklai reika
laus apmokytų ir patyrusių vy
rų. Kiekvieną dieną vis stiprėja 
įsitikinimas, kad moderniame 
kare tiktai savanoriai galės da
lyvauti.

Prezidentas priminė laikrašti
ninkams, kad rusai už javus mo
ka grynais doleriais, tuo tarpu 
visa Europa privalės mokėti 
doleriais Sovietų Sąjungai u$ 
iš Sibiro atsiųstas dujas. Be to, 
rusai visuomet galės užsukti du
jų kranus, kada jie panorės.

LIETUVOS ATSTOVAS DR. BAČKIS 
PRANEŠĖ APIE PUIKŲ MINĖJIMĄ

DALYVAVO AUKŠTI VALSTYBĖS DEPARTAMENTO PAREI- 
- GUNAI;. NEPRIPAŽĮSTA ĮJUNGIMO Į SOVIETŲ SĄJUNGA

WASHINGTON, D.C. — Dr. tas minėjimas yra garsus ir la- 
j St. Bačkis, Lietuvos respublikos bai ištaigingas?
i atstovas Washinglone, telefonu 
pranešė, kad trečiadienį įvyko 
nepaprastai iškilmingas Pabal
tijo valstybių pripažinimo G0 vas Dean 
mitų sukaktis.

Washingtone veikiantis Baltų 
komitetas suruošė banketą, ku- 
riame dalyvavo 150 žmonių.

■ Bankete dalyvavo dr. Walter 
: Stoessel, Valstybės sekretoriaus 
i pavaduotojos, Dean Fisher ir
kiti pareigūnai.

Banketą labai teigiamai ap
rašė sostinėje išeinantis Wash
ington Times.

Minėjime dalyvavo 9(5 metus Idienį atskrido į Ameriką. Ją su
einantis Henderson, buvęs Vals
tybės departamento sekretoriaus 
pavaduotojas, tvarkęs Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos reikalus 
Valstybės departamente. Melų

i*5 kiį* 
vieną proga afeina į Pabaltijo 
valstybių minėjimus.

— Sovietų Sąjunga, susitaru
si su Hitlerio Vokietija, Lietu
vą, Latviją ir Estiją karo pra
džioje buvo, okupavusios, o vė
liau visas. tris Pabaltijo valsty
bes įsijungė į Sovietų Sąjungą, 
bet JAV tos aneksijos nepripa
žino ir šiandien nepripažįsta, — 
pareiškė dr. W. Stoessel.

Bankete dalyvavusieji žurna
listai priminė Valstybės depar
tamento pareigūnams, kad anks
čiau Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos pripažinimo sukaktys būda
vo iškilmingai minimos, kaip 
praeitą trečadienį, bet vėliau 
tie minėjimai-sumažėjo ir apie 
juos buvo prisiminta tiktai ke
liais sakiniais. Ar yra buvusi 
kokia priežastis, kad minėjimas 
vos buvo prisimintas, o dabar

Esame konservatoriai ir 
šalininkai, — atsakė 
departamento atsto- 

Fischer. — Laikomės 
todėl dabar ir prisi- 
kad prieš (V) metų

tradicijų,
mename,
pripažinome Lietuvos, Latvijos
ir Estijos nepriklausomybę.

Washington Times įdėjo Dean 
Fischerio atsakymą.

tiko didokas būrys Indijos pi
liečių ir Valstybės departamen
to pareigūnų.

Indira Gandhi nuskrido į 
New Yorką, kur susitiko su 
Jungtyihj Tautų gert sekreto
riumi Javler Perėz de Čuellar 
ir padovanojo Jungtinėms Tau
tos seną* Ind'jos simboline sta
tulą. Indira Gandhi domisi Šiau
rės ir Pietų Amerikos indėnų^ 
mitologija, dainomis, šokiais ir 
kalba.

Trečiadięnį Indira Gandhi bu
vo Baltuose Rūmuose ir gana 
ilgai tarėsi su prezidentu Rea- 
ganu įvairiais abiejų valstybių 
santykių reikalais. Indira norė
tų gauti didesnę paskolą mažais 
nuošimčiais.

Indira Gandhi pabrėžė, kad 
Indija ir Amerika yra pačios di
džiausios demokratinės valsty
bės pasaulyje, todėl joms reikė
tų glaudžiai bendradarbiauti 
tarptautinėje politikoje, nes abi 
valstybės daug laimėtų iš de
mokratinės santvarkos sustiprė
jimo pasaulyje.

— Falklando salose nukentėjo 
pingvinai, laukų paukščiai ir 
žvėreliai. Nuolatinis šaudymas 
juos išvaikė. Pingvinai mažiau
siai nukentėjo, nes jie buvo iš
plaukę į pietus. , ,

— Izraelio karo jėgos rado 
Sovietų ginklų sandėlius Beiru
to priemiestyje. Dabar'izraelitai 
Sovietų ginklais apšaudo pales
tiniečius

HiliBP

i

Lietuvos atstovas dr. St. Baikis ir pouia Bačkicnė.

■ r
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ST. CATHARINES, ONT,
įspūdžiai iš SLA 61-ojo seimo

(Tęsinys)
Liepos 7 d. 1:35 vaL buvo 

reikšminga valanda SLA 61-me 
seime. SLA prezidentas Povilas 
P. itaig.s prabilo į seimo dele
gatus šiais žodžiais: SLA Pildo- 
majai 1 arybai rekomenduojant, 
št\Qias gan suteikti garbės nario 
pažymėjimą bet kckiam asme- 
l m, pasidarbavusiam Susivie- 
iijimui Lietuviu Amerikoje ar
ba iieiu/ju tautos siekimu sri
tyje. loKį asmenį SLA Pildo
moji laryua vienbalsiai nutarė 
rex.omcuuuoti SLA 61-mam sei
mui Oną Indrelienę, SLA 236 
kuopos narę, iš Kanados, Toron
tu, Ont.; patvirtinti ją kaip Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
garbes narę, ir ją atleisti nuo 
visų mokamų mokesčių.

SLA prezidentas Povilas P. 
Dargis suglaustai apibūdino 
Onos Indrelienės nuveiktus dar
bus Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoje ir lietuvių tautos la-

sijaudinusi tokia staigniena, bet, 
P. Dargiu pakviesta prie garsia
kalbio, išreiškė nuoširdžią pa 
dėką už pakėlimą į Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje garbės 
narę.

SLA garbės narę Oną Indre- 
lienę asmeniškai sveikino dele
gatai, spausdami ranką.

Seimo sesijai pasibaigus, Ale
na Devemenė Oną Indrelienę 
pakvietė vaišėms.

Be to, SLA 61-mame seime už 
ilgametę SLA darbuotę valdy
boje buvo apdovanoti auksiniais 
ženkliukais Hamiltonp SLĄ 
72-ros kuopos nariai: J. Bajorai
tis iš Hamiltono ir J. šarapnic- 
kas iš St. Catharines, Ont., Ka
nada.

Kiekviename SLA seime vyks
ta diskusijos kaip pagyvinti 
SLA veikią, kaip gauti daugiau 
jaunimo, kuris įsigilintų į SLA 
veiklos reikšmę ir, susipažinęs 
su Susivienijimo idealais, pa-

NEVV YORKO MOKSLEIVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ dalyvavo Tautinių Šokių šventėje 1957 metais Chicagoje. 
Šokėjų mokytoja — JADVYGA MATULAITIENĖ. Akordeonistas Rom. Kisielius. Grupės dalyviai: Daiva Alylaitytė, 
Vida Januievičiūtė, Irena Lileikytė, Dalia Minkūnaitė, Giedrė Noakaitė, Milda Savukynaitė, Aldona šileikytė, Lai
ma šilcikytė, Kristina Skėmaitė, Viktoras Kirkyla, Antan as Krušinskas, Gediminas Naujokaitis, Bronius Nemickas; 
Evaldas Remėza, Jonas Reventas, Algirdas Rimavičius, Tomas Sperauskas, Vytas Svalbonas, Algimantas Šetikas.

mis priemonėmis savo terpe. 
I .tpiiivianu^ savo nesusipratimus 
4|ygiuti ir j vienybes rėmus 
įjungti, nereikia svetimųjų pa
tarėjų, užtarėjų ar teismų. Ne
būkime negarbingo konflikto 
veiti, nes lietuviai neprivalo 'nu
vertinti savo tautos ir tėvų pa
rodytų ir pradėtų pastangų.

N e p riklausomoje Lietuvoje 
mažumos turėjo lygias teises, o 
1922 metų konstitucija garanta
vo demokratines laisves. Tauti
nių mažumų mokyklas išlaikė 
valstybė. Kiek žinau, Lietuvos 
žydai turėjo savo gimnazijas ir 
pradžios mokyklas ir jas išlaikė 
valstybė, skyrė lėšas iš, valsty- 
oes iždo, labiau, atrodo ,dalis 
žydų nesistengė tobulintis, lai
kyti valstybę sava, bet slaptai 
dirbo jos pražūčiai, knisosi po- 
jos pamatais. Mano vieno drau
go žydo mažas vaidas buvo Lie
tuvoje. Jis ten užaugo ir buvo 
su šeima 1941 m. išvežtas į Si
birą.

Hiiminės Amerikoje dėjo visas 
pastangas, šeimai išrūpino leidi
mą atvažigpU i Ameriką. Kaip 
visiems žinoma, tas atvykusios

bui. P. Dargis, Onos Indrelienės 
darbams apibūdinti, parinko 
reikšmingųjų atliktų darbų 
reikšmę Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoje ir lietuviams pabėgė
liams nuo sovietinnio komuniz
mo po Antrojo Pasaulinio karo. 
Kadangi SLA 61-mo seimo dar
bai buvo rekorduojami, tikiu, 
kad ir SLA prezidento P. Dar
giu pareikštus mintys prista
tant SLA 61-mam seimui pakel
ti Oną Indrelienę į garbes na
rius bus ištisai atspausdinta 
SLA organe “Tėvynėje”.

Pažymėsiu lik tai: kai SLA 
prezidentas Dargis kalbėjo apie 
Unos indreiienes veikla, buvo 
audringais plojimais, pertrauk
tas ąpie penais kartus. Tai reiš
kia, kad Ona Indreliene, dirb
dama SLA 236 kuopoje be per
traukos 4# metus, eidama finan
sų sekretorės pareigas, ir šalia 
to, nemažiau metų ir šakotoje 
tautinėje veikloje dirbdama, yra 
žinoma kaip žymi visuomenės 
veikėja Kanadoje ir Amerikoje.

Ona Indreliene
Ta proga Onai Indrelienei Pil

domoji Taryba prisegė gėlių, 
įteikė SLA garbės narės pažy
mėjimą ir sugiedojo “Ilgiausių, 
sveikiausių ir darbingų metų”.

Ona Indreliene buvo labai su-

keistų senus SLA veikėjus, ku
rie yra iš pasišventimo tiek daug 
metų dirbę Susivienijimo labui.

Kartais kai kurie SLA nariai 
net užgauliai pasisako prieš Pil
domąją Tarybą. Ar verta taip 
daryti? Gi Pildomoji Taryba yra 
demokratiškai išrenkama SLA 
narių.. Pildomosios Tarybos at
lyginimas menkas, o darbo yra 
daug. Kas atsitiktų, jei dabarti
niai SLA Pildomosios' Tarybos 
nariai nebesutiktų kandidatuo
ji Ruoškimės bet kokiam neti
kėtumui iš anksto.

Man sudarė įspūdingą vaizdą 
seimo delegatės D. Jonaitienės 
pasisakymas: Venkime tų, kurie 
skaido -mus. Mums'reikia būti 
vieningiems. Raūdotiąs. Iv&aS,: 
i.y. rusiškasis komunizmas, ku
ris yra pavergęs Lietuvą, pasie
kė ir Pietų Ameriką. Kas liečia 

jaunimą, mes turime į tai at
kreipti ypatingą dėmesį, kad jo 
nepaveikiu to raudonijo tvano 
idėja.

D. Jonaitienė siūlė ir rereptą, 
Kaip tą jaunimą paveikti ge
riems tikslams. Siūlė rengiant 
parengimus, stengtis jaunimą 
įtraukti į programas, kad jis 
pajustų turįs pareigų ir kad jis 
ir ateityje yra labai reikalingas 
programoms atlikti. Vėliau to
kiam jaunimui paaiškinti apie 
SLA reikšmę ir paraginti stoti 
nariais. .

Kaip I). Jonaitienė išsireiškė: 
jau ji yra atlikusi su jaunimu 
tokį darbą, ir jaunimas buvo pa
klusnus įsipareigojimams. D. Jo
naitienė nėra iš dypukų, ji yra 
gimusi Amerikoje ir baigusi 
aukštąjį mokslą, yra gimnazijos 
mikytoja. Būdama išsilavinusi 
ir sekdama politiką, rašo straips
nius į lietuviškus ir Amerikos 
laikraščius. Yra didelė patriotė 
lietuvė ir žino apie žiaurią So
vietų okupaciją pavergtoje Lie
tuvoje. ,

Kita patriotė lietuvaitė, gimu
si Amerikoje — dabartinė Nau-

jienų administratorė ir SLA narius, Lietuvos laisvės kovoto- 
Pildomosios Tarybos iždo globė-1 jus, Sibiros kankinius tylos mi- 
ja Kristina Austin. Ir ji yra 
drasriškai nusistačiusi prieš Lie
tuvos okupantą — Sovietus ir 
jų pataikūnus. Anot Kristinos 
Austin, Naujienose nėra rietus 
jokiam korespondentui, kuris 
pateisintų mokinių .siuntimą į 
^apsuko universitetą.

Taip pat Amerikoj gimusi lie
tuvaitė yra E. Mikužiūtė, SLA 
Pildomosios Tarybos iždininkė, 
^ymi ALTo veikėja, aktyviai 
dalyvaujanti veikioje ir kovo
janti už Lietuvos laisvę.

Ąjue Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje prezidentą P. Dargį 
ir vieeprez. A. Chapliką žino 
Amerikos ir Kanados lietuviai, • 
jie žinomi dėl jų veiklos Lietu
vos laisvei. ,

Taigi, Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje yra patriotinė orga
nizacija, kuri kartu, ranka ran
kon dirba su ALTu, VLIKu, 
BALFu Lietuvos nepriklauso-. 
mybei atstatyti. Tokioje dvasio-Į 
je ir šis SLA 61-asis seimas 
vyko.

Nenuostabu, kad Lietuvos 
okupantas pradėjo siuntinėti 
per 5-tą koloną Kanadoje šmeiž
tų paskvilį (apie Ameriką netu
riu žinių), kritikuodami VLIKą, 
šmeiždami ALTą ir net pavienį 
SLA 72-ros kuopos pirmininką. 
Kadangi šiame rašinyje miniu 
tik SLA 61-mo seimo įspūdžius, 
apie minimą šmeižtų paskvilį 
pasisakysiu kitą kartą.

SLA seimui einant prie pabai
gos, T. Biinstrubas davė prie
saiką naujai išrinktai Pildomą
ją! Tarybai, su teise tas parei
gas eiti iki 1986 metų. ‘

Po priesaikos, SLA preziden
tas P. P. Dargis Pildomosios Ta
rybos vardu jautriais žodžiais 
išreiškė padėką už pasitikėjimą 
sekančios 4 metų kadencijos 
pareigoms. Paprašė visus atsi
stoti ir pagerbti mirusius SLA

nute.
SLA seimas dauguma balsų 

pasisakė, kad sekantis 62-asis

šeimos asmenys išvogė Ameri
kos atominės bombos paslaptis 
ir jas perdavė rusams komunis
tams. Tos šeimos atsikviesta 
pora žmonių.už savo pražūtingą 
daibą gave skaudų atlyginimą 
(Sėdo į elektros kėdę — K.t.).

To "‘vieno žydo” pavardė Sa- 
bolevicius. Reikia atsiminti že- 
mą^ių sostinę Teisius. Ten bu
vo vyriausia beveik viso pasau
lio žydų rabinų mokykla. Dar 
viena, kiek mažesnio laipsnio 
rabinų mokyta buvo Slabado
je įdabaF Vmjampolė). Į tas 
mdkyTllas atvykdavo žydai iš 
visur, net Afriko^.jr

seimas įvyktų Čikagoje 1986 m. kuo sunkiausius darbus. Nema-
Seimą uždarė liepos 7 dieną žai žmonių nuo sunkių darbų

4 vai. popiet.'Seimą užbaigė, su- pęrsidirbo ir mirė darbovietėse, 
giedant Lietuvos himną. • lai jie statė ir pastate tą gra- 

J. šarapnickas žiąją Ameriką, Kuria mes džiau
giamės. .

; Prisidėjome prie tų atstaty
mo aailių m ne tuviai. Prisidėjus 
prie musų gyvenimo ir daoar 
naujiems ateiviams, jų vaikams, 
ir mes lietuviai pasieKeme tech
nologijos mokslų aukštumas. 
Nors labai didelių turtų neįsigi- 
jome, bet mes nelikome atšalę: 
nuo organizacines ir visuomenių 
nes veiklos, kas bendrai ir su
tartinai veikiant ,buvo£ pasiekta 
gražių vaisių, buvo sukrauta b 
sukaupta- gražaus turto, kuris,' 
reikia tikėtis, bus parama lietu- 
viSKieuis reikalams.

1 įKėųs galima ne tik iš senų
jų, bet ir naujųjų išeivių, kad 
ous prisidėta prie pavergtos 
Lietuvos laisvės bylos, kultūros- 
reikalų, tačiau ne iš visų tu susi
laukėme !

Anais' laikais, kada kūrėsi ne- < 
pr.kiausorna Lietuvos valstybė, 
lietuviai Amerikoje dar nebuvo 
prasigyvenę, turtų neturėjo, tą-- ^v?lkos. Čia, Amerikoje, daug 
čiau buvo turtingi, vieningi ir

K. MITLVA

ANTANO RUDŽIO KALBA 
GENOCIDO MINĖJIME

i .yje. Ir niekados netvirtina, kad 
I čia yra skirtumas netikėlių ma
žumos, vardan krašto daugu
mos, vardan busimųjų kartų 
laimės. Priešingai daro Sovietų 
Sąjunga, kuri turi pasigrobusi 
ir suvaržiusi žmonių laisves Ry
tų Europoje.

Rytų Europoje rusų išplatin
tas komunizmas pavergia lais
vas tautas, šia proga prisiminki
me, kaip rusų carai kolonizavo 
kitų tautų žemę ir padarė, tas 
tautas sau priklausančias ir kaip 

1 carai trėmė nepaklusnius ru^us 
į visus imperijos kraštus, o pa
vergtas tautas stengėsi surusm- 

j ti, IV gyventojus siuntė į Sibirą, 
vieton to, kad suteikti visiems 
rusams ir kitataučiams pagrin
dines žmogaus laisves ir teises .stiprūs dvasioje. Buvo susibūrę 

į lot) parapijų, čia, Amerikoje, 
se visi lietuviai pritarė Lietuvos 
atsiskyrimui nuo Rusijos. Ta
čiau paskelbus Lietuvos nepri
klausomybę ir savanoriams iš- 
ėjus jų gulti, Amerikos lietu
viai rinko prisikėlusiai tautai 
gelbėti aukų, visiems lietuviams 
tuo pakelė dvasią ir buvo su
rinkta laisvės reikalams labai 
imponuojaničos sumos dolerių.

Kai prireikė paramos, kad 
Amerika pripažintų Lietuvos 

, valstybę, Amerikos lietuviai su- 
’ rinko virš milijono parašų ir

pa

noriu pasvei-

apie birželio aukas 
reikia susikaupti, 

keliais žodžiais pa-

ifcs bei
'Jaš- 

ba ar Jakibą” 1908 tais buyb 
perkelta į Cleveland^, kuri te
beveikia tuo vardu ir dabar.

1926 me tų gruodžio mėn. 17 d. 
perversjnas Lietuvoje išeivijos 
lietuviuose sįukėlė nerimą. Kai 
kas darė išvadą, kad Lietuva 
nepribrendusi ii- nepriaugusi de
mokratijai ir nemoka ją nau
dotis.

Prez. A. Smetonos valdoma 
Lietuva 'nebuyo demokratinė, 
bet autoritarinio režimo sau-

kas apgailestavo, kad mūsų tė
vynė Lietuva negali valdytis de
mokratinės santvarkos pagrin
dais. Išeivijos (senosios kartos 
— K.T.) pažiūrps konsolidavosi 
1941 m. birželio 15 d., kada So
vietų Sąjunga karine jėga oku
pavo Lietuvą, Latviją ir Estiją. 

(Bus daugiau)

oei žmonių suraminimą. Šia 
proga norėčiau prisimint Chruš- 
ėiovo-Brežnevo laikus. Tai visa
galiai diktatoriai, varu prikimšę 
Pabaltijo ir Vidurines Azijos 
tautų kraštus rusais komunis
tais, o teisėtus tų tautų žmones 
terorizavo, naikino ir nekaltus 
trėmė šalčiams ir lėtai mirčiai 
į Sibirą ir kitus neapgyventus 
plotus dirbti, badauti ir lėtai 
numirti, štai kokios yra 20-ojo 
amžiaus pabaigos imperialistų 
rusų komunistų prievartos.

Čia noriu pabrėžti, kad nėra’ 
skirtumo imperialistinės *ir ko- lU0s su prašymu įteikė JAV vy- 
mumstinės Rusijos politikoje. Gausybei. Tais laikais buvo di- 
Gal tik mažas, nes komunistine ir pasiaukojantis darbas.

Prisimintina, kad tais laikais 
žmogus į savaitę tegalėjo už-

Tas vyras greičiausiai pasen
sta, kuris per daug jaunina savo 
žmoną.

• Darbščiam ir ilgiausia die- 
na per trumpa.

Inž. Antanas Rudis
Žinomasis senosios lietuvių 

išeivijos kartos veikėjas, kovo
tojas už pavergtos Lietuvos su
verenumą š. m. birželio mėn. 
13 d. ALTo Cicero skyriaus 
Maskvos genocido minėjime pa
sakė tokią kalbą, kuri iš rekor
derio juostelės nurašyta 
žodžiui:

— Pirmiausia
kinti visus Antanus, palinkėti 
sėkmės ir laimės ateityje. Jeigu 
man reikės susijaudinti kalbant, 
atleiskite.

Kalbant 
Lietuvoje, 
Norėčiau
liesti Ameriką, kuri pat pat su
sikūrimo pradžios padėjo tvir
tus pagrindus teisei ir leisėtu- 

I mui. Tai, žinoma, nereiškia, 
kad ir ji neturėjo savo vidinių 
problemų. O iš kitos pusės, viso
kių kurmių, pakartoju — kur
mių, kurie vienaip ar kitaip 
bandė kenkti Amerikai iš vi
daus. Peršasi išvada, kad Ame
rika gali ištremti amžinai šim
tus tūkstančių į dykumas, kad 
jie tenai sukurtų amžinos palai
mos stovą — arija pusbadžiai gy
vendami ir dirbdami savo darbą 
iš lėto išmirtų.

Tačiau, Amerika tokių baus
mių neturi ir nenustkūrė. Jeigu 
kas nors panašaus Amerikos kū 
iiniosi pradžioje ir buvo, Ame
rika pakeitė visiems visoje ša-

— Irano pulk. Shirazi, vado
vaująs kovom prie Basros, tvir
tina, kad iraniečiai sunaikino 
650 Irako tankus ir užmušė 
5,000 irakiečiu. Irakas — bejė
gis, be to Irakas nepajėgia 

stumtis pirmyn.

ilusija geriau išdresiravo savo 
prievaizdas apgaulės, melo įvai
riausiu šantažu. Tą mes mato- tiirbti lik penkis dolerius. Ir tai 
nie, turėtume matyti ir- neuž- buvo labai didelis pinigas. Gy- 
iniršti mūsų pavergtos Tėvy- venime pasitaiko susikirtimų, 
nės atveju. , j vienokių ar kitokių konfliktų.

Dabar pažvelkime į nepriklau- Lietuviai visus nesusipratimus 
somos Lietuvos valstybės 1919- turi sutvarkyti, nesklandumus 
1941 metų įvykius, karus ir po-|^b’ginri garbingomis ir laikio- 
karinio laikotarpio metus, su
lyginus juos su šių dienų lietu
vių aktualijomis ir išeivijos pa- } 
sū n etiniu. Seuosios kartos atei-j 
via i dirbome kartu ir sutartinai ’ 
pavestas darbus, pastatėme ga
lingą Ameriką. Amerikon atvy
kę šimtai tūkstančių dirbo ang
lių kasyklose, geležinkeliuose

kad Irakas prie Basros neteko 
geriausių savo jėgų ir negali 
įsiveržti į Iraną.
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ALEKSAS AMBROSE'.

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIŲ
, . ORGANIZACIJOS

(Tęsinys) naę Petraitis. Lietuvių Tautiniu
Nuo 1912 m. kiekvieną metą ’’ Kapinių pirmininkais yra buvę 

Kapų Puošimo Dieną — Deco- sklypų savininkai: adv. F. 
ration Day — lietuvių Tautinė-- _ -

- - — - ~ s'e sklypų savininkai: adv. F.
ration Day — lietuvių Tautinė- ■ P- Braciulis, Bonaventūras Lū
še Kapinėse rupšamos iškilmės! tinas Edvardas Čepulis, Alfon- 
mirusiems pagerbti. Grojama; sas Masiulis, M. J. Lubinas, An- 
špecialiai iškilmėms pritaikinta, Tamkevičius
muzika, sakoma kalbos ir gieda-} Balčiūnas, Kapinių sekretoriais 
mos giesmės. Iškilmėse’ daly- ym buvę ^e direktoriai: Su 
vauja ir Amerikos Legiono na
riai. Vienais metais įnirusiems 
karams pagerbti atvyksti Da-j 
riaus — Girėno Posto nariui, o 
kitais metais — Don varnas Po-' 
sto nariai. Kapų Puošimo Die
nomis iškilmėse kalbas yra sakę 
dr. Jonas Šliupas, dr. Prus Gri
gaitis, adv. Kl. Jurgelionis. Dan 
Kuraitis, dr. T. Dundulis, dr. A. ’ 
Žymantas, dr. Ant. Mctvidas, 
adv. F. P. Bračiulis, Vincas Am- ’ 
brese, Martynas Gudelis, Sta
sys Valančius, dr. St. Biežis, V.1 
Andrulis, dr. S. Naikelis ir 
kiti.

1913 m. užvaizdos pareigoms 
pasamdytas V. Zaleckis. Jam' 
buvo mokama $40 į mėnesį. Vė-‘ 
bau buvo paskirti: Ed. Čepu-. Rimkus. Juozas Skutas, 

rr a____ _ tt i _

Danta, A. Bubinas, J. Skutas,A. 
Tark’evičia, J. Zalatoris, A. Nar 
butas,v o dabartinis yra M.. Du- 
delis-! Kapinių iždininkais: M. 
Damijonaitis, J.Smitas, P.žekas, 
S. Smarkakas, J. Skutas. J. 
Norvaiša, JJ. Danta, J. Balčiū
nas, o dabartinis yra A. Tamke- 
vič’a. - į

Lietuvių Tautinių Kappnių vai 
dyba: Juozas Balčiūnas, prezi
dentas; Povilas Daubaras, vicer 
prezidentas; Antanas Tamkevi- 
č'us, iždininkas; Martynas Gu
delis, sekretorius. Direktoriai: 
Karolis Aleksiūnas, Juozas Bal
čiūnas, Povilas Daubaras, Mar
tynas Gudelis, A. Mickevičius,1 
PovTas Milaševičius, Gustas K.

, An ta
bs, K. Čuras, V. Šulcas, S. R.; nas Tamkevičius, Jonas Zalato- 
Kaslas ir šiuo laiku yra Anta- ris.

W*

Keturi EvangelistaiA. Marčiulionis

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
(Tęsinys)

Mažąją išimtį >udarė 
Pūtvio dar 1919 m. pavasarį su
darytasis or;m’zacn;s bran
duolys bei toki reti axmenys, 
kaip adv. Rapolas Skipi‘is, ku
rie Pūtvio išdėstytas idėjas iš 
karto aiškini s; prate ir energin
gai parėmė.

Kadangi mažoje, Pūtvi ir jo 
ideclogi'ą iš pradžių teis’ngai 
supratusio bireno neužteko dau 
gumos nuomonei pakeisti, Šau
lių Sąjungoj įkū ėjui liko dvi 
išeitys: 1) su mažuoju būreliu 
atsiskirti nuo Kauno partizanų 
kuopos ir pradėti naują, nepri
klausomą organizaciją; 2) pa
daryti laikinį kompromisą su 
Matu šalčiaus ir kitų siauresne 
'idėja, pasilikti suorgar'zuotojo 
vieneto ribose, bet ne’šsižądėti 
tikrosios, pilnosios šattliškos idė 
jos, kantriai ir atkakliai toliau 
sėti ideologines sėklas ir laukti 
tinkamos progos ir laukti tinka
mos progos įsteigti atskirą or- 
ganizaci’ą. Pūtvis apsisprendė 
pasirinkti anrtąją išeitį.

J.Matusas cituoja Pūtvio 1919 
m. iepos mėn. 8 d. rašyto laiško 
žmonai ištrauką: !

uAha, o visgi mano viršus, su- * 
darėme pradžią Lietuvos šaulių,

tiktai
rias kitas pirmuose susirinki
muose svarstytas organizacines 
formas (pavyzdžiui, už tiesiogi
nį susijungimą su kariuomene, 
ėjimą į kareivines ir tuo būdu 
beveik jokios autonomijos netu
rėjimą). Pūtvio laiškas aiškiai 
rodo, jog jisai šaulių skyriaus 
prie Sporto Sąjungos įsteigimą 
laikė savo laimėjimu, nors tas 
laimėjimas tebuvo tiktai dali
nis.

Antroji džiaugsmo priežastis 
taipgi ryškiai matosi iš cituoto
jo VII. 8 d. aiško. Naujai įsteig
tąjį' Sporto Sąjungos šaulių sky 
rių Pūtvis aiškiai laikė Lietu
vos Šaulių Sąjungos pradžia. 
Taigi, tikėjosi, jog jo pasėtosios 
ideologinės sėklos neužilgo iš- 
dyga ir išbujos ir ryžosi toliau 
siekti savo užsibrėžto tiks
lo.

Jonas Matusas taip rašo apie 
pirmąsias Kauno partizanų-šau- 
lių rikiuotės pamokas:

“Rikiuotės pamokos būdavo 
Vytauto kalne, kur dabar spor
to aikštelės... Rinkdavosi, be 
V. Pūtvio, Vienuolis-Žukauskas, 

. prof. Tadas* Ivanauskas, adv. 
Stašinskas, Matas Šalčius, adv. 
Skipitis, Gerbačauskas, dail. 
Žmuidzinavičius, Milkekevičius,

prof. Balys Sruoga, Sidzikaus
kas M. Žvirėnas, Balvs Kemė- > v
šis ir dar keliolika. Susidaryda
vo apie 30. Rašytojas Vienuolis 
atsimena, jog pirmomis dieno- 
m’s rikiuotėje aukščiausias bu
vo Smogą, o žemiausias Stašin
skas. Žinoma, skaičius greitai pa
didėjo, taigi ir ūgio santykiai 
pasikeitė. Kas gi mokė to kari
nio mokslo? — Pirmiausia bene 
vėlesnis prof. Bernardas Kodais 
tis, mat. jis buvo tarnavęs vo
kiečių kariuomenėje. Paskui, pir 
mieji Vytauto kalne šauliai atsi
mena karininką K. Musteikį, J. 
Sutkų, ir dar vieną kitą. Po ke
liu savaičių šaulių susirinkdavo 
į šimtą. Rikiuotės mokė ir Špil- 
monaitis.

Daugumas pirmųjų šaulių bu
vo aukšti valdininkai ir tai jau 
pusamžiai vyrai, kai kas jau pra 
dė’ęs šilti ar plikti. Ir štai jie, 
civib’niais drabužiais, su šautu
vais ant peties žygiuoja Kauno 
gatvėmis... Tai buvo neįprastas 
vaidas. Su pašaipa juos lydėjo 
vokiškai, lenkiškai ir kitaip kal
bantieji. Kai kas tiesiog drėbda* 
vo: “komedijantai”. Be tie kil
nieji “komedijantai“ nieko ne
paisė ir beveik kasdien, popiet 
po 2 valandos mokėsi ■ karinių 
dalykų...

J (Bus daugiau)

su-

r DARIAUS — GIRĖNO
■ ? z y SKRIDIMAS < ' ’

Lejt. Stasys Girėnas 
Kapt. Steponas Darius

-- 1931 m. Darais ir Girėnas
sitarė skristi į Lietuvą. 1932. 6. 
juodu nusipirko vartotą lėktuvą 
Bellanca už $3.200.

. 1932. 6. 17 d. Naujienos ir 
Draugas pirmuose - puslapiuose 
įdėjo pirmą pranešimą apie Da-. 
riaus ir. Girėno pasiryžimą-savo 
lėktuvu skristi is. New Yorko į 
Kauną^ |

1932. 7. 11 d. Lietuvos konsu
late įvyko susjrinkimas. Kvies
ta buvo apie 50 asmenų, bet da
lyvavo tik 16: kons. A. Kalvai
tis, O. Kirienė, L. Gaižaitė, stud. 
Gelažinytė, L. šimutis, A. Žy
mantas, B: Simokaitis, dr. C. 
Gliauga, M. Vaidylą, J.Krotkus,

tu vos žydas), stud. A. Lidikaus- 
• kas (Lidi), sttįi ^f/Rusikas, P-
Jurgėla ir abu lakūnai.

Susirinkusieji įkūrė Dariaus - j 
Girėno Fondą. Jo globėjais iš

rinkti: kons. A. Kalvaitis, kun. 
A. Vaičiūnas, adv. K Gugis, L. 
Šimutis ir J. Krotkus. Valdyba: 
kons. A. Kalvaitis, pirm., ir J. ’ 
Krotkus. ižd. v k

j Fondui. 1933 m. pradžioje Fon- 
{ do globėjai paskelbė spaudoje 
* apyskaitą. Pajamų $2,943.80; iš

laidų $183-45. Fonde — $2,758.- 
35; kolonijose — $1,341.96. Pra
šė kolonijų komitetus greičiau 
atsiųsti užsilikusius pinigus.

1933. 1. 14 d. Darius ir Girė- 
‘ nas savo lėktuvą pagal sutartį 

atidavė Fondo globėjams, kurie 
turėjo jį Dariaus ir Girėno,nuo
savybėn grąžinti tik jien^ U-nu-^ 
skridus Lietuvon. • Lakūnai** su 
tuo sutiko. * 'u

1933. 4. 15 d. skridimo centro 
komitetas, lakūnams pritariant, 
galutinai nustatė. lėktųvo var
dą, sumanytą ir ;pasiūlytą An
tano Vaivados: Lituanica. /

1933. 5. 6 d. prel. M.. Krušas

1932. 7. 14 d. tarėsi, kaip or
ganizuoti: rėmėjų talką ir suda
ryti kolonijose aviacijos šven
tes. Pirmoji tokia šventė įvyko 
8. 7 d. Suvažiavo labai daug 
žmonių. Amerikos reporteriai 
filmavo ir fotografavo. Šventės 
pasekmės nebuvo tokios, kokių
tikėtasi. Skridimo rėmėjų ženk-: 
liukų (sparnelių) parduota tik!; 
apie 300. Darius pavežiojo 101! 
rėmėją. Iš to viso pajamų gauta ’ 

adv. Vasiliauskas. Komaiko(Iie- kiek virš $500; $200 pelną įteikė
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V 1 Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

■ ; W. 69th St, Chicago, ffl. 60629 ♦ Td. 925-2731

pašventino lėktuvą, paskiau Da Sąjungos. Tai pusiau sportine,. • -• iį e •• J:
riaus motina Amerikos papro- j pusiau politiniai - kariniai - par 1982 m. S. Amerikos pabaltieciu ir lietuviu 

"* --------- iciia”. t i ,• ji i —čiu, sudaužė į propelerio ašį 
butelį, kuris putojančiu šampa
nu apliejo motąrą.

1933. 5. 5 d. Jucių restorane 
skridimo rėmėjų komitetas su
rengė lakūnų išleistuves. Susi
rinko beveik visi fondo globė
jai ir centro komiteto nariai ir 
apie 200 rėmėgiį-

(Bus daugiau)
- ______ r y , '

-^4 Filipinuose sudaryta*

tizaninė organizacija”.
(Jonas Matusas, Šaulių Są

jungos istorija, p. 5).
Ši citata yra labai įdomi. Lie-

lengvosios atletikos pirmenybės
1982 m. Š.A.Pabaltiečių Leng- tjs. 

vosios Atletikos pirmenybės į- 
pos 8-ąją dieną Šaulių Sąjunga vyks wgsėjo 1M2 d;

I dar nebuvo atskirta organizaci- _ nados Latvių stadione

Taipgi bus vykdomos varžy
bos visoms vyrų senjorų (Sub-

’.’l ja; tada ji dar veikė kaip Lietu
vos Sporto Sąjungos “Šaulių 
skyrius”. Tasai skyrius dar toli 
gražu nebuvo Pūtvio norimoji 
įsteigti visiškai atskira, galinga * 
•ir vieninga tėvynės gynėjų or
ganizaciją. Bet jis vistiek džiau-.

, be”, Milton, Ont., tarp Toron
to ir Hamiltono. Vykdo — Ka-

“Sidra- masters rr Masters) klasėms.
Varžybų pradžia šeštadienį

&
v- ;
jūs visuomenės partija, kifri 
sako, kad prezidento žmona 
Imelda valdys kimšta, jti prezi
dentas Ferdinand Marcos sune
galuotų. Jis jau 17 metų valdo Pūtvio.-akimis žiūrint, buvo žy- 
5J) milijonų kraštą, miai geresnis dalykas už kai ku

_ K—i.-----  ZL.- rugsėjo 11 d. — 2f00 v. p. p. Re-
nados Latvių Sporto Sąjunga. Į gistracija nuo 12:00 vai. Sek-

* madienį varžybų tąsa nuo 10 v. 
ryto. ’ ' ''' '
Dalyvių registracija atlieka

ma iki’ s. m. rugsėjo 4 d., šiuo

Sekant pereitų metų pavyz
džiu ir šiemet svečių teisėmis 
yra pakviesti vietiniai suomių, 
ukrainiečių, lenkų ir vengrų

gėsi dėl dviejų priežasčių. Visų ]engvatletaL Taigi šios rugty-Į adresu:
pirma, net tokio saulių sky-, nės bus .^os 7 taut biq Gunars Gubinš
riaus arba sekcijos prie Lietu-

• i į \

vos Sporto Sąjungos įsteigimas,

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS J

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos- lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai)..

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

Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

-s . MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-2787, 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

KARU A N0REIKIEN1

Inž. LIUDAS MIKŠYS,;
50 metų studijavęs, kaip

Iš PRAEITIES ŪKANŲ

, kviestines varžybas, iš kurių 
bus išvestos pabaltieciu pirme
nybės.

1982 m. Š. A. Lietuvių pirme
nybės bus taipgi išvestos iš šių 
varžybų! Tuo būdu mūsų leng- 
vatletams šios rungtynės bus 
net trejopos.

I Varžybos bus vykdomos šiose
* klasėse: vyrų, moterų, jaunių 

■ A (1943-65 mi gim.), jaunių ir
mergaičių B (1965-67 m. gim.),» 

j C (1965^9 m. gim.), D (1970-71 
m. gim.) ir E. 1972 m. gim. i

’ jaunesnių). Programa apima be 
! veik visas pagrindines rung-

55 Pine 
Crest Rd., Toronto, Ont., M65, 
3G6. Tel. (416) 7Š7-1398.

Dėl streikų ir pašto tarnybos, 
nepastovumo Kanadoje, JAV-se 
gyvenantieji lengvatletai pra
šomi registruotis pas ŠALFAS- 
S-gos Lengv. Atletikos k-to va
dovą:’

Mr. Algirdas Bielskus, 3000 
Hadden Rd., Euclid, OH 44117. 
Tel. (216) 481-7161. '■ '4- =

Smulkios Informacijos.’ yra 
pranešta visiems spurto klu-

ir bains. Klubams nepriklausą dėl 
f informacijų gali kreiptis į bet 

(Nukelta į Šeštą puslapi)

« MnSTTNGAJ IKPTLDGMI RECEPTAI • FANNIE KAT BAJU 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

.. •••■•-•■BQ BB^aa

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

ir patarė mums toliau studijuoti.

i r Raina 825. Kieti viršeliai* Paštas $2.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
e LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir moksle 

1954 m. metraštis. Jame yri vertingi, niekuomet nesenstą, Vlnet 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V, Stankoi, 
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis tf 
M. K. Čiurlionio, M. šfieikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir k. Varna 
kūrybos poveikiais. 365 pust knyga kainuoja tik 83.

• DAINŲ 8VENTSS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tre
tinių šokių pirmūnės Jnozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
iventes bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenlmli 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pus]., kainuoja 82.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 82. <

• LIETUVHKaSTS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalantfa 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės fer 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys fUnstruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardŽių pavadinimai Ir jų vertintai j vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių lemėlapl*. Kaina M

> K4 T7AUMIS LIMt, rašytojos Petronėlės Orintaltė* tttfr
minimai Ir mintys apie asmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševiku okupacijos metais. Knyga turi 234 pualapiua, 
bet kainuoja tik 83. i*LT[

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliudonierfua, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
riją Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teises 
Koji?* yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 86.

> BATTRTNtS NOVEUtS. M. lončenko kūryba, 7. VaJaifls 
vertimas. 200 pri. knygoje yra 40 apmofagų novelių. Kaina IX

Knygos gaunamos Naujknoae, 17W So. Halstad StM CMcaifs,

g — NanJieixM, Chicago, 8, Ill. Friday, July $0, 1982



M. Šileikis

VL. BAKCNAS

HENRIKAS SINKEVIČIUS

Paklausė Zbyška mieguistu

(Bus daugiau)

jiems pranešė, kad iš Romos yra grįžęs scholas
tikas Vaitiekus, kuris su karaliaus raštu buvo 
nuvykęs pas popiežių Bonifacą IX pakviesti jį į 
Krokuvą, į krikštynas. Bonifacas pakvietimą pri-

prieš 22 metus paskelbtą teismo sprendimą. Pagal vei
kiančias taisykles, skundą pasirašė teisininkas J. Daniel 
Mahoney.

■ Liūdna, kad Alger Hissas, atsėdėjęs bausmę, dirba 
ir laisvai rašinėja prašymus teismams, tuo tarpu Igoras 
Guzenka per 37 metus turėjo būti Raitosios policijos prie
žiūroj, slapstytis kitokiais vardais, kad galėtų išvengti 
Sovietų agentų kulkos.

Madona Z. Sodyboje, akvarelė

manto kuopos šauki (unifor
muoti) apeigoms pridavė spal-

u^igabeno Macką ir Zbyšką į savuo- 
. ^nčius šv. Onos gatvėje, ir pasky
sta atskirą namą su reikalingais 
hs raukė i pilį, iš kurios grįžo tik

— Iranas tiktai vienoje pa
sienio vietoje yra 2 mylių Trako 
teritorijoje, bet Basra — dar

$su*Ia pln&ce dieses 
Dbnrasčh kibote

Visi klausėsi šitų žodžių dideliu dėmesiu, ta
čiau daugelis nesuprato, apie ką yra kalbama, 
todėl pradėjo klausinėti: • **

— Sakykite aiškiai, prieš ką bus kariaujant?

laidotas Lietuvos kariuomenės 
kūrėjas - savanoris Jonas Čeka
nauskas, 84 metų amžiaus, da
bartinio , Lietuvon generalinio 
garbės konsulo, Los* Angeles, 
inž. Vytauto Čekanausko tėvas,

VLIKo SEINMAS LOS 
ANGELES

komjaunuolis, vėliau komunistų partijos narys ir pasi
ryžęs viską daryti, kad galėtų galimai greičiau nuversti 
“kapitalistinę sistemą”, didžiausią Sovietų Sąjungos ir 
komunistų partijos .priešą. Guzenka išėjo atitinkamus 
kursus ir buvo paskirtas į Kanadą, Otavos miesto Sovie
tų ambasadą, kad galėtų tarnauti slaptų ir šifruotų pra
nešimų skyriuje. Per jo rankas ėjo visa eilė slaptų amba
sados tarnautojų pranešimų Maskvai. Gautus praneši
mus Guzenka turėjo išversti į slaptą pranešimą, pakeisti 
vardus ir datas, kad slaptų pranešimų niekas kitas nesu
prastų, išskyrus tos pačios saugumo organizacijos nariai 
Maskvoje.

Guzenka stropiai atlikinėjo savo darbą, saugumiečių 
pranešimus skubiai persiųsdavo Maskvai ir Maskvos nu-

— Etiopija protestuoja, kad 
JAV lėktuvais siunčia moder
nius ginklus j Somaliją.

įvairiais atvejais. Sekmadienį 
liepos 18 d., rožančiaus " metu, 
šv. Kazimiero parapijos bažny
čia (7:30 vai. vakare) buvo pil-

Praeitą savaitę pirmame Naujienų puslapyje buvo 
paskelbta trumpa žinutė,, kad Kanadoje mirė Igoras Gu
zenka. Praeitą antradienį Kanados Raitoji policija pa
tvirtino žinią, kad Igoras Guzenka, sulaukęs 70 metų am
žiaus, tikrai mirė.

Jaunesnieji Naujienų skaitytojai visai * neatkreipė 
dėmesio į šią žinią. Kaip vyresniesiems^ taip ir jaunes
niems Guzenkos vardas nieko nesakė. Net .ir spaudą se
kantieji apie Guzenka buvo primiršę. Jei kas ir gerą at
mintį turėjo, tai keturių dešimčių metai Guzenkos vardą 
buvo nutrynę, apnešę praeities dumblu, ir vargu tiksliai 
galėtų pasakyti, kas tas Igoras Guzenka buvo ir kodėl 
Kanados Raitoji policija turėjo patvirtinti Guzenkos 
mirti.

dybai (tuo pačiu ir visai sąjun
gai) net dvi kadencijas pirmi
ninkavęs Antanas Mažeika—da
bar vėl yra ALTos skyriaus pir
mininku. Mūsų (Los Angeles) 
kolonijos “spaudos magnatas” 
Antanas Skirtus — “Lietuvos 
Dienų” žurnalo, gausiai papli
tusio visame laisvajame pasau
lyje, ir “L. A. V.” laikraščio lei
dėjas ir redaktorius — yra VLI
Ko narys, kūrio .spaudęs- > pus-

ALTos,—-Tautos Fondo 
reikalams, kaip lygiai ST bent ka 
kios kitos lietuviškos organiza-' 
ei jos patriotinei pozityvios Yęik 
los paramai. Yra čia if' daugiau 
VLIKo veiklos labai stiprių rė
mėjų, bet.čia paminėsiu.su VLI- 
Ku, nes manau, kad kaip "tik 
ant jų pečių “guls” VLIKo sei
mo, ruošos darbai, kam jie ne- 
abejotinai ras entuziastingos 
talkos. Kol kas VLlICo — AL
Tos rėmėjų tarpe vyrauja gera 
nuotaika, kad pagaliau VLIKo. 
seimas bus ruošiamas Los An
geles.

Albiną Markevičių, kuris savo: 
aktyvumo dėka per pastaruosius: 
porą metų yra sukėlęs nemažai 
lėšų Tautos Fondui. Didelės or
ganizacinės praktikos įgijęs ank 
sčiau ALTos skyriuje, paskui 
Tautinės S-gos skyriui ir galiau 
šiai Tautinės S-gos Centro vai-1 les (Culver City) kapinėse pa-

Prieš keturis dešimtmečius, pasibaigus Igoro Guzen
kos liudijimui Kanados teismui, Guzenkos vardas dingo 
iš Kanados spaudos. Guzenkos liudijimas teismui buvo 
toks svarbus, kad teismas leido Guzenkai pakeisti savo 
pavardę, pakeisti gyvenamąją vietą ir. pereiti Kanados 
Raitosios policijos žinion. Guzenka padarė Kanadai didelį 
patarnavimą. bet už tą patarnavimą jo gyvybei grėsė di
delis pavojus. Kanados įstaigos nebuvo saugios, nes į jas 
lengvai galėjo įsibrauti Guzenkos ir Kanados priešai ir 
nužudyti Guzenka, užtat Guzenkos saugumas buvo pa
vestas Raitajai policijai, kad ji saugotų Kanadai ir net 
Amerikai daug pasitarnavusį jauną Maskvai tarnavusį 
ukrainieti.

Gerokai aptrupėję 1945 metų Naujienų numeriai vy
resniems primena Igoro Guzenkos žygį ir primena, kodėl 
Sovietų valdžios agentai būtų galėję nužudyti, jeigu Ka
nados vyriausybė nebūtų atidavusi Guzenkos Raitosios 
policijos globon.

Pasirodo, kad Igoras Guzenka buvo ištikimas sovieti
nis komunistas. Jis buvo toks ištikimas, kad sovietinė 
saugumo sistema įtraukė Guzenka į slaptą šnipinėjimo 
ir slaptų žinių pranešinėjimo darbą. Guzenka buvo įti
kintas, kad kapitalistinės valstybės yra didžiausi Sovietų 
Sąjungos priešai, kad jos stengiasi pakenkti Sovietų vy
riausybei “kurti socializmą”. Guzenka savo laiku buvo

vietų agentai daro Kanadoje ir net Amerikoje. Tuo pačiu 
metu Guzenka atidžiai sekė Kanados ir kitų laisvojo pa
saulio kraštų gyvenimą. Jis įsitikino, kad kanadiečiai 
visai nesirūpina sovietine santvarka ir neplanuoja jos 
nuversti. Jis taip pat pamatė, kad Kanadoje žmonės ge
riau gyvena, kad darbininkų gyvenimas Kanadoje daug 
geresnis, negu Sovietų Sąjungoje, ir kad Kanada neturi 
tiek šnipų ir “sovietinės santvarkos” griovėjų, kaip sau
gumiečiai Guzenkai tvirtino.

Guzenka įsitikino, kad Sovietų Sąjungoje yra suda
ryta didelė apgaulės organizacija, kuri Įtraukia ne tik 
jaunimą, bet ir visą komunistų partiją kovon prieš lais
vai gyvenančias ir demokratiškai besitvarkančias tautas. 
Guzenka patyrė, kaip Stalinas, susitaręs su Hitleriu, pa
vergė laisvas ir nepriklausomas pabaltiečių tautas ir kaip 
Antrojo Pasaulinio karo pabaigoje pavergė visą Europą. 
Guzenka žinojo, kaip buvo vagiamos * Amerikos atomo 
kaldymo paslaptys.

Sąžinė jį pradėjo graužti. Jis negalėjo pakęsti lais
vajam pasauliui ruošiamos vergijos. Guzenka ryžosi imtis 
žygių padėti Kanadai, Amerikai ir laisvajam pasauliui. 
Jis paėmė 109 slaptus dokumentus, nuėjo į Kanados po- 
licijos čentrą ir dokumentais įrodė,'kokią didelę šnipinė
jimo organizaciją rusai ture jo Kanadoje.ir Amerikoje.

Kanadiečiai, tuojhu suėmė britų fiziką Allan Nunn 
ir Klaus Fuchs, teikusius Sovietų agentams atomui skal
dyti reikalingas medžiagas. Amerikiečius jis įspėjo, kad 
Valstybės departamente rusams dirba labai aukštas Ame
rikos pareigūnas. Jis turėjo galvoje Alger Hissą.

Buvęs komunistas Whittaker Chambers jau liudijo 
Kongreso komitetui apie Alger Hissą, bet FBI nebetikėjo 
Chambers tvirtinimais. Jis pats buvęs komunistas, tai gali 
meluoti. Bet kai Guzenka patarė FBI agentams sekti 
Hisso darbus tai jie paklausė, įsitikino ir padėjo Hissą 
už grotų.

Guzenka 37 metus turėjo kaitalioti pavardę ir doku
mentus, kad Kanadoje galėtų apsisaugoti nuo komunistų 
keršto, tuo tarpu Alger Hiss, atsėdėjęs kelis metus kalė
jime, kreipėsi į federalinį teismą, kad panaikintų jam 
neteisingai uždėtą bausmę. Jis pats buvo teisininkas, ke
liais atvejais norėjo būti nekaltu ir atgauti teismo jam 
atimtas teises.

Federalinis teisėjas Richard Owen, peržiūrėjęs paties 
Hisso paruoštą skundą aukštesniam teismui, pavadinda
mas jį nerimtu, tiesiog piemenišku, pareiškė: “Teismas 
buvo tvarkingas visais atžvilgiais, o aš dabar esu prašo
mas peržiūrėti sprendimą, nenurodant absoliučiai jokio 
pagrindo. Prisiekusiųjų teisėjų sprendimas, paskelbtas 
1950 metais, buvo pilnai pagrįstas duomenimis ir, skau
džiausia, paties Hisso pripažintas”.

Teisėjas atmetė Hisso prašymą dar kaitą peržiūrėti

gį prieš totorius. Žygis buvo jau beveik paruoštas, 
nes daug kariuomenės pulkų žygiavo į Rusijos ry
tus. Laimėjimo atveju karaliaus Jogailos valdžia 
apimtų beveik pusę pasaulio ir siektų iki šiol dar 
gerai nežinomą Azijos gilumą, Persijos sienas ir 
Aralo krantus. Macka, ankstyvesniais laikais try- 
nęsis netoli Vytauto ir girdėjęs apie Vytauto sie
kimus, sugebėjo juos tinkamai ir iškalbingai nu
šviesti, todėl apie jį susidarė nemažas klausytojų 
būrelis. Čia eina kalba, sako, apie tikrą kryžiais 
žygį. Pats Vytautas, nors ir vadinasi. Didžiuoju 
kunigaikščiu, bet Lietuvą valdo tik Jogailos var
du, todėl ir šio žygio garbė atiteks Jogailai. Ko
kiai bus garbė neseniai pakrikštytai Lietuvai ir 
pačiai Lenkijai, kai jungtinė kariuomenė nuneš 
Kryžių į tokias tolimas šalis, kur Išganytojo var-

’ ‘Sekančią (liepos JL9d:)į dieną, 
pirmadienį,; labai I ilgi' aatome- 
bUm -vilkstinė, po namaičių šv. 
Kazimiero ■ parapijos bažnyčioje^ 
velionį atlydėjo, į Šy. Kryžiaus’ 
kapines, amžinam atsilsiu!.

Prie kapo, labai trumpį Įnal- 
dą(buvO karsta drena) . sukal
bėjo kun. dr. V. Bąrtuskal Če
kanausku šeimos draugas Jonas 
Petronis (Tautinių Namų v-bos 
pirmininkas) atsisveikino savo 
ir šeimos vardu, pristatydamas 
taip pat paskutiniam žodžiui ve 
liohio pagerbimui —^Ramovės 
skyriaus pirmininką A.Audronį 
ir šaulių J. Daumanto kuopos 
pirmininką J. Rliokį.

Prie kapo velionis* buvo pa
gerbtas Amerikos, Lietuvos, Ra- 
movėnų ir Vietinės šaulių kuo
pos vėliavomis.

(Busdaųgiaū) * ' ,

dėl jis paskyrė pasiuntinį, kuris popiežiaus vardu 
laikysiąs kūdikį rankose prie krikšto, ir kartu 
prašė, kad busimasis kūdikis dėl abiejų valsty
bių gerovės būtų pakrikštytas Bonifaco ar Boni
facuos vardu.

Taip pat buvo kalbama, kad netrukus atvyk
siąs ir Vengrijos karalius Zigmantas, kuris čia ir 
taip dažnai atvykdavo prašomas ir neprašomas. 
Jis mielai dalyvaudavo riterių rungtynėse ir gei
dė išgarsėti pasaulyje ne tik kaip krašto valdovas, 
bet ir kaip dainininkas ir kaip vienas pirmųjų 
riterių. Povala, Zaviša, Dobka, Našanas ir kiti 
panašaus garso vyrai su juoku prisimindavo, kad, 
paskutinį kartą čia lankantis Zigmantui, karalius 
Vladislovas prašė jų, jog turnyre nepultų per 
smarkiai “vengrų švedo”, kurio tuščias didžiavi
masis buvo pagarsėjęs visame pasaulyje ir kuris 
nesėkmės atveju net apsiverkdavo. Bet didžiausią 
riterių dėmesį keldavo Vytautas. Stačiai stebuk
lai buvo pasakojami apie iš gryno sidabro nulietą 
lopšelį ir atgabentą kaip Vytauto ir jo žmonos 
Onos dovaną. Prie katedroj prieš pamaldas susi
darė žmonių grupelės, besidalijančios įvairiomis 
naujienomis. Vienoj vietoj Macka, nugirdęs paša-

Labai geras gandas pasklido 
Los Angeles, kad sekantis Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo Ko 
miteto (VLIKo) seimas numa
tyta ruošti Los Angeles s. m. 
lapkričio mėn. 6 d. Nieko kon
kretaus iki šioTdąr nesutąrta ir 
nepadaryta-, bet. ta žinia’,• labai 
gerai nuteikė VLIKo į^ciu 
ir ALTos) rėmėjus-ir veikėjus, 
juo. labiau turint galvoje-tą ap
linkybė, kad/čįa* yra ^nemažai 
“įjėgų” '■ antagonistiniai -' nusi
stačiusių VLIKo atžvilgiu.
’ Neturiu tikslių žinių, šiuo mo
mentu, kas ir ką darys VLIKo 
seimui Los Angeles rengt, tai 
vistiek drįstu spėti, kad visoki 
seimo rengimo darbai susilauks 
entuziastingos paramos iš dau
gelio čia gyvenančių VLIKo — 
ALTos 'rėmėjų it veikėjų Turi
me čia dabar labai veiklu Tau-

Chicągoje ir priemiesčiui: 
metams________________

pusei metą _____________
trims mėnesiams . 
vienam mėneaiin _______

rėvose JAV vietose: 
metams __

$45.00
$24.00
412.00

$40.00

Kitą dieną abu riteriai iš Bogdanieco kartu 
su Povala nuėjo į katedrą ankstyvųjų mišių, kad 
pasimelstų ir kartu pamatytų į pilį susirinkusius 
svečius ir karaliaus dvariškius. Pakeliui Povala 
sutiko daug pažįstamų jr daug vietinių ir svetimų 
kraštų riterių, kuriuos Zbyska ypatingai stebėjo 
ir galvojo širdyje, kad, laimingai pasibaigus by
lai su Lichtenšteinu, jis stengsis prilygti šių ri
terių vyriškumą ir kitas dorybes. Vienas tų rite- jkojant apie lopšelį, ir pats pradėjo jį girti, tąčiau 
rių. Krokuvos kašteliono giminaitis. Kinelis, daugiausia pasakojo apie numatomą Vytauto žy-

i jokia lietuvio ar lenko pėda nebuvo įžengusi. '
I Lietuvių ir lenkų kariuomenei grąžinus .vėl 
atgal išvytąjį totorių chaną Tochtamišių į sostą, 
jis prisieks karaliui Vladislovui ištikimybę ir, 

| kaip buvo žadėjęs, kartu su visa Auksine Orda 
nusilenks Kryžiui.

As erf January L 
SubšcripUėft iUM:

Chicago $45.00 per year, $24J® per 
six months $12.00 pe^ 3 moaths. Ir 
other USA localiUei $40.00 per year. 
K '"UJO per rix month*. $12.00 pet 
three months. Canada $45 JX) per year; 
other countries $48.00 per year.

TH1 LITHUAHLAM DAH.Y MfiWl

Fublbhed Dny Sxcwpi ^nday by TXa Lftauaniax Swi Fuh.

173^ Halted Stre^ SL Telejihuaia

MIRĖ SAVANORIS KŪRĖJAS 
JONAS ČEKANAUSKAS

Liepos mėn. 19 d. Los Ange-

vėlybajai vakarienei naktį. Kartu su juo atvyko 
ir keletas jo bičiulių, kurie, girkšnodami vyną ir 
užkąsdami mėsa, gerokai įsilinksmino'. Tik pats 
šeimininkas atrodė kiek susirūpinęs. Išsiskirsčius 
svečiams, jis kreipėsi į Macką:

— Kalbėjau su vienu kanauninku, rašto ir tei
sės žinovu, kuris tvirtino, kad pasiuntinio įžeidi
mas esąs labai sunkus nusikaltimas. Maldaukite 
Dievą, kad kryžiuotis nesiskųstų.

Nors ir buvo patraukę nemaža vyno, juodu 
nuėjo poilsio su nelabai linksmomis širdimis. 
Macka net ir užmigti negalėjo ir todėl kreipėsi 
į broliavaikį:

— Zbyška?
— Na, kas?
— Taip viską apsvarstęs galvoju, kad nusiris 

tavo galvelė.
— Manote 

balsu.
Ir nusisukęs į sieną užmigo kietu mieg

NsjjjiencG Hsdifgu issihrixm:
lekmadienixu. Najzjiezyj Ben* 
drovė, 1739 So. Halsted St, 
IL 60608. Telef. 01-8100.

(Tęsinys) .
Gatvėse prie turgaviečių pilna buvo raudonų 

plytų ir net akmeninių namų, aukštų, priestatais 
paįvairintų. Stovėjo jie vieni šalia kitų, kaip ka
reiviai gretose: vieni platūs, kiti siauri, besistie
pia į viršų, dažnai Kristaus kančia ar Šv. Mer
gelės paveikslu viršum vartų padabinti. Buvo 
gatvių, kurių abiejose pusėse stiepėsi namai, o pa
čios gatvės buvo akmenimis grįstos. Iš abiejų pu
sių tebuvo tik vienos parduotuvės, pilnos įvairiau
sių ir retai sutinkamų ir net nežinomų prekių, 
kurios masino prie karo grobio įpratusias MaCkos 
akis. Tačiau juosius dar labiau stebino viešieji 
pastatai: Šv. Mergelės bažnyčia aikštėje, austi
nių medžiagų prekyvietė ir miesto rotušė su mil
žiniška aline, kurioje buvo pardavinėjami įvairūs 
svaiginantys gėrimai; didelis mercatoriumas — iš 
užsienio atvykusioms pirkliams pastatas, — ku
riame taip pat buvo laikomos ir miesto svarstyk
lės; kirpyklos, pirtys, vario liejyklos, vaško tir- 
pyklos, auksakalių dirbtuvės, bravorai — žodžiu, 
turtai ir reikmenys, kurie neįgudusiai prie miesto 

kiai kėlė nuostabą ir tam tikrą jaudinimąsi..

0X00 
$14.00 
4 €00

Sliiidoįe:
- ________ $45.00

pusei ^etĮĮ -----------________ $2A0C
Tieaam mėnesiui ______ roc

dfaien hum:
________ M8JX)

pusei ______
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R. VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos pusiapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted SL, Chicago, IL 60608

° Lietuvių dailininkų
CMMHmity. žiniai

JMdj* dirvkferiw

7AL&ND0& 2—• darbo dienom** fc

T«Li 563-27X7 arba M2-Ž7t«

TEL. 233-8553 
Service 855-4506, P«s« 06058

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

Dr. Jonas F. Mažeika
D — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2613 W. 71st SL T«L 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko p kiniui 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
■ INKSTŲ, Pūstas IR " 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: aatnd. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2SM, 
RKidacilM teleU 444-554J

Prostatos, inkstų ir ilapuma 
takų chirurgus, 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33718 

TeL (8132 321-4208

P E R. K KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrwfc 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charff 
ir VISA korteles.

R, ŠERĖNAS. TaL nS-SOO

ii įvitrių •Wwnv- 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 37L1832 arbt 37«996

SOPHIE BARČUS
RADIJO 1E1MOS VALANDOS

gažtydigniaiu ii sekmalieniaia 
nuo 8:30 iki 9:30 vah ryto. 
Stotie* WOPA - 1490 AM 

transliuojamo* iš mūšy *tvdijo* 
Marqv*tt* Parka.

V ėdė Į. — Aldona Daukix 

Talat: 778-1543

7159 $0. MAPLEWOOD A V L 

CHICAGO, IL 60629

Bendroji Lietuvių Dailės Pa
roda šiais metais bus atidaryta 
spalio 1 d. Čiurlionio Galerijo
je, Ine., 4038 Archer Ave., Chi
cago, Ill. 60632. Bus skiriamos 
premijos: dail. M. šileikio 
($750) — už tapybą ar skulp
tūrą, Čiurlionio Galerijos, Ine 
($500) — už kūrinį bet kurios 
technikos ir dail. T. Petraičio 
($250) už akvarelę ar grafiką

Nyrintieji parodole dalyvauti 
dailininkai atsiliepia laiškais ga
limai anksčiau, atsiųsdami $10 
registracijai. Parodai galiiria 
siūlyti iki 10 darbų, iki rugsė
jo 1 d. atsiunčiant kūrinių 
skaidres ar fotografijas. Čika
gos ir apylinkės dailininkai 
gali pristatyti pačius kūrinius

Priimtų parodai darbų juo
da-balta fotografijos, tinkamos 
katalogui ir spaudai, atsiunčia
mos ne.vėliau rugsėjo 15 d 
Darbai parodai pristatomi ne 
vėliau rugsėjo' 27 dz Vėliau at
siųsti kūriniai parodoje nebus 
išstatyti.

Premijuoti kūriniai paliekami 
Meno Kūrinių Fonde, Nepri- 

I klausomai Lietuvai. Kūriniai 
pristatomi ir grąžinami savi
ninkų sąskaita.

Jury Komisija bus paskelbta 
vėliau.

Lietuviai dailininkai, daly- 
vąukite k ū r y b o^ varžybose! 
“Siekite ten, kur vyzdys nepa
siekia, laužkite tai, ko protas 
nepajėgia!”

Čiurlionio Galerija, Ine.

TITIANAS, Renesanso tapytojas FLORA

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

O
u
Ii, “ _■ IiUHIHM*'
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-
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^IRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
MOTERŲ PLAUKŲ 

PRIEŽIŪRA

Jeigu norite, kad jūsų plau
kai normaliai augtų, būtų gra
žūs, ir neslinktų, tai 
kuoti kas vakarą.

Šepetys, kuriuo 
plaukus, turi būti 
ras.

turite su-

užvirinti.
Tik tokį muilą reikia vartoti 

plaukų plovimui.
Niekuomet netrinkite savo 

plaukų su gabalėliu muilo.
Plaukus plaunant, Į vandenį 

reikia įpilti truputį citrinos cun- 
kos.

Vasaros metų gerai pradžio
vinti plaukus saulėje, bet jei to

šukuojate 
labai ge-

I

Blogu, aštriu ar pigiu šepe- negalima, tai pravėdinkite plau
čiu pažeisite odą ar plaukų nOrs karts.nuo karto tyra-
šaknis ir tuo būdu sutrukdysite 
jų augimą.
šukuoti reikia bent kokią pen

kiolika minučių kas vakarą.
Nepatartina mazgoti plaukų 

dažniau, kaip kartą per dvi sa- j 
vaites | kerpama tik su žirklėmis.

šios medžiagos jokiu būdu ne 
galima piešti.

Siuvant, vartojami tik nailo
no siūlai, kurių taip pat trauky-

me ore.
i

* ♦ ♦

KAIP KIRPTI IR SIOTI
NAILONO MEDŽIAGAS

Nailono (nylon) medžiaga

Plaukų mazgojimui nereikia 
vartoti kokius plačiai - garsina
mus muilus arba vadinamus 
“tonikus”.
Geriausia vartoti paprasta Ivo-; tr negalima.

ry muilą arb i žibalinį muilą, 
(paphta soap).

Prieš vartojant muilą, jį rei-

Adata privalo būti taip 
labai plona. !

Siuvant- mašina nailono

pat

jne-
kia supiaustyti j gabalėlius, idė- džiagą. reikia saugoti, kad ją 
ti į puoduką, užpilti' vandeniu ir hesutrauRyti

Tas pasiekiama, jei siūlai bus 
lengvi (laisvai) užvynioti ma- 

, šinos špūlėje ir pati mašina nu- 
j statyta siuvimui smulkiu digs- 
! niu.

Visi gerai žinome, jog inkę- 
1 tai, tai sveikas ir pigus mais

tas.
Tačiau, dauguma vaikų ne

mėgsta inkstų skonio.
Čia patiekiame gana skirtingą 

pagaminimo būdą:
Tam reikalui reikia paimti:
2 šaukštus mjltų, 
Vi šaukštelio druskos, 
1 svarą inkstų, 
Juos reikia supiaustyti pail

gais gabalais.
Be to, reikia paimti:
4 šaukštus riebalų, geriausia 

sutirpintų lašinukų,
1 dėžutę 20 uncijų pomidorų, 
2/ 3 puoduko kapoto žalio pap- 

riko,
3 šaukštus \ad. ‘‘instant mine: 

ed notion”, 
pusę šaukštelio džiovintų lape
lių. vad. "basil” ir
% puoduko ryžių su pipirais ir 
pavolioti juose inkstus.

Sumaišyti miltus su druska.
Įtrinti riebalus keptuvėje ir 

apkepti juose inkstus iš abie
jų pusių.

Tada pridėti pomidorų, pap
riką, svogūnus, saliero druską 
ir vad. “basilo” lapelius.

Pridengti ir šutinti ant leng
vos ugnies 43 minutes.

Ryžius išvirti reikia atskirai. ’
Inkstus paduodant į stalą, tais 

ryžiais reikia apdėti ir aplieti 
tyre (sosu). !

* ♦ *
SLYVŲ SRIUBA 

. ■■ /

Tam .reikalui reikia paimti: 
m stiklinės džiovintų slyvų, 

stiklinės cukraus, 1 stiklinę 
vyno, cinamono, gvazdikėlių, 
pusę šaukšto buljono, krakmo
lo, 2 litrus vandens.

Slyvas reikia nuplauti, išbrin- 
kinti šiltame vąndenyje^Įr sudė
jus su prieskoniais' į vendenį, 
virti, kol išsileis.

Po to, pertrinti per sietelį, 
vėl užvirinti, supilti užpiltą 
buljonmį krakmolą, truputį pa
kaitinti ir atšaldyti.♦ ‘ * *

Verdant daržoves, patartina 
prisilaikyti šių nurodytmų:

1) Daržoves paruošti prieš pat 
valgymą.

2) Daržoves dėti į verdantį 
vandenį, nes jame yra mažiau 
oro, kuris '‘ištraukia” vitami
ną C.

3) Virtos daržovės uždengtam* 
aliumininiame arba emoliuota
me puode.

4) Pagamintus daržovių pa-. 
tiekalus laikyti ne ilgiau 
pusantros valandos.

5) Skystį, kuriame buvo 
damos daržovės, suvartoti 
bai.

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR .SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

h/ 2u33 W. 71st Street
1 B f 1410 So. 50th Avė., Cicero

- Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650

kaip

ver- 
sriu-

Magdalena šulaitienė

Našta, kurią pats pasirenki,’j 
nsra sunki.

MARGARET SOBOTA
Gyv. Kalifornijoj. Anksčiau gy v. Chicago, HI.

Mire 1982 m. liepos 25 d., 11:30 vai. vąk., sulaukusi® 
71 metų amžiaus. Gimusi Kewanee, Ill.

Paliko nuliūdę: motina Antanina Saboluck, sesuo Estelle■ 
iChristian, jos vyras Edward, dvi sesers dukterys — Madelyn® 
(Weaver, jos vyras Jerry ir jų vaikai bei Jerry, iri
(Kathleen Scanio, jos vyras Vincent ir jų duktė Angela; pus-fl 
Įbrolis dr. Anthony Kudzma su žmoua Violet bei kiti ginoi-W 
Inės, draugai ir pažįstami. Velionė buvo žmona mirusioj 
(Stanley ir duktė mirusio Charles Kumet įį

Kūnas pašarvotas I^ack-Lackawii# koplyčioje, 2424 W.1 
p9th St., Chicago, Ill. <

Penktadienį, liepos 30 d., 10 vąl. ryto, bus lydima iš B 
(koplyčios į Šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po^ 
(gedulingų pamaldų bus laidojama kapinėse.

Visi a.a. Margaret Sobota gimines, draugai ir pažįstan 
(nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Motina, sesuo ir kiti giminės.

ii nū.

.■* * *
ŠUTINTI INKSTAI Apžėlęs, kaip velnias.

IKDŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

AMSULAMSO 
patarnavimas

Laidoti Tią

Direktorių

TURIMI 
KOPLYČIAS , 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

M24 WEST 6!Hh STREET RKfubbc 7'1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palo* Milla, DL >74-441g

BUTKUS - VASAITIS

U48 So. CALIFORNIA AVĖ.

T«L: OLympic S-1M1



Atsisveikino Viktorą Karosą 
ir Teresę Kairelienę

Abu 
abu

bet likimas kitaip lėmė, 
sirgo vėžiu, bet, matyti, 
turėjo kitokį vėžį. Teresę jis 
kankino virš dvejų metų, o Vik
toro iš ligoninės visai neišleido. 
Teresės buvo stipresnė širdis, 
sakė gydytojai. Viktoras mirė 
šeštadienį, kzliolika minučių 
prieš vidurdienį. Tai buvo lie
pos 24 dieną.

Teresė turėjo stipresnę širdį, 
bet ir ji pamažu geso. Ji visai

Antradienio vakarą Bulkaus- 
Vasaičio šermeninėje didelė m; 
nia stsisvikino žurnalistą Vik
torą Karosą ir Teresę Kaires
nę. Daugiausia salėje buvo cice- 
riečių, nes jiedu paskutinius

- dešimtmečius Ciceroje gyveno. 
Bet į atsisveikinimą atvyko di
dokas būrys ir iš pačios Chica- 
gos bei tolimesnių lietuvių ko
lonijų.

Šermenų salė buvo didelė. •
Rytiniame josios gale stovėjo užgeso pirmadienį, liepos 26 d., 
yiktoro Karoso karstas, o šiau-f 1 valandą ryto. Ji, matyt, neži- 
r n’ame gale stovėjo Teresės Bi-j nojo, kad Viktoras jau buvo akte 
gėlytės Kairelienės karstas. Jie-’ 
du kartu gyveno, 
kartu nuo ligų gynėsi ir teko 
$u abiem kartu atsisveikinti.

Teresė Kairelienė jau pri š 
porą metų pradėjo blogai jaus
tis. Viktoras . rūpinosi josios 
sveikata, ją vežiojo pas gydyto
jus ir j ligonnines. Jis, reikalui 
esant, -mesdavo savo darbą, kad

’ užmerkęs visiems laikams. Ne- i
kartu dirbo,! žinojo, bet gal nujautė, nes silp-

atsisveikinimo eigą tvarkys kun. 
Eugenijus Gerulis.

Kun. Gerulis pirmiausia pa
kvietė kun. Amą I rak;, “ fėv’š- 
kės” parapijos bažnyčios klebo
ną. Jis prisiminė oendrą darpą 
su Viktoru Karosu “Sparnuose”. 
Pastebėjo, kad Karosas visuo
met mokėjo iškelti senas prob- 
kni:s, apveikdamas jas šių die-, 
nų gyvenimo įvykiais ir suak
tualindamas jas. Jis prisiminė,' 
kad V. Karoso rašiniai visuomet 
būdavo patys s v a r blausieji 
“Sparnų” straipsniai. Kun. T. a- 
kis priminės susirinkusiems, kad 
Kaiosas dažnai rašydavo Nau
jienoms, duodavo tikslių infor
macijų apie tarptautinius į*.y; 
kius ir skaitytojai galėdavo 
daug iš jų pasimokyti.

Antruoju buvo pakviestas 
Tamulėnas iš ĮRacine, Wis. 
savo kalbą buvo pasirašęs
gražiai ją perskaitė. Velionį jis 
pažino tr.m.yje ir Amerikoje. 
Teko su juo susitikti ir kartu 
dirbti. Jo kalba bus atspausdin
ta artimiausiame. “Sparnų” nu
meryje.

Yra.pagrindo manyti, kad se
kantis “Sparnų” numeris bus

M.
Jis .
;r *

nėjančios širdies metu nejautė 
Viktoro... t

* '♦ *
Atėjusieji artimieji 

tami lietuviai sustojo 
toro Karoso karstu, 
gėlėmis ir vainikais, pasižiūrėjo i 
į gerokai ligos nukankintą ir iš-j 

galėtų padėti sunegalavusiai Te-! džiūvusi žurnalistą Karosą, kars-^ 
įesei. te gulintį su dideliais darbo!

akiniais.
kitame karste taip pat gulėjo j paskirtas Viktoro Karoso atmį- ’ 

visiškai išsekusi ir sunkios Il
gos iškankinta, bet akiniuota 
Teresė.

Atvykusieji aplankė mirtj-j Trečiuoju buvo- pakviestas linkės geguiinS. jį Cllic os 
sius. V.en. pas,melde k.tt pa. ■ kuralorius A. Burbulys, Svelit0 ruošiilnia dsiem ”a.
Stovėjo susikaupė. Pažįstam, pa. Eašto vertėjas. Jis ariialI „ Ka., 
sikeite imnLnus ap^e didžiąją • rosu susipažinęs Chicagoje, bet 
žmonijos nelaimę vėžį, nuo ku-1 įdomiausi buvo jo susitikimai 
rio negali apginti i_ goriausieji | cii velioniu likroninėie lis buvo t> ■»j f • velioniu ligoninėje, jis buvo Brighton Parke, prie California
gydytojai. j kelis kartus nuvažiavęs į ligo-

Lietuvių reformatų liuteronų \ ninę ir kiekvieną kartą vis tu-J 
ktm. Neumanas pradėjo atsisvei- • įėjo progos paliesti kurį nors 
kinimą citatomis iš Biblijos.. gyvą šių dienų. gyvenimo klau-
Visi susirinkusieji atsistoję iš-, simą. Paskutinis pasimatymas Kelionės asmeniui^ėAutobuse 
klausė šventus.žodžius. Salė su-, buyęs’praeitos savaitės viduryje. I vjetos ribotos Iš Marquette 
sėdo ,kai kun. Neumanas pra-i Kun, Burbulys dar kartą buvo' Parko norinfeji dalyvauti pra
dėjo pasakoti apie velioniės gy-_ nuvykęs pas Viktorą- Karosą Į šomi skambinti tel. 434,3713, 
venimą nepriklausomoje Lietu-’praeitą savaitę, trečadienį, 3 die- 376-7019 ir 476-8319 Brighton 
voje, tremtyje ir, pagaliau, pa- j nom’ prieš mirtį. Karosas jau' Parke> 523 0148. Rengėjai°(Pr.) 
oloje Amerikoje, kur abiem te--' buvo ligos visai pakirstas. Jis i ’______ [_____
ko dirbti kartu. {miegojo. Jam buvo sunku kvė-Į

Kun. Neumanas dar- kartą1 puoti. Kun. Burbulys pasižiūrė-i Amerikos ..PdbalUe-
paskaitė kitus Biblijos tekstus, jo į ligonį, pasėdėjo. Jam niekiojL>^tuvoĄ lengvosios atle-

ir pažįs- 
ties Vik- 
papuoštu

i&maL — PardtrlmM 
UAL ESTATE FOR SALI

Mamai, 
EEAk ĮSTATE FOR MALI

--------------- -----------------------

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ia ZF-MAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMA1S.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc ” • ' A 1

MUTUAL FEDERAL SAVINGS .
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentei

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

į Paaiškėjo, kad ji turėjo veži. 
Jau prieš pusmetį buvo aišku, 
kad josios gyvybės siūlas ma
žiausiai laukiamu laikotarpiu 
jgali nutrūkti. Viktoras ją lan
kydavo ligoninėje ir prižiūrėda
vo, kai būdavo namie.

Eit prieš 50 dienų sunegalavo 
Jr Viktoras. Jis nuvyko ton pa- 
čion ligoninėn, kurioje buvo 
prižiūrima ir Teresė. Paaiškėjo, 
kad ir Viktoras turi vėžį. Tere
sė, kiek sustiprėjusi, išeidavo iš 
ligoninės, bet Viktoras iš ligo
ninės jau nebeišėjo. Jis turėjo 
viltį išeiti, tikėjosi pabaigti su- 
inestą informacinį straipsnį. Ta
čiau iš ligoninės jis neišėjo, nes 
jį buvo užpuolęs nepaprastai 
greitas vėžys, kuris apėmė visą 
organizmą.ir neatleido.

Abu buvo toje, pačioje ligoni
nėje, abu susižinodavo ir vienas 
faptrą ramindavo. Viktoras tikė
josi sustiprėti, d£r išeiti iš ligo
ninės ir silpstančią Teresę pa- 
•Įaidoti. Šiam darbui jis ruošėsi,

orkestras. Bus šalti, karšti už
kandžiai ir loterija. Veiks baras, 

j Visuomenė kviečiama piknike 
Į dalyvauti. Klubo valdyba (Pf.)

— Rugpiūčio 8 d., sekmadie
nį, dalyvaukime išvykoje į ponų

nimui. Ten bus artimesniu Ka- čiurinsku puiku soda, 11233 W. 
reso bendradarbių prisiminimai 80th Court, St John, Indiana, 

j ir šermeninėje pasakytos kalbos. Ten bus Chicagos R. LB

I komitetas. Pistoletų varžybos į- 
vyks š. m. rugsėjo 11 d., Latvių 
šaudykloje “Berzaine”, netoli
Toronto, Ont. Smulkaus kalibro Savininkas ducda paskolą.
šautuvu ir medžioklinių šautu-1 ? -

j . . . Į 2 po 4-ns, medinis, įrengtas skiepas,
vų varžybos Įvyks s. m. rugse-Į 72-ros įr Campbell/ §39,000.
jo 18 d., Hamiltono lietuvių 
dykloje “Gidraitis”, netoli 
leldonia, Ont., Smukesnės 
formacijos bus paskelbtos 
liau. . . <

sau
Ca
ln- 
vė- 
•ri .

ir 49th Court, autobusas išva
žiuoja 12 vai. Pakeliui sustos

ir 44-tos. Iš Marquette Parko 
autobusas irgi išvažiuos'12 vai., 
nuo 69-tos ir Washtenaw. Va- 
žuojame bet kokiam orui esant.

.— Generolas B. M. Menendez* 
ir visas jo štabas atleistas iš Ar-, 
gentinos kariuomenės, kad ne
pradėtų kelti nerimo dėl buvu-. 
sios netvarkos Falklando salose.

— Maisto, drabužių ir šovinių

primenančius trumpą žmogaus J nesakė. Palinkėjo poilsio ir iš
gyvenimą; Jis baigė malda iriojo. Daugiau jo gyvo nebematė, 
pranešė visiems, kad tolimesnę j - Reporteris

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKI0 KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

I

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

knygą išleįdo 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

Ž-į •— Biržėnų klubo gegužine
£; įvyks rugpiūčįo mėn. 1 d., sek- 

madienį, 12 vai. 30 min. po pie- 
jį .tų, Vyčių salėje jr darže. Bus 

įvairaus :: lietuviško .maisto ir 
HI veiks baras.- Dovanų paskirstyk. 
fĮ. me laimėsite biržietiško alaus 

bačką ir kitas vertingas dova- 
n as. Gros £eras orkestras.. Visi 

g /t viečiami/linksmai’pralSstT sek
li madienio > popietę su biržėnais.

" (Pr.) ;
— Chicagos Lietuvių Žuvau- 

tojų-Meskeriotojų klubas rengia 
S pikniką, * kuris įvyks šių metų 
§ rugpiūčio mėn. 1 dieną, sekma- 

diėnį, šaulių namuose, 2417 W. 
p.^43-ta gatvė. Gros Evaldo Knoll

tikos pirmenybės - < x

(Atkelta iš trečio puslapio)
kurį sporto klubą ar. į A. Biels- 
kų bei G. Gubins. * y

Dalyvavimas yra atviras vi
siems lietuviams lengvatletams.- 
Klubal ir pavžpial lengatletai 
skatinami šiose varžybose skait-' 
tingai daly.vaųfilz -

': i. ■' .

1982 M. š. A. PĄBALTIEČIŲ
IR UETUVI^AUDYMO • 

: PIRMENYBĖS 
. ę.; r - c:* /

1982im?:'§ A^Tabaltiečru ir
e b t ' f ' ’ K “ * *

Lietuviu-i Šaudomo . Pirmenybes 
vykdo - ŠAEFASfe^gos Šaudymo

VISŲ RŪŠIŲ .DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE { '

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233 .
.. .--------------------- ■_------------ _ __ _ - L.- 1 ..... —

2 po keturis, medinis, Brighton Parke.

' 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 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Tyriu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, 

garantuotai ir sąžiningaU^A 
KLAUDIJUS P.UMPUTI1 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

< i rwi—d

NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPI
JOS APYL. — 44-tos ir Artesian. 
2 butai po 2 miegamus/kiekvienas. 
Pilnas rūsys ir pilna pastogė. 2 ma
šinų garažas. Parduoda savininkas.

—— .<

DĖMESIO
62-SO METŲ AMž. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio

LĄabUity apdraudimai ptnainla-
Icams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 1: 
M45 $o. ASHLAND AVI.

i - TeL 523-8775
I 1 -T I »

i-. n -i i i siiiu garažas, raiuuuua saviuuus.cu>.paskirstymas Falkland© salose j pra|os$44>000. Skambinti 422-0133.
buvo labai blogai organizuoti j 
Kariai šalo ir badavo.

.--------------------i
— Izraelio pulkininkas Eli 

Geva, tankų brigados vadas, at
leistas iš kariuomenės už tai,: 
kad atsisakė veržtis į vak. Bei
rutą. Jis negalėjo įsakinėti žu
dyti beginklius. - Izraelio štabo 
viršininkas . gen. Rafael Eytan: 
įsakė atleisti iš kariuomenės., 
pulkininką Eli Geva.

'— Chbmeini reikalauja, kad 
būtų tęsiamas karas prieš Iraką, i 
nežiūrint-į. žuvusius. Irako va
dovybė sutiktų paskelbti paliau
bas/ jeigu Chbmeini prašytų.- 
Chomeini neprašo,.

vakarų Beiruto, Mjo,' kad 
izraelitai nebombaMuotų.

— Egiptas priims' palestinie
čių’įalį, bet prie sienos jie pri
valės atiduoti jįpklus.

ATTENTION-

REPAĮRS — 1N GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DžIOįVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
H e r m a n D e č k y s 

Tel. 585-6624

Dengiame ir taisome visu rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

' ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

CICEROJE UŽ S100 MĖNESIUI išnuo
mojamas naujai atremontuotas bu-, 
tas. Pageidaujami pensininkai.

Skambinti £52-8168

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- j 

Tarot Card Readings
S10 

ELEONORA JAKŠTAS
4104 Š. Archer Av?.' 

Tel. 523-3685 (Pr.)
II

’ATVERAS '
Laikrodžiai tr

“ Pardavimas ir Taisymas 1 • 
West F>th Streef \ -

TeL RBpublte?7-1941
- - --------------------

r- ■■■ ■■ ■■■■ r:.,.., .
Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kratus
A MEDAS, 4059 Archer Avano®,
CMe^o, III. KĮ632. T»L yA

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

- - K O V OS DE L LIET U V O S—
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

...... j ■- ,\l- ■.!-.‘A*** t<2AL

C ’ Serious Job Seekers!
Would youjike to set your own hours with practically 

no limit'on earnings and have vacations as desired?
If so, thenWhy not conveniently work with us sorting/ 

Bundling ‘mail.' Receive work and payments by mail.
i S' ~ Start immediately! ** s

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

J Pl. MAIL MARKETING SERVICES
♦ P. 0. Box 2590, Ocala, Florida 32678

PASSBOOK 
SAVINGS...

us for 

financing 
\ AT OUt 10W UTB :-v

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL. 60608
Paler Kazanauskaa, Pre*. TeL: 847-7747

MDUMf Won. Tua. Tri. t-4 Ttiux.V-t Bat. >-l

SERVING CHICAGOLAND SINCE 190S ■

J0HNGIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

;,,M. ŠIMKUS T

’’ Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokiė blankai.
i i i—i 11 m i i

KAIP SUDAROMI 
_ TESTAMENT AI

Tuo reikalu jums gali daug 
>adėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
šleista knyga su legališkomi? 
"ormomū . ’ •,

Knyga su formomis gauna, 
na Naujienų administracijoj.

HOMEOWNERS POLICY

40642, . 424-US4

F. Žabelis, Agewf 
w. 95tfc St

Šute Un a'fi tw; ■

“LIUCIJA”
Miko šileūdo apsakymų knyga 

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

• Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL (L 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162
' 2649 West 63rd Street

Chicago, UI 60629

6 — Naujienos, Chiutf o, ft, HL Friday, July SO, W88




