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— Jeigu būtų reikalo, tai pa
lestiniečiai iš Beiruto būtų iš
vežti j Sirijų ar Jordaniją, kol 
paruoštų jiems tinkamas gyve
namas vietas.

IŠVYNIOJO PUSTREČIŲ 
METŲ KŪDIKĮ

šištadienis-pinnądienis — Saturday-Nl on day, July 31-Aug. 2, 1982

PALESTINIEČIAMS ARABAI 
PATARIA IŠVAŽIUOTI

— Policija nustatė, kad Chi 
cagoje įvairių nusikaltimų skai 
čius mažėja, bet moterų užpul 
dinėjimai didėja.

DALYVAVO LIETUVOS, LATVIJOS 
IR ESTIJOS ATSTOVAI

sūnūs 
gražiai

dokumentai buvo baigti, tai pa
aiškėjo, kad ambasadorius tą 
paveikslą impirko Evanstone, 
III., esančiam Terra Museum. 
Ateityje 6x9 pėdų Moore pa
veikslas kabos Evanstone.

— Taivano vyriausybė apskai 
ičavo, kad ketvirtadienio taifū 
nas kraštui padarė apie 20 mi 
lijonų dolerių nuostolių.

; — Britų vidaus reikalų mi
nisterijos ekspertai jpriėjo išva
dos, kąd karalienės rūmų sargai 
nėjo pareigų, bet kitaip leido 
laiką. Visi viršininką? atleisti.

— Dalis Solidarumo unijos 
narių bendradarbiaus su gene
rolais, f jeigu Jaruzelskis paleis 
visus politinius kalinius.

apmo
kyta, kaip ji turėtų gintis nuo 
įsibrovėlio nakties metu.

Louvre Galerija pardavė S. Moore 
paveikslą už 3.25 milijono dolerių

MITERANDAS NEGALI DUOTI PINIGŲ GALERIJOMS 
BET LEIDO PARDAVINĖTI PAVEIKSLUS

Pirmiausia buvo pagerbti.visi 
ti>ys Pabaltijo valstybių atstovai 
Washingtbne. Pirmiausia, buvo 
pagerbtas d r. Stasys Back h, 
Lietuvos respublikos atstovas. 
Oficialiai pagerbti buvęs prezi
dentas Jimmv Carteris it buvęs

KNOXVILLE, Tenn. — Pra
eitą ketvirtadienį mokslininkai 
išvyniojo senovės Peru indėnų 
mumiją. Vietos indėnai protes- Gerald Fordas. Tąip pul 
tavo, reikalaudami jos neliesti, pagerbtasValstybės dėparta- 

kad mehto pareigūnas Thomas'Lon- 
kas g°» ^besirūpinęs Rytų Europos, 

įskaitanf ir Pabaltijo kraštus, 
reikalais. - - >

Salėje buvo ir ęb- Tomas Re- 
ineikis. Jis išaiškino/kad savo 
knygoje buvo padaręs keletą 
klaidų, tai atvyko į Washingto- 
ną,.kad galėtų patikrinti ir pa
taisyti netikslius tvirtinimus 
Jis minėjime norėjo susitikti su 
faktus žinančiais žmonėmis, kad 
galėtų nustatyti, tikslius įvykius.

Dr. Kazys Bobelis šeštadienį 
skrenda į Toronto, kur jis ren
gusi pasveikinti liaudininkų su
važiavimą ir priminti jiems, 
kad reikia būti labai atsargiems 
su frontininkais, nes jie bendra
darbiauja su Sovietų valdžios

— Izraelis nori žinoti, ar pa 
lestiniečiai išves iš Beiruto tik
tai karius, ar paims ir savo poli 
tinę organizaciją.

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Louvre, didžiausioji Paryžiaus 
meno galerija, neturi pinigų. 
Prezidentas Miterandas pranešė, 
kad valstybė negalės mokėti ga
lerijos priežiūros reikalingų su
mų, bet prezidentas leido gale
rijai parduoti kelis vertingus 
meno paveikslus.

Paveikslą 1832 melais piešė 
Samuel F. B. Moore, pradėjęs 
garsėti Amerikos menininkas. 
Jam patiko Louvre galerija, 
joje jis praleido ilgas valandas. 
Galų gale jam šovė mintis nu
piešti Louvre galerijos akimir
ką, kaip atrodė viena paveikslų 
salė, joje esantieji žmonės ir 
meno kūrinys.

Piešėjas Moore pasiskolino 
$2,500' kad galėtų įsigyti reika
lingas medžiagas, pasirinko vie
tą ir išsiderėjo kainą savo 
darbui.

Paveikslas vaizduoja Ix)uvre 
galeriją. Viduje matosi ilga ga
lerija, jos Stulpai, vidun einan
čios šviesos. Prieš galeriją sėdi 
dirbantis James F. Cooper.

Kada paveikslas buvo beveik 
baigtas, geriausieji meistrai 
pripažino, kad S. Moore yra 
meistras ir kad jis į galerijos 
vaizdą įdėjo nepaprastai dąug 
laiko ir energijos. Kas paveikslą 
nusipirko, taižinojo, kad jis turi 
meno galerijos tikrą vaizdą, 
kurio sienoje kabojo geriausių 
meistrų portretai. , *

Paveikslą ketvirtadienį nu
pirko Amerikos ambasadorius 
Paryžiuje, prezidento Reagano 
paskirtas. Jis sumokėjo 3.25 mil. 
dolerių. Ambasadorius pareiškė, 
kad jis norįs turėti artierikiečio 
Moore pieštą paveikslą. Kada

Library of Congress Gr.
Periodical Division
Washington, D. C. 20540

DŽIDA, Saudi Arabija.— šia- 
mę mieste posėdžiavo arabų 
valstybių atstovai, svarstė Bei
rute apsuptų palestiniečių liki
mą ir patarė visiems galimai 
greičiau išvažiuoti. Svarbu, kad 
kuo greičiau išvažiuotų iš vaka
rų Beiruto.

Visi žino, kad palestiniečiai 
naikino izraelitus visomis prie
monėmis. (>alų gale izraelitai 
ryžosi baigti užpuldinėjimus. 
Arabams atrodo, kad jau už
tenka naudoti šitokias kovos 
priemones.

Tunisijos atstovas Chadil Kli
bi s^kretoriaVo arabų valstybių 
pasitarimui. Jis taip pat įparei
gotas pranešti vakarų Beiruto 
palestiniečiams, kad jie privalo 
galimai greičiau išvykti iš Bei
ruto ir tuo apsaugotų miestą nuo 
iš griovimo.

bet mokslininkai užsispyrė, 
turi išvynioti ir pamatyti 
ten buvo įvyniota.

Vieni tvirtinno, kad ten galė
jo būti įvyniotas Peru indėnų 
giminės vadas, o kiti manė, kad 
gali būti kokia brangenybė.

Mokslininkai pasiguldė mumi
ją ant siauro stalo ir pamažu 
pradėjo atvynioti ilgą audeklo 
pluoštą.

Kada viską išvyniojo, tai rado 
pustrečių metų kūdikio lavoną. 
Jis galėjo būti indėnų vado kū
dikis. Mokslininkai mano, kad 
jis galėjo būti nutroškintas.

Indijoj yra didelis neturtas, bet 
Indira Gandhi yra įsitikinusi, 
kad Indija pajėgs iš to neturto 
išsikapstyti.

Prez. Reaganas susižavėjo po
kalbiais su Indira Gandhi ir pri
žadėjo Amerikos paramą.

Indirą Gandhi sveikino 
Amerikos biznieriai'

i vių Tarybos atstovai praneša, 
■ kad krašto sostinėje įvyko Lie- 
I tu vos, Latvijos ir Estijos G0 
j metų pripažinimo minėjimas žy- 
j miai įspūdingesnis negu dauge- 
j lis tikėjo. ,

Minėjimui vadovavo latvis,M. 
| Kari, kuriam tenka, vadovauti 
j Baltų komitetui. Jis visiems 
. pranešė, kad išsiuntinėjo 270 
i kvietimų, bet ne visi jam atsa
kė. Salėje buvo virš 200 žmo
nių. Buvo didokas skaičius Vals
tybės departamento aukštų pa
reigūnų, buvo dr. Kazys Bobe- 
lis ir geroka grupė VLIKo at- 

‘ stovų. Dalyvavo inž. Liūtas Gri- 
!nius, labai,gerai pažįstąs Ame
rikos lietuvių gyvnimą, dr. Kos
tas Jurgėla, dr. Krivickas ir 
visa eilė kitų dr. Bobelio bend
radarbių. Amerikos Lietuvių Ta
rybą tame minėjime atstovavo 
dr. Kazys Šidlauskas, dr. Leonas

' ^risučėtiftnaš^Tr iąinr 
zas Prunskis. Naujienss' atsto
vavo Antanas Vaivada ir Milda 
Vąivadionė. ' ' ' ■

Indira Gandhi tvirtina, kad Indija turi labai daug anglies, naftos 
įvairių rūdų; kurių negali pasiekti. Nori, kad Amerika padėtų.

įvairius abi valstybes' Hečian- išdėstė ištisuose laikraščių 
čius reikalus.

' Indį*a črandhi trumpame pa
sitarime išsprendė Stoniui skal- 
dyti reikalingo kuro; rėikalą. In
dija gavo reikalingas mašinas 
atomui skaldyti, kraštui reika
lingai energijai gaminti, bet kai 
pradėjo Indijon dažnai “važinėti 
Andr,ei Gfbnlyka, tai sumažėjo 
fhdijai pardavinėjamas kuras 
atomui skaldyti.'Indira Gandhi 
įtikino prezidentą, kad Indija 
nėra“ SovietųSąj ungos šalinin
kė ir Indijos neriša jokios su
tartys, su-^jija.,. . y

Dvi didelės demokratinės 
—j/, valstybės

Indira Gandhi keliais atvejais 
pabrėžė, kad Indija ir Ameriką 
yra vienintelės didelės-demokra
tinės valstybės, kurios gali tapti 
pačiomis turtingiausiomis.

Amerika yra tapusi turtin
giausia ir galingiausia valstybe, 
bet Indija gali tapti galinga, nes 
turi labai dideles atsargas ang
lies, geležies rūdos, plieno, bak- 
stio ir įvairiausių retų metalų. 
Indija turi šimtus tūkstančius 
akrų žemės, po kuria galima 
užtikti naftą ir degalus. Indijai 
reikalingos mašinos tiems tur
tams pasiekti, bet Indija yra 
demokratija, kuri turtės kartu 
su krašto j^yyentojais. Šiandien

Indija Gandhi
WASHINGTON, D.C. Jn- 

dka Gandhi kėt^įrtadĮepį tarėsi 
pas-prezidentą

— Princesės Dianos 
sveikas, gerai miega ir 
auga.

BUVO DIDOKAS SKAIČIUS LIETI’VIŲ; DALYVAUS EURO 
POS PARLAMENTO ATSTOVŲ PASITARIMUOSE

CHICAGO, III 
ton grįžusieji Amerikos Lietu-j liaudininkai bendradarbiavo su 

krikščionimis demokratais, bet 
vzngv frontininkų. Washingtone 
dr. Bobelis buvo Eltoje ir tarėsi 
su kitais VLIKo nariais. Jis bū
tų norėjęs sustoti Chicagoje, 
bei laikas jam neleido.

Kalbėjo visa eilė pareigūnų, 
bet įdomiausią kalbą pasakė 
teisininkas Kanipehnan, kuris 
vądovauja JAV delegacijai Hel
sinkio Baigminiu aktų konferen
cijoje Madride. Jis pareiškė, 
kad lietuviai atliko didelį ir 
naudingą darbą. Jie laiku įspėjo 
JAV, kaip rusai komunistai el
giasi su savo kaimynais ir kokį 
pavojų jie sudaro Amerikai.

Lietuviai, davė tikslius faktus 
apk Sovietų ultimatumus Lie
tuvos vyriausybei, Sovietų karo 
jėgų įsiveržimą į Lietuvą ir lie
tuviško kultūrinio, teisinio ir 
ekonominio gyveninio visišką 
išaTdyrnąl Tiks
lius duomenis apie Sovietų- karo 
jėgų sauvalę Lietuvoje. Lietu
viai nurodė, kad iš Sovietų agen
tų pusės toks pavojus gresia ir 
Amerikai, informavo grįžęs at
stovas.

Indira Gandhi prez. Reaganui 
žodžiu pasakojo apie savo pla 
nūs Indijai iš vargo ir bado išsi
kapstyti, bet tuo pačiu metu ji 
panoro, kad ir platesni Ameri
kos sluoksniai patirtų apie In- 
diros planus.

Pirmiausia Indirai Gandhi rū
pėjo pranešti platesniems Ame
rikos sluoksniams, kad Indira 
Gandhi, jos vadovaujama' Kon
greso partija, krašto prėziden- 
tas yra žmonės, kurie siekia tų 
pačių tikslų demokratiniu būdu.

Sąyo^ižsdrapįiun^Jr Tikslu^ 
kelionėje į Arheriką Gandhi 

pus
lapiuose, visur pabrėždama, 
kad Azijoje Indija yra vienin
telis kraštas, tvarkomas demo
kratiniais "pagrindais. V^a eilė 
Amerikos bižliierių laikraščių 
puslapiuose sveikino Indirą/ at
vykusią į Ameriką pagalbos ieš
koti. Prez. Reaganas labai man
dagiai Indijos premjerę išlydė
jo'iš Baltųjų -'Rūšių.
/ Baltieji Rūmai suruošė 
? ‘ jaukią vakarienę

’ Prez. Reaganas, ištisą popietę 
aptaręs visą eilę abi valstybes 
liečiančių klausimų ir pasirašęs 
kelis, susitarimus, nutarė su
ruošti jaukią vakarienę Baltųjų 
Rūmų sode ir į darbą įtraukė 
visus Baltuosius Rūmus.

Kad nuotaika nepablogėtų, 
prezidentas pasamdė darbo ne
turintį Washingtono orkestrą 
ir įsakė pagrotį kelias Amerikos 
ir Indijos melodijos.

Visiems užkandus, preziden 
tas pasakė trumpą kalbą, kuria 
pasidžiaugė I. Gandhi, esančia 
Amerikoje ir Baltuose Rūmuo
se. Prezidentas prisiminė josios 
tėvo kelias mintis apie taiką. 
Prezidento komentaras buvo la 
bai gyvas ir sudsrė gerą nuotai
ką visų svečių tarpe.

— Aš noriu draugystes ir kad 
mane ir Indiją teisingai supras
tumėte, — atsakė Indira Gan
dhi. Jos kalba .buvo turininga.

Liepos 31: Ignas, Lėtutė, Dau- 
gaudas, Tautminas, Gožė.

Rugpiūčio 1: Petras, Gilšė, 
Sūduvis, Gauda, Vykintas, 
Lakstė. f

Rugpiūčio 2: Alfonsas, Guo 
da, Gamta, Labanoris, Varpū- 
nė, Tautgaudas.

Saulė teka 5:43, leidžiasi 8:10.
Orą* dtbesuoUij
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INDIRA GANDHI SUSITARĖ 
SU PREZIDENTU REAGANU
GAUS B AMERIKOS ŽYMIAU DAUGIAU KURO

ATOMAMS SKALDYTI, ENERGIJAI GAMINTI

IRANO KARIAI PRADĖJO 
PUOLIMĄ

TEHERANAS, Iranas. — Ket- 
virtadienio vakarą Irano kariai 
pralaužė didoką fronto saugo
jamą plotą ir pradėjo veržtis 
pirmyn.

Vėlų vakarą Irako kariuome
nės vadovybė paskelbė, kad Ira
no kariai įleido didesnį iranie
čių dalinį Basros srityje, o kai 
turėjo pakankamai iraniečių 
bučyje, tai paleido artileriją ir 
kulkosvaidžius, kurie labai leng 
vai guldė apsuptuosius. Iranie
čiai jau penktą kartą kartoja tą 
pačią klaidą.

Teherano radijas tvirtina, 
kad nelaisvėn pateko visas tūks
tantis irakiečių. Jie buvo nu
ginkluoti ir pasiųsti į užfrontę. 
Tuo tarpu irakiečiai tvirtina, 
kad jų kariai nesitraukė iš savo 
pozicijų ir Iranas negalėjo pa
imti jų nelaisvėn. #

Dr. Kazys Bobelis šiandien 
Toronte skaitys paskaitę.

STIPRUS TAIFŪNAS 
PLAKE TAIVANĄ

PERRY. Taivanas. — Ketvir- 
I tadienio vakarą pradėjo visą sa- 
j b} plakti labai smarkus lietus. 
I Lietus ir vėjas palietė pietinę 
j salų dalį, o vėliau persimetė į 
! šiaurę.

Vėjas buvo toks smarkus, 
į kad nešėsi 165 mylių smarku- 
i m u. Vėjas viską laužė ir nešė, 
t Žmones nepajėgė pasipriešint 
I tokiam smarkiam vėjui. Blo- 
j giausia. kad išvai tė stulpus 
I elektros laidams ir paliko apia 
' šešis milijonus gyventojų be 
i šviesos.
į Audros metu užmušti astuoni 
; žmonės, o tuksiančiai palikti be 
gyvenamų namų.

— Penkiadienį aukso uncija 
kainavo ;
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A. TAMULYNAS Bendruome-

m. gavo Washingtone, politinio

1962

rimti savo .žinion. Tik prisimin
kim Gailos, Naino, Gečio,. Ka- 
manto ir kitų pareiškimus span-

DON'T CUT IN BETWeSM CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE ' 
FOLLOWING DiSTANCSS—.' < '

Bernotaitė.
Nutarta: pąr Jąkūnų žuvimo 

metine^ 17 d. pastatu-

ENERGY 
WISE I *

Tą didįjį bandymą .pradėsime, 
tikėdamiesi Dangaus palaimos!

Kapt S? Daržus....
Leit.. S* Girėnas”

komj.įę- 
tu dr toliau veikti ir pasivądnti 
Dariaus ' .Girėno paminklo sta-

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TiFS QH ’ ’ ’ ’

va- 
vado-

DARIAUS-GIRĖNO PAMINK
LO STATYMO ’ KOMITETAS

^pasako, 
r fties tu- 
‘Draugas”, 

“Nau j^’Juk, 

kaip ‘minėjau — tų niekinimų 
pakankamai yra ir -Drauge”. . 

Bet Br. Kv. pasirenka “pasi
jodinėjimui” kitą arkliuką — 
“Naujienas” ir pavadina jas 
“tam tikra spaudą”; lyg tai bū
tų jos leidžiamos Liet. Bęndr. 
vadų niekinimui.

{Nukeltą į 5 psį. <

’m. gegužes o uieną-Darįus ir Girėnas Lįtuąnica lėktuvu atskrido 
v ■Į N$w Yorko miesto savivaldybės Ęennett aerodromą.

Liepos mėn. 14 d., 1982 m. 
“Drauge”- yra išspausdintas Br. 
Kviklio vedamasis straipsnis: 
•‘Lejsinskjoliucįjimas: Suniękin- 
ti išeiviją”.

šiame "stįrmpsnyję Ęįr. Ky. duo 
da ištrauką is įatyio Imanto Lėr 
sinskio liudijime į\u.dp Kairio 

:byloje. šyvoje dąyyaįy^
per 50 liudininkų. Latvio, liudiji-

kada oras stengiamasi panaudp- 
tik žmonijos reikalams, lakome 
savo pareiga tautos vardu tą 
dar^ą* garbingai atlikti.

Jaunoji Lietuva! Tavo dva
sios įkvėpti, mes stengiamės tą 
(pasirinktą uždavinį įvykdyti. 
Mūsų pasisekimas tegu susti
prina Tavo dvasią ir pasitikėji
mą savo .jėgomis ir gabumais! 
Bet jei Neptūnas ar galingais 
Perkūnas ir mums bus rūstus 
— pastos mums kelią į Jaunąją 
Lietuvą ir pasauktų LituanSę^ 

tada Tu, Jaunoji

Lituanicos laimėjimas tegu 
sustiprina jaunųjų' Lietuvos 
sūnų dvasią ir įkvėpia juos nau
jiems žygiams.

LitiLanicos pralaimėjimas ir 
nugrimzdimas į Atlanto van
denyno gelmes tegu auklėja 
jaunų lietuvių'atkaklumą ir ryž 
tumą, kad Sparnuotas Lietuvis 
būtinai įveiktų klastingąjį At
lantą Lietuvos garbei! //

Tad ši skridimą skiriame ir 
aukojame Tau, Jaunoji- Lietu-

Be to ir Br. Kviklys visą lai
ką spaudoje rašo neigiamai apie 
VLIKo ir ALTos veiksmus ir j u 
veiklą, kad jie pasenę, neturį 
naujų idėjų nieko pozityvaus 
neatlieka, per mažai su Lietuva 
bendrauja ir t.t.

Ir tikrai iš Br. Kviklio atsilie
pimų spaudoje apie VLIKo ir 
ALTos veiksnius ir jų vaiŲą— 
gauname tokią išvadą: atrodo, 
kad B. Kv. vaikščioja su koštu
vu rankoje paskui VLIKą ir 
ALTos veikėjus ir nori juos 
kaip “pasenusius” be laiko, dar

yra žinoma, kas tą Liet. Ben
druomenę suskaldė. Tą darbą 
atliko patys Liet. Bendruome
nės vadukai: Gaila, Gečys, Nai
nys ir kiti. Negi Br.Kviklys lai
ko juos komunistų agentais!
Toki pat panašūs reiškiniai vy

ko ir mūsų karinio pobūdžio or
ganizacijoj — Šaulių Sąjungoje. 
Vadų, vaduku tuščios ambicijos 
ti—suskaldė organizaciją—daug 
ti —suskaldė organiariją —daug 
padorių lietuvių pasitraukė iš 
organizacijos. Ir kam iš to nau- 
dos?. Tik ne organizacijai. Pra
sidėjo bylos Amerikos teismuo
se, kurios lietuviams garbės ne
daro.

Kada vyksta tarp organizaci
jos vadovų ir narių trintis —ge
riau, kad senieji vadai pasitrauk 
tų, iš pareigų ir būtų išrinkta 
nauja vadovybė, tuomet nerei
kėtų šalinti senų narių iš orga
nizacijos, ar patiems nariams iš
stoti iš organizacijos.

Pagal Šventą Raštą, geram 
ganytojui yra brangi kiekviena, 
kad ir paklydusi, avelė ir jis ei
na jos ieškoti'— susigrąžina į 
savųjų tarpą. O kaip pasielgė L.

ar ‘Šaulių Sąjungos vado
vai?! Pas. Liet. Bendr. vadai 
tuos, kurie nepakluso jų dikta
tūrai — pašalino iš eitųjų parei
gų ir’išmetė iš organizacijos. 
Tai vargšai išmotieji sudarė re
organizuotą Liet. Bendruomene 
ir tyliai dirba kultūrinės veik
los darbą ir kiek -gali talkina 
VLIKui ir ALTui politinėje 
veikloje niekas iš jų nenuėjo 

'su komunist;ų patikėtiniais ben 
dradarbiauti, ar tiltų statyti. Ne 
priklausau nei vienai, nei kitai 
Liet. Bendruomenei, bet jaučiu 
tam tikros simpatijos Reorgani
zuotai Liet. Bendruomenei, kad 

tjj nenegriauna mūsų politinių 
veiksnių— VLIKo ir ALTos, o 

; dirba kultūrinį darbą ir talki
na mūsų politiniams veiks 
niąms.

Toliau Br. Kviklys rašo: “Juk 
kuris laikas išeivijos vadų su- 
niekinimas planingai vykdomas 
ir tam tikroje išeivijos lietuvių 
spaudo je”.

Sunku suprasti apie kokių or
ganizacijų vadus Br. Kviklys 
kalba. Juk politinėj veikloj va
dovaujančius astnenįs vadiname 
politiniais veiksn^ais TurzūL

aukotis ir pasirengei naujam žy
giui, kad audringųjų vandeny
nų dievai būtų patenkinti Tavo 
pastangomis, pasiryžimu ir ne
kviestų Tavęs į Didįjį Teis-

ma$ yra įdomus tuo, kad jis 23 
m. dirbo Sovietų NKVD - KGB 
tarnyboje, turėjo progos pažin
ti gerai KGB veiklą — dirbo 
okupuotoje Latvijoje — Kultū
rinių ryšių su užsieniu palaiky
mo tarnyboje; organizavo ko
munistų žvalgybą vakarų Vo
kietijoje ir kit. Paskutinis jo

litinę veiklą perduoti Liet. Ben
druomenei. Taigi, kaip sako 
‘Žydas muša, žydas rėkia*’. — 
Br. Kviklys kitus kaltina vado-

vaujančiu veiksnių nįekimmu, 
o pats iiiekininią vykdo. Ir kam 
dar le&pti kokių tai komunistų 
infiltruotų agentų į mūsų poli
tine veiklą, kada patys padeda 
komunistams griauti mūsų poli
tinius vpiksnius VLIKą t: 
ĄLTg-

“Naujienose” dažnai būna nei 
giamų atsiliepimų apie Lietuvių 
Bendruomenės politinę veiklą 
ir beerikalingą mūsų, politinės 
veiklos dublikavimą. Bet nega
lima teikti; kad ten būtų nieki
nami Liet. Bendr. vadovai. Ten 
yra pasisakoma prieš Liet. Ben
druomenės pastangas sugriauti 
VLIKą ir ĄLTą ir perimti jų 
veiklą. Tąi yra gynimą^ mūsų

inž.- B. Simokaitis, A. Zymontas tymo komitetu.
ir svečiai — A. Vaivada ir S. (Bus daugiau)

' Br.' Kviklys rašo, kad tie pla
ningi vadų niekinimai vykdo
mi “tam tikroje iševijos lietu
vių spaudoje”. Ir kaij 
Br. Kv. žino ir mums* 
kdkia ta *ii

dalis vadų yra niekinama, gal' gaŽ^j^&aulio lietuvis’1 
dar ir ^ūĮų ^.lima patikėti, b^>įfienos?’,o/gal kijąs 
tik neQvist^O blogiausiai, kad ’ ‘ '
rašydamas jis nenurodo, kokįų 
organizacijų ir koki vadai yra 
niekinami. Tenka vadovautis 
mūsų spauda; lietuvis spaudoj 
daugiausia buvo planingo mūsų 
politinių veiksnių niekinimo 
“Drauge” ir “Pasaulio lietuvy”, 
kada Liet. Bndr, šulai misomis 
išgalėmis stengėsi sugriauti

Ąmęrikoje. Jo lių^jimas buvo 
įtęiktaš raštu po piesaika (no- 
_toro patvinta). ~

Jo liudijime yra paminėta, 
kaip sovietų žvalgybos įstaigos 
seką Pabaltijo kraštų išeivius. 
ĘGB noras —į pogrindžio veik
lą ir išeivijos politinę veiklą bei 
lietuvių organizacijas -infiltruo
ti savo agentus, kad šie teiktų 
iš jų gyvenimo žinias KGB įs
taigoms.

Toliau Br. Kv. rašo, kad šiam 
reikalui buvo įsteigta KGB pa
dalinai bei jų įstaigos Rygoje, | B.

, .193.3x.^. 26 d./I4e^ypsJ;kog5U-. . 
l^o ratinėje, ^hi<^g)]^^^ykoįj 
bendras JDariaus - Girėno skri- ‘ 
dimo rėmėjų ir skridimo fondo 
globėjų susirinkimas. Dalyva
vo: konsulas A. Kalvaitis, L. Ši
mutis, ądv. K. Gugis; vyriausio 
skridimo rėmėjų koųūteto^ na
riai: pirm. adv. R. Vasiliauskas 
(Vasalle), sekr. kap. J. Jurgė- 
la; KalvaitĮenė, Kirienė, L. Gai- 
žaitė. adv. Lidikauskas (Lidi),
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ir jų veikiu ni^o jos gnove.ių. 
Šių'mūsų politinių institucijų 
griovimo darbą vykdo maža 
Liet. Bendr. grupelė prieš di
džios lietuvių dalies valią.
'Be to,daėnai L.Bendru.vadovai 
tiek prirašo apie savo atsiektus 
politinius laimėjimus, pagyrų, 
kad gali žmogui širdis sprogti 
iš džiaugsmo, kada iš tikrųjų 
tokių laimėjimų nęra. Juk šian
dien nė vienas ųiūsų politinis 
veiksnys negali pasigirti kokiais 
didesniais politiniais laimėji
mais. " V

Taigi, jeigu kas spaudoje pa
sisako prieš tokias" tyčias 
dovų pagyras 

nes vadus. Karo zorganizacijose . yų? mokinimas 
vado sąvoką, , dar suprantama, 
bet kitose orgainzacijose vadiz- 
mas jau Išėjęs “išmądos”.

Br. Bvįklio" 'tvirtinimas, kad 
vyksta planingas išeivijos vadų 
sumenkinimas nėra tikslus. Jei- 

..•IV it 1 “ ■•t’*. •* ’
gu.jis teiktų, kad tam tikslui

(Tęsinys)
Foędo pirm. Kfįv^^i§ pra

nešė. kad už lėktuvo perdirbi
mą dubtuvėais dar reikia ’š- 
mokė i $200. Dalyviai sudėjo 
305 dol.

1933 m. nupirkę naują 288 ar
klių jėgos motorą už $4,000, Ręi 
kėjp atiduoti senąjį motorą ir 
primokėti $2.979.75. Jo gamybą 
prižiūrėjo mechanikas V. Jesu- 
laitįs. Motorą Wright J-6 pa
dirbo Weight Aeronautical Go.

193įJ. 5. 7 d. Darius ir Girė
nas atsisveikino su gindnė- 
ęnią draugais ir visais čikagie- 
čiais, pakelė savo Lituanicą iš 
Chicagos aeroporto ir nusileido 
Newarko aerodrome. Kitą die
ną jiedu atskrido į New Yofko 
miesto savivaldybės Benet aę- 
rodromą (JjTLoyd Bennett Field). 
Aukų skridimui surinkta $8.- 
456.31. Tuščia Litųanica svėrė 
2,663 svarus. Galėjo sutalpinti 
iki 700 galionų gazolino ir 35 ga
lionus alyvos. Pačiam skridimui 
paimta 779 galionai gazolino ir 
32 galionai alyvos. Visas pa
rengtas lėktuvas su lakūnais 
svėrė 8,300 svarų.

Lėktuvo' Ūgis, pėdos ir 9 co
liai; aukštis 8 pėdos ir 6 coliai. 
Sparnų ilgis 5.0 pėdų. Motoras 
Wright turi 365 arfklio jėgų, 9 
cilindrai; motoras t gali, išploti 
savo jėgą liki 38j arklio jėgų.'

1933, 7. 15. b-tą valandą rytų 
pakilo ir leidosi skristi link Lie
tuvos. Nepasiekė tikslo, du drą
sūs lakūnai Darius ir Girėnas 
žuvo Soldino miške,-Vokietijoj? 
Jie palaidoti Lietuvoje.

Lakūnai Darius ir. ‘ Girėnas^ 
prieš išskrendąmų parašė -ir 
skelbė šį testamentą:

“Mes skrisime į Lietuvą!
Lietuvių tauta laukia iš savo 

sūnų ir drąsesnių žygių. Bū-ti- 
nai reikia ir jos sūnums prisi
dėti prie bendrojo darbo-į—tirti 
dar mažai žinomas Žiemių -At
lanto vandenyno oro sroves, o 
taip pat naujai išrastus-naviga
cijos būdus ir priemones pritai
kyti kasdieniniams reikalams. 
Mes, gyvendami tokiais laikais,

POSTAI <__
To mM choc* OT rronoy fiCMVfO PRODUCTS CO Ov of
SCHM!0 kAM^ATOR^. . Rdk bfMr 074,

future,~ r -
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them through your bank. Or 
encourage your husband W 
sigh up tor the Payroll ' 
ings Plan where he. works.

That way, ‘while you’ri 
meeting thed^y-to-day «r- 
penses, you’ll still be building 
a rrtcrre secure 
fanuly. ' ' * * - - -

U.S. Savings ępųds.-Ęor 
the woman who bėafty fcabwff 
a good bargain.
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Taline ir Vilniuje., tai vadina
mos “Kultūrinių ryšių palaiky
mo draugijos”. • Jos leidžia laik
raščius lietuviams Vilniuje 
"Gimtąjį kraštą”. Tų laikraščių 
tikrasis leidėjas yra KGB. Ta 
pati KGB yra lituanistinių kur
sų Vilniuje ruošėja, kur dalis 
lietuvių siunčia*ąavo vaikus “pa 
sitobulinti” lietuvių kalbos.

Kaip yra žinoma, kad KGB 
veikla — rinkti žinias apie sve
tur gyvenančius politinius vei
kėjus ir juos apkaltinti taria
mais nusikaltimais. Br. Kviklys; 
daro išvadą iš latvio pateikto 
Liudo Kairio byloj liudijimu: 
kad mes esame'sekami, jų agen
tų skaldomi, kad mūsų centri
nėse organizacijose yra tam tik
ras skaičius agentų.

Toliau Br. Kviklys teigia, kac^ 
tokių reiškimų galėjome paste
bėti dviejų Liet' Bendruomenių 
atsiradime. Panašių reiškinių 
buvo mūsų karinio pobūdžio or
ganizacijoje — Saulių Sąjun
goje.'

t>eja. čia tenka pasakyti, kad 
Liet. Bendruomenės suskaldy
me nereikia ieškoti komunistu.
infiltruotų agentų. Juk visiems | Br. Kv. čia ka|jba apie Liet, šau
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ANTANO RUDŽIO KALBA 
GENOCIDO MINĖJIME

nuoti.
i

nuvyko pas Amerikos preziden
tą Roosevelt?- Audiencijos metu 
prezidentas delegaciją užtikri

no, kad Lietuva yra tik laikinai’ 
netekusi nepr-klausorrybės, ku
rią karinė mis jėgomis nustebus

DETROITO NAUJIENOS
ROMO KALANTOS TRAGIŠKOS MIRTIES 

DEŠIMT ,'IECIO MINĖJIMAS DETROITE

1941 m. birželio 22 d .reikia Maskva. •
laikyti visų Lietuvos kurmių gė-l Karui pribaigus, kertu su ki-
. rr* £ * 1 • • _ t , X •dos diena. Tą dieną prasidėjo 
rusų-vckfc£ių karas, kuris išpli
to ir pasidarė beveik viso pa
saulio karu. Istorija tą karą va
dina Pasauliniu karu. Karo me
tu nukentėjo daug lietuvių, Lie
tuvoje gyvenusių mažumų. Ypa
tingai gaila, kad Lietuvos ma
žiulių nuo nacių žiaurumų ne
galėjo apginti Lietuvos autorite
tas, kuris Maskvos ir Berlyno 
buvo sunaikintas. Kiek man.ži- 
ncmar karo audroj žuvo apie 
5,()OP lietuvių, 15,000 žydų ak
tyvistų pasitraukė su rusais ko-

ta2s krašlals, savo suvciar.umą 
ir nepriklausomybė atgaus ir 
Lietuva. Karo metu ALTas rū
pinai, kad Aniofkcs vyriaiuy- 
tė liepas duetu ?»Iaskvos spaudi
mui ir nepripažintu < kup^cii js, 
Pasįbaigus karui Vakarų Vokie
tijoje. Amerikos karo vaduvy- j 
bėS Ž’nioje1 atsirado dati.g pabė
gusių nuo. rusų komunistų iš 
Lietuvos lietuvių. Pabėgėliai 
buvo daug iškentėję, pakėlę 
baimės, ragavę bado ir vargo. 
Jautėsi mirtinas pavojus, kati 
jie-nebūtų išduoti rusams komu- 

munistais į Rusiją. Du kartus j nijstams ir sugrąžinti i pavergtą
p:r Lietuvą praslinko karo aud-j Lietuvą, 
ra. Jei pirmoji Maskvos okbpa- remdamasis Ameri- 

___ _ __ __ _ suorgani-’ cija buvo žiauri, tai antrosios ’ ięOS vyriausybės Lietuvos oku- 
zuoti susirinkimais ir daromi j žiaurumų žodžiais jau neįmano- Į pacijos nepripažinimu, pareika- 

Jma pasakyti. Per pirmąjį trė-^iaVo, kad Vokietijoje esančiose
mų kraštų vyriausybes nepripa-j mimą Lietuva neteko savo ge-: stovyklose esantieji lietuviai pa 

bėgeiiai nebūtų išduoti rusams,; 
nes jie yra Lietuvos valstybės •

Paskubomis buvo

nutarimai, prašant savų gyvena-

ALTas,

siąs puolimams atsilaikyti, ry
žosi nepasiduoti gyvas ir nutarė 
susideginti ant laužo. Tolimes
nėje savo kalboje prelegentas 
palygino dabartinius įvykius su 
Kalantos susideginimu Kauno 
miesto sode, šaukiant “Laisvės 
Lietuvai! Laisvės Lietuvai!” 
Priminė beviltišką partizanų 
kovą, atimant sau gyvybę, nusi
šaunant ar susisprogdinant. Ro
mas Kalanta susidegino, verž
damasis į laisvę.

Prelegentas priminė, kad to
kių, kaip Romas, yra šimtai. Po 
Romo susideginimo, kaip dr. K. 
Ėringis pasakojo, Kauno mieste 
kai kurį laiką nuotaikos buvo 
įtemptos. Buvo galima past.bė 
ti daugiau policijos ir net ka
riuomenės. Pasipylė daugiau 
areštų, buvo net trėmimų Sibi
ran vien dėl to, kad jaunuolių 
grupės drįsdavo užklausti val
džios pareigūnų, kodėl nesilai
koma įstatymų ir panašiais ki
tais klausimais.

Dr. Ėringis trumpai priminė, 
kad V. Kalantos tėvas buvo mo
bilizuotas į rusų armiją ir buvo 
komunistų partijos narys.

Kalbos pertraukoje pakvietė 
St. Kaunelienę padeklamuoti 
apie buvusias Kauno miesto ka
pines — Algirdo Statkeviciaus 
eilėraštį. Kaip žinome, Kauno 
kapinės panaikintos, ten dabar 
rusų vaikai spardo futbolą.

Rusai R. Kalantos .susidegini-

įuo priežastį aiškina tuo. būk 
jis buvęs psichiniai nesveikas. 
Kaip žinome, rusų valdovai lei
džia nepagrįstus šmeižtus apie 
pasiryžusius kovoti už Lietuvos 
laisvę. Priminta, kad ir kovoto
jas Kalinauskas mirė dideliuose t i 
skausmuose tardymo metu.

Paskaita buvo išsami ir turi
ninga, truko apie 30 min. Po 
paskaitos sekė meninė dalis, 
Vytautas Ogilvis deklamavo iš 
rašytojo V. Alanto raštų pynę 
apie R. Kalantą. Solistė Danuė 
Petronienė, pirma prašydama 
neploti, kad nuotaika atitiktų 
minėjimui, padainavo: Aušros 
Vartų Marija (muz. A. Mikuls
kio), Paskutinis birželis įžo
džiai B. Pukelevičiūlės, m už .B. 
Budriūno), Našlaitėlė (muz. A. 
Kačanausko). Užbaigai padaina
vo Paukštutė Lakštutė. “Akom
panavo V. Neverauskas. Visos 
dainos gražiai nuskambėjo ir 
publika šiltai paplojo. ? j,

Padėkos žodį tarė programos 
vadovas E. Milkauskas, padė
kodamas programos atlikėjams, 
pasidarbavusiems ruošiant,. mi
nėjimą ir švyturio Jūrų šaulių 
kp. pirmininkui B. Valiukėnui 
už leidimą pasinaudoti patalpo
mis ir pavaišinimą. ; i r

Užbaigai sugiedotas Tautos 
•himnas. Dalyvavo gana gražus 
publikos būrys —• per 150. Ren
gėjai — Organizacijų komitetas.

Ant Sukauskas

FROMAS KALANTA

■■

riausįų sūnų ir dukrų daug 
40,000.

. Antrosios okupacijos metu į piliečiai. Ir tai ALTas prašė A-j 
Sibirą buvo įsiremta virš 400 { menkos vyriausybę skubiai, nes j 
tūkst. žmonių, kurie buvo tieki buvo gauta žinių,/ kad kai ku-j 
kalti, kad mylėjo savo žemę ir į riose pabėgėlių stovlyklose pra-, 
laisvę. Jei nepilnais statistikos i dėjo lankytis rusai politrukai ir ( 
daviniais kalbėsime, tai iš Klai-J kalbinti žmones važiuoti namo, 
pėdos į Vokietiją pasitraukė 
150,000 žmonių, iš Vilniaus 
krašto ir kitų, vietų į Lenkiją 
pasitraukė 90,000 žmonių, 1944 
metais pasitraukė' į Vakarus 
apie 64,000 žmonių. Jų daugu
ma atvyko į. JAV. Ir tai nėra 
pilnas Maskvos ir Berlyno genb- 
cidas, padarytas Lietuvai* turin
čiai virš 3.5 mil.'gyventojų. Sta
tistika yra tik apytikri. Čia tu
rime, atvirai sakant, komunistų 
prasme, “laimingą socialistinę 
tėvynę”!:

štai kas yra ta, jų žodžiais 
tariant, “sovietų išlaisvinta” ir. 
“laiminga socialistinė lietuvių j vo priimtas daugiausia ALTo’ meriką ir džiaugiatės jos laisve 
te^ė”.gyventojų šurašymd| dėka ir pastangomis, dauguma ir gerove.
1949 m. sausio 15 d. daviniais, (Bus daugiau)
tais^ metais į Lietuvą atvyko 
Maskvos imperijos žmonių dau
giau 100,000, kurių tarpe buvo 
18,000 ukrainiečių, 10,000 rusų* 
žydų, .12,000 baltąrusių-baftgu- 
džiu ir likutis rusti specialistų,, 
įstaigų tarnautojų, partiečių ir 
įvairių sričių įmonių bei preky- 
vos vadovų. '

Todėl rusams okupavus Lie
tuvą, Amerikos lietuviai tuojau, 

i pamiršę savitarpius nesutari- 
jmuš, įsteigė Amerikos Lietuvių 
Tarybą, arba sutrumpintai — 
ALTą. Ją sudarė įvairių sro
vių, įsitikinimų, pasaulėžiūrų ir 
ideologinių pakraipų Amerikąs 
lietuviai. 1944 m. spalio 16 dieną

žinti Lietuvos okupacijos. Išei
vijoje atsirado išdavikų ir sim
patizuojančių su okupantu bei 
rięišmąnėlių. Kaip vėliau paaiš
kėjo, tokie buvo didžiausio 
ateistinio judėjimo nariai, ku- 

. rfais Maskva pasinaudojo gauti 
sau šalininkus. Jau pavergtoje 
Lietuvoje išdavikai, neišmanė
liai, komunistai, turėdami val- 
džfą ir galią savo rankose, su
darė delegaciją ir nuvyko į 
Maskvą prašyti, kad priimtų 
į> Maskvos komunistų imperijos 
šeimą. Maskva prašymą paten
kino ir prasidėjo pavergtos Lie
tuvos nekaltų žmonių teroriza
vimas ir naikinimas.

. V ėliau ir įvyko didžioji tau
tos tragedija: kalinimai, kanki
nsimai, žudymai, teroras ir trė
mimas į Sibirą, kuris susilpnėjo, 
bet tebetęsiasi dar ir šiandien. 
Deją/ šiuo, metu, tai vienur, tai 
kitur jau prasideda nesutari
mas, ’.neapykantos; * vieni kitų 
juodinimai ir tarpe tremtinių — 
vėliausios emigracijos kartos 
žmonių, kaip x senoji karta juos 
vadina — dipukų ar “Dievo 
paukštelių”. Te nepamiršta tie 
rausė j ai — KURMIAI, kad jų 
darbai nebus pamiršti ir jie už 
tai gaus^ atlyginimą. Kas dirba 
prieš iš nelaimių, , vargo ir kar\ 
čįos prisikėlusią tėvynę Lietu
vą ir jai kenkia, tas nevertas nei 
kurmio vardo. Amerikoje kur
mių mums bereikia. Dabokitės 
visi kurmių savo tarpe!

Tokių žmonių, tegul jie-būna 
giminės, tavo draugai, bet kurie 

’kaip kurmiad knisasi ir ardo mū
sų vieningą sugyvenimą, išeivi
jos lietuviai negali toleruoti, bet 
tūri prieš kovoti ir juos elimi- ALTa sudarė delegaciją, kuri

Jiems pritarė ir lydintieji Arre- 
rkos nariai, politrukų palydo
vai. ’

Tad, kol buvo Amerikos Kon
greso priimtas “Išvietintų as
menų” įstatymas, ALTo spaudi
mu prez.’ H. Trumanas įsakė Są
jungininkų Europoje vyr. vadui 
gen. D. Eisenhoweriui, pabėgę-1 
lių iš Lietuvos, kąip Lietuvos 
piliečiu, nevarginti,-jų neisduo-! . v
f. . - r ėik i - ta proga pasakė atitinka^ *į>a-<ti ir sustabdyti rusų- . pohžhzkų4 > ___________
apsilankymus stovykib.se. Jąu^; ./ . • ’ ‘
ir jūs žinote, kad pagal “Išvfe- "padedant giminėm, pažįstamiepi 
tintų asmenų” Amerikos Kong-j ir kitiems geros valios senosios 
reso priimtą įstatymą, kuris bu- kartos lietuvių, atvažiavote į A-

Minėjimas prasidėjo šaulių mokslą.
• Po pamaldų trumpą žodį tarė 
Eduardas Milkauskas ir visus 
pamaldų dalyvius pakvietė į 
salę akademijai. Akademiją ati
darė rengimo komiteto 
ninkas Jonas Švoba.

VPo trumpo sveikinimo 
pakvietė ne taip seniai

stovykloje ^Pilėnuose” pamal
domis prie Žuvusioms už.Lietu
vos laisvę paminklo. Prieš pa
maldas aukurą uždegė, persirišo 

į tautinėmis juostomis, kūrėjai 
I savanoriai Kazimieras Daugvy- 
I das ir Vincas Tamošiūnas, šven- 
j tas Mišias atnašavo ‘šv. Antano 
1 parapijos klebonas kun. Alfon- 
i sas Babonas už R. Kalanta ir

Kai kurios bitės irgi plėšikauja
Ne visos bitės yra taip geros, 

kaip mes įpratę manyti.
‘ xYra tokių bičių, kurios 
pdėškavmu tegyvena.

Kelios bitės-plėšikės “uępuo- 
I la” ant vienos bitelės, griebia ją 

vien už kojų, visaip žnaibo ir bado, 
pakol toji iškiša savo liežuvėlį 

j ’Tokios bitės lekia piešti sve-! ir atiduoda pasiektą gabaliuką 
vergtos 'Lietuvos atvykusį pro-. tjmo pavieniui ‘
fesorių dr. Kazį Ėringį. Birutie- būriais, 
tės K. - Daugvydienė ir D. Pet
rauskienė svečiui prisegė gvaz
dikėlį. ,

Prelegentas pradėjo savo kal
bą, primindamas kaip kadaise 
-kryžiuočiams puolant “Pilėnus”, 
lietuviams vadovavo Margeris. 
Jis, ‘matydamas, kad nebegalė-

pirmi-

žodžio 
iš pa-

j

KAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St, Chicago, IIL 60629 ♦ TeL 925-2781

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, 
i , •" »’ ,

> MARU A NOREIKIENS

4,

- ’
Cosmos Parcels Express Corp, 

- ... MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
1501 W. 69th St, Chicago, IIL 60629 ♦ Tri. 925-27JI

4 ▼. riE'ANTINA‘8

arba ištisais ■ medaus. ..
Kaip matome, ir bičių tarp

Tarp tokių bičių kyla musys. pasitaik6 teroristinio,- bolševi 
kinio tipo sutvėrimų. /' ■

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

‘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 I

Inž. LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

' ' ' ATEINA LIETUVA,
/ 

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

ir patarė mums toliau studijuoti.
| T’ frrina |25. Kieti viršeliai. Paltas |2. ' - - i

R NAUJIENOS , 1
1739 S. Halsted St., Chicago, IL 50608 '

Tos, kurios yra stipresnės, — 
jos ir nugali. x u

Kartais atsitinka, kad tokios 
bitės plėšikės, įlenda į avilį, už 
muša bičių motinėlę ir tuomet 
vietos to avilio butelės pakrin
ka. *: ■

Kai kurios,bitės persimeta į 
priešingą pusę ir padeda ardyti 
savojo avilio korius ir nešti me
dų į svetimą avilį.

Pastebėta, kad yra bičių, ku
rios plėšimu <tesiverčia.

Tokios bitės-plėšikės užpuola 
ir išplėšia vieną po kito kaimy
nų avilius, z .

Jei tas nepasiseka, tai jos grie 
biasi kitokios taktikos: užpuola 
pavienes biteles, kuomet tos 
grįžta namo su medum. - /■ ;

MEET THE CHALLENGE!.!

■</
i

f SERVE WITH PRIDE IN 
f THE NATIONAL GUARD

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
1 . LTTERATCRA, lietuviu literatūros, meno Ir .moksle 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vine< 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V» 
Meilaus straipsniai bei. studijos, iliustruotos nuotraukom!* tf 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės Ir A. Varna 
kūrybos poveikslais. 365 push knyga kainuoja tik $3.

? > J » Į *

• DAINŲ šVENTftS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tsa- 
Hniij šokiŲ pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dain< 
Šventes bei Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojan* 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimlf 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoji 12.

V leNIŠO ŽMOGAUS G Y v eNTMAS, Antano Rūke apraiy« 
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 studija, apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės h 
Labguvos apskričiu duomenimis. ApraSymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys fllnstrnotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritovardžiu pavadinimai Ir Jų, vertiniai f vokiečių kalbą. Labdi 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytyrūsių žemėlapis. Kaina M.

'♦ KĄ LAUMES LEME, rašytojo# Petronriėg Oriutaltės attk 
minimai ir minty* apie asmenis ir vietas neprft. Lietuvoje ir pir. 
maišiais boIievikŲ okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik S3. i

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Juraio Jalinską knygoje spie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
riją. Dabar būtp jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus trises, 

yra didelio formato, 265 puriaplq, kainuoja M.

V BATTRINtS NOVELES, M. Eoačenko kūryba, J. VakSta 
vertimas. M8 pri. knygoje yra 40 aąmo^ngq Dorriiq. Kaina U.

Knygos gaunamos Naujienoje, 17W So. Habted St, Qdeag^ 
IE VOEM. plaakut paftv, prid<J lol«r| pwtfiMgmu WalAvne,

3 — Naujienos, Chicago, Hl. Sat-Monday, July 31-Aug. 2, 1983

stovykib.se
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Kaip JAV pripažino Lietuvą
Vakarykščios Naujienos pirmame puslapyje pranešė, 

kaip šių metų liepos 27 dieną Washingtone buvo pami
nėta Lietuvos, Latvijos ir Estijos pripažinimo 60 metų 
sukaktis. Šiandien norime priminti Amerikos, lietuviams, 
kaip tas Amerikos pripažinimas buvo paskelbtas Ameri
koje ir kaip' Amerikos lietuviai apie tą pripažinimą su
žinojo. Tuo metu Chicagoje ėjo dienraštis Naujienos. Jo 
redaktorius buvo P. Grigaitis. Atskiro dienraščio nume
rio kaina buvo 3 centai, o metinė prenumerata kainavo §8.

19*22 metų liepos 22 dienos numeris žinią apie JAV 
pripažinimą paskelbė pirmame dienarščio puslapyje. Per 
visą 'puslapĮ'dįdelėmis raidėmis, kaip ir dabartiniai Nau
jienų svarbiausi pranešimai- (strimeriai j, buvo šie žo
džiai: “Jungtinės Valstijos pripažino Lietuvą”.

Toliau seka pranešimo tekstas, ir nors to meto Ame
rikos lietuvių kalba vietų vardai ir pavadinimai buvo 
truputi kitokie, bet kalba ta pati, visiems suprantama 
be jokių komentarų, štai pranešimo tekstas:

“JUNGTINĖS VALSTIJOS PRIPAŽINO 
PABALTĖSVALSTYBES ■ ’

Washington. Liepos 27. . Keturios tautos ■ liko 
Jungtinių Valstijų pripažinto kaipo, nepriklausomos 
valstybės. Trys tų valstybių — Lietuva, Latvija ir 
Estija — pirm karo priklausė Rusijai.

Jungtinės Valstijos skaitys Lietuvą, Latviją ir 
Estoniją savarankiškomis valstybėmis, kadangi jos 
sukūrė politinį ir ekonomini patvarumą, kokio neturi 
kitos bolševikų kaimyninės tautos.

Kita tauta, kurią Amerika pripažins, yra Alba
nija. Ji randasi Balkanuose.

AMERIKOS POLITIKA NEBŪSIANTI 
PERMAINYTA

Paskelbdama Lietuvos, Latvijos ir Estonijos pri
pažinimą, Amerikos valdžia pareiškė, kad ji neatsi
žadanti nuo savo senosios politikos kai dėl nedalomos 
Rusijos. Vienok tos trys tautos bėgiu trijų metų 
savarankaus tvarkymosi parodžiusios, kad jų žmo-

nes moka sukurti ir palaikyti nepriklausomas vals- VL. BAKENAS
tybes.

Evan E. Young ant toliau eis Jungtinių Valstijų 
komisijonieriaus pareigas tose 'trijose valstybėse. 
Jam bus suteiktas ministerio titulas. *

Albanijai Amerikos kdmisijonierium būsiąs pa
skirtas Maxwell Blake.”

(Naujienos, 1922 m. birželio 27 d., 1 psl.)

Verta atkreipti dėmesį į JAV vyriausybės pastabą, i 
kad Amerikos politika nebūsiantį keičiama. JAV, stoda- 
mos į kąrą “talkininkų pusę”, kaip tada sakydavo, stos, 
už nedalomą Rusiją, bet jos sutiko atskirti Lietuvą, Lat
viją ir Estiją, nes šios* tautos parodė reikalingą pajėgu
mą ir patvarumą tvarkyti savo reikalus. JAV ir šiandien , 
nekeičia šios politikos, nepripažįsta trijų Pabaltijo vals-' 
tybių įjungimo Į Sovietų Sąjungą, padan to prievarta ir 
per 40 metų ta prievarta valdomų.

Dar įdomesnis yra tos pačios dienos Naujienų įžan: 
ginis, parašytas tuometinio redaktoriaus- P. Grigaičio. 
Nurašysime jį ta pačia tais laikais vartota Naujienų 
kalba ir mintimis.

“LIETUVOS PRIPAŽINIMAS
Ketverge Valstybės sekretorius Hughes paskel

bė, kad Jungtinės Valstijos pripažino keturias nau
jas,; gimusias iš karo valstybes: Lietuvą, Latviją, Es
toniją ir Albaniją.

Nėra kalbos, kad Lietuva gali tuo pasidžiaugti, 
nes jai, turint Jungtinių Valstijų pripažinimą, bus 
lengviaus tvarkyti savo santykius su kitomis šalimis 
ir savo finansinius bei prekybinius reikalus. Kai ku
rie žmonės mano, kad tas pripažinimas duosiąs gali- į 
mybės Lietuvai ir Vilnių atsiimti iš lenkų, bet tai, 1 
žinoma, ne tiesa. Ginčuose su lenkais, tečiaus, Lie
tuvos padėtis dabar bfls patogesnė. s <

Amerika pripažino Lietuvą tiktai po to, kai ją 
buvo pripažinusios jau apie 20 kitų valstybių ir tal
kininkų ambasadorių taryba. Taigi, Amerika nesi
skubino ir, net pripažindama Lietuvą, ji neparodė, 
kad labai skaitytųsi su jos atstovybe šioje šalyje. 
Apie Lietuvos pripažinimą sekretorius Hughes pir-

PASTABOS IŠ TOLO
(Tęsinys)

Po religinių apęigų ir atsisvei 
kinima kalbų — velionio sūnui 
inž. Vyt. Čekanauskui ramovė-

dronis įteikė Lietuvos- trispalvę 
vėliavą, kurią tiųvo pridengtas 
Lietuvos savanoris.- kūrėįas Jo 
no Čekanausko karstas. '
-; N^žsnau. kieno — vellonie- Jo
no čelęariauskoV ar ję> sūnaus, 
gen. garbės M konsule Vyty Čeka
nausko pageidavimų . -į; laidotu- 
Vių progai/ vietoje’ gęfių/^šąąti-- 
kota Tautom fondui 1,600* (viėnė 
tūkstančio) dolerių, kurią sumą 

; man patvirtino tas aukas- • priė
męs. Tautos Fonde komiteto pir 

; mininkas Alb. Malkevičius.
Po laidotuvių; jų pravedimui 

vadovavęs J. Petronis, pats bū
damas Čekanauskų šeimos draų 
gu — jų (Čekanauskų) šeimos 
vardų visus laidotuvių dalyvius 
pakvietė polaidotuviniams prieš

vengrą ukrainiečių. 
balUruj^ą, Sekaslovakų ir kro
atų vėliavos, Lietuvių vėliavi- 
ruokas — PagfaHiBįtĄS * % 

į ♦ w t
ATOSTOGAUJA WROPOJE

Emiti* Sankys ir Thdat Pa
žiūra su ananasus Kapos mėn. 
pradžioje išvyka ilgesnių atos
togų į Šutomi ku* numa
tę pabuvoti Prancūzijoje, Isp?.- 

. nijoje ię Portugalijoje, o be to, 
į —padaryti šuolį ir į Maroko. Su 
• jai* kartu išvyko ir Mį Hūkšė- 
Jnienė Šie ątostogmiąkai buvo 

numatę kelionėje išbūti beveik 
mėnesį taiko.

Is kitų Mtomesaių atostogjnin- 
kų lesangpiiefių— Henrikas Ba- 
jalis neseniai (fiepos 21 d.) iš
vyko ilgesnių atostogų į Alas- 
ką.

* ♦ *
Prisiminimus E. ir J, Sinkius, 

■kurių, puikioje sodyboje gegu- 
‘žės mėn. 30 d. buvo pairasis šios

piečiams į Tautinius Namus.
Savanorio - kūrėjo Jono. Čeka

nausko karstą j Šv.Kryžiaus ka
pines is šv. Kazimiero bažnyčios 

■ atlydėjo net 6? automobilių pa
lyda su gerokai virs šimtu žmo
nių, kurių.Jarpe buvo amerikie
čių (ne lietuvių) konsulo inž. 
Vytauto Čekanausko bendradar
bių.

f vasaros sezono piknikas — ge- 
11 guSnė B'ALFo surengta, kurios 
L metu buvo pagerbti BALFo me 
cenatai E. ir J. Sinkai (aukoję 
BALFui vieną tūkstantį dbl.y —

Dabar, vos jiems grįžus iš 
atostogų, vėl pas juos bus. kitas 

jsiknikaš - gegužinė; kurią ren- 
. gi a Santa Monikos Lietuvių 
klubas- rugpjūčio mėn. 8 d., gi

* * *
; PAMALDOS UŽ PAVERGTAS 

TAUTAS-' 1
r Lbepos 24 d. Los Angeles Ph-r 
vergtų Tautų Komitetas,, ku^, 
riam pirmininkauja lenkas, ^su
ruošė St. Basil- bažnyčioje pa
maldas, kuriose , dalyvavo- ąr& | 
tūkstančio žmonių. Jose dalyva
vo ir lietuvių atstovai: ALTos 
pirmininkas A. Mažeika ir vice- 
prm. A. Skirius. Komitetą su
daro 14-kos tautybių .atstovai- 
Lietuvius tame komitete' atstp- 
vauja A Skirius ir - TU Paskaus-

. giama. .. ,
■ H'J * / <

no ir‘Irako išvargę 
pradėtiįįnailffi^jž^ 
mirt i? ėsta™?

vėr£

- Irano2 m«$tiTmpnai. giriasi; 
kad jie gali išsprogdintu Bag- 
-dadą. .

miaus painformavo telegramų agentūras, negu Lie
tuvos atstovą Washingtone.

Lietuva nebūtų gavusi- pripažinimą, da ir dabar, 
jeigu ji būtų patekusi po bolševikiška valdžia, Jos 
laimė, kad jai pavyko išvengti tos ligos.’’

Dr. P. Grigaičio įžanginis parodo, kad jis: džiaugėsi 
Lietuvos pripažinimu ir numatė, kaip tas pripažinimas 
bus naudingas Lietuvai ir lietuvių1 tautai. Prieš 60 metų 
JAV vyriausybės padarytas pareiškimas yra .didžiausia 
ašaka okupacinei komunistų valdžiai: ir Šiandien. Komu
nistai pirma pavergė rusų tautą, o dabar stengiasi: pa
vergti visus kaimynus. Leninas su Trockiu Afganistano 
nepa vergė, tuo tarpu Brežnevas ne tik pavergė - Afganis
taną, bet, jis taikosi prie Irano, Pakistano, Afrikos ir 
Indijos vandenyno salų.

| — Lenkijoj kainos ; padvigu- 
-bėjo, o algos nukrito.' <

i — Peru vyriausybė pranešė, 
* pretBeaganuikad nepirks tų 26 
’ F-16 lėktuvų, kuriuos, buvo už
sakiusi. Neturi pinigų. t

J —Saudi Arabi jo® ip kitų kraš- 
rtų diplomatų moterjs' piketuoja 
Baltuosius Rūmus, >' protestuo
jant prie sBeiruto apsupimą.

' ' . - -Į_________ 1 ■ - - ’ ’ ,
r ," /

ir — Vokiečių gydytojai tvirti- 
fha,- kad cigarečių-rūkoriams vė
žys apima ne. tik pfaučrps, liet 
einą gilyn. “ ~

j — J4- metų ukrainietis Wal
ter Polo včak bijo grįžt i į Ėk- 

■ rainą, nes ten jį įkiš f kalėjimą 
•visam gyvenimai:

•»1RKITĖ JAV TAUPYMO BONUS

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

— Prieš ką? Prieš Timurą Raišąjį! — at
sakė Macka.

Visi valandėlei nutilo. Iš vakarų atvykusiųjų 
riterių ausims dažnai pasigirsdavo “Auksinės Or
dos”, “Mėlynosios Ordos”, “Azovo Ordos” vardai, 
tačiau jie mažai tesuprato apie naminius tarp 
įvairių ordų vykstančius karus. Tačiau tuo metu 
visoje Europoje galbūt nerastumei žmogaus, ku
ris nieko nebūtų girdėjęs apie baisųjį Timurą Rai
šąjį. arba Tamerlaną, kurio vardas būdavo išta
riamas su lygiai tokia pat baime, kaip kadaise 
Atilos. Jis, mat, buvo “pasaulio valdovas” ir nląi- 
kų valdovas”, turįs savo valdžioje dvidešimt sep
tinius užkariautus kraštus — maskvinės Rusijos, 
Sibiro, Kinijos, Bagdado, Ispahano ir Damasko — 
ir jo šešėlis per arabų smėlynus gulė ant Egipto 
ir per Bosforą ant Bizantijos imperijos. Tai žmo
nių giminės naikintojas, piramidžių iš žmonių 
kaukuolių statytojas, visų karų laimėtojas ir nie
kur nenugalėtas “sielos ir kūno valdovas”.

Jis pasodino į Auksinės ir Mėlynosios Ordų 
f ^«tą Tochtamišių ir pripažino jį savo “sūnumi”.

7 •>ht',mi?ians valdžiai išplitus mio Uralo Žki 
a rymo. .. Ąnus” panoro pasidaryti savaran- 

1< -ku valdovu dėl to vienu savo “tėvo’’ pirštu 
i ivo nušluotas nvo sosto ir pabėgo pas Lietuvos 

valdovą prašytį, pagalbos. Vytautas ir buvo nu
matęs grąžinti jį atgal į sostą, bet prieš tai jis 
norėjo išbandyti savo jėgas su pasaulio valdovų-
— Raišuoju. {

Dėl tos priežasties dažnas jo vardo paminė
jimas ir sukėlė didelį klausytojų dėmesį. Nutrauk
damas tylą, vienas vyresniųjų riterių, Vaitiekus^ 
tarė:

— Ne su bet kuo reikalas. z '
— Vistięk su kuo, — atsiliepė Mikalojus ii 

Ilgamiškio. — Ar už dešimties žemių, ten buS- 
Tochtamišius, ar koks kitas valdys Belialo sūnus 
.sūnus — kas mums rūpi ? >

— Tochtamišius apsikrikštytų, — atsakė 
Macka.

— Apsikrikštytų, ar ne. Ar galima šunsnu
kiui tikėti, kuris Kristaus mokslo neišpažįsta.

— Bet dėl Kristaus vardo yra verta ir galvą 
padėti, — atsikirto Povala.

— Ir dėl riterio garbės, — pridūrė Kirvelį 
kašteliono giminaitis. — ¥ra mūsų tarpę ir to
kių, kurie eitų. Spytka iš Melštyno turi jauną ir 
mylimą žmoną, bet vis dėlto patraukė pas kuni
gaikštį Vytautu

— Ir nenuostabu, — įsiterpė Jaska iš Našano,
— nors ir sunkiausios nuodėmės atleidimas ir 
išganymas dėl tokio karo yra tikras, .. r ,

— O garbė — per amžius, — vėl prašneko Po^ 
vala. — Karas — tai karas ir ne bet su kuo — juo 
geriau. Timuras pasaulį nukariavo ir valdo dabar 
27 kraštus. Tai būtų mūsų žmonėms garbė, jį 

sunaikinus.
— Kodėl ne? — atsakė Kirvelis, — nors ir 100 

kraštų valdytų, tegu jo kiti vengia, bet ne mes! 
ĮTik sudaryk dešimt tūkstančių gerų ietininkų, 
tai visą pasaulį pereitume.

— Taip kalbėjo riteriai, o Zbyška net nusiste
bėjo, kadi anksčiau, jam neatėjo nors patraukti 
įsu Vytautu į laukines stepes. Bet pabuvus Vil- 
-niuję. jis troško ir Krokuvą pamatyti ir dalyvauti 
riterių rungtynėse.

> - O dabar pagalvojo, kad čia jį gali negarbė ir 
teismas ištikti, o ten ir blogiausiu atveju sutiktų 

^garbingą mirtį...
Bet šimtametis Vaitiekus, kuriam iš senatvės 

galva drebėjo, ir kurio išmintis prilygo jo metų 
patyrimą, riterių pasiryžimą lyg šaltu vandeniu 
perliejo:

— Kvailiai jūs visi, — tarė. — Argi kiekvie
nas iš jūsų negirdėjote, kad Kristaus paveikslas 
prakalbėjo į karalienę? O jei pats Išganytojas 
'rodo tekį didelį jai pasitikėjimą, kodėl šventoji 
Dvasia, trečiasis Trejybės asmuo, neturėtų būti 
jai lygiai paslaugi ? Dėf to jį būsimuosius įvykius 
mato, lyg jos pačios akyse jie būtų atsitikę, ir 

’taip sakė...
Čia jis nutilo ir, valandėlę drebinęs galvą, pa

galiau tarė: e ,’t >
— Užinirsau, ką ji sakė, bet greit atsiminsiu.
Jis pradėjo galvoti, o kiti nekantraudami lau

kė, nes buvo paplitusi nuomonė, kad karalienė 
numato -ateitį.

— Aha! — pagaliau tarė, -r jau žinau! Kara
lienė sakė, kad tik tada pagonišką galybė būti} 
sunaikinta, kada visa krašto, ritetrfa Žygiuotų su 
kunigaikščiu Vytautu prieš Raišąjį. Bet tai ne
gali įvykti, nes negalima pasitikėti krikščionimis. 
Reikia sienas saugoti ir nuo čekų, ir nuo vengrų, 
ir. nuo Ordino, ne» nieką negalima pasitikėti. O 
jei tik saujelė lenkų žygiuos su Vytautu, nugalės 
jį Timurąs Raišasis, nes jo kariuomenė nesuskai
čiuojama. ..

— Betgi dabar taika, — atsiliepė Kirvelis, — 
ir pats Ordinas, atrodą tę$i* Vytautui tam tik
rą pagalbą. Net ir kryžiuočiai, norą tik iš gėdos, 
šį kartą negali kitaip elgtis, kad Šventajam Tė- 
yui parodyti}, jog jie yra pasiruošę su pagonimis 
kariauti Dvariškiai pasakoja, kad ir Kfehtenštei- 
nas ne tįek dėl krikštynų kiek dėl pasitarimų su 
karaliumi čia buvoja... - į ■ Įl

— 0 štai jr jisj—stebėdamasis sušuko Ma^ka.
— Teisybė. — pritarė' dairydamasis Povala. 

Dėl Dievo —-jis! Trumpai beviešėjo pas vienuoly
no viršininką ir priea fe ^yneeo
išvykti, .' - ‘ ‘

— Kaip jam patiko! — susisvajojęs atsakė 
Macka. y ■ i . -',:..*

(Bus daugiau!
• ••di-- • ’ *■ -----

PATS. UMUTVK MTUS PARAGINK < 
SKAITYT! DISFIRAST) ’TėAUJJgįpV

4 — Naujienos, Chgo, Sat.-Moftday, July 31 -Aug. 2,' 1982



5./-X

Eglė Žalčių Karalienė (Tapyba)Antanas Tamošaitis

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PERKRAUSTYMAI
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Direktorių

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

tusia

AMSUULNSO 
PATARNAVIMAS

■ Keep receipts for aX repairs and additional 
Mng eoenaes. Moat homeowners insurance 
contracts wff reimburse these coats: casurfty 
losses exceedtog $100 that areni reckoned

Oak Lawn, HL 
Off. teL 423-8380 

Valandos pagal susitarimą

LESINSK1O LIUDIJIMAS 
IR B. KV. IŠVADOS

(Atkelta iš 2 psl.)

> Glaudus savi ir svetixui, kol 
tčVo afflfedaT pi£ri. ' ‘

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

INKSTŲ. PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

' ' 2454 WEST Mrd STREET 

Vatan ring? ft&bnkL 1—4 P0įhrirt 
ketvirted. 5—7 vaL vato* 
Ofiso telefonas;

Iwdeadle® toiefu 44MM5

7 Tomedos respect no geographic boundaries. Over 
the last five years 4,245 tornados have touched down in 
46 different states. WMe they can occur anytime. March 

through August are considered the “danger* months. State 
Farm Fire and Casualty, a major home insurer, offers toe 

foflowtog suggestions totted you get paedy tor toe cooang 
■ fomedn

J424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

Tel : 652-5245

■ Ren and practice what your farMy w» do fa 
ease of a tornado.
—Have a prearranged place In your home 

(basement if you hm* che or in interior room' 
or under stairway f you don’t} te go for 
vwrar*

— If you’re In a mobile home, get out. If a 
shelter is walabte . go to tt. If not fie in a 
dftch or other depression.

— V you’re to a car, get out Lie fa a (fitch or

TORNADOS
If one struck, would you 

know what to do?

Mlfc

Leidimai — Pilna apdrwds 
ŽEMA KAINA 

priimam Master Charge 
‘ ir VISA korteles.

JL ŠERĖNAS. TeL925-«0W

Vedė) a — Aldona Daukua 
" Telafo 77*4543

DR. C. K BOBELIS 
Prostatos, inkstų ir ilapuaw 

takų chirurgus.
” 5025 CENTRAL AVE.

St Petersburg, Fla. 33719 
TeL (8132 321-420$

APYNIAI SENOVĖJ BUVO IR 
PAPUOŠALAS LIETUVAI

TĖMS

____ AUmO.41
TURIME

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO

DALYSI.

TEL 233-8553 
Servic. 855-4506, Pase 06058 

DR. Ą, B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai;

Valentiną Mičiulį ir jo visą šeimą,

sūnui Raimundui tragiškai žuvus, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

ALDONA ir KAZYS JASINSKAI su šeima

(LAGSAW32 . ,4
242* WES'? 69U STREET REfublks 7-J12U
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo, Hilu, ŪL >74-<l4L|

ĮF FT HAPPENS
W Cooperate fafiy with tew enforcement and 
disaster service officials. Check your toen 
news medte for instructions and tofonnaton on 
emergency services avainhto.

GAIDAS -DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 
WvHbMtar Cwununit, kiialkae 

MmMmi 4MM*
E. MnWa rc, WMtdmter, IL. 

VALANDOS: 3—8 darbo dienomis S* 
astrą Htadtad B—3 ni.

T«U M3-1727 arba 542-171$

V Stay wHh yow property to guard against 
vandalism or tooting ohfl taw enforcement 
~ Protect agafoeTaddmorat (fernage. board up 

broken windows or holes in toe avails or 
root cover or Otoerwtee protect ftm»«hings 
from further damage by rain or wmd. If 
neceaeeiy/have unifies tented oft to pre
vent damage from explosion or fra.

■ DonT be rushed into signing repair con
tracts Ry^by^MK repairmen often prey on 
tornado victims. Be sure you know w»to whom 
you’re deafinį. Your insurance agent dr ad
juster should be able to help: or ask y<xx 
Better Boetofafe Bureau or triends or retoUrae 
to recommend someone. \

ti vyrai vėl ėmė apie jį rinktis 
ir sudarė stiprų branduolį jo 
idėjas parėmė ir pradėjo įgy
vendinti.
'Su kokiu atkaklumu, su pa

vasariniais įstatais kišenėje, 
vaikščiodamas į Vytauto kalną 
Pūtvis stengėsi įgyvendinti sa
vo sumanymus nupasakojo Mi-, 
kas Mikelkevičius, tuo metu bu- | 
vs Susisiekimo Ministerijos bu-’ 
halteriu. Vėliau jis buvo pirma
sis LSS-gos ceątro valdybos vi
cepirmininkas, viršininko padė
jėjas ir Konspiratyvinio sky
riaus viršininkas.

Mikas Mikelkevičius rašo:
“1919 m, birželio mėn. pabai

goje, kuomet vokiečiai traukė
si iš Lietuvos ir atsirado pavo
jus Kaunui iš bolševikų pusės, 
Kauno visuomenė, sekdama Pa
svalio, Biržų ir Šiaulių pavyz
džiu, sujudo organizuoti parti
zanišką būrį mūsų kariuomenei 
padėti ginti nuo priešų Kauną. 
Paskutinėmis birželio mėn. die
nomis pripuolamai išgirdau,kad 

! yra sudarytas būrys ir daro ka-

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

Šeštadieniais ir sekmalienisis 
nuo 8J0 iki 8:30 vah ryto. 
Stoti** W0PA - 1490 AM 

franaliuoiarnoc iš mū*v»tvdiįo« 
Marquette Park*.

2b33 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero 

Telet 476-2345

džio 8 d. laiškas (Nr. 1.917) Vai- 
dievučiui A. Montautui, 2 p.).

Kauno pavojui praslinkus,Lie 
tuvos Sporto Sąjungos Šaulių 
skyriaus veikla pradėjo silpnėti 
ir pagaliau visai sustojo.

J. Matusas apie tai rašo: “Bęt 
kuomet praėjo Kaunui pavojus, 
šaulių būrelis pradėjo krikti. Te 
ateidavo 3-6 žmonės, pagaliau, 
liovėsi įr mankšta. Bet Pūtvis 
neatleido ir ąd šautuvu skirtu 
metu sėdėjo Yytaujo. kalne ant 
suolelio. Tuomet jis ilgas valan
das kalbėjos su Mikekevičium. 
Sakydavo: “Žūt biit turme su
laikyt nuo ir impKauno bū^T’ Ir 
senosios -organizacijos nieko ne
liko”.

(J. Matusas, Šaidįū Sąjungos 
istorija, p. 12) *

Paties Pūtvio pasakojimų, bu
vę net dienų, kad jis Vytauto 
kalne visai -nieko nebesulauk
davęs.

Su Liet. Sporto S-gos Šaulių 
skyriaus sugriuvimu ir buvo pa 
siektas lemiajjiasis punktas Lie
tuvos Šauliu Sąjungos organi
zavime. Nedaug betrūko, kad iš 
visos sąjungos būtų likusi tiktai 
siekta įvykdyti, -bet neišsipil
džiusi svajonė.
Ant mažos ir siauros organiza

cijos griuvėsių pastatyti kitą, 
daug didesnę ir stipresnę orga-Į 
nizaciją yra labai sunkus ir daž- { 
nai neįmanomas dalykas, nes 
pirmajam užsidegimui atslūgus 
ir beveik išnykus reikia ypa
tingai didelių pastangų ir suge
bėjimo jį vėl prikelti. Tačiau 
Vladas Pūtvis nenusileido. Jis 
atkakliai kasdien pats vyko į 
Vytauto kalną, nuolat ragino ir 
įtikinėjo kitus ir pagaliau pa-i 

i siekė tikslo. Jo minčių sudomin-

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

DR. FRANK PEECKAS 
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St T*L 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko ft kinins

ir “contact lenses”.

(Tęsinys)
Ilgainiui, bene vasaros pabai

goje, pradėta darbuotis prie kul 
kosvaidžių ir rankinių granatų. 
Reikia pastebėti, jog Vytauto 
kalne karine vyrų mankšta do
mėjosi ir moterys. Čia ateidavo 
Emilija Pūtvienė, Ona Pūtvy- 
tė; Honorata Ivanauskienė . . . 
Ši pastaroji dalyvaudavo šaudy
muose. Tai pirmosios mūsų šau-

Nusiskubinau į kalną ii išties pa 
mačiau marširuojantį būrį Čia 
buvo ir departamentų direkto
rių, ir raštininkų, ir darbininkų. 
Jų tarpe pastebėjau senyvą žmo 
gų su žilais ūsais, labai rūpes
tingai atlerkantį karo mankštą. 
Vėliau sužinojau, kad jis yra tie 
kimo ir maitinimo ministerjos 
departamento direktorius Vla
das Putvinskis. Po mankštos įvy 
ko pasitarimas. Buvo svarstomi 
du klausimai: ginklų pirkimas 
ir būrio organizacijos reikalai. 
Būrio organizacijos reikalu kal
bėjo vieni už tai, kad prisidėtų 
prie Fizinio Lavinimosi Sąjun
gos kap jos skyrius, kiti — kad 
sudarytų atskirą būrį.

(Bus daugiau)

Apyniai dabar naudojami tik 
alui gaminti.

Seniau ir Lietuvoje iš jų bū
davo pinami vainikai, merginos 
dėdavos ant galvos rūtųir apy
nių vainikus.

Dvyliktame — keturioliktame 
šimtmetyje vestuvių metu lie
tuvaitės pasipuošdavo apynių 
vainikais.

■ Be ture you have toe right kM of toscraece 
and enough of ft to cover M denage a tfotedo 
coutodo.
w Make an Inventory of everything in your 

house and keeo k to a safe ptece swav from 
home (Bke fi safe deoowt box). It ww be a 
great help fa speeding payment for your

GETTING PREPARED
M Know how to get emergency weather 
toformatton to your cOmmioty and know what 
Imeana.
— AhfefionW Weather Service Tornado watch* 

means condtoons are ttaht for tornadoes to 
form.
A “tornado warning* means a tornado has 
been sighted, take cover.
Most communities ose sirens dr horns to 
warn of a tornado sighing: know whet your 
system Mend wtat ftcMens.
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|Agy9>®9GRAMĄ

Uetovįą Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, ii frtoties 
pLYN, 1360 bangi veikia sek- 
padieniais nuo 8 iki 5:30 vai ryte, 
&rdūDrt3Tng- vėtiiasni ~TMMuliniu 
finių tastrauką. Be to, ko&enta- 
rai, nražka, dainos, it Magdutės 
pasaką. programa veda Stepo 
OJte Valentina Minkai Biznio 
rūkalais krrf^ts t Balfic florists — 
ifihj bei bovanft krautuve, S02, E. 
MetonSr aiS^T^pa^gau- 

oamce “Naujienos”, didelis pasi
rinkimas Uetuviškų knygų ir lie- 

tuvišku dovanu. - . .

(J. Matusas, Šaulių Sąjungos 
istorija^ p.p. 11-12).

Pirmųjų šaulių sudarytąjį ne 
paprastą vaizdą Kauno gyven
tojams prisimena ir tuometinis 
Krašto Apsaugos ministras pik. 
Povilas Žadeikis: ‘‘Kauno gy
ventojams atrodė kažkaip nepa
prasta, matant vyrus marguo
jant gatvėmis ir darant kariškus 
pratimus Žaliajam kalne. Jų tar
pe matėsi ir visai jaunų berniu
kų, taipgi ir vyrų virs mobili
zacijos metų”.

(Lietuvos Nepaprasto Pasiun
tinio ir Įgalioto Ministro J. A. 

PIRKIT2 JAV TAUPYMC BONU 1 V-bėms P.Žadeikio 1954 m.gruo

Toliau Br.Kv. rašo: “Skaitant 
ir studijuojant Lesinskio liudi
jimą, galima gerai atsekti, kaip 
sovietų agentai veikia mūsų tar
pe, r skaudu darosi, kad mes lei: 
džiame jiems laisvai veikti, kal
bėti mūsų susirinkimuose, v įsi
leidžiame juos net į centrines 
mūsų organizacijas, partijas, tuo 
pačiu leisdami jiems čia mus 
stebėti, veikti, o kartais mes 
jiems mokame algą.” .

Čia tenka pasakyti, jeigu or
ganizacijos įsileidžia tokius ko
munistų agentus, tai jos nežino, 
kad jie yra Lietuvos pavergėjui 
parsidavę. Jeigu Br. Kviklys ži
no, kad tokių agentų yra mūsų 
centrinėse organizacijose ir 
jiems leidžiama ten laisvai veik
ti, kalbėti — jo pareiga tas or
ganizacijas perspėti, kad atsi
ribotų nuo: tokių veikėjų.

Br. Kviklys pabaigoj dar ra
šo: uo kartais mes jiems (t. y. 
komunistų agentams. A.T.) mo
kame algą”.

Taip, tai tiesa, kad ‘taip atsi
tinka. Juk Br.Kviklys gerai pri
simena, kada “Drauge” dirbo 
Alseika ir jam buvo mokama 
alga. Tokių geradarių” buvo-ir 
kitose organizacijose, Ką gi pa
darysi, kad kartais “vilkas įlen
da į avies kailį” ir gyvena tarp 
žmonių.

(Pabaiga)

VAKARŲ VęJA|
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos. 1739 S. Halsted SL, Chicago. IL

MOVING _ 

Apdraustu p^kravstymu 
jį įvairiu atstumu 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 374-1W2 arba 37frSm
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Dariaus ir Girėno minėjimas 
prie jų vardo paminklo

met labai kukliai rengėmėsŠ.m. liepos 27 d. 2 vai. prie 
)ariaus ir Girėno paminklo 
larquette Parke uniformuoti 
Jariaus ir Girėno posto karo ve- 
eranai rinkosi paminėti prieš 
9 m. skrdžio į Lietuvą metu 
uvusius Dariu ir Girėną. Kar
ui dalyvavo ir moterų padalinys, 
i viso apie 30 asmenų su ketū
lomis vėliavomis.
Minėjime, kaip visuomet, da- 

rvavo: Karių Ramovėnų dele- 
acija su vėliava—•. A. Repšys. 
. Garbenis ir L. Gūdžius; R. 
let. Bendruomenės — J. Bau
žius ir ponios Orentienė ir 
umčiennė, pasipuošusios tau- 
niais rūbais.
Minėjimo pagrindinę kalbą 
įsakė legionierių vadas K. No- 
i. J. Paukštis vadovavo pro- 
’amai. Po karo veteranų kalbų 
, Jahula kalbėjo karo veteranų 
ndo vardu. J. Paukštis ir ]ie- 
viškai pasakė kalbą.
Kariai veteranai prie Dariaus- 
rėno paminklo padėjo gyvų 
tlių vainiką, šešių-asmenų gru- 

paleido trijų šūvių salvę, 
įdaryta nuotrauka.
Amerikos" ir Lietuvos himnai 
vo sugroti' patefono plokštė
ms. Lietuvos himną sugiedojo 
lyviai, kurių buvo per 200. 
Šiemet buvo tik estrada; kė- 
ių nebuvo, o temperatūra sie- 
apie 90°F, tai publika slėpėsi 

vėsyje po medžiais.

_ —' Biižėnų klubo gegužine 
įvyks rugpiūčio mėn. 1 d., sek
madienį, 12 vai. 30 min. po pie

Vyčių salėje ir darže. Bus 
įvairaus lietuviško maisto ir 
veiks baras. Dovanų paskirsty
mą laimėsite biržietiško alaus 
bačką ir kitas vertingas dova
nas. Gros geras orkestras. Visi 
kviečiami linksmai praleisti sek
madienio popiete su biržėnais.

JPr) ;
— Chicagos Lietuvių žuvau- 

tojų-Meskeriotojų klubas rengia 
pikniką, kuris įvyks šių melų 

mitų mirties metinėms. 50-ųjų ’ rugpiūčio mėn. 1 dieną, sekma-
49

m.tinių proga iškilmingiau mi
nėsime. Be to, spalio 8 
giamės banketui. Labai 
Kvietė dalyvauti.

* * ♦ »
Teko nugirsti kai kuriu asme

nų nusistebėjimą, kodėl nedaly-' —šakių Apskr., Klubo pikni- 
vauja gen. konsule. J. Daužvar- kas įvyks š. m. rugpjūčio mėn.

d. ren- 
iižimd.

disnj, šaulių namuose, 2417 W. 
43-ta gatvė. Gros Evaldo Knoll 
orkestras. Bus šalti, karšt; už
kandžiai ir loterija. Veiks baras., 
Visuomenė

’ dalyvauti. Klubo valdyba (Pr.)
kviečiama piknike I

Hemai, bsU — hrirriBSi 
UAL 1ST AT B FOB SALI

JtmaL Sami — Pirdavlnwri 
BBAL KSTATI FOR SALI

butų nuomavimas
9 NAMŲ PIRKIMAS « PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS £

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*

2212 M7. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-774:

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

dienė, šauliai, Liet. B-nė, jau- 8 d.,. Vyčių salėje, 2455. West
Pavergtoj Lietuvoj L^ytojai galėjo nusipirk

® ara™,s puodus ir 2 po 4_riS) medinis> įrengtas sklepas
nimas — ateitininkai, skautai, 47th St., Chicago,. Ill. Maloniai 
neolituanai. Mūsų L. B-nės pir- kviečiam visus atsilankyti. Pra
minu dul
40 m. pavergimo minėjimą, kai. Knoll -orkestras.
Amerikos vyriausybė ir nst mū-j 
su aukščiausios institucijos pra
šė susilaikyti nuo važiavimo į 
okup. Lietuvą tais metais.

' * 5įc

ukres vyko į Lietuvos džia 1 vali Šokiams gros Evaldo j PAVERGTOJ LIETUVIJ 
į PAMINKLŲ APSAUGA B

J — Rugpjūčio 8 d., sekmadie-Į Vengrijoje . įvykusioje tarp- 
j nį, dalyvaukime išvykoje į ponų tautinėje IČOMOS konferenci- 
• ;čiurinskų puikų sodą,. 11233 W. j°ie> kurios tema buvo “Pasku- 
i80th Court, St. John,' Indiana.} tiniųjų šimto metų paminklai’’,

- - - ‘ j Ten bus East Chicagos. R. LB ! iš Lietuvos dalyvavo paminklų
Pertekę gyvenimu, tikrai sta-. apylinkės gegužinė. Iš Chicagos. apsaugos tarybos pirmininkė Ir- 

“ * ‘ ' ma Barauskaitė ir architektas
R. Jaloveckas. Lietuviai padarė 
pranešimą apie Lietuvos XIX- 

? XX m. architektūros ir kultūros

J. Paukštis minėjo, kad šie-

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

barėjame ir norime, kad mūsų' ruošiama ekskursija dviem au- 
lautos herojus — Darių ir Gi-' tobusa.is. Iš Cicero,, nuo 15-tos 
rėną pagerbtų svetimi. O mes ir 49th Court, autobusas išva-,
— keliolika tūkstančių gyveną žiųoja' 12 vai. Pakeliui sustos]—----
Chicagoje, nerandame laiko at-: Brighton Parke, prie California Paminklus- 
eiti Į tokį kuklų ir svarbų minė- ir 44-tos.i Iš /Marquette Parko
j imą. Pasižiūrėkime i nuotrau- autobusas irgi-išvažiuos 12 vai., Luropos šalių paminklų tyrinę- 
kas iš okup. Lietuvos, kai mūsų ‘ nuo 69-toS; ir. Washtenaw. 
tėvynainiai kovoja žūtbūtinę. žuojame bet kokiam orui esant, 
kovą — eina tūkstantinė minia, Kelionės asmeniui $3. Autobuse 
daugiausia jaunimo, paskui ne-, vietos, ribotos. Jš . Marquette 
šama kryžių į Kryžių kalną; lei- jParko norintieji dalyvauti pra
džia pogrindžio spaudą ir veda,šomi skambinti tel. 434-3713, 
atkaklią kovą už religijos ir tau-’376-7019 ir 476-8319. Brighton 
tos laisvę. Tai mūsų Tautos pa-j Parke, 523-0148. Rengėjai (Pr.) 
sididžiavimas! Pas imokykirrie ] ____ _____ -
S ju K Saulius f — ^en‘ Jaruzelskis paleido

. '; '• -H apie pusantro tūkstančio kali-
,oet nepaleis užsispyrė-

£ lių, neš jie yra jo priešai. Va- 
jĮplensoš' tikrai nepaleis.

Konferencijoje dalyvavo 19

Vq_ Į tojai, restauratoriai ir architek
tai. LBarauskaitė apie konferen 
ciją pasakė: “Mums ši konferen
cija reikšminga ir tuo, kad bu
vo galima palyginti Lietuvos ar
chitektūros ir kultūros pamink
lus Europos šalių problemų kon 
tekste ir numatyti naujas jų ap- 

; skaitos bei apsaugos gaires”.
J 7 . *

TAUTODAILĖS MUGĖ
Birželio 26 d. Kaune,. Vytauto 

kultūros ir poilsio parke, buvo 
■suruošta respublikinė tautodai
lės paroda.

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

gražius keraminius j 
ąsočius, lovatieses, įuostas, švil 72^rds ir Campbell.’ $39,000.
pukus, medžio skulptūrėles, pin g butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga
lines, krepšelius, lininius mez- ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 

ir Kedzie.ginins ir kitokius suvenyrus.
Mugės metu grojo. ‘‘Ąžuoly

no” orkestras ir kaimo kapela.
(Iš “Europos Lietuvio”)

— Italų prokuratūrą iškvietė 
arkivyskupą Povilą Marcinkų 
liudyti už pinigų skolinimą 
Ambrosiano bankui. Pakviesti- 
daf du aukšti banko pareigūnai.

— Ambrosiano banko doku
mentai rodo, kad Vatikano ban
kas yra skolinęs jam pinigų.

Miko šileikio 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.

2 sklypai arti vandens.
Hot Springs Village.

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

FOR SALE BY OWNER

Brick 2 flat, 2 - 6’s.
Location 59th & Troy

Call after 6 P.M.
499-1074 ' -

j BRICKYARD AREA — 27 year 
old brick single family, 2 bed
rooms, 25^ car garage. Solid 
plaster walls. , r

CENTURY 21
Ask for Mary Evelyn—348-7810

REAL ESTATE — OUT OF TOWN
Nuosavybės — kitur

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI £

Turiu Chicagos miesto
Dirbu Ir užmiesčiuose, >relt£' 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS.

4514 S. Talman Avė. 
TeL 927-3559

DĖMESIO 
62-50 METŲ AMJL VAIRUOTO  ̂
Tiktai $120 pusmečiui automebll 

Liability apdraudimas pezsIzUz’ 
kams. .Kreiptis:

A LAURAITIS 
4445 So. ASHLAND AVB 

z. TeL 523-8775

Dengiame ir taisome visu 
šių stogus. Už darbų 
tuojame ir esame apdra

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737-171

102 pusi. ' Minkšti viršeliai. Fotografijos.
< : Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.
KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 

LITERATŪROS DRAUGIJA .
Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, |’

arba rašant tokiu adresu:

I’AWAV.W.WV^bWAW/. 

gi KURIAM GALUI MOKĖTI 
|( j- DAUGIAU?
Š'PIRKDAMI NAUJUS-AR VARTOTUS 
gi’ AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE

’ NUO S300 IKI $1,000

STASYS ŠAKINIS ’
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko ■ •

2

Pardavimai ir Taisymo j 
2644 West f*th Street < 
TeL REpubHc 7>1941 J

gi

Chrysler New Yorker

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

ir’ iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

. Sergeants
SENTRY*7

&Tick Collar

K Rs Fksas • MH Teks

LAKE GENEVA AREA — 
RETIREMENT OR YEAR 

ROUND GETAWAY

bedroom raised ranch. 3 car
attached garage. Beautifully 
landscaped on 1 acre. 7 years 
old. Central air, fireplace. Pri
vate setting. Also 2 story bam 
style building — storage or pos
sible rental unit. Priced to sell 
— $98,500. Call for appointment

(414) 279-6897 -
or (414) 248-8660

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

]\Ir. K. Januta,
2818 Avenal St., Los Angeles, CA 90039 4030 Archer - VI 7-1515

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršelių knyga
t

EKOVOS DEL LIETUVOS’*

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

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

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. MEDAS, 405? Archer Avttm
Chicago, I1L 80C32. T»L YA 7-59M

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

"American. Travel Service Bureau
*727 s. Western Ave^ Chicago, DI. 60643

Telef. 312 238-5787
» NejjofcjSii patmurlaiss užsakant lėktuvą, traukiniu, latrų keti 

-ilę (cruises), vText>dčių ir automobilių nuomavimo rezervacilas; Parduodi 
ne keliootų draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitu? xixstu; 
^udarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teikiame tufo: 
nacijas visais - kelionių reihalais.

• Taupykite skrisda^ri Chartered lėktuvais, tik 'eixu rexerracti vletx 
i ankzto — fcrieš 43 -30 dienu.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
- • ’ J ‘ J

.. Naujienose galima ganti nepaprastai įdomins gydy
tojo, visuomenės veikėjo ii rašytojo stiiminimui.

£>r. A. Gnsaen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečia 1905 
metų įvykiu#', Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

7 rusirūpinimą 88.007 rusirūpinimą_______________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ___________
y '• Minkštais viršeliais, tik ___________

Dr. A. J. Gtusen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ___

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri- 

4edant SI persiuntimo išlaidom*.

84.00
83.00

82.00

1T» 8a. HAL8TKD ST., CHICAGO, IL <H*t

KAILIUS BAIGIANTIEJI IR 
RANKOMIS SIUVANTIEJI 
dirbs patogiose darbo apysto- 
vose ir vėsinamuose kamba
riuose. Telefonuokite:

779-7000

M. ŠIMKUS
/*■ r z* ’ ' X

- * Notary Public <4
INCOME TAX SERVICE

4259 Š. Maplewood, fek~254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.1

F. Ajertf

<0642, , 42<-M54

‘ RENTING IN GENERAL 
Nuomos

CICEROJE UŽ $100 MENESIUI išnuo
mojamas naujai atremontuotas bu
tas. Pageidaujami pensininkai.

Skambinti 452-8168

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

lh.LI.II J.IJ .' .1J.HI

■ ? Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

* '» 4 ' - 4r jį ** j

Darbo valandos: Kasdiena nuo
9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, 

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

TeL 776-5162 į 

2649 West 63rd Street > 
Chicago, JU 60629

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu. Jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruostą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos* 
ileista knyga su legaliJkomb 
'ormomi*

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje,

6 — Naujienos, Chicago, Ill. Sat-Monday, July 31-Aim, 2, 1982




