
VISU LIETUVIU LAIKRAŠT IS UŽ TAUTOS LAISVE

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

VOL. LXIX

REAGANA
T**, G,

• C- 2C54Q

Chicago, Ill. — Trečiadienis, W|dfJesday, August 1, 1982

T/w Ftrrt and Greatest 
Lithuanian Daily in America

The lurhvafiian Daily Nev*'
Published by The IxhuAAL&a New* Co.. lac.

1739 So. Halsttd Street, Chicago, HL 60608 
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

NT. 143

AIGT! ZUD
Sovietų valdžia įsakė žurnalistui 

. Andrew Nagorskį išvažiuoti
JIS KALBĖJO RUSIŠKAI IR LENKIUKAI, 

NESILAIKĖ RUSŲ NUSTATYTŲ TAISYKLIŲ
MASKVA, Rusija. — Sovietų Nagorskis buvo ir yra vienas 

valdžia pasikvietė Newsweek padoriausių žurnalistų. Sovietų 
žurnalo korespondentą Maskvoj valdžia per paskutinius 5 metus 
Andrew Nagorski ir jam prane-neišsiuntė nė vieno Amerikos

DIPLOMATAS HABIBAS NEGALĖS 
TĘSTI VEDAMŲ PASITARIMŲ

PER 15 DIENŲ PALESTINIEČIAI IŠVAŽIUOS Iš BEIRUTO, 
JUOS TURĖS PASEKTI IZRAELITAI

šė, kad - ji? nesilaiko? žurnalis-Uaikraštininko, bet rusai pradė-j 
tąms niuštatj’tų taisyklių, jafilpo Nagorskiu. Ambasadoj kilo j 
atimtos visos užsienio žurnalis^^iintis apie reikalą atsilyginti j 

Litams duodamos privilegijos ir'rusams už išsiuntimą laikrašti- 
ijam įsakoma tam tikru laikiįaš- ninko be pagrindo. Ambasada 

paskelbė šį pranešimą:
“Apgailestaujame, kad užsie- Į 

nio ministerija rado reikalo iš- j 
siųsti vieną kvalifikuotą ir atsa- Į 
kingą Amerikos laikraštininką, j 
neduodant jam progos pasiaiš- > 
kinti. Tariamės su Valstybės! 
departamentu, kokių žingsnių | 
turėtume imtis”.

Kaltina Nagorskį nepada-
i rytais nusikaltimais

Praeitų metų lapkričio mėnesį 
žurnalistas Nagorski buvo Vo-

įįjąni įsakoma tam tikru laikraiš- 
. įvažiuoti iš Sovietų Sąjungos.

; ■ Užsienio- reikalų ministerijoj 
Na'gorski kalbėjosi su Juriju 
Viktorovu, kuris tvarko visus 
užsienio spaudos ■ atstovų . rei
kalus.
: Nagorskiui buvo perskaitytas 
pranešimas apie nesilaikymą I 
žurnalistams nustatytų taisyklių 
ir apie reikalą išvažiuoti. Na
gorskis norėjo pasiaiškinti Vik- 
torovui,. kad jam primesti, kalti
nimai yra be pagrindo, bet Vik
torovas atsakė, kad jau per vė-^

Sovietų valdžia Kremliuje nutarė išsiųsti žurnalistą Andrew Nagorskį 
Amerikon, nes jis Vologdoje bandęs “atstovauti” vielos laikraščio Kras- 

naja Sever redaktorių A. N. Šorinas. Tai melas. Pas Nayorskį 
buvusi tiktai Šorino vizitinė kortelė.

lu.. Sovietą agentūra Tass jaujlogdos mieste, esančiame 250 
paskėlė’ kad jis jssiųticiąrrias j šiaurę nuo Maskvos. Jis 
is Sovietų' Sąjungos. Jokie pa- buvo užėjęs į Krasny Sever laik- 
aiškinimai nepadės; jie bever- , - - -- ......
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čiai, kai apie žurnalistą ką nors su laikraščio redaktoriais. ’ '
rašėio redakciją ir pasikalbėjo

•-.*1 • _ 2 * • • t

paskelbia “Tass”. i

~ Nagorskis rasė apie 
maisto stoką

? A'
Žurnalistas A. Nagorskis

Už poros valandų . Nagorskis, 
pamatęs įdomų Vologdos gatvės 
vaizdą^/įp nufotografavo^ Tuo
jau pže 'ja:priėio polidiriinkas 

Pa‘ < ir pareikalavo, kad parodytų sa
vo dokumentus ir pasakytų, 
ką jis daro Vologdoje. Nagots- 
kis papasakojo; kas jis toks< o

liiošė eilę straipsnių, paremtų- 
tiksliais duomenimis, pasikąlbė- 
jį-fliąiš.-sn rttsdis pačioj&ISfask- ____ ____

Nagorskis £^kėtų5anis 
mokėjo rusiškai ir lenkiškai. policininkui pasikalbėti
galėjo;abiem kalbom laisvai su-, su krasny Sever (Raudonoji 
sįkaltjęti. Jis^ buvo labai pašiau-) redaktoriaus pavaduo-
gus ir noriai padėdavo kitiems .taju, kuris Nagorskį pažįsta, nes 
Amerikos- .Jc o r e spondentams, su ju0 išsikalbėjo. Policininkas 
kurie* negąjędąyo, rusiškai skai- redaktoriaus nepažino. Tada Na- 
tyti ir nepajėgdavo susikalbėti. gorskis jam parodė iš redakto- T * — L. v A. _ 1 A. L A -W I I . • _ _

KENIJQS MAIŠTININKAI IŠSKRIDO
" 5 Į TANZANIJĄ

LAKŪNŲ MAIŠTAS NUMALŠINTAS, RADIJO 
STOTIS ATIDUOTA, LAKŪNAI SLAPSTOSI

NAIROBI. — Kenijos karinometu gyvenąs.
užsienio ministerija ’ menės vadas, pasitaręs su pre- 

kad Nagorskis, nuva- zidentu Daniel arap Moi, pa- 
Rovno, dėjosi lenku,: skelbė karo stovį ir įsakė su-

galėjo ,abiem kalbom laisvai su-

kalba-lenkiškai. Vietos gyvento
jai ' paš£ė!5ejŲ,'‘kad "Nagorskio ; ; 
akcentas ne rusiškas. Jis paly
dovams pasakė, kad jo tėvas! 
buvęs lenkas, karo metu išva
žiavęs į Ameriką, kur ir jis da
bartiniu

Dabar 
tvirtina, 
žiavęs į
nieko nesakant, kad jis žurna-Įimti visus maištininkus, pirma- 
listas. ? dienį pairyžusius sukilti prieš

Rusai jam davė tris savaites,' dabartinę vyriausybę ir “nau- 
kad susirinktų savo daiktus 
su savo vaikais išvažiuotų 
Ameriką.

WASHINGTON, D.C. — Pra
eitą pirmadienį prezidentas R. 
Reaganas, kabineto narių aki
vaizdoje, Izraelio užsienio reika
lų ministeriui L šamirui patarė 
baigti tas žudynes, kurias da
bartiniu metu Izraelio karo 
gos daro Beirute.

Prezidentas yra pasipiktinęs 
Izraelio karo jėgomis, kurios 
kas antra ar trečia diena bom
barduoja vakarų Beiruto cent
rus, žudo nekaltus žmones n, 
jei šis elgesys nebus sustabdy
tas, tai išardys ambasadoriaus 
Philip Habib vedamus pasitari
mus Libano taikai ir, pagaliau, 

*visų Artimųjų Rylų taikai.
Į Prezidentas Reaganas keliais 
’atvejais yra kalbėjęs su atsakin- 
I gaiš Izraelio valdžios atstovais, 
bet niekad jis nevartojo tokios 
griežtos kalbos, kokią jis pavar
tojo užsienio reikalų minisle- 
riui Samirui.- - : -i

. ?:.Prezidetos v R^fi^nas J771 
•' kalbėjęs . su premjeru Mena- 
. chem Beginu, jam išdėstęs rei
kalą baigti apsuptų palestinie
čių puldinėjimus. Beginąs pri
žadėjęs prezidentui įtikinti Iz
raelio kariuomenės vadovybę 
nutraukti kelių valandų puoli 
mus ir beginklių žmonių žudy
mus, bet Beginąs nepajėgė su
valdyti Izraelio karo jėgų. Ne
spės palestinietis paleisti kelias

Visus šiuos sunkius pasitari
mus vedė ambasadorius Philip 
Habib. Labai dažnai jis rizikuo
ja savo gyvybe. Bet jis vis dėlto 
veda pasitarimus prie pabaigos. 
Jeigu niekias nekliudys, tai am- 

dorius Ilabibas 15 dienų 
laikotarpyje iškels palestin 
čiuį iš Libano.

Prezidentas Reaganas bu 
pasiryžęs rizikuoti Amerikos
ro jėgas palestiniečiams išvežti 
iš Libano, bet dabar, kai Izrae
lis vis veda tokius puldinėjimus, 
tai ambasadoriaus Habib misi
ja bus beprasmė. Prezidentas 
Reaganas atšauks ambasadorių 
Habibą, jeigu Izraelis nepajėgs 
suvaldyti savo karo jėgų. Tvir
tinama, kad prezidentas, paty
ręs apie Izraelio karo jėgų pas
kutinį 14 valandų bombardavi
mų ir pesimistinį Habibo prane
šimų, neteko kantrybės.

Izraelio. užsieaiO; reikalų .jn.i-_ _
nįslcrisšamir išklausėųareziden- 
to kaičius 'zbdžiūs if'stebėjosi, 
kas prezidentą Rcaganą galėjo 
taip smarkiai paveikti.

rędaktoriaus nepažino. Tada Na-

Jis. buvo vedęs lenkę, namie kal
bėdavo lenkiškai ir turėjo tris 
mažus vaikus.

Jis paruošė eile straipsnių

riaus gautą A. N. šorino viziti
nę-kortelę. - ,

Policininkas, matyt, pranešė 
savo viršininkams, kad jis ne-

apie maisto stoką Sovietų Są- šorinui fotografuoti Vo- 
jungoje ir paskelbė Amerikos gatvės vaizdų, o užsienio 
spaudoje. Jie pradėti skelbti pra- J 
eitų metų pabaigoje! bet pasi
rodė Tr šiomis dienomis.

Rusų primesti kalinimai
— be pagrindo

Žurnalistas pareiškė, kad So
vietų “Tass” agentūros primesti 
jam kaltinimai yra be pagrindo. 
Jis laikėsi visų Sovietų užsienio 
reikalų ministerijos nustatytų 
taisyklių užsienio žurnalistams. 
Visas nusikaltimas yra tas, kad 
Nagorskis gerai mokėjo* rusiš
kai ir iŠ pačių žmonių patirdavo 
duomenis apie maisto stoką ir 
šios nelaimės priežastis. ,

Amerikos ambasada, patyrusi 
apie Sovietų užsienio reikalų 
ministerio nutarimą, stebisi, nes 
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ministerija išsiunčia Nagorskį, 
kad jis praeitais melais klastin
gai policininkui aiškinęs, 
jis pats buvęs šorinas.

Nepagrįstai kaltina 
Nagorskį

Šių metų birželio mėnesį 
gorski kartu su kitais keleiviais 
buvo nuvykęs į Rovno miestą, 
esantį vakarų Ukrainoj.

Rovno gyventojų dauguma

kad

ir jus turtuolius”.
įi Lakūnams buvo leista laikyti 

• radijo stotį iki vidurdienio. La- 
: kūnai pabijojo kariuomenės va- 
i do įsakymo ir mirties bausmės, 
paliko stotį anksčiau ir, persi- 

1 rengę, išsislapstė po visą Nairo
bi didmiestį. Antradienį poli- 
lija ėjo iš namo į namą ir ieško
jo pasislėpusių maištininkų.

Kenijos lakūnai, pasiekę savo 
aerodromą, sulipo į lėktuvą ir 
išskrido į Tanzaniją. Kiti išsi
skirstė po Nairobi ir slapstosi 

. nuo policijos. Policijai pavyko 
kelis suimti. Maišias baigtas. 
Dabar prasidės karo teismai 
visiems suimtiems maištinin
kams. Jie norėjo apkarpyti grei
tai turtėjusių žmonių Jurtą ir 
duoti šį tą badaujantiems, bet 

; nieko iš jų užsimojimų neišėjo.

KRAŠTO PRIEŠAI 
PADEGA MIŠKUS

ATĖNAI, Graikija.— Graikų 
vy vyriausybė yra įsitikinusi, 
kad politiniai krašto priešai, 
ekstremistai, nepajėgę įsigalėti 
valdžioje, organizuotai degina 
padžiūvusius miškus. . Miškai 
dega kalnuose, bet didžiausią 
rūpestį sukelia slėniuose miškų 
padegimai.

Vyriausybė paskyrė SI 45,000 
tiems, kurie suteiks vyriausy
bei tikslių žinių apie miškų pa
degėjus ir valstybės turto nai-t 
kintojus. / I

Labai didelių nuostolių kraš , 
tui padaryta Pendell kalnuose, j 
kur sudegė aukščiausios pušys i 
ir eglės. Graikų vyriausybė bū-: 
tų gavusi dideles sumas pinigų,) 
jeigu būtų pajėgusi tuos me-; 
džius tvarkingai iškirsti. T' 
džiai tiko laivų stulpams.

Nustatyta, kad sudegė 5,000 Jis yra pasiryžęs mirti, jei So 
akrų geriausių pakalnių miškų. vietų valdžia jo neišleis į Ame- 
Gyvybės neteko du miškų sar- riką. 
gai ir vienas turistas, pasileidęs | Jo 
į graikų kalną. Rasti lavonai, j kusi 

-------- - l savo

POLITINIS EMIGRANTAS
GRĮŽO PIRMININKAUTI J

MOSESBY, Papua.— Michael 
Somane, 47 metų politinis emig
rantas, buvęs Papuos ministeris, 
pirmininkas, pirmadienį grįžo į 
Mosesby, kad galėtų įsitraukti į, 7inančii‘s "iž

i ašto politi'ą. „ t raeijo karius, tuojau Beiruto
Somane pries pustrečių metų srilvje csančios

buvo priverstas bėgti į užsienį los ’ jčgos> aviacijos padeda. 
■r laukti politinių pakaitų. Mi-'njos>J gfiauna, , c , .v . , . . ---- , „-------- naujus vakarųcnael Somane buvo išrinktas i p • r>„... Beiruto namus ir apšaudo l’a-

bei beginkliu?

JURI BALOVLENKOV 
TEBEBADAUJA

parlamentą. Papuos valstijoje 
parlamento nariai neliečiami. 
Jis metė viską ir prisistatė į par
lamentų, kai patyrė, kad jo par-; 
tija laimėjo rinkimus. i

Papuos parlamentas turi šim
tų atstovų Papua partijos žmo
nės laimėjo 66 vietas. Sąmone 
yra geras kalbėtojas, pažįsta 
įstatymus, todėl jis tuojau ir 
grįžo. Jis buvo krašto premje
ras, o dabar savo patirtį jis gali 
naudoti kitiems krašto 
lams tvarkyti.

Somane buvo mokytojas, bet t 
jis mėgo politiką. Jis buvo! 
Australijoje ir lankė aukštesnes 
mokyklas.

MASKVA. Rusija. — Sovietų 
Me-‘ inžinierius, geras matematikas 

• Juri Balovlenkov tebebadauja.

žmona, slaugė, buvo nuvy- 
į Maskvą. Ji pasimatė su 
vyru, bet Sovietų valdžia 

Prez. Reaganas nenaudos užsispyrė Balovlenkovo neiš- 
grūdų ginklų vietoje. Jis par-‘leisti, žmona nusivežė į Maskvą 
duos
čioms tautoms.

— Prez. Reaganas sumažins 
ginklų pardavimų izraelitams, 
pigu jie nebaigs užpuldinėjimų 
Libano sostinėje. ,

— Pačiame Beirute izraelitai 
ustiprino visus kontrolės punk
tus, kad palestiniečiai nesuda
rytų didesnių ginklų ir maistą 
atsargų.

— Chicagos burmistre Jane 
Byrne ir Illinois valstijos gu
bernatorius J. Thompson turi 
po milijonų dolerių būsimai 
rinkiminei kampanijai.

lestinos karius 
• gyventojus.

Prezidentas Reaganas primi
nė ministeriui samirui premje 
ro Begino duotus pažadus, bet 
jie yra lušii. Izraelio karo jė^oJ 
— aviacija, artilerija ir lan
kai — apšaudo palestiniečius ir 
nekaltus Beiruto gyventojus, 
šitoks izraelįtų karo vadų elge-j
sys L-ukdo-palestiniečių klausi-’sius Chicagos katalikų reikalus, 
mm* sutvarkyti ir iškelti iš va- Kardinolas Cody pals šiuos rei- 

j karų Beiruto bei viso Libano, kalus sprendė.

— Chicagos aldermanas Ty
rone Kenner patrauktas teis
man už $20,000 kyšio paėmimą.

Chicagos kunigai atkreips* 
arkivyskupo dėmesį į svarbiau-

— Vienoje’ naciai platina at
sišaukimus, raginančius nieko 
nepirkti pas žydus.

— Nežinomi asmenys Vienoj 
paleido bombą į privatų žydų 
banką, gerokai apskaldė mūrą! 
ir langus. ,

KALENDORfiLIS

Rugpjūčio 4: Dominikas, 
Smilgė, Undinė, Gerimantas, 
Žemuogė, Mitžis, Rimša.

Saulė teka 5:47, leidžiasi 8:05. 
> Oril dėbešudtiĄ liltAi, Iii.

Prez. Reaganas pirmadienį la
bai aštriia išbarė Izraelio užs. 

reikalų minister} I. šamirą 
už beginklių žmonių 

žudymą Beirute.

jfi^ us visoms badaujan- ’ savo 2 metų sūnų. Tėvas labai 
apsidžiaugė, pamatęs sūnų, bet 
patarė žmonai grįžti į Ameriką

— Brežnevas pasiuntė laišką ir auginti sūnų, o Jis pats yra 
prez. Reaganui, prašydamas,' pasiryžęs kovoti prieš žiaurų 
kad darytų spaudimą Izraeliui r Sovietų valdžios užsispyrimą 
baigti kovas Beirute.

— Antradienį aukso 
kainivo f356.

uncija

neišleisti savo piliečių į Ame- 
riką. , ,

Kremliaus valdovai patarė jo 
l žmonai pasilikti Maskvoje, bet

jis

Ar- 
bu-

abu nutarė, kad žmona su sūnu
mi važiuotų į Ameriką, o 
pats buvo pasiryžęs mirti.

Amerikos ambasadoriaus 
thur Ilatrman žmona Dona
vo nuvykusi pas Balovlenkovą 
pašyti, kad baigtų badą ir su
stiprėtų, bet šis atsisakė. Jis ne
valgė 29 dienas. Jam skauda 
kepenis, mėšlungis traukia ko
ją, jis nepajėgia atsistoti, bet 
jis jokio maisto neima j bum*.

George Shultz j

Valstybės sekretorius George Shultz pareikalavo, kad 
visi karo veiksmai, įskaitant ir Izraelio,w

> ,, * būtų sustabdyti'.Libane/ t
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ASILUI suteiksim garbę, 
Pareigą užleidę svarbią: 
Spirti einantį pro šal), 
Kiek pasturgalis tik gąĮL

Juozas palydi merginą namą. 
Prie durų jis norėtų ją pabu
čiuoti, bet nedrįsta.

Pagaliau jis susigriebia ir pa
klausia: . v

— Kapelmeisteriu pabūti 
Ųpdegą karvytės nori...

prasti.
Vyras gi turėtų labiau mylėti 

sąvo žmoną, bet nebandyti pil
nai gos suprasti.

Pasikalbėjimas 
Maikio 
su TėvuS»W

■
y.

Apsive
si aur

BEREĮKALO SKUNDŽIA
MĖS

žiemos, nei pavasario, 
aš galiu atsiminti?

tą lauką?
— Iš kur gi. Šunį, kuris grau

žia kaulą.
— Bet juk kaulo nematyti.
— Jis jąu sudorotas.
— Naismato ir šunięs.

Me§ dažnai skundžiamės, kad 
daug ląiko sugaištame, jei tru
puti pašvenčiame visuomeni
niam reikalui ir nepastebime, 
keik laiko veltui leidžiame, ne
turėdamas ko veikti.

— Jeigu žmonės kiekviena 
proga būtų linkę sakyti gryną 
tiesą, tai aš ilgai netrukus bū
čiau priverstas ieškoti pašalpos 
kaip bedarbis.

— Galėjo išeiti venas, bet prie 
kampo, labai galimas daiktas, 
gatvėje, jo laukė kitas su maši
na, kurion jis sėdo ir nuvažiavo.

— Tai turėjo būti du, tėve.
— Vienas storas, o klas plo 

nąs. Planas užšoko storam ant 
nugaros ir įlindo.

—Tai gal buvo lenkai, ne lietu- 
viai. Lietuviai Baltikos nevogs. 
Lietuvis, jei pateko bėdon, tai 
būtų paprašęs ir gavęs šviežios 
duonos. Kiek savininkas tos duo
nos išdalino, tai tu nežinai. Kas 
prašo, tai tam ir duoda. į krau- 
.uvę įsibrovė lenkai.

— Bet lenkai vienos duonoj 
nevalgo. Jie didelį streiką pra
dėjo, reikalaudami mėsos. Jie 
nori mėsos prie duonos.

— Nemanau, kad lenkai būtų 
lindę pro langą... Tai gali būti 
nauji “lenkai'’, atvažiavę nuo 
Rio Grande. Dabar jie veržias, 
i Marquette Parką.

— Keikia gerai pagalvoti. Tai 
turėjo būti naujas “lenkas”, 
naujai įsikūręs kaimynystėje, — 
pasakė Maikis, atsisveikino su 
Tėvu ir su šviežia duona nusku
bėjo, paiikdamas Tėvą iš lauko 
pusės-žiūrintį j langą.

— Ar ponia nepasitikit ma
nimi?

— Aš tamstai pasitikiu ir duk
teriai taip pat, tiktai nepasiti
kiu, kai jūs esate kartu! <

BLOGI REZULTATAI
— Taigi, tamstos liga nepąl 

ko jokių blogų rezultatų.
— Kur gi nepaliks!

džiau su savo buvusia

nąnt į galvą:
— Nusiramink, brangųlis- 

Pažadinsi motiną ir šunelį iš 
saldaus raięgo!

Kiekvienas vyro amžius, ne
žiūrint į metus, yrą linkęs prie 
meilės.

— Taip, bet ar meilė lįiksta- 
jo pusėn, tai jau kitas klausi
mas.

Karčiamų Švedijoje nėra. Bet 
už tai restoranuose vyrams lei
džiama išsigerti 4 uncijas degti
nės, o vwtertma — dvi.

Girias vyras, priėjęs prie van
dens pompos:

— Mergužėle, tu labai gerai 
atrodai, figūra nieko sau, bet 
nosis tai jau truputį per ilga.

—Jokia kita savybė mums ne
užtikrina tiek draugų, kiek įver
tinimas gerų ypatvbru kituose 
žmonėse,—pasakė vienas Bride- 
porto senioras.

Nežinau, kur esu ir kas atsitiko, 
Tik girdžiu kuždesius apie mane 
Ir kažkoks žingeidumas keistas apniko 
Sužinot! Realybėj ar sapne?!...
Ir teminu prasimerkęs ak j vieną 
Aplink žmones su baltais chalatais;
Nuskuta barzdą, dar padažo blakstieną 
Ir purškia kažkokiais preparatais.
Nupudravo veidus ir nagus nudažė, 
Apavė batais, užvilko švarką, 
Nąują kakląraištį, šviečianti kaip, rožė, 
Parišo pagal-graborių tvarką.
Paguldė Į dėžę, tamsiai nudažytą, 
Išpurkštą kvapniai odekolonais, 
Aplinkui vaško žvakėmis apstatyta 
Ir muzika švelniais leksikonais.

PRIEŠINGI ĮVERTINIMAI

Žymus dramaturgas ir humo
ristas Bernard Show sykį pa
reiškė:

“Būna momentų,kuomet nuo
bodžiauju pats su savim. O juk 
uėra taip kito asmens pasaulyje, 
kurį taip mylėčiau ir įvertin
čiau...”

— Motina mane mokino, po
nas vedėjau, darbo mėtų, var 
tdti žodį “Taip”, o po darbo va-

— Sveikas gyvas, tėvai. Kaip rado, tai sunku pasakyti. Šelmi 
laikaisi?

— Sveikas! Sveikas! Aš lai
kausi gerai, vaikščioju be laz
dos., bet dabar ir Marquette 
Parke teks nešioti lazdą.

• — Kodėl? Kas atsitiko?
Į — Turiu tau didelę naujieną

pasakyti. Jei kitas sakytą, tai 
netikėtum, bet mano žodžiu pa
tikėsi.

— Tavim ąš visuomet tikė
jau. Ką tu pasakai, Jai teisybe. 
Tikėjau, nors kartais nežinoda
vau, ką kalbėjai...

I — Nesuprantu, ką tų. čia man 
j pasakoji, Maiki. Kaip tu galėjai 
f tikėti, ką aš pasakojau, jei bu- 
} vai įsitikinęs, kad aš nežinojau,

ką aš šneku? Tu daugiau moks- 
įo turi, bet aš iš patyrimo žinau, 
kad Begalima tikėti tuo, ko tu

> nežinai. Aš noriu pasakyti, kad 
Į aš nežinau, o tu man tiki, nors 
Į ir žinai, kad aš nežinau...
-• — Aš tikiu tau, tėve. Aš ži- 

nau, kad tu sakai teisybę, nors 
tikros teisybės tu gal ir nežinai.

— Ar yra tikra ir netikra tei
sybė, Maiki?

— Teisybė yra viena, bet kol 
į prie tikros teisybės prieiname, 
I tai reikia daug tošių nulupti, kol 
i prie jos prieini.

— Dabar jau kitas dalykas, 
S Maiki. Aš noriu, kad man pa- 
1 dėtum nustatyti tikrą teisybę 
Į apie Marquette Parką. Visi ži

nome, kad Marquette Parke bu
vo geriausia tvarka, kad ten gy
veno lietuvių dauguma, kad čia 
nebuvp vagilių, o vakar nuėjau 
į Baltię kepyklą ir patyriau, 
kad į ją buvo įsiveržę vagys. Jie 
įsiveržė žymiai anksčiau, kol

• duona dar nebuvę iškepta.
— Tai kaip jie tėjo pateko, 

tėve?

SUNKU ATSPĖTI LAIKĄ

Viena Hollywood aktorė nu
vyko pas advokatą pasitarti apie 
ciivorsą.

— O kada jūsų vyras apleido 
jus? — Advokatas paklau
sė aktorės.

— Ach, gerbiamasis.’ — suri
ko ji.— Čia nė a i,ei rudens. ne<

KAM IŠEINA Į NAUDĄ

Viename susirinkime Pary
žiuje buvo diskutuojama prob- 

| lema apie tiesą ir melagystę:
žinomas advokatas Fladiot, 

! kuris dažnai pasirodo kriminali
nėse bylose, pareiškė:

Surengtame valgymo konkur
se Juodelė sudorojo du svarus 
dešrų, keptą vištą, antį ir tuzi
ną varškiečiu.

Eidamas namo, jis taria savo 
draugui : . -. -

— Neprimink mano žmoiiąi, 
kad laimėjau 'konkursą

— Kodėl?
— Nes gali man neduoti va

karienės.

Čia pat jau slankioja šmėklos neregėtos, 
Liucipierius! Jam paklusnus buvau.
Atėjo palydėt iki pažadėtos *- 
Seklyčios, kurios užsitarnavau.
Žmonės tik kukčioja, meldžias nusilęnkę, 
Spėlioja: —Kur nuveš, kam papulsiu?
—Tik nežliumbkite. —sakau,— čia susirinkę 
Nei vienam duobelės neųžgulsiu!...

— Onutę, ar tu manai, kod 
bučiuotis nėra syęika?

— lim, nežinau. Aš neikad...
— Ką niekad nesi bučiavu-

Viešos mokyklos klasėje. Tel- 
Avive. Izraely, mokytojas aiš
kina apie žydy susi r emunui su 
romėnais.

Vienas berniukas atsistoja ir 
klausia:

— O kuriuos parėmė ameri- 
kieęiai?

Čia kiekvieną, pasigavęs, 
Kad kaip bulius vis lakstytum, 
Importuotos paragavęs.

— Spirsiu tiesiai tau į ^nuk), 
Kad suprastum, ko cįar Stingą

— Pone Kazimierai, jokiu 
būdu nesutinku, kad tamsta 
taip ilgai užtruktum su ma- landų

nėję prie didesnių kelių kas 1001 
mylių privalėtų stovėti mo
telis.

— O kas 50 mylių— bent vie
na ligoninė.

įlinkas policijai galėjo pasakyti, 
bet munis jis nieko nepasako. 
Reikia manyti, kad jis register 
rius išvalo.

— Bet regisierįai galėjo būti 
iš vakaro išvalyti, kai krautuvę 
uždaro. Jeigu kas buvo palikta, 
tai išsinešė.

— Jam galėjo rūpėti ir švie
žia duona. Užlipo, pin langą 
įlindo, maišą duonos ir pyragų 
prisidėjo ii- išėjo pro užpakali
nes duris.

— Ar manai, kad jis išėjo 
vienas?

— Kaip dažniausiai lokiais 
atvejais atsitinka: įlindo per 
angą. Vagilis įlindo į britų ka 

calįeųės įmingamąjį per langą, 
tai paųašiai jis įlindo ir į Baltic 
Kepyklą. Man patinka Ankaus 

geri yra ir jo pyragai, 
lai užėjau šviežios duonos nusi- 
pirkįi, o žiupnįs žiūrėjo į lan
gą, pre kurį vagilis buvo įlindęs.

— Ar jis buvo vienas?
— O kas gi žino. Maiki? Ga

lėjo būti ir vienas. I>et greičiau 
■ia, kad buvo dviese. Vienas at
sirėmė j namo marą, o lengvos- 
uia užšoko ant nugaros, atidarė 
angą ir įlindo--įkrautuvę.

— Atėjo šviežios duonos pasi 
imti. tėve.

— Kai ji*> a įėjo, lai šviežios 
duonos dar nebuvo. Jis alėjo ko 

bei mes tiksliai nežmonie.
Baltic kepyklą ji. 

4erai žinojo, nes įlindo pro lan
gą, o išėjo per durU. Jis įKnd 
į vidų, šeimininko jau ne-1 
buvo.

— lai ką ji< iisinešė ?
— Jis galėjo daug iša-nešti, 

Maiki, nes viskas buvo jo ži 
oioje. Galėjo imti, ką norėjo.

— Tai lu) gį jia norėjo?
Jam labiausiai galėjo rū- 

oėti žaliukai, bet ar jis kiek i u

ATJAUČIANTI

Žmona į susijaudinusį

VEDYBŲ PASLAPTIS

Vienas patyręs žmogus, švęs
damas savo vedybinio gyveni
mo 50-ją sukaktį, pastebėjo,jog 
vedybiniame gyvenime gali bū
ti naudingos dvi taisyklės:

MODERNIZACIJOS AMŽIUJE
Automobilistų klube vyksta 

pasikalbėjimas:

Vadas vadui viępą kartą 
Gražų laišką tąip parašė: 
— Adresuoju tay į tvąrtą 
Patašytą raštą aseL..

— Kiaulių tvartas tąve 
Nors ragai išdygo kaktoj, 
Tu tupėsi, mielas kūmai, 
Su vištelėm vištų laktoj...

Blusą spausdamas kaip kor|? . ..
— Aš tave iš mėšlo traukiau, 
Sodinau į vado krėslą, 
Bet iš chamo tesulaukiau 
Vietoj dėkui — saujos mėšlo....

Sapienti sat

sis?
— Ne, ne tai, aš niekad nesu 

sirgusi.

PASIKALBĖJIMAS
— Ar žinai, ką žmonės kalba 

apie tavo žmoną? Jo vaikščio
janti kiekvieną- šeštadienį iš vie
nos karčiamos i kitą.

— Tai yra tiesa!
Tur būt ji visiškai nusige

ria? . .
— Na. Ji manęs ieško!

Palyginimas

Moterys elgiasi su mumis, 
kaip žmonės elgiasi su šventai
siais. Jos garbina mus ir-tuo 
pat sykiu ko nors reikalauja 
<š mūsų. (Oscar Wilde)

• Verkia dukrelė nelankoma, 
džiūsta rūtelė nelaistoma.



MUZIKUI MAMAIČIŲ! 75 METAI'
1907 metais liepos 21 d., Že

mojoje Panemunėje, šakių aps., 
gausioje šeunoje gimė sūnelis, 
kuris tapo pakriki ylas Vincu
ku. Aritmetika trumpa: tam 
Vincukui š. m. liepos 21 dieną 
sukako 75 melai.

Vincukas augo, siekė mokslo 
Aušros giinnarijoje Kaune ir, 
kaip būdamas gabus muzikai, 
lankė Kauno Muzikos konservą- 
toriją. Nuo čia ir prasidėjo jo, 
kaip chorvedžio, veikla,;

Dar laisvoje Lietuvoje jis ve
da Karo Policijos Mokyklos, 
ž.Ū. M-jos Šaulių vyrų ir mote
rų, kartu su J. Rudoku Dainos 
d-jos chorus, o vėliau. Vilniuje, 
— Filharmonijos Liaudies An
samblio vadovo pavaduotojas.

Atsidūręs tremtyje, Vokieti 
joje, veda Mserbeko Liet, sto-

• vykios chorą, 
f • i« v ‘ ,

Anglijoje, dar pereinamoje | 
stovykloje Byfleet suorganižavo 
vyrų chorą, kuris daug kartu 
koncertavo anglams. Londone, 
reiškėsi su meno sambūriu “Vai- 
dyla”. Kartu su muz; Untuliu 
suorganizavo Dainų šventę No- 
tinghame. Visą laiką vargoni
ninkavo Liet. šv. Kazimiero pa
rapijoje Londone. . .

- Atvykęs į Ameriką, apsistojo 
N.Jy Elizabeth, Petro ir Povilo 
liet, parapijoje ir ėjo vargoni
ninko pareigas. Be savo tiesio
ginių vargonininko pareigų, jo 
raukos -prikišamos organizuo
jant lietuvių pasirodymą N.Y. 
pasaulinėje parodoje, Jšieidžianl 
Knygą “Lietuvis Vargonininkas 
Išeivijoje” bei organizuojant 
Dainų šventes Amerikoje ir Ka
nadoje. Ketvirtosios Dainų šven
tes garbės dirigentas Čikagoje, 
ilgametis “Muzikos žinių” re
daktorius.

Tai tik dalelytė to žemosios 
Panemunės Vincuko, išaugusio 
į, tikrą Vincą, muzikoj veikloje.

Į >pąragixiijmą šia proga pa
gerbti šį Šutiny* Hills apsigyve
nusį.ir -dars. rankų,- nenuleidusį 
muziką — pensininką, visi Sun
ny Hills lietuviai spontaniškai 
reagavo, suruošdami kuklų, bet 
nuoširdų pagerbimą.

> > Liepos 21 d. sukaktuvių mi
nėjimas buvo pradėtas pamaL 
domis Šv. Teresės bažnyčioje, 
šv. Mišias, Mamaičių šeimos in
tencija, celebrayo kuh J. Pra- 
gulbickas, koncelebruojant ku
nigams P. Jaraškai ir A. Kardui.

Gražų, ; grogai, pritaikintą, 
mintimis iš šy. Vincento dienai 
skirtų skaitymų ir Evangelijos, 
pamokslą pasakė kunigas P. Ja- 
raška. '
^Popiet, S.H. Community salė

je, pagerbimas buvo tęsiamas. 
Rašančiajam šias eilutes teko 
g&rbė šį minėjimą pravesti. Tai

buvo tikrai maloni pareiga, 
žvilgterėti į šio mielo žmogaus 
nueitą, kaip savo, muziko, spe
cialybės, taip ir lietuviškos 
veiklos, kelią. f

Šia proga sukaktuvininką žo
džiu sveikino kunigai P. Jaraš 
ka ir J. Pragulbickas, S.H. gy
ventojų vardu — V. Beleckas ir 
chorelio vardu — Genutė Belec
kienė.

Vietos lietuviai parapijiečiai, 
norėdami nors maža dalelyte at- i 
sidėkoti už jo be jokio atlygini- J 
mo chorelio vedimą ir vargoni- Į 
ninkavimą Šv. Teresės bažny- j 
čioje, sudėjo kuklią dovaną, ku- i 
rią choristai — Valytė Rumšie- 
nė ir B. čepukas įteikė sukak
tuvininkui. ,

Telegrama iš Čikagos sveiki
no broliai Žukauskai su šeimo
mis. Laiškais — p. Juoze Augai- j 

. tytė, jo dukrelės — Dita ir Auš- { 
ra, seserys ir broliai iš Lietu
vos, p.p. Dirginčiai iš St. Peters- Į 
burg ir Ona bei Jonas Zubavi- 
čiai, iš S. Hills. } i

Išaiškėjus, kad čia gyvenantis 
mielas Vincas Ambrulaitis taip 
pat švenčia savo gimtadienį ir 
varduves, tai Ambrulaitienės j 
iškeptą tortą su žvakutėmis, M. j 
Ambrulaitienei ir J. Čepukienei ’ 
atgabenus, abu sukaktuvininkai j 
Vincai kartu nupūtė žvakutes. J

Trumpu, bet jausmingu žo
džiu muz. Mamaitis padėkojo 
visiems už atsilankymą ir už 
dovaną.

‘ Sugiedota labiem “Ilgiausių 
Metų” ir tuo ši kukli oficialioji; 
dalis'buvo užbaigta.

Tęsėsi vaišės, dainos ir prie 
Mamaičio pianino ar < 
akordeono šokiai tol, kol seni 
kaulai pavargo.

Dar daug garbingų metų, mie
las Vincai, tau ir Olgai ] 
ne tik aš, visa S.H. lietuvių ko
lonija, bet ir visa lietuviška, su
sipratusi išeivija. : ,

K. ž.

Muz. Vincas Mamaitis
■ ’'’SST. CATHARINES, ONT

Eastern linijos durų. Išsiėmiau 
iš mašinos save lagaminą, ir at
sisveikinau su mielais; dr. Ire
na ir inž. Antanu Mačioniais, 
padėkojau už globą ir atvežimą 
į aerodromą ir vykau į lėktuvo 
vidų. Viduje prie Eastern Ii-* 
nijos radau apie 30 keleivių ei
lę. Kadangi 3 tarnautojai tikri
no kelionės bilietus ir priiminėk 
‘o bagažą, už 15 mnučių buvau* 
patikrintas ir turėjau garantūo- 
tą lėktuve vietą.

Praeitais metais lapkričio 15 
d. , kada grįžau iš SLA ekskur-. 
sijos po Karibų salas, ir nuvyi 
kau į Miami aerodromą, truputį 
vėliau, bet dar buvo 30 minučių 
ik lėktuvas išskrendu; apie 30 
keleivių nebegalėjome patekti į 
lėktuvą. Gavome paaiškinimą iš 
tarnautojų, kad lėktuvas tiek 
turi daug krovinio ir
nebegali paimti keleivių, 
lėktuvo turėjome laukti 4 
landas.

Iš SLA seimo sugrįžau 
mingai ir punktualiai vsur
tuvas sustojo ir pakilo. Šį kartą 
lėktuve sėdimų vietų buvo daug 
tuščių. Atvykus į Toronto aero
dromą, oras buvo panašus kaip 
r St. Petersgurg, Fla., apie 90J 
šilumos. ; " 4

St. Petersburg, Fla., oras yra 
švelnus ir sveikas. Ten nėra sun 
kios pramonės ir kvžpuodamas 
gryną orą,, pasijunti gudresnis. 
Todėl į St. Pętersburge daug lie 
tuvių jau yra atvyksiu ne tik- iš 
Amerikos, bet ir iš Kanados ir 
ten nusipirkę nuosavybes.

J. Šarapnickas

žvelgi, šimtai brangių knygų, 
sienos išpuoštos lietuvių meni
ninkų paveikslais — kaimo so
dybos, primenančios Lietuvos 
nepriklausomybės laikmetį. Ki
to kambario sienos išpuoštos gin 
taro dirbiniais, tautinėmis juo
stomis. Be to, jie prenumeruoja 
ir daug spaudos, jų tarpe ir ši 
dienraštį Naujienas.

Daug kalbėjome su inž. A.Ma- 
čioniu apie okupuotą Lietuvą. 
Anot Macionio. kai prisimenu 
buvusią Lietuvą, pažvelgiu į 
šiuos paveikslus ir pasidaro lyg 
ramiau ant širdies, žiūrint į kai
mo bakūžę.. Taip ir aš pagal
vojau. Daugelis liętųvių pabė
gėlių yra graž;ai Įsikūrę, turi 
puošnius namus, bet jų viduje 
pasigendama širdžiai malonios 
lietuviškos dvasios. Lietuviškos 
knygso nesimato; taip pat retas 
svečias ir lietuviškos paudos na
me.

Iš A. ir Ir. Mačionių vykda
mas į aerodromą liepos 8 d. no- 

1 įėjau užsisakyti limuziną. Bet ir 
čia įspėjo, jokio limuzino’ neuž
sisakyk, būsi nuvežtas į aerod
romą. tik sakyk kokią valandą 
lėktuvas išskrenda iš aerodro
mo. Pasakiau — 10 vai ryto.

Buvaū gerokai pavargęs iš po 
SLA seimo posėdžių, bet pas 
Mačionis turėjau labai ramų ir 
gerą poilsį. Ta naktis pasitaikė 
nelabai karšta ir daug geriau 
miegojau, kaip viešbutyje:'

Liepos 8 d. rytą, po pusryčių, 
dar prieš 8 vai. išvažiavome J 
aerodromą. Kelionė į aerodromą 
buvo f sėkminga. Privežė prie

rikoje. Eet kaip svečias daly- : 
vavo 61-mo SLA seimo po>ė- ; 
džiuose, susipažinimo vakare ir 

Į didžiajame SLA bankete. Dr.
Irena Mačionienė ii SLA 61-mo 
seimo posėdžio ir susipažinimų 
draugiškų vakarienių, susidarė 
malonų vaizdą ir tapo Susivie- 

’ nijimo Lietuvių Amerikoje na- 
re.

Dr. Irena Mačionienė yra švel 
naus būdo, santūri kolboje, to- 
lerantė, pažiūrų— socialdemok
rate. didelė patriote ir linkusi 

Į pagelbeti broliui, sesei lietu- 
. viui, ištikus reikalui. Teks yra 
ir inž.Antanas Mačionis.Man pir 

; mą kartą susipažinus ir patekus 
į jų globą, buvau nustebintas jų 

; nuoširdumu ir vaišingumu. Bū
dami visi vienodų pažiūrų, dar 
labiau tapome atviresni pasikal 
bėjimuose. Prisiminėme gimtą 

! Lietuvą, dabar kenčiančią so
vietu žiaurią priespaudą. ’

A. ir I. Mačionių rezidencija * 
viena iš gražiausių ir tvarkin
gai prižiūrima vsoje apylinkėje, • 
kiek teko matyti,besivažinėjant. 
Namas erdvus, moderniškai į- 
rengtas, baltai dažytas. Namo 
priekyje prisodinta dekoratyvi
nių medžių ir įvaimiausių dau
giaspalvių gėlių. Gėlių darže-! 
liams laistyti-vanduo ateina me- 
taliniais vamzdžiais iš žemės: 
Kraną atsukus, vanduo drėkina, 
gėles be žmogaus rankų. Namo 
priekyje žolės nėra. Gėlynai, de 
koratyviniai medžiai ir takai iš-j 
grąžinti storu sluogsniu deko-1 
ratyvinių akmenukų, kad žolė 
neaugtų. Namo užpakalyje di
delis kiemas, taip pat apsodin
tas gėlėmis ir vaismedžiais: vie
nur auga citrinos, kitur — apel
sinai, greipfruktai ir kt. vaisme
džiai^ tręšiami ?r duoda gerą der-. farp}s pQjĮsjuj o po gerų kelio-

Šviežių^feisių teko ir man jjkos savaį£įu sugrįžUs namo — 
^ragauti, vežtis ir i Ka- mokėjimas; laišku atsak'y- 
•nadą, b^-.žinodamas, kad yra mas ir lietuviškos spaudos škai- 

, kontrolėj vagių neįsilerizia i Įymas Tad i§ ėilėg ir riėjtfu 
Kanadą, nepąsinaudojau siūlo- prie 1982 m bir?eHo mėn d 
rna dovana. 1 Naujienų. -Skaitau,, žiūriu, vėl

Tik įėjus Į A. ir Ir. Maoomų skaitau, netikiu^ »Garbin „ 
.tuojau pasijutau Lie{uvos s ju Trem.

daugiau
Kito
va-

lai-
Ijk-

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
61-ajam seimui pasibaigus . .

SLA 61-mas seimas pasibai- gražų Olsmobilį. Tai buvo lie- 
; gė š. m. liepos 7 d. 4 vai. p. p. pos 7-tą dieną. Tą dieną SLA 
j Pagal nupirktą lėktuvui bilietą, seimas dar tebevyko ir baigėsi 

ir prie’ lėktuvas iš-St. Petersburg, Tam: 4-tą vai. p. p. Aš jau būdamas 
čepuko j Pa aerodromo į Kątįadą,jTęron- Į inž. Antano ir dr. Irenoš Mačio- 

j globoje, per-.pietų-jfertrau- 
;ką irgi pasakė neiti £ viešbučio 
valgyklą ir sėdome į Olsmobilį 

fevykome į A. ir I. Mačionių;
gtažią rezidenciją pietauti. V1Ą, 

Inž. A. Mačionis jau daug me-' 
tų kaip priklauso^.prie SLA,bet 
dr.Irena Mačionienė iki šio SLA -rezidenciją,
seimo, dar nebuvo Išrašiusi na- esąs lyg kokioje lietuvių amba- 
re į Susivienijimą Lietuvių Ame sadoje.jNamo viduje, kur tik pa

to aerodroma, išskl
tgję JęągF-d. 10 vai. ryto. Vieš

barys buvo rezen
linkiu P°s 7 d‘ Apie ta* W

A /T«<xv->ir. ’ rnyvontnio<

I

— Angolos valdžioj įvykdyti 
politiniai valymai. Patikimesni 
Sov. Sąjungai ir Kubai žmonės 
užims tas vietas,- Iš Maskvos su-' 
grįžo buvęs Darbininkų partiza-' 
nu kariuomėnės / lyderis Iko 
Carreira, kuris išgyveno Rusi jo- Į 
je 3 metus, baigėjkarO akade--Į 
VYTI 1 A i z-* Ir ^.1 X ' *

A. Mačionis, vietos gyventojas 
ir sako: Juozai, važiuosime pas 
mus pernakvoti. ' Taip ,ir pada
riau. Kambarį atšakiau rt. susi
pakavęs savo reikmenis, ba^- 
žą nunešiau į inž. A. Mjftidnio

GIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

5 
š

miją ir buvo pakeltas į gene
rolus.

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

Aleksas Ambrose,

Vėl išlindo yla iš šaulių maišo
’ J i •; >. ; • i ' ?■ | ’ -

Vasara yra gražiausias laiko- Lietuvių šaulių Sąjungos val-

tyje narys (eilinis šaulys) Pet
ras Malėta, rašydamas Naujienų 
redaktoriui M. Gudeliui protestą 
ir prašydamas laikraščio siun
tinėjimą sustabdyti, ne tik pats

.save apsijuokė, bet dar parode 
I savo mažą supratimą kitų asr 
menų rašytiems straipsniams, 
kaltinant p. M. Gudelį už jų ra
šymą. 1 ;

—Specialūs pranešimai apie ’ 
darbininkų darbštumą paneigia 
“geriausių darbininkų japonų“ 
mitą ’ Esą, amerikiečiai, belgai, 
prancūzai ir vokiečiai dirba kie
čiau už japonus. Atsilieka tik 
anglai.

KAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787
> *. ■ ■ ■ ■ \

MARMA NOREIKIENS

JAY DRUGS VAISTINE 
1759 W. 71rt St, Chicago, ID.

’AI • FA5NH KAT RAJU

Atdara Šiokiadieniais nuo

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

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

Persiuntimas — $1-
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija
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Inž. LIŪDAS MIKŠYS 
50 metų studijavęs, kaip

10%
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 kum Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

(r patarė mums toliau studijuoti.

Kriha ?25. Kieti riršeliaL Paštas ^2.

Bet dar negana to. Tas pats 
garbingas Petras Malėta viešai 

' pareiškia, kad jis, remdamasis

dybos nutarimu, tai daro.’ Tai 
darydamas, jis įrodo jnums vi
siems diktaiūrišką šaulių orga
nizacijos vadovavimą, dar dau
giau patvirtina fanksčiau Nau
jienose tilpusių šaulių straipsnių 
aprašymus bei liudija jų teisin
gumą, organizacijos vadovybės 
nesugebėjimą vadovauti. >

Gaila, kad . apie Petro Malė- 
tos paskelbtą nutarimą niekas 
neparašė. O jis parodė, kad jam 
leidžiama dalyvauti L.Š.S.T. va
dovybės posėdžiuose.

Gal' būtų gerai, kad Malėta 
pats ant savo kailio‘pajustų tą 
pabaudos, viešo papeikimo, iš 
Šaulių Sąjungos iš nį e tuno ško- 
nį. Tada vėl Naujienas užsisa
kytų ir pats į jaspraidėtų rašyti.

L.Š.S.T. susideda iš kiekybės, 
bet ne iš kokybės. Gaila: . \

J. Butkus,

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
t LELEkATŪRA, Metoviij literatūros, meno ,!r moMa 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vine< 
i Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcfniko, V. Stankoi, 
j J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V« 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t> 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kaiubos, A. Rflkitelės Ir JL VarM

e DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, ralytojos Ir U* 
failų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafrrf 
iventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoj&n* 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimli 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoji KL

f VIENIŠO ŽMOGAUS G Y V ENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sanaal 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite* 
ra turinė studija, suskirstyta, skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

e LIETUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-T<mAŠMxSi 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūriua, remiantis Pakalnė* & 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomfls Hekvienarfl 
Beturint Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodam* 
vitovardfių pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 puri. knygoje yra Rytprūsių lemėlapla. Kaina M.

V K4 LAUMES EIME, palytojo* Petronėlės OrintaltM atfr 
minimai Ir mintys apie asmenis Ir vietas neprfk. Lietuvoje ir plr< 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja Ūk 13. 1

e JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras- 
tas Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik M 
Jardo Jašinska knygoje spie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe» 
riją. Dabar būtų j| galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Kayfl* Ka didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M.

> RATTRINfS NOVELtS, 5L Končenko kūryba. J. VataJSe 
vertimas. 1M |mL Knygoje yra 40 umojlngų novelių. Kaina VX

Cnygot gAtmarno* Naujlenote, 17W So. HsfoW St< CMeaga,

Į 3 — Naujienos, Chicago, 8, I1L Wednesday, August 4, 1982
. . J i . * J



TKI UTNUAMAM DAH.T

SECOND-CLASS POSTAGH PAID AT CHICAGO, ILLHIOffi

As of January L 
Subscri>Uon Ratam

Oiic&go $45.00 per year, 124-00 
fix months, $12 00 pe£* 3 months bi 
other USA locality $46.00 per year, 

per fix mmxths. $12.00 p® 
three months. Canada $45JX) per y^r; 
^tber eomtrieg $48.00 per year,

H cents per copy 
_______ < ____ _ ——

Hue savaia plracs
DUnriščie kainott

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
įseUms_______________

pusei metų - ------ - 
trims mėnesiami  
rimam mėnesiui 

aduose JAV vietose:
metams ________ ___ —.

H5-0G

$1X00s&oo
$40-00

cnms mėnesi irrw 
virmam me&agiui

fused

02.00
$1X00
I €00

M5.01 

t

M&0C
FMuC

Naujienos
sekmadienius. InožU. Nsuįlenu Bex> 
±cpvė 173S So. HalstM SU 
Cb =80608. TdeL iXL-elDC.

Orderiu ksrts SS

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien,

 Draugo vedamieji
Liepos 13 dieną Drauge M. Drunga duoda vedamąjį, 

cituodamas “Vilnies” straipsnį, kuriame rašoma: “...Lie
tuviški reakciniai nacionalistai su Lietuvos “išlaisvinimo” 
politika nusibankrutavo taip, kad nebėra nė vieno rim
tesnio dypuko, kuris šiai jų politikai betikėtų”. .. Ir daro 
savo išvadą: . . ši komunistų pastanga brūkšnis į brūkš
nį atitinka pačių “reorgų” pastangas...”

Koks melas! Tik gerai paruoštas agitatorius gali tokį 
melą sugalvoti ir paskelbti. Tegu jis duoda bent vieną 
pavyzdį, kur R.L.B. tekias mintis skelbė. ,

O kad marijonų leidžiamame dienraštyje Drauge de^ 
darni tokie 'vedamieji, .kurie “brūkšhis ‘i brūkšnį”, anot 

‘ Drangos, atitinka' komunistų skleidžiamam: mūsų laisvi
nimo veiksnių niekinimui, duodu citatą. Štai Draugo 
1980.6.16 dienos laidoje, Kviklio vedamojo ištrauka:

.. Daug kur mūsų jaunieji skirtingai galvoja. Sakysim, 
jiems dar neaišku, kaip gali lietuvių politinei kovai vado
vauti buvusių partijų skurdūs likučiai, kai tos partijos 
jau nebeveikia ir neturi “šaknų” nei Lietuvoje nei išeivi
joje (Kvikliui Lietuva neokupuota — LP.), o jaunimas 
net jų vardų nežino. Mūsų jaunieji neteikia pasitikėjimo 
(čia Kviklys žodis žodin kartoja — I.P.) iš tokių likučių 
sukurtiems.veiksniams...” Matome, kad ir tas vedamasis 
parašytas tuo pačiu tikslu, ką ir komunistų spauda rašo.

Ir koks sutapimas, kad trijų, atrodo, skirtingų pa- 
žiūrų spaudoje dedami vieno tikslo siekiantieji straipsniai. 
Tiek J. Lukio straipsnis okup. Lietuvoj (jo citata buvo 
duota Naujienose 1980.7.9), tiek išeivijos komunistų lei
džiamoje “Vilnyje”, tiek marijonų leidžiamame dienraš
tyje Drauge, nuolat pasirodo vienodi straipsniai, kurių 
tikslas — suniekinti, apšmeižti Lietuvos laisvinimo veiks
nius. Kodėl okupantui svarbu, kad būtų likviduoti Lietu
vos laisvinimo veiksniai, tai mums aišku, bet kad mari
jonų Draugas, Kviklio ir Drangos rankomis to tikslo sie
kia, tai jau keista, šiems dviems agitatoriams visos prie
monės geros, visi melai tinka, siekiant užduoto tikslo.

Kol Draugo redaktoriumi buvo L. šimutis, tol viso
kiems “partorgų” agitatoriams nebuvo vietos Draugo re
dakcijoje. Tada visi lietuviai vieningai rėmė VLIKo,

ANTANAS PLĖŠKYŠ

Lietuvos inkorporacija J Sovietų Sąjungų 
istorijos ir teises požifiriti | 

likdama s»h tik vakarines SaL; 
tarusijos ir Ukrainos sritis^ 
rias inkorporavo į 
liką.

Su rugsėfo 28 cL slaptojo pro 
tokolo pasirašymu, Baltijos vaL

(Tęsinys)

Dabar, kai ta sutartis jau bu
vo sudarytą, už savaitės Hitleris 
puolė Lenkiją. Tame slaptame 

j protokole, kuris nustatė įtakos 
i zoną Baltijoje ir Lietuvoje Sau

linį rubežių, taip pat buvo su
tarta kaip pasidalyti Lenkiją. 
Beveik pusė Lenkijos, pagal tą 
sutartį, turėjo atitekti Rusijai, 
šiek tiek didesnė pusė Hitleriui 
— Vokietijai. Tai tada, kai Hit
leris jau buvo užtikrintas ir puu 

l lė Lenkiją, prasidėjo karas. 
•t Stalinas taip pat nesėdėjo vie

toje ir stengėsi įkalbėti Hitlerį, 
kad jis nusileistų ir atiduotų so
vietams ir trečiąją Baltijos val
stybę — Lietuvą, Tuo reikalu 
taip pat pavyko susitarti ir nau
jas slaptas protokolas buvo pa
sirašytas 1939 m. rugsėjo 28 d.

Pagal tą naują protokolą,kaip 
žinoma, ir Lietuva buvo priskir
ta sovietų įtakos zonai. Už tai 
sovietai atidavė vokiečiams 
Liublino vaivadiją ir dalį Var
šuvos vaivadijos. Faktiškai pasi-

tų dviejų didžiųjų vatetybiit 
Dar liko vienas neišpręstas klau 
sifnas kuris gana charakterin
gas, būfe^ft: kai buvo pasirašy-

sutaria, kad dabar Lietuvos te
ritorijos atiteks Vokietijai, bū
tent: Suvalkijos šu MarijamptF 
le, kad išlyginus sieną. Šitas, tai 
tikrai Stalinui buvo nepriimti
na. Jam rėkėr’o parodyti, kad jis 
išvaduoja tautą nuo kapitalisti
nės priespaudos, o nepasirodyti 
viešai kaip zonų dalintojas: IŠ

rijampelės sritis bus atiduota 
Vokietijai Ir kas įdomu — čia 
turi dideles reikšmės bendrai 
tarptautinių santykių šešėlyje 
— Sos dienos įvertinimui. Jiė 
taip pat aiškiai pasakė, kad Liė^

ALTos ir BALFo darbus. Aišku, tas nepatiko okupantui. 
Agentas V. Kazakevičius pradėjo lankytis pataikūnų na
muose ir net Draugo redakcijoje. To pasėkoje, Šimutis 
turėjo apleisti redakciją, o Draugo vedamuose pradėjo 
rodytis VLIKą ir ALTą niekinantieji straipsniai.

Tie Draugo redaktoriai ne tik rašo vedamuosius, ku
rie “brūkšnis į brūkšnį’? atitinka okupanto tikslams^ bet 
stengias'} pamėgdžiok’ pagal ‘gUlitnybę, ir okupanto veiks
mus; Okup.’.Uetūvpj, .enkavedistai disidentus paskelbia 
bepročiais ir. ųždapo į beprotnamių ligonines, kur juos 
kamuoja Įvairiomis nuodų adatomis. Išeivijoje Draugo 
redaktoriai tos fizinės jėgos neturi. Todėl, kad neatsiliktų 
nuo enkavėdistų, jie naudojasi Draugo'puslapiaiSj kuriuo? 
se nepritariančius okupantui skelbia bepročiais. Kadangi 
čia jie negali žmonėms įleisti nuodiį, tai nors Draugo 
puslapiuose reiškia džiaugsmą, kad tie neklaužados -‘greit 
IŠMIRS” (Kviklys). Ir kas čia būtų,- jei tie agitatoriai 
turėtų Fizinę jėgą?

Tokių vedamųjų rašymas gal ir tinka Kvikliui. ir 
Drangai. Kas žino, gal jie tam ir paruošti. Bet marijonų 
kunigams, atrodo, turėtų būti nepakeliui.

Netolimoje ateityje pamatysime, ar marijonai pa
keitė savo pažiūras apie Lietuvos laisvinimo veiksnius. 
Kiekvienais metais Vasario 16 dienos proga, ALTa renka 
aukas laisvinimo reikalams. Siekialit sutrukdyti aukų rin
kimą, pakenkti laisvinimo darbams, jau prieš porą mė
nesių agitatoriai pradeda propagandą Drauge prieš 
ALTą ir VLIKą. Kiek pagiežos, šmeižto ir melo tada 
Drauge prirašoma apie ALTą! Tik palaukim iki atei
nančių metų sausio ir vasario mėnesių, it vėl pamatysim 
tuos pačius niekinimus apie laisvinimo veiksnius; Spren
džiant iš dabartinės kunigų vienuolių laikysenos, galima 
sakyti, kad kol laisvinimo veiksniai gyvuos, tol okupanto 
pataikūnai Drauge rodys savo mokytojams, kad jie neuž
miršo, kam jie. yra paruošti.

Ignas Petrauskas

- J - * . * - , - . ' - . x 'r -r r _ 4

tu vos teritorija bus okupuota, visą suma — septynis su pusė funkciją .(veiksmą) sau; blo-
milijono aukso dolerių sumokė-, kuojarfie. yisą jūfbš pakraštį ir 

kontroliuojame jūsų teritorinius 
vandenis, kad daugiau tokių da-

tarybinės kariuomenės — rau
donosios armijos. Į Marijam
polės zoną jie ten savo kariuo
menės neįves if ’ kai turės kon
trolę, tai tada- atiduos Vokietijai.

Kudnkos 
w • i '

” id 'pasi- 
piktino, tai pradėjo labai rfgąi 
užsi^susias derybas dėl to Lie
tuvos gabalo, .Kurtos baigėsi tik 
1941 rh. sausio 10 d. Ir parbai
gė tada, kai jau Hitleris buvo

pulti Sovietu- Š=gą.
Jam ’būvu visiiėk. jis • galėjo 

ir nusileisti, j. Čia labai įdėmus

jo Vokietijos iždui. Taip buvo 
išspęstas ir šis kontroversinis

RIBBENTROP’O — MOLOTO
VO PAKTO ĮGYVENDINI

MAS
•s i

panaikino ; Estijos štivėrinitetą 
Jo8 terttcsdnįėnž> yaftdėnimš. Še- 

j . &ivp įvykdyta.
Įdomu oastebėti .tą* .'fs&j kol Jtfc niekas toliau

^gpiūčib'23 - —-
nas iš Hitlerio gAvęš licenziją Tų

Lietuvį, Kaip pradėjo veikti?

Vokietijos nuolaidą įgyvendin
tų ir pasiimtų Baltijos valstybes

Politpiurui reikėjo kelių savai
čių, gal apie nepilną mėnesį lai
ko, kaip tas Baltijos valstybes 
inkorporuoti. Ir5 matyt, planas 
jau aprobuotas apie rugsėjo mė= 
nėšio vidurį. Kai tas planas jau 

gabalą. Pfadžidjė siūlė tris su buvo aprobuotas, o vidury rug- 
_ sėjo Lietuva dar nepriklausė Šd

vietai visą laiką siūlė apmokėti 
auksu ūž tą lietuves, teritorijos

g jf| pfdt&tus niekas ne-' 
UfeįktĮ. d.j :tąi
už savaitės, -Mbfotovaš jau iš- 
rikyietė Ę^ij^. 'ąiajba^ddrių ir 
pastatė, jam ufcftižatufhą, Kad ne 
' tik tėritorihiai vandenys, bet dr 
tam tikros teritorijos butų kon- 
troljupjazĮlc^ .^Viėti&ęį karino 
mefiėš, it bazės turi būti duotos 
sovietų kariuoinėnei įsikurti. 
Dėl to reikią sudaryti

karinto bėn- 
dradarbiavithb: šūiaftį. Mdlbta-

puse milijono auksu doleriu.Vo
kiečiai nesutiko^; tada sovietai 
kainą vis kėlė ir kėlė ir, paga
liau, pakėlė iki 'septynių su pu
se milijono auksu dolerių; tai 
yra tiek, kiek Rusijos caras ga
vo už Aliaską iš JAV.- Tada, kai 
jau Hitleris sutiko, kad 1941 m. 
sausio 10 d. būtu pasirašytas 
protokolas, bet pastatė sąlygą, 
kad ne vėliau trijų mėnesių nuo 
pasirašymo dienos ta suma bū
tų sumokėta, nes užpulti Sovie
tų S-gą reikėjo birželio mėn., o 
pinigus norėjo gauti iš anksto. 
Čia Sovietų S-ga savo žodžio*} atvirą gūrą, tai mes, neklatisda- - 
nebėsulaužė ir balandžio 11 • d.< mi jūsų sutikime, imamės tą pireitš jijįv Bonu,

čio 23 d. sutartį tai jie pasifin-' 
ko, kaip pirmą taikinį savo ak
cijai* Estiją. 1939 m. rugsėjo 13 
d. iš Estijos Talino uosto.pasprd 
ko ten internuotas lenkų povan 
deninis laivas. Td proga pasinau 
dojusi sovietų ’ vyriausybė — 
Molotas. kaip jos galva, Estijai 
pastatė ultimatumą: “Kadan
gi jūs negalite apsaugoti ir ne
galite kontroliuoti savo terito^ 
rinių vandenų ir priešiškus Ta
rybų S-gai laivus išleidžiate ' į

irėsutiks tė pada- 
i hėliks iiie 

savo kaHUo- 
Nbtė- 

jiš iš tikrų-

jeigu

flam^s
TU tarp

sutraukta pHe " Estijos šifenos. 
Estų/xryriausybe> kaip liudija 
Karlis . ^teiHą Estijos užsienių 
reikalų .miftisferfe, ktiris pra
de j o tuomet' konsultuoti kitas 
vyriausybes, kaip čia reagavus į 
tą visą ultimatumą.

(Bus dadgteti)

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

Visose Europos pilyse jį buvo apdainuojama 
minstreiių, Į Krokuvą atvykdavo riteriai iš toli
miausių kraštų pamatyti “lenkų karalienė 
žmonės ją mylėjo kaip savo akių šviesą, nes ve
dybomis su Jogaila ji pakėlė savo krašto galybę 
ir garbę. Tiktai viena nuoskauda ilgai slėgė ir ją 
pačią, ir visą lenkų tautą — savo išrinktajai Die
vas ilgai nesuteikė laimės susilaukti kūdikio.

Bet pagaliau šitai nedaliai praėjus, linksma 
žinia kaip žaibas nuskriejo nuo Baltijos iki Juo
dųjų jūrų ir per Karpatus, pradžiugindama visus 
didelės valstybės žmones. Išskyrus kryžiuočius, ši 
žinia visur buvo džiaugsmingai sutikta. O pačioje 
Lenkijoje dar sustiprėjo įsitikinimas, kad Dievas 
visus karalienės maldavimus išklausas.

Todėl žmonės vykdavo pas ją maldauti, kad 
išprašytų jiems sveikatos, atvykę kraštu ir sričių 
atstovai jos maldaudavo išmelsti tai lietaus, tai 
giedros javapjūtei, tai gero medaus derliaus, tai 
gausios žuvies ežeruose ar žvėrių miškuose. Žiau- 
) ūs pasienio pilių ir sodybų riteriai, .kurie iš vo
kiečių pasisavintu papročiu vertėsi plėšikavimu

• - ‘'’-i kitų užpuldinėjimu, dėl vieno jos vardo 
pamins h m kišdavo kardus atgal Į makštis; pa
leisdavo befoi ius be išperkamosios duoklės, grą 
žindavo pagrobi sias bandas ir ištiesdavo vieni 
kitiems taikos rrtiką. Visi bedaliai ir skurdžiai 

veržte veržėsi prie Krokuvos pilies vartų. Geroji 
jos dvasia skverbėsi Į žmonių širdis, švelnino pri
spaustųjų likimą, ponų išdidumą ir teisėjų grieže 
tuma ir švietė visam kraštui kaip laimės spindit-- 
lys ir kaip teisybės angelas. Plakančiomis Širdimis 
visi laukė besiartinančios palaimos diėilPs.

Riteriai atidžiai sekė jos kūno linijas, norė- 
darni patirti, kaip ilgai jiems dat teks laukti sosto 
įpėdinio ar įpėdinės. Krokuvos vyskupas, kuris 
kartu buvo pasižymėjęs krašte ir net užsienyje 
gydytojas, dar nenumatė tai greitai įvyksiant,.ta

pčiau pagal to laiko papročius įvairūs ta proga 
; ruošiami pasilinksminimai ir rungtyhės ttirėdaVO
prasidėti iš anksto ir trukti ištisą savaitę. Kati
lienės apdaras buvo net per prastas. Seniau, kaip 
Išaugusi ištaigingame dvare ir būdama gražesnė 
už kitas savo amžiaus kunigaikštytes, mėgdavo 
puoštis brangių medžiagų rūbais, įvairiomis gran
dinėlėmis, perlais, auksinėmis apirankėmė ir žie
dais, bet dabar prieš kelerius metus pradėjo vii 
keti ne tik vienuoliškus rūbus, bet net ir savo vei
dą pridengdavo, kad mintis apie savo grožį nesu
keltų tuščio išdidumo. Patyręs apie pasikeitusią 
jos būklę, Jogaila veltui jai siūlė papuošti miega
mąjį auksu, brokadais ir brangakmeniais. Ji aiš
kino. kad jąu iš seno yra atsižadėjusi ištaigingu
mo; kad atsimena', jog dažnai gimdymas atnešus 
ir mirtį ir kad šitokią Dievo malonę reikia Sutikti 
ne su ištaiga, bet su nusižeminimu.

Karalienė tik tada sutiko kiek pakeisti savo 
vienuolišką apdarą, kai motinystės pažymiai tik

rai išryškėjo, nes galvojo, kad tokiomis aplinky
bėmis nedera jai, kaip kokiai atgailautojai, už- 
deiigti savo veidą.

Visų akys dabar sū meile buvo kreipiamos į 
jos veidą, kurio h ei auksas nei brangieji akmenys 
negalėjo dgf daugiau pagražinti. Pakeltomis į 
vifsų akiiiiis karalienė pamažu žengė nuo zakris
tijos durų prie altoriaus. Vienoje rankoje ji laikė 
maldaknygę, o kitoje — rožinį. Zbyška išvydo jos 
lelijinį Veidą, dangiškas akis, angeliškus bruožus, 
pilnus rimties, genimo ir atlaidumo — ir jo širdis 
pradėjo smarkiai plakti. Jis žinojo, kad pagal 
Dievo sprendimą jis turėjo mylėti ir savo karalių 
ir karalienę, bet dabar jo širdis staiga prisipildė 
didelės meilės, kurios negalima sukelti jokiais įsa
kytais, bei kuri prasiveržia pati savarrtte, kaip 
ugnis ir kuri sukelia ir didelę pagarbą ir norą 
aukotis. Žbyška buvo jaunas ir impulsyvMs, todėl 
jam kilo noras kaip nors tą atsidavusio it ištiki- 
įmo riterio taeilę parodyti darbais: kur ftors nu
skristi, ką nors nudobti ir pačiam savo galvą prie 
jos kojų nulenkti. ‘’Turbūt keliausiu su ktlfiigaikš- 
eiu Vytautu, — kalbėjo, — nes kur kitur karalie
nei pasitarnausiu, kai niekur kitur greitai karas 
nenumatomas”. Jam net ir į galvą neatėjo, kad 
galima ir kitokiu būdu, ne tik kardu, ragotine ar 
kirviu karalienei pasitarnauti,- Dėl to buuo pasi- 
rtiošęs pats vienas pulti visą Timųro Raišiojo ga
lybę. Jis norėjo tuoj pat po mišių sėsti ant arklio 
ir ką nors pradėti. Bet ką — ir pats gerai nežino
jo. Jautė tik, kad neišlaikys — nes jo rankbs de-

gė, trokšdamos veikstnų, if jlš pats visas degė, i.
Visai užmiršo net if jį supantį ftėsaugumą. Va
landėlei net ir pačią Danutę primiršo. Tik baž
nyčioje pasigirdus vaikiškiems balsams, jo mintys 
vėl grįžo prie Danutės, if jis vėl pasižadėjo būti 
jai ištikimas ir nugalėti tris vokiečius.

a Tuo tarpu jis vis nenuleido akių nuo kara
lienės ir sujaudinta širdimi galvojo, kokios mal
dos galėtų pritikti kąfshėfiėi. Mokėjo kalbėti Pa
ter noster, kurį buvb išmokęs Vilniuje iš vieno 
pranciškono, bet ir tai ne visą, nes pabaigą buvo 
užmiršęs. Todėl dabar keletą kartų pakartojo tuos 
žddŽftts. kūriVOs dar prisiminė ir kurie jo širdyje 
turėjo reikšti: “Duok rbūsų myfifflžatisiajai kara
lienei sveikatos ir laimės ir saugok ją už viską la
biausiai”. Bet kai taip meldėsi žmogus, kuriam 
grėsė teismas ir pavojus netekti galvos — nuo- 
šifdesnėe tnakfos begalėjo būti ttel fr visoje baž
nyčioje.,. T z ,

Pairta!rk<ias pasibaigus Zbyeka galvojo, kad 
taip jis galėtų pasirodyti karalienei ir pulti pd jos 
kojų, ė paskui —* ktd fr pisSiuMo pabaiga Tafiėu 
karaftenė iš bainyčioe t Wai miėje f savąsias pa
talpas ir (ji pasninkaudavo iki vidudienio) apgal
votai nesirodė linksmuose pusryčiuose, kuriUOse 
dalyvaudavo karalius su savo'artimaisiais ir rite
riais ir kurių metu karalių ir j& svečius linksinin- 
-iHvo lūokdarifti ir pokštininkais Tuo pat įbėtu 
prie Zbyškos prisiartino Bgamiškid riteris if pa
šaukė jį pas kunigaikštienę. (Bus daugfeu) 

•*"*■■*■ f ■.. * - art
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R. VILIAUS

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 606U8

DE. PAUL V. DARGla
•YDYTQJAS lt CHIRURGAS

Tat: M2-1717 ute M1-X7X$

TEL. 233-8553 
Service 855-4506, Pa«e 06058

MAKARONŲ APKEPAS 
VARŠKE

, Tam reikalui reikia paimti, 
pusę svaro makaronų, svarą 
varškės, 2 kiaušinius, šaukštą 
cukraus, 1 šaukštą sviesto, 2\ 
šaukštus grietinės.

Į išvirtus ir nukoštus maka
ronus reikia įdėti sviesto ir iš
maišyti. Kai atvės, įdėti išplak- Į 
tą kiaušinį.

Varškę reikia gerai ištrinti, 
pridėti cukraus, kiaušinį, grieti
nės ir išmaišyti.

riiTilil!

.4

ir LRKSA, iš viso 3i nariai, bū- 
| tent: a) po 7 atstovus nuo kiek
vienos ideologinės srovės, b) po 
3 atstovus nuo kiekvienos trater

1 nalinės organizacijos. Koloni
jose yra ALT skyriai, sudaryti 
iš centrinių or-jų kuopų, vieti
nių draugijų, klubų ir kitokiais 
vardais. Skyriai savo vidaus 
reikalus tvarkosi pagal savo tai
sykles. Jie padeda vesti kovą 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
ir sukelti reikalingas lėšas.

ALT artimai bendradarbiauja 
su Vyriausiu Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetu — VLIKu ir jį 
remia, pripažindama jį vyriau
siu Lietuvos laisvinimo organu, 
tumčiu pasitikėjimą plačiuose 
lietuvių visuomenės sluogčiuo
se. ALT tap pat kooperuoja su 
Amerikos vyriausybės pripažin
tu oficialiu Lietuvos Atstovu 
Washingtone. Be to, ALT palai- 
koryšius su Lietuvių Grupe prie 
National Committee for Free 
Europe, “Voice of America” Lie 
tuviu skvriumi ir morališkai re
mia BALFo šalpos darbą.Ji koo
peruoja ir palaiko ryšius su ki
tais amerikiniais sąjūdžiais, ku
rių veikla yra naudinga Lietu
vos laisvinimo reikalams ir ati
tinka ALT tikslus ir prinepus. 
Jos iniciatyva buvo įsteigtas 
BALFas, kuris turėjo rūpintis 
šelpimu tų lietuvių, kurie vienu 
ar kitu būdu buvo atsiradę ame
rikiečiams pasiekiamose vieto
se.

Funeral Home and Cremation Service

Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
I
2

EUDEIKIS
I
Į 
I

s

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

u

1
1

i

gįjPER_ CONCENTRATED 
ncnnnorTPD

SOPHIE BAECŪS Ir
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

4IUrt

II

cowctrni*nt 
i MOOOM2K*

4
I 
1

— Rugpiūčio mėnesį prancū
zai pradėjo pardavinėti vyną 
skardinėse dėžutėse.

Apdrausto parkriuWyma?
11 Jviiriy atstumv-

ANTANAS VILIMAI 
TeL 376-1882 arba 3763996

Off. teL 423-8380
Valandos pagal susitarimą

. Dr. Jonas F. Mažeika
DJ)A — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Leidimai — Pilna apdraus 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. i ERĖ HA S. TaL 925-8G63

Vedėja Aldona Daukuv
THtfu 773-1543

— Turizmo sezonui prasidė
jus, Korsikoje vis didėja bombų 
sprogdinimai, kuriuos vykdo 
separatistų grupės, norinčios 
atsiskirti nuo Prancūzijos.

OPTOMETRiSTAS

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

Tikrina akist Pritaiko n kiniui 

ir “contact

Tri
eilę 
eilė

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susi tari mą

šeštadieniais ir sekmalieniaif 
nuo &3Q iki 9^0 vat ryta. 
Stotie* WOPA - 1490 AM 

transliuoja mos iš mūsp studija 
AAarquorie Parka.

SOME CHICAGO MOTOR CLUB T1P3

EXPRESSWAYZWV7V&

One V< oz 
bot?’? *ęua! 

to sixteen 
16 oz .

aerosol l 
cans i 

POSTPAID '

To order send check or money order to SCHMID PRODUCTS CODrv of
SCHMID LABORATORIES, INC.. Box A. Route 46 West, Little Fails. NJ 07424.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTV. HŪSLES IB 

PROSTATOS CHIRURCWA 
2454 WEST 43rd STREET 

Valandas: antnd. 1—4 po^ct,

r PERKRAUSTYMAI

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija 

5025 CENTRAL AVĖ.
i St Petersburg, Fla. 33718 

TeL (8132 321-4208

that
2 DROPS DEODORIZE 

A SKUNK!
Just think of the odor 

problems it could solve
for you ... bathroom, pets, cooking, mildew, 
garbage, diapers Cri A fl

°NBOTTLEffi ‘ V '-'U

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

i

TtL: OLympic 2-1 M2

TeL: LAfayHU 3-SI71

I IIIII11llllllllllllll III
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TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

7159 Sa. MAPLEWOOD AVA 
CHICAGO, IL 60429
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na s u V<
reikalais fcręįpts į Bąlūc Florists — 
«ėlių bei dovanų krautuvę, 502, E. 
BnMidt'av, Se. B n Me n, Mm. 02127 
Telefonas 268-009. Ten pat gap 
įamcn •'Naujienos”, didelis pasi 
ftjįĮrįmy lietuviškų Knygų U Įie-

- ' dovanu.

RADUG PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo progra- 
ala Naujojoj* Anglijoje, ii stotie* 
WLYK i860 banga AM, veikia sek 
□ladieaiąis nuo 8 iki &3p vaL ryte 
oerduocianu vėliausių pasaulinių 
tini u santrauką Be to. k omen ta 
tai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pa&aką. šią programą veda Stepo

Minkai BiŠuc

_ P
TUKIME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.

*H0W DO SEAT HLTS - 
HELP TO PROTECT YOU 
IN AN AUTO ACCIDENTS 

•ACCORDING TO THE 
INSTITUTE FOR SAFER 

<LJ-3^UVING, AMERICAN MUTUAL 
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY 
FROM BLOWS AGAWST 
PARTS OF THE CAR, LESSEN 
THE DANGER OF BEING 
THROWN- OUT OF THE CAR, 
AND INCREASE SURVIVAL 
CHANCES.

Į paruoštą apkepo indą, 
kia įdėti eilę makaronų, 
varškės ir t. t. Viršutinė 
turi būti makaronų.

Viršų aptepti išplaktu su grie
tine kiaušinių, palaistyti svies
tu ir kepti orkaitėje.

Šeimynai paduoti valgyti ap
kepą su grietine.

MOTERYS IR APRjDAI

Pasipuošimas, tai puikioji po
ema moteries gyvenime,

H. Balzacc

ENERGY
WISE

Ofise teieteus; 776-2830, 
. i ItzideBciifts 443-5545

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODEKNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
ALEKSAS AMBROSE.

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS

Įsikūrė 1940. 10. 50 d. Jos 
svarbiausieji tikslai: a) jungti 
visas Amerikos lietuvių * demo- 
kratnes jėgas kovai už pagrin
dines žmogaus teises ir už pa
saulio pastangas siekiant pasto
vios taikos, pagrįstos teisingu
mo, demokratijos ir laisvės pa
grindais; b) dirbti,kad būtų įgy
vendinti. Atlanto Chartos dės
niai ir ypatingai žiūrėti, kad jie 
būtų pritaikyti Lietuvai, atstei- 
giant jos nepriklausomybę įsto

ja, paskutinės mados, lėktų- rinėse ir geografinėse sienose, 
peciąliu motoru, prope- j su reikalingais i geografiniais ir 

“Li- l ekonomini as korektyvais; c) 
; teikti moralinę ir medžiaginę 
pagalbą Lietuvos žmonėms jų 
kovoje dėl laisvės ir šelpti pa
bėgusius nuo priespaudos ar iš- 

‘ tremtus jos piliečius: d) skleisti 
gas rudens oras virš Atlanto ir ’ visuomenėje teisingą ^informa- 
gazolino stoka lakūną po 22 va
landų skridimo privertė nusi
leisti Airijoj. Jisai Kauną pasie
kė kitomis priemonėmis ir buvo 
iškilmingai sutiktas.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
. TARYBA

(Tęsinys)
1931 m. gegužės mėn. J. Janu

šauskas atsistatydino. Tą pačią 
dieną valdybos susirinkime (da
lyvaujant visiems 15 narių), 
nutarė jo atsistatydinimą pri
imti ir pakviesti lakūną įeit. F.

buvo Chicagoje ir susitarė su 
valdyba, priimdamas tas pačias 
sąlygas, kuriomis buvo sutikęs 
skristi lakūnas J. Janušauskas. 
Vadovybė davė lakūnui visai 
naują 
vą su s] 
leriu, radiokompasu ir t.t.
tuanica II” kainavo $24.000. Lei
tenantas F. Vaitkus Išskrido į 
Lietuvą 1935 m. rugsėjo 21 d. 
Jisai skrido iš New Yorko Jie 
sustojimo į Kauną. Tačiau blo-

! ci ją apie Lietuvą ir ginti ją nuo
1 priešų prasimanymų ar šmeiž
tų.
i
! Organizaciją sudaro: A. L. R.
; K. Federacija, socialdemokra-
I tai, sandarieciai, tautininkai ir 
. didžiosios fratemalinės organi- 
‘ zacijos — susivienijimai, SLA

Savo svarbiausiems klausimams 
apsvarstyti ALT sušaukė: 1932. 
9. 2—3 d. 'Am. Liet. Konfetenci- 
ją Pittsburghę, 1946. 11. 29—12 
1 d. Amerikos Lietuvių Kongre
są Chicago j e, 1945. 11 4 — 6 d. 
Amerikos Kongresą New Yor
ke, h? 1953. 11. 28—29 -d; visuo
tini Amerikos Lietuvių Kongre
są Chicago] e. ALT Vykdomasis 
komitetas: L. šimutis, pirm., dr. 
P. Grigaitis, sekr., A. Olis, vice- 
pirm. ir M. Vaidyla, ižd.

(Bus daugiau)

— Pagerbti savo “popų” Ab- 
hos grupei, kuri kraštui uždir
bo daug užsienio valiutos, Šve
dija rugsėjo mėnesį išleis spe- I 
cialius pašto ženklus. i

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245.

rKIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

AMSULANSO 
FATARNAVIMA1

TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN 1$ A 
NOBLE VIRTUE*** EXCEPT WHEN HE'S 
DRIVING. NEVER TAKE ANOTHER 
DRIVERS’ ACTIONS FOR GRANTED 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE, 
UNEXPECTED/

GET EVEN ON THE

THE ODDS ARE 
AGAINST THE 
IRATt DRIVER 
WHO TRIES TO 
HIGHWAY.

UūMrtariij

Diraktorię

(LACKAWJQU ; k
2424 WW1 b3tK STREKT KjfipuMkj 7-1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, PaJo* Hlh*, Bl. >74-441}

BUTKUS - V AS ATTIS

PETRAS BIELIŪNAS
U48 So. CALIFORNIA AVK.

llllllllllllllllllll iiiHimmiHmmi



Laiškas Redakcijai

J. Bigelis

JAU ATSPAUSDINTA

K3I$ Re* • Kjfc Tieks

2818 Avenal SL, Los Angeles, CA 90039

KAINA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

ir Charles P 
Vincent Bige

LAKE GENEVA AREA - 
RETIREMENT OR YEAR 

ROUND GETAWAY

Siuntiniai ! Lietuvą 
ir kitus kraštus

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

—Japonijoj pirmadienio nak
tį siautė baisi audra; žuvo 59 
žmonės.

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

Laikrodžiai tr brangenyhfc 
Pardavimir ir Taisymas A’ 
2M4 West r»th Stnot 
T»L REpvblIc 7-1*41

—Meksikos darbininkai skelbs 
streiką, jeigu vyriausybė pakels 
gazolino kainas 10z%.

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

— John Hinckley Jr. pripa 
žinias psichiniu ligoniu. Jis už
darytas psichiatrinėje ligoninė
je iki mirties, kaip visi pavo
jingi-

— Zimbabvėje rasti lavonai 
trijų britų, dingusių prieš dvi. 
savaites. Pasirodo, kad turistų 
grupė buvo užpulta ir išžudyta, 
gazolino kainas 100%.

— Bolivijos karinė valdžia 
paskelbė, kad krašte greit bus 
laisvi rinkimai. z/i

r ' Notary Public • . -j-
INCOME TAX SERVICE ’J 

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

šymai ir kitokie blankai.

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.

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS' — Astrological- 

Tarot CaTd Readings

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLATTIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą.

MM S. Kedzia Ava.
Chfcaoo, UI. 60629

Tel.: 778-8000

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

— Gavome sekantį laišką iš 
Tėvynės Mylėtoju Draugijos 
sekretoriaus Grožvydo Lazaus
ko: “Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos seimas, įvykęs 1982.tu. lie
pos 4 d. St. Petersburg Beach,-

M in ■ — Ptrdivlnurt
UAL ESTAT1 FOR SALI

Valdybai pavesta paruošti 
S-gos įstatus. Kauno būriui 
liau buvo sudaryta atskira 
dovybė su Baliu Kemešiu prie
šakyje. Kauno būrio šauliai, ku-

Advokatas *
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street

Chicago, HL 60629

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jum® gali datų 
padėti teisininko Prano SULC 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomi® 
formomis:

Knyga su formomis gauna. 
<na Naujienų administracijoje.

- A FUN NEW KOOL-AID" RECIPE v
$ teaspoon Kool-Aid* Brand 2 fčb'espoor.s sugar

Unsweetened Soft Drink 1/4 cup water
Mix, any flavor 3j< cup milk

Dissolve soft drink mix and sugar In water In glass. Stir In milk.
Serve at once or chill and stir before serving. Makes 1 cup 
or 1 serving.

Ct982 General Foods Corporation.
Kooi-AA and The Smiling Pitcher Deskjn ere reęTste-ed 
froOemorto or General Foods Corporation. * *

DĖME S IO • 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJA! 
Tiktai $120 pusmečiui autoffwb&o 

Liability apdraudimas penslnlsr 
kams. Kreiptis:

A, LA URAITIi 
4M5 So. ASHLAND AVI.

v TeL 523-8775 \ L '

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas duoda paskolą.
2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. $39,000.
6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga
ražas. $17,600 pajamų. Arti '64-tos 
ir Kedzie.
2 sklypai arti vandens. ■'
Hot Springs Village.

Skambinti tel. 436-7878

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
.• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto lakamą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, grslt, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
TeL 927-3559

— Sovietų valdžia parduoda 
daugiau ginklu, negu bet kuri

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

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

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

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

— llEno’s vabtijes Lie.avių 
Prekybas Rūmai rengia “Lietu
vių Golfo Diena” rugpjūčio 18 d. 
Palos Country Club, Palos Park, 
Ill. Kviečia visus dalyvauti ko
misijos pirnTninkas Charles D. 
Macke, vicejurm. Bruno Klem
ka, Vyto Shuk’s, Edward Yer
kes, Felix Raudonis, Stanley 
Ealzekas, Sri; Theodora Kuzas, 
Vincent Semaška ir Raymond 
VVertelka. :

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

Dr. A. Gug«en — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

rusirūpinimą_____________________ _____ __  |8.00

Dr. A. J. Gnssen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais _________ ... M.00

Minkštais viršeliais, tik______________ 53.00

Dr. A. J. Gn«en — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ____ 82.00

Galima taip pat užaakyti paštu, atsiuntna čekį arba 
money order}, prie nurodytos kainos pri

dedant II persiuntimo išlaidom*.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

Sergeants
SENTRY'S 

Flea 4 Tick Collar

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

KNYG4 IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA

“Naujienų” skaitytojai, pa
skaitę “Naujienų” liepos 27 d.. 
Nr. 138, sužinojo liūdną žinią, 
jkad trumpai pasirgęs Viktoras 
Karosas mirė liepos 21 dieną. 
Jis buvo “Naujienų” Redakcijos 
narys, dažnai parašydavo veda
muosius; Tilpdavo įdomūs, pla
tūs ir kritiški jo komentarai, 
liečia įvairius suvaižavimus ir 
konferencijas. Tilpdavo ir daug 
įvairių jo straipsnių. Teisingai 
“Naujienų” Nr. 138 rašoma: 
“Netekome laisvę mylėjusio, ne
priklausomos Į ir demokratinės 
Lietuvos siekusio idealisto, pasi
ryžusio dirbti ir pajėgiančio au
kotis naujieniečio”.

'Velionis Viktoras Karosas pa
grįstai laikė “Naujienas” labai 
raikalingomis ALTos, VLIKo, 
BALFo veiklai, daugelio kitų 
organizacijų veiklai ir bendrai 
lietuvių tautinei veiklai. Todėl 
“Naujienas“ Jis rėmė ne tik raš
tais ir pinigais, bet ir rūpinosi

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

779-7000

organizavimu paramos A auj ie
noms’’.

Tad, netekus velionies Vikto
ro Karoso, "Naujienų” skaityto
jams tenka labiau susirūpinti ir 
padėti "’Naujienoms” tiek raši- 
tiniais, tiek ekonomine parama.

Pagerbiant velionies Viktoro 
Karoso atminimą ir pastangas 
"‘Naujienoms” padėti, siunčiu 
£50 ir kartu persiunčiu tam 
tikslui man įteiktus Jūratės B’i- 
gelytės Silverman 
Silverman $25 ir 
lio taip pat $25.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
ER ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

vos 
dienų praėjus, rugpiūčio 
Kauno Šaulių būrio val- 
sušaukė steigiamąjį Lie- 
Šaulių Sąjungos susirin- 
kuris išrinko pirmąją

— Joseph Krasinskrs, :š Wor
cester, Mass., rašo: “Dovanokit, 
kad pasivėlavau už prenumera
tą užsimokėti. Mus, senus, var
gina ligos ir kiti visokie nega- 
'avimai, tai atsiprašau. Siunčiu 
$25 už-pusę metų; jei bus koks 
likutis, tai Naujienų paramai. 
Linkiu visam Naujienų štabui 
sveikatos, sėkmės ir nepavargti 
kovoje už Lietuvos nepriklauso
mybę.” Dėkui už sveikinimus ir 
paramą Naujienoms.

— Sekantieji skaitytojai pra- ’ 
tęsė prenumeratą ir pridėjo 
Naujienų paramai: Bronė Kase
lis, iš Chicago, Ill. — $15, F. J. 
šeštokas, iš Št. Petersburg 
Beach, Fla. — $10, Donatas Sil
kelis, iš New. Buffalo, Mich. — 
$10, Joseph Baksys, iš Hart
ford, Conn. — $5 ir -5 už kalen-1 
dorių; po $5: Joseph Bružas, iš 
Hot Springs, Ark., A. Butkevi
čius, iš Brighton Parko, L. Giri
nis, :iš Don Mills, Ont., Kanada, 
Peter Dambras,' iš Chicago, Ill., 
Stasys Pulkauninkas, iš Mar
quette Parito, K. ’ Vaifys, iš St. j 
Petersburg- Beach, Fla:, Char
lotte Yurszis, iš Sun City Ren
ter, Fla., ir Selma Schmidtke, iš 
Crystal Lake, Ill. Dėkojame vi
siems. 1

Jau šiemet trečią kartą pada-Į 
rėm išvyką į Beverly Shores pas 
inž. K. Pocių: važiavo 45 asme
nys, mokykliniu autobusu. Su
mokėjom po 4 dol. asmeniui. Ke 
lionė truko 1 valandą. Vadovą-' 
vo St. Dagys ir J. Skeivys. ’

Važiavom Indianos link per 
pramoninį rajoną. Matėm fabri
kų, namų, vieni gražūs, kiti dar ( 
gražesni. Matėm žydinčių ir ( 
žaliuojančių vėlių laukuose ir. 
kitą augmeniją. Tik gyvulių ne
teko matyti.

Inž. su ponia gyvena puikioje 
astuonių kambarių rezidencijoj 
je, medžių pauksnyie, ant kal
nelio. Priešakyje tautiniais mo-^ 
gyvais išgražintas koplytstul-

■ Prie namo padengti stalai, dė
dės, atsigaivinimui šalto gėri
mo. Priedo užsakome iš netoli 
esančio restorano vištukų ir žu
vies. Vištiena tik po 3 dol. per- 

cija. Tai pigiau grybų.!

— Alabamos teisėjas W. B. 
Hand atmetė- gubernatoriaus 
tvirtinimą, ’ kad Dievas išspręs 
mokyklos, maldos klausimą. Tei
sėjas patarė nemaišyti Dievo į 
šią problemą, šiame karšte vei
kia įstatymai, kurie šį ir kitus 
■klausimus sprendžia.

Floridoj r, didžiai vertir.d. mas 
lietuviokcš spaudos reikšmę ir 
atsižvelgdamas į ne lengvas 
spaudos sąlygas, nutarė paremti 
Naujienų dienraštį $209 auka.” 
šiid ng.d dėkojam Tėvynės My
lėto jų Draugijos pirmininkei 
Gertrūdai Dargienei ir kitiems 
vaklvžos nariams.

F. Inxlisr AfefK 
X203V4 W. 95th ®L J 
Ivsrs. Ferk, UL. 
WM. . 424-MM V

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
rių daugumą sudarė buvę Vy
tauto kalno šauliai partizanai, il
gą laiką talkino Šaulių S-gos 
centrui, jam organizuojant šau
lius visoje Lietuvoje. Kauno šau 
lių būrys vėliau pasivadino Via 
do Putvinskio vardu.

(Bus daugiau)

Chicagos pensininkai iškylauja
Pasivaišinę užtraukėm dainą, 

Ponas Bmžionis akordeonu pa
grojo. Mėgėjai pasišoko.

Už gaivinančius gėrimus su
mokėjom 40 del. ir p. Čėsna pri
dėjo $10.00. Inž. K. Pocius pasi
kviečia mūsų keletą ir sakosi 
jam koktu priimti. Pasiūlo leis
ti pasiųsti suaukotus $50.00 Lie
tuvos Pasiuntinybės Rūmų re
montui. Mums paliko tik užgir- 
ti jo projektą.

Šeimininkas įsivedė i salioną. 
Puikus Motinos Švenčiausios pa 
veikslas ir kti Tėvynę vaizduoją 
pr. veikslai. Visa verta pasigėrė- 
jmo.

Prisivalgę sočiai, pasivaišinę 
pabaigai kavute, dar ežerėlį ap
lankę, 4:30 vai. padėkoję už vai
sas, šeimininkams, traukėme į 
namus.

Sužavėti vaišėmis ir šeiminin
kų nuoširdumu!. Važuodami da
linėmis įspūdžiais.

K. Paulius

— Prez. Reaganas yra įsitiki- metais rusaf Amerikoj pirks 
nes, kad šiais ir ateinančiais dauSiau Sovietų Sąjunga 
______ _ _______________ J pakankamai javų neturi ir ne-

* turės.

(Tęsmys)
Numatytą planą vykdant, 

12-kai 
20 d. 
dyba 
tuvos 
kimą, 
“Lietuvos Šaulių Sąjungos val
dybą”.
Susirinkimui pirmininkavo VIa 

das Pūtvis. Lietuvos Šaulių Są
jungos valdyba pirmininku išsi-) 
rinko V. Pūtvį, vicepirmininku) 
M. Mikelkevičių, sekretorium Į 
Matą Šalčių' ir nariais T. lya- 
nauska ir V. Stašinską.

FLEAS,TICKS

HOMEOWNERS POLICY

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737-1717




